 - ٦٣٣١/٣/٦١دکتر حسن روحانی از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان با شرکت در
برنامه شبکه چهار سیما به سؤاالت کارشناسان درباره موضوعات مختلف پاسخ داد.

مشروح این گفتگو
در این برنامه ابتدا یکی از کارشناسان به عنوان نخستین سوال از آقای روحانی پرسید :آقای روحانی به نظر جنابعالی
مهمترین میثاق بین مردم و مسئولین چی هست همانگونه که مستحضر هستید ما قانون اساسی را داریم که به
فاصله اندکی بعد از پیروزی انقالب اسالمی به تصویب رسید و نوع نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در آن تعیین
شده و وظایف و اختیارات رییس جمهور هم مشخص شده رییس جمهور چه وظایفی نسبت به قانون اساسی دارد و
جنابعالی اگر رییس جمهور شدید این وظایف و اختیارات را چگونه پیگری خواهید کرد؟
روحانی :بسم اهلل الرحمن الرحیم بی تردید قانون اساسی میثاق ملی بین ملت و دولت هست و در واقع حیطه
وظایف و همچنین اختیارات را و تناسب بین اینها را قانون اساسی مشخص کرده معموال بخش های مختلف دولت
موظف به اجرای قانون هستند خود رییس جمهور هم موظف به اجرای قانون هست اما نسبت به قانون اساسی رییس
جمهور یک وظیفه ویژه ای را به عهده دارد رییس جمهور موظف هست و مکلف هست که قانون اساسی را اجرا بکند
و نحوه اجرای آن این هست که در برخی از اصولی که می تواند مستقیم اجرا بکند مستقیم آنها را اجرا کند آنجایی
که نیاز به لوایح دارد باید به فوریت لوایح راتهیه بکند و تقدیم مجلس شورای اسالمی بکند تا بتواند اجرا بکند جای
تاسف آن که بخش مهمی از قانون اساسی مخصوصا فصل سوم که حقوق ملت را بیان می کند در مقام عمل هنوز
بخش هایی از آن به عملیات در نیامده و تا زمانی که فصل سوم قانون اساسی که در واقع حقوق شهروندی همه اتباع
ایرانی را به خوبی روشن کرده به دقت اجرا نشود می شود گفت این میثاق جنبه عملی کامل پیدا نکرده.
در ادامه ،یکی از کارشناسان درباره اظهارات وی درخصوص علت اجرا نشدن فصل سوم قانون اساسی گفت :چرا اجرا
نشده علتش چیه اگر از منظر آسیب شناسی بخواهیم نگاه کنیم و جنابعالی چه تدبیری دارد که این بخواهد اجرا
بشود؟
روحانی :دالیل مختلفی دارد برای اینکه همه این اصول به اجرا درنیامده اما من معتقدم مطالبات مردم اجرای قانون
اساسی در بسیاری از شهرها و بخش های مختلف کشور که من سفر کردم وقتی مطالبات آنها بیان می شود در
دانشگاهها وقتی ما می رویم دانشجویان مطالباتشان را بیان می کنند من بسیاری از آنها را می بینم در متن قانون
اساسی هست و اگر این قانون اساسی به خوبی و به دقت اجرا بشود بخش بزرگی از مطالبات مردم هم اجرایی و
عملیاتی شده بنابراین یک تالش ویژه ای در این زمینه بر دوش رییس جمهور آینده است.

سوال کارشناس :اولین سوال اقتصادی را در خدمت شما هستم آقای دکتر روحانی ارزیابی شما از اجرای فاز اول
قانون هدفمندی یارانه ها چی هست نقاط ضعف و قدرت آن را چه می دانید و در ادامه شما اگر دولت احتمالی
تشکیل بدهید می خواهید باز هم یارانه نقدی را ادامه بدهید یا به سبک دیگری می خواهید حمایت ها را بکنید و آیا
از همه دهک ها یکسان می خواهید حمایت بکنید یا نه دهک های پایین تر می خواهد بیشترین حمایت ها بشود؟
روحانی :مسئله یارانه به هر حال موضوع مهمی است که سالیان دراز دنبال این بحث بودند یعنی مجلس شورای
اسالمی از برنامه دوم برنامه سوم تاکید شده بود که دولت ها بروند دنبال هدفمند کردن یارانه ها و به هر حال تبدیل
شد به الیحه و در نهایت در مجلس تبدیل شد به قانون و اجرا شد من در واقع می خواهم بگویم که هدفمندی یارانه
ها هنوز هم هدفمند نشده و متاسفانه فاز اول آن ناقص و در بعضی از موارد توام با تخلف اجرا و عملیاتی شد خوب
می دانید که یارانه اساسا برای این بود که عدالت در جامعه ایجاد بشود یارانه برای این بود که مردم بتوانند راحت تر
با هدفمند کردن یارانه زندگی بکنند عمال چهل و پنج هزار تومان به مردم داده شد اندازه آن دوبرابر آن سه برابر آن
از جیب مردم برداشت شد به دلیل اینکه ارزش پول ملی پایه پول ملی تغییر کرد و شما دیدید در عرض چند ماه
ارزش ثروت مردم درواقع به نصف در بعضی از موارد به یک سوم تقلیل پیدا کرد چهل و پنج تومان دادیم به مردم
دویست تومان از مردم به یک صورت دیگری از جیب دیگر مردم برداشتیم بنابراین هدفمند یارانه می بایست در یک
مجموعه مقررات اقتصادی دیده می شد نه به تنهایی و این مشکل را ما امروز می بینیم در بحث اجرای هدفمند
کردن یارانه ها اما درعین حال االن مردم زندگی اشان را با این پول تنظیم کردند بنابراین این یارانه نقدی که االن
دارد پرداخت می شود قاعدتا ادامه پیدا می کند این بخش اما در کنار این باید کارهای دیگری هم انجام بگیرد یعنی
اگر بخواهد تورم افسارگسیخته باشد این پول هر روز بی ارزش تر می شود.
روحانی در پاسخ به سئواالت کارشناسان در شبکه چهار سیما و در ادامه بحث هدفمندی یارانه ها گفت :محاسباتی
که االن می شود می گویند چهل و پنج هزار تومان نسبت به آغاز پرداخت یارانه نقدی تبدیل شده ،از لحاظ ارزشی و
قدرت خرید به پانزده هزار تومان یک مقدار دیگه که بگذرد تبدیل به صفر می شود ،بنابراین باید یک ترمز فوری
برای بحث تورم انجام داد و تورم را مهار کرد تا بتواند تاثیرگذار باشد عالوه بر اینکه من در بحث یارانه دنبال این
هستم که در برنامه ام هم آمده که یارانه کاالیی هم ضمیمه خواهد شد برای اینکه مردم نسبت به کاالهای اساسی
خودشان دغدغه خاطر نداشته باشند و بتوانند با آرامش بیشتری زندگی کنند.
سئوال کارشناس :آقای دکتر در برنامه هایتان اشاره شده که آن سی درصد حمایت بخش تولید را هم می خواهید
پیگیری کنید ،آن سی درصد چه جوری هست؟ آنرا می خواهید نقدی به بنگاههای حاال اقتصادی بدهید یا نه
حمایت از فن آوری یا بیمه کارکنان یا روش های دیگه ای؟

روحانی :دو تا تخلف بزرگ صورت گرفت همانطوری که من به طور کلی اشاره کردم یک تخلف این بود که بنا بود
سی درصد به هر حال به بخش تولید پرداخت بشود که به این توجه نشد تخلف دوم این بود که قرار بود که این پول
را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کاالهایی که در قانون مشخص شده بود پرداخت بشود که متاسفانه
از منابع دیگر هم بر خالف قانون برداشت شد .این تخلفات باید اصالح بشود و منجمله باید یارانه به بخش صنعت
پرداخت بشود این که با صنعت چگونه ما رفتار کنیم و چگونه ما پرداخت کنیم من معتقدم که با صاحبان صنایع و
نمایندگان آنها باید بنشینیم و مشورت کنیم ببینیم بهترین راه برای پرداخت یارانه چیست نه تنها در این موضوع
من در برنامه دولت تدبیر و امید آوردم که در تمام برنامه های مهم اقتصادی با تشکل های صنفی و تولیدی مشورت
خواهد شد دلیلش این هست ما وقتی با مردم مشورت بکنیم هم کامل تر خواهد بود ،طرحی که می دهیم الیحه ای
که آماده می کنیم و هم در مقام عمل آنها احساس تعلق بیشتری نسبت به آن مقررات و قانون پیدا می کنند و بهتر
اجرا و عملیات.
سئوال کارشناس :آقای روحانی تو بحث سیاست خارجی مستحضر هستید که خیلی ها معتقد هستند که سیاست
خارجی امتداد سیاست داخلی هست در بحث سیاست خارجی در یک محیط کامال متفاوتی با بازیگران متعدد مواجه
هستیم که همه دنبال منافع خودشان هستند و آن اصل سیاست مبتنی بر قدرت هم همچنان حاکم هست در چنین
فضا و محیطی جنابعالی آن مدل و الگویی که بتواند منافع و اهداف جمهوری اسالمی ایران را تامین کند چه الگویی
هستش و در واقع بر اساس آن چه شاخص هایی مدنظر شما هست که بتوانیم بیشتر به اهدافمان برسیم.
روحانی :به یک معنا می شود گفت سیاست داخلی و خارجی از یک اصل مهم پیروی می کنم و آن اصل مهم هویت
و منافع هست یعنی هر کشوری بر مبنای هویتی که مدنظر هست و بر مبنای منافعش هم سیاست داخلی را دنبال
می کند و هم سیاست خارجی را دنبال می کند البته سیاست خارجی گاهی وقتها با یک شرایط ویژه ای در دنیای
امروز مواجه می شود سیاست خارجی تا چه جوری ببینیم دنیا را بعضی ها دنیا را حق و باطل فقط می بینند می
گویند حق و باطلی وجود دارد و روزگاری فرا می رسد که حق بر باطل پیروز خواهد شد بعضی ها دنیا را میدان
جنگ می بینند که به هر حال رقبا در حال جنگند بعضی ها بازار می دانند دنیای منافع هست که هر کسی منافع
خودش را چگونه تامین بکند مخصوصا منافع اقتصادی در دنیای امروز بعضی ها هم کشتزار می بینند به هر حال
جهان را هر کسی جوری ترسیم می کند بعضی ها هم می آیند تقسیم می کنند بین آرمانها و منافع من خیلی موافق
نیستم که آرمان را از منافع جدا کنیم منافع را باید جوری تعریف کنیم که آرمانهای ما هم در داخل منافع کلی
بگنجد به هر حال جهان امروز نه جهان اخالق هست نه جهان حقوق هست نه جهان مراعات قواعد هست متاسفانه
جهان بر مبنای قدرت هست دارد برنامه ریزی می شود شما می بینید در شورای امنیت سازمان ملل آنهایی حق وتو
دارند که جمعیت بیشتری دارند صنعتشان حتما باالتر هست یا قدرتشان مخصوصا قدرت نظامیشان آنهایی حق وتو
دارند که قدرت هسته ای را هم در اختیار دارند بنابراین متاسفانه دنیا بر این مبنا ما باید قدرت ملی مان را افزایش

بدهیم تا در دنیای سیاست خارجی بتوانیم منافع خودمان را تضمین کنیم با شعار ما منافع خارجی خودمان را نمی
توانیم در جهان سیاست تامین بکنیم با فریاد هم درست نمی شود قدرتمان را باید بیشتر بکنیم تا بتوانیم چانه زنی
بیشتری را در دنیای سیاست داشته باشیم و منافع خودمان را بتوانیم در جهان سیاست خارج تامین بکنیم مخصوصا
در شرایطی که انقالب اسالمی دارد شرایطی که امروز منطقه ما پیدا کرده تحوالتی که در سطح جهان اتفاق افتاده
همه اینها به ما می گوید ما باید با ابزار کامل با آمادگی کامل دنبال حفظ منافع ملی خودمان باشیم با قدرت ملی
بیشتر که البته این قدرت که من می گویم مقصود قدرت نظامی نیست معلوم هست قدرت نرم هست قدرت سخت
هست به قول امروزی ها یک قدرت هوشمند هست که می تواند ما را به پیش ببرد.
سئوال کارشناس :پس الگوی شما در واقع بیشتر واقع گرایانه هست یا ترکیبی از واقع گرایی یا آرمان گرایی.
روحانی :آرمان چراغ راه ما هست آرمان اصل خط را مشخص می کند چگونگی حرکت به آن سمت وابسته به خیلی
چیزهاست به توان ما به واقعیتهای داخل کشور ما به واقعیتهای منطقه ای که در آنجا زیست می کنیم به واقعیتهای
سطح جهان آرمان آن قله کوه را به ما نشان می دهد اما اینکه چه جوری باید به آن قله برسیم گاهی وقتها مستقیم
رفتن امکان پذیر نیست باید مارپیچ حرکت بکنیم تا راحت تر به آن قله برسیم اینجا تدبیر می خواهد اینجا برنامه
ریزی می خواهد اینجا واقع نگری می خواهد.
سئوال کارشناس :آقای دکتر شما آیا طرح مسکن مهر را موفق می دانید و در بخش مسکن همین طرح را ادامه می
دهید یا نه و برای کنترل قیمت مسکن حاال عالوه بر مسکن مهر برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بهاءچه برنامه ای
دارید.
روحانی :ببینید اصل ساخت مسکن ارزان یک ایده کامال درستی است یعنی جمعیت بسیار زیادی االن در کشور ما
هنوز دارای خانه نیستند یک آمار به ما می گوید دو ممیز دو دهم میلیون مسکن مورد نیاز هست در کشور ما اصل
ایده مسکن مهر ایده بدی نبوده ایده خوبی بوده منتهی می دانید مسکن مهر طراحی شده بود برای یک عدد خیلی
کوچکتری بنا بود ظرف ده سال دویست هزار باب خانه ساخته بشود یا واحد مسکونی ساخته بشود این یک مرتبه
تغییر کرد به یک و نیم میلیون بنابراین بودجه ها کفاف نکرد منابع کفاف نکرد عجله شد مواردی انتخاب شد زمین
هایی انتخاب شد جاهایی انتخاب شد که خیلی تناسب نبود و در نهایت بعضی از جاها به جای مسکن خوابگاه درست
شد به جای اینکه ما یک شهرک درست کنیم که مردم بتوانند در آن زندگی کنند یک خوابگاه برای آنها درست
کردیم چاره ای نیست که مسکن مهر را ما تکمیل کنیم چاره دیگری وجود ندارد منتهی باید نواقص آنرا بر طرف
کرد و به تدریج در اختیار مردم گذاشت و اساسا ایجاد مسکن ارزان یک ایده درستی است من اصال با دولتی کردن
این کارها موافق نیستم اساسا ما کار را باید به مردم واگذار کنیم تسهیالت الزم را در اختیار بگذاریم اساس برنامه

دولت تدبی ر و امید واگذار کردن همه امور به مردم هست سیاستهای اصل کلی چهل و چهار همین را به ما می گوید
که ما باید اینگونه امور را به بخشهای خصوصی و در واقع به مردم یا تعاونی ها واگذار کنیم.
در ادامه ،یکی از کارشناسان از وی پرسید :در مورد قیمت مسکن و اجاره بهاء در چند دهه گذشته گاهی نرخ قیمت
مسکن خیلی یک دفعه بیشتر از قیمت و نرخ تورم رفته است مثال تورم بیست درصد بوده است یک دفعه مسکن دو
برابر شده است قیمتش علت این را چه می دانید یعنی ما با اینکه افزایش عرضه هم داریم مثال مسکن مهر خب یک
میلیون و نیم و بیشتر حتی مسکن روستایی ساخته می شود اما قیمت مسکن مهار نمی شود یک دفعه می رود باال
راهکارتان برای مهار قیمت مسکن چیست؟
روحانی :این دنیای اقتصاد ظروف مستقل نیستند ظروف مرتبطه هستند شما وقتی نقدینگی را در جامعه بی حساب
و کتاب می برید باال این شما را که می گویم مقصودم دولتی است که این کار را کرده است بهرحال نقدینگی را یک
مرتبه در عرض هشت سال یک چیزی نزدیک به شش و نیم تا هفت برابر شده است خب این نقدینگی یک تورم
بزرگ ایجاد می کند وقتی که ارزش پول ملی یک مرتبه تنزل پیدا می کند مردم چه کار می کنند؟ مردم دنبال این
هستند که بروند مستمسکی را پیدا کنند تا ثروت آنها کاهش پیدا نکند روزانه یکی آن جاهایی که پیدا می کنند
همین مسکن است و زمین است و فوری این پول سرگردان و این سیل بنیان کن حرکت می کند به سمت بخش
زمین ،بخش مسکن و خب این مشکالت را ایجاد می کند شما هر چه هم مسکن ایجاد بکنید باز هم این مشکل
هست شما االن ببینید چقدر قیمت خانه کلنگی و آپارتمان در همین یک سال اخیر افزایش پیدا کرده است با توجه
به اینکه مسکن مهر هم فعال بوده بیش از برنامه هم دنبال ساختش بودند هیچ تاثیرهم نگذاشته است برای اینکه از
آن طرف ما ارزش پول ملی دچار مشکل شده است نقدینگی اضافه شده است آنها باعث شده است که بتواند خنثی
بکند کارهایی را که در زمینه مسکن مهر است.
سئوال کارشناس :آقای دکتر روحانی اجازه بفرمایید که در حوزه اجتماعی سئوالی خدمت شما طرح کنم ما متاسفانه
االن شاهد افزایش آمارهای اجتماعی هستیم مثل طالق و اعتیاد و موضوعاتی مثل اینها راهکار پیشنهادی شما برای
رفع این مشکالت حاال چه در زمینه اقتصادی آنها و چه در زمینه های فرهنگی چیست؟
روحانی :هر دوی آن را شما گفتید یعنی دو تا عامل اصلی دارد برای این آسیبهای اجتماعی که شما نمونه هایی از
آن ذکر کردید مخصوصا طالق که بسیار نگران کننده است افزایش طالق چون آثار بسیار خطرناکی را در جامعه به
جای می گذارد طالقی که ما می بینیم در یک سال گذشته هفت درصد افزایش پیدا کرده است این رقم رقم تکان
دهنده ای است بحث اعتیاد که بسیار اهمیت دارد حاال رقم اعتیاد هر چه باشد دو میلیون باشد کمتر باشد بیشتر
باشد حاال آمارهای مختلفی وجود دارد اعتیاد مسئله بسیار مهم است علیرغم مجازاتهای شدیدی که وضع شده است
برای بحث مواد مخدر متاسفانه نه بحث مواد مخدر حل شده است و نه بحث اعتیاد حل شده است در این برنامه

دولت تدبیر و امید ما یک بخش خاص گذاشتیم برای معتادین و گفتیم که برای معتادین در دولت آینده از تمام
روشهای علمی که وجود دارد برای ترک اعتیاد استفاده خواهیم کرد اینها فرزندان جامعه ما هستند دو میلیون جوان
و میانسال در همان بحث طالقی که شما گفتید یک عامل طالق همین بحث اعتیاد هست که خب مشکل طالق را
دارد ایجاد می کند .در مجموع شما می گویید که چه کار باید بکنیم ازطریق اقتصادی ،از طریق حقوقی و قانونی ،از
طریق امنیتی ،از طریق فرهنگی ،از همه اینها منتها شروع از فرهنگ است ما باید فرهنگ جامعه را ارتقاء ببخشیم ما
باید به جوانهایمان مهارتهای زندگی را یاد بدهیم دنیای امروز فرق کرده است آموزش و پرورش ما باید متحول بشود
آموزش عالی ما باید متحول بشود در دنیای امروز دیگر دروازها بسته نیست نمی توانیم خودمان را تنها ببینیم ما در
میان یک جمع بزرگ باید خودمان را مشاهده بکنیم بنابراین بخش فرهنگی اساس است پایه است بنیان است منتها
خب تنها فرهنگ کافی نیست ما نیاز به بخش اقتصادی داریم برای حل و فصل این مسایل و نیاز به بخش حقوقی
داریم نیاز به بخش امنیتی داریم البته بخش امنیت همواره باید آخرین مرحله ما باشد این جا هم من باز می خواهم
تاکید کنم بیاییم از مردم کمک بگیریم بیاییم نهادهای خیریه را دراین زمینه ها تقویت کنیم بیاییم تشکلهایی را
ایجاد بکنیم برای اینکه طالق کمتر بشود برای اینکه بتوانند مددکاری بکنند برای اینکه نگذارند فاصله ها ایجاد بشود
تشکلهای مردمی درست کنیم برای مبارزه با اعتیاد تشکلهای مردمی درست کنیم برای مبارزه با انواع بزه ها و انواع
آسیب های اجتماعی بنابراین اساس برنامه را باید مردم را مد نظر قرار بدهیم این مشارکت که ما می گوییم متاسفانه
فقط موقع راهپیمایی ما مردم را تشویق می کنیم که می گوییم که راهپیمایی خیلی مهم است بسیت و دوی بهمن
است همه بیایید که البته مهم است البته باید بیایند جای هیچ بحثی نیست آنجا روز غرور ملی ما است افتخار ملی
ما است انتخابات بگوییم بیایید شرکت کنید که البته باید مردم را تشویق بکنیم انتخابات سرنوشت ما است اما
یادمان نرود که مشارکت مردم نباید به راهپیمایی و انتخابات محدود شود همه جا مشارکت مردم است.
سئوال کارشناس :آقای روحانی در یک مدیریت صحیح و کارآمد استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد و متعهد یک
اصل است جنابعالی اگر رئیس جمهور شدید تا چه میزان به این اصل پایبند هستید حتی از افرادی که با شما
اختالف نظر دارند در کابینه تان استفاده کنید همان بحثی که در قدرت ملی و در سیاست خارجی مطرح کردید
یکی از پایه هایش همین در واقع بحث شایسته ساالری است تا چه میزان به این پایبند هستید؟
روحانی :آنهایی که مخالف هستند یا منتقد هستند مقصودتان این است دیگر؟
سئوال کارشناس  :با شما اختالف نظر دارند اختالف سلیقه دارند؟
روحانی :ببینید اختالف سلیقه که نعمت است و گفت که از آیات خدا است اختالف « السنتکم و الوانکم »
همانطوری که رنگها و زبانها از آیات الهی است اختالف سلیقه هم از آیات الهی است جزو آن اختالفاتی است که
رحمت است واقعا حتی نقد هم رحمت است نظر مخالف هم می تواند نعمت باشد دو بحث است یک وقتی یک تیمی

می خواهند در یک کابینه با هم کار بکنند در این تیم باید یک هماهنگی هایی وجود داشته باشد آن هماهنگی باید
مد نظر باشد تا بهتر بشود کار کرد التبه نقد مشکلی ندارد اینکه در هیئت وزیران همه باید آزاد باشند آنجا معنایش
این نیست که رئیس جمهور حرفی زد همه دست بلند کنند آن دیگر هیئت وزیران نمی خواهد رئیس جمهور
خودش می تواند در اتاق تصمیم بگیرد .متاسفانه در سالهای اخیر گاهی وقتها در هیئت وزیران هم آن جو دمکراتیک
و آزاد نبود ما دیدیم بخاطر یک انتقاد یک اختالف کوچک اصال وزرا جابجا شدند تغییر کردند اختالف نظر و نقد
اشکال ندارد ولی در کابینه هماهنگی مورد نیاز هست که با هم بتوانند کار بکنند اما برای استفاد افراد در بخشهای
مختلف اصال بحث وجود ندارد هر که تخصص دارد هر که شایسته ساالر است باید از آن استفاده بشود بهره برداری
بشود در مدیریت های مختلف و متاسفانه در این هشت سال اخیر همانی که اصطالح اتوبوسی می گویند اتوبوسی
رفتند اتوبوسی آمدند من با این کار مخالف هستم اما ما باید از شایستگان استفاده بکنیم شایسته منتقد بهتر از
شایسته ای است که انتقادش را مخفی بکند و اظهار نکند مخالف نظر هم باید باشد رئیس جمهور رئیس جمهور کل
ملت ایران است باید از همه استفاده کند همه بهره برداری بکند حقوق شهروندی برای همه اتباع ایرانی است اتفاقا
یکی از تاکیدات من در برنامه دولت تدبیر و امید تدوین حقوق شهروندی است تبدیل آن بعدا به یک سند و در
نهایت تبدیل به یک الیحه و ارسال به مجلس شورای اسالمی و تقدیم به مجلس شورای اسالمی تا تبدیل به قانون
بشود در واقع محقق کردن همان فصل سوم قانون اساسی که من بر آن تاکید دارم.
کارشناس در ادامه گفتگو با آقای روحانی در شبکه چهار سیما پرسید  :شاید خود جنابعالی هم به اصل شایسته
ساالری اعتقاد داشته باشید حتی مثال فردی اگر از یک جناح دیگری باشد اما کارآمد باشد و متخصص باشد و متعهد
باشد تمایل داشته باشید که در کابینه یا در بخشهای مدیریتی استفاده کنید اما یک نکته دیگری هم وجود دارد آن
حلقه اطراف شاید بخواهند به شما مشورت بدهند که از این استفاده نکنید اینها چه تضمینی وجود دارد که این
اتفاقات نیفتد؟
روحانی :من به هیچ حزبی تعهدی ندادم اعالم هم کردم که دولت تدبیر و امید دولت فراجناحی خواهد بود عملکرد
خود من هم در طی سی و پنج سال همین را نشان می دهد من از جناح های مختلف از افرادی که تعلق به جرایانات
مختلف داشتند استفاده کردم و هیچ وقت هم مشکل ندیدم همین االن هم در مرکز تحقیقات استراتژیک از دو جناح
حضور دارند در دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی که من حضور داشتم از دو جناح حضور داشتند در مجلس شورای
اسالمی هم آن فراکسیونی که من اداره می کردم آن وقت معروف بود به فراکسیون عقال از دو جناح حضور داشتند و
من فکر می کنم این فاصله ها یک فاصله های بیشترش تصنعی است فاصله های واقعی نیست و ما باید این فاصله ها
را کنار بگذاریم و از همه شایستگان و نخبگان استفاده بکنیم در طول این سالهای اخیر خیلی ها را منزوی کردند
برای هیچ چی ،خیلی از اساتید را از دانشگاه کنار گذاشتند برای اینکه به فالنی رای داده بود در انتخابات که خیلی
خوب کاری کرده است رای داده است مگر آزاد نبوده رای بدهد .باید همه آنهایی که پای صندوق رفتند دستشان را

ببوسیم به هر کسی که رای دادند چرا بخاطر اینکه به فالنی رای داده شروع کردیم اذیت کردن .اول جلوی ارتقاءاش
را گرفتیم و بعد حتی ماندنش را هم تحمل نکردیم بعد دنبال بهانه پیدا کردیم بهانه یافتیم بازنشسته کردیم اخراج
هم کردیم حتی آنهایی که نیروهای ارزشمندی برای ما بودند الماس بودند انداختیم در خاک فکر کردیم که هنر
کردیم بسیاری از نخبگان ما از کشور خارج شدند رفتند بیرون این حق ملت ایران بود؟ مردمی که این همه برای
اینها زحمت کشیدند صرف سرمایه کردند امید بسته بودند به اینها اینها رفتند خارج دیگران استفاده کنند؟ این
معنای استقالل است؟ این معنای عزت ملی است؟ نباید بگذاریم این طوری بشود ما باید از همه استفاده بکنیم
ببینید مرز ما فقط دلسوزی نظام و کشور است.
سئوال کارشناس  :آقای دکتر روحانی در مورد اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار که مورد تاکید رهبر معظم
انقالب است می خواستم ببینم ارزیابی شما از اجرای این قانون تا االن چی هست و فکر می کنید چقدر به اهداف آن
قانون که افزایش بهره وری و رشد اقتصادی از اقتصاد است چقدر به آن نزدیک شدیم آسیب شناسیتان را هم بعد از
اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار هم قبل از اینکه حاال خصوصی سازیهایی اتفاق افتاده است در دولتهای قبلی
می خواستم ببینم در کل چقدر موفق بودید در این قضیه؟
روحانی :سیاستهای کلی اصل چهل و چهار در واقع نتیجه یک فرآیند بود سالها در دولتهای گذشته بحث می شد
هر وقت مشکل اصلی اقتصاد پیدا می کردیم یکی از بحثها این بود که ای همه کار می شود کرد این اصل چهل و
چهاره عجب مانعی شده است ! کم کم تفسیر شورای نگهبان یک مقداری موسعتر شد زمینه آماده شد برای اینکه در
دولت بحث بشود در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث بشود اصل این بحثها در دولت اصالحات در واقع یک
مقداریش شکل گرفت آمد در مجمع در مجمع آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خیلی کمک کرد چون ایشان تجربه دولت
سازندگی را داشت و می دانست چه مشکالتی وجود دارد و در نهایت سیاستها تدوین شد و مقام معظم رهبری نه
تنها امضاء کردند نه تنها حمایت کردند و اگر یادتان باشد آن وقتی که می خواست شروع بشود ایشان جلسه خاصی
را گذاشتند ایشان فرمود که سیاستهای کلی اصل چهل و چهار انقالب اقتصادی است همه خوشحال شدند که با
سیاستهای اصل چهل و چهار اقتصاد ما شکوفا می شود مقصود چه بود مقصود این بود که اقتصاد دولتی بشود اقتصاد
مردمی مقصود این بود که اقتصاد ما تبدیل بشود به بازار آزاد عادالنه اما متاسفانه در مقام عمل دو تا اشکال اصلی
پیش آمد یکی اینکه به جای اینکه ما این بنگاههای اقتصادی ما این بخشهای اقتصادی دولتی را واگذار کنیم به
بخش خصوصی دادیم به بخش شبه دولتی ،بگویم این را برخی از آنها به مراتب بدتر از قبل شد آن وقتی که دولتی
بود بهتر اداره می شد تا شبه دولتی شد برخی از آنها هم به عنوان سهام عدالت شد که اصل سهام عدالت خوب بود
منتها سهام عدالت مدیریت که به مردم واگذار نشد .مالکیت واگذار شد باز مدیریت در اختیار دولت ماند خالصه از
صد در صدی که بخواهیم حساب کنیم آنچه واگذار شد سیزده و نیم به بخش خصوصی واقعی داده شد این اشکال
اصلی بود که در اجرای اصل چهل و چهار انجام شد متاسفانه اصل چهل و چهار را ما باید برگردانیم به تدریج به آن

شکلی که در سیاستهای کلی آمده است مشکل بعدی پیش آمد و آن اینکه دولت شروع کرد دیونی که داشت شروع
کرد کارخانه ها و بنگاهها را بنگاههای دولتی را واگذار کرد برای رد دیون در سال گذشته پانزده هزار میلیارد تومان
از همین بنگاههایی که واگذار شد با عنوان رد دیون واگذار شد یعنی چی؟ یعنی رفت در بودجه اجرایی ،یعنی چی؟
یعنی ثروتی که دولتهای گذشته تهیه کرده بودند این دولت آمد در بخش اجرایی و بودجه اجرایی در واقع عملیاتی
کرد و اجراء کرد و اینها جای بسیار تاسف است باید برگردیم به آن هدفی که رهبری معظم تاکید کردند و آن انقالب
اقتصادی و خصوصی سازی یعنی هم در مالکیت و هم در مدیریت تا چه شود؟ تا رقابت آزاد درست شود ببینید تا
اقتصاد ما دولتی است تا انحصار وجود دارد تا رقابت وجود ندارد آنهم نه رقابت در درون رقابت با بیرون ما بازار هدف
می خواهیم در بیرون اگر می خواهیم رشد پیدا کنیم اگر می خواهیم با کشورهایی که هم سن و سال ما هستند با ما
بودند دیگر ترکیه مالزی و کره جنوبی اینهایی که با هم حرکت کردیم در این بیست سی سال اخیر الاقل به آنها
برسیم برای این کار ما نیاز به یک تحول و یک انقالب واقعی در این بخش داریم.
سئوال کارشناس :آقای دکتر برنامه عملیاتی شما به اصالح این واگذاریها چی هست که مثال حتی در بخش خصوصی
واقعی هم دادیم برخی مشکالتی که قبال مثال یا اهلش نبود طرف یا اینکه مثال زمین را کارخانه را می فروختند و
سود آن را در واقع استفاده می کردند برای اینکه این مشکالت پیش نیاید برنامه عملیاتی شما چیست؟
روحانی :ببینید در قدم اول ما باید از این به بعد را الاقل درست انجام بدهیم یک بحث است دوم اینکه برخی از
موارد رویش بحث فراوان است حتی موارد مهمی وجود دارد که عده ای مدعی تخلف هستند البته من االن قضاوت
نمی کنم ما باید یک تیم فوری بگذاریم برای مواردی که تخلف شده است باید عده ای را بگذاریم برای مواردی که
درست اجراء نشده است و می شود واقعا آن را حل و فصل کرد منتها اولین قدم این است که از این به بعد الاقل
دقیق و درست ما اجراءکنیم.
سئوال کارشناس :آقای دکتر روحانی شما چقدر معتقد هستید به دسترسی یکسان مردم به تمامی اطالعات مثال
درخصوص وضعیت اینترنت ،سایتها ،استفاده از ماهواره چه سیاستی دولت شما در پیش خواهد گرفت؟
روحانی :ببینید دو مقوله است یکی اطالعاتی که مربوط به دولت هست باید این اطالعات شفاف در اختیار مردم
گذاشته بشود این مسئله بسیار مهمی است حتی مواردی که مناقصه ای و مزایده ای به قول معروف با ترک تشریفات
بوده باید بیاید در سایت دولت همه ببینند مقررات و قوانین باید به صورت شفاف بیاید دستور العملها نباید یکی
زودتر بفهمد یکی دیرتر همزمان باید در اختیار قرار بگیرد این یک بخش است بخش دوم این است که باید یادمان
باشد ما در یک دنیای داریم زندگی می کنیم که محدود کردن اطالعات خیلی زیاد امکان پذیر نیست ما باید نسلمان
را آماده کنیم برای شرایطی که در بمباران اطالعات قرار می گیرد عین یک فردی که می خواهد برود در محیطی که
واکسن های الزم را باید به او تزریق بکنیم برای اینکه بتواند ایستادگی کند و مقاومت کند بهرحال ما در یک

شرایطی هستیم که محقق ما ،دانشجوی ما می خواهد از اینترنت استفاده بکند اینکه نمی شود با یک شرایطی که
برایش ایجاد کردیم یک پهنای باندی در اختیارش گذاشتیم که ساعتها باید معطل بشود این در شان مردم ما نیست
در شان ملت ما نیست ما فکر کردیم مثال در بحث ماهواره اگر چهار تا دیش را ما برداشتیم حل می شود مسایل.
ببیندی مثال همین قانون ماهواره که در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه تصویب شد تا االن بیست سال گذشته
است خب نیاز به بحث دارد .تجدید نظر دارد .ما باید خودمان را منطبق کنیم با شرایط روز یک نکته هم با رسانه
ملی دارم رسانه ملی هم باید بداند تولیداتش در دنیای رقابتی باید تولید کند باید بداند سه کانال ،چهار کانال ،هشت
کانال نیست هزاران کانال وجود دارد بر مبنای هزار کانال دو هزار کانال موجود برود تولید کند تولید با کیفیت هست
که می تواند حل کند این مسایل را خیلی چیزها ما باید راه حلهای بهتری برایش مد نظر داشته باشیم.
کارشناس در ادامه گفتگو با آقای روحانی در شبکه چهار سیما چنین سوال کرد :شما به آزادی رسانه ها ،آزادی
عملکرد رسانه ها معتقدید.
روحانی :منظورتان همه رسانه ها است.
کارشناس  :همه مطبوعات رسانه های دیداری شنیداری گفتاری.
روحانی :ببینید رسانه ها را ما باید یک مقداری به آنها آزادی عمل بدهیم امروز چه وضعی دارد رسانه های مکتوب
ما مطبوعات ما چه وضعی االن دارد تعدد دارد تنوع ندارد یک روزنامه بخوانی همه را خواندی همین یک روزنامه را
بخوانی کافی است ،نمی شود اطالعات دستوری نمی شود ،این کار را کردند تیراژ روزنامه هایتان چقدر است کسی
دیگر روزنامه نمی خرد ،نمی خواند ،ما باید شرایطی را ایجاد کنیم تنوع الزم را بدهیم شرایطی ایجاد بکنیم که
جوانان ما مشتاق خواندن باشند این اشتیاق با محدودیت های زیاد امکان پذیر نیست ،البته مطبوعات و رسانه ها
چارچوب باید داشته باشند ،بی چارچوب که نمی شود مگر می شود با حیثیت مردم در رسانه ها بازی کرد با آبروی
مردم بازی کرد ،نه رسانه ملی حق دارد نه رسانه غیر ملی حق دارد اگر کسی حیثیت مردم آبروی مردم زندگی
خصوصی مردم خدای ناکرده اتهام دروغ زده شد،مگر ما می توانیم حقوق اساسی مردم را زیر پا بگذاریم حقوق
اساسی مردم فرهنگ ملی ما امنیت ملی منافع ملی ما،اینها چارچوب های روشن است ما چارچوب های روشن
درست بکنیم قوانین روشن درست بکنیم واگذار کنیم به صنف مربوطه برای آنها یک نظام درست بکنیم یک تشکل
درست کنیم بگذاریم خود آن تشکل کنترل بکند اینقدر دولتی فکر کردن را ادامه ندهیم ،واگذار کنیم به مردم حس
کنیم دولت برای مردم است ،مردم برای دولت نیستند.
کارشناس سوال کرد  :آقای روحانی بحث هسته ای را مستحضر هستید که انرژی هسته ای حق مسلم ماست ،این
یک واقعیتی است که جمهوری اسالمی ایران برای دسترسی به آن در چارچوب مقررات بین المللی ،حرکتش را در
یک دهه گذشته آغاز کرده است و با آژانس دارد همکاری می کند ،با موازین بین المللی هماهنگ با پادمان و سایر

سازوکارهایی که وجود دارد ،فتوای مقام معظم رهبری را داریم مبنی بر اینکه ساخت سالح هسته ای حرام است،
همه اینها را ما داریم اما در کنارش فشارهای بین المللی را هم همچنان داریم که تحریم یکی از آنهاست ،جنابعالی
برای پیگیری حقوق هسته ای جمهوری اسالمی ایران چه تدبیری در دستور کارتان قرار دادید و اصال پیگیری حقوق
هسته ای از چه اولویتی برای شما برخوردار است که با هزینه کمتر بتوانید در واقع این راه را ادامه بدهید؟
روحانی :ببینید اصل فن آوری هسته ای خب خیلی برایش زحمت کشیده شده ،فن آوری هسته ای را ما از سال
هزار و سیصد و شصت و هفت شروع کردیم ،من از آن اولین قدم هایش حضور داشتم ،مقصودم از این فن آوری،
مقصودم فن آوری غنی سازی است واال بخش های دیگر ،تاریخ جلوتری را دارد ،در دولت سازندگی تقریبا فن آوری
را ما به دست آوردیم تقریبا ،یعنی برخی اش به دست آمد ،برخی اش آماده به دست آوردن شدیم ،در دولت
اصالحات این فن آوری تقریبا کامل شد ،یعنی ما اولین بار که رفتیم دیدیم غنی سازی با یک عدد سانتریفیوژ انجام
شده تابستان هزار و سیصد و هشتاد و یک بود ،اتفاقا ما از طرف شورای عالی فن آوری با آقای مهندس موسوی با هم
رفتیم بازدید کردیم و آمدیم اعالم کردیم که ما رسیدیم به غنی سازی.
سوال کارشناس :یعنی آن موقع چرخه کامل داشتیم؟
روحانی :نه یک تازه آزمایشگاهی یک دانه سانتریفیوژ توانسته بود به ما محصول بدهد ما دیدیم به این فن آوری
رسیدیم بعدها تبدیلش کردیم به یک چرخه کوچک ده تایی البته در نطنز ،این در کاالالکتریک بود این دانه ،بعدش
مثال در زمینه یو اف فور یو اف سیکس که در واقع فیدش هست خوراکش هست ،خب نداشتیم ما چیزی را ،یک
مقدار کمی از یک کشوری خریداری کرده بودیم داشتیم ،ولی خب می بایست تولید می کردیم رفتیم دنبال ساخت
یو سی اف اصفهان ،یو سی اف اصفهان را شروع کردیم ،یو سی اف اصفهان اولین مرحله اش در سال هشتاد و سه
افتتاح شد تا یو اف فور توانستیم جلو برویم یو اف سیکس نتوانستیم تولید بکنیم مرحله بعدی اش توانستیم در پاییز
هشتاد و سه به نتیجه برسیم بعد دچار اشکال شدیم ما یک راهی پیدا کردیم برای اینکه فن آوری اصفهان بتواند
ادامه پیدا کند و کامل شود ضمن اینکه داشتیم با اروپا مذاکره می کردیم و کاملش کردیم تقریبا در فروردین هشتاد
و چهار یو سی اف اصفهان کامل شد ،آب سنگین اصفهان در هشتاد و سه کامل شد ،بندرعباس کیک زردش در
اواخر هشتاد و سه ،اوایل هشتاد و چهار کامل شد زیرزمین نطنز البته در هشتاد و چهار حتی بعد از دوره ما هم ادامه
پیدا کرد تا کامل شد تقریبا به کمال نزدیک شده بود زیرزمین نطنز ،تا همه این کارها انجام گرفت در دولت
سازندگی و دولت اصالحات ،در دولت جدید که روی کار آمد دیگر فن آوری کامل شده بود همه چیز آماده بود و
اصفهان هم شروع به کار کرده بود یعنی تعلیق هم شکسته شده بود و کار شروع شده بود منتهی بعد خب این کار،
کار بسیار ظریف و پیچیده ای بود ما می دانستیم چقدر این کار پیچیده است به همین دلیل هم ما تالش می کردیم
فن آوری را کامل کنیم شورای امنیت نرویم ،جنگ نشود صلح آمیز بودن را به اثبات برسانیم که بسیار مهم بود

اساس پایه این بود اگر ثابت می کردیم که صلح آمیز است دو چیز را ثابت می کردیم یکی که از لحاظ قانونی حق
داریم غنی سازی کنیم یکی اینکه آمریکایی ها دروغ گفتند و ما این کار را کردیم ثابت کردیم آمریکا دروغ گفته
ثابت کردیم فن آوری ما صلح آمیز است ،در آذر هزار و سیصد و هشتاد و سه شورای حکام به اتفاق آراء رای داد که
فن آوری هسته ای ایران انحراف ندارد و صلح آمیز است بنابراین این کارها انجام گرفت امروز با یک شرایط جدیدی
ما مواجه هستیم امروز پرونده در شورای امنیت است ،امروز یعنی دشمن از این نظر دست باالتر دارد ما باید تالش
مضاعفی را انجام بدهیم.
سوال کارشناس :همینجا آقای روحانی االن ببینید یک دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر ما به شورای امنیت
رفتیم و شش تا قطعنامه گرفتیم در عوض هزاران سانتریفیوژ ما فعال هستند آن مقطعی که پلمپ شکسته شد که
جناب عالی اشاره کردید در تابستان هشتاد و چهار ،درست است تابستان هشتاد و چهار ،ما آبشار صد و شصت و
هشت تایی داشتیم یا نداشتیم؟
روحانی :ببینید ما در تابستان هشتاد و چهار که در واقع در دو دولت اصالحات ،یو سی اف اصفهان فعال شد اما
نطنز هنوز آماده نبود و اساسا دولت هم آماده نبود نطنز را راه اندازی بکند راه اندازی نکرد صبر کردند هشت ماه
بعد.
در خصوص مسائل هسته ای و کامل کردن نیروگاه نطنز کارشناس از وی پرسید :خب شما می گویید کامل شده بود
که؟
روحانی :خب نکردند خودشان نکردند ،تعلیق را ادامه دادند خودشان ،کسی که مانع نبود صبر کردند تا پرونده رفت
شورای امنیت بعد از اینکه رفت شورای امنیت تازه نطنز راه اندازی شد ،می توانستند نطنز را زودتر راه بیاندازند
مشکلی نبود هشت ماه تعلیق ،دولت جدید ادامه داد من اصال کاری به این بحث ها ندارم بحث این است که ما آیا
می توانیم با هزینه کمتر بتوانیم این دستاورد را حفظ کنیم یا با همین هزینه باال یعنی هی برویم جلسه ،بعد بگوییم
جلسه بعدی سه ماه بعد ،باز برویم جلسه بگوییم سه ماه بعد ،این وسط هم مرتب تحریم ها اضافه بشود در نطنز هم
سانتریفیوژ نصب بکنیم ولی تزریق نکنیم ،من برنمی گردم به بحثها ،در گزارش آژانس هست وضعیت ما االن چگونه
است ببینید باید سانتریفیوژ بچرخد ولی کشور هم باید بچرخد باید زندگی مردم هم بچرخد باید این فن آوری را
حفظ کنیم باید آن چشم انداز هم یادمان باشد باید اجرا بشود باید یادمان باشد کشور ،توسعه می خواهد ما اصال
برای چه می خواهیم سانتریفیوژ؟ ما برای چه هسته ای می خواهیم؟ ما بمب که نمی خواهیم بسازیم آنکه رهبری
فرمودند حرام است.
سوال کارشناس :برای بیست هزار مگاوات برقی که می خواهیم.

روحانی :دنبال برقیم دنبال توسعه ایم احسنت ،دنبال توسعه ایم ،اگر دنبال توسعه هستیم توسعه که نمی شود یک
پیچش را درست کرد بعد کارخانه توسعه را خواباند به خاطر یک پیچ ،باید پیچ درست شود کل کارخانه هم حرکت
بکند خیلی تدبیر می خواهد ما راه حلش را در برنامه دولت تدبیر و امید داریم که چگونه با هزینه کمتر بتوانیم
توسعه را ادامه بدهیم بتوانیم فن آوری را حفظ بکنیم و بتوانیم تحریم را بشکنیم انشاءاهلل البته این بحث یک ماه و
دو ماه نیست آنهایی که می گویند ما اگر رئیس جمهور شدیم چند ماه بعد تحریم را می شکنیم شاید ندانند دنیای
امروز چقدر پیچیده است ولی باید تحریم را بشکنیم و این کار شدنی است و برای این کار ،ما نیاز به وحدت و اجماع
داریم یادمان باشد بحث هسته ای شوخی ندارد بحث هسته ای بازی این تشکل و آن تشکل نیست بحث هسته ای
بازی حزبی نیست منافع ملی است یک عده ای نمی فهمند بحث هسته ای یعنی چه ،حرف هایی می زنند ناشی از
آنکه ناآگاه هستند.
کارشناس :تشکر ،در بخش کشاورزی آقای دکتر روحانی ما به هر حال کشاورزی هم در تولید ناخالص داخلی هم در
ایجاد اشتغال نقش جدی دارد و هم در بحث امنیت غذایی ما خیلی موثر است راهکار عملیاتی تان برای بهتر شدن
وضعیت کشاورزی ما چه است ما در بخش بهره وری آب و بهره وری تولید تن در هکتارمان مشکل جدی داریم؟
روحانی :به مساله بسیار مهمی اشاره کردید کشاورزی برای ما بسیار مهم است نه تنها برای اینکه چهارده درصد
تولید ناخالص ملی ما از کشاورزی است نه تنها به خاطر اینکه تقریبا چهار میلیون نفر زندگی شان از طریق کشاورزی
هست و اشتغال دارند در بخش کشاورزی و نه تنها اینکه صد هزار مهندس کشاورزی ما بیکارند فارغ التحصیل
دانشگاه بلکه کشاورزی برای زندگی مردم برای امنیت و آرامش مردم مخصوصا امنیت غذایی اهمیت ویژه ای دارد در
بخش کشاورزی ،ما نیاز به چند مساله مهم داریم یکی اینکه زمین را باید حفظ کنیم زمین ما هر روز دارد شور و
شورتر می شود این یک خطر بزرگ است حفظ زمین اهمیت ویژه دارد دوم ،مساله آب ،ما مشکل آب داریم آب به
اندازه کافی نداریم در بازیافت باید برویم برنامه ریزی کنیم برای تحت فشار قرار دادن آب و آب تحت فشار باید
برنامه ریزی بکنیم برای آب های زیرزمینی باید برنامه ریزی بکنیم برای فن آوری نوین در بخش کشاورزی ،ما سنتی
بخش بزرگی از کشاورزی ما اداره می شود باید تبدیل بشود با شرایط نوین و فن آوری های نوین تا اداره بشود خیلی
مشکل داریم در سموم مشکل داریم این بحث تحریم فقط بحث ساده بانک ها نیست این باعث شده که برخی از
جنس ها را از جاهایی ما وارد کنیم از کشورهایی وارد کنیم که به محصوالت کشاورزی ما هم صدمه دیده برای همه
اینها باید برنامه ریزی بکنیم بخش کشاورزی بخش بسیار مهمی است ما باید در این زمینه سرمایه گذاری کافی
بکنیم سرمایه گذاری فعال کافی نیست متاسفانه ما دیدیم یکی دو سال جشن چون ما زود جشن می گیریم برای
هسته ای هم هر روز جشن گرفتیم ما ،جشن خودکفایی گندم گرفتیم ولی شما ببینید سال گذشته چند میلیون تن
و امسال باز باید چند میلیون تن وارد کنیم برای اینکه بتوانیم گندم مورد نیاز را تامین کنیم.

سوال کارشناس :آقای دکتر روحانی تفاوت در پوشش خدمات پزشکی و بهداشتی بین بیمه های مختلف کشور مثل
تامین اجتماعی و خدمات درمانی و شرکت ها و نهادهای دیگر دولتی مثل بانک ها و بیمه ها و خالصه شرکت های
برخوردار به شکلی است که عدالت در نظام سالمت ما مخدوش شده شما چه کار می خواهید بکنید برای اینکه این
عدالت برقرار بشود؟
روحانی :ببینید در بحث سالمت ،مردم ما مشکالت زیادی دارند مخصوصا در ماه های اخیر که وضع دارو ،زندگی
مردم را مخصوصا آنهایی که بیمار صعب العالج دارند یک نوع داروی سرطان امروز یازده میلیون تومان دارد طرف
خریداری می کند برای بیمارش ،برای موارد دیگر داروها آنقدر گران شده در بیماری های صعب العالج که مردم واقعا
بعضی ها دارند تمام زندگی شان را می گذارند برای اینکه بتوانند داروی بیمار را تامین بکنند ما باید حل بکنیم
معضل دارو را باید حل بکنیم معضل درمان را باید حل بکنیم کل بحث سالمت یک بخش هم همان بود که شما
اشاره کردید در بحث بیمه ،چون بحث درمان بهداشت کار دولت است بیشتر باید سرمایه گذاری کند درمان عمدتا
کار بیمه هاست آنها باید این بار را بر دوش بکشند االن بیمه های ما وضع عجیبی دارند برخی از دفترچه های بیمه
اصال مورد قبول برخی از مراکز درمانی ما االن قرار نمی گیرد.
سوال کارشناس :شما مشخصا می خواهید چه کار کنید مثال بیمه های تکمیلی بیمه های طالیی و یکسری از این
دست موضوعات را یکسری سازمان ها و ارگان ها و نهادها دارند شما می خواهید آنها را بردارید که این عدالت برقرار
بشود یا می خواهید تعمیمش بدهید و اصوال اینکه حاال فرضا می فرمایید دفترچه ها خیلی اعتبار ندارد می خواهید
چه کار بکنید؟
روحانی :نه ببینید راهش این است قدم اول ،پوشش بیمه باید عام بشود می دانید پنج میلیون نفر امروز تحت
پوشش بیمه نیستند اساسا اول باید برویم آن را حل کنیم آن میلیون نفر را تحت پوشش بیمه قرار بدهیم نقطه دوم
اینکه چرا بیمه را اختیاری نمی کنیم چرا طرف مجبور باشد تامین اجتماعی یا این یا آن ،ما آزاد بگذاریم شرکت
های مختلف را صنعت بیمه را توسعه بدهیم بیایند بخش های مختلف ،مردم انتخاب کنند در انتخاب ،آن وقت
راحتتر مردم می روند به سمت آن بیمه ای که خدمات بیشتری بدهد بعدش آن وقت برویم سراغ عدالت ،عدالت ،ما
آن نهاد یا دستگاهی که دارد خدمتی را به مردم می دهد ما که نمی خواهیم خدمت آن را کم بکنیم باید یک جوری
عادالنه کنیم که بقیه مردم بقیه نهادها هم از آن استفاده بکنند این تنها در بخش بیمه نیست در حقوق یک باغبان
هم هست حقوق یک تایپیست هم هست گاهی شما می بینید آن دستگاه با این دستگاه با هم متفاوت است بحث
عدالت یک بحث است بحث سالمت یک بحث است و اینکه بار درمان و بخش سالمت عمدتا بر دوش مردم است باید
کاسته بشود البته االن بررسی ها نشان می دهد که یک چیزی حدود شصت و پنج تا هفتاد درصد پول درمان را
مردم دارند پرداخت می کنند یک چیزی حدود سی درصد برخی از موارد حتی کمتر دارند بیمه ها.

سوال کارشناس :کل حق بیمه را مثال دولت می خواهد پرداخت کند یا می خواهند کارفرماها بیشتر پرداخت کنند؟
روحانی :به هر حال ما باید کاری بکنیم که سهم مردم کم بشود حتی در بخش یارانه که ما داریم بحث می کنیم در
مراحل بعدی یارانه ،یک بحث هم این است که در بحث یارانه آیا ما به بخش سالمت نگاه ویژه بکنیم یا فقط به همان
راهی که قبال بوده ادامه بدهیم بنابراین در بحث سالمت نیاز به تجدیدنظر جدی دارد و ما هم در همین برنامه دولت
تدبیر و امید یک بخش مفصلی راجع به بحث سالمت آوردیم و راه حل هایی که پیش روی مردم خواهد بود.
سوال کارشناس :بله خیلی ممنون جناب روحانی ،در پایان برای جمع بندی اگر نکته ای هست بفرمایید؟
روحانی :من می خواهم به مردم خوب و عزیزمان بگویم که زنان بزرگوار ما در دولت تدبیر و امید از فرصت برابر
استفاده خواهند کرد آنهایی که در روستاها امروز زندگی می کنند و فکر می کنند برای راحتی باید به فکر مهاجرت
باشند دولت زمینه ای را آماده می کند تا مهاجرت معکوس برای روستاها اتفاق بیفتد و من در پایان می خواهم
تشکر کنم از ملت عزیز و بزرگی که همه بارها را بر دوش کشید و علیرغم همه مشکالت بازهم خودش را آماده کرده
برای اینکه در روز انتخابات پای صندوق آراء حضور پیدا بکند من دستم را فقط به سوی مردم دراز می کنم تا نیاز
نباشد که به سوی بیگانگان دراز شود این مردم هستند که قادر خواهند بود همه مشکالت کشور را با ایستادگی با
اعتماد به نفس حل کنند و این دولت تنها پشتیبان و در کنار مردم خواهد بود به حول و قوه الهی.

