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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
السالم علیک یا موالی یا علی بن موسی الرضا المرتضی
زکوی یـار میآیـد نسیـم بـاد نـوروزی
خجسته باد عید سعید نوروز بر همه ملت بزرگ ایران و بهویژه خانوادههای شهدا ،جانبازان ،آزادگان و همه ایثارگران .به فال نیک
میگیرم که تحویل سال جدید ،ساعت هشتم بود و توسل میجوییم به امام هشتم برای سعادت امسال و هر سالمان و پیروزی
ملتمان در همه صحنهها.
تبریک میگویم به همه ایرانیان خارج از کشور و همه ملتهایی که نوروز را به عنوان یک روز آیینی ،پاس میدارند.
نوروز به معنای نو شدن و پایان کهنگیهاست ،نوروز به معنای شستن دل از کینهها است ،نوروز به معنای آغاز شکوفاییها است
و ما همه در این ساعت از خداوند بزرگ میخواهیم که همه روزهای میهن ما ،نوروزی و همه فصول حیات ما ،بهاری باشد.
از او میخواهیم که ذهن و زبان ما را با دوستی و آشتی که آیین نوروزی است ،آشناتر نماید .خشم را از نگاه ما ،ستیز را از کالم
ما و تندی را از رفتار ما ،دور کند و از او بخواهیم که همه ما با هر اعتقاد و مذهبی که داریم ،سرود وحدت علیه تفرقه و تنازع و
خشونت سر دهیم.
سالی که گذشت سالی پرافتخار ،با خاطرات ماندگار برای ملت ما بود .از همان آغاز سال که رهبری معظم انقالب فرمودند سال
همدلی و همزبانی ،همان همدلی و همزبانی و وحدت و انسجام بود که پیروزیهای بزرگی را برای ما به ارمغان آورد .آنچه در
سالهای گذشته از دید جهانیان ،بهانهای برای تهدید علیه ملت ایران بود ،یعنی فعالیت هستهای ،تبدیل شد به نمادی برای
همکاری ملتهای جهان با ایران عزیز .همان که از دید جهانیان ،دیروز به عنوان منطقه ممنوعه بود ،امروز تبدیل شد به یک
فعالیت ارزشمندی که همه در برابر آن فناوری تواضع میکنند و آن را به رسمیت میشناسند.
ملت ما با همدلی برجام را به فرجام مطلوب رساند ،زنجیرهای تحریم را پاره کرد و زمینه را برای فعالیت در زمینههای اقتصادی
مهیا نمود .تحریمهای بانکی ،مالی ،پولی ،نفتی ،پتروشیمی ،بیمه ،حمل و نقل و همه تحریمهای هستهای برداشته شد و شرایط
برای فعالیت اقتصادی مردم ما آمادهتر شد.

در این سال ،مردم بزرگ ما حماسه بزرگی را آفریدند و هفتم اسفند را به عنوان روز قدرت ملی ،آرامش و ثبات ایران به جهانیان
نشان دادند .سالی که بر ما گذشت ،سال مشارکت ،فعالیت ،موفقیت در برابر قدرتهای بزرگ و سال هموار کردن زمینه برای
شکوفایی کشور در همه بخش ها بود.
گرچه سال گذشته با سختیها و مشکالتی نیز توأم بود .من در زمینه مشکالت سال گذشته کمتر با مردم عزیزمان صحبت کردم
و بیشتر با همکارانمان تالش کردیم تا بتوانیم از سختیها عبور کنیم .شاید بتوانیم ادعا کنیم که بهترین شرایط را در میان
صادرکنندگان نفت داشتیم؛ هم از لحاظ آرامش ،هم از لحاظ کاهش تورم و هم از لحاظ بازار بورس .بحمداهلل با همه سختیها
دست ما به سمت بانک مرکزی دراز نشد و دست ما همواره به سوی مردم و باالتر به سمت آسمان و به سوی خداوند دراز بود .و
با لطف او و همت مردم ،با همه پیچوخمها ،سال را با افتخار و موفقیت به پایان رساندیم و هماکنون در سال  ۱۵که سال امید و
تالش ما است ،بیتردید همه ما میتوانیم ایرانی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ است.
من باز هم دستم را به سوی ملت بزرگ ایران دراز میکنم؛ امیدوارم و مطمئنم که با همکاری یکدیگر و با تالش و کوشش
داخلی و با تعامل سازنده با جهان میتوانیم در مسیر رونق ،تالش و رشد و فعالیت اقتصادی قرار بگیریم .انشاءاهلل خواهیم
توانست با کمک یکدیگر به رشد دو برابری متوسط  ۰۱ساله گذشته برسیم.
ما میتوانیم با تالش و کوشش همگانی به رشد  ۵درصدی برسیم؛ رشدی که نسبت به همه کشورهای همسایهمان ،انشاءاهلل
بیشتر باشد .رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد و بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانهها و مزارع برگرداند .رشدی که بتواند
جوانان عزیز فارغ التحصیل ما را به بنگاههای اقتصادی بکشاند .آنچه برای همه ملت ما مهم است اشتغال پایدار است و این کار
در سال آینده با «برجام دو» انشاءاهلل شروع خواهد شد.
گرچه ملت بزرگ ما که همیشه پیشگام بودند« ،برجام دو» را در  7اسفند سال گذشته کلیـد زدند« .برجام دو» همان اقدام
مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت ،آشتی و با همدلی شروع خواهد شد؛ برجامی که قبل از اقتصاد از اخالق آغاز
میشود .انقالب ما برای اسالم و اخالق بود ،بعثت پیامبران ما برای اخالق بود .پیامبر ما فرمود بعثت من فقط برای تکمیل
مکارم اخالقی بود .در جامعه انقالبی ما نباید اثری از دروغ ،اتهام ،بدگمانی ،بدزبانی و تندخویی باقی بماند .در جامعه ما نباید
اثری از فساد باقی بماند .ما باید از پیشگاه خداوند بزرگ بخواهیم که سال ما را سال اخالق ،سال شادی و نشاط و سال همراهی
و همدلی برای ساختن ایران اسالمی عزیزمان قرار دهد.
پروردگارا ،شادی این روزها را مایه ماندگاری امیدمان کن و امیدمان را پشتیبان تدبیرمان ساز تا همه با هم ایران را از میان
تنگناهایی که مایه رنج ملت و سختی معیشت مردم است ،برهانیم.
خدایا مدد کن تا اعتدال ،میانه روی و نشاط را از بهار بیاموزیم.
خدایا به دولت ما توان ده که همچنان پاسدار خون شهیدان بماند و میثاق ملی یعنی قانون اساسی را بنای خدمت به خلق قرار
دهد.

من در پایان می خواهم از همه آنهایی که اکنون به خاطر خدمت به هموطنان عزیزشان کنار سفره نوروزی خانواده خود نیستند و
کسانی که برای حفظ مرزها و آرامش جامعه ما تالش میکنند ،همه نیروهای امدادی ،نیروهای انتظامی و همه نیروهای خدماتی
که به مردم و مسافران نوروزی ما خدمت میرسانند ،صمیمانه سپاسگزاری کنم و بهویژه به آنها عید سال  ۰۳۱۵را تبریک بگویم.
و با یاد و نام فاطمه اطهر(س) سخن را به پایان ببرم که امسال با میالد او آغاز و با میالد آن بانوی بزرگ پایان مییابد.
اللّهمّ صلّ علی فاطمه و أبیها و بعلها و بنیها بعدد ما أحاط به علمک
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
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