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پیام نوروزی رهبر معظم انقالب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶

سال «اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال»

حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقالب اسالمی در پیامی بهمناسبت

سال بسیار خوب و مبارک و بابرکتی و همراه
کنم؛ امیدواریم که ِ

آغاز سال  ،۱۳۹۶سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی :تولید -

با امنیت و رفاهی در انتظار ملّت ایران باشد و سال  ،۹۶انشاءالله

اشتغال» نامگذاری کردند.

سال خوشی برای همهی ملّت ایران و برای مسلمانان جهان

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:

باشد؛ همهی خانوادههای ایرانی ،همهی ایرانیان عزیز انشاءالله
در این سالی که در این لحظه آغاز شد ،مشمول لطف و رحمت

الرحیم
الرحمن ّ
بسمالله ّ

یا مقلّب القلوب و االبصار ،یا مدبّر اللّیل و ال ّنهار ،یا مح ّول الحول
و االحوال ،ح ّول حالنا الی احسن الحال.
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و برکت الهی باشند.
اگر بخواهیم یک ارزیابیای بکنیم از سالی که گذشت -سال -۹۵
باید بگوییم آن سال هم مثل همهی سالهای دیگر شادیها و

ِم َة َو اَبیها َو بَعلِها َو بَنیها.
هم َص ِّل َعلی فاط َ
اَللّ َّ
میالد مبارک حضرت فاطمهی زهرا ،صدیقهی کبرا  را و عید

و شیرینیهای مربوط به ملّت است ،مسائل شخصی موردنظر

نوروز را به همهی شما هممیهنان عزیز تبریک عرض میکنم.

نیست .هم شیرینی داشتیم در سال گذشته ،شادی داشتیم که

عیدتان مبارک باشد هممیهنان عزیز ،ملّت بزرگ ایران ،جوانان

این شادیها مربوط است به عزت ملّی ،امنیت ملّی ،همت جوانانه

عزیز ،قشرهای گوناگون مردم! و بهویژه تبریک عرض میکنم به

در میان ملّت ایران و حرکات مؤمنانهی فراگیر در همه جای کشور؛

خانوادههای عزیز شهیدان و جانبازان و ایثارگران و همچنین به

هم تلخیهایی داشتیم که عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادی و

همهی ملّتهایی که با عید نوروز آشنا هستند و آن را گرامی

اجتماعی است که اشارهای به آنها خواهم کرد.

میدارند.

عزت ایران و ملّت عزیزمان در سال  ۹۵در سراسر سال مشهود

خدای متعال را بر این فرصت سپاس میگویم که یکبار دیگر

بود؛ از آغاز سال تا پایان سال .دشمنان ما در همه جای دنیا

توفیق داد عید نوروز را به شما ملّت عزیز ایران تبریک عرض

اعتراف کردند به اقتدار ملّت ایران ،به عظمت ملّت ایران؛ هویت

غمهایی داشت ،تلخیها و شیرینیهایی داشت؛ منظور تلخیها

ملّت ایران خودش را در سراسر قضایای گوناگون این

اقـدام و عمل تشـکیل بدهند و تشـکیل دادنـد؛ کارهای خوبی

سال نشان داد .با یک بیاحترامیای که از سوی رئیسجمهور

هـم خوشـبختانه انجـام گرفت کـه گـزارش آن را به مـا دادند؛

آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی ایران شد ،مردم ،پُرشور و با

لکـن آنچـه انجـام گرفته اسـت ،بـا آنچه مـورد انتظار مـردم و

حمیت و غیرت در روز بیست و د ّوم بهمن پاسخ آن را دادند؛ در

مورد انتظار ما اسـت ،فاصلهی زیادی دارد .در سخنرانی توضیح

روز قدس ،در ماه مبارک رمضان ،اجتماع عظیم مردم ،هویت و

خواهم داد که بعضی از شـاخصها و آمارهایی که ارائه میشـود

هدفهای این کشور را به همهی دنیا نشان داد.

از مقامـات مسـئول ،آمارهـای مثبتـی اسـت؛ بعضی هـم که از

امنیت کشور در این محیط پُرتالطم منطقهای بلکه بینالمللی،

طرف خود مسـئولین ارائه میشـود ،آمارهای منفی است؛ اینها

یک شاخص بسیار عمده و بزرگی برای ملّت ایران بود .امروز

را در مجموع بایسـتی مشاهده کرد.

اطراف ما ،کشورهایی که همسایگان ما هستند :از شرق کشور و

اقتصـاد مقاومتـی یک مجموعه اسـت؛ این مجموعـه اگر فقط

جنوب شرقی کشور تا شمال غربی کشور ،کشورها دچار ناامنی

توجـه قرار بگیـرد ،ممکن
در زیـر نـام اقتصـاد مقاومتی مـورد ّ

هستند ،منطقه دچار ناامنی است ،ملّت ایران بحمدالله در طول

اسـت چنـدان منشـأ اثر نباشـد؛ من علاج را در ایـن میبینم

سال یک امنیت پایدار را تجربه کرد.

کـه ایـن مجموعـه را بـه نقاط مهـم تقسـیم کنیم و بـرای هر

همت جوانانهای که من اشاره کردم ،ناشی از مشاهده و ّاطالع

نقطـهی کلیدی و مهمی یک فصلی از زمـان را قرار بدهیم و از

از فعالیتهای هزاران گروه جوان در سرتاسر کشور است که به

مسـئولین و افراد شـاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همهی

فعالیتهای پُرشور خود ،چه در زمینههای علمی ،چه در زمینههای

همـت خـود را بـر روی آن نقاط کلیدی متمرکـز کنند؛ به نظر

فرهنگی ،چه در زمینههای ورزشی ،چه در زمینههای تولیدی،

من عالج در این اسـت که این نقطهی کلیدی را امسال درست

سرگرم هستند و اشتغال دارند ،کارهای نو و ابتکارهای نوی را

شناسـایی کنیم .به اعتقاد من این نقطهی کلیدی عبارت است

دارند ارائه میدهند و برای آیندهی کشور ذخیره فراهم میکنند.

از تولید ،تولید داخلی؛ و اشـتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها

حرکات مؤمنانهای که اشـاره کردم ،مراد ،جلسـات دینی پُرشور
و گرم و گیرایی اسـت که در سرتاسر سال وجود داشت؛ مربوط

آن نقـاط کلیـدی اصلـی اسـت .اگر مـا توانسـتیم روی این دو
نقطـه متمرکـز بشـویم و کارها را بـر این اسـاس برنامهریزی و

ائمه  ،مربوط به مسائل مهم دینی ،از اعتکافها
به مسائل ّ

دسـتهبندی بکنیـم ،تصـور این اسـت کـه کار بهمیـزان زیادی

و عبادتهـا و مـاه رمضـان و پیـادهروی اربعین و جلسـات مهم

جلو خواهد رفت و موفقیتهای چشـمگیر و محسوسـی پیش

محرم؛ اینها نقاط مثبت و شـادیآفرین کشور
عاشـورا و دههی ّ

خصوصیاتـی را که بر
خواهـد آمد .من در سـخنرانی انشـاءالله
ّ

تلخیهـا و سـختیها عمدتـاً مربـوط بـه مشـکالت اقتصـادی

داد؛ لذا من شـعار امسـال را «اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال»

متوسـط و ضعیـف در طول
و معیشـتی مـردم اسـت؛ طبقـات ّ

قـرار میدهـم؛ یعنی اقتصـاد مقاومتـی عنوان کلی اسـت ،بعد

مـا و برای ملّت ما اسـت.

سـال درگیـر این مشـکالت بودند و همچنان هسـتند؛ چون از

ایـن دونقطهی کلیدی و اساسـی مترتّب اسـت توضیح خواهم

تولیـد و اشـتغال؛ ایـن مجموع نقاطی اسـت که بایسـتی همه

وضـع مـردم مطلع هسـتم ،لذا تلخـی را با همـهی وجود حس

بـر روی آن متمرکز بشـوند .مطالبهی من و مطالبـهی مردم از

میکنـم؛ تلخـی کا ِم مردم ،بخصوص مرد ِم ضعیف و فرودسـت

مسـئوالن عزیـز و محتـرم این اسـت که بـر روی ایـن دونقطه

و طبقـات ضعیـف که مربوط به مسـائل اقتصادی و مشـکالت

متمرکز بشوند و کارها را با برنامهریزی انجام بدهند و انشاءالله

اقتصـادی اسـت ،مثـل گرانی ،مثل بیـکاری ،مثل آسـیبهای

در پایـان سـال نتایـج آن را بتوانند به مـردم گزارش کنند.

اجتماعـی کـه آنهـا هـم عمدتـاً منشـأ اقتصـادی دارنـد؛ مثل

امیدواریم که همهی شما در تحت عنایات حضرت بقیهالله  و

تبعیضهـا و نابرابریهـا.

با دعای ارواح مطهر شهیدان و امام بزرگوار ،سال شاد و خوش و

خـب ،همـهی ما مسـئولیم؛ هم پیش خدای متعـال ،هم پیش

همراه با امنیت و رفاهی را برخوردار باشید و با خود داشته باشید.

ملّت بایسـتی پاسخگو باشیم .من در سـال «اقدام و عمل» -که
سـال  ۹۵بود -از مسـئولین محترم خواسـتم که سـتادی برای

والسالم علیکم و رحمهالله و برکاته
ّ
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