کشور ما دارای بهترین امکانات و منابع است .چه اتفاقی باعث میشود
وضعیت اقتصادی این مملکت اینگونه شود .در اینجا به سه نکته اشاره
میکنم.
نکته اول در مورد نبود تدبیر و سوء مدیریت و نبودن نظارت کارآمد بر
بازارهای داخلی و خارجی است .اگر مردم طعم عدالت را بچشند هرچه هم
سختی باشد تحمل میکنند .این مردم همانانند که در اول انقالب با دست
خالی جبهه های جنگ را تغذیه می کردند .امروز قیمت یک لیتر آب
معدنی برابر با یک لیتر بنزین است .آب معدنی که دیگرربطی به تحریم
ندارد .افرادی که پای صندوق های رای آمدند انتظار توجه دارند .مردم هم
فقط تالش صادقانه می خواهند ،برخورد قاطع با متخلف میخواهند ،مردم به
دنبال عدالت اجتماعی هستند .مردم به دنبال زندگی اشرافی نیستند .مردم
به دنبال حداقل ها هستند.
نکته دوم به مردم بر میگردد .رهبر عزیز ما بارها درباره برجام فرمودند :اینها
مکر و فریب دشمن است اما گوش ندادند .فرمودند به اتحادیه اروپا توجه
نکنید به داشته های خودتان متکی باشید به جوانان توجه کنید .اقتصاد باید
درون زا باشد و برون گرا ،باز هم گوش ندادند .اما مردم شما این نکته رو
گوش کنید هر ایرانی باید یک تولید کننده و متکی بر خود باشد .سخت
است  .اما راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی تعصب در این موضوع است .نسبت
به کاالی ایرانی باید تعصب نشان دهیم.

نکته سوم توطعه های دشمن که بعضی از آشوبگران را استخدام کرده اند
که فقط نظم عمومی را بهم بزنند .به بهانه های مختلف .و اینگونه آب در
آسیاب دشمن میریزند.
برادران و خواهران عزیز آب در آسیاب دشمن ریختن سودی به حال این
مرز و بوم ندارد اگر چند ورق تاریخ را نگاه کنیم می بینیم در چنین
روزهایی سوری ها و عراقی ها اینگونه عمل کردند و حاال وضعیتشان رو
داریم میبینیم .پس باید با آشوب و آشوبگر برخورد کرد.
در دوره های مختلف تاریخ هم همیشه مشکالت بوده  .بعضیها سوء استفاده
کردند .حتی در زمان امیرالمومنین(ع).به حول و قوه الهی و با تالش شبانه
روزی می توانیم بر این مشکالت هم پیروز شویم.

