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نسخه قابل چاپ  -پيام نوروزی به مناسبت آغاز سال ١٣٩٧

1396/12/29
پيام نوروزی به مناسبت آغاز سال ١٣٩٧
حضرت آﯾتﷲ خامنهای رھبر انقالب اسالمی در پيامی بهمناسبت آغاز سال  ،١٣٩٧سال جدﯾد را سال »حماﯾت از کاالی اﯾرانی«

نامگذاری کردند.
متن پيام رھبر انقالب اسالمی به شرح زﯾر است:
بسمﷲالرّحمنالرّحيم
المھ َتدﯾن
م اھدِنا ُ
ﯾا مقل ّب القلوب و االبصار ،ﯾا مدبّر الل ّيل و النّھار ،ﯾا محوّل الحول و االحوال ،حوّل حالنا الی احسن الحال .الل ُّھ ﱠ
ھ َدی ُ
المج َت ِھدﯾن(١).
ارزق َنا اجتِھا َد ُ
َو ُ
تبرﯾک عرض ميکنم به ھمهی ھمميھنان عزﯾز در ھر نقطهی کشور و ھر نقطهی جھان ،و ھمينطور به ھمهی مل ّتھاﯾی که نوروز را
گرامی ميدارند .بخصوص تبرﯾک عرض ميکنم به خانوادهی معزّز شھيدان و جانبازان عزﯾز و خانوادهھاﯾشان ،و بخصوص تبرﯾک ميگوﯾم
ن حرکت مل ّی کشورند .اميدوارم نوروزی شاد و شيرﯾن داشته باشند و سالی
به جوانان و نوجوانان کشور که اميدآفرﯾنند و پيشرا ِ
بھار طبيعت با فصل بھار معنوﯾّت ھمزمان است؛ ﯾعنی فروردﯾن و اردﯾبھشت و خرداد ،با رجب و شعبان و
ُپرخير و برکت .امسال فصل
ِ
ماه مبارک رمضان .اميدوارﯾم که انشاءﷲ رشد طبيعی و رشد معنوی ،ھر دو را امسال برای کشورمان و مل ّتمان داشته باشيم .اﯾن
اميد در دل جوانه ميزند که انشاءﷲ روﯾشھای معنوی در کنار روﯾشھای مادّی ،ذخيرهای برای اﯾن مل ّت و اﯾن کشور و آﯾنده باشد.
ھر امام بزرگوارمان.
سالم عرض ميکنيم به محضر حضرت بقيّةﷲ )ارواحنا فداه( و ﯾاد ميکنيم و درود ميفرستيم به روح مط ّ
ﯾک جمله در باب سال  ٩۶و ﯾک جمله ھم در باب سال  ٩٧عرض ميکنيم :سال  ٩۶مثل ھمهی سالھا مجموعهای بود از
شيرﯾنی سال ُ ٩۶بروز عظمت و اقتدار مل ّت و حضور مل ّی بود
فرازونشيبھا و شيرﯾنیھا و تلخیھا ،مثل ھمهی دورانھای زندگی؛
ِ
از اوّل سال تا آخر سال .اواﯾل سال ،حضور بسيار عظيم و خيرهکنندهی مردم در انتخابات رﯾاست جمھوری و شوراھا بود؛ بيش از
حضور بسيار ُپرمعنا و خوبی بود .بعد ھم در راهپيماﯾی روز قدس در ماه
چھل ميليون از جمعيّت کشور در انتخابات شرکت کردند و اﯾن
ِ
بھمن امسال .البتّه در نھم دی
م
و
بيستود
تماشاﯾی
راهپيماﯾی
ھمه
از
مبارک رمضان و در پاﯾان سال ھم ،راهپيماﯾی نھم دی و برتر
ّ
ِ
ِ
بر اثر اغتشاشھاﯾی که به وجود آمد -و من اشاره ميکنم -مردم چند روز پیدرپی در شھرھای مختلف کشور راهپيماﯾیھای
خودجوش داشتند که ھمهی اﯾنھا نشاندھندهی حضور مل ّت بزرگ اﯾران و مل ّت بصير و چاالک و آمادهبهکار اﯾران در ھمهی ميدانھاﯾی
که حضور او الزم است بود.
شيرﯾن دﯾگر در سال گذشته اﯾن بود که جمھوری اسالمی توانست تھدﯾدھای منطقهای -که ھدف آن تھدﯾدھا،
ﯾک نقطهی مھم و
ِ
الاقل ﯾکی از اھداف آن تھدﯾدھا ضربهی به جمھوری اسالمی بود -را تبدﯾل کند به فرصت .نهفقط تھدﯾدھا آسيبی به کشور نرساند
بلکه تبدﯾل شد به فرصت؛ و کسانی که آگاه از مسائل بينالمللی ھستند ،اﯾن معنا را بدرستی درک ميکنند.
ﯾک نقطهی مثبت دﯾگر تالشھاﯾی بود که در جھت زنده کردن و به کار بستن شعار سال -ﯾعنی توليد مل ّی و اشتغال در ذﯾل عنوان
اقتصاد مقاومتی -انجام گرفت .کارھای خوبی برای مسئلهی اشتغال و توليد مل ّی شد ،البتّه کارھای زﯾاد دﯾگری باقی مانده است
که باﯾد بشود .و اﯾن شعار تا حدودی عملی شد در کشور ،لکن بهطور کامل باﯾستی کار ادامه پيدا کند تا انشاءﷲ اﯾن شعار عملی
بشود.
تلخیھاﯾی ھم در سال  ٩۶داشتيم؛ حوادث زلزله ،سيل ،ھواپيما ،کشتی ،که برخی از عزﯾزان ما جان باختند در اﯾن حوادث و
حوادث تلخی بود برای ما .عالوه بر اﯾنھا خشکسالی در برخی از مناطق کشور بود که ھمچنان ادامه دارد و اميدوارﯾم فضل الھی در
معيشتی قشرھا از گذشته ھمچنان ادامه پيدا کرد که باﯾستی تالش بشود و ھمه تالش
بھار آن را جبران کند .و برخی از مشکالت
ِ
کنند و من ﯾک اشارهای خواھم کرد که انشاءﷲ اﯾن مشکالت برطرف بشود .البتّه در ماهھای آخر سال] ،که[ طبق برنامهرﯾزی
ن مل ّت اﯾران اغتشاشھاﯾی ھم در کشور صورت گرفت؛ مل ّت اﯾران خودش وارد ميدان شد و حتّی آن کسانی که ميخواستند
دشمنا ِ
اغتشاشھا را به نام آنھا تمام کنند ،خودشان وارد ميدان شدند و در مقابل اغتشاشگران اﯾستادند؛ و البتّه حادثهای بود ،پيش آمد و
عظمت مل ّت اﯾران روشن شد.
دربارهی سال - ٩٧سالی که از اﯾن لحظه آغاز ميشود -آنچه مھم است ،اﯾن است که ھمه باﯾد سخت کار کنند .بنده در شعارھای
دمتاً عرض
سالھا معموال ً مخاطب را مسئولين قرار ميدادم؛ امسال مخاطب ،ھمهی آحاد مل ّت و از جمله مسئولين خواھند بود .مق ّ
کنم ،مسئلهی اقتصاد و فرھنگ و مسائل گوناگون ھمه مطرح است لکن مسئلهی اصلی ما امسال ھم مسئلهی اقتصاد و معيشت
مردمی است .ھمه باﯾد تالش کنند ،ھمه باﯾد کار کنند و محور ھم عبارت است از توليد مل ّی؛ ﯾعنی اگر چنانچه توليد مل ّی را -با
شرحی که انشاءﷲ در سخنرانی عرض خواھم کرد -ھمه تعقيب کنند و دنبالگيری کنند ،بسياری از مشکالت اقتصادی ،مشکالت
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معيشتی مردم -ھم مسئلهی اشتغال ،ھم مسئلهی سرماﯾهگذاری و بقيّهی چيزھا -حل خواھد شد .آسيبھای اجتماعی به ميزان
ِ
زﯾادی کاھش پيدا خواھد کرد؛ ﯾعنی محور ،توليد مل ّی است .بنابراﯾن اگر توليد مل ّی شتاب بگيرد ،بسياری از مشکالت حل خواھد
شد .من اﯾن را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال »حماﯾت از کاالی اﯾرانی« است؛ سال »حماﯾت از کاالی اﯾرانی«.
اﯾن فقط مربوط به مسئولين نيست؛ آحاد مل ّت ھمه ميتوانند در اﯾن زمينه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد ميدان بشوند.
البتّه اﯾن حماﯾت از پنج شش جھت ،ابعاد مختلفی دارد که اﯾن ابعاد را من انشاءﷲ در سخنرانی باز خواھم کرد و تشرﯾح خواھم
مسئولين گوناگون کشور ميتوانند انجام بدھند ،انشاءﷲ مطرح خواھم کرد.
کرد و آنچه را که قشرھای مختلف مردم و
ِ
اميدوارم انشاءﷲ خدای متعال کمک کند ،ھم به مسئولين ،ھم به مردم که بتوانند وظاﯾف خودشان را به بھترﯾن وجھی انجام
بدھند و امسال اﯾن شعار را -که شعار »حماﯾت از کاالی اﯾرانی« است -به معنای واقعی کلمه به تح ّقق برسانند.
والسالم عليکم و رحمةﷲ و برکاته
ّ

 (١برگرفته از دعای روزھای ماه رجب
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