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عکس :پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری

برای تولید ملی ،همه سخت کار کنند
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر معظم
انقــاب در ابتــدای ســال  ،97در پیامــی
ســال جدیــد را ســال «حمایــت از کاالی
ایرانــی» نامگــذاری کردنــد .بــه گــزارش پایگاه
اطالعرســانی مقــام معظــم رهبــری ،رهبــر
معظــم انقــاب اســامی در بخشــی از ایــن
پیام ،شیرینی ســال  ۹۶را ُبروز عظمت و اقتدار
ملــت و حضــور ملــی از اول ســال تا آخر ســال
دانســتند و افزودند :اوایل ســال ،حضور بســیار
عظیم و خیرهکننده مردم در انتخابات ریاست
جمهوری و شــوراها بود؛ بیــش از  40میلیون از
جمعیــت کشــور در انتخابات شــرکت کردند و
حضور بســیار ُپرمعنا و خوبی بود .بعد هم
این
ِ
در راهپیمایی روز قدس در ماه مبارک رمضان
و در پایان ســال هم ،راهپیمایی نهم دی و برتر
از همه راهپیمایی تماشایی بیستودوم بهمن
امسال.
ایشــان نقطــه مهــم و شــیرین دیگــر ســال
 96بــرای جمهــوری اســامی ایــران را تبدیــل
تهدیدهــای منطقــهای به فرصت برشــمردند
و فرمودنــد :نهفقط تهدیدها آســیبی به کشــور

نرســاند ،بلکه تبدیل شــد به فرصت؛ و کسانی
که آگاه از مسائل بینالمللی هستند ،این معنا
را بدرستی درک میکنند.
رهبــر معظم انقــاب همچنین با اشــاره به
تلخیهای ســال  96مانند حوادث زلزله ،سیل،
هواپیما و کشــتی ســانچی ،خاطرنشــان کردند:
برخی از مشــکالت معیشــتی قشــرها از گذشته
همچنان ادامه پیدا کرد که بایستی تالش بشود
و همه تالش کنند که انشــاءاهلل این مشــکالت
برطرف بشود.
ایشــان بــا اشــاره بــه اغتشــاشهای دی ماه
 96تصریح کردند :البته در ماههای آخر ســال،
[کــه] طبــق برنامهریزی دشــمنان ملــت ایران
اغتشــاشهایی هــم در کشــور صــورت گرفــت؛
ملت ایران خودش وارد میدان شــد و حتی آن
کســانی کــه میخواســتند اغتشــاشها را بهنام
آنهــا تمــام کنند ،خودشــان وارد میدان شــدند
و در مقابــل اغتشاشــگران ایســتادند؛ و البتــه
حادثــهای بود ،پیش آمد و عظمت ملت ایران
روشن شد.
رهبــر معظم انقــاب در ادامه دربار ه ســال

 ۹۷نیز با بیان اینکه همه باید ســخت کار کنند،
افزودند :امسال مخاطب ،هم ه آحاد ملت و از
جمله مسئوالن خواهند بود.
ایشــان ادامه دادند :مسأله اصلی ما امسال
هم ،مســأله اقتصاد و معیشــت مردمی است.
همــه بایــد تــاش کننــد ،همــه بایــد کار کنند و
محــور هم عبــارت اســت از تولید ملــی؛ یعنی
اگــر چنانچــه تولیــد ملــی را  -همــه تعقیــب
کننــد و دنبالگیری کنند ،بســیاری از مشــکالت
اقتصــادی ،مشــکالت معیشــتی مــردم -هــم
مســأله اشــتغال ،هم مســأله ســرمایهگذاری و
بقیه چیزها -حل خواهد شد.
رهبــر معظــم انقالب بــا بیان اینکــه محور،
تولیــد ملی اســت ،ادامه دادند :اگــر تولید ملی
شتاب بگیرد ،بســیاری از مشکالت حل خواهد
شــد .من ایــن را محــور قــرار دادم برای شــعار
امسال؛ شعار امسال «حمایت از کاالی ایرانی»
اســت؛ ســال «حمایــت از کاالی ایرانــی» .ایــن
فقط مربــوط به مســئوالن نیســت؛ آحاد ملت
همــه میتوانند در این زمینــه کمک بکنند و به
معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند.
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