مصادیق تذکر رهبری به مسئولین دولتی مبنی بر «توجه به ظرفیتهای درونی و نیروی مردم» در یکسالونیم گذشته
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متن بیانات

تاریخ

آنهائی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران میبندند ،وقتی با یک چنین مشكالتی ]فشار و تحریم[ مواجه شوند ،خلع سالح خواهند
شد.
نگاهمان به بیرون نباشد .این ،توصیهی ما است نمیشود از دشمن انتظار دوستی و محبّت و صمیمیّت داشت .نمیگوییم از اینها
استفاده نكنید ،امّا میگوییم اعتماد نكنید ،چشم به آنجا ندوزید ،چشم به داخل بدوزید .کلید حلّ مشكالت اینجا است؛ یعنی در درون
کشور و امكانات داخلی کشور.
بعضی میخواهند مشكالت را با تكیهی به دیگران ،با رشوه دادن و تذلّل در مقابل دیگران حل کنند؛ بعضیها هم نه ،میخواهند
مشكالت را با توان داخلی خودشان حل کنند ،اعتقادمان این است که باید از درون ،خودمان را تقویت کنیم .این اساس کار است.
مكرّر عرض کردهایم :ساخت اقتدار درونی ملّت که در درجهی اوّل با ایمان صحیح و راسخ و با اتّحاد آحاد مردم و با عمل درست
مسئولین کشور و با همراهی مسئوالن و آحاد مردم و با توکّل به خدای متعال انجام خواهد گرفت.
«نگاه خوشبینانه به استعداد بومی کشور» بایستی جدّی باشد ،استعدادها پرورش پیدا کند؛ اینها پایههای اصلی کار است .وقتی
کشوری با تكیهی به استعدادهای درونی ،با تكیهی به ابتكار نیروی انسانی خود ،با تكیهی به ایمان خود و با اتّحاد حرکت میكند،
قطعاً به نتایج مطلوب خواهد رسید.
آنچه برای نظام جمهوری اسالمی حائز اهمّیّت است ،استحكام ساخت درونیِ نظام جمهوری اسالمی است ،استحكام درونی ملّت
ایران است.

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری

همهیحرفمابامسئولین-چهمسئولینگذشته،چهمسئولینامروز-همیناستكهبایدبرایگشایش

مسائلكشورومشكالتكشور،ازجملهمشكالتاقتصادی،نگاهبهدرونباشد.
ملّت توجّه داشته باشد .ببینند که باید یک کشور اقتدار درونی خود را حفظ کند؛ این توصیهی همیشهی ما به مسئولین است.
مشكالت کشور را تنها یک چیز حل میكند ،آن هم عبارت است از نگاه به ظرفیّتهای درونی
کاری که وزارتخارجهی ما شروع کردند ،ادامه پیدا خواهد کرد؛ ایران آنچه را قرار گذاشته است و عهد کرده است نقض نخواهد کرد.
]اما[ عالج مقابلهی با این دشمنی]آمریكا[ هم فقط یکچیز است و آن ،تكیهی به توان داخلی [است].
این مسئلهی هستهای و این مذاکرات اگر انشاءاهلل به نقطهی حلی برسد ،باز خواهید دید همین فشارها وجود خواهد داشت ،باید در
مقابل این فشارها مصونیتسازی کرد ،باید به بنای داخلی استحكامبخشی کرد .اقتصاد را باید قوی کنیم تا دشمن از تأثیرگذاری از
این ناحیه مأیوس بشود.
دستگاههای دولتی خودشان را موظّف کنند که برای محصول این مجموعهها رقیب خارجی نتراشند؛ یكی از بخشهای اقتصاد
مقاومتی که ما گفتیم ،این است .ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است .تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بكند یقیناً باید،
هم به آن کمک تزریق بشود ،هم از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود.
اقتصاد مقاومتى یعنى ما اگر به نیروى داخلى ،به ابتكار جوانها ،به فعّالیّت ذهنها و بازوها در داخل ،تكیه کنیم و اعتماد کنیم ،از فخر
و منّت دشمنان خارجى ،خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درست این است .هرجایى که ما به ابتكار و استعداد جوانانمان تكیه کردیم،
آنجا ناگهان مثل چشمهاى جوشید ،شكوفا شد.
دستگاههاى دولتى و دستگاههاى مدیریّت کشور وظایفى در زمینهی اقتصاد مقاومتی دارند .عالج مشكالت کشور ،اقتصاد مقاومتى
است .عالج مشكالت کشور را بیرون از این مرزها نمیشود پیدا کرد .کار بكنند  ...معتقدیم آنچیزى که عالج مشكالت کشور است،
در درون کشور است ،در درون وجود من و شما است.
به مسئولین دولت عرض میكنم :اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرید .خب ،رئیس جمهور محترم گفتند ،مسئولین دیگر هم کموبیش
اظهار کردهاند ،گفتهاند ،منتها باید عمل کرد ...در اقتصاد مقاومتی تكیه بر تولید داخلی است ،بر استحكام بنیهی درونیِ اقتصاد است.
کلید رونق اقتصادی که مورد تأکید رئیسجمهور محترم نیز است ،مسألهی تولید است .باید با استفاده از ظرفیتهای فراوان داخلی،
تولید را به حرکت درآورد.
کشور باید با نیروى درونى اداره بشود؛ یعنى با استعدادهاى درونى ما ،نیروى انسانى ما ،هوش جوانان ما ،با اینها باید اداره بشود؛ اگر
این شد ،هیچ قدرتى در دنیا قادر نخواهد بود که سرنوشت اقتصادى کشور را در دست بگیرد و ملعبهى خودش قرار بدهد.
کشور را باید قوى کنیم .تقویت کشور متوقف است بر استفادهى از همهى ظرفیتها و توانایىهایى که ما در داخل کشور و در بیرون
کشور داریم.
دستگاههاى دولتى در بخشهاى مختلف به این مسائل اقتصادى توجّه کنند و از بسیج هم کمک بگیرند .همانطور که قبالً گفتیم که
پایهى اقتصاد مقاومتى عبارت است از تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى دارد.
ازجملهى بزرگترین مسئولیّتهاى مسئولین کشور همین است که کارى کنند اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد ،به رونق
کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربهاى وارد نشود؛ راه آن چیست .راه آن این است که مراجعه کنیم به درون کشور ،از نیروهاى
درونى کشور استفاده کنیم
تالش مسئولین برای این است که حربهی تحریم را از دست دشمن غدّار بیرون بیاورند .البتّه اگر توانستند چه بهتر [امّا ]اگر
نتوانستند همه بدانند ،در داخل راهكارهای فراوانی وجود دارد که حربهی دشمن را کند میكند .ما اگر به داشتههای خودمان درست
توجّه کنیم میتوان حربهی تحریم را کند کرد.
اگر در کشور اقتصاد مقاومتی باشد ،هیچکدام از این تكانههای بینالمللی نمیتواند به زندگی مردم آسیب وارد کند .اقتصاد مقاومتی
یعنی این؛ یعنی در داخل کشور ،ساختِ اقتصادی و بنای اقتصادی جوری باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود ،کمک واقعی
گرفته بشود ،برنامهریزی بشود ،بنای اقتصادی استحكام پیدا کند.
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