مروری برمحورهای پیام نوروزی رهبر انقالب به مناسبت آغاز سال 95
تبریک عید نوروز

عید نوروز را به همهی خانوادههای ایرانی و افراد ایرانی در هر نقطهههی عهها ت ر ریهک عههرم یکه ت.
بخصوص به خانوادههای عزیز شهیدان ،به جان ازان عزیز ،به خانوادههای حترم آنها ،و بههه همهههی
ایثارگران ر ریک عرم یک ت و یاد شهیدان بزرگوار ان و یاد ا ام عزیز ان را گرا ی یدارم.

متبرک بودن سال 95
به نام
سالماللهعلیها
حضرت زهرا

ا یدواریت که انشاءا له سال  95به برکت حضههرز زهههرا سههال ههارکی باشههد بههرای لههت ایهران ،و از
ع ویاز و راه مائیهای آن بزرگوار و از زندگی آن بزرگوار درس بگیریت و بهره د شویت.

از رلخی حادثهی ا را شیری ی راهپیمائی  22بهمن و انتخاباز هفتت اسف د.
شیرینیها و تلخیهای در رجربهی برجام ،از ا یدهائی که برانگیخت ،را نگرانیهائی که در ک ار آن هست.
سال 94
سا ها و ایام عمر انسان ،شتمل بر فرصتهائی است و شتمل بر رهدیدهائی است .ه ههر هها بایهد ایهن
باشد که از فرصتها استفاده ک یت و رهدیدها را هت ر دیل به فرصت ک یت.
ا یدهائی وجود دارد برای سال  ...95برای رحقق این ا یدها باید ره ک کههرد ،بایهد کههار شه انهروزی
کرد و باید بیوقفه سعی و کوشش کرد.
تحقق امیدهای
سال  95با تالش
اصل قضیه این است که لت ایران باید بتواند کاری بک د که خود را در قابل رهدیهدهای دشههم ان و
دشم یهای آنها ،از آسیبپذیری خارج ک د  ...آسیبپذیری را به صفر برسانیت.
به گمان ن سئلهی اقتصاد در او ویت اول است ...اگر بههه روفیهق ا ههی ،هههت لههت و هههت دو ههت و
سئوالن گوناگون ،بتوان د در سئلهی اقتصاد کارهای درست و بجا و تقن را انجام ده د ،ا ید این
اقتصاد،
اولویت اول کشور
هست که در سائل دیگر ،ثل سائل اجتماعی ،آسهی های اجتمههاعی ،سههائل اخ قهی و فره گهی
هت رأثیرگذار باش د.
در سئلهی اقتصاد ،آن چیزی که هت و اصل است ،سئلهی رو ید داخلهی اسههتم سههئلهی ایجههاد
اشتغال و رفع بیکاری ،سئلهی رحههرو و رونههق اقتصههادی و قابلهههی بهها رکههود اسههتم ای ههها سههائل
تالش در جهت
ت به ردم استم ای ها چیزهائی است که ردم آنها را حس یک ههد و طا ههه یک ههدم و آ ارههها و
خواستههای بجای مردم:
اظهاراز خود سئو ین هت نشان یدهد که این طا از خواستههای ردم بجا و به ورد است.
مسئله تولید داخلی ،رفع
بیکاری و رکود و مهار گزارشی که برادران ا در دو ت به ن دادند ،نشان یدهد که کارهههای وسهیعی کردهانههدم تههها ایهن
کارها کارهای قد اری استم کارهههائی اسههت در ز ی هههی بخشه ا هها و دسههتورها بههه دسههتگاههای
گرانی
ختلفم ای ها کارهای قد اری استم ا ا آنچه که الزم است ادا ه پیهدا ک ههد ،ع ههارز اسههت از اقههدام
کردن و عمل کردن و روی ز ین ،حصول کار را به ردم نشان دادن.
هعار ا سههال انتخهها یکه ت ،ع ههارز اسههت از «اقتصههاد قههاو تیم اقههدام و
آنچه که ن به ع ههوان شه س
شعار سال :95
عمل» .این ،راه و جادهی ستقیت و روش ی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریت.
اقتصاد مقاومتی ،روقع نداریت که این اقدام و عمل ،در ظرف یک سال همهی شک ز را حل ک دم ا هها طمئ هیت کههه
اقدام و عمل
اگر چ انچه اقدام و عمل به صورز برنا هریزی شده و درست انجام بگیرد ،ا در پایان این سههال آثههار
و نشانههای آن را شاهده خواهیت کرد.

