
1- ژنـرال پرآوازه ی چین باسـتان، سـان تسـو، در کتـاب خود به نـام هنر 
جنـگ، پیروزی بر دشـمن بدون جنـگ را اوج مهـارت فرمانـده می داند. او 
برتریـن راهکار را حملـه به راهبرد دشـمن، راهـکار برتر بعـدی را حمله بـه متحدان 
او، راهـکار برتـر بعـدی را حملـه بـه سـربازان او و در نهایـت بدتریـن کار را حمله به 
شـهرهای او می دانـد. اگـر خـوب دقـت کنیـم، درخواهیـم یافت کـه اساسـاً دنیای 
بدون جنـگ وجود نـدارد و تنهـا میـدان جنگ و جنـگ افزار اسـت که عوض شـده 
اسـت. اما هـدف دشـمن همـان هدف جنـگ نظامـی یعنـی تضعیـف و فلـج کردن 

جهت سیطره یابی به حریم طرف مقابل است.

2- طبـق دانـش اقتصاد هـدف اصلـی نظـام اقتصـادی، "ایجـاد درآمد و اشـتغال" 
بـرای دسـتیابی به سـطح مطلوبـی از زندگـی و رفـاه اسـت. لـذا یکـی از اصلی ترین 
راهبردهـا در جنـگ اقتصـادی، در تنگنـا قـراردادن "معیشـت مـردم" از طریـق 
"تضعیـف تولیـد داخلـی" و ایجـاد محدودیـت در درآمد کشـور هدف اسـت. اعمال 
همـه ی تحریم هـا و اختـاالت اقتصـادی نیـز در همیـن چارچـوب معنـا می یابـد.

در حقیقـت کار اصلـی دشـمن ایـن اسـت کـه ضمـن اسـتفاده از ابـزار رسـانه و 
شناسـایی تنگناهـا و نقـاط ضعـف اقتصـادی و تمرکـز بـر آنها، بـا ایجاد مشـکات 
اقتصـادی مانند تـورم، رکـود و بیـکاری، سـطح معیشـت مـردم را تحت تأثیـر قرار 
داده و خـود از دور، نظاره گـر صف آرایـی مـردم مقابـل یکدیگـر و نظـام باشـد تـا در 
یـک جنـگ علی الظاهـر بـدون خون ریـزی، بـه اهـداف خـود برسـد. بـه گفتـه ی 
"جیمـز ریـکاردز"، استراتژیسـت اقتصـادی آمریـکا، بـه راه انداختـن جنـگ مالی و 
آشـفته کـردن بـازار ارز، کاهـش ارزش پـول ملـی، تحریم نفتـی و بانکـی و اتفاقاتی 
از ایـن دسـت، همـه در راسـتای تحقق همیـن هدف، یعنـی ضربـه زدن و بـردن امر 

"تولیـد ملـی" بـه گوشـه ی رینـگ جنـگ اقتصـادی و فلج کـردن آن اسـت. 

3- رهبر انقـاب هـم در طی چند سـال اخیـر، بارهـا ضمن هشـدار به وجـود یک 
"جنگ تمـام عیـار اقتصادی" دشـمن، بـر مسـأله ی تقویت "تولیـد ملی" بـه عنوان 
راهـکار اصلـی عبـور کشـور از ایـن شـرایط تأکیـد کـرده و همـگان را بـه حمایت و 
تقویـت آن فراخوانده انـد. ایشـان در همین دیـدار اخیر خود بـا خانواده هـای معظم 
شـهدا دراین بـاره فرمودنـد: »آنچـه بنـده نسـبت بـه مسـائل اقتصادی و مشـکات 
اقتصـادی مـردم احسـاس می کنـم کـه بایـد انجـام بگیـرد بـرای رفـع مشـکات، 
تقویـت تولیـد داخلـی اسـت، بـه مسـئولین هـم سـفارش کـرده ام؛ بایـد بـه تولید 
داخلی اهتمام ورزیده بشـود؛ مشـکات اقتصـادی مردم ان شـاءاهلل کم خواهد شـد، 
اگـر چنانچه بـه این سـمت و در ایـن جهـت حرکت جـّدی و خوبـی انجـام بگیرد.« 
)1397/9/21( امـا بـه راسـتی علـت تأکیـد چندبـاره ی ایشـان بر ایـن امر بـه عنوان 

راه حـل چیسـت؟
شـاید بتوان گفت تولیـد داخلی تنهـا هدفی اسـت که در صـورت تقویـت آن، با یک 
تیر، چند نشـان مـورد اصابـت قـرار می گیـرد. از طرفی بـا تقویـت آن، چـه از حیث 
خرید و مصـرف کاالی ایرانی توسـط دولـت و مردم، و چـه از طریق رفـع موانع تولید 
توسـط دولت، چـرخ اقتصاد کشـور به چرخـش در آمـده و ایجـاد درآمـد می کند. از 
طرفی دیگـر هم بـا تقویـت آن معضل بیـکاری، تا انـدازه ی بسـیار زیادی حل شـده 
و اشـتغال پایـدار در کشـور به وجـود مـی آورد. در نهایـت نیز همـه ی اینهـا در کنار 
اسـتقال اقتصادی کشـور، ایجـاد کننـده ی رفـاه و باال بردن سـطح معیشـت مردم 
اسـت و به همیـن دلیـل هـم راه اصلی عبـور از وضـع فعلـی، تقویـت تولیـد داخلی  

اسـت.

از  یکـی  ایـران،  ملـت  خـورده ی  قسـم  دشـمنان  از  کاسـون،  پاتریـک   -4
اقتصاددان هـای حلقه ی بنیاد واشـنگتن اسـت که همکاری مسـتمری بـا کنگره ی 
آمریـکا دارد. وی معترف اسـت:" اگر ایـران وارد تصمیم های بزرگ شـود به سـادگی 
می توانـد مردمـش را بـه سـمت رشـد تولیـد هدایـت کنـد. من تعجـب می کنـم از 
اقتصـاد ایران و مسـئولین ایـران که بـا این همه ظرفیـت، بـا راه های به این سـادگی 
بـرای نجـات اقتصـاد خودشـان ایـن کار را نمی کنند."راه حـل مشـکات اقتصـادی 
ایـران، آن چنان کـه کاسـون گفـت، راه حـل پیچیـده ای نیسـت. بـرای غلبـه در 
جنـگ اقتصـادی، عـاوه بـر "اهتمـام بـه کار جهـادی" و بـه کار گرفتـن "تمـام 
ظرفیت هـای نیمه فعـال و غیرفعـال"، کشـور نیازمنـد پرکـردن منافـذ و خألهایـی 
اسـت که امکان آسـیب پذیری تولیدملـی از آن ناحیه وجـود دارد. کافی اسـت تمام 
برنامه ریزی هـای کان کشـور مانند بودجه ی سـال 98 متناسـب با شـرایط فعلی و 

بـا لحـاظ ایـن جهت گیـری کلـی تنظیم شـود. 

امام کالم

مواظب باشید که دوباره مردم 

گرفتار ابرقدرت ها نشوند                 
امروز پــدر پیر شــما خمینــی از تمامی 
شــما کارگران و صنعتگران و متخصصان 
می خواهد که با تمام قدرت مواظب باشید که 
دوباره مردم ما گرفتار ابرقدرت ها و قدرت ها 

نشــوند. مشــکالت پس از جنگ یکی پس از دیگری رخ می نمایاند، و نظام نوپای ما 
ان شاءاهلل در مقابل آنها چون کوه ایستاده است؛ و مردم عزیز زیر فشار چرخ های زندگی 
و اقتصادی همانگونه که تا به حال برای خدا و دیــن او مقاومت کرده اند، بعد از این نیز 
با تمام توان استقامت می کنند؛ و اّل همه ی زحمات این ســالیان پر درد و اضطراب و 
افتخار از بین خواهد رفت. هوشیاری مردم در وضع فعلی یکی از عوامل پیروزی آنان بر 

باطل است.    ۲۰ دی ۱۳۶۷

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

و پاسخ رهبریپرسش مطالبه

انقالب چهل سالگی

رهبری خاطرات

هفته سخن

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال چهارم ،  شماره  164|  هفتــــه اول دی 97هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا نـشــریـه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   

             ble.im/khattehezbollah                                 :بله   

 به مسئولین کشور توصیه می کنیم تاششــان را مضاعف کنند؛ مراقب باشند فریب 
زبان بازی و ظاهرسازی دشمن را نخورند؛ مراقب باشند دشمن خبیث را که از در بیرون 
می کنند، از پنجره داخل نشود. دشمن انواع و اقسام شیوه ها و ترفندها را به کار می برد 
برای اینکه بتواند نیش بزند و زهر خودش را بریزد؛ باید مسئولین مواظب باشند. آنچه 
بنده نسبت به مسائل اقتصادی و مشــکات اقتصادی مردم احساس می کنم که باید 
انجام بگیرد برای رفع مشــکات، تقویت تولید داخلی است، به مسئولین هم سفارش 
کرده ام؛ باید به تولید داخلی اهتمام ورزیده بشود؛ مشکات اقتصادی مردم ان شاءاهلل 
کم خواهد شد، اگر چنانچه به این ســمت و در این جهت حرکت جّدی و خوبی انجام 

بگیرد.  97/9/21  

ن فریب زبان بازی دشمن را نخورند! مسئول�ی

ح�تّ دانش هم مرهون کار است

البالغه نهج

امام به من فرمودند بر تو واجب عی�ن و تعیی�ن است
بنده دوره ی دّوم ریاست جمهوری، قطعاً عازم بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشوم -حاال 

دوره ی اّول که تحمیل شد بر ما، هیچ- دوره ی دّوم دیگر یقیناً گفتم من قطعاً نامزد نمیشوم؛ امام 

به من فرمودند بر تو واجب عینی و تعیینی است -هر دو را گفتند- گفتند: هم واجب عینی است، 

هم واجب تعیینی است؛ خب بنده هم برخالف میل خودم قبول کردم و رفتم. درست این است که 

اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد، واجب بر انسان نیست، انسان نرود به سراغش و دنبال نکند آن را. 

بله، اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر شد، به گردن انسان گذاشته شد، آنجا »ُخذها ِبُقوَّة«؛بایستی با قّوت 

انسان دنبال بکند.         97/9/27

تصویری از رهبر انقالب در دوران ریاست جمهوری

من دلم می خواهد که جوان ها شرکت کنند؛ چون معتقدم که نماز جمعه مفید است. در 
طول هفته یک ســاعت را صرف این کار کردن، زمان زیادی نیست. هم عبادت است، هم 
ذکراهلَلّ است، هم شنیدن حرف های خوب است؛ منتها شما همه ی حرف هایی را که از بنده 
یا دیگران می شنوید - نه فقط صحبت های نماز جمعه را - در کارگاه ذهِن خودتان تحلیل 
کنید؛ بگویید این بخش آن درست بود، این بخش آن غلط بود. اشکالی هم ندارد. بنابراین 
شما و دیگر مستمعان نماز جمعه اگر به این توصیه عمل کنید، از بخش مفید حرفهای آن 
گوینده استفاده می کنید، بخش مضّرش هم به شما ضرری وارد نمی کند. به نظر من برای 

شرکت نکردن در نماز جمعه، این را موجب و عذری قرار ندهید.   79/12/22

کت ما در نماز جمعه  ه  �ش ن به نظر شما انگ�ی
چگونه تقویت یم شود؟

یکی از معیارهایی که من به شّدت مایل به نفی آن هستم، مسأله ی ثروت است. وقتی 
جوانی می خواهد ازدواج کند - چه پسر و چه دختر - اصًا نباید ثروت همسر و نامزد 
ازدواجش را مورد توّجه قرار دهد. به نظر من این یک جاذبه ی گمراه کننده اســت نه 
یک جاذبه ی حقیقی. پس این نباید مورد نظر باشــد؛ کمااین که در مورد خود ما هم 

همین طور بوده است.   77/7/18  

بعد از آنی که در شــهر دزفول مردم بی پناه و بی دفاع مورد تجاوز ســاحهای دورزن 
مزدوران عراقی قرار گرفتند که ما همان شــب اتفاقاً در دزفول بودیم، من صبح وارد 
شهر شــدم و در خیابانها حرکت می کردم... در این شهر نشــانه ای از حیات ایمانی و 
عزم و تصمیم به چشــم می خورد. در مقابل عظمت و شجاعت این مردم - چه زنشان 
و چه مردشان و چه جوانشــان و چه پیرشان - انســان مبهوت می ماند. ... من برای 
مردم صحبت کردم عصر همان روزی که شــبش آن حادثه اتفــاق افتاده بود هزاران 
نفر جمعیت، با شور، با هیجان، در مسجد جامع شهر دزفول جمع شدند، من سپاس 
و شکرانه ی خودم را از این همه شجاعت به عنوان یک انسانی که عاقه مند به شجاعت 
است، عاقه مند به ایمان است، عاقه مند به مردم فداکار اســت، به آن مردم فداکار 
عرض کردم االن هم از این تریبون عظیم نماز جمعه، از این تریبون میلیونی و از میان 
شما برادران و خواهران نمازگزار به تمام مردم شــهر دزفول از زن و مرد و پیر و جوان 

درود می فرستم. مردمان شجاع، مؤمن، متوکل به خدا.    59/8/9

یک جاذبه  گمراه کننده در ازدواج 

در مقابل عظمت مردم دزفول انسان مبهوت یم ماند

این است رویش حزب هللا
 این را باید توّجه کرد که وقتی ما از امکان انحراف نســل جوان می گوییم، از ظرفّیت 
و امکان هدایت و رویِش نســِل جواِن مؤمن هم بگوییم؛ امروز در نظام ما این جوری 
است. شــما ببینید... شــهید ُحَججی... او هم یک جوانی اســت در سّن 2۵ سالگی؛ 
یعنی همین اینترنت و همین کانال هــای اجتماعی و همین روزنه های اغواگر صوتی 
و تصویری و همه جوری، ایــن جوان را هم احاطه کرده، مثل هــزاران جوان دیگری 
که احاطه کرده، اّمــا او این جوری از آب درمی آید... ایــن رویش های جدید انقابی و 
اسامی را نباید دستِ کم گرفت، اینها خیلی باارزشند، قدرشان را باید دانست. به بنده 
نامه هایی نوشته می شود از طریق ]واحد[ ارتباط مردمی، برای حضور در جبهه های 
جنگ؛ جبهه ی جنگ در کجا؟ در سوریه، در حلب! همین طور مدام نامه می نویسند، 
التماس می کنند. بعضی ها خودشان التماس می کنند، بعضی ها والدینشان التماس 
می کنند که »جوان ما خیلی بی تابی می کند، فان می کند، شما اینها را بفرستید مثًا 
]بروند[«. اینها پدیده های باورنکردنی است؛ یعنی اگر واقعاً اینها را نقل می کردند برای 
ما از یک زمان دیگر و خودمان ندیده بودیم، به آسانی حاضر نبودیم باور کنیم اینها را؛ 

اّما در زمان ما دارد اتّفاق می افتد.     96/5/30   

هدف گوشه  رینگ 
جنگ اقتصادی

علت تأکید چندباره  رهبر انقالب بر تقویت »تولید ملی« چیست؟

غلبه و قدرت متعلّق بـه آن ملّتی و آن مردمی اسـت کـه معتقدند اگـر در این راه برایشـان خطری پیـش بیاید، ضرری پیـش بیاید، شـهادت و از دنیا رفتن پیـش بیاید، آنهـا برنده هسـتند، بازنده نیسـتند؛ آن ملّتی که ایـن روحیه را، 
این اعتقـاد را دارد، شکسـت برای آن ملّـت وجود ندارد؛ ایـن ملّت پیش خواهـد رفت، همچنان کـه ملّت ایـران در راهِ بسـیار پُرخطر و پُرزحمـت خود، تا امـروز پیش رفته اسـت.  97/9/21

* در 28 آذرماه 1361، ارتش بعث صدام، با حمله  و بمباران هوایی شهر دزفول، 620 نفر از مردم غیور این شهر را شهید، و 287  نفررا مجروح کرد.

مل�ت که روحیه شهادت دارد، شکست نخواهد خورد     

این شماره تقدیم یم شود به روح
 شهدای حادثه بمباران شهر دزفول*

همه انقالب ها ریزش دارند 1
انقاب ماندگار خواهد شد. بدیهی است که ما، هم ریزش داریم، هم رویش 
داریم؛ بارها بنده گفته ام این را. کسانی هستند که یک روز انقابی بودند، 
بعد فردا به خاطر یک عارضه ای، یا بحق یا بناحق، از انقاب روبرمیگردانند... همه ی 
انقاب ها ریزش دارند، همه ی نهضت های اجتماعی ریــزش دارند اّما در کنار این 
ریزش ها رویش ]هم [ هســت. من اّطاعاتم کم نیست، من از خیلی جاها مّطلعم؛ 
بنده وقتی نگاه می کنم، رویش ها را بیش از ریزش ها می بینم؛ این همه جوان مؤمن، 
این همه تحصیل کرده ی مؤمن، این همه افراد تحلیلگر مؤمن، این همه افراد کارآمد در 

مسائل فّنی و در مسائل علمی، همه مؤمن؛ اینها رویش های انقاب است. 94/10/19

صدر اسالم هم رویش و ریزش داشت 2

شما به صدر اسام نگاه کنید، ببینید آن کسانی که در دوران غربت اسام و 
غربت علی، از امیرالمؤمنین دفاع کردند، چه کسانی بودند؟ اینها سابقه داران 
اسام نبودند. ســابقه داران اســام، جناب طلحه و جناب زبیر و جناب سعدبن ابی 
وّقاص و امثال اینها بودند. بعضی از اینها علی را تنها گذاشتند؛ بعضی از اینها در مقابل 
علی ایستادند. اینها ریزش ها بودند. اما رویش کدام است؟ رویش، عبداهللَّ بن عّباس 
است؛ محّمدبن ابی بکر است؛ مالک اشتر اســت؛ میثم تّمار است. اینها رویش های 
جدیدند. اینها که در زمان پیامبر نبودند؛ اینها در همان دوران غربت اسام روییدند؛ 

اینها نهال های تازه اند. 78/9/26

ن یک عده این قافله از راه باز نیم ماند با برگش�ت 3

گفتند: »آن کســانی که در دوران جهاد مقدس و دفاع مقدس، در جبهه های جنوب و غرب رفتند وارد میدانها 
شدند و جان خود را کف دست گرفتند، به سه دسته تقسیم میشوند: بعضی ها از گذشته شان پشیمان میشوند، 
بعضی ها بی تفاوت میمانند، بعضی ها پایبند میمانند. آنهائی که پایبند میمانند، باید از غصه دق کنند«. این جمله ی اخیر 
را من قبول ندارم. آنهائی که پایبند میمانند، شاهد به ثمرنشستن این نهال و تناورشدن این درخت خواهند بود. اینجور 
نیست که با روی گرداندن کسانی، این حرکت عظیم، این بنای مْعظم و شامخ تکان بخورد. با برگشتن یک عده ای از این 

قافله ی عظیم، هرگز این قافله از راه باز نمیماند؛ »من یرتّد منکم عن دینه فسوف یأتی اهلل بقوم یحّبهم و یحّبونه«. 91/7/22

اهل فکر روی این پدیده تامل کنند 4

جوانهای ما که آن روز نبودند، اما امروز هستند؛ این مژده است، این بشارت است. اهل فکر و اهل 
تأمل، بر روی این پدیده ی شگفت آور تکیه کنند که در نظام جمهوری اسامی، با وجود همه ی 
کج تابی هائی که از گوشه و کنار دیده شده، امروز این انگیزه، این ایستادگی، این آگاهی، این عزم راسخ، بین 

جوانهای ما، از دوران دفاع مقدس اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. 91/7/22

انقالب پ�ی شد�ن نیست 5

ما یک ملّت زنده ای هستیم، خوشبختانه انقاب زنده است، انقاب جوان است. اینها منتظر 
بودند بنشینند تا انقاب پیر بشــود؛ ماها پیر می شــویم، ]اّما[ انقاب پیر نمی شود. انقاب 
بحمداهلل در اوج نشاط و جوانی و توانایی و فّعالّیت و زایندگی و تولیدکنندگی است. وقتی شما به این 
جوان های انقابی نگاه می کنید، تصدیق می کنید که انقاب دارد همچنان تولید می کند و زایش دارد؛ 

دائم رویش در انقاب وجود دارد. 96/3/22

رویش زبدگان مومن انقال�ب 6

ما شاهد رشــد و رویش یک طبقه ی جواِن عاقه مند، مؤمن، جستجوگر در زمینه ی انقاب، 
و پیدایش زبدگانی در این زمینه هستیم؛ این قابل انکار نیست؛ هم در دانشگاه هامان، هم در 

حوزه ی علمیه مان، هم در سطح جامعه مان. 84/10/13

خزان؛ طبیعت موجود زنده است 7

انقاب زنده است، این اصول زنده است؛ هیچ مانعی ندارد که برگ و بار عوض بشود. خزانهایی در 
راه است؛ این یک حرکت طبیعی است برای موجودات زنده ی عالم. همیشه ریزش و رویش وجود 

دارد؛ مهم این است که در کنار ریزش، رویش هم وجود داشته باشد؛ و امروز این جور است. 84/4/7

نباید با خروج بر�ن از کاروان، انقالب را غریب دید 8

دل انسان غمگین می شود و می شــکند به خاطر این که چرا کسانی که نان انقاب را خوردند، 
نان اســام را خوردند، نان امام زمان را خوردند، دم از امام زمان زدند، دم از ائّمه ی معصومین 
زدند، حاال طوری مشــی کنند که اسرائیل و آمریکا و سیا و هرکســی که در هر گوشه ی دنیا با اسام 
دشمن است، برایشان کف بزنند! این، انســان را غّصه دار می کند. ولی به شما عرض کنم، بشارت های 
الهی این قدر زیاد است که هر غمی را از دل پاک می کند. بشارت های الهی خیلی زیاد است. نباید خیال 
کرد که اگر چهار نفر آدمی که سابقه ی انقابی دارند، از کاروان انقاب کنار رفتند، پس انقاب غریب 
ماند. نه آقا، همه ی انقاب ها، همه ی فکرها، همه ی جریانهای گوناگون اجتماعی، هم ریزش دارند، هم 

رویش دارند؛ ریزش در کنار رویش. 78/9/26

در طول انقالب  برخی از  انقالبیون، به دالیل مختلف دچار ریزش شده و حتی از گذشته ی خویش نیز پشیمان شده اند. همین امر هم موجب اضطراب در دل عده ای از انقالبیون شده 
اســت. رهبر انقالب اما از آنجا که انقالب را به مثابه »موجودی زنده« در نظر می گیرند، ریزش ها را امری طبیعی در جهت سیر تکاملی انقالب می بینند، که باید آن را در کنار موضوع 

دیگری به نام »رویش های انقالب« مالحظه کرد. خط حزب اهلل در اطالع نگاشت زیر »ریزش ها و رویش های انقالب« در کالم ایشان را بررسی کرده است.

معجزه انقالب 9

بعد از چهل سال شما می بینید جوان مؤمن 
مسلمان که نه امام را دیده است، نه انقاب 
را دیده است، نه دوران دفاع مقّدس را دیده است، نه 
آن حماسه ها را از نزدیک دیده، اّما امروز با روحیه ی 
انقابی، مثل همان جواِن اّوِل انقاب -مثل هّمت 
و خّرازی و بزرگانــی از این قبیل- می رود وســط 
میدان و با عاقه، با احساس مسئولّیت، با شجاعت 
تمام در مقابل دشمن می ایستد. اینکه من می گویم 
جوان های مؤمِن امروز، از لحاظ انگیزه از جوان اّول 
انقاب اگر جلوتر نباشــند عقب تر نیستند، یعنی 
این. اینها رویش های انقابند. این معجزه ی انقاب 
اســت، این معجزه ی نظام جمهوری اسامی است 
که می توانــد همان روحیه های پُرتــاش و قوی و 
فوالدین را بازآفرینی کند به شکل همین شهدای 
امروز شــما؛ اینها مایه ی افتخارند، اینها ستونهای 

این انقاب و این کشورند. 97/9/21

وق�ت �انه انرژی هر ایرا�ن
 794 درصد رشد یم کند

در دنیـای امـروز، انـرژی از جملـه عوامـل حیاتـی و اسـتراتژیک بقـای یـک کشـور 
اسـت. از طرفی دسترسـی افـراد یک جامعـه به انـرژی موجب بهبود بیشـتر سـطح 
اسـتاندارد زندگی شـده و از طرفی دیگر در رشـد و توسـعه ی بخش تولید هر کشـور 

نقش قابـل توجهـی دارد.
در طـی دوره ی پـس از پیروزی انقـاب اسـامی، زیرسـاخت های مربوط بـه تولید، 
انتقـال و توزیـع انـرژی  از جمله برق و گاز توسـعه ی چشـمگیری داشـته اسـت و در 
بخش هـای دیگـر نیـز عملکـرد بـه گونـه ای بـوده که نیـاز کشـور بـه انـرژی تأمین 
شـده اسـت. بر طبق آمار، رونـد تغییـرات مصرف سـرانه ی انـرژی در کشـور گویای 
رشـد 794 درصدی آن نسـبت بـه ابتـدای انقـاب اسـت، به نحـوی که مقـدار کل 
تولیـد انـرژی کشـور کـه در ابتـدای انقـاب 99.46 میلیـون تن معـادل نفـت بود، 
در سـال 92، بـه رقمی معـادل 329 میلیـون تن معـادل نفت رسـید. )میـزان تولید 
انـرژی را در ادبیات آکادمیـک، بر مبنای میـزان انـرژی حاصل از یک بشـکه ی نفت 
سـنجیده می شـود.( در جدول زیـر آمـار تولید سـاالنه ی انـرژی ایران و کشـورهای 

"هم سـطح" خـود قابل مشـاهده اسـت: 

19802013نام کشور
میزان تغییر

)میلیون تن معادل نفت(
رشد 

ساالنه)درصد(

99.46329229.۵3.48ایران
48244.8196.84.77برزیل

10.7844.6633.884.14پاکستان
10.763120.33ترکیه
کره 

9.636.1۵26.۵3.8۵جنوبی

عربستان 
۵6۵.78696130.20.۵9سعودی

36.693.4۵6.82.7مصر

همچنین با پیـروزی انقاب اسـامی، عاوه بر رشـد مصرف سـرانه ی انرژی، کشـور 
توانسـت با افزایش معنادار تولید انـرژی از طریق توسـعه ی زیرسـاخت ها و... در بین 
کشـورهای هم  سـطح خـود، "بیشـترین میـزان تغییر" را داشـته باشـد. شـکل زیر 

بیانگر میـزان تغییـر در قالب نمودار اسـت.
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اسام با کارگر صادق است، روراست است، منطق دارد. کار، ارزش آفرین است؛ ارزش است. 
در یک روایتی هست که: »العلم یهتف بالعمل فان اجاب و ااّل ارتحل«؛)1( یعنی حّتی دانش، 
مرهون کار است. در این روایت - که یک بیان نمادین و سمبلیک است-می فرماید: دانش، 
کار را صدا می زند؛ اگر کار پاســخ داد، دانش می ماند و توسعه پیدا می کند؛ اگر کار پاسخ 
نداد، دانش هم می رود. ببینید چه بیان زیبائی است. یعنی پیدایش دانش، پایداری دانش، 
پیشرفت دانش، وابسته ی به کار است. اینها منطق است، اینها مبنای فکری است؛ اسام 

اینجوری است. اسام با قشر کارگر، صادقانه برخورد می کند.  91/2/10       |       1 ( قصار 366

با اطالع یم گویم
رهبر انقالب: ما شاهد رشد و رویش یک طبقه  جواِن عالقه مند، مؤمن، جستجوگر 
در زمینه  انقالب، و پیدایش زبدگانی در این زمینه هستیم؛ این قابل انکار نیست.


