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از نگاه رهبر

آرمانگرایىبدونمالحظهىواقعيتها


مثاًل فرض بفرماييد تحريم. تحريم يك واقعيتى است. خب، يكى از آرمان هاى ما پيشرفت اقتصادى كشور است، از آن طرف 
هم واقعيتى وجود دارد به نام تحريم. يا در مسائل گوناگون سياسى؛ در انتخابات، در غيره، غيره. آنچه كه من مي توانم عرض 
كنم، اين است كه ما آرمانگرايى را صددرصد تأييد مي كنيم، ديدن واقعيت ها را هم صددرصد تأييد مي كنيم. آرمانگرايى بدون 

مالحظه ى واقعيت ها، به خيال پردازى و توّهم خواهد انجاميد. وقتى شما دنبال يك مقصودى، يك آرمانى حركت مي كنيد، واقعيت هاى اطراف خودتان را بايد 
بسنجيد و بر طبق آن واقعيت ها برنامه ريزى كنيد. بدون ديدن واقعيت هاى جامعه، تصور آرمان ها خيلى تصور درست و صحيحى نخواهد بود، چه برسد به دستيابى 
به آرمان ها.  اگر بخواهيم مثال بزنيم، بايد بگوييم آرمان ها مثل قله اند ... انسان دوست مي دارد به آن قله برسد ... منتها واقعيتى وجود دارد؛ اگر بى توجه به اين 
واقعيت بخواهيد اين كار را بكنيد، نيروى خودتان را هدر مي دهيد؛ آن واقعيت اين است كه راه رسيدن به اين قله، اين نيست كه شما جلوى چشمت مشاهده 
مي كنى كه حاال اينجا قله است، اين هم دامنه است، بگير و برو باال؛ اينجورى نيست، راه دارد. اگر چنانچه شما بى احتياطى كرديد، همينى كه جلوى چشم شما 
است، دامنه را گرفتيد رفتيد باال، قطعاً به نقاطى خواهيد رسيد كه نه راه پيش رفتن داريد، نه راه عقب آمدن ... واقعيت عبارت است از همين راه؛ راه را بايد پيدا كرد.

حماسه سیاسی
 و حماسه اقتصادی

برخی ویژگی های اقتصاد مقاومتی 
از نگاه رهبر

با نگاهى به بيانات مقام معظم رهب��رى مى توان برخى از ويژگى هاى 
اقتصاد مقاومتى را چنين برشمرد:

1 مقاوم سازى، آسيب ناپذيرى و بازدارندگى اقتصاد در مقابل تهديد هاى بيرونى

3 اقتصاد مردمى 2 توان تحريم شكنى 

5  كارآفرينى 4 دانش بنيان بودن اقتصاد 

6 اقتص��اد درون زا و برون گ��را: ب��ه اين بيان كه در اين اقتصاد تالش مى ش��ود كه روابط 

اقتصادى در سطح بين المللى افزايش يابد، اما در عين حال از تهديد هاى آن تأثير نپذيرد.
8 تأمين استقالل اقتصادى كشور   7 دنبال كردن پايه هاى توزيع عادالنه ى ثروت و قدرت 

يادمان نرود كه در اقتصاد مقاومتى، مشاركت حداكثرى مردم در عرصه ى اقتصاد از اهميت ويژه اى برخوردار است. به عنوان مثال 
تأكيد بر خريد كاالى ايرانى، در بحث جهاد اقتصادى، خود نوعى مجاهده به حساب مى آيد. و اين وظيفه به عهده ى مردم است.

مشاهیر
عالمه محمدباقر مجلسی

گرديد. پدرش محمدتقى مجلس��ى از شاگردان شيخ در س��ال 103۷ ه.ق.، در شهر اصفهان متولد 
بهايى بود و در علوم اسالمى از بزرگان روزگار خود به شمار مى رفت.  ۴ سال بيشتر نداشت كه نزد 
پ��درش به تحصيل پرداخ��ت. علوم نقلى را از پدرش و برخى مباحث علوم عقلى را نزد آقاحس��ين 

خوانس��ارى فراگرفت. همچنين در محضر اس��اتيد برجسته اى همچون شيخ حرعاملى و مالمحسن 
فيض كاش��انى و ديگران تحصيل كرد. وى به س��رعت بر صرف و نحو، معانى و بيان، لغت و رياضى، 

تاريخ و فلس��فه، حديث و رجال، درايه و اصول و فقه و كالم احاطه كامل پيدا كرد و شايس��ته ى لقب 
»عالمه« گرديد. عالمه مجلسى به سبب شهرت و تبحرش در علوم اسالمى، مورد توجه حاكمان صفويه 

قرار گرفت. باالترين مقام دينى در آن زمان به عالمه سپرده شد. ايشان در عين همكارى با صفويه، كوشيد 
تا با نصيحت حاكمان و دخالت در امور كشورى، عالوه بر اينكه تا حد امكان از رواج فساد جلوگيرى مى كند، 

قدرى هم از اختالفات مذهبى در كش��ور بكاهد. او در عمر پربركت ۷3 س��اله ى خويش، ده ها عنوان كتاب 
نوشت كه تنها يك عنوان آن »بحار األنوار« با 110 جلد است. 

کشتی نجات

شبيهترینروزبهروزقيامت
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه ی عید فطرشان فرمودند:

»ای مردم! اين روز شما)عید فطر( روزی است كه نیکوكاران در آن پاداش می گیرند و گنهکاران زيان 
می بینند و اين، ش�بیه ترين روز به روز قیامت شماس�ت. پس با خروج از منازل و رهس�پاری به سوی 
جايگاه نماز )نماز عید(، خروجتان را از قبر و رفتنتان را به سوی پروردگارتان به ياد آوريد، و با ايستادن 
در جايگاه نماز، ايستادن در برابر پروردگارتان را ياد كنید، و با بازگشت  به سوی منازل خود، بازگشتتان 

به سوی منازلتان در بهشت  و آتش )جهنم( را متذكر شويد. 
ای بندگان خدا! كمترين چیزی كه به زنان و مردان روزه دار داده می ش�ود، اين است كه فرشته ای در 
آخرين روز ماه رمضان به آنان ندا می دهد و می گويد: هان! بش�ارتتان باد، ای بندگان خدا كه گناهان 

گذشته تان آمرزيده شد! پس به فکر آينده ی خويش باشید كه چگونه بقیه ی ايام را بگذرانید؟«

دشمن شناسی
نقش استعمار در به خطر انداختن وحدت امت اسالم

اختالف بين طرفداران دو عقيده به طور طبيعى هميش��ه بوده و هس��ت و اين مسئله مخصوص شيعه و سنى هم نيست. در 
طول تاريخ، حتى بين خوِد ِفَرق شيعه، و يا بين خوِد ِفَرق سنى هم از اين اختالفات وجود داشته است. علما در مواجهه با اين 
اختالفات، مى نشينند و به بحث و تبادل نظر مى پردازند؛ اما خطر وقتى به وجود مى آيد كه اين اختالفات به سطح كسانى 
برسد كه سالح علمى ندارند؛ يعنى مردم عوام. اين افراد در مواجهه با اختالفات مذهبى، ممكن است از سالح تعصب و حتي 

برخورد هاي خشن و فيزيكي استفاده كنندكه اين خطرناك است. 
همواره علما و زبدگان، تالششان اين بوده است كه نگذارند سطوح غيرعلمى كارشان به درگيرى برسد؛ اما در تاريخ، از يك 
دوره به اين طرف، يك عامل ديگرى هم وارد ماجرا شد و آن »استعمار« بود؛ يعني با شروع تاثيرگذاري كشور هاي استعماري 
در ميان مسمانان، ازبعضي جهالت ها، تعصب ها، عواطف كور و كج فهمي هاي موجود در ميان ايشان سوء استفاده و به آن نوع 

خطرناك اين اختالف دامن زده شد.

تازه چه خبر؟

هتک حرمت به 
مرقد مطهر عمار یاسر و اویس قرني 

افراطيون س��لفي وابسته به ارتش آزاد سوريه با همكاري 
گروهك تروريس��تي »جبهه النصره«، در ايام ماه مبارك 
رمضان، با حمله خمپاره اي به حرم مطهر »عمار ياسر« و 
»اويس قرني«، دو تن از اصحاب جليل القدر پيامبر)صلى اهلل 
عليه و آله و س��لم( و امام علي)عليه السالم(، صحن آن را 
تخريب كرده و با شليك هاي پياپي موشك به ديوارهاي 

حرم، بخش هاي زيادي از آن را منهدم كردند.
تروريس��ت ها در ادامه با ورود به روضه مقدسه، اقدام به 
شكستن پنجره هاي ضريح مطهر كرده و وارد آن شدند. 
هنوز مشخص نيس��ت هدف افراطيون وهابي از ورود به 
ضري��ح مطهر، نبش قبر بوده و يا به س��رقت محتويات 

ضريح اكتفا كرده  اند.

اتحادیه اروپا »شاخه نظامی« حزب اهلل 
را در لیست گروه های تروریستی 

قرار داد!

اتحادي��ه اروپا تحت فش��ار رژيم صهيونيس��تى و برخى 
جريان هاى داخلى لبنان، ش��اخه نظام��ى حزب اهلل را در 

فهرست گروه هاى تروريستى قرار داد!
 اتحادي��ه اروپ��ا پيش از اين طرح درج ن��ام حزب اهلل در 
ليس��ت ترور خود را در دس��تور كار ق��رار داده بود، اما به 
علت مخالفت هاى برخ��ى از اعضا موفق به تصويب آن 
نشد، اما با ورود آمريكا و رژيم صهيونيستى به خط فشار 
بر كش��ورهاى مخالف اين طرح، باالخ��ره اين طرح به 
تصويب رسيد. شكاف و اختالف بين اعضاى اتحاديه اروپا 
باعث شد كه اين كشورها تنها با قرار دادن شاخه نظامى 

حزب اهلل در ليست ترور موافقت كنند.

ناآرامی های پس از کودتای نظامی 
در مصر

در جري��ان كودت��اى نظامى در مص��ر و بركنارى رئيس 
جمهور اين كشور، محمد مرسى، طرفداران رئيس جمهور 
بركنارش��ده و كودتاچي��ان در مقابل هم ب��ه صف آرايى 
پرداختند. در جريان اين ناآرامى ها، با دخالت ارتش مصر 
و استفاده از گلوله هاى جنگى عليه تظاهركنندگان، ظرف 
كمتر از دو روز، قريب به 100 نفر كشته و 800 نفر زخمى 

شدند.
در اين ميان، ش��يخ االزهر به نفع نيروهاى مس��لح مصر 

موضع گرفت و مردم را به حمايت از ارتش فراخواند.

آمریکا به اتباع خود درباره تردد در 
روز 23 مرداد در بحرین هشدار داد

س��فارت آمريكا در منامه به اتباع خود در خصوص تردد 
در روز 1۴ اوت)23 مردادم��اه( در بحرين كه قرار اس��ت 
تظاهرات گسترده ى مردمى عليه جنايات رژيم ديكتاتور 

آل خليفه برگزار شود، هشدار داد.
 اين تظاهرات به دعوت »جنبش تمرد 1۴ اوت« بحرين 
برگزار مى شود. اين جنبش هدف خود را سرنگونى رژيم 
بحرين اعالم كرده اس��ت. اعالم موجوديت اين جنبش، 
هراس زيادى در دل مسئوالن بحرينى ايجاد كرده است و 
آنها در اقدامى پيش دستانه بر سركوبگرى و بازداشت هاى 

خود پيش از فرا رسيدن 1۴ اوت افزودند.

واجب فراموش شده
امر به معروف زبانی قطعاً تأثیر می گذارد!

گفته مى شود كه در امر به معروف، شرط است كه احتمال تأثير داده شود. اما آيا كسى مى تواند ادعا كند كه در 
شرايط امروز جامعه، امر به معروف بر مردم تأثير نمى گذارد؟  بزرگان معتقدند كه احتمال تأثير همه جا قطعى 
است؛ مگر در نزد شاهان قدرتمند، حكام و سالطين قلدر كه البته آنها حرف حساب به گوششان فرو نمى رود 
و اثر نمى كند؛ اما براى مردم چرا. براى مردم، حرف اثر دارد. تذكر دادن و گفتن گناه به فرد گناهكار، با زبان 
خوش و با لحن مناسب و البته در جايى هم با زبان تند - در مواردى كه مفسده يى به وجود نيايد- گناه را در 

جامعه كم خواهد كرد و به ضعف و انزوا خواهد انداخت. 

جهان اسالم
القاعده و طالبان

القاعده، يك گروه سلفى- وهابى است كه توسط اسامه بن الدن تشكيل شد. اين گروه ابتدا با شعار مبارزه با شوروى در افغانستان 
فعاليت خود را آغاز نمود. در آن زمان، بن الدن و گروهش از س��وى كش��ور آمريكا و س��ازمان جاسوسى CIA، رسماً مورد حمايت 
تسليحاتى و اطالعاتى بودند. القاعده بعدها به بهانه ى مبارزه با آمريكا و اسرائيل كار خود را ادامه 
داد و ش��اخه ى افغانى خود را با نام »طالبان« در كش��ور افغانستان سازمان دهى كرد.  القاعده 
هم اكنون در كشورهاى مختلف مسلمان و غير مسلمان، فعال است. شهادت ساليانه هزاران 
شيعه و سنى بى گناه بر اثر عمليات هاى اين سازمان تروريستى در عراق، سوريه، پاكستان، 
افغانستان و ... نتيجه ى فعاليت هاى تروريستى اين گروه است. اين در حالى است كه القاعده 
تا كنون حتى يك تير به سمت سربازان اسرائيلى شليك نكرده و حتى يك انفجار در كشور 

جعلى اسرائيل صورت نداده است. 

دیده بان بصیرت

فلسطين،نماد
وحدتامتاسالم

از 65 سال پيش تا كنون، داغى بر 
پيكره ى جهان اسالم گذاشته شده 
است كه هنوز هر از گاهى، از محل 

زخ��م آن چرك و خون بيرون مى زند. 
از هم��ان س��ال)19۴8م( كه كش��ور 
مجعول اس��رائيل، با دخالت مستقيم 
روباه پير )انگلستان( تأسيس شد، تمام 
آزادگان جهان، به ويژه علما و متفكران 
مسلمان، كوشيدند تا مانع ادامه ى اين 

اتفاق منحوس شوند. 
يك جبه��ه ى منس��جم جهانى عليه 
بانيان شكل گيرى اين غده ى سرطانى، 
تشكيل شد. قس��مت عمده اى از اين 
جبهه را مس��لمانان تشكيل مى دادند. 
مسلمانانى كه بعد از رحلت پيامبرشان 
به هفتاد و دو فرقه تقسيم شده بودند، 
اكنون متحد و يك صدا در يك سنگر 
ق��رار گرفته بودند و هم��ه يك چيز را 

طلب مى كردند: »آزادى فلسطين«. 
قضيه ى فلسطين در اين چند ده سال 
اخي��ر، مح��ك خوبى براى س��نجش 
ميزان صداقت حكام عرب و غيرعرب 
بوده اس��ت. در اين س��ال ها، هر گروه 
يا جريانى كه در جهان اس��الم اعالم 
موجودي��ت مى كند، مى بايس��ت قبل 
از هرچيز، اواًل موضعش را نس��بت به 
قضيه ى فلس��طين، روش��ن و واضح، 
بيان كند، و ثانياً در عرصه ى عمل نيز 

صداقتش را اثبات كند. 

شهید

سردار شهید نورعلی شوشتری
ديروز دنبال گمنامی بوديم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود. 

الهی بصیرمان كن، تا از مسیر برنگرديم!

یادِ یاران
خاطره مادر شهید عماد مغنیه

 از شهید حسن شاطری

بعد از جنگ س��ى وس��ه روزه شنيده بودم كه مهندس��ى از ايران براى مديريت و در دست گرفتن كار 
بازسازى به لبنان آمده، اما او را نمى شناختم. تخريب جنگ زياد بود و نگرانى ما هم در آن شرايط بسيار. 
خرابى ها بايد زودتر آباد مى شد و مردم بايد زودتر سرو سامان مى گرفتند. يك سال قبل از شهادت عماد 
بود، روزى نگرانى ام را به او گفتم كه در اين ش��رايط، مهندس��ى كه از ايران آمده چگونه مى تواند اين 
همه كار را انجام دهد. حاج عماد لبخندى زد و گفت: خيالتان راحت! كسى آمده كه بهترين فرد براى 
اين كار است. بعد از يك سال و در زمان شهادت عماد، روند بازسازى به قدرى خوب پيش رفته بود كه 
ديگر همه جا مهندس ايرانى را مى شناختند؛ كسى كه بى وقفه كار كرده بود و خرابى ها زودتر از حد تصور 
همه آباد شده بود. مهندس حسام )شهيد شاطري( بعد از شهادت حاج عماد براى عرض تسليت همراه 
مس��ئولين ايرانى به خانه ى ما كه آمد براي اولين بار او را ديدم. خانه ش��لوغ بود و همه به احترام او 
برخاستيم. در اين مدت آن قدر تعريف او را شنيده بوديم كه دوست داشتم او را از نزديك ببينم.  
مهندس تا مرا ديد، نزد من آمد وگفت : »مادر، از شما تقاضايى دارم«. صميميت كالمش بر 

جانم نشست وقتى مرا مادر خطاب كرد. گفتم: بفرماييد
گفت: اگر مى شود از اين جايى كه ايستاديد چند قدم آنطرف تر برويد. با تعجب گفتم: حتمًا 
و يك قدم عقب رفتم. ايشان در حضور آن همه مسئولين وجمع رسمى، بر زمين نشست و 
بر جاى قدم هايم بوسه زد. همه ى جمع منقلب شدند و من شرمنده ى تواضع ايشان. چون 
بايد مقام ايشان را در لبنان بدانى و احترامى كه همه ى ما براى ايشان قائل بوديم و بدانى 
كه كار ايشان چقدر تواضع و صميميت به همراه داشت. ايشان برخاست و گفت: »شنيده ام 

بهشت زير پاى شماست«.

جهان اسالم

عیدفطر،
روز اتحاد و انسجام

عید فطر، عید تمام كسانی است كه 
يک ماه، به خاطر خدا نفس خود را به 
بند كش�یدند و توجه خود را به سمت 
معبود مهربان خويش چرخاندند. عید 
فطر روز شادی تمام كسانی است كه 
خداوند كريم،  بار س�نگین گناهان را 
از دوششان برداش�ت و بهترين ها را 

برايشان مقدر ساخت. 
عی�د فط�ر، يک�ی از دو عی�د ب�زرگ 
مس�لمانان جهان اس�ت. تصورش را 
بکنید! در اي�ن روز، يک میلیارد و چند 
صد میلیون نفر مسلمان، همگی شادند. 
شايد نتوان هیچ روز ديگری را در طول 
س�ال پیدا كرد كه اين تعداد انس�ان، 
همزمان شاد باشند. مسلمانان، جشن 
و ش�ادی عید فطر را تا چند روز ادامه 

می دهند.
در اي�ن روز، لباس ه�ای نو و معطر به 

ت�ن می كنن�د و با چهره های بش�اش 
و دل های ش�اد و چش�مان امیدوار به 

فضل پروردگار، در نماز عید ش�ركت 
می كنند. در اين روز هیچ اختالفی میان 

امت اسالم مشاهده نمی كنید. همگی 
يکدل و متحدند. 

سبک زندگی

توصیه هایی برای 
عید فطر

قبل از هرچیز می بايس�ت زكات فطره 
كنار گذاش�ته ش�ود. پرداخ�ت زكات 

فطره واجب است و روزه ی ماه مبارک 
رمضان با آن كامل می ش�ود.  مستحب 
است كه روز عید فطر، قبل از نماز عید، 

غسل كنیم.
همچنین در اين روز توصیه ش�ده است 
كه لباس های پاكیزه و معطر بر تن كنیم 
و برای نماز راهی مصلی شويم. مستحب 
اس�ت پیش از نماز به خرما يا ش�یرينی 

افطار كنیم.
اهل بیت علیهم الس�الم، اين روز را روز 
پاداش نامیده ان�د. به همین خاطر تأكید 
شده اس�ت كه در اين روز، مردم بسیار 
دع�ا كنن�د و ح�ال و ه�وای م�اه مبارک 

رمضان را از دست ندهند.

عبرتکده

33 روِز شرم آور برای مجهزترین ارتش خاورمیانه

تابس��تان سال 2006م، يكى از داغ ترين تابس��تان هاى طول عمر ارتش اسرائيل بود؛ ارتش پرمدعايى كه در سال 196۷م چندين 
كشور عربى، ظاهراً تنها 6 روز توانستند در مقابلش مقاومت كنند. در سال 2006م، همين ارتش در مقابل يك گروه كاماًل مردمى 
و باايمان، ظرف مدت 33 روز، كارش به جايى رس��يد كه با التماس از مجامع جهانى و كش��ورهاى غربى، خواس��تار وساطت براى 
خاتمه ى جنگ شد. هدف اسرائيل از اين جنگ، درهم شكستن شاخه ى نظامى حزب اهلل لبنان و آزادسازى 2 سرباز اسرائيلى بود كه 
به دست نيروهاى حزب اهلل به اسارت درآمده بودند. اما سرانجام نه تنها به هيچ يك از اهداف خود دست نيافت، بلكه مجبور شد در 
عوض تحويل گرفتن 2 جنازه، چندين اسير زنده )كه از سال ها قبل در زندان هاى اسرائيل به سر مى بردند( و ده ها جسد شهداى 
فلسطينى و لبنانى را به حزب اهلل تقديم كند. روز مقاومت اسالمى)23 مرداد(، سالروز جشن پيروزى حزب اهلل لبنان بر ارتش تا بن 

دندان مسلح صهيونيستى در عرض تنها 33 روز است. جنگى كه براى هميشه كمر اسرائيل را شكست.  

ارتش رژيم اشغالگر فلسطين، جزء معدود ارتش هاى به اصطالح قدرتمند جهان است كه از انواع تجهيزات پيشرفته ى نظامى 
برخوردار است. اسرائيل، بزرگ ترين دريافت كننده ى كمك هاى ساليانه ى اقتصادى و نظامى آمريكا از سال 19۷3 تا كنون 
است. اين كشور همچنين يكى از بزرگ ترين صادركنندگان تسليحات به كشورهاى مختلف جهان است. كمترين رقمى كه 

دولت آمريكا، رسماً از كمك هاى مالى خود به اسرائيل اعالم كرده است، بيش 
از 3 ميليارد دالر در سال است. اين رقم به 
اعتراف خود آمريكايى ها، قطعاً بسيار كمتر 
از آن چيزى است كه آمريكا ساليانه براى 

كمك به اسرائيل هزينه مى كند.


