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نسخه تلفن همراه
بیانات رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم )۱(
والحمدهلل رّب العالمین والّصالة والّسالم علی سّیدنا محّمد و آله الّطاهرین و 

لعنةاهلل علی اعدائهم اجمعین.

 والیت امیرالمؤمنین؛ نعمت و مّنت بزرگ خدای متعال
  عید غدیر را تبریک عرض میکنم به رئیس جمهور محترم، به آقایان وزرا، به 
خانمها و بقّیه ی آحاد افراد حاضر در جلسه و امیدواریم که ان شاءاهلل این عید منشأ 
خیرات و برکاتی باشد که خدای متعال در والیت امیرالمؤمنین )سالم اهلل علیه( 

قرار داده و ما را از این نعمت بزرگ برخوردار کرده.
 حقیقتاً غدیر و معّرفی امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( به عنوان ولّی امر اّمت اسالمی 
و جانشین پیغمبر، یکی از نعمتهای بزرگ خدای متعال بود؛ یعنی همچنان که 
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خود اصل نبّوت و رسالت، مّنت الهی و نعمت بزرگ الهی است که »لََقد َمنَّ اهلُل َعلَی 
الُمؤِمنیَن اِذ بََعَث فیِهم َرسواًل ِمن اَنُفِسِهم«،)۲( در مورد والیت امیرالمؤمنین هم 
حقیقتاً یک نعمت بزرگ و یک مّنت بزرگی بود: »َخلََقُکمُ  اهللُ  اَنَواراً َفَجَعلَُکم بَِعرِشِه 
ُمحِدقیَن َحّتی َمنَّ اهلُل َعلَینا بُِکم َفَجَعلَُکم فی بُُیوٍت اَِذَن اهلُل اَن تُرَفع «)۳( تا آخر؛ 
حقیقتاً نعمت بزرگی است. خب والیت امیرالمؤمنین و مسئله ی والیت، یک جا 
در قرآن -در سوره ی مائده- مایه ی یأس کّفار است: اَلَیوَم یَِئَس الَّذیَن َکَفروا ِمن 
دیِنُکم؛)۴( آن روزی که مسئله ی والیت مطرح شده، آن روزی است که به نّص 
قرآن »یَِئَس الَّذیَن َکَفروا ِمن دیِنُکم«، مایه ی یأس ّکفار است که مرحوم عاّلمه ی 
طباطبائی یک تفصیل خیلی زیبایی در این زمینه دارند در تفسیر المیزان که این 
یأس چگونه است و با چه منطقی این یأس وجود دارد؛ یک جای دیگر در همین 
سوره ی شریفه، این آیه ی مبارکه است که »َوَمن یََتَولَّ اهللَ َو َرسولَه َو الَّذیَن ءاَمنوا 
لِبون«،)۵( که مراد از این »الَّذیَن ءاَمنوا« که در این آیه است  َفاِنَّ ِحزَب اهللِ ُهُم الْغّ
و آیه ی قبلش که »َوُهم راِکعون«)۶( ]است[ -آیه ی رکوع ]که میگوید[ در حال 
رکوع، انفاق میکنند- امیرالمؤمنین )علیه الّصالةوالّسالم( است؛ »ءاَمنوا« در این 
َّما َولِیُُّکُم اهلل«.)۷( آن وقت  آیه هم اشاره ی به همان است؛ ]یعنی[ آیه ی بعد از »اِن
اینجا »ِحزَب اهلل« را که همان کسانی هستند که دنباله رو این ایمان و این حرکتند، 
»غالبون« معّرفی میکند؛ یعنی یک جا مسئله ی یأس کّفار است، یک جا مسئله ی 
غلبه ی اهل حق. زمینه های حرکت اّمت اسالمی و جامعه ی اسالمی، بخصوص 
جامعه ی شیعه اینها است که مایه ی غلبه و مایه ی یأس کّفار و مایه ی توانایی و 

قدرت و در اختیار ما است.
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 معیارهای حکومت علوی برای دولت و حکومت اسالمی ما: 
عدالت، پارسایی، مردمی بودن

  آنچه ما به عنوان دولت اسالمی و حکومت اسالمی بایستی به طور دائم در نظر داشته 
باشیم این است که باید حکومت علوی را معیار خودمان قرار بدهیم، خودمان را 
با حکومت علوی بسنجیم؛ هر مقداری که بین ما و آن حکومت فاصله است، آن را 
عقب ماندگی به حساب بیاوریم. اگر چنانچه کارهای خوب انجام میدهیم، از لحاظ 
معنوی پیشرفت میکنیم یا کارهایی که مایه ی افتخاِر به حسب ارزشهای اسالمی 
است انجام میدهیم، مبالغه نکنیم در اهّمّیت آن؛ مقایسه کنیم با حکومت علوی و 
ببینیم چقدر فاصله است بین ما و او. شاخص عمده در حکومت علوی، یکی عدالت 
است، یکی پارسایی و پاک دامنی است، یکی مردمی بودن و با مردم بودن است؛ 
حکومت علوی اینها است دیگر؛ زندگی امیرالمؤمنین مظهر عدل است، مظهر 
زهد است، مظهر مردمی بودن و پاک زیستن است. باید اینها را معیار قرار بدهیم، 
واقعاً باید در این جهت حرکت کنیم. نمیگویم مثل امیرالمؤمنین بشویم که خب 
این امکان پذیر نیست؛ اّما قلّه را در نظر بگیریم و به سمت قلّه حرکت بکنیم؛ حاال 
گیرم که کسی به قلّه نرسد اّما در این جهت حرکت بکنیم؛ این وظیفه ی ما است؛ 
واقعاً در حکومت اسالمی برای امثال ماها که عضو و جزو این حکومت و دولت 
هستیم، وظیفه این است که در فکر عدالت باشیم، در فکر زهد و پارسایی خودمان 
باشیم، در فکر کمک به مردم باشیم، در فکر پاک زندگی کردن باشیم؛ اصاًل باید 
جهت گیری مان این باشد. ان شاءاهلل این عید بر همه ی شماها و برخانواده هایتان 

مبارک باشد.
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  چند برکت هفته ی دولت: 
1. فرصتی برای خودارزیابی مسئوالن و مأموران دولتی

  هفته ی دولت را هم تبریک عرض میکنم. هفته ی دولت به جز اینکه نام شریف و 
ماندگار آن دو شهید عزیز -شهید رجائی و شهید باهنر- را تداعی میکند و آنها را 
که حّقاً و انصافاً دو شخصّیت برجسته و ممتاز بودند در مقابل چشم ما قرار میدهد، 
عالوه بر این خود هفته ی دولت، برکاتی دارد؛ یکی از برکاتش این است که شاخص و 
نشانه ی عبور یک مقطع از مهلت چهارساله است؛ هر دولتی چهار سال فرصت دارد، 
چهار سال مهلت دارد؛ این نشان میدهد که یک دوره از این چهار سال سپری شد 
و به خوِد مأمور دولتی، مسئول دولتی -بخصوص مسئولین عالی رتبه، مثل آقایان 
که تشریف دارید- این فرصت را میدهد که یک ارزیابی ای از کار خودش بکند؛ 
چون ارزیابی ما، وقتی در دروِن خودمان ارزیابی میکنیم، گاهی متفاوت است با آن 
ارزیابی ای که انسان میخواهد در مقام بیاِن به دیگران ارزیابی کند. گاهی اوقات این 
ارزیابی واقعاً ما را خرسند میکند، گاهی هم ممکن است که ما ببینیم این ارزیابی 
 جوری است که ما را متنّبه میکند و موجب میشود که به فکر بیفتیم که یک کاری 
را انجام بدهیم یا یک حرکتی را انجام ندهیم، جبران کنیم. باالخره هفته ی دولت 

یک فرصت این چنینی است.

2. فرصتی برای خداقّوت گفتن به مسئولین دولتی
  یک جهت دیگر هم در هفته ی دولت هست و آن، این است که یک مقطعی است 
برای خداقّوت گفتن به مسئولین دولتی؛ واقعاً جا دارد که هرکسی که به یک نحوی 
از انحاء با دولت مواجه است، به مسئولین دولتی خداقّوت بگوید. کار، کار بزرگی 
است؛ کار، کار سنگینی است -کاری که بر عهده ی دولت است- و دولت، یعنی قّوه ی 
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مجریّه به طور مجموع از صدر تا ذیل، یک پهنه ی عظیمی از مسئولّیت و کار را بر 
عهده دارد؛ از مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی بگیرید، تا مسائل علم و فرهنگ، تا 
مسائل اجتماعی، تا مسائل امور زیربنائی مثل حمل و نقل و انرژی و مانند اینها، تا 
خدمات و امثال اینها؛ یک مجموعه ی عظیمی از کار، بر عهده ی دولت است و خب 
از صدر تا ذیل، چند هزار نفر مشغول کار و تالشند و در بین این مجموعه بسیارند 
کسانی که حقیقتاً از همه ی نیروی خودشان استفاده میکنند و بلکه بیشتر از 
اندازه ای که متوقَّع و منتَظر هست کار میکنند برای اینکه کار را بتوانند خوب تحویل 
بدهند. انصافاً بایستی خداقّوتی گفت. در یک کشور بزرگ و پهناوری مثل کشور 
ما با یک جمعّیت هشتاد میلیونی، مدیریّت این مجموعه ی کار، کار بزرگی است، 
کار آسانی نیست و کار بسیار دشوار و مهّمی است؛ و کسانی که دست اندرکارند، 
خودشان بیشتر از همه میفهمند. حاال یک کسی بیرون گود ایستاده، ممکن است 
جور دیگری فکر کند و قضاوت کند اّما انسان وقتی وسط گود باشد، حاال بنده که 
دستم به کار اجرائی سالهایی بند بوده، کاماًل میفهمم که چقدر مشکالت هست، 
چقدر دشواری ها هست؛ حّتی اگر چنانچه این مشکالتی که عارض بر ما است 
-]مثاًل[ دشمنهای خبیثی که هستند- هم نباشند، باالخره کار، بسیار دشوار و 
مشکل است. خب، حاال ما به سهم خودمان به همه ی شما برادران عزیز و خواهران 
عزیز، خداقّوت میگوییم؛ ان شاءاهلل که موّفق باشید و خداوند کمکتان کند تا آنچه 

میخواهید تحّقق پیدا کند، ان شاءاهلل به آسانی تحّقق پیدا کند.

3. فرصتی برای دیدن نقاط قّوت و ضعف و اّطالع رسانی نقاط قّوت
  در هفته ی دولت باید نقاط قّوت و ضعف -عمدتاً هم به وسیله ی خود مسئولین- 
دیده بشود. نقاط قّوت و ضعف را با هم باید دید؛ بعضی هستند نقاط ضعف را 
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می بینند، نقاط قّوت را نمی بینند. این، خطرش این است که انسان را به بدبینی و 
ناامیدی میکشاند. اینکه ]همواره[ فقط نگاه کنند نقاط ضعف را ببینند و آن نقاط 
قّوتی که وجود دارد مورد توّجه قرار نگیرد، عیب است؛ هم برای خود مسئول اگر 
چنانچه این جور حرکت بکند عیب است که موجب ناامیدی و دلسردی اش میشود، 
و هم برای کسی که از بیرون دارد نگاه میکند. عکسش هم همین جور است؛ اگر فقط 
نقاط قّوت را ببینیم و نقاط ضعف را نبینیم، اشکاالت دیگری را به وجود می آورد؛ 
موجب میشود که نقاط ضعف متراکم بشود، راِه درست پیموده نشود و انسان به 
اهداف نرسد؛ لذا باید هم نقاط قّوت را دید، هم نقاط ضعف را دید؛ نقاط قّوت را 
تقویت کرد، بیشتر کرد، افزایش داد؛ و نقاط ضعف را تا آنجایی که ممکن است انسان 
بنویسد، یکی یکی کم کند. در همه ی مسائل این جوری است؛ در مسائل شخصی 

هم همین جور است.
 خوشبختانه در این دولت -دولت دوازدهم- حّقاً و انصافاً نقاط قّوتی وجود دارد 
که قابل ذکر است. خب در این یک سالی که از عمر این دولت دوازدهم گذشته، با 
اینکه مّدتی از این یک ساله هم مصروف انتخاب کابینه و تعیین وزرا و مشکالتی 
که در این راه هست شد، درعین حال کارهای خوبی انجام گرفته، اتّفاقات خوبی 
افتاده که آقای رئیس جمهور بخش مهّمی از آنها را در بیاناتشان گفتند. در زمینه ی 
اقتصاد، رشد ۴.۶ درصدی چیز خوبی است و اتّفاق خوبی است که افتاده؛ اگرچه با 
آنچه ما در سیاستها آورده ایم -۸ درصد- فاصله اش زیاد است لکن به هرحال در این 
شرایط، ۴.۶ درصد خوب است؛ رشد بسیار قابل قبول برای دولت است. در برخی 
از بخشها مثل کشاورزی و انرژی تولیدات خوبی انجام گرفته. در همین سه ماهه ی 
امسال، صادرات کشور قریب ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده، واردات کشور ۵ درصد 
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کاهش پیدا کرده؛ اینها اتّفاقات خوبی است که افتاده؛ اینها قابل توّجه است، قابل 
ارائه ی به مردم، به سؤال کنندگان، و به افکار عمومی است که واقعاً باید اینها را 
شکر کرد از خدا؛ امیدواریم ان شاءاهلل این روند افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش 
واردات، تا آخر سال ادامه پیدا کند؛ یعنی این را دنبال کنید که ان شاءاهلل ]بشود[. 
در بخشهای دیگر هم کارهای خوبی شده که حاال در همین هفته، آقایان مشغول 
اّطالع رسانی هستید و من هم که بعضاً مشاهده میکنم، میبینم خوب است. البّته 
باید اعتراف کنیم، قبول کنیم که ماها در تبلیغات، خیلی آدمهای مسلّطی نیستیم، 
یعنی واقعاً -هم دولت، هم ماها، همه مان- تبلیغاتمان، تبلیغات خیلی خوب و 
خبررسانی هایمان حرفه ای نیست؛ اّما حاال به همان مقداری که دارد کار انجام 

میگیرد، خوب است به اّطالع مردم برسد.

 چند مطلب راجع به مسائل اقتصادی: 
1. لزوم شناسایی نقطه ضعف های اقتصادی

  من تذّکراتی را امروز عرض میکنم درباره ی سه مطلب: یکی راجع به همین مسائل 
اقتصادی که مسئله ی اساسی امروز ما است؛ یکی درباره ی مسائل خارجی یا 
سیاست خارجی؛ یکی هم درباره ی اتّحاد و انسجام داخلی که آقای رئیس جمهور 

هم اشاره کردند.
 درباره ی اقتصاد، ما از اّوِل امسال و قبل از امسال چند بار جلسه داشتیم با دوستان، 
مسائلی را، مطالبی را بنده گفتم که روی آنها تکیه میکنم، تأکید میکنم، نمیخواهم 
تکرار بکنم آنها را. جلسه ی هماهنگی رؤسای سه قّوه هم که با هدف کار اقتصادی و 
کمک اقتصادی تشکیل شده، برکاتی داشته، فوایدی داشته؛ یعنی آن جلسه، آثاری 
در وضع عمومی داشته و میتواند بهتر و بیشتر هم داشته باشد، باید هم ادامه پیدا 
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کند. آقایان! به طور معمول و متعارف وقتی که دو نفر انسان پهلوی هم می نشینند، 
نقاط مشترکی دارند، نقاط تفارقی هم دارند؛ نمیشود به استناد نقاط تفارق، انسان 
مشترکات را فراموش کند. باالخره بحث مذاکره در دنیا مطرح میشود، میگویند با 
فالن دولت، با فالن کشور مذاکره کنیم؛ خب وقتی مذاکره با دشمنها و با مخالفین و 
با امثال اینها مطرح میشود، با دوستان و خودی ها به طریق اولیٰ مذاکره باید انجام 
بگیرد. مذاکره بشود؛ یک چیزی مورد اختالف است، مذاکره میشود، یک کلمه ای 
شما میگویید، یک کلمه ای او میگوید، باالخره به یک نقطه ای میرسید. بایستی این 

کار ادامه پیدا کند و الزم است.
 در مورد اقتصاد، باید قوی و پُرحجم کار کرد. ببینید دوستان! دشمن متمرکز شده 
روی مسئله ی اقتصاد، علّتش هم این است که در زمینه ی مسائل اقتصاد یک به 
 اصطالح خألهایی وجود داشته، یک ضعفهایی وجود داشته، به تعبیر نظامی ها یک 
نقاط کور راداری وجود داشته که دشمن از آنجاها توانسته نفوذ بکند و وارد بشود؛ 
ما باید این نقاط کور راداری را ببندیم، ما باید نقطه ضعف ها را درست بشناسیم و 
اینها را برطرف کنیم؛ میتوانیم. همه ی این کارهایی را که باید انجام بگیرد -حاال 
من اشاره میکنم به بعضی از اینها- ما میتوانیم. در اداره ی اقتصادی کشور راه وجود 
دارد؛ این جور نیست که ما دچار بُن بست باشیم؛ نه، راه هایی وجود دارد و میشود این 
راه ها را باقدرت پیمود و رفت ان شاءاهلل. بایستی بکنید؛ بایستی وارد بشوید؛ بایستی 

پرحجم و باکیفّیت کار کنید؛ مسئولین اقتصادی کشور باید شب و روز نشناسند.
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   اهّمّیت یافتن راه حلهای مشکالت تولید داخلی
  بحث اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی که گفته شد، اساس 
سیاستهای ]اقتصاد[ مقاومتی، آن لُّبش عبارت است از تکیه بر تولید داخلی؛ اساِس 
آن، این است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هم به معنای سنگرسازی دفاعی در 
مقابل دشمن است -یعنی واقعاً این سیاستها اگر به طور کامل و دقیق اجرا بشود، 
سنگرسازی میکند؛ سنگرسازی دفاعی است- هم توانمندسازی برای حرکت 
به جلو است؛ یعنی سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم جنبه ی پدافندی دارد، هم 
جنبه ی آفندی دارد، محورش هم تولید است. لذا من حّتی از همین جلسه ی 
هماهنگی رؤسای سه قّوه هم انتظار دارم که یکی از جهاتی که روی آنها تکیه 
میکنند در بحثها و مسائلی که در آنجا آورده میشود و کارشناس هایی که با آن 
جلسه ارتباط پیدا میکنند، این است که روی مسئله ی تولید تکیه کنند. ببینیم 
مشکالت تولید داخلی کشور چه چیزهایی است، به انحاء مختلف دنبال راهِ حّل 
این مشکالت باشیم. بنده اقتصاددان نیستم اّما حرفهای اقتصاددان ها را میخوانم؛ 
اقتصاددان های کشور که شما هم خیلی هایشان را قبول دارید، راه ارائه میکنند. 
این جور نیست که راه وجود نداشته باشد؛ راه هایی وجود دارد برای اینکه بتوانیم 

تولید کشور را نجات بدهیم.

   لزوم ترمیم مشکالت معیشت مردم
  یک مسئله هم مسئله ی معیشت مردم است که باز به همین تولید ارتباط پیدا 
میکند؛ 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 ی تولید داخلی. 
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خب، یک تالش همه جانبه ای باید بشود برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها یا 
زیِر ظرفّیت کار کردن کارخانه ها.

2. لزوم مدیریّت اقتصاد کشور از سوی دولت، نه تصّدیگری
  یک مسئله ی مهم در زمینه ی مسائل اقتصادی که مناسب است بنده تذّکر بدهم، 
بحث مدیریّت اقتصادی است؛ دولت باید مدیریّت کند اقتصاد کشور را. مدیریّت را 
با تصّدیگری نباید اشتباه کرد؛ تصّدیگری دولت در امر اقتصاد به ضرر کشور تمام 
میشود؛ این را ما عماًل در انقالب تجربه کردیم و میدانیم که تصّدیگری دولت خوب 
نیست. اصاًل سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این تصّدیگری انجام نگیرد؛ ]پس[ 
آن را بکلّی از حوزه ی فکر خارج کنیم، یعنی این مدیریّتی که من میگویم، مطلقاً 

اشتباه نشود با تصّدیگری در مسئله ی اقتصاد.

  دو رکن مدیریّت اقتصادی: 
الف. تسهیل فّعالّیت سالم اقتصادی و بهسازی فضای کسب وکار

  مدیریّت اقتصادی دو رکن مهم دارد؛ یکی این است که ما میدان را باز کنیم برای 
فّعالّیت فّعاالن سالم اقتصادی؛ میدان باز بشود برای اینها و کمکشان بکنیم؛ افراِد 
صاحِب فکِر اقتصادی بنشینند ببینند راه های کمک کردن به فّعال اقتصادی 
چیست -راه هایی وجود دارد- و موانعی که بر سِر راِه کاِر درسِت اینها و پیشرفِت 
اینها وجود دارد چیست؟ آن موانع را بردارند؛ من حاال یکی دو مثال عرض خواهم 
کرد؛ یک رکن مدیریّت این است. یک رکن دیگر هم این است که دستگاه دولتی، 
هوشمندانه، هوشیارانه، با چشم باز، مراقب فّعالّیت مضّر اقتصادی باشد؛ یعنی یک 
فّعال اقتصادی ای که حرکت مضر میکند، مورد توّجه قرار بگیرد، جلویش گرفته 
بشود، جلوی منافذ فساد بسته بشود و گرفته بشود. مدیریّت اقتصادی یعنی این، 
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هیچ ربطی به تصّدیگری ندارد.
 حاال مثاًل در مورد آن بخش اّول یعنی کمک به ]فّعال اقتصادی[، من یک مثاِل 
همین روزها را بزنم، البّته مثالهای فراوانی وجود دارد؛ کسانی در داخل کشور 
هستند که یک حرکت اقتصادی را شروع میکنند؛ باید به اینها کمک بشود. حاال 
اینکه گفتم مال این روزها است، همین مسئله ی نوشت افزار است؛ چند جوان 
باهّمت پیدا شده اند و نوشت افزار داخلی دارند تولید میکنند؛ نوشت افزار یک رقم 
مهّمی است؛ شما ببینید مصرف نوشت افزار -مداد و کاغذ و دفتر و بقّیه ی وسایل- 
چه حجم عظیمی دارد که ما در بسیاری از اینها داریم از واردات استفاده میکنیم 
که هم باِر فرهنگی دارد، هم باِر اقتصادی دارد. یک مشت جوان پیدا شده اند که از 
دو سه سال قبل از این، از چند وقت قبل -حاال من دقیقاً االن یادم نیست- هّمت 
گماشتند برای اینکه نوشت افزار داخلی ]تولید کنند[؛ خب اینها احتیاج به کمک 
دارند؛ باید به اینها کمک بشود؛ ]اّما[ کمک نمیشود؛ حّتی در مقابل حرکت اینها، 
احیاناً سنگ اندازی هم انجام میگیرد. الزم نیست سنگ اندازی را مسئول دولتی یا 
وزیر دولتی انجام بدهد؛ نه، ممکن است وزیر دولتی اصاًل خبر هم نداشته باشد اّما 
دیگرانی هستند که سنگ اندازی میکنند؛ باید جلوی این گرفته بشود. چند وقت 
قبل یک تعدادی از همین جوانها آمدند پیش من؛ خب آدم میبیند اینها سرتاپا 
شوقند، سرتاپا آمادگی و قّوه و تواِن کارند، ابتکار هم دارند، ]اّما[ توانایی مالی شان 
ضعیف است؛ باید کمک بشوند؛ کمک ]به اینها[ هم کمکهای چند هزار میلیاردی  
مثل این معّوقات بانکی ما نیست که یک نفری چند هزار میلیارد مدیون ]است[؛ 
این جوری نیست، کمکهای خیلی خیلی کمتری است؛ با یک مختصر کمکی، با 
دست گذاشتن پشت اینها و حرکت دادن به جلو، به اینها کمک میشود. از این 
قبیل هم ما زیاد داریم. ببینید؛ بنده به عنوان مسئولی که به کارهای اقتصادی و 
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مسائل اجرائی کشور هم کاری ندارم، مورد مراجعه ی زیادی قرار میگیرم، میدانم 
که بسیاری از مسئولین و وزرا و مانند اینها، مورد مراجعه قرار میگیرند. از این قبیل 
فراوانند؛ باید به اینها کمک بشود. برای ما خیلی پیش آمده -حاال »خیلی« که 
میگویم، یعنی متعّدد- که آمده اند شکایت کرده اند، بنده هم بعضی اوقات سفارش 

کرده ام. این یکی از کارها است که بایستی انجام بشود و از این قبیل زیاد است.
 یکی مسئله ی میدان را باز کردن، یعنی بهبود فضای کسب وکار ]است[. یک 
گزارشی همین اخیراً به دست ما رسید -که حاال دقیقاً جزئّیاتش یادم نیست؛ آنچه 
در ذهنم مانده که خیلی برجسته بود این بود- که در یک موضوع مشّخصی در طول 
مّدت کوتاهی، مثاًل شاید دو سه ماه، سی بخشنامه صادر شده از طرف مسئولین! 
خب این فّعال اقتصادی چه جوری میتواند برنامه ریزی کند برای آینده ی خودش؟ 
کسی که میخواهد در این بخش و مربوط به این قضّیه کار کند، چطور میتواند 
برنامه ریزی کند؟ دائماً بخشنامه پشت سِر بخشنامه، تصمیم گیری های متعارض و 
گاهی متناقض درباره ی یک موضوع! اینها باید برداشته بشود؛ یعنی اینها چیزهایی 
است که مانع کار است؛ این ثبات و آرامشی را که فّعال اقتصادی احتیاج دارد این 
را ]ایجاد کنید[. بنابراین، یک رکن مدیریّت عرض کردیم این است که ما بتوانیم 
به کسانی که فّعال هستند از گروه های مردمی کمک کنیم، میدان را برای آنها باز 
کنیم، موانع را از سِر راه آنها برداریم. من یک وقتی اینجا در یکی از دیدارهایی که 
داشتیم -مال دو سه سال پیش است؛ من آنجا تصریح کردم، ]اّما[ االن درست یادم 
نیست؛ برای اینکه مثاًل در یک مرغداری یک چیزی درست کنند؛ حاال یادم نیست؛ 
آن وقتی که اینجا گفتم، تفصیاًل گفتم آنها را- اشاره کردم که گزارشی چند نفر از 
این فّعاالن بخش خصوصی به ما داده بودند که برای یک کار کوچکی، شاید حدود 
چند ماه الزم بوده که این آدم دوندگی کند که بتواند یک کار کوچکی را در کنار 
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یک کار اقتصادی ای که دارد، مثاًل فرض کنید که انجام بدهد. اینها را بایست کم 
کرد؛ باید راه را باز کرد برای اینکه مردم بتوانند فّعالّیت کنند. این بخش اّول است.

ب. لزوم چشِم باز مدیران برای مبارزه با مفسد و جلوگیری از فّعالّیت 
مضّر اقتصادی

  بخش دّوم هم مبارزه ی با مفسد و بستن منافذ فساد است؛ چشِم باز مدیران؛ 
آنچه نیاز است این است. ببینید، همین تازه یک گزارشی وزارت اّطالعات برای 
ما فرستاد، من نگاه کردم این گزارش را دیدم از آبان ۹۶ تا تیر ۹۷، ۵۶ اخطار در 
مورد مسائل مربوط به فساد اقتصادی، به دستگاه های مختلف دولت از طرف وزارت 
اّطالعات داده شده! خب این کار اّطالعات، کار خوبی است؛ من نمیدانم چقدرش 
دنبال شده چقدرش دنبال نشده، ]اّما[ این مهم است که نگاه کنیم ببینیم در طول 
مثاًل چند ماه، وزارت اّطالعات برخورد کرده با یک رقِم به این بزرگی؛ یعنی ۵۶ مورد 
را وزارت اّطالعات مطرح کرده و ذکر کرده. ]در خصوص[ همین حوادثی هم که 
اخیراً پیش آمد، حاال آقای دکتر روحانی اشاره کردند و بیان کردند توجیهاتی را که 
درست است توجیهات ایشان، منتها واقع قضّیه این است که در کنار این توجیهات، 
یک مقداری غفلت و بی توّجهی مدیریّتی انجام گرفته. وقتی که ما میخواهیم ارز را 
به هر دلیلی وارد بازار کنیم -]چون[ این را الزم میدانیم، این را وسیله ای برای پایین 
آوردن قیمت ارز میدانیم- باید این کار را با چشِم باز انجام بدهیم تا این جور نشود 
که در این شرایِط سخِت ما، چند میلیارد دالر بیفتد دست یک عّده ی معدودی که یا 
قاچاق کنند، یا ببرند در کردستان عراق بفروشند، یا در بازار داخلی آن را نقد کنند، 
یا به عنوان گردشگری بگیرند جور دیگر عمل کنند -که خب این را همه میدانند- و 
یا به عنوان آوردِن یک کاالیی ثبت سفارش کنند ]ولی[ یک کاالی دیگر را بیاورند؛ 
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اینها خب چیزهایی است که مدیریّتها میتوانند اینها را ]مراقبت[ کنند که این را 
من با آقای رئیس جمهور هم قباًل در میان گذاشتم. این جور هم نیست که ما الزم 
باشد باالی سِر هر یک نفری یک پلیس بگذاریم که ببینیم چه کار میکند؛ نه، امروز 
خب شیوه هایی وجود دارد، روشهایی وجود دارد، روشهای پیشرفته ای وجود دارد؛ 
میشود اینها را کنترل کرد. باید کنترل کرد یعنی باید با چشِم باز مراقبت کرد. این 
مدیریّت اقتصادی است.من به نظرم می آید شما میتوانید این کار را بکنید، دولت 
ما میتواند این کار را بکند؛ این کاری نیست که جزو محاالت باشد یا جزو مشکالت 
فوق العاده باشد؛ نه؛ اهتمام الزم است،  ورود مجاهدانه ی در وسط میدان الزم است 

و این کارها را میتوانید انجام بدهید.
 ]کسی[ پول را میگیرد که مثاًل فرض کنید که فالن جنس الزم را، کاالی الزم را، 
کاالی واسطه ای را -که شما به او اجازه میدهید- یا دارو را وارد کند، ]اّما[ این را 
صرف میکند برای یک کار دیگر. ]یا مثاًل[ ما در اصل ۴۴ گفتیم که کارخانه های 
دولتی را به مردم بفروشند؛ بفروشند که چه کار کنند؟ بفروشند که ]آن را[ تعطیل 
کنند؟ یا نه، بفروشند که کار انجام بگیرد؟ این ]شخص[ کارخانه را میگیرد، آن 
دستگاه هایی را که حاال ]یا ساخته اند[ یا وارد کرده اند و با چه زحمتی اینها را سوار 
کرده اند و چیده اند و مرتّب کرده اند، آهن آالتش را به عنوان آهن پاره میفروشد، 
زمینش را هم پاساژ درست میکند! خب چرا این کار انجام میگیرد؟ چه کسی باید 
جلوی این کار را بگیرد؟ نمیشود گفت که قّوه ی قضائّیه جلوی این کار را بگیرد؛ 
این را مدیر باید ببیند به چه کسی دارد میدهد این کارخانه را. اصل ۴۴ گفته که 
کارخانه ها داده بشود به مردم برای اینکه کارخانه باقی بماند، برای اینکه تولید 
بشود، نه برای اینکه تبدیل بشود به پاساژ و از بین برود. این اتّفاقات افتاده؛ این 
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مخصوص دولت شما هم نیست؛ قبل از شما هم این کارها انجام گرفته. به هرحال، 
مدیریّت اقتصادی اینها است و به این چیزها بایستی توّجه کرد.

  لزوم توّجه به مسئله ی خرابکاری در مدیریّت اقتصادی
  البّته حاال من دو مورد را هم یادداشت کرده ام اینجا که یک مواردی هم هست که 
بحث سودطلبی نیست که بگوییم برای سودطلبی، این آدم -مفسد اقتصادی- این 
کار را کرده، ]بلکه[ خرابکاری است. مثاًل فرض بفرمایید شما می بینید ناگهان در 
تهران یا در شهرهای بزرگ، پوشک بّچه کمیاب میشود! این اتّفاق افتاده، واقعی 
است، این به عنوان فرض نیست؛ آخر پوشک بّچه؟ این مردم را عصبانی میکند دیگر! 
طرف مقابل -دشمن- میخواهد مردم عصبانی بشوند از دستگاه دولتی و دستگاه 
حکومت؛  این یکی از راه هایش است؛ پوشک! یا شب عید که مثاًل فرض کنید وقت 
شست وشو و مانند اینها است، مواّد شوینده ناگهان کمیاب میشود، نیست؛ خب 
این کاری است که خرابکاری است. اینها را بایستی با چشم باز دنبال کرد؛ این یک 

مسئله ی مهم است.

 لزوم استفاده از ظرفّیتهای اقتصادی استفاده نشده
 یک مسئله ی مهّم دیگری که من اینجا به مناسبت مسائل اقتصادی عرض میکنم، 
این است که کشور ما از لحاظ ظرفّیتهای اقتصادی، یک کشور برجسته است،  یک 
کشور سطح باال است؛ ظرفّیتهای اقتصادی  ما خیلی خوب است. اگر از این ظرفّیتها 
استفاده نکنیم، واقعاً کفران نعمت کرده ایم؛ خدای متعال ]میفرماید[: اَلَم تََر اِلَی 
ـُفًرا؛)۸( ما نعمت خدا را نبایست تبدیل کنیم به کفران. ما  لوا نِعَمَت اهللِ ک الَّذیَن بَدَّ
ظرفّیتهای فوق العاده ]داریم[. یک مطالعاتی انجام گرفته در موّسسات بین المللی 
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مثل همین صندوق بین المللی و امثال اینها که اینجا برای من گزارشش را آورده اند؛ 
میگویند تولید ناخالص داخلی ایران -که تولید ناخالص، در واقع ظرفّیت بالفعِل 
موجوِد تحّقق یافته ی کشور است دیگر، یعنی آنچه بالفعل تحّقق پیدا کرده- در 
رتبه ی هجده جهان قرار دارد، یعنی در بین دویست و ُخرده ای کشور، ما در رتبه ی 
هجدهم هستیم از لحاظ تولید ناخالص داخلی، که این تولید ناخالص داخلی یعنی 
آن چیزی که شما از ظرفّیتهای کشور بهره برده اید، تحّقق داده اید و به دست 

آورده اید. این خب خیلی چیز باالیی است، این تحقیقات بین المللی است.
 یک تحقیق دیگری هست باز در کنار این -مال بانک جهانی است؛ در سال ۲۰۱۳- 
که از لحاظ ظرفّیتهای استفاده نشده ی داخلی، ایران در رتبه ی اّول جهان است؛ 
شما چه احساسی پیدا میکنید از این؟ این دیگر حرفی نیست که یک اقتصاددانی در 
داخل بگوید تا حمل بشود بر یک معنایی؛ نه، این را یک مرکز بین المللی نگاه میکند 
به ظرفّیتهای کشور -ظرفّیت جغرافیایی، ظرفّیت انسانی، ظرفّیتهای اقلیمی، 
ظرفّیتهای کانی)۹( و امکانات زیرزمینی و امثال اینها- میگوید مجموع ظرفّیتهای 
استفاده  نشده ی کشور ما، آن قدر باال است که ما در این زمینه در دنیا رتبه ی اّولیم؛ 

در سال ۹۲ این گفته شده و مال ۲۰۱۳ است.
 بنابراین استفاده نکردن از ظرفّیتها چیز مهّمی است. این را بنده البّته بارها در 
صحبتهای گوناگون گفته ام و مواردی را هم ذکر کردم از آن ظرفّیتهای استفاده 
 نشده که حاال لزومی ندارد ]بگویم[؛بحث اینها در جلسات تخّصصی بیشتر الزم 
و مهم است که انجام بگیرد که چه چیزهایی ظرفّیتهای استفاده نشده است؛ یک 

فهرستی وجود دارد از ظرفّیتهای استفاده نشده؛ یکی این است.
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  پرهیز از بد استفاده کردن از ظرفّیتهای اقتصادی 
  بد استفاده کردن هم هست؛ یکی از مشکالت ما، مسئله ی بد استفاده کردن 
است. حاال آقای دکتر روحانی اشاره کردند که ما ممکن است از واردات بنزین 
اینکه »ما که خودمان  لکن اصل  این خبر خوبی است،  بشویم؛ خب  بی نیاز 
یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا هستیم، بنزین را وارد میکنیم«، این 
اتّفاق می افتد؟ ما چرا اصاًل نفت را خام  بسیار خبر بدی است؛ چرا این کار 
صادر میکنیم؟ گاز را چرا تبدیل به محصول و ال اِن جی)۱۰( نمیکنیم؟ نفت 
را چرا تبدیل به بنزین نمیکنیم که صادر کنیم؟ این یک سؤالی است؛ این بد 
استفاده کردن است. بنده از سالها پیش -از شاید پانزده شانزده سال پیش- 
توسعه ی  و  داخلی  پاالیشگاه های  مسئله ی  روی  بر  مکّرر  قبل،  دولتهای  در 
پاالیشگاه ها و تولید محصوالت گوناگوِن نفت تکیه کرده ام؛ خب این کار انجام 
را  پاالیشگاه ستاره ی خلیج فارس  این  از  فاز  آقای روحانی دو  بگیرد. رفتند 
افتتاح کردند؛ این، تولید کشور را به مبالغ زیادی باال برد؛ این، یکی از مسائل 
مهم است. خب ما همین خط را دنبال کنیم؛ چرا ما باید بنزین وارد کنیم؟ در 
مواردی، سالهایی اتّفاق افتاده که چند میلیارد ما پول دادیم برای اینکه بنزین 
وارد کشور کنیم؛ کشوری که خودش منابع مهم نفتی دارد و صادرکننده ی 
نفت است، آن وقت بنزیِن منشّق از نفت را باید ما وارد بکنیم؛ خب این خیلی 
چیز عجیب و غریبی است. روی اینها تکیه باید کرد، روی این باید کار کرد و 

میشود کار کرد؛ همین طور مسئله ی گاز که اشاره کردم و عرض کردم.
 حاال در داخل کشور هم یکی از مشکالت بزرگ ما از این به اصطالح به نظر 
داخل  در  بنزین  باالی  مصرف  داخلی،  ظرفّیتهای  از  کردن  استفاده  بد  من 
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است؛ آن روز ایشان به من گفتند که روزانه ۱۰۵میلیون لیتر مصرف بنزین 
کشور است؛ حاال یک جای دیگر من خواندم در یک گزارشی که بیشتر است، 
۱۲۰ میلیون ]لیتر[. حاال، ۱۰۵ میلیون لیتر! چرا؟ چرا باید این قدر ما مصرف 
بکنیم؟ یک دوره ای مسئولین توانستند مصرف روزانه را برسانند به حدود ۶۵ 
میلیون لیتر، یعنی کمتر از ۶۵ میلیون لیتر؛ شد این کار؛ البّته خود آنها بعداً 
خرابش کردند، لکن این کار ممکن است، این کار میشود، شدنی است، راه هایی 
وجود دارد، دنبال کنید آن راه ها را، با قدرت پیش بروید. حاال ممکن است یک 
تعدادی -آدمهایی یا هر خانواده ای که پنج ماشین دارند و مصارف زیاد دارند- 
ناراحت بشوند؛ خب بشوند! از این ۱۰۵ میلیون لیتر در روز، چقدرش دست 
آحاد مردم و اکثریّت مردم کشور می افتد؟ یعنی اینها به نظر من یک چیزهای 
مهّمی است؛ جلوی این را بگیرید، نگذارید. بخش عمده ای  از این به عهده ی 
وزارت نفت است و ]نیز[ مجموعه ی دولت؛ باید روی این تصمیم گیری کنید 
و نگذارید. بحث مدیریّت اقتصادی دولت هم یک نکته است و اینها همه ابعاد 
گوناگون مدیریّت است. حاال حرف در این زمینه ها زیاد است، دیگر نمیخواهیم 

طوالنی صحبت کنیم.

3. لزوم مدیریّت اقتصاد کشور از سوی دولت، نه تصّدیگری
  یکی از مسائل مهّم اقتصادی ما، ظرفّیت بخش خصوصی است؛ ما از ظرفّیت 
بخش خصوصی استفاده نمیکنیم. حاال ]همان طور که[ عرض کردم، گاهی اوقات 
کارخانه ها را بر طبق سیاست های اصل ۴۴ آن جوری میدهیم دست آدمهایی 
که نابابند، اّما به طور رایج و معمول، بخش خصوصی را ما واقعاً وارد نمیکنیم و از 
سرمایه های مردم، درست استفاده نمیکنیم. مجموعه ی اتاق بازرگانی یک دیداری 
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با دبیرخانه ی شورای عالی امنّیت داشتند و یک حرفهای مفّصلی زدند که بنده آن 
حرفها را خواندم؛ به نظر من آقایان بخوانید آن حرفها را، آقایان بشنوید و ببینید 
آن حرفها را؛ حرفهای درستی است؛ ما باید از ظرفّیتهای بخش خصوصی استفاده 
کنیم؛ بخش خصوصی آماده است. حاال اصل ۴۴ را دولتها -هم دولت جناب آقای 
روحانی که تشریف دارند، هم دولت قبل از ایشان- خالصه فارسی اش این است که 
درست دلشان نمی آید که آن چنان که باید و شاید اعمال کنند؛)۱۱( اعمال کنید 

اصل ۴۴ را، راه بیندازید امکانات بخش خصوصی را.
 فرض بفرمایید کسانی که میتوانند کمک بکنند، فقط تّجار نیستند -تّجار 
یک بخشی از مجموعه ی بخش خصوصی هستند- نه، تولیدگران و صنعتگران 
]هم هستند[. االن شما مثاًل فرض کنید در وزارت نیرو یا در وزارت نفت ِمن باب 
مثال، احتیاج دارید به قطعات فراوان؛ با قطعه ساز بنشینید ]صحبت کنید[. ما 
قطعه سازهای خوبی در کشور داریم. یک وقتی، البّته سالها پیش، زمانی که آقای 
بیطرف)۱۲( -رفیق ایشان- وزیر نیرو بود، یک پّره ای برای یک چیزی الزم داشت؛ 
من به ایشان گفتم: آقا! شما خودت فارغ الّتحصیل این دانشگاه امیرکبیر هستی، 
از اینجا تا دانشگاه امیرکبیر یک قدم راه است، بروید آنجا بنشینید با اینها صحبت 
بکنید تا برایتان تولید کنند؛ که همان وقت اتّفاقاً ارتشی ها در نیروی هوایی همان 
]قطعه[ را تولید کرده بودند برای یک منظور دیگری، البّته با یک ابعاد بزرگ تری. 
]پس[ صنعتگران بخش خصوصی میتوانند به دولت کمک کنند در بخشهای 
مختلف. گاهی اوقات میشود که ما یکی دو قطعه نداریم و زنجیره ی تولید یک 
محصول بکلّی میخوابد به خاطر نبود این قطعه و اینکه در خارج آن را به ما نمیدهند 
یا مشکالت به وجود می آورند. خب این را در داخل تولید کنیم؛ ما میتوانیم در داخل 
تولید ]کنیم[؛ هر کاری را که در داخل، دنبالش رفتیم و تأکید کردیم و یک ُخرده 
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خرج کردیم و مانند اینها، توانستیم به وجود بیاوریم؛ یک نمونه اش وزارت دفاع 
است که کارهای خوبی در این زمینه در آنجا انجام گرفت.

4. اهّمّیت مدیریّت نقدینگی کشور
  یک مسئله ی مهّم دیگر در زمینه ی اقتصاد که موضوع چهارمی است که 
نقدینگی کشور ]است[ که حاال آقای  دارم عرض میکنم، مسئله ی مدیریّت 
رئیس جمهور اشاره کردند به نقدینگی. اّوالً اینکه ما اجازه دادیم که نقدینگی 
اّول باید ما جلوی  از  از اّول خطا بوده؛ نباید میگذاشتیم؛  افزایش پیدا کند، 
اینکه نقدینگی رها بماند که به هر  افزایش نقدینگی را میگرفتیم؛ حاال هم 
طرفی حمله کند ویرانی به وجود بیاورد، این هم باز یک خطای دیگر است؛ 
نقدینگی باید مدیریّت بشود. اینکه ما این جوری فرض کنیم که »نه، کاری اش 
نمیشود کرد نقدینگی را«، نه، این جوری نیست؛ نقدینگی را میشود کنترل کرد، 
میشود مدیریّت کرد؛ البّته احتیاج دارد به یک مجموعه ی تمام وقت فّعال؛ یک 
مجموعه ی تمام وقت. چندی پیش نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم 
درخواست کرده بودند که که یک تیم اقتصادی فّعال ]تعیین بشود[؛ خیلی 
میخواهید  هم  دارید  االن  که  مجموعه ای  همین  نظر  زیر  تیمی  یک  خوب، 
بگذارید -بحث تغییر و تبدیل و مانند اینها را بنده هیچ وقت مطرح نمیکنم 
و نکرده ام- باالخره یک مجموعه ی فّعال شبانه روزی از عناصری که اهل کار 
جهادی باشند، یعنی واقعاً بخواهند کار بکنند، شب و روز نشناسند، اهل ابتکار 
و مانند اینها هم باشند، دنبال این قضّیه بگذارید و بگویید نقدینگی را مدیریّت 
کنند؛ میتوانید این کار را بکنید. ما به قولی چهارصد هزار میلیارد تومان، به 
قولی ششصد هزار میلیارد تومان، پروژه ی نیمه تمام داریم؛ خب جاذبه درست 
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کنید برای بخش خصوصی که این نقدینگی به این طرف هدایت بشود؛ میشود 
این کارها را کرد؛ امتیاز بدهید، جاذبه درست کنید. ما برای فروش نفتمان یک 
مواردی اتّفاق افتاده که برای اینکه بتوانیم کار را پیش ببریم یک مسامحه ای در 
قیمت کرده ایم، مثاًل فرض کنید که یک تخفیفی به یکی دادیم؛ خب این کار 
را در داخل انجام بدهیم؛ بخش خصوصی را وادار کنیم، کارهای مهّمی میشود 
انجام داد. آن روز به نظرم در همین جلسه ی دولت بود که گفتم، فرض بفرمایید 
که همین االن این نیروگاه های سی مگاواتی را که گفتند روسیه میسازد -بنده 
خیال میکردم کمتر از صد مگاواتی نداریم؛ معلوم شد نه، پنجاه مگاواتی و سی 
مگاواتی ]هم[ داریم- خیلی خب، اینها قیمتش هم نباید خیلی باال باشد، این 
درآمدزا است؛ بخش خصوصی را تشویق کنید، تحریص کنید بروند از اینها ده 
تا، بیست تا، بگیرند بیاورند و جاهای مختلف نصب بکنند؛ هم انرژی است، هم 
جذب نقدینگی است، هم آب شیرین کن است و فواید فراوانی از این قبیل دارد. 
منظورم جذب نقدینگی است؛ این نقدینگی زیاد، این نقدینگی که امروز وجود 
دارد، خطر بزرگی است، این را اقتصاد دان ها بهتر از ما میدانند که این، هر طرف 
رو کند ویرانگر است؛ خب می آید یک وقت طرف سّکه، می آید طرف ارز -]مثل[ 
همینی  که اتّفاق می افتد و شما می بینید- یک وقت میرود طرف مسکن یک جور 
دیگر میشود. نباید بگذارید، باید این مدیریّت بشود؛ یعنی رها نمیشود گذاشت 
نقدینگی را. نمیشود گفت که حاال این اضافه شده و هیچ کاری اش نمیشود کرد؛ 

نه نخیر، این را میشود کنترل کرد،  میشود مهار کرد و این باید مهار بشود.
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   اهّمّیت مدیریّت بانک مرکزی بر بانک ها در مسئله ی نقدینگی 
کشور

 البّته مسئله ی بانک ها که ایشان گفتند مسئله ی درستی است؛ یعنی بانک ها، 
که  بانکی  دارد.  عالج  هم  این  میدهند؛  قرار  محذور  دو  بین  را  مرکزی  بانک 
نتوانسته خودش را اداره کند و مردم را به صف کرده، اعتبار این بانک را سلب 
کنید. اّوالً نظارت بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشود که به این وضع نرسند 
-اگر چنانچه نظارت مستمری از اّول وجود داشته باشد- وقتی هم که به این 
زمینه رسید باالخره باید با بانک برخورد بشود. این همه بانک خصوصی! بانک ها 
چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنند، برای 
اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان ]درست میکنند[. این را من یک وقتی به 
جنابعالی هم گفتم که بنده در تهران با ماشین از یک جایی عبور میکردم، یک 
دیوار طوالنی بود که همین طور که با ماشین رفتیم، دائم دیدیم این دیوار هست،  
هست، هست؛ من پرسیدم این مال کیست؟ چیست اینجا به این بزرگی؟ یک 
تشکیالت عظیمی ]بود[! گفتند بله، برای بانِک فالن است. خب این بانک غلط 
میکند که یک چنین کاری را ]کرده[، میخواهد چه بکند این را؛ یعنی واقعاً این 
چیز مهّمی است، پولهای مردم را میگیرند و این جوری امکانات درست میکنند؛ 
حاال اینکه یک تشکیالتی است که البد برای تفریح و مانند این حرفها است؛ نه، 
بانکها بنگاه داری میکنند. بنده همین جا در همین جلسه یک بار گفتم که جلوی 
بنگاه داری بانک ها را بگیرید؛)۱۳( بانک برای بنگاه داری که نیست. خب پولهای 
مردم این جوری ]َصرف میشود[؛ کنترل قوی و مدیریّت قوی بانک مرکزی بر 
بانک ها موجب میشود که به اینجا نرسند که بانک مرکزی بین دو محذور گیر 
کند؛ یا بدهد، یک جور مشکل برایش درست بشود؛ یا پول و نقدینگی را افزایش 
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ندهد، یک جور دیگر محذور درست بشود. یعنی این باالخره جزو مسائل مهم 
اهّمّیت  به طور جّدی  را  نقدینگی  و  برسید  بانک ها  وضع  به  من  نظر  به  است. 

بدهید و دنبال بکنید.
 خب، پس بنابراین در این زمینه  حاال ما عرایضی عرض کردیم و دیگر بیشتر 
از این در این زمینه صحبت نکنیم و برویم موضوع دّوم -البّته موضوع دّوم به 
این طوالنی ای نیست، مختصرتر است- که موضوع سیاست خارجی است و آقای 

ظریف -دوست عزیز ما- هم که اینجا تشریف دارند.

  چند مطلب راجع به مسائل سیاست خارجی:
1. لزوم ارتباط روزافزون و دیپلماسی قوی با همسایگان

پانزده  چهارده  ما خب  را.  همسایگان  با  روزافزون  ارتباط  میکنم  تأکید  اّوالً    
با  میتوانیم  ما  که  هستند  کسانی  اکثرشان  و  خیلی هایشان  داریم،  همسایه 
اینها ارتباطات خوب داشته باشیم. از فرصتها استفاده کنیم. من پیغام دادم به 
شما)۱۴( راجع  به پاکستان که خب شما گفتید که مشغول مقّدمات هستید که 
این کار را انجام بدهید. عراق هست، ترکیه هست، پاکستان هست، کشورهای 
آسیای غربی هست، جاهای دیگر هستند، باالخره ما با این مجموعه ی بزرگ 
در مسائل گوناگون میتوانیم کار کنیم. این دیپلماسی قوی با همسایگان برای 
مسائل اقتصادی ما هم خوب است. به من این جور گزارش دادند که اگر چنانچه 
ما بتوانیم ]به اندازه ی[ ده درصد از فّعالّیت اقتصادی این کشورها، با آنها کار 
بکنیم، برای ما یک رقم خیلی باالیی ]است[؛ ده درصد چیز زیادی هم نیست. 

یک مسئله این است.
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2. لزوم ادامه ی ارتباط ما با کشورهای اروپایی، اّما قطع امید از آنها
  یکی ]هم[ مسئله ی اروپا است. بنده قباًل هم گفته ام، االن هم میگویم که ارتباط 
با اروپا باید ادامه کند. البّته اروپا یک شکل نیست، جاهای مختلفش مختلفند، 
در یک چیزهایی مشترکند، در یک چیزهایی نه، جور دیگرند، روشهای مختلفی 
با  اروپا-  جامعه ی  نه  اروپایی،  -کشورهای  اروپا  مجموعه ی  با  به هرحال  دارند. 
کشورهای اروپایی بایستی ادامه ی ارتباط باشد اّما قطع امید کنید از اینها؛ از 
برای مسائل گوناگون  بتوانیم  ما  نیست که  اروپا جایی  بکنید.  امید  اروپا قطع 
خودمان از جمله همین مسئله ی برجام و مسائل اقتصادی و مانند اینها به آنها 
امید ببندیم؛ نه، اینها کاری نخواهند کرد؛ قطع امید ]بکنید[. این قطع امید به 
معنای قطع رابطه نیست، به معنای قطع مذاکره نیست؛ به معنای این است که 
ما تصمیم خودمان را جور دیگری بگیریم، این است معنایش و نگاه شک آلود 
داشته باشید به وعده های آنها؛ به هرچه وعده میدهند، با تردید نگاه کنید. االن 
هم که دارند بازی درمی آورند. به نظر من در این قضایای مربوط به برجام و 
تحریمها دارند شوخی میکنند؛ در واقع اینها یک رفتار مناسبی االن با ما ندارند.

3. برجام؛ وسیله ای برای تأمین منافع مّلی
  و این را هم من عرض بکنم: برجام هدف نیست، برجام وسیله است. برجام 
این را حتماً حفظ کنیم؛ وسیله ای برای حفظ  باشد  هدفی نیست که ما الزم 
برجام  که  رسیدید  نتیجه  این  به  روزی  یک  چنانچه  اگر  است.  ما  ملّی  منافع 
نمیتواند منافع ملّی را تأمین بکند، برجام را بگذارید کنار، یعنی هیچ اهّمّیتی 
ندارد؛ ببینید منافع ملّی چه اقتضاء میکند. از من هم گاهی سؤال میشود که 
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نزدیم  آتش  که  علّتی  نزدی؟  آتش  میزنی، چرا  آتش  را  برجام  که  شما گفتی 
همین بود که گفتیم شاید بشود منافع ملّی را با آن تأمین کرد؛ َوااّل اگر آدم 
بفهمد که منافع ملّی تأمین نمیشود، ما هم آتش  زدن را بلدیم که این کار را 

بکنیم. باالخره بازی نکنند با ما؛ این را باید جّدی دنبال بکنید.
این مسئولین  به  نوشته اید  نامه ی خوبی هم اخیراً  البّته شنیدم که شما یک   
]اروپایی[؛ خوب است. این جور نامه ها را نوشتن خوب است، البّته باید بفهمند 
که پشت سر این نامه یک تدبیری وجود دارد، یک تصمیمی وجود دارد؛ این را 
باید حس کنند؛ هم در بیانات جنابعالی و آقای رئیس جمهور و بعضی دیگر، و 
هم در برخی از اقداماتی که آقای صالحی)۱۵( باید بکند که من نمیدانم چقدر 

ایشان این اقدامات را کرده اند یا دارند میکنند. این هم یک مسئله.

4. ممنوعیت مذاکره با آمریکا
باز  حاال  اینکه  است.  آمریکا  خارجی،  سیاست  قضّیه ی  در  دیگر  مسئله ی     
بعضی زمزمه شروع کرده اند که »در حاشیه ی اجالِس مجمِع عمومی، ممکن 
ندارد  یعنی معنی  به طور قطع منتفی است؛  این  بگیرد«،  انجام  است مذاکره 
ما؛  با  بودند، آن جوری عمل کردند  آنها که آن ظاهرسازها  یک چنین چیزی. 
اینها که آدمهای وقیِح ُمتهّتِک)۱۶( پُرروی صریِح شمشیر از رو بندند؛ با اینها 
چه مذاکره ای؟ اصاًل معنی ندارد. حاال آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه 
و عناصر وزارت خارجه هم همین جور؛ هیچ معنی ندارد با اینها مذاکره کردن. 
البّته شما این را هم میدانید و شاید بهتر از من بدانید که آمریکایی ها احتیاج 
دارند به مذاکره ی با جمهوری اسالمی. دولتهای آمریکا -هم آن دولت قبلی، هم 
این دولت، هم دولت اسبق- همه احتیاج دارند نمایش بدهند که ما جایی مثل 
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جمهوری اسالمی را کشاندیم پای میز مذاکره؛ این چیزی است که نیاز دارند. 
آن روزی که اوباما موّفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکند، اینها 
آنجا جشن گرفتند که خبرش بعداً رسید به ما از ُطُرقی. اینها احتیاج دارند به 
این قضّیه؛ هیچ لزومی ندارد که ما این احتیاج آنها را برآورده کنیم. حاال ]اینکه[ 

چرا ما با مذاکره مخالفیم هم، من دلیلش را قباًل گفته ام، دیگر تکرار نمیکنم.

  چند مطلب راجع به مسئله ِی انسجام و اتّحاد: 
 1. لزوم پرهیز مسئوالن از اختالف و مجادله

  مسئله ی سّوم مسئله ی انسجام و اتّحاد است. انسجام و اتّحاد بین مسئولین 
اداره ی کشور و مدیریّت کشور همیشه الزم است، امروز از همیشه الزم تر است؛ 
گوناگون،  مسئولین  سه قّوه،  رؤسای  را.  روحانی  آقای  حرف  میکنم  تأیید  من 
بخشهای مختلف، بایستی پشتیبان هم باشند. معنای این ]حرف[، این نیست 
که در همه ی مسائل هم نظر باشند؛ نه، ممکن است نظرات مخالفی هم داشته 
یکدیگر کمک کنند -بخصوص حاال چون  به  بایستی در عمل  اّوالً  اّما  باشند، 
دولت وسط میدان است و همان طور که قباًل گفتیم کارهای عمده مربوط به 
او است، بخصوص به قّوه ی مجریّه همه باید کمک کنند- و هم اختالف نظرها 
را رسانه ای نکنند؛ این هم مهم است. باالخره شما درباره ی فالن مسئله با یک 
رئیس دیگر اختالف نظر دارید؛ چه لزومی دارد که این اختالف نظر در رسانه ها 
گفته بشود؟ معنای این چیست؟ چه فایده ای بر این مترتّب است؟ اینکه حاال 
چهار عنصر سیاسی ورشکسته، یک گوشه ای خوششان بیاید که ما مثاًل حاال 
افکار مردم را  این جوری موضع گرفتیم، دلیل نمیشود. اختالف بین مسئوالن 
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مغشوش میکند، آشفته میکند، آنها را نگران میکند، مضطرب میکند. من گاهی 
حّتی میبینم آقایان وزرا هم برخالف همدیگر حرف میزنند! شما که در هیئت 
آنجا نشسته؛  آقای رئیس جمهور هم در رأس  وزیران دور یک میز نشسته اید، 
هرچه میخواهید دعوا کنید، همان جا دعوا کنید، همان جا با هم اختالف نظر ]را 
طرح کنید[؛ دیگر چرا می آورید در تریبون؟ یک وزیری یک حرفی میزند، یک 
وزیر دیگری می آید آن حرف را رد میکند؛ این خیلی چیز عجیبی است؛ این 

مجادالت رسانه ای واقعاً یک چیز خیلی بدی است.

 2. جلسه ی سؤال از رئیس جمهور، نمایش باشکوهی از قدرت 
جمهوری اسالمی

  اّما جلسه ی دیروز مجلس، به نظر من نمایش اقتدار جمهوری اسالمی بود. خدا 
خیر بدهد به آقای رئیس جمهور و به قّوه ی مقّننه که مشترکاً نمایش اقتدار و 
ثبات جمهوری اسالمی را دیروز دادند؛ این خیلی نکته ی مهّمی است. نمایندگان 
مجلس سؤال میکنند از رئیس جمهوری که با بیش از ۲۳ میلیون رأی انتخاب 
شده و رئیس جمهور بدون اِبا و امتناع میرود و با خونسردی سؤالها را می شنود، 
بعد با متانت اینها را جواب میدهد؛ اینها خیلی عالمتهای خوبی است. اینکه ما 
میگوییم مردم ساالری دینی در کشور، یعنی این؛ یعنی اینکه وظایفشان را عمل 
میکنند، آشفته نمیشوند، سؤال ـ جواب میکنند، حرف میزنند، به هم نمیپرند؛ 
اینها خیلی مهم است؛ این اتّفاق دیروز افتاد. اگر چنانچه فرض کنید دیروز یک 
نفر از نمایندگان، لحن نامناسبی به کار میُبرد، یا آقای رئیس جمهور در برخورد 
به ضرر  این چقدر  بود،  بد  این چقدر  ]داشت[،  نامناسب  لحن  یک  با مجلس 
جمهوری اسالمی بود!   نخیر، آنها محترمانه سؤال کردند، آقای رئیس جمهور هم 
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با متانت،  با خونسردی جواب داد. حاال البّته بین خواسته های آنها و توّقعات و 
انتظارات آنها و واقعّیتهایی که وجود دارد، یک فاصله ای وجود دارد، یک شکافی 
وجود دارد و در این تردیدی نیست که این شکاف باید پُر بشود، ]اّما[ این اشکالی 
ندارد، مهم این است که آنچه اتّفاق افتاد، به نظر من یک نمایش باشکوهی بود از 
قدرت جمهوری اسالمی، از ثبات جمهوری اسالمی، از اعتمادبه نفِس مسئولین 
در جمهوری اسالمی؛ مجلس یک جور اعتمادبه  نفس نشان داد، رئیس جمهور و 

دولت یک جور اعتمادبه نفس نشان داد؛ این به نظر من بسیار چیز خوبی بود.
 البّته دشمن غیر از این را میخواهد؛ دشمن سعی میکند قضّیه را جور دیگری 
اّما حقیقت قضّیه این چیزی است که من گفتم و این را دیگران  وانمود کند 
هیچ  نه،  می بینند  مردم  همین جور،  هم  کشور  داخل  و  میفهمند؛  و   می بینند 
چیزی به هم نخورد، مشکلی به وجود نیامد و رفتند با متانت و با احترام متقابل 
سؤال کردند، جواب دادند و برگشتند آمدند. این به نظر من جلسه ی بسیار خوبی 
بود و قّوه ی مجریه و قّوه ی مقّننه مشترکاً یک کار بزرگی را انجام دادند؛ این، 
هم رئیس جمهور را تقویت میکند،  هم مجلس را تقویت میکند، هم ان شاءاهلل 
زمینه ای برای همکاری های بیشتر و نزدیک شدن نظرات و واقعّیتها به یکدیگر 

خواهد بود.
 البّته خب باید این توصیه هایی که امروز ما کردیم و مطالبی که گفته شده، 
مورد توّجه قرار بگیرد و پیشرفت کنیم، ]از جمله[ همین چیزی که مکّرر هم 
گفته شده و گفته میشود که یک جمع فّعال کمربسته ی بانشاطی مسئول بشوند 

که این معضالت مهم را یکی پس از دیگری حل کنند و ان شاءاهلل پیش بروند.
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 3. اهّمّیت تشکیل جلسات رؤسای سه قّوه
  در آن مورِد جلسات سه قّوه هم البّته این مطلبی که آقای دکتر روحانی اشاره 
]بشود[؛ من هم سفارش  بایستی یک هماهنگی خوبی  و  است  کردند درست 
کردم، باز هم سفارش خواهم کردم، منتها توّجه بکنید که جوری حرکت نشود که 
وظایف ذاتی قوای دیگر مورد غفلت قرار بگیرد؛ قباًل هم من با جنابعالی صحبت 
کردم؛ جوری باشد که هماهنگی کنید. بله، خب جنگ، فرمانده میخواهد -ما 
هم که یک مقدار مختصری در جنگ بودیم میدانیم- منتها فرمانده ُشور ستادی 
میکند، یعنی هیچ وقت هیچ فرماندهی نیست که بدون ُشور ستادی همین طور 
می نشینند  دارند،  ستاد  باالخره  نه،  بیفتند؛  راه  دنبالش  و  برویم«  »آقا  بگوید 
بحث میکنند،  ُشور ستادی میکنند و کار میکنند، و گاهی اوقات میشود که نظر 
فرمانده با این مشورتی که با افراد ستاد میکند، بکلّی عوض میشود یعنی جور 
دیگری میشود. یعنی چیزهایی هست که جزو ُسنن طبیعی و معمولی رفتارهای 
جمعی است؛ اینها باید رعایت بشود؛ یکی اش همین است که مشورت کنیم، فکر 
کنیم، حقوق افراد گوناگون را در نظر بگیریم و البّته »َفاِذا َعَزمَت َفَتَوکَّل َعلَی 

اهلل «)۱۷( هم دنبالش هست که باید آن را هم انجام بدهیم.
 خب، ان شاءاهلل که آقایان همه تان موّفق باشید، مؤیّد باشید و خداوند از شماها 
راضی باشد و کمکتان کند که بتوانید وظایف مهّمی را که بر عهده دارید، انجام 
بدهید. صحبت ما هم مثل اینکه طول کشید؛)۱۸( مرحمت عالی زیاد، خداوند 

ان شاءاهلل شما را محفوظ بدارد.

والّسالم علیکم و  رحمة اهلل و   برکاته
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۱( در ابتدای این دیدار، حّجت اسالم والمسلمین حسن روحانی )رئیس جمهور( گزارشی ارائه کرد.
۲( سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۶۴؛ »بِیقین، خدا بر مؤمنان مّنت نهاد ]که [ پیامبری از 

خودشان در میان آنان برانگیخت  ...«
۳( من الیحضره الفقیه، ج ۲، ص ۶۱۳ )با اندکی تفاوت( )زیارت جامعه ی کبیره(

۴( سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۳
۵( سوره ی مائده، آیه ی ۵۶

۶( سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۵۵
۷( سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۵۵

۸( سوره ی ابراهیم، بخشی از آیه ی ۲۸؛ » آیا به کسانی که ]شکر[ نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند 
ننگریستی؟ ...«

۹( معدنی
۱۰( گاز مایع طبیعی
۱۱( خنده ی معّظمٌ له
۱۲( حبیب اهلل بیطرف

۱۳(  بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت )۱۳۹۶/۶/۴(
۱۴( وزیر امور خارجه

۱۵( علی اکبر صالحی )رئیس سازمان انرژی اتمی(
۱۶( بی پروا، پرده در

۱۷( سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۵۹؛ »و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توّکل کن«
۱۸( رئیس جمهور: »طّیب اهلل انفاسکم، خیلی استفاده کردیم.«

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40399

