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اختیارات رئیس جمهور در قانون کم نیست
عضو فراکس��یون امید مجلس گفت: اختیارات رئیس 
جمهور در قانون اساس��ی کم نیس��ت، اما بستگی به 

شخصیت هر رئیس جمهوری دارد.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی درباره اختیارات رئیس جمهور اظهار داشت: 

برخی از روسای جمهور مانند آقای روحانی مالحظاتی 
دارن��د و از برخی اختیارات خود اس��تفاده نمی کنند 
اما برخی از روس��ای جمهور مانن��د آقای احمدی نژاد 
جس��ارت بیش��تری دارند و از اختیارات خود استفاده 
می کنن��د و حتی ممکن اس��ت فراتر برون��د. نماینده 
مردم تهران تصریح ک��رد: به نظر من بحث اختیارات 
یک رئیس جمهور بیش��تر ب��ه روش رئیس جمهور بر 
می گردد که چگونه رفتار کند. وی گفت: در بس��یاری 
از م��وارد رئیس جمه��ور نباید اج��ازه دخالت برخی 
نهادها و افراد غیر مس��ئول را بدهد؛ اما آقای روحانی 
این اجازه را می دهد و طبعا ممکن اس��ت از اختیارات 

او کم شود.  فارس

اخبار

 فروپاشی آمریکا را در آینده نزدیک می بینیم
رئی��س مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اس��المی ایران گفت: مس��یر، 
مس��یِر اقتدار نظام و عزت جمهوری اس��المی اس��ت و زمان افول آمریکاس��ت 
و در آین��ده نزدیک فروپاش��ی آمریکا را خواهیم دید. امیر س��رتیپ احمد رضا 
پوردس��تان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در حاش��یه بیستمین نشست 
سالیانه اتحادیه انجمن های اس��المی دانشجویان مستقل دانشگاه سراسر کشور 
گف��ت: تمام��ی حرکاتی که در زمین، هوا و دریا، چه در مرزها، چه در خارج مرزها و 
چه در فرامنطقه انجام می شود، تحلیل می شود و متناسب با آن ها ظرفیت های دفاعی 

الزم اتخاذ می شود. 
وی با اشاره تالش آمریکا برای ایجاد ائتالف در خلیج فارس، افزود: آمریکایی ها بنا دارند 
ائتالفی تشکیل دهند ولی وقتی مسئله را مرور می کنیم می بینیم به جز یکی دو کشور 
بقیه کش��ورها جزء این ائتالف نیس��تند و این ائتالف قبل از اینکه تشکیل شود شکست 

خورده است.  روابط عمومی ارتش

هیچ کشوری اجازه تعدی به ایران اسالمی را به خود نمی دهد
فرمانده نی��روی پدافند هوایی ارتش گفت: به واس��طه صالبت و تدابیر فرمانده 
معظم کل قوا و اقتدار نیرو های مس��لح، هیچ کش��وری به خود اجازه تعدی به 

جمهوری اسالمی ایران، حتی بصورت کالمی را هم را نمی دهد.
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد در هشتمین همایش اشراف مالک اشتر نیروی 
پدافن��د هوایی ارتش گفت: بهره مندی از »فرمانده ای ش��جاع، مقتدر و رهبری 
مدبر و با صالبت« و »فرصت زندگی در جامعه اسالمی« دو نعمتی است که خداوند 

به ملت ایران اسالمی عطا فرموده است.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: یک فرمانده فقط با اش��راف کامل می تواند در 

مواجهه با حوادث مختلف در کمترین زمان درست ترین تصمیم را اتخاذ کند.
وی گفت: اگر فرمانده اش��راف الزم بر اطالعات در حوزه های مختلف کار خود را نداشته 
باش��د، نمی تواند تصمیم درس��ت را اتخاذ کرده و گاهی این باعث زیان جبران ناپذیر به 

سازمان می شود.  میزان

برنامه ای برای نامزدی در انتخابات ندارم
عضو هیات علمی دانش��گاه تهران در حاشیه بیس��تمین نشست ساالنه اتحادیه 
انجمن های اس��المی دانش��جویان مس��تقل گف��ت: در انتخاب��ات مجلس نامزد 

نمی شوم و هیچ برنامه ای برای نامزدی در انتخابات آینده ندارم.
مجید حس��ینی که  اخیرا انتقادات تندی را از حقوق و دریافتی های پزش��کان، 
موسسات کنکور و مدارس غیرانتفاعی  مطرح کرده، در حاشیه بیستمین نشست 
ساالنه اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل گفت: من قول می دهم اگر 
قانونی تصویب ش��ود که براساس آن س��قف پرکیس پزشک در ایران 20 میلیون تومان 

شود، در هیچ انتخاباتی در ایران شرکت نکنم.
حسینی اخیرا در یک برنامه مناظره تلویزیونی که با موضوع شکستن انحصار بازار پزشکی 
و دندانپزشکی با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو روی آنتن شبکه یک سیما رفت نکاتی 
را درباره این موضوع بیان کرد که انتقادات بس��یاری از پزش��کان را به دنبال داش��ت و 

بسیاری معتقد بودند این اظهارات با اهداف انتخاباتی بیان می شود.  فارس

ام��ام جمعه موقت ته��ران گفت: ربا خطرناک اس��ت و اگر 
می خواهید جلوی ربا بگیری��د، به مردم میدان بدهید و در 

کار تولید کمک شان کنید.
آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران 
در خطبه دوم نماز جمعه تهران اظهار داش��ت: مقاومت در 
مقابل دش��من، تسلیم دشمن نشدن و ایستادن مورد تاکید 
رهبر انقالب اس��الم اس��ت. به برکت مقاومت ایران توانسته 
در برابر زیاده خواهی های اس��تکبار بایستد. به پیروزی هایی 
دس��ت یافت که یکی از آنان حفظ انقالب بود. دشمنان فکر 
می کردند که می توانند انقالب را نابود کنند، اما خداوند انقالب 
را حفظ کرد. به برک��ت مقاومت هیمنه آمریکا فروریخت و 
ایران توانس��ت هواپیما رادارگریز پیچیده آمریکایی را بزند و 
قدرت پدافن��دی ایران در تراز قدرت موش��کی قرار گرفت. 
مقاوم��ت همچنان توانس��ت بازدارندگی در براب��ر آمریکا و 

هم  پیمانانش برای آغاز حمله نظامی ایجاد کند.
وی ادامه داد: عربستان در ماجرای یمن دست و پا می زند و 
تالش می کند خود را نجات بدهد. به برکت مقاومت، مواضع 
امارات در خصوص یمن چرخش پیدا کرد. هیاتی از امارات 

عازم ایران شد که با هیات مرزبانی ایران دیدار کرد.
امام جمعه موقت تهران بیان داشت: رهبر انقالب چهار سال 
و نیم قبل و در آغاز حمله عربس��تان به یمن، با قاطعیت از 

شکست  متجاوزان و عربستان گفت.
آی��ت اهلل موح��دی کرمانی گف��ت: دنیا بدان��د که مصداق 
طاغ��وت در ق��رآن در زم��ان کنون��ی، هی��ات حاکم��ه بر 
آمریکاست. ترامپ از یک سو به دنبال مذاکره با ایران است 
و از سوی دیگر وزیر خارجه ایران را تحریم می کند. اگر قرار 
ش��ود، مذاکره ای انجام گیرد که قطعاً انجام نخواهد گرفت، 

باالخ��ره مذاکره کننده وزیر خارجه اس��ت ک��ه او را تحریم 
می کنند. آمریکایی ها منطقی جز زورگویی ندارند.

وی ادامه داد: قدرت ایران را خارجی ها و آن هایی که بیرون از 
ایران هستند، بهتر می توانند ببیند. نخست وزیر پاکستان در 
یک مصاحبه تلویزیونی ضمن اخطار به سران آمریکایی گفت: 
من به ایران سفر کردم و از نزدیک روحیه شهادت طلبی مردم 
ایران را دیدم و اگر اشتباهی درباره ایران و یا افزایش تنش و 
یا حمله به این کشور رخ دهد، باتالقی برای عامالن این اقدام 
به وجود خواهد آمد که از آن باتالق نمی توانند خارج ش��وند. 
آمریکا نباید ایران را با دیگر کش��ورهای منطقه مقایسه کند. 
امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: مسئوالن اعم از اجرایی 
یا تقنینی، گزارش عملکرد خود را در س��ال رونق تولید بعد 
از گذش��ت پنج و نیم ماه از آغاز س��ال ارائه کنند. اگر تولید 
رونق پیدا کند، نقدینگی وارد تولید می ش��ود و وضع داخلی 
خوب می شود. اگر مسئوالن به تولید رسیدگی نکنند، پول ها 
وارد بانک ها می ش��ود. شنیده شده است که مشکالت زیادی 
برای عوامل تولید اس��ت و این نتیجه اش خستگی برای آنان 
است. اگر مردم از تولید خسته بشوند، پول ها سرازیر بانک ها 
می ش��ود و سودی در قبال ان دریافت می کنند که این سود 

رباست. ربا جنگ با خداست.
وی با انتقاد از عملکرد بانک ها گفت: مسئوالن ربا خطرناک 
اس��ت و اگر می خواهید جلوی رب��ا بگیرید، به مردم میدان 

بدهید و در کار تولید کمک شان کنید.
ام��ام جمع��ه موقت ته��ران در خصوص لغ��و خودمختاری 
منطقه کش��میر توس��ط هند گفت: دولت هند از برخورد با 
مس��لمین جداً خودداری کند؛ چرا که نه به مصلحت اوست 

و نه به مصلحت منطقه است.  تسنیم

آیت اهلل موحدی کرمانی: 
رونق تولید راه مقابله با رباست

رئی��س قوه قضاییه تدبی��ر، مهربانی و اقتدار را س��ه مولفه 
مه��م کار نیرو های حفاظت و اطالعات دانس��ت و از داوری 
و تصمیم گیری درباره افراد ب��ر مبنای گزارش های ارزیابی 

نشده پرهیز داد.
آی��ت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در نخس��تین همایش روز 
حفاظت و اطالعات، با تس��لیت شهادت امام محمد باقر )ع(، 
۱۷ مرداد روز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه را تبریک گفت 
و تصریح کرد: این روز را به همکاران عزیز تبریک می گوییم 
و یاد و خاطره ش��هدای قوه قضاییه به ویژه ش��هید آیت اهلل 
دکتر بهشتی، شهید قدوسی، شهید الجوردی و همه شهدای 
بزرگ��واری را که جلوه های اخالص، پایمردی، عدالتخواهی و 

حق خواهی در دستگاه قضایی بودند، گرامی می داریم.
رئیس قوه قضاییه، مس��ئولیت حفاظت و اطالعات را بسیار 
س��نگین توصیف کرد و ادامه داد: زمانی ایمان برای مومن 
اثربخش اس��ت که از آن مراقبت شود و انسان دچار لغزش 
در فکر، اخالق و عمل نش��ود. سازمان اداری هم مانند فرد 
نباید دچار لغزش و انحراف ش��ود. بر همین مبنا کسانی که 
در مجموعه حفاظت و اطالعات هستند، وظیفه سنگینی از 

باب جلوگیری از لغزش و انحراف در یک سازمان دارند.
رئیسی، اولین شرط فعالیت به عنوان یک نیروی اطالعاتی 
را داش��تن ظرفیت باال عنوان ک��رد و افزود: فرد با ظرفیت، 
اطالع��ات را تحلیل می کند و با تدبیر و اندیش��ه، آن را در 

جهت بهره وری صحیح به کار می گیرد.
رئی��س قوه قضایی��ه، ظرفیت اف��راد را متناس��ب با میزان 
عبودیت و اخالص دانست و اظهار کرد: نیرو های حفاظت و 
اطالعات در قوه قضاییه، دس��تگاه های اطالعاتی و نیرو های 
مس��لح، در واق��ع وظیفه صیانت از مجموع��ه نظام و نهایتا 

صیان��ت از امت اس��المی را برعهده دارند؛ بنابراین ش��رط 
اساسی برای موفقیت دستگاه های رصدکننده، سالمت خود 

نیرو های این دستگاه هاست.
رئی��س قوه قضاییه با بیان اینکه مرتبطان یک پرونده قضایی 
اعم از قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و اصحاب دعوا باید از هر 
گونه لغزش و آسیبی مصون بمانند، این امر را وظیفه مجموعه 
حفاظت و اطالعات دانست و خاطرنشان کرد: تدابیر حفاظت 
و اطالعات در مراحل مختلف از جمله جذب قاضی، آموزش ها 
و انتصابات می تواند بس��یار اثربخش باشد. اگر فردی در جای 
نامناسبی قرار گیرد هم زمینه لغزش خودش فراهم می شود و 
هم به کل مجموعه آسیب می رساند. وی در ادامه بر ضرورت 
ارزیابی گزارش هایی که منشاء اعالم نظر و داوری حفاظت و 
اطالعات می شود تاکید کرد و یادآور شد: گزارش های واصله 
به حفاظت باید به دقت ارزیابی شود تا خدای ناکرده داوری 

در مورد افراد، مخدوش و نادرست نباشد.
رئیس��ی، س��وء ظن بیجا و همچنین حس��ن ظ��ن بیجا را 
آفت کار مجموعه های اطالعاتی دانس��ت و در ادامه با بیان 
اینکه کوچکترین فس��اد در قوه قضاییه، نیرو های مس��لح و 
دس��تگاه های اطالعاتی یک آسیب برای نظام است، تصریح 
کرد: دس��تگاه قضایی، پیش��انی عدالت است. بر این اساس 

باید منافذ فساد را شناسایی و مسدود کرد.
وی فساد اقتصادی را ریشه بسیاری از فساد ها از جمله فساد 
اخالقی و سیاسی دانست و با تاکید بر اینکه برخورد با قضات 
و یا کارکنان فاس��د موجب تقویت دستگاه قضایی می شود، 
اظهار کرد: نباید اجازه دهیم دستگاه قضایی به ذره ای فساد 
آلوده ش��ود، زی��را اعتماد عمومی و س��رمایه اجتماعی را از 

دست می دهیم.  روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه:
نیرو های حفاظت و اطالعات باید تدبیر، مهربانی و اقتدار داشته باشند  

 اگر رژیم اسرائیل به ائتالف آمریکا 
علیه ایران بپیوندد؟!

ادامه از صفحه اول
عربستان سعودی سردمدار سیاست عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی است و سران رژیم اسرائیل نیز از 
ای��ن فرصت اس��تفاده کرده و خود را ب��ه این رژیم های 
سرسپرده عربی نزدیک کرده است. بحرین و امارات نیز 

در منطقه چنین سیاستی را در پیش گرفته اند.
ام��ا اگر رژیم اس��رائیل به  ائت��الف آمریکایی در خلیج 
ف��ارس بپیوندد و نیروهای خ��ود را راهی منطقه خلیج 
فارس کن��د آن هم به بهانه تأمی��ن امنیت این منطقه 

حساس و استراتژیک، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بر فرض تش��کیل ائتالف نظامی آمریکا در خلیج فارس، 
ضریب امنیتی منطقه به ش��دت کاهش می یابد، حضور 
نیروهای بیگانه در خلیج فارس و دریای عمان آس��تانه 
جنگ را به مرز وقوع می رساند، چرا که دخالت نیروهای 
بیگان��ه در منطقه با افزایش تنش های��ی همراه خواهد 
بود که جمهوری اس��المی ایران به خاطر تأمین منافع 
و حفظ امنیت ملی خود نمی تواند آن ش��رایط را تحمل 
کند، به ویژه اگر نیروهای رژیم صهیونیس��تی نیز در آن 

ائتالف مشارکت عملیاتی داشته باشند.
تنش های موج��ود میان ایران و رژیم صهیونیس��تی با 
حضور نیروهای اس��رائیل افزایش می یابد، قطعاً س��ران 
رژی��م صهیونیس��تی تحریک کنن��ده آمری��کا و دیگر 
رژیم های عضو ائتالف��ی خواهند بود که علیه جمهوری 

اسالمی ایران تشکیل شده است.
آمری��کا اعتق��ادی به جنگ ب��ا ایران ن��دارد، این رژیم 
همچنان در پی فش��ار حداکثری اقتصادی و سیاس��ی 
به ایران برای انجام مذاکره و رس��یدن به توافق اس��ت، 
ای��االت متحده اگر از جنگ با ای��ران دوری می کند که 
البته این سیاست در رفتارهای آنها دیده می شود، برای 
جلوگیری از آغاز جن��گ در منطقه باید از حضور رژیم 
صهیونیس��تی در  ائتالفی که تاکنون با شکست همراه 
بوده جلوگیری کند. با ورود رژیم اسرائیل به این ائتالف 
و حض��ور نیروهای نظام��ی آن در منطقه خلیج فارس، 

احتمال آغاز جنگ بسیار است.
اما اگر جنگی در منظقه اتفاق بیفتد که رییم اس��رائیل 

نیز در ا» نقش دارد چه اتفاقی می افتد؟
ب��ه یاد دارید که حضرت آی��ت اهلل خامنه ای فرمانده کل 
قوا چند س��ال پیش درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی 
فرمودند، »اگر این رژیم دس��ت از پا خطا کند حیفا و تل 
آویو با خاک یکسان خواهد شد.« پس از آن نیز فرماندهان 
ارشد نظامی در پاسخ به تهدیدات رژیم اسرائیل واکنش 
نش��ان دادند و س��ردار وحیدی در سال ۱390 که در آن 
زمان وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح بود گفت؛ 
»آیا رژیم صهیونیستی خودش را برای ۱50 هزار موشک 
آماده کرده است؟« اکنون که 8 سال از آن زمان می گذرد 
موش��ک های نیروهای مسلح ایران هم از لحاظ کمیت و 
هم کیفیت ارتقاء یافته و قابلیت آنها در هدف قرار دادن 

پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی آشکار شد.
همواره مقامات، مسئولین و حتی مردم کشورمان تأکید 
کرده اند که خواهان جنگ نیس��تند اما اگر جنگی علیه 
جمهوری اسالمی ایران آغاز شود، جنگی تمام عیار و مادر 
جنگ ها خواهد بود که ن��ه تنها منطقه را درگیر خواهد 
کرد، بلکه دنیا را نیز در بر خواهد گرفت و در این جنگ 
نخس��تین رژبمب که هدف قرار می گیرد رژیم نامشروع 
اس��رائیل خواهد بود که از تل آوی��و و حیفا آغاز خواهد 
شد و بارانی از موشک ها بر سر این رژیم فرود خواهد آمد 
که حتی موش��ک های پدافند گنبد آهنین و موشک تازه 
رونمایی شده این رژیم که ساخت آمریکا است، نتواند در 

برابر این حجم گسترده از موشک خودنمایی کند.
ما وظیفه داریم هشدارهای الزم را به طرف مقابل بدهیم، 
رژیم ای��االت متحده در این ائتالف نق��ش اول را دارد و 
خطاب ما نیز مقامات آمریکا هس��تند ک��ه اگر از اندکی 
عقالنیت برخوردار باشند، از تشکیل ائتالف نظامی علیه 
ای��ران در خلیج فارس چه با حضور رژیم اس��رائیل و چه 

بدون آن پشیمان شده و دست از این کار برمی دارند.

سرمقاله

رهبر انقالب:

 مشکل اساسی مردم در طول تاریخ عبودیِّت غیر خدا بوده است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای یکی از جلسات 
درس خ��ارج فق��ه ، به ش��رح حدیثی از ام��ام باقر 

علیه السالم درباره گذرا بودن دنیا پرداختند.
ب��ه نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهب��ری،  حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در ابتدای 
جلس��ه درس خارج فق��ه 9/۱۱/۱39۷ به ش��رح 
حدیثی از امام باقر علیه الس��الم درباره گذرا بودن 

دنیا پرداختند.
ب��ه   KHAMENEI.IR اطالع رس��انی  پای��گاه 
مناس��بت فرارس��یدن س��الروز ش��هادت امام باقر 
علیه السالم متن و فیلم این شرح حدیث را منتشر 
می کن��د ک��ه برای مش��اهده فیلم این س��خنرانی 

می توانید به اینجا مراجعه کنید.
مش��روح س��خنان رهبر معظم انقالب به شرح زیر 

است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

و الحم��دهلل رّب العالمین و الّصالة و الّس��الم علی 
س��ّیدنا محّم��د و  آل��ه  الّطاهرین و لعن��ة  اهلل علی 

اعدائهم اجمعین.
الِل ال اِلَه  نیا ِعنَد َذِوی االَلباِب َکَفی ِء الظِّ یا جابُِر الدُّ
الُة تَثبیٌت لاِلِخالِص َو  ُ اِعزاٌز اِلَهِل َدعَوتِِه الصَّ ااِلَّ اهللَّ

تَنزیٌه َعِن الِکبر.)۱(
دنباله ی آنچه حضرت باقر)سالم  اهلّل  علیه( به جابر 

درباره ی دنیا فرمودند ]این است:[
الل«؛ نیا ِعنَد َذِوی االَلباِب َکَفی ِء الظِّ »یا جابُِر الدُّ

 ]عمر[ مثل س��ایه اس��ت؛ َفیء، آن سایه ی بعد از 
زوال ]روز[ را میگویند. همچنان که این سایه اعالم 

پایان روز است و هر لحظه به 
لحظه ای که این سایه طوالنی 
می شود، نشان می دهد که روز 
دارد تمام می شود. این عمر ما 
هم همین جور اس��ت. اینجا 
»دنیا« یعنی عمر من و ش��ما 
که مثل همین س��ایه اس��ت؛ 
ه��ر چه این س��ایه طوالنی تر 
می ش��ود، معنایش این است 
که به آن آِخر داریم نزدیک تر 
اینکه  از  بعضی ها  می ش��ویم. 
ساِل گذش��ته تمام شد، سال 
خوش��حال  ش��د،  ش��روع  نو 
هم  عیبی  می ش��وند؛ خ��ب، 
ن��دارد، چ��ون عید اس��ت و 
خوش��حالی اش��کال ندارد اّما 

توّج��ه ب��ه این نکته ه��م الزم 
اس��ت: سال که تمام می ش��ود، یعنی عمر ما تمام 
می ش��ود؛ ]در واقع[ این عمر ما اس��ت که دارد به 
پایان می رس��د، به این توّجه باید کرد. پیر و جوان 
هم ندارد؛ البّته احتمال س��ر رسیدن اجل در مورد 
افراد پیر و مس��ن قهراً بیش��تر است اّما جوانها هم 
هستند. ما در همین بحث خودمان، جمع خودمان 
بعضی جوانها را داشتیم که سالهای زیادی از سنین 
کنون��ِی ما کمتر بودند، از دنی��ا رفتند؛ به این باید 
توّج��ه کرد که هر چه میگذرد، در واقع دارد به آن 

انتها نزدیک می شود.

ُ اِعزاٌز اِلَهِل َدعَوتِه«؛ »ال اِلَه ااِلَّ اهللَّ
بعد فرم��ود کلمه ی الال��ه ااّلااهلل ]یعن��ی[ کلمه ی 
توحید، اعزاز اهل دعوِت الاله ااّلااهلل است؛ چرا؟ برای 
خاطر اینکه وقتی شما میگویید الاله ااّلااهلل، عبودیّت 
غیرخدا را نفی میکنید. مش��کل اساس��ی مردم در 
ط��ول تاریخ، عبودیّت غیر خدا بوده؛ ]مثل[ بنده ی 
فرعون ها بودن؛ االن هم همین جور اس��ت: بنده ی 
پول، بنده ی مقام، بنده ی شهوت، بنده ی قدرتهای 
بزرگ. وقتی ش��ما می گویید الاله ااّلااهلل، یعنی من 
فقط ی��ک معبود دارم؛ نه پ��ول را عبادت می کنم، 
نه مقام را عب��ادت می کنم، نه امپرات��ور را عبادت 

می کنم، ن��ه فرعون را عبادت 
می کن��م. عب��ادت ه��م صرفاً 
این نیست که انسان تقدیس 
بکند طرف را؛ نه، ممکن است 
اصاًل قبول هم نداش��ته باشد 
در دل��ش آن را، اّما عبادتش 
بکن��د! عبادت یعن��ی اطاعت 
ک��ردن با همه ی وج��ود؛ این 
عبادت اس��ت. پس وقتی که 
م��ا می گوییم الال��ه ااّلااهلل، در 
واقع داریم یک مایه ی عّزت را 
برای خودمان تأمین می کنیم؛ 
یعنی »َواالَغلْ�ّ��َل الَّ تی کانَت 
َعلَیِهم«،)2( خودمان را از این 

اغالل داریم رها می کنیم.
الُة تَثبیٌت لاِلِخالص«؛ »اَلصَّ

 بع��د فرم��ود نم��از ه��م این 
خصوصّیته��ا را دارد که اّوالً تثبیت اخالص اس��ت، 
یعنی برای خدا کاری انج��ام دادن؛ چون نماز، ذکر 
خالص خدا است و هیچ چیزی مخلوطش نیست و از 
اّولی که انسان تکبیرة االحرام را می گوید، مشغول ذکر 
الهی اس��ت؛ ]البّته[ اگر توّجه و حضور داشته باشد؛ 
حاال ما که حواس��مان گاهی پرت بش��ود که هیچ؛ 
آن کس��ی که حضور قلب دارد و خ��ود را حاضر در 
مقابل خدای متعال میداند، ]نماز او[ یکسره ذکر خدا 
است؛ هم با لفظ، هم با عمل. ایستادن در مقابل خدا، 
رک��وع کردن در مقابل خدا، س��جودکردن در مقابل 

خدا، دست بلندکردن به دعا در مقابل پروردگار، ذکر 
خالص اس��ت و اخالص را در دل انسان زیاد می کند. 

این یک ]مطلب[.
»َو تَنزیٌه َعِن الِکبر«؛

کبر را هم از انس��ان ]دور میکند؛ چون[ انس��ان به 
خاک می افتد دیگر. البّته حواسمان جمع باشد که 
در ای��ن نمازهایی که می خوانی��م، بخصوص حاال 
بعضی ها از ماها که مثاًل فرض کنید امام جماعتیم 
و یک جمعّیتی پش��ت سرمان نماز می خوانند، این 
از آن حال��ِت به اصطالح به خود گرفتن عنوان، آن 
حالِت اَِش��ر و بََطر)3( خارج بشود؛ لَم اَخُرج اََشراً َو 
ال بََطرا؛)4( در حال نماز، انسان گاهی اوقات تصّور 
کند ک��ه حاال این منم که دارم می خوانم و همه ی 
این پانصدنفر، هزار نفر، ده هزار نفر پش��ت سر من 
]هس��تند[؛ این حالت به وجود نیاید. اگر این طور 
ش��د خوِد این مؤیّد کبر است؛ اگر این حالت نبود، 
آن وقت ضّد کبر اس��ت؛ برای خاطر اینکه تعظیم 

است، تکریم است، به خاک افتادن است.
۱( امالی طوس��ی، مجلس یازدهم، ص 296؛ »ای 
جابر!  عمر مانند س��ایه گذرا است؛ کلمه ی توحید، 
مایه ی عّزت اهل توحید است؛ نماز تثبیت کننده ی 

اخالص و دورکننده ی کبر است.«
2( سوره ی اعراف، بخش��ی از آیه ی ۱5۷؛ »... و از 
]دوش[ آن��ان قید و بندهایی را که بر ایش��ان بوده 

است برمی دارد ...«
3( تکّبر، غرور، خودپسندی

4( امالی طوسی، مجلس سیزدهم، ص3۷۱

فرمانده کل س��پاه دل ربایی و نفوذ در قلب مردم و 
جاری شدن در نگاه و حمایت آنان را باور و دستور کار 
سپاه دانست و تاکید کرد: امنیت خواسته بالواسطه 

مردم و مرزها هویت استراتژیک ملی است.
سردار سرلشکر پاس��دار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پایان سفر به استان 
کرمانش��اه درجمع فرماندهان نیروی زمینی سپاه و 
قرارگاه نجف، با قدردانی از مجاهدت های وصف ناپذیر 
و همت های حیرت آور یگان های مختلف مهندسی 
و عملیات��ی این نیرو برای به اهت��زاز درآوردن پرچم 
مقدس جمهوری اس��المی ایران در قله های رفیع و 

صعب العبورترین مناطق مرزی در غرب کشور گفت: 
نیروی زمینی س��پاه پس از دفاع مقدس، به اقتضای 
ش��رایط و مقتضیات فراروی کشور در حوزه امنیت و 
تهدیدات، مشق مقابله با دشمن در صحنه جنگ های 
محتمل آینده را در چارچوب دکترین دفاعی کشور، 
آموخت��ه اند و به ویژه طی دو دهه اخیر با راه اندازی 
و اس��تقرار قرارگاه های عملیاتی و منطقه ای در جای 
جای کشور، با اقدامات جهادی و انقالبی خود، امنیت 

خوب و در تراز باالیی را همراه با سایر نیروهای مسلح 
برای کشور عزیزمان به ارمغان آورده است.

سرلشکر سالمی با تاکید بر این که کشور بدون مرز 
های مستحکم کشور نیست به ویژه، کشوری مانند 
ایران که با تهدیدات نزدیک، قوی، متنوع، متراکم و 
گسترده روبرو است تصریح کرد: اولین سپر دفاعی 
که باید نفوذ ناپذیر باش��د مرزها است. در واقع  مرز 
هویت استراتژیک ملی اس��ت و نقش راهبردی در 

راهبرده��ای کالن نظ��ام و کش��ور دارد.وی نقش 
نی��روی زمینی س��پاه در دفاع از مرزه��ا را در کنار 
س��ایر نیروهای مسلح حساس و راهبردی ارزیابی و 
نیازمند توس��عه و پیوند با پدیده ها و دستاوردهای 
پیرامونی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: تهدیدات و 
واقعیت ه��ای پیش روی منطقه اقتضا می کند این 
نقش پذیری ها و پیوند متناسب با امتداد جغرافیای 
جدید امنیتی در غرب آسیا مورد همت قرار گیرد.

فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: تا هر جا که اقتدار 
ایجاد می شود آن جا مرزهای حاکمیت است و همه 
دش��منان آن را نش��انه عزم، اراده و آمادگی ما برای 

برخورد با تهدیدات تلقی می کنند. فرمانده کل سپاه 
در پای��ان تاکید کرد: مرزداران س��پاه باید در مرزها 
بمانند، حضور شما عطر امنیت و حس آرامش و رفاه 
مردم می دهد. مدنیت امنیت می آورد و تمامی قاعده 
های نظام همانند مرکزیت و پایتخت کشور بایستی 
در دورترین مناطق و اس��تان های میهن اس��المی 
جاری شود و بر اساس باورهای دینی و انقالبی خود 
و درسی که در مکتب والیت فقیه و فرماندهی معظم 
کل قوا حض��رت امام خامن��ه ای آموخته ایم، اجازه 
نخواهیم داد افول و نزولی در نسبت مردم با سپاه در 

نقاط دور دست کشور حادث شود سپاه نیوز

سرلشکر سالمی:
امنیت خواسته بالواسطه مردم است

 امیر حاتمی در گفت و گوی تلفنی با وزرای دفاع 
کویت قطر و عمان: 

 ائتالف نظامی آمریکا موجب افزایش ناامنی
 در منطقه است

وزیر دفاع کشورمان در گفتگوی تلفنی باوزرای دفاع کویت قطر 
و عمان بر تامین امنیت خلیج فارس توس��ط کش��ورهای منطقه 

تاکید کرد.
امیر س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران در این 
گفتگوها با تأکید براینکه امنیت منطقه تنها توس��ط کش��ورهای 
منطقه قابل تأمین اس��ت و حض��ور نیروهای بیگانه نتیجه ای جز 

ناامنی و بی ثباتی به دنبال نخواهد داشت گفت: ائتالف نظامی که 
آمریکا به بهانه تأمین امنیت کش��تیرانی که به دنبال تشکیل آن 

است تنها موجب افزایش بیشتر ناامنی در منطقه خواهد شد.
وی با تبریک حلول ماه ذی الحجه و عید س��عید قربان به وزرای 
دف��اع کوی��ت، قطر و عمان گف��ت: ما خود را متعه��د به امنیت 
منطقه و به ویژه خلیج فارس می دانیم. جمهوری اسالمی ایران  از 
هیچگون��ه اقدامی جهت حفظ امنیت دریانوردی در خلیج فارس، 
تنگه هرم��ز و دریای عمان فروگذار نکرده و امنیت منطقه فصل 
مش��ترک ایران و س��ایر همس��ایگان در خلیج فارس است و لذا 
معتقدیم امنیت می بایس��ت توسط کشورهای منطقه تأمین شود 
وکش��ورهای منطقه باید در این زمینه وارد گفتگوهای س��ازنده 
ش��وند. وزیر دفاع تصریح کرد: رژیم آمریکا عامل اصلی ناامنی در 

منطقه اس��ت و معتقدیم امنیت می بایست برای همه کشورهای 
منطقه باش����د و ناامنی در هریک از کش��ورها و یا علی���ه یکی 
از کش����ورها را قابل قب��ول نمی دانیم و معتقدیم منطقه نباید 

جوالنگاه حضور بیگانگان شود.
وی با اشاره به اخبار منتشره مبنی بر ادعا و اظهار تمایل مقامات 
صهیونیس��تی برای پیوس��تن به ائتالف نظامی امریکا در منطقه 
اظهار داش��ت:چنین اقدام احتمالی بسیار تحریک کننده بوده و 

برای منطقه می تواند عواقب فاجعه بار به دنبال بیاورد.
در ادامه این مذاکرات ش��یخ ناص��ر صباح االحمد الصباح، معاون 
اول نخست وزیر و وزیر دفاع کویت نیز با اظهار تمایل به تقویت 
روابط دو کش��ور ایران و کویت گفت: ما به جایگاه تعیین کننده 
و موث��ر ایران در حفظ صلح و ثب��ات منطقه احترام می گذاریم و 

مل��ت و دولت ایران نیز  در دوران حمله صدام به کویت حس��ن 
همسایگی خود را به اثبات رساندند.

دکتر خالد بن محمد بن عبداهلل العطیه معاون نخس��ت وزیر و وزیر 
مشاور در امور دفاعی دولت قطر نیز تأکید کرد: هیچ تردیدی نداریم 
که امنیت منطقه باید توسط کشورهای دو سوی خلیج فارس تأمین 
شود و جمهوری اسالمی ایران  یک کشور بسیار مهم جهت حفظ 
و تأمین امنیت خلیج فارس است. بدر بن سعود البسیدی وزیر دفاع 
س��لطنت عمان نیز در گفتگو با وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران 
برلزوم مشارکت کشورهای منطقه در حفظ امنیت آبهای منطقه و 
تداوم هماهنگی و همکاری نزدیک جمهوری اسالمی ایران و عمان 
ب��ه ویژه نیروهای دریایی دو کش��ور برای حفظ امنیت تنگه هرمز 

تأکید کرد.  وزارت دفاع


