نگاهی به پیامهای نوروزی مقام معظّم رهبری

▼ فطرت انسان با غفلت و فراموشی سرشاه شده ،و این نعمای است بزرگ که
اگر نبوا ،مصائب و حوااث تلخِ گذشاه همواره ار پی چشم انسان حاضر بتوا،
و زندگی را بر او ناممکن میکرا؛ زیرا بدبینی و ناامیدی از آیندة بهار ،بر او غلبته
میکرا و یأس ،ااامة حیات را به خطر میافکند.
از سوی ایگر انسان ماعهدِ آگاه باید همواره به ورایف فرای و اجاماعی خوا
ماوجّه باشد و تکلیفی که از لحاظ شرعی و اخالقی بر عهدهاش میباشتد انجتا
اهد .از این نظر به پیروی از رسوالن الهی ،علمتای اینتی و مصتلحین اجامتاعی
همیشه به راهنمایی و نصیحت پرااخاهاند ،تا ورایف و تکتالیف اشتخا را بته
آنان گوشزا کنند و از غفلت بیرونشان آورند.
بر این مبنا مقا معظّم رهبری عالوه بر راهنماییهای خیرخواهانه و اصتالحی
که  -ار حوااث واقعه و مناسبتهای مخالف – میفرمایند ،هر سال ار آغاز سال
نو ضمن تبریک به ملّت بزرگ ایران ،پیامی راهگشا میاهند ،و برای اولامراان و
مرا خط مشی کلّی امور و مهمترین وریفه را بیان میفرمایند.
این پیا ها گرچه ار ابادای هر سال است و توصیه و تأکید بر اجرایتی کتران
آن حکم حکیمانه ار آن ستال میباشتد ،ولتی چتون استاوری مدبّرانته و بترای
اصالحات بنیاای است ار سالهای ایگر نیز باید مد نظرِ مجریتان قترار گیترا و
عمتتل شتتوا ،تتتا از مشتتکالت جامعتته رفاتتهرفاتته کاستتاه گتتراا ،نتته آنکتته بتتا
تصمیمگیریهایی که ار راساای آن توصتیهها نیستت ،و گتاه از ستورِ تتدبیر یتا
اسابداا رأی ناشی میشوا ،ناخواساه وضع مرا بدتر شوا.
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اینک مناسب است برای اریافت بهار پیا ها نگاهی اجمالی و یکجتا بته همته
آنها ااشاه باشیم ،تا با گذشت زمان غبار فراموشی بر آن ننشیند و ار صحنه عمل
ما را به کار آید.
حضرت آیتتاهلل خامنتهای  -متد رلّته  -ار پیا هتای نتوروزی ختوا ار فاصتله
سالهای  1132تتا  1133بتر مبتاحثی چتون عتدالت و انضتبام اجامتاعی ،انضتبام
اقاصاای و مالی ،صرفهجویی و مقابله بتا استراف و تبتذیر ،تأکیتد و اهامتا ختا
ااشاهاند .ار این میان بحث صرفهجویی و جلوگیری از ریختوپاش امتوال عمتومی
ار بیشار پیا ها آمده که حاکی از اغدغه اصلی ایشان ار آن سالها بواه است.
رهبر معظّم انقالب ،سال  1131را به مناستبت یکصتدمین ستال تولّتد بنیانگتذار
جمهوری اسالمی ،سال اما خمینی نامیدند .همچنین سالهای  1131و  1111به نتا
اما علی و  1111سال عزّت و افاختار حستینی نامیتده شتد .ار رونتد نا گتذاری
سالها ،معظّم له با توجه به مسائل ضروری و کالن کشتور و رعایتت اولویّتت ،هتر
سال را به موضوعی اخاصا اااند و به ترتیب زیر نا گذاری کراند:
سال  1112سال نهضت خدمترسانی؛  1111سال پاسخگویی سه قوه به ملّت
ایران؛  1111سال همبساگی ملّى و مشارکت عمومی؛  1115سال پیامبر اعظتم؛
 1111سال اتّحاا ملّی و انسجا اسالمی؛  1113سال نوآوری و شتکوفایی؛ 1111
سال اصالب الگوی مصرف؛  1111سال همّت مضتاعف و کتار مضتاعف؛ 1111
سال جهاا اقاصاای؛  1111سال تولید ملّی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
ار سالهای اخیر چنانکه مالحظته میشتوا ،هوشتمندانه بتر کتار و تولیتد و
نوآوری تأکید شده است .اکنون ماییم و المشغولی و اناظارات آن رهبر الستوز
و فداکار برای تعالی و ترقّی ما – و بلکه همتة مستلمانان – و پیشترفت ار ابعتاا
علمی ،فرهنگی ،اقاصاای و سربلندی ار جهان▲ .
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