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الزامات 

مربوط به اصالح نظام اقتصادی کشور 
مربوط به برنامه ها و امور اجرائی کشور 

   اقتصاد مقاومتى شــرائط و اركانى دارد؛ يكى از بخشهايش همين 
تكيه  ى به مردم است؛ بايد فكرى بكنيد براى اينكه به بخش خصوصى 
توانبخشــى بشــود؛ حاال از طريــق بانكهاســت، از طريق قوانيــن الزم و 

مقرراِت الزم است؛ از هر طريقى كه الزم است، كارى كنيد كه بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود.

   مســئله ى مديريــت مصــرف، يكــى از اركان اقتصــاد مقاومتــى اســت؛ يعنــى مصــرف 
متعــادل و پرهيز از اســراف و تبذير. هــم دســتگاه هاى دولتى، هم آحــاد مــردم و خانواده ها 
بايــد بــه ايــن مســئله توجــه كننــد کــه امــروز پرهيــز از اســراف و مالحظــه ى تعــادل در 
مصــرف، بالشــك در مقابل دشــمن يــك حركــت جهــادى اســت؛ انســان ميتوانــد ادعا كنــد كــه ايــن اجــر جهــاد فى ســبيل الّله  را دارد.

   كاهــش وابســتگى بــه نفــت يكــى ديگــر از الزامــات اقتصــاد 
مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله ى ماست. ما 
اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم 
و تالش كنيم نفــت را با فعاليتهاى اقتصــادِى درآمدزاى ديگرى جايگزيــن كنيم، بزرگترين حركت مهــم را در زمينه ى 
اقتصاد انجام داده ايم. امروز صنايع دانش بنيان از جمله ى كارهائى است كه ميتواند اين خأل را تا ميزان زيادى پر كند.

   يك ركن ديگــر اقتصاد مقاومتــى، حمايت از توليد ملى اســت؛ 
صنعت و كشاورزى)...(واحدهاى كوچك و متوســط را فعال كنيد. 
البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند و سوددهى  شان خوب 

است، لذا محصول سيمان و فوالدمان خوب است ليكن بايد به فكر واحدهاى متوسط و كوچك باشيد؛ اينها خيلى مهم 
است، اينها در زندگى مردم تأثيرات مستقيم دارد.

   وظيفــه ی همــه ی مــا اين اســت كه ســعی كنيــم كشــور را مســتحكم، غيــر قابــل نفوذ، 
غير قابل تأثير از ســوی دشــمن، حفظ كنيم و نگه داريــم؛ اين يكــی از اقتضائات .اقتصاد 
مقاومتی. است كه ما مطرح كرديم. در اقتصاد مقاومتی، يك ركن اساسی و مهم، مقاوم 

بودن اقتصاد است. اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن است در معرض توطئه ی دشمن قرار بگيرد، مقاومت كند.

   از زمان بايد حداكثر استفاده بشود. 
طرحهائــى كــه ســالهاى متمــادى طــول 
ميكشيد، امروز خوشبختانه با فاصله ى 
كمترى انسان مى بيند كه فالن كارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره بردارى رسيد. بايد اين را در كشور تقويت كرد.

 آنـــچه كـــــــه 
بـــــــــه نظــــــــــــر ما 
رسيده، اقتصاد 
مقاومتـى بـوده، ايـن يك فكـر اسـت، يـك مطالبـه ى عمومى اسـت. شـما دانشـجو هسـتيد، اسـتاد هسـتيد، اقتصـاددان 
هسـتيد؛ بسـيار خوب، با زبان دانشـگاهى، همين ايده ى اقتصاد مقاومتـى را تبيين كنيد؛ حدودش را مشـخص كنيد.

   بايـد منابـع ارزى را درسـت مديريـت كـرد. اشـاره شـد بـه ارز پايـه؛ در ايـن 
زمينه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد. يعنى در روزنامه  ها از قول 
يك مسـئول، يك جور گفته شـد؛ فردا يـا دو روز بعد، يك جور ديگر گفته شـد. 

نگذاريد اين اتفاق بيفتد. واقعًا يك تصميم قاطع گرفته شـود، روى آن تصميم پافشـارى شـود و مسـئله را دنبال كنيد. به هر 
حال منابـع ارزى بايد مديريت دقيق بشـود.

   بــه نظــر مــن يكى 
از بخشــهاى مهمى كه 
ميتوانــد ايــن اقتصاد 

مقاومتى را پايدار كند، همين شركتهاى دانش   بنيان است؛ اين يكى از 
بهترين مظاهر و يكى از مؤثرترين مؤلفه   هاى اقتصاد مقاومتى است.

   حركــت بــر اســاس برنامــه، يكــى از كارهــاى اساســى اســت. تصميمهــاى 
خلق الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه هائى است كه به »اقتصاد مقاومتى« 
وارد ميشــود و بــه مقاومت ملت ضربــه ميزند. ايــن را، هم دولــت محترم، هم 
مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياستهاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغييرهاى بى مورد شود.
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از نگـاه رهبـر انقـالب اسـالمی

اقتصاد مقاومتی یعنی حفظ روند رو به رشد اقتصاد 
به همراه کاهش آسیب پذیری. 91/6/2


