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  دولت عدالت محور

  رهنمود های مقام معظم رهبری

  

  

  فصل اول

  روی سخن با دولت                       

  

  عدالت محوری

  رضایت مندی از دولت

  خدمتگزاری

  برنامه ریزی و مدیریت آشور

  نظام آموزشی

  سياست داخلی و خارجی

  اقتصادی

  فرهنگی 

  

  عدالت محوری
  

  اولين انتظار ملت

ملت حق دارد اولين چيزی را آه از مسئوالن . سنگينی دارند آه باید انجام بدهنددولت مردان وظائف 

برای تأمين عدالت آه بسيار هم دشوار است، باید . ی عدالت باشد رود، مالحظه انتظار دارد و توقع می

. ی مهم آشور است ی اقتصادی یك مسئله مسئله: من اول سال گفتم. همه آار آنند؛ همه تالش آنند

ی  ی پيشرفت علمی هم مسئله مسئله. ی مهم دیگر است ی جنگ روانی دشمن یك مسئله ئلهمس

  ١.      سومی است آه برای ملت ما بسيار مهم است

  

  گرایی هدفمند آرمان

نتيجه  ی پوچ و بیپرچم عدالت اسالمی را برافراشتن، از آن دفاع آردن و در راه آن حرآت آردن، یك آرمانگرای

  ٢.      طور القاء آنند آنند این آه بعضی سعی مینيست، آنچنان 

  



  استقرار عدالت طلبی در آشور

ی با فساد در آشور مستقر و  طلبی و رفع تبعيض و مبارزه امروز بيش از گذشته هم حتی گفتماِن عدالت

  ٣.      حاآم است

  

  عدالت اجتماعی

ی وجود ما این  يم؛ اصًال فلسفهی ما دنبال آن هست هدفی است آه همه» عدالت اجتماعی«دفگيری ه

  ٤ .     ها جزِو آرزوهای ماست این» رسيدگی به مناطق محروم و مناطق دوردست«یا هدف . است

  

  گستری  عدالت

آه عدالت تحقق پيدا آند؛ عدالت جغرافيایی، عدالت طبقاتی، عدالت در  اید خيلی آار آرد تا اینب

های مسایل فرهنگی، عدالت در جایگزین شدن و جای  های مسایل اقتصادی، عدالت در زمينه زمينه

آند،  نه فقط قضاوتی آه قاضی در دادگاه می - های ما  ها و مناصب و عدالت در قضاوت گرفتن در مسئوليت

ها  ها همه عدالت است و عدالت در آن این - آنيم  ما نسبت به اشخاص و قضایا میآه هایی  بلكه داوری

البته امروز آشور ما بيش از هر . هاست ی این گستری به معنای همه عدالتخواهی و  عدالت. نقش دارد

علت هم این است آه واقعًا یك شكافی به صورت ميراث . ی عدالت اقتصادی است چيز دیگر، تشنه

. البته به شكل معقولی باید ُپر شود. شد، آه نشده است معيوبی از گذشته بود و این شكاف باید ُپر می

های غير منطقی و  آند؛ حرف این شكاف را به همان شكلی ميگویيم آه اسالم توصيه می ما ُپر آردِن

ها در مقابل  فرصت: گوید طوری آه اسالم می خواهيم به ميان بياوریم؛ همان ناممكن و نامعقول را نمی

ی  مسئلهبنابراین یك شاخصه اصولگرایی ، . ی همه قرار گيرد همه باشد و امكانات عمومی مورد استفاده

  ٥ .     ی وسيعی دارد گستری است آه پهنه خواهی و عدالت عدالت

  

  استقرار عدالت؛ هدف انبيا

تواند این آار را انجام دهد؟  چه آسی می. قسط چيست؟ قسط یعنی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه

این، . شور استی همراه با عدالت و قسط، یك آار سياسی است؛ آاِر مدیران یك آ تشكيِل یك جامعه

ی پيغمبران الهی برای  نه فقط پيغمبر ما، بلكه عيسی و موسی و ابراهيم و همه. هدف انبياست

اگر ما مسلمانيم، دین و دولت به یكدیگر آميخته است؛ نه . سياست و برای تشكيل نظام اسالمی آمدند

    ٦      .دین و دولت یك چيز است. مثل دو چيزی آه به هم وصل شده باشند

  

  ی وجودی ما  عدالت، فلسفه

ریزی آنند و  پای عدالت پيش برود؛ برنامه رشد اقتصادی باید هم. ی وجودی ما ، عدالت است فلسفه

حاال عدالت چيست؟ البته ممكن است درمعنا آردن عدالت، افرادی، آسانی یا . راهش را پيدا آنند

ها، دادن  آم آردن فاصله: یی وجود داردها اف نظر داشته باشند؛ اما یك قدر مسلمهایی اختل گروه

ج ی حاآميتی رای های برابر، تشویق درستكار و مهار متجاوزان به ثروت ملی، عدالت را در بدنه فرصت

ل مرآز ناطق فقير را مثمناطق دوردست آشور و م - نظرها  ها، اظهار عزل و نصب ها، قضاوت - آردن 

ه همه رساندن، همه را صاحب و مالك این منابع ور زیر نظر آوردن، منابع مالی آشور را بآش

بنابراین، عدالت یك اصل . های عدالت است آه باید انجام بگيرد ها و مورد اتفاق از قدِر مسلم دانستن،

خواهد، ثانيًا ارتباط با مردم  شود؛ اوًال قاطعيت می نيازمند قاطعيت عدالت، با تعارف درست نمیو است 



خواهد؛ این  ستی و مردمی بودن الزم دارد و باالتر از همه، خودسازی و تهذیب میزی خواهد، ثالثًا ساده می

اول، باید خودمان را درست آنيم و یك دستی به . ها و پيش نيازهای اجرای عدالت است هم جزو پيش شرط

باید با  واقعًا. هاست ی من و شما این سر و صورت خودمان بكشيم، تا بتوانيم عدالت را اجرا آنيم؛ وظيفه

  ٧.     خواران و فساد مبارزه آنيم ویژه

  

  حرآت به دنبال عدالت 

باید عدالت به عنوان یك پرچم برافراشته در دست مسؤوالن قوای . هاست ترین نياز انسان عدالت، آه بزرگ

  ٨.      گانه و مسؤوالن آشور باشد و به دنبال عدالت حرآت بكنند سه

  

  چهارم ی های برنامه عدالت در سياست

آنچه مربوط به عدالت و خدمت به امور اقتصادی و مادی . های گوناگون معنا آنيد عدالت را باید در برنامه 

ها تقویت پول ملی، مهار تورم و  ی آن ی چهارم وجود دارد؛ آه از جمله های برنامه مردم است، در سياست

ها باید  این سياست. عه و از این قبيل استهای باال و پایين جام گرانی، آم آردن شكاف و فاصله بين دهك

تواند ما را  هایی آه می سياست. یك هدف آرمانی است» عدالت«به برنامه تبدیل شود؛ واال خود عنوان 

البته . ها را محقق آند، باید مورد توجه قرار بگيرد تواند این سياست هایی آه می به عدالت برساند و برنامه

ن زمينه مشكالتی وجود دارد؛ این مشكالت هم باید برطرف شود؛ برنامه واقعًا ی چهارم در ای در برنامه

.      ها خواهيم رسيد ها تحقق پيدا آند تا بتوان اميدوار بود آه با این برنامه به آن سياست طبق سياست

٩  

  

  به عدالت محور بودن پایبند باشيد

ر به عنوان محور حرآت دولت، یك آار جدید محور بودِن این دولت حرف بزرگی است؛ طرح این شعا دالتع

ی  ارزش درجه منتها نباید ارزش عدالت به عنوان یك. است؛ خودش یك تحول است؛ به این پایبند باشيد

. آم در مقابل ارزشهای دیگر به فراموشی سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است دو آم

رزش پيشرفت و توسعه، ارزش سازندگی، ارزش آزادی و های دیگر هم خيلی مهم است؛ مثًال ا ارزش

ها  اما وقتی ما این ارزشها نيست؛  ای نفی اینمطرح آردن ارزش عدالت مطلقًا به معن. ساالری مردم

ی عدالت و نفی تبعيض و توجه به نيازهای طبقات محروم در جامعه آمرنگ  آنيم و مسأله را عمده می

رود یا ضعيف  محور بودن یك دولت، این خطر از بين می عدالت شود، خطر بزرگی است؛ اما با می

  ١٠.     شود می

  

  عدالت؛ عقالنيت و معنویت

خواهم این نكته را هم عرض آنم آه اگر بخواهيم عدالت به معنای حقيقِی خودش در جامعه  من می

. ت؛ دیگر معنویتتحقق پيدا آند، با دو مفهوم دیگر بشدت در هم تنيده است؛ یكی مفهوم عقالنيت اس

اگر عدالت از عقالنيت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی آه شما دنبالش هستيد، نخواهد بود؛ اصًال 

آار  خاطر این است آه اگر عقل و خرد در تشخيص مصادیق عدالت به عقالنيت به. عدالت نخواهد بود

يزهایی عدالت است، در آند چ شود؛ خيال می گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می

بنابراین عقالنيت و محاسبه، . بيند آه نيست؛ و چيزهایی را هم آه عدالت است، گاهی نمی حالی

  .یكی از شرایط الزِم رسيدن به عدالت است



گویند مواظب باشيد، دست از پا خطا نكنيد، عقل را  یی می گویيم محاسبه و عقالنيت، عده ا میت

چنانی بكنيد  طوری بشود؛ مبادا یك آاِر آن چنانی بزنيد آه در دنيا آن ِف آنرعایت آنيد؛ مبادا یك حر

بنابراین . آارانه است؛ من به این اصًال اعتقاد ندارم ها عقالنيِت محافظه این. آرایی آند آه دنيا صف

د و علم آار گرفتن خر ی عقالنی و به درستی اجرا آنيد، احتياج دارید به محاسبهاگر بخواهيد عدالت را ب

تواند عدالت را برقرار آند و اعتدالی را آه ما بنای زمين و زمان  های مختلف، تا بفهميد چه چيزی می در بخش

  .دانيم و مظهرش در زندگی ما عدالت اجتماعی است، تأمين آند را بر اساس آن اعتداِل خدادادی می

اجر الهی دنبال عدالت باشيد؛ در این صورت عدالت باید با معنویت همراه باشد؛ یعنی باید شما برای خدا و 

البته معنویت هم بدون گرایش به عدالت، یك ُبعدی . توانيد با دشمنان عدالت مواجهه و مقابله آنيد می

  .بنابراین معنویت و عدالت در هم تنيده است. است

ین بياوریم آه بعد از توليد آه ما بگویيم عدالت را مطرح نكنيد، توليد ثروت را مطرح آنيد؛ بهانه را هم ا این

عدالت یعنی امكاناتی آه در آشور هست، عادالنه و . شود رویم، این نمی ثروت سراغ عدالت می

تر آنيم تا  و سعی آنيم همين امكانات را بيش -حساب و آتاب  ی بی نه عادالنه - عاقالنه تقسيم آنيم 

این وظيفه از وظایف . تر برسد خاصی بيش ی آه به قشر خاص و به دسته تر برسد؛ نه این به همه بيش

دولت اسالمی بود آه شما شعارش را دادید؛ خيلی هم خوب آردید؛ دنبالش هم باشيد؛ متعهد به این 

  .هم باشيد؛ و این اساس آار شماست

های مختلف چگونه  های خودتان قرار دهيد و ببينيد در بخش ریزی ی برنامه عدالت را واقعًا محور همه

ریزی نقش خيلی زیادی دارد و  در این زمينه، بخصوص سازمان مدیریت و برنامه. آن را تأمين آرد شود می

  ١١.     ها های مالی و اقتصادی دولت و بخش خدماتی و دیگر بخش بعد هم بخش

  

  گرایی است عدالت، حق

ی انبيا و  مهی آار ه ترین اصِل یك حرآت الهی است؛ ادامه ترین و محوری ی بر عدالت، اساسی تكيه

عدالتی است، با  ی آسانی آه نانشان در بی همه. البته عدالت دشمنانی دارد. مصلحان بزرگ تاریخ است

المللی  ی بين ی ملی، چه در صحنه چه در صحنه - ی آسانی آه با قلدری و زورگویی  همه. اند عدالت دشمن

بزرگ انقالب اسالمی و نظام جمهوری  عدالت، شعار اصلی و هدف. شوند، با عدالت مخالفند تغذیه می - 

عدالت، تندروی . خواهند با عنوان تندروی، عدالت را متهم و محكوم آنند بعضی می. اسالمی بوده و هست

خواری است؛ جلوگيری از تجاوز  گرایی است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگيری از ویژه نيست؛ حق

شوند آه اگر دستگاه مسؤوِل قانونی  ر آسان زیادی پيدا میدر یك آشو. و تعدی به حقوق مظلومان است

مدار، توجه ویژه  ی دولِت عدالت وظيفه. شوند های گوناگون لگدمال می ها نشتابد، در امواج درگيری به مدد آن

ی  با استفاده از همه. های علمی دانست عدالت را نباید تندروی و مخالفت با شيوه. به قشر محرومين است

  ١٢.     توان عدالت را در جامعه مستقر آرد ای عالمانه و با تدبير میه شيوه

  

  

  مندی از دولت رضایت
  

  سفرهای استانی 



ها چطور  آنم آه بعضی سفرهای استانی بسيار آار خوب و برجسته و الزمی بود و من واقعًا تعجب می

این برای وزرا، برای . برند ل میآنند و زیر سئوا جور واضح است آه خوب است، انكار می آاری را آه این

فرسائی است؛ لكن آنچه آه  یار طاقتجمهور، برای عوامل اجرائی و دولت خيلی زحمت دارد و آار بس رئيس

ی بين نگاِه از دور به حقایق یك آشور و نگاِه از نزدیك؛  شود، عبارت است از روشن شدن فاصله محصول این آار می

آار خيلی بزرگی است و این آار . ام و آشنا هستم ها آار اجرائی آرده البنده س. آند این، خيلی فرق می

  ١٣ .     خيلی آار باارزشی است

  

  مظهر نظام اسالمی 

های قبل  جمهور آنونِی ما و در دوران ها در آشورهای مسلمان از رئيس شما استقبالی را آه مسلمان

این دیگر عرب و عجم . اند، ببينيد آرده - دانستند  یها را مظهر نظام اسالمی م آه آن - از رؤسای جمهور ما 

وقتی آسی آه مظهر ایران اسالمی است و در آن آشورها حاضر . ندارد؛ اینجا آسيائی و آفریقائی ندارد

دهند؛  روند و برای او شعار می ها، نه به صورت تشریفات، نه ظاهرسازی، به استقبال او می شود، دل می

  ١٤.     ها جلوشان را نگيرند های امنيتی آن ها و دستگاه ی آنها ها و پليس اگر دولت

  

  تأثير حرآت عظيم ملت ایران 

ی اول آشور به هر آشور اسالمی بروند و به  جمهور اسالمی ایران و مقامات درجه شما ببينيد، امروز رئيس

وش و خروش طرفدارانه ها این فرصت داده شود آه به ميان مردم بروند، احساسات مردم، احساسات ُپرج آن

صت داده شده آه به ميان ها فر اند و به آن علت چيست؟ چرا وقتی رؤسای جمهور ما به هر آشوری رفته! است

هار عالقه ورزند و اظ ها عشق می های محبوب خودشان به آن مردم بروند، مردم چندین برابِر رؤسا و شخصيت

خودش را، نفوذ خودش را در م ملت ایران آار خودش را، تأثير ت آه حرآت عظيآنند؟ چرا؟ این به خاطر آن اس می

شجاعت، ایستادگی، فداآاری و صداقت . ی ُبروز رسانده سطح افكار عمومی دنيای اسالم نشان داده و به مرحله

  ١٥.      گذارد و آثار طبيعی دارد در قول و عمل، اثر می

  های ُپرطرفدار  سخن

چه در سطح منطقه، چه در سطح  - های سياسی  ن در زمينهامروز دولت جمهوری اسالمی ایرا

ن مسئولی. های ُپرطرفدار است؛ سخن او یك سخن شنيدنی است سخن او جزو سخن - المللی  بين

آنند، هم در  هایی آه به آشورهای دیگر می آشور ما، هم در مجامع جهانی، هم در مسافرت

  ١٦   .   آنند، برجسته و شاخصند هایی آه می موضعگيری

  

  ها  اظهار حمایت ملت

شما نگاه آنيد؛ رئيس جمهور ملت ایران به آشورهای آسيا، به آشورهای آفریقا، به آشورهای 

آنند، اظهار  دهند، به نفع او تظاهرات می ها برای او شعار می آند، ملت امریكای جنوبی مسافرت می

 - یعنی حياط خلوت امریكا  - جنوبی آنند؛ رئيس جمهور امریكا هم به آشورهای امریكای  حمایت می

های  زنند؛ این معنایش تزلزل پایه آند، ملت ها پرچم امریكا را به مناسبت آمدن او آتش می مسافرت می

    ١٧.     ای است آه امروز غرب و جلوتر از همه امریكا، مدعی پرچمداری آن هستند ليبرال دموآراسی

  

  حمایت خاص، چرا؟ 



های بر سر آار و منتخب مردم حمایت آردم، بعد از این هم  ی دولت از همه. آنم من از دولت حمایت می

حساب و آتاب  دليل و بی این حمایت، بی. آنم همين خواهد بود؛ از این دولت هم به طور خاص حمایت می

 اوًال جایگاه دولت در نظام جمهوری اسالمی و در نظام سياسی آشور ما جایگاه بسيار مهمی است،. نيست

گرایی انقالبی  های دینی و این ارزش گيری ها را دولت بر دوش دارد؛ بعد هم این جهت ترین مسئوليت ثانيًا بيش

گيری  استانی، جهت راوان، ارتباط با مردم، سفرهایسخت آوشی، تالش ف. و اسالمی خيلی ارزش دارد

من به خاطر این چيزها از دولت . دانم ها خيلی قيمت دارد و من قدر این آارها را می عدالت ورزی مردمی؛  این

. دارمحساب و آتاب نيست؛ توقعاتی هم در مقابلش از دولت  البته این حمایت، حمایت بی. آنم حمایت می

نشوند؛ اعتماد به خدا را از دست ندهند؛  گویم خسته اولين توقع من این است آه به مسئولين دولتی می

هایی  گرایی ند؛ در دام تجملی خودشان را حفظ آنعتماد آنند؛ زی مردمبه خدا اعتماد آنند و به این مردم ا

قب و مواظب باشند؛ در مخاصمات جناحی وارد نشوند؛ وقتشان را با دعواهای افتند، نيفتند؛ مرا آه افرادی می

ميان ی توان برای این مردم آار آنند؛ آنچه را آه با مردم در  ی وجود و با همه ا همهسياسی تلف نكنند؛ ب

  ١٨.      و دنبال آنندگذارند، به تحقق برسانند  می

  آار برای مردم 

مند به مردم و دارای اخالص هستند و  مردم و عالقه ر بحمد ا     هللا از خودؤوالن آشودر رأس آشور مس

.      نددان آشند و خودشان را حقيقتًا خدمتگزار و خدمتكار مردم می ت میآنند و زحم دارند برای مردم آار می

١٩  

  

  ثبات سياسی

ی از زمان در طول ساليان گذشته، جزو  این را بدانيد آه بحمدا    هللا اوضاع آشور عزیز ما در این برهه

امروز نظام سياسی آشور از هميشه . برترین اوضاع و احوالی است آه این آشور به خود دیده است

اند آه ثبات سياسی آشور را متزلزل آنند و  هآن آسانی آه از اول انقالب درصدد بود. تر است مستحكم

  .از بين ببرند، امروز شاهد هستند آه آشور از یك ثبات سياسِی آامل برخوردار است

ی با فساد در آشور مستقر  طلبی و رفع تبعيض و مبارزه امروز بيش از گذشته هم حتی گفتماِن عدالت

  ٢٠.     و حاآم است

  

  ی خدمت به مردم آمربسته

خود رئيس جمهور با شيوه و . تانه یك دولت مردمی و پایبند به ارزش های دینی هم سِر آار استخوشبخ

نفس، در  زیستی، با دلبستگی آامل به ارزش های اسالمی، با شجاعت و اعتمادبه منش مردمی، با ساده

. آار هستندی خدمت به مردم مشغول  ميدان آار و تالش است؛ اجزای دولت و خود رئيس جمهور، آمربسته

ی  امروز در عرصه. در دست دارند - المللی  هم در مسائل آشور و هم در مسائل بين - ابتكار عمل را 

مداران و  دنبال حرف سياستطور نيست آه مسئوالن آشور ما مجبور باشند  المللی دیگر این بين

نفس و ایمان و اتكاء به خدا  ادبهاعتم. المللی بدوند؛ نه، ابتكار عمل در دست مسئوالن ماست سازان بين سياست

اهل آار، اهل ابتكار، س جمهور، رئی. طور است ی دارد و امروز  بحمد ا     هللا  ایندر مسئوالن آشور، یك چنين اثر

طوری  امروز نظام سياسی ما این. آند ها را روشن می اهل خدمت، اهل عمل، وارد ميدان و خسته نشو است؛ این، افق

 مند، شجاع و دارای مند، ُپرتحرك و ُپرشور، و مسئوالن دلسوز و عالقه ت، مردم مؤمن، جوانان عالقهنظام باثبا است؛

  ٢١.      ابتكار عمل

  



  

  امروز مردم اميدوار و خوشحالند

این اميدواری . اميدوارند - بخصوص مردم مستضعف  - ز  بحمد ا      هللا قشرهای عمومی مردم امرو

ها  الت برطرف شده است؛ ممكن است برطرف آردن مشكالت، سالنه به خاطر این است آه مشك

ها تا به  ی عمر دولت بزرگ احتياج دارد به گذشت یك دوره، دو دورهگاهی انجام آارهای . طول بكشد

آنند دارد آار  چون احساس مینتيجه برسد؛ ليكن در عين حال مردم اميدوار و خوشحالند؛ چرا؟ 

. آند آمك به محرومان پيشرفت است؛ همين، دل مردم را خوشحال میشود؛ در جهت رفع تبعيض و  می

ها و مسئوالن مختلف این بوده آه  به دولت - های گذشته  در طول این سال - بنده هم تأآيدم هميشه 

آنيد و دارید به  آاری آنيد چيزی از خود نشان بدهيد آه مردم بفهمند و قبول آنند آه شما دارید آار می

  ٢٢.      اند مردم ما، مردم بزرگواری. آنيد آت میسمت اهداف حر

  

  صرف وقت برای مردم 

رسد، جزو اولين اهدافش این است آه از  امروز در دنيا هر آسی به وزارتی، ریاستی و مدیریتی می

در ی خودش را تأمين آند؛ فردا آه از آار آنار رفت، در فالن آمپانی،  آینده - حاال ولو ظاهرًا قانونی  - طرقی 

ما در نظام جمهوری اسالمی مایليم . باشد گذاری مهم سهمی داشته فالن شرآت و در فالن سرمایه

ها،  بينيد امروز مسئوالن آشور، خود رئيس جمهور در رأس آن خوشبختانه می. طور نباشند مسئوالن ما این

  ٢٣.     آنند ی وقتشان را دارند برای مردم صرف می به معنای واقعی آلمه، همه

  

  برنامه های دولت حساب شده است

های  های مختلف، برنامه های مسئوالن آشور برای ساختن و ِبنای آینده در بخش امروز برنامه

با اعتماد به نفِس مسئوالن هم، مسئوالنی هستند آه با تصميم قاطع و . شده و روشنی است حساب

  .آنند ها دارند حرآت می آامل، در جهت رسيدن به این هدف

های طوالنی و دشوار به سمت  ید بتوانم بگویم، امروز همت مسئوالن دولتی در پيمودن راهشا

امروز مسئوالن و دولت ما، برای رفع مشكالت و .تر است های گذشته بيش های انقالب، از دوران هدف

ن عرض و م. تر است نفس و همتشان از گذشته بيش ها، اميدشان و اعتمادبه ها و پيمودن راه گشودن گره

  .ها همه شدنی است اند، این ها به آن همت گماشته آنم، آنچه را آه آن می

نفس و آماده  خوشبختانه تازه. همت هم بر این دارند. مسئوالن با نيازها و امكانات منطقه آشنا هستند

عتش زمان البته بعضی از آارها طبي. به آار هم هستند آه این آارها را انجام بدهند، و باید انجام بدهند

خواهد طی آند، گاهی اوقات ده ساعت باید راه برود تا  در بعضی آارها راهی را آه انسان می. طلبد می

تر است و بعضی  ها نزدیك بعضی راه. شود توقع داشت یك ساعته طی شود ای برسد؛ نمی به یك نقطه

د، و این  بحمد ا      هللا مهم این است آه مسئوالن بخواهند، بفهمند، احساس آنند و همت آنن. دورتر

    ٢٤.     هست

  

  دولت در صدد رفع مشكالت  است

ی توان، در  توانم عرض بكنم، این است آه دولت محترم و رئيس جمهور محترم، با همه آنچه آه من می

  . حد ظرفيت آشور، در صدد رفع مشكالت است



های مردمی و وسط  فع و خواستهی به منا این دولت، دولت با نشاط، چابك، فعال، دلسوز، دلبسته

  ٢٥.     هر مقداری آه امكانات دولت اقتضاء بكند، یقينًا عمل خواهد آرد. ميدان و صحنه است

  

  ی ما را برآورده آرد دولت آرزوی دیرینه

خوشبختانه . خدا را شاآریم آه هدف امروز با دولتی آه سر آار است، به خودی خود برآمده است

ی ما را به نحو  جمهور و وزرای محترم به مناطق مختلف آشور، آن آرزوی دیرینهسرآشی دولت و رئيس 

  .احسن برآورده آرده است

بحمدا     هللا نشاط و تحرك دولت، نشاط خوبی است و اميدواریم آه خداوند به این حرآت و به این  

ختلف آشور دارد، های م نشاط، برآت بدهد و مقاصدی آه دولت و نظام جمهوری اسالمی در مورد بخش

  ٢٦.      تحقق پيدا آند

  

  رویكرد دولت منطبق با مبانی انقالب است 

امروز بار دیگر در . بحمدا      هللا رویكرد مسئوالن هم یك رویكرد صحيح و منطبق با مبانی انقالب است  

ها،  ملت –شود  آه از زبان مسئوالن آشور صادر می - دنيای اسالم شعارهای بنيانی انقالب اسالمی 

آند و انسان این را امروز در دنيا  ها و قشرهای مختلف مردم را مجذوب خود می ها، دانشگاهی جوان

  ٢٧.     آند مشاهده می

  

  توجه دولت سرعت بخشيدن به سازندگی  همه جانبه است

ی آشور  جانبه آنچه مورد توجه مسئوالن آشور است، سرعت بخشيدن به سازندگِی همه! عزیزان من

ست؛ اما در آنار این معنا، محور اصلی شعارهای نظام اسالمی، استقرار عدالت، رسيدگی به مشكالت ا

های رشد و پيشرفت ملت ایران، و ساختن آشور آنچنان آه مناسب حاآميت اسالم  مردم، تسهيل زمينه

هدف این، آن چيزی است آه مسئوالن در پی آن هستند؛ این . باشد و شعارهای اسالمی است، می

بزرگی است و تالش زیادی الزم دارد و  بحمد ا     هللا امكان این تالش هم هست و این تالش شروع هم 

های قبلی، خدمات فراوانی هم در این زمينه انجام گرفته؛  شده است؛ و چه در این دولت، و چه در دولت

  ٢٨.     یعنی ملت و آشور به راه افتاده است

  

  مام  استشعار دولت همان شعارهای ا

تر بشود و شعارهای او فراموش بشود، نه  روز آمرنگ دشمنان اميد داشتند نقش امام بزرگوار ما روزبه

آید آه شعارهای  وشش، هفت سال، دولتی سر آار می تنها برآورده نشد، بلكه حاال بعد از گذشت بيست

این یك امر . مام استهمان شعارهای ا - آه موجب محبوبيت او در بين مردم است  - رئيس جمهورش 

آنند آه به  ای از آشور، به آن آسی اعتماد می این آه مردم در هر جایی و در هر نقطه! اتفاقی است؟

وهفت سال از انقالب و هفده  بيست. تر عقيده داشته باشند دین او، انقالبيگری او و پيروی او از امام بيش

رنشاط و ُپرانگيزه شعارهای انقالب را بر سر دست طور ُپ سال از درگذشت امام گذشته، اما ملت ما این

نه، این یك روند است؛ این یك ! این یك اتفاق است؟! تازد؛ این یك تصادف است؟ گرفته و به پيش می

های  هم ادامه خواهد داشت، هم بر روی ملت. فرایند منطقی و معقول است و ادامه هم خواهد داشت

  ٢٩.     دیگر تأثير خواهد گذاشت

  



  !ی آارشناسی دولت نهم ضعيف نيست عقبه

شود  گونه تصور می یك نكته آه من در خالل اظهارات شما دوستان دانشجو دیدم، این است آه گویا این

من آه هر ! ای وجود ندارد ی ضعيفی است یا اصًال چنين عقبه ی آارشناسی دولت نهم، عقبه آه عقبه

های مختلف آشور مرور  با گرایش های مختلف از جریان روز حدود شاید شانزده، هفده تا روزنامه را

های مخالف با این دولت مورد  بينم، این، عينًا یكی از همان نقاطی است آه جریآن آنم و می می

ها خيلی تأثير ندارد، اما حاال  پراآنی گونه اظهارات و شایعه آردیم آه این ما تصور می. تأآيدشان است

یعنی شما آه دانشجو و جزو قشر زبده و نخبه هستيد، واقعًا تصور ! نبوده است تأثير هم بينيم نه، بی می

یا مثًال در . طور نيست شود چنين قضاوتی بكنيد، این نمی! ی آارشناسی ندارد آنيد آه دولت، عقبه می

اد ی اجرایی، تغيير ایج گيرد، تا آن اعماق بدنه تغييراتی آه در دولت انجام می: اظهارات شما بود آه

ها آار  اند و من با آن ای با من سروآار داشته درپی های متعدد و پی خوب، دولت. گونه نيست این! شود می

ام؛ این ایرادی آه تقریبًا  هایشان را دیده هایشان و تعویض ام؛ نوع آارشان، نوع تحرآشان، نوع اقدام آرده

و  با این دولت هست - هر چه هست حاال مخالفان مذاقی، سياسی و  - های مخالفان  یكی از سرلوحه

ها  ی دولت هایی در همه البته تغيير و تبدیل. طوری نيست آنم؛ این وجه تأیيد نمی آنند، من به هيچ مطرح می

از این . ترها نيست و این دولت نهم، جزو آن بيش. تر و در بعضی آمتر ها بيش شده است؛ در بعضی دولت

  ٣٠.     ترتيب اثر ندهيد ها را خيلی ای و این این شایعات روزنامه. اشتيمتر فراوان د تغييرات وسيعتر و عميق

  

  معنویت، عنصر گمشده

آنچه آه امروز اتفاق افتاده است، این نيست آه یك دولتی در آشوری با مواضع ! ببينيد جوانان عزیز

ی ما  د؛ مسئلهآه هر دولتی یا هر آشوری یك مواضع خاص سياسی دار خاصی بر سر آار آمده، مثل این

یابنده و  ی عظيم و بتدریج توسعه ی یك پدیده ی جمهوری اسالمی این نيست، مسئله و مسئله

ی در یك بخش مهمی از دنياست؛ تشكيل یك نظامی آه معنویت، جزو بافت اصلی آن  دواننده ریشه

قبال قرار ی بسيار مهم و مورد نياز بشریت هم هست، آه مورد است این یك پدیده. شود محسوب می

نظامی آه بر اساس تفكر و معرفت اسالمی بر سر آار بياید، . تر هم خواهد شد گرفته است و بيش

خصوصيت این نظام، این نيست . نظامی است آه مسائل معنوی انسان، جزو عناصر اصلی آن خواهد بود

؛ این یك مغالطه و آه به مسائل مادی توجه نخواهد آرد و هدفش را فقط معنویات قرار خواهد داد، نه

گونه  وجه این به هيچ. شود ی غلط دادن است؛ آه در تبليغات جهانی عليه ما، این نشانه داده می نشانه

ی از ميان بشر، یعنی عنصر  نيست؛ بلكه معنای تشكيل چنين نظامی، این است آه عنصر گمشده

آه همچنانی . گردد ه زندگی بشریت برمیب - ی قدرتمنِد قدرتمندان عالم است  آه تحت تأثير پنجه - » معنویت«

انسان به نان و هوا و غذا و صنعت و علم و پيشرفت و لذایذ زندگی نيازمند است، به ایمان و تقوا و پاآی و پاآدامنی 

و طهارت دل و نورانيت دل و مجذوب معارف الهی شدن هم نيازمند است؛ به اخالق حسنه و مكارم اخالقی هم 

  ٣١ .     نيازمند است

   جهت ها و هدف ها د رست است

بحمدا     توانم به شما آقایان محترم عرض بكنم، این است آه  ی وضع آنونی آشور می من آنچه آه درباره

مبادا بعضی از . ها رو به جلو و پيشرفت است ی بخش توفيقه، وضع عمومی آشور در همه سنهللا و ح

ت و موقت، ما را از نگاه بلندمدت نسبت به آنچه آه وجود دارد، مد های آوتاه محاسبات موقتی یا بعضی از پدیده

ایم و االن در آشور آنچه آه  رو به جلو و به سمت اهداف انقالب حرآت آرده غافل آند و دور بيندازد؛ نه، ما حقيقتًا

ر حرآت حقًا و انصافًا مسئوالن آنونی د. ی آشور است های سازنده واضح و محسوس است، شتاب گرفتن فعاليت



به سمت آارهای الزمی آه برای آشور متصور هست، با شتاب، با حرآت سریع و بدون تفویت فرصت دارند حرآت 

  ٣٢.       هایشان هم درست است ها و هدفگيری آنند؛ جهتگيری می

  

  آند دولت با فكر آار می

انسان مشاهده  ی مجریه مشغول فعاليت هستند، ی آسانی هم آه امروز در دولت و قوه در مجموعه

عالوه بر آنچه آه انسان در . ها زیاد است های عالمانه در بين آن های باز، فعال و نگاه آند آه ذهن می

های رسمی و اطالعاتی و دیدارهایی آه ما با بعضی از وزرای  تواند ببيند، در گزارش ها می های آاری آن نشانه

ند ذهنيت منطقی، متكی به نگاه علمی و دور از بي آند و می محترم داریم، انسان دارد مشاهده می

آنند، بررسی  آنند، آار می دارند فكر می. طور است ها این االن، برنامه. آاری در محاسبه وجود دارد مسامحه

ی جوان، ُپرنشاط و  یك مجموعه. آنند؛ این خيلی مغتنم است آنند و حرآت می وقفه اقدام می آنند و بی می

 - بينم تبليغاتی را آه از اطراف  شنوم و می من می. آنند اند و دارند خوب آار می ان شدهنفس وارد ميد تازه

های آنونی وجود دارد، این جلو  عليه جهتگيری - عمدتًا هم از مخالفان خارج از آشور و مخالفان اصل نظام 

ليغات، چه آسانی فهميم آه آماج این تب شنویم و می بينيم، می ی این خبرها را می چشم ماست؛ ما همه

واقعيت این است آه عرض آردیم؛ در . ها منحرف آنند خواهند از واقعيت هستند و ذهن چه آسانی را می

خب، اثرش هم این بوده . گيرد؛ آن هم آار خوب ها به معنای حقيقی آلمه دارد آار انجام می ی زمينه همه

ود آمده است؛ نشاط آار، اميد و نگاه به آینده؛ حقيقتًا نشاطی به وج - بخصوص در جوانان  - است آه در مردم 

  .آند فهمد و لمس می این را هم انسان از مراجعات مردم و از اطالعاتی آه انسان دارد، می

ی مسائل  ی مسائل فرهنگی و چه در زمينه ی مسائل اخالقی جامعه، چه در زمينه خوشبختانه چه در زمينه

آنند و به دنبال  آنند، در مورد آن فكر هم می و بيماری را احساس می تفاوت نيستند؛ عيب اداری، مسئوالن بی

البته ممكن است بعضی از این نتایج درست باشد، بعضی غلط . عالجش هم هستند و به نتایجی هم ميرسند

باالخره . ی آارها محتمل است ها هميشه در همه باشد؛ بعضی از راهكارها مؤثر باشد، بعضی مؤثر نباشد؛ این

  ٣٣.     سان تا به آنجا برسد، آار دشواری پيش رو داردان

  

  برآتی برای دولت

شناخته شده و رفتار و تالشی هم آه تا امروز » اصولگرا«ته این است آه این دولت به عنوان یك دولت نك

 دهد؛ آه  انشاء ا       هللا نشان داده و آنچه در عمل و قولش منعكس شده، همين اصولگرایی را نشان می

  ٣٤.     خوِد همين برای آشور و شما برآاتی خواهد داشت

  

  المللی در دولت آنونی رشد جایگاه بين

المللی ماست آه شواهد پی در پی آن مشاهده  از دیگر نقاط مثبت ما، وجهه و جایگاه عزتمند بين

آسی آه با هر . ای شده است المللی ما خيلی جایگاه محكم، عزتمند و برجسته جایگاه بين. شود می

هایش هم  یكی از نشانه. یابد های خبری دنيا آشنا باشد، این را بروشنی می المللی و جریان مسائل بين

های موفقيت  همين سفرهای موفقی است آه رئيس جمهور محترم در جاهای مختلف داشته آه نشانه

  ٣٥.     آند را انسان در این سفرها مشاهده می

  

  های عظيم  نعمت



از نعمتهای خيلی بزرگ، همين دولتی است آه با شعارهای اصولی بر سر آار آمده است، یكی دیگر 

هایی است آه باید آن را شكر  این از نعمت. آه شعارهای اصولی بدهد و با این شعارها بر سر آار بياید

ستی های بسيار عظيمی است آه ما بای ها نعمت این. مجلس هم با شعارهای اصولی سر آار بياید. آرد

  ٣٦.      ی ماست ها را شكر آنيم؛ وظيفه این نعمت

  

  دولت جدید، دولت آار و خدمت است 

. آنيم آه این دولتی آه اآنون سرآار است، دولت آار است؛ دولت آار، دولت خدمت خدا را شكر می

من در . بندندها را باال بزنند و آمر خدمت به این مردم را ب خواهد؛ مردانی آه آستين ملت هم همين را می

ی وسيع حرآت آردم؛ خيلی جاها را خودم از  سال هفتادوپنج آه به خوزستان آمدم، در تمام این منطقه

هایی آه در ُنه سال قبل برای  هایی فرستادیم، دیدند؛ اگر آن برنامه نزدیك دیدم، خيلی جاها هم هيأت

وامروز به آن وضع مطلوب و مورد  شد، حاال ما خيلی جلوتر بودیم خوزستان طراحی شد، خوب اجرا می

های آشور،  ی استان باید برای خوزستان و همه. حاال هم دیر نشده است. تر شده بودیم نظر خيلی نزدیك

دانم و آامًال یقين دارم آه این دولت  ولی من می. های مجدانه، دلسوزانه و مدبرانه انجام بگيرد تالش

های بلندی در این راه بردارد و ما را به آنچه  تواند گام ری خدا میبه یا - آه دولت آار و خدمت است  - جدید 

  ٣٧.      آنم  از این فرصت استفاده می. تر سازد مان در نظر داریم، خيلی نزدیك ميهنان خوزستانی برای هم

  

  ی وجود فقط برای شان ملت آار با همه

این . گيری مردم است م و جهتی خواست مرد ای، دولت مردم است؛ نشان دهنده دولت در هر دوره

تصميم : اش عبارت است از دولتی آه تقریبًا شش ماه است مشغول به آار شده، دولت جدید، شاخصه

های بلند  ن هدفی توان خود و ُپررنگ آرد ناپذیر به مردم، به ميدان آوردن همه قاطع بر خدمت خستگی

تكيه بر شعارهای انقالب و شعارهای امام بزرگوار، بر این دولت با . های این دولت است ها مشخصه این. انقالب

های زندگی مردم را باز آند؛  ی وجود آار آند؛ گره ی توان خود را به ميدان بياورد؛ با همه آن است آه همه

تر به وضعيت مطلوب برای پيشرفت های آینده بسازد  های آشور را هرچه زودتر و هرچه بهتر و جامع زیرساخت

المللی، بازیگران  ی بين در عرصه. المللی بر استقالل ملی و عزت ملت ایران تكيه آند بين ی و در عرصه

ها خود را  ی در مقابل مكاری و تهدید آناگر دولت. شان، مكر است و یكی تهدید سياسی، یكی از ابزار عمده

آنيم آه این  بينيم و حس می می. های بسياری خواهد داشت نبازد و به ملت خود تكيه آند، موفقيت

  ٣٨.      چنان آه در شأن ملت ایران است، حفظ آند دولت بنا دارد عزت و استقالل ملی را آن

  

  گامی بلند در خدمت

توان گفت، این  هایشان می چه آه به طور خالصه از شعارهای دولت و رئيس جمهور جدید و فعاليت آن

عزیزان . در تأمين نيازهای آشور به پيش بردارنداست آه، تصميم دارند یك گام بلند در خدمت، در علم و 

ظ نيروی انسانی و استعدادهای طبيعی و آشور ما امكانات یك آشور پيشرفته را دارد؛ ما از لحا! من

اگر بخواهيم این پيشرفت، همراه با . بشویمترین آشورهای عالم  توانيم یكی از پيشرفته بشری می

های گذشته  هایی آه دولت ی تالش مندی از همه د با بهرهو ملت ما شود، بایعدالت نصيب آشور 

های مسئوالن گذشته برای ملت پدید آمده است، بر  هایی آه بر اثر تالش اند و فرآورده آرده

  ٣٩.     ها را الزم داریم خالقيت و توليد همت بگماریم؛ خالقيت و توليد، ما این

  



  رفراندوم محبوبيت در دنيای اسالم

. گویيم، منزوی شمایيد، نه ما ها می ی جهانی منزوی هستيد؛ ما به آن یند شما در جامعهگو به ما می

های امریكا متنفر است؛ امروز دنيای اسالم از اندونزی تا مغرب، هرجا شما بروید و از  امروز دنيا از روش

خواهند  گر میا. های مردم وجود دارد مردم سؤال آنيد، نفرت از سردمداران آاخ سفيد، در اعماق دل

آنم یك رفراندومی در دنيای اسالم برای سنجيدن ميزان  بدانند چه آسی منزوی است، بنده پيشنهاد می

بار  اگر سردمداران رژیم امریكا از نتایج خفت. محبوبيت رئيس جمهوری ما و رئيس جمهور امریكا برگزار آنند

  ٤٠ .    وی و این ميدان، بيایند راه بيندازندترسند، این گ ای نمی چنين رفراندوم، نظرسنجی و نظرخواهی

  

   مردم حقيقتًا اميدوار شدند

بينی، با یك احساس وابستگی به مرآزیت آشور و  امروز خوشبختانه مردم با یك اميد، با یك خوش

شما یعنی دولت، وقتی ما دولت را از لحاظ (اند آه شما آار آنيد  دولت، خودشان را در معرض گذاشته

مردم آماده هستند و ) رسد به استانداران ی تجزیه آنيم و ریز شویم، در همان مراتب اول، میمسئوليت

وضعيت آنونی دولت و وضع خاص رئيس جمهور و نوع برخوردی آه االن در گفتار . زمينه بسيار خوب است

اگر . اند ميدوار شدهی خوبی را به وجود آورده و مردم حقيقتًا ا گيرد، خيلی زمينه و آردار با مردم صورت می

بينيد آه در  می - آه بنده اطالع دارم  - های مراجعات مردمی سرآشی آنيد  شما به هر بخشی از بخش

آه مشكالت از بين رفته؛ نه، مشكالت اگر هم آم شده  این برهه، شكایات مردم آم شده؛ نه از باب این

. اند ه خاطر این است آه مردم اميدوار شدهباشد، آن قدر آم نشده آه شكایات مردم از بين برود، بلكه ب

  ٤١.     آند آنند آارها پيشرفت می آند؛ مردم احساس می اميد، نقش ایفا می

  

  رسانی گفتمان خدمت

رسانی آه چند سال است در آشور مطرح شده، االن به یك گفتمان تبدیل شده و دولت  شعار خدمت

  ٤٢     .و زمام آار را به دست گرفته استآنونی هم بر اساس این گفتمان وسط ميدان آمده 

  

  دولت مظهر اراده و خواست ملت است 

ی مردم و مظهر خواست این  امروز این ملت، وسط ميدان آمده است؛ امروز مسؤوالن ملت، مظهر اراده

و اگر مسؤوالنی بر سر آار باشند آه نتوانند اقتدار ملی . ملتند و باید مظهر اقتدار این ملت هم باشند

جمهور محترم در صدور بيانيه و  اقدام رئيس. ی این ملت نيستند عزت این ملت را نشان بدهند، نماینده

. دستور به سازمان انرژی اتمی، درست همان چيزی بود آه متناسب با عزت و اقتدار این ملت بود

اِر آارشناسی و اند، متكی به آ خوشبختانه آنچه آه مسؤوالن در طول این مدت و امروز تصميم گرفته

فهمند  المللی و مسائل فنی است؛ می ی دوراندیش و خبره و وارد در مسائل سياسِی بين متكی به عقبه

  ٤٣ .     اند آنند و درست عمل آرده چه آار می

  

  شود ی خدمتگزاری استشمام می رایحه

ولی امروز بعد از  البته در طول زمان، برای پاك آردن جای پای امام و خط امام خيلی تالش آردند،

وهفت سال آه از آغاز آن نهضت عظيم و پيروزی انقالب و تشكيل جمهوری اسالمی گذشته  بيست

ی بر شعارهای انقالب، در سرتاسر آشور،  ی خدمتگزاری به مردم با تكيه بينيد آه رایحه است، شما می

زیستی، شعار  دهشود و بار دیگر شعار خدمتگزاری، شعار پاسخگویی، شعار سا استشمام می



اگرچه هنوز آسانی هستند آه مردم را . طلبی، از شعارهای رایج است؛ این، برآت انقالب است عدالت

  ٤٤.      اند آنند؛ اما مردم راه خودشان را پيدا آرده دعوت به تسليم و ذلت در مقابل دشمنان نابكار می

  

  امروز همت و حرآت مسؤالن ستودنی است

اند، به  شان آرده هایی آه دشمنان در تبليغات ها و ملعنت ی بدخواهی هرغم هم ملت ما، علی

اش را در همين انتخابات ریاست جمهوری  مندتر شد، آه نمونه مبانی انقالب پایبندتر و عالقه

های  طلبی، شعار خط امام، شعار پایبندی به ارزش شعار عدالت: دیدید؛ ملت به شعارها رأی داد

بحمدا    هللا مسؤوالن هم توانستند خودشان را در .  محورها جمع شدند اسالمی؛ ملت دور این

مسؤوالن  - امروز بحمدا  هللا همت و حرآت مسؤوالن ما . ی حرآت، به مردم نشان دهند عرصه

های انقالب ستودنی است؛  برای پيشرفت به سمت مبانی و ارزش - دولتی، نمایندگان مجلس 

برای یك ملت، . آنند ی عمل نزدیك می آه گفته شده، به مرحله هایی را آنند و حرف ها آار می آن

تر؟ بدخواهان جمهوری اسالمی هم همين مسائل را  چه از این باالتر؛ و چه از این زیباتر و شيرین

  ٤٥.     بينند می

  

  ی بين الملل ابهت و اقتدار در صحنه

الملل هم از ابهت و اقتدار، بيش از  ی بين ی الهی، ملت و دولت ایران در صحنه امروز به حول و قوه

همين پيشنهاد منطقی مشارآت . شود جا مطرح می یی این های منطقی حرف. گذشته، برخوردار است

یی ایران، یك پيشنهاد منطقی است؛ بيایند  های سوخت هسته آشورهای اروپایی و غيراروپایی در برنامه

نظر و اغماض آند؛ مردم این را  این حق صرف شریك بشوند؛ این، حق ملت است و آسی قادر نيست از

ها را عاریه نداده است، تا بتواند از این مردم بگيرد؛  بحمدا     هللا  هاست؛ آسی این خواهند و مال آن می

یی نيست،  ی هسته البته این جوشش، فقط در مسأله. های ما جوشيده است ها از استعداد جوان این

ها بيایند  آن. مين جوشش و همين پيشرفت، نوآوری و ابتكار وجود داردها ه بلكه در بسياری از زمينه

یك پيشنهاد . این، یك پيشنهاد بود آه رئيس جمهور محترم مطرح آرد. شریك بشوند؛ هيچ اشكالی ندارد

آه ما هم نگران حقوق بشر در آشورهای  - دیگر هم این بود آه در باب حقوق بشر اگر نگرانی وجود دارد 

جا، ما  ها بيایند این از دو طرف نمایندگانی گسيل بشوند و مراقبت آنند؛ نگاه آنند؛ آن - هستيم اروپایی 

ها، محاآم و در رفتارهای دولتی و  جا، آه ببينند وضع حقوق بشر در زندآن هم نمایندگانی بفرستيم آن

شنهاد منطقی ها دو پي این. شود ها چگونه است و چقدر حقوق بشر رعایت می اجتماعی و مدنی آن

  ٤٦.      ها این پيشنهادها را بپذیرند است، آه خيلی خوب است و خيلی بجاست آه اروپایی

  

  دولت جدًا آماده است 

آنم  آنچه آه من از نزدیك احساس می. دولت ما  بحمدا    هللا یك دولت تازه نفس و آماده به آار است

ها  ی آن هستند تا وظایفی را آه قانون برعهدهطور جدی این برادران آماده  بينم به این است آه می

گذاشته است، انجام بدهند و همان شعارهایی را آه مطرح شده است، تحقق ببخشند؛ من این را 

  ٤٧.     آنم آه عازم بر آار آردن و عمل آردن هستند احساس می

  

  آارها همه جانبه و توام با حكمت انجام می شود



یی دارد  یی، چه در خود آار هسته المللِی مربوط به آار هسته بينآاری آه در آشور چه در چالش 

گاهی . گيرد؛ این را ملت ایران بدانند گيرد، آاری است آه با حكمت و مشورت دارد انجام می انجام می

یی انجام بگيرد؛ نبادا تصميمات فردی گرفته بشود؛ نه،  شود آه نبادا آاِر غيرمدبرانه اظهار نگرانی می

فكرند؛ آار با مشورت، با  رأی و هم خوشبختانه مسؤوالن آشور در این مسأله هم. جور نيست ینقضيه ا

و با فكر جمعی انجام گرفته است و  - جور بوده است  از اول و در این دو سال و اندی هم همين - تدبير 

ممكن است آار افرادی مردم را نترسانند آه . جور خواهد بود بعد از این هم همين. ایم پيشرفت آرده

مشورت باشد، عجوالنه باشد؛ نه، نخير؛ آار دارد درست با حكمت و همه جانبه، با توجه به جوانب  بی

  ٤٨.      رود گوناگون، پيش می

  

  حرف دل ملت ایران

جمهور محترم ما  حمدا  هللا در منبر سازمان ملل و در مقابل چشم سران آشورهای جهان، رئيسب 

تریبون جهانی، به نيابت  استحكام و متانت و قوت بيان و قوت مواضع در آن. بيان آردلت ایران را حرف دل م

این، معنایش چيست؟ این، معنایش این است آه . دست آمد ی دنيا به از ملت ایران، در مقابل چشم همه

ای ملت ایران تسليم تهدید و زور و فشار نخواهد شد؛ این، معنایش این است آه ملت ایران با فشاره

ی او متزلزل نشده، بلكه  ه فقط ارادهی از اول انقالب تا آنون، نه فقط ضعيف نشده، ن وهفت ساله بيست

آه  - های متعالی خود  خ برای پيشبرد اهداف و آرمانی راس تر از گذشته شده است و با اراده امروز قوی

عال و اعتقاد به نگاه رئوفانه اتكا به خدای مت. همچنان مستحكم ایستاده است - هاست  مصالح ملی در آن

تار ما به ملت، این تأثير بزرگ را در زندگی ما و در رف) ارواحنافداه(بقية ا  هللا  ی حضرت انهپدرو 

ت توانند ملت ایران را شكس نمی. آند با قوت قلب در مقابل امواج گوناگون وادار به استقامت میدارد آه ما را 

شور، دولتمردان مؤمن و صبور، با پيگيری و تالش باید بتوانند یكی پس به توفيق الهی، مسؤوالن آ. بدهند

چنان باال ببرند  از دیگری مشكالت این ملت را حل آنند؛ باید بتوانند سطح علمی و عملی این آشور را آن

  ٤٩.      آلی طمع دشمنان از این ملت و از این آشور قطع بشود آه به

  

  دولتی از جنس مردم 

ی خصوصی و صميمی به شما دوستان عزیز عرض بكنم، این  خواهم در این جلسه میآنچه آه من 

است آه فرصت این روز و روزگاری آه شما بر سر آار هستيد، بسيار فرصت استثنایی و مغتنمی است؛ 

اوًال، . ایم ی دوران انقالب تا امروز آم داشته هایی است آه ما نظير آن را در گذشته حقيقتًا از دوره

ی امام  شده ی آنان آامًال با مبانی انقالب و با مبانی اعالم شده ارهای دولت و مسئوالن و اهداف تعيينشع

ثانيًا، این گفتمان در بين مردم به طور محسوسی زنده است و وجود دارد؛ آه وجود . عزیز ما منطبق است

. جمهور محترم بود ت و این رئيسها به این دول این گفتمان ميان مردم هم، عامل عمده و اصلِی گرایش آن

ی تمسك به اصول انقالب بودند، آه وقتی دیدند  ی مبارزه با فساد و تشنه ی عدالت، تشنه مردم، تشنه

آند، حول محور او جمع شدند؛ خود این نعمت  یك نفر صادقانه این شعارها را سر دست گرفته و مطرح می

لط در جامعه درآمد و همچنان ادامه دارد و بعد از روی بزرگی است آه این تفكر به صورت یك گفتمان مس

طبيعت آار هم این است، هر چه شما بهتر، . آار آمدن این دولت، بحمدا    هللا تقویت هم شده است

تر  های مردم ما بيش تر و پایبندتر به اصول حرآت آنيد و پيش بروید، عمق این ایمان در دل تر، صميمی بيش

بنابراین فرصت، . ها دشوارتر خواهد شد های بيگانه، برای آن ی دست به وسيله خواهد شد و تغيير آن

لت اعتماد دارند؛ دولت، خود را جزِو مردم و از جنس مردم مردم به دو. واقعًا فرصت مهمی است

ای  سابقه سابقه یا بی المللی، آشور از یك عزت آم شمارد؛ از لحاظ انعكاس بين داند و می می



؛ ابهت نظام اسالمی، عظمت ملت ایران، رسایی و شفافيت اغراض و اهداف جمهوری برخوردار است

اسالمی در دنيای اسالم، بيش از هميشه است؛ و حتی در دنيای غير مسلمان، امروز عزت و ابهت 

العمل های  ها و عكس آنند و از نشانه ملت ما بسيار برجسته است و این را همه تصدیق می

    ٥٠.      به هر حال، فرصت بسيار مهمی است. فهميم می اش هم این را خارجی

  

  

  خدمت بزرگ ریيس جمهور

هيچ . عدالت یقينًا محور انقالب بود؛ در این شكی نيست. یكی از شعارهای این دولت، عدالت است

خواهم طبق عدالت رفتار آنم؛ ليكن من باید از آقای  دولتی هم از اول نيامده صریحًا بگوید من نمی

نژاد تشكر آنم آه ایشان آار جدیدی آردند؛ عدالت محوری را به عنوان یك شعار گذاشتند وسط؛  مدیاح

گفتم  ی خودم می آردند، به افراد خانواده وقتی آه ایشان تبليغات انتخاباتی می. این آار خيلی بزرگی بود

شعار عدالت محوری را مطرح نژاد رأی هم نياورد، این خدمت بزرگ را به انقالب آرد آه  اگر آقای احمدی

ها را به  این شعار مطرح شد و ذهن. آرد؛ نگذاشت به فراموشی سپردِن این شعار، بشود یك سنت

این آار، آار . خوشبختانه مردم هم فهميدند، خواستند، دوست داشتند و رأی دادند. خودش متوجه آرد

  ٥١.      مهمی است

  حمایت از دولت 

دأب بنده و . م آرد، از رئيس جمهور و از آليت دولت مثل هميشه حمایت خواهبه عنوان خدمتگزار  بنده

اش قبل از من دأب امام عزیز و بزرگوار ما این بوده و هست و ان ء خ  ا ما از رئيس . د بوداهوهللا 

آنيم؛ از حقوق و مطالبات  آنيم؛ از آليت دولت حمایت می حمایت می - آه منتخب مردم است  - جمهور 

  ٥٢.      آنيم مایت میمردم هم ح

    

  خدمتگزاری 
  

  فرصت خدمتگزاری را غنيمت بشمارید

به این فرصت برای تقرب به خدا، برای عبادت، برای . قيمتی در اختيار شما قرار گرفته است یك فرصت ذی

ای محسوب  ای آه ما را پيش خدای متعال روسفيد خواهد آرد و ذخيره تكامل نفس، برای انجام وظيفه

آند و دنبال  د شد، نگاه آنيد؛ برای آن روزی آه انسان با حسرت به زندگی دنيائی خود نگاه میخواه

یكی از این : از دو نظر باید این فرصت را حقيقتًا مغتنم بشمرید. گردد؛ روز قيامت ای برای آن روز می ذخيره

ای باشيم  توانستيم طلبه ما می. ی ما در این جهت شریكيم نظر آه امكان خدمت به شما داده شد؛ همه

توانستيم معلمی و آموزگاری باشيم؛  ای و مشغول آار محدودی باشيم؛ می ی علميه ی یك حوزه در گوشه

 - ی محدود؛ اما حاال ما  توانستيم شاغلی باشيم در یك بخش فرهنگی و غيره با یك ظرفيت و دائره می

. ایم ست این مجموعه است، واقع شدهای آه سرنوشت آشور در د در یك مجموعه - یعنی من و شما 

. ای برای خودش انجام بدهد آه انسان یك آار مفيدی را در یك گوشه آند با این این، خيلی فرق می

شود گفت به جهت اهميتی آه این آشور و این ملت  سرنوشت یك آشور، سرنوشت یك ملت، بلكه می

ی  اند؛ یا مجموعه ای است آه اینجا نشسته دارد، سرنوشت دنيای اسالم، امروز در دستان این مجموعه

این فرصت، هميشه در دست ما آه . مان هرجا هستيم، قدر بدانيم این را همه. آارگزاران نظام اسالمی



این فرصت . ماند؛ امروز اینجا مشغوليم، فردا یا در این شغل نيستيم یا اصًال در این دنيا نيستيم نمی

. گيرد ی یكایك اجزای اجرائی نظام جمهوری اسالمی انجام می وسيلهمغتنمی است؛ آار بزرگی دارد به 

جهت دوم این است آه امروز خوشبختانه یك وضع . بنابراین، از این نظر این فرصت را مغتنم بشمرید

از این جهت استثنائی است آه شعارهای اساسی . استثنائی در طول چندین سال گذشته وجود دارد

این هم یك جهت دومی آه . شود ها اعالم می ها و سياست ها و حرآت ریزی رنامهانقالب به عنوان محور ب

  ٥٣.      دهد آند و فرصت مغتنمی قرار می فرصت خدمت امروز را مهم می

  

  ی تقرب به خدا فرصت خدمت؛ وسيله

ب، امروز به همت ملت ایران، با انتخاب ملت ایران، دولتی سر آار آمده است آه شعارهای اصلی انقال

گفتمان مفاهيم انقالب اسالمی، امروز گفتمان رائج و غالب است؛ . شعارهای اساسی و اصولِی اوست

بحمد ا    هللا ملت ایران همت آردند و آنچه آه .آردم بينی می من البته این را پيش. این خيلی اهميت دارد

ن موقعيتی است آه پس مسئوليت آنونِی شما در یك چني. این هم یك فرصت است. خواستيم، شد می

پس . شود؛ این هم خيلی مهم است ریزی در این دولت اعالم می شعارهای انقالب، اصول اساسی برنامه

  . ها را مغتنم بشمرید مسئوليت

آنم به آقایان وزرا و مسئوالن آه توجه داشته باشيد آه خدمت، با این ارزشی آه عرض  من عرض می

آه فالن مقصود  ای قرار بدهد برای این ن است آه انسان آن را وسيلهشد به طور اجمال، خيلی باالتر از آ

ها هستيم، لحظه  این چند سال آه ما در این مسئوليت. مادی یا فالن هدف شخصی خود را برآورده آند

  ٥٤.      ی آن را برای تقرب به خدا استفاده آنيم لحظه

  

  رعایت تقوای الهی در خدمتگزاری

حاال هر چه هست؛ ده سال است، پانزده  - ن چندسالی آه مشغول خدمتيد ای. خيلی مراقب باشيد

تقوا یعنی همين؛ یعنی . خيلی از خودتان مراقبت آنيد - سال است، چهار سال است، پنج سال است 

  ٥٥.      همين مراقبت

  

  تر از آسب آن است حفظ نعمت مشكل

گذرد، یكی از این عددها برداشته  می هر روزی آه. روز وقت دارید ١٤٥٠شما چهار سال، یعنی حدود 

انداز و  ز، چشمرو ١٤٥٠این . هر یك روزتان غنيمت است. شود شود و مجموعه به صفر نزدیك می می

بنابراین، این چهار . شود آرد برای این مدِت نسبتًا طوالنی خيلی آارها می. ی وسيعی است گستره

ه آفاق بلندی آه الن آه شما شروع آنيد و باز ا. ی طوالنی است سال وقت آمی نيست؛ یك گستره

روزی خواهد رسيد آه شما وقتی به جلوی . توانيد انجام دهيد جلوی چشم دارید، نگاه آنيد، همه آار می

در آن سه . تی باقی نمانده؛ مثًال سه ماه یا شش ماه ماندهبينيد دیگر فرص آنيد، می رویتان نگاه می

از . جدی انجام داد؛ مگر استمرار و به نتيجه رساندن این آارها شود آار ماه و شش ماه، دیگر نمی

طور نباشد  این. االن به فكر باشيد و یك روز را هم غنيمت بشمارید؛ یعنی یك روز هم نباید هدر برود

وز اول و رسيم؛ نه، از همين ر آار می شاء ا   هللا سِر فرصت به آه بگویيم چهار سال وقت هست؛ ان

هایتان خوب و خدایی است و برای  دانم نيت چون می. طور جدی شروع آنيد آار را به ساعت اول باید

ودتان حفظ آنيد، شاءا     هللا همين نيت را برای خ اید، مطمئنم آه اگر ان خدمت وارد این مقوله شده

    ٦٢.      ت استتر از آسب نعم البته بدانيد حفظ نعمت بمراتب مشكل. خدای متعال آمك خواهد آرد



  

  خدمت حد و مرز ندارد 

مردم . ام آه مسئوالن ما خدمت گزاران مردم و به تعبير واضح و روشن، نوآران مردمند من بارها تصریح آرده

ها، و هم  اند تا آنان بتوانند هم از عزت و شرف و استقالل آن اقتدار عظيم ملی را به دست مسئوالنشان سپرده

المللی دفاع آنند، و هم بتوانند امكانات آشور را به  ها در سطح بين آناز جایگاه علمی و فرهنگی و سياسی 

  . ها به آار بگيرند نفع آن

  ٥٦.      مسئوالن هر چه برای این ملت بكنند، حقيقتًا آم است

  

  خدمتگزاری مردم؛ افتخاری بزرگ  

؛ قدر خدمت به این قدر این ملت را بدانيد. ملت ما ملت بزرگ، شجاع، مؤمن و باصفا و بااخالصی است

ها را قبول آنيد  مسئوليت. ملت را بدانيد؛ قدر خدمت گزار این ملت بودن را بدانيد آه افتخار بزرگی است

این ملت بزرگ، این ملت مؤمن . برای خدمت گزاری به این ملت، برای نوآرِی این ملت؛ و این افتخار است

ی باالی خود،  با آگاهی و هوشياری خود و با روحيه و این ملتی آه توانست با مجاهدت خود، با صبر خود،

اما . در فضائل این ملت شما هم شریكيد. خود شما هم جزو همين ملتيد. به دنيای اسالم روحيه بدهد

    ٥٧.      ها بر آیيد ی آن اید آه باید از عهده امروز بارهایی بر دوش گرفته. امروز مسئوليد

  

  صالح شخصیترجيح دادن مصالح عمومی بر م 

ترجيح دادن مصالح عمومی بر مصالح شخصی را در  طمعی و ناپذیری، بی اخالص، جد و جهد، خستگی

. هاست ترین عبادت این عمل شماست؛ این عبادت شماست؛ این بزرگ. عمل، راهنمای خودتان قرار دهيد

تالوت . خدای متعال متصل آنيدهای خودتان را با  البته اگر بخواهيد این روحيه در شما باقی بماند، باید دل

ی شكر در مقابل پروردگار، خضوع در مقابل خدای  قرآن، توجه به معارف و معانی قرآن، احساس وظيفه

باید . متعال، خشوع قلب، خشوع در مقابل ملت و تواضع، معيارها و مالآهای آارهای من و شماست

نی آار آردن برای خدا، هوای نفس را در آن دخالت این، یعنی تو ميدان بودن ما، یع. ها را رعایت آنيم این

  ٥٨ .     آند آه البته اگر برای خدا باشد، انسان احساس خستگی هم نمی. ندادن و خسته نشدن

  

  حتی یك روزرا هدر ندهيد

مان، یكایكمان  همه - خواهم عرض بكنم، این است آه من و شما  آنچه آه من به این مناسبت می

آه به مناسبت این  - در گزارش دولت . م آه این فرصت را نباید از دست بدهيمتوجه داشته باشي - 

طور  ام آه دولت حتی یك روز را هم بيهوده از دست نداده؛ همين خوانده - روزها به من داده شده 

از تمام روزهای این . خواهم تكيه آنم آه حتی یك روز را هم نگذارید هدر برود من می. درست است

العجاله از عمر این دولت باقی است، حداآثر استفاده را بكنيد؛ این فرصت، بسيار  علی سه سالی آه

مان  ی مجموعه اگر خدای نكرده طوری بشود آه نتوانيم آن چه را آه مردم درباره. فرصت مهمی است

گيری حتمًا  آنند، آن را تحقق ببخشيم، خسارت بزرگ خواهد بود و به این جریان و جهت تصور می

؛ موجی آه »ء ادبر ثم اقبل و لقل ما شی«: آن وقت اميرالمؤمنين فرمود. به وارد خواهد آمدضر

ها  ها باید خورد و زحمت خون دل. گردد آید و برنمی برگشت و رفت، دیگر خيلی آسان این طرف نمی

را نباید از این . آه باز برای اقبال و توجهی آه امروز وجود دارد، زمينه فراهم شود باید آشيد تا این

  ٥٩.      دست داد



  

  در خدمت رسانی نيت خود را خدایی آنيد

؛ این گویيم آه خدمات مسئوالن نظام از هر عبادتی باالتر است ما بارها می. انس با خدا یادتان نرود

اما بدانيد، این خدمات، آن وقتی خدمت خواهد شد و . حرف درستی است و مبالغه هم در آن نيست

. لوص و درخشش و شفافيت خود باقی خواهد ماند آه شما دلتان با خدا مأنوس باشدآن وقتی با خ

ی خودش را با ذآر و توجه و خشوع از دست داد، همين خدمتی  ر دل از خدا غافل شد، اگر دل رابطهاگ

شود و  گویيم باالترین عبادت است، همين خدمت، مشوب خواهد شد؛ اصًال به آلی مشوب می آه ما می

قدر عظمت دارد، اگر با  جهاد در ميدان جنگ و ميدان نظامی آه این. آید اغراض و هواها می ر آند

م ضد ارزش و گاهی ه ارزش یا بی اهداف خدایی نباشد و بدون ارتباط با خدا باشد، به یك چيز آم

  ٦٠.     لذا من بر این امر تأآيد و اصرار دارم! شود ارزش، تبدیل می

  

  بشمارید حمایت الهی را مغتنم

آنيم، همين  آنچه را آه ما داریم مشاهده و حس می. آار شماست ال آمكبه هر حال، خداوند متع

و  گيرد ها با حمایت و آمك الهی انجام می یك به یك، این قدم. است و این را آامًال نشان می دهد

ام جمهوری اسالمی المللی، اوضاع منطقه و ضعف روزافزون دشمِن معانِد نظ اوضاع بين. درو پيش می

ها را  ها همه، چيزهایی است آه جزِو امدادهای الهی است؛ این این - یعنی امریكا و صهيونيسم  - 

ی  ما هم آه برای همه .تر استفاده آنيم مغتنم بشماریم و از این فرصت، هر چه ممكن است بيش

و شما و به مسئوالن جمهور  آنيم؛ جزِو دعاهای هميشگی ما، دعای به آقای رئيس شماها دعا می

اید،ان شاء ا    هللا  به بهترین  تان را زیرش داده آشور است آه بتوانيد این بار سنگينی را آه شانه

  ٦١.      وجهی به منزل برسانيد و آشور و انقالب را یك قدم پيش ببرید

  

  در راه خدمتگزاری هماهنگ عمل آنيد 

ی قضائيه، به هم  امروز مجلس، دولت، قوه. اط مثبت ماستترین نق هماهنگی قوا با یكدیگر، یكی از بزرگ

ی قضائيه از هر دو  اعتنا، قوه آه مجلس به دولت بدبين، دولت به مجلس بی حسن ظن دارند؛ این آجا و این

طور نيست؛ هماهنگی هست، همدلی  نهللا   ای    ا دامروز  بحم. مند، آجا؛ این خيلی وضعيت بدی است گله

.      آنند؛ اتفاق و اتحاد وهماهنگی هست های گوناگون با هم همكاری می ای مختلف و جریانه هست و دستگاه

٦٣  

  

  قدر دانی ملت 

پيام من خطاب به مسئولين عزیز خودمان است؛ مسئولين آشور، قدر این ملت را بدانند؛ این پيوند 

ی مناطق آشور آار  م و همهی وجود برای این مرد با همه. ميان ملت و مسئولين یك چيز ارزشمندی است

  ٦٤.     آنند

   

  برنامه ریزی و مدیریت کشور
  

  ی تصميمات بزرگ شجاعت؛ الزمه



گویم،  یكی از چيزهائی آه من در مورد این دولت خدا را شكر می. ما احتياج داریم به اقدامات شجاعانه

شود آارهای بزرگ را انجام  نمی ترس و لرز تردید، با تزلزل، با با. همين است آه شجاعت اقدام وجود دارد

ها باید  بررسی. البته شجاعت به معنای بيگدار به آب زدن نيست. داد؛ الزم است با شجاعت وارد شد

  .تردید و تزلزل بایستی اقدام آنيد انجام بگيرد، فكر صحيح باید بشود، وقتی به نتيجه رسيدیم، بدون

ریزی شده برای پيشرفت  جانبه و برنامه پيگير، مدبرانه، همه امروز آشور و ملت ما حقيقتًا نيازمند یك تالش

  ٦٥.      هستند

  

  اطالع رسانی آنيد 

این روابط . آنم، این است آه توضيح دادنشان به مردم آم است ایرادی آه من به این دولت وارد می

ی ملی  سانهروابط عمومی شماست آه از ر. های مختلف باید فعال عمل آنند های شما در بخش عمومی

هاست آه باید حتمًا این نقيصه را جبران  ی بهينه بكند؛ این یكی از نقص تواند استفاده یا از مطبوعات می

  ٦٦      .گيرد آنند، با این تبيين، با این توضيح دلشان آرام می آن آسانی آه دلسوزانه انتقاد می. آنيد

  

  ها را هنرمندانه منعكس آنيد  برنامه

مثل این سهام عدالت،  - ی اقتصاد انجام گرفته  ر هم آارهای خوبی است آه در زمينهی دیگ یك نكته

 - ها  ی تسهيالت بانكی، صندوق مهر رضا و امثال این ی طرح های نيمه تمام، نوع عدالت در ارائه ادامه

. م گرفته استمحتوا و فواید این آارها را با شكل صحيح برای مردم بيان آنيد تا معلوم شود این آارها انجا

ایم آمدن و نشستن و پشت ميكروفون یا جلوی دوربين حرف زدن، این آافی نيست؛ یك  البته ما بارها گفته

  ٦٧.      ی مطلب، به شكل هنرمندانه الزم است سازی و ارائه مقداری برنامه

  

  مصوبات را مو به مو اجرا آنيد 

ها  به آن جا رفتند، هرگز در طول این مدت - زرا جمهور و و رئيس - بعضی از شهرهائی آه مسئوالن آشور 

بينند  ها احوالی بپرسد؛ سئوالی بكند؛ اما ناگهان می شاید یك مدیرآل را هم ندیده بودند آه برود و از آن

آنچه انجام گرفت، . مبادا این آار مهم را خراب آنيد. این، خيلی آار مهمی است! هاست جمهور جلوی آن رئيس

از . بارك بود؛ اما باید این حرآت تا نهایت خط برود، تا آن برآات به طور آامل حاصل بشودشروع یك حرآت م

مو اجرا بشود؛ هيچ آوتاهی نشود؛  اوًال مصوبات این سفرها موبه. اینجا به بعد دست مسئوالن اجرائی است

ار در فالن استان یا فالن ای برای اقدام به فالن آ ممكن است گاهی بررسی - اما اگر در جائی قابل اجرا نيست 

این را  - اش آامل نبوده و بنا نيست انجام بشود  ی آارشناسی شهرستان انجام گرفته است، ولی محاسبه

بينيم به این دالئل  بودیم این آار را انجام بدهيم، اما حاال میبگوئيد ما تصميم گرفته . صریح به مردم بگوئيد

رها بماند؛   نگذارید اميد مردم نسبت به صداقت و پشتكار و توانائی دولت متزلزل نگذارید آا. شود آن را انجام داد نمی

  ٦٨  .       بشود

  

  ریزی؛ شرط موفقيت  ثبات در برنامه

ثبات در . ی سطوح مالحظه آنند انداز در نظر باشد و این را در همه ها، سند چشم ریزی ی برنامه هدر هم

آه البته این  - ریزی و استمرار در جهت درست نباشد  بات در برنامهاگر ث. ریزی، شرط موفقيت است برنامه

سازندگی و پيشرفت  - گيری یكی است و استمرار دارد  حرآت در طول راه تصحيح هم خواهد شد، لكن جهت

  ٦٩.     ر بگيریدبيست سال را در نظ. آشور به نتيجه نخواهد رسيد



  

  مدیریت درست؛ یعنی پيشرفت و رشد

ما باید نيروهای . ی آارند ی آارند؛ تشنه اند و آماده حقًا و انصافًا در می دانند و دارای انگيزه های ما جوان

اگر ما درست . ها بدهيم ها را پيدا آنيم و آار مناسبشان را به آن آماده و بااستعداد را بشناسيم، این

آار شد، دقيق آار شد، با  هر جائی آه خوب. مدیریت آنيم، آشور خيلی ظرفيت و استعداد پيشرفت دارد

  ٧٠.     جور پيشرفت و رشد پيدا آرد بيند آار همين رعایت اولویت آار شد، با شجاعت آار شد، انسان می

  

  سفارش هميشگی 

ها هم  من به دولت. مبادا طوری باشد آه حرآت ما در اول دوره، با حرآتمان در آخر دوره تفاوت آند

  ٧١ .    آنم هميشه این سفارش را می

  

  امنيت مردم اهميت دارد

در نظام جمهوری اسالمی همچنانيكه اقتصاد مردم اهميت دارد، امنيت مردم هم اهميت دارد؛ 

همچنانيكه امنيت جسم آنان دارای اهميت است، امنيت اخالق آنان هم دارای اهميت است؛ همچنانيكه 

هوری اسالمی در مقابل جم. حفظ تشكيالت آشوری مهم است، حفظ نظام خانواده هم مهم است

ی این نيازهای مردم، خود را موظف ميداند و مردم به معنای حقيقِی آلمه، صاحب رأی و صاحب  همه

  ٧٢ .     اختيارند

  

  خودتان رامحاسبه آنيد

ها، مثل  مثل مجلس شما، مثل دولت - طور آه یك فرد باید خودش را محاسبه آند، یك جمع هم  همان

.      باید خودشان را محاسبه آنند؛ ما خودمان را باید محاسبه آنيم - ؤول در آشور ها و افراد مس مجموعه

٧٣  

  

  های دشمن نقشه

عقب نگه داشتن آشور از لحاظ اقتصادی؛ : اول. آند های خود، سه هدف را دنبال می دشمن طبق نقشه

ناآارآمد و ناالیق و بی  - ست های اسالمی ا آه دولتی مكتبی و وفادار و هوادار ارزش - آه دولت را  برای این

عقب : دوم. های دشمن باید عقب بماند آفایت جلوه بدهند؛ لذا وضع اقتصادی برای این منظور، طبق نقشه

ملت ایران . ی آشور، جز با نردباِن علم، ترقی و پيشرفت نخواهد آرد آه آینده نگه داشتن علمی؛ برای این

اش را تقویت آند و در علم پيش برود؛ استعدادش را هم خدا داده  نيهای جز این ندارد آه از لحاظ علمی ب چاره

وجود  - های مسلمان  یا بين ملت ایران و ملت - بر هم زدن اتحاد و انسجامی آه بين ملت ایران : سوم. است

شما از لحاظ آمك به آارآمدی دولت، . را مطرح آردیم» اتحاد ملی و انسجام اسالمی«دارد؛ آه آن وقت شعار 

بروید فرمولش . الزم نيست من در این جا فرمولش را بگویم . توانيد فعال باشيد ی این سه قسمت می در همه

شود از دولت و آشور و از این خيل عظيِم جوان مؤمن و حاضر در ميدان و دارای  طور می ببينيد چه. را پيدا آنيد

ها و تحرآات علمی، چه در آارهای  پيشرفتهای گوناگون آشور استفاده آنيد؛ چه در  استعداد، در پيشرفت

    ٧٤.      جهادی و چه در آارهای اقتصادی 

  



  هدف بزرگ ملت ایران 

های مسلمان، هم از  هدف بزرگ عبارت است از سربلندی ایران اسالمی، الگوشدن در ميان ملت

مادی و هم از معنای این حرف این است آه ملت ما، هم از لحاظ . لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی

های معنوی ارتقاء پيدا آند؛ استقالل ملی داشته باشد؛ عزت ملی داشته باشد؛ توان و ظرفيت  جنبه

های خود استفاده آند؛ از رفاه عمومی برخوردار باشد و  ی ظرفيت ملی داشته باشد؛ بتواند از همه

  ٧٥.     تاین هدف ملت ایران اس. عدالت عمومی و اجتماعی بر زندگی او حاآم باشد

  

  ای  انرژی هسته

ها را  های بعد آن ای آوتاهی آنند، نسل امروز اگر مسئولين آشور در به دست آوردن انرژی هسته

  ٧٦.     مؤاخذه خواهند آرد

  

  زدگی  سرعت عمِل بدون شتاب

قانون اساسی اهتمام  ٤٤های مختلف دولت بایست مدیران و مسئوالن به اجرای اصل  در بخش

گویيم،  آه می» سرعت عمل«البته . م باید جدیت داشته باشند و هم سرعت عملبورزند و ه

یك مقطعی را مشخص آنند و آارها را . زدگی زدگی نيست؛ سرعت عمِل بدون شتاب مرادمان شتاب

  .پيش ببرند و نتایج آارها را به مسئوالن باالتر گزارش بدهند

همت آنند و رؤسای محترم سه قوه هم در جریان این  مسئوالن ماانشاءا    هللا   به نظر ما اگر چنانچه

های حرآت صحيح و تغيير  توان نشانه نظرات آامًال قرار گيرند،   انشاءا    هللا در ظرف دو سه سال می

    ٧٧ .     محسوس را در آشور به چشم دید و  انشاءا    هللا به آینده اميدوارتر شد

  

  توقف جایز نيست

از دشمن . های بزرگ نترسند؛ واهمه نكنند رسند، از حرآت به سمت قلهمسؤوالن از پيشرفت نت 

گویيم احتياط نكنند، چرا، احتياط در همه حال الزم است، اما احتياط آردن غير  نمی. هم واهمه نكنند

توقف جایز . ليكن عزم جلو رفتن را هرگز از دل خودشان و دل این ملت خارج نكنند. ترسيدن است از

های صنعتی، چه در آارخانه، چه  های علمی دیگر، چه در محيط دانشگاه، چه در محيط نيست؛ چه در

. ها توقف جایز نيست ی محيط در همه. های علمِی دینی در محيط تجارت و دادوستد، چه در محيط

  .باید جلو رفت

توانایی ها آه مسؤوالن همت بگمارند و نيروهایی را به آار بگذارند، نيروها  در هر بخشی از بخش

  ٧٨.      آنم قدر این استعدادها و قدر این شوق و همت را بدانند به مسؤوالن توصيه می. پيشرفت دارند

  

  دین، امانت و صداقت

های آارآمد امانت و صداقت  اگر آدم. ی مسئوليت ها تدین، امانت و صداقت است اساس در همه

ها باید متدین،  عالوه بر آارآمدی، انسان. د شدها به نفع مردم تمام نخواه نداشته باشند، آارآمدی آن

طور افراد را پيدا آنيد و  این. های دینِی مردم باشند ی به اهداف و آرمان امين، صادق، رو راست و دلبسته

  ٧٩.     ها رأی دهيد به آن

  



  توجه به تمام نقاط آشور

آه دولت بر عهده دارد، ما هم  هایی را البته در سفرهای ما َبنا بر این نيست آه آارها و مسئوليت

. های دولت هست ها آارهایی است آه در برنامه این. ها را به طور مضاعف بر مسئوالن تحميل آنيم این

ها دور مانده است، مورد  آنيم  انشاءا    هللا تسریع و تسهيل بشود؛ نقاطی آه از چشم ما توصيه می

استان، مسئوالن شهرستان، نمایندگان مجلس و  چه مسئوالن - ی مسئوالن  توجه قرار بگيرد و همه

به طور هماهنگ بر روی این نقاط متمرآز بشوند و یكی پس از  - های باال آه در تهران هستند  مدیریت

  ٨٠.      ها را باز آنند دیگری این مشكالت را حل آنند و این گره

  

  اعتمادمردم را خدشه دار نكنيد

ها آار آنند و در ميدانند، بيكار  خواهند برای آن مسئوالن آشور میقدر احساس بكنند آه  ملت ما همين

آنيم،  زیستی مسئوالن تكيه می قدر روی ساده این آه ما این. خواهند اند و برای خودشان چيزی نمی ننشسته

 اندوزی برای خودشان دوزند و به فكر ثروت این برای همين است آه به مردم نشان بدهند برای خود آيسه نمی

خيلی فرق است بين آن مسئولی آه در . انگيزد ها را برمی آند و اعتماد آن نيستند؛ این، مردم را اميدوار می

ی مالی برای خود تأمين بكند؛ دائم به این طرف و آن  دوران آوتاه مسئوليت خود در فكر این است آه یك آینده

ی و زندگی خودش را تأمين آند، و آن انسانی آه ی مال زند، شاید بتواند آینده اندازد و چنگ می طرف دست می

ها خيلی با هم تفاوت  در دوران مسئوليت، اصًال به فكر تنها چيزی آه نيست، مسائل شخصی است؛ این

  ٨١.      دارند

  

  بدانيد باید چه آار آنيد 

د دارد؛ هایی آه وجو آمبودهایی آه وجود دارد؛ گله. دانم های مختلف آشور را می من مشكالِت بخش

ی  البته همه. ها حق مردم است خواستن این. هاست توقعاتی آه وجود دارد؛ آارهایی آه اولویت با آن

ها از لحاظ در دسترس بودن، در یك حد نيست؛ بعضی چيزها یك مقداری صبر الزم دارد، بعضی چيزها  این

نند چه الزم است و همت عمده این است آه مسئوالن بدا. تر است تر و در دسترس یك مقداری نزدیك

ها به  ی این آنم همه احساس می. آنند آه آن را انجام بدهند و راِه نفوذ فساد و سوءاستفاده را ببندند

  ٨٢.      لطف پروردگار و به توفيق الهی حاصل است

  

  ها  عينيت بخشيدن ذهنيت

افتد،  و واقعيت اتفاق میآنچه آه روی آاغذ و در عزم و اراده و ذهن ما هست، با آنچه آه در خارج 

درست . ها را عينيت و تحقق خارجی ببخشيم؛ و بشود هنر ما این است آه بتوانيم آن ذهنيت. فاصله دارد

است آه تا این نقِش ذهنی نباشد، چيزی در خارج اتفاق نخواهد افتاد؛ اما الزم است آه بدانند چه آار 

صميم گرفتن و خواستن و شوق پيدا آردن تا بين تخواهند بكنند و تصميم بگيرند آه بكنند؛ اما  می

ای وجود دارد آه این فاصله جز با همت، با تالش، با قبول  ی مطلوب، یك فاصله رسيدن به آن نقطه

مسئوالن این آاِر مداوم را باید انجام . آید  زحمت، با عرق ریختن و آار را دنبال آردن، به دست نمی

  ٨٣.     صادقانه، با امانت آامل و با همت، تا  انشاءا     هللا بشودبدهند؛ دنبال آنند و بخواهند؛ 

  

  از همه امكانات آشور استفاده آنيد 



یقينًا یكی . همين آویری آه در همسایگی شماست، منبع برآاتی است. آشور ما امكانات زیادی دارد

 - اما ضعيف است، باید تقویت شود اند؛  البته آارهایی را شروع آرده - از آارهایی آه دولت باید انجام دهد 

توان از آن  ی نعمتی است آه می ی گسترده به تعبيری، سفره. شناسایِی این آویر و برآات آن است

  ٨٤.      های اطراف آویر آرد های بسياری به سود مردم و برای آبادانی استان استفاده

  

  باید خودآفا باشيد 

آشور در مسائل خودآفایی؛ . ا دليل پيشرفت استه صنعتی شدن و فرا صنعتی شدن آشور؛ این

نياز باشد، نه؛ اما اگر به آسی یا آشوری،  آه از دیگران به آلی بی نه این. حياتی و اساسی باید خودآفا باشد

در چيزی احتياج دارد، طوری روابطش را تنظيم آند آه اگر خواست آن را به دست آورد، دچار مشكل نشود؛ او 

وفور توليدات، وفور صادرات، افزایش . باشد آه مورد نياز آن آشور است؛ خودآفایی یعنی اینهم چيزی داشته 

وری، ارتقاء سطح سواد، ارتقاء سطح معلومات عمومی مردم، ارتقاء خدمات شهروندی، خدمت دادن به  بهره

های پيشرفت  شانهها جزو ن این - به قول تعبيرات اخير، اميد به زندگی  - شهروندان، رشد نرخ عمر متوسط 

آنی بيماری های گوناگون در آشور، رشد ارتباطات و  ان، ریشهآاهش مرگ و مير آودك. است و درست است

  ٨٥ .       ها ی این ها؛ با وجود همه امثال این

  

  اساس تحول حفظ هویت ملی است

ی اساسی و ها قرار داده شود، آه آرمان» ی عناصر اصلی هویت ملی مالحظه«اساس تحول باید بر 

آنم آه صنعتی شدن، فرا صنعتی شدن، پيشرفت  من این را عرض می. هاست ترین آن اصولی مهم

ها باید حفظ هویت  علمی، پيشرفت خدماتی و پيشرفت های بهداشتی و درمانی، باشد؛ اما اساس این

بود، فرهنگش  هویتی ها را داشت، اما از لحاظ ملی، یك آشور بی ی این اگر یك آشوری همه. ملی باشد

ای داشت،  ای نداشت و نبرده بود، یا اگر گذشته ی به دیگران بود، از گذشته و تاریخ خود هيچ بهره وابسته

آن گذشته را از چشمش دور نگه داشتند یا آن را در نظرش تحقير آردند، این آشور مطلقًا پيشرفت 

  ٨٦.      نخواهد آرد؛ زیرا هویت ملی، اساس هر پيشرفتی است

  

  آار برای خدا 

مراقب خود بودن «، »برای خدا آار آردن«، »اخالص«ی این آارها، همان  ی اساسی را در همه من نكته

ورزد  بينم و معتقدم آن آسی آه اهتمام می می» ی معنوی در خود تقویت جنبه«و » از لحاظ ارتباط با خدا

ها را در  خدای متعال به او آمك خواهد آرد و راهبه آار و خدمت، اگر بتواند این رابطه را با خدا تقویت آند، 

هللا خداوند متعال توفيق خواهد داد آه بتوانيد این آارهایی را آه بر   ا  و  انشاء. مقابلش باز خواهد آرد

  . اید، انجام دهيد عهده گرفته

م ببندید و از زمينه برای خدمت خيلی آماده است و شما مردان خدمتيد؛ باید در این ميدان آمرها را محك

  ٨٨.     دشمن هم نترسيد

  

  پيشرفت واقعی در گرو ارتباط با خدا 

آه جا دارد آه این جزو  - آنچه آه ما در تحول، تحولی آه با پيشرفت همراه است، مورد نظرمان است 

ی با  مبارزهی با جهل،  ی با بيماری، مبارزه ی با تبعيض، مبارزه ی با فقر، مبارزه مبارزه - های ما باشد  آرمان

تقاء دادن، رفتار شهروندان را به سطوح منضبط تر ار ها را به سطح علمی قانونی، مدیریت ی با بی ناامنی، مبارزه



ارتقاء دادن و انضباط اجتماعی، رشد امنيت، رشد ثروت ملی، رشد علم، رشد اقتدار ملی، رشد اخالق و رشد 

های  ها را پایه فت، به معنای صحيح دخالت دارند و ما اینها در این تحول و پيشر ی این عزت ملی است؛ همه

یك ملت را  ترین عاملی است آه پيشرفت ها، عشق به معنویت و ارتباط با خدا، مهم در آنار این. دانيم اصلی می

  ٨٩.     آند به معنای واقعی خودش تضمين می

  

  ارتباط با خدا 

صتی آه خدای متعال در اختيار شما گذاشته، خودتان ی آنان و احوال و در فر بنا بگذارید آه در همه

ی صحت عمل و  آننده ارتباط با خدا تضمين. را، دلتان را، عملتان را از خدای متعال منقطع نكنيد

اگر بخواهيم در این جاده درست حرآت آنيم، با ظواهر دلفریب زودگذر از راه . استقامت در راه است

م حرآت آنيم، حتمًا در این آار، یاد خدا و اتكاء به خدا و اتصال پرت نيفتيم و به سمت هدف، مستقي

در هر تصميمی، در . دائمی به خدا مورد نياز است؛ این را باید دستور هميشگی خودمان قرار دهيم

آه حرف من و شما، حرف یك آدم عادی نيست؛ تأثيراتش  - زنيم  هر اقدامی، در هر حرفی آه می

آنيم، در هر جذبی، در هر دفعی، معيار خدایی را در نظر  زینشی آه میدر هر گ - خيلی وسيع است 

در هر چيزی . مالك هم این است آه هوای نفس و اغراض شخصی در آار نباشد. داشته باشيم

ها دخالتی نداشت، عامل اصلی  اگر این. اغراض شخصی و هوای نفس وارد شود، غير خدایی است

.      هميشه به این یاد باشيد. وظيفه و انجام تكليف؛ این خدایی استو عمده عبارت خواهد بود از ادای 

٩١  

  

   توسل

  ٩٠.    ما باید به خدا متوسل باشيم، متذآر باشيم. ن را باز آنيمی خودماها مشما باید چ

  اصولگرایی 

با مدیریت تفكر  - ی قضائيه  مجلس شورای اسالمی و دولت و قوه - گيری آشور  امروز ارآان تصميم

حاال این . شود آه این یكی از نعمتهای بزرگ خداست اداره می) اصولگرایی: به تعبير رایج(اصولی اسالم 

خواهم حاال االن اصول راتدوین  من نمی. زنيم، چيست؟ این، خيلی مهم است اصولی آه از آن دم می

ولگرایی به حرف نيست؛ اص. آنم ها پایبندیم، عرض می آنم؛ اما تعدادی از شاخصترین اصولی را آه به آن

این غلط است آه ما آشور یا فعاالن . های سياسی رایج آشور هم نيست اصولگرایی در مقابل نحله

ی  اصولگرایی متعلق به همه. اصولگرا و فالن؛ نه: طلب تقسيم آنيم سياسی را به اصولگرا و اصالح

دارند؛ حاال اسمشان هر چه  ت میها را دوس آسانی است آه به مبانی انقالب معتقد و پایبندند و آن

این، . و انقالبی و پایبندی به آنی اول، ایمان و هویت اسالمی  چه هستند؟ در درجه» اصول«این .باشد

مدتی این فكر . شود گفت دولت به ایمان مردم آاری ندارد؛ نه نمی. گذارد ی دولت می وظایفی را بر عهده

صدا و سيما یك جور، وزارت ارشاد یك جور و . دار است فهوظیدولت . ترویج آردند؛ اما این غلط است را

بينانه و استوار را در  های یك ایمان روشن ی مهم این است آه ما پایه وظيفه. های گوناگون یك جور دستگاه

  ٩٢.      های جوان و رو به رشد خودمان تقویت آنيم ذهن نسل

  

  های اصولگرایی مورد توجه قرار گيرد  شاخصه



ها باید مورد توجه قرار بگيرد، تحقق  های مهمی است؛ این شاخصه های اصولگرایی، شاخصه شاخصه

ها به معنای حقيقی آلمه، آن وقت دولت را به عنوان یك دولت اصولگرا معرفی  ی این شاخصه مجموعه

  .خواهد آرد

سيار آار به زبان آسان است؛ اما در عمل ب. است» گستری خواهی و عدالت عدالت«ی اول  شاخصه

  . دشواری است و مقدمات بسياری الزم دارد

بخصوص  - » سالمت اعتقادی و اخالقِی مسئوالن آشور«. ی دیگری است شاخصه» فسادستيزی«

ی دیگری است آه  بسيار مهم است و شاخصه - رتبه، در سطوح دولت و معاونين و از این قبيل  مسئوالن عالی

  .ی باشنداز لحاظ اعتقادی و اخالقی اشخاص سالم

وهفت سال،  ما در دوراِن این بيست. های اصولگرایی است یكی دیگر از شاخصه» اعتزاز به اسالم«

آشيدند یك حكم اسالمی یا یك  بعضی از مسئوالن نظام اسالمی را دیده بودیم آه خجالت می

، ما »زن«ی  ر قضيهام، د من بارها گفته. گيری اسالمی را صریحًا بر زبان بياورند؛ نه، ما طلبكاریم جهت

ی  در زمينه. آنيم پاسخگوی غرب نيستيم، غرب باید پاسخگوی ما باشد؛ ما هستيم آه سؤال مطرح می

بنابراین به اسالم اعتزاز داشته . بشر هستيم بشر، مایيم آه طلبكار مدعيان منافق و دو روی حقوق حقوق

فكری و انحراف و  رفته باشيم و دچار آجآنچه را آه اسالم به ما آموخته، اگر ما درست یاد گ. باشيد

  .فهمی نشده باشيم، چيزی است آه باید به آن افتخار آنيم غلط

  .ی دیگری است آه بحمد ا      هللا دارید شاخصه» گرایی زیستی و مردم ساده«

ی اصولگرایی است؛ ما در  هایی است آه الزمه هم یكی از شاخصه» تواضع و نغلتيدن در گرداب غرور«

شماها در موضع باالیی قرار دارید و مورد احتراميد؛ افراد پيش شماها ! ببينيد عزیزان. ض این هستيممعر

آه شما خوشتان  برای این - بعضی از روی اعتقاد، بعضی بدون اعتقاد  - آنند  می آیند و تعریف و تمجيد می

ما . ها را باور نكنيم زنند، این یهایی آه در تمجيد و ستایش ما م ما خودمان باید مواظب باشيم حرف. بياید

ها، مشكالت و آمبودهایمان را نگاه  ؛ نقص»االنسان علی نفسه بصيرة«: باید به درون خودمان نگاه آنيم

اگر انسان خودش را بد . اندازد این فریب خوردن، انسان را در دام و گرداب غرور می. آنيم و فریب نخوریم

  .زنند ا میبرآورد آرد، آن وقت دیگر نجات پيد

  .های بسيار خوب شماهاست آه جزو برنامه» وپاش اجتناب از اسراف و ریخت«

، این جزو مسائلی است آه حتمًا به آن احتياج »گيری و عمل خردگرایی و تدبير و حكمت در تصميم«

دًا باز ها را من بع البته بعضی از این. ها و عملمان به آن احتياج داریم گيری مان در تصميم دارید؛ همه

  .آنم مختصری توضيح می دهم و باز می

؛ در هر بخشی آه ما هستيم، مسئوليت آن آاری آه بر عهده »پذیری و پاسخگویی مسئوليت«

ای  در هر نقطه. ی ماست، احساس مسئوليت آنيم زیرمجموعه، زیرمجموعه. ایم، این را بپذیریم گرفته

  .بایستی پذیرفت ای وجود دارد، آن مسئوليت را شده مسئوليت تعریف

شما ببينيد . است» اهتمام به علم و پيشرفت علمی«های مهم اصولگرایی، یكی  ی شاخصه از جمله

مؤمن «یا » طلب العلم فریضة علی آل مسلم و مسلمة«: چه زمانی در آغاز پيدایش اسالم گفته شد آه

اطلبوا العلم ولو «هم آمد؛  ؛ یعنی همان وقتی آه نماز و زآات و این چيزها آمد، طلب العلم»و مؤمنة

آنم، این به خاطر همين است آه جامعه، بدون علم نخواهد توانست  من بارها تكرار می. هم آمد» بالصين

مثل این است آه انسان حرف حقی داشته باشد؛ اما اصًال زبان گفتنش را . های خودش را باال بياورد آرمان

ها، آن اهداف  شود آه شما بتوانيد آن آرمان م موجب میعل. طوری است نداشتن علم این. نداشته باشد

ی روشِن صراط مستقيمی را آه در دست و اختيار شماست، مطرح آنيد و آسان  و آن خط روشن و جاده

 - بنابراین علم . پذیر نخواهد بود علم نداشته باشيد، این امكان. تری را از بشریت، به آن هدایت آنيد بيش



جزِو چيزهای الزم  - بشری، انسانی و اوج گرفتن در محيط عام بشریت است  ی رشد ملی، آه وسيله

  .است و باید به این اهتمام داشته باشيد

. های اصولگرایی است هایی است آه جزِو پایه ی شاخصه ؛ آه از جمله»ی صدر و تحمل مخالف سعه«

گاهی به خدا هم شكایت خورد،  شود؛ حرص هم می زنند، ناراحت هم می گاهی انسان از حرفی آه می

گویند، فاصله دارد؛ اما  ها می بينی واقع قضيه چيست و چقدر با چيزی آه این تو آه می! آند آه خدایا می

البته . حلم یعنی ظرفيت و تحمل صدای مخالف را داشتن. در عين حال، انسان بایستی حلم به خرج دهد

آه دولت از عملكرد خودش دفاع نكند؛ نه، حتمًا به معنای آن نيست  - شاید بعدًا هم عرض بكنم  - این 

  .بایستی دفاع آند

بحمد ا   هللا عناصر .گروهی ؛ چه هوای نفس شخصی، چه هوای نفس»اجتناب از هواهای نفس«

مراقب . ی مهمی است این خيلی نكته ت به هيچ گروه و دسته و باند و جریانی وابسته نيستند؛دول

طور  یك گروه را پيش نياورد، آه اگر این نتساب به یك جریان، به یك باند و بهباشيد حرآت، اظهارنظر و حرف، ا

ی هم مثل هوای نفس شخصی است؛ آن هم هوای نفس گروه. ناپذیر است شود، هوای نفس تقریبًا انفكاك

آشاند و از  حساب و آتاب به این طرف و آن طرف می هوای نفس گروهی هم انسان را بی. ستطور ا همين

  .این هم جزو لوازم اصولگرایی است. آند ی مستقيم منحرف می جاده خرد و

، آه انصافًا »وقفه برای این خدمات تالش بی«و » نظارت بر عملكرد زیرمجموعه«، »ساالری شایسته«

این . وقفه را حقيقتًا همه شاهدند و ما هم شاهدیم این تالش بی. این مورد در این دولت برجسته است

نشان می دهند، خيلی باارزش  - جمهور  بخصوص شخص آقای رئيس - ی دولت  آه همهحرآت ُپرتالشی 

  .»شجاعت و قاطعيت در بيان و اعمال آنچه آه حق است«، »گرایی قانون«. است

خداوند را، متوسل ارتباط با قرآن را، نماز اول وقت را، قرآن خواندِن هر روز را، توجه و ذآر و استمداد از 

شود و از خدا طلب آمك آردن،  شود، آن جاهایی آه بار سنگين می آه آار مشكل می شدن در آن جاهایی

  ٩٣.     ها بسيار مهم است ها را فراموش نكنيد، این این

  

  تعصب را آنار بگذارید

قدم  جمهور در این زمينه پيش خوشبختانه ارزیابی یك ساله را دولت شروع آرده و خود آقای رئيس 

از نظرات . نقاط قوت و ضعفتان را بسنجيد و بدون تعصب داوری آنيد. خوبی است شدند؛ این آار بسيار

آن آسانی را آه دچار ضعف یا عملكرد نامطلوب هستند، به . افراد دلسوز در این داوری حتمًا استفاده آنيد

مل دهيد؛ اما در آنار آن، مدیری را هم آه خوب ع طور طبيعی به شكل های مختلف مورد تعرض قرار می

خواهم توصيه آنم، این است آه، اخم به  آرده، حتمًا تشویق آنيد؛ یعنی آن چيزی را آه من اینجا می

آنيم؛  جمهور و بعضی دیگر مشاهده می ها و عملكردهای ضعيف را ما در عملكرد مسئوالن و رئيس ضعف

. حتمًا در آنارش باشداند، این هم باید  اما لبخند و تشویق و توجه به آن آسانی هم آه خوب عمل آرده

.     پس ارزیابی و مترتب بر ارزیابی و تقویم عملكردها، باید برخورد متناسب با نوع و سطح عملكرد باشد

٩٤  

  

  ها  تشخيص اولویت

اگر چه امكانات آشور . ی بعدی این است آه باألخره عمر دولت شما و امكاناتش هم محدود است نكته

هایی آه بعضی از گذشته متراآم شده است و بعضی  يازها و درخواستخيلی وسيع است؛ اما باألخره ن

از طرف دیگر، همت انسان مؤمن . ها خيلی زیاد و وسيع است هم بالفعل به طور طبيعی وجود دارد، این

ی این را بدهد آه بتوان  ها اجازه ی این مشكالت را برطرف آند؛ اما معلوم نيست واقعيت این است آه همه



های آاری  ط را در این مدتی آه مسئوليت بر دوش این دولت است، برطرف آرد؛ بنابراین اولویتی نقا همه

ی برجسته را آه  نپردازید؛ نه، چند نقطه  را مشخص آنيد؛ معنایش این نيست آه به آارهای غيراولی

را مشخص آنيد  ها گيرد، این های دیگر اثر بگذارد و حالت سرفصل و چهارراه به خود می تواند در بخش می

و به  - هایی آه موجود است  ی زمينه های فرهنگی و چه در بقيه های اقتصادی، چه در زمينه چه در زمينه - 

  ٩٥.    ها را مقدم بدارید ها، آن ها و غير آن ها تكيه آنيد؛ اگر امر دائر شد بين آن طور مداوم روی آن

  

  انداز  توجه دائم به سند چشم

نباید . ی مهمی است انداز، مسئله این سند چشم. انداز است ئم به سند چشمی بعدی توجه دا نكته

. آنند؛ نه اند و دارند تنظيم می های آلی را آسانی نشسته هم تصور شود آه این سند یا سياست

شود؛ ليكن آن آسی آه در این زمينه  ها یك فرایندی دارد و از یك جاهایی شروع می درست است آه این

. های رهبری است ها، سياست گيرد، خوِد رهبری است؛ این سياست آند و تصميم می یآار و فكر م

انداز درآمده است و بر  ی جوانب مالحظه شده و این سند چشم ها چيزهایی است آه با توجه به همه این

ها  ها باید در برنامه این. ای آه در این مدت وجود داشته، اعالم شده است های آلی اساس سياست

ها متناسب  البته ممكن است بعضی از تاآتيك ها به ظاهر با سياست. ایت شود و نباید تخلف شودرع

ها یا در سند  بيند این تاآتيك در نهایت به همان چيزی آه در سياست نباشد؛ اما انسان دقت آه بكند، می

ها و مانورهای تاآتيكی  طور حرآت این. ما از این امتناعی نداریم. گردد ترسيم شده است، برمی انداز چشم

  ٩٦.     انداز باشد گيری سند چشم گيری حتمًا باید جهت گيرم؛ اما جهت راهی را من ایراد نمی و بين

  

  سرعت همراه با دقت 

زدگی بد  زدگی است؛ شتاب سرعت غير از شتاب. ی بعدی این است آه سرعت را با دقت همراه آنيد نكته

. زدگی شود شتاب سرعِت بدون دقت، می. ، آار معقول و صحيح استسرعت وقتی با دقت همراه شد. است

گاهی اوقات . مان نكنند پاچه زدگی پيش نياید و دست ها و نوع آارها، شتاب گيری مواظب باشيد در تصميم

گاهی بعضی از نخبگان، بعضی از آحاد مردم و بعضی از مرتبطين،  - پاچه آردِن مسئوالن به مسائل مختلف  دست

پاچه شد، حتی گاهی  انسان وقتی آه دست. اندازد ها را عقب می آن - آنند  پاچه می ا سر یك آاری دستآدم ر

تواند انجام بدهد؛ یعنی تأخير هم  توانست انجام بدهد، آن را هم نمی همان آاری هم آه در فرصت معينی می

آنم، این سرعت  من تأآيد می. گيرد ام میآه خيلی اوقات آار هم غلط و همراه با ضایعه انج عالوه بر این. افتد می

شود، چيز ممدوحی است؛ اما مراقب باشيد این سرعت عمل، شكل  عملی آه در رفتار دولت مشاهده می

  .زدگی به خودش نگيرد؛ یعنی هميشه با دقت همراه باشد شتاب

  ٩٧     .های عمومی ماست ی توصيه ها و اجرا، از جمله گيری طبعاً تدبير و درایت در تصميم

  

  مردم را نااميد نكنيد

ها و به این سفرهای استانِی ُپربرآت،  ی الزمی آه باید عرض بكنم، این است آه مردم به این وعده نكته

ها طوری عمل شود  مبادا در هر بخشی از بخش. اند؛ آوشش آنيد این اميدها برآورده شود حقيقتًا اميد بسته

االن خوشبختانه مردم اميدوارند؛ این را ما از طرق مختلف و با . ندآه مردم احساس آنند آه اميدوار نيست

مان در این  ها تجربه آنم، ما در این سال فقط به این جمعيت نگاه نمی. ایم های گوناگون به دست آورده نشانه

خيلی این اميد . ایم آه مردم خوشبختانه اميدوارند های مختلفی به دست آورده مسایل آم نيست؛ نه، از راه

آه مردم تصور آنند آه فالن آار،  رود؟ این چطوری از دست می. ی بزرگی است، آن را نباید از دست داد سرمایه



ای نكرد،  آند، بعد ببينند تحقق پيدا نكرد و مراجعه آنند ببينند آه فایده در فالن نقطه، فالن شكل تحقق پيدا می

م حمل بر صحت آنند، وقتی تكرار شود، دیگر حمل بر صحت بار ه اگر یك. رود طور اميد مردم از دست می این

ها بخشی مخصوص پيگيری هست، این  حاال این آه گفتند در معاونت. این را مراقب باشيد. هم نخواهند آرد

ها از بين نرود،  هایی آه این اميدواری البته یكی از راه. چيز خوبی است؛ این پيگيری را به طور جدی دنبال آنيد

توانيم  خواهيم بكنيم یا این آار را نمی ت آه ما با مردم در همان آغاز آار بگویيم، آقا این آار را ما نمیاین اس

توانيم بكنيم، از  جمهور و دولت اطمينان دارند، اگر یك وقت شما گفتيد این آار را ما نمی بكنيم؛ مردم به رئيس

طور هم  اگر در مواردی این. ای این آار آافی نيستیا بگویيد بودجه و امكانات آشور بر. آنند شما قبول می

.      پاچه نكند این هم از همان مواردی است آه گفتيم فشارها انسان را دست. برخورد بكنيد، این هم ایرادی ندارد

٩٨  

  

  از آارهای مهم و زیربنایی غفلت نشود

اطر مشكالتی آه به صورت جاری های بلندمدت به خ ها و اقدام ی مهم دیگر این است آه از برنامه نكته

طور آه گفتيم،  همان. شود، غفلت نشود طور متعاقب یكدیگر برای دولت مطرح می و روزمره و همين

اند یا به هر دليل دیگر انجام  مطالبات متراآم از گذشته زیاد هست، آه حاال یا آوتاهی شده یا نتوانسته

جب نشود آه ما از آارهای مهم و زیربنایی و بلندمدت غفلت خواهند؛ اما این مو ها را می نگرفته و مردم آن

  ٩٩.     آنيم

  

  با مردم صادق باشيد

ای آه در مورد اميد مردم عرض آردم، منظورم این است آه تعهدات را با مقدورات تنظيم آنيد و به  آن نكته

با دولت این مطالبات را دامن  ای به خاطر مخالفت البته امروز یك عده. مطالبات و توقعات ناممكن دامن نزنيد

گویند آه دولت چرا به توقعات دامن  خودشان می. بينيم ها مشهود و محسوس است و داریم می این! زنند می

. آنند زنند و شعارهای بيخودی و آارهای ناممكن مطرح می ميزند؛ اما خودشان هم واقعًا توقعات را دامن می

آن جایی آه واقعًا ممكن نيست، . ترین استفاده را بكنيد شما دارند، بيششما هم از این اطمينانی آه مردم به 

شود و  آن جایی آه درست نيست و آن جایی آه آار نشدنی است، به مردم صریح بگویيد؛ بگویيد این آار نمی

جمهور  من در یك مورد خاصی به آقای رئيس. آنند میبا امكانات آشور سازگار نيست؛ مردم از شما قبول 

ای داده شده و حاال شما  شود؛ حتی اگر پيش از شما هم وعده فتم این مورد را به مردم بگویيد نمیگ

  ١٠٠.      پذیرند مردم هم می. بينيد عملی نيست، به مردم بگویيد آقا عملی نيست می

  

  آاِرها نباید بدون آارشناسی باشد

های قبل و شاید با بعضی از شما  تمن بارها در دول. ی آاِر آارشناسی است ی بعدی، مسئله نكته

های مغرضانه، پوست خربزه  ام آه گاهی آارشناسی دوستان هم در جلسات خصوصی و غير خصوصی گفته

شود یك  به عنوان یك آارشناس یك آاغذ را روی ميز انسان می لغزانند و این می. زیر پای مسئوالن است

اما این یك روی . ام من از این قبيل دیده. د از آجا آمده استفهم سندی آه آدم باید دنبالش برود؛ اما آدم نمی

آار بدون آارشناسی، ابتر و . قضيه است؛ روی دیگر قضيه این است آه همه به آار آارشناسی احتياج داریم

آارشناسان . اعتنایی آنيم این حرف موجب نشود آه ما به آار آارشناسی بی. عقيم و خنثی خواهد بود

ی ظرفيت عظيم انسانی آشور هستند؛ حتمًا از نظر آارشناسی این  ها و مجموعه دستگاه صادق و خوب در

    ١٠١.       آار بدون آارشناسی نباید انجام بگيرد. افراد صادق و مؤمن استفاده آنيد



  

  تعامل با قوای دیگر 

ی  و مجلس و قوه باألخره شما. ی تعامل با قواست مسئله  - آه این هم بسيار مهم است  - ی بعدی  نكته

شود آه این قوه تقصير را بر گردن  این هم نمی. قضائيه یك واحدید و یك آل هستيد؛ ناچار باید با هم تعامل آنيد

باالخره در مجموع، حاال بنده آه بر حسب قانون . آن قوه بيندازد و آن قوه تقصير را بر گردن این قوه بيندازد

رسم آه یك ُخرده تقصير این قوه  بينم، به این نتيجه می طور می وقتی این مسئوليت تنظيم قوا را بر عهده دارم،

طوری شد، طبعًا یك ذره این باید جلو بياید، یك ذره آن باید جلو  وقتی آه این. است و یك ُخرده تقصير آن قوه است

این تعامل و هماهنگی و توانيد آار را پيش ببرید و حتمًا بایستی  بدون هماهنگی با قوای دیگر، شما نمی. بياید

البته بدیهی و طبيعی . وجود آورید؛ آه این اعتماد از یك طرف، اعتماد از طرف دیگر را هم به وجود بياورد اعتماد را به

های مختلفی وجود دارد، نباید  خواهد تعامل آند آه در آن طرف هم اراده است آه وقتی انسان با یك طرفی می

ای آه شما نشان  اخالقی ها در آن طرف، به این اعتماد و خوش ها و زبان ی اراده انتظار داشته باشد آه همه

اما اصل را بر این باید گذاشت؛ هم . ای هم یك صدایی در می آید دادید، توجه آنند؛ نه، حاال باالخره یك گوشه

قانون اساسی است و یك ی ما  ميثاق همه. ها اعتماد آنيد شما باید به آنها باید به شما اعتماد آنند، هم  آن

ی مجلس است آه باید انجام بدهد،  یك آاری بر عهده. ای در قانون اساسی آشور وجود دارد شده وظایف تعریف

ی دولت گذاشته شده است، مجلس و قوای  اختياراتی هم بر عهده. ستی از آن تبعيت آنددولت ناگزیر بای

ای دارند و بر اساس  محدودیت و مسئوليت تعریف شده هر آدام یك. ها دخالت آنند دیگر حق ندارند در آن

  ١٠٢.      ها اهميت آمی ندارند باالخره قانون و مجلس و این. همين بایستی تعامل داشته باشيد

  

  تعامل با نخبگان همفكر و بااخالص

آشور  جمهور اشاره آردند در سرتاسر آقای رئيس. ی، تعامل با نخبگان همفكر و بااخالص استی بعد نكته

. ها تعامل آنيم باید با این - در تهران هم خيلی هستند، در جاهای دیگر هم هستند  - نخبگان زیادی هستند 

. البته نشست و برخاست با نخبگان در سفرها خوب است؛ ليكن این آافی نيست، بيش از این الزم است

. فكری و دارای نظر صائب هستند ی آسانی هستند آه با شما همدلند و از جنس شمایند و حقيقتًا هم نخبه

  ١٠٣.      ها محروم آرد ی از وجود این ها و استفاده اصًال نباید خود را از تعامل با این

  

  از همه ظرفيت های آشور استفاده شود 

های متمادی، باألخره افراد  ما االن در طول این سال. همچنان آه از ظرفيت مدیریتی آشور نباید غافل شد

ها  اند؛ این ورز خوردن نيروها و ورزیده شدن آن ی مدیریتی آشور ورز خورده ایم آه در این چرخه تهزیادی داش

ها  ای از مسئوليت در هر رده. این ظرفيتی است و از این ظرفيت باید استفاده آرد. خيلی چيز باارزشی است

البته یك وقتی آدمی . ها به درد بخورند ها استفاده آنيد؛ این توانيد اعتماد آنيد، حتمًا از این مدیریت آه می

توان استفاده  است آه عناد و دشمنی دارد، بنا بر اخالل و آارشكنی دارد، خوب، بدیهی است آه از او نمی

مند هم  ها عالقه اما وقتی یك مدیر شایسته و آدم بااخالصی است و به آشور و اهداف آالن نظام و این. آرد

.      اند و نباید آسان از دست داد ها به تدریج جمع شده این. حتمًا استفاده آنيد یاست، از این ظرفيت مدیریت

١٠٤  

  

  

  دستگاه دولت را سالم سازی آنيد  



زدایی، آه به نظر من جزو  سازی دستگاه دولت است؛ یعنی آسيب ی سالم ی دیگر، مسئله یك نكته

سازی این  واقعًا سخت است، سالم ی ما از جمله آارهایی آه طبق تجربه. آارهای خيلی سخت است

اگر بتوانيد این . دستگاه عظيم اداری و دیوانی و به اصطالح بوروآراسی است آه در آشور وجود دارد

  ١٠٥.      اید و خيلی باارزش است مشكل را یك طوری حل و عالج آنيد، حقيقتًا آاِر آارستانی انجام داده

  

  درتمرآززدایی دقت آنيد

رآززدایی است آه جزِو شعارهای این دولت است و شعار بسيار درستی هم یك مسئله هم تم

باید باالخره به . هست؛ منتها مشخص آنيد این تمرآززدایی چطوری است؛ مدل مشخصی الزم دارد

ی آمایش سرزمين، چه  ور توجه شود؛ طبق مسئلههای مختلف آش خصوصيات اقليمی و قومِی استان

ی بخصوص محول آنيد؟ ممكن است بر اساس طرح آمایش سرزمين، این  ین منطقهخواهيد به ا آارهایی را می

ی مجلس یا امام جمعه یا برخی از مردم دائم  آار اصًال در این منطقه مصلحت نباشد؛ حاال استاندار یا نماینده

وصيات اقليمی و طرح آمایش سرزمين، حتمًا به خصخوب، در اینجا تمرآززدایی معنی ندارد؛ یعنی در ! اصرار دارند

ها توجه بكنيد؛ همچنان آه بایستی به قانون اساسی و  ها و واگذاری مسئوليت به استان قومی در این تمرآززدایی

  ١٠٦.      ها توجه بشود سياست

  

  محابا با فساد و تخلفات مالی  برخورد بی

جمهور  و آقای رئيسكرد دولت االن خوشبختانه روی. ی با فساد همراه با قاطعيت است ی دیگر، مبارزه مسئله

آم این رعب  طوری بوده آه آسانی آه تمایل به فساد دارند، مرعوبند؛ اما اگر آار صحيح و واقعی انجام نگيرد، آم

با فساد و تخلفات مالی . رود؛ ميل به فساد در یك جاهایی وجود دارد شود و این ابهت از بين می شكسته می

درایتی در نوع  محابا و با شجاعت و قاطعيت برخورد آردن، معنایش بی عرض آردیم بیالبته . محابا برخورد آنيد بی

  ١٠٧.      ی متوازن بایستی دیده بشود هر دو طرفِ این آفه. ها را باید با هم جمع آنيد این!  برخورد نيست

  

  های ملی  حفظ سرمایه

به این ساخت و سازها و  بعضی از دوستان حاال. های ملی است ی مهم، حفظ سرمایه یك مسئله

از پانزده، شانزده سال قبل آه این ساخت و . ی شهرهای بزرگ و بخصوص تهران اشاره آردند توسعه

ی  همه - طور مكرر شهردارها  سازهای اطراف تهران، به صورت یك حرآت سرطانی آغاز شد، ما همين

. ها دائم مطالبی را گفتيم ار دادیم و به آنرا مورد خطاب قر - اند  شهردارهایی آه در این مدت تا امروز آمده

متصدیان منابع طبيعی اینجا تخلفات . ها نيست ی شهرداری بعد به این نتيجه رسيدیم آه فقط مسئله

طور  اند؛ منابع طبيعی را با سفارش و رفاقت و با مالحظه و برای جلب حمایت این و آن، همين بزرگی آرده

قرار ... ای و نهادهای انقالبی و ای و غيرعمامه ها و مسئوالن و عمامه هدریغ در اختيار اشخاص و گرو بی

آدم وقتی به طرف . اند اند و دیگر نگاه نكرده مدت را در نظر گرفته مصلحت آوتاهیعنی یك مالحظه و . اند داده

م، با رو هایی هست آه بنده هر وقت می آند؛ یك بخش رود، واقعًا وحشت می شمال تهران و ارتفاعات می

روم،  هر دفعه می. گردم آه محيط حرآت و گردش و تحرك و ورزش است، با اعصاب ناراحت به خانه برمی این

این دولت به طور جدی مسئول است؛ هم وزارت مسكن، . بينم باز یك آارهای جدیدی انجام گرفته است می

ها و هم از جمله وزارت آشور و  دستگاهی  هم بقيه  - آه منابع طبيعی را در اختيار دارد  - هم وزارت آشاورزی 

بيند؛  انسان در شهرهای مختلف می. افتد نباید بگذارید این اتفاق بيفتد؛ دارد همه جا اتفاق می. ها شهرداری



طور  ایم، همين بينم؛ بعضی جاهای دیگر هم آه رفته تهران آه جلوی چشم ماست و من به طور متوالی می

  ١٠٨.        طوری ضایع آنند ملی را این های نگذارید این سرمایه. است

  

  حمایت و ارتباط با نخبگان و پژوهشگران

آه حاال ما در آن . ی تحقيق و علم و فناوری توجه آرد ی آار فرهنگی هم باید به مسئله در آنار این مسئله

ی  ودجهها داشتيم، من گزارشی داشتم آه ب ی پيش با رؤسای دانشگاه ای آه تقریبًا دو هفته جلسه

! آردیم آه درصدی پيش رفته، تنزل آرده است تحقيقاتی از آنچه آه در برنامه در نظر گرفته شده و ما تصور می

؛ نه، طبق آن گزارش من گفتم به »آنيم برای آار تحقيقات داریم تالش می« : ها من شنيدم حاال در گزارش

ونيم درصد  شده است؛ ما باید به یكمان آمتر  ی تحقيقاتی دهم درصد رسيده، بنابراین بودجه شش

رسيدیم و تا آخر برنامه این بودجه باید به سه درصد برسد؛ نه فقط به یك و نيم درصد نرسيدیم، بلكه از یك  می

یا مثًال بنياد نخبگان آه من آن روز هم گفتم و اعتراض آردم؛ این اعتراض به نظر ! تر رفته است درصد هم پایين

یا صندوق حمایت از پژوهشگران؛ این صندوق حمایت از پژوهشگران و این . ه این برسيدمن مهم است، باید ب

ها را نباید  های قبلی به وجود آمده است؛ این ی ما در دولت سبك آارها، با اصرار و تأآيد متوالِی چند ساله

ی این پانزده،  ن در دورهیا دفتر ارتباط علم و صنعت آه م. ها آارهای بسيار الزم و مهمی است متوقف آرد؛ این

باید . شانزده ساِل اخير، با دو نفر از رؤسای محترم جمهور این را در ميان گذاشتم و تأآيد و اصرار آردم؛ اما نشد

ی به دفتر  این آارهای اساسِی مهم، بين بخشی است؛ یعنی حتمًا باید وابسته. این دفتر را راه بيندازید

. ها وابسته باشد ی بخش به وزارت علوم یا وزارت آموزش و پرورش یا بقيهتواند  ریاست جمهوری باشد؛ نمی

  ١٠٩.      دستگاه ریاست جمهوری باشد و آنجا اداره بشوداین باید حتمًا زیر نظر 

  

  خال اشتغال و مبارزه با فساد پر شود

در آشور . ای داریم آه برآورده نشدن آن نيازها جزو نقاط منفی و مشكالت ماست مانيازهای فوری

در دولت قبلی هم من روی . ی مهم ماست ی اشتغال، مسأله خألهای خطرناآی وجود دارد؛ مسئله

. اندازی جریان اشتغال، با دولت خيلی همكاری و آمك آردم مسئله اشتغال خيلی تكيه آردم و برای راه

ی مناطق محروم،  لهی تورم، مسئ مسئله. ی اساسی است ما، یك مسئلهی اشتغال برای  االن هم مسئله

ترك هایی  ها و مثل رخنه» فساد«. ها را رها آنيم توانيم این ی با فساد، مسائل مهمی است و نمی مبارزه

ها به داخل  گذارید و مرتب از این هایی چندین اینچی را می شما لوله. شود است آه در یك استخر واقع می

ترك وجود دارد و  چرا؟ چون رخنه و - رسد  الش، به جایی نمیاین همه ت - شود  استخر آب می ریزید؛ اما ُپر نمی

رود؛ فساد  آه جمع شود تا قابل هدایت شدن باشد به آنجایی آه باید هدایت شود، هدر می ها بدون این آب

  ١١٠.      گونه است این

  

  خودباوری و اعتماد به نفس ملی را تقویت آنيد 

استقالِل .این اعتماد به نفس، در همه جاست. فس ملی استاصل دیگر، تقویت خودباوری و اعتماد به ن

توانيم سد درست آنيم؛  شود آه ما می اعتماد به نفس ملی و خودباوری، فقط به این چيزها منحصر نمی

اندازی  های عظيم را راه توانيم بدون آمك خارجی آارهای بزرگ و پروژه توانيم نيروگاه درست آنيم و می می

.      در سياست، فلسفه، ابتكارهای مردمی و ارزش های اخالقی هم خودباوری داشته باشيم آنيم، بلكه باید

١١١  

  



   روش ها را تصحيح آنيد

الحات اص. اصالحات جزِو مبانی اصولگرایی است. هاست؛ اصالحات اصل دیگر، اصالح و تصحيح روش

معيار اصالحات، قانون . و ایرانی باشدهای اسالمی  مند و مبتنی بر ارزش ها و معيارها و خطكش باید ضابطه

اصالحات، تصحيح . اساسی است؛ بر این اساس، باید ما اصالحات آنيم؛ ما به اصالحات احتياج داریم

های ماست؛ تعصب نورزیدن  گيری ای ماست؛ تصحيح تصميم ی مرحلهها های ماست؛ تصحيح هدف روش

ی با  ی با قانون اساسی، مبارزه نی و مبارزهاین، غير از ساختارشك. ها ناحق است گيری روی تصميم

  ١١٢.      ی با استقالل یك آشور است اسالم و مبارزه

  

  شده قبلی های آماده استفاده از زمينه

های زیادی را فراهم  های قبلی زمينه دولت. منابع طبيعی و منابع انسانی در آشور ما فراوان است

ی  شده های آماده آار و تالش و مجاهدت بر سر آار است و باید از زمينهِت آردند، امروز هم  بحمد ا     هللا دول

قبلی حداآثر استفاده را بكنند؛ نقایص قبلی را باید جبران آنند و از هماهنگی و همدلی این ملت عظيم و 

قدرشناس حداآثر استفاده را بكند، تا آشور ما آه در مسير رشد و پيشرفت هست، باز هم جلو برود و 

  ١١٣.      نزدیك آند - ق ملت ایران است آه ح - ی زندگی  های گوناگون را طی آند و خود را به قله هگردن

  

  آرامش عمومی را حفظ آنيد

آنچه آه زمينه و بستر به آار گرفتن ایمان و عدالت و علم است، اتحاد ملی و آرامش در سطح آشور 

شود عدالت  برداری آرد، نه از ایمان، و نه می هشود بهر اگر در آشور آرامش نباشد، نه از علم می. است

  ١١٤.      را در جامعه مستقر آرد

  

  مشكالت جامعه آارگری را حل آنيد 

مشكالت مربوط به قشر آارگر، این چيزهایی آه به معيشت آارگران یا به حرمت آارگر، احترام آارگر یا به 

فهميم و مسئوالن دولت بحمد ا       ین چيزها را آه ما میشود، ا مهارت آارگر یا به امنيت شغلی آارگر مربوط می

ی مسائل تأمين  هایی آه از ناحيه این مشكالت و گره. ها را با جدیت دنبال آنند هللا شناسایی آردند، این

ی ضعف مدیریت بعضی از مدیران  ها و یا از ناحيه ی قراردادهای موقت و امثال این اجتماعی یا از ناحيه

ها را یكی یكی با حوصله، با تدبير و با  آید، این پيش می - شود  آه منجر به بيكاری آارگر می - آارخانجات 

  ١١٥ .      ی آارگری حل خواهد شد پيگيری مستمر حل و باز آنند، مشكالت جامعه

  

  

  حرمت آارگر و آارفرما باید رعایت شود 

آارگر آن آسی است آه بالمباشره آار و . آارگر و آارفرما دو عنصرند، هر آدام نباشند، آار زمين است

ی آار  او توليدآننده. آند ی این توليد را فراهم می آند؛ آارفرما آن آسی است آه زمينه محصول آار را توليد می

شود؛ این هم  او هم نباشد، آار لنگ می. ی زمينه و آارآفرین است و محصول آار است؛ این فراهم آورنده

اگر این شد، آه این نگاه اسالم است؛ هم حرمت . د؛ مثل دو شریك، مثل دو همسنگرشو نباشد، آار لنگ می

. ی آار و حاضر در صحنه ماند؛ هم حرمت آارگر و آننده گذار و آارآفرین و آارفرما باقی و محفوظ می سرمایه



ی  عهدهتنظيم این روابط هم به . رود حرمت و حق هر دو محفوظ است و آشور هم به سوی اعتال پيش می

  ١١٦.       آنند هایی آه قانون را اجرا می گذارند و چه آن هایی آه قانون می مسئوالن آشور است؛ چه آن

  

  بيكاری 

البته ما در آشور مشكل اشتغال داریم و این مشكل بيكاری در آشور، باید  انشاءا     هللا با تالش 

و  - شناسند و دائم مشغول آارند  ب و روز نمیها ش بينم این آه من می - دولت و این مسئوالن خدمتگزار 

آید آه عرض آردیم  ای هم آه پيش می های عارضی این بيكاری. ها به تدریج، بكلی محو بشود با تدبير این

های خدای نكرده سودجویانه،  آفایتی مدیر یا بعضی انگيزه ها بر اثر ضعف مدیریت یا بی بعضی از آارخانه

ها را باید آقایان دنبال آنند و باید برداشته  آند؛ این آارگر را محروم و بيكار میرسد آه  آارش به جایی می

  ١١٧.      ی ما تاب تحمل این مشكل را ندارد جامعه. شود

  

  تبيين جایگاه استاندار 

ی اصلی و اساس قضيه این است آه استاندار در هر استانی جایگاه خودش را درست تشخيص  نكته

به گمان بنده . های این جایگاه را بر دوش خودش احساس آند اقعی آلمه، مسئوليتد و به معنای وبده

شود استاندار بگوید آه فالن بخش به  نمی. استاندار در هر استانی، نقش رئيس دولت را در آن استان دارد

با تماس با ستاندار باید با تالش خودش، مسئوليت خودش عمل نكرد و این آار به این دليل عقب افتاد؛ نه، ا

  ١١٨.     های مختلف بتوانند آارشان را آنجا انجام دهند ی بخش مرآز و دولت، آاری آند آه همه

  

  

  توجه توامان به نيازهای فوری و بلند مدت 

رفتن در ميان مردم و . سفرهای استانِی آقای رئيس جمهور و هيئت دولت، جزِو آارهای خيلی خوب است

های آن آسی آه آار متوجه به  ها شنيدن، خيلی در شكل بخشيدن به انگيزه ن آنواسطه از زبا ها را بی حرف

ی ناسنجيده، توقعی  آه با یك گفته یكی این: البته در آنار این آار، دو چيز را حتمًا رعایت آنيد. اوست، تأثير دارد

كنيد، تا تالقی بين قول و زودی قابل برآورده شدن نيست، در مردم زنده ن را آه قابل برآورده شدن نيست یا به

آه آارهای نقد و نزدیك و شبيه  - ها   رسانی آه این خدمت دوم این. عمل از نظر مردم ناممكن جلوه نكند

نباید موجب شود آه شما را از آارهای زیربنایی و اساسی باز بدارد؛ ما به هر دو آار احتياج   - ُمسكن است 

آه این بسيار چيز  - ی مردم غافل شد  ربنایی و از نيازهای روزمرهداریم؛ نه باید فقط چسبيد به آارهای زی

و نه عكسش درست است آه ما سرگرم شویم به آارهای امداد و فوری و اضطراری، و از  - خطرناآی است 

  ١١٩.       به این دو نكته حتمًا توجه شود. آند، غافل شویم آن چيزهایی آه نگاه بلندمدِت ما را اقتضا می

  

  مردمی  رفتار

با مردم گرم بگيرید؛ در مقابل مردم تواضع آنيد؛ به ميان ! آقایان. فتارتان باید مردمی، عادالنه و متواضعانه باشدر

شكوه استانداری، شما را هضم نكند؛ بر شما غلبه . های مردم سر بزنيد مردم بروید؛ در موارد مقتضی به خانه

نند آسی از خودشان است؛  در این صورت، هيبت استاندار هم مردم ببي.  نكند؛ این بسيار بسيار مهم است

آند؛  نه،   تری پيدا می نبادا خيال آنيد آه اگر آسی منقطع از مردم شد، هيبت بيش. تر حفظ خواهد شد بيش

ها تهيبی داشته باشند؛ اما این هيبت با رفتار معنوی  ب است آه مردم نسبت به آنهيبت برای مسئوالن خو

ستيد، وقتی راحِت خودتان را شما وقتی سالميد، وقتی به فكر منافع شخصی نی. شود میشما حاصل 



آنيد، خدای متعال هم محبت و هم  آنيد و مخلصانه آار می آنيد و وقتی برای خدا آار می فدای راحِت مردم می

آردند، به خيال  ا میام مسئوالنی را آه خودشان را از مردم جد من دیده. اندازد هيبت شما را در دل مردم می

عزتی هم در دادند؛ یعنی هيچ  ها نمی مردم آمترین اهميتی به این! آه این آار، یك شأن و تشخصی است این

  ١٢٠.         بنابراین، با مردم و در آنار مردم باشيد. چشم مردم نداشتند

  

  استفاده از نيروهای مخلص 

اسر آشور نيروهایی هستند آه ای بسا برای در سرت. از نيروهای مخلص و باآفایت غفلت نكنيد

ها را در  شناخته شده نيستند، اما آفایت و اخالص الزم را دارند؛ این - آه ماها باشيم  - مرآزنشينان 

حتمًا اهداف اساسی نظام و دولت، یعنی سند . ی آارها قرار دهيد و از نيرویشان استفاده آنيد چرخه

ها حتمًا در  های خودتان در نظر بگيرید و این آه مصوب است، در برنامه ی پنج ساله را انداز و برنامه چشم

  ١٢١.      ها حرآت آنيد های شما دیده بشود؛ در چارچوب آن برنامه

  

  اهميت آشاورزی؛ امنيت غذایی 

ارزشی هم . مواظب باشيد آشاورزی تحقير نشود؛ آشاورزی بسيار حایز اهميت و دارای عزت است

اید آه برای قشر آشاورز بيان شده است، ناشی از اهميت این آار  اسالم شنيدهآه در شرع مقدس 

ورزی هم این  ورزی قلدرهای دنياست؛ علت این آينه آه مورد سوءنيت و آينه - امروز آشور ما . است

بيش از هميشه به امنيت غذایی احتياج  - است آه این آشور حاضر نيست زیر بار قلدری قلدرها برود 

اش، برای روغنش، برای گوشتش محتاج آشورهای دیگر نباشد؛  ا برای نانش، برای خوراك روزمرهدارد، ت

توانند در مقابل این عطيه، شرف او را مطالبه آنند، نباشد؛ امنيت غذایی برای  محتاج آسانی آه می

نا بود ما مثل آن اگر ب - امروز آشورمان بيش از دو برابر اول انقالب جمعيت دارد . آشور ما خيلی مهم است

دادند، یك منت سنگين، یك  ها از نظر گندم محتاج بيگانگان باشيم، برای هر تن گندمی آه به ما می روِز آن

توانستند این را  شد؛ هر وقت هم آه مایل بودند، می بار سنگيِن تحقير بر روی دوش این ملت سوار می

ی محصوالت مهم و  ن همين قضيه باید در بقيهعي. قطع آنند؛ اما ملت ما در گندم به خودآفایی رسيد

  ١٢٢.      اساسی غذایی به وجود بياید؛ در برنج، در روغن، در گوشت، در لبنيات، آه نيازهای آشور است

  

  زیتون در سبد غذایی

یكی از آارهای خوب این دولت این است آه . های روغنی و آلزا یا زیتون هم آار شود بر روی دانه

ترویج آنند؛ وارد سبد غذایی مردم آنند، آه جزو آارهای بسيار خوب  تون را هر چه بيش از پيشخواهند زی می

البته آشور بایستی حتمًا در برنج و گوشت و لبنيات هم به خودآفایی برسد؛ این جزو آارهایی است . است

  .آه مسؤوالن دولتی باید بكنند

ها  های ما و فرستادن جوان ود دنيا در دانشگاهترویج و استفاده از دانش موج بخش آموزش آشاورزی و

ی آشاورزان و  ی روستایيان و همه البته به همه. ها، جزو آارهای بسيار مهم است برای آمك به روستایی

شود آه از این جوانان مطلع و خبره در آار آشاورزی  اند، توصيه می اندرآار آشاورزی آسانی آه دست

  ١٢٣      .های علمی استفاده آرد باید از شيوه. استقبال آنند

  

  جهادی حرآت آنيد 



طور آه اسم شما جهاد آشاورزی  ی دوم برای مسؤوالن این است آه در آار آشاورزی، همين نكته

های گوناگون صنعتی و فنی و علمی و تحقيقاتی آه  در هر بخشی از بخش. است، جهادی حرآت آنيد

ما «ی جهادی یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به این آه  روحيه. ایم هی جهادی وارد شدیم، پيش رفت ما با روحيه

ی ظرفيت وجودی و ذهنی و اعتماد به  ناپذیر و استفاده از همه وقفه و خستگی ؛ و آاِر بی»توانيم می

ی  جهاد آشاورزی باید در معنای حقيقی آلمه، برای مسائل آشاورزی آشور و دامداری و بقيه. ها جوان

  ١٢٤.       ی این وزارت است، جهادی عمل آند آارهایی آه برعهده

  

  را حس آنند»  غنا«باید مردم 

زنند؛ اما آیا از همين آبی آه امروز داریم،  آه ما از لحاظ آب در مضيقه هستيم، حرف می مرتب از این

و  ها خانه این، جزو آارهای وزارت جهاد آشاورزی و وزارت. شود؟ جواب، منفی است ی بهينه می استفاده

های  ی از آب، تنظيم جریان آب در بخش های گوناگون دولتی است آه آموزش چگونگی استفاده دستگاه

هایی آه  مختلف، نگهداری از همين مقدار آبی آه از نزوالت مبارك آسمانی است، با انواع و اقسام شيوه

رهای ُپر آب نيست، اما همين بنابراین، آشور ما از آشو. امروز در دنيا معمول است، جزو آارها قرار بگيرد

ما . طور هستيم در زمين هم همين. مقدار آبی آه داریم، قادر است محصوالت آشاورزی را سيراب آند

دیمی و آبی و : های مختلف امروز اندآی بيش از هجده ميليون هكتار زميِن قابل آشت داریم؛ در بخش

ما یك . تار افزایش پيدا آند؛ یعنی نزدیك به دو برابرتواند به سی ميليون هك باغی و غيره، آه این مقدار می

را مردم باید حس آنند؛ از این غنا باید استفاده » غنا«آشوِر به معنای حقيقی آلمه غنی هستيم و این 

ی علمی آار آن و محصول به دست بياور؛  توانيم بگویيم روی این زمين، خوب و با شيوه به زارع می. آنند

  ١٢٥.      يار او نيست؛ ولی این مسؤوالنند آه بایستی نظام این آار را طراحی آنندچيز دیگری در اخت

  

  عملی شدن مصوبات 

آشور  ی رؤسا و مسؤوالن ریزی و بقيه ا و وزرا و رئيس سازمان مدیریت و برنامهعلت حضور رؤس

یل شد، كتش) هعلي تعالی رضوان ا   هللا(آه این شورا در زمان امام  ، از زمانیجا هستند آه این

مين بود آه این شورا حرفی بر آاغذ نباشد؛ فقط اظهارنظر و ابراز دلسوزی نباشد، بلكه تحقق خاطر ه به

و تعبيری به این مضمون بيان آردند آه  پيدا آند و اجرا شود؛ امام هم عينًا همين را تصریح آردند

  ١٢٦.      ام أآيد آردهمصوبات این شورا باید عملی شود؛ بنده هم بر این معنا هميشه ت

  

  ورزش 

یك آشور و یك ملت، باید سالمت جسمانی خودش را تأمين آند و ورزش در تحقق این مسأله خيلی 

  .مهم است

. های دور به این ارتفاعات بياید، بتواند ات و اتوبوس بگذارید آه اگر آسی خواست از پایين شهر و از راهشما امكان

آه اگر آسی خواست،  خرده با شهر فاصله دارد، بنابراین، وسایلی فراهم آنيدارتفاعات بعضی از شهرها یك 

و تشویق بشوند؛ نگویند وسيله  - حاال اگر آسی همت نكرد و اراده نكرد، آن، بحث دیگری است  - بتواند بياید 

  ١٢٧.       نداشتيم و نيامدیم

  

  جدیت در آار



هاست و باید  لی آنی اص یعنی این دیگر وظيفه باید این حالت جدیت را مسؤوالن دولتی حفظ آنند؛

آنيم آه جدی بودن و  البته قبًال هم گفتيم، حاال هم عرض می. طور جدی به دنبال انجام آارها باشند به

مطالعه انجام دادن نيست، با مطالعه، با مشورت، با دقت، با  زدگی و آاِر بی دنبال آردن، به معنای شتاب

  ١٢٨.      طور آامًال جدی،  انشاءا     هللا آار دنبال شود وقفه و به ستمر و بیتدبير؛ ليكن پيگير و م

آنچه ما وظيفه داریم، این . گاهی آارهایی است آه با مانع و مشكالت گوناگونی مواجه است

ممكن است قدری دیر یا زود . است آه این را دنبال آنيم؛ رها نكنيم تا  انشاءا    هللا تحقق پيدا آند

همت ملی است آه امروز در آشور ما این، . این، نيت مسؤوالن آشور است. ، ليكن خواهد شدبشود

  ١٢٩.      وجود دارد

  

  پيشرفت آشور

قبًال مشغول  - غير از تعداد معدودی آه در دولت قبل مشغول انجام خدمت بودند  - ی شما  همه

هيت دیگری دارد؛ این آار، خدماتی بودید؛ آن خدمات هم باارزش است؛ ليكن این آار جدید ما

بنابراین، این مجموعه دارد یك آار انجام . ی عظيم ملی جمعی است؛ آن هم در یك گستره دسته

ی  باید همواره متوجه این حقيقت بود آه آارهای شما اگرچه انواع مختلفی دارد، اما همه. دهد می

هدایت . شوید هم جمع می ها در حقيقت یك آار است؛ مظهرش هم هيأت وزیران است آه دور آن

جمهور محترم  آنم، پليس راهنمای این بيست و چند راه، رئيس آننده و به تعبيری آه بنده تكرار می

آاِر واحِد بزرگ عبارت آند تا بشود این آار واحد بزرگ را انجام داد؛ و آن  است آه هماهنگی ایجاد می

ایم، آه همان اهداف  ترسيم آرده آه برای خودماناست از پيشرفت و ارتقاء آشور به سمت و سوی اهدافی 

برای این آار . ساله تبيين شده است انداز بيست انقالب اسالمی است و ریزتر شده، آنچه در سند چشم

  ١٣٠      .ی این مدت را قدر بدانيد بزرگ، همه

  

  استقامت 

نده هم ممكن است ی سنگين را آدم ضعيفی مثل ب استقامت آردن اساس آار است؛ واال یك وزنه

ی آار،  قوی و آننده. اندازد تواند نگه دارد؛ آن را می بردارد و یك لحظه سِر دست بلند آند؛ ليكن نمی

خيلی از ماها . ی سنگين را ظرف مدت الزم سِر دستش نگه دارد آسی است آه بتواند این وزنه

این نيت را نگه داریم؛ این نيت در  توانيم شویم؛ اما نمی هایمان خوب است و با نيِت خوب وارد می نيت

ی  شود و احيانًا یك جاذبه آند؛ آمرنگ و ضعيف می آند؛ سایش پيدا می اثنای راه به موانعی برخورد می

آنيد،  آند؛ یك وقت نگاه می به سوی خودش جذب می - آه جایگاه نيت، دل است  - قوِی معارضی دل را 

ها  بينيد بعضی اگر می. شود شده؛ آن وقت راه انسان عوض می بينيد اصًال نيت رفت؛ نيت یك چيز دیگر می

درجه  ١٨٠را گفتند، اما امروز به جای آعبه رو به بتكده دارند؛ شعاِر خوب را دادند، اما امروز » ربنا ا    هللا«

چرا نتوانستند؟ چون در . آنند، عاملش این است؛ نتوانستند نگه دارند در جهت عكس آن شعار حرآت می

  ١٣١.      شود ها پيدا می ای راه، جاذبهاثن

  

  دولت اسالمی 

ی  ی انتخابات، هم بعد از آن تكرار آردند، مسأله جمهور، هم در دوره یكی از شعارهای خوبی آه آقای رئيس 

گيری در  نظام اسالمی یعنی چه؟ یعنی منبع تقنين و معيار و مالك اجرا و ارآان تصميم. دولت اسالمی است

 - ی قضایيه و دیگر ارآان  ی مقننه، رهبری، قوه ی مجریه، قوه قوه - م شد چيست؛ ارآان حكومت آشور معلو



این نظام . های اصولی انجام گرفت گذاری ها را تثبيت آرد؛ لذا پایه ی این چيده شد و قانون اساسی آمد همه

تحقق این . دم انجام بگيرداسالمی فقط شكل نيست؛ محتوایی دارد؛ یعنی آارهایی باید در واقعيت زندگی مر

آه دارای صفات و خصوصيات الزم هم  - ها در زندگی مردم، مردان و عناصر مؤمن و معتقد به خودش را  واقعيت

ی آارگزاران نظام اسالمی است؛  دولت اسالمی شامل همه. شود دولت اسالمی طلبد؛ این می می - باشند 

ها و رفتار اجتماعی و رفتار  گيری ها باید جهت این. اران عمومیی مجریه؛ یعنی حكومتگران و خدمتگز نه فقط قوه

بعد هم باید . شان با مردم را با معيارهای اسالمی تطبيق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند فردِی خود و رابطه

ها حرآت آنند؛ این  گيری ها را در مد نگاه خودشان قرار دهند و بسرعت به سمت آن جهت گيری آن جهت

گيری ما اسالمی  اسم ما آه دولت اسالمی باشد، آافی نيست؛ باید عمل و جهت. شود دولت اسالمی می

یی آه الزم است تا دولت اسالمی به  ها اختالل پيدا شد، حرآت مستمر و مداوم و پوینده اگر در این. باشد

ولت اسالمِی آامل به معنای البته د. افتد شود و طبعًا آار عقب می صورت آامل شكل بگيرد، دچار ُنكث می

خوشا به حال آسانی آه آن روز را درك . واقعی آلمه، در زمان انسان آامل تشكيل خواهد شد؛  انشاءا     هللا

گوید هدفم این است آه این  آید و می اگر دولتی می. خواهيم خود را به حد نصاب نزدیك آنيم ما می. آنند می

خواهيم  معنای شعار دولت اسالمی این است آه ما می. خوبی استرا تحقق ببخشم، خيلی چيز مبارك و 

ی امروز جهانی  المللی و نظام سلطه دی، رفتار با مردم، رفتار بين خودمان، و رفتار با نظامهای بيناعمال فر

ین این شعار، بسيار باارزش است؛ انشاء   ا      هللا به ا. تر آنيم را به معيارها و ضوابط اسالمی نزدیك

تر آنيد؛ چون گامی بلند خواهد بود در راه رسيدن  تر و واقعی آسيب تر، بی شعار پایبند بمانيد و این تالش را جدی

  ١٣٢.        ها به آن هدف

  

  با فساد   مبارزه

آنم  ام آه فكر می های عمومی و خصوصی حرف زده قدر در صحبت با فساد این  ی مبارزه من درباره

       .مد ا      هللا ارآانی در این دولت هم خودشان به این مسأله آامًال توجه دارندالبته بح. تكراری است

١٣٣  

  

  

  تقویت عزت ملی 

ت آرد، پيشرفت خواهد آرد و خواهد باليد؛ اما اگر توسری خورد، استعدادها در او یك ملت اگر احساس عز

با توجه به » غرور«البته تعبير  - شود  می عزت ملی و آنچه را آه امروز به آن غرور ملی گفته. خفه خواهد شد

. ت و توانایی آندباید در ملت تقویت آرد تا احساس عز - اش خيلی رسا نيست، اما رایج است  معنای لغوی

ها قرار  تراث عظيم فكری و فرهنگی و علمی در مقابل چشم آن ی عزت یك ملت است، مثل آنچه مایه

  ١٣٤.      شان،  استعداد واالیشان ی روشن تهشان،  گذش های برجسته گيرد؛ شخصيت می

  

  ی با سلطه  مبارزه

نظام سلطه، نظامی است آه مثل . ی با سلطه هم یكی از وظایف دولت اسالمی است مبارزه

آند و از بين  و او را نابود می - و افتاده است  - افتد  ی بشری می بختك سنگينی روی پيكر جامعه

اش  مبارزه. با این نظام باید مبارزه آرد. پذیر گر و سلطه ف دارد؛ سلطهاین نظام سلطه دو طر. برد می

های الزم و  یِی سياسی، و با شجاعت در ميدآن اش با عقل، با آار حرفه مبارزه. هم با شمشير نيست

  ١٣٥.      متناسِب خودش است



  

  رسانی  اثر خدمت

هایی آردند  گذاری ها سرمایه دولتواقعًا گاهی اوقات . رسانی شما محسوس شود آاری آنيد خدمت

گاهی هم چند برابِر آن . آه خيلی هم آالن نبوده؛ اما اثرش را مردم در مقابل چشمشان دیدند

ی  گذاری شد یا از صندوق ذخيره جا سرمایه شود فالن جا هم گفته می جا و آن آنيم و این گذاری می سرمایه

سعی آنيد . شود زندگی مردم مشاهده نمیارزی فالن مبلغ برداشت شد؛ اما هيچ اثری در 

ها تحول در  ی وزارتخانه ها و در همه ی بخش رسانی شما مابازا داشته باشد یعنی واقعًا در همه خدمت

  ١٣٦.      وجود بياید رسانی به خدمت

  

  پاسخگویی 

وزارتی در  ی آار خودش، مدیران واقعًا وزیر در حوزه. نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانيد

یعنی هم در برابر خطایی . ی آاِر خودشان پاسخگو باشند ی آار خودشان، معاونان هر آدام در حوزه حوزه

گيرد،  گرفته و انجام نمی گيرد، واقعًا پاسخگو باشند؛ هم در برابر آار الزمی آه باید انجام می آه انجام می

؛ اما خالف این بوده آه آارهای زیادی باید انجام در خيلی از موارد خالفی انجام نگرفته. پاسخگو باشند

  ١٣٧.      آار نكردن به مقدار الزم هم یك نوع تخلف است. گرفته، ولی انجام نگرفته می

  

  آار جمعی و متوازن 

ایم و صورت هم نگرفته است و تا  از جمله چيزهایی آه ما هميشه در طول این چند سال توصيه آرده 

های مختلف و در جاهای حساس  دولتی به ما شكایت آردند، عدم همكاری در بخش همين آخر هم مسؤوالن

  .است

 .      آید، چيز خوبی نخواهد بود آار شما یك آار است؛ اگر آارهای شما نامتوازن باشد، آنچه از آب درمی

١٣٨  

  

  زیستی  ساده

ر، شعار بسيار مهمی این شعا. زیستی است ی ساده نژاد مسأله یكی از شعارهای خوب آقای احمدی

ممكن است در داخل جامعه آسانی پولدار باشند و ریخت و پاش آنند . آم گرفت است؛ این را نباید دست

اما ریخت و پاش ما اوًال از جيبمان نيست، از  - البته این آار بدی است، ولی به خودشان مربوط است  - 

الناس علی دین «واقعًا . دیگران استالمال است؛ ثانيًا ریخت و پاش ما مشوق ریخت و پاش  بيت

جا به معنی پادشاهان نيست آه بگویيم ما پادشاه نداریم؛ نه، ملوك شماها  ملوك در این. »ملوآهم

زیستی بسيار چيز  ساده. رفتار ماها یك تأثير قهری در رفتار مردم دارد. هستيد؛ الناس علی دین ماها

  . خوبی است

اگر خوب عمل آنيد، اجرتان دو برابر است؛ . بارتان سنگين و آارتان دشوار است! برادران عزیز و خواهران عزیز

آه بتوانيد این راه را سالم طی آنيد و  برای این. تان هم دو برابر است اما اگر خدای نكرده بد عمل آنيد، مؤاخذه

آن خواندِن هر روز را قر. روزی را آه در پيش دارید، بخوبی سپری آنيد، باید خود را به خدا وصل آنيد ١٤٥٠

ی قطعی برای خودتان قرار  این را یك سيره. توانيد هر روز حتمًا قرآن بخوانيد؛ هر مقداری می. فراموش نكنيد

توانيد، به نماز و توجه و ذآر در نماز و به  جایی آه می تا آن. اش بخوانيد عالمت بگذارید، فردا از دنباله. دهيد

طوری به دست  احتياج به آمادگی روحی دارد؛ این آمادگی روحی هم همين بار سنگين. نوافل اهميت دهيد



آه ما بگویيم آقا برو دلت را صاف آن، بله، اساس همان صاف آردن دل است؛ اما صاف آردن دل  این. آید نمی

ز راه خواندن شب، ا ی نيمه از راه گریه. آید فقط از راه نماز، از راه توسل، از راه توجه و از راه ذآر به دست می

طوری  شود؛ واال این ی سجادیه، دل انسان صاف می ی صحيفه قرآن با تدبر و با دقت، از راه خواندن ادعيه

  ١٣٩.       نيست آه بگویيم آقا برو دلت را صاف آن؛ هر آاری هم آردی، آردی

  

  های دینی  حرآت به سمت آرمان

های  حرآت مردم به سمت اهداف و آرمان. ر استدین، مایه و پایه و محور قانون و اجرا در این آشو

آه آن  برای این. دینی است؛ این معنای نظام اسالمی است؛ این تحقق پيدا آرد؛ ليكن آافی نيست

ی آشور در  به طور آامل محقق شود، احتياج است آه دستگاه حاآمه - یعنی آشور اسالمی  - مقصود 

ار خود، به طور آامل اسالمی عمل آند؛ آه من چند عمل خود، در سازماندهی خود و در چگونگی رفت

در این راه هم حرآت . ی بعد از نظام اسالمی، دولت اسالمی است سال قبل عرض آردم آه مرحله

مسؤوالن مؤمنی، وزرای خوبی، نمایندگان خوبی، رؤسای جمهور باایمانی، یكی پس از دیگری . آردیم

یی آه بتواند مقاصدی را آه ملت ایران و انقالب عظيم  اسالمیامور آشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت 

آاری  خواری نباشد، آم ، تأمين آند، دولتی است آه در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژهها داشت آن

المال نباشد، و دیگر چيزهایی  گری نباشد، حيف و ميل بيت اعتنایی به مردم نباشد، ميل به اشرافی نباشد، بی

نگویند . ها وجود دارد ی این البالغه، همه در تعاليم اميرالمؤمنين در نهج. ه در یك دولت اسالمی الزم استآ

های صدها بار رد شده را  های تكراری و شبهه این حرف. ها مربوط به هزاروچهارصد سال قبل است این

؛ حيف و ميل نكردن اموال مردم آه اما عدالت و صالح مسؤوالن هميشه الزم است. آنند ها باز تكرار می بعضی

اگر به توفيق الهی بتوانيم در این . آه تغييرپذیر نيست دست من و امثال من است، هميشه الزم است؛ این

هایی را آه تا امروز بحمد ا      هللا برداشته شده، آامل آنيم، آن وقت آشور  جهت خود را آامل آنيم و قدم

تواند آشور اسالمی به  ه وجود خواهد آمد؛ یعنی دولت اسالمی میاسالمی به همان شكلی آه گفتم، ب

اگر خود ما اسير . توانيم مردم را صادق بار بياوریم من و امثال من اگر خودمان صادق باشيم، می. وجود بياورد

يم مردم توان اگر ما شجاع باشيم، می. و هوس بار بياوریم  توانيم مردم را آزاد از هوی و هوس نباشيم، می  هوی

ترس و طمع خود  و هوس و دنبال طمع و بنده و ذليِل  ن و امثال من اسير هویاگر م. را شجاع بار بياوریم

. آورد دولت اسالمی است آه آشور اسالمی به وجود می. توانيم مردم را با فضایل بار بياوریم بودیم، نمی

؛ آن وقت فرهنگ اسالمی فضای وقتی آشور اسالمی پدید آمد، تمدن اسالمی به وجود خواهد آمد

اش با مراقبت و با تقوا عملی است؛ تقوای فردی و تقوای  ها همه این. عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت

    ١٤٠.       جماعت و امت

  

  دولت ومجلس

هر دو طرف باید . در مجلس، نمایندگان وظایف و حقوقی دارند؛ رئيس جمهور هم وظایف و حقوقی دارد 

البته باید بنا بر تفاهم باشد تا آار پيشرفت آند . خود عمل آنند و از حقوق خود استفاده نمایند به وظایف

آه  - ی خود را بكند، سؤال خود را بكند  مجلس نظارت خود را بكند، محاسبه. و آار آشور معوق نماند

و دولت  - ست ها آمك به دولت ا ها وظایف مجلس است و انتظار از مجلس همين چيزهاست و این این

برای نياز دولت قانون بگذرانند تا . هم  انشاءا      هللا تالش و حرآت خود را با قدرت و آفایِت الزم انجام دهد

های خود عمل آند؛ دولت هم به اميد خدا، با توآل به خدا و با پشتيبانی مردم بتواند  دولت بتواند به وعده

.       مدت مشخص قانونی ممكن و مقدور است، عملی آند ها را در حدی آه برای او در های آن خواسته

١٤١  



  

  های انتخاباتی عمل به وعده

محبت و رأی مردم است آه  بحمد ا       هللا متكی به  - برادران عزیز ما در دولت و رئيس جمهور محترممان 

بجد برای تحقق این اند، مرور آنند و  هایی را آه به مردم داده آه دولت تشكيل شد، وعده بعد از این - 

سرعت عمل، خوب . شناسند آنند، می مردم آسانی را آه صادقانه عمل می. ها تالش نمایند وعده

ها و مطالباِت  مبادا در مقابل برخی از آسانی آه حرف. زدگی بد است است؛ عجله و انفعال و شتاب

. نه، آار خودشان را بكنند زنند، دولت دچار انفعال شود؛ خودشان را به عنوان مطالبات مردم جا می

مطالبات حقيقی مردم؛ همان چيزهایی آه  بحمد ا      هللا در شعارها و اظهارات رئيس جمهور محترممان 

. خواهند ها را می یی گفته و تكرار شده است، چيزهای خوبی است؛ مردم همين هم به صورت برجسته

  .رست، و در طول مدت مقرر و معقول دنبال آندها را بجد، بدون دستپاچگی، با تدبير د دولت باید این

ی آشور هم در  دولت باز است؛ اختيارات رئيس جمهور بسيار وسيع است؛ بودجهد ا   هللا  دست بحم 

انشاء ا     هللا دولت قوی و آارآمد سر آار بياید؛ با ایمان، با انگيزه، با تقوا، با .  اختيار رئيس جمهور است

ی  ی قضایيه های نظارتی، با قوانين پيشرفته و خوب، با قوه رت مجلس و دستگاهمراقبت از خود، با نظا

ها فرصت داده است، بتوانند  ی به آار در مقابل تخلفات، تا در مدتی آه قانون به آن حاضر یراق و آماده

ازمدت را شود انجام داد، انجام دهند؛ آارهای در اند و در این مدت می آارهایی را آه به مردم وعده داده

  ١٤٢.       گذاری آنند هم در این مدت پایه

  

  عجله نكنيد

هميشه گله  - آه مثًال یك آار پنج ساله را ظرف دوازده سال انجام دهند  - ما از تأخير انداختن آارها 

د در آار پنج ساله را اگر توانستن. اگر بتوانند آار پنج ساله را در پنج سال انجام دهند، ما ممنونيم. ایم آرده

اما اگر بخواهيم آار پنج ساله یا چهار ساله را با سرهم بندی و . تر ممنونيم چهار سال انجام دهند، بيش

پسندند؛ بنده هم دنبال  طور آاری را مردم نمی زدگی در مدت آوتاهی انجام دهيم، نه؛ این عجله و شتاب

بنابراین امروز . طور عمل آنند اینخواهند  البته مسؤوالن محترممان هم قطعًا نمی. چنين چيزی نيستم

  ١٤٣.      بحمد ا      هللا افق روشنی جلوی چشم مردم وجود دارد

  

  مصالح ملی

امروز ملت ایران و دولت ایران و مسؤوالن ایرانی در خودشان مثل آوه احساس استواری و قدرت  

اع از حقوِق خودمان هميشه ما قدرت و توانایی الزم را برای دف. ترسيم آس نمی ما از هيچ. آنند می

. جا مورد معامله قرار دهد آسی حق ندارد حق ملت را در این. آیيم ایم و از این حقوق آوتاه نمی داشته

ی  ی جناحی و گروهی نيست؛ یك مسأله یی هم خوشبختانه در آشور ما یك مسأله ی هسته مسأله

ر فكر یك آار علمی، یك آار اقتصادی و یك ما د. ملی و همگانی است و همه به این موضوع اعتقاد دارند

  ١٤٤.      ایم خواهند؛ ما هم ایستاده آار مطابق مصالح ملی هستيم؛ ملت ما این را می

  

  تعقيب آرمانها با جدیت

آار و تالش مداوم، با این اهداف با حرآت مستمر، با . اهدافی آه مطرح شده است، اهداف واالیی است

پذیر  ی مستعد و بانشاطی آه در آشور ما بحمد ا      هللا فراوان هستند، امكانی نيروها آارگيری همه به

زدگی  آنم آه از شتاب من، هم به رئيس جمهور محترم عرض می. زدگی آرد البته نباید شتاب. است



وجود نياید؛ هم به مردم عزیزمان  زدگی به گونه شتاب ها با جدیت تعقيب شود، اما هيچ اجتناب شود، آرمآن

ریزی  دولت محترم و خدمتگزار با برنامه. زدگی را اعمال نكنند ها شتاب آنم آه در درخواست توصيه می

هایی آه اعالم  انداز بيست ساله تصویب شده و سياست صحيح، به همان آيفيتی آه در سند چشم

نبه و جا ی علمی و فنی و همه ها هم عدالت، رفاه عمومی و توسعه آه جهت این سياست - شده است 

با . دستيابی به این اهداف واال، دور از دسترس نيست. در این جهت حرآت آند - محور است  عدالت

ی جوان ما بحمد ا       ی به مردم، با استفاده از نيروهای بانشاطی آه در جامعه تالش، با توآل به خدا، با تكيه

  ١٤٥.       ها دست یافت توان به این هدف هللا فراوانند، می

  

  ی از علم  ستفادها

های وارداتی  البته علم نباید اشتباه بشود با نسخه. های علمی، آار الزمی است ی از شيوه استفاده

های  فرهنگی، چه در زمينه ی مسائل ی اقتصاد، چه در زمينه ها منسوخ است؛ چه در زمينه آه اغلب آن

ها را بار دیگر  ی غربی دور خارج شدههای منسوخ و از  ها دوست دارند امروز ما نسخه بعضی. گوناگون

های نو و  های پيشرفته، شيوه نه، شيوه. جا برای خودمان دستورالعمل عالج به حساب بياوریم در این

ی از علم و توجه به نياز داخل و اقتضائات آشور  ی به فهم و درك و نياز ایرانی، استفاده با تكيه

ی علم باید حرآت خود را جدی  ما در زمينه. ا را پيش ببردتواند راه درست را به ما نشان دهد و م می

ی امكانات تالش  های توزیع عادالنه آنيم؛ در پيوند علم و صنعت و فناوری آار آنيم؛ در پيدا آردن شيوه

  ١٤٦.      طور جدی وارد شویم ها را انتخاب آنيم و به ترین شيوه ترین و عملی آسان و فكر آنيم؛ بهترین و

  

  آار در عمل مسؤوالن  تالش و

با  - صور بنده ت. جمهور منتخب این است آه تالش و جدیت آنند انتظار مردم از دولت و رئيس

تالش و آار و قاطعيت  این است آه مردم مایلند - شناختی آه در طول این مدت از احساسات مردم دارم 

  .و جدیت را در عمل مسؤوالن مشاهده آنند

بعضی از اهداف، آاِر یك سال و دو سال نيست؛ تالش . آید ت مییی دیر به دس گاهی نتيجه

همين قدر آه مردم ببينند مسؤول عالی آشور و دیگر مسؤوالن دارند آار و تالش . مستمری الزم دارد

طلبند و توقع دارند؛ و حق  مردم از ما آار الزم دارند؛ خدمت می. شوند آنند، خشنود و راضی می می

  ١٤٧    .  هاست به جانب آن

  

  

  دفاع از حقوق ملت 

جایگاه ما، جایگاه . ما چنين حقی نداریم. نظر آنند مسؤوالن آشور حق ندارند از حقوق ملت صرف

شان باید دفاع آنيم؛ جایگاه  ی و اقتصادیدفاع از حقوق ملت است؛ بنابراین از حقوق سياس

  ١٤٨.      الملل حفظ آنيم ها را بایستی در دنيای امروز و در روابط بين ی آن شایسته

  

  به آارگيری قدرت در جهت خدمت

برای  - احساس خدمتگزاری به مردم  - ی حاالت، همين احساسی را آه امروز بيان آردید  در همه

شاید هيچ عبادتی باالتر از . ر با هدِف خدمت به مردم باشد، عبادت استقدرت اگ. خودتان حفظ آنيد

عبادِت مسؤولی نيست آه به خاطر تالش و خدمت به مردم، از راحت و آسایش و امنيِت خود 



مردم  ی خدمتگزاری، خاآساری، تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت این روحيه. آند نظر می صرف

این توفيقات . یی غافل نشوید از خدای متعال لحظه. آه این نعمت بزرگی است را برای خودتان حفظ آنيد،

با یاد . باید خود را قابل رحمت و تفضالِت روزافزون الهی آنيم. شود به فضل و لطف الهی به ما داده می

ی اگر جلب رحمت اله. خدا و با توآل به خدا و با اخالص در عمل، باید بتوانيم جلب رحمت الهی بكنيم

اگر صادقانه در راه خدا آار آنيم، . شود و موانع از سر راه برخواهد خاست ی مشكالت آسان می شد، همه

ترین وزر و وبال برای  ِف قدرت، منافع مادی شد، قدرت، بزرگاگر هد. خدای متعال به ما آمك خواهد آرد

های  خود، ُپر آردن آيسه های مندی آسانی آه قدرت و منصب و مقام را برای بهره. انسان خواهد بود

توانند به  آند، نمی جایی آه منافع آنان با منافع مردم اصطكاك پيدا می طلبند، آن خود و دنيای خود می

قدرت به خودی خود نه نعمت است، نه نقمت؛ اگر برای خدا و برای خدمت شد، . نفع مردم آار آنند

  ١٤٩.       شود نقمت ی انسانی شد، میها نعمت است؛ اگر برای دستاوردهای مادی و ارضای هوس

  

  نظام آموزشی 
  

  تحول حقيقی و بنيانی 

های مهم آشور  ای آه امروز، مسئوليت این مجموعه. توانيد بكنيد ای است و شماها می تحول یك حرآت ریشه

و باید این آار . ی آافی برای این آار دارند ها انگيزه تربيت را بر عهده دارند، این و آموزش و پرورش و تعليم و

ببينيد ما چه ميخواهيم؟ محصول و خروجی آموزش و پرورش را چه ميخواهيم باشد؟ اول این را مشخص . بشود

ترسيم بكنيم؛ بعد ببينيم آه برای ساختن یك چنين موجودی، یك چنين مردی، زنی، جوانی، چه آارهای  بكنيم؛

. ی آموزشی باید داده شود، تا این موجود پرورش پيدا آند مهم و اساسی، چه تعاليِم الزم، در خالل چه برنامه

آن وقت آدمهای آارآمدمان بنشينند آن نظام را تعریف و تدوین آنند و با شجاعت الزم وارد ميدان شوند و 

شود تحول حقيقی و  این، می. تشكيالت آموزش و پرورش را بر طبق آن نظام تعریف آنند و تحقق ببخشند

    ١٥٠.       بنيانی

  

   طلبی علم

ما حرآتمان شروع شده، لكن هنوز در اول آاریم؛ هم باید به مراآز علمی و تحقيقی آمك بشود؛ هم به 

های تحقيقی و فناوری باید آمك بشود؛ هم بایستی این ميل به علم و تحقيق و  های علمی، پروژه پروژه

اند؛ در محيط دانشجوئی و فضای باید مخصوص استاد و محقق هم نم. جا گسترش پيدا آند پژوهش همه

آموزی و توليد علم پيدا آند آه این آاری است آه  دانشجوئی گسترش پيدا آند؛ یعنی دانشجو ميل به علم

های  مسئوالن بخش. ها، نخواهد شد احتياج دارد به تدبير و با توصيه و خواهش و تمنا و سفارش و دستور و این

هائی آه  پرورش، چه وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان، چه بخشآموزشی آشور ما؛ چه وزارت آموزش و 

ها آاری بكنند آه محيط دانشگاهی،  آن. اند، در این زمينه مسئوليت دارند ریزِی فرهنگی مربوط به مسائل برنامه

يرد، یا واقعًا این جوان بخواهد عالم بشود و فقط مسئله این نباشد آه بخواهد مدرآی بگ. طلبی باشد لممحيط ع

آمك دولت و . این حرآت باید ادامه پيدا آند. این، حرآت الزم دارد. حاال اسمی مثًال برای یك آار آوچكی در بياورد

توانند اثرگذار باشند بر روی ذهن مخاطبانشان، در  های مسئول و آمك آسانی آه جایگاهی دارند آه می دستگاه

  ١٥١ .        این زمينه حتماً الزم است

  



  د علمی جها

ها هم باید آمك آنند؛  های علم وارد بشوید؛ وزارتخانه باید در ميدآن. جهاد علمی برای شما الزم است

ها هم باید  ها و وزارتخانه های اداری مالی دانشگاه های تحقيقاتی هم باید آمك آنند؛ معاونت معاونت

  ١٥٢.      ك و پشتيبانی آندهایی باید آم آمك مالی آنند؛ خود سازمان مقاومت بسيج هم در بخش

  

  تحقيق علمی 

ی  دانم همه من نمی. ی حياتی است ی تجمالتی نيست، یك مسأله تحقيقات برای ما یك مسأله

گيران چقدر به عمق این حرف واقفند، اما من از ُبن دندان اعتقادم این است آه امروز یكی از دو،  تصميم

ی تحقيق  مان، مسأله ، موجودیتمان، استقاللمان و آیندهسه آار اصلی و اساسی ما برای حفظ هویتمان

باید این را خيلی جدی بگيرند؛ این از بسياری از آارهای ما مهمتر است؛ . تردید علمی است؛ بدون شك و

  ١٥٣       .آید، اما خيلی مهم است ای ندارد و به چشم نمی ولو ظاهر زودبازده

  

  توقع ما از دانشگاه 

اعتقاِد الابالی وارد دانشگاه  اه آشور و مرآز علم آشور این است آه اگر یك جوان آمتوقع ما از دانشگ

شد، در حالی از دانشگاه بيرون بياید آه عميقًا متدین و دارای تعهد دینی و اخالق دینی است؛ توقع ما از 

  ١٥٤.      دانشگاه این است

  

  توليد علم 

قابل و تنافی آن با انحصارات دولتی و حقوق انحصاری ی نياز توليد علم به گسترش تحقيق و ت مسأله

 ٤٤های اصل  شرآتها، حرف آامًال درستی است آه آن را قبول داریم و اميد ما این است آه با اجرای سياست

  ١٥٥.       این گره باز بشود - آه سال گذشته ابالغ شد  - 

  

  عالم شدن ملت 

ای داشته باشد و اگر این ملت باید همين راه استقالل و  دهاگر ایران باید آین. نباید وقت را تلف بكنيم

.      عزت و عدم وابستگی را آه در آن وارد شده ادامه بدهد، این امكان ندارد مگر با عالم شدن این ملت

١٥٦  

  

  حفظ و پرورش اساتيد 

در آنار این . نيمدار و قدیمِی قوی و باارزش را با اصرار در دانشگاه حفظ آ ما بایستی اساتيد استخوان

ما نباید . آنم آه بایستی از اساتيد جوان و پرانگيزه هم استفاده بشود و وارد بشوند مؤآدًا عرض می

  ١٥٧.       در هيچ بخشی دچار آمبود استاد و خالء استاد باشيم

  

  معاونت علمی 

ها را  ن و اینخواهی و قانع نشد ی پرسشگری و تقویت تحقيق و پيگيری و پيوسته حالت رشد روحيه

برای » معاونت علمی«خوشبختانه در این دولت، معاونت مخصوصی به نام . تربيت آرد باید در دانشجو

آارهای علمی بوجود آمد آه این جزو برآات این دولت است و اتفاقًا یكی از همشهریان خود شما در این 



ت و آارهای بسيار مهم و خوبی را به نظر من این معاونت، معاونت مبارآی اس. معاونت مشغول آار است

هم در شورای عالی انقالب فرهنگی، هم در  - با آمك این معاونت، آقایاِن دو وزیر . تواند انجام بدهد می

  .مطالبه آنند، تا مدیران بتوانند وسائل را برای این معنا فراهم بكنند - دولت 

  ١٥٨      .های دولتی و مسؤولين باید اهميت معلم را درك آنند دستگاه

  

  گونه  حرآت تحول

تر  های آالن و بسيار مهمی آه برای او وجود دارد خود را بيش روز با هدف آموزش و پرورش باید روزبه

االن دارند خوب آار . نظام آموزش و پرورش باید در همين جهت، یك تحول اساسی پيدا آند. تطبيق دهد

ای نداریم؛ اما معتقدیم احتياج به یك حرآت  ا ِشكوهه ی شما آموزش و پرورشی آنند و ما از مجموعه می

های  های سازماندهی و شكل دادن به محيط طراحان فكور و اندیشمند، در زمينه. ای وجود دارد گونه تحول

ی  ترسيم خطوط مهم و روشن در مجموعه تربيت معلمين و ها و درسی و آالسهای درسی و محتوای آن

ی آموزش و پرورش  آميز و مهم بكنند؛ این البته به همكاری خود بدنه تحولآموزش و پرورش، باید آارهای 

ی  در خود مجموعه. شود آرد احتياج دارد؛ بيرون از آموزش و پرورش، آار زیادی برای آموزش و پرورش نمی

ای ها بر شود از استعداد آن آموزش و پرورش، افراد فرزانه، برجسته، باهوش و بااستعداد فراوانند آه می

  .پيشبرد آموزش و پرورش و رفع خألها و آمبودها استفاده آرد

اتكاء، همين ی اساسی و قابل  نقطه. بينم ی روشنی می ی این نظام آموزشی را آینده بنده آینده

از . ی اساسی است مندی و دلبستگی شماها به منافع آشور است؛ این، آن نقطه دلسوزی و تدین و عالقه

  ١٥٩.         تواند بكند خيزد و دشمن هم آاری نمی برآات زیادی برمیاین روحيه، خيرات و 

  

  ها  ميدان آوردن نخبه

مسئوالن . آنم جلسات نخبگان و سخن گفتن آنان و سخن شنيدن از آنان، باب بشود توصيه می

ت، ليكن مان این اس رویم، بخشی از برنامه ما هر جا آه می. های مختلف این آار را بكنند مختلف، در رده

ها  ها، مسئوالن آشور و وزرا، به یك شكل مناسبی این آار را در برنامه ی مسئوالن استآن مجموعه

شود  ی شكلش ندارم؛ باید بررسی آنند؛ ببينند چه طور می بگنجانند، آه من حاال پيشنهادی درباره

  ١٦٠      . ها را شناخت اول، باید این. ها را شناساند و شناخت ها را وسط و آن نخبه

  

  تأآيد بر علوم پایه 

ی چيزهایی  ی تأآيد بر علوم پایه، از جمله های مربوط به علم و تحقيقات، و این مسئله ی این زمينه همه

  ١٦١.       هر آشوری به هر جا رسيده، از علوم پایه رسيده است. ام است آه من بارها رویش تأآيد آرده

  

  مدیریت تحقيقات 

ی تحقيقات از چهل و هفت صدم در صد  گویيم بودجه اش می ما همه. یت پيدا آندتحقيقات باید مدیر

آنيم آه البته الزم هم هست؛  اما  اش بحث می ی مادی و آمی مثًال، به سه درصد برسد؛ روی جنبه

ی آيفی هم دارد؛ تحقيقات موازی و غير الزم نباید باشد؛ مهم تحقيقات بنيادی، تحقيقات  یك جنبه

ی تحقيقات  است آه هر آدام در مجموعه - سه نوع تحقيقات داریم  -و تحقيقات تجربی آارآردی 

یك . این سهم را رعایت نكردن و مالحظه نكردن، از مشكالت ماست. آشور، یك سهم و وزنی دارند



مرآِز مدیریت تحقيقات در آشور الزم است آه  انشاءا      هللا بایستی به همت این عزیزان و این دولت 

  ١٦٢.     عال و پا به رآاب و آماده به آار، تحقق پيدا آندف

  

  ی جامع علمی  نقشه

انداز  ما باید بدانيم آه برای رسيدن به هدف چشم. ی جامع علمی احتياج داریم ما در آشور به نقشه

 .ترسيم آنيم ی جامع علمی ما چيست؟ این را باید نقشه - شود  آه نام آن مكرر برده می - بيست ساله 

دار و منظم، مثل یك پازل، بتدریج باید ُپر  ریزیهای زمان بعد، این نقشه را طبق راهبردهای عملياتی و برنامه

این آار با زبدگان و نخبگان و . این آار انجام نگرفته و ما آن را نياز داریم؛ و باید انجام بگيرد. و آامل آنيم

ربط عملی است و  های ذی زش و پرورش و حوزهها و آمو ی دانشگاه ی آشور در حوزه صاحبان اندیشه

    ١٦٣.      بایستی تحقق پيدا آند

  

  رویاندن علم 

بينيم صحبت  آنيم، می خوشبختانه امروز آه ما در هر اجتماع دانشگاهی و دانشجویی شرآت می

شده آنند؛ این حاال به یك عرفی تبدیل  افزاری را خيلی خوب تكرار می نهضت توليد علم و نهضت نرم

علم را باید برویانيم؛ . اما حاال باید ما به معنای حقيقی آلمه، این را دنبال آنيم آه تحقق پيدا آند. است

       .گذاری، به خودی خود به طور مطلوب صورت بگيرد این چيزی نيست آه بدون مدیریت آردن و سرمایه

١٦٤  

  

  

  التحصيالن  جذب فارغ

ها و مراآز پژوهشی  های تحصيالت تكميلی را باید در دانشگاه رهالتحصيالن مقاطع مختلف دو ما فارغ

این جوان، با استعداد، با شور و با شوق تا اینجا دویده و به . خواهد ریزی می این آار برنامه. حتمًا وارد آنيم

ار حاال بعد آه به اینجا رسيد، بماند متحير آه چه آ - حاال مقطع دآترا یا فوق ليسانس  - اینجا رسيده 

  ١٦٥.      ریزی آرد ها برنامه باید برای جذب این. بكند؛ این نباید اتفاق بيفتد

  

  بنياد نخبگان 

آه به نظرم االن بيش از دو سال است آه ما این را مطرح  - ی بنياد نخبگان است  ی بعدی، مسئله نكته

و یك مؤسسه است یا یك  آه ظاهر قضيه این است آه یك بنياد - آردیم آه یك چنين چيزی به وجود بياید 

اداره است؛ ليكن باطن قضيه این است آه چنانچه یك چنين نهادی در آشور به وجود بياید، به اعتقاد ما، 

دلگرمی . ها و پژوهشگاهها یك تغيير اساسی خواهد آرد ی علمی دانشگاه فضای علمی آشور و چهره

  ١٦٦.      محقق و پژوهشگر و اهل علم، اساِس آار است

  آيفی در دانشگاه  رشد

ما رشد . باید در دانشگاه به رشد آيفی دست پيدا آنيم؛ ليكن این به معنای نفی رشد آمی نباشد

ای آه باشد،  ما از زیاد شدن دانشگاه و مرآز تحقيقات و پژوهشگاه، به هر اندازه. آمی هم الزم داریم

ی اول  ست ساله، حد ما رسيدن به رتبهانداز بي توجه بكنيد آه در چشم. حاال حاالها سود خواهيم برد

های آمی و  این همچنان آه به حرآت آيفی و صيرورت احتياج دارد، به حرآت. علمی در منطقه است

  ١٦٧. ی آمی هم احتياج دارد توسعه



  

  پيشرفتهای علمی  ترسيم فرایند 

با صنعت و پيشبرد  بعد از مقاطع عالی دانشگاهی، مراآز تحقيقاتی و پيشرفتهای تحقيقاتی و ارتباط

ها به بعد از  های مختلف آشور است آه این فناوری در آشور و پدید آوردن جهشهای فناوری در بخش

این آار، تنها آار وزارت آموزش . شود؛ اما باید از دبستان شروع بشود مقاطع باالی دانشگاهی مربوط می

شورای عالی انقالب فرهنگی است؛ آار  عالی و وزارت بهداشت هم نيست؛ این آار، آار دولت است؛ آار

ای دارم  البته من در این زمينه با وزارت آموزش و پرورش حرف ویژه. ساز است گير و سياست مجامع تصميم

ها هم در خود آموزش و پرورش در این زمينه مشكالتی دارند و  هاست، آه آن ی با آن آه حاال این در رابطه

مشترك، آموزش و پرورش و آموزش عالی و آموزش پزشكی و حتی برخی از باید تأمين بشود؛ اما با نگاه 

  ١٦٨.       ترسيم آنند های دیگر باید در این زمينه همكاری آنند تا بتوانند این فرایند را بخش

  

  به روز بودن اساتيد 

اید ب. ی علمِی حقيقِی اساتيد است؛ و به روز بودن اساتيد ی ارتقای رتبه ی بعدی، مسئله نكته

آه استاِد ما وقت مطالعه  - ی آقایان است  اش به عهده ریزی حاال آار اجرایی و برنامه - ترتيبی بدهيم  ما

  ١٦٩.      آردن داشته باشد

  

  ها  دینی شدن فضای دانشگاه

هاست؛ این بسيار چيز مهمی  تربيت و فضای دینی و فرهنگی در دانشگاه ی ی بعدی، مسئله نكته

التحصيِل  دانشگاه طوری باشد آه وقتی جوان فارغ. مسئله احتياج دارد است و آشور به این

دبيرستان به دانشگاه آمد و از آن بيرون آمد، از لحاظ عمق دینی و رعایت دینی و اخالق دینی 

    ١٧٠.      پيشرفت آرده باشد؛ این را اصل قرار بدهيد؛ این باید بشود

  

  شناخت ميراث عظيم علمی 

ما دانشمندان خودمان را . اعتماد به نفس ملی را باید در دانشجو زنده آرد احساس افتخار و

خيام را به عنوان یك دانشمند ! شناسند ها می شناسد، ولی آن ها را نمی دانشجوی ما آن! شناسيم نمی

ی گلِی می  شناسند؛ اما دانشجوی ما خيام را مثًال با آوزه دان بزرگ در دنيای غرب می و یك ریاضی

شود آه آن اعتماد به  ها موجب می ببينيد این. نميداند خيام آه بوده است. شناسد؛ اگر هم بشناسد می

ی علمی و ميراث عظيم علمی خودش  ی علمی، گذشته نفس ملی از دست برود و دانشجوی ما سابقه

حتمًا در  ی آارهایی است آه باید این از جمله. را نشناسد و افتخارات علمی خودش را در گذشته نداند

درس ميگذارید، رشته ميگذارید، تبليغات ميكنيد، هر آاری ميكنيد، من . محيط دانشگاه انجام بگيرد

  ١٧١.       دانم، این آار باید بشود نمی

  

  ی تحقيقات  مسئله

از قبل گفتند . اند ی تحقيقات در نظر گرفته ی چهارم، تا سه درصد توليد ناخالص را برای بودجه در برنامه 

اما اخيرًا به من گزارش دادند آه . ی تحقيقات به سه درصد برسد ی چهارم، بودجه باید تا آخر برنامه

وپنج صدِم درصد  اند؛ چهل دهم را هم نداده ی همان شش حاال ظاهرًا همه! دهم درصد شده است شش



ید تحقق پيدا بكند؛ تخلف از ساله، برنامه و قانون است، با ی پنج اوًال آن برنامه. شود آه نمی این! اند داده

این همه راجع به علم و توليد علم و . ی آشور است است؛ وانگهی این حيات آینده برنامه، تخلف از قانون

شود، آم بشود، ی تحقيقات آشور، اعتباراتش داده ن تحقيقات و این مسائل حرف ميزنيم، آن وقت بودجه

جمهور  ی چه آسی را بگيریم؟ اگر به آقای رئيس یقهخوب، حاال ما . شود اعتنایی بشود؛ این نمی بی

ها بخواهيم آه  و از این! ی همين دو تا آقایان وزیر را بگيریم باید یقه. گوید در دولت مطرح آنند بگویيم، می

  ١٧٢      .ی آوچكی نيست ی تحقيقات، قضيه در دولت این مسئله را دنبال آنند؛ یعنی حقيقتًا این مسئله

  

  ز تحصيالت تكميلی تكثير مراآ

. های تحصيالت تكميلی به آل دانشجویان است ی نسبت دانشجویان دوره ی دیگر، مسئله یك نكته

. اند، این نسبت شش درصد است طور آه به من گزارش آرده آن. ام این نسبت خيلی پایين است شنيده

. رصد برسد؛ روی این آار بشودد نظر، این نسبت باید به حدود سی طبق نظر افراد صاحب. این، پایين است

آه بتوانيم این دانشجویان را به این نسبت برسانيم، ما به تكثير مراآز تحصيالت تكميلی و  بنابراین برای این

  ١٧٣.      این نسبت را باید حفظ بكنيم؛ این هم مهم است. هایی آه نداریم، احتياج داریم پدید آوردن رشته

  

  االجرا  سخنان الزم

های  رئيسه ها و رؤسای مراآز تحقيقاتی و هم از آقایان وزرا و هيئت شم از رؤسای دانشگاهمن خواه

ها آه اینجا تشریف دارید، این است آه، سخنانی آه ما به شما عرض آردیم، موعظه نيست و  وزارتخانه

االطاعه و  الزم ها اجرائياتی است آه طور نيست آه یك منبر رفتيم و حاال یك تذآراتی دادیم؛ نه، این این

  ١٧٤.      باید این آارها را بكنيد. االجراست الزم

  

  افزایش ثروت علمی 

باید به سمت . باید نهضت توليد علم در آشور راه بيفتد. جهاد علمی جزِو مبانی اصولگرایی است

قدمات دارد؛ البته م. شود شود؛ می نگویند نمی. ما باید بر ثروت علمی بشر بيفزایيم. آارهای بزرگ برویم

آنم  ی علمی آشور توقع می من این را از شما جامعه. شود با همت فراهم آرد اما آن مقدمات را هم می

ی باالی علمی دنيا قرار داشته باشيد؛ این  در رتبه - پنجاه سال، نيم قرن است  - آه شما پنجاه سال دیگر 

. ن اتفاق بيفتد، از االن باید سخت آار آنيمتوقع زیادی است از یك ملت با استعداد؟ اما اگر بخواهيم ای

شرطش تنبلی نكردن است؛ غفلت نكردن است؛ خست نورزیدن است؛ از ورود در این راه وحشت نكردن 

بنابراین، این جزِو وظایف دولت است؛ بایستی ميدان . است و ميدان دادن و پرورش نخبگان علمی است

. ها قرار بگيرد آه امكانات در اختيار این تند، به شرط اینی آار و فهميدن هس ها تشنه این جوان. داد

ی آار و فهميدن هستند، به  ها تشنه این جوان. بنابراین، این جزِو وظایف دولت است؛ بایستی ميدان داد

  ١٧٥.       ها قرار بگيرد آه امكانات در اختيار این شرط این

  

  

  آزادی و آزاداندیشی 

های علميه،  در حوزه. اجتماعی، علمی، فكری و فلسفی امكان نداردبدون آزاداندیشی، این رشد 

ترین  آورد، یكی از بزرگ ای می های فرهنگی و مطبوعاتی، هو آردن آسی آه حرف تازه دانشگاه و محيط

آنم؛ من باز گذاشتن دست  البته من فهم غلط از آزادی را تأیيد نمی. خطاهاست؛ بگذارید آزادانه فكر آنند



آه مرتبًا گاز سمی توليد آند و در فضای فرهنگی یا سياسی آشور بدمد،  در داخل برای ایندشمن را 

  ١٧٦.       آنم؛آزادی و آزاداندیشی، یكی از مبانی اصلی اصولگرایی است تأیيد نمی

  

  خروج آموزش و پرورش از روزمرگی 

ول نيست؛ پول فقط جزئی از این مایه گذاشتن، فقط پ. ما بایستی برای آموزش و پرورش مایه بگذاریم

ترین فكرها باید بنشينند  هبهترین و برجست. هایی است آه باید گذاشت؛ مهمتر از پول، فكر است مایه

ی آموزش و پرورش اسالمی، واضح باشد و بر اساس  برای آموزش و پرورش طراحی آنند؛ باید فلسفه

معلوم باشد ما دنبال چه هستيم و ی آموزش و پرورش آشور روشن باشد؛  این فلسفه، افق آینده

ها مشخص بشود؛ ما  ریزی بشود و راه آشی بشود، برنامهن خطخواهيم برویم و بر اساس آ آجا می

  ١٧٧     .آموزش و پرورش باید از روزمرگی بيرون بياید؛ این اساس حرف است. به این احتياج داریم

  

  ی پرورش  مسئله

سطوح مختلف حذف آردند، بنده صریحًا با این آار مخالفت  های پرورشی را از آن روزی آه معاونت

ترین آاری آه باید  مهم. آردم؛ به من هم نگفتند آه بنا ندارند این حرف را گوش نكنند؛ اما گوش نكردند

اهميت داده  - به هر شكلی  - ی پرورش  سازی انجام بگيرد، این است آه به مقوله امروز در آنار آن قاعده

امروز در دنيای غرِب از لحاظ دانش و فناوری . ما مسلمانيم، مسئله فقط این نيستشود؛ نه چون 

ی پرورش در بسياری از آشورها جزِو آن مبانی اصلی است؛ مسئول و مأمور پرورشی  پيشرفته، مسئله

پرورش فقط دیندار شدن و عمق ایمان یافتن نيست آه ما دنبالش . دهند به پرورش اهميت می. وجود دارد

پرورش تأثير خودش را در رفتارها، برخوردها، رشد شخصيت، تقویت اعتماد به نفس و جوشاندن . ستيمه

  ١٧٨.      ی مهم است ی پرورشی، یك مسئله بنابراین مسئله. دهد ی استعداد نشان می چشمه

  حضور قرآن 

 - های گوناگون  رهليكن جای حضور قرآن در دو. قرآن در آموزش و پرورش حقيقتًا مهجور واقع شده است

نه به شكل تحميلی، نه . باید فكر بشود. واقعًا خالی است - چه دبستان، چه دبيرستان و چه راهنمایی 

امروز خوشبختانه حرآت قرآنی در آشور خيلی . به شكل بيزارآننده و دورآننده؛ بلكه به شكل صحيح

  ١٧٩.      خوب است؛ ليكن در آموزش و پرورش باید نهادینه شود

  

  احتياج به تحول در آموزش و پرورش 

اهداف انقالب و مسائل . دولت آار و تالش خوشبختانه بر سر آار است. ی خوبی است به هر حال، دوره

ی آموزش و  ی آسانی آه در مقوله همه. حداآثر استفاده را باید آرد. گوناگون اساسی مورد توجه است

البته مسئوالن محترم باید از این امكانات و . زمينه همكاری آنندپرورش یك دستی و مهارتی دارند، باید در این 

توانایيها استفاده آنند تا بتوان یك بنای مستحكمی برای آموزش و پرورش ساخت و با توجه به تحولی آه امروز 

انداز  آه معيارش هم همين چشم(ایم،  ترسيم آرده ای آه خودمان برای آشورمان آشور دارد و آینده

باید آموزش و پرورشمان را تحول بدهيم؛ .) انداز، بسيار چيز باارزشی است اله است و این سند چشمس بيست

  ١٨٠.       ما در آموزش و پرورش احتياج به تحول داریم

  

  تبدیل و تصحيح نظام آموزش 



شور ی نوسازی نظام آموزش و تصحيح مدل قدیمِی رایج در آ ام، مسأله ی دیگری آه یادداشت آرده نكته

گویند آه ما  جا به مناسبت مسایل فرهنگی تشكيل شده، افراد دلسوز می است،بارها در جلساتی آه در این

باالخره ما بایستی از یك . روِز دنيا ی به های پيشرفته را تبدیل آنيم به نظام» پروری حافظه«این نظام قدیمِی 

همچنان حاآم بر آشور است، تبدیل و ی قدیمِی شصت سال پيش را آه  مقطعی شروع آنيم و این شيوه

    ١٨١.         طور آلی تغيير بدهيم یا به صورت تدریجی تغيير بدهيم تصحيح آنيم؛ یا باید آن را به

  

  علمی آشور  توسعه

ی علم و تعميم و تعميق علم در آشور  من عميقًا و جدًا باور دارم آه مشكالت این آشور جز با توسعه

اند، ُپر  یی را آه برای ما به وجود آورده ساله ی چندین ده ناگزیر بایست این فاصلهما . پيش نخواهد رفت

یی برسانيم آه بتواند حرف حق  مان و امت اسالمی خود را به نقطه اگر ما بخواهيم آشورمان، ملت. آنيم

به این، مخصوص ما هم نيست، بلكه متعلق . خودش را با همين شجاعت بزند، احتياج به علم داریم

بار به دوش . ی آشورهای اسالمی است و ما باید برای آشورهای اسالمی مادِر علم بشویم همه

  ١٨٢.      ماست

  

  علوم انسانی 

ی علوم انسانی یك آار اساسی بكنيم و این حرف، حرفی نيست آه امروز به ذهن  ما باید در زمينه

چه آسانی باید این . ید تحقق پيدا آندهاست آه گفته شده و با آسی رسيده باشد؛ نه، این حرف، سال

ها  یی آه ما  انشاءا    هللا پيش خدای متعال با آن ی حاضر و همان مجموعه آار را بكنند؟ این مجموعه

    ١٨٣.      ی احتجاج هم بربيایند؛ اگر خدای متعال سؤال آرد احتجاج خواهيم آرد و اميدواریم آه از عهده

  

  ها  ورودی، خروجی دانشگاه

مطرح است،  - علوم پایه، علوم انسانی  - ی پرداختن به این علوم  ی دیگری آه در همين زمينه سألهم

ما . هاست آه این هم یكی از آن وظایف سنگين وزارت علوم است ی ورودی، خروجی دانشگاه مسأله

خروجی ما از  هایی جذب آنند، بعد ها چه آسانی را جذب آنند و برای چه رشته ببينيم آه واقعًا دانشگاه

تر نياز داریم؛ حاال یا نيازهای گذرا آه نياز فعلی  ها بيش هایی باشد آه ما به آن ها در چه رشته دانشگاه

  ١٨٤.      ترتيبی داده شود برای این مسأله هم بایستی یك. ماست، یا نيازهای بنيانی

  

  وظایف بنياد نخبگان 

های ذهنی یك نخبه، یا مشكالت او در زندگی، یا  هاماز جمله وظایف بنياد نخبگان این است آه به اب

ها  جا برود، پاسخ دهد؛ این تصور نادرستی آه از وضع آشور دارد، یا از وضع آشوری آه هدف اوست به آن

  ١٨٥ .    طيف وسيع آارهایی است آه بنياد نخبگان  انشاءا     هللا باید بتواند انجام دهد

  

  ن جذب، شناسایی، سازماندهی نخبگا

بنياد [ ها به طور جدی من اصرار دارم آه برای آن. هنوز در عمل، آاری برای نخبگان انجام نگرفته است

یكی از آارها، جذب نخبگان است آه این آار باید حتمًا در این بنياد مورد توجه باشد؛ . آار انجام بگيرد] نخبگان

این طرحی آه . گيری آنيم ها برای آشور بهره ز آندیگری، شناسایی و سازماندهی این افراد است، تا بتوانيم ا



دانم چقدر پيش  نمی - ها  خانه آارگيری جوانان در وزارت طرح به - شان بود  نژاد از اول در ذهن آقای دآتر احمدی

رفته، آه البته این طرح، طرح بسيار خوبی است و باید با شرایطش انجام بگيرد؛ اما بهترین آسانی آه 

ما نخبگان آشور را پيدا آنيم، شناسایی آنيم، سازماندهی . این طرح آمك آنند، نخبگان هستندتوانند به  می

تواند  این آار، از جمله آارهایی است آه در بنياد نخبگان می. آنيم و بدانيم آه چه آسی برای آجا الزم است

و رفع نيازهای  - بگان هم هست ی بنياد نخ آه در برنامه - هاست  بعد، رفع نيازهای پژوهشِی آن. انجام بگيرد

یا هرچه  - ها هم  شوند و راه جلوگيری از مهاجرت یا فرار آن در این صورت، نخبگان تشویق می. شان شخصِی

نمایی  مقدار هم بزرگ گویند رفتند و نيامدند؛ یا رفتند و آمدند، آه یك گذارید، آه دایم می آه اسمش را می

البته یك بخشی . گرم شوند جا دل ها الزم است آه در این یر است؛ چون آنپذ فقط با این روش امكان - شود  می

یی آه آقای دآتر  آند آه من این موضوع را به گمانم در جلسه ها ارتباط پيدا می از این آار هم به دانشگاه

های  ها، جوان آنم آه مراقب باشيد آه در دانشگاه زاهدی پيش من آمد، گفتم، حاال هم به ایشان عرض می

. ی دآتری و در دادن بورس های علوم تكميلی، دوره ی ما احساس تبعيض نكنند؛ بخصوص در پذیرش دوره نخبه

خورد، اثرات ویرانگری دارد، آه مواردی از  جا به دردشان نمی ها در این ها احساس آنند آه نخبگِی آن اگر جوان

  ١٨٦.       دانم این مسأله را من اطالع دارم و می

  

  ی آار نخبگان پيگير

آه ما بنيادی برای  در مورد بنياد نخبگان آه من سال گذشته در همين جلسه آن را مطرح آردم؛ این

ی بنياد تصویب شد و آن را پيش  اساسنامه. وجود بياوریم بررسی و حل مشكالتی آه شما گفتيد، به

رف شود و   انشاءا     هللا  برطرف البته به نظر ما اساسنامه نواقصی دارد آه حتمًا باید برط. ما آوردند

جمهور  بينم امروز مسؤوالن دولتی، از شخص رئيس اهتمامی آه خوشبختانه من می. خواهد شد

وجود  ها دارند، این اميد را در من به گرفته تا دیگران، به عملياتی آردن و اجرایی آردن طرحها و برنامه

ی پيگيری آار نخبگان در ذهن ما هست،  آه در زمينههایی  ی دغدغه آورد آه   انشاءا    هللا همه می

  ١٨٧.     از بين برود

  

  

  شوراهای اقماری 

در شوراهای اقماری باید . توانيد فعال آنيد خواهم عرض آنم آه شوراهای اقماری را هرچه می من می

ری گزارش گرفته ترین وقت و آارشان را به آن بپردازند؛ و از عملكرد شوراهای اقما آسانی باشند آه بيش

ها به دستور جلسه در شورای اصلی آمك  برداری شود، آه این گزارش ها بهره های این شود و از گزارش

  ١٨٨.     آند می

  

  توليد علم 

بنا شد من به آقای ]  آه جزو شوراها و آار شماست[» پردازی و توليد علم ترویج نظریه«ی  درباره

! انشاءا     هللا آمك آنيد.  الی آمك آنند آه این شورا دنبال شودجمهور سفارش آنم آه از لحاظ م رئيس

واقعًا فكر آنيد، تا این شورای اقماری بتواند این آار را در این زمينه بكند و بعد هم عملياتی شود؛ صرِف 

  .بيان و آرزو نباشد

ی، علوم یكی، علوم پایه است؛ یك: خواهم تأآيد آنم ی خاص می ی علم، من بر نقطه در زمينه

  ١٨٩.      انسانی



  

  نماز 

باره اهتمام  آنم آه در این ها عرض می در مورد نماز، بخصوص به مسؤوالن آموزش و پرورش و دانشگاه

ها  های خود را در دستگاه ی نماز هستند، بتوانند برنامه انشاءا      هللا آسانی آه مسؤول اقامه.  بورزید

ها باید  انشاءا     هللا  ها شده، بعد از این هم این همكاری با اینهای خوبی  همكاری. بسهولت اجرا آنند

  ١٩٠.     روز زیاد شود روزبه

  

  دانشگاه آزاد و دولتی 

جای . بحث دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی را نگذارید به سطوح عمومی برسد؛ بسيار بحث بدی است

های مربوط به شورای عالی انقالب  ونهای دولت، آميسي های مجلس، آميسيون این بحثها در آميسيون

ممكن است مطالباتی وجود داشته باشد و بحق هم . های تخصصی است فرهنگی و دیگر آميسيون

  ١٩١.      جاست ها درست هم باشد؛ اما جایش آن باشد؛ ممكن است پيشنهادهایی باشد و بعضی از آن

  

  

  

  رشد علمی 

این را بدانيد آه اعتقاد راسخ بر این است آه ! اهیهای اساتيد و اهل علم دانشگ آقایان و خانم

یعنی . ی آارهای اساسی برای پيشرفت آشور باشد پيشرفت علمی و رشد علمی در رأس همه

ما باید خود را از فقر علمی نجات . ی علم ترین زیرساخت آشور، زیرساخت انسانی است به وسيله مهم

خارجی توجه دارند آه اگر بخواهند آشوری را تحت  عوامل. ی اول و اساسی ماست دهيم؛ این مسأله

  .ی اقتصادی و سياسی نگه دارند، راهش این است آه نگذارند از لحاظ علمی پيشرفت آند سيطره

ی با ظلم و دفاع از ارزشهای  ی عدالت و مبارزه امروز نظام جمهوری اسالمی سر آار است آه داعيه

بتواند مردم خودش را به اوج علمی برساند، قطعًا برای مستكبران چنين نظامی اگر . واالی انسانی را دارد

  ١٩٢.     عالم خطر بزرگی را به وجود خواهد آورد؛ این واقعيتی است آه امروز وجود دارد

  

  گسترش علم و دانایی 

سالمی بدون از وظایف حتمِی دولت اسالمی، گسترش علم و دانایی است؛ چون دولت ا

ها  واقعًا انسان. گسترش آزاداندیشی هم مهم است. ه جایی نخواهد رسيدگسترش علم و دانایی ب

وقتی آزادی فكر بود، . آزادی بيان تابعی از آزادی فكر است. باید بتوانند در یك فضای آزاد فكر آنند

در . ها بتوانند آزاد بيندیشند عمده، آزادی فكر است آه انسان. طور طبيعی آزادی بيان هم هست به

های عظيم  برای فكر، برای علم، برای ميدآن. ، امكان رشد وجود نداردی آزاد فكریغير فضا

  ١٩٣.    پيشرفت بشری اصًال جایی وجود نخواهد داشت

  

  شكستن مرزهای علمی 

البته پيشرفت علمی هم با تقليد حاصل نخواهد شد؛ با . ما باید دنبال علم و پيشرفت علمی باشيم

ها و  ی دانشگاه وظيفه. ش رفتن و فتح مناطق ناگشوده، حاصل خواهد شدابتكار و شكستن مرزها و پي



آه همان تحقيق است  - مسؤوالن دولتی هم باید این پایه و اساس را . مراآز تحقيق خيلی سنگين است

مورد توجه قرار دهند و بدانند آه نه علم و نه فناوری، بدون وجود مراآز فعال تحقيقاتی، پيشرفتی  - 

ها باید   انشاءا     هللا مورد  های ما، هم مراآز تحقيقاتِی خارج از دانشگاه هم دانشگاه. تنخواهد داش

   ١٩٤.      حمایت و توجه قرار بگيرند

  سياست داخلی
  

  گانه  انسجام قوای سه

بعضيها دوست داشتند . گانه، نعمت بزرگی است؛ آسان هم به دست نيامد این هماهنگی بين قوای سه

. آه دائم بين قوای مملكت درگيری و ستيزه و چالش باشد - هم دوست داشته باشند شاید حاال  - 

شود آه قوا هرآدام به  البته این مانع از این نمی. امروزبحمد ا      هللا   انسجام هست؛ همراهی هست

  ١٩٥.     وظائف خودشان عمل آنند

  

  پرهيز از دام بگو مگوهای سياسی 

ت عرض بكنم، این است آه مسئوالن گوناگون دولتی، بخصوص مسئوالن ی دیگری آه الزم اس یك نكته

های سياسی و جناحی تلف نكنند، آه این یكی از  سطوح باال، وقت خودشان را به بگومگوهای متداول عرصه

شود، مسئوالن دولتی  ای ایجاد می آه توضيح ندهند؛ چرا، ما این را تأآيد داریم آه هر شبهه نه این. آفتهاست

توجيه و تبيين آنند؛ لكن در دام بگو مگوهای سياسی و تحرآات گوناگون شبهه را برطرف آنند و توضيح دهند؛  آن

  ١٩٦.     ها را از آار باز ميدارد؛ پرهيز از این، به نظر ما بسيار الزم است این، این. جناحی نيفتند

  

  تكليف را انجام ميدهيم  

ی مسائل، ما آنچه را آه حق است، آنچه را آه درست  قيهای، هم در ب ی انرژی هسته هم در مسئله

های منصف سراسر دنياست، ميگوئيم؛ آن را ما ميخواهيم  است، آنچه را آه مطابق با فهم و مورد تأیيد انسان

جنجالها هم اثری نخواهد گذاشت؛ از هيچ طرف اثری نميگذارد؛ نه . آنيم و همان را هم با شجاعت دنبال می

ما همانی آه پيش خودمان و خدا صحيح است و حجت داریم، انجام . آند آند، نه ما را آند می یما را تند م

ملت ایران نشان دادند آه با استقامتند، با . نجام ميدهيمآنيم تكليف ماست، او را ا آنی آه احساس می. ميدهيم

  ١٩٧ .     ما همراه هستندما اگر درست حرآت آنيم، ملت با . اند، صادقند قدرتند، وفادارند، در صحنه

  

  ای رو در مواضع هسته پيش

.     ای بود و پيشرو در این آار است مند به ایستادگی در مواضع هسته دولت هم خودش عالقه

١٩٨  

  یك دست بودن 

دشمنانی هم داشت و دارد؛ این را به شما . هماهنگی مجلس و دولت هم یكی از برآات این دوره است

ها  طور شعار دادند آه این از اول هم همين. ستند آه با هماهنگی دولت و مجلس مخالفندآسانی ه. عرض بكنم

طور انتخاب آرده بود؛  ملت این آار را آرده بود و این. یكدست آردند؛ با این آه آسی در این یكدستی تأثيری نداشت

چه آار آنيم؟ این یكدستی عيب ! یگراند د حاال یكدست درآمده. طور طور، نمایندگان را هم این رئيس جمهور را آن

  ١٩٩.       ر آنند و با هم اهداف مشترآی را دنبال بكنندنيست، حسن است؛ تا بتوانند با همدیگر آا



  

  موانع اتحاد 

هاست؛ از حال هم خبر  اطالعی ها و بی فهمی ها بعضًا آج ی آن عمده. شود چيزهایی مانع از اتحاد می

شویم؛سوء  تباه میی تفكرات یكدیگر دچار اش ی عقاید هم، درباره آنيم؛ درباره ت میی هم توهما نداریم؛ درباره

افرادی هم متأسفانه بر اثر همين سوء فهم، . زنند ها دامن می ها، آه دشمنان هم بشدت بر این سوءتفاهم تفاهم

ها استفاده  از آنگيرند و دشمن  دشمن قرار می ی این بازی ی آلی دشمن، بازیچه سوء تحليل، ندیدن نقشه

  ٢٠٠.    آند می

  

  ی خليج فارس  امنيت حوزه

نباید امریكا و انگليس و بيگانگان و دیگران و ] ی خليج فارس حوزه[ی مهم  برای دفاع از این منطقه

ورزان بيایند؛ خود ما باید امنيت این منطقه را حفظ آنيم؛ باید بيایيد و این با همكاری آشورهای  طمع

  ٢٠٠.     كن استخليج فارس مم

  

  مراقبت از جنگ روانی دشمن

آنم؛ مراقب باشند، طوری حرف نزنند،  من به عناصر سياسی داخلی هم دوستانه نصيحت می

امروز . طوری موضعگيری نكنند آه به مقاصد دشمن در جنگ روانی آمك شود؛ به دشمن آمك نكنند

. اعتماد آند، به دشمن آمك آرده ه آینده بیهر آس آه مردم را نااميد آند و به خود، به مسئولين و ب

. به دشمن ملت ایران آمك آرده - هر نوع اختالفاتی  - امروز هر آس آه به اختالفات دامن بزند 

تریبون دارند، جایگاهی دارند، باید مراقب باشند؛ نباید بگذارند  آسانی آه قلم دارند، بيان دارند،

ی دشمن با ملت ایران  ترین بخش مبارزه دشمن، مهم جنگ روانی. ها استفاده آند دشمن از آن

  ٢٠١.      است

  انصافی در بعضی از مطبوعات  بی

آنند،  آنند، بددهنی می چندی پيش رئيس جمهور محترم از مطبوعات گله آرد آه بدگویی می

حق را به  بينم؛ من من معموًال مطبوعات را می. آنند؛ و بعضی از مطبوعات اعتراض آردند پراآنی می لجن

آه انتقاد  بعضی از مطبوعات نه این - ی مطبوعات  گویم همه نمی - من معتقدم . رئيس جمهور دادم

آند تا  های تبليغاتی و رایج دنيا استفاده می آنند؛ از روش انصافی می بی - انتقاد ایرادی ندارد  - آنند  می

 - رند یا نادیده بينگارند، و اگر عيبی هست آن آاری را آه در دولت به نفع مردم انجام گرفته، زیر سؤال بب

. ایرادی ندارد. بيند این را انسان در بسياری از مطبوعات می. آن عيب را بزرگ آنند - ولو آوچك هم باشد 

  .این هست، اما ملت ما آگاه و هوشيارند

ما  امروز بحمد ا      هللا موقعيت ما، موقعيت مستحكمی است؛ بعكس موقعيت دشمنان و مخالفان

  ٢٠٢.      متزلزل است

  

  ! شعار حاآميت دوگانه 

. تر محسوس است ی سياسی آشور هم امروز وحدت و یكپارچگی مردم از هميشه بيش در عرصه

دادند؛ شعارهایی آه فقط برای جدا آردن مردم از یكدیگر خوب بود؛ به این هم قانع  ای شعار می عده

نی در خود حاآميت و مدیریت آشور دودستگی به وجود آید و دادند؛ یع نبودند، شعار حاآميت دوگانه می

ها بحمد ا    هللا منزوی  این. آشيدند دادند و خجالت هم نمی به جان هم بيفتند؛ این را صریحًا شعار می



مردم، دلهایشان به هم . امروز یكپارچگی و همدلی در مدیریت آشور، یك نعمت بزرگی است. اند شده

  ٢٠٣.      ين مردم و دولت هم خوب استنزدیك است و اتحاد ب

  

  تبيين درست مشروطيت 

ی مشروطيت استفاده آنيم، نباید بگذاریم این اشتباه تكرار شود؛ یعنی  خواهيم از تجربه ما اگر می

گونه مجامله در نظر داشته  ترسيم آرده، صریح و بدون هيچ بایستی آن هدفی را آه انقالب اسالمی

هاست؛ غير از این است آه ما هدف را فراموش و گم  قتضائات زمان غير از این حرفالبته رعایت ا. باشيم

ما واقعًا احتياج داریم به یك تاریخ مستنِد قوِی روشنی از . آنيم و به شعارهای دیگران دل ببندیم

 مشروطيت را باید درست تبيين آنيم، آه البته وقتی این تاریخ تبيين شد و در سطوح مختلف. مشروطيت

پخش و منتشر خواهد  - آموزی و دانشگاهی، چه در سطوح تحقيقی  چه در سطوح دانش - آماده شد 

  ٢٠٤.      حقيقت این است آه ما هنوز از مشروطيت یك تاریخ آامل جامعی نداریم. شد

  

  جهتِی سه قوه  هم

آنند، آه این  مییی این را محكوم  البته عده. جهتِی سه قوه برای ملت ایران یك فرصت است امروز، هم

آه آسانی در قوای مختلف با انتخاب و خواست مردم در جهت واحدی از  این. محكوم آردن غلط است

البته عرصه باز . لحاظ مشی سياسی حرآت آنند، هيچ چيز مضری نيست؛ برای آشور مفيد است

رفيت اشخاص، آند؛ قدر و ظ منتقد، انتقاد منصفانه می. بينند است، آارها شفاف است و مردم می

نگذارید این فضای . االن فرصتی پيش آمده است. شود؛ این ایرادی ندارد ها مشخص می ها و انگيزه همت

توجه داشته . مورد برخی از اشكاالت یا با بزرگ آردن چيزهای آوچك، از بين برود هماهنگی، با طرح بی

جهت اختالف به  بين عناصِر همخواهند  های بدخواه و بددلی وجود دارند آه می باشيد چشم و گوش

خيلی مراقب باشيد؛ هم در دولت مراقب باشيد، هم در مجلس . وجود بياورند و نگذارند آار آنند

های گوناگون سياسی و مطبوعاتی و  ی قضایيه مراقب باشيد، هم در عرصه مراقب باشيد، هم در قوه

منطق، بزرگنمایی،  جویِی بی ت؛ عيبی مطالبات مردم، خوب اس انتقاد، طلب اصالح و مطالبه. غيره

  ٢٠٥.      ها را باید از هم تفكيك آرد اساس بد است؛ این پراآنِی بی زنی و افترا و شایعه تهمت

  

  اختالف، خودخواهی، غفلت : استغفار از سه گونه گناه

ا م. ی عمل و رفتار است ی ایمان و هم در مرحله این برگشت، هم در مرحله. توبه، یعنی برگشت

  .ی اوِل اهميت است هایی داشتيم و داریم؛ باید خود را اصالح آنيم؛ و این در درجه آوتاهی

شویم، آه  خودمان اصالح می - ترین وظایف ماست  ی مقدماتی و جزو بزرگ آه مرحله - ی اول  در مرحله

 ی آسب ی آارها مقدمه ی اصالح خود است؛ همه ی آارها مقدمه اساس هم این است؛ یعنی همه

  .رضای الهی از خود است

ی دیگر، استغفار اجتماعی و اصالح اجتماعی است؛ مسير و هدف جمعی و آارآرد عمومی را  مرحله

ترین نمونه از تأثير استغفار و مفهوم و محتوا و  ی توانایی خودمان اصالح آنيم؛ آه این واضح در حوزه

اگر اراده آنيم، این آار آسان است و . اب آوردنباید این آار را دشوار به حس. مضمون واقعی استغفار است

  .توانيم ما می

خورد؛ من و شما در آارهای مدیریتی هم به آن  ها به درد ما می از سه گونه گناه باید استغفار آرد؛ این

: سه جور گناه وجود دارد. آند های بزرگی را بر ما وارد آرده است و می ها خسارت غفلت از این. نياز داریم



آه تعبير ظلم به نفس در قرآن و در حدیث فراوان است  - جور گناهی است آه فقط ظلم به نفس است  یك

گردد؛ گناهان متعارِف فردِی  شود و اثر مستقيمش هم به خود او برمی گناهی است آه فرد مرتكب می - 

ه دیگری شود، اما اثر مستقيم آن به مردم و ب نوع دیگر، گناهی است آه فرد مرتكب می. معمولی

این گناه، ظلم به نفس هم هست؛ اما چون تعدی و تجاوز به دیگران . تر است این گناه، سنگين. رسد می

شود به  تر است؛ این گناه بيشترمتعلق می تر است و عالج آن هم سخت است، دشواری آار آن بيش

المللی  های بين ها؛ این گناه مدیران است؛ این گناه سياستمداران است؛ این گناه شخصيت حكومت

تواند  هایی است آه یك آلمه حرفشان، یك امضایشان، یك عزلشان، یك نصبشان می است؛ این گناه آن

طور گناهی ندارند؛ اگر هم  مردم عادی معموًال این. هایی و گاهی ملتی را تحت تأثير قرار دهد خانواده

پای آسی را عمدًا لگد آند؛ در این حد  اش خيلی ضعيف است؛ آسی راه برود و مثًال داشته باشند، دایره

طور آه  همين. اش وسيع است اما من و شما اگر قرار شد مبتالی به این نوع گناه شویم، دامنه. است

گفتيم، یك امضای ما، یك حكم ما، یك حرف ما، یك قضاوت ما، یك نشست و برخاست ما در محل 

این نوع گناه هم استغفار . های زیادی برساند تواند اثر مستقيم خودش را به جماعت گيری می تصميم

گناه نوع اول استغفارش به این است آه انسان صادقانه از خدای متعال آمرزش . متناسب با خودش دارد

ی  مقوله. شود؛ انسان باید آن را درست آند بخواهد؛ اما گناه نوع دوم مساله اش فقط با استغفار حل نمی

  .آید جا پيش می شكالت را برطرف آردن، ایناصالح آردن و درست آردن و م

اختالف . زند اختالف به ما ضربه می. از اختالفات باید توبه و استغفار آنيم. ی اختالف است یكی مسأله

گاهی با برانگيختن احساسات قومی و مذهبی و محلی و سياسی است؛ گاهی با به آشمكش 

ت وجود داشته باشد، ایرادی هم ندارد؛ اما نباید اختالف فكری ممكن اس. رساندن اختالفات فكری است

ها  بنده به معنای حقيقی و وسيع آلمه معتقد به آزادی بيانم؛ منتها برخی از حرف. به آشمكش برسد

بله، چند نفر فقيه بنشينند، چند . جایش در منبرهای عمومی نيست؛ جایش در مباحث تخصصی است

ترین  ی اساسی شناس بنشينند درباره بنشينند، چند نفر جامعهنفر حقوقدان بنشينند، چند نفر فيلسوف 

ی اصل توحيد با هم بحث آنند؛ یكی رد آند، یكی قبول آند، یكی استدالل آند؛ بعد هم  مسائل و درباره

ی  درباره. پخش بشود و جلوی چشم مردم قرار بگيرد؛ اما در محافل تخصصی این آار باید انجام بگيرد

طور  ی مسائل اساسی نظام جمهوری اسالمی هم همين طور است؛ درباره همينبينات انقالب هم 

  .است

. ها باید استغفار آنيم از خودخواهی. ی خودخواهی به معنای وسيع آلمه است دوم، مسأله

دل خودخواه به همان اندازه آه خودخواه و خودپرست . ی مقابل خداخواهی است خودخواهی نقطه

این خودخواهی به معنای وسيع آلمه است؛ یعنی شامل . پرستی دور استاست، از خداخواهی و خدا

ی  آميز از خود، از حزب خود، از جناح خود، از خویشاوند و وابسته استدالل و متعصبانه و حميت حمایت بی

ی  بسياری از اختالفاتی آه در جامعه. خود و از دوست و رفيق صميمی خود است؛ این غلط است

نگذاریم این حالت ادامه پيدا آند؛ نگذاریم این . جود داشت، ناشی از همين بودسياسی آشور ما و

  .ها در ما رسوخ آند و منشأ اثر شود خودخواهی

ایم، باید به خدا پناه ببریم و  اگر غفلتی در این مورد داشته. هاست سوم، غفلت از مردم و خدمت به آن

خدمت به «صوص شما مسؤوالنی آه مردم با شعار نگذاریم دل ما از مردم غافل شود؛ بخ. توبه آنيم

. اند شما را انتخاب آرده - چه در مجلس، چه در دولت  - » عدالت اجتماعی«، »ی با فساد مبارزه«، »مردم

ی با مفاسد،  به برآت گفتمان عدالت و خدمت و مبارزه. یك لحظه باید از خدمت به مردم غافل نشویم

شود این مفاهيم را  ی مردم به این مفاهيم بوده؛ نمی عالقه. گرفتهامروز این مجلس و این دولت شكل 

  .ها مفاهيم واقعی است؛ در ميدان زندگی است مجرد و انتزاعی بدانيم؛ این



اقتدار ملی را . های اصلی اقتدار ملی است سرفصل بعدی، غفلت از مبانی اقتدار ملی و موجبات پایه

  .شود؟ با علم و اخالق ی تأمين میاقتدار ملی با چه چيز. باید تأمين آرد

های اقتدار ملی این است آه  یكی از پایه. های موجود هم نباید غفلت آنيم ها و ظرفيت از توانایی

ها را طی آنند و این آارها را انجام  توانند این راه مسؤوالن آشور و آحاد ملت اعتقاد داشته باشند می

این را باید به مردم بدهيم؛ این از . بست احساس نكنند يط بندهند؛ خود را عاجز، بی دست و پا و در مح

موجبات اقتدار ملی جزو . ی وظایف ماست؛ این جزو آارهایی است آه دولت باید انجام دهد جمله

البته توهم قدرت هم . های حكومتی باید انجام دهند آارهایی است آه مربوط به حكومت است و دستگاه

پردازی برای خودمان فرض نكنيم؛ غفلت از  نيم، با تخيل و توهم و خيالتوا نمی آنچه را آه. نداشته باشيم

  .قدرت واقعی و حقيقی خودمان نداشته باشيم

های دشمن غفلت  هر چه از دشمن و توطئه. آنم، غفلت از دشمن است آخرین سرفصلی آه ذآر می

توجه دادن خود، تنبه دادن به خود به معنای  این توبه به معنای. ایم، بایستی از آن استغفار و توبه آنيم آرده

ها آشنا شد  ها و توطئه باید هوشمندانه و آگاهانه با دشمنی. هی و هشياری و باز شدن چشم ماستآگا

.      و در مقابل آن هوشمندانه و آگاهانه و مدبرانه از خود و از منافع ملی خود و از هویت خود دفاع آرد

٢٠٦  

  

  همراهی با دولت

الحمدا    . طور است دانم آه ارتباطات مجلس و دولت چه باطات مجلس و دولت خوب است و من میارت 

ی  اندیشانه های یكسانی است؛ این را به عنوان یك نگاه مصلحت های آلی، جهت گيری هللا جهت گيری

شور، ی آشور و در مدیریت آ دولت در اداره. با دولت بایستی همراهی بشود: آنم اساسی من عرض می

ها ممكن است با مجالس، با بعضی از نخبگان یا با  ها، دولت ی برنامه در همه. جهتگيری درستی دارد

تواند ادعا آند  نظرها هم هيچ آس نمی نظرهایی داشته باشند؛ در این اختالف بعضی از افراد دیگر اختالف

اهی حق با این طرف باشد، آه قطعًا و در همه جا، حق با این طرف است یا با آن طرف؛ ممكن است گ

اما این نباید موجب بشود آه دولت اصولگرای معتقد به مبانی . گاهی هم حق با آن طرف دیگر باشد

  ٢٠٧.      آشی، تضعيف بشود؛ این را توجه داشته باشيد انقالب و بشدت در حال تحرك و خدمت و زحمت

  

  دشمنان داخلی و خارجی 

ولت اسالمی دو دسته دشمن دارد؛ یك دسته دشمنان شناخته شده د. دولت اسالمی دشمنانی هم دارد

اند؛ چون دولت اسالمی با  گران و دیكتاتورهای دنيا به دالیل واضح دشمن دولت اسالمی ی سلطه همه. هستند

ی زندگی معتقد نيستند  آسانی هستند آه به دین یا به ورود دین در عرصه. اصل سلطه و دیكتاتوری مخالف است

گویند اقتصاد باید از دین جدا باشد، سياست از  ها هم با دولت اسالمی مخالفند؛ می این - اصطالح سكوالرها به  - 

ی  دسته. دین جدا باشد، زندگی اجتماعی از دین جدا باشد، تحرآات و نشاطهای مردمِی عمومی از دین جدا باشد

مرگ ما بيش از آنچه ناشی از این باشد آه دیگری . ها ها و ميكروب ها، بيماری اند؛ یعنی آفت دوم دشمنان درونی

دولت اسالمی باید مواظب . آید وجود می بياید ما را بُكشد، ناشی از این است آه در درون خودمان اختالفی به

غفلت آردن و از راه منحرف . یكی دو مورد از این آفتها را بگویم. ها آفتهایش است اش باشد؛ این های درونی دشمن

. آه مابازایی در عمل داشته باشد ی از آفت هایش این است آه ما ادبيات دینی را غليظ آنيم؛ بدون اینشدن، یك

آه ادبيات دینی تقویت شود،  این. آند آشاند و هم ریاآاری را در بين مردم تشویق می این ما را، هم به ریاآاری می

آنيم، در زبان  بيش از آنچه در رفتارمان اسالمی عمل می. من با آن هيچ مخالفتی ندارم؛ ولی باید مابازا داشته باشد

محتوا را . تر اهميت دادن به فرم تا به محتوا، از آن آفتهاست بيش. و اظهار و تظاهراتمان نخواهيم خود را جلوه دهيم



كی از ی. ی مدیریتمان تحول ایجاد آنيم خواهيم حقيقتًا اسالمی شویم، باید در نحوه اگر می. باید اسالمی آرد

 - ی زیادی را جذب آرد  آه به نظر من این حرف، عده - جمهورمان در تبليغات انتخاباتی  های خوب آقای رئيس حرف

اولين گام در تحول . این تحول در مدیریت را چه آسی باید انجام دهد؟ خود ما باید انجام دهيم. تحول در مدیریت بود

یی آه به خرج  و نصب خودمان، ِاعمال مدیریت خودمان، جذبه این است آه رفتار خودمان، آيفيت آارمان، عزل

دهيم،  دهيم، برخوردی آه با طبقات مخاطب و مراجع به خودمان انجام می دهيم، انعطافی آه به خرج می می

ه آه گفتم ادبيات دینی را غليظ آردن بدون مابازا، یكی از آفتهاست، اشتباه نشود با آاری آ البته این. اسالمی باشد

های اسالمی را از بين مردم بردارند؛ نخير،  های اسالمی و نشانه ها گوشه و آنار دنبالش هستند آه پرچم بعضی

اصًال بنای شعائر بر تظاهر و بر نشان دادن و بر . های اسالمی را تضعيف آرد مطلقًا نباید نشانه. گویم بنده این را نمی

ضمنًا این هم آه بگویند شما متحجرید . ا مطلقًا نباید تضعيف آردشعائر ر. مطرح آردن و جلو چشم نگهداشتن است

اند و  ها هميشه هست و گفته ها خيلی گوشتان بدهكار نباشد؛ از این حرف آنيد، به این حرف و طالبانی عمل می

ها متحجر  ؛ آنها اصًال مخالف عقلند آن. ما با هر حرآت و گرایشی از نوع طالبان، در اصل و بنياد مخالفيم. گویند می

تر به تحجر و به طالبانيسم  اتفاقًا آسانی آه در مقابل جناح متعبد و پایبند ایستادند، به یك معنا بيش. بودند

ها گفتند، همان را  هرچه غربی. ها و درسهای غربی تحجر دارند ها هم نسبت به آموخته ترند؛ چون آن نزدیك

رسانند؛  ها را به گوش ما نمی تازه حرفهای جدید غربی. همين است صددرصد باید اجرا آرد؛ این تحجر نيست؟ تحجر

آنند؛ چه در  آورند در جامعه مطرح می حرفهای قرن نوزدهمی، حرفهای آهنه شده و حرف های منسوخ را می

سياست، چه در اخالق، چه در گرایش دینی، چه در شكل حكومت و چه در اقتصاد، متحجرانه و متعصبانه 

تحجر و دوری از عقالنيت، مظهرش . اصًال مظهر طالبانيسم تحجر است. آه بيشتر طالبانيسم است ینایستند؛ ا می

  ٢٠٨.      قرآن اساساً از اولش بر اساس تعقل پيدا شده. آنيم ما به تعقل توصيه می. همين است
  سياست خارجی

    

  های اسالمی  اتحاد دولت

مت اسالمی باشند، قوی تر خواهند شد، تا متكی باشند های اسالمی اگر متصل به دریای بيكران ا دولت

امی به های اسل اما اگر دولت. آورد ها قدرت نمی به سفير امریكا و فالن سياستمدار امریكایی؛ این، برای آن

دیك شوند، چرا استكبار بتواند دنيای اسالم، به امت اسالمی و به این دریای عظيم و خروشان متصل شوند؛ به هم نز

گران جدا آند؛ به حساب او برسد، بعد برود سراغ یك دولِت دیگر؟ دولت اسالمی را هدف قرار بدهد و او را از دییك 

  ٢٠٩.     توانند های اسالمی، متحد و منسجم باشند و بدانند آه می دولت. همه باید به این مسأله توجه آنند

  

  شناخت سياست دشمن 

امروز . ی او را دانست دشمن را باید شناخت، بعد باید نقشهاول . ما در مقابل دشمن وظائفی داریم

آنيم؛ افق  ی خودمان را تعریف می ساله های پنج ما سياست. دشمنان بيرون ما هم برای ملت نقشه دارند

دشمن ما هم . آه راه خودمان را مشخص آنيم آنيم؛ برای این ساله را تعریف می انداز بيست چشم

  ٢١٠.      باید سياست او را بشناسيم. ا برنامه دارد؛ او هم سياستی داردطور؛ او هم برای م همين

  

  نتيجه قطعی و حتمی 

ی ظرفيت و نيروی  ی ایستادگی، مقاومت، توآل به خدای متعال و استفاده از همه اسرائيل در سایه

اسالم  ی دنيای ی عمومی و متعلق به همه این یك نسخه. حزب ا    هللا و مردم لبنان شكست خورد



شرطش این است آه ماها آه مسئوالن آشورهای اسالمی هستيم، . آند است؛ هيچ تفاوت نمی

های شخصی خودمان را در قضيه دخالت ندهيم و مصلحت امت و مصلحت آشور  منافع، خواستها و هوی

  ٢١١.      را در نظر بگيریم اگر این شرط رعایت شود، این نتيجه قطعی و حتمی است

  

  تا توانستن و از توانستن تا تحقق پيدا آردن  از خواستن

های سياست خارجی تحرك و نشاطمان خوب است و انسان این تحرك و نشاط و فعاليت  ما امروز در زمينه

ابتكار عمل هم در بسياری از مسائل جهانی در دست نظام جمهوری . بيند آه هست یع را میوس

نظيری است آه ابتكار عمل  سابقه و آم ی آم یك پدیده این. ای اسالمی است؛ بخصوص در مسائل منطقه

ته باشند تا دیگران یك طور نيست آه منتظر نشس این. در دست مسئوالن نظام جمهوری اسالمی است

  ٢١٢.       آنند ها اقدام و ابتكار می ها هم به مخالفت یا موافقت یك چيزی بگویند؛ نه، این حرفی بزنند و این

  

  لت دفاع از امنيت م

های مسؤول است آه دشمنان ملت را درست بشناسند؛ ایادی دشمن را در ميان  ی دستگاه وظيفه

های دشمنان را بشناسند و از حق ملت دفاع آنند؛ از امنيت ملت دفاع آنند؛ از  گيری مردم بدانند؛ جهت

  ٢١٣.      های مسؤول است ی دستگاه پژوهی و پيشرفت علمی در آشور دفاع آنند؛ این وظيفه دانش

  

  ها  ترین دولت دولت ما محبوب

ی  اند و داعيه ی امریكا را در دست گرفته من به مسؤوالن امریكایی، به این تيم و گروهی آه امروز اداره

ای آاش بشنوند؛ ای آاش فكر آنند؛ ای آاش . خواهم دو سه مطلب را بگویم رهبری دنيا را دارند، می

جمهورتان را با  شما خودتان را با دولت ما مقایسه آنيد؛ رئيس :گویم  ها می من به آن! بفهمند

ها در تاریخ ایاالت متحده  دولت شما امروز در داخل امریكا منفورتریِن دولت. جمهور ما مقایسه آنيد رئيس

امروز دولتی آه در امریكا بر سر . اند ی دنيا اعالم آرده های خودشان به همه است؛ این را در نظرسنجی

شما این را مقایسه . ها از نظر مردم امریكا منفورتر است ی دولت است، در تاریخ ایاالت متحده، از همهآار 

ها بعد از مشروطه تا امروز است؛ در طول این  ترین دولت آنيد با دولت ما، آه امروز دولت ما یكی از محبوب

  ٢١٤.      صد سال

  

  یك مقایسه 

خل آشور مقایسه آنيد؛ با سفرهای مسؤوالن آشور ما مقایسه شما وضع خودتان را با وضع ما در دا

جمهور ما و با سفرهای رؤسای جمهورِی قبلِی ما به لبنان، سودان، پاآستان  آنيد؛ با سفر اندونزی رئيس

و به جاهای دیگر مقایسه آنيد و ببينيد مردم در این آشورها چه شور و شوقی نسبت به رؤسای جمهور 

  آنيد؟ چرا اعتراف نمی! فهميد؟ ها را نمی چرا این. دهند می اسالمی ایران نشان

 - ها  جمهور امریكا را مقایسه آنيد با پيام غيرمؤدبانه و سخيف امریكایی جمهور ما به رئيس پيام رئيس

آميز، ُپر از  آه خارج از عرف دیپلماتيك و لبریز از تكبر حماقت - این پيام چند روز قبل در دنيا منتشر شد 

  ٢١٥.      های پوچ بود د و حرفتهدی

  

  اتحاد دولت اسالم 



مدت و  تدریجًا و در ميان - درست است آه حرآت در راه رشد و صواب، یك امر دفعی نيست 

ها در  گيری آن ی نخبگان و مسئوالن، و تصميم نمایانه اما حرآِت ره -  دهد بلندمدت نتيجه می

به ضرر امت اسالمی خواهد بود؛ همه باید ی دنيای اسالم، هر روز آه تأخير بيفتد،  همه

  ٢١٦.     امروز روز اتحاد دنيای اسالم است. احساس مسئوليت بكنند

  

  اقتصادی
  

   بنزین

جوانبش را درست مالحظه آنند و پيش . های بود؛ خوب شد انجام گرفت ی بنزین آار شجاعان مسئله

اگر ما بتوانيم این ! ی انرژی ميدهيم تومان ما یارانههزار ميليارد  ها خواندم، گمانم چهل من در گزارش. ببرند

را بتدریج آم آنيم، این مبلغ گزاف و آالن، صرف چه خواهد شد؟ صرف مدرسه، صرف جاده، صرف زندگی 

آه در راه دود آردن آاالئی صرف شود  های گوناگون، به جای این گذاری مردم، صرف اشتغال، صرف سرمایه

  ٢١٧.      رد آنيمآه ما آن را از بيرون وا

  

  تحقيقات   بودجه

ی  ی تحقيقات ما در مجموعه ی تحقيقات نياز داریم، با آنچه آه امروز بودجه ی بودجه آنچه آه ما در زمينه

ام و غير از جلسات  ام، تأآيد آرده من هم سفارش آرده. ی زیادی دارد ی آشور است، فاصله بودجه

ام آه حتمًا این را در دولت دنبال آنند و به یك  لين گفتهعمومی، در دیدارهای خصوصی هم به مسئو

  ٢١٨.      جایی برسانند

  

  توليد ثروت عمومی 

ها  این سياست. ها بگویند های مشارآت مردم را در فعاليتهای اقتصادی به آن مسئوالن دولتی باید راه

م آشور است؛ همه از آن ثروت آحاد مردم، ثروت عمو. به معنای توليد ثروت عمومی برای جامعه است

طوری بشود آه منابع درآمدی آحاد مردم، . این است ٤٤های اصل  و سياست ٤٤روح اصل . برند سود می

بخصوص طبقات ضعيف، متنوع شود؛ مردم بتوانند گشایشی پيدا آنند؛ این یك گام بلند در راه رفاه 

  ٢١٩.      عمومی است

  

  قانون اساسی  ٤٤های آلی اصل  سياست

ابالغ  - ها  این سياست» ج«به استثنای بند  -  ٤٤های آلی اصل  سياست ١٣٨٤اوِل خرداد سال  در

آه مربوط به واگذاری  - ها هم  این سياست» ج«، بند ١١/٤/٨٥در حدود یك سال بعد، یعنی . شد

 فردای آن روز هم در پاسخ به. ابالغ شد - خصوصی و تعاونی است بنگاههای اقتصادِی دولتی به بخش 

ای آه به  به مجموعه» ج«ی رئيس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند  نامه

 - از آخرین ابالغ ما . هایی از جامه تقسيم بشود، ابالغ شد قرار شد بين گروه» سهام عدالت«عنوان 

این را . ش نيستبخ گذرد و پيشرفتها در این باب رضایت تا امروز، ماههای زیادی می -  ١٢/٤/٨٥یعنی 

من صریحًا به رؤسای محترم سه قوه در یكی دو ماه قبل از این، گفتم؛ حاال چرا این پيشرفتها خوب 

ی ابالغ این  ها و آنچه آه در پس زمينه آه توجه الزم به اهميت این سياست نيست؟ یا به خاطر این



نشده؛ یا به  - بعاد آن یعنی یك تحول عظيم اقتصادی در آشور و ا - ه شده بود ها دید سياست

های مختلف یا  افراد هر آدامی در دستگاه. آه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست خاطر این

ای آه باید بر  ها و از نتيجه ها و از مقاصد آن حتی در یك دستگاه، از بندهای مختلف این سياست

لكن . اشت واحدی ندارندالقول نيستند؛ درك واحدی و برد ها عاید بشود، متفق اجرای آن سياست

ی اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحوالت در  آنم تحوالتی آه در زمينه صریحًا عرض می

  .توانستيم یك الگوی موفقی از اقتصاد به دنيا عرضه آنيم ما باید می. های دیگر نيست بخش

دارد تا بند » الف«ند ها از ب این سياست. را مد نظر قرار بدهيد ٤٤های اصل  های سياست ی بخش همه

یك بخش آزاد آردن دولت از بار سنگين : آه خودش دو بخش است» الف«بند . پنج بند است. »ه«

به آن شرآتها اشاره شده؛ یعنی چيزهایی آه مربوط به صدر اصل  ٤٤شرآتهایی است آه در ذیل اصل 

های  ست آه به مردم، به بخشیك بخش دیگر این ا. ها خالص آند بود و باید خودش را زودتر از این ٤٤

گذاری  هست، سرمایه ٤٤شود آه در مواردی آه مشابه صدر اصل  خصوصی و تعاونی اجازه داده می

بند . هاست و خصوصياتی آه مربوط به تعاونی هاست، در آن ذآر شده مربوط به تعاونی» ب«بند . آنند

آمده؛ با یك  ٤٤ه در صدر اصل مربوط به واگذاری هاست؛ یعنی واگذاری همان شرآت هایی آ» ج«

یك بخش الزامات، آه دولت . باز خودش دو بخش دارد» د«بند . چند استثنا در آنجا ذآر شده. استثناهایی

آارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحيح انجام بگيرد و تسهيل بشود و بخش خصوصی به این آار 

درآمدهای این است آه وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی رغبت پيدا آند؛ یك بخش هم مربوط به مصارف 

» ه«بند آخر هم آه بند . آید، در آجا مصرف بشود هازای او و درآمد او آه در دولت می آنند، ماب واگذار می

های حاآميتی خودش را باید حفظ  دولت سياست. های حاآميتی دولت است است، مربوط به سياست

گذاری آند، متمرآز  تگذاری آند، هدایت آند، در یك موارد خاصی سرمایهگذاری آند، سياس آند، برنامه

و  . ی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگيرد همه. بشود؛ در یك موارد خاصی، از قبيل آنچه آه عرض آردیم

ود خواهد اال ما بعضی از این بندها را جلو بيندازیم، بعضی از بندها را فراموش آنيم، این عدم تعادل به وج

  .آمد و درست نيست

ی اقتصاد آشور، در  ی ما، باید این باشد آه ما در نگرشهایمان در مسئله ی این جلسه نتيجه! برادران

مان، نقش ها و سهم هایی  رفتارهامان و در ساختارهای تشكيالتی و اداریمان، قوانينمان و قواعد موضوعه

ها،  تی بدهيم و بر اساس این سياست گذاری و این سياستها دارند، باید تغييرا آه هر آدام از دستگاه

بودجه بر . های آشور است ی دستگاه این جزو وظایف حتمِی همه. ی خودمان را شكل بدهيم آینده

ها بایستی تنظيم و تصویب بشود؛ باید فعاليت های اقتصادِی بيرون از بودجه، بر  اساس این سياست

ی قضائيه وظائف بسيار  ر این زمينه هم مجلس، هم دولت، هم قوهد. ها تنظيم بشود اساس این سياست

  .مهمی دارند، آه باید انجام بدهند

آنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و آمك به  ی با فساد و ریشه معتقدم آه مبارزه

يدا نكند، یك آه فساد در این آار راه پ البته برای این. است آه ابالغ آردیم ٤٤های اصل  همين سياست

  ٢٢٠.      ها پایبند باشند الزاماتی وجود دارد آه دولت، مجلس و قوه قضائيه، باید به آن

  

  رونق اقتصادی آشور 

ما . اصل هم شكوفایی اقتصادی رسيدگی به زندگی مردم است و رسيدگی به اقتصاد آشور 

ترویج بشود؛ با قاچاق  ليد داخلیگذاری حمایت بشود؛ آارآفرینی بشود؛ تو احتياج داریم آه از سرمایه

دنبال بشود؛ ثبات و و فساد مجدانه مبارزه بشود؛ اشتغال به عنوان یك مبنای اصلی و یك هدف مهم 

ای آه امروز یك چيزی  مقررات اقتصادی - ها و مقررات اقتصادی انجام بشود  شفافيت و انسجام سياست



ات اقتصادی و قوانين ما باید هم ثبات داشته باشند آه مقرر - ای ندارد  بگویيم، فردا عوضش بكنيم، فایده

بازاریابی . یزی آنند، هم باید منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشدر مردم بتوانند روی آن برنامه

آه جزِو آارهایی است آه ما  - ترین وظایف برای رونق اقتصادی آشور است  جهانی، یكی از مهم

ها را  ها؛ ما بایستی این رسانی آامل از فعاليتها و برنامه و اطالع - ی ماست آاریها ایم و جزِو آم نكرده

ی  دور بماند؛ مسئله ی راهبردی اساسی آشور نباید از نظرها البته برنامه. در نظر داشته باشيم

ذخایر ارزی مطمئن آه آشور بتواند با شوآهای اقتصادی و ارزی مقابله آند؛ تأمين منابع توليد و 

های راهبردی توليد و انتقال آب و انرژی در آشور، جزِو مسایلی است آه ما در  گذاری؛ برنامه سرمایه

ها بایستی با جدیت دنبال بشود؛  ها محسوس خواهد شد؛ این چند سال آینده بشدت نيازمان به آن

ن همي - ای  پرداختن به همكاریهای منطقه. ی رونق اقتصادی آشور است ها جزِو همان مقوله این

ما این چيزها را باید با . چيزهای الزمی است - ... گيرد؛ اآو، شانگهای و آارهایی آه االن انجام می

ن درآمد را آه از ما ای. ی بهينه آنيم از نفت هم باید استفاده. جدیت دنبال آنيم و همت بگماریم

دارد؛ بایست آنيم؛ این، معنی ن ی زندگی می آوریم، صرف مسایل روزمره طریق نفت به دست می

یم؛ البته این، آاِر امروز و دیروز آن ما این نفت را ضایع می. ی صحيح انجام بگيرد ها با محاسبه این

نيست؛ دهها سال است آه بنای اقتصاد و پيشرفت آشور روی این روش گذاشته شده است و یك 

  ٢٢٩.       شود آن را عوض آرد شبه هم نمی

  

  روش درست 

ی  ها را باید دولت انجام بدهد و آینده دهد، این صی به طور طبيعی انجام نمیآارهایی آه بخش خصو

ی، عين همين نگرانيها در بخش از طرف. ای ی هسته هاست؛ مثل همين مسئله آشور متوقف به این

ها هست، آه قبًال  نگرانی طور همين. هم وجود دارد - ی رفع فقر و محروميت  مسئله - مربوط به عدالت 

شان، چه آنچه آه در  یغات علنیه تبلچ - البته امروز شما به تبليغات خارجيها آه نگاه آنيد . دماشاره آر

آنند، آه شاید این گفتگوها در اختيار بعضی از شماها  محاورات سياسی و دیپلماسی دوجانبه بيان می

 ن، غلط است؛ اینخواهند مسئوليت این وضع را به گردن دولت آنونی بيندازند؛ ای بينيد می می - باشد 

روش، روش . ها بتدریج به وجود آمده؛ آسی هم سوءنيت نداشته است ول سالطور نيست، بلكه در ط

  ٢٢٣.       درستی نبود و به اینجا منتهی شد

  

  گذاری  سرمایه

ها باید حدود دوازده  اند، رشد آن هایی باید انجام بگيرد آه طبق محاسباتی آه آرده گذاری سرمایه

فقط در بخش نفت محاسبه آردند آه در طول . شود سال باشد؛ این، خيلی رقم باالیی می درصد در

دولت قادر است . ميليارد ١٧گذاری آنيم؛ یعنی سالی  ميليارد دالر باید سرمایه ١٧٠ده سال آینده، 

دولت ها،  ی این ی بر همه عالوه. ها خارج از توان دولت است گذاری را انجام بدهد؟ این این سرمایه

ی  های فراوان در زمينه گذاری های راهبردی، در فعاليتهای جدید، سرمایه وظائف سنگينی در حوزه

  ٢٢٢.      فناوریهای پيشرفته دارد

  

  امنيت سرمایه گذاری 



باید . شود ی امنيت سرمایه گذاری هم احتياج داریم، تا در داخل آشور سرمایه گذاری ما به مسئله

ه طور آامل تأمين شود، تا بتوان از ثروتهایی آه در اختيار آحاد مردم هست، گذاری ب امنيت سرمایه

  ٢٢٩.     اندازی جریان اقتصادی آشور استفاده آرد برای پيشرفت، آارآفرینی و راه

  

  ثروت ملی 

نيازی برسانيم، باید  آه بتوانيم آشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بی برای این

ی آحاد فعال آشور قرار بگيرد؛  فعاليت اقتصادی و توليد ثروت در معرض انتخاب همه گذاری و سرمایه

دولت باید از آن حمایت آند؛ قانون باید از آن حمایت . یعنی همه باید بتوانند در این زمينه فعاليت آنند

  ٢٢١.     آند

  

  انعكاس بيخود 

ن آشور، تا آسی انعكاس بيخود چرا بيخود در بيرون منعكس بشود آه نظام اسالمی و مسئوال

؛ احساس بغض و نفرت نسبت آنند بخواهد یك مقدار پول به دست بياورد، اخمهاشان را در هم می

  ٢٢٤.      تجوری نيست؛ واقعيت این نيس این. آنند به او می

  

  استفاده از آمك دولت 

مك دولت استفاده آنند، بخش توانند از آ باید برای مردم تشریح بشود؛ تبيين بشود؛ بدانند چگونه می

هایی  تواند به او آند؛ چه حمایت تواند استفاده آند، دولت چه آمكهایی می خصوصی از چه امتيازاتی می

  ٢٢٥.       گذاری آنند توانند وارد بشوند و سرمایه آند، در آجاها می می

  ی پيشرفت در همه جا  نشانه

این گزارشی آه . آنيم ی پيشرفت را مالحظه می نههای گوناگون آشور هم در همه جا نشا در شاخص

رئيس جمهور محترم از وضع آشور، مسائل اقتصادی و غيره به مردم داد، مورد تأیيد آارشناسان منصف و 

المللی غالبًا نسبت به مسائل  المللی است؛ آه آن مراآز بين حتی در موارد بسياری، مورد تأیيد مراآز بين

ی تورم،  در مسئله: ها را تأیيد آردند ها در موارد بسياری همين آنند؛ آن رنظر میما با غرض و عناد اظها

های معكوس دارند؛ در خيلی از موارد،  ها انگيزه آن. ی با فساد ی مبارزه ی نرخ بيكاری و زمينه مسئله

 .دهند، علمی و متكی بر واقعيت نيست، در واقع سياسی است ها می بيند آماری آه آن انسان می

ها هم در موارد بسياری به درست بودِن گزارش اعتراف و تأآيد  مایلند اوضاع ما را بد جلوه دهند؛ اما همان

    ٢٢٦.      اند آرده

  

  ی با فساد  مبارزه

المللی تأیيد  این، از همان مواردی است آه مراآز بين. فساد اداری و مالی، جزو بدترین عوارض است

ی با فساد باال آمده است و در این زمينه  ی آشور در مبارزه و نيم اخير، رتبه اند آه در این یك سال آرده

بایستی فساد اداری و مالی و خيانت در . البته ما به این قانع نيستيم. پيشرفتهایی وجود داشته است

ا      های سالم ربطی ندارد؛ ین مبارزه بحمد  گذاری این به سرمایه. آن شود امانتهای ملی در آشور ریشه

  ٢٢٧.      گير شود هللا جدی است و شروع شده است و باید توسعه پيدا آند و همه

  



  های خوب  پيشرفت

وچهار هيچ آاری انجام نگرفته، نه؛ این طوری  ی با فساد یا اجرای اصل چهل این آه گفته شود در مبارزه

آه انجام گرفته، قانع نيستم، از من به آنچه . گيرد آارهای زیادی انجام گرفته و دارد انجام می. نيست

ليكن این به معنای آن . آنم خواهم و مطالبه می ها می آنم و از آن مسئوالن باالی آشور مرتب سؤال می

گيرد و پيشرفتهای خوبی هم  آنند، نه؛ واقعًا آار دارد انجام می ها در این جهت حرآت نمی نيست آه آن

  ٢٢٨.      واقعًا آارهای خوبی انجام گرفته استاند؛ بخصوص در این یك سال اخير،  داشته

  

  

  فرهنگی

  

  ی زنان  مسأله

ها بيان آردند و گفتند ما در تقابل با تبليغات معارض  آنم مطالبی را آه بعضی از خانم من تصدیق می

های  ای، آار ُپرحجمی و با آيفيت آنچنان آه باید، آار درستی، آار قوی - از جمله تبليغات فمينيستی - 

های  ها، به حوزه ها، به دانشگاه های تحقيقاتی، به پژوهشگاه جا به دستگاه من از همين.ایم باال نكرده

مسأله، . آنم آه در این زمينه آار آنند ها مطالبه می آنم و از آن نظران توصيه می علميه و به صاحب

، این خدمت به ی زن در آشوِر خودمان خوب آار آنيم ما اگر در مسأله. ی مهمی است مسأله

حاال . ی عالم ی زنان در همه ی دنياست؛ خدمت حقيقی است به مجموعه ی زنان در همه جامعه

ها بعد بفهمند؛ ليكن  ممكن است بعضی ارزش این خدمت را امروز بفهمند، ممكن است بعضی سال

  ٢٣٠.     هاست اگر خوب آار آردیم، این خدمت به آن

  

  اخالق فاضله 

دم با نيازهای معنوی مردم، باید با هم دیده شود؛ یعنی دولت اسالمی فقط به نيازهای مادی مر

ها،  ها، به دین آن زنند؛ به اخالق آن شكم و مسكن و آسایش و آرامش ظاهری زندگی مردم اآتفا می

ها، به  ها، به رشد علمی آن ها باید بروند، به آموزش و پرورش آن های آن به صراط مستقيمی آه جوان

جور نيست آه ما بگوئيم آن دیگر آار دولت  این. ها هم اهميت می دهد دینی و تقوائی آنرشد 

ی درست و اخالق فاضله در  نيست؛ نه، دولت باید بسترهای الزم را برای سریان و جریان اندیشه

.     آه یك آار فرهنگی است، یك آار سياسی هم هست این خود در عين این. آشور به وجود بياورد

٢٣١  

  

  ی فرهنگی  پيرایش چهره

ی  ی فرهنگی آشور باید چهره چهره. ی ماست ی فرهنگی آشور، یكی از مسائل عمده پيرایش چهره

البته، . نورانی، اسالمی و آامًال منطبق با فضيلتهای اخالق اسالمی باشد؛ این یكی از خألهای ماست

 - پافشاری بر اصول و آار مستمر  - آردیم توانند با شكر آن نعمتهایی آه عرض  دولت و مجلس اصولگرا می

  ٢٣٢.        بر حجم این توفيقات بيفزایند و از این خألها پی در پی بكاهند

  



  هویت اسالمی 

ی دولت و نظام جمهوری اسالمی است، این است آه هویت اسالمی را  از وظایف مهمی آه بر عهده

های مسلمان؛ تدین  ری باشد در جلوی چشم ملتدر دنيای اسالم برجسته و شفاف آنيم، تا این یك معيا

! آنند آه نوآوری در دین امكان ندارد بعضيها خيال می. دور از خرافه و آاوش در منابع دینی و نوآوری

های  های نو در زمينه پایان است؛ تالش آنيم و فكرهای نو و حرف ی منابع اسالمی و دینی ما بی گنجينه

ی آارهای دیگر، باید با اسلوب و فن خود انجام  است آه این آار مثل همهالبته پيد. مختلف توليد آنيم

آن آسی آه اصًال در یك فنی وارد . شود آار را انجام داد بگيرد؛ این یك متد دارد و خارج از آن متد نمی

 شود به او گفت در این فن نوآوری بكن؛ این آار آسانی است آه واردند؛ مطلعند؛ با آتاب و نيست، نمی

های اسالمی بلند آنيم  ی ملت پرچم برادری اسالمی را با همه. اند سنت و با قرآن آشنایند؛ فنان این فن

ها خلقيات  همكاری، گذشت، آمك، صبر، حلم؛ این: و فضيلتهای اخالقی را در جامعه رشد بدهيم

نقالبی است آه این، همان ایمان و هویت اسالمی و ا. ها را در جامعه رشد بدهيم اسالمی است؛ این

  ٢٣٣.       اصل اول است

  

  ایمان دینی 

رفت، بعد از این هم آاری  آاری پيش نمی - آه دراین ملت دارای عمق هم هست  - بدون ایمان دینی  

  ٢٣٤.      باید ایمان دینی تقویت شود. رود پيش نمی

  

  های دنيا رسانه

ه وضع آنونی رسانه در دنيا، یك نگاه های دنيا بكنم، نگاه من ب من اگر یك نگاهی به وضع رسانه

های در  ليكن نگاه به وضع رسانه. سازان بگویم ای نيست؛ این را باید به شما مدیران و برنامه بينانه خوش

ی  ها و ارتباطات، یك جاده ی رسانه امروز جاده. آننده نيست آننده و راضی دنيا، یك نگاه اميدوارآننده، دلگرم

  ٢٣٥.      طرفه است ی یك يست؛ یك جادهدوجانبه و چندجانبه ن

  

  حاآميت اخالق

 ها وضع بهتری ها، دین، اخالق و فضيلت حاآم باشد، یقينًا رسانه سازی رسانه اگر در مدیریت و برنامه

آه معنویت و اخالق وارد  برای این. خواهند داشت و وضع بشریت از آنچه آه امروز هست، بهتر خواهد شد

ها  يا بشود و این پيشرفت و حرآت علمی بسيار باارزشی آه در دنيا انجام گرفته و رسانههای دن سانهجریان ر

این، آن مطلبی است آه من به دوستان عرض . طور ارتقاء بخشيده، در خدمت بشریت قرار بگيرد را این

  ٢٣٦.       آنم می

  

  استقرار اخالق در جامعه 

ماست یكی تمرین و مجاهدت خود : د، دو چيز الزم داریمرار پيدا آنآه در جامعه اخالق استق برای این

ز آموزشی و تربيتی و مراك ی آموزش و پرورش، مراآز و یكی هم آموزشهای اخالقی آه به وسيله

  ٢٣٧.      ها موظفند ها تعليم داده شود؛ این ی سطوح به انسان علمی باید در همه

  

  های انقالب  رأی به ارزش



وجود آمده است و تشكيل دولت و گرایشی آه امروز در عموم  شور بهین وضع جدیدی آه در آا

تواند بدهد آه اوضاع برای برگرداندن  شود، این نوید را می مردان مشاهده می مردم و در دولت

گيری غلط، اوضاع مساعدی است؛ نه به این معنا آه همه چيز از پيش قابل حدس قطعی  جهت

ی مساعدی است؛ چون  آار بكنيم، ليكن زمينه، زمينه ا چهباشد؛ بلكه بسته به این است آه م

اند؛ و  شعارهایی مطرح شده آه منطبق با مبانی انقالب بوده و مردم به این شعارها پاسخ داده

اتفاق مردم،  به ما در انتخاباتی آه چند ماه پيش گذراندیم، اآثریت قریب. ام من مكرر این را گفته

هایی آه به  نژاد رأی دادند، چه آن هایی آه به آقای احمدی ند؛ چه آنهای انقالب رأی داد به ارزش

هاشمی رفسنجانی رأی دادند؛ چون آقای هاشمی هم  یكی از برجستگان انقالب است؛  آقای

ایشان بك شخصيت انقالبی، روحانی و معمم است و بسياری از آسانی آه به ایشان رای 

نباید تصور آرد آه هفده ميليون به شعارهای آقای . دندها رأی دا دادند، در واقع به همين ارزش

گونه نيست؛ بلكه اآثریت بزرگی از  نژاد رأی دادند و ده ميليون دیگر رأی ندادند؛ قضيه این احمدی

های امام  بستگی های انقالب، به دل مردم در این انتخابات پایبندی خودشان را به دین، به ارزش

ن اساس تشكيل شده و همين شعارها را هم این دولت تكرار نشان دادند و دولتی هم برای

ها  آنند و با آغوش باز این حرف آند، مردم هم استقبال می دهد و حرآت می آند و ادامه می می

ی بسيار خوبی است آه ما باید از این زمينه استفاده  ی یك زمينه دهنده این، نشان. پذیرند را می

به نظر من پویایی، نشاط، انگيزه و نوآوری اعضای این مجموعه  بنابراین، در وضع جدید،. آنيم

ی فرهنگی داریم آه آن را به  شود قبول آرد آه ما یك مجموعه بایستی مضاعف بشود؛ نمی

ی  چنين آارزاری در همه یك - ایم  عنوان قرارگاه اصلی مسائل فرهنگی و آارزار فرهنگی قرار داده

نشاطی یا  حال، در این قرارگاِه اصلی، بی در عين - ناپذیر است  ی آشورها اجتناب ادوار و در همه

  ٢٣٨.    توانم بكنم رآود یا عدم پيشرفت مالحظه و مشاهده بشود؛ این را من اصًال تصور نمی

  

  مهندسی فرهنگی آشور 

جا  ی شماست؛ گفتيم این به عهده» مهندسی فرهنگی آشور«جا عرض آردیم  ما در گذشته این

ی شما هم دبيرخانه و ملحقات دبيرخانه است و شوراهای اقماری و  است، عقبه» صلیقرارگاه ا«

های دیگری آه هستند؛ خطوط مقدم اجرایی شما هم  های آارشناسی و جمع شورای معين و آميته

های مختلف هستند، آقایان هم  عالی، وزارت ارشاد و دستگاه وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش

ی مهندسی فرهنگی آشور روی ميز آماده  آردید؛ خيلی خوب، حاال االن باید نقشه تلقِی به قبول

ی آالن با  گيری شده باشد و نقشه روی آن بحث شده باشد؛ آار شده باشد؛ تصميم باشد و باید

ه باشد؛ این آامًال آشيده شده و مشخص شد - نه فقط چيزهایی آه صرفًا آرزو و آمال است  - آارها  راه

  ٢٣٩.     ی ماست به شما دوستانحرف اصل

  

  جانبازان عزیز 

های مختلف، همه وظایفی در قبال  مسؤوالن، غيرمسؤوالن، بنياد ایثارگران، مسؤوالن دولتی و بخش

ها احساس نكنند  گویيم شما پيش خدا اجر دارید، آن آه ما می این. ها را باید انجام دهند شما دارند آه آن

ترین آزمایش این انقالب رفتند  ه است؛ نه، ما در قبال جانبازان عزیزی آه در مهمآه بار از دوششان برداشت

  ٢٤١.      طور در راه خدا دادند، وظایفی داریم و سالمت و جوانی خودشان را این

  جنگ تحميلی 



ی دفاع  ی جنگ تحميلِی بر ما و دوره ها، دوره گاه ترین جلوه ی هنر آشور، یكی از مهم برای حوزه

  .س بوده و هنوز هم هست؛ باید از این استفاده آردمقد

های بعد، از این  باید آاری آرد آه نسل جدید و نسل. اطالع است نسل جدید ما متأسفانه آم

ی روحی آنند؛ اميد پيدا آنند و  ی عظيم و از این گنج تمام نشدنی استفاده ظرفيت، از این ذخيره

طور در  های ما هستند آه این رد ماست، این جواناین زن ماست، این م. خودشان را بشناسند

  ٢٤٢.    های نبرد توانستند ابتكار آنند ميدآن

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  روی سخن با ملت                           

  

  

  

  

  

  

  همياری اجتماعی

  خودباوری اجتماعی

  زنان

  اقتصادی

  سياست

  فرهنگی

  فناوری و توليد علم

  

  همياری اجتماعی 
  



  رمنصفانه داوری غي

ای نشست و توقع و آرزوی پيشرفت و توسعه و عزت و آقایی آرد، اما در ميدان عمل  شود گوشه نمی

ها همين قدر این را بلدند آه ِگله آنند،  بعضی. هيچ آوشش و تالشی نشان نداد؛ این شدنی نيست

پردازند؟  پرداخت، چگونه میآمبودها را مطرح آنند، ِشكوه آنند؛ اما سهم خود را در راه پيشرفتی آه باید 

وقتی آه وقت داوری  اند؛ آن وقتی آه وقت تالش و سعی است، تماشاچی آن. از این دیگر حرفی نمی زنند

یك ملت، یك جمعيت، یك فرد، برای . شود رحمانه و غيرمنصفانه داوری می آنند؛ این نمی است، بی

  ٢٤٣.      د تالش آندآه بتواند به آرزوهای بلند خود دست پيدا آند، بای این

  

  اردوهای جهادی

.       های آمك به دولت است اردوهای جهادی دانشجوئی بسيار آار خوبی است و یكی از شعبه

٢٤٤  

  

  اتحاد ملی و انسجام اسالمی 

این شعاری آه ما امسال : ی من این است توصيه. های خادم ملت ایران است به ملت ایران این توصيه

اتحاد ملی، یعنی یكپارچگی ملت . این را رعایت آنيد - ی اتحاد ملی و انسجام اسالمییعن - مطرح آردیم 

های  ی خود را با ملت ملت ایران رابطه. م همراه باشندهای مسلمان با ه انسجام اسالمی، یعنی ملت. ایران

اصولی آه بين ما  ما اگر بخواهيم اتحاد ملی و انسجام اسالمی تحقق پيدا آند، باید بر. اسالمی محكمتر آند

  ٢٤٤.      نباید خودمان را سرگرم فروعی بكنيم آه مورد اختالف است. مشترك است، تكيه آنيم

  

  حضور در صحنه

پير و جوان، قشرهای مختلف، مرد و زن در هر  - حضور مردم در صحنه، معنایش این است آه آحاد مردم 

بدانند؛ مسائل علمی و پيشرفت علمی و فنی  مسائل اساسی آشور را مسائل خودشان - ای از آشور  نقطه

های اساسی  ی اساسی خودشان به حساب آورند؛ پایبندی آشور و نظام و مسئوالن به ارزش را مسئله

ها حضور مردم در صحنه  جا مطرح و مطالبه آنند؛ این انقالب را به عنوان یك خواست حقيقی خودشان همه

نسبت به  رغبت نبودن نبودن؛ سرنوشت آشور را رها نكردن؛ بی تفاوت حضور مردم در صحنه یعنی بی. است

  ٢٤٥.    گذرد؛ این معنای حضور در صحنه است حوادثی آه در آشور می

  

  ی مسئوالن پشتيبانی مردم؛ پشتوانه

ها و احساسات و اعتماد و اميد  ی حرآت مسئوالن است، پشتيبانِی دل چه پشتوانه آن

تماد و شور و شوق و محبت شما مردم را دارند و حقيقتًا حجت ی به این اع آنان تكيه. شماست

جانبه و  یعنی پشتيبانی مردم از مسئوالن آشور، یك پشتيبانی همه. ها تمام است بر آن

ی بر این اعتماد شما و این  آنان بایستی با تكيه. های ایمانی است دار با ریشه مستحكم و ریشه

ی  آه انشاءا  هللا همه بنده بسيار خوشبين هستم به اینحسن ظن شما، آارها را پيش ببرند و 

   ٢٤٦.     چه را آه باید انجام بدهند، انجام خواهند داد آن

  

  همراهی و همكاری مردم 



یقينًا دولت محترم طی . دهيم های محترم تذآر می ما نقاط مهم را در این سفرها به دولت

مشكالت باید  این. الت را مورد توجه قرار خواهد دادهای آوتاه مدت و بلند مدت این مشك ریزی برنامه

با همت خود شما مردم، با همراهی و همكاری شما مردم و با حضور جوانان، . بتدریج حل شود

های گوناگون  رفتشان، بتوانند در باز آردن گرهها و مع بخصوص جوانان دانشجو با استفاده از تخصص

  ٢٤٧.      همكاری آنند و شریك باشند

  

  عزِم انسان؛ آليد تحوالت اجتماعی 

آليد تحوالت اجتماعی و تحوالت عظيم در دست شماست؛ خدای متعال . تغييرات به دست شماست

تغييِر موجِب پسرفت را . آند، مگر خودشان به دست خودشان بكنند پسرفت را نصيب هيچ آشوری نمی

دار تحوالت جامعه هستيد؛ شما هستيد آه  شما آحاد انسان، سر رشته. آورند ها به وجود می خوِد ملت

  .عزِم انسان، تعيين آننده است. آنيد تحول و تغيير را ایجاد می

بلكه در  - آه تأثير تام دارد  - ها در حد خودش تأثير دارد؛ نه فقط در مسائل شخصی  عزم یكایك انسان

ن حاآم هاما ان در فعاليتهامان، هواهای نفسانيم چه آرزوهامان، هوس ما اگر چنان. مسائل اجتماعی

ی درست آنار زده شود، این آار در ایجاد یك  شوند و در رفتار ما، عقل آنار بياید و محاسبه

  .گذارد سلسله تحوالت منفی در جامعه تأثير می

ی خانه؛ یك  یك لباس، یا فرض بفرمایيد یك وسيله - روید یك جنسی را از بازار تهيه آنيد  وقتی شما می

اش هم هست؛ یك مقداری به خاطر تبليغات خارجی، یك مقدار به  اش هست، نوع خارجی داخلینوع  - ظرف 

آه جنس داخلی  آه این جنس خارجی است، یك مقدار به خاطر رسوبات فرهنگی قبلی خاطر ُپز دادن به این

ن هم تر بود ن مرغوبای - ای ندارد و یك مقدار هم شاید به خاطر مرغوب تر بودن جنس خارجی  فایده

. آنيد شما آن را انتخاب می - ممكن است یكی از عوامل باشد، ليكن به هر حال تعيين آننده نيست

. آنيد آنيد و یك آارگر غير ایرانی را به آار وادار می یكار مییك آارگر ایرانی را ب: آنيد یعنی چه آار می

طور آردم،  طور آردید، بنده این نوقتی شما ای. ی ما نيست جامعهی  خوب، مگر بيكاری امروز، مشكل عمده

شود؟ نتيجه،  هر دیگر، و یكی یكی از این روش پيروی آردیم، نتيجه چه میآن برادر دیگر، آن خوا

گذار داخلی  ی داخلی، بيكاری آارگر داخلی و در نهایت باعث نااميدی سرمایه ورشكستگی آارخانه

آورد و به دنبال آن،  اختالفات خانوادگی می بيكاری هم آه به دنبال خودش اعتياد، فساد و. شود می

شود؛ از یك  بنابراین، از یك چيز آوچكيس شروع می. آید حوادث سياسی و اجتماعی فراوان به وجود می

  .ی شخصی من و شما اراده

رفتارهای . گذارد عی در افراد مقابل تأثير میانضباط اجتماعِی یك نفر، در احساس لزوم انضباط اجتما

به هر حال، عزم انسانی، محور . تأثير گذار است، حتی در فرهنگ سازی و بسياری چيزهای دیگر فردی ما

  ٢٤٨.     و مالك است

  

  پيشرفت و تحول

؛ »آلكم راع و آلكم مسؤول عن رعيته«: ی افراد جامعه نسبت به همدیگر احساس مسئوليت آنند همه

تان هستيد؛ یعنی آن آسی آه  مسئول از رعيت ی شما همه. ی شما راعی هستيد؛ یعنی رعایت آننده همه

آن تحولی آه در پيوندها و نظامات اجتماعی به یك چنين حقایقی منتهی . مورد رعایت شما باید قرار بگيرد

پيشرفتی آه بر . بشود، آن پيشرفت است؛ پيشرفت مورد نظر اسالم و جمهوری اسالمی، این است

ت دارد، مبتنی باشد، پيشرف طور مطلق دوست می ی لذاتی آه انسان به وری و اباحهفردمح

  .نيست



پيشرفتی آه با باختن هویت . دارها باشد، پسرفت است ی سرمایه در خدمت طبقهپيشرفتی آه 

  . مستقل ملی همراه باشد و انسان خودش را از دست بدهد، پيشرفت نيست

هایی هم داریم؛  داریم، خوبیهایی هم  هایی داریم؛ قوت هایی داریم، مشكالتی داریم، بدی ما ضعف

اگر . شود معيار ها چه خواهد شد؛ آن می ی این دو با یكدیگر، برآیند این ببينيد در موازنه. هایی هم داریم زیبایی

پس هم انتقاد خوب است، هم . تر بود، خوب است هایمان بيش تر بود، بد است؛ اگر خوبی هایمان بيش بدی

ن تحول و حالت مطلوب جامعه است؛ همراه با اميد، همراه با ُپرآاری، همراه با ی آ ها الزمه این. انتقادپذیری

  .ریزی و همراه با داشتن خط مشی درست و سرمشق برای تحول برنامه

ای آه حتی تحوالت  ی با ثبات، اما غير راآد و دارای تحول است؛ جامعه آنچه خوب و درست است، جامعه

  ٢٤٩ .      اوردصحيح را سریع در خودش به وجود بي

  

  آمك به دولت

ی دلسوزان آشور باید به دولت آمك آنند تا بتواند این شعارهایی را آه مطرح آرده،  شما و  همه 

همه، بدون اغماض، و هر آسی آه حقيقتًا برای این آشور و نظام دلسوز است، باید  . تحقق ببخشد

  ٢٥٠.      خود را متعهد بداند

  

  اعتماد به دولت

م باید اعتماد آنند، مجلس شورای اسالمی هم باید اعتماد بكند، تا  انشاءا     هللا این مردم ه

  ٢٥١.     دولت بتواند آارها را انجام بدهد

  

  اجماع جهانی 

ها و  افروزی ها و اشغال امریكاست، عليه جنگ اجماع جهانی، عليه استكبار امریكاست، عليه دخالت

این است آه ملت » مرگ بر امریكا«. سر دنياست؛ این اجماع جهانی استهای امریكا در سرتا انگيزی فتنه

خوشبختانه مسئولين آشور، همه با گام . ایران و شما جوانان در این راه، محكم بایستيد و پيش بروید

  ٢٥٢.     ورزند روند و در این راه استقامت می محكم به پيش می

  

  وحدت؛ ایمان؛ عزم

حفظ آند؛ ایمان خودش را باید حفظ آند؛ عزم راسخ خودش را باید حفظ ملت، وحدت خودش را باید  

  ٢٥٤.      آند آند، آه می

  

  انسجام و وحدت؛ اعتماد و ایمان

چه آه برای ما امروز فریضه است، یكی حفظ وحدت است، یكی حفظ ایمان و اعتماد به این راه و  آن

  .این دو چيز، اساس قضيه است . ی آن های آینده موفقيت

امروز  بحمدا      هللا در سطح مسؤوالن اتحاد . های مختلف، وحدت را حفظ آنند اوًال آحاد ملت و گروه

آنند این را به هم بزنند؛  است، آه سعی میآلمه و همدلِی عميق و صميمانه وجود دارد؛ این خيلی مغتنم 

های مختلف  ها و گرایش اد مردم و گروهآح. اند و نخواهند توانست توانند؛ نتوانسته ولی  بحمد ا     هللا نمی

البته اختالفات هست؛ آسانی آه بخصوص . به خاطر اختالفات جزیی، صدایشان را روی هم بلند نكنند



ها با یكدیگر، اميدوار بشود به  تریبون دارند؛ فرصت حرف زدن دارند، نگذارند آه دشمن از صدای بلند آن

ها احساس  شوند؛ آن ها اميدوار می وقتی اختالف هست، آن. ندتواند عليه این ملت توطئه آ آه می این

جا  خواهند فشارهای دشمن قطع شود، باید این اگر می. آنند آه حاال وقت فشار وارد آوردن است می

و بعد، اعتماد و ایمان به راه را . انسجام و وحدت را مثل یك صف مستحكم و بنيان مرصوص، حفظ آنند 

اند  ها، دشمنان سعی آرده در تمام طول این سال. ماد و ایمان به راه را حفظ آنندحفظ آنند و بعد، اعت

ای : اش این است آه های تبليغاتی را در محيط ذهنی مردم منفجر آنند، آه معنای این تبليغات همه بمب

را  هایت مجبوری تسليم بشوی؛ مجبوری دست! توانی؛ جوان ایرانی نمی! توانيد؛ ایرانی شما نمی! ملت

  ٢٥٥.      باال ببری

  

  آاری مهم در ابعاد ملی 

بعد، به  ی خاك، آب و مسائل گوناگون آشاورزی ببينند، توانند تحصيالت الزم را در زمينه هایی آه می آن

های دیگر  دستگاه. جان این سرزمين ُپربرآت بيفتند و برآات الهی را از آن استخراج آنند؛ این آار ممكن است

آارتان بزرگ و مهم است؛ . خواستم به شما آشاورزها بگویم این، مطلبی بود آه می. د آمك آنندهم البته بای

ی اسالم در  اگر درست نگاه آنيم، با اهميت نظام جمهوری اسالمی و این پرچم برافراشته. مهم در ابعاد ملی

خدا را شكر آنيد بر این آه  این آار را قدر بدانيد و. المللی مهم است ین، آار شما در ابعاد بيناین سرزم

  ٢٥٧.      یك چنين توفيقی به شما ارزانی داشته است

  

  فرهنگ بسيجی 

های  اگر هر آدام از دستگاه. طور نيست آنند بسيج یك سازمان دولتی است؛ اما این بعضی خيال می

نه دولت و امروز خوشبختا. شود تر می شان بيش ی بسيجی پيدا آنند، توفيقات گوناگون آشور روحيه

فرهنگ . آنند آه عضو بسيجند جمهور و مجلس شورای اسالمی و مسؤوالن گوناگون افتخار می رئيس

.      ی تحوالت این آشور فایق بياید و حرآت این آشور را تضمين آند  تواند بر همه بسيجی است آه می

٢٥٨  

  

  

  ماندگی جبران عقب

رفت، عقب نگه داشته شد؛ ما باید  پيش می سيری آه بایدها سال از م ملت ما ده! عزیزان من

  ٢٥٩.      ها عينيات تاریخ ماست ها واقعيت است؛ این نای. ماندگی را جبران آنيم این عقب

  

  استغفار از گناه 

این گناه هم استغفار خودش را . شوند گاهی یك ملت یا جماعت مؤثری از یك ملت مبتال به گناهی می

العملی از  آند و هيچ عكس متمادی در مقابل منكر و ظلمی سكوت میهای  یك ملت گاهی سال. دارد

  ٢٦٠.      دهد؛ این هم یك گناه است؛ شاید گناه دشوارتری هم باشد خود نشان نمی

  

  ایمان همراه با عمل صالح 



ترین پشتوانه  بدانيد ایمان همراه با عمل صالح مهم! دخترهای جوان! پسرهای جوان! البته عزیزان من

آه مواد آن خوشبختانه - ایمان پاك، روشن، شفاف، مستدل و منطقی . ی پيشرفت در این ميدان استبرا

ِصرف ایمان آار را پيش . شما آمك آندتواند به  همراه با عمل می - در معارف اسالمی فراوان است 

اشد، الاباليگری و ایمانی آه به دنبال خودش عمل داشته باشد، پایبندی داشته باشد، تقيد داشته ب. برد نمی

به این . ی آشورتان آمك آند تواند هم به دنيای شما آمك آند، هم به آینده ولنگاری از آن دور باشد، می

  ٢٦١.       آه من در اظهارات شماها هم دیدم بپردازید؛ آما این

  

  

  تقوا 

در مقابل او زانو های دشوار حرآت آند؛ مشكالت  تواند در راه امت اسالمی هم اگر با تقوا بود، می

  ٢٦٢.      زند زنند؛ او در مقابل مشكالت زانو نمی می

  

  استقامت و استمرار

ی چنين  ی اهداف خود؛ آینده ناپذیر و دنبال آننده فعال، آرار، خستگی. باید استقامت داشته باشيد

ها این راه استمرار ملت ما خوشبختانه این راه را شروع آرد و تا امروز ادامه داده؛ منت. ملتی روشن است

  ٢٦٣.      الزم دارد

  

  خودباوری اجتماعی 
  

  ایستادگی آگاهانه و از سر بصيرت

آگاه . تنها و تنها راه دستيابی یك ملت به حقوق خود، همين ایستادگی آگاهانه و از سر بصيرت است

  .س آرد و گرفتشود حق را از دیگران التما نمی. باشند، حِق خود را بشناسند، بر آن پافشاری آنند

  .ها، حرآتی شتابنده است  امروز حرآت عمومی ملت و دولت به سمت آرمان

توانستيد و خواهيد . خودتان را باور آنيد. خودتان را جدی بگيرید! جوانان عزیز! ملت بزرگ ایران! عزیزان من

  ٢٦٤.      تن نداردطلب بخواهند به یك ملت اعطا بكنند، ارزِش گرف های سلطه آن چيزی آه قدرت. توانست

  

  نظام ریشه دار

هم از لحاظ به سمت جلوست؛ هم از لحاظ علمی،  شور در حال یك تحرك جدیك! برادران و خواهران عزیز

نظام اسالمی در عمل دارد نشان . اقتصادی های سياسی، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ استحكام بنيه

  ٢٦٥ .     زاست دارای اقتدار دروندار،   اثرگذار و  دهد آه یك نظام ریشه می

  

  اعتماد به نفس



مند به پيشرفت، و معتقد و مؤمن به  ملت ما باید اميدوار، دارای اعتماد به نفس، خوشبين به آینده، عالقه

چنين اعتماد به نفس و چنين  بحمد ا      هللا امروز ملت ما.آند معنویاتی باشد آه او را در این راه آمك می

  .اميدی دارد

. ی من این است که ملت عزیز ما، مخصوصًا جوانان ما، اعتماد به نفس خودشان را از دست ندهند توصيه

توانيد آشور خود را به  بزرگ بكنيد، میتوانيد آارهای  توانيد؛ می شما می! جوانان عزیز ملت ایران! جوانان عزیز

   ٢٦٦.      اوج اعتالء و عزت برسانيد

  

  ی زنده بودن نشانه

.      های مختلف است ی زنده بودن هم پيشرفت آردن در ميدان نشانه. ن ملت، یك ملت زنده استای

٢٦٧  

  ظرفيت سطح باال در استعدادهای گوناگون  

خواهم گزافه بگویم، شعار هم نيست؛ هيچ  من نمی. بينم من در نسل جوان آشورمان، این استعداد را می

جوان ایرانی در استعدادهای گوناگون، . ها واقعيت است رفها را بزنيم؛ اینآس از ما توقع نكرده آه بيایيم این ح

اگر ما مسئوالن نشناسيم، گناه ماست؛ اگر خوِد او این ظرفيت را نشناسد، . یك ظرفيت سطح باال را داراست

ا باز آنيم، اما اگر چشم ر. ی خودش را دارد؛ از راه ماندن و به مقصود نرسيدن است گناه هم نتيجه. گناه اوست

  ٢٧٠.        راه را پيدا آنيم، همت بگماریم و هدف را گم نكنيم، بدون تردید خواهيم رسيد

  

  رشد تحقيق 

ی پيشرفت علم، رشد علم،  هيچ شك نكنيد آه ما در این ده، دوازده سال اخير، یك حرآت نِوی را در زمينه

آنيم؛ اگرچه از اول انقالب این  ورمان تجربه میهای گوناگون آن، داریم در آش تحقيق و تنوع و نوآوری رشد

های  ها هنوز گام تر و بهتری داشته است؛ لكن این های اخير، رشد بيش حرآت آغاز شده، اما در این سال

  ٢٧١.      بسيار اولی و ابتدایی است

  

  ی اول در پيشرفت سرعت درجه

 - اند  بنده در اختيار دارم و به من ارائه داده طبق آمارهایی آه - ما سرعت پيشرفتمان در این چند سال اخير 

ام؛ آمار  ام؛ اما این آمار را حدود یك ماه و نيم پيش دیده من اخيرًا مراجعه نكرده. ی اول است در دنيا، درجه

ی اول  سرعت پيشرفت علمی آشور ما در سطح دنيا در درجه. ای است و دقيق و درست است شده حساب

ای آه بالفعل در آن قرار داریم،  لكن آنی آه بالفعل دست ما را گرفته و آن نقطه. است، نه در سطح منطقه

  ٢٧٢.      هر دو درست است. این هر دو واقعيت، باید در آنار هم دیده بشود. آننده نيست چندان راضی

  

  نفس  دولت تازه

یكی . آنند  ییكی از نقاط مثبت، همين روح اميدی است آه در مردم هست؛ مردم احساس نشاط م

ی  این، نقطه. نفس و مصمم و پرآار است آه بر سر آار آمده است دیگر از نقاط مثبت، یك دولت تازه

  .مثبتی است 

ی آشوِر ما امروز در  اند، خدا پشتيبان ماست و اقتدار آینده خوشبختانه مسئولين ما با نشاط ایستاده

  ٢٧٣.     گرو تصميم و همت مسئوالن و مردم ماست

  



  نر هویت نظام جمهوری اسالمی ه

استقبال مردمی از این رؤسای جمهور . روند شوند به آشورهای دیگر می رؤسای جمهور ایران پا می

یی غير از آشور خودش متصور نيست؛ این یك  جمهوری از هيچ آشوری در هيچ نقطه برای هيچ رئيس

آفرینی است؛  ظيم است؛ هنر این موجین حرآت عجمهور نيست؛ هنر ا این، هنر این رئيس. واقعيت است

های غلطی را آه  توانيم پایه ما می. هنر هویت شماست؛ هویت نظام جمهوری اسالمی؛ این شأن ماست

. اند، به چالش بكشيم وجود آورده های شيطانی برای خودشان به قدرت اقتصادی متمرآِز متراآِم دستگاه

های خشن و  آفرینی و ایجاد نظام آفرینی، جنگ بحران. دتوانند بحران ایجاد آنن های اقتصادی می قدرت

تواند؟ یك هویت  می  آی. ها را به چالش آشيد باید این. هاست آار این - مثل اسرائيل  - القلب  قسی

گذارد انسان  نشو، متكی به ایمان قلبی و دینی؛ این است آه نمی ی خسته المللِی زنده جمعِی بين

ها را  تواند آن قدرت این می. بل خسته شدن است، جز ایمان با طراوت دینیهر چيز دیگری قا. خسته شود

سالم  (ی حكومت عدل مهدونشاءا      هللا در ا.  ها را از بين ببرد به چالش بكشد و تعدیل آند و در نهایت آن

توانيم  رد؛ منتها ما هم میگي این آارها انجام می) فرجه الشریف تعالی هللا عجل ا           (و  )عليه ا           هللا 

این آارها، هم ایستادگی و . هيم؛ اگر همت و اراده و ایستادگی و تدبير داشته باشيممقدماتش را انجام د

دستی باشد و بشود  ها آارهایی آه دم این. خواهد خواهد؛ هم تدبير و عقل می شجاعت و قدرت می

توانيم در این  چگونه می. ن هم شده استطوری تمامش آرد، نيست؛ اما شدنی است و تا اال همين

هایی آه در  قدرت. آند ها خيلی ارتباط پيدا می چالش موفق شویم؟ این چيزی است آه به شما جوان

ها در این زمينه  دانشگاه. ی اول قدرت علمی است وجود بياوریم، در درجه های مختلف باید به بخش

ی علمی سخن خودش را در حد سخنان  سالمی بتواند در زمينهاگر ایران ا. قدرت پيدا آنيد. مسؤوليت دارند

آند،  آند، قدرت نظامی هم ایجاد می اول دنيا دربياورد، آار شدنی است؛ چون علم، ثروت هم ایجاد می

گویم و باز هم بارها تأآيد خواهم آرد آه  ام، باز هم می من بارها گفته. آند اعتماد به نفس هم ایجاد می

ها را باید جدی گرفت؛ آسانی  دانشگاه. ی شما ملت عزیز در قدرت علمی است  ی اقتدار آیندهپایه و زیربنا

های تحقيق را ببندند و دانشجو را به علم و  آنند تا اصًال دِر آالسهای درس و آارگاه تالش و توطئه می

دولت و مسؤوالن است،  ی این مبارزه، هم به عهده. با این توطئه باید مبارزه آرد. رغبت آنند فراگيری بی

  ٢٧٤.      ی عناصر صاحب نفوذ و صاحب اقتدار است هاست، هم به عهده ی شما تشكل هم به عهده

  

  توانایِی بروز استعدادهای درونی 

این . ورنددانند، به دست بيا ی آن می ها باید به خودشان تكيه آنند تا بتوانند عزتی را آه خود را شایسته ملت

یك ملت باید این . ی است؛ قدرت دفاع از خود است؛ توانایِی بروز استعدادهای درونی استقدرت، قدرت علم

  ٢٧٥.         ها را داشته باشد تا بتواند عزیز باشد توانایی

   

  

  

  

  



  

  زنان
  

  مسئوليت زنان در قبال جامعه

مسئوليت حضور در جامعه و فهميدن دردهای عمومی جامعه و سعی در عالج دردهای عمومی 

شان را از این مسئوليت خالی  توانند شانه ها هم نمی جامعه، مخصوص مرد و مخصوص زن نيست؛زن

محدودیتی هم وجود  - ها باید در این زمينه آاری انجام بدهند، البته باید انجام بدهند  اگر زن. آنند

ه های اختصاصی هم، یعنی آن آاری آه خدای متعال به حسب طبيعت ب اما مسئوليت - ندارد 

  ٢٧٧.     ی زن قرار داده، مهم است عهده

  

  روابط زن و مرد

تر رویش آار  تصویر آيفيت برخورد زن و مرد در اخالق اسالمی و قانون اسالمی هم به نظر ما بایستی بيش

بعضی متدین هم هستند، اما چون با مفاهيم اسالمی درست آشنا نيستند و اخالقيات مرتبط با روابط . شود

شود آه از غلظتشان آم شود، از تحكم و  در اسالم درست نميدانند، تدینشان موجب نمی زن و مرد را

اخالق . ها را دارند؛ این هم باید اصالح شود ها و زورگوئی شان بكاهد؛ نه، هم متدینند، هم آن تحكم زورگوئی

  ٢٧٨       .باید مورد توجه قرار بگيرد - بخصوص در داخل خانواده  - اسالمی در روابط زن و مرد 

  

  تصحيح نگاه غلط 

همين  مسئوليت مضاعفی آه امروز شما دارید،. بدانيد امروز زنان آشور ما مسئوليتشان سنگين است

 نگاهی آه امروز دنيای غرب سعی. ی زن و مرد را تصحيح آنيد ت آه نگاه غلط به مسألهاس

  ٢٧٩.      لی استی زن و مرد القاء آند، نگاه غلطی است، نگاه باط ميكند در مسأله

  اقتصادی
  

  تالش آنيد

در بخش . چه ميتوانند باید تالش آنند ی اقتصادی و فعاالن اقتصادی، آن ملت عزیز ما در زمينه

های فنی و صنعتی، در بخش رشد آشاورزی، هرآس  گذاری، در بخش آارگری، در بخش نوآوری سرمایه

  ٢٨٠.     هرچه ميتواند باید تالش آند

  

  ی تحرك اقتصاد

آه ابالغ شد و دولت هم  ٤٤های اصل  با سياست. ميدان برای تحرك اقتصادی ملت ایران باز است

.     ها را تحقق ببخشد و باید هم دنبال آند، ميدان آار اقتصادی باز است مجدانه دنبال این است آه این

٢٨١  

  



  گذاری سرمایه

گذاری دارند، حتی افرادی  وانایی سرمایهآسانی آه ت. همه باید استفاده آنند ٤٤های اصل  از سياست

آحاد مردم و صنوف مختلف . ها راه دارد گذاری را با اجتماع و شرآت انجام دهند، این توانند سرمایه آه می

  ٢٨٢.      توانند دراین راه با یكدیگر شریك شوند و سهيم باشند گذاری آنند؛ می توانند سرمایه مردم می

  
  توليد 

. ی وسيع باید شعار ملت باشد مقصودم فقط توليد آاال نيست؛ توليد در یك گسترهتوليد یعنی چه؟ 

توليد آار، توليد علم، توليد فناوری، توليد ثروت، توليد معرفت، توليد فرصت، توليد عزت و منزلت، توليد آاال و 

ی  ر این گسترهرمز سعادت ملت ما در این است آه د. ها همه توليد است های آارآمد؛ این توليد انسان

ی امنيت ملی و اقتدار و  این تأمين آننده. وسيع، هم دولت و هم ملت، بر این توليد همت بگماریم

آنم، هم به مسئولين و مأموران  من امروز به شما عرض می. پيشرفت آشور است؛ این یك جهاد است

مروز توليد علم، توليد آار، ا. ها؛ این یك جهاد است دولتی و هم به آحاد مردم، به خصوص به شما جوان

توليد ابتكار، توليد آاال، آاالی مورد نياز مردم، توليد انسان آارآمد، توليد فرصت و توليد عزت، هر آدام از 

مجاهد فی سبيل ا     هللا توليد آننده است؛ باید هم علم را بياموزیم و هم علم را . ها یك جهاد است این

  ٢٥٣.     الم بشویمما باید یك آشور ع. توليد آنيم

  

  تأمين امنيت غذایی 

باید آشور به دیگران اصال محتاج نباشد و مردم آشور بدانند آه شما قشر آشاورز و دامدار با غيرت 

آنيد و مردم محتاج این نيستند آه از دیگران  ها را تأمين می خود، با ایمان خود، با همت خود، غذای آن

منت بكشند، هم دایم َته دلشان نگران باشد آه اگر یك مشكلی به  درخواست آنند؛ هم پول بدهند، هم

آشاورز ایرانی برای ملت ایران امنيت غذایی را . ی سياسی و غيره پيش آوردند، چه آنيم خاطر یك مسأله

  ٢٥٦.     آند؛ این، افتخار بزرگی است؛ قدر خودتان را بدانيد تأمين می

  
  اشتغال  مسئله

دارند تالش و . است» ی اشتغال مسئله«امروز هدف مسئوالن آشور است، ای آه  ی اساسی مسئله

به بهترین  - گير ملت بوده است  ها پيش گریبان آه از سال - آنند آه این معضل را  آنند و آار می فعاليت می

  ٢٦٩.       شكلی در مدت زمان متناسب خودش حل آنند

  

  سياست
  

  اتحاد ملی 

ملت ایران به فضل . با جنگ روانی دشمن، همه باید هوشيار باشند ی در آار اتحاد ملی و مقابله

. چه آه دشمن آن را تهدید ميداند، عبور آند پروردگار این توانائی را دارد آه از خطرات عبور آند؛ از آن



دشمن چشم دوخته است به نقاط اختالف در ميان ملت بزرگ ایران، برای برجسته آردن موارد اختالف یا 

  .ردن موارد اختالفایجاد آ

ی بر درون ملت، باید ميان امت  پيوند برادری ميان ملت الزم است، اما آافی نيست؛ پيوند برادری عالوه

های بزرگ  ی توطئه جنگ شيعه و سنی از جمله. های دیگر برقرار باشد اسالمی با آشورها و ملت

  ٢٨٣.     دشمنان است

  

  حفظ خطوط اصلی 

ها، بسته به این است آه خطوط اصلِی این  آنيم آه تداوم حرآِت به سمت آرمانما باید بدانيم و توجه 

یمی از نخبگان این آشور، آن ی ملت ایران و بخش عظ آه تا امروز قاطبه حرآت را هرگز از یاد نبریم؛ آما این

بخواهيم نشانه آنيم و  اصليتر را ی اگر در بين خطوط اصلی چند نقطه. اند اند و آن را دنبال آرده را از یاد نبرده

  ٢٨٤. مطرح آنيم، یكی اسالمی بودن است؛ یكی مردمی بودن است؛ یكی نو بودن و ابتكاری بودن است

  

   محبوبيت دولت واقعی است 

رود، در نماز جمعه برایش شعار  آه وقتی رئيس جمهور ایران به اندونزی می سرسری عبور نكنيم از این

دهند و اگر اجازه  ی اساتيد برایش شعار می دهند، در مجموعه ار میدهند، در دانشگاه برایش شع می

  ٢٨٥.      ها چيزهای مهمی است این. دادند دادند در آوچه و بازار راه برود، مردم هم برایش شعار می می

  

  تبليغات دشمن

ند آه ا تبليغات عنادآميز دشمنان سعی آرده. د و از افتخار به شهيد هرگز غفلت نكنيداز نام شهی

  !های شهيد را بتدریج آم آنند و در مواردی به ضد ارزش تبدیل آنند ارزش

های دشمن تا آجا از لحاظ فرهنگی و سياسی نفوذ ميكند و چقدر من و شما  شما ببينيد توطئه

  ٢٨٦.     ها را بگيریم باید هشيار باشيم آه جلو این توطئه

  دشمن درونی؛ دشمن بيرونی

ما دو . ی دشمن را بداند و خود را در مقابل آن مجهز آند بشناسد، نقشهیك ملت باید دشمن را 

دشمن درونی . یك دشمن، دشمن درونی است؛ یك دشمن، دشمن بيرونی است: دشمن داریم

. های بدی است آه ممكن است ما در خودمان داشته باشيم دشمن درونی خصلت. تر است خطرناك

های افراطی، بدبين بودن به دیگران، بدبين بودن به آینده،  دخواهیتنبلی، نشاط آار نداشتن، نااميدی، خو

های  اگر این دشمن. ها بيماری است این - نه به شخص خود و نه به ملت خود  - نداشتن اعتماد به خود 

  .شود درونی در ما وجود داشته باشد، آار ما مشكل می

گویيم استكبار جهانی  همان چيزی آه به او می المللی؛ یعنی ی بين دشمن بيرونِی عبارت است از نظام سلطه

اول، جنگ روانی؛ دوم، : نمك یمه خالصه های استكبار جهانی عليه ملت ایران را در سه جمل من برنامه. 

های استكبار با ملت ما در این سه  دشمنی. یمقابله با پيشرفت و اقتدار علمجنگ اقتصادی؛ و سوم، 

  ٢٨٧.       شود قلم عمده خالصه می

  

  نعمت اعتماد ملت به مسئوالن



آه مردم  این.خواهند اعتماد ملت را به مسئوالن ضعيف آنند دليلی ندارد آه این ملت، نااميد باشد؛ می

خواهند این  به دولت و مسئوالنشان اعتماد داشته باشند، برای یك آشور خيلی نعمت بزرگی است؛ می

  .هم به خودشان، هم به مسئولينشاناعتماد آنند،  نعمت را بگيرند و مردم را بی

ی  ها تعرض آنند، از همه بدون تردید بدانند ملت ایران و مسئولين ایران در مقابل دشمنانی آه به آن

  .ظرفيت خود برای ضربه زدن استفاده خواهند آرد

د خواهن اعتماد به نفس، اعتماد به مسئولين آشور، اعتماد به دولت، همان چيزی است آه دشمنان می

باشند؛ سعی اعتماد  بی - ی امور آشور را دارد  آه مسئوليت اداره - خواهند مردم به دولت  دشمنان می.نباشد

  ٢٨٨.      ی دشمن را خنثی آنيد آنيد این نقشه

  

  ی دشمن خنثی سازی نقشه

ملت ما، باشند؛ همه باید هشيار . تمان باید این باشد آه این خواست استكباری را خنثی آنيمی هم ما همه 

د آه حرآتی و اظهاری آه به زبدگان ما، مبلغان ما، روحانيون ُپرتالش و خدوم ما، همه و همه توجه بكنن

  ٢٨٩.       ها نباید سر بزند ی دشمن آمك بكند، از آن نقشه

  

  انتخابات یك نشانه 

انتخابات یك . خواهند؛ نه، انتخابات یك نشانه است بعضی نگویند آه مردم را فقط برای انتخابات می

  .مقطع از مقاطع حضور مردم است

این . شان این است آه حضور مردم در انتخابات گوناگون را آمرنگ آننددشمنان شما ملت، سعی

نهادهای انتخابی را تضعيف آنند تا نمادهای مردمساالری دینی در جمهوری اسالمی ضعيف شود و بتوانند 

چه  ی مقابل آن ها را بشناسد و درست نقطه اغراض این ملت بایستی. می را متهم آندجمهوری اسال

  ٢٩٠.  هاست، عمل آند خواست آن

  

  منزلت اجتماعی ملت  

. بحمدا      هللا پایگاه سياسی آشور و منزلت اجتماعی ملت ایران در جهان افزایش پيدا آرده است

هند آرد و با یك حرآت دست اند یا فراهم خوا آردند زمينه را فراهم آرده ها دشمنان ما خيال می قبل

ای از  چند سال قبل از این، عده. ها این حرف را گفتند امریكایی. توانند آشور را از این رو به آن رو آنند می

به  - ما مطلع نشدیم، بعد آه برگشتند مطلع شدیم  - سياسيون امریكایی به طور محرمانه و مخفيانه 

ساعد با نظام نشست و برخاست آرده بودند؛ وقتی رفتند گفتند ایران آمده بودند و با بعضی از محافل نام

امروز حقيقت برای . ی ما هستند تا عليه نظام شليك آنند در ایران آسانی هستند آه منتظر یك اشاره

ملت بيدار . توانند بزنند توانند سلطه پيدا آنند، حتی لطمه هم نمی نه فقط نمی. ها روشن شده است آن

چه  داند آه آنان آن ملت به مسئوالن خود اعتماد دارد؛ می. هایمان به هم نزدیك است دلما . و متحد است

با نگاه باز، نيازها و مصالح . گویند، برای شخص، برای قدرت و برای زر و زور نيست چه می آنند و آن می

  ٢٩١.      دهند شود و مردم هم تشخيص می آشور مشاهده می

  

  ایجاد اختالف 

ها طراحی  آه پيوند ميان مسئوالن و مردم را ضعيف آنند، برنامه آشور و ملت برای ایندشمنان این 

در چند ساِل . آنند ها طراحی می ی مسئوالن آشور را سست آنند، برنامه آه اراده آنند؛ برای این می



ی مدیریت  ههای تبليغاتی غرب گفتند و تكرار آردند آه در صدد اینند آه در مجموع گذشته، صریحًا دستگاه

نظام جمهوری اسالمی اختالف بيندازند؛ دودستگی و دو جریانی درست آنند؛ خودشان این را اعتراف 

  ٢٩٢.     آردند و  بحمد ا      هللا موفق نشدند

  وحدت دین و سياست 

ها و شعارهای گوناگون و تحت  امروز یك عده عميقًا با نظام جمهوری اسالمی مخالفند؛ حاال با زبان

. آه یك جایگزین بهتری برای آن دارند مخالفت هم نه به خاطر این. های مختلف با اصل نظام مخالفند مپرچ

خواهند با جمهوری  ها به وجود آمد، می با همان شعارهایی آه جمهوری اسالمی به خاطر مبارزه با آن

ها  مد؛ اما اینی غرب و امریكا سرآار آ جمهوری اسالمی براساس نفی سلطه. اسالمی مخالفت آنند

جمهوری اسالمی برای گسترش دین و معنویت و مفاهيم اسالمی سرآار آمد؛ در . ی غربند طرفدار سلطه

جمهوری اسالمی شعار خودش را وحدت دین و . ها اصًال مخالف گسترش این مفاهيمند حالی آه این

اند؛ حاال  طوری ها این یبعض. ها اصال دشمِن وحدت دین و سياستند سياست قرارداد؛ در حالی آه این

هایی آه  ها را آار نداریم، لكن باز در بين همين مجموعه اند و چه هستند، این آمند، زیادند، چه آسانی

ای سابق  بيند یك اختالفاتی هست آه باز از قبيل همان اختالفات قبيله همفكرند و هم جهتند، انسان می

خواهد؛ به قول شماها آار تئوریك  تحقيق نظری می تحملی چيست؟ این، راه مقابله با این بی. است

هاست و از این قبيل  بخشی از پيشرفت این. شود پيشرفت بكنيد و بعد هم این را عملياتی آنيد؛ این می

  ٢٩٣.      است

  

  هویت عظيم ملت ایران 

تر  تر و پيش تر و منطبق با اصول و ضوابط، پيش روز باید جدی ها روزبه حرآت ملت ایران به سمت آرمان

  . برود و ملت ما آماده است

اما اگر قدرتمداران عالم بخواهند طبق عادِت خودشان حقوق ملت ما را پامال آنند، ملت ما ظلم را از 

ی به خود،  سوی هر آس و هر قدرتی تحمل نخواهد آرد؛ یعنی مظلوميت بدون تحمل ظلم و ستم و تكيه

ی آحاد ملت ایران، از  خواهش من از همه. را نگه دارید» خود«ین ا. المللی های نامطمئن بين نه به قدرت

لطمه نزنند؛ نگذارند توهمات » خود«گروههای سياسی و از جناحهای مختلف این است آه به این 

باعظمت و شكوهمند را مخدوش آند؛ آن هویت عظيم ملت » خوِد«های جزیی این  گوناگون و دلخوری

های  ماندگی اگرچه جبران عقب. های متمادی جلو بياورد  سته خودش را سالایران آه به برآت ایمان توان

آنيد و خودتان را  توانيد و می تری الزم دارد، اما شما ملت  انشاءا    هللا می گذشته هنوز تالش و آار بيش

رسانيد؛ شرطش این است آه به هویت خود تكيه آنيد،  ی این ملت است، می یی آه شایسته به نقطه

خدای خود توآل آنيد، از خدا هدایت و دستگيری و آمك و توفيق بطلبيد و نگذارید با اختالف، با طرح به 

این هویت عظيم و  - ملت ایران » خود«محتوای سياسی و با بهانه آردن چيزهای جزیی،  دعواهای بی

  ٢٩٤.     مخدوش شود  - درخشان 

  

  حرآت ُپرمعنا

ملت ایران . ی آبروی آشور و عزت و سربلندی و اقتدار ملی شد هان مایحمدا   هللا انتخابات ملت ایرب

آسانی آه اهل . در این برهه، حرآت بسيار ُپرمعنایی را انجام دادند و آثار آن هم در دنيا ظاهر شد

فهمند آه من روی چه چيزی دارم تكيه  های جهانی هستند، خوب می سياست و اهل اطالع از جریآن

  ٢٩٥.      گيری و ایستادگی خود را به دنيا نشان داد ی خود، جهت ت خود، ارادهملت ایران قدر. آنم می



  فرهنگی
  

  یاد شهيدان

یاد شهيدان را . شهيدان را باید زنده نگه داشت. ی ما از ذهنيتها خارج شود یاد شهيدان نباید در جامعه

  .باید گرامی بدارید و زنده نگه دارید

های شهدا؛ پسرهاشان،  ی شهدا؛ جوان خانواده. تخار آنندفرزندان شهدا به نام پدرانشان اف

  ٢٩٦.     های شهيد باشند دخترهاشان بایستی پاسداران حقيقی ارزش

  

  دشمن بيكار نيست

ها قبل هشدار دادم و برای مردم نقشی را آه دستهای بيگانه در مدیریت فرهنگی آشور و  از سال 

ها انكار آردند؛ اما باالخره همه تصدیق  بعضی. ، تبيين آردمگيرند ها و تبليغات آشور به آار می رسانه

آنند و از  آنند، از تبليغات استفاده می از مطبوعات استفاده می: اند دشمنان ما بيكار ننشسته. آردند

ها از آن  ها پایبند است و آن هایی را آه ملت به آن آنند تا آن ارزش روشهای گوناگون تبليغی استفاده می

ما هم در عمل نشان دادیم . آنند تالششان را می. آید، در چشم مردم بشكنند ا خوششان نمیه ارزش

آه مطبوعات آزادند؛ این عملكردهایی آه از نظر ما بسيار منفی است، وجود دارد؛ اما مطبوعات آزادانه 

يست؛ نخير، این، خود رد عملِی آسانی است آه معتقدند آزادی بيان ن. آنند دارند همان آارها را می

های آلی،  اش همين مطبوعاتی است آه عليه دولت، عليه نظام و عليه سياست آزادی بيان، نشانه

ها خيلی  البته مردم هم به این. شود ها نمی نویسند؛ آسی هم متعرض آن خواهند می آزادانه هر چه می

  ٢٩٧.      این، فضل الهی است. آنند اعتنایی نمی

  

  افتخار جانبازی

جانبازان در ی فرزندان  گویم، هم به همه جا هستند، این را می م به فرزندان جانبازانی آه اینمن، ه 

شما فرزندان جانباز افتخار آنيد . ها؛ یعنی جانباز و همسرش سراسر آشور، و هم به خود پدر و مادرهای این

الهی و اسالمی فدا آرده؛  بلند های آه فرزند آسی هستيد آه جوانی و سالمت خودش را برای آرمان به این

  ٢٩٨.      این افتخار دارد

  

  فناوری و توليد علم
  

  ی اول دنيای علم درجه

هدف . ی علم است منظورم در زمينه. ریزی آنيد؛ توقع ما این است شما برای پنجاه سال آینده برنامه 

اول علمی دنيا باشد؛ به  ی را این قرار بدهيم آه پنجاه سال بعد، آشور شما یكی از مراجع عمده و درجه

های دانش آشنا شود، مجبور بشود زبان ملی شما را یاد بگيرد؛  طوری آه اگر آسی خواست با تازه

خواهيد یاد بگيرید  اند و هر چه شما می المللی آرده ها با زرنگی زبان خود را زبان علم و زبان بين انگليسی

شما آاری آنيد آه در پنجاه سال آینده، . ا را یاد بگيریده خواهيد بخوانيد، مجبورید زبان آن و هر چه می



انگيز است؛ شوق  این، یك آرزوست؛ آه نگاه آردن به آن، هيجان. همين نياز به زبان فارسی شما باشد

رسند؟ باید آفش و آالهش را آماده آنيد؛  آید؛ اما چه آسانی می رسيدن به آن، در دل همه به وجود می

  ٢٩٩.     همتش را آماده آنيد و راه بيفتيد تر از آن، باید بيش

  

  آزاداندیشی 

توان به جایی رسيد، نه با  حرف اصلی ما امروز این است آه نه با توقف در گذشته و سرآوب نوآوری می

توان به جایی رسيد؛ هر دو غلط  شكنی و هرج و مرِج اقتصادی و عقيدتی و فرهنگی می رهاسازی و شالوده

همان نهضت آزادفكری آه ما دو، سه سال قبل مطرح آردیم و البته دانشجوها هم استقبال آزادی فكر؛ . است

. آردند؛ اما عمًال آن آاری را آه من گفته بودم، انجام نشده است؛ من گفتم آرسيهای آزاداندیشی بگذارید

ی و تحول را باز گذاشت، باید راه آزاد اندیشی و نوآور. ای آه ما گفتيم، ناظر به این است ی آزاداندیشی مسئله

این . های هویت ملی نينجامد شكنی و بر هم زدن پایه منتها آن را مدیریت آرد تا به ساختارشكنی و شالوده

رود به سمت دولت و وزارت علوم  چه آسی باید مدیریت آند؟ نگاهها فورًا می. آار، مدیریت صحيح الزم دارد

های فعال  شماست؛ با اساتيد فعال، دانشجوی فعال و مجموعه ؛ نه، مدیریتش با نخبگان است؛ با خود...و

دنبال حرف نو و پيدا آردن حرف نو حرآت آنيد؛ اما مراقب باشيد آه این ! حواستان جمع باشد. دانشجویی

. ها با هم تفاوت دارد آند؛ در جهت تخریب یا در جهت ترميم و تكميل؛ این حرف نو در آدام جهت دارد حرآت می

  ٣٠٠.         ی خود شماها ای است به عهده فهاین وظي

  تعيين الگوی پيشرفت

این، یكی از آن . ی درست پيشرفت را پيدا آنيم، چه الزم داریم؟ بحث نظری آه ما بتوانيم نسخه برای این

طور  البته مقصودم این نيست آه در بحثهای ذهنی و باز بيفتيم و همين. آارهایی است آه شماها باید بكنيد

» تعيين الگوی پيشرفت«ودمان را معطل مباحث ذهنی بكنيم؛ مباحث تئوریِك بدون توجه به خارج و واقعيات؛ خ

بندیها، و  ها، زمان ها، اولویتها، تقدمها، برنامه ریزی آنيم، آن وقت در برنامهاگر این را مشخص . هم الزم است

آورد؛ در گفتگوی نخبگان خودش را نشان  ی میبه دنبال خود فرهنگ ساز گذارد؛ گذاریهای ما اثر می سرمایه

گذارد؛ چه چيزی را از  شود؛ حتی در صادرات و واردات آشور اثر می ی مردم سرریز می دهد و به ذهنيت عامه می

  آجا وارد آنيم؟ چه چيزی را به آجا صادر آنيم؟

ترجمه  آردن علم، وابسته آردن اقتصاد، تقليدی. د، رایج شدن و پيشرفت تقليد، پيشرفت نيستتقلی

اند، ما همان  مرزها، مرزهای غربی و آشورهای اروپایی، گفتهگرایی در دانشگاه؛ آه هر چه آه آن طرف 

زند؛ پيشرفت نيست و ما این را پيشرفت  ترجمه آنيم و اگر آسی حرف زد، بگویند مخالف علم حرف می را

بازی به جای  ا سلب آردن و مدلردن، هویت اسالمی ملی ركزبان و ملی را مغشوش . دانيم نمی

چه آه پيشرفت  آن. دانيم ما وابسته شدن و غربی شدن را پيشرفت نمی. سازی، پيشرفت نيست مدل

ی دانشهای مورد نيازمان را فرا بگيریم؛ این دانش را به  هست، این است آه ما از هر آه و هر جور، همه

ی علم را توسعه  آه دامنه نجام بدهيم، برای اینی عمل و آاربرد برسانيم، تحقيقات گوناگون ا مرحله

بدهيم، تحقيقات بنيادی انجام بدهيم، تحقيقات آاربردی و تجربی انجام دهيم، تا فناوری را به وجود آوریم 

ی  یا فناوری جدیدی را به وجود بياوریم یا فناوری را تكميل آنيم؛ تصحيح آنيم و انجام بدهيم؛ در زمينه

های دنيا فرا بگيریم، آن را بين خودمان بر طبق نيازها و عرف و فرهنگ  از پيشرفت آموزشهای مدیریتی

ای آه در آشور وجود  ی مشكالت اجتماعی مان تطبيق آنيم؛ درباره خودمان تحليل و فهم آنيم و با جامعه

زه با اسراف ها را پيدا آنيم و به دنبال این برویم آه راه مبار دارد، تحقيق آنيم و راه ریشه آردن این

راه مبارزه با مصرف گرایی چيست؟ راه مبارزه با ترجيح آاالی . اسراف یك بيماری اجتماعی است. چيست

های تحقيقی  ها پروژه در دانشگاه. خواهد ها تحقيق می خارجی بر آاالی ساخت داخل چيست؟ این



ها بدهيد تا  دهيد؛ به رسانهی تحقيق را به مسئوالن آشور ب بگيرید، استاد و دانشجو آار آنيد، نتيجه

  .شود پيشرفت این، می. سازی شود سرریز شود و فرهنگ

االن آه یك مشكلی وجود دارد، این مشكل را چگونه حل آنيم؟ این گره را چگونه باز آنيم؟ این آار 

  ٣٠١.      شماست

  

  تحول

سه؛ نه . ستقبال آرددو؛ از تحول باید ا. یك؛ با تحول نباید سينه به سينه شد: حرف ما این است

چهار؛ تحول را باید مدیریت آرد؛ در تحول، . فقط با تحول نباید دشمنی آرد، آه باید از آن استقبال آرد

تحولی آه موجب پسرفت بشود، تحول . دگرگونِی به سمت پيشرفت و تعالی را باید در نظر گرفت

و باالخره . نباید اشتباه گرفت پنج؛ تحول را با آنارشيسم و ساختارشكنی و هرج و مرج. بدی است

شود  ی تحول را بایستی غير از آن چيزی آه امروز معيارهای پيشرفت در دنيا محسوب می پایه

های اخالق، معنویت،  ی جمهوری اسالمی و حرف نِو اسالم در زمينه دانست؛ و معيارهای ویژه

ها را هم بایستی جزو  فت و اینمعرفت الهی، انسان دوستی و ارتباطات و عواطف بشری را در نظر گر

ی نخبگاِن  و آسی هم آه متصدی این آارهاست، عبارتند از مجموعه. دانستمعيارهای پيشرفت 

منتها منتظر من و . هایی آه آمادگی دارید، وارد این ميدان شوید ها و آن شما جوان. دانشگاه و حوزه

  ٣٠٢.    امثال من نمانيد

  

  علم جویی

آشوری آه مردم . همه جدی بگيرند و دنبال آنند - ی اقتدار ملی است  ایهآه م - باید علم را 

شود علم را از دیگران  نمی. بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت آن از علم بی

باید استعدادهای یك ملت به آار بيفتد تا یك . زاست جوش است؛ درون علم، درون. گدایی آرد

  ٣٠٣.      عالم بشود ملت به معنای حقيقی آلمه

  

  تحقيق علمی آزاد 

ی  آه فكر و آار آنيد، نتيجه به دست آورید و آن نتيجه شما مأمور به پژوهشيد، شما مأمورید به این

ریزی  شما را رهبری و غيررهبری به عنوان دستاوردهای علمی بگيرند و براساس آن، برای آشور برنامه

  ٣٠٤.     انضباط نباشد زادی است؛ منتها عقالیی؛ بیتحقيق علمی، شأن و خصوصيتش، آ. آنند

  پشتيبانی فكری 

شان بدهكار تالش دشمن باشد و باید بدانند آه فكر جدید،  ی حوزه، نباید گوش فضالی برجسته

امروز ما نسبت به اوایل انقالب . های نو، مدد فكری برای پيشرفت این حرآت است مفاهيم جدید و راه

 - چه در دانشگاه، چه در حوزه  - شناسان و عالمان  ام اسالمی، به برآت تالش دینی مبانی نظ درباره

. تری را در اختيار داریم، آه این پشتيبانی فكری باید ادامه پيدا آند تر و مفاهيم تازه های بيش بينی روشن

  ٣٠٥.     امروز چشم دنيا به شماست

  

  :پی نوشت ها 
  



  ) ٨٦/ ٠٣/ ١٤) ره(حضرت امام خمينیمراسم هجدهمين سالگرد ارتحال (     ١

  )٨٥/ ٠٨/ ١٩دیداربا  مردم دامغان (     ٣- ٢

  )٨٥/ ٠٦/ ٠٩دیدار با خبرگان منتخب ملت (     ٤

  )٨٥/ ٠٦/ ٠٦دیدار با رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت (     ٥

  دیدار با آارگزاران نظام، سفرای آشورهای اسالمی و مهمانان (     ٦

  ) ٨٥/ ٠٥/ ٣١ یآنفرانس وحدت اسالم       

  )٨٥/ ٠٣/ ٢٩دیدار با مسؤوالن و آارگزاران نظام جمهوری اسالمی (     ٧

  )٨٥/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(     ٨

  )٨٤/ ٠٨/ ٠٨دیدار با آارگزاران نظام (     ٩

  )٨٤/ ٠٦/ ٠٨   دیدار با رئيس جمهور و هيأت وزیران(     ١١- ١٠

  نژاد  فيذ حكم ریاست جمهوری دآتر محمود احمدیمراسم تن(    ١٢

      ٨٤/ ٠٥/ ١٢(  

  ) ٨٦/ ٠٤/ ٠٩  جمهور، مسئوالن و آارگزاران نظام دیدار با رئيس(     ١٤- ١٣

  ) ٨٦/ ٠٢/ ١٢دیدار با معلمان (     ١٥

  )٨٦/ ٠١/ ٠١  دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(     ١٨- ١٦

  )٨٥/ ١١/ ٢٨  شرقیدیدار با مردم آذربایجان (     ١٩

  )٨٥/ ٠٨/ ٢١دیدار با مردم گرمسار (     ٢٣- ٢٠

  ) ٨٥/ ٠٨/ ٢٠دیدار با مردم شاهرود   (     ٢٥- ٢٤

  ) ٨٥/ ٠٨/ ١٧دیدار با مردم استان سمنان (     ٢٩- ٢٦

    و نمایندگان تشكلهای مختلف دانشجویی  دیدار با دانشجویان نمونه(     ٣١- ٣٠

      ٨٥/ ٠٧/ ٢٥(  

  )٨٥/ ٠٦/ ٠٩با خبرگان منتخب ملت  دیدار(      ٣٣- ٣٢

  )٨٦/ ٠٦/ ٠٦دیدار با رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت (     ٣٤

  )٨٥/ ٠٣/ ٢٩دیدار با مسؤوالن و آارگزاران نظام جمهوری اسالمی (     ٣٦- ٣٥

  و هویزه و   دیدار با مردم دشت آزادگان، سوسنگرد، بستان، حميدیه(     ٣٧

  )٨٥/ ٠١/ ٠٥  ی دهالویه منطقههای راهيان نور، در  آاروان      

  ) ٨٥/ ٠١/ ٠١  در صحن جامع رضوی  انات رهبر معظم انقالب اسالمیبی(       ٤٠- ٣٨

  )٨٤/ ١٢/ ٠٨   دیدار با استانداران سراسر آشور(     ٤٢- ٤١

  )٨٤/ ١١/ ١٨   دیدار با پرسنل نيروی هوایی(     ٤٣

  )٨٤/ ١٠/ ١٩دیدار عمومی مردم قم (     ٤٦- ٤٤

  )٨٤/ ٠٧/ ٢٩   ی تهران های نماز جمعه بهخط(     ٤٨- ٤٧

  )٨٤/ ٠٦/ ٢٩ی شعبان  مناسبت نيمه دیدار با اقشار مختلف مردم به (       ٤٩

  )٨٥/ ٠٦/ ٠٦دیدار با رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت (      ٥٠

  )٨٤/ ٠٦/ ٠٨   دیدار با رئيس جمهور و هيأت وزیران(     ٥١

  )٨٤/ ٠٥/ ٢٨  ی تهران های نماز جمعه خطبه(     ٥٢

  )٨٦/ ٠٤/ ٠٩  جمهور، مسئوالن و آارگزاران نظام دیدار با رئيس(     ٥٥- ٥٣

  )٨٥/ ٠٨/ ١٩دیدار با مردم دامغان (     ٥٦

  )٨٥/ ٠٨/ ٠٢دیدار با آارگزاران نظام به مناسبت عيد سعيد فطر (     ٥٨- ٥٧

  )٨٥/ ٠٦/ ٠٦دیدار با رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت (      ٦١- ٥٩

  ) ٨٤/ ٠٦/ ٠٨   با رئيس جمهور و هيأت وزیران دیدار(     ٦٢

  )٨٥/ ٠٣/ ٢٩دیدار با مسؤوالن و آارگزاران نظام جمهوری اسالمی (     ٦٣

  و هویزه و   دیدار با مردم دشت آزادگان، سوسنگرد، بستان، حميدیه(     ٦٤

  )٨٥/ ٠١/ ٠٥  ی دهالویه های راهيان نور، در منطقه آاروان      



  )٨٦/ ٠٤/ ٠٩  جمهور، مسئوالن و آارگزاران نظام يسدیداربا رئ(     ٦٦- ٦٥

  )٠٦/٠٦/٨٥دیدار با رئيس جمهورو اعضای هيئت دولت (     ٦٧

  )٨٦/ ٠٤/ ٠٩  جمهور، مسئوالن و آارگزاران نظام دیداربا رئيس(     ٧٠- ٦٨

  دیداربا رئيس، مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان (     ٧١

  ) ٨٦/ ٠٤/ ٠٧دستگاه قضایی      

  ) ٨٦/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هجدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(    ٧٢

  )٨٦/ ٠٣/ ٠٨اربا نمایندگان هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی دید(     ٧٣

  های  دیدار با هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجویی دانشگاه(     ٧٤

  ) ٨٦/ ٠٢/ ٣١سراسر آشور       

  )٨٦/ ٠١/ ٠١ م مطهر رضوی اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حر(    ٧٦- ٧٥

   ٤٤اندرآاران اجرای اصل  دیداربا مسئوالن اقتصادی و دست(    ٧٧

  )٨٥/ ١١/ ٣٠   قانون اساسی      

  )٨٥/ ١١/ ٢٨  دیداربا عمومی مردم آذربایجان شرقی(     ٧٨

  ) ٨٥/ ٠٩/ ٢٢ دیدار با اقشار مختلف مردم (     ٧٩

  )٨٥/ ٠٨/ ٢١دیداربا مردم گرمسار (    ٨١- ٨٠

  ) ٨٥/ ٠٨/ ٢٠دیداربا مردم شاهرود   (     ٨٢

  )٨٥/ ٠٨/ ١٩دیداربا نخبگان استان سمنان (     ٨٣

  )٨٥/ ٠٨/ ١٩دیداربا مردم دامغان (     ٨٤

  )٨٥/ ٠٨/ ١٨های استان سمنان دانشگاه  یداربا اساتيد و دانشجویاند(     ٨٦- ٨٥

  )٨٤/ ١٢/ ٠٨   دیداربا استانداران سراسر آشور(     ٨٨

  )٨٥/ ٠٨/ ١٨های استان سمنان دانشگاه  اساتيد و دانشجویان بادیدار(     ٨٩

  )٨٦/ ٠١/ ٠١ اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (    ٩٠

  )٨٤/ ٠٦/ ٠٨   دیداربا رئيس جمهور و هيأت وزیران(     ٩١

  ) ٨٥/ ٠٣/ ٢٩دیدار با مسؤوالن و آارگزاران نظام جمهوری اسالمی(    ٩٢

  )٠٦/٠٦/٨٥س جمهورو اعضای هيئت دولت دیدار با رئي(    ١٠٩- ٩٣

  )٨٥/ ٠٣/ ٢٩دیداربا مسؤوالن و آارگزاران نظام جمهوری اسالمی(  ١١٤- ١١٠

  )٨٥/ ٠٢/ ٠٦    دیدار با آارگران(  ١١٧- ١١٥

  )٨٤/ ١٢/ ٠٨   دیداربا استانداران سراسر آشور(  ١٢١- ١١٨

  )٨٤/ ١٠/ ١٤   دیداربا آشاورزان(  ١٢٥- ١٢٢

  ) ٨٤/ ١٠/ ١٣   عالی انقالب فرهنگی یدیدار با شورا(     ١٢٦

  )٨٤/ ٠٨/ ٣٠ی اورست  دیداربا فاتحان قله(     ١٢٧

  )٨٤/ ٠٧/ ٢٩   ی تهران های نماز جمعه خطبه(     ١٢٨

  )٨٤/ ٠٧/ ٠٣دیداربا دانشجویان و نخبگان سراسر آشور (     ١٢٩

  )٨٤/ ٠٦/ ٠٨   دیداربا رئيس جمهور و هيأت وزیران(  ١٣٩- ١٣٠

  )٨٤/ ٠٥/ ٢٨  ی تهران های نماز جمعه هخطب(   ١٤٤- ١٤٠

  نژاد  مراسم تنفيذ حكم ریاست جمهوری دآتر محمود احمدی(   ١٤٩- ١٤٥

      ٨٤/ ٠٥/ ١٢(  

  دیداربا وزیر، معاونان و مدیران آموزش و پرورش سراسر آشور(     ١٥٠

      ٨٦/ ٠٥/ ٠٣ (  

  )٨٦/ ٠٤/ ٢٥ی رویان  بازدید از پژوهشكده(     ١٥١

  های  با هزاران نفر از اعضای بسيج دانشجویی دانشگاه دیدار(   ١٥٨- ١٥٢

  )          ٨٦/ ٠٢/ ٣١سراسر آشور       

  )٨٦/ ٠٢/ ١٢دیدار با معلمان (     ١٥٩



  )٨٥/ ٠٨/ ١٩دیدار با نخبگان استان سمنان (     ١٦٠

  )٨٥/ ٠٨/ ١٨های استان سمنان  دانشگاه  دیدار با اساتيد و دانشجویان(   ١٦٢- ١٦١

   ها، مؤسسات آموزش عالی و مراآز تحقيقاتی یدار با رؤسای دانشگاهد(   ١٧٤- ١٦٣

      ٨٥/ ٠٥/ ٢٣(  

  )٨٥/ ٠٣/ ٢٩دیدار با مسؤوالن و آارگزاران نظام جمهوری اسالمی     (   ١٧٦- ١٧٥

  )٨٥/ ٠٢/ ١٢دیدار با معلمان سراسر آشور (   ١٨٠- ١٧٧

  ) ٨٤/ ١٠/ ١٣   عالی انقالب فرهنگی دیدار با شورای(   ١٨٤- ١٨١

  ) ٨٤/ ٠٧/ ٢١دیدار با اساتيد دانشگاه (     ١٨٥

  ) ٨٤/ ١٠/ ١٣   عالی انقالب فرهنگی دیدار با شورای(     ١٨٦

  )٨٤/ ٠٣/٠٧دیدار با دانشجویان و نخبگان سراسر آشور (     ١٨٧

  ) ٨٤/ ١٠/ ١٣   عالی انقالب فرهنگی دیدار با شورای(   ١٨٩- ١٨٨

  )٨٤/ ٠٨/ ٠٨دیدار با آارگزاران نظام (   ١٩٢- ١٩٠

  ) ٨٤/ ٠٦/ ٠٨   دیدار با رئيس جمهور و هيأت وزیران(     ١٩٣

  ) ٨٤/ ٠٧/ ٢١دیدار با اساتيد دانشگاه (     ١٩٤

  دار با رئيس، مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی دی(     ١٩٥

      ٨٦/ ٠٤/ ٠٧ (  

  ) ٨٦/ ٠٤/ ٠٩جمهور، مسئوالن و آارگزاران نظام دیدار با رئيس(   ١٩٧- ١٩٦

  ) ٨٦/ ٠٣/ ٠٨ار با نمایندگان هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی دید(   ١٩٩- ١٩٨

  )٨٦/ ٠١/ ٠١ اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(   ٢٠١- ٢٠٠

  ) ٨٥/ ٠٨/ ٢١دیدار با مردم گرمسار (   ٢٠٣- ٢٠٢

  های علمی همایش صدمين  دیدار با شورای مرآزی و آميته(     ٢٠٤

  ) ٨٥/ ٠٢/ ٠٩د مشروطيت سالگر      

  ) ٨٤/ ٠٨/ ٠٨دیدار با آارگزاران نظام (   ٢٠٦- ٢٠٥

  ) ٨٦/ ٠٣/ ٠٨یدار با نمایندگان هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی  د(     ٢٠٧

  )  ٨٤/ ٠٦/ ٠٨   دیدار با رئيس جمهور و هيأت وزیران(     ٢٠٨

  ) ٨٦/ ٠١/ ١٧دیدار با آارگزاران نظام (     ٢٠٩

  ) ٨٥/ ٠٨/ ٠٢با آارگزاران نظام به مناسبت عيد سعيد فطر دیدار(   ٢١١- ٢١٠

  ) ٨٥/ ٠٣/ ٢٩دیدار با مسؤوالن و آارگزاران نظام جمهوری اسالمی (     ٢١٢

  )٨٥/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(   ٢١٥- ٢١٣

  )٨٥/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(     ٢١٤

  )٨٥/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(     ٢١٥

  ) ٨٦/ ٠٤/ ٠٩ جمهور، مسئوالن و آارگزاران نظام دیدار با رئيس(     ٢١٧

  در دانشگاه   های استان خراسان دیدار با استادان دانشگاه(     ٢١٨

  ) ٨٦/ ٠٢/ ٢٥فردوسی مشهد       

  ) ٨٦/ ٠١/ ٠١ مجاوران حرم مطهر رضویاجتماع بزرگ زائران و (      ٢١٩

   ٤٤اندرآاران اجرای اصل  دیدار با مسئوالن اقتصادی و دست(   ٢٢٥- ٢٢٠

  ) ٨٥/ ١١/ ٣٠   قانون اساسی      

  ) ٨٥/ ٠٨/ ٢١دیدار با مردم گرمسار (    ٢٢٧- ٢٢٦

    و نمایندگان تشكلهای مختلف دانشجویی  دیدار با دانشجویان نمونه(     ٢٢٨

      ٨٥/ ٠٧/ ٢٥(  

  ) ٨٥/ ٠٣/ ٢٩دیدار با مسؤوالن و آارگزاران نظام جمهوری اسالمی(     ٢٢٩

  ی سالروز ميالد  در آستانه  دیدار با گروه آثيری از زنان نخبه(     ٢٣٠

  ) ٨٦/ ٠٤/ ١٣) سالم ا     هللا  عليها(حضرت زهرای اطهر       



  ) ٨٦/ ٠٤/ ٠٩ جمهور، مسئوالن و آارگزاران نظام دیدار با رئيس(     ٢٣١

  ) ٨٥/ ٠٣/ ٢٩دیدار با مسؤوالن و آارگزاران نظام جمهوری اسالمی(   ٢٣٣- ٢٣٢

  ) ٨٥/ ٠٣/ ١٤)  ره(راسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينیم(   ٢٣٥- ٢٣٤

  ) ٨٥/ ٠٣/ ١٤)  ره(راسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينیم(     ٢٣٥

  ) ٨٥/ ٠٢/ ٢٦های آشورهای مختلف  رسانهر با مدیران و برنامه سازان دیدا(     ٢٣٦

  ) ٨٥/ ٠١/ ٠٦  دیدار با عمومی بسيجيان(     ٢٣٧

  ) ٨٤/ ١٠/ ١٣   عالی انقالب فرهنگی دیدار با شورای(    ٢٤٠- ٢٣٨

  ) ٨٤/ ٠٨/ ٠٤  های ایشان دیدار با جانبازان و خانواده(     ٢٤١

  یان گو دیدار با جمعی از پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره(    ٢٤٢

  ) ٨٤/ ٠٦/ ٣١  دفتر ادبيات و هنر مقاومت      

  ) ٨٦/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هجدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(     ٢٤٣

  ) ٨٦/ ٠١/ ٠١  دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(     ٢٤٤

  ) ٨٥/ ٠٩/ ٢٢ دیدار با اقشار مختلف مردم (     ٢٤٥

  )  ٨٥/ ٠٨/ ٢٠دیدار با مردم شاهرود (  ٢٤٧- ٢٤٦

  ) ٨٥/ ٠٨/ ١٨های استان سمنان  دانشگاه  ار با اساتيد و دانشجویاندید(     ٢٤٩- ٢٤٨

  )٠٦/٠٦/٨٥دیدار با رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت (     ٢٥٠

  ) ٨٤/ ٠٧/ ٢٩   ی تهران های نماز جمعه خطبه(     ٢٥١

  ) ٨٥/ ٠١/ ٠٦  دیدار عمومی بسيجيان(     ٢٥٢

  ) ٨٥/ ٠١/ ٠١  ان و مجاوران حرم مطهر رضویدیدار با زائر(      ٢٥٣

  ) ٨٤/ ١١/ ١٨   دیدار با پرسنل نيروی هوایی(     ٢٥٤

  ) ٨٤/ ١٠/ ١٩دیدار عمومی مردم قم (     ٢٥٥

  ) ٨٤/ ١٠/ ١٤   دیدار با آشاورزان(  ٢٥٧- ٢٥٦

  ) ٨٤/ ٠٩/ ٠٧دیدار با هزاران نفر از بسيجيان  (   ٢٥٩- ٢٥٨

  ) ٨٤/ ٠٨/ ٠٨م دیدار با آارگزاران نظا(     ٢٦٠

  ) ٨٤/ ٠٧/ ٠٣دیدار با دانشجویان و نخبگان سراسر آشور  (     ٢٦١

  ) ٨٤/ ٠٥/ ٢٨  ی تهران های نماز جمعه خطبه(  ٢٦٣- ٢٦٢

  ) ٨٦/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هجدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(     ٢٦٤

  ) ٨٦/ ٠٢/ ١٢دیدار با معلمان (     ٢٦٥

  ) ٨٦/ ٠١/ ٠١  اوران حرم مطهر رضویدیدار با زائران و مج(     ٢٦٦

  ) ٨٥/ ٠٩/ ٢٢ دیدار با اقشار مختلف مردم (   ٢٦٨- ٢٦٧

  )٨٥/ ٠٨/ ٢١دیدار با مردم گرمسار (     ٢٦٩

  )    ٨٥/ ٠٨/ ١٨های استان سمنان  دانشگاه  دار با اساتيد و دانشجویاندی(     ٢٧٠

  ) ٨٥/ ٠٧/ ١٣ ها  دیدار با استادان و اعضای هيئت علمی دانشگاه(   ٢٧٢- ٢٧١

  ) ٨٥/ ٠١/ ٠١  دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(      ٢٧٣

  دیدار با جمعی از دانشجویان برگزیده و نمایندگان (     ٢٧٤

  ) ٨٤/ ٠٧/ ٢٤  های دانشجویی تشكل      

  ) ٨٤/ ٠٧/ ٠٦  )ع(آموختگی دانشجویان دانشگاه امام علی راسم دانشم(     ٢٧٥

  ) ٨٦/ ٠٤/ ١٣  گروه آثيری از زنان نخبهدیدار با (   ٢٧٩- ٢٧٧

  ) ٨٦/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هجدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(    ٢٨٠

  ) ٠١/٠١/٨٦  دیدار با  زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(   ٢٨٢- ٢٨١

  ) ٨٦/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هجدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(   ٢٨٤- ٢٨٣

  های سراسر آشور  زاران نفر از اعضای بسيج دانشجویی دانشگاهدیدار با ه(     ٢٨٥

      ٨٦/ ٠٢/ ٣١ (  



  ) ٨٦/ ٠٢/ ٢٧های شهدا، ایثارگران و جانبازان  دیدار با خانواده(     ٢٨٦

  ) ٨٦/ ٠١/ ٠١دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (   ٢٨٨- ٢٨٧

  ) ٨٥/ ١٠/ ١٨  عيد غدیر خمدیدار با اقشار مختلف مردم قم در سالروز عيد س(     ٢٨٩

  ) ٨٥/ ٠٩/ ٢٢ دیدار با اقشار مختلف مردم (    ٢٩٠

  ) ٨٥/ ٠٨/ ٢١دیدار با مردم گرمسار (     ٢٩١

  ) ٨٥/ ٠٨/ ٢٠دیدار با مردم شاهرود (     ٢٩٢

  ) ٨٥/ ٠٨/ ١٨های استان سمنان  دانشگاه  دیدار با اساتيد و دانشجویان(     ٢٩٣

  ) ٨٤/ ٠٨/ ١٣فطر  های نماز عيد سعيد خطبه(     ٢٩٤

  )٨٤/ ٠٥/ ٢٨  ی تهران های نماز جمعه خطبه(     ٢٩٥

  ) ٨٦/ ٠٢/ ٢٧های شهدا، ایثارگران و جانبازان  دیدار با خانواده(      ٢٩٦

  ) ٨٥/ ٠٨/ ٢١دیدار با مردم گرمسار (     ٢٩٧

  ) ٨٤/ ٠٨/ ٠٤  های ایشان دیدار با جانبازان و خانواده(     ٢٩٨

  ) ٨٥/ ٠٨/ ١٨های استان سمنان  دانشگاه  تيد و دانشجویاندیداربا اسا(    ٣٠٢- ٢٩٩

  )٨٥/ ٠٣/ ١٤) ره(مراسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی(     ٣٠٣

  ) ٨٤/ ١٠/ ٢٩    )السالم عليه(دیدار با اساتيد و دانشجویان دانشگاه امام صادق(     ٣٠٤

 ) ٨٤/ ١٠/ ١٩دیدار عمومی با مردم قم  (     ٣٠٥


	dolat-rahbar2.pdf
	Untitled(2).pdf
	Dolat_2.pdf


