
با تشکیل دولت سیزدهم با اتخاذ راهبرد 
استکبارستیزی  خط  در  خارجی  سیاست 
آقای  که  بود  این  اقتضا  غرب زدایی،  و 
رئیس جمهور در این اجالس شرکت کند و 
آینده  اجالس  در  فراهم شد که  مقدماتش 
عضویت رسمی ایران را در سازمان شانگهای 
اعالم کنند. این عضویت، یعنی از آمریکا و 
اروپایی که ما را با تحریم گرفتار کردند جدا 

شویم و خودمان را از انزوای اقتصادی خارج 
کنیم و به یک عده غرب گرا ثابت کنیم که 

دنیا آمریکا و اروپا نیست.
برادران و خواهران! امروز بعد از گذشت 
۴۳ سال از انقالب پیروزمند و تشکیل نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، روزی است که در 
دنیا و  بین دولت ها و ملت ها، به  عنوان رقیب 
آمریکای جهان خوار مطرح شدیم؛ از این  رو 

استقبال  کمال  با  شانگهای  اجالس  رئیس 
از رئیس جمهور ایران دعوت می کند که در 
این اجالس شرکت کند تا مقدمات عضویت 

ایران در این سازمان فراهم شود.
که  است  این  داشت  موضوعیت  آنچه 
خداوند در این زمان اراده کرده تا مقدمات 
پیشرفت و عافیت اجتماعی را برای مردم ما 

فراهم کند.

کارشکنی ها برای عدم عضویت ایران در سازمان شانگهای

در بینش های امام شناسی ما متأسفانه 
سجاد.  امام  به  نسبت  داریم  قصور  ما 
نسبت به همه ی ائمه )علیهم السالم( در 
بینش های معرفت شناسی قاصر هستیم. 

معرفت امام سجاد علیه السالم
........................................................

........................................................
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تقوا  و  اتقواهلل  می گوییم  ما  اینکه 
و  با همسایه  رابطه ی  باشید در  داشته 
رفتار با همسایگان چگونه تقوای عملی 

محقق می شود؟ 

.................................ادامه مطلب صفحه 2

یکی از تحوالت خوبی که به خاطر 
ارتباط  افتاده است،  اتفاق  شما  انتخاب 
مردمی رؤسای قوا با مردم است و عمدتاً 
این ارتباط با قشر آسیب پذیر برقرار می شود. 

ارتباط نزدیک رؤسای قوا با مردم
........................................................
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تقوای عملی در ارتباط با همسایه
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و  بالکبریا  المتفرد  الحمدلله  اول:  خطبه 
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و اشهد 
افضل  و  الکمال  اکمل  و  للورا  رحمة  محمدًا  ان 
السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی 

المحجة  هم  المعصومین  اوالده  و  ابیطالب  ابن 
البیضا و منقذ البشر من الضاللة و العمی.

اللهم بّلغ موالنا صاحب الزمان صلوات الله 
علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق 
االرض  و مغاربها  سهلها و جبلها و بّرها و بحرها 
حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا من الصلوات 
و التحیات زنة عرش الله و مداد کلماته و منتهی 

رضاه و عدد ما احصاه کتابه و احاط به علمه.
اللهم انا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم 
عهدًا  و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما شّر فتنا 

بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة و خصصتنا 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  بهذه 
الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه 
مکرهین  غیر  طائعین  یدیه  بین  المستشهدین  و 
ِفی صف اّلذی نعت أهله فی کتابک کانهم بنیان 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم 
السالم. اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامه.
عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 
تقوای الهی سفارش می کنم.

همان طور که در دو سال گذشته مکرراً 
یک  در  رهبری  معظم  مقام  کرده ام  عرض 
فرمانی  ائمه جمعه کشور  با حضور  همایش 
را صادر کردند و فرمودند این دعوت به تقوا 
می دهید  انجام  جمعه  نمازهای  در  شما  که 
بایستی برای مردم تبیین شود و مشخص شود 
روزمره ی  زندگی  برنامه های  در  تقوا  اجرای 
افراد نمازگزار چیست و تقوای عملی چگونه 
است.1 از آن روزی که این دستور را فرمودند 
بحث ما در رابطه  با تقوای عملی بود و اخیراً 
رفتار  در  عملی  تقوای  با  رابطه ی  در  سخن 
اینکه  گرفت.  قرار  بحث  مورد  همسایگان  با 
باشید در  تقوا داشته  و  اتقواهلل  ما می گوییم 
همسایگان  با  رفتار  و  همسایه  با  رابطه ی 
این   در  تقوای عملی محقق می شود  چگونه 
امروز  ضروری  مسائل  از  مسأله  این  ارتباط 

زندگی جامعه ی ما هست شاید ضرورت این 
مطلب امروز در جامعه ی ما به  مراتب بیش 
باهم،  همسایگان  زندگی  است،  گذشته  از 
درگذشته  است  آمیخته  امروز  که  آن طوری 
نبوده است؛ در یک مجتمع چندین  این طور 
خانواده در کنار هم، متصل به هم دارند زندگی 
این  در  امروز  همسایه داری  مسأله  می کنند، 
زندگی  آپارتمان نشینی و در این مجتمع های 
مسکونی یک مسأله ی بسیار مهم و ضروری 
سلسله  یک  می کنند  فکر  برخی  است. 
انسان ها صورت  ما  زندگانی  تحوالتی که در 
می گیرد و این تحوالت نتیجه ی ضرورت های 
ابتکارهای  از  احیاناً  و  ما  اجتماعی  زندگی 
آن  برای  اسالم  و  است2  مدرنیته  و  غربی 
از  آپارتمان نشینی  زندگی  ندارد.  دستوری 
سوغات مدرنیته ی غربی  است به کشورهای 

اسالمی و جوامع فرهنگی ما و ضرورت های 
را  آپارتمان نشینی  زندگی  این  اجتماعی هم 
ایجاب کرده است. امروز مثل گذشته امکانات 
مسکن برای خانواده ها در یک سطح وسیع و 
گسترده با توجه به تراکم جمعیت ها و فرهنگ 
اسالمی  حاال  خب  ندارد،  وجود  شهرنشینی 
که مال هزار و چهارصد سال پیش است آیا 
این  در  ما  زندگی  امروز  برای  دستورالعملی 
ضرورتی که پیش آمده که ما زندگی آپارتمانی 
در یک مجتمع در  باشیم، خانواده ها  داشته 
سبک  این  برای  آیا  کنند،  زندگی  هم  کنار 
زندگی اسالم برنامه دارد یا خیر؟ لذا چون این 
مسأله امروز جزو ضرورت های اجتماعی امروز 
هست در جریان مسکن و در وضعیت امروزی 
که مردم دچار هستند خب طبیعی است که 
بایستی بحث اسالمی دستورالعمل دینی در 
این زمینه که زندگانی آرام و مرفه را در جریان 
آپارتمان نشینی برای مردم ما به وجود بیاورد، 
این مطلب بایستی مورد بحث قرار بگیرد، آن  
هم به عنوان مصداق تقوای عملی؛ ما باید توجه 

و مبانی و  آداب  این  ما  اگر  داشته باشیم که 
فرهنگ را در زندگانی خودمان به  عنوان یک 
مسلمان نداشته باشیم از حوزه ی تقوا خارج 
هستیم و تقوا در چهره ی عملی در زندگانی 
ما پیاده نشده است لذا این بحث را بنده فکر 
شما  محضر  در  گسترده تر  مقدار  یک  کردم 

برادران و خواهران نمازگزار مطرح کنم.
 وجود مقدس امام سجاد در دعای بیست 
دستورالعمل  سجادیه  صحیفه ی  شش   و 
همسایه داری را در هجده مؤلفه برای فرهنگ 
اسالمی  ذخایر  کرده اند.  بیان  همسایه  دینی 
ما آن قدر قوی است و ما آن قدر از معارف باال 
و گسترده ی دین برخوردار هستیم که در هر 
خاطر ضرورت های  به  ما  زندگانی  که  وضعی 
خاص زمانی تحول پیدا کند، می توانیم از خزانه ی 
معارف دین، ادب و فرهنگ، دستورالعمل مناسب 

را برای آن موقعیت استخراج کنیم.

زندگی کردن و همسایه داری در وضعیت 
علت  به  که  مجتمع مسکونی  در یک  امروز 
در  خانواده ها  آپارتمان ها،  شدن  درهم تنیده 
یک فاصله ی کم کنار هم قرار گرفته اند و به 
صورت طبیعی مزاحمت ها، رفت وآمدها، نوع 
رفتار، نوع فعالیت، همه ی این ها هم در آرامش 
زندگی انسان ها و خانواده ها مؤثر است و هم در 
ایجاد تنش و ناراحتی برای زندگانی افراد اثر 
دارد؛ لذا بایستی به این دستورات عمل کرد. 
در ابتدای این دعا که وجود مقدس امام سجاد 
می خواهند هجده مؤلفه در اجرای تقوای عملی 
در همسایه داری مشخص کنند، در ابتدا اصل 
جریان فرهنگ همسایه داری و مبنای زندگی 

با همسایگی را مشخص می کنند.
................................................................................

در  عینی  و  مصداقی  به صورت  باید  تقوا  این   .1
خطبه های نماز جمعه تبیین شود و نه به صورت توصیه ی 
کلی و بدون بیان مصادیق )مقام معظم رهبری در دیدار 

ائمه جمعه سراسر کشور(
2. از میانه قرن سیزدهم هجری شمسی به بعد، 
مواجهه نظری و تمدنی ما با غرب شروع شد. پیش از آن، 
در دوران صفویه، رفت وآمدهایی بین ایران و سه کشور 
انگلستان، فرانسه و پرتغال انجام می شد، اما مواجهه ما با 

غرب مواجهه تمدنی نبود.
مدرنیته به معنای تمدنی، یعنی از این جهت که 
و  هجدهم  قرن  به  مربوط  باشد،  دارا  را  تجدد  ظواهر 
نوزدهم است؛ اما غالباً آغاز مدرنیته را دوران رنسانس 
می دانند؛ یعنی قرن چهاردهم و پانزدهم. )کتاب ماجرای 

فکر آوینی؛ وحید یامین پور؛ صفحه ی 1۳(

دعوت به تقوای عملی در ارتباط با همسایه

دو اثر فوق العاده آموزش ازطریق دعـا

و  برادران  شما  خدمت  را  نکته  این 
در  دادن  آموزش  که  کنم  عرض  خواهران 
قالب دعا متفاوت است؛ یک وقت یک معلم 
امام  و  الهی  بالغه ی  حجت  مثل  آموزنده ای 
معصوم می خواهد درسی را بدهد یا حقیقتی 
را بیان کند و در قالب خطبه ای، در حدیثی، 
در یک بیانی می گوید و یک  نوع اثر دارد اما 
یک وقت همین را می آورد در قالب دعا ارائه 
می دهد؛ آموزش در قالب دعا دو اثر فوق العاده 

قوی دارد:
 1( یک اثر این است که انسان در مقام 

دعا دارد با خدا حرف می زند و ارتباط عاطفی 
و  رحمانیت  به  توجه  با  و  پیداکرده  خدا  با 
آنکه  پروردگار دارد حرف می زند،  رحیمیت 
از عشق و  توده ای  با یک  از خدا می خواهد 
از خدا مطالبه می کند که طبیعی  احساس 
خدا  از  که  مصداقی  آن  تحقق  در  است 
خواستار است در زندگی او این احساس اثر 

فوق العاده دارد.
احساسات در وجود انسان قدرت اجرایی 
دارند، وقتی انسان با احساس از خدا چیزی 
مطالبه  احساس خدا چیزی  با  و  می خواهد 
می کند، طبیعی است که بیشتر مؤثر است و 
در تحقق آن به  عنوان یک مطلب عاطفی  که 
در رابطه ی بندگی و عبودیت او با ذات قدس 

پروردگار است بیشتر توجه می کند.
دعا  قالب  در  آموزش  دوم  خاصیت   )2
ما  به  امام  قالب دعا  این است که وقتی در 
از  را  چیزی  چنین  یک  که  می دهد  دستور 
نوع آرمان سازی و یک  این  یک  خدا بخواه، 
از  من  وقتی  یعنی  است؛  هدف گذاری  نوع 
خدا چیزی می خواهم معنایش این است که 

آرزویش را دارم و آرمان و هدف من است که 
من آن را از خدا درخواست می کنم.

دعای  در  سجاد   امام  مقدس  وجود   
و  فضائل  سجادیه  صحیفه ی  بیست وشش 
آموزه های رفتاری با همسایه و فرهنگ ارتباط 
با همسایه  را در قالب دعا به ما می آموزند و به 
ما نشان می دهند؛ یعنی این نقطه ی آرمانی 
این  است؛  ما  واقعیت  اصل  این  و  است  ما 
برای ما اصلی از اصول زندگی است که ما از 
خدا می خواهیم که این فرهنگ رفتاری را با 
همسایه داشته باشیم و طبیعی است وقتی بنا 
شد یک واقعیتی عنوان آرمان و هدف و اصل 
در زندگی پیدا کرد ما پای آن می ایستیم و 
جدیت می کنیم تا این اصل تحقق پیدا کند 
لذا مسائل مهم زندگی را امام سجاد   در قالب 
اصل  در  مطلب  بیان  آموخته اند.  ما  به  دعا 
هجده مؤلفه و نکاتی که امام سجاد  در این 
فرهنگ سازی  در  دعای شریف در مقدمه ی 
همسایه داری  مؤلفه ی  هجده  بیان  راستای 
شما  عرض  به  ان شاءاهلل  می کنند  مطرح 

خواهد رسید.
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 وجود مقدس امام چهارم، زین العابدین ، در 
بینش های امام شناسی ما متأسفانه ما قصور 
داریم نسبت به امام سجاد. نسبت به همه ی ائمه 
)علیهم السالم( در بینش های معرفت شناسی 
قاصر هستیم ما آن طوری که ائمه ی خود را 
آنان شناخت  به  دوست داریم آن قدر نسبت 
امام سجاد )علیه السالم( در  از  نداریم تصویر 
ذهن عالقه مندان و شیعیان یک آقایی است که 
در تمام زندگی اش گوشه نشین بود از همه ی 
حرکت ها دست کشیده بود، در یک گوشه فقط 
خدا را عبادت می کرد، دعا می خواند و به هیچ 
کار اجتماعی و مسأله ی سیاسی در زندگانی 
در  اینکه  خاطر  به  و  نداشت  کاری  مردم 
سرزمین کربال برحسب مصلحت، یک بیماری 
به  بیمار  پسوند  آن  داد،  دست  حضرت  به 
دنبال اسم امام زین العابدین )علیه السالم( آمد؛ 
در  امام سجاد   که  قهرمانی هایی  درحالی که 
عرصه ی نهادینه سازی انقالب کربال به  عنوان 
رهبر سوم این انقالب انجام دادند، اگر باالتر و 
برتر از قهرمانی ها و دالوری های شهدای کربال 

نبود حتماً در عرض آن ها بود.
 حرکتی که امام سجاد)علیه السالم( نشان 
دادند و ابتکار آوردن اهل بیت به شام، دستگاه 
اول می گفتند یک  برد؛  زیر سؤال  را  یزیدی 
خارجی را کشته ایم و زن و بچه اش را اسیر 
کرده ایم و وارد شام می کنیم اما در یک مدت 
خیلی کوتاه، این زن و بچه توانستند به مردم 

و اهالی شام ثابت کنند این ها خارجی نیستند، 
خانواده ی  و  پیغمبر  فرزندان  این ها  بلکه 

رسول اهلل هستند.
با این کار دستگاه یزیدی زیر سؤال رفت. 
مشاوران یزید به یزید گفتند یک مراسم در 
مسجد جامع برپا کن، یک آقایی که تنها مرد 
باقیمانده ی از این خیل مردان کربال است آن ها 
را باال بنشان، خطیب تو هم باالی منبر برود و 
مردم را در مسأله ی کشتن امام حسین  توجیه 
کند و اینکه این سرکوب و کشتار به مصلحت 
اسالم و مسلمین بوده را بیان کند؛ باید این 
کار انجام می گرفت تا مردم توجیه شوند و شما 
)یعنی یزید( زیر سؤال از نظر کشتن امام حسین 
و اسیر کردن اهل بیت قرار نگیرید. یزید هم دید 
فکر بدی نیست، مراسم را تشکیل داد و تمام 
اهل شام را در مسجد جامع دمشق دعوت کرد، 
خطیب باالی منبر رفت و امام سجاد  را هم آن 
پایین نشاندند و خطیب شروع کرد در مدح آل 
ابی سفیان و تنقید1 از امیرالمؤمنین  و توجیه 
بر علت کشتن امام حسین  با مردم حرف زدن 
و توجیه کردن، اما چیزی که نه برای یزید قابل 
پیش بینی بود و نه برای مشاوران یزید قابل 
پیش بینی بود که یک آقای جوان بیست و دو 
یا بیست و سه ساله ی اسیر که مدتی هم بیمار 
بوده و در چنگال دشمن هم گرفتار است، این 
مسجد جامع دمشق و این جمعیت را به یک 
یزید ستیزی  و  زدایی  اموی  مبارزه ی  میدان 

مبدل کند، این را فکر نمی کردند.
 در آن حالی که خطیب گرم حرف زدن 
بود و داشت صحبت می کرد یک  مرتبه امام 
چهارم  از جا حرکت کرد و به سر خطیب فریاد 
زد: »ویلك أیها الخاطب اشتریت مرضاة المخلوق 
بسخط الخالق« ای کسی که داری حرف می زنی 
رضایت مخلوق را با غضب خدا معامله کردی؟! 
برای رضای مخلوق حرف می زنی و غضب خدا 
الهی  بالغه ی  حجت  آقا  کرده ای؛  تحریک  را 
دل  میوه ی  است،  امکان  عالم  قطب  است، 
امیرالمؤمنین حیدر کرار است، با یک عتاب 
دست وپایش  منبر  باالی  خطیب  این  چنان 
را گم کرد مثل یک مجسمه ساکت ایستاد 

نتوانست حرف بزند.
فرمودند:  کردند  رو  یزید  به  حضرت   
فأتکلم  ائذن لي حتی أصعد هذه األعواد  یزید  »یا 
فیهن  الجلساء  لهؤالء  و  فیهن رضی  لّله  بکلمات 
این  باالی  منم  بده  اجازه  یزید  ثواب«  و  أجر 
چوب ها بایستم، این منبر پیغمبر نیست این 
برم  به هم وصل شده است، من  چوب های 
باال حرف بزنم تا هم خدا خوشش بیاید و هم 
اهل مجلس از شنیدن آن اجر و ثواب برند. 
یزید گفت محال است چنین اجازه ای بدهم، 
مردم به سر یزید ریختند که بگذار حرفش 
این آقای  بزند؛ خطیب تو حرفش را زد،  را 
اسیر و گرفتار هم حرفش را بزند چرا از حرف 
می ترسی اینکه اسلحه ندارد؟ می خواهد حرف 
بزند، اطرافیان یزید هم گفتند بگذار حرفش 
را بزند، حرف که مهم نیست یزید گفت شما 
این ها را نمی شناسید »هذا من أهل بیت قد زقوا 

العلم زقا«2 این ها خانواده ای هستند که اصاًل معرفـت امـام سجـاد علیه السالم
خانواده ای  چنین  این ها  چشیده اند.  را  علم 
هستند، آدم های معمولی که نیستند، حرف 
می زند و تخت و بخت ما را به هم می ریزد، 
اصرار کردند یزید مجبور شد اجازه داد امام 
خطیب را پایین کشیدند و امام سجاد باالی 
منبر رفتند و خطبه ی غرایی خواندند بیان 
والیی امام سجاد  بر در و دیوار مسجد جامع 
دمشق چنان طنین انداخته بود که همه ی 
مرد و زن مجذوب فرمایش و تُن صدای امام 

سجاد شدند.
فروزه ایزدی طبع منیر من است

به هر سروش از سخن خرد مشیر من است
قوافی صعب و سخت قلم پذیر من است

اگر ندانی چرا سخن اسیر من است
از آن که اندر بیان علی امیر من است
اوست امیر کالم من از پی اش رهسپار

آقا صحبت کرد مقدمات خطبه را خواند 
تا اینکه فرمود »أیها الناس من عرفني فقد عرفني 
هر  فأنا أعرفه بحسبي و نسبي«  یعرفني  و من لم 
که مرا می شناسد که می شناسد هر که مرا 
نمی شناسد مرا به  حسب و نسب خودم معرفی 

می کنم.
صفا  و  زمزم  ابن  أنا  منی،  و  مکة  ابن  »أنا 
علي  ابن  أنا  بکربالء،  القتیل  الحسین  ابن  أنا   ...
المرتضی أنا ابن محمد المصطفی أنا ابن خدیجة 
این  معرفی  با  الزهراء«  فاطمة  ابن  أنا  الکبری، 
از  هنوز  شد؛  بلند  گریه  زمزمه ی  جمالت 

پیغمبر  اسم  نگفته،  چیزی  پدر  مظلومیت 
و  فاطمه  اسم  شنیدند،  را  امیرالمؤمنین  و 
خدیجه را شنیدند، زمزمه ی گریه مردم بلند 
المرمل  ابن  »أنا  زد:  صدا  موال  وقتی  اما  شد 
بالدماء، أنا ابن من بکی علیه الجن في الظلما، أنا 
ابن من ناح علیه الطیور في الهوا«۳ ای مردم من 
پسر همان کسی هستم که سرش را از پشت 
گردن جدا کردند، مسجد یکپارچه ضجه و 
وقت  ولی  دارد  دنباله  قضیه  البته  شد  ناله 

خطبه اجازه نمی دهد من بقیه اش را بگویم.
ای خدا، مسجد ضجه و ناله شد و مردم 
اهل بیت)علیهم السالم(  ورود  روز  که  شامی 
جشن گرفته بودند از این لحظه عزادار شدند و 

شام با خطبه ی امام سجاد  عزادار شد.
مظلومیت  و  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
اهل بیت پیامبر،  نقطه ی عزت و عظمت اسالم 
و مسلمین و انتقام از مظلومیت عزیزان خدا، 

فرما  تعجیل  بقیه اهلل  موالیمان  ظهور  و  فرج 
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح  و 
بزرگوار ما از اشک و عشق ما بهره مند گردان 
و سایه ی پر برکت مقام معظم رهبری بر سر 
در  ما  ناپاک  دار. خدایا! دشمنان  ما مستدام 
جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل و نابود 
و ریشه کن گردان. پروردگارا! باران رحمتت را 
به این سرزمین والیی علی بن موسی الرضا نازل 
گردان. خدایا! مردم ما را از عذاب خشک سالی 

نجات عنایت فرما.
...........................................................................

1. انتقاد )لغت نامه دهخدا؛ علی اکبر دهخدا؛ جلد1؛ 
صفحه ۷۹۰(

الحسین  سیدنا  مصیبة  فی  المهموم  نفس   .2
حزن  به  یتجدد  فیما  المصدور  نفثة  یلیه  و  المظلوم 

العاشورِ؛ عباس قمی؛ صفحه ۴۰۹
الحسین  سیدنا  مصیبة  فی  المهموم  نفس   .۳
حزن  به  یتجدد  فیما  المصدور  نفثة  یلیه  و  المظلوم 

العاشورِ؛ عباس قمی؛ صفحه ۴11

خطبه دوم: عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

ارتباط نزدیک رؤسای قوا با مردم، مفید و مؤثر است
خاطر  به  که  خوبی  تحوالت  از  یکی 
انتخاب شما اتفاق افتاده است، ارتباط مردمی 
رؤسای قوا با مردم است و عمدتاً این ارتباط با 
قشر آسیب پذیر و مستضعفین برقرار می شود. 
و  قضاییه  قوه  رئیس  هم  رئیس جمهور،  هم 

و  دارند  مردمی  ارتباط  مجلس  رئیس  هم 
قوا  رؤسای  نزدیکی مسئوالن در سطح  این 

با مردم، بسیار مفید و مؤثر است.
سؤالی برای بعضی ها پیش آمده این است که 
»آیا ارتباط مردمی مهم تر بود یا سفر خارجی؟«



67

در روز گذشته آقای رئیس جمهور حسب 
ریاست  تاجیکستان که  دعوت رسمی دولت 
اجالس شانگهای را به عهده دارد، برای شرکت 
کردند.  سفر  کشور  این  به  اجالس،  این  در 
سازمان همکاری شانگهای در سال 2۰۰1 به 
خاطر مقابله با نفوذ آمریکا و غرب در منطقه 

شرق جهان و در خاورمیانه ایجاد شد.
این سازمان در ابتدا با عضویت دولت های 
و  ازبکستان  قرقیزستان،  روسیه،  چین، 
تاجیکستان ایجاد شد تا در مسائل اقتصادی، 
داشته باشند؛  همکاری  فرهنگی،  و  امنیتی 
کشورهایی نیز بعداً به این سازمان پیوستند 
و چند سال است صحبت الحاق ایران به این 
سازمان نیز مطرح  شده که مسائلی در داخل 

و در خارج باعث شد که این موضوع به وقوع 
نپیوست. اگر این اتفاق )عضویت در سازمان 
همکاری شانگهای( رخ میداد، وابستگی ما به 
غربی(  )دولت های  آنان  و  می شد  قطع  غرب 
می خواستند ما را وابسته نگاه دارند تا روی ما 
دستخوش  ما  زندگی  جریان  و  بیاورند  فشار 
مصالح آمریکا و غرب شود تا جایی که این نظام 
را براندازی کنند و یک نظام آمریکایی -مثل 
ایجاد کنند؛  اینجا  دنیا-  از کشورهای  خیلی 
ازاین رو کارشکنی هایی از داخل و خارج می شد 

که این عضویت صورت نگیرد.
با تشکیل دولت سیزدهم با اتخاذ راهبرد 
و  استکبارستیزی  خط  در  خارجی  سیاست 
غرب زدایی، اقتضا این بود که آقای رئیس جمهور 

در این اجالس شرکت کند و مقدماتش فراهم 
رسمی  عضویت  آینده  اجالس  در  که  شد 
ایران را در سازمان شانگهای اعالم کنند. این 
عضویت، یعنی از آمریکا و اروپایی که ما را با 
تحریم گرفتار کردند جدا شویم و خودمان را 
از انزوای اقتصادی خارج کنیم و به یک عده 
غرب گرا ثابت کنیم که دنیا آمریکا و اروپا نیست.

از گذشت  بعد  امروز  و خواهران!  برادران 
۴۳ سال از انقالب پیروزمند و تشکیل نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، روزی است که در 
دنیا و  بین دولت ها و ملت ها، به  عنوان رقیب 
این  رو  از  آمریکای جهان خوار مطرح شدیم؛ 
رئیس اجالس شانگهای با کمال استقبال از 
رئیس جمهور ایران دعوت می کند که در این 
اجالس شرکت کند تا مقدمات عضویت ایران 

در این سازمان فراهم شود.
که  است  این  داشت  موضوعیت  آنچه 
اراده کرده تا مقدمات  خداوند در این زمان 
پیشرفت و عافیت اجتماعی را برای مردم ما 
فراهم کند. شما مردم در درگاه خدا خیلی 
ارزش دارید، ۴۳ سال است پای دین و اسالم 
مقاومت  و  ایستاده اید  والیت  و  رهبری  و 
شما  برای  شما  مقاومت  این  و  می کنید 
محبوبیتی در عرصه ی عبودیت و بندگی خدا 

ایجاد کرده است که خدا کمک می کند.

کارشکنی ها برای عدم عضویت ایران در سازمـان شانگهـای

با دو جریان مصادف  سفر رئیس جمهور 
شد؛ یکی برگشت ناو جنگی ایران از یک سفر 
اقیانوس های دنیا جوالن کرد  جهانی که در 
و در دو سه عرصه رزمایش نظامی آمریکا با 
کشورهای دیگر ناو جنگی ما وارد شد و قد 
برافراشت و با این موفقیت بدون کوچک ترین 
کشورمان  به  جهانی  سفر  این  در  مشکل 
بازگشت. دنیا به این نتیجه رسید که مسأله ی 
و  کشور  جغرافیای  در  تنها  ما  نظام  اقتدار 
بلوغی  به  ما  نظام  بلکه  نیست؛  خاورمیانه 
پیدا کند.  اقتدار جهانی  رسیده که می تواند 

سایه ی  در  که می شود  متوجه شد  دنیا  اگر 
معصوم-  والیت  نیابت  -به عنوان  والیت فقیه 
یک نظام سیاسی به اقتدار جهانی دست پیدا 
کند، زمینه ی اولیه برای ظهور و فرج موالی ما 
بقیة اهلل و جهانی شدن اسالم فراهم شده است.

امتیاز و جریان دوم این بود که شرکت 
خارجی  سفر  اولین  به عنوان  رئیس جمهور 
بین المللی زمانی  این سازمان  و شرکت در 
و  آمریکا  توانست  ایران  که  گرفت  صورت 
اروپا را در جریان محاصره ی لبنان به عنوان 
زمین گیر  و حزب اهلل،  مقاومت  قدرت  مرکز 

کند و آنان را شکست دهد.
و  رفت  لبنان  به  ایرانی  سوخت  کشتی 
آمریکا و اروپا دیدند کشوری که فرانسه فکر 
فکر  آمریکا  و  مستملکاتش1است  از  می کرد 
می کرد با جاسوسان عربستانی اش بر آن مسلط 

است، در دل ملتش هیچ جایگاهی ندارند و آن 
روزی که بخواهند این ملت را به  زانو دربیاورند، 
ایراِن قوی و مقتدر می آید و عرصه ی جوالن 

آنان را از بین می برد.
ایران، مردم لبنان را از این انحصار نجات داد 

و کار به جایی رسید که دیروز اتحادیه ی اروپا 
تحریم لبنان را لغو کرد. با حرکتی که ایران کرد 
و کشتی سوخت به آنجا رساند، اگر این تحریم 
لغو نمیشد، دیگر جایی برای نفوذ آمریکا و اروپا 
نمی ماند و لبنان به دامان چین و روسیه می افتاد 

و این عروس خاورمیانه از مستملکات و عرصه ی 
جوالن قدرت غرب خارج می شود.

...................................................................................
1. امالک. سرزمین هایی که استعمارگران به زور 
یا حیله تصرف کرده اند. )لغت نامه دهخدا؛ علی اکبر 

دهخدا؛ جلد 2؛ صفحه 2۷۰۳(

اقتدار نظام جمهوری اسالمی، جهانی است

بیایند  میدان  به  اخالص  با  مردم  وقتی 
و مسئوالن نیز با اخالص در عرصه مدیریت 
برمی دارند،  که  قدمی  هر  در  بگذارند،  قدم 
دشمنان اسالم را شکست می دهند و اسالم 
جهادی  درحرکت های  می دهند.  عزت  را 
باید اخالص داشته باشیم و مسئوالن نیز در 
نشان  را  اخالص  این  باید  فعالیت خودشان 
ُهْم ُسُبلََنا«1  دهند. »الَِّذیَن َجاَهُدوا فِیَنا لََنْهِدیََنّ
؛ خدای متعال گفته در راه ما جهاد کنید و 
تا راه ها را  انجام دهید،  حرکت های جهادی 
از  باز  کنیم. حرکت کنید و پس  برای شما 

حرکِت شما، خدای متعال گشایش می دهد.
خدایا! به  حق اولیائت در روز جهانی شدن 
عزت اسالم و مسلمین فرج موالیمان بقیةاهلل 
روح  و  ارواح مطهره ی شهدا  و  فرما  تعجیل 
مطهر امام بزرگوار را از پایمردی مردم ما در 

پای این نظام، خشنود و راضی گردان.
معظم  مقام  برکت  پر  سایه ی  خدایا! 
رهبری بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک 
ما در جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل 
این بالی  ریشه کن گردان. خدایا!  و  نابود  و 
از  این ویروس منحوس را  خانمان  برانداز و 

همه ی مردم دنیا مخصوصاً از سرزمین والیی 
علی بن موسی الرضا برانداز کن.

.........................................................................
1. سوره ی مبارکه ی عنکبوت؛آیه ی ۶۹

اخالص در حرکت مجاهـدانه اسـت
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