
ارتش و سپاه 
ضامن امنیت سیاسی و اقتصادی 

سیاوش کاویانی

ب��رای مردم ایران اس��امی،  نیروهای مس��لح 
ی��ادآور دوران دف��اع مقدس اس��ت ک��ه چگونه با 
دس��تان خالی مقابل دشمن ایس��تادند و از کیان 

ایران اسامی دفاع کردند.
دوران 8 سال جنگ عراق در زمان صدام علیه 
ایران، درس های بسیاری برای کشور و مردم دارد، 
درس هایی که باید تا ابد در تاریخ کش��ور بماند و 

بازگو شود.
تجرب��ه ای ک��ه جمهوری اس��امی ای��ران با 
هوش��مندی حض��رت ام��ام)ره( آن را ب��ه جهان 
اس��ام معرفی کرد، نیروه��ای مردمی بود، اگر در 
آن ش��رایط نیروهای مردمی برای حضور در جنگ 
ش��کل نمی گرفت، ارتش و س��پاه ت��وان مقابله با 
دش��منی ک��ه ابرقدرت های جهان و س��ران عرب 

منطقه او را حمایت می کردند، شدنی نبود.
تلفیق��ی از نیروه��ای ارتش، س��پاه و نیروی 
مردمی که بس��یج نامیده می ش��ود، توانست یک 
جن��گ کامًا نابرابر را مدیریت کند و پیروز میدان 

نبرد شود.
ب��ا وجود هم��ه ضعف ه��ا و کمبودهایی که از 
لحاظ تجهیزات و تس��لیحات نظامی داش��تیم، اما 

شکست خورده میدان جنگ دشمن بود.
تصور کنید که اگر نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��امی ای��ران در هم��ان زم��ان از تجهیزات و 
تسلیحات الزم برخوردار بودند، جنگ 8 سال طول 
می کش��ید یا اصًا دشمن به خود جرأت می داد به 

ایران حمله نظامی کند؟
قطعاً مولف��ه توانایی نظام��ی و دفاعی عاملی 
بازدارنده مقابل تهدیدات نظامی دش��منان است. 
اگر کش��وری همچون جمهوری اس��امی ایران با 
و ویژگی ه��ای خاصی که دارد از نیروهای مس��لح 
توانمن��د برخودار باش��د، حت��ی قوی ترین ارتش 
جه��ان هم توانایی مقابله با آن را نخواهد داش��ت 
با توجه به این که ارتش، س��پاه، بس��یج نیروهای 
مکتب��ی و ایدئولوژی��ک هس��تند و چنین ویژگی 
در دیگ��ر ارتش ها و نیروهای مس��لح جهان دیده 

نمی شود.
همزمان با دوران دفاع مقدس و در ادامه پس 
از پایان آن، نیروهای مسلح برای آ» که ضعف های 
خود را بر طرف کنند، دس��ت به کار ش��ده و یک 
نهضت بزرگ برای س��اخت تجهیزات و تسلیحات 

نظامی آغاز شد.
ساخت موش��ک در ایران یک پروسه طوالنی 
و دش��واری را س��پری کرد و اگر اکنون می بینیم 
دش��منان برای این که توانمندی موشکی ایران را 
محدود و تعطیل کنند فش��ار وارد می سازند، برای 
این اس��ت که نمی خواهند در صورت حمله نظامی 
کوچکترین آس��یبی به آنها وارد ش��وند. دشمنا به 
خوب��ی از قابلیت های موش��کی نیروهای مس��لح 

جمهوری اسامی ایران با خبر هستند.
البته پیش��رفت های نظامی و دفاعی در ایران 
تنها به س��اخت موشک در انواع خود نیست، بلکه 
ای��ن پیش��رفت ها در زمینه ه��ای دیگ��ر نیز دیده 
می ش��ود، همین چند روز پیش بود که زیردریایی 
فات��ح که به دس��ت توانمن��د متخصص��ان ارتش 
س��اخته ش��ده اس��ت، به ناوگان زیر دریایی های 

ارتش پیوست.
ارتقاء تاوانمندی های نیروهای مس��لح برای هر 
مردمی می تواند ضامن امنیت و آسایش کشور باشد و 
این مهم در جمهوری اسامی ایران اهمیت بیشتری 

دارد چرا که دشمنان مدام در حال تهدید هستند.
ام��ا در این می��ان برخی از افراد و اش��خاصی 
ک��ه زمانی خ��ود در عرصه جن��گ و دوران دفاع 
مقدس نقش داش��تند، دیدگاه متفاوتی نسبت به 
توانمندی ه��ای نظام��ی و دفاعی پی��دا کردند، به 
گون��ه ای که حتی هزینه برای نیروهای مس��لح را 

پول هدر دادن دانستند.
برخ��ی از ب��زرگان حت��ی ادع��ا کردن��د که 
کش��ورهایی همچون آلمان و ژاپن پ��س از پایان 
جن��گ جهانی دوم، هم به خاطر ممنوعیتی که در 
تش��کیل ارتش و نیروی مس��لح داش��تند و هم به 
خاطر این که مسئولین آنها اعتقاد داشتند و دارند 
هزینه های ارتش را باید صرف پیش��رفت و توسعه 

کرد، ارتش خود را تقویت نکردند.
چنین سیاس��تی برای این بود که در ایران نیز 
اینگونه ش��ود، به ای��ن معنا که موش��کی را بنا بر 
خواسته آمریکا و اروپا بدهیم برود و تنها به توسعه 

اقتصادی بپردازیم!
بی عرضگی بخش اقتصادی کش��ور که بیشتر 
آن در دست دولت و دولت ها است، هزینه بسیاری 
زیادی را صرف خود می کند اما برونداد آن، همواره 
غیر قابل قبول و هزینه ساز بوده است، به گونه ای 

که حتی نارضایتی مردم را نیز ایجاد کرده است.
اگ��ر از مردم بپرس��ید ک��ه از عملکرد خودرو 
سازها رضایت دارند یا از عملکرد یک واحد کوچک 
ارتش یا س��پاه که تانک و نفربر تولید می کند، چه 

خواهند گفت؟ جواب روشن است.
حاال اگر همین مقایسه را در ابعاد بزرگتر آن نگاه 
کنیم، خودکفایی در س��اخت انواع موشک به دست 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران قابل مقایسه 
با صنعت کشور نیس��ت، چرا که این صنعت سال ها 

است درجا زده است.
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با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

 حجت االسالم شعبانی موثقی
نماینده ولی فقیه 

و امام جمعه همدان شد
2

آیت اهلل حسین نوری  همدانی

امروز ربا به اشکال مختلف 
در نظام بانکی کشور 
مشاهده می شود
3

آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ کوبنده به تهدیدات دشمن

دست از پا خطا نکن!
پازل های دیپلماسی مقاومت در عراق تکمیل می شود؛

تجلی تقریب
ایران-عراق در ایستگاه اتحاد ملی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی

امنیت پایدار منطقه، نقطه عطف
مناسبات راهبردی ایران و عراق 

تهران و بغداد
 الگویی برای 

روابط منطقه ای
گروه دیپلماسی  ناظران سیاسی  سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق پرونـــــده
را نقطه ش��روعی برای برای مناس��بات راهبردی تهران و 
بغداد برش��مردند و بر این امر تاکید داش��تند که این سفر 
حرکتی در راس��تای الزامات ژئوپولتیکی است و در اولین 
گام روادید میان تهران و بغداد برداشته شد و این درحالی 

صفحه 5است که...

فیلم های سینمایی نوروز ۹۸ مشخص شد

جا ماندن 
»سیمرغ« های 37

دبیر جشنواره سی و هفتم فجر، در ایام جشنواره در 
گفت وگو با بولتن رسمی جشنواره اولویت اکران را 

جایزه فیلم های جشنواره دانسته بود اما چنین نشد تا 
فیلم هایی که در جشنواره حضور نداشتند، بخش غالب 

فهرست فیلم های اکران نوروزی را از آن خود کنند

ارتش صهیونیستی در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر 
همچنان جنایت می کند

حمله با گاز سمی
به دانش آموزان فلسطینی

بیانیه پایانی اجالس خبرگان رهبری:
یک محسوب می شود پیوستن ایران به »پالرمو« خطای استراتژ

 ششمین اجاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۲۱و۲۲ اسفند ماه برگزار شد، خبرگان 
در پایان این اجاس��یه، با صدور بیانیه ای ضم��ن تبریک حلول ماه پربرکت رجب و قدردانی از حضور 

میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به نکاتی پیرامون مسائل سیاسی روز اشاره کردند.
متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
۱. انقاب اس��امی، پس از چهل س��ال بالندگی و س��رافرازی وارد »دّومین مرحله خودس��ازی، 
جامعه پ��ردازی و تمّدن س��ازی ش��ده اس��ت« و الگوی موفق مردم س��االری دینی، عدال��ت خواهی و 
»ایس��تادگی روزافزون در برابر زورگویان و مس��تکبران جهان« را ارائه داده اس��ت. از این رو، بر تاش 
همگان به ویژه نخبگاِن جوان و مؤمِن انقابی برای تحقق هر چه بیشتر گفتمان تمدنِی انقاب اسامی 
و س��ایر موارد مذکور در بیانیه مهم و راهبردی رهبری در گام دوم انقاب تاکید می ش��ود و الزم است 
این بیانیه به عنوان یک س��ند باالدستی نظام اس��امی مورد توجه عملی قرار گیرد و برنامه های الزم 

برای عملیاتی ساختن آن تدبیر شود.
۲. کارنامه نظام جمهوری اس��امی ایران علیرغم توطئه های گسترده دشمنان، بسیار درخشان، با 
برکت، امید بخش و موفق می باشد. اینک در گام دوم انقاب نیز باید با اتکا به خداوند و نگاه خوش بینانه 
نسبت به آینده با عزم جهادی برگرفته از ایمان اسامی و اعتقاد به اصل »ما می توانیم« با میدان داری 

جوانان مؤمن و باانگیزه، عنصر اراده ملّی را جان مایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی قرار دهیم.
۳. الزم است تمام مسئوالن امر و آحاد مردم به نقش بسیار مؤثر معنویت و اخاق و سبک زندگی 
اسامی در پیشرفت همه جانبه جامعه توجه کنند و برای مقابله با تاش دشمن جهت ترویج فساد و 

تنّزل فرهنگ دینی و آسیب های اجتماعی اهتمام جّدی مبذول نمایند.
۴. مجل��س خبرگان رهب��ری، با قدردانی از تاش های آیت اهلل آمل��ی الریجانی در دوران تصدی 
ریاست قوه قضائیه به ویژه مبارزه با مفسدان و اخالگران دانه درشت اقتصادی در ماه های اخیر، ضمن 
تبریک به آیت اهلل رئیس��ی مس��ؤول جدید این قوه از ایش��ان می خواهد با تکیه بر تجارب چهل سال 
گذش��ته و اهتمام ویژه به توصیه های هش��ت گانه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ایش��ان، تاش 
کنند دس��تگاه عدالت با نظم و تدبیری حکمت آمیز، و صابت و قاطعیت بیش��تر دوران جدیدی را که 
زیبنده ی گام دوم انقاب اس��ت، آغاز کند تا زمینه تحقق عدالت فراگیر و پیش��گیری از آس��یب های 

اجتماعی و فساد در اشکال گوناگون آن بیش از پیش فراهم گردد.
۵. هم اکنون در اقتصاد ایران مشکاتی وجود دارد که با تقویت نگاه به درون، مدیریت جهادی و 
خودباوری، همس��و با سیاست های اقتصاد مقاومتی. بدون داشتن رویکرد برون گرایی، می توانیم آنها را 
حل کنیم و با مدیریت صحیِح نظام توزیع و نظارت و حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و بنگاه های 
اقتص��ادی و تولی��دی متوس��ط و ُخرد، تقویت بخش تعاون و مهم تر از همه فعال س��ازی دیپلماس��ی 
اقتصادی علی الخصوص نسبت به همسایگان، باید کشور را در برابر تحریم ها مقاوم تر نموده و جایگاه 

منطقه ای جمهوری اسامی را ارتقاء بخشیم.
۶. پیوستن جمهوری اسامی به کنوانسیون های بین المللی مانند »پالرمو«، CFT و غیره اگر به 
قصد گرفتن بهانه از دش��من باشد، خطای استراتژیک محس��وب می شود، مجلس خبرگان رهبری، با 
تأکید بر لزوم عدم انفعال و رعایت اصول عزت، حکمت، مصلحت و تهدید زدایی در عرصه تعامل بین 
المللی، از قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهد نسبت به نفی سلطه و خطر نفوذ 
بیگانگان در حوزه تعامات استراتژیک مالی و غیر مالی جمهوری اسامی با همپیمانان خود دقت الزم 

را مبذول دارند و مراقب توطئه های دشمنان انقاب و نظام مقدس جمهوری اسامی ایران باشند.
۷. مجلس خبرگان رهبری، ضمن تأکید بر حفظ وحدت امت اسامی و پرهیز از هرگونه اختاف 
و تاکید بر فرهنگ نفرت از اس��تکبار و لزوم حمایت از مقاومت، تصریح می کند: مس��أله قدس شریف 
همچنان مس��أله اول جهان اس��ام اس��ت و توطئه ها و جنگ آفرینی آمریکای جنایتکار در کشورهای 
مس��لمان عراق، سوریه، افغانس��تان، یمن، بحرین و لبنان را محکوم کرده بر تحکیم روابط استراتژیک 

جمهوری اسامی ایران و کشور عراق و سایر همسایگان تاکید می کنیم.
در خاتمه با تبریک میاد مولی المتقین حضرت امیرالمؤمنین علی )ع(، عید مبعث و تبریک سال 
ن��و و آرزوی به��ره مندی همگان از مواهب ماه رجب و ایام اعتکاف از همه برادران و خواهران دینی به 
ویژه کسانی که از نظر مالی از تمکن برخوردارند می خواهیم با توجه به تنگناهای معیشتی و اقتصادی، 
ضمن صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاشهای زائد، امسال به طور ویژه به اصل مواسات اسامی توجه 
کنن��د و خصوصاً از خانواده های نیازمند حمایت نموده تا آنان نیز از ش��ادی اعیاد رجب و نوروز، بهره 

مند شده و همه ایرانیان سالی توأم با معنویت و اخاق را آغاز نمایند ان شاء اهلل.
درود و سام الهی برروح بلند حضرت امام بنیان گذار جمهوری اسامی و تمامی شهیدان راه حق 
و آزادی و مدافعان حرم و شهدای اخیر خاش زاهدان و یاد و خاطره فقیهان بزرگوار آیت اهلل شاهرودی 
و آیت اهلل مؤمن رضوان اهلل تعالی را گرامی می داریم و توفیقات همگان و س��ربلندی و پیروزی اس��ام 

و مسلمانان و ملت شریفمان را از خداوند بزرگ مسئلت می کنیم.
»ولینصرن اهلل من ینصره ان اهلل لقوٌی عزیز«
والسام علیکم و رحمةاهلل مجلس خبرگان رهبری


