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حضرت آیتاهلل خامنهای در نخستین دقایق آغاز سال نو ،در پیامی به ملت شریف ایران ،با تشریح اوضاع مهم سال قبل ،چارچوب کلی و افق پیش روی ملت و
مسئوالن جمهوری اسالمی را در سال پیش رو ،ترسیم میکنند .بخشهایی از پیامهای نوروزی ایشان از سال  ۶۹تا  ۹۲را در زیر میخوانید:

ما امسال عید نوروز را در حالى برگزار میکنیم که خداى متعال با فقدان بزرگ رهبر عظیمالشأنمان ،امتحان سختى از ما کرد و دوران سختى را بر
ما گذراند .آن فقدان ،محنت بزرگى بود .امیدواریم که خداى متعال ،روح آن بزرگمرد را با ارواح مقدسهى انبیا و اولیا محشور کند و او را از ما راضى
نماید و ما را در راه او ،مستمر و مستدام بدارد .امیدواریم که خداوند ،نظر لطف و محبت خود را که در طول این یازده سال همواره بر این ملت و بر
این نظام داشته است ،باز هم آن را بر ما مستمر بگرداند و ما بتوانیم به کمک خدا و با حرکت در راه او و با استغفار و توبهى الىاللَّه ،متاع حَسَن و
قدرت و قوّت و عزت الهى را براى خودمان و براى این ملت بزرگ و فداکار تأمین کنیم.

شما ملت عزیز ما توانستید با کمکهاى خودتان به دولت و به مردم آسیبدیدهى کشور ،کارى بکنید که در طول تاریخ گذشتهى ما بیسابقه بود .ما
زلزلههاى بسیارى را دیدهایم؛ حوادث طبیعى بسیارى را در گذشته از نزدیک شاهد بودهایم؛ حادثهیی با عظمتِ زلزلهیى که در شمال پیش آمد ،بعضاً
در گذشته هم اتفاق افتاده بود؛ لیکن هیچوقت نشده بود که آثار و عوارض آن حوادث تلخ ،به این سرعت به سمت بهبودى پیش برود که در این بار
اتفاق افتاد .البته کمبودها در آن مناطق زیاد است؛ لیکن آنچه که از پیشرفت امور و کمک به زلزلهزدگان و آسیبدیدگان و تأمین مسکن و غیر اینها
اتفاق افتاد ،به برکت همکارى و همدوشى مردم با دولت و تالش فراوان ملت و دولت در این زمینه بود.

یکى از این حوادث سال گذشته ،از هم پاشیده شدن امپراتورى بزرگ و کشور اتّحاد جماهیر شوروى و زوال یک ابر قدرت بود که حقیقتاً حادثهاى بزرگ در زمان
و تاریخ ما به حساب مىآید .این حادثه از چند نظر حائز اهمیت است :اوّالً از این نظر که موجب شد در خالل کشورها و ملتهایى که استقالل و آزادى خودشان را به
دست آوردند ،کشورها و ملتهاى مسلمان نیز به این امتیازات برسند .میلیونها مسلمان در این منطقه و در همسایگى ما توانستند آشکارا و با صراحت ،آرزوها،
آرمانهاى اسالمى و فرهنگ خود را بر زبان بیاورند و آن را مطرح کنند؛ در حالى که دهها سال از این حقّ طبیعى محروم بودند.

آنچه که من به برنامهریزان و مسؤولین دولتى مؤکّداً سفارش مىکنم ،این است که در این برنامه توجّه کنند که هدف اصلى ،کمک به طبقات محروم
جامعه باشد .این ،چیزى است که ما را به عدالت اجتماعى نزدیک مىکند .هدف اصلى در کشور ما و در نظام جمهورى اسالمى ،عبارت از تأمین
عدالت است و رونق اقتصادى و تالش سازندگى ،مقدّمه آن است .ما نمىخواهیم سازندگى کنیم که نتیجه این سازندگى یا نتیجه رونق اقتصادى ،این
باشد که عدّهاى از تمکّن بیشترى برخوردار شوند و عدهاى فقیرتر شوند .این ،به هیچوجه مورد رضاى الهى و رضاى اسالم و مورد قبول ما نیست.

تذکّرى که مىخواهم عرض کنم این است که از آغاز سال جدید ،دو شاخص را به عنوان شعار براى خودمان قرار دهیم :این دو شاخص ،عبارت است
از وجدان کار و انضباط اجتماعى .این دو شاخص ،براى همه ما ،در هر جا که هستیم بسیار مهم است« .وجدان کار» یعنى اینکه اگر کارى را به
عهده گرفتیم و انجام آن را تعهّد کردیم  -چه این کار ،براى شخص خودمان یا خانواده خودمان؛ جهت نان درآوردن باشد ،و چه کارى اجتماعى و
مردمى و مربوط به دیگران باشد آن را خوب و کامل و دقیق و تمام انجام دهیم .به تعبیر معروف ،براى آن کار« ،سنگ تمام بگذاریم» .اگر ملتى داراى
«وجدان کار» باشد ،محصول کار او خوب خواهد شد ،و وقتى محصول کار نیکو شد ،وضع اجتماعى ،به طور قطع بهبود پیدا خواهد کرد.

من عرض مىکنم امسال هم میخواهم دو توصیه بکنم .یک توصیه این است که آن دو شعار [شعارهای سال  ]۷3را زنده نگه داریم ...توصیه دوم که
آن هم براى جامعه ما بسیار مهم است ،انضباط اقتصادى و مالی است .من این را از آحاد ملت و مسؤولین کشور و مأمورین دولت ،امسال تقاضا
دارم .انضباط اقتصادى و مالى یعنى مقابله با ریخت و پاش ،زیاده روى و اسراف .ریخت و پاش مالى و زیاده روى در خرج کردن و زیاده روى در
مصرف ،به هیچ وجه صفت خوبى نیست .نه اسمش جود و سخاست و نه کرم و بزرگ منشى است .فقط اسمش بىانضباطى اقتصادى و مالى است.
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پیام به ملت شریف ایران ،به مناسبت حلول سال ۷۵
من همه را به رعایت منابع مالى کشور توصیه مىکنم ...اسراف در ثروت عمومى و موجودیهاى این کشور و منابع طبیعى و نیز در آنچه که با زحمت زیاد به
دست مىآید و اسراف در نان و آب و انرژى و نیروى انسانى ،همه اینها بد است .اسراف ،نقطه مقابل آن توصیهاى است که ما در سال گذشته و سالهاى قبل
از آن عرض کردیم که عبارت از «انضباط» است .اگر بخواهیم با اسراف مبارزه کنیم ،باید براى این کار برنامهریزى انجام گیرد و آن را مسؤوالن دولتى
انجام دهند .بنابراین ،توصیه اوّل من ،مبارزه با اسراف و زیادهروى و نابود کردن اموال عمومى و اموال شخصى است؛ چون اموال شخصى هم ،به نحوى
به اموال عمومى برمىگردد.
پیام به ملت شریف ایران ،به مناسبت حلول سال ۷۶
من امسال مىخواهم مثل سالهاى قبل ،به همه مردم یک سفارش بکنم .بحمداللَّه سفارشهایى که شده ،مورد توجّه قرار گرفته است .هم مردم توجه کردهاند و
هم مسؤوالن ،و من توقّعم از هر دو است؛ هم از مردم و هم از مسؤوالن .من میخواهم به مردم عزیزمان عرض کنم که امسال همه سعى کنند اسراف را
کنار بگذارند .متأسفانه در زندگیهاى ما اسراف وجود دارد .اسراف یعنى تضییع نعمت الهى؛ یعنى نشناختن قدر نعمت الهى .البته بیشتر ،مخاطب ما در این
سخن ،افراد متمکّنند .افرادى که تهیدتست یا متوسّطند ،به نظر مىرسد که کمتر اسراف مىکنند ...کنار گذاشتن اسراف در چیزهایى که به نظر کوچک میآید؛
مثل اسراف در مصرف بیرویّه آب ،ضرورى است.
پیام به ملت شریف ایران ،به مناسبت حلول سال نو ۷۷
امسال توصیه مهمّ من عبارت است از صرفهجویى .دولت هم باید صرفهجویى کند؛ ملت هم باید صرفهجویی کند .دولت ،عالوه بر صرفهجویى بایستى
راههاى صرفهجویى را هم به مردم تعلیم دهد .تا وقت نگذشته است  -تا ماههاى اوّل سال ،سپرى نشده است  -بایستى فهرستى از انواع صرفهجوییهایى را
که مردم مىتوانند بکنند  -در آب ،نان ،بنزین و در مصارف گوناگون و همه چیزهایى که براى صرف آنها مجبوریم از سرمایههاى کشور و نفت مصرف کنیم
 و راههاى صرفهجویى در آنها را به مردم تعلیم و نشان دهند؛ مردم هم جدّاً سعى کنند که صرفهجویى نمایند.پیام به ملت شریف ایران ،به مناسبت حلول سال ۷۸
سالى که در این ساعت و در این روز آغاز مىشود ،سالى است با امیدها و با امکانات فراوان و انشاءاللَّه با توکّل به خدا ،سالى متناسب با خواستها و
ارزشهاى ملت ایران است .از مهمترین خصوصیات امسال این است که مصادف با صدمین سال والدت امام بزرگوار ماست .به همین مناسبت جا دارد که این
سال را سال امام خمینى (رحمه اللَّهعلیه) بدانیم و بنامیم .فقط هم نامیدن و عنوان ،کافى نیست .باید انشاءاللَّه همه سعى کنند شخصیت بزرگوار امام خمینى
را با همان ابعاد عظیم ،به درستى بشناسند و خصوصیات آن را انشاءاللَّه در زندگى خود و زندگى ملت و عرض و طول معنوى کشور ،اعمال و پیاده کنند.
2
پیام به ملت شریف ایران ،به مناسبت حلول سال ۷۹
سال جدیدى را در پیش رو داریم و همان طور که مىدانید ،امسال ،هم در آغاز و هم در پایان خود ،مزیّن به عید مبارک غدیر است؛ یعنى سال  ،13۷۹دو عید
غدیر دارد .بسیار مناسب است که ما این سال را به این مناسبت« ،سال امام امیرالمؤمنین ،علىبنابىطالب علیهالسّالم »بدانیم و بنامیم و خودمان را به آن
بزرگوار نزدیک کنیم ...امیرالمؤمنین علیهالسّالم در زندگى حکومتى خود ،نسبت به عدالت ،نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان ،بىاغماض و
بىگذشت بود .ماهم باید همینطور باشیم .آن حضرت نسبت به حقّ خود و به سهم خود ،بسیار پرگذشت بود؛ همه ما نیز باید همینگونه باشیم.
پیام به ملت شریف ایران ،به مناسبت حلول سال ۸۰
در زمینه آنچه که ما در سال  ۸0باید به عنوان شعارهاى اساسىِ خودمان به آن نگاه کنیم ،من دو نقطه مهم را مطرح مىکنم :نقطه اوّل ،اقتدار ملى است .اقتدار ملى
براى یک کشور ،حفظ کننده هویت او ،مایه عزّت او و وسیله رسیدن او به آرمانهاست .نکته دوم و نقطهى اساسى دیگر مسأله اشتغال است .سال را باید از آغاز تا
پایان ،سالِ تالش براى ایجاد اشتغال مفید و مولّد قرار دهیم .در مطالعات عمیق و بررسیهاى همهجانبه اقتصادى ،به این نتیجه مىرسیم که نقطه عزیمت و شروع،
عبارت است از تالش براى اشتغال .براى جامعه ما شایسته نیست که جمع بزرگى از مردم –جوانان -از اشتغال مفید و مولّد محروم باشند.
پیام به ملت شریف ایران ،به مناسبت حلول سال ۸۱
امسال ،سال شمسى ما ،هم در فروردین و هم در آخر سال در اسفند ،با عاشوراى حسینى مقارن و مصادف است .بنابراین جا دارد که ما امسال را سال
عزّت و افتخار حسینى بدانیم .امیدواریم ملت عزیز ما با تمسّک به معنویتِ حسینبنعلى علیهالسّالم و با آشنایى بیشتر با آن بزرگوار ،عزّت و افتخار و
سربلندى را براى خود کسب کند؛ همچنان که بحمداللَّه به برکت آن حضرت و به برکت اسالم و قرآن ،از عزّت و افتخار معنوى برخوردار بوده و هست.
پیام به ملت شریف ایران ،به مناسبت حلول سال ۸۲

نکتهاى که امسال اضافه مىکنم و به آن تأکید مىورزم ،این است که همهى مسؤوالن در سه قوّه ،باید نهضتى را براى خدمترسانى به مردم شروع کنند .ممکن است ما
انواع و اقسام کارها و برنامهها را در پیشرو داشته باشیم و اجرا کنیم؛ باید در میان آنها آنچه خدمترسانىِ عمیقتر و ماندگارتر و زودبازدهتر محسوب مىشود ،اولویّت
پیدا کند .به ویژه این کارها باید بیشتر در خدمت قشرهاى مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گیرد ...مسؤوالن باید مردم را در قبال یک گزارش درست و متقن،
مختار به قضاوت کنند تا مردم بتوانند کارآمدىِ نظام را به چشم ببینند و نسبت به آن قضاوت نمایند .نهضت خدمترسانى به مردم یک مبارزهى بزرگ و سنگین است؛
زیرا خدمت رساندن به عموم مردم با منافع بعضى گروههاى خاص تضاد پیدا مىکند و اینجاست که باید با مبارزه و همّت و عزم راسخ وارد میدان شد.
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