
تحریم آخرین آوردگاه رویارویی دشمن با جمهوری 
اسالمی اســت و آخرین نفس های دشمنی او. »در 
میدان های واقعی، تنها دو عامل ماّدی در اختیار جبهه ی استکبار 
بوده و هست: یکی تهدید نظامی، یکی تحریم. استکبار غیر از این 
دو هیچ چیز در اختیار نــدارد. از لحاظ قــدرت منطق، قدرت 
استدالل، توانایی بر اثبات حّقانّیت، دست استکبار بسته است.« 
93/4/16 تهدیــد نظامی اما بلوفی بیش نیســت بــرای اینکه 
»آمریکایی ها هم می دانند که اگر جنگی را اینجا شــروع کنند، 
صددرصد به ضررشان تمام خواهد شد. جمهوری اسالمی و ملّت 
ایران آن مجموعه ای هســتند که هرکس بــه آنها تعّرض بکند 
ممکن اســت ضربه بزند، اّما ضربه ی بزرگ تر را خودش خواهد 

خورد.« 97/5/22 پس تنها گزینه ی پیِش روی آنها تحریم است.
دو تجربه از تبدیل تهدید تحریم به فرصت

اما تحریم نیز موضوع الینحلی نیست و در طول سال های بعد از 
انقالب، بارها با آن مواجه بوده و در بسیاری از مواقع موفق به حل 
آن شده ایم. مثال ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحي تحریم ها علیه 
ایران در دولت اوباما، توضیح می دهد که چگونه ایران توانست با 
یک برنامه ی منسجم مبتنی بر استفاده  از ظرفیت های داخلی، 
در ماجرای مهم "تحریم بنزین" آمریکا علیه ایران چیره شود. او 

چنین می نویسد: "در سال هاي 2009 و 2010 خرد جمعي در 
واشنگتن ایجاب مي کرد که اعمال تحریم ها بر واردات بنزین ایران 
و سایر محصوالت نفتي و بنزیني مي تواند دولت ایران را از پاي در 
بیاورد. به همین دلیل تحریم واردات بنزین ایران در قانون سیسادا 
گنجانده شد. اما چه اتفاقي افتاد؟ ایران به جاي اینکه بالفاصله 
امتیاز بدهد روش هاي مختلــف دور زدن تحریم ها  را در پیش 
گرفت و در کنار آن نیز پاالیشــگاه هاي خود را باز طراحي کرد تا 
نیاز بنزین داخلي را تأمین کند. پس ایران توانســت از این فشار 
عبور کند... ایران فشار ناشي از منع واردات بنزین را احساس کرد 

اما آن را قابل مدیریت کردن دانست و از آن عبور نمود."
نظیر همین موضوع، در ماجرای ســوخت 20درصد هسته ای 
نیزتکرار شــد. »ســوخت رآکتور تحقیقاتی تهران داشت تمام 
می شد، به ما گفتند باید بیائید اورانیوم 3/5 درصدتان را به فالن 
کشور بدهید تا او تبدیل کند به 20 درصد؛ بعد او بدهد به فالن 
کشور، که او تبدیل کند به ســوخت؛ بعد با اجازه ی آقایان دنیا، 
این ســوخت بیاید داخل! یعنی از چندین خان بگذرد، که قطعاً 
هم نمی گذشت. اگر چنانچه ما می خواستیم سوخت هسته ای 
را برای همین رآکتورهای تحقیقاتی که در اینجا داریم، از اینها 
بخریم، تا ملت ایران را ذلیل و تحقیر نمی کردنــد، ذره ای از آن 

را به ما نمی دادند... خب، اینها فکــر می کردند که ما برای خرید 
سوخت 20 درصد مجبور خواهیم شد و زیر بار خواهیم رفت؛ لذا 
این موانع را درست کردند. اما جوان های ما آمدند کار تحقیقاتی 
کردند و سوخت 20 درصد را خودشــان درست کردند. بعد آنها 
خیال می کردند که ما نمی توانیم صفحه ی ســوخت و میله ی 
سوخت درســت کنیم؛ اما جوان های ما درســت کردند و کار 

گذاشتند.« 91/12/21
پس حل معادله ی تحریم، کار چندان دشــواری نیست. در واقع 
راه حل تحریم، مســیر و منطق مشــخصی دارد که در دنیا نیز 
بارها آزموده شده اســت. برای حل آن، حداقل سه شرط اصلی و 

بنیادین وجود دارد:
1- احساس مسئولیت و اقدام مضاعف: »در مواجهه ی با 
مشکل، دو جور آدم داریم: یک جور آدم هست که وقتی با مشکل 
مواجه می شود احساس مسئولیت مضاعف پیدا می کند، جوشِش 
غیرت پیدا می کند. وقتی می بیند مشــکل پیش آمد انگیزه ی 
او مضاعف می شــود، احساس مســئولیتش مضاعف می شود، 
احساس می کند تحّرک بیشــتری باید انجام بدهد، وارد میدان 
 بشــود. یک جور آدم هم هســت که وقتی با مشکل مواجه شد 

3  دچار یأس و ترس و منفی بافی و "نمی شود" و "نمی توانیم" و
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هزاران انسان فداکار و آگاه، با درک صحیح از موقعیت و شــناخت نیاز زمان در عملیات پیچیده ی بیت المقدس شرکت کردند که نتیجه ی آن شکل گیری 
حماسه ی تاریخی و ماندگار فتح خرمشهر بود؛ بنا بر این بزرگداشت اینگونه حوادث، وسیله ای برای تجدید حیات ملی و آسان کردن راه عزت و عظمت ملت 

ایران محسوب می شود.   7۸/3/3

عملیاتبیتالمقدس،حماسهتاریخیوماندگارفتحخرمشهر|  اینشمارهتقدیممیشودبهارواحطیبهشهدایعملیاتبیتالمقدس

ن حرم از نسل مدافع�ی

اطالع نگاشت

اززنگکتابخوانیدرمدرسه
تاجلوگیریازکتابمضر

روایتی از حضور مستمر رهبر انقالب در نمایشگاه بین المللی کتاب

2

نفسهایآخردشمن
تحلیل خط حزب اهلل از بیانات

 رهبر انقالب در واکنش به اقدام اخیر آمریکا
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ماه اردیبهشت، هر سال میزبان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در دو هفته ی ابتدایی خود است که بی شک یکی از چند رویداد اصلی فرهنگی در طول سال است. به همین مناسبت 
نشریه ی خط حزب اهلل مروری مختصر دارد بر بازدیدهای رهبر انقالب در 34 ساله گذشته از نمایشگاه کتاب تهران و حواشی کمتر منتشرشده ی این دیدارها.

اززنگکتابخوانیدرمدرسهتاجلوگیریازکتابمضر
روایتی از حضور مستمر رهبر انقالب در نمایشگاه بین المللی کتاب
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2- نیازها و هدف ها را در نظر بگیرید 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران پس از ســال اول، یک سالی 
به خاطر برخی مشکالت تعطیل بود و پس از آن در سال های 68 
و 69 برگزار شد. حضور سرزده و بدون اطالع قبلی رهبر انقالب از 
سومین نمایشگاه کتاب تهران، در سال 69 دومین حضور ایشان در 
این نمایشگاه بود. از همان سال تاکنون، یکی از برنامه های ثابت این 
بازدید، حضور در برخی از غرفه ها و گفتگو با ناشران بوده است. مثاًل 
در همین دوره، ایشان در برنامه ی سه ساعته ی بازدید از نمایشگاه، 
از غرفه »چاپ و نشــر بنیاد جانبازان« نیز بازدید کردند و  ضمن 
امضاء دفتر یادبود این غرفه، چنین مرقوم فرمودند: »ان شــاءاهلل 
در گزینش کتاب موفق باشید و در چاپ و گزینش موضوع برای 

تهیه ی کتاب حتما نیازها، هدف ها و تفکرات را درنظر بگیرید.«

4- از زنگ کتابخوانی تا جلوگیری از کتاب مضر
مصاحبه  در انتهای بازدید از نمایشــگاه در طول این ســال ها هم یکی از برنامه های ثابت رهبر انقالب در 
نمایشگاه کتاب بوده است. در این مصاحبه ها در کنار تأکید و توصیه ی همیشگی بر اهتمام مردم به خصوص 
جوانان به فرهنگ کتابخوانی، نکات متنوع دیگری هم  وجود داشــته اســت. مثال رهبر انقالب در سال 
 75 فرمودند: »این ایامی را که نمایشــگاه کتاب در تهران برگزار می شــود، به نظر بنده باید »بهار کتاب«
 نامید.« 22/ ۰2/ 75  یا در سال 76 پیشــنهاد اختصاص زنگ کتابخوانی در مدارس را مطرح کردند. و یا در 

سال 77 تأکید کردند که »دولت باید جلِو کتاب مضر را بگیرد«. 

1- آغاز مبارزه برای استقالل فرهنگی
13  آبان 1366. هنوز نه سال بیشتر از سقوط رژیم ستم شاهی 
و استقرار نظام جمهوری اسالمی نگذشته است. جنگ، اگرچه 
مهم ترین مسئله ی کشور اســت ولی این موضوع باعث نشده 
نظام اسالمی از شعارها و اهداف خود صرف نظر کند. آیت اهلل 
خامنه ای، رئیس جمهور وقت در افتتاحیه ی اولین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران یکی از اصلی ترین همین شــعارها را 
مورد تأکید قرار می دهد: »استقالل فرهنگی«. ایشان در این 
سخنرانی یکی از اصلی ترین پایه های استقالل فرهنگی را نیز 
رواج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و انس با معارف دانســتند، 
که اصال این نمایشــگاه هم با همین هدف تدارک دیده شده 
اســت. نباید از این نکته هم غفلت کنیم کــه برگزاری چنین 
نمایشگاهی با حضور 200 ناشر داخلی و 196 ناشر خارجی از 

32 کشور در شرایط آن سال ها کار تحسین برانگیزی بود.

3- برای اینکه جوان ها بیایند کتاب ها را ببینند
رهبر انقالب در سال  71 دلیل برنامه ی مداوم حضور و بازدیدشان از نمایشگاه کتاب را در مصاحبه هایی که در پایان 
بازدید با خبرنگار صداوسیما داشته اند چنین بیان کرده اند: »یک علّتش، شوق ذاتی خودم به کتاب است، که مایلم کتاب 
و کتابخانه و منشورات جدید را ببینم. لکن یک علّت هم به خاطر این است که اهمیت این کار را می خواهم به جوانانی که 

فرصت و توان جسمانی بیشتری از مثل من دارند، بگویم که بیایید کتاب ها را ببینید و از آنها استفاده کنید.«  71/۰2/17 

5- گمانه هایی درباره علت عدم حضور
با همه ی اهتمام رهبر انقالب به حضور در نمایشگاه کتاب، اما سال 78 به نمایشگاه نرفتند! گفته می شد 
که اعتراض ایشان به نابسامانی وضع چاپ کتاب و انتشار مطلب مضر و منحرف کننده ی ذهنیات جامعه، 
از جمله ی دالیل اصلِی این عدم حضور بوده اســت. چند روز پس از برگزاری نمایشــگاه کتاب سال 78، 
این یار، ناشران به دیدار رهبر انقالب رفتند و ایشان پس از بازدید از نمایشگاه کوچکی که در حسینیه ی 
امام خمینی )رحمه اهلل( برپا شــده بود همین نکته را صراحتاً متذکر شــدند: »نوع دوم کار ] فرهنگی[ 
که غلط است، این اســت که انگیزه ی آن صرفاً ارائه یک ســخن علمی یا یک نظر فلسفی یا اجتماعی یا 
سیاسی نیست؛ بلکه جزئی از چارچوب یک طرح براندازی است. نشر این هم مضّر است. دشمن وقتی که 
می خواهد با ابزار فرهنگی به کشــور و جامعه و نظامی حمله کند، چیزهایی را هدف می گیرد، که به نظر 
من امروز در کشور ما چنین چیزهایی هست. هم در عالم کتاب هست، هم در عالم مطبوعات هست، هم 
در عالم هنر هست.«  7۸/۰2/2۸ البته عدم حضور رهبر انقالب در نمایشگاه کتاب، به دالیلی مشابه آنچه 

گفته شد، در برخی سال های دیگر نیز تکرار شد.



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

    3سال چهارم،  شماره 1۸1|  هفته  دوم اردیبهشت ۹۸

"چکار کنیم" و این چیزها می شــود. مدیران  1  
دولتی باید از نوع اول باشــند یعنی وقتی با مشکل 
مواجه می شــوند این روحیه در آنها وجود داشته 
باشــد؛ روحیه ی برخورد، روحیــه ی "می توانیم"، 

روحیه ی "حتماً اقدام می کنیم". 97/4/24
2- برطرف کردن نقاط آســیب پذیر: مثال 
وابســتگی بودجه ی کشــور به نفت، یک نقطه ی 
مهم آسیب پذیر در اقتصاد کشــور است که اتفاقا 
از همین رخنه، دشــمن در برهه هــای مختلف به 
کشور آســیب زده اســت. »بارها گفته ایم که باید 
خودمــان را از این مکیــدن نفت و وابســته بودن 
به نفت بتدریج جدا کنیــم و این را باید بتدریج کم 
کنیم. سیاست نفت و باال پایین شدن نفت، دست 
دیگران اســت؛ نفت مال ما اســت اّمــا اختیارش 
دســت دیگران اســت. 95/1۰/19 ما اگر وابسته ی 
به نفت نباشــیم، ما اگر تولید داخلی مان را تقویت 
بکنیم، آن روزی کــه نفت از صــد دالر می آید به 
بیســت وچند دالر، دیگر تنمان نمی لــرزد. ما اگر 
بتوانیم تولید داخلــی را رونق بدهیــم، رکود را از 
بین ببریم، آن وقتی که دشــمن واردات فالن کاال 
 را محدود می کند، ممنوع می کنــد، ما خم به ابرو 

نمی آوریم.« 94/11/19
3-  توجه به استعدادها و ظرفیت های داخلی: 
تجربه ی جهانی بیانگر آن است که هر کشوری که 
به توســعه و پیشرفت دســت پیدا کرده، از طریق 
شــناخت دقیق ظرفیت های داخلــی و به فعلیت 
رساندن آنها اســت. جز این اساســا راهی متصور 
نیست و ما نیز چاره ای نداریم جز همین راه. آن هم 
در حالی که به اذعان تحلیلگران داخلی و خارجی، 
استعدادهای ایران بی بدیل است و در کمتر کشوری 
می توان نظیر آن ها را یافت. »ظرفّیت های کشــور 
بسیار باال است؛ ما توانایی هایمان، استعدادمان در 
کشور خیلی زیاد است؛ یعنی اگر ما امیدواری هایی 
را به آینده ابراز می کنیم و می گوییم که این کارها 
بایــد انجام بگیرد یــا می گوییم ایــن کارها انجام 
خواهد گرفــت، این با تکیــه ی بــر ظرفّیت ها و 
توانایی های بالقّوه ی کشــور اســت. ما کشورمان، 
هم از لحاظ نیروی انســانی، هم از لحاظ نیروهای 
طبیعی - نیروهای زیرزمینی، روی زمینی و امکانات 
گوناگون- جزو کشــورهای ثروتمند محســوب 

می شود.« 94/1/1
برآیند این سه شرط بنیادین، منتج به »قوی شدن 
کشور« در مواجهه ی با دشمن خواهد شد. و آنگاه 
می توان امیــدوار بود که نفس های آخر دشــمن، 
با سرعت بیشتری به پایان خود برسد. »بدانید که 
آنچه امروز دشمنان علیه جمهوری اسالمی... انجام 
می دهند، نََفس های آخِر دشــمنی دشمن نسبت 
به جمهوری اسالمی اســت. هر چه آنها سخت تر 
بگیرند، اراده ی ما قوی تر خواهد شــد؛ هر چه آنها 
 شــّدِت عمل به خرج بدهند، مــا قوی تر خواهیم

 شد.« 9۸/1/26

13
۸613
۸913
97

7-  یادی از انتشارات اســالمیه و خانواده 
کتابچی 

تخصص رهبر انقالب در علم رجال زبانزد 
اهل حوزه هســت، اما گویا رهبر انقالب 
در صنعت نشــر هم همین تخصص را 
دارند. مثال ســال 89، رهبر انقالب وارد 
غرفه ی »دارالکتب االســالمیه« شــد و 
مرد مســنی را دید و با صمیمیت گفت: 
سالم علیکم، شــما آقامرتضی هستید؟ 
سر و مویی ســفید کردید... خدا رحمت 
کند حاج محمد را... از عموتان چه خبر؟ 
از بچه های ایشان کســی در کار کتاب 
هســت؟ پیرمرد ســرحال و سرخوش، 
جواب رهبر انقالب را داد و گپ مفصلی 
با هم زدند. آخر سر رهبر انقالب گفتند: 
خدا شما را حفظ کند. زحمات خانواده ی 
شــما در حــوزه ی کتاب هــای دینی 
فراموش نشدنی است. من مرحوم آشیخ 
احمد را هم دیده بــودم، با پدربزرگ من 
دوســت بود و گاهی مشــهد می آمدند. 
 خدا ان شاءاهلل گذشتگان شما را رحمت

 کند.  ۸9/۰2/24

6- باید ُکردی هم یاد بگیریم
یکی از ناشران  ، یک نهج البالغه ی ُکردی منتشر کرده بود. آقا پرسیدند: 
»این را کردهای ایران با همه ی گویش ها می فهمند؟« که جواب مثبت 
بود. بعد پرســیدند: »کردهای عراق چه؟« جواب با توجه به برگزاری 
نمایشگاهی در عراق و استقبال مردم، مثبت بود. بعد آقا چند صفحه ای 
از نهج البالغه را تورقی کردند و رو کردند بــه وزیر و گفتند: »کردی، 
فارسی است، تنها زیاد تغییر کرده است.« در همین حین غرفه دار یک 
نهج البالغه برداشت تا به آقا هدیه بدهد، ایشان هم با لبخند گفتند: 

»انشاءاهلل باید کردی هم یاد بگیریم...« ۸6/۰2/15

۸- هیچ کاری مانع کتابخوانی نیست
یک بــار هم گزارش گر صداوســیما 
با هماهنگی قبلی آمــد و کنار رهبر 
انقالب ایستاد و در فرصتی که پیش 
آمد از ایشان پرســید: شما عرصه ی 
کتاب را عرصه ی جهاد دانســته اید، 
لطفا در یکــی دو جمله توصیه ای در 
این مورد بفرماییــد. رهبر انقالب که 
معلوم بود از ماجــرای مصاحبه خبر 
نداشــت، گفتند: پریروز در جلسه ی 
کتاب دا بــه اندازه ی کافــی گفتم. 
گزارشــگر اصرار کرد یکی دو جمله 
تبرکاً. آقا هم گفتند: کتابخوانی جزء 
اصلی کارهای زندگی اســت؛ این را 
همه مان باید بفهمیــم و باور کنیم. 
اگر جزء کارهای اصلــی زندگی بود، 
طبعــاً در برنامه هــای اصلی زندگی 
خودش را جا می دهد. همچنانی که 
در برنامه های اصلی، هیچ کاری مانع 
کار دیگری نیســت، هیچ کاری مانع 
کتابخوانــی هم نخواهد بــود. باید با 

کتاب انس پیدا کرد.« ۸9/۰2/24

9- دوست داشتم همه  نمایشگاه را ببینم
آخرین غرفه ای که رهبر انقالب در سال 97 از آن بازدید کردند، تحسین 
و تأیید ایشان را به همراه داشــت: »چه کار خوبی کردید.« از مسئول 
غرفه سؤال پرسیده شــد که آقا کدام کار را گفت خوب است؟ غرفه دار 
کتاب "بر بال پرستوها"را نشان داد، که مختص وصیت نامه ی شهدای 
مدافع حرم بود. وقتی بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه سال 97 به پایان 
رسید، و داشتند می رفتند، رو به سید عباس صالحی، وزیر ارشاد کردند 
و گفتند: عالقه و رغبت من 10 برابر این بازدید بود؛ دوســت داشــتم 
همه ی نمایشگاه را ببینم ولی محدودیت ها زیاد است. یک بار در یکی از 

نمایشگاه ها از صبِح زود آمدم و تا غروب گشتم.    97/۰2/21
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کتاب معرفی

کتاب، مادر تمدن ها است  1
حقیقت آن اســت که کتاب یکی از ارزشمندترین 
فرآورده هــای بشــری و گنجینــه ی بزرگ تریــن 
ثروت های بشــر یعنی دانش و تحقیق اســت. دین 
و دنیای بشر و جسم و جان انســان، به برکت کتاب 
تأمین و تغذیه می شــود و فرآیند کمال بشــری به 
وسیله ی کتاب تحقق می یابد. کتاب، مادر تمدن ها 
و نیز عصاره ی آن ها است، و بشر با پدید آوردن کتاب، 
درس های بی شــماری را که در کتــاب تکوین بدو 
آموخته شده، گردمی آورد و در محیط بشری، منتشر 
می ســازد و بدین گونه روزبــه روز گنجینه ی ثروت 

بشری، غنای بیشتر می یابد. 74/6/21

کودکان را به خواندن کتاب عادت بدهید 2
آنچه که همیشه برای انســان می ماند، کتابخوانی 
در ســنین پائین است. جوانان شــما، کودکان شما 
هرچه می توانند، کتــاب بخوانند؛ در فنون مختلف، 
در راه های مختلــف، مطلبی یاد بگیرنــد. البته از 
هرزه گردی در محیط کتاب هم بایــد پرهیز کرد، 

منتها این مسئله ی بعدی است؛ مسئله ی اول این 
است که یاد بگیرند، عادت کنند به این که اصاًل 

به کتاب مراجعه کنند، کتاب نگاه کنند.91/7/2 

باید خریِد کتاب، یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود  3
در منزل خوِد من، همه ی افراد، بدون استثنا، هرشــب در حال مطالعه خوابشان 
می برد. خود من هم همین طورم. نه این که حاال وسط مطالعه خوابم ببرد. مطالعه 
می کنم؛ تا خوابم می آید، کتاب را می گذارم و می خوابم. همه ی افراد خانه ی ما، وقتی 
می خواهند بخوابند حتماً یک کتاب کنار دستشان است. من فکر می کنم که همه ی 
خانواده های ایرانی باید این گونه باشند. توّقع من، این است. باید پدرها و مادرها، بچه ها 
را از اّول با کتاب محشور و مأنوس کنند. حّتی بچه های کوچک باید با کتاب اُنس پیدا 

کنند. باید خریِد کتاب، یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود.  74/2/26

همهخانوادههایایرانی
بایداینگونهباشند

ولو نیم ساعت که شده، برای کتاب خواندن وقت بگذارید 4
افرادی که کار روزانه دارند مثالً کارمند اداری، کارگر، کاسب و یا کشاورز هستند وقتی به خانه می آیند، بخشی از زمان را ولو نیم ساعت برای کتاب 

بگذارند.  چقدر کتاب هــا را در همین نیم ســاعت ها خوانــدن 
می شود خواند! بنده دوره های بیست جلدی 
و بیســت و چند جلدی کتــاب را در همین 
فاصله های ده دقیقه، بیســت دقیقه و یک 
ربع ساعته خوانده ام. پشــت این کتاب ها را 
هم یادداشت می کنم که معلوم باشد. شاید 
صدها جلد کتــاب را همین طور در این 
فاصله هــای کوتــاه ده دقیقه ای 
خوانده ام. بسیاری از افراد 
را هم می  شناســم 
کــه اینگونه اند. 

 72/2/21

انتشارات انقالب اسالمی وابسته به مؤسسه فرهنگی پژوهشی انقالب اسالمی طبق رسم هر ساله امسال نیز در نمایشگاه بین المللی کتاب حضور خواهد داشت. این انتشارات امسال با شش عنوان کتاب 
جدید در نمایشگاه حضور خواهد داشت که اسامی این کتاب ها به شرح ذیل است:

حضورانتشاراتانقالباسالمیدرنمایشگاهکتاب
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