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پیام نوروزی رهرب انقالب اسالمی به مناسبت آغاز سال 1396

نسخهتلفنهمراه

   بسماهللالرّحمنالرّحي م
یا مقلّب القلوب و االبصار ،یا مدب ّر اللّیل و النّهار،
یا محوّل الحول و االحوال ،حوّل حالنا الی احسن الحال.
اَللّهُمَّ صَ لِّ عَلی فا ِط َم َة َو اَبیها َو ب َعل ِها َو ب َنیها)۱(.

میالد مبارک حضرت فاطمهی زهرا ،صدّیقهی کبری(سالماهللعلیها) را و عید نوروز را به
همهی شما هممیهنان عزیز تبریک عرض میکنم .عیدتان مبارک باشد هممیهنان عزیز،
ملّت بزرگ ایران ،جوانان عزیز ،قشرهای گوناگون مردم! و بویژه تبریک عرض میکنم به
خانوادههای عزیز شهیدان و جانبازان و ایثارگران و همچنین به همهی ملّتهایی که با عید
نوروز آشنا هستند و آن را گرامی میدارند.
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خدای متعال را بر این فرصت سپاس میگویم که یک با ِر دیگر توفیق داد عید نوروز را به شما
ملّت عزیز ایران تبریک عرض کنم؛ امیدواریم که سالِ بسیار خوب و مبارک و بابرکتی و
همراه با امنیّت و رفاهی در انتظار ملّت ایران باشد و سال  ،۹۶انشاءاهلل سال خوشی برای
همهی ملّت ایران و برای مسلمانان جهان باشد؛ همهی خانوادههای ایرانی ،همهی ایرانیان
عزیز انشاءاهلل در این سالی که در این لحظه آغاز شد ،مشمول لطف و رحمت و برکت الهی
باشند.
اگر بخواهیم یک ارزیابیای بکنیم از سالی که گذشت -سال  -۹۵باید بگوییم آن سال هم
مثلهمهیسالهایدیگرشادیهاوغمهاییداشت،تلخیهاوشیرینیهاییداشت؛منظور
تلخیها و شیرینیهای مربوط به ملّت است ،مسائل شخصی مورد نظر نیست .هم شیرینی
داشتیم در سال گذشته ،شادی داشتیم که این شادیها مربوط است به عزّت ملّی ،امنیّت
ملّی ،همّ ت جوانانه در میان ملّت ایران و حرکات مؤمنانهی فراگیر در همه جای کشور؛ هم
تلخیهایی داشتیم که عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی است که اشارهای به
آنها خواهم کرد.
عزّت ایران و ملّت عزیزمان در سال  ۹۵در سراسر سال مشهود بود؛ از آغاز سال تا پایان
سال .دشمنان ما در همه جای دنیا اعتراف کردند به اقتدار ملّت ایران ،به عظمت ملّت
ایران؛ هویّت ملّت ایران خودش را در سراسر قضایای گوناگونِ این سال نشان داد .با یک
بیاحترامیای که از سوی رئیسجمهور آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی ایران شد ،مردم،
پُرشور و با حمیّت و غیرت در روز بیست و دوّم بهمن پاسخ آن را دادند؛ در روز قدس ،در ماه
مبارک رمضان ،اجتماع عظیم مردم ،هویّت و هدفهای این کشور را به همهی دنیا نشان داد.
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امنیّت کشور در این محیط پُرتالطم منطقهای بلکه بینالمللی ،یک شاخص بسیار عمده
و بزرگی برای ملّت ایران بود .امروز اطراف ما ،کشورهایی که همسایگان ما هستند :از شرق
کشور و جنوب شرقی کشور ،تا شمال غربی کشور ،کشورها دچار ناامنی هستند ،منطقه
دچار ناامنی است ،ملّت ایران بحمداهلل در طول سال یک امنیّت پایدار را تجربه کرد.
همّ ت جوانانهای که من اشاره کردم ،ناشی از مشاهده و اطّ الع از فعّالیّتهای هزاران گروه
جوان در سرتاسر کشور است ،که به فعّالیّتهای پُرشور خود ،چه در زمینههای علمی ،چه در
زمینههای فرهنگی ،چه در زمینههای ورزشی ،چه در زمینههای تولیدی ،سرگرم هستند
و اشتغال دارند ،کارهای نو و ابتکارهای نوی را دارند ارائه میدهند و برای آیندهی کشور
ذخیره فراهم میکنند.
حرکات مؤمنانهای که اشاره کردم ،مراد ،جلسات دینی پُرشور و گرم و گیرایی است که در
سرتاسر سال وجود داشت؛ مربوط به مسائل ائمّ ه (علیهمالسّ الم) ،مربوط به مسائل مهمّ
دینی ،از اعتکافها و عبادتها و ماه رمضان و پیادهروی اربعین و جلسات مهمّ عاشورا و دههی
محرّم؛ اینها نقاط مثبت و شادیآفرین کشور ما و برای ملّت ما است.
تلخیها و سختیها عمدتاً مربوط به مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است؛ طبقات
متوسّ ط و ضعیف در طول سال درگیر این مشکالت بودند و همچنان هستند؛ چون از وضع
مردم مطّ لع هستم ،لذا تلخی را با همهی وجود حس میکنم؛ تلخی کا ِم مردم ،بخصوص
مرد ِم ضعیف و فرودست و طبقات ضعیف که مربوط به مسائل اقتصادی و مشکالت
اقتصادیاست،مثلگرانی،مثلبیکاری،مثلآسیبهایاجتماعیکه آنهاهم عمدتاًمنشأ
اقتصادی دارند؛ مثل تبعیضها و نابرابریها.
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خب ،همهی ما مسئولیم؛ هم پیش خدای متعال ،هم پیش ملّت بایستی پاسخگو باشیم.
من در سال «اقدام وعمل» -که سال ۹۵بود -از مسئولین محترم خواستم که ستادی برای
اقدام و عمل تشکیل بدهند و تشکیل دادند؛ کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که
گزارش آن را به ما دادند؛ لکن آنچه انجام گرفته است ،با آنچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار
ما است ،فاصلهی زیادی دارد .در سخنرانی( )۲توضیح خواهم داد که بعضی از شاخصها و
آمارهایی که ارائه میشود از مقامات مسئول ،آمارهای مثبتی است؛ بعضی هم که از طرف
خود مسئولین ارائه میشود ،آمارهای منفی است؛ اینها را در مجموع بایستی مشاهده کرد.
اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی
مورد توجّ ه قرار بگیرد ،ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من عالج را در این میبینم که
این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطهی کلیدی و مهمّ ی یک فصلی از
زمان را قرار بدهیم ،و از مسئولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همهی همّ ت
خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من عالج در این است که این نقطهی
کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم .به اعتقاد من این نقطهی کلیدی عبارت است از
تولید ،تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است.
اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامهریزی و
دستهبندی بکنیم ،تصوّر این است که کار بهمیزان زیادی جلو خواهد رفت و موفّقیّتهای
چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد .من در سخنرانی انشاءاهلل خصوصیّاتی را که بر
این دو نقطهی کلیدی و اساسی مترتّب است توضیح خواهم داد؛ لذا من شعار امسال را
«اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال» قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی
است ،بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز
بشوند .مطالبهی من و مطالبهی مردم از مسئولین عزیز و محترم این است که بر روی این
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دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامهریزی انجام بدهند و انشاءاهلل در پایان سال نتایج
آن را بتوانند به مردم گزارش کنند.
امیدواریم که همهی شما در تحت عنایات حضرت بقیّةاهلل (ارواحنا فداه) و با دعای ارواح
مطهّر شهیدان و امام بزرگوار ،سال شاد و خوش و همراه با امنیّت و رفاهی را برخوردار باشید
و با خود داشته باشید.
والسّ الم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
 )۱عوالمالعلوم ،ج  ،۱۱ص ۱۴
 )۲سخنرانی معظّ مٌله در روز اوّل سال نو در حرم مطهّر رضوی (ع)
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