
      
 

 9389 ماه اسفند   ویژه نامه نامگذاری سال ها /984/ شماره ششمسال / در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 فلسفه نامگذاری شعار سال/ سیاسی تحلیل آموزش

 حل هم را مشکالت همه طبعاً و نیست تشریفاتی و نمایشی سال، هر ارهایشع

 نیز امسال که میدهد نشان را روش و راه که است ایاشاره انگشت بلکه نمیکند

 کارهای و آورد فراهم برتر همتی باید کشور، و ملت بلندتر اهداف به توجه با

 (لیالعا امام خامنه ای )مدظله.داد انجام جدیتر و بیشتر

 ۶9 تا ۹۶ سال از انقالب رهبر نوروزی هایپیام بازخوانی

 مهام  اوضاا   تشریح با ایران، شریف ملت به پیامی در نو، سال آغاز دقایق نخستین در ایخامنه اهللآیت حضرت

 ترسایم  رو،ِ  پایش ِ  ساال  در را اساالمی  جمهاوری  مساوونن  و ملات  روی پیش افق و کلی چارچوب قبل،ِ  سال

 .کنندمی

 :خوانیدمی زیر در را ۶9 تا ۹۶ سال از ایشان نوروزی هایپیام از هاییبخش

 ۹۶ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 امتحاان  الشاننمان، عظایم  رهبار  بزرگ فقدان با متعال خدای که کنیممی برگزار حالی در را نوروز عید امسال ما

 متعاال،  خادای  کاه  امیادواریم . باود  بزرگی محنت فقدان، آن. اندگذر ما بر را سختی دوران و کرد ما از سختی

 او، راه در را ماا  و نمایاد  راضای  ماا  از را او و کناد  محشاور  اولیاا  و انبیاا  یمقدسه ارواح با را بزرگمرد آن روح

 ربا  همواره سال یازده این طول در که را خود محبت و لطف نظر خداوند، که امیدواریم. بدارد مستدام و مستمر

 در حرکات  با و خدا کمک به بتوانیم ما و بگرداند مستمر ما بر را آن هم باز است، داشته نظام این بر و ملت این

 ملات  ایان  بارای  و خودماان  برای را الهی عزت و قوّت و قدرت و حَسَن متا  الیاللَّه، یتوبه و استغفار با و او راه

 .کنیم تنمین فداکار و بزرگ

 ۰۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 در کاه  بکنیاد  کااری  کشاور،  یدیاده آسیب مردم به و دولت به خودتان کمکهای با توانستید ما عزیز ملت شما

 از گذشاته  در را بسایاری  طبیعای  حوادث ایم؛دیده را بسیاری هایزلزله ما. بود سابقهبی ما یگذشته تاریخ طول
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 افتااده  اتفاا   هام  گذشاته  در بعضااً  آماد،  پیش شمال در که ییزلزله عظمتِ با ییحادثه ایم؛بوده شاهد نزدیک

 بارود  پایش  بهباودی  سامت  به سرعت این به تلخ، حوادث آن عوارض و آثار که بود نشده هیچوقت لیکن بود؛

 باه  کماک  و اماور  پیشارفت  از کاه  آنچه لیکن است؛ زیاد مناطق آن در کمبودها البته. افتاد اتفا  بار این در که

 دولت با مردم همدوشی و همکاری برکت به افتاد، اتفا  اینها غیر و مسکن تنمین و آسیبدیدگان و زدگانزلزله

 .بود زمینه این در دولت و ملت فراوان تالش و

 ۰۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 زوال و شاوروی  جمااهیر  اتّحاد کشور و بزرگ امپراتوری شدن پاشیده هم از گذشته، سال حوادث این از یکی

 حاازز  نظار  چند از حادثه این. میآید حساب به ما تاریخ و زمان در بزرگ ایحادثه حقیقتاً که بود قدرت ابر یک

 باه  را خودشاان  آزادی و اساتقالل  کاه  ملتهایی و کشورها خالل در شد موجب که نظر این از اوّنً: است اهمیت

 در و منطقاه  ایان  در مسالمان  میلیونهاا . برساند  امتیاازات  ایان  باه  نیاز  مسالمان  ایملتها  و کشورها آوردند، دست

 آن و بیاورناد  زباان  بر را خود فرهنگ و اسالمی آرمانهای آرزوها، صراحت، با و آشکارا توانستند ما همسایگی

 .بودند محروم طبیعی حقّ این از سال دهها که حالی در کنند؛ مطرح را

 ۰۷ سال حلول مناسبت به ان،ایر شریف ملت به پیام* 

 کاه  کنناد  توجّه برنامه این در که است این میکنم، سفارش مؤکّداً دولتی مسؤولین و ریزانبرنامه به من که آنچه

 نزدیاک  «اجتمااعی  عادالت » باه  را ماا  کاه  است چیزی این،. باشد جامعه محروم طبقات به کمک اصلی، هدف

 و اقتصاادی  رونق و است عدالت تنمین از عبارت اسالمی، مهوریج نظام در و ما کشور در اصلی هدف. میکند

 روناق  نتیجاه  یاا  ساازندگی  ایان  نتیجاه  کاه  کنایم  ساازندگی  نمیخاواهیم  ماا . اسات  آن مقدّماه  سازندگی، تالش

 ماورد  وجاه های   به این،. شوند فقیرتر ایعده و شوند برخوردار بیشتری تمکّن از ایعدّه که باشد این اقتصادی،

 .نیست ما قبول مورد و اسالم رضای و یاله رضای

 ۰۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 خودماان  بارای  شاعار  عنوان به را شاخص دو جدید، سال آغاز از که است این کنم عرض میخواهم که تذکّری

 ماا،  هماه  بارای  ،شاخص دو این. «اجتماعی انضباط» و «کار وجدان» از است عبارت شاخص، دو این: دهیم قرار
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 را آن انجاام  و گارفتیم  عهاده  باه  را کااری  اگار  کهاین یعنی «کار وجدان. »است مهم بسیار هستیم که جا هر در

 کااری  چاه  و باشاد،  درآوردن نان جهت خودمان؛ خانواده یا خودمان شخص برای کار، این چه - کردیم تعهّد

 معاروف،  تعبیار  باه . دهیم انجام تمام و دقیق و کامل و خوب را آن باشد دیگران به مربوط و مردمی و اجتماعی

 و شاد،  خواهد خوب او کار محصول باشد، «کار وجدان» دارای ملتی اگر. «بگذاریم تمام سنگ» کار، آن برای

 .کرد خواهد پیدا بهبود قطع طور به اجتماعی، وضع شد، نیکو کار محصول وقتی

 ۰۷ لسا حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 ساال  شاعارهای ] شاعار  دو آن کاه  اسات  این توصیه یک. بکنم توصیه دو خواهممی هم امسال میکنم عرض من

. است «مالی و اقتصادی انضباط» است، مهم بسیار ما جامعه برای هم آن که دوم توصیه... داریم نگه زنده را[ ۳3

 یعنای  ماالی  و اقتصاادی  انضباط. دارم تقاضا امسال دولت، منمورین و کشور مسؤولین و ملت آحاد از را این من

 در روی زیااده  و کردن خرج در روی زیاده و مالی پاش و ریخت. اسراف و روی زیاده پاش، و ریخت با مقابله

 فقا  . اسات  منشای  بازرگ  و کارم  ناه  و سخاسات  و جاود  اسامش  نه. نیست خوبی صفت وجه هی  به مصرف،

 .است «مالی و اقتصادی بیانضباطی» اسمش

 ۰۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 و کشاور  ایان  موجودیهاای  و عماومی  ثاروت  در اسراف... میکنم توصیه کشور مالی منابع رعایت به را همه من

 انساانی،  نیاروی  و اناریی  و آب و ناان  در اسراف و میآید دست به زیاد زحمت با که آنچه در نیز و طبیعی منابع

 عارض  آن از قبال  ساالهای  و گذشاته  ساال  در ماا  که است ایتوصیه آن مقابل نقطه اسراف،. است بد اینها همه

 انجاام  ریازی برناماه  کار این برای باید کنیم، مبارزه اسراف با بخواهیم اگر. است «انضباط» از عبارت که کردیم

 کاردن  ناابود  و رویزیاده و فاسرا با مبارزه من، اوّل توصیه بنابراین،. دهند انجام دولتی مسؤونن را آن و گیرد

 .برمیگردد عمومی اموال به نحوی به هم، شخصی اموال چون است؛ شخصی اموال و عمومی اموال

 ۰۹ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 ماورد  شاده،  کاه  سفارشاهایی  بحمداللَّاه . بکانم  سافارش  یک مردم همه به قبل، سالهای مثل میخواهم امسال من

 هام  و ماردم  از هام  است؛ دو هر از توقّعم من و مسؤونن، هم و اندکرده توجه مردم هم. است گرفته قرار توجّه
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. بگذارناد  کناار  را اساراف  کنناد  ساعی  هماه  امسال که کنم عرض عزیزمان مردم به خواهممی من. مسؤونن از

. الهای  نعمات  قادر  نشناختن یعنی الهی؛ نعمت تضییع یعنی اسراف. دارد وجود اسراف ما زندگیهای در متنسفانه

 کمتار  کاه  میرساد  نظار  به متوسّطند، یا تهیدتست که افرادی. متمکّنند افراد سخن، این در ما مخاطب بیشتر، البته

 رویّاه بی مصرف در اسراف مثل آید؛می کوچک نظر به که چیزهایی در اسراف گذاشتن کنار... میکنند اسراف

 .است ضروری آب،

 ۰۰ نو سال حلول مناسبت به ایران، ریفش ملت به پیام* 

 جاویی صارفه  بایاد  هم ملت کند؛ جوییصرفه باید هم دولت. جوییصرفه از است عبارت من مهمّ توصیه امسال

 اسات  نگذشاته  وقت تا. دهد تعلیم مردم به هم را جوییصرفه راههای بایستی جوییصرفه بر عالوه دولت،. کند

 - بکنناد  میتوانند مردم که را جوییهاییصرفه انوا  از فهرستی بایستی - است دهنش سپری سال، اوّل ماههای تا -

 کشاور  هایسرمایه از مجبوریم آنها صرف برای که چیزهایی همه و گوناگون مصارف در و بنزین نان، آب، در

 کنناد  ساعی  جادّاً  هام  مردم دهند؛ نشان و تعلیم مردم به را آنها در جوییصرفه راههای و - کنیم مصرف نفت و

 .نمایند جوییصرفه که

 ۰9 سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 توکّال  باا  انشاءاللَّه و فراوان امکانات با و امیدها با است سالی میشود، آغاز روز این در و ساعت این در که سالی

 کاه  اسات  ایان  امساال  وصایات خص مهمتارین  از. اسات  ایران ملت ارزشهای و خواستها با متناسب سالی خدا، به

 خمینای  اماام  ساال  را سال این که دارد جا مناسبت همین به. ماست بزرگوار امام وندت سال صدمین با مصادف

 شخصایت  کنناد  ساعی  همه شاءاللَّهان باید. نیست کافی عنوان، و نامیدن هم فق . بنامیم و بدانیم( علیهرحمةاللَّه)

 و خاود  زندگی در شاءاللَّهان را آن خصوصیات و بشناسند درستی به عظیم، بعادا همان با را خمینی امام بزرگوار

 .کنند پیاده و اِعمال کشور، معنوی طول و عرض و ملت زندگی

 ۰۶ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 باه  مازیّن  خاود،  انپایا  در هام  و آغاز در هم امسال، میدانید، که طور همان و داریم رو پیش در را جدیدی سال

 ایان  باه  را ساال  ایان  ماا  کاه  اسات  مناساب  بسایار . دارد غدیر عید دو ،93۳8 سال یعنی است؛ غدیر مبارک عید
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 نزدیاک  بزرگاوار  آن به را خودمان و بنامیم و بدانیم «السّالمعلیه ابیطالبعلیبن امیرالمؤمنین، امام سال» مناسبت،

 درمانادگان  و ضعفا حقو  به نسبت عدالت، به نسبت خود، حکومتی ندگیز در السّالمعلیه امیرالمؤمنین... کنیم

 ساهم  باه  و خاود  حاقّ  باه  نسابت  حضارت  آن. باشیم همینطور باید ماهم. بود بیگذشت و بیاغماض پابرهنگان، و

 .باشیم گونههمین باید نیز ما همه بود؛ پرگذشت بسیار خود،

 9۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 را مهام  نقطاه  دو مان  کنایم،  نگاه آن به خودمان اساسىِ شعارهای عنوان به باید 9۸ سال در ما که آنچه زمینه در

 و او عازّت  مایاه  او، هویات  کنناده  حفظ کشور، یک برای ملی اقتدار. است ملی اقتدار اوّل، نقطه: میکنم مطرح

 تاا  آغااز  از بایاد  را ساال . اسات  اشاتغال  مسانله  یگرد اساسی ینقطه و دوم نکته. آرمانهاست به او رسیدن وسیله

 اقتصادی، جانبههمه بررسیهای و عمیق مطالعات در. دهیم قرار مولّد و مفید اشتغال ایجاد برای تالش سالِ پایان،

 نیسات  شایسته ما جامعه برای. اشتغال برای تالش از است عبارت شرو ، و عزیمت نقطه که میرسیم نتیجه این به

 .باشند محروم مولّد و مفید اشتغال از -جوانان– مردم از بزرگی جمع که

 9۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 مصاادف  و مقاارن  حساینی  عاشاورای  باا  اسافند،  در ساال  آخر در هم و فروردین در هم ما، شمسی سال امسال،

 باه  تمسّاک  با ما عزیز ملت امیدواریم. بدانیم «ینیحس افتخار و عزّت سال» را امسال ما که دارد جا بنابراین. است

 خاود  بارای  را ساربلندی  و افتخاار  و عازّت  بزرگاوار،  آن باا  بیشتر آشنایی با و السّالمعلیه علیبنحسین معنویتِ

 معناوی  افتخاار  و عازّت  از قارآن،  و اساالم  برکات  به و حضرت آن برکت به بحمداللَّه که همچنان کند؛ کسب

 .هست و هبود برخوردار

 9۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 را نهضاتی  بایاد  قوّه، سه در مسؤونن یهمه که است این میورزم، تنکید آن به و میکنم اضافه امسال که اینکته

 داشاته  روپایش  در را هاا برناماه  و کارهاا  اقساام  و اناوا   ما است ممکن. کنند شرو  مردم به رسانیخدمت برای

 میشاود،  محساوب  تار زودباازده  و مانادگارتر  و عمیقتر رسانىِخدمت آنچه آنها میان در باید کنیم؛ اجرا و باشیم

 صاورت  جامعه محتاج و محروم و مستضعف قشرهای خدمت در بیشتر باید کارها این ویژه به. کند پیدا اولویّت
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 بتوانناد  ماردم  تاا  کنناد  قضااوت  باه  مختاار  ماتقن،  و درست گزارش یک قبال در را مردم باید مسؤونن... گیرد

 یمباارزه  یاک  ماردم  باه  رساانی خادمت  نهضت. نمایند قضاوت آن به نسبت و ببینند چشم به را نظام کارآمدىِ

 و میکناد  پیادا  تضااد  خاص گروههای بعضی منافع با مردم عموم به رساندن خدمت زیرا است؛ سنگین و بزرگ

 .شد میدان وارد راسخ عزم و همّت و زهمبار با باید که جاستاین

 9۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 یقاوه  رزای   اول یسااله  پان   مساؤولیت  مدت همچنانکه است؛ کنونی خدمتگزار دولت سال آخرین 93 سال

 و مناساب  ساال  این در که آنچه. میبرند پایان به را خود مسؤولیت دوران اسالمی شورای ششم مجل  و قضازیه

 دوران در کاه  بدهناد  گازارش  ماردم  باه  مختلاف  بخشاهای  مساؤونن  کاه  است این بگیرد، انجام که است نزم

 انجام مردم برای را ایشایسته کار چه و بزرگ خدمت چه یافته، پایان یا است یافتن پایان حالِ در که مسؤولیتی

 عناوان  باه  که را آنچه که دهند پاسخ مردم به اسالمی شورای مجل  و قضازیه یقوه خدمتگزار، دولت. اندداده

 اسات،  باوده  ساالها  ایان  در رهباری  یعماده  مطالباات  کاه  را آنچاه  همچنین و اندآورده زبان بر خود کار شعار

 .است ایران ملت به قوه سه پاسخگویی سال ،93 سال درواقع. اندبخشیده تحقق چگونه

 9۷ سال لولح مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 و ملای  وحادت  حفاظ  و همکااری  از اسات  عباارت  است، اهمیت حایز - دو هر - مسؤونن و مردم برای آنچه

 همکااری  و طارف،  یاک  از راه این یادامه. دهند انجام موظفند مسؤونن آنچه قبال در ملت عمومی همبستگی

 بناابراین . کند کمک وان اهدافِ این یشبردپ و راه این پیشرفت در را ما میتواند دیگر، سوی از مسؤونن و مردم

 - ماردم  عمومی مشارکت یقیناً. باشد ایران ملت بزرگ شعار میتواند «عمومی مشارکت و ملی همبستگی» امسال

 و - دارد روپاایش در آینااده دولاات همچنااین و دولاات ایاان کااه گوناااگونی مسااازل در چااه و انتخابااات در چااه

 .کند کمک هابرنامه پیشرفت هب توانست خواهد آنان ملی همبستگی

 9۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 الطااف  و حکمت تدابیر از یکی این و است؛ ترزنده همیشه از اعظم پیامبر مبارک نام و یاد زمانی، مقطع این در

 او، هادایت  باه  اسات؛  زمندنیا خود اعظم پیغمبر به همیشه از بیش ما ملت و اسالم امت امروز. است الهی یخفیّه
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 درس اماروز . داد تعلایم  و داد درس هاا انساان  باه  او کاه  رحمتای  باه  و او، معنویت و پیام به او، انذار و بشارت به

 درس کرامات،  و اخاال   درس شادن،  قاوی  شادن،  عالم درسِ بشریت، یهمه برای و امتش برای اسالم پیغمبر

 اعظام  پیاامبر  مباارک  ناام  طبیعای،  طاور  باه  امسال نام  پ. است مقاومت درس و عزت، و جهاد درس رحمت،

 و زنادگی  هاای درس باه  را آنها و کند مرور باید را پیغمبر هایدرس ما ملت یاد، این و نام این یسایه در. است

 .کند تبدیل خود جاری هایبرنامه

 9۹ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 و کلماه  اتحااد  بارای  تاالش  آن، از مهمتار  و تار عماده  و کشاور  سازندگی برای شتال. باشد هشیار باید ما ملت

 را اتحااد  ایان  بایساتی  مدبراناه  و خردمندانه هوشیارانه، عاقالنه،. یابد ادامه اسالمی امت اتحاد و ملی یکپارچگی

 نظار  به و. میدهم اهمیت ملتمان یکلمه اتحاد یمسنله به جهت همین به من. کرد تقویت روزروزبه و کرد حفظ

 و ملات  آحااد  یهماه  یکلمه اتحاد ما ملت درون در یعنی است؛ «اسالمی انسجام و ملی اتحاد» سالِ امسال، من

 یهماه  میاان  انساجام  المللای، باین  ساطح  در و ملی؛ گوناگون اصناف و گوناگون مذاهب و گوناگون قومیتهای

 .آنها یکلمه وحدت و گوناگون مذاهب از اسالمی امت آحاد میان یبرادرانه رواب  و مسلمانان

 9۰ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 را خاود  هماه  و بگیارد  فرا را کشور فضای نوآوری باید سال این در... برممی انتظار را چیز دو سال این برای من

 وارد کشاور  فعالیت در ا درست تدبیر و صحیح مدیریت یسایه در ا را ابتکاری و نو کارهای که بدانند موظف

 کارده  دولات  کاه  کارهاایی  اسات،  گرفته انجام گذشته سالهای در که فعالیتهایی که است این دوم انتظار. کنند

 گاذاری سارمایه  چاه  ا مختلف بخشهای در مردم آحاد و گوناگون مسوونن که بزرگی گذاریهایسرمایه است،

 خاود  زنادگی  در را آن نتاای   ماردم  و برساد  شکوفایی به اینها اند،داده انجام ا معنوی گذاریسرمایه چه مادی،

 یزمیناه  در هام  شااءاهلل ان کاه  دارم انتظاار  و ناامم مای  «شاکوفایی  و ناوآوری  سال» را امسال من لذا. کنند ح 

 .باشند شیرینی نتای  شاهد ما ملت شکوفایی، یزمینه در هم و نوآوری
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 99 سال حلول سبتمنا به ایران، شریف ملت به پیام* 

 مساوولین . کنایم  حرکات  مصارف  الگاوی  اصاالح  سمت به بایستی ما. کنیم اصالح را مصرف الگوی بایستی ما

 آنهاا  غیر و قضازیه یقوه کشور؛ مسوولین سایر چه و مجریه، یقوه چه مقننه، یقوه چه - اول یدرجه در کشور

 اصال  ایان  باه  بایساتی  غنای،  و فقیار  از ما مردم حادآ و اجتماعی، مختلف هایرتبه در شخصیتها و اشخاص و -

 ضاروری  امور در - هازمینه یهمه در کردن مصرف اینجور. کنند اصالح را مصرف الگوی باید که کنند توجه

 و کشاور  ضارر  باه  عقالنی، تدبیر بدون و منطق بدون و رویّه بی کردن مصرف -  زندگی زیادیهای در زندگی،

 میکانم  خاواهش  میکانم،  درخواست مسوولین از بخصوص و مردم عموم از من. ستما اشخاص و آحاد ضرر به

 مصارف  الگاوی  اصاالح  بارای  و بدهناد  افازایش  کنناد،  زیااد  ساال  این در را خودشان فعالیت زمینه این در که

 .میدانم «مصرف الگوی اصالح سوی به مسوولین و مردم حرکت» سال را، سال این من لذا. کنند ریزیبرنامه

 9۶ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به یامپ* 

 انجاام  ماست، یوظیفه و است شده داده تعلیم ما به شریف دعای این در که را آنچه بتوانیم ما اینکه برای امسال

 همت اینکه به داریم احتیاج کنیم، حرکت کشور ظرفیتهای و کشور اقتضازات طبق بر بتوانیم اینکه برای بدهیم،

 و مضااعف  همات » ساال  عناوان  به را امسال من. کنیم ترپرتالش و ترمتراکم را کار کنیم؛ برابر چند ار خودمان

 فرهنگای،  بخشاهای  اقتصاادی،  بخشاهای  مختلاف،  بخشاهای  در اینکاه  امیاد  به. میکنم نامگذاری «مضاعف کار

 ماردم  هماراه  باه  کشاور  مساوولین  هاا، عرصاه  یهماه  در اجتماعی، بخشهای عمرانی، بخشهای سیاسی، بخشهای

 باه  و بپیمایناد  را اینرفتاه  هاای راه تار، متاراکم  و بیشاتر  کاار  با بلندتر، همت با بلندتر، گامهای با بتوانند عزیزمان

 مضااعف  کاار  ایان  باه  کشور. نیازمندیم مضاعف همت این به ما. شوند نزدیکتر شاءاللَّهان خود بزرگ هدفهای

 .است نیازمند

 ۶۷ سال حلول مناسبت به ،ایران شریف ملت به پیام* 

 قصاد  باه  کردناد،  اعماال  ایران ملت علیه بر را آن یا کردند سازیزمینه ایران ملت دشمنان که تحریمهازی همین

 البتاه . بدارناد  بااز  شاتابنده  حرکات  ایان  از را آن و کنناد  وارد ماا  کشاور  پیشارفت  بار  ایضربه یک که بود این

 و مساوونن  تدابیر و بگیرند داشتند، انتظار که را اینتیجه آن تحریمها از نتوانستند و نشد برآورده آنها یخواسته
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 ما میشود، آغاز لحظه این از که را جاری سال این لذا. میکنند دنبال اما آمد؛ فازق دشمنان ترفند بر ملت همراهی

 مان  لاذا . اسات  قتصادیا مسازل من نظر به اینها یهمه محور و کشور، مسازل تریناساسی به کنیم متوجه بایستی

 در چاه  مجلا ،  در چاه  دولت، در چه کشور، مسوونن از و میکنم نامگذاری «اقتصادی جهاد سال» را سال این

 یعرصاه  در کاه  دارم انتظاار  عزیزمان ملت از همچنین و میشوند اقتصادی مسازل به مربوط که دیگری بخشهای

 میادان،  ایان  در بایاد  نیسات؛  کاافی  طبیعای  حرکات  .کنناد  مجاهدت کنند، کار جهادگونه حرکتِ با اقتصادی

 .باشیم داشته مجاهدانه و جهشی حرکت

 ۶۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 شاد؛  خواهاد  حال  اشتغال یمسوله شد؛ خواهد حل تورم یمسوله ببخشیم، رونق را داخلی تولید توانستیم ما اگر

 وضاعیت،  این یمشاهده با دشمن که اینجاست. کرد خواهد پیدا ستحکاما کلمه حقیقی معنای به داخلی اقتصاد

 تماام  هام  دشامن  کیاد  دشامن،  یتوطواه  دشامن،  تاالش  شاد،  منیوس دشمن وقتی. شد خواهد ناامید و منیوس

 را عزیزماان  مردم یهمه و اقتصادی یعرصه اندرکاراندست یهمه کشور، مسوولین یهمه بنابراین.شد خواهد

 حمایات  ملای،  تولید» امسال، شعار بنابراین. بدهند قرار داخلی تولید رونق سال را امسال که این به میکنم دعوت

 .است «ایرانی یسرمایه و کار از

 ۶۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام*  

 معناا  یاک  باه   و سیاسای  و اجرازای  مقادرات  درواقاع  کاه  است جمهوریریاست انتخابات ،8۹ سال بزرگ کار

 ایان  در خودشان حضور با مردم  شاءاهللان. کندمی ریزیبرنامه آینده سال چهار برای را کشور عمومی مقدرات

 در هام  اسات  نزم البتاه . بزنناد  رقام  خودشاان  بارای  و کشاور  برای را نیکی یآینده توانست خواهند هم میدان

 باا . شاد  وارد باید شور با و حماسه با. باشد یجهاد حضور مردم حضور سیاست، یزمینه در هم اقتصاد، یزمینه

 بایاد  آفرینای حماساه  با و شد هامیدان وارد باید پرنشاط و پرامید دل با. شد وارد باید امیدوارانه نگاه و بلند همت

 و کنایم مای  گاذاری ناام  «اقتصادی یحماسه و سیاسی یحماسه سال» عنوان به را 8۹ سال. رسید خود اهداف به

 و عزیزماان  ماردم  دسات  باه  ساال  ایان  در سیاسای  یحماسه و اقتصادی یحماسه پروردگار، فضل به امیدواریم

 .کند پیدا تحقق کشور دلسوز مسوونن
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 ۶۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 اقتصااد  یمساوله  همین مسوله یک: است مسوله دو است، همه از ترمهم حقیر این نظر به آنچه 83 سال به نگاه در

 مشاترکی  تاالش  دارد، وجاود  کاه  تاوقّعی  زمیناه  دو هار  در و عرصه دو هر در. است فرهنگ یمسوله دیگری و

 بادون  اسات،  انتظاار  ماورد  آیناده  سازندگی و زندگی بنای برای آنچه. مردم آحاد و کشور مسوونن میان است

 هار  در ماردم  حضاور  بدهند، انجام باید وولینمس که مدیریّتی بر عالوه بنابراین. نیست پذیرتحقّق مردم مشارکت

 پایش  کاار  ماردم  حضاور  بادون . فرهناگ  یعرصاه  هام  اقتصااد،  یعرصه هم است؛ ضروری و نزم عرصه دو

 ملّای  راساخ  عزم و اراده با مردمی گوناگون هایگروه در مردم. کرد نخواهد پیدا تحقّق مقصود و رفت نخواهد

 ماردم  پشاتیبانی  به احتیاج ببرند، پیش درستیبه را کار بتوانند اینکه برای هم مسوولین. کنند آفرینینقش میتوانند

 مردمای،  کماک  و الهای  تنییادات  و توفیقاات  از اساتمداد  باا  و متعاال  خادای  به توکّل با بایستی هم آنها. دارند

 ...فرهنگ یزمینه در هم و اقتصاد یزمینه در هم بشوند؛ عمل میدان وارد مجاهدانه

 مردم و مسوونن کمک به که اقتصادی از است عبارت داریم، رو پیش جدید سال این در آنچه من انگم به لذا

 و ماا  کشاور  بازرگ  حرکات  ساوی  و سامت  بتواند مردم و مسوونن همّت با که فرهنگی و کند، پیدا شکوفایی

 و ملّای  عازم  باا  فرهناگ  و داقتصاا : »دادم قارار  ایان  را امساال  ناام  و را امساال  شعار من لذا. کند معیّن را ما ملّت

 .«جهادی مدیریّت

 ۶۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام*  

 و بیشاتر  صامیمیّت  دولات  و ملّات  باین  هرچاه . اسات  دولات  کارفرماای  ملّات،  و اسات؛  ملّات  کارگزار دولت،

 دولات،  هام  کنند؛ اداعتم یکدیگر به باید. رفت خواهد پیش بهتر کارها باشد، بیشتری همدلی و بیشتر همکاری

 ملّت هم بپذیرد، بدرستی را ملّت هایتوانایی و اهمّیّت و ارزش و باشد داشته قبول کلمه واقعی معنای به را ملّت

 ساال  بایاد  را امساال  مان  نظار  باه  لذا... کند اعتماد کلمه حقیقی معنای به است او کارهای کارگزار که دولت به

 ملّات،  و دولات : »کاردم  انتخااب  امساال  بارای  را شاعار  ایان  من انست؛د ملّت و دولت یگسترده هایهمکاری

 عزیزماان،  ملّت یعنی شعار، این یکفّه دو هر و کند پیدا تحقّق عمل در شعار این امیدواریم. «زبانیهم و همدلی

 ایان  باه  دبتواننا  خدمتگزار دولت همچنین و دانایمان، و بصیر ملّت شجاعتمان، با و همّت با ملّت بزرگمان، ملّت

 .ببینند را آن نتای  و آثار و بکنند عمل کلمه حقیقی معنای به شعار
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 ۶۷ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 در اسات  کارهاازی  اسات؛  مقادماتی  کارهاای  کارهاا  ایان  منتهاا  اناد؛ کرده وسیعی کارهای دولت در ما برادران

 اسات  نزم کاه  آنچاه  اماا  اسات؛  مقادماتی  کارهاای  اینها مختلف؛ دستگاههای به دستورها و هابخشنامه یزمینه

 این دادن؛ نشان مردم به را کار محصول زمین، روی و کردن عمل و کردن اقدام از است عبارت کند، پیدا ادامه

 عارض  عزیزماان  ملات  آحااد  باه  را شرحش سخنرانی در شاءاهللان من که است؛ ما یوظیفه که است چیزی آن

 و اقدام مقاومتی؛ اقتصاد» از است عبارت میکنم، انتخاب امسال شعارِ عنوان به من که آنچه نابراینب. کرد خواهم

 .«عمل

 ۶۹ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام* 

 بگیارد،  قارار  توجّاه  مورد مقاومتی اقتصاد نام زیر در فق  اگر مجموعه این است؛ مجموعه یک مقاومتی اقتصاد

 و کنایم  تقسایم  مهام  نقااط  باه  را مجموعاه  این که میبینم این در را عالج من نباشد؛ اثر منشن انچند است ممکن

 آحااد  از و شااخص  افاراد  و مساوولین  از و بادهیم،  قارار  را زماان  از فصلی یک مهمّی و کلیدی ینقطه هر برای

 که است این در عالج من نظر به کنند؛ متمرکز کلیدی نقاط آن روی بر را خود همّت یهمه که بخواهیم مردم

 تولید تولید، از است عبارت کلیدی ینقطه این من اعتقاد به. کنیم شناسایی درست امسال را کلیدی ینقطه این

 نقطاه  دو ایان  روی توانستیم ما اگر. است اصلی کلیدی نقاط آن اینها جوانان؛ اشتغال عمدتاً و اشتغال و داخلی؛

 زیاادی  بمیازان  کاار  که است این تصوّر بکنیم، بندیدسته و ریزیبرنامه اساس این بر را کارها و بشویم متمرکز

: مقااومتی  اقتصااد » را امسال شعار من لذا. آمد خواهد پیش محسوسی و چشمگیر موفّقیّتهای و رفت خواهد جلو

 .اشتغال و تولید بعد است، کلّی عنوان مقاومتی اقتصاد یعنی میدهم؛ قرار «اشتغال ا تولید

 ۶۰ سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به امپی* 

 کاار  ساخت  بایاد  هماه  کاه  اسات  ایان  است، مهم آنچه -میشود آغاز لحظه این از که سالی- 8۳ سال یدرباره 

 از و ملّات  آحااد  یهماه  مخاطب، امسال میدادم؛ قرار مسوولین را مخاطب معمونً سالها شعارهای در بنده. کنند

 اسات  مطارح  هماه  گوناگون مسازل و فرهنگ و اقتصاد یمسوله کنم، عرض مقدّمتاً. بود خواهند مسوولین جمله

 کاار  بایاد  هماه  کنناد،  تاالش  باید همه. است مردمی معیشت و اقتصاد یمسوله هم امسال ما اصلی یمسوله لکن
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 سخنرانی در شاءاهللان که شرحی با- را ملّی تولید چنانچه اگر یعنی ملّی؛ تولید از است عبارت هم محور و کنند

 معیشاتیِ  مشاکالت  اقتصاادی،  مشاکالت  از بسایاری  کنناد،  گیریدنبال و کنند تعقیب همه -کرد خواهم عرض

 باه  اجتمااعی  آسایبهای . شد خواهد حل -چیزها یبقیّه و گذاریسرمایه یمسوله هم اشتغال، یمسوله هم- مردم

 بگیارد،  شاتاب  ملّای  تولیاد  اگار  بناابراین . اسات  ملّای  تولیاد  محور، یعنی کرد؛ خواهد پیدا کاهش زیادی میزان

 از حمایات » امساال  شاعار  امساال؛  شاعار  بارای  دادم قارار  محاور  را این من. شد خواهد حل مشکالت از بسیاری

 هماه  ملّات  آحااد  نیسات؛  مساوولین  باه  مرباوط  فقا   ایان . «ایرانای  کانی از حمایت» سال است؛ «ایرانی کانی

 شاش  پان   از حمایات  ایان  البتّاه . بشاوند  میادان  وارد کلمه واقعی معنای به و بکنند مکک زمینه این در میتوانند

 و کارد  خاواهم  تشاریح  و کارد  خاواهم  بااز  ساخنرانی  در شاءاهللان من را ابعاد این که دارد مختلفی ابعاد جهت،

 خاواهم  مطارح  هللشااءا ان بدهناد،  انجاام  میتوانناد  کشور گوناگون مسوولینِ و مردم مختلف قشرهای که را آنچه

 .کرد

 ۶9 سال حلول مناسبت به ایران، شریف ملت به پیام

 ناام  باه  را 89 ساال  کارشناساان،  نظار  از استفاده و کشور اقتصادی مشکالت ارزیابی با ایخامنه اهللآیت حضرت

 از حمایات » ییعن 8۳ سال شعار از مردم استقبال به اشاره با اسالمی انقالب رهبر .کردند نامگذاری «تولید رونق»

 تولیاد  اگار  زیارا  اسات،  «تولیاد » مساوله  اصلی، و محوری مسوله امسال،: افزودند آن، مثبت آثار و «ایرانی کانی

 دشامنان  و بیگانگاان  از کشاور  اساتغنای  موجاب  هام  شاود، می حل اشتغال و معیشتی مشکالت هم یابد، جریان

 را امساال  شاعار  مان  بنابراین کند، برطرف زیادی حدود تا را ملی پول ارزش مشکل تواندمی حتی و شد خواهد

 و فراخواندناد  کشاور  در تولیاد  رونق برای تالش به را همگان ایخامنه اهللآیت حضرت.دادم قرار «تولید رونق»

 حال  مسایر  در اقتصاادی  مشکل سال، طول در تالش این محسوس و چشمگیر گسترش با کردند امیدواری ابراز

 .بگیرد قرار شدن


