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بسماهّللالّرحمنالّرحیم
ـــــال. ـــــنالح ـــــیاحس ـــــاال ـــــّولحالن ـــــوالح ـــــولواالح ـــــّولالح ـــــامح ی ـــــار ـــــلوالّنه ی

ّ
الل ـــــر ـــــامدّب ی ـــــار ـــــوبواالبص ـــــبالقل

ّ
ـــــامقل ی

 خـدا را شـکرگزارم کـه مقـّدر فرمـود امسـال هـم عیـد نـوروز را که بـا میـالد مسـعود امیـر مؤمنـان و مـوالی مّتقیـان همزمان شـده 
ت عزیز ایـران تبریـک عرض کنـم؛ عیدتـان مبـارک هم میهنان عزیـز! امیـدوارم همه ی شـما با سـعادت، با سـالمت 

ّ
اسـت، به مل

جسـمی، با دل شـاد و با توفیقـات روزافـزون مـاّدی و معنـوی ان شـاءهللا این سـال جدیـد را بگذرانید. تبریـک ویژه عـرض میکنم 
به خانواده ی معّظم شـهیدان و به جانبـازان عزیـز و خانواده های آنهـا، و درود فراوان میفرسـتم به روح مطّهـر امام بزرگـوار و ارواح 

مطّهر شـهیدان.

ت ایران به معنی واقعی خوش درخشـید. دشـمنان نقشـه ها کشـیده 
ّ
 سـال ُپرماجراییـی را گذراندیم. در این سـالی که گذشـت، مل

ت و هّمـت جوانان، نقشـه های دشـمنان را خنثی کـرد. در 
ّ
ت و بصیـرت مل

ّ
ت ایـران. صالبـت مل

ّ
بودند، نقشـه ها داشـتند برای مل

ت ایـران، هـم در عرصه ی سیاسـی، هـم در عرصه ی 
ّ
مقابـِل تحریمهای شـدید و بـه قول خودشـان بی سـابقه ی آمریـکا و اروپـا، مل

اقتصادی یـک واکنش محکـم و مقتدرانـه ای از خود نشـان داد.

 در عرصه ی سیاسـی، مظهـر ایـن واکنـش راه پیماییـی عظیـم بیسـت ودّوم بهمـن و موضع گیری های مـردم در طـول ماه هـای این 
سـال بود. مظهر موضع گیـرِی تقابـل اقتصـادی، ]عبـارت اسـت از[ افزایش ابتـکارات علمـی و فّنی، افزایش چشـمگیر شـرکتهای 
دانش بنیـان، افزایـش تولیـدات زیربنائـی و اساسـی داخلـی کـه از جمله همیـن چنـد روز قبـل از این، افتتـاح فازهـای متعـّدد گاز 
ت در 

ّ
جنـوب کشـور و قبـل از آن، افتتـاح پاالیشـگاه بـزرگ بندرعّبـاس و از ایـن قبیـل کارهاییی کـه انجـام گرفتـه، بـود. بنابرایـن مل

ت ما و 
ّ
مقابل دشـمنِی دشـمنان و خباثت دشـمنان توانسـت قدرت خود، هیبت خود، و عظمت خود را نشـان بدهد و آبـروی مل

آبروی انقـالب مـا و آبـروی نظام جمهـوری اسـالمی مـا بحمـدهللا افزایش پیـدا کرد.

 مشـکل اساسـی کشـور، همچنان مشـکل اقتصادی اسـت؛ بخصوص در ایـن ماه های اخیر، مشـکالت معیشـتی مردم زیاد شـد. 
 بایسـتی جبران بشـود. برنامه هاییی 

ً
بخشـی از اینها مربوط اسـت به مدیرّیتهای نارسـا در زمینه ی مسـائل اقتصادی کـه اینها حتما

وجـود دارد، تدابیـری اندیشـیده شـده که ان شـاءهللا ایـن تدابیر در طول سـال جـاری، سـالی که امـروز از این لحظه شـروع میشـود 
-سـال ۹۸- بایسـتی به ثمر بنشـیند و مردم آثار آن را احسـاس بکنند. آنچه من عرض میکنم، این اسـت که مسـئله ی فوری کشور 
 مسـئله ی »اقتصـاد« اسـت. در مسـئله ی اقتصـاد مسـائلی کـه داریم زیاد اسـت: 

ً
و مسـئله ی جـّدی کشـور و اولوّیت کشـور فعـال

ـی یک مسـئله ی مهـم اسـت، بحـث قـدرت خریـد مـردم همیـن جـور، بحـث مشـکل کارخانه جات 
ّ
بحـث کاهـش ارزش پـول مل

 تعطیـل بعضـی از کارخانه جـات از ایـن قبیـل اسـت. اینهـا مشـکالت اسـت. آنچه مـن مطالعـه کـردم و از نظر 
ً
و کـم کاری و احیانـا

ی«.
ّ
کارشـناس ها اسـتفاده کـردم، کلید ایـن همه، عبـارت اسـت از »توسـعه ی تولیـد مل

 سـال ۹۷ را ما سـال »حمایـت از کاالی ایرانی« اعـالم کردیـم. نمیتوانم بگویم که این شـعار بـه طور کامل عملی شـد، اّمـا میتوانم 
بگویـم این شـعار به صورت وسـیعی مـورد توّجـه قـرار گرفـت و در بسـیاری از مـوارد، این شـعار از سـوی مردم مـورد اسـتقبال قرار 
 تأثیر خواهد داشـت. امسـال مسـئله ی »تولیـد« مطرح اسـت. میخواهم مسـئله ی تولیـد را به 

ً
گرفـت و عمل شـد و همین قطعـا

عنوان محـور فّعالّیت قـرار بدهـم. مقصـود خـود از تولیـد را ان شـاءهللا در سـخنرانی روز اّول سـال توضیـح خواهم داد کـه منظور 
از تولیـد چیسـت. تولیـد اگـر چنانچـه بـه راه بیفتـد، هـم میتوانـد مشـکالت معیشـتی را حـل کند، هـم میتوانـد اسـتغناء کشـور از 
ـی را تا 

ّ
بیگانـگان و دشـمنان را تأمین کنـد، هـم میتواند مشـکل اشـتغال را برطرف کنـد، هم حّتـی میتوانـد مشـکل ارزش پول مل

حدود زیـادی برطـرف کند. لذاسـت که مسـئله ی تولیـد به نظر من مسـئله ی محوری امسـال اسـت؛ لـذا من شـعار را امسـال این 
قـرار دادم: »رونـق تولیـد«. باید همه تـالش کننـد تولید در کشـور رونق پیـدا کنـد. از اّول سـال تا آخر سـال ان شـاءهللا ایـن معنا به 

صورت چشـمگیری در کشـور محسـوس باشـد. اگر این ]طـور[ شـد، امیدواریـم که ان شـاءهللا حـّل مشـکل اقتصـادی راه بیفتد.

ت 
ّ
 سـالم و صلـوات و درود قلبـی خـودم را بـه پیشـگاه ولّی عصـر )ارواحنا فـداه( عـرض میکنـم و دعـای آن بزرگـوار را برای شـما مل

تهاییـی کـه نـوروز را گرامـی میدارنـد، از خـدای متعال مسـئلت میکنم.
ّ
ت ایـران و همـه ی مل

ّ
عزیز مسـئلت میکنـم و سـعادت مل

والّسالم علیکم و رحمةهللا و برکاته
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