روایت  4سال تنهایی

خالصهی بیانات مقام معظم رهبری در حمایت از دولت مکتبی
بر اساس سیر تاریخی

روایت تنهایی در سال 1384

 .1رئيس جمهور محترم ما امروز سخنان خوبى بيان كردند .تكي هى بر عدالت ،اساس ىترين و
اصل يك حركت الهى است.
محورىترين ِ
 .2عدالت ،شعار اصلى و هدف بزرگ انقالب اسالمى و نظام جمهورى اسالمى بوده و هست.

 .3عدالت ،تندروى نيست؛ حقگرايى است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگيرى از ويژهخ وارى
است؛ جلوگيرى از تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان است.
 .4اهدافى كه مطرح شده است ،اهداف وااليى است.

 .5دولت محترم و خدمتگزار با ب رنام هريزى صحيح ،به همان كيفيتى كه در سند چشمانداز
بيست ساله تصويب شده و سياستهايى كه اعالم شده است  -كه جهت اين سياستها هم عدالت،
رفاه عمومى و توسع هى علمى و فنى و همهجانبه و عدالتمحور است  -در اين جهت حركت كند
عبادت مسؤولى نيست كه به خاطر تالش و خدمت به مردم ،از
 .6شايد هيچ عبادتى باالتر از
ِ
امنيت خود صرفنظر م ىكند.
راحت و آسايش و
ِ

 .7اين روحي هى خدمتگزارى ،خاكسارى ،تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت مردم را ب راى
خودتان حفظ كنيد ،كه اين نعمت بزرگى است.
 1384/5/12بيانات در م راسم تنفيذ حكم رياست جمهورى دكتر محمود احمدىنژاد

 .8يكى از شعارهاى خوبى كه آقاى رئي سجمهور ،هم در دورهى انتخابات ،هم بعد از آن تكرار
كردند ،مس ألهى دولت اسالمى است.

 .9اگر دولتى م ىآيد و م ىگويد هدفم اين است كه اين {دولت اسالمی} را تحقق ببخشم،
خيلى چيز مبارك و خوبى است.
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 .10معناى شعار دولت اسالمى اين است كه ما م ىخ واهيم اعمال فردى ،رفتار با مردم ،رفتار بين
خودمان ،و رفتار با نظامهاى بي نالمللى و نظام سلطهى امروز جهانى را به معيارها و ضوابط اسالمى
نزديكتر كنيم .اين شعار ،بسيار باارزش است.
 .11؛ ان هَّ
شاءالل به اين شعار{دولت اسالمی} پايبند بمانيد و اين تالش را جدىتر ،ب ىآسي بتر و
واقع ىتر كنيد؛ چون گامى بلند خ واهد بود در راه رسيدن به آن هدفها؛ و همانطور كه عرض كردم،
رسيدن به آن هدفها مردان خودش را م ىخ واهد.
 .12يكى از شعارهاى اين دولت ،عدالت است .عدالت يقين ًا محور انقالب بود؛ در اين شكى
نيس ت.

 .13ليكن من بايد از آقاى احمدىنژاد تشكر كنم كه ايشان كار جديدى كردند؛ عدالت محورى را
به عنوان يك شعار گذاشتند وسط؛ اين كار خيلى بزرگى بود.

 . .14وقتى كه ايشان تبليغات انتخاباتى م ىكردند ،به افراد خانوادهى خودم م ىگفتم اگر آقاى
احمدىنژاد رأى هم نياورد ،اين خدمت بزرگ را به انقالب كرد كه شعار عدالت محورى را مطرح كرد؛
سپردن اين شعار بشود يك سنت.
نگذاشت به ف راموشى
ِ
بودن اين دولت حرف بزرگى است؛
 .15اين كار ،كار مهمى است .بناب راين عدالتمحور ِ

 .16طرح اين شعار به عنوان محور حركت دولت ،يك كار جديد است؛ خودش يك تحول است.

 .17نبايد ارزش عدالت به عنوان يك ارزش درجهى دو كمكم در مقابل ارزشهاى ديگر به ف راموشى
سپرده شود؛ در نظام ما اين خطر وجود داشته است .خطر بزرگى است؛ اما با عدالتمحور بودن يك دولت،
اين خطر از بين م ىرود يا ضعيف م ىشود.

 .18يكى از شعارهاى خوب آقاى احمدىنژاد مس ألهى سادهزيستى است .اين شعار ،شعار بسيار
مهمى است؛ اين را نبايد دستكم گرفت.
ان
 1384/6/8بيانات در ديدار رئيس جمهور و هيأت وزي ر 

 .19مورد دوم هم كه وظيفهى سنگينى است ،حمايت از دستگاههاى اج رايى و بخصوص حمايت
از دولت است؛ اين هم وظيفهى همه است.

 .20دولتى با شعارهايى سر كار آمده ،اين شعارها هم شعارهاى جذابى است؛ شعارهاى مردمى و
انقالبى است.
 .21معتقدم همه بايد از رئي سجمهور و از دولت حمايت و به آنها كمك كنند.

 .22اين وظيفهى بزرگ ماست كه دولت را تقويت كنيم؛ مسؤوليت سنگينى است كه الزم است
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انجام بگيرد.

ى
ت در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبر 
 1384/6/17بيانا 

 .23بحم د هَّ
الل در منبر سازمان ملل و در مقابل چشم سران كشورهاى جهان ،رئي سجمهور محترم
ما حرف دل ملت اي ران را بيان كرد .استحكام و متانت و قوت بيان و قوت مواضع در آن تريبون جهانى،
به نيابت از ملت اي ران ،در مقابل چشم همهى دنيا بهدست آمد.
 1384/6/29بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم بهمناسبت نيمهى شعبان

يح روشنى هم در دلبستگى به مبانى انقالب دارد ،مخالفان بیشتری
 .24اين دولت شعارهاى ص ر ِ
لت
 1384/7/17بيانات در ديدار اعضاى هيأت دو 
دارند.
 .25دربارهى دولت ،آنچه كه من به نظرم م ىرسد كه الزم است عرض بكنم ،اين است كه دولت
ما بحم د هَّ
الل يك دولت تازه نفس و آماده به كار است.

 .26آنچه كه من از نزديك احساس م ىكنم اين است كه م ىبينم بهطور جدى اين ب رادران آماده
هستند تا وظايفى را كه قانون برعهدهى آنها گذاشته است ،انجام بدهند و همان شعارهايى را كه مطرح
شده است ،تحقق ببخشند؛
 .27من اين را احساس م ىكنم كه عازم بر كار كردن و عمل كردن هستند.

 .28بايد به دولت كمك كرد؛

 .29بايد به آن كسانى كه در وسط اين گود مشغول چالشهاى بزرگ هستند ،مدد رساند و فرصت
داد تا كار خودشان را انجام بدهند.
 .30شعارهای این دولت معلوم است كه ب راى استكبار جهانى ناخوشايند است؛

 1384/9/7بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان در سالروز شهادت حضرت امام صادق (ع)

 .31اين وضع جديدى كه در كشور بهوجود آمده است و تشكيل دولت و گرايشى كه امروز در
عموم مردم و در دولتمردان مشاهده م ىشود ،اين نويد را م ىتواند بدهد كه اوضاع ب راى برگرداندن
جهتگيرى غلط ،اوضاع مساعدى است؛

 .32ليكن زمينه ،زمينهى مساعدى است؛ چون شعارهايى مطرح شده كه منطبق با مبانى انقالب
بوده و مردم به اين شعارها پاسخ دادهاند.

 .33بلكه اكث ريت بزرگى از مردم در اين انتخابات پايبندى خودشان را به دين ،به ارزشهاى انقالب،
به دلبستگ ىهاى امام نشان دادند و دولتى هم ب راين اساس تشكيل شده و همين شعارها را هم اين
دولت تكرار م ىكند و ادامه م ىدهد و حركت م ىكند.
1384/10/13 در ديدار شوراىعالى انقالب فرهنگى
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 .34ولى امروز بعد از بيس توهفت سال كه از آغاز آن نهضت عظيم و پيروزى انقالب و تشكيل
جمهورى اسالمى گذشته است ،شما م ىبينيد كه رايحهى خدمتگزارى به مردم با تكي هى بر شعارهاى
انقالب ،در س رتاسر كشور ،استشمام م ىشود و بار ديگر شعار خدمتگزارى ،شعار پاسخگويى ،شعار
سادهزيستى ،شعار عدالتطلبى ،از شعارهاى رايج است؛ اين ،بركت انقالب است.
 .35شعار عدالتطلبى همچنان زنده است؛

 .36شعار كرامت انسانى همچنان زنده است؛ اينها متعلق به اسالم است؛ اينها متعلق به جمهورى
اسالمى است .خطِ روشن حركت ملت كه برخاسته از ايمان و رأى مردم است و مظهر آن «مردمساالرى
دينى» است ،همچنان جذاب است.

 .37ملت ما ،عل ىرغم همهى بدخ واه ىها و ملعنتهايى كه دشمنان در تبليغاتشان كردهاند ،به
مبانى انقالب پايبندتر و عالقهمندتر شد ،كه نمونهاش را در همين انتخابات رياست جمهورى ديديد؛
 .38ملت به شعارها رأى داد :شعار عدالتطلبى ،شعار خط امام ،شعار پايبندى به ارزشهاى
اسالمى؛ ملت دور اين محورها جمع شدند.

قم
 1384/10/19در ديدار عمومى مردم 

 .39اقدام رئي سجمهور محترم در صدور بيانيه و دستور به سازمان انرژى اتمى ،درست همان
چيزى بود كه متناسب با عزت و اقتدار اين ملت بود.

 .40خوشبختانه آنچه كه مسؤوالن در طول اين مدت و امروز تصميم گرفتهاند ،متكى به كا ِر
سياسى بي نالمللى و مسائل فنى
كارشناسى و متكى به عقب هى دورانديش و خبره و وارد در مسائل
ِ
است؛ م ىفهمند چه كار م ىكنند و درست عمل كردهاند.
 1384/11/18در ديدار پرسنل نيروى ه وايى

 .41وضعيت كنونى دولت و وضع خاص رئيس جمهور و نوع برخوردى كه االن در گفتار و كردار
با مردم صورت م ىگيرد ،خيلى زمينهى خوبى را به وجود آورده و مردم حقيقت ًا اميدوار شدهاند.

 .42شعار خدمترسانى كه چند سال است در كشور مطرح شده ،االن به يك گفتمان تبديل شده
و دولت كنونى هم بر اساس اين گفتمان وسط مي دان آمده و زمام كار را به دست گرفته است.

استانى آقاى رئيس جمهور و هيئت دولت ،جز ِو كارهاى خيلى خوب است .رفتن در
 .43سفرهاى
ِ
ىواسطه از زبان آنها شنيدن ،خيلى در شكل بخشيدن به انگيزههاى آن كسى
ميان مردم و حرفها را ب 
كشور
 1384/12/8در ديدار استانداران سراسر 
كه كار متوجه به اوست ،تأثير دارد.
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روایت تنهایی در سال 1385

 .44دولت جديد ،شاخصهاش عبارت است از :تصميم قاطع بر خدمت خستگ ىناپذير به مردم ،به
مي دان آوردن همهى توان خود و ُپ ررنگ كردن هدفهاى بلند انقالب .اينها مشخصههاى اين دولت است.
اين دولت با تكيه بر شعارهاى انقالب و شعارهاى امام بزرگوار ،بر آن است كه همهى توان خود را به
مي دان بياورد؛ با همهى وجود كار كند؛ گرههاى زندگى مردم را باز كند؛ زيرساختهاى كشور را هرچه زودتر
و هرچه بهتر و جامعتر به وضعيت مطلوب ب راى پيشرفتهاى آينده بسازد و در عرصهى بي نالمللى بر
استقالل ملى و عزت ملت اي ران تكيه كند.

 .45اگر دولتى در مقابل مكارى و تهديد آنها خود را نبازد و به ملت خود تكيه كند ،موفقيتهاى
بسيارى خ واهد داشت.م ىبينيم و حس م ىكنيم كه اين دولت بنا دارد عزت و استقالل ملى را آنچنان
كه در شأن ملت اي ران است ،حفظ كند.

 .46آنچه كه به طور خالصه از شعارهاى دولت و رئيس جمهور جديد و فعاليتهايشان م ىتوان
گفت ،اين است كه ،تصميم دارند يك گام بلند در خدمت ،در علم و در تأمين نيازهاى كشور به پيش ب
1385/1/1 در صحن جامع رضوى
ردارند.

 .47خدا را شكر م ىكنيم كه اين دولتى كه اكنون سركار است ،دولت كار است؛ دولت كار ،دولت
خدمت .ملت هم همين را م ىخ واهد؛ مردانى كه آستينها را باال بزنند و كمر خدمت به اين مردم را
ببندند.
ىدانم و كام ً
ال يقين دارم كه اين دولت جديد  -كه دولت كار و خدمت است  -به يارى
 .48من م 
خدا م ىتواند گامهاى بلندى در اين راه بردارد و ما را به آنچه ب راى همميهنان خوزستان ىمان در نظر
 1385/1/5در اجتماع مردم دشت آزادگان ،سوسنگرد ،بستان ،حميدي ه و هويزه
داريم ،خيلى نزديكتر سازد.
و كاروانهاى راهيان نور ،در منطقهى دهالويه
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 .49خوشبختانه مسئولين كشور ،همه با گام محكم به پيش م ىروند و در اين راه استقامت م ىو
 1385/1/6در ديدار عمومى بسيجيا ن
رزند.
 .50و اين مشكل بيكارى در كشور ،بايد ان هَّ
شاءالل با تالش دولت و اين مسئوالن خدمتگزار  -كه
من م ىبينم اينها شب و روز نم ىشناسند و دائم مشغول كارند  -و با تدبير اينها به تدريج ،بكلى محو ب
 1385/2/6در ديدار با كارگران
شود.

 .51دورهى خوبى است .دولت كار و تالش خوشبختانه بر سر كار است .اهداف انقالب و مسائل
 1385/2/12در ديدار معلمان س راسر كشور
گوناگون اساسى مورد توجه است.

 .52االن شما مشاهده م ىكنيد كه شانزده سال بعد از رحلت امام و بيس توشش سال بعد از
اصلى آن ،پيروى از آرمانهاى اسالم و انقالب
پيروزى انقالب اسالمى ،دولتى بر سر كار م ىآيد كه شعار ِ
و عدالت است و مردم هم رأى و دل و خ واست و جهت حركتشان همين است.
ى در م راسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره)
 1385/3/14بيانات رهبر معظم انقالب اسالم 

 .53يكى ديگر از نعمتهاى خيلى بزرگ ،همين دولتى است كه با شعارهاى اصولى بر سر كار
آمده است ،كه شعارهاى اصولى بدهد و با اين شعارها بر سر كار بيايد .اين از نعمتهايى است كه بايد آن
را شكر كرد.

 .54يكى از نقاط مثبت ،يك دولت تازهنفس و مصمم و پركار است كه بر سر كار آمده است .اين،
نقطهى مثبتى است.

 .55هم بنده گفتم ،هم همه م ىگويند كه امروز اركان تصميمگيرى كشور  -مجلس شوراى
اسالمى و دولت و قوهى قضائيه  -با مدي ريت تفكر اصولى اسالم (به تعبير رايج :اصولگرايى) اداره
م ىشود كه اين يكى از نعمتهاى بزرگ خداست.
 .56يك دولت متكى به اصول و با شعار اصول سركار آمد.

 1385/3/29در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى

 .57او ًال  ،شعارهاى دولت و مسئوالن و اهداف تعيي نشدهى آنان كام ً
ال با مبانى انقالب و با مبانى
اعالمشدهى امام عزيز ما منطبق است.
 .58ثاني ًا ،اين گفتمان در بين مردم به طور محسوسى زنده است و وجود دارد؛ كه وجود اين گفتمان
اصلى گرايش آنها به اين دولت و اين رئي سجمهور محترم بود .مردم،
ميان مردم هم ،عامل عمده و ِ
تشنهى عدالت ،تشنهى مبارزه با فساد و تشنهى تمسك به اصول انقالب بودند ،كه وقتى ديدند يك
نفر صادقانه اين شعارها را سر دست گرفته و مطرح ميكند ،حول محور او جمع شدند؛؛ خود اين نعمت
بزرگى است كه اين تفكر به صورت يك گفتمان مسلط در جامعه درآمد و همچنان ادامه دارد و بعد از
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روى كار آمدن اين دولت ،بحم د هَّ
الل تقويت هم شده است.

 .59مردم به دولت اعتماد دارند؛ دولت ،خود را جز ِو مردم و از جنس مردم مي داند و م ىشمارد.

 .60از لحاظ انعكاس بي نالمللى ،كشور از يك عزت كمسابقه يا ب ىسابقهاى برخوردار است؛ ابهت
نظام اسالمى ،عظمت ملت اي ران ،رسايى و شفافيت اغ راض و اهداف جمهورى اسالمى در دنياى اسالم،
بيش از هميشه است؛ و ّحتى در دنياى غير مسلمان ،امروز عزت و ابهت ملت ما بسيار برجسته است
و اين را همه تصديق ميكنند و از نشانهها و عكسالعملهاى خارج ىاش هم اين را م ىفهميم.

 .61دولت ح ّت ى يك روز را هم بيهوده از دست نداده؛ همي نطور هم درست است.
« .62سادهزيستى و مردمگرايى» شاخصهى ديگرى است كه بحمد هَّ
الل داريد« .اجتناب از اس راف و
ريختوپاش» كه جزو ب رنامههاى بسيار خوب شماهاست.
 .63بحم د هَّ
الل عناصر دولت به هيچ گروه و دسته و باند و جريانى وابسته نيستند؛ اين خيلى نكتهى
مهمى است.

« .64شايستهساالرى»« ،نظارت بر عملكرد زيرمجموعه» و «تالش ب ىوقفه ب راى اين خدمات»،
كه انصاف ًا اين مورد در اين دولت برجسته است .اين تالش ب ىوقفه را حقيقت ًا همه شاهدند و ما هم
شاهديم.

 .65اين حركت ُپ رتالشى كه همهى دولت  -بخصوص شخص آقاى رئي سجمهور  -نشان
ميدهند ،خيلى باارزش است« .قانونگرايى»« ،شجاعت و قاطعيت در بيان و اعمال آنچه كه حق
است».
 .66خوشبختانه ارزيابى يك ساله را دولت شروع كرده و خود آقاى رئي سجمهور در اين زمينه
پي شقدم شدند؛ اين كار بسيار خوبى است.

 .67يك نكتهى ديگر هم كارهاى خوبى است كه در زمينهى اقتصاد انجام گرفته  -مثل اين
سهام عدالت ،ادامهى طرحهاى نيمه تمام ،نوع عدالت در ارائهى تسهيالت بانكى ،صندوق مهر رضا و
امثالاينها.

 .68االن خوشبختانه رويكرد دولت و آقاى رئي سجمهور طورى بوده كه كسانى كه تمايل به فساد
دارند،مرعوبند.
 .69مسئلهى فرهنگ و قضاياى فرهنگى خيلى مهم است كه من حاال چون اهتمام شماها را
به مسائل فرهنگ مي دانم و بحم د هَّ
الل احساس ميكنم كه وزراى فرهنگى ما اهتمام دارند ،روى آن تكيه
نميكن ؛م
8

 .70جز ِو دعاهاى هميشگى ما ،دعاى به آقاى رئي سجمهور است.

1385/6/6 در ديدار با رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت

 .71بحم د هَّ
الل و حس نتوفيقه ،وضع عمومى كشور در همهى بخشها رو به جلو و پيشرفت
است .ما حقيقت ًا رو به جلو و به سمت اهداف انقالب حركت كردهايم و االن در كشور آنچه كه واضح و
محسوس است ،شتاب گرفتن فعاليتهاى سازندهى كشور است.
 .72حق ًا و انصاف ًا مسئوالن كنونى در حركت به سمت كارهاى الزمى كه ب راى كشور متصور هست،
با شتاب ،با حركت س ريع و بدون تفويت فرصت دارند حركت م ىكنند؛ جهتگي ريها و هدفگي ريهايشان هم
درست است.
 .73هدفگيرى «عدالت اجتماعى» هدفى است كه همهى ما دنبال آن هستيم؛ اص ً
ال فلسفهى
وجود ما اين است.
 .74يا هدف «رسيدگى به مناطق محروم و مناطق دوردست» اينها جز ِو آرزوهاى ماست.

 .75در مجموعهى كسانى هم كه امروز در دولت و قوهى مجريه مشغول فعاليت هستند ،انسان
مشاهده ميكند كه ذهنهاى باز ،فعال و نگاههاى عالمانه در بين آنها زياد است.

 .76عالوه بر آنچه كه انسان در نشانههاى كارى آنها ميتواند ببيند ،در گزارشهاى رسمى و
اطالعاتى و ديدارهايى كه ما با بعضى از وزراى محترم داريم ،انسان دارد مشاهده ميكند و م ىبيند ذهنيت
منطقى ،متكى به نگاه علمى و دور از مسامحهكارى در محاسبه وجود دارد.
 .77االن ،ب رنامهها اينطور است .دارند فكر ميكنند ،كار ميكنند ،بررسى ميكنند و ب ىوقفه اقدام
ميكنند و حركت ميكنند؛ اين خيلى مغتنم است.
 .78يك مجموعهى ج وانُ ،پ رنشاط و تازهنفس وارد مي دان شدهاند و دارند خوب كار ميكنند.

 .79واقعيت اين است كه عرض كرديم؛ در همهى زمينهها به معناى حقيقى كلمه دارد كار انجام
م ىگيرد؛ آن هم كار خوب.
1385/6/9 در ديدار خبرگان منتخب ملت

 .80مواظب باشيد دولت به خاطر اختالف نظ ر ،اختالف سليقه ،اختالف مذاق و اختالف جناح مورد
تضعيف ق رار نگيرد .دولت را بايد نگه داشت .همه بايد رئي سجمهور را مورد تكريم ق رار بدهند و اين را
همه يك اصل بدانند.
 .81حاال گيرم كه در فالن مسئلهى اقتصادى ممكن است نظرى داشته باشد كه با نظر فالن
كارشناس يكسان نباشد؛ خوب نباشد؛ اين ،از اهميت و ارزش كار دولت نميكاهد.
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 .82امروز همه دارند م ىبينند؛ ما هم داريم م ىبينيم و ديگران هم شاهدند كه حجم كار مت راكمى
كه دولت انجام ميدهد ،انصاف ًا درخو ِر تحسين و ستايش است؛ كا ِر خيلى خوبى است.

 .83هي چكس احتجاجى بر عليه دستگاه و نظام ،نسبت به اين ممشايى كه آقاى ريي سجمهور
در باب مسئلهى هستهاى تش ريح كردند ،ندارد .راه همين است.
ى
 1385/7/18 در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالم 

 .84واقع ًا كار دارد انجام ميگيرد و پيشرفتهاى خوبى هم داشتهاند؛ بخصوص در اين يك سال
اخي ر ،واقع ًا كارهاى خوبى انجام گرفته است.

 .85البته تغيير و تبديلهايى در همهى دولتها شده است؛ در بعضى دولتها بيشتر و در بعضى كمت ر.
و اين دولت نهم ،جزو آن بيشترها نيست .از اين تغيي رات وسيعتر و عمي قتر ف راوان داشتيم.
1385/7/25 در ديدار دانشجويان نمون ه و نمايندگان تشكلهاى مختلف دانشجويى

 .86خوشبختانه سركشى دولت و رئيس جمهور و وزراى محترم به مناطق مختلف كشور ،آن
آرزوى دي رينهى ما را به نحو احسان ب رآورده كرده است.
 .87بحم د هَّ
الل نشاط و تحرك دولت ،نشاط خوبى است و اميدواريم كه خداوند به اين حركت و به
اين نشاط ،بركت بدهد و مقاصدى كه دولت و نظام جمهورى اسالمى در مورد بخشهاى مختلف كشور
دارد ،تحقق پي دا كند.
ندگى همهجانب هى كشور
 .88آنچه مورد توجه مسئوالن كشور است ،سرعت بخشيدن به ساز ِ
است؛ اما در كنار اين معنا ،محور اصلى شعارهاى نظام اسالمى ،استق رار عدالت ،رسيدگى به مشكالت
مردم ،تسهيل زمينههاى رشد و پيشرفت ملت اي ران ،و ساختن كشور آنچنان كه مناسب حاكميت اسالم
و شعارهاى اسالمى است ،م ىباشد .اين ،آن چيزى است كه مسئوالن در پى آن هستند؛ اين هدف
بزرگى است و تالش زيادى الزم دارد و بحمد هَّ
الل امكان اين تالش هم هست و اين تالش شروع هم
شده است.

 .89امروز بار ديگر در دنياى اسالم شعارهاى بنيانى انقالب اسالمى  -كه از زبان مسئوالن كشور
صادر م ىشود  -ملتها ،ج وانها ،دانشگاهيها و قشرهاى مختلف مردم را مجذوب خود م ىكند و انسان
اين را امروز در دنيا مشاهده م ىكند.
 .90حاال بعد از گذشت بيس توشش ،هفت سال ،دولتى سر كار م ىآيد كه شعارهاى رئيس
جمهورش  -كه موجب محبوبيت او در بين مردم است  -همان شعارهاى امام است.
 1385/8/17 در ديدار مردم استان سمنان
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 .91آنچه كه من م ىتوانم عرض بكنم ،اين است كه دولت محترم و رئيس جمهور محترم ،با
همهى توان ،در حد ظرفيت كشور ،در صدد رفع مشكالت است.

 .92اين دولت ،دولت با نشاط ،چابك ،فعال ،دلسوز ،دلبستهى به منافع و خ واستههاى مردمى و
وسط مي دان و صحنه است .هر مقدارى كه امكانات دولت اقتضاء بكند ،يقين ًا عمل خ واهد كرد.
 1385/8/19در ديدار مردم دامغان

 .93امروز ب رنامههاى مسئوالن كشور ب راى ساختن و بِناى آينده در بخشهاى مختلف ،ب رنامههاى
حسابشده و روشنى است.

نفس كامل ،در جهت
 .94مسئوالن هم ،مسئوالنى هستند كه با تصميم قاطع و با اعتماد به ِ
رسيدن به اين هدفها دارند حركت م ىكنند.

 .95امروز همت مسئوالن دولتى در پيمودن راههاى طوالنى و دشوار به سمت هدفهاى انقالب،
از دورانهاى گذشته بيشتر است.
 .96امروز مسئوالن و دولت ما ،ب راى رفع مشكالت و گشودن گرهها و پيمودن راهها ،اميدشان و
اعتمادبهنفس و همتشان از گذشته بيشتر است.
 1385/8/20 در ديدار مردم شاهرود

 .97خوشبختانه يك دولت مردمى و پايبند به ارزشهاى دينى هم س ِر كار است .خود رئيس
جمهور با شيوه و منش مردمى ،با سادهزيستى ،با دلبستگى كامل به ارزشهاى اسالمى ،با شجاعت و
اعتمادبهنفس ،در مي دان كار و تالش است.
 .98اجزاى دولت و خود رئيس جمهور ،كمربستهى خدمت به مردم مشغول كار هستند.

 .99ابتكار عمل را  -هم در مسائل كشور و هم در مسائل بي نالمللى  -در دست دارند.

 .100امروز در عرصهى بي نالمللى ديگر اينطور نيست كه مسئوالن كشور ما مجبور باشند
دنبال حرف سياستم داران و سياستسازان بي نالمللى بدوند؛ نه ،ابتكار عمل در دست مسئوالن ماست.
اعتمادبهنفس و ايمان و اتكاء به خدا در مسئوالن كشور ،يك چنين اثرى دارد و امروز بحم د هَّ
الل اينطور
است.

 .101رئيس جمهور ،اهل كار ،اهل ابتكار ،اهل خدمت ،اهل عمل ،وارد مي دان و خسته نشو است؛
اين ،افقها را روشن م ىكند.

 .102امروز نظام سياسى ما اينطورى است؛ نظام باثبات ،مردم مؤمن ،ج وانان عالقهمندُ ،پ رتحرك و
ُپ رشور ،و مسئوالن دلسوز و عالقهمند ،شجاع و داراى ابتكار عمل.
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 .103خوشبختانه م ىبينيد امروز مسئوالن كشور ،خود رئيس جمهور در رأس آنها ،به معناى واقعى
كلمه ،همهى وقتشان را دارند ب راى مردم صرف م ىكنند.

 .104م راكز بي نالمللى تأييد كردهاند كه در اين يك سال و نيم اخي ر ،رتب هى كشور در مبارزهى با
فساد باال آمده است و در اين زمينه پيشرفتهايى وجود داشته است.
 1385/8/21در ديدار مردم گرمسار

.105در رأس كشور هم ،مسؤوالن كشور بحمد هَّ
الل از خود مردم و عالقهمند به مردم و داراى اخالص
هستند و دارند ب راى مردم كار م ىكنند و زحمت م ىكشند و خودشان را حقيقت ًا خدمتگذار و خدمتگار مردم
ىدانند .اين دستاورد كمى است؟
م
 1385/11/28در ديدار عمومى مردم آذربايجان شرقي

 .106وقتى مس ألهى سهام عدالت مطرح شد ،ما از اين كار استقبال كرديم.

 .107احساس كرديم اينكه حداقل دو دهك پائين جامعه را از يك سهمى در يك سرمايهى
مشغول كار و مشغول توليد و درآمدزا برخوردار كنيم ،يك فرصت بسيار مهمى است .گفتيم اين سهام
را با تخفيف و با امهال بدهند.
1385/11/30 در ديدار مسئوالن اقتصادى و دستاندركاران اجراى اصل  44قانون اساسى
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روایت تنهایی در سال 1386

.108امروز دولت جمهورى اسالمى اي ران در زمينههاى سياسى  -چه در سطح منطقه ،چه در
سطح بي نالمللى  -سخن او جزو سخنهاى ُپ رطرفدار است؛ سخن او يك سخن شني دنى است.
 .109مسئولين كشور ما ،هم در مجامع جهانى ،هم در مسافرتهايى كه به كشورهاى ديگر م ىكنند،
هم در موضعگيرىهايى كه م ىكنند ،برجسته و شاخصند.
 .110بعد هم اين جهتگيرىهاى دينى و اين ارزشگرايى انقالبى و اسالمى خيلى ارزش دارد.
زى مردمى؛ اينها خيلى
سختكوشى ،تالش ف راوان ،ارتباط با مردم ،سفرهاى استانى ،جهتگيرى عدالت و ّ
ىدانم .من به خاطر اين چيزها از دولت حمايت م ىكنم.
قيمت دارد و من قدر اين كارها را م 
 1386/1/1در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى

 .111خوشبختانه در اين دولت ،معاونت مخصوصى به نام «معاونت علمى» ب راى كارهاى علمى
بوجود آمد كه اين جزو بركات اين دولت است.
 1386/2/25ديدار استادان دانشگاههاى استان خ راسا ن در دانشگاه فردوسى مشهد

 .112امروز رئي سجمهور ما به هر كشور اسالم ىاى كه م ىرود ،اگر به مردم مي دان بدهند و اجازه
گرمى بيش از حد استقبال م ىكنند.
بدهند ،بخاطر مواضع قاطعى كه از ايشان شنيدهاند ،با ِ

 .113اما اين نبايد موجب بشود كه دولت اصولگراى معتقد به مبانى انقالب و بشدت در حال
تحرك و خدمت و زحمتكشى ،تضعيف بشود؛ اين را توجه داشته باشيد.
 1386/3/8ديدار نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراى اسالمى

 .114امروز خوشبختانه يك وضع استثنائى در طول چندين سال گذشته وجود دارد .از اين جهت
استثنائى است كه شعارهاى اساسى انقالب به عنوان محور ب رنام هريزيها و حركتها و سياستها اعالم
ميشود.
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 .115امروز به همت ملت اي ران ،با انتخاب ملت اي ران ،دولتى سر كار آمده است كه شعارهاى اصلى
لى اوست.
انقالب ،شعارهاى اساسى و اصو ِ

 .116گفتمان مفاهيم انقالب اسالمى ،امروز گفتمان رائج و غالب است؛ اين خيلى اهميت دارد.
 .117بحم د هَّ
الل هم عطش كار و انگيزهى كار در اين دولت هست ،هم عناصر و نيروى كارآمد و
كاردان در اين دولت هست.
 .118ما احتياج داريم به اقدامات شجاعانه .يكى از چيزهائى كه من در مورد اين دولت خدا را شكر
ميگويم ،همين است كه شجاعت اقدام وجود دارد .با ترديد ،با تزلزل ،با ترس و لرز نميشود كارهاى بزرگ
را انجام داد؛ الزم است با شجاعت وارد شد.

 .119حاال همين مسئلهى بنزين از جملهى همين كارهاست .اين كار شجاعانهاى بود؛ خوب شد
انجام گرفت.
 .120شجاعت در قبال مسائل جهانى ،مثل مسائل داخلى يك اصل است .بحم د هَّ
الل آدم م ىبيند
كه اين معنا وجود دارد.
.121سفرهاى استانى بسيار كار خوب و برجسته و الزمى بود و من واقع ًا تعجب ميكنم كه بعضيها
چطور كارى را كه اينجور واضح است كه خوب است ،انكار ميكنند و زير سئوال ميب رند .اين ب راى وزرا،
ب راى رئي سجمهور ،ب راى ع وامل اج رائى و دولت خيلى زحمت دارد و كار بسيار طاقتفرسائى است.
 .122ديدن واقعيت ،رفتن به مناطقى كه اميد اين را نداشتند كه مسئوالن بلندپايه ح ّت ى به ياد آنها
بيفتند ،كار خيلى بزرگى است و اين كار خيلى كار باارزشى است.

 .123بعضى از شهرهائى كه مسئوالن كشور  -رئي سجمهور و وزرا  -به آنجا رفتند ،هرگز در طول
اين مدتها شايد يك مديركل را هم نديده بودند كه برود و از آنها اح والى بپرسد؛ سئوالى بكند؛ اما ناگهان
م ىبينند رئي سجمهور جلوى آنهاست! اين ،خيلى كار مهمى است.

.124مبادا اين كار مهم را خ راب كنيد .آنچه انجام گرفت ،شروع يك حركت مبارك بود؛ اما بايد اين
جنبى ف راوان
حركت تا نهايت خط برود ،تا آن بركات به طور كامل حاصل بشود.البته اين سفرها ،بركات ِ
ديگرى هم داشته است.
.125بحم د هَّ
الل ما در همهى زمينهها در حال پيشرفتيم؛ هم در زمينهى سازندگى در داخل كشور،
هم در زمينهى ترميم روحي هها .انگيزهمندى و تحرك و عالقهى در ج وانها ،چيز خيلى محسوسى است.
 1386/4/9در ديدار رئي سجمهور ،مسئوالن و كارگزاران نظا م

 .126شما هم دولتى هستيد كه اين دو خصوصيت را جزو شعارها و ب رنامههاى عملكرد خودتان
ق رار دادهايد؛ هم به مردم اميد م ىدهيد ،هم وعدهى عدالت م ىدهيد.
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 .127همان اميد هم به خاطر اين است كه شما پرچم عدالت را بلند كردهايد و دم از عدالت
ىزنيد.
م
.128حقيقت ًا هم خأل امروز دنيا ،بيش از همه چيز خأل عدالت است .در كشور و جامع هى خود ما
هم بيشت رين چيزى كه اين جامعه تشنهى اوست ،عبارت است از عدالت.

.129وقتى ما به مشكالت ،كمبودها ،توقعات و انتظارات مردم و آرزوهاى بلندى كه در ذهن خود
ما ب راى مردم هست ،نگاه م ىكنيم ،م ىبينيم تق ريب ًا همهى اينها برم ىگردد به مسئلهى تأمين عدالت؛
كه اگر عدالت تأمين بشود ،همهى اين چيزها حل خ واهد شد.
 .130شما عدالت را مطرح كرديد ،خيلى خوب است.

 .131البته ممكن است در اين وادى طوالنى و پرخطر و دشوار ،شما بتوانيد قدمهايى را طى كنيد؛
ممكن است تا پايان راه ،عمرهاى ما يا فرصتهاى خدمتگزارى كفاف ندهد؛ اما همين قدمى كه م ىگذاريد
و جهتى كه اتخاذ كردهايد ،بسيار باارزش و زندهكنندهى اين شعار است.
 .132دولت ،هم در قول و شعار  -كه مهم است  -و هم در عمل ،نشان م ىدهد كه به اصول
انقالب و ارزشهاى انقالب پايبند است.

 .133اين ب راى انقالب ما يك پديدهى معجزآسا و ب ىنظير است كه ما امروز همان شعارهايى را
م ىدهيم و همان اصول و مبان ىاى را ب راى خودمان ب رنامهى عمل قرار دادهايم كه در اول انقالب همانها
اعالم شده بود.

 .134همهى دشمنى و خصومتى هم كه با انقالب ما انجام م ىگيرد ،ب راى بقاء اين اصول است.
شايد در مرور زمان و در دورههاى مختلف ،غبارهايى بر روى اين اصول نشست؛ اما امروز انسان م ىبيند
كه اين اصول از هميشه شفافت ر ،زندهتر و برجستهتر مطرح است.
 .135پس شعارهاى شما ،فضاى اصولگرايى و فضاى ارزشهاى انقالبى و فضاى وفادارى به مبانى
امام و انقالب را بر جامعه حاكم كرده است؛ اين خيلى چيز باارزشى است .اولين و مهمت رين شاخصهى
دولت شما اين است.
.136دوم ،همين پايبندى به عدالت است كه عرض كرديم.

 .137ممكن است شماها نتوانسته باشيد  -يا تا آخر هم نتوانيد  -همهى آنچه را كه در مورد
عدالت م ىبايد انجام داد ،انجام بدهيد؛ لكن نفس رويكرد شما به عدالت ،چيز بسيار باارزشى است و هر
مقدارى كه م ىتوانيد بايستى حركت كنيد.
 .138وقتى عدالت رو آمد و به عنوان يك معيار و شاخص اصلى مورد توجه ق رار گرفت ،بهطور
قهرى در ب رنامهها هم خ واهد آمد .پايبندى به عدالت هم ،شاخصهى بعدى است.
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 .139پايبندى به خدمت هم يكى از شاخصههاى اين دولت است كه قابل ارجگزارى و ذكر است.
.140پركارى اين دولت هم انصاف ًا چيز برجستهاى است.

 .141يعنى ب ىانصافيها هرچه هم زياد باشد ،نم ىتواند بر اين حقيقت غلبه پي دا كند كه دولت شما
انصاف ًا دولت پركارى است و تالشتان و كارتان و تحركتان خيلى زياد است .اين بسيار جاى خرسندى
دارد.
.142خصوصيت ديگر ،شجاعت اين دولت و قاطعيت اوست.

 .143اين كار بزرگى كه شما ب راى سهمي هبندى بنزين انجام داديد كه يك قدم اولى است تا يارانهها
هدفدار و هدفمند شده و به آن سرمنزل خود هدايت و مصرف بشوند.
 .144خيلى كار بزرگى{سهمیه بندی سوخت} انجام گرفته كه ان هَّ
شاءالل اگر يادم ماند ،بعد ممكن
است اشاره كنم.
.145يا بقي هى اقدامهايى كه شده ،حاكى از شجاعت و قاطعيت اين دولت است.

 .146از جملهى خصوصيات ديگرى كه من يادداشت كردهام در اينجا بگويم ،مسئلهى روحي هى
تحولگرايى و نوآورى و اصالح است.
.147همي نطور كه االن آقاى رئي سجمهور گزارش دادند ،تغيي راتى كه در ساخت عمومى تشكيالت
دستگاه و دولت داده م ىشود ،خيلى كارهاى اساس ىاى است.
 .148اصالح هم واقع ًا همينهاست كه انسان بيايد و در جهت صالح ،بخشهاى مختلف را نگاه
كند و ساختها را بهطور اساسى تغيير بدهد و دگرگون كند.

.149يك خصوصيت ديگر هم كه باز جاى ذكر دارد ،اين است كه اين دولت در ب رابر زيادهخ واهيهاى
استكبار ،دچار انفعال نشد.اين ايستادگى در مقابل زيادهخ واهى استكبار و احساس عزتى كه در اين مي دان
م ىشود ،بهنظر من يكى از خصوصيات اين دولت است.
.150در رساندن خدمت به اف راد محروم جامعه و عدالت ،به اعتقاد اين مسئلهى سفرهاى استانى
خيلى مهم است.

 .151اين كارى كه آقايان بر دوش گرفتيد و راه افتاديد و رفتيد و همهجاى كشور را زير پا گذاشتيد
و با مردم تماس گرفتيد و از نزديك درد دلهاى مردم را  -كه از زبان مسؤولينشان ،ائمهى جمع هشان و
اف راد شاخصشان گفته م ىشود  -شنيديد ،خيلى بهنظر من خوب است.

 .152رفتن به سفر و مواجه شدن با واقعيتهاى زندگى مردم ،خيلى چيز مهمى است .چطور
ممكن است كسى اين را انكار كند يا دربارهاش ترديد كند يا در فائده و سود او تشكيك كند؟ اين خيلى
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كار مهمى است .اين كار را شماها داريد انجام م ىدهيد .البته زحمت هم دارد؛ زحمتش را هم قبول
م ىكنيد.

 .153من حرفهايى را كه مخالفان شما و منتقدان باانصاف و ب ىانصاف شما در زمينهى كارشناسى
بودن كارهاى دولت ذكر م ىكنند ،هيچ جدى نم ىگيرم و آنها مالك قضاوت من نيست؛ چون
نشده ِ
م ىبينم كه يك جاهائى كارهاى كارشناسى بسيار خوبى هم انجام م ىگيرد.
 .154اين كارهاى ساختارىاى كه جزو خدمات مهم شماهاست و به آنها افتخار هم م ىكنيد و جا
هم دارد ،مردم اص ً
ال به آنها توجه پي دا نم ىكنند.
 .155اين معاونت علمى و تحقيق ىاى كه بحمد هَّ
الل اخي راً در رياستجمهورى تشكيل شد ،اين از
آن كارهاى بسيار مهم است  -يكى از كارهاى ساختارى همين است.
 1386/6/4در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت به مناسبت هفته دولت و در آستانهى نيمهى شعبان

.156همين نمونهى دانشگاه كلمبيا ،نمونهى خوبى است .انصاف ًا اين منطق قوى و تسلط بر
نفس  -يعنى روحي هى خوب ،اعتماد به نفس  -و اعتماد به اين منطق ،كار خودش را كرد.
1386/7/9 در ديدار اساتيد و رؤساى دانشگاهها

 .157مسئوالن كشور ،از دولت محترم  -كه واقع ًا دولت خدمتگزار و باارزشى است.

 1386/7/7در ديدار دانشجويان نخبه ،ب رتران كنكور و فعاالن تشكلهاى سياسى فرهنگى دانشگاهها

 .158حاال بحم د هَّ
استانى مسئولين دولت هم هست؛ سفر ميكنند ،نيازها را
الل سفرهاى
ِ
ميسنجن .د
 .159البته اين حركت دولت  -سفر به استانها  -بسيار حركت خوب و مباركى است.

 .160بنده قدردانى ميكنم از اين حركت مجموعهى دولت كه به شهرها ميروند ،به راههاى دور
ميروند ،مشى مردمى اتخاذ ميكنند؛ اينها باارزش است.

 .161با همهى شهرها از دور و نزديك مالقات ميكنند .بعضى از شهرها هستند كه مردم آنها يك
نزديك خودشان م ىبينند ،با
مدير كل را هم هرگز نميتوانستهاند ببينند ،حاال رئيس جمهور را ،وزير را،
ِ
آنها حرف مي زنند؛ اينها باارزش است .ما بايد قدردان اين چيزها باشيم.

.162مصوباتى هم كه در استانها تصويب ميشود ،اگر فرض كنيم بعضى از اين مصوبات هم اج را
نشود ،آنچه كه اجرا ميشود ،ب راى استانها مغتنم است و باارزش است.
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 1386/10/12در اجتماع بزرگ مردم يزد

.163مث ً
آقايان به اصطالح عقال
ال فرض كنيد حاال رئيس جمهور تعبير تندى ميكند ،ناگهان ِ
ميگويند اين تعبير تند بود؛ اين دشمنى آمريكائ ىها را جلب ميكند .نه آقا! دشمنى آم ريكائ ىها تابع اين
دشمنى اصولى است.
الفاظ و تعبي رات نيست .دشمنى،
ِ
.164دولت تصميم اقتصادى ميگيرد ،اعتراض پشت سر اعتراض ،آن هم با لحنهاى اهانتآمي ز؛
تصميم سياسى ميگيرد ،همين طور؛ تصميم بي نالمللى ميگيرد ،همين طور؛ به فالن سفر ميرود،
همي نطور؛ به فالن سفر نميرود ،همين طور.
 .165اين در حالى است كه اين دولت انصاف ًا دولت پركار و در بعضى از خصوصيات نمونه است.

 .166اينكه به همهى شهرها ميروند ،اين خيلى ب راى من مهم است؛ خيلى ب راى من جالب
است.

.167رئيس جمهور ،وزير و مدي ران ارشد اجرائى كشور به شهرهاى مختلف ميروند .اين رفتن به
شهرها خيلى تأثير دارد.

 .168انسان آنچه كه م ىبيند و ميشنود ،از گزارش خيلى باارزشتر است .اين كار را امروز دولت
دارد ميكند .به همه جاى كشور سفر ميكنند.
 1386/10/13در ديدار دانشجويان دانشگاههاى استان يزد

.169شما م ىبينيد مسئولين كشور ،هيأت دولت ،رئيس جمهور به س رتاسر كشور مسافرت
ميكنن .د

.170پس اين يك عامل ،يعنى عامل احساس مسئوليت از سوى مسئوالن كشور و مدي ران ارشد
كشور امروز وجود دارد.هم مسئولين بايد اين احساس مسئوليت را نسبت به نيازهاى مردم در خودشان
روزبهروز تقويت كنند ،كه من ميتوانم به شما عرض كنم خوشبختانه مسئولين دولتى و وزراى ما و رئيس
جمهور ما و مدي ران ارشد كشور اين احساس مسئوليت را دارند.
 .171بينى و بي ن هَّ
الل ،انسان نگاه كه ميكند ،م ىبيند در اين احساس مسئوليت حق ًا و انصاف ًا چيزى
كم ندارند؛ كار هم زياد ميكنند ،تالش هم انصاف ًا تالش خستگ ىناپذيرى است.

 .172يك خدمت بزرگشان هم عالوهى بر خدمات مادى و عمرانى و رسيدگى به امور مردم ،همين
است كه شعارهاى انقالب را ،ارزشهاى انقالب را س ِر دست ميگي رند ،به آنها افتخار ميكنند؛ اين خيلى
 1386/10/15در ديدار عمومى مردم ابركوه
مهم است.
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روایت تنهایی در سال 1387

 .173اينی كه اينجور وانمود بشود كه اگر در وضع اقتصادى جامعه مسئلهى «گرانى» پيش
م ىآيد ،به خاطر اين است كه مسئولين دولتى و مسئولين بخشهاى مختلف توجه ندارند ،اين خطاست؛
آنها كام ً
 1387/2/11در ديدار با مردم شي راز
ىدانند چه دارد اتفاق م ىافتد.
ال توجه دارند و م 
انشگاهى برجسته را گذاشتهاند و آنطورى كه
 .174يعنى در سطح معاونت رئيس جمهور ،يك د
ِ
من گزارش دارم و تا حدود زيادى اطالع دارم ،كارهاى خوبى دارد انجام ميگيرد؛

 .175مطرح كردن نظ ريههاى اج رائى دولت ،قبل از ورود در مرحلهى آزمون و خطا ،در دانشگاهها و
م راكز تحقيقاتى؛ اين خيلى خوب است .البته من به شما عرض بكنم؛ مسئولين دولت و رئيس جمهور
محترم غالب ًا مدعايشان اين است كه اين كار را انجام ميدهند؛ نميشود گفت كه مطلق ًا نميكنند .بنده بارها
همين موضوع را به مسئولين ،از جمله رئيس جمهو ِر بسيار پر كار و زحمتكش و صميم ىمان گفتهام؛
ايشان هم ميگويد ما مطرح ميكنيم ،در دانشگاه مطرح كرديم ،يا فالن گروه تحقيقاتى اقدام كردند.

 1387/2/14در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى شي راز

.176يكی از ب رنامه های دولت خدمتگزار همين است كه همهی استانها و همهی شهرها و
شهرستانها را ،به طور مستقيم زير ديد ق رار میدهد.
 1387/2/15در ديدار هزاران نفر از مردم و عشاير شهرستان نورآباد ممسنی

 .177دولت مال شماست ،متعلق به شماست؛ همان كارى را كه شما میخ واهيد انجام بدهيد،
كم ربستهى آن كار قوهى مجريه و دولت است .انصاف ًا دولت ،دولت پركارى هم هست.

 .178من در اين دورههاى بعد از انقالب تا امروز ،كمتر دورهاى را ديدم كه اين همه تالش و كار و
فعاليت مت راكم در او وجود داشته باشد؛ با نيتهاى خوب.
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 1387/3/21در اولين ديدار با نمايندگان مجلس هشتم

 .179مسئولين كشور هم واقع ًا دارند زحمت ميكشند ،حقيقت ًا دارند زحمت ميكشند.
 .180دولت ،مسئولين ،مدي ران بخشهاى مختلف ،تالش ميكنند.

الس الم)
 1387/4/4ديدار جمعى از مداحان و ستايشگران اهلبيت (عليهم ّ

.181آنچه كه در قضي هى هستهاى از طرف رئيس جمهور و از طرف مسئولين مطرح و گفته
ميشود ،مورد اجماع همهى مسئوالن اين كشور است.
الس الم)
 1387/4/26ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميالد حضرت على (علي ه ّ

.182چند خصوصيت ممتاز در اين دولت وجود دارد كه من الزم مي دانم به اين خصوصيات تص ريح
كنم؛ اگر چه بارها هم گفته شده ،اما در عين حال خوب است كه خود شما دوستان هم توجه داشته
باشيد كه مايهى امتياز شما ،اينهاست.يك خصوصيت اين است كه اين دولت ،واقع ًا يك دولت كار
است؛

 .183دولت حركت و اقدام است؛ انرژى و نشاطِ كار اين دولت ،يك امر برجسته است.
هَّ
الحمدلل شما از سال اول همي نجور حركت كرديد ،االن هم با اين كه سه سال از عمر
.184
اين دولت گذشته ،انسان احساس ميكند كه تحرك و نشاط و فعاليت و اقدام در اين دولت محسوس
است  -يعنى كاهش پي دا نكرده؛ افت پي دا نكرده  -اين خيلى چيز باارزشى است.
 .185در خدمت به مردم جديت وجود دارد.

.186رفتن به شهرها ،رفتن به شهرهاى كوچك ،همهى نقاط كشور را زير پا گذاشتن و هيچ
نقطهاى از كشور را از منظر خبرگى و كارشناسى دور قرار ندادن ،اينها چيزهاى باارزشى است.

 .187در هر مجموعهاى اين{سفرهای استانی} امتياز وجود داشته باشد ،جا دارد كه انسان از آن
قدردانى كند ،به آن تص ريح كند و اميدوار و مطمئن باشد كه خداى متعال هم به آن مجموعه كمك
خ واهد كرد و ثواب خ واهد داد.

 .188خصوصيت و امتياز دوم كه در اين دولت هست ،شعار و گفتمان كلى اين دولت است كه
منطبق بر شعار و گفتمان امام و منطبق بر شعارها و گفتمانهاى انقالب است؛اين خيلى چيز باارزشى
ىداند؛ هر كسى كه
است .اين را هيچكس نم ىتواند نديده بگيرد .هر دلبستهى به انقالب ،اين را قدر م 
پيشرفت كشور را با هدايت انقالب و با كارگردانى انقالب تصور م ىكند ،بايد اين را قدر بداند.
.189عدالتخ واهى در اين دولت پررنگ شد.

 .190شعار عدالتخ واهى به صورت جدى بر روحي هى مسئوالن ،دولتمردان و ب رنامهها ،پ رتو
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افكند.

تمي ز
 .191استكبارستيزى  -كه معناى ويژهى انقالبى خودش را دارد  -در اين دولت تشخص و ّ
پي دا كرد.ستيزهى با اين حالت هم يك حالت مطلوب اسالمى است .اين هم يكى از خصوصيات اين
مجموعه است كه خوشبختانه برجسته است.

.192مسئلهى اعادهى عزت ملى و ترك انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و زيادهطلبى سياستهاى
ديگران و ترك شرمندگى در مقابل غرب و غ ربزدگى را هم انسان در اين دولت احساس م ىكند؛ عزت
ملى و استقالل حقيقى و معنوى از اينجا حاصل ميشود.

.193ما متأسفانه در برخى از اوقات گذشته ،ميديديم كه بعضى از كسانى كه م رتبط با مسئولين
بودند يا حتى خودشان مسئول يك بخشى بودند ،كأنّه از گفتمان انقالب در مقابل ديگران شرمندهاند و
خجالت ميكشند كه حقايق انقالب را بر زبان جارى كنند يا آنها را پيگيرى كنند يا به آنها اهميت بدهند!
اين ب راى يك جامعه خيلى بالى بزرگى است؛ اين را شما نداريد.

لت شما و شخص رئي سجمهور ،در مقابل اين زورگويى و اين تحميل
 .194خب ،ملت اي ران ،دو ِ
و اين افزونطلبى ايستاديد؛ خداى متعال هم كمك كرد؛ پيش رفتيد .اينها آن بخشها و اجزاء گفتمان
عمومى اين دولت است كه ب راى من اهميت دارد.
 .195گرايشهاى سكوالريستى  -كه متأسفانه باز داشت در بدنهى مجموعهى مدي ران كشور نفوذ
م ىكرد  -جلويش گرفته شد.
 .196يا ج رأت در ايجاد تحول؛ حالت روحى اين دولت اين است كه ب راى تحولآف رينى ج رأت دارد و
اقدام م ىكند.
 .197اما نفس اينكه انسان حالت دليرى در مقابل مشكالت داشته باشد و تصميم بگيرد كه ب راى
رفع مشكالت اقدام بكند ،چيز باارزشى است كه اين خوشبختانه هست.
 .198ج رأت در مقابلهى با فساد .مقابلهى با فساد خيلى كار سختى است.

 .199ليكن ج رأت مقابلهى با آن هست .خب ،وقتى كه اجزاء مجموعه ،خودشان آلودهى به فساد
نباشند ،طبع ًا ج رأتشان بيشتر است .بسيارى از مجموعههاى قبلى هم حقيقت ًا پاكيزه بودند  -يعنى
آلودگى نداشتند  -اما باالخره ج رأت در مقابلهى با فساد يك امتيازى است كه در شما هست.

 .200روحي هى تهاجم در مقابلهى با زورگويان بي نالمللى .بهترين دفاع در ب رابر تهاجم زورگویانه
هجوم است.

 .201چ را بايد سوال بكنند تا كسى مجبور باشد پاسخ بدهد؟ آنها ب ىجا ميكنند سؤال و ادعا ميكنند.
اين روحيه ،روحي هى خوبى است؛ روحي هى انقالب اين است؛ اين است كه حقيقت را روشن و درخشان
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ميكند.

 .202گفتمان عمومى دولت اينهاست؛ به طور خالصه :زندهكردن و بازسازى برخى خصوصيات
جوهرى انقالب و منطق امام؛ و مقابلهى با كسانى كه ميخ واستند اين ارزشها و اين مفاهيم اساسى را
منسوخ كنند ،يا از بين بب رند ،يا ادعا ميكردند كه منسوخ شده و از بين رفته؛ اين چيز باارزشى است.
 .203امتياز سوم هم روحي هى مردمى و خاكى اين دولت است؛ اين هم خيلى باارزش است؛ اين را
قدر بدانيد.

 .204امتيازتان به همين است كه خودتان را با مردم همسطح كنيد ،به شكل مردم و در ميان مردم
باشيد ،با مردم تماس بگي ريد ،با آنها انس پي دا كنيد ،از آنها بشنويد .اين امتياز بزرگى است و در شما
هست؛ آن را حفظ كنيد و نگه داريد.
 .205سادهزيستى  -بخصوص در خود آقاى رئي سجمهور  -خوب و برجسته است و چيز باارزشى
است؛ در مسئولين هم  -كما بيش؛ يك جايى كمتر ،يك جايى بيشتر  -بحم د هَّ
الل هست.
 .206سادهزيستى چيز بسيار باارزشى است.

 .207عمل ما بايستى مؤيد و دليل و شاهد بر حرفهاى ما باشد تا اينكه اثر بكند .اين خوشبختانه
هست .فاصلهتان را با طبقات ضعيف كم كردهايد و كم نگه داريد و هر چه كه ممكن است آن را كمتر
كني د.

 .208شما دولتى هستيد مردمى؛ يعنى مردم وقتى حرف شما و صداى شما را ميشنوند ،كأنّه از
جنس خودشان يك حرفى ميشنوند.
 .209چون از موضع باال و متكب رانه با مردم حرف نمي زنيد؛ خب ،طبع ًا توقعاتشان زياد ميشود .پس
اين خوب است؛ اما توقعات را هم زياد ميكند.

.210خوشبختانه اين معاونت خوبى كه تشكيل شد(معاونت علم و فناوری) ،خيلى كمك ميكند
و باز هم همچنان به اين مس أله توجه شود؛ اين پايه است و جزو آن چيزهاى ريشهاى و جزو كارهاى
اساسى در كشور است.
 .211اين مسئلهى طرح تحول هم كه اخي راً دولت مطرح كرده ،اين هم از همان كارهاى بزرگ و از
ئت اقدام به آن كار ،خودش باارزش است .خب ،همه اين سرفصلها را قبول
همان كارهايى است كه ج ر ِ
كردهاند و قبول دارند.
.212همين مسئلهى هدفمند كردن يارانهها ،واقع ًا چيز خيلى مهمى است.
 .213يا مشكالتى كه در قضي هى بانكها و ماليات و بيمه و گمرك و ساير چيزهايى كه در
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بخشهاى مختلف اين طرح تحول وجود دارد ،كارهاى بسيار بزرگ و مهمى است؛ حتم ًا هم بايد انجام
بگيرد.
 .214اين كار ،كار مهم و كار بزرگى است؛ اگر ان هَّ
شاءالل بتوانيد اين را خوب انجام بدهيد ،يك قدم
بلند ب راى پيشرفت كشور برداشتهايد.

بان طلبگارى ،عزت ،اقتدار معنوى
.215ما امروز در مقابلهى با استكبار ،در سياست خارجى زبانمان ز ِ
و اقتدار ملى است؛

 .216ميفهميم كه چطور مجموعهى دولت آماج حمالت است .علتش هم همين است كه گفتمان
اين دولت ،گفتمان انقالب است و در جهت انقالب حركت ميكند.
 1387/6/2ديدار رئي سجمهوری و اعضاى هيئت دولت

.217حاال آقاى رئي سجمهور محترم اشاره كردند به طرح تحول اقتصادى كه جزو تصميمهاى
بزرگ و مورد قبول و اتفاق همهى اهل نظر هست كليات اين كار ،اگر اختالفى ،نظرى هم هست ،در
كيفيت اج را و در زمان اج را و اين چيزهاست.
 1387/6/19ديدار روسای سه قوه و مسئوالن نظام

 .218رئيس جمهور اي ران ني ز ،ج وان ،سرشار از انرژی ،و شب و روز مشغول فعاليت خستگی ناپذير
است.
 1387/9/17در ديدار آقای رافائل كرهآ رئيس جمهوری اكوادور و هيأت هم راه

.219امروز هم كه بحم د هَّ
الل رئيس جمهور انقالبى ،متعهد ،كارآمد ،فعال و شجاع هم جزو دانشجويان
اين دانشگاه و هم جزو اساتيد اين دانشگاه بوده.

.220شاخصهاى هويت اسالمى بايستى معلوم باشد :شاخص عدالتطلبى ،شاخص سادهزيستى
مسئوالن ،شاخص كار و تالش مخلصانه ،شاخص طلب و پويائى علمى ب ىوقفه ،شاخص ايستادگى
قاطع در مقابل طمعورزى و سلطهى بيگانگان ،شاخص دفاع از حقوق ملى .از حقوق ملت ،دفا ِع
شجاعانه كردن يك شاخص است.
 .221امروز خوشبختانه همان موج ضد ارزش كردن اش رافيگرى ،بحم د هَّ
الل وجود دارد.
 .222يعنى دولت ،مسئولين دولتى سادهزيستند ،مردمى هستند و اين خيلى فرصت خوبى است؛
 1387/9/24ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت
نعمت بزرگى است.

 .223پيشرفتهاى علمى ،حضور ج وانها در صحنههاى مختلف ،شعارهاى انقالب كه خوشبختانه
زندهتر از پيش شده است  -كسى از مسئولين با شرمندگى نسبت به شعارهاى انقالب مواجه نميشود؛
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افتخار ميكنند به استقالل ،به آزادى ،به اسالم ،به اين قانون اساسى معتبر و پرمغز و پرمعنا  -نشان
ميدهد كه نظام را نميشود تكان داد.
 ۲۸/۱۱/۱۳۸۷بيانات در ديدار با جمعى از مردم آذربايجا ن شرقی
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