
بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت
1392/06/06

لت
 دو

فته
ت ه

اسب
من

} شهیدان رجایی و باه{ زینت بخشی نام امتیاز
ها ها و نوشتهیادبود ساالنه دولت در همه گفته در 

فرصت تربیک و خداقوتی به مجموعهکارکرد
کارکنان و مسئوالن قوه مجریه 

جلوگیری از فراموشی ارزش شهادتره
و خدمت متواضعانه در گذر زمان و حوادث 
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بروز نقاط قوت دولت انتظار رهربی

ارصار رئیس جمهور برای تشکیل هرچه زودتر هیئت دولتمصداق

دلیلشخص آقای روحانیمصداق

سابقه در انقالب و مبارزات انقالبی

پیشنهاد وزیران بدون فوت وقتشاهد
و در اولین لحظه ممکن بعد از تحلیف به مجلس 

تأیید وزیران پیشنهادی با رأی خوب و در مواردی رأی بسیار باالعملکرد مجلس 

مواضع خوب و درست در طول سی و چند سال گذشته
د رئیس جمهور مطلوب و مورد اعت
عزم راسخ در شخص آقای روحانی

و همکاران ایشان برای پیش برد درست کارها 
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وجود نقص و نقاط ضعف فراوان و در نتیجهدلیلعدم ادعای رهربی نسبت به رسیدن به دولت اسالمی کاملتذکر
مقایسه با کوچک ابدال های مقامات عالی مقدس و مطهر صدر اسالمشاهدعدم طاقت الزم برای تشکیل دولت اسالمی کامل 

موارد

سالمت اعتقادی، اخالقی و عملکردی مسئوالن

اعتقاد درست و نگاه درست نکته
به حقایق جامعه منشاء سالمت عملکردی 

به عنوان   ) ره( مجموعه رهنمودهای امامدلیلنبود ابهام و رسدرگمی برای اعتقاد درست و حقمناسبزمینه
اصول و ارزش های انقالب مورد پذیرش همه

ان تنرصوهللا ینرصکم، " رصاحت خداوند در قرآن شاهد اهمیت
" و لینرصن هللا من ینرصه

مصداق

رسنگونی نظام مستبد شاه با دست خالی و حضور در خیابان ها 

وجود منابع اسالمی

د به خداوند و وعده های الهیمصداق اعت
تشکیل نظام اسالمی و فقاهتی غیرمنطبق با معیارهای غربی

فائق آمدن بر شورش های اول انقالب بدون وجود ارتش 

پیروزی در جنگ تحمیلی بین املللی علیه ما

کار برای خدا و داش هدف الهیالزام

باز شدن راه از سوی خداوندره

حل شدن معادله چند مجهولی دارای تعارض مصداق
به قول آقای روحانی با یک حرکت کوچک خداوند 

رشط

نگاه درست عاملانه بخردانه

توسل به پروردگار

د به خدای متعال امید و اعت

رهارتباط با قرآن، دعا و توسلتوصیه

کم کردن فشار و سختی کار

ایجاد نشاط

ایجاد آمادگی برای مواجهه با موانع بزرگ

رسحال آوردن روح انسان معتقد

روحیه خدمت به خلق

اهمیت
ن اصلی دولت اسالمی خدمت، گفت

خدمت، فلسفه وجودی مسئولین در نظام اسالمی

) خدمت رسانی( جلوگیری از اثرگذاری حواشی بر م هشدار

الزامات

استفاده از فرصت های پیش آمده
ساله دولت۸  یا  ۴در وقت محدود...  اعم از افکار، ابتکارات و  

کارجهادی در چهارچوب قانون

مصداق حواشی
عی دلبستگی های سیاسی و اجت

دوستی ها و دشمنی ها

نظر رهربی

تذکر

معنا

مخالفت رهربی با بی قانونی
قانونی از یک طرف کارجهادی به معنای بی

و کار مرسوم اداری از طرف دیگرنیست
عبور از موانع 

بزرگ ندیدن موانع کوچک

فراموش نکردن آرمان ها و جهت حرکت

شوق به کار

ی به مسئله عدالت توجه دا

سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

قانون گرایی

حکمت و خردگرایی در کارها

کشور و عدم نگاه به بیرون  زایتکیه به ظرفیت دورن

۳از  ۱

ادامه افزایش امید مردم به کارهای بزرگ و عبور از موانع ره

جا افتادن یک جسمی روی جسم دیگرتشبیه توسط انسان ماهر درعین وجود موانع زیاد  

تجربه ما در تحقق امور نشدنی مؤید

د به خدا و وعدهعدم تجربهنقطه مقابل  های اوی اعت ها ای و در نتیجه استبعاد داش برای آنتوسط عده 

) ره( پیرشفت کارها در اثر پای بندی و دل بستگی به رهنمودهای امام کارکرد 

پیشنهاد به موقع رئیس جمهور و تأیید مجلس،گیرینتیجه
هنگی دو قوه  نشانه عزم کار و ه



روز
ط ام

راي
ر ش

ي د
الم

 اس
لت

 دو
اي

ص ه
شاخ

عدم ادعای رهربی نسبت به دولت اسالمی کامل بودن دولت ماتذکر

موارد

سالمت اعتقادی، اخالقی، و عملکردی مسئوالن

روحیه خدمت به خلق

ی به مسئله عدالت توجه دا

سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

قانون گرایی

حکمت و خرد گرایی در کارها

زای کشور و عدم نگاه به بیرون تکیه به ظرفیت دورن 
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شاهدعدم اعتقاد به پیرشفت بدون عدالتموضع رهربی
" دهه پیرشفت و عدالت" نامگذاری این دهه به نام 

مطرح کردن در جلسات خصوصی بعضی از مسئولین امروز در دولت در طول سال ها 

دن پر جلوه غربکارنامه غرب نبود عدالت در 
ای های انبوه افسانهدر عین وجود ثروتمردن عده ای از مردم در اثر گرسنگی و رسما شاهدبا وجود ثروت، قدرت و علم و فناوری 

یی و داستانی بر خالف ادعای غرب  نبود عدالت قضائی، تبلیغات سین

لزوم همراهی پیرشفت با عدالت نگاه اسالم
ن معنای امروز ادبیات غرب یعنی توسعه رسل و انزال کتب زندگی جامعه با قسط، هدف ارسالاهمیتبه ه

وسوسه انگیزی مناصب حکومتی علت طرح

رضورت
عالجِ بخشی از مسائل اقتصادی مطرح از طرف 
رئیس جمهور بواسطه رصفه جویی و مبارزه با فساد

ناتوانی انسان های با درجه پایین در مقابله با این وسوسه  هاآسیب

ی مدیران برکل مجموعهوظیفه نظارت دا تحت مدیریتشان عالوه بر نظارت قوای دیگر 

جلوگیری از ایجاد ناسالمتی اقتصادی در یک گوشه ای و اثرگذاری وسوسه ها 
نگاه دائم و عدم غفلتالزمه

فساد مانند موریانه است

ت همه مجموعه  از بین رف زح
دولت در اثر فساد چند نفر در دولت

جلوگیری از نفوذ فساد، رشوه، پارتی بازیوظیفه
و ارساف و تجمل  و خرج های زیاد در دستگاه دولت 

های زائدانجام کارهای بزرگ و زیاد با جلوگیری از خرجمصداق

از بین رف محیط اطمینان در اثر فساد

آسیب دیدن در اثر خروج از ریل قانونعلت اهمیت

عمل به قانون حتی در صورت ناقص و معیوب بودن آنمعیار

الزامات
نهادینه شدن قانون گرایی در مجموعه دستگاه ها

بیشرت بودن رضر بی قانونی در مقایسه با عمل به قانون معیوب علت

رعایت اسناد باالدستی

مصداق اسناد

سیاست های کلی

سند چشم انداز

مصوبات شوراهای عالی انقالب فرهنگی و مجازی

معترب دانش و عمل به الزام
مصوبات شوراهای عالی انقالب فرهنگی وشورای مجازی

برای رفع مشکالت مزمن در این حوزه"  تحول نظام اداری"  اجرای سیاست کلی مصداق مهم

معنا

کار کارشناسی

مطالعه درست

استفاده از ظرفیت باالی کارشناسی در مسائل کشورالزام

مالحظه جوانب و آثار یک اقدام

دارای جایگاه و تریبون در برخی اوقاتمشکالت  و تاثیرات سوء برخی اظهارات  مسئولین رضورتمالحظه تبعات یک نظر

رضورت

مناسبزمینه

تالش سی و چند ساله جبهه بیرون 
نه آنگیرینتیجهبرای عدم پایداری و پیرشفت و الگو شدن ایران عدم انتظار دوستی و محبت از دشمن و روش های خص

د به بیرون در عین استفاده از امکانات آن هامعنا عدم اطمینان و اعت

وجود امکانات گوناگون در زمینه های اقتصادی،
در داخل کشور...  فرهنگی و  

شناسایی و بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی کشورالزام

باالرف سهم ما در مناسبات بین املللینتیجه تحقق
رابطه مستقیم قدرت درونیدلیل هر کشور با میزان سهم آن در مناسبات بین املللی 

افزایش اقتدار و موقعیت جمهوری اسالمی در طول این سال هاوضعیت فعلی

۳از  ۲

هایتأخیر در عملیاتی کردن سیاستشناسیآسیب کلی ابالغ شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت 

ساعته رهربی بارسان سه قوه  ۴- ۳جلسه شاهد اهمیت  ای از قوا درباره شواری عالی مجازیو مجموعه 

جایگاه قدرت و منابع مالی بودن مناصب حکومتیدلیل
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محدودیت همت افراد

ام برخی کارها و رشوع برخی کارهای دیگرپیامدمحدودیت وقت نیاز به رسیدگی به همه امور با همدلیلعدم امکان ا

مخاطب
قوه مجریه در درجه اول

قوای مقننه و قضائیه

مصداق

رعایت اولویت ها در مسأله اقتصاد

رعایت اولویت ها در زمینه علم

زیرساخت های به وجود آمده در ده دوازده سال اخیرمناسبزمینه

اولویت ها
مهار تورم

تأمین نیازهای اساسی مردم

ثبات و خاموش کردن تالطم عرصه اقتصادی

تحرک بخشیدن به تولید ملی

رو مشکالت پیشچالش

سه اقتصادی با پرداخ به اولویتاهمیت ها رشوع ح

رسیدن به اقتصاد مقاومتی هدف

موارد
خاموش کردن تالطم بازار

خاموش کردن تالطم ذهنی

تدبیر بروزیافته در سیاست ها، اظهارنظر و اقدامات رسیع دولتی هارشط

سه اقتصادینکته مهم بلند مدت بودن ح

ایجاد یک اقتصاد مقاوم در مقابل جذر و مد های بین املللیمعنا

مناسبزمینه

موارد

حرکت پرشتاب روزافزون کشور از ده دوازده سال پیش تاکنون

مصداقرصفه اقتصادی باالتر علم نسبت به خام فروشی های کنونیرضورت خام فروشی نفتخام فروشی 

کار روی مسئله پیرشفت علمی کشور به طور ویژه

تحقق واقعی همکاری بین دانشگاه ها 
و مراکز علمی با دستگاه های خدماتی مثل وزارتخانه ها

جلوگیری از کند شدن حرکت پرشتاب علمی کشور

تکمیل زنجیره علم و فناوری از ایده تا بازار

ایجاد رشکت های دانش بنیان

طرح مسأله استغنای علمی، شکس مرزهای علم و نهضت نرم افزاریپیشینه

غیرقابل باور بودن برای خود رهربیشاهد اهمیت

مسئولین اصلی
وزارت بهداشت

وزارت علوم

وزارت های صنعتی کشاورزی و خدماتیسایر مسئولین

نقش وزارت های صنعتی و خدماتی در ایجاد تحرک مراکز علمیاهمیت

رضبه  به فعالیت های علمی در صورت عدم تکمیل زنجیرهرضورت
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دولت فعلیارزیابی 

الزام

بیان مطالب خوب توسط آقای روحانی در دیدار رهربی

خوب بودن مصاحبه آقای ظریف

تحقق سیاست خارجی مورد نیاز رهفهم عملیاتی کردن شعار عزت، حکمت و مصلحت
تراز نظام جمهوری اسالمیو شایسته 
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مصداق

موضع ایرانقضایای مرص
عدم چشم پوشی از کشتار مردم مرص و محکومیت مطلق آن

اعتقاد ایران مبنی بر پرهیز از جنگ داخلی در مرص

ایل به دخالت در امور داخلی مرص عدم 

عدم استفاده مردم مرص از سالح در اعرتاض هادلیل

دلیل

تهدید آمریکا به دخالت نظامی در سوریهوضعیت فعلی مسأله سوریه

ارزیابی
یک فاجعه برای منطقه

نند عراق و افغانستان مترضر شدن آمریکایی ها ه

آتش افروزی و جنگ طلبیمعنا

افزایش نفرت ملت ها نسبت به آمریکاپیامد

ابهام در آینده اقدام آمریکا به دلیل شبیه شدن منطقه به انبار باروتپیش بینی

فاجعه بودن برای دنیای اسالم و منطقه

حاکمیت ابتدایی به برکت بیداری اسالمیتحقق انتخابات بعد از سال ها دلیلنظر ایران به بازگشت به دموکراسی و رأی مردم در مرص 

۳از  ۳


