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  دیدگاه هاي نویسندگان مقاله ها و محتواى مصاحبه ها الزاماً بیانگر نظریات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیست.
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سالروز شکست حصر سوســنگرد، یادآور اولین حماسه غرورآفرین رزمندگان ایران در 
برابر ارتش رژیم بعث عراق است؛ دلیرمردان ایرانى در این حماسه بزرگ که در 26 آبان ماه 
1359 رقم خورد، همه محاسبات صدام متجاوز را برهم زدند و مانع تحقق اهداف شوم او 
شدند. چرا که پس از شکست محاصره سوسنگرد، ارتش بعث عراق از حالت «تهاجمى» به 
حالت «دفاعى» تغییر روش داد و در تمامى محورهاى تهاجمى خود ایجاد مواضع پدافندى 

کرد. 
رژیم بعث عراق در برنامه و اهداف متجاوزانه خود، دشــت سوسنگرد را به عنوان منطقه 
راهبردى مرزى انتخاب کرده بود؛ چرا که بســیارى از شهرهاى خوزستان را به هم ارتباط 
مى داد و از بُعد نظامى، منطقه اى سوق الجیشى بود. دشمن تصمیم گرفته بود از سه محور به 
خوزستان حمله کند که مهم ترین محور براى عراقى ها، محور میانى چذابه از سمت بستان، 
سوســنگرد و حمیدیه اهواز، با هدف تصرف مرکز استان خوزســتان بود. بررسى حوادث 
ســه ماهه اول جنگ نشان مى دهد بیشــترین اتفاق ها در محور سوسنگرد به وقوع پیوسته 
است.  عراق بیش از چهار بار به سوسنگرد حمله کرد تا پیشروى قبلى خود را که متوقف 
شده و آسیب دیده بود، ترمیم و کامل کند؛ در روزهاى هیجدهم و نوزدهم آبان ماه عراقى ها 
به عقب رانده شدند و تا نزدیک بستان عقب نشینى کردند، اما دوباره از محورهاى رودخانه 
کرخه کور، ارتفاعات اهللا اکبر و محور جاده بســتان سوسنگرد حمله کردند و سوسنگرد را 
به مرحله ســقوط رساندند. سپس از سمت غرب یعنى بستان هم یکان مکانیزه خود را به 
سمت سوسنگر هدایت کردند تا با سرعت  سوسنگرد را اشغال کنند. بنابراین سوسنگرد را 
در 23 آبان ماه 1359 از چهار سمت شمال، جنوب، شرق و غرب محاصره کردند.عراقى ها 
در روز هاى بیست وچهارم و بیست وپنجم آبان ماه در مناطقى حتى وارد شهر سوسنگرد هم 
شدند. در این شرایط رزمندگان دلیر ایرانى سه روز با حداقل امکانات و تجهیزات در برابر 
ارتش عراق ایستادند و عزم و اراده دشمن را در اصلى ترین محور تجاوزش شکستند؛ آنان 
اولین سیلى و ضربه را به دشمن بعثى زدند تا عزم، اراده، شجاعت و شهامت خود را به رخ 
دشمن بکشند. اما این پیروزى و حماسه بزرگ ویژگى ها و خصوصیت هاى خاصى داشت؛ 
اولین ویژگى بارز این عملیــات، نقش بى بدیل مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) به عنوان 
نماینده امام (ره) در شــوراى عالى دفاع، در راهبرى و هدایت عملیات بود. زمانى که قرار 
بود عملیات آزادســازى سوسنگرد انجام شــود، از جانب بنى صدر، به تیپ2 لشکر زرهى 
اهواز به فرماندهى«ســرهنگ غالمرضا قاســمى نو» که آماده ترین یکان حاضر در منطقه 
بود دســتور رسید این تیپ نباید در عملیات شرکت  کند. سرهنگ قاسمى این موضوع را 
به اطالع مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) رســاند و معظم له نامه اى به سرهنگ قاسمى 
با این عنوان نوشــت که «اگر تیپ2 زرهى در عملیات آزادسازى سوسنگرد شرکت نکند، 
ما حداقل 500 نفر تلفات خواهیم داد و مســئولیت این کار با کســى است که از دستور 
فرماندهى ولى فقیه تخلف کرده است» سرهنگ قاسمى هم با اطاعت از دستور مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالى) تیپ2 را با تمام توان در عملیات به کار گرفت و پیروز شد. ویژگى دوم 
این حماسه، حضور همه نیروها اعم از زمینى، هوایى و هوانیروز ارتش به فرماندهى «شهید 
سرلشــکر فالحى» جانشین رئیس ستاد مشترك ارتش و نیروهاى نامنظم شهید چمران 
بود. سرهنگ قاسمى و رزمندگان تیپ2 لشکر92 زرهى، گروه رزمى148 پیاده از لشکر77، 
توپخانه صحرایى و نیرو هاى جنگ هاى نامنظم شهید چمران در آن روز حماسه ها آفریدند 
و بالگردهاى هوانیروز و هواپیماهاى نیروى هوایى با آتش خود، صحنه جنگ را براى دشمن 
متجــاوز جهنم کردند تا همه معادالت سیاســى و نظامى صدام و حامیانش برهم بریزد و 
برنامه هاى شوم استکبار جهانى خنثى شود. 26 آبان ماه 1359، سالروز آزادسازى سوسنگرد 
از محاصره ارتش متجاوز رژیم بعث عراق را گرامى مى داریم و این حماسه بزرگ را بر همه 

حماسه آفرینان دوران دفاع مقدس  تبریک مى گوییم.
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  :حکمت 3 نهج البالغه
 نکوهش بخل، ترس و فقر

َو َقاَل (علیه الســالم): الُْبْخُل َعــاٌر َو الُْجْبُن 
مَ ْنَقَصــٌۀ، َو الَْفْقُر یُْخِرُس الَْفِطــَن َعْن [َحاَجِتِه] 

ِتِه َو الُْمِقلُّ َغِریٌب فِی بَلَْدتِِه. ُحجَّ

ترجمه
امام (علیه السالم) فرمود:

بخل، ننگ اســت و ترس مایــه نقصان، فقر 
شخص زیرك را از بیان دلیلش گنگ می سازد 
و آن کس که فقیر و تنگ دست است، حتى در 

شهر خود غریب است.

شرح
چهار نقطه ضعف:

امام (علیه السالم) در این حکمت واال به چهار 
نقطه  ضعف اخالقى و اجتماعى انســان اشاره 
می کند و آثار ســوء هر یک را بر می شــمرد تا 

همگان از آنها فاصله بگیرند.
  ضعف اول

(الُْبْخُل َعاٌر) «بخل ننگ است»
بُخل آن است که انسان حاضر نباشد چیزى 
از مواهب خــداداد را در اختیار دیگران بگذارد، 
هرچند امکانات او بســیار بیــش از نیازهاى او 

باشــد. نقطه مقابل آن سخاوت و کرم است که 
گاه سبب می شود انسان حتى وسایل موردنیاز 
خود را به دیگران ببخشــد و خود به کمترین 

مواهب حیات قناعت کند.
عار بودن بُخل و افتخار بودن کرم و سخاوت 

بر کسى پوشیده نیست. 
 ضعف دوم

 (َوالُْجْبــُن َمْنَقَصــٌۀ) «تــرس مایه نقصان 
می شود.»

افراد ترســو هرگز نمی تواننــد از قابلیت ها، 
شایستگى ها و استعدادهاى خود استفاده کنند و 
نتیجه آن عقب ماندگى در زندگى است. به عالوه 
هنگامى که دین، جان، ناموس و کشــور آنها به 
خطر بیفتد، از جهاد ابا دارند و به جاى اینکه در 
صف مجاهدان باشند، در صف قاعدان، بیماران، 
از کار افتادگان و کودکان قرار می گیرند. هرگز 
هیچ آدم ترســویى به مقامى نرسیده؛ نه کشف 
مهمى کرده، نه پیروزى چشــم گیرى به دست 

آورده و نه به قله هاي کمال رسیده است.
 ضعف سوم

ِتِه) «فقر  (َو الَْفْقــُر یُْخِرُس الَْفِطَن َعــْن ُحجَّ
شخص زیرك را از بیان دلیلش گنگ مى سازد.»

 اشــاره به اینکه از یک سو افراد فقیر در خود 
احســاس حقارت می کنند و هرانــدازه باهوش 

باشند، بر اثر این احساس حقارت از گفتن حرف 
حساب خود و دفاع از حقوق خویشتن بازمی مانند 
و از ســوى دیگر چون می دانند بسیارى از مردم 
براى ســخنان آنها بهایى قائل نمی شوند، چون 
غالباً دنیاپرستند و براى افراد ثروتمند شخصیت 
قائلند، همین احســاس ســبب می شود فقیران 

نتوانند حرف حق خود را بیان کنند.
 ضعف چهارم

(َوالُْمِقلُّ َغِریٌب فِی بَلَْدتِِه). «آن کس که فقیر 
و تنگ دست اســت، حتى در شهر خود غریب 

است.»
زیرا غریب کســى است که دوست و آشنایى 
ندارد و احساس تنهایى می کند و می دانیم که 
دنیاپرســتان از افراد فقیر و تنگ دست فاصله 
می گیرند و آنها را در شهر خود غریب می گذارند 
و به عکس ثروتمندان حتى در بالد دوردست از 
وطنشان غریب نیســتند؛ همان گونه که شاعر 

می گوید:
منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست 

 هر جا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت

 لغت
َعار: ننگ - ُجبن: ترس - یُخِرُس: باز می دارد، 

الل می کند - َفِطن: زیرك - ُمِقل: فقیر

باتوجه به تأکید و عنایت خاص «امیر سرلشــکر موسوي» فرمانده محترم کل ارتش جمهوري اسالمی ایران به امر گسترش 
هرچه بیشتر معنویت در میان کارکنان ارتش اعم از پایور و وظیفه، جاي خالی حکمت ها، عرفان ، اخالق و معنویت «نهج البالغه» 
در برنامه هاي آموزشی و فرهنگی ارتش احساس می  شود. در این راستا و همچنین در راستاي تحقق فرامین فرماندهی معظم 
کل قوا (مدظله العالى) مبنی بر ارتقاي بصیرت دینی و سیاسی کارکنان ارتش و خانواده آنان، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با 
هدایت رئیس محترم سازمان «حجت االسالم والمسلمین محمدحسنی» با تدوین طرح «مصباح 8» ترویج و اشاعه آموزه هاي 

نهج البالغه در ارتش را در دستور کار خود قرار داده است. 
بر آن شدیم در نشریه «صف» ارتش که ازجمله مأموریت ها و وظایف آن هدایت معنوي کارکنان ارتش جمهورى اسالمى ایران 

است نیز طی هر شماره، یکی از حکمت هاي کتاب ارزشمند «نهج البالغه» و توضیح هاى الزم درباره آن را درج کنیم. 



 مقام معظم رهبرى و فرماندهى کل قوا (مدظله العالى):  

والدت پیغمبر اکرم درواقع شروع یک دوره جدید در زندگى بشر است

مقام معظم رهبرى 
و فرماندهى کل 
قوا(مدظله العالى) در تاریخ 
دوم آبان ماه 1400 در 
دیدار میهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمى  و جمعى از 
مسئوالن نظام ، رهنمودهاى 
ارزشمندى در زمینه هاى 
والدت پیغمبر اکرم (ص)، 
وحدت اسالمى، مسئله 
فلسطین، عدالت، صبر 
وپایدارى بیان فرمودند که 
فرازهایى از بیانات معظم اله 
را در ادامه مى خوانید.

 والدت حضرت ختمى مرتبت سرآغاز دوره اى جدید
مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)، با تبریک دو میالد مسعود، پیامبر اکرم(ص) و  امام صادق (ع) به 
ملت ایران و به همه امت اسالمى و آزادگان جهان، والدت حضرت ختمى مرتبت را حادثه اى بسیار عظیم 
و سرآغاز دوره اى جدید از تفضالت الهى در زندگى بشر خواندند و افزودند: «خداوند با ابالغ برنامه کامل 
سعادت بشر به پیامبر، او را مأمور به اجرا و مطالبه این برنامه از پیروان خود کرد؛ بنابراین مؤمنین در هر 

دوره اى از زمان باید وظایف خود را بشناسند و به آن عمل کنند.»

 عرصه  فّعالّیت دین اسالم، تمام گستره زندگى بشر است
«عرصه فعالیت و دخالت اســالم، همه گستره و شئون زندگى بشر از اعماق قلب و مسائل عبادى تا 
مسائل سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، امنیتى و بین المللى است و کسى که این معنا را انکار کند، قطعاً 
به بّینات و آیات متعدد قرآن کریم توجه نکرده اســت. آنچه اسالم مطرح مى کند، این است که عرصه 
فّعالّیت این دین، تمام گستره زندگى بشر است؛ از اعماق قلب او تا مسائل اجتماعى، تا مسائل سیاسى، 
تا مسائل بین المللى، تا مسائلى که به مجموعه بشریّت ارتباط دارد. در قرآن، این معنا واضح است؛ یعنى 
اگر کســى این قضّیه را انکار کند، قطعاً به بّینات قرآن توّجه نکرده. در قرآن، یک  جا مى گوید: یـــاَیَُّها 
الَّذیَنءاَمُنوا اذُکُروا اهللاَ ِذکًرا َکثیًرا، َو َسبِّحوُه بُکَرًة َو اَصیـًال، که مطلب یک مطلب قلبى و مربوط به دل 
َّذیَن ءاَمنوا یُقاتِلوَن فى َسبیِل اهللاِ َو الَّذیَن َکَفروا یُقاتِلوَن فى َسبیِل  انسان است. اّما یک جا هم مى گوید: اَل
یطان»، همه  یطان؛ این هم هست؛ یعنى از آن «اُذُکُروا اهللا» تا «َفقاتِلوا اَولِیاَء الشَّ الّطاغوِت َفقاتِلوا اَولِیاَء الشَّ

این عرصه عظیم در حوزه تصّرف دین است.»
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 وحدت اسالمى یک امر اصولى است، نه تاکتیکى
«اتّحاد مسلمانان یک فریضه قطعِى قرآنى است؛ این یک چیز دلبخواه نیست؛ این را به عنوان یک وظیفه باید نگاه کنیم. قرآن دستور داده: َواعَتِصموا 
قوا؛ این  قوا؛ یعنى حّتى در اعتصام به حبل اهللا هم با اجتماع باید این کار را انجام بدهید. َواعَتِصموا بَِحبِل اهللاِ َجمیًعا  َوال تََفرَّ بَِحبِل اهللاِ َجمیًعا  َوال تََفرَّ
«امر» اســت دیگر؛ چرا ما این را به یک امر اخالقى تبدیل مى کنیم؟ این یک دســتور است، یک حکم است که باید بر طبق این عمل کرد. وحدت و 
اتّحاد مسلمان ها یک امر تاکتیکى نیست که حاال بعضى خیال کنند به خاطر شرایط خاّصى ما بایستى با همدیگر مّتحد باشیم؛ نه، یک امر اصولى است؛ 

هم افزایى مسلمان ها الزم است.»

 شاخص اصلى وحدت، فلسطین است
شــاخص عمده  براى اتّحاد مسلمین، مسئله فلسطین است؛ مسئله  فلسطین، شــاخص است. اگر چنانچه اتّحاد مسلمین تحّقق پیدا بکند، قضّیه  
فلسطین قطعاً به بهترین وجه حل خواهد شد. هرچه ما در قضّیه فلسطین جّدیّت بیشترى براى احیاى حقوق ملّت فلسطین به خرج بدهیم، به اتّحاد 
ـ که متأّســفانه بعضى از دولت ها خطا کردند، خطاى بزرگى کردند و گناه کردند و  مســلمین نزدیک تر مى شویم. این مسئله عاّدى سازى هاى اخیرـ 
ـ حرکتى ضّد وحدت اسالمى و ضّد اتّحاد اسالمى است؛ از این راه باید برگردند و این  عاّدى سازى [روابط] کردند با رژیم غاصب و ظالم صهیونیستىـ 

خطاى بزرگ را بایستى جبران بکنند.»

 لزوم صبر و پایدارى در برابر مشکالت
«پیروى از پیامبر عظیم الشأن اسالم را در گرو تبعیت و الگو قرار دادن از آن حضرت، به ویژه در سه موضوع «صبر»، «عدل» و «اخالق» است؛ صبر 
یعنى پایدارى و مقاومت در مقابل گناه و سستى در انجام وظیفه و همچنین مقاومت در مقابل دشمن و مصائب گوناگون. شما مسئولینى که در اینجا 
تشریف دارید و مسئولین کشور در همه رده ها، آنچه از همه چیز برایتان مهم تر است، صبر است. بایستى پایدارى کنید، مقاومت کنید، فشارها را تحّمل 
کنید، مشکالت را تحّمل کنید و راه را ادامه بدهید؛ متوّقف نباید بشوید. الزمه صبر و پایدارى براى من و شما که مسئولیم در این کشور، این است که 
متوّقف نشویم؛ حرکت نباید توّقف پیدا کند، باید ادامه پیدا کند؛ این صبر است. لََقد کاَن لَُکم فى َرسوِل اهللاِ اُسَوٌة  َحَسَنۀ؛ این مى شود پیروى از پیغمبر.»

 در همه موارد باید مسئله عدالت مورد توجه باشد
«در مقوله عدالت نیز مسئوالن مخاطب اول هستند. در همه تصمیم ها و مقررات باید مسئله عدالت مورد توجه باشد و در مواردى که الزم است، 
پیوست عدالت براى تدوین و اجراى آنها در نظر گرفته شود.گاهى در فضاى مجازى با خالف گویى، تهمت و قول بغیر علم، برخالف عدالت رفتار مى شود 
که هم افرادى که با این فضا سروکار دارند و هم کسانى که مسئولیت آن را در اختیار دارند باید مراقبت کنند. باید یاد بگیریم عادالنه رفتار کنیم و حتى 
در موقعیتى که حرف کسى را قبول نداریم، مخالفت خود را با تهمت، دروغ و اهانت آلوده نکنیم. اخالق اسالمى یعنى تواضع، گذشت، سهل گیرى در 
مسائل شخصى، احسان و پرهیز از دروغ، تهمت و سوءظن به مؤمنین باید به عنوان یک دستورالعمل دائمى موردتوجه قرار داشته باشد. اینکه ما ادعا 

مى کنیم مسلمان و جمهورى اسالمى هستیم باید با اقدام همراه باشد و در عمل پیرو پیامبر عظیم الشأن باشیم.»
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فرمانده

فرمانده کل ارتش:
امروز ما مدال پرافتخار ارتش حزب اهللا را از سوى فرمانده معظم کل قوا بر سینه داریم

فرمانده کل ارتش همزمان با 24 مهرماه سالروز تأسیس عقیدتى سیاسى در ارتش، ضمن تبریک این روز، با بیان اینکه امروز 
ما  مدال پرافتخار ارتش حزب اهللا را بر سینه داریم، گفت: بصیرت و روحیه سلحشورى، موتور محرکه اجراى مأموریت هاست. 
بعد از گذشت دو ماه از پیروزى انقالب اسالمى، با پیشنهاد مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) و دستور حضرت امام خمینى(ره)، 
مجموعه اى با نام شوراى سیاسى ایدئولوژیک در ارتش شکل گرفت که این اقدام ارزشمند نشان دهنده دید عمیق، آینده نگرانه 
و راهبردى حضرت امام(ره) بود. تشکیل این شورا از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه حضرت امام (ره) ضرورت وجود 
چنین سازمانى را براى ارتش به درستى تشخیص دادند و دیگر اینکه یک فرمان از سوى ولى فقیه صادر مى شود که درواقع اجراى 
آن، ابعاد معنوى را براى آن مجموعه در پى دارد؛ از این منظر شاید اگر یک فرد دیگرى یک چنین سازمانى را تأسیس کرده بود، 
تا این اندازه برکات معنوى نداشت. هنگامى که اشاره والیت به سازمان عقیدتى سیاسى تعلق مى گیرد، مى بینیم که چه آثار و 
برکاتى را براى ارتش در پى دارد. امروز ما مدال پرافتخار ارتش حزب اهللا را از سوى فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالى) بر سینه 
داریم؛ ایشان همچنین ارتش را به عنوان کلمه طیبه عنوان کردند که این درواقع فراز بسیار مهمى است و بزرگ ترین دستاورد 
ارتش محســوب مى شود. اینکه امروز رهبر معظم انقالب اسالمى(مدظله العالى) مى فرمایند: «ارتش یک نمایشگاهى است از 
ارزش هاى اســالمى که مى شود آن را سر دست گرفت و به ملت و بلکه به جهان نشان داد»، حرف عظیم و  تحسین برانگیزى 
است که حضرت آقا در مورد ارتش به کار برده اند؛ البته این افتخار مرهون شهدا، ایثارگران و فداکارى هاى آحاد کارکنان ارتش 
و به ویژه خانواده هاى صبور، فهیم و کم نظیر ارتش جمهورى اســالمى ایران و تالش روحانیون و مجموعه عقیدتى سیاسى و 

فرماندهان والیى است.                                                                    1400/7/23 
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 1400/7/20
 نیروهاى مسلح دوشادوش ملت در مقابل دشمنان ایستاده اند

فرمانده کل ارتش در حاشــیه رزمایش مشــترك مدافعان آسمان والیت1400،  با تأکید بر اینکه از دوران دفاع مقدس کار مشترك ارتش و سپاه 
شروع شده است، گفت: نیروهاى مسلح ما دست در دست هم، دوشادوش ملت ایران در مقابل دشمنان، یکپارچه و مستحکم مى ایستند و در مقابل 

هر تهدیدى که بخواهد متوجه این سرزمین و آرمان هاى ما باشد، خواهند ایستاد.

1400/7/22 پنجشنبه
 برگزارى نشست هماهنگى و هم افزایى فرماندهان و مسئوالن عالى رتبه ارتش

به مناسبت فرا رسیدن سالروز تأسیس سازمان عقیدتى سیاسى ارتش، نشست هماهنگى و هم افزایى فرماندهان و مسئوالن عالى رتبه ارتش با حضور 
فرمانده کل ارتش و جمعى از مسئوالن ارتش در سازمان عقیدتى سیاسى ارتش برگزار شد.

فرمانده کل ارتش در این نشست با اشاره به برگزارى رزمایش هاى مختلف در سال جارى، گفت: از هم رزمان خود در نیروهاى زمینى، پدافند هوایى و 
نیروى هوایى ارتش به دلیل برگزارى رزمایش هاى مختلف، رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و پوشش رسانه اى مطلوب این رزمایش ها تشکر مى کنم. 

 1400/7/24
 حضور فرمانده کل ارتش جمهورى اسالمى ایران در صبحگاه مشترك «عهد سربازى» نیرو هاى مسلح در مسجد جمکران

 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوى در مراسم «عهد سربازى» که با حضور یکان هاى مختلف نیروهاى مسلح در مسجد جمکران قم برگزار شد،  
محور اصلى حرکت انقالب در بیانیه گام دوم را جوانان دانست و گفت: ذخایر ایران در سطح برترین کشور هاى جهان است و ایران یکى از کشور هاى 
جوان جهان و جوانان، بزرگ ترین ســرمایه کشــور محسوب مى شوند. بیانیه گام دوم را مى توان منشورى کامل و جامع براى تحقق تمدن اسالمى و 
تالشــى براى زمینه سازى ظهور امام عصر(عج) تفســیر کرد؛ در این بیانیه محور اصلى حرکت انقالب به جوانان واگذار شده و تأکید ویژه اى به نسل 
جوان شده است. در این بیانیه 37 مرتبه به جوانان اشاره شده و در آن، نسبت به تحقق تمدن نوین اسالمى و آماده سازى بستر براى ظهور حضرت 

ولى عصر(عج) تأکید شده است.

 1400/8/1
 نشست صمیمانه و هم اندیشى امیر سرلشکر موسوى با دانشجویان دانشگاه هاى ارتش

در ادامه نشســت هاى صمیمانه و هم اندیشى فرمانده کل ارتش با اقشــار مختلف ارتش جمهورى اسالمى ایران؛ نشست دانشجویان دانشگاه هاى 
افسرى امام على(ع)، پدافند هوایى، شهید شهید ستارى، فارابى، علوم پزشکى و هنرآموزان مراکز آموزش درجه دارى لشکرك نیروى زمینى و شهید 
خضرایى نیروى هوایى به میزبانى دانشگاه علوم و فنون فارابى برگزار شد. همچنین دانشجویان دانشگاه امام خمینى نوشهر و هنرآموزان مراکز آموزش 

درجه دارى اراك و رشت نیز به صورت دورسخنى در این نشست هم اندیشى شرکت کردند.
در این نشســت، دانشجویان دیدگاه ها و راهکارهاى مدنظر خود را براى ارتقاى هرچه بیشتر ارتش جمهورى اسالمى ایران در حوزه هاى آموزشى، 
رزمى و دیگر حوزه ها به صورت مســتقیم با فرمانده کل ارتش مطرح و امیر سرلشــکر موسوى ضمن تبیین اهداف و راهبردهاى ارتش در حوزه هاى 

گوناگون،  دستورهاى الزم براى پیگیرى درخواست هاى دانشجویان و بررسى راهکارها و پیشنهادها را صادر کرد.

1400/8/3 
 نیروهاى مسلح ید واحده تأمین امنیت کشور هستند

امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوى در حاشیه دیدار و گفت وگو با سردار حسین اشترى فرمانده نیروى انتظامى گفت: هر جا نیروى انتظامى 
نیازمند حمایت و پشتیبانى باشد، ما به اندازه توان و ظرفیتمان از این نیروى مقتدر پشتیبانى مى کنیم. در حال حاضر مسئولیت اصلى تأمین امنیت 
مرزها بر عهده نیروى انتظامى است و ما در مرزهاى شمال شرق، شرق و غرب کشور به نیروى انتظامى کمک مى کنیم و در این راستا نیروهاى مسلح 

به عنوان ید واحده براى تأمین امنیت کشور تالش مى کنند. به عنوان یک شهروند، خودمان و خانواده هایمان مدیون نیروى انتظامى هستیم.
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 جابه جایى و واکنش  سریع  
 نیروهاى عملیاتى 

 در مرحله اول این رزمایش، گسترش و استقرار 
سامانه هاى پدافندى با رویکرد جابه جایى و واکنش 
 ســریع نیروهاى عملیاتى با رعایــت اصول پدافند 
غیرعامل براى فریب دشــمن انجام شد. همچنین 
برقرارى ارتباط هاى امن و چندالیه میان سامانه هاى 
پدافنــدى با مراکــز فرماندهى و کنترل و شــبکه 
یکپارچه پدافند هوایى کشور براى تصمیم گرفتن 
در هنگام وقوع تهدید صورت گرفت. در این مرحله 
از رزمایش همچنین پروازهاى اطالعاتى و شناسایى 
توســط هواپیماهاى باسرنشــین و بدون سرنشین 
ارتش و سپاه در منطقه عمومى رزمایش انجام شد 
که توسط نیروهاى دفاع کننده، اقدامات راهکنشى 
و دفاعى به وســیله سامانه هاى کشــف و درگیرى 

علیه پرنده هــاى مهاجم و کلیه مراحل دفاع هوایى 
تا مرحله اصابت الکترونیکى (شلیک سرد) به وقوع 
پیوست. استقرار ســامانه هاى فرماندهى و کنترل، 
ســامانه هاى رادارى بومى معراج، فتح-2، بشــیر و 
قدس، ســامانه هاى تاکتیکى اطالعات و شناسایى، 
ســامانه هاى الکترواپتیکــى و ســامانه هاى جنگ 
الکترونیــک از دیگــر اقدامات انجام شــده در این 
بخــش از رزمایش بود. مراکــز کنترل و فرماندهى 
در این رزمایش با اســتفاده از ســامانه هاى رادارى 
اکتیو و پســیو، با بهره گیرى از پایش ســیگنالى و 
الکترواپتیک، عملیات پایش منطقه رزمایش را انجام 
داده و به محض کشــف هدف متخاصم با استفاده 
از هوش مصنوعى و سامانه هاى تصمیم یار، سامانه 
موشکى متناســب با هدف را براى مقابله وارد مدار 

عملیاتى کردند. 

نکته قابل توجه و مهم این مرحله از رزمایش این 
بود که تمام سامانه هاى کشف، شناسایى، رهگیرى 
و درگیرى به کار گرفته شــده توســط یکان هاى 
پدافند هوایى ارتش و ســپاه، بومى و تولید  شده 
به دست متخصصان و جوانان متعهد کشورمان در 

نیروهاى مسلح و صنایع دفاعى کشور بود.
  تشــکیل الیه هاى امن پدافنــد هوایى براى 
حفاظت از مرزهاى هوایى جمهورى اسالمى ایران 
و همچنیــن دفاع همه جانبه از مراکز حســاس و 
حیاتى کشور ازجمله اهداف این رزمایش بود. این 
اهداف با مهارت و هوشمندى کارکنان و نیروهاى 
عملیاتى پدافند هوایى در ارتش جمهورى اسالمى 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمى و با هدایت 
و کنترل عملیاتى قرارگاه مشترك پدافند هوایى 

کشور به صورت 24 ساعته در حال انجام است.
 

عملیات مقابله بــا جنگ الکترونیک و 
سایبرى دشمن 

    در ادامــه برگزارى مراحــل اصلى رزمایش 
مدافعــان آســمان والیــت 1400، یکان هــاى 
شرکت کننده از نیروى پدافند هوایى ارتش، نیروى 
هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى و نیروى 
هوایى ارتش، تکنیک هــا و تاکتیک هاى مختلف 
جنگ الکترونیک و سایبرى را به منظور مقابله با 

تهاجم الکترونیک تمرین کردند.
نیروهــاى شــرکت کننده، با ایجــاد اختالل 

گزارش رزمایش مدافعان آسمان والیت 1400

اقتدار پدافند، امنیت آسمان
سید جالل موسوى، ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى پدافند ارتش

   رزمایش مشترك تخصصى پدافند هوایى مدافعان آسمان والیت 1400، با اعالم رمز 
«یا رسول اهللا(ص)» و با استقرار سامانه هاى بومى موشکى، رادارى، اطالعات شناسایى، 
جنگ الکترونیک، سامانه هاى ارتباطى و شبکه دیده بانى بصرى در منطقه کویر مرکزى 
و میدان تیر مرکز آموزش ســمنان برگزار شد. این رزمایش به مدت دو روز و با حضور 

نیروهاى پدافند هوایى ارتش و هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى انجام شد.
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الکترونیک بر روى رادارها و ســامانه هاى کشــف 
و شناســایى پدافند هوایى به وســیله پهپادهاى 
اخالل گر، پایــدارى و قابلیت بقا و تداوم عملیات 
رادارها به عنوان یکى از اجزاى اصلى پدافند هوایى 
در محیط آلوده به جنگ الکترونیک را مورد ارزیابى 
قرار دادند. همچنین عملیات اخالل الکترونیک بر 
روى پهپادهاى مهاجم و به دســت گرفتن کنترل 
این پهپادها به منظور جلوگیرى از نفوذ به منطقه 
رزمایش از دیگر تمرین هاى صورت گرفته در این 

مرحله از رزمایش بود که با موفقیت انجام شد.
 

 انهدام اهداف متخاصم به وسیله سامانه هاى 
بومى «سوم خرداد» و «15 خرداد»

  در ایــن رزمایش، همچنین اهــداف ارتفاع 
متوســط مهاجم با شلیک سامانه هاى بومى سوم 
خرداد نیروى هوافضاى سپاه و 15 خرداد نیروى 

پدافند هوایى ارتش سرنگون شدند. 
  «امیر ســرتیپ قــادر رحیــم زاده»، فرمانده 
قرارگاه مشترك پدافند هوایى کشور با بیان اینکه 
در این رزمایش دفاع از مراکز حســاس و حیاتى 
کشور به صورت یک رزم واقعى و دفاع 360 درجه 
تمرین شد، گفت: نیروهاى شرکت کننده در این 
رزمایــش، همگى کارکنانــى بودند که در صحنه 
واقعى رزم نیــز باید طرح دفــاع هوایى از مراکز 
حساس را اجرا کنند که این موضوع کمک شایانى 
به ارتقــاى تجربه عملیاتى آنها خواهد کرد. انجام 
اقدام تاکتیکى و دفاعى هواپایه توسط هواپیماهاى 

شــکارى رهگیر نیــروى هوایى تحــت کنترل و 
هدایت عملیاتى شــبکه یکپارچه پدافند هوایى 
کشــور ازجمله طرح هایى بود که در این رزمایش 

به طور دقیق انجام شد.

عقابان تیزپرواز هم حضور داشتند
  در ســناریو رزمایــش، نیــروى هوایى ارتش 
نیــز به عنوان نیروى نارنجــى و حمله ور و با کلیه 
امکانات و تجهیزات ازجمله هواپیماهاى با سرنشین 
و بدون سرنشــین حضور فعال داشت. هواپیماها و 
پرنده هاى شــکارى شــامل جنگنده هاى اف14، 
میگ29، اف7 و هواپیماى تانکر و شنود الکترونیکى 
نیروى هوایى و هواپیماهاى بدون سرنشین شامل 
پهپادهاى جنگالــى و رزمى به همــراه مجموعه 
هواپیماهــاى بدون سرنشــین از مجموعه نیروى 
هوافضاى سپاه و نیروى پدافند هوایى ارتش در این 

رزمایش به ایفاى نقش خود پرداختند.
طرح ریــزى این رزمایش بر مبناى ســناریوى 
واقعى بود که در شــرایط واقعــى رزم، پرنده هاى 
باسرنشین و بدون سرنشین به صورت انبوه به سمت 
مناطق حساس و حیاتى حمله ور شدند و در مقابل، 
نیروهاى آبى به دفاع از این مناطق پرداختند. قطعاً 
برگزارى این گونه رزمایش ها، فرصت خوبى براى 
ارزیابى توانمندى خلبانان هاى جوان هواپیماهاى 
باسرنشین و بدون سرنشــین نیروى هوایى ارتش 
است تا بتوانند در شرایط واقعى تهدید یا حمله، از 

آسمان میهن اسالمى حراست کنند.

 نیروهاى مسلح دوشادوش ملت در 
 مقابل دشمنان ایستاده اند 

  «امیر سرلشکر ســتاد سید عبدالرحیم 
موســوى» فرمانده کل ارتش جمهورى اسالمى 
ایران در حاشیه بازدید از مراحل اجراى رزمایش، با 
بیان اینکه با تشکیل قرارگاه مشترك پدافند هوایى 
حضرت خاتم االنبیا(ص) کشور، یک تحول اساسى 
در دفاع هوایى کشور ایجاد شده است، گفت: شبکه 
یکپارچه پدافنــد هوایى در اختیار این قرارگاه قرار 
دارد و دو قــدرت برتر پدافند هوایى کشــور یعنى 
نیروى پدافند هوایى ارتش و پدافند هوایى نیروى 
هوافضاى سپاه در یک شرایط هم افزا و تلفیقى، کار 
خودشان را تحت فرماندهى شبکه یکپارچه پدافند 
هوایــى آغاز کرده و تا امروز چندین رزمایش انجام 
داده اند. ضمناً این دو نیرو، آمادگى کامل دارند که 
در برابر هر تهدیدى از امنیت آســمان کشور دفاع 

کنند.
پشتیبانى قدرتمند نیروى هوایى ارتش در این 
رزمایش و اجراى پرحجم پروازهاى باسرنشــین و 
بدون سرنشــین، بیانگر آن اســت که دالورمردان 
این نیرو دست در دست همرزمان خود در سنگر 
پدافنــد هوایى، آماده دفاع همه جانبه از آســمان 

ایران اسالمى هستند.
پیــام این رزمایش نیز این اســت که نیروهاى 
مسلح ما دوشادوش ملت ایران در مقابل دشمنان، 
یکپارچــه و مســتحکم مى ایســتند و در مقابل 
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هر تهدیدى کــه بخواهد متوجه این ســرزمین 
و آرمان هــاى ما باشــد، خواهند ایســتاد. نکته 
قابل توجه این که این امنیت توسط جوانان کشور 

و سامانه هاى بومى تأمین شده است.

 ســامانه هاى پدافندى، بومى و داراى 
قدرت اثربخشى باال  هستند

«امیر سرتیپ علیرضا صباحى فرد» فرمانده 
نیروى پدافند هوایى ارتش در حاشــیه برگزارى 
ایــن رزمایش گفت: «برنامه هــاى نیروى پدافند 
هوایى ارتش جمهورى اســالمى ایــران دائماً در 
حال به روز شدن اســت و نسبت به سال گذشته 
اصًال قابل مقایســه نیست. سامانه هایى که امسال 
در این رزمایش به کار گرفته شــدند، کامًال به روز، 
بومى و داراى قدرت اثربخشــى بسیار باال بودند. 
امروز با تکیه بر مهارت و هوشــمندى کارکنان و 
نیروهاى عملیاتى پدافند هوایى و با اســتفاده از 
سامانه هایى که به دست متخصصان و دانشمندان 
جوان کشورمان تولید شده اند، ما مى توانیم فراتر 
از مرزهاى کشور، دشــمنان  را رصد و در صورت 

تهدید واقعى، اقدام هاى الزمرا انجام بدهیم.

 «ســردار سرلشــکر غالمعلى رشید» 
خاتم االنبیا(ص)  حضرت  مرکزى  قرارگاه  فرمانده 
در حاشــیه بازدید از مراحل برگــزارى رزمایش 
مشترك تخصصى پدافند هوایى مدافعان آسمان 
والیــت1400 در مقابل خبرنگاران خاطرنشــان 
کرد: این رزمایش متشکل از سه نیروى ارتشى و 
سپاهى شامل نیروى پدافند هوایى ارتش، نیروى 
هوایى ارتش و نیروى هوافضاى سپاه، تحت کنترل 
و فرماندهى قرارگاه مشترك پدافند هوایى کشور 
طرح ریزى و اجرا شد و ما مشاهده کردیم در این 

رزمایــش کلیه تهدیدهــا و اقدام هاى تهدیدآمیز 
دشمن مشابه یک صحنه واقعى جنگ ساماندهى 
و طرح ریزى شد و فرماندهان و رزمندگان نیروهاى 
پدافند هوایى ارتش و سپاه به موقع آنها را کشف، 

رهگیرى و منهدم کردند.
مــا نمره بســیار قابل قبولى از طــرف قرارگاه 
مرکزى حضــرت خاتم االنبیا(ص) که از ســوى 
فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالى) این رزمایش 
را نظارت و ارزیابى مى کند، به نیروهاى عمل کننده 

در این رزمایش مى دهیم.

سامانه هاى  شلیک  غرش 
و  «مرصاد16»  موشــکى 

«طبس» 
  در مرحله عملیاتى رزمایش 
مشترك تخصصى پدافند هوایى 
مدافعان آســمان والیت1400 

ارتفــاع  اهــداف 
متوســط با شلیک 

بومــى  ســامانه هاى 
مرصاد 16 نیــروى پدافند هوایى 

ارتش و طبس نیروى هوافضاى سپاه 
سرنگون شدند. ســامانه هاى بومى 
مرصــاد 16 نیــروى پدافند هوایى 
ارتــش و طبس نیــروى هوافضاى 
ســپاه ازجمله ســامانه هاى بومى 
هســتند که به دســت متخصصان 
جوان کشــورمان در ارتش، سپاه و 
صنایع دفاعى کشور تولید شده و در 
رزمایش مشترك تخصصى پدافند 
هوایــى مدافعان آســمان والیت 
1400، اهداف مشخص شده توسط 
شبکه یکپارچه پدافند هوایى کشور 
را بــا موفقیت رهگیــرى و منهدم 
کردند. توجه به موضــوع دفاع در 
برابر تهاجم الکترونیک و ســایبرى 
و توانمندى هاى ســامانه هاى بومى 
در این حوزه ازجمله دستاوردهاى 
این رزمایش بود؛ چرا که سامانه هاى 
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هوایــى  پدافنــد 
ســپاه  و  ارتــش 
رزمایش  ایــن  در 
جنگ  محیــط  در 
مطلق  الکترونیــک 
به مقابله بــا اهداف 
پرداختنــد.  متخاصــم 
امن  ارتباطــات  برقــرارى 
در الیه هــاى مختلف ازجمله 
یکپارچه  شــبکه  ضرورت هــاى 
پدافند هوایى کشــور اســت که در 
رزمایش مشــترك تخصصــى پدافند 
هوایى مدافعان آســمان والیت 1400 

مورد توجه و تأکید جدى قرار گرفت.

«خاتم»  و  سامانه هاى«جوشن»  شلیک 
پدافند هوایى ارتش

   در ادامه رزمایش مشــترك تخصصى پدافند 
هوایى مدافعان آسمان والیت 1400، سامانه هاى 
پدافند هوایى بومى«جوشــن» و «خاتم» نیروى 
پدافند هوایى ارتش اهداف متخاصم که قصد نفوذ 
به منطقه رزمایش را داشــتند را در ارتفاع پست 
منهدم کردند. این سامانه ها براى اولین بار در این 
رزمایش مورد آزمایش عملیاتى قرار گرفتند. الزم 
به ذکر است که ســامانه موشکى جوشن نسخه 
ارتقایافته سامانه پدافندى 15 خرداد است که از 
رادار پسیو استفاده مى کند و در این رزمایش براى 
نخستین بار با موفقیت مورد آزمایش و ارزیابى قرار 
گرفت و اهداف واگذارشده توسط شبکه یکپارچه 

پدافند هوایى را منهدم کرد.

اهداف  «صیاد»  و  «تالش»  سامانه هاى   
خود را منهدم کردند

  سامانه هاى «صیاد» نیروى هوافضاى سپاه و 
«تالش» نیروى پدافنــد هوایى ارتش در محیط 
جنگ الکترونیک این رزمایش موفق به رهگیرى 
و انهدام اهداف متخاصم در ارتفاع متوسط شدند. 
قابلیت کنترل ســامانه هاى موشــکى، رادارهاى 
مراقبتى، کنترلــى، جنگالى و... بــراى مدیریت 
صحنه نبــرد، اقدامى جدید و اساســى بوده که 
براى شــبکه یکپارچه پدافند هوایى کشور بسیار 
حائز اهمیت اســت. همچنیــن مدیریت صحنه 
نبرد با استفاده از هوشمندسازى کلیه سامانه هاى 
پدافندى و بهره گیرى از سامانه هاى رادارى اکتیو 
و پسیو و همچنین دفاع مستحکم در برابر حمالت 
و تهدیدهاى هوایى دورایستا ازجمله ویژگى هاى 
رزمایش مشترك تخصصى پدافند هوایى مدافعان 

آسمان والیت 1400 بود.

نیروهاى  دندان شکن  و  قاطع  پاســخ   
مسلح ایران به تهدیدهاى دشمنان

 «امیر ســرتیپ قادر رحیم زاده» فرمانده 
قرارگاه مشــترك پدافند هوایى خاتم االنبیا(ص) 
کشــور، با اعالم پایان موفقیت آمیــز رزمایش، به 
تشــریح اهداف دســت یافته در رزمایش مشترك 
تخصصى پدافند هوایى مدافعان آســمان والیت 
1400 پرداخــت و گفت: ایــن رزمایش با رعایت 
تمــام اصول ایمنى برگزار شــد و به تمام اهدافى 
که برنامه ریزى شده بود دست پیدا کرد. تاب آورى 
و توانمنــدى ســامانه هاى پدافنــد هوایى به ویژه 
ســامانه هایى که طى یک ســال گذشته به شبکه 
یکپارچه پدافند هوایى کشــور اضافه شده اند و در 
ســازمان رزم پدافند هوایى قــرار گرفتند، خیلى 
بیشتر از برآوردهاى علمى و آن چیزى بود که در 

وظایف تبیین شده این سامانه ها قید شده بود.
افتخار ما این اســت که همه ســامانه هایى که 
در این رزمایش مورد اســتفاده قرار گرفتند، اعم 
از سامانه هاى رادارى، موشکى و جنگ الکترونیک، 
همگى بومى و تولیدشــده به دست دانشمندان و 

متخصصان کشورمان است. 
حضور پررنــگ فرماندهان عالى رتبه نیروهاى 
مسلح در رزمایش مشترك تخصصى پدافند هوایى 
مدافعان آسمان والیت 1400 بیانگر اهمیت این 
رزمایش است. تمرین هاى بسیار پیچیده اى در این 
رزمایش انجام شد، مانند تمرین رزم پدافند هوایى 
در شب و در محیط جنگ الکترونیک مطلق و یا 
تهاجم به منطقه رزمایش از ســمت و جهت هاى 
مختلف که همه این تهدیدها و پرنده هاى مهاجم 
یک به یک مورد اصابت موشک هاى پدافند هوایى 
قرار گرفتنــد. ارتباط پایــدار و چندالیه در این 
رزمایش باعث شد تا اقدام هاى سایبرى نیروهاى 
متخاصم مؤثر نباشــد و در تمام طول رزمایش از 
ارتباط هاى امن، پایدار و چندالیه برخوردار باشیم. 
اقدامات ارزشــمند اصحاب رسانه از خبرگزارى ها 
و رســانه هاى مختلــف، به ویــژه رســانه ملى و 
صداوسیماى مرکز ســمنان ازجمله نکات مثبت 
این رزمایش به شمار مى رود که توانستند لحظات 
حماسى این رزمایش را به سمع و نظر ملت شریف 

ایران برسانند.
این رزمایش براى ملتمــان پیامى دلگرم کننده 
دارد و بــا این اقتدار و هماهنگــى که در عملکرد 
نیروهاى این رزمایش دیدیم، مى توانیم ادعا و اثبات 
کنیم که امروز نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران 
از یک آســمان بسیار امن برخوردار است. ولى پیام 
این رزمایش به دشمنان این است که اگر کسى قصد 
تعرض به آسمان جمهورى اسالمى ایران را داشته 
باشــد، قطعاً با واکنش قاطع و پاســخ دندان شکن 

نیروهاى مسلح ایران مواجه خواهد شد.
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نمازجمعه در تهران تشریف داشتند. به ستوان 
اخوان گفتم: از کجا تلفن مى کنى؟ دیروز که 
سوسنگرد بمباران شد؟ گفت: مقدارى سیم 
گیــر آوردم و از این تیرهاى چوبى که براى 
تلفن بود، باال رفتم و این را وصل کردم، موقتاً 
دارم صحبت مى کنم. شما بگویید که تکلیف 

من چیست؟1
حضــرت آقــا در آن  روزى که با بنى صدر 
صحبت مى کردند، مى فرمودند: «باید به فکر 

اینها [نیروهاى مستقر در سوسنگرد] باشیم، 
اینها فرشته اند. ضرر شــهادت اینها براى ما 
به  مراتب بیشتر از ســقوط سوسنگرد است، 
چون باالخره ما سوســنگرد را از چنگ این 
خبیث هاى بعثى بیرون مى کشیم، اما اگر آنها 

شهید شدند، ما چه کار کنیم؟ 
 آقاى اشراقى، داماد حضرت  امام خمینى 
رحمۀ اهللا علیه بود، گوشى را برداشت و گفت: 
«حضرت  امام ســالم رســاندند و فرمودند 

«امیر سرلشــکر محمد سلیمى» فرمانده 
فقیــد ارتش جمهــورى اســالمى ایران که 
در زمان شکســت حصر سوسنگرد ریاست 
ســتاد جنگ هاى نامنظم را برعهده داشت، 
از روزهاى حســاس منتهى به آزادســازى 
سوسنگرد و نقش مقام معظم رهبري حضرت 
آیت اهللا خامنــه اى (مدظله العالــی) در این 

پیروزى مى گوید:

 اینها فرشته اند! 
بیســت و دوم آبان  مــاه 1359، «ســتوان 
اخوان» به من زنگ زد و گفت: ما سخت در 
زیر آتش دشمن هستیم؛ محاصره، لحظه  به 
 لحظه تنگ تر مى شود و از همه  مهم تر، آذوقه 
ما هم تمام شــده است. خواستم اول شرایط 
فعلى سوســنگرد را به شما بگویم و بعد هم 
در این بى آذوقه اى بگویم که تمام مغازه هاى 
سوسنگرد باز است، ولى صاحبان آنها رفته اند. 
مــن نمى دانم اجــازه دارم که بــروم از این 
مغازه ها یک  مقدار  بیسکویت و مواد غذایى 
بردارم یا نه؟ شــما از حضرت آقا سؤال کنید 
که تکلیف من چیست؟ حضرت آقا براى اقامه  

به  مناسبت سالروز عملیات شکست حصر سوسنگرد در به  مناسبت سالروز عملیات شکست حصر سوسنگرد در 2626 آبان ماه  آبان ماه 13591359

ما سوسنگرد را از چنگ این خبیث هاى 
بعثى بیرون مى کشیم

  على حسین احمدى، کارشناسى ارشد  تاریخ  
عملیات آزادسازى سوسنگرد ازجمله پیروزى ها و موفقیت هاى اثرگذار براى کشورمان در دوران جنگ تحمیلى به شمار مى رود 
که ضربه  ســنگینى به برنامه هاى ارتش عراق زد. این عملیات با تکیه بر مقاومت، ایثار و ازخودگذشتى رزمندگان دلیر ایرانی به 
پیروزى رســید؛ عملیاتى که نقطه عطف راهبردى و جدى در فراهم سازى زمینه هاى تحول در وضعیت جنگ بود و باعث پیشبرد 

هدف بیرون راندن اشغال گران بعثى عراق و دست یابى به پیروزى هاى سرنوشت ساز در دفاع مقدس شد. 
به  مناســبت سالروز عملیات شکســت حصر سوســنگرد در 26 آبان ماه 1359، به صورت مختصر نقش بسیار مهم دو تن از 
تأثیرگذارترین افراد در این عملیات (مقام معظم رهبري و شــهید ولی اهللا فالحی) را  از زبــان دو تن از دلیرمردان ارتش که در 

عملیات حضور داشته اند مرور می کنیم.
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کــه اوضاع جنگ چطور اســت؟ حضرت آقا 
فرمودند: اوضاع جنگ این طور است که فردا 
قرار اســت یک عملیات سرنوشت ساز شروع 
شود، اما من نگران هستم؛ مگر اینکه حضرت  
امام دستورى بدهند و ببینیم که چه کار باید 

بکنیم.
من صبح جمعه، بیست  و سوم آبان ماه تلفن 
را برداشــتم و با حضرت آقــا تماس گرفتم. 
گزارش این افســر را به عــرض حضرت آقا 
رســاندم. به ایشــان عرض کردم: آن قولى 
که بنى صدر به شــما داده بود و از سرهنگ 
قاسمى قول گرفته بودید که براى سوسنگرد 
تالش هایى کنند و گشایشى به وجود بیاورند 
و فشار را از روى مردم بردارند، بنى صدر این 
اجازه را به سرهنگ قاسمى نمى دهد. آن قولى 
که بنى صدر به شما داد، عمل نشده است. این 
مطلب را به عرض حضرت آقا رساندم. ایشان 
ابتدا بــه منزل حضرت  امــام رحمۀ اهللا علیه 
تشــریف  بردند و گزارش جنگ را به عرض 
ایشان  رســاندند. از آنجا هم به شوراى  عالى 
 دفاع رفتند و همین مطالب را در شوراى   عالى 
دفاع مطرح فرمودند. بنى صدر در آن جلسه 
گفته بود که من دنبال کار هســتم، پیگیرى 
مى کنم و شما نگران نباشید. وقتى ما این را 

شنیدیم، خیلى خوشحال شدیم.
روز  صبــح  گذشــت.  بیســت و چهارم  روز 
بیست  و پنجم، حضرت آقا به اهواز تشریف آوردند 
و به ســتاد آمدند. من گزارشى را به عرض ایشان 
رســاندم و گفتم: وضع این طور است. بنى صدر به 
قول خود عمل نکرده است. این هم که در شوراى  
عالى دفاع به شــما گفته که مــن اقدام مى کنم، 
در این چهل و هشت ســاعت، من آثار و قرائنى از 
اقدام ندیده ام. اگر قرار است تیپ یا یکانى جابه جا 
شود، قرائن  آن مشهود است. ما از حرکت دشمن 
در جبهه مى فهمیم که اســتعداد آن چقدر است، 
ترکیب آن چیســت، چــه کارى مى خواهد بکند. 
بــرآورد وضعیت مى کنیــم. من آثــارى در این 

چهل و هشت ساعت از این کار ندیدم.

حضرت آقا به بنى صدر چه گفتند؟
حضرت آقا گوشى را برداشتند و با بنى صدر 
در اهواز صحبت کردند. به بنى صدر با تحکم 
 فرمودند: «این وضع نمى شود ادامه پیدا کند. 
پس ِکــى مى خواهید حرکت کنید؟ این قدر 
زمان گذشت.» بنى صدر گفت: بسیار خوب، 
حرف شما را قبول دارم. شما به ستاد لشکر 
بروید و نیروهاى آنجا را تشــویق کنید. من 
هم دستور این کار را مى دهم. حضرت آقا با 
خوشــحالى گوشى را گذاشتند. نزدیک ظهر 
بود. نمازشــان را خواندند و بعدازظهر براى 
شرکت در جلسه اى به لشــکر رفتند. چون 
من مأموریت داشتم، دیگر در خدمت ایشان 
نبودم. آقــاى دکتر چمران هــم در منطقه 
نبود. سرهنگ قاســمى، سرلشکر ظهیرنژاد 
(فرمانده  وقت نیروى زمینى) سرلشکر فالحى 
(جانشین وقت ریاست ستاد مشترك) آقاى 
غرضى (استاندار) و افراد دیگرى هم بودند. از 

چگونگى آن جلسه خبرى ندارم.
همان شب ایشان برگشــتند و براى نماز 
مغرب به ستاد جنگ هاى نامنظم آمدند. پس 
از نماز، من از ایشان سؤال کردم: داستان چه 
بود؟ آنجا چه شــد؟ ایشان فرمودند: «بحث 
زیادى شــد. قرار شد دستور عملیاتى نوشته 

و صادر شود.» گفتم: در بند مأموریت دستور 
عملیاتى چه قید شــد؟ فرمودنــد: «در بند 
مأموریت آمده که لشــکر 92 اهواز مأموریت 
دارد در منطقــه عمومى سوســنگرد، تک 
کرده، سوسنگرد را از محاصره خارج و محور 

سوسنگرد-حمیدیه-اهواز را تأمین کند.»
دیدم که مأموریت بسیار خوبى است. گفتم: 
در بند تدبیر سازمان چه آمده؟ فرمودند: قرار 
شد تیپ 3 لشــکر اهواز در شمال کرخه به 
آبادى سوهانیه بیاید و از آنجا با دشمن درگیر 
شود. تیپ  2 (که همین تیپ مشهور و معروف 
به فرماندهى سرهنگ شهبازى رحمۀ اهللا علیه 
است) هم مأموریت دارد به عنوان تالش اصلى 
را انجام بدهد.  تعدادى از نیرو هاى سپاه هم در 
میان آنها بودند. نیروهاى جنگ هاى نامنظم 
هم در نوك حمله به عنوان خط شکن هستند 
و مأموریت فردا اجرا شود. گردان 148 پیاده 
هم از مشهد آمده بود. یک گروهان زرهى هم 
از شیراز آمده بود. این را هم به آن تیپ مأمور 
کردند. گروه 148 با عنوان احتیاط تیپ، در 

منطقه اهواز بود.
خوشــحال شــدم و به حضرت آقا عرض 
کــردم: چــرا این مطالــب را محکــم بیان 
نمى کنید؟ جلســه پُربرکتى داشتید. دستور 

سرهنگ غالمرضا قاسمى نو
فرمانده تیپ 2 لشکر زرهى اهواز
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عملیاتى را که فرمانده  لشــکر مى نویسد، ما 
ُمهروموم مى کنیم و همان جا صادر مى کنیم. 
ایشان فرمودند: «نگرانى دارم. موارد زیادى تا 
به حال بوده که یک کار نظامى شروع شده، 
به  جاهایى هم رســیده و نتایجى هم حاصل 
شده است، اما اواخر کار بدون اینکه به نتیجه 
برسیم، دســتور آمده که متوقف شویم. یک 
چاهى کنده اند، یک  متر مانده به آب برسد که 
مى گویند بایســتید. چراى آن معلوم نیست. 

مى ترسم که این هم از همان سنخ باشد.»

 مکالمه تلفنى با داماد 
 حضرت امام خمینى (ره)

در همین گفت وشــنود، تلفــن زنگ  زد. 
حضرت آقا گوشى را برداشتند. آقاى اشراقى، 
داماد حضرت  امام خمینى رحمۀ اهللا علیه بود و 
گفت: «حضرت  امام سالم رساندند و فرمودند 
کــه اوضاع جنگ چطور اســت؟ حضرت آقا 
فرمودند: «اوضاع جنگ این طور است که فردا 
قرار اســت یک عملیات سرنوشت ساز شروع 
شود، اما من نگران هستم؛ مگر اینکه حضرت  
امام دستورى بدهند و ببینیم که چه کار باید 
بکنیم.» آقاى اشراقى بعد از 10 دقیقه دوباره 
تلفــن زد و گفت: این موضــوع را به عرض 
حضرت  امام رحمۀ اهللا علیه رســاندیم. ایشان 
مقرر فرمودند: «تا فردا سوســنگرد باید آزاد 
شود. در ضمن تیمســار فالحى باید شخصاً 
مباشر در عملیات باشــند.» مباشر عملیات 
یعنى به عنوان چشم کسى که فرمان را صادر 
کرده، تا عملیات را از نزدیک ببیند و نظارت 

کند و گزارش بدهد.
شــب شــده بود. نزدیک ســاعت دوازده 
نیمه شــب بود که آقاى اشراقى این موضوع 
را اعالم کرد، ولى حضرت آقا باز هم بســیار 
نگــران بودند. از سوســنگرد و جاهاى دیگر 
خبرهاى ناگوارى مى آمد. همین که این کار 
نشود، براى ایشان خیلى سنگین بود. ساعت 
دوازده شــب رفتیم تا کمى استراحت کنیم. 

نزدیــک به یک بامداد شــده بــود که آقاى 
چمران آمــد و ما را بیدار کــرد و گفت که 
طرح به هم خورده است. بنى صدر دستور داده 
که تیپ 2 فردا وارد عمل نشــود. حضرت آقا 
بدون معطلى گوشى را برداشتند و با پاسگاه 
فرماندهى نیروى زمینى (مرحوم ظهیرنژاد) 
در دزفول تماس گرفتند. صحبت ایشــان با 

مرحوم ظهیرنژاد خیلى جالب بود.
حضرت آقا از ایشان پرسیدند: «شما براى 
چه این دســتور را دادیــد؟» جواب داد: من 
این دســتور را ندادم. این دستور را  بنى صدر 
داده است. بنى صدر گفته براى اینکه  کارهاى 
مهم تــرى در اهواز داریم و این تیپ هم یک 
تیپ نادر و پرتوان اســت؛ تیپ خوبى است. 
اگر این تیپ در عملیات فردا شــرکت کند، 
انهدام آن حتمى است. من به عنوان جانشین 
فرماندهى کل  قــوا صالح نمى دانم این تیپ 
آنجا منهدم شود. مرحوم ظهیرنژاد به حضرت 
آقــا گفت: من هم باید دســتور را اجرا کنم، 
مگر اینکه خالف آن صادر شود. حضرت آقا 
فرمودند: «تا وقتى که خبر آن صادر شــود، 
بــه چیزى که مى گویم گوش بده. این حرف 
قابل اعتنا نیســت. به این حــرف نمى توان 
توجه کرد. اصًال اینکه مى گویید تیپ منهدم 
مى شــود، بــراى چه منهدم شــود؟ منهدم 
نخواهد شد. شــما موظف هستید تیپ را از 

رده خارج نکنید. عین همان تصمیمى که در 
لشکر گرفته شده، فردا عمل کنید. در ضمن 
حضرت  امام این امر را فرمودند. شما موظفید 
این امر را همین امشــب به اطالع بنى صدر 
برسانید.» وقتى ایشان گوشى را گذاشتند، دو 
دستور را صادر کردند. یکى براى فرماندهى 
لشــکر 92 و یکى هم براى جانشین ریاست 

ستاد مشترك.

 صبح پیروزى... 
حضرت آقــا موقع برنامه ســحر تحقیق 
کردند و معلوم شــد ساعت سه، تیپ و بقیه  
رزمندگان با همان ســازمانى که داشتند، از 
منطقه تجمع حرکت کــرده و از خط عبور 
کردند. از حدود ســاعت پنــج هم عملیات 
شروع شــد. نیرو هاى جنگ هاى نامنظم هم 
رفته بودند. ســاعت هشت صبح حضرت آقا 
آنجا چند مالقــات داشــتند. از آنجا ما راه 
افتادیــم که برویم و به جبهــه بپیوندیم. در 
طول راه، نیروهاى احتیاط بودند. حضرت آقا 
پیاده مى شــدند و با آنها صحبت مى کردند. 
واحدهاى پشــتیبانى هم بودند که به همین 
ترتیب با آنها صحبت مى کردند و در جریان 

تالش هاى آنها قرار مى گرفتند.
مــا از جاده حمیدیه-سوســنگرد که جاده  
خلوتى بــود، به  طرف سوســنگرد مى رفتیم. 
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درگیرى هم زیاد بود. آتش دشــمن در جنوب 
اجرا مى شــد؛ باالى کرخه کور به طرف جنوب 
کرخه که این طرِف جاده بود. ما هم در لندرور با 
حضرت آقا نشسته بودیم و به طرف سوسنگرد 
مى رفتیم. آن  طرف جبهه، مثًال دو کیلومترى 
جبهه، یک تانکر سوخت ایستاده بود. بالفاصله 
یک موشــک هواپیما یا آتــش توپخانه  به این 
تانکر اصابت کرد و تنور قطورى از دود و آتش 
به آســمان زبانه کشید که همین  طور چشم ها 
به آن خیره مانده بود. راننده  هم برگشــت که 
ایــن صحنه را نگاه کند؛ حدود 10 یا 20 ثانیه 
نگاه کرد. حضرت آقا فرمودند: «تو کار خودت 
را بکن.» درواقع این نگاه سبب شد ما مقدارى 
عقب تر بیفتیم. پس از اینکه کمى جلو رفتیم، 
ناگهان یک موشک آرپى جى عراقى ها از فاصله 
یک  مترى سطح جاده، از جلوى ما رد شد. به 
هــم نگاه کردیم؛ بدون اینکه حرف بزنیم، ولى 
یک دنیا حرف در این نگاه بود. «إنَّ اهللاَ یدافع 

َعن الّذیَن آَمنوا»
ما به جبهه رســیدیم و دیدیم نیرو ها در 
دهانه ورود به سوســنگرد بودنــد. نیرو هاى 
جنگ هاى نامنظم شــکار تانــک مى کردند. 
آتش هاى ســوختن تانک  به چشم مى خورد. 
بعــد از مدتى خبر دادند کــه آقاى چمران 
مجروح شده و ایشان را به بیمارستان برده اند. 

حضرت آقا فرمودند: «برویم یک  ســرى به 
ایشــان بزنیم. من جلســه  مهمى در تهران 
دارم، بایــد به تهران بروم.» به بیمارســتان 
رســیدیم که شــهید چمران را از اتاق عمل 
بیرون آورده بودنــد. قبل از هر حرفى، آقاى 
چمران پرسید که وضع حمله چطور است؟ 
تک در چه وضعى است؟ گفتیم: ادامه دارد و 
دارند کار مى کنند. ایشان به حضرت آقا قسم 
مى داد که کارى کنید که تک از دور نیفتد و 
این پیروزى حاصل شود. بحمداهللا در ساعت 
14:30 نیرو هاى ما وارد سوســنگرد شدند و 
بیش  از 700 کشته و مجروح و تعدادى اسیر 
از عراقى ها گرفتند و چهار دســتگاه تانک و 
6 دســتگاه کامیون مهمات آنها را ســالم به 

غنیمت گرفتند.

شهید فالحی اولین پیام شکست حصر 
سوسنگرد را به ملت ایران داد

«سرتیپ دوم مهدي روزي طلب» می گوید: 
زمان شکســت حصر سوسنگرد من فرمانده 
گردان تانک تیپ2 دزفول لشــکر 92 بودم. 
در تاریخ 26 آبان ماه 1359 دشمن مبادرت 
به محاصره سوسنگرد کرد. آن زمان ما در پل 
کرخه بودیم که دســتور آمد و ما را به جاده 
سوسنگرد- اهواز نزدیک شمال شهر اهواز، در 

محلی به نام کارخانه قند بردند. آنجا مستقر و 
براي عملیات سوسنگرد آماده شدیم. به عنوان 
فرمانده گردان تانک، گردان را بازســازي و 
تجدید سازمان کردم و براي هر نوع عملیات 
آماده شدیم. بنا به دستور ابالغی به تیپ باید 
همان شــب عملیات آزادسازي سوسنگرد را 
انجام می دادیــم؛ از همان جا حرکت کردیم 
و نیروهاي ما در یک خط پدافندي مســتقر 

شدند.
ساعت حدود ده یازده شب اعالم حمله شد 
که با آتش سنگین دشمن مواجه شدیم. در 
این نبرد دشمن را به سمت جنوب سوسنگرد 
و جاللیه به عقب راندیم که محاصره شکسته 
شــد. بعد از رفتن دشــمن مواضع پدافندي 
تشکیل دادیم و با آزاد شدن سوسنگرد اهالی 
آن شهر و روستاهاي اطراف با هر وسیله اي که 
می شد به سمت اهواز مهاجرت کردند، چون 
احتمال حمله می دادند. بعد از آن دشــمن 
دوباره پاتک زد و با مقاومت ما عقب نشــینی 
کرد، بالفاصله بعد از عقب نشــینی دشمن، 
شــهید فالحی و مرحوم قاسمی و تعدادي 
دیگر در جاللیه حاضر شــدند و اولین فردي 
که از سوسنگرد پیام شکست حصر آن را به 

ملت ایران داد، شهید فالحی بود.

 نقش مقام معظم رهبري در شکســت 
حصر سوسنگرد

قبل از شکســت حصر سوســنگرد مقام 
معظم رهبــري براي بازدیــد منطقه  آمدند 
واحدها را سرکشی  کردند به رزمنده روحیه 
دادند، با آنها صحبت  کردند و مشکالت آنها را 
مورد بررسی قرار  دادند و درواقع سازمان دهی 
نیروها را به عهده داشتند. (پایگاه اطالع رسانی 

نوید شاهد، 7 مهر 1392)

منابع: 
1-  پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى،

 2- پایگاه اطالع رسانی نوید شاهد 
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  محید مهدى لو  

گام بلند در راستاى ارتقا و توسعه 
فرهنگ کتاب خوانى

به مناسبت 24 مهرماه سالروز تأسیس سازمان عقیدتى سیاسى ارتش

کتاب هاى چاپ ارتش، مرجع ارزشمند براى 
جویندگان و پژوهش گران

«امیر سرتیپ دوم شــاهین تقى خانى» معاون 
فرهنگــى و روابــط عمومى ارتش در جلســه با 
مسئوالن نهاد کتاب خانه هاى عمومى کشور 
گفت: انتشارات ســازمان عقیدتى سیاسى ارتش 
به عنوان قدیمى ترین انتشارات ارتش از بدو انقالب 
تاکنون فعال بوده و توانســته است با چاپ اسناد 
و کتاب هاى مختلف در حوزه هاى فرهنگى، دفاع 
مقدس، پژوهشــى و دیگر حوزه هــاى مورد نیاز، 
گام بلندى در راســتاى ارتقا و توســعه فرهنگ 
کتاب خوانى بردارد. بســیارى از کتاب هاى چاپ 
ارتش مى توانند به عنوان مرجع براى جویندگان و 
پژوهشگران استفاده شوند. ارتش 339 کتاب خانه 
در یکان هاى ارتش و کوى هاى ســازمانى آن دارد 
که انشــاءاهللا بــا همراهى و هم دلــى نهاد عمومى 
کتاب خانه هــاى کشــور و در یک تعامل ســازنده، 
ضمن مشارکت در تقویت و گسترش کیفى و کمى 
ارتش  ارزشمند  کتاب هاى  امیدواریم  کتاب خانه ها، 

بهتر از قبل در دسترس مردم قرار گیرند.

 مشــارکت ارتش در توسعه و کیفى سازى 
کتاب خانه ها خوب است

تأمین  مدیرکل  میرعبداللهى»  «سیدباقر 
منابع نهاد کتاب خانه هاى عمومى کشور نیز 
در گفت وگو با نشــریه «صــف» گفت: باید 
مشــارکت ارتش در توســعه و کیفى سازى 
کتاب خانه ها را شروعى براى تفاهم نامه هاى 
جدید بدانیم تا این همــکارى به اهداف و 

نتایج مورد انتظار برسد.
براســاس وظیفه و اســاس نامه، براى نهاد 
کتاب خانه هــاى عمومى کشــور مهم اســت 
کــه مخاطبــان آن اعم از کارکنــان ارتش و 
خانواده آنــان از لحاظ منابــع کتاب خانه اى 
تأمین شــوند. تهیــه کتاب و اســباب بازى، 
کتاب خانه  تجهیــز  و  فرهنگى  فعالیت هــاى 
از اقدامات اساســى نهاد است . البته از سال 
1398 که بازار کاغذ دچار نوسان شد، امکان 
تأمین کتاب براى نهاد را مشــکل کرد، اما با 
گذشت زمان سعى کردیم در زمینه هاى دیگر 
اقــدام کنیم. بنابراین همــکارى را محدود به 
دریافت و ارائه کتاب ندانستیم، بلکه از فضاى 
کتاب خانه اســتفاده گســترده ترى شد؛ مثل 
اعزام کتاب دار بــه مراکز کتاب خانه اى جهت 
قصه گویى، برگزارى گردهمایى با موضوع هایى 
مانند روان شناســى تربیتى، رابطه همسران، 
فرزندآورى و همچنین ایجاد محیط شاداب تر 
نســبت به منازل که انگیــزه کودکان را براى 

حضور در کتاب خانه بیشــتر کند. درواقع هنر 
کتاب دار این اســت که بتواند با روابط عمومى 
خوب و رابطه جذاب، فضا را از محیط محدود 

به ارائه و دریافت کتاب خارج کند. 
کتابــى  منابــع  تقویــت  زمینــه  در 
کتاب خانه هــا، گاهى به جهت محدودیت و 
دورافتاده بودن برخى از مناطق امکان ارائه 
کتاب وجود ندارد، اما نهاد سعى در رفع این 

مشکل نیز دارد.

 ارســال تجهیزات الزم به 32 باب از 
کتاب خانه هاى ارتش در شهرستان ها

«سرهنگ جعفرزاده» رئیس اداره فرهنگى 
و انتشارات ســازمان عقیدتى سیاسى ارتش 
نیــز گفــت: در ارتباطى که بــا «مهندس 
قلم چى» داشتیم، از ایشان درخواست تجهیز 
کتاب خانه هاى ارتش را داشــتیم که ایشان 
کتاب هاى کمک آموزشــى به ارزش تقریبى 
هفتصد میلیون تومان به کتابخانه هاى ارتش 
اهدا کردند. در مرحله دوم با انعقاد قراردادى 

سازمان  تأسیس  سالروز 
مهرماه  به مناسبت 24 

عقیدتى سیاسى ارتش، تعداد 8 هزار و 400 نسخه 

مراسمى با حضور 
کتاب چاپ انتشارت ارتش، در 

عمومى ارتش و مدیرکل 
ن فرهنگى و روابط 

معاو

به  کشور   عمومى  کتابخانه هاى  نهاد  منابع 
تأمین 

تهران اهدا شد.
ومى استان 

کتاب خانه هاى عم
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که به امضاى ایشان رسید، تجهیزات الزم به 
16 بــاب از کتاب خانه هاى ارتش که همگى 
در شهرســتان هاى کم برخوردار بودند ارسال 
شــد که ما هم از اقدام ها مجدانه و مخلصانه 
ایشان در همایش اندیشــه و قلم، به صورت 
ویــژه تقدیر کردیم. اکنون در مرحله ســوم 
اقدامات خــود در نظر داریم با تأمین زمینى 
در یکــى از کوى هاى ســازمانى که  یکى از 
بزرگ ترین شــهرك مســکونى کشور است، 
نســبت به ســاخت بنا و تجهیز آن اقداماتى 

را انجام دهیم.

 باید حرمت کتاب سنتى را نگه داشت
«خانم دکتر مهدیان پور» معاون ادره کل 
نهاد کتاب خانه هاى عمومى اســتان تهران 
گفت: مى توانیم در مرحله بهره بردارى نسبت 
به تجهیز و اعزام کتاب دار و ارائه خدمات و 
راه اندازى همکارى داشته باشیم. باتوجه به 
اینکه در فرهنگ شرقى ذهن افراد با استفاده 
از کتاب در قالب سنتى آن انس زیادى دارد 

و حتى اگر زیرســاخت هاى مناســبى براى 
تولید کتاب دیجیتال نیز فراهم شود، کتاب 
سنتى جایگاه و حرمت خود را حفظ خواهد 
کرد؛ مثــًال برخى از ســبک ها مثل ادبیات 
داستانى، شــعر و ... استفاده از آن به شکل 
ســنتى جذابیت خاصى دارد، الزم است به 
تجهیز کتاب خانه ها بیش از گذشــته توجه 
کنیم. این میراث اســالمى و ایرانى از یک 
ارزش و جایگاه خاصى برخوردار اســت؛ چه 
اینکه سنت شفاهى که از گذشته هاى بسیار 
دور در فرهنگ ما بوده، اگر مکتوب نمى شد 
تا امروز باقى نمى ماند. بنابراین باید حرمت 
کتاب سنتى را نگه داشت و در همین راستا 
تغییراتى را هم ایجاد کرد، مثل تغییر قطع 
کاغذ، ایجاد گرافیــک جذاب و دقیق مورد 
پســندتر و پرهیز از تولیــد انبوه که اهداف 

مفیدى را هم دنبال نمى کند. 
تولید کتاب مجازى نیاز به زیرساخت هایى 
دارد. ایجاد کتاب خانه دیجیتال از ســال ها 
پیش در نهاد مطــرح بود یک نمونه از این 
نوع کتاب خانه بــا عنوان «کتاب خانه بدون 
کتاب» در پارك دانشجو درحال آماده سازى 
اســت، در این کتاب خانه، منابع دیجیتالى 
اعــم از کتاب، مقاله، پایان نامه و... در حال 
بارگذارى اســت و سامانه هاى مرتبط با آن 
در حــال نصب هســتند. در گام بعدى، در 
کتاب خانه مراکز اســتان ها بخشى با عنوان 

دیدارى و شــنیدارى فعال شده تا با ایجاد 
ارتبــاط با مراکز دیجیتال اقداماتى را انجام 
دهد. البته باید اشــاره داشت که این مقوله 
یک موضوع نو و به روز است که هنوز حدود 

و ثغور آن کامًال مشخص نیست. 
در ســامانه کتاب خانه هاى کشور امکان 
جســت وجوى تمام کتاب خانه هاى ســطح 
کشــور و اعالم موجودى هــر عنوان کتاب 
وجــود دارد، امــا امــکان بهره بــردارى از 
آن به صــورت دیجیتــال نیســت؛ در این 
زمینه اقداماتى صورت گرفته اســت. البته 
مولفان  حقوق  تأمین  درخصوص  مشکالتى 
و مصنفان بود که با استفســاریه اى اخیراً از 
مرکز پژوهش هــاى مجلس صورت گرفت؛ 
نهــاد کتاب خانه هاى کشــور از این قانون 
مستثى شد و ناشران مرتبط با نهاد، ملزم به 
ارائه فایل پى دى اف کتب چاپى خود شدند. 
در این راســتا حجم زیــادى از فایل کتب 
جمع آورى شــده که با نصب ســامانه هاى 

مربوطه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
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 مهدى رحمتى نیا،  کارشناس اطالع رسانى و دانش شناسى ،  ارسالى از عقیدتى سیاسى نیروى هوایى ارتش

گزارش دهمین رزمایش اقتدار هوایى فدائیان حریم والیت

رزمایشى به وسعت ایران اسالمى

   مشارکت گسترده  
  پرنده هاى نیروى هوایى  

دهمیــن رزمایش اقتدار هوایــى فدائیان 
حریم والیت نیروى هوایى ارتش با مشارکت 
حجــم گســترده اى از انــواع هواپیماهاى با 
سرنشین و بدون سرنشین، شامل بمب افکن 
سنگین راهبردى ســوخو-2،  اف-4، اف-5، 
اف-7 آر.اف-4، میــگ-29، اف-14، صاعقه، 
بوئینگ 707  سوخت رســان  هواپیماهــاى 
و 747، هواپیماهــاى ترابرى و پشــتیبانى، 
هواپیماى گشــت دریایى پى ترى اف، همراه 
انواع پهبادهاى بدون سرنشــین کرار، کیان، 
ابابیــل، آرش و کمان-12 مجهــز به راکت، 

همزمان با هفته وحدت، «دهمین رزمایش اقتدار هوایى فدائیان حریم والیت نیروى هوایى ارتش» با نام مقدس«یا محمد رسول اهللا (ص)» براى 
اولین بار به صورت غیرمتمرکز و به صورت مستقیم با شــرکت دهها فروند از انواع هواپیماهاى شکارى، شکارى بمب افکن، ترابرى 
سنگین و نیمه ســنگین، سوخت رسان، شکارى رهگیر و شناسایى، گشت هوایى و هواپیماهاى بدون سرنشین به مدت یک روز با 
حضور تمامى پایگاه هاى نیروى هوایى ارتش، با محوریت پایگاه هاى شهید بابایى اصفهان، شهید یاسینى بوشهر، شهید عبدالکریمى 

بندرعباس، وحدتى دزفول و شهید فکورى تبریز انجام شد.

موشــک هاى نقطه زن، بمب هاى هوشــمند 
بُــرد بلند و اخالل گرهــاى رادارى و با هدف 
طرح ریزى و هدایت تمرکزى به منظور اجراى 
انواع عملیات هوایى، افزایش شعاع عملیات با 
انجام سوخت گیرى هوایى در داخل و خارج 
از مرز، استفاده از هواپیماهاى رهگیر با هدف 
کســب برترى هوایى، به کارگیرى روش هاى 
دســت یابى به اهــداف زمینــى و هوایى در 
مناطق ناشناخته، کسب و ارتقاى مهارت هاى 
الزم جهت آماده ســازى به موقــع پرنده هاى 
شــرکت کننده توسط کارکنان فنى و تمرین 
پرواز ناوبرى ارتفاع پســت، بدون استفاده از 

سامانه هاى ناوبرى هواپیما برگزار شد. 

موفقیــت با اتکا بر تــوان و تجهیزات 
ساخت داخل

در نخســتین مرحلــه از ایــن رزمایش، 
هواپیماهــاى بمب افکــن ســنگین اف-4 و 
اف-5، مجهــز بــه موشــک هاى نقطه زن، 
هوشــمند و هدایت شونده و هواپیماى اف-7 
مجهز به بمب بومى دورایســتاى یاسین90 
و راکت هاى ســاخت داخل بــا تکنیک هاى 
ابتــکارى و خارج از رینگ پدافندى توســط 
خلبانان شــجاع و جوان نیروى هوایى ارتش، 
اهداف حساس و حیاتى دشمن فرضى را در 

زمین و دریا با موفقیت منهدم کردند.
 تیراندازى علیه اهداف هوایى با ســرعت و 
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ارتفاع  مختلف، تیرانــدازى و بمباران هوا به 
زمین در شرایط مختلف با استفاده از بمب هاى 
هوشــمند، بومى و ارتقاع یافته ســنگین و 
نیمه سنگین و اســتفاده از انواع موشک هاى 
لیــزرى، تلویزیونى، حرارتــى، رادارى و انواع 
راکت ها و بمب هاى تولید شــده به دســت 
متخصصان جوان کشور، اجراى عملیات بُرد 
بلند با اســتفاده از اصل غافلگیــرى و مورد 
اصابت قرار دادن اهــداف حیاتى و رادارهاى 
زمینى دشمن با اســتفاده است موشک هاى 
بهینه ســازى شــده لیزرى و رادارى توسط 
سوخو24،  راهبردى  بمب افکن هاى  جنگنده 
همچنیــن مأموریــت تــاپ کاور و عملیات 
ســوخت گیرى هوایى از تانکر سوخت رسان 
بوئینگ 707، به منظور اجراى پوشش هوایى 
در ارتفاع پست توسط جنگنده هاى اف-14 و 
پرواز در ارتفاع پست هواپیماهاى میراژ اف-1 
و بمب افکن اف-4 بــا همراهى جنگنده هاى 
اف-14 بــا هدف عملیــات رهگیرى هوایى 
بخــش دیگرى از ایــن رزمایش بــود که با 

موفقیت انجام شد. 

انهدام اهداف سطحى توسط پهپاد کمان12 
و تجهیز پهباد کرار به بمب هاى 500 پوندى 
در دومین مرحلــه از رزمایش، پهپادهاى 

رزمــى کمان12 بــا اســتفاده از بمب هاى 
هوشــمند و نقطه زن قائم و پهپادهاى کرار 
مجهز به بمب هــاى 500 پوندى و راکت با 
اســتفاده از اصل غافل گیرى، اهداف حیاتى 
دشمن اعم از یکان هاى سطحى و رادارهاى 
زمینــى را مــورد هدف قــرار داده و اهداف 
تعیین شده را به دقت منهدم کردند. در اجراى 
این مرحله از رزمایش هواپیماهاى با سرنشین 
نیروى هوایــى، با ســامانه هاى اخالل گر و 
با اســتفاده از نوین تریــن روش هاى جنگ 
الکترونیــک، با از کار انداختن ســامانه هاى 
پدافندى نیروهاى دشمن، مسیر امن را براى 
اجراى عملیات پهپادى فراهم کردند. استفاده 
از پهپادهــاى انتحارى نقطه زن کیان و آرش 
براى اجــراى حمالت دقیق علیــه مواضع 
دشــمن در فواصل دور و عملیات مراقبت و 
شناســایى جنگ الکترونیک و آزمایش انواع 
هوایى  نیروى  ارتباطى  پیشرفته  سامانه هاى 
ارتش با استفاده از بسترهاى امن شبکه هاى 
بى سیم و با سیم، انواع سامانه هاى تسهیالت 
پروازى و انواع سامانه هاى راهبردى، از دیگر 
عملیات هاى اجرا شــده در ایــن مرحله از 

رزمایش بود که با موفقیت انجام شد.. 
پیــش از آغاز مرحلــه عملیاتى رزمایش، 

هواپیماهاى شناسایى و عکس بردارى آر.اف4 
با بهره گیــرى از دوربین بومى و پیشــرفته 
«ســمات»، پهپادهاى کمان12 و هواپیماى 
گشــت دریایــى پى ترى اف بــه جمع آورى 
اطالعات ســیگنالى، شــنود الکترونیکى و 
عکس بــردارى از منطقه عمومــى رزمایش 

پرداختند.

مقتدرتر،  روز بــه روز  ارتش  هوایى  نیروى   
پاى کارتر و قوى تر است

«امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوى» 
در حاشیه دهمین رزمایش اقتدار هوایى فداییان 
حریــم والیت نیروى هوایى ارتــش گفت: هدف 
از برگــزارى رزمایش ها در نیروهاى مســلح هر 
کشورى، ازجمله کشور ما، به روز نگه داشتن خود 
و اجراى آموزش ها در میــدان عمل، به کارگیرى 
راهبردهاى فراگرفته شده در میدان نبرد، آمادگى 
و ایجــاد بازدارندگــى در برابــر تغییراتى که در 
تهدیدها ایجاد مى شود، آشنایى نیروهاى نظامى با 
تجهیزات و مهمات جدیدى که به سازمان رزم آنها 
اضافه شده و آشــنایى با نحوه کاربرد سامانه هاى  

فرماندهى است.
رزمایــش اقتدار هوایى فداییــان حریم والیت 
نیروى هوایى ارتــش، یادآور خاطره عملیات140 
فرونــدى در روز اول آغاز جنگ تحمیلى اســت؛ 
امــروز ما عملیات بــه روز شــده 140فروندى را 
مشــاهده کردیم و کارى کــه آن روز با روش ها و 
راهبردهاى آن زمان انجام شــد، امروز به صورت 
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بسیار پیشرفته تر در سراسر کشور صورت پذیرفت.
خداوند بزرگ را شاکریم که نیروى هوایى مثل 
همه نیروهاى مسلح، روز به روز مقتدرتر، پاى کارتر 
و قوى تــر، آماده اجراى تدابیــر فرماندهى معظم 
کل قوا(مدظله العالى) به بهترین نحو ممکن است. 
این اتفاق بسیار مبارکى است که به برکت انقالب 
اســالمى، نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران و 
تدابیر داهیانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالى) 
در همه نیروهاى مسلح ازجمله نیروى هوایى الهى 
ارتش ایجاد شــده و همان طــور که تاریخ نیروى 
هوایــى از روز اول پیروزى انقــالب تا امروز پر از 
ســوابق روشــن و تابناك بوده و براى همه ملت 
شایســته افتخار اســت، این رزمایش که امروز با 
سبک جدید انجام شد، نقطه آغاز بسیار پربرکتى 
اســت براى کارهاى بزرگ ترى که نیروى هوایى 
ما انجام خواهــد داد. اطمینان دارم به برکت این 
روزهاى عزیز ماه ربیع االول و والدت پر ســعادت 
پیامبــر اکرم(ص) و حضرت امام صادق(ع)، آینده 
نیروى هوایى مقتدرتــر و پرافتخارتر خواهد بود 
و امیدوار هســتم که اقتدار ما، دشمنان را هشیار 
کرده باشد که دچار محاسبات غلط نشوند. به ملت 

بزرگمان هم این تعهد را مى دهیم که ســربازان 
فرماندهى معظم کل قوا(مدظله العالى) در دفاع از 
نظام مقدس جمهورى اســالمى ایران، آرمان ها و 
دفاع از حدود و ثغور کشور عزیزمان، آماده و پا در 
رکاب هســتند تا فرامین را به بهترین نحو ممکن 

انجام دهند.
 

  انعکاس بخشى از قابلیت ها  
  و توان رزمى نیروى هوایى  

«امیر ســرتیپ خلبان حمید واحدى» فرمانده 
نیروى هوایى ارتش جمهورى اســالمى ایران در 
پایان ایــن رزمایش، در جمع بندى اقدامات انجام 
شده گفت: «این رزمایش به منظور انعکاس بخشى 
از قابلیت ها و توان رزمى نیروى هوایى، همزمان با 
کسب آمادگى هاى الزم در هدایت و کنترل آتش 
شکارى رهگیرها، ارتقاى توان رزم، تمرین اجراى 
طرح هاى شناســایى، عملیاتى و کســب الگوى 
مناسب جهت نبرد در شرایط واقعى و با بهره گیرى 
از انواع هواپیماهاى باسرنشــین و بدون سرنشین، 
به صورت دو سویه برنامه ریزى و اجرا شد و نمایش 
قدرت هوایى، انعکاس بخشــى از قابلیت ها و توان 
رزمى نیروى هوایى ارتش، تمرین عملیات بُرد بلند 
جنگنده ها در خارج از رینگ پدافندى دشــمن، 

دقت در نقطه زنى بمب هــا و راکت ها در عملیات 
هوابه زمین و موشک هاى هوابه هوا و رصد اطالعاتى 
منطقه عملیــات، از محورهاى مورد توجه در این 

رزمایش بزرگ بود. 
بهره منــدى از کارکنــان متخصــص جوان و 
پیش کســوتان، اســتفاده از مهمــات نقطه زن و 
دورایســتاى بومــى با قدرت تخریب بســیار باال 
توســط هواپیماها و پهپادها، نوآورى در اقدامات، 
افزایش حجم قدرت آتش و دقت در اصابت اهداف 
متحرك و ثابــت زمینى و هوایــى، به کارگیرى 
شــبکه یکپارچه فرماندهى و کنترل با اســتفاده 
از زیرســاخت هاى امن مســتقل، بهره بردارى از 
سامانه ها، تسلیحات و تجهیزات فناورپایه، توزیع  
و دیجیتال شــده، مراقبت و پایش دائمى شــبکه 
با به کارگیرى تیم هــاى متخصص در زمینه هاى 
ارتباطــات، فناورى اطالعات، ســایبرى و جنگ 
الکترونیک از نقــاط قوت دهمین رزمایش اقتدار 
هوایى فدائیــان حریم والیت نیروى هوایى ارتش 
بــود. این رزمایش بــا رویکرد شــبکه محورى و 
پشتیبانى سامانه هاى عملیاتى، اطالعاتى و آمادى 
در شبکه یکپارچه ارتش جمهورى اسالمى ایران 
انجام شد و ضمن اینکه نیروى هوایى در کنار سایر 
نیروهاى مسلح تحت فرماندهى ولى امر مسلمین 
و فرماندهى معظم کل قوا(مدظله العالى)، وظیفه 
تأمین امنیت پهنه هوایى کشــور را برعهده دارد، 
پیام این رزمایش؛ امنیت، ثبات، دوســتى و صلح 
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پایدار براى کشورهاى منطقه، اطمینان خاطر براى 
هم وطنان و آمادگى براى دفاع و پاسخ کوبنده در 
صورت اشتباه و خطاى محاسباتى براى دشمنان 

است.»
 

  توسعه و پیشرفت شبکه  
   فرماندهى و کنترل  

«امیــر دریادار حبیــب اهللا ســیارى» معاون 
هماهنگ کننده ارتش، در حاشیه برگزارى دهمین 
رزمایش اقتدار هوایى فدائیان حریم والیت نیروى 
هوایــى گفت: ایــن رزمایــش داراى ویژگى ها و 
مشــخصات خاص و ویژه اى است که مجموع این 
ویژگى هــا، قدرت هوایى و قــدرت پدافند هوایى 
جمهورى اسالمى ایران را نشان مى دهد؛ ازجمله 
ویژگى هاى این رزمایش، قدرت، مهارت، آمادگى 
و پا در رکاب بودن کارکنان نیروى هوایى به ویژه 
خلبانان جان برکف این نیرو، به نمایش گذاشــته 
شــدن ســالح جدید و تجهیزات بومى، نمایش 
خالقیت و راهبردهاى هوایى بود که ســبب شد 
این رزمایش یکى از ارزشــمندترین رزمایش ها و 
اثرگــذار در ارتقاى توانمنــدى و توان رزم نیروى 

هوایى ارتش براى دفاع از حریم کشور شود. 
ویژگــى  خاص ایــن رزمایش این بــود که ما 
رزمایــش را از داخــل پُســت فرماندهى نیروى 

هوایى ارتش در تهران مالحظه کردیم. یعنى این 
گروهى که اینجا هســتند، به بوشهر، بندرعباس، 
تبریز، اصفهان و دیگر نقاط کشــور براى مشاهده 
رزمایش ســفر نکردند، بلکه ایــن رزمایش با این 
گســتره عظیم جغرافیایى توسط شبکه مدیریت 
و فرماندهى پیشرفته به صورت برخط در تهران و 
در مرکز پست فرماندهى نیروى هوایى مشاهده و 

تحت نظارت و ارزیابى قرارگرفت. 
وجه تمایز این رزمایش با ســایر رزمایش هاى 
نیروى هوایى که در گذشته انجام شده، توسعه و 
پیشرفت شبکه فرماندهى و کنترل است و تمامى 
مراحل رزمایش از تهران مورد بررسى و رصد قرار 
گرفت و این به عنوان یک پیشــرفت قابل توجه در 
شبکه فرماندهى و کنترل ارتش است. ضمن اینکه 
در بحث ابتکار، خالقیت، راهبرد، روش و تجهیزات 
جدید و آموزش نیز، تغییرها و تفاوت هاى بسیارى 

با گذشته داشت.

 بازتاب رزمایش در رسانه هاى خارجى 
برگزارى دهمین رزمایش اقتدار هوایى فدائیان 
حریــم والیت نیــروى هوایى توجه بســیارى از 
رسانه هاى منطقه اى و فرامنطقه اى را به خود جلب 
کرد. رســانه هایى همچون العربى قطر، وبسایت 

خبرى اسرائیلى جروزالم پست، سى  تى وى نیوز، 
خبرگزارى روسى اسپوتینک، جى اس نیوز و ...  با 
انتشار تصاویر، اخبار و مقاالتى، به پوشش خبرى و 
تحلیل این رزمایش پرداختند. شبکه قطرى العربى 
با پخش تصاویرى از این رزمایش، به هم زمانى سفر 
«سردار سرلشکر باقرى» رئیس ستاد کل نیروهاى 
مسلح به روسیه با برگزارى این رزمایش پرداخته و 
دستاورد این سفر را توافق براى خرید جنگنده جت 
آموزشــى و بالگرد از روسیه اعالم کرد. این شبکه 
با بیان این مطلب که «رزمایش پشــت رزمایش، 
پیام هاى ایران به زبان آتش متوقف نمى شــود»، 
به گســتره عظیم این رزمایش از شــمال غربى، 
نزدیک جمهورى آذربایجان تا کویر مرکزى ایران 
و مشــارکت همه پایگاه هاى نیروى هوایى درآن 
اشــاره کرد و گفت: همه این اقدام ها تأکیدى بر 
آمادگى کامل ایران و آزمایش سناریوهاى مختلف 
در سایه وجود منطقه اى است که تنش و نگرانى 
از آن دســت برنمى دارد. همچنین این شبکه در 
بخشــى دیگرى از گزارش خود به موفقیت بمب 
بومى یاسین90 علیه اهداف کوچک و پهپادهاى 
انتحارى کمان12، کرار، ابابیل و آرش که در این 

رزمایش حضور داشتند، اشاره کرد. 
 پایگاه خبرى ســى تى وى نیوز نیز با اشــاره به 
رزمایش مشــترك دو هفته قبــل نیروى پدافند 
هوایى در صحراى وسیع مرکزى کشور با مشارکت 
ارتش و سپاه، هدف ایران از برگزارى رزمایش هاى 
ساالنه را ارزیابى آمادگى و توانایى رزمى و نظامى 

خود برشمرد.
پایگاه خبرى اسرائیلى جروزالم پست با این تیتر 
که «اســرائیل و ایران مانورهاى هوایى در مقیاس 
بزرگ جداگانه برگزار مى کنند» به تنش هاى بین 
رژیم صهیونیســتى و ایران اشاره کرده و رزمایش 
اقتــدار هوایى مدافعان حریــم والیت را آزمایش 
توانمندى هاى نیروى هوایى ارتش ایران بیان کرد.
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آمریکا جهان را به سمت آمریکا جهان را به سمت 
جنگ سرد جدید مى َبرد!جنگ سرد جدید مى َبرد!

نوید على پور، کارشناس ارشد جغرافیاى سیاسى و ژئوپلیتیک

خروج ناگهانى آمریکا از افغانستان پس از بیست سال حضور مستمر، سؤاالت بسیارى را در اذهان عمومى به وجود آورد، اما شاید 
محتمل ترین پاسخ براى این پرسش مهم به جنگ سرد میان آمریکا و چین مربوط باشد!

از اواخر آگوســت که آمریکا رسماً نیروهاى نظامى خود را از افغانستان خارج کرد، انتظار نمى رفت طالبان با این سرعت بتواند بر 
افغانستان مسلط شــود؛ بنابراین بیش از آنکه رقباى راهبردى ایاالت متحده از این واقعه شگفت زده شوند، متحدان آمریکا به ویژه 
متحدان اروپایى این کشور در ناتو بودند که از این تصمیم زودهنگام بهت زده شدند! چرا که سرعت باالى خروج نیروهاى آمریکایى 
از افغانستان و بیرون آمدن طالبان از غارهایى که دو دهه در آنجا پنهان بودند، هم زمان با هم به وقوع پیوست و چنان خأل قدرتى را 
به وجود آورد که حتى ارتش به اصطالح ســیصد هزارى نفرى آموزش دیده و مجهز افغانستان نتوانست به هماهنگى در مقابل هجوم 

طالبان دست یابد و در مدت کوتاهى فروپاشید.
گویا سرنوشت افغانستان در مذاکرات دوحه رقم خورده بود و اکنون زمان عمل به توافق هاى پشت پرده رسیده بود. در این مسئله 
ابهامى وجود ندارد که ایاالت متحده از حضور فرسایشى بیست ساله خود در افغانستان به سطوح آمده بود، همچنان که انگلستان در 
قرن نوزده و شــوروى در قرن بیست از افغان ها شکست خوردند و از این کشور خارج شدند و به همین دلیل آمریکا نمى خواست به 

سرنوشت دو قدرت قبلى دچار شود.
اما سؤال اینجاست که چرا ایاالت متحده در یک پروسه زمانى مشخص از افغانستان خارج نشد و دولت این کشور ظرف چند هفته 
فروپاشید؟ بیش از آنکه خروج آمریکا از افغانســتان را به عنوان فرار و خروج غیرمسئوالنه ببینیم، باید تالش کنیم بدانیم در پس 
سیاست ها و راهبرد ایاالت متحده آمریکا در قبال افغانستان چه راهبردهایى وجود دارد و هدف بلندمدت این کشور از خروج ناگهانى 

خود از افغانستان چیست؟

راهبرد مهار چین، تغییر در الگوى نظام جهانى/ پشت پرده خروج تدریجى آمریکا از افغانستان و راهبرد مهار چین، تغییر در الگوى نظام جهانى/ پشت پرده خروج تدریجى آمریکا از افغانستان و 
منطقه و ورود آمریکا به حوزه آسیا- اقیانوسه با انعقاد معاهده نظامى «آکوس». منطقه و ورود آمریکا به حوزه آسیا- اقیانوسه با انعقاد معاهده نظامى «آکوس». 
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 اهمیت ویژه افغانستان در چیست؟
افغانســتان از معــادن و منابــع زیرزمینــى 
بســیارى برخوردار است و در سال 2017 روزنامه 
نیویورك تایمز در گزارشى درباره معادن این کشور 
نوشــت: «افغانســتان از لحاظ منابع زیرزمینى 
ثروتمندترین کشــور جهان اســت، منابع غنى 
سنگ مس، آهن، گوگرد، نقره، لیتیوم، تیتانیوم، 
آلومینیوم، سنگ نمک و دیگر عناصر کمیاب در 
این کشور به وفور یافت مى شوند. این کشور یکى 
از بزرگ تریــن ذخایر لیتیوم جهــان را در اختیار 
دارد، ماده اى که در صنعت ذخیره ســازى انرژى و 
صنایع الکترونیکى از اهمیت بى نظیرى برخوردار 
است؛ به گونه اى که مى گویند قرن بیست ویکم، قرن 

لیتیوم است.»
ثــروت معــادن افغانســتان در بررســى هاى 
جغرافیایى روس ها در جریان اشغال افغانستان در 
ســال هاى 1979 تا 1989 کشــف شد و در سال 
2009 میالدى در زمان زمام دارى «حامد کرزاى»، 
بررســى ها و کشــفیات پنتاگون فقط در «استان 
غزنى» ذخایر لیتیومى را به اندازه تمام ذخایر کشور 
بولیوى که یکى از بزرگ ترین معادن لیتیوم جهان 

در آنجا قرار دارد را نشان داد.
اســتخراج از معــادن افغانســتان در صورت 

دسترسى به یک بندر نزدیک بسیار ساده و سودآور 
خواهد بود؛ این کشور با 6 کشور ایران، پاکستان، 
چین، تاجیکســتان، ازبکستان و ترکمنستان مرز 
مشــترك دارد، اما یک کشور محصور در خشکى 
است و نداشتن دسترســى به دریا و آب هاى آزاد 
باعث شده افغانستان براى همیشه از برخوردارى 
از بندر و دسترســى به دریا و آب هاى آزاد محروم 

بماند.
در ســال هاى اخیر حضور چین و شرکت هاى 
چینى در افغانســتان پررنگ شــده است. این در 
حالى است که ایاالت متحده آمریکا و متحدانش 
معتقدند مســئول برقرارى ثبات در افغانســتان 
بوده انــد! و ثبــات و امنیت را ایــاالت متحده در 
افغانستان تأمین مى کرد، اما رقیب آنها یعنى چین 

از مزیت ها و منابع افغانستان بهره مى برد.
چین در حال حاظــر کنترل 80 درصد ذخایر 
مــواد خام، 77 درصد ظرفیت فروش و 60 درصد 
توان تولید قطعات در جهان و کنترل انحصارى را 
به دســت گرفته است. شرکت هاى چینى در حال 
گسترش در تمام جهان هستند. آمریکا از طریق 
باز کردن فضا بــراى ایجاد درگیرى و نبود  ثبات، 
مى خواهد ابرپروژه چین یعنى «یک کمربند-یک 
جاده» را در این محدوده جغرافیایى خنثى و یا با 

چالش روبه رو سازد.
جغرافیایــى که از باریکــه «داالن واخان» که 
منطقه مرزى میان چین و افغانســتان است آغاز 
مى شود و تا مرز «کشــمیر» در شمال شرق و در 
تداوم آن تا «بندر گوادر» در پاکســتان جایى که 
قرار است پایانه سرمایه گذارى 65 میلیارد دالرى 

چین باشد در تداوم است.
انتخــاب ایــن جغرافیا تصادفى نیســت! و در 
این جغرافیا کریدور اقتصادى چین و پاکســتان 
«ســى پک» و در تداوم آن موافقت نامه 25 ساله 
ایران و چین یعنى «نقشــه راه»  قرار دارد. مبدأ و 
مقصد هر دو بخــش میانى و جنوبى پروژه «یک 
کمربند-یک جــاده» که قرار اســت چین را به 
قدرت اول هژمونــى جهانى تبدیل کند و آمریکا 
را از نردبان قدرت جهانى به زیر بکشد، در همین 

جغرافیا قرار دارند.

راهبرد ایاالت متحده در قبال چین
اتفاقى که در افغانســتان در حال وقوع است، 
درگیر کردن بیشــتر چین در مســائل منطقه اى 
است. چین با بیشتر همسایگان و کشورهاى اطراف 
خود داراى چالش هایى بر سر مالکیت قلمروهاى 
مورد مناقشه است. در جنوب چین جزیره تایوان 
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قرار دارد که دریاى چین شرقى را از دریاى چین 
جنوبى جدا مى کند. چین مدعى مالکیت بر تایوان 
به عنوان اســتان بیست وســوم خود است، اما این 
جزیره در حال حاضر متحد آمریکا و تا بن دندان 
توسط این کشور مسلح شده است. آمریکا در سال 
1979 تحت یک پیمان امنیتى، در صورت حمله 
چین به تایوان، متعهد به دفاع از تایوان است. در 
دریاى ژاپن، چین بر سر قلمروهاى دریایى خود با 
ژاپنى ها درگیر مناقشات دیپلماتیک زیادى است و 
در دریاى زرد با کره جنوبى مناقشه مرزى دارد. در 
دریاى چین شرقى و جنوبى نیز با تایوان، ویتنام 
و فیلیپین بر سر قلمرو دریایى و محدوده کنترل 

هوایى دچار مناقشات زیادى است.
چین قبل از عبــور از تنگه ماالکا، بین مالزى، 
سنگاپور و اندونزى که همگى مناسبات دیپلماتیک 
قوى با ایاالت متحده دارند، باید از دریاى فیلیپین 
و از کنار فیلیپین عبور کند که مانند تایوان متحد 
نظامى ایاالت متحده است. بنابراین این واقعیت را 
نمى توان کتمان کرد که چین در میان همسایگان 
خود که بیشــتر آنها متحدان اقتصادى و نظامى 
ایاالت متحده هســتند، محاصره شده است و به 
احتمال زیاد آمریکا در تدارك ایجاد یک کمربند 
مهار به دور چین است و همان راهبرد دوران جنگ 

سرد در قبال شوروى را در پیش گرفته است.
مسئله دیگر، اختالف هاى سرزمینى چین با هند 
بر سر تبت است؛ دامنه هاى هیماالیا پیش از ادامه 
یافتن در مرز پاکستان، افغانستان و تاجیکستان، 
بیشتر در مرز هند و چین کشیده شده اند و تبت 

به عنوان برج  آبى چین شناخته مى شود.
ســه رودخانه عظیم چین یعنــى «رود زرد»، 
یانگ تســه» و «رود مکونــگ» از تبــت  «رود 
سرچشمه مى گیرند و اگر چین کنترل تبت را در 
اختیار نداشته باشد، این مسئله به هند این اجازه 
را مى دهــد که از فراز قله هاى تبت به ســرزمین 
مرکزى چین فشــار وارد کند و همین مالحظات 
باعث شــده است که چین شــروع به ایجاد جاده 
در بــام جهان کند و درنهایت ســال 2006 خط 
آهن چین از «شانگهاى» به «لهاسا»، مرکز تبت 
رسیده است و این خط آهن توسط «هوجینتائو»، 

رئیس جمهور وقت چین افتتاح شد.
پیام روشــنى کــه با خروج ایــاالت متحده از 
افغانســتان به چین مخابره شــد، این بود که از 
ایــن پس چین باید تالش کنــد در فضاهایى که 
قصد فعالیــت اقتصادى دارد، یا ســازش کند یا 
بــراى برقرارى ثبات و امنیــت آن منطقه هزینه 
کند. همســایگى افغانستان از طریق داالن واخان 
با منطقه ســین کیانگ چین که بیشتر مسلمانان 
در آن حضــور دارند و چندین بــار در تالش براى 
خودمختارى با چین جنگیده است، مى تواند ثبات 

در آن منطقه را براى چین چالش ساز کند.

پیمان آکوس، حضور جدید آمریکا در منطقه 
اقیانوسیه براى محاصره چین

با روى کار آمــدن بایدن، آمریکا اعالم کرد در 
راهبردش، «چین» اولویت اول اســت و با دیگران 

فعالیت دیپلماسى خواهد داشت. 
در تاریــخ 15 ســپتامبر، اســترالیا در اقدامى 
بى ســابقه قرارداد نظامى خود با فرانسه را که در 
آن قرار بود فرانسه براى استرالیا دوازده زیردریایى 
بسازد، به صورت یک طرفه فسخ کرد؛ توافق نامه اى 
که ارزش آن را حــدود 66 میلیارد دالر تخمین 

زدند.
متعاقب آن هم زمان ســه کشور ایاالت متحده 
آمریکا، انگلستان و اســترالیا یک پیمان نظامى- 
امنیتى امضا کردند که در جهت توســعه فناورى 
زیردریایى هسته اى و فروش آن به استرالیا توسط 
آمریکا بود. مقامات استرالیایى معتقد بودند فرانسه 

نمى تواند تجهیزات نظامى موردنظر استرالیا را در 
بازه زمانى مشــخص شده براى این کشور بسازد. 
این تفاهم نامه ســه جانبه که «آکــوس» نامیده 
مى شــود، مخفف نام سه کشــور ایاالت متحده، 
بریتانیا و اســترالیا اســت و به احتمال زیاد قرار 
است جایگزین توافق نامه «آنزوس» میان آمریکا، 

استرالیا و نیوزلند شود.
این پیمان نظامى- امنیتى دقیقاً یک روز قبل 
از اعالم راهبرد اتحادیه اروپا در مورد اقیانوس هاى 
آرام و هند و در پى خروج آشفته از افغانستان که 
منجــر به انتقاد متحدان ناتو شــد، رخ داد و این 
در حالى است که عموماً سیاست هاى بین المللى 
کشــورهاى عضو اتحادیه اروپــا و ایاالت متحده 

آمریکا هم سویى دارد.
مســئله اى که براى آمریکا روشــن شده، این 
اســت که زمان خروج از منطقــه خلیج فارس و 
جنوب غرب آسیا فرا رســیده و باید خود را آماده 
حضور در فضاهاى حیاتــى دیگرى کند. افزایش 
فعالیت و حضور چین در این منطقه، وابســتگى 
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کشورهاى منطقه را به ایاالت متحده کمتر کرده 
است. در میان کشورهاى منطقه هیچ کشورى را 
نمى توان یافت که با چین رابطه و همکارى تجارى 

نداشته باشد.
مقام هاى آمریکایى در مذاکرات با اروپایى ها 
نیز به آنهــا گفتند که شــما متحد آمریکا 
هستید، اما اروپایى ها به این مسئله توجهى 
نکردنــد؛ چون نمى خواهند بــا چین درگیر 
شــوند، همان طورکه نمى خواهند با روسیه 
درگیر شوند. بنابراین آمریکایى ها مدتى صبر 
کردند و دیدند اروپایى ها در رابطه با برخورد 
با چین قصد همراهى ایاالت متحده را ندارند.
بر این اســاس، ایاالت متحــده به ناچار باید در 
جاى دیگــرى عرصه را روى غــول بزرگ چین 
تنگ تر کند. استرالیا یکى از مهم ترین هم پیمانان 
ایاالت متحده است و ازجمله کشورهایى است که 
تقریبــاً در تمام نبردهاى آمریکا و انگلیس که در 
هر جاى دنیا باشــد، به کمک آنها شتافته است. 
به طورى کــه در زمــان آغاز جنــگ آمریکا علیه 

عراق در ســال 2003 اولین هواپیماهایى که در 
پوشــش متحدان آمریکا، عراق را بمباران کردند، 

«جنگنده هاى تورنادو» استرالیایى بودند.
همچنین ایاالت متحده و انگلیس، اســترالیا را 
ادامه بال فرهنگى و تمدنى انگلوساکسون خود در 
حوزه اقیانوسه مى دانند و شاید این وجه اشتراك، 
یکى از دالیلى باشــد که این سه کشور را همیشه 
نزدیک به همدیگر نگه مى دارد. اما واقعیت امر این 
اســت که در چارچوب راهبرد کالن ابرقدرت ها، 

هیچ راهبردى بدون محاسبه قرار نمى گیرد.
این تفاهم نامه مى توانــد حضور ایاالت متحده 
در حوزه اقیانوســیه را به میــزان باالیى تقویت 
کنــد. حضور آمریــکا در گوام، دیه گوگارســیا و 
همکارى هاى جدید امنیتى- نظامى با اســترالیا 
معــادالت راهبردى در منطقه ایندو-پاســیفیک 
(هند-اقیانوسیه) را به نفع ایاالت متحده به میزان 
باالیى تغییر مى دهــد و قابلیت عملیاتى چین را 

به شدت محدود مى کند.
اروپا چین را یک خطر مى داند، اما عالقه اى 

ندارد که به عنوان موضوع اول جهانى خودش با 
آن درگیر باشد. از طرف دیگر بریتانیا به عنوان 
متحد اصلى آمریکا از اتحادیه اروپا خارج شده 
است و اگر بریتانیا همچنان عضو اتحادیه بود، 
دیگر نمى توانســت با آمریکایى ها متحد شود 
و مجبور بود مقررات اتحادیــه را رعایت کند. 
بنابرایــن آمریکایى ها مجبور شــدند متحدان 
دیگــرى را در مقابل چین پیــدا کنند و چهار 
گزینه بریتانیا، اســترالیا، هند و ژاپن را انتخاب 
کردند؛ هر چهار کشــور پذیرفتنــد با ایاالت 
متحده اتحادى را شکل دهند، اما هند و ژاپن به 
این علت که بحث بر سر زیردریایى هاى اتمى و 
براى چینى ها بسیار حساس بود، نمى خواستند 

با چین درگیر شوند.
تمام تمرکز بایدن و سیاســت هاى بین المللى 
او بر روى رقابت با چین متمرکز شــده اســت و 
شرایط کنونى سیستم بین المللى جهانى شباهت 
بســیارى با جهان پس از جنگ جهانى دوم دارد. 
شــدت گرفتن رقابت میان دو ابرقدرت و تقویت 
ائتالف هــاى دو طــرف، نگرانى اغلــب نهادهاى 

بین المللى را با خود به همراه دارد.
انچه قابل مشــاهده و لمس کردن اســت این 
اســت که سیســتم قدرت جهانى و الگوى روابط 
میان قدرت هــا در حال تغییر کردن اســت. اما 
سؤال اینجاســت که این تقابل و رویارویى به چه 
سمت وســویى خواهد رفت؟ و سرنوشــت تغییر 
سیستم قدرت در جهان چگونه خواهد شد؟ گویا 
جهان قرار اســت دوباره یک جنگ سرد دیگر را 
تجربه کنــد! چرا که از زمان بــه روى کار آمدن 
بایدن تنش میان ایاالت متحده و چین به صورت 
روزافزون در حال افزایش اســت و شــواهد نشان 
مى دهــد که هر رفتارى از آمریکا در قالب نگاه به 

چین و رقابت با این کشور است.
باید منتظر باشــیم تا ببینیم آیا پیش بینى هاى 
«برژینســکى» دولت مرد و استراتژیست آمریکایى 
مبنى بر اینکه بعد از جهاِن دوقطبى، سیستم قدرت 
به ســمت چندقطبى شــدن خواهد رفت یا اینکه 
جهــان دوباره باید منتظر رقابــت جهانى میان دو 

قدرت شرق و غرب و بلوك بندى میان آنها باشد؟!
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ملجأ و خانه امید براى آحاد کارکنان ارتش

براساس تدابیر ارزشــمند فرمانده محترم کل ارتش 
جمهورى اســالمى ایران «امیر سرلشکر موسوى» و 
به جهت اهمیت پاسخ گویى سریع و دقیق به کارکنان 
و رسیدگى به مشــکالت آنها، قرارگاه انصار و سپهر 
در ارتش جمهورى اسالمى ایران تشکیل شد. نیروى 
زمینى ارتش جمهورى اســالمى ایــران نیز به عنوان 
یکى از زیرمجموعه هاى ارتــش و در قالب طرح هاى  
لبیک (طرح انصار لبیک 24 یــا امام خامنه اى عزیز 
مدظله العالى) نسبت به راه اندازى سامانه انصار و سپهر 
نیروى زمینى ارتش به صورت دبیرخانه انصار و سپهر 
در کلیه معاونت ها و یکان ها اقــدام کرد. این قرارگاه 
به منظور نهادینه شدن فرهنگ رعایت سلسله مراتب و 
نیز جلوگیــرى از مراجعه حضورى، به مبادى مرتبط و 
غیرمرتبط و با هدف ایجاد انگیزه، جهت استفاده بهینه 

از سامانه سپهر تشکیل شد.
در این راستا، «نخستین همایش یاوران انصار و سپهر 
از  تقدیر  به منظور  ارتــش»  زمینى  نیروى  فرماندهى 
بیشتر،  هماهنگى هاى  زمینه  کردن  فراهم  و   متولیان 
با حضور فرمانده نیروى زمینى و جمعى از مســئوالن 
لشکرى و کشــورى، مدیران ارشد بهداشت و درمان 
نیروهاى مسلح، رئیس دبیرخانه و کارشناس مربوطه، 
صبح روز دوشنبه 1400/07/26 در سالن همایش مرکز 
آموزش شــهید فیض اهللا امانى این نیرو برگزار شــد. 
گزارش مختصرى از این همایش را در ادامه مى خوانید. 

   ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى زمینى ارتش  

سامانه سپهر پلى براى ارتباط آسان کارکنان با فرماندهان 
و شنیدن مشکالت آنهاست

در این همایش «امیر سرتیپ حیدرى» فرمانده نیروى زمینى 
ارتش از تدبیر فرمانده کل ارتش در ایجاد قرارگاه انصار و ســامانه 
سپهر در ارتش و گســترش آن در نیروها براى رسیدگى سریع به 

خواسته ها و رفع مشکالت کارکنان تشکر کرد و گفت:
«ســـه اصل «والیت مـــــحورى»، «عـدالت مــــــحورى» و 
«شایسته ساالرى»  مبناى هــمه برنامه ریزى ها و اقدام هاى حوزه 
نیروى انســانى در این نیرو است و ما تالش مى کنیم تا اوامر مطاع 
فرماندهــى معظم کل قوا (مدظله العالى) را بــراى ارتقاى کیفیت 
نیروى انسانى و رفع موانع و حل مشکالت مسیر تسهیل در اجراى 
مأموریت هاى دشوار اجرایى کنیم. فرمانده کل ارتش نیز همواره بر 
اهمیت و جایگاه نیروى انســانى و رفع مشکالت آنها تأکید دارند و 
بر همین اســاس و در راستاى ارتباط آسان کارکنان با فرماندهان 
و شــنیدن مشکالت آنها و تسریع در رســیدگى به خواسته ها، به 

گزارش نخستین همایش یاوران انصار و سپهر فرماندهى نیروى زمینى ارتش
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دســتور ایشان ســامانه ســپهر ایجاد شده 
اســت. قرارگاه انصار نیز این رسالت را دارد تا 
براســاس اطالعات واصله از مبادى ذى ربط و 
شبکه ایجاد شده، به استقبال کارکنان رفته و 

مشکالت آنان را مرتفع کند. 
ســامانه ســپهر و قرارگاه انصار، براساس 
یک ساختار مشــخص در ارتش شکل گرفته 
و متعاقب آن، ســامانه هاى همــکار در همه 
یکان هاى نیــروى زمینى ارتش در قالب یک 
شبکه گسترده الکترونیکى، تا پایین ترین رده 
گســترش یافته اســت؛ تا جایى که  فرمانده 
هر یــکان، درواقع فرمانده قــرارگاه انصار و 

پاسخ گوى سامانه سپهر نیز خواهد بود.
در نیروى زمینى ارتش، فرماندهان یکان ها 
همواره براى حل مشکالت، پذیراى کارکنان 
بوده و مــا بــه فرماندهان مناطــق تکلیف 
کرده ایم که هر مــاه در یکان هاى تحت امر، 
با تشــکیل قرارگاه انصار، گزارش بازدیدها را 
براى فرمانده نیرو ارسال کنند تا مشکالت و 
نیازها به شکل دقیق بررسى و رسیدگى شود.

ســامانه سپهر 24 ســاعته فعال است و با 
به کارگیــرى روان شناســان باتجربــه، آماده 
پاســخ گویى به کارکنان نیروســت. براساس 
ابــالغ فرمانده محتــرم کل ارتــش، نیروى 
زمینــى ایــن افتخار را داشــته کــه به 90 
درصــد درخواســت ها و تماس هــاى گرفته 
شــده با سامانه سپهر پاســخ داده است و ما 
با بهترین کارکنانى که در اختیار داریم، تمام 
تالش خود را بــراى کاهش یا برطرف کردن 
مشکالت هم رزمان عزیز خود و خانواده معظم 
آنان خواهیم داشــت. در نیروى زمینى نگاه 
فرماندهان به یکان هاى تحت امرشــان مانند 

نگاه پدر به خانه و خانواده خویش است.
ســازمان خدمات درمانى نیروهاى مسلح  
نیز طى ســال هاى اخیر خدمات بسیار خوبى 
انجام داده و الزم است از خدمات و امتیازهاى 
آن سازمان براى ارائه خدمت بهتر به کارکنان 

یکان ها بیش از پیش بهره مند شویم.»

  این قرارگاه به عنوان ملجأ و خانه امید،   
 براى آحاد کارکنان است

«حجت االســالم  مراســم  ایــن  در 
صالحى نســب» رئیــس اداره عقیدتــى 
سیاســى نیــروى زمینى ارتش، با اشــاره 
بــه هویت پنج گانه انســان اعــم از فردى، 
خانوادگى، ملى، اجتماعى و دینى، مهم ترین 
بخــش وجود هر انســان را هویت دینى او 
دانست افزود: «تشکیل این قرارگاه به عنوان 
ملجأ و خانه امید، براى آحاد کارکنان است. 
چرا که وجود مشــکالت در امــور زندگى 
اجتناب ناپذیر بوده و ایــن قرارگاه خدمت 
بســیار واالیى را براى رفع مشکل کارکنان 

انجام داده است.»

به همــت قرارگاه انصار و ســپهر، تمامى 
هزینه هاى نابارورى پوشش داده شده است
در ادامــه همایش، خانم دکتر «سوسن 
عزیزمحمدى»، رئیس بیمارســتان هاجر 
(س) طى سخنانى به تشریح مسیر درمان 
زوج هــاى نابارور در قالــب طرح لبیک 24 
نیروى زمینى ارتش پرداخت و نخســتین 
گام براى درمان را شناسایى زوجین نابارور 
و ثبــت آنان در قرارگاه انصــار عنوان کرد. 
گفــت: «مهم ترین علــل و عوامل نابارورى 
به ترتیب ازدواج هــاى فامیلى، انجام ندادن 
مشــاوره ژنتیــک و درگیــرى زوجین با 
بیمارى هاى  و  لوپــوس  نظیر  بیمارى هایى 
خودایمنى و نیز نارسایى هاى کلیوى است 
که به همت قرارگاه انصار و سپهر، در حال 
به طور  نابارورى  هزینه هــاى  تمامى  حاضر 

کامل پوشش داده شده است.»

 نیروى انســانى  باید صاحب روحیه و 
نشاط باشد

 در ادامه این همایــش، فرمانده حفاظت 
اطالعــات نیروى زمینى ارتش با اشــاره به 
طرح هاى سى گانه لبیک، چهارده طرح آنها 
را مربوط به نیروى انســانى دانست و گفت: 


ملجأ  به عنوان  قرارگاه  این  تشکیل   
کارکنان    آحاد  امید، بــراى  خانه  و   
که وجود مشکالت در   اســت چرا 
  امور زندگى اجتناب ناپذیر بوده و این  
 قرارگاه خدمت بسیار واالیى را براى 
 رفع مشکل کارکنان انجام داده است.
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این نیروى انســانى اســت که باید صاحب 
روحیه و نشاط باشد، جهادى بیندیشد و از 
تجهیزاتى که دارد به نحو احسن بهره بردارى 
کند تا با اتکا به توانمندى هاى عملیاتى در 
برابر دشمن متجاوز بایستد. طى بررسى هاى 
صــورت گرفته 25 درصــد از کارکنان هر 
سازمانى به سازمان متبوع «تعلق سازمانى» 
دارنــد و تعلــق از دو مؤلفــه «تعهــد» و 
«شایســتگى» تشکیل شــده که بحمداهللا 
ایــن رضایتمنــدى و تعلق خاطر در نیروى 
زمینى به نحو شایسته اى وجود دارد و جاى 
شکرگزارى است. ارتقاى سطح رضایتمندى، 
اثربخش بودن در حــوزه مأموریتى نیروى 
زمینــى ارتــش، کاهــش آســیب پذیرى 
یرى  ســیب پذ هش آ کا ، نى ما ز ن سا و ر د
برون ســازمانى در ارتباط بــا خانواده ها و 
ارتقاى روحیه و بهــره ورى در کار؛ ازجمله 
محاسن و دســتاوردهاى طرح لبیک 24 و 
تشکیل قرارگاه انصار و سپهر نیروى زمینى 

ارتش بوده است.»

 هدف؛ کاهش هزینه هاى درمان
نیروهاى  درمانى  خدمات  سازمان  رئیس 
مسلح یکى دیگر از سخنرانان این همایش 

بــود. «دکتر امیر نــوروزى» مهم ترین 
دغدغه، هدف و رســالت «سازمان خدمات 
درمانى نیروى مسلح» را کاهش هزینه هاى 
درمــان بــراى جامعه هدف اعــالم کرد و 
گفت: «درکشــور، ســیزده عنوان بیمارى 
صعب العالج داریم که پنج بیمارى به عنوان 
بیمارى هاى اصلى شناخته مى شوند. این در 
حالى است که در سازمان خدمات درمانى 
نیروهاى مســلح بیــش از چهارصد عنوان 
است.  شده  شــناخته  صعب العالج  بیمارى 
شعار محورى ما در سازمان، خدمت رسانى 
به جامعه هدف و بیمه شدگان عزیز آن است. 
براى نیل به این هــدف یا راهى یافته ایم و 
یا راهى ســاخته ایم. از ایــن رو در مواجهه 
با بیمارى ها براى ما هیچ بن بســتى وجود 
ندارد. حتى کارکنان وظیفه اى که در طول 
دوره خدمــت دچار بیمــارى صعب العالج 
مى شــوند، تا یک ســال پس از خدمتشان، 
خود و خانواده شــان بدون پرداخت سرانه 
بیمه، تحت پوشــش بیمه خدمات درمانى 
قرار مى گیرند و از بسته هاى متفاوت درمانى 
بهره مند مى شــوند. بعنوان مثال در استان 
فارس یکى از کارکنان، بیمارى صعب العالج 
فرزند خــودش را به ما منعکس کرد و تنها 

ظرف چند ســاعت و با ابالغ بخشنامه، آن 
بیمارى به فهرست بیمارى هاى صعب العالج 
افزوده شده و تحت پوشش حمایتى سازمان 

قرار گرفت.
 

زمان  کمترین  در  قــرارگاه  اقدامات   
ممکن صورت پذیرفته است

در حاشــیه ایــن همایــش، بــا «امیر 
سرتیپ دوم حمیدرضا سلمانى» فرمانده 
قرارگاه انصار و ســپهر نیروى زمینى ارتش 
براى کســب اطالعات بیشــتر درباره این 
قرارگاه و ارائه به خوانندگان نشــریه صف 

گفت وگویى داشتیم. وى گفت: 
«با امعان نظر به فرامین فرماندهى معظم 
کل قوا (مدظله العالى) مبنى بر عدالت محورى 
و رســیدگى بــه شــکایات، مشــکالت و 
بیمارى هاى کارکنان و خانواده  آنان و تأکید 
همــواره فرمانــده کل ارتش بــر اهمیت و 
جایگاه نیروى انســانى و رفع مشکالت آنها، 
قرارگاه انصار و ســپهر نیروى زمینى ارتش 
به عنوان زیرمجموعه اى از قــرارگاه انصار و 
سپهر ارتش، در ســال 1397 تشکیل شد. 
هدف اصلى از تشــکیل این قرارگاه، اهتمام 
ویژه ســامانه فرماندهى نیروى زمینى ارتش 


درکشــور، ســیزده عنوان بیمارى 
صعب العالج داریــم که پنج بیمارى 
شناخته  اصلى  بیمارى هاى  به عنوان 
مى شــوند. این در حالى است که در 
نیروهاى  درمانى  خدمات  ســازمان 
مسلح بیش از چهارصد عنوان بیمارى 
است.  شده  شــناخته  صعب العالج 
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بــراى برطرف کردن مشــکالت و کاســتن 
دغدغه هــاى روحى و جســمى کارکنان و 
تســریع در فرایند رســیدگى به مشکالت 
هم رزمان پایــور، وظیفه، ایثارگــر و جانباز 
نیــروى زمینى ارتــش و  همچنین کاهش 

مکاتبات ادارى آنان بود.
این طرح عالوه بر صرفه جویى در وقت و 
کاهش هزینه ها، از مراجعات مکرر کارکنان 
به ستاد و مبادى پاسخ گو جلوگیرى مى کرد؛ 
بنابراین بعد از تشکیل این قرارگاه، بسیارى 
مســاعدت هاى  ازجمله  قرارگاه  خدمات  از 
مالى نیروى زمینى ارتش در قالب مستمرى 
یا وام هاى اضطرارى، کوتاه مدت، بلندمدت، 
قرض الحسنه و کمک بالعوض و ... به صورت 

متمرکز انجام شد. 
قرارگاه سپهر و انصار نیروى زمینى ارتش 
به همین مقدار نیز بســنده نکرد و عالوه بر 
پاســخ گویى در مرکــز، طــى مالقات هاى 
حضــورى و چهره به چهــره صورت گرفته در 
یکان ها، پیگیر مشــکالت کارکنــان پایور، 
وظیفــه، ایثارگر و جانباز نیرو و خانواده هاى 
آنــان، از درگاه هاى مختلف الوصول شــد و 
نســبت به راهنمایى، توجیه و یا پاسخ گویى 
به نیازها، مشــکالت و شــکایات مطروحه 
کارکنان، در کمترین زمان ممکن، اقدامات 

الزم انجام شــد. ازجمله رهاوردهاى تشکیل 
این مرکز، مى توان به توســعه امید، نشاط و 
شادابى در کارکنان نازا و نابارور نیروى زمینى 
ارتش به ویژه کارکنان مناطق محروم و کمتر 
توســعه یافته و ایجاد زمینه ارتقاى کارایى و 
تقویت اثربخشى کارکنان در تمامى حوزه ها 
اشــاره کرد. این قــرارگاه در عمر نزدیک به 
ســه سال خود،  تاکنون توانسته است تعداد 
زیادى از معسرین، اعم از خانواده هاى مبتال 
به نازایى هاى ثانویه و اولیه و دیگر مشکالت 
مربوط به کارکنان را تحت پوشش قرار دهد. 
اعطاى وام ها و مساعدت هاى مالى خوبى نیز 

انجام شده است. 
این قرارگاه تاکنون توانســته در امورى 
نظیر هزینه هــاى تحصیلى فرزندان نخبه و 
آســیب هاى مالى ناشى از بالیاى طبیعى و 
سوانح رانندگى، براســاس تدابیر مقتضى، 
وارد عمل شده و پوشش هاى حمایتى خود 

را اعمال کند. 
همچنیــن بنابر تدابیــر فرمانده محترم 
نیــروى زمینى ارتــش، در ابتداى ســال 
تحصیلى به خانواده هاى داراى ســه فرزند 
دانش آموز به بــاال، کمک هاى قابل توجهى 
تعلق گرفت کــه موجب دل گرمى کارکنان 

و خانواده هاى آنان شده است.
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بررسى عملکرد پدافند هوایى ارتش در سال اول جنگ تحمیلى 

نمایش اقتدار پدافندى ارتش ایران
 در برابر متجاوزان

رضا جهان فر، کارشناسى ارشد پژوهشگرى و علیرضا شکیب، کارشناسى ارشد آموزش
  بخش دوم: هفته هاى پس از هفته اول جنگ  

 نبردهاى سال اول جنگ 
پدافند هوایى در سال اول جنگ تحمیلى 
عــالوه  بر دفاع از فضاى کل کشــور و نقاط 
حســاس و حیاتى، در عملیات هاى آفندى 
آبان 1359)،  سوســنگرد (26  آزادســازى 
عملیات آفنــدى تنگه حاجیــان (14 دى 
1359)، عملیــات آفنــدى نصــر  (15 دى 
1359)، عملیــات آفندى خــوارزم (ضربت 
ذوالفقار در 19 دى 1359) و چندین عملیات 
کوچک تر حضور فعال داشــت و دهها فروند 
هواگرد دشــمن (اعم از هواپیما و بالگرد) را 
مورد اصابت قرار داد. عملکرد پدافند هوایى 
زمین به هوا در کسب چنین نتایجى غیرقابل 

به رغم وجود مشــکالت و ناآمادگى ها در ارتش کشورمان در یکى دو سال پس از پیروزى انقالب اسالمى، سال اول جنگ را باید 
«ســال نمایش اقتدار ارتش ایران در برابر متجاوزان» دانست. حمله هوایى 140 فروندى عقابان نیروى هوایى به مراکز مهم عراق در 
همان نخستین ساعت هاى پس از حمله دشمن متجاوز (اول مهر 1359)، ساقط کردن دهها فروند هواگرد عراقى توسط پدافند هوایى، 
متوقف کردن لشکرهاى متجاوز عراقى در زمین و نابودى بخش اعظم توان دریایى عراق در 7 آذر 1359 و بسیارى از نبردهاى مهم 

و راهبردى کشورمان با ارتش رژیم بعث عراق، در سال اول جنگ به وقوع پیوست. 
در بخش قبلى این مبحث باتوجه به پرتعداد، مؤثر و مهم بودن اقدامات و عملیات هاى پدافندى ارتش جمهورى اسالمى ایران در 
هفته اول جنگ تحمیلى، به صورت مختصر فقط به بررسى این موضوع پرداختیم، اینک  در بخش دوم، اقدامات و عملیات هاى انجام 

شده توسط پدافند هوایى در هفته هاى بعدى سال اول جنگ را بررسى مى کنیم.
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انکار اســت. برخى از عملیات هاى سال اول 
جنگ تحمیلــى (عملیات تثبیت متجاوز در 
مناطق عملیاتى جنوب) و نقش پدافندهوایى 

در آنها را مى توان به صورت ذیل بیان کرد.

 آزادسازي سوسنگرد1  
در روزهاي منتهی به عملیات آزادسازي 
سوســنگرد، هم زمان با اجــراى عملیات و 
روزهاى پس از آزادسازي سوسنگرد، پرواز 
تعداد زیــادي از هواپیماهاي نیروي هوایی 
ارتش جمهوري اســالمی ایران در منطقه 
درگیــري و مناطق نزدیک بــه آن به ثبت 
رسیده اســت. هدایت کلیه پروازهاي طرح 
پدافندي انجام شــده توســط هواپیماهاي 
جنگنــده از لحظه برخاســتن از روي باند 
پــرواز تا لحظه مشــاهده هواگرد دشــمن 
توســط خلبان خودي، هدایت هواپیماهاي 
هوایی  ســوخت گیري  جهت  سوخت رسان 
و سایر موارد توســط افسر کنترل شکاري 
مستقر در ایســتگاه رادار انجام شده است. 
در همین روزها دسک هاي تاکتیکی هوایی 
در مناطق مختلف کشور نظیر کرخه، اهواز، 
ماهشهر، کرمانشاه، ارومیه و... تشکیل شده 
و مقرر مى شــود دسک ارومیه با رادار گروه 
پدافند هوایی تبریز، دسک باختران با رادار 
گروه پدافند هوایی همدان، دســک لشکر 
16 زرهی قزوین با رادار گروه پدافند هوایی 
دزفول، دســک ماهشهر با رادار بهبهان و... 

هماهنگ باشند.2
ایســتگاه هاي رادري دزفول و بهبهان با 
ارائــه اطالعات صحیح (نظیر َســمت، بُرد، 
ارتفاع و ســرعت هواگرد متجــاوز عراقی) 
و کنترل فضاي نبرد و به عنوان بخشــی از 
شبکه فرماندهی و کنترل، به انجام وظیفه 
مشغول بوده اند. گروه پدافند هوایی دزفول 
نیــز به خوبی از عهده وظایف محوله برآمده 
اســت؛ این گروه پدافندي به ســایت هاي 
هاوك1 مستقر در سه راهی دهلران، هاوك2 

مستقر در جاده بن جعفر، مأموریت آمادگی 
کامل و مراقبت از فضاي نبرد را ابالغ کرده3تا 
مانع از حمالت احتمالی نیروي هوایی عراق 
از مســیرهاي فرعی و غافل گیري احتمالی 
نیروهاي سطحی خودي شود. ضمن اینکه 
ســایت هاوك3 ســد علی کله نیز مأموریت 
پشتیبانی از دو سایت هاوك فوق را برعهده 

داشته است.4 
البته پیــش از ایــن و در روزهاي اول 
جنگ نیز تعــدادي از هواپیماهاي متجاوز 
عراقی توســط پدافند هوایــی در اطراف 
سوســنگرد ســاقط شــده اند. برابر اسناد 
موجــود در تاریخ 21 مهرمــاه 1359 که 
محورهاي بُســتان، سوســنگرد و شلمچه 
زیر قدم هاي متجاوزان بعثی قرار داشــت، 
دو فروند از هواپیماهاي دشمن مورد هدف 
«LLAD» [پدافنــد هوایی زمین به هوا 
ارتفاع پست] و شــکاري هاي خودي قرار 

گرفته است...»5
اگرچه آمارها از مــورد اصابت قرار دادن 
یــک فرونــد هواپیما و یک فرونــد بالگرد 
عراقــی در جریان آزادســازي سوســنگرد 
خبر می دهند، اما باید دانســت که اقدامات 
پدافند منجر به تحت اختیار گرفتن آسمان 
سوســنگرد و مناطق اطراف آن براي انجام 
امن تر عملیات نیروهاي سطحی ایرانی شد. 
زمینه ساز  سوســنگرد  امن  آسمان  درواقع 

موفقیت نیروهاي سطحی بود.

 عملیات آفندي تنگه حاجیان 
 این عملیــات در تاریخ 14 دى ماه 1359 
آغاز شــد و تا 25 دى ماه  به مــّدت 11 روز 
توسط تیپ3 لشــکر 81 زرهی، یک گردان 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و با هدایت 
قرارگاه مقــّدم نیروى زمینى و پشــتیبانی 
پدافندهوایى، نیروي هوایی و هوانیروز ادامه 
یافت. در این عملیات یک فروند بالگرد عراقى 

ساقط شد.

 عملیات آفندي خوارزم
  (آزاد سازي میمک)

این عملیــات که «ضربــت ذوالفقار» نیز 
نامیده شد، در 19 دى ماه  1359 و با رمز «یا 
اهللا» انجام شد و دو فروند هواپیما و سه فروند 
بالگرد ارتش عراق در اثر آتش پدافند  هوایی 

ارتش سرنگون شدند.6 

 عملیات بازي دراز  
در این عملیات هفت فروند هواپیما و پنج 
فروند بالگرد دشــمن توسط آتش ضّدهوایی 
نیروهاي پدافند هوایى ارتش ایران سرنگون 

شدند.7 

پدافندى   طــرح  هواپیماهاى  هدایت   
علیه هواگردهاى متجاوز 

بر اســاس شــرح وظایف پدافند هوایى، 
هدایت هواپیماهاى طــرح پدافندى نیروى 
هوایى مانند اف-14 و... از لحظه برخاستن از 
روى باند تا دیدن هدف توسط خلبان برعهده 
افســر کنترل شکارى مســتقر در ایستگاه 
رادارى پدافندهوایى اســت. در ماه هاى اول 
جنگ که هجــوم بى امان هواگردهاى عراقى 
بــه اقصى  نقــاط میهن اســالمى، منجر به 
افزایش پرواز هواپیماهاى طرح پدافندى در 
قالب اسکرامبل8 و گشت مسلح هوایى شده 
بود، فشــار مضاعفى بر پدافنــد هوایى وارد 
شد. هماهنگى بین خلبانان نیروى هوایى و 
افسران کنترل شکارى پدافند هوایى همواره 

موجب کسب موفقیت در مأموریت ها بود. 

بمب افکن   شکارى  هواپیماهاى  هدایت 
حمله ور به آسمان عراق

یکى دیگر از وظایف پدافندهوایى، هدایت 
هواپیماهاى جنگنده خودى به سمت اهداف 
از پیش تعیین شده است. در سال هاى جنگ 
براى  تحمیلى، هدایت هواپیماهــاى ایرانى 
حمله به ســمت عراق و انجام مأموریت هاى 

35 آبان 1400



بمباران مراکز نظامى  و اقتصادى عراق، نظیر  
پایگاه هوایــى اچ-3 برعهده پدافند هوایى و 
ایستگاه هاى رادار پدافند هوایى بود. بازخوانى 
عملکرد پدافند هوایى در عملیات اچ-3 حاوى 
نکات جالب توجهى در این مورد خواهد بود. 

 عملیات هوایى حمله به اچ 3 
  و عملکرد پدافند هوایى 

بررســى نقش پدافند هوایــى در اجراى 
یک عملیات آفندى هوایى مســئله اى است 
که تاکنــون کمتر بــه آن پرداخته شــده 
است. عملیات اچ-3 نمونه اى از تأثیرگذارى 
پدافندهوایــى بــر عملکرد ســایر نیروهاى 
نظامى به شــمار مــى رود که البتــه در این 
خصوص کمتر سخنى به میان آمده است. در 
بخش هایى از این مطالب پیش   رو، از اظهارات 
و دست نوشته هاى «سرهنگ کنترل شکارى 
عین اهللا افروز» استفاده شده است. سرهنگ 
بازنشســته افروز در حســاس ترین مقاطع 
تاریخى پدافندهوایى و نیروى هوایى حضور 

داشته است. 
افروز در ســایت رادار پدافندهوایى تبریز 
اولین خوش آمــد را از طرف کارکنان ارتش 
تقدیم حضرت امــام (ره) کرد. در آن هنگام 
وى درجه ســتوانى داشــت، امــا اقدام وى، 
عملى راهبــردى و داراى پیام هاى مختلف 
به شمار مى رود. هواپیماى حامل امام(ره)  بر 
فراز دریاچه وان ترکیــه در حال پرواز بود و 
ستوان افروز خوش آمد را به خلبان فرانسوى 
ابالغ کرد تا به اطالع امام(ره) رســانده شود. 
خلبان فرانسوى پیام را به امام(ره) مى رساند 
و امام(ره) نیز پاســخ ارادت ارتشیان را بیان 

کردند.9 
کمتر از سه سال بعد، افروز به عنوان افسر 
کنترل شــکارى ســایت رادار پدافند هوایى 
تبریــز، پس از توجیه کامل توســط مرحوم 

«سرهنگ هوشــیار رشتى» به عنوان یکى از 
اعضاى اصلى اجراى عملیات اچ-3 نقشــى 
غیرقابل انــکار در موفقیت این عملیات ایفا 
مى کند. به پاس این درخشش، او براى دیدار 
با امام خمینى(ره) فراخوان مى شود و همراه 
مــردم تبریز به دیدار امــام(ره) رفت و مورد 

تفقد ایشان قرار گرفت.
در جریــان فرار «بنى صدر» و «رجوى» از 
ایران، افروز در حال انجام وظیفه در ســایت 
رادار تبریز بود. به  محض اطالع از این واقعه، 
اقدامات ابتکارى و عملکرد وى منجر به این 
شد که «شهید شــهید ستارى» وى را الیق 
تشــویق بداند؛ اگرچه تالش هایش منجر به 
نتیجه نشــد، اما ابتکارعمــل و تالش جهت 
بازگرداندن هواپیما، از نگاه تیزبین شــهید 
شهید ستارى پنهان نماند و در گزارش شهید 
شهید ستارى به فرمانده تازه  منتصب نیروى 
هوایى (سرهنگ معین پور) این مسئله عنوان 
شــد: « اگر جاى شما باشم، افروز را تشویق 
مى کنم.» و همین اظهار منجر به تبرئه افروز 

از اتهامات نیروهاى تندرو شد. 
به هر حال اظهارات و دست نوشــته هاى 
سرهنگ بازنشســته افروز درخصوص اچ-3 
منطبق بــر اســناد پدافند هوایى و ســایر 
نیروهــاى نظامى و در مواردى تکمیل کننده 

اسناد است.

 دیدار با امام خمینى(ره) 
موفقیت در عملیات اچ-3 منجر به شادى 
امام(ره) و مردم شده بود. سه روز پس از این 
مأموریــت و در تاریــخ 18 فروردین 1360، 
رهبر انقالب اسالمى، خلبانان و اعضاى اصلى 
شرکت کننده در عملیات را به حضور پذیرفته 
و آنها را مورد تفقد خود قرار دادند. شــادى 
حضــرت امام(ره) از موفقیت در این عملیات 
به وضوح مشــخص بــود؛ به گونه اى که بنا به 

گفته یکى از نزدیکان حضرت امام(ره) تاکنون 
ایشان را این قدر خوشحال ندیده بودم.

 شهداى پدافند هوایى  
 در سال اول جنگ تحمیلى 

در سال نخست جنگ تحمیلى تعدادى از 
کارکنان پدافندهوایى در برابر دشمن بعثى 
به شهادت رســیدند. باتوجه به اینکه این به 
عملکرد پدافندهوایى در سال نخست جنگ 
تحمیلى مى پردازد، در این بخش به شهداى 
پدافندهوایى در سال نخست جنگ تحمیلى 
اشــاره مى کنیم. از جمله این شهدا، مى توان 
به «شهید قاســم حمید» و «شهید سرتیپ 

عبداهللا عیسى پور» اشاره کرد.
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 جانبازان و آزادگان پدافند هوایى 
در سال اول جنگ تحمیلى تعداد 35 نفر 
از کارکنان پدافند هوایى به افتخار جانبازى 
نائل شدند و هشت نفر نیز به اسارت نیروهاى 
بعثى درآمدند که بعدها افتخــار آزادگى را 
نصیب خود کردند. از این تعداد یک نفر پایور 
و مابقى سرباز وظیفه بودند. بیشتر این افراد 
در روز ششم مهر 1359 در دهلران به اسارات 

عراقى ها درآمدند.

پى نوشت ها:
1- جهان فر، رضا، مقاله «بررسی عملکرد پدافندهوایی در عملیات 
آزادسازي سوسنگرد»، ارائه شده به دومین همایش علمى پژوهشى 

سوسنگرد، دافوس آجا، آبان1393
جنگ  سال  هشت  در  پدافندهوایى  عملکرد  اسناد  مجموعه   -2 
تحمیلى تحت عنوان «پدافند هوایى در گذرگاه هشت سال دفاع 
مقدس»، جلد 1 قرارگاه پدافندهوایى خاتم االنبیا(ص)آجا، ص 52

هاوك  یکم  سایت  پدافندهوایى،  موزه  ابالغى  مکتوباِت  برابر   -3 
دزفول در همان اوائل جنگ به علت مستقر بودن در برد توپخانه 
دشمن، جمع آورى و در سربندر گسترش یافت و فقط سایت 2 
دزفول،  پایگاه  شرق  سایت  و  بن جعفر  (سایت  بود.  عملیاتى  و 3 

سد على کله)
  4- گفت و گو با امیر سرتیپ دوم قاسم فراوان و همچنین گفت وگو 

با سرهنگ بازنشسته فرامرز روح افزا
جنگ  سال  هشت  در  پدافندهوایى  عملکرد  اسناد  مجموعه   -5
دفاع  سال  هشت  گذرگاه  در  تحت عنوان «پدافندهوایى  تحمیلى 
مقدس، جلد 1» قرارگاه پدافندهوایى خاتم االنبیا(ص) آجا، اسناد 

عملکرد پدافندهوایی در روز 21 مهرماه 1359، ص 45
6- تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد یکم: ص 289

7- گروه مؤلفین دافوس، 1391: 103
8- اسکرامبل(scramble): اعزام اضطرارى هواپیما براى عملیات 
رهگیرى هوایى که معموالً با هدایت افسران کنترل شکارى مستقر 

در سایت هاى رادارى انجام مى شود.
  9- گروه مؤلفین دافوس آجا، 1391: 46

 نگاه آمارى به شهداى پدافندهوایى  
 در سال اول جنگ 

در بررسى آمارى شهداى پدافند هوایى در 
سال اول جنگ تحمیلى، یک نفر در روز اول 
جنگ (31 شهریور 1359)، هشت نفر در روز 
اول مهر 1359، یــک نفر در روز پنجم مهر 
1359، یــک نفر در روز یازدهم مهر 1359، 
یک نفر در روز دوازدهم مهر 1359، یک نفر 
در شانزدهم مهر 1359، یک نفر در 24 آبان 
1359، یــک نفر در اول آذر 1359، یک نفر 
در 25 دى 1359، یک نفر در روز اول بهمن 
1359، یک نفــر در 23 بهمن 1359، یک 
نفــر در 29 بهمــن 1359، دو نفر در پنجم 
اردیبهشت 1359، یک نفر در 31 اردیبهشت 
1359، یک نفر در هفتم خرداد 1360، یک 
نفر در ســوم تیر 1360، یک نفر در 29 تیر 
1360 به شهادت رسیدند. درمجموع در سال 
اول جنگ تحمیلى تعداد 31 نفر از کارکنان 

پدافند هوایى به شهادت رسیدند. 
از بین شهداى پدافند هوایى در سال اول 
جنگ تحمیلى، شانزده نفر پایور و پانزده نفر 
سرباز وظیفه بودند. «شهید فریدون قیاسوند» 
با حدود 44 سال و «شهید مجتبى گودرزى» 
با حدود بیســت ســال سن مســن ترین و 
جوان ترین شهداى پدافند هوایى در سال اول 

جنگ محسوب مى شوند.

تعداد هفده نفر از شهداى پدافند هوایى در 
سال اول جنگ متأهل بودند که از این افراد 
شانزده نفر داراى فرزند بودند. هفت نفر بر اثر 
اصابت گلوله دشمن، یک نفر به دست منافقین 
و ضدانقالب، سیزده نفر بر اثر بمباران هوایى،  
هفت نفر بر اثر اصابت ترکش گلوله و خمپاره، 
یک نفر بر اثر تصادف در مأموریت رزمى، یک 
نفر در حین ســرویس دوره اى و تمیز کردن 
توپ ضدهوایى و یک نفر بر اثر غرق شدن در 

روخانه کارون به شهادت رسیدند.

سال  در  هوایى  پدافند  شهداى  اسامى 
اول جنگ تحمیلى عبارتند از:

شهیدان غالمعباس پشتاره، کاظم جماشى، 
محمود حاجى جعفرى، قاسم حمید، عبداهللا 
دهقان طرزه، بخشعلى سربازان، حسن سید 
نتاج، على عقیلى لطیف، عبداهللا عیسى پور، 
محمدحسین فارسیان، مهدى فروغى سبزوار، 
حسین فیض آبادى فراهانى، فریدون قیاسوند، 
محمدعلى مقــدم، عبدالعلى نــادرى، على 
نوروزى، ارســالن آینه وند، محمود احمدى 
محمد آبــادى، ســیدعباس اکبر موســوى، 
مجتبى ایرانى نژاد، ســلیمان بهرامى، یداهللا 
حقانى کلشــترى، فتح اهللا خسروآبادى، سید 
داود شــاه چراغى، نصراهللا شــکرى، محمود 
گروســى،  تاروردى  گراییلى،  میرزا  طبخى، 
مجتبى گــودرزى، غالمعلــى محمدعلى و 

مهدى مدنى فر.
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 جنگ «چالدران» جنگ میهنى ایرانیان 
ایــن جنگ در مــاه رجب ســال 920 هجرى 
قمرى در دشت چالدران بین سپاه ایران و عثمانى 
به وقوع پیوســت. چالدران دشتى در شمال غربى 
ایران است که در شــصت وچهار فرسخى تبریز و 
شــمال غربى خوى واقع شده و بین دو رشته کوه 
قرار دارد. مورخان علت اساسى جنگ چالدران را 
شرایط جدید ایجاد شده مى دانند که مى توان به دو 

دسته تقسیم کرد:
1-  شرایط سیاسى و مذهبى:

  در این زمان شــاه اسماعیل-مؤسس حکومت 
صفویــه- که فرماندهى ســپاه ایــران را برعهده 
داشت، مذهب شــیعه را مذهب رسمى ایران قرار 

جنایات دولت عثمانى علیه مردم ایران 

در دوره صفویان
على غالمرضائى، مدرس دانشگاه و پژوهشگرتاریخ ایران

ظهور سلسله صفویه در تاریخ ایران پس از اسالم نقطه عطفى مهم است؛ زیرا پس از قرن ها فرمانروایى بیگانه، ایران دوباره 
به کشورى قدرتمند و مستقل بدل شد و به رقابتى نزدیک با امپراتورى عثمانى برخاسته و داعیه سرورى و خالفت عثمانیان 
بر ممالک اسالمى را رد کرد. درواقع با استقرار حاکمیت صفوي در سال 907 قمري، رقابت شدید بین ایران و عثمانی شکل 
گرفت. در ســده دهم و یازدهم قمري، حاکمان دو کشور به طور پیوسته و گسترده از مسائل اقتصادي به عنوان اهرم فشار 
بر یکدیگر اســتفاده می کردند که این خود پیامد ناگواري را براي ســاکنان دو کشور به همراه داشت. آنچه از روابط ایران و 
عثمانى در نگاه نخست برداشت مى شود، شرح جنگ هاى خونین دو همسایه پرتوان است که هر یک سعى مى کرد با توسل 
به ایدئولوژى خاص خود، طرف مقابل را به زانو درآورد. شــاه اسماعیل مؤسس سلسله صفوي در مدت کوتاهی، تمام رقبا را 
از میان برداشت و حکومت مرکزي قدرتمندي تشکیل داد که این رویداد براي دولت عثمانی بسیار گران آمد؛  به ویژه انکه 

هواخواهان صفوي، به صورت گروهی و مداوم ازآسیایی صغیر به ایران مهاجرت کردند و مایه نگرانی عثمانی شدند.
 مقاله پیش رو به تحلیل برخورد عثمانى ها با ایرانیان، به خصوص مردم تبریز مى پردازد که زمینه ســاز تنفرمردم ایران از 

عثمانی شد. 
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داد. سلطان سلیم پاشا، خلیفه حکومت عثمانى که 
فرماندهى لشــکر عثمانى را عهده دار بود، ادعاى 
خالفت کلیه مســلمانان را نیز داشــت و طبیعى 
بود که تأســیس چنین حکومتى را در همسایگى 
خود در تعارض با منافع سیاســى و مذهبى خود 
قلمداد کند؛ به خصوص اینکه وجود مراکز مذهبى 
شیعه در سرزمین هاى تحت سلطه عثمانى (عراق 

امروزى) موجب تشدید این تنش ها مى شد.

2- شرایط نظامى و امنیتى: 
دولت هاى اســتعمارى که درصــدد تضعیف، 
تجزیــه و انقراض دولت عثمانى بودند، دســت به 
ایجاد تنش و تقویت اختالف هاى مذهبى مى زدند؛ 
از سوى دیگر دولت ایران در تالش بود با دشمنان 
امپراتورى عثمانى در اروپا و آفریقا متحد شــده، 
موقعیت امیتى و نظامى خود را در برابر تهدیدهاى 

احتمالى از سوى عثمانى تقویت کند.
  مجموعه این عوامل و دیگر شرایط، باعث شد 
ســلطان سلیم پاشــا، حاکم عثمانى احساس کند 
یک نوع اتحاد سیاسى در مرزهاى آسیایى بر ضد 
سلطنت عثمانى شکل گرفته و موقعیت حکومت 
او را به خطر انداخته است؛ بنابراین براى دفع این 
خطر تصمیــم گرفت به ایران حمله کند. پناهنده 
شدن سلطان مراد-رقیب سلطان سلیم در خالفت- 
به ایران نیز باعث شد بهانه هاى الزم براى سلطان 

سلیم فراهم شود.
  مورخان، ســپاه عثمانى را برجسته ترین سپاه 
دنیا در آن زمان مى دانند؛ این سپاه به سالح گرم 
و نیــروى دریایى مّجهز بود. در این جنگ ســپاه 
عثمانى از توپ و تفنگ استفاده کرد و اولین جنگى 
بود که سپاه ایران با تسلیحات گرم و آتشین و ابزار 
جدید جنگى همچون توپ و تفنگ آشنا شد. تعداد 
سربازان سپاه عثمانى 10 برابر سربازان ایرانى بود و 
از آمادگى بیشترى برخوردار بودند. امپراتور عثمانى 
توانســت با غافل گیر کردن شاه اسماعیل، فرصت 
تجهیز و آمادگى سپاه را از او بگیرد.  در این جنگ 
دو سپاه از شرایط نابرابرى برخوردار بودند؛ اگرچه 
سربازان ایرانى توانســتند توپ هاى سپاه عثمانى 

را از کار بیندازنــد، ولى این شــرایط نابرابر باعث 
شکست سپاه ایران شد. ســریازان ایرانى با ایمان 
و فداکارى تا پاى جان ایستادگى و مقاومت کردند 
و همه کشته شــدند، اما هیچ کس تسلیم نشد و 
هیچ اسیرى ندادند. جنگ چالدران را جنگ میهنى 
ایرانیان مى خوانند؛ چرا که سربازان ایرانى افتخار 
آفریدند و در راه ســرزمین خود از جان گذشتند. 
(حجازى فر،1374: 95 و فلسفى،1381: 32 و 88)

سلطان  سپاه  ســپتامبر1514میالدى،   هفتم 
سلیم عثمانى پس از شکستن مقاومت تبریزى ها، 
وارد این شــهر شــد و دست به کشــتار و تجاوز 
گســترده زد. از طرف دیگر تبریزیان در یک اقدام 
خاص مــزارع و ذخایر غذایى خــود را نابود کرده 
بودند تا سپاه عثمانى دچار قحطى شده و قادر به 
تسلط بر تبریز نباشد. بنابراین سربازان عثمانى به 
فتواى مفتى خود، مردم آذربایجان را خلق باطل و 
غیرقابل اصالح  تشخیص داده و با دستور سلطان 
سلیم، دست به کشتار و جنایات بى شرمانه اى در 
این شــهر زدند؛ ازجمله تجاوز وحشیانه به زنان و 
دختــران آذرى. اما درنهایت با مقاومت همه جانبه 
تبریزیان و تلفات سنگینى که به سپاه عثمانى وارد 
شــد، آنان از تبریر عقب نشستند. «شاه اسماعیل 

پس از این وقایع هرگز خنده بر لب نیاورد.»

 شاه طهماسب 
 بر دل ترکان عثمانى لرزه مى انداخت

شــاه طهماســب بعد از نزدیک به 54 ســال 

ســلطنت، در 15 صفر 984 درگذشــت. وى در 
دوران ســلطنت خود از چنان قــدرت و اقتدارى 
برخــوردار بود که به تعبیــر «اوروج بیگ بیات» 
«بر دل ترکان عثمانى لرزه مى انداخت.» (بیات، 

 (166 :1338
مرگ این پادشاه مقتدر و فقدان یک جانشین 
مشخص که بالفاصله بعد از او زمام امور کشور را 
به دست گیرد، دولت صفویان را با بحران جانشینى 
که عواقب نامطلوب بسیارى در پى داشت مواجه 
ساخت. بر سر تعیین جانشین شاه، میان امرا، علما 
و طوایف قزلباش اختالف و دودســتگى شدیدى 
بروز کرد و سرانجام شــاه اسماعیل دوم بر تخت 
سلطنت نشســت. اعمال و رفتارى که این پادشاه 
در طول مدت 15 ماهه سلطنت (985 – 984ق) 
انجــام داد، به خوبى نشــان داد که بدترین گزینه 
ممکــن براى در دســت گرفتن زمام ســلطنت 

صفویان بوده است.
 شاه اســماعیل دوم در طول دوران 15 ماهه 
ســلطنت خــود، در اثر اقدامات و اعمال ســوء و 
نســنجیده، از اقتدار دولت صفــوى تا حد زیادى 
کاســت و موجــب طمــع ورزى بیــش از پیش 
دشــمنان خارجى به ویــژه دولت عثمانى شــد. 
«نصراهللا فلســفى» در یک ارزیابى دقیق از دوران 
سلطنت او مى نویسد: «مرگ شاه طهماسب اول و 
اختالف هایى که بعد از آن پادشــاه میان سرداران 
قزلباش بر ســر ســلطنت ایران ظهور کرد، مایه 
ضعف دولت و سرکشــى حکام، طوائف و اقوامى 
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که در اطاعت دولت صفوى به ســر مى بردند شد. 
در این اختالف هاى بسیارى از سرداران مجرب و با 
کفایت ایران نیز کشته شدند و کارها در زمان شاه 
اسماعیل دوم به دست جوانان بى تجربه ، نورسیده و 
خودرأى افتاد. امور لشکرى مختل و اتحاد و اتفاقى 
که در عهد شــاه اســماعیل اول و شاه طهماسب 
میان طوایف قزلباش به خصوص در برابر دشمنان 
خارجى وجود داشــت، به نفاق، دشمنى و رقابت 

ُمبدل شد.» (فلسفى،1334: 47)

 استقرار خدابنده  
 بر تخت سلطنت، تقدیر ازلى

بعــد از مرگ شــاه اســماعیل دوم، از میان 
معدود شــاهزادگان باقى مانده، سلطان محمد 
میرزا مشــهور به خدابنده که نابینــا، ناتوان و 
ضعیف احــوال بود به ســلطنت انتخاب شــد. 
انتخاب او نیز همچون انتخاب اسماعیل میرزا، 
بدترین گزینه ممکن براى پادشاهى ایران بود. 
به سلطنت رسیدن او حتى براى توده عوام نیز 
جاى سؤال داشت و قابل پذیرش نبود. اسکندر 
بیگ انتخاب او را «تقدیر ازلى» مى داند. (همان، 

(220
انتخاب نادرست خدابنده به مقام سلطنت و  
حدود یک دهه زمام دارى او (996 – 985 ق)، 
دولــت صفویان را با بحران هاى عدیده داخلى و 
خارجى مواجه ســاخت. در هفده ماهه نخست 

ســلطنت، همســر خدابنده، مهدعلیا به جهت 
برخوردارى از قدرت و اقتــدار کامل، به رتق و 
فتق امور مى پرداخت. سرکشــى هاى او، سران 
قزلبــاش را وادار به حــذف او از صحنه قدرت 
کــرد. بعد از قتل مهدعلیا، اختیار امور کشــور 
به دست کشندگان او و میرزا سلمان وزیر افتاد. 
(فلسفى،1334: 58) اگرچه آنها پیمان دوستى 
بسته بودند، اما دیرى نگذشت که نفاق و شقاق 
مابین طوایف قزلباش، قدرت و اقتدار صفویان را 
با ضعف و زوال مواجه ســاخت. نصراهللا فلسفى 
در یک ارزیابى اجمالى از دوران ســلطنت شاه 
بى کفایتى  مى نویسد: «به علت  خدابنده  محمد 
و سســت رأیى و سیاســت تردیدآمیز و مالیم 
این پادشــاه که در آغاز کار کامًال مطیع احکام 
زن خود و پس از قتل وى بازیچه دســت میرزا 
ســلمان وزیر و جمعى از رؤساى قزلباش بود، 
کار اختالل و بى نظمى امور کشــور و طغیان و 
سرکشــى طوایف و اقوام تابع ایران باال گرفت و 
طولى نکشــید که دولت مرکزى با جنگ هاى 
داخلى و تجاوزهاى دشــمنان خارجى روبه رو 
شد.» (همان، 48) وى در جاى دیگر درباره تأثیر 
اختالف و دودستگى سران قزلباش و سرکشى 
و نافرمانى حــکام والیــات در تضعیف قدرت 
نظامى کشــور که به تجاوز دشــمنان خارجى 
منجر شد مى نویسد: «حکام معزول والیات که 
نمى خواستند دست از حکمروائى خود بردارند، 

به مخالفت و طغیان برخاســتند و در هر گوشه 
لواى سرکشى برافراشته شد. در اندك زمان کار 
عصیان و اختالف ســران قزلباش به آنجا رسید 
که دست تسلط حکومت مرکزى از والیات کوتاه 
شد و چون خبر ضعف و اختالل سلطنت صفوى 
انتشار یافت، دشــمنان بیگانه ایران هم که در 
زمان شــاه طهماســب از بیم قدرت وى یاراى 
خودنمایى نداشتند، موقع را براى انجام مقاصد 
دیرینه خویش مناسب یافتند و از مغرب و مشرق 

به خاك ایران تجاوز کردند.» (همان، 41)
بنابراین، استقرار خدابنده بر تخت سلطنت، 
نه تنها به پایان یافتن «اختالل احوال» ایران که 
از زمان درگذشت شاه طهماسب شروع شده بود، 
منجر نشــد که موجب تشدید هرچه بیشتر آن 
نیز شد. برخى از عشایر و طوایف ُکرد مرزنشین 
و نیز شمارى از سرکشــان والیات قفقاز نظیر 
شروان با سوء استفاده از اغتشاش و هرج و مرج 
داخلى ایران، از اوامر و دستورهاى دولت مرکزى 
سرپیچیده و دولت عثمانى را در حمله به قلمرو 
ایران ترغیب و تشویق کردند. اسکندر بیگ در 
اثــر خود به خوبى به توصیف نحوه تََمرد طوایف 

کرد پرداخته است. (ترکمان،1350: 231)
اسکندر بیگ اشاره مى کند که  «چون غازیان 
قزلباش هیچ گاه گمان نمى کردند ســلطان روم 
درصدد نقض پیمان صلح و دوســتى برآید، از 
طریق حزم و احتیاط فارغ البال نشســته بودند، 
اما چون دانستند که طوایف اکراد جمعیاً طریق 
عصیان و طغیان پیش گرفته، به اتفاق رومیه به 
قصد اســتیصال قزلباش آمده اند، دست از جان 

شیرین شسته، به مدافعه مشغول شدند.»
اسکندربیگ، اختالل اوضاع داخلى ایران در 
عهد شاه اسماعیل و شاه محمد خدابنده را مسبب 
عصیان و طغیان سرکشان آذربایجان و قفقاز که 
خود محرك و مشوق دولت  مردان عثمانى براى 
حمله به ایران بودند، دانســته و دولت عثمانى 
را نقض کننده پیمان صلــح فى مابین و آغازگر 
جنگ علیه ایران مى داند. اسکندربیگ در بیان 
نوع واکنش دولت ایران نســبت به لشکرکشى 
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فتوحات بزرگى نظیر فتح قبرس و یمن شــده 
بودند، بنا به روحیه جاه طلبى و جنگ طلبى که 
داشتند، صلح و آرامش سال هاى نخست حکومت 
سلطان مراد سوم را برنمى تافتند و بنابراین در 
کمین فرصتى بودند تا بار دیگر مصدر فتوحات 
تازه اى شــوند. این فرصت با درگذشــت شــاه 
طهماســب و بروز اختالل و اغتشاش در ایران 
براى آنها فراهم شد. به اعتقاد اوروج بیگ بیات 
«چون دیگر نام شــاه طهماســب بزرگ که به 
دل ترکان لرزه مى انداخت بر ســر زبان ها نبود، 
ســلطان مراد از فرصت بهرمند شد و در حالى 
که ایران در جنگ خانگى مى ســوخت، پس از 
مشاورات بسیار، مصطفى پاشا را به سرکردگى 

سپاه خویش مأمور اجراى این تهاجم کرد.»
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5- حجازى فر، هاشم، شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران، تهران، انتشارات 

سازمان اسناد ملى،1374
6- فلسفى، نصراهللا، زندگانى شاه عباس، چاپ کیهان، تهران، 1334

7- فلسفى، نصراهللا، جنگ میهنى ایرانیان در چالداران، بى جا، انتشارات 
هیرمند، 1381

8- قمى، قاضى احمد، خالصهالتواریخ، تصحیح احسان اشراقى، انتشارات 
دانشگاه تهران، 1363

9- رفیق، احمد، مشهور عثمانلى قوماندانلرى، استانبول، کتابخانه اسالم 
عسکرى، 1318ق

عثمانى به دو نکته اشــاره مى کند: «یکى آنکه 
قزلباشــان خطه آذربایجان در برابر تعدى هاى 
خســرو پاشا دست به مدافعه زدند و دیگر آنکه 
«امــرا و ارکان دولت» بعــد از آگاهى از تدارك 
حمله و هجوم همه جانبه دولت عثمانى، «صالح 
در آن دیدند که به جهــت رفع حجت مکتوب 
محبت اســلوب به خدمت خواندگار فرســتاده 
از ســبب نقض عهد و پیمان و جرأت و دلیرى 
حکام ســرحد که در این مواد نمودند استفسار 
نمایند. حسب الصالح امرا کتابت دوستانه مشعر 
بر استحکام بنان مصالحه که از این طرف مرعى 
و مسلوك است، به حضرت خواندگار روم نوشته 
مصحوب ولى بیک استاجلو مالزم محمدى خان 
تخماق فرستادند (البته) حکام و پاشایان سرحد 
او را توقف فرموده نگذاشتند که باستنبول رود.» 

(همان،232)
قاضى احمد قمى نیز در شــرح وقوع جنگ 
میــان ایــران و عثمانى در ســال 986 با بیان 
اینکه «خواندگار روم را آرزوى تسخیر مملکت 
آذربایجــان و شــیروان و گرجســتان در دماغ 
او جــاى گرفتــه» بــود، ســلطان مرادخان را 
نقض کننده عهد و پیمــان فى مابین دو دولت 
دانسته است. (قمى،1362: 676) او نیز همچون 
اســکندر بیگ معتقد اســت که بروز اختالل و 
اغتشاش داخلى در ایران که ارکان قدرت دولت 
صفویان را با تزلزل مواجه ســاخت، موجب شد 

سرکشــان مناطق ســرحدى به ویژه در شروان 
فرصت عرض اندام یافتــه و چون خود قادر به 
مقابله با قزلباشان نبودند، دست کمک به سوى 
هم کیشان سنى مذهب عثمانى دراز کنند. وى 
مى نویســد: «در هنگامى که قشــون عثمانى 
تا قارص پیشــروى کرده بودنــد، ابوبکر میرزا 
ولــد برهان که خود را «وارث ملک شــیروان» 
مى دانســت و از «بیم تیغ آبدار غازیان خونخوار 
فرار نموده، در کوهســتان  قمق و قیتاق بســر 
مى برد» از فرصت اســتفاده کــرده به «اغواى 
بعضى از اجامره شــیروان طغیان نموده، دم از 
مخالفت و عصیان زده، سیصد و چهارصد نفر از 
اوباش بر سر او جمع آمده، هواى حکومت ملک 
شــیروان در دماغ او جاى گرفت و صفحه هاى 
مشتمل بر خلوص عقیدت و صفاى طویت نزد 

پاشایان ارسال داشت.» (همان، 677)
تــا اینجا، بــه ارائه شــواهدى پرداختیم که 
همگى دال بر نقض پیمان صلح از جانب دولت 
عثمانى و حمله آن کشور به قلمرو ایران داشت. 
افزون بر مواردى کــه گفتیم، مى توان به نقش 
اساســى و تعیین کننده وزیــران و فرماندهان 
جاه طلب عثمانى نیز در بــه راه انداختن جنگ 
علیه ایران اشــاره کرد. شــمارى از پاشایان و 
فرماندهان برجســته و صاحب نام عثمانى نظیر 
مصطفى پاشا، سنان پاشا و عثمان پاشا که هر یک 
در لشکرکشى هاى عصر سلطان سلیمان مصدر 
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از پرواز تا قفس
سرگذشت حماسه آفرینى ها و اسارت سرتیپ خلبان وزیرى

محسن شیرمحمد، کارشناس ارشد روابط بین الملل

  در ابتــدا لطف کنید خودتــان را براى
خوانندگان ماهنامه صف معرفى کنید.

«سرتیپ دوم خلبان احمد وزیرى» متولد سال 
1332 هستم. تحصیالت ابتدایى و متوسطه را در 
شــهر ورامین ســپرى و مدرك دیپلم خود را در 
ســال1350 دریافت کــردم. در آن زمان به دلیل 
دوســتى «ســپهبد کمپانى» یکى از امراى وقت 
نیروى هوایى با یک نفر از آشنایان خانوادگى من، 
استخدام در نیروى هوایى به بنده توصیه شد. ابتدا 
به عنوان همافر پذیرفته و مشــغول خدمت شدم. 
امــا ورود من به نیروى هوایى و مواجهه نزدیک با 
خلبانان و دیدن پرواز هواپیماها بر فراز آسمان باعث 
شــد عالقه فراوانى جهت خلبانى در من به وجود 
آید. از این  رو تصمیم گرفتم تغییر رسته بدهم و 
پیرو همین موضوع در آزمون خلبانى شرکت کرده 
و قبول شــدم. سپس دوره هاى مختلف مقدماتى 
پــرواز را با هواپیماى ســبک «پایپر» در فرودگاه 
قلعه  مرغى طى کردم. در همین زمان نیروى هوایى 
در حال خرید هواپیماهاى پیشرفته اف-14 بود، 
بنابراین اعالم شد باید جهت طى دوره کابین عقب 

این نوع جنگنده به آمریکا اعزام شوم.

در سى ویکم شهریورماه 1359 هواپیماهاى عراقى چندین پایگاه هوایى و مراکز 
نظامى ایران را بمباران کردند؛ با این نیت که توان هوایى ایران را از بین ببرند. اما 
این خیالى بیش نبود و فقط چند ســاعت بعد، جنگنده هاى فانتوم نیروى هوایى 
ایران از پایگاه هاى شهید نوژه همدان و بوشهر پرواز کرده و پایگاه ها و مراکز مهم 
عراق را آماج بمب هاى خود قــرار دادند. فرداى آن روز، یعنى یکم مهرماه 1359 
نیز دهها جنگنده فانتوم اف-4 و اف-5 با پشتیبانى هواپیماهاى شکارى اف-14و 
تانکرهاى 707 و 747 عملیات وسیعى را در چارچوب طرح از قبل پیش بینى شده 
موســوم به «البرز» که بعدها به «کمان99» معروف شد، علیه پایگاه هاى هوایى 
دشمن انجام دادند. این عملیات درواقع اولین پاسخ قاطعى بود که صدام از ایران 
دریافت کرد و متوجه شد محاســباتش در حمله به کشورمان اشتباه بوده است. 
در این زمینه با «ســرتیپ دوم خلبان آزاده احمد وزیرى»، یکى از خلبانان نیروى 
هوایى که در پروازهاى اواخر شــهریور و مهرماه1359علیه دشمن بعثى شرکت 

داشته است، گفت و گویى انجام داده ایم.
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در خردادماه1354 در یک گروه هشت نفره 
به پایگاه «پنساکوال» در آمریکا اعزام شدیم. 
دوره آموزش ما حدود دو سال طول کشید و 
در سال 1356 به ایران بازگشتیم. چون پایگاه 
اصلى هواپیماهاى اف-14در اصفهان بود، من 
نیز به پایگاه هوایى در این شهر منتقل شدم. 
وقتى آموزش هاى تکمیلى جنگنده اف-14را 
آغاز کردم، اعالم شــد به خلبان کابین عقب 
فانتوم اف-4 نیاز مبــرم وجود دارد بنابراین 
به دستور ستاد نیروى هوایى به پایگاه ششم 
شکارى بوشهر منتقل شده و به عنوان خلبان 
کابین عقب اف-4 به خدمت خود ادامه دادم.

 
  ،کشورمان عراق به  ارتش  زمان حمله  از 

چه خاطراتى دارید؟
در آن زمان پایگاه ششــم شکارى داراى 
حدود50 فروند فانتوم بود که منطقه وسیعى 
در شــمال خلیج فارس و جنوب خوزســتان 
را در پوشــش هوایى خود قــرار مى داد. در 
شــهریورماه 1359 درگیرى هــاى مــرزى 
گسترش یافت و در جنوب خوزستان و حوزه 
اروندرود نیز این موضوع کامًال مشــهود بود. 
پایگاه بوشــهر هم فعال تر شد تا اینکه چند 
روز آخر شهریورماه وضعیت کامًال جنگى در 
منطقه حاکم شد. در 31شهریورماه1359 که 
حمله هوایى عراق آغاز شد، فرماندهان ارتش 
تصمیم گرفتند عملیات انتقامى انجام شود. 
چند دسته پروازى از پایگاه ما و پایگاه شهید 
نوژه همدان مأمور انجام این عملیات شدند. از 
این موضوع متأسفانه سالیان زیادى گذشته و 
بعضى اسناد در این خصوص همچنان ناقص 

است.
 آن روز یک دسته پروازى به لیدرى جناب 
«ابن یمین» جهت بمباران پایگاه شــعیبیه 
عراق گســیل شدند و یک دســته دیگر نیز 
دوباره براى این منظور فرستاده شدند که من 
در دسته دوم، در کابین عقب جناب «ابراهیم 
باز سپیدپى» در این مأموریت حضور داشتم 

و توانستیم  آن پایگاه را بمباران کنیم و سالم 
به بوشهر بازگردیم.

  پایگاه بوشهر چه نقشى در ابتداى جنگ
تحمیلى داشت؟

 همان طور کــه عرض کــردم، پروازهاى 
جنگى من با شروع جنگ تحمیلى آغاز شد؛ 
در یکم مهرمــاه1359 بزرگ ترین عملیات 
هوایى با شــرکت دهها فرونــد جنگنده از 
پایگاه هــاى مختلف براى بمبــاران مواضع 
نظامى عراق صورت گرفــت که البته تعداد 
زیادى هواپیماى فانتوم نیز از پایگاه ششــم 
شکارى بوشهر در این عملیات حضور داشتند. 
از همان روز 31 شهریورماه1359 ارتش بعثى 
عراق حمالت زمینى خود را نیز آغاز کرد که 
پیکان این حمالت ســرزمین خوزستان بود؛ 
زیرا موقعیت راهبردى آن همواره چشم طمع 
صدام را به همراه داشــت. خوزستان به دلیل 
وضعیت خاص و داشــتن زمین هاى هموار و 
صاف، براى مانور تانک مناســب بود و از این 
 رو ارتش بعث عراق به سرعت پیشروى خود را 

در آن آغاز کرد. 
اســالمى  جمهورى  ارتش  زمینى  نیروى 
ایران به دلیل مسائل مربوط به پاك سازى هاى 
اوایل انقالب و درگیرى هاى داخلى، انسجام و 
تحرك الزم را نداشــت؛ با این حال با نیروى 
موجود در خوزستان جلوى عراقى ها را گرفته 
بود؛ اما در صورت عدم کمک، همین مقاومت 
 اندك هم شکننده بود و باید اقدامى صورت 

مى گرفت.
 مسئوالن و فرماندهان وقت، روى نیروى 
هوایى و هوانیروز تمرکز کردند و ابالغ شــد 
بایــد این نیروها با حمالت خــود و بمباران 
دشمن، جلوى پیشروى عراق را بگیرند. بیشتر 
مأموریت هــاى منطقه خوزســتان از پایگاه 
وحدتــى دزفول و همچنین بوشــهر صورت 
مى گرفت؛ هر روز دهها ســورتى پرواز جهت 
بمباران قواى پیشــرو دشمن انجام مى شد و 

هواپیماها به جنگ تانک ها مى رفتند. من نیز 
 مانند سایر خلبانان در این مأموریت ها شرکت 
داشتم. در روز دوم مهرماه، 18 سورتى پرواز 
از پایگاه بوشــهر و جهت پشتیبانى هوایى و 
مقابله با قواى پیشــرو عراقى در خوزستان 
انجام شد که من هم در کابین عقب «جناب 
ســهیلى» در مأموریت هاى این روز حضور 

داشتم.
 
  اسارت شما به دست دشمن هم طى همین

مأموریت ها رخ داد؟
 پروازهــاى من تــا روز پنجم مهرمــاه ادامه 
یافت؛ تا اینکه در آن روز به من و «سروان احمد 
سهیلى» ابالغ شد قواى زرهى عراق را در نزدیکى 
پادگان حمید، واقع در جنوب اهواز بمباران کنیم. 
این چندمین بار بود که با جناب سهیلى هم پرواز 
بودم. در ســاعت 10صبح ســوار بر یک فروند 
اف-4 از پایگاه بوشهر برخاستیم و به طرف هدف 
رفتیم. بر فراز منطقه تحت اشغال دشمن، براى 
بمباران دقیق تر، تا ارتفاع 30 مترى سطح زمین 
پایین رفته و همه بمب ها را بر روى ادوات زرهى 
دشــمن رها کردیم؛ اما به دلیل ارتفاع کم، آماج 
انواع گلوله هاى ضدهوایى دشــمن قرار گرفتیم. 
در هنــگام خروج از محل گســترش دشــمن، 
ناگهان دماغه هواپیما مورد اصابت قرار گرفت و 

45 آبان 1400



با متالشى شــدن آن، هواپیما دچار آتش سوزى 
گسترده شد. تمام چراغ هاى اخطار مبنى بر ترك 
جنگنده روشن شــد. درنگ جایز نبود، هر دو با 
صندلــى نجات بیرون پریدیم، اما از بخت بد، در 
آن بیابان وسیع و درست در وسط همان دشمن 

زخم خورده، پایین آمدیم.
 شــانس آوردیــم کــه خلبانــان را زنده 
مى خواســتند  وگرنــه همان جــا تیربــاران 
مى شدیم. در حین خروج هر دو دستم به دلیل 
برخــورد با بدنه هواپیما شکســتند. عراقى ها 
به ناچــار من را به بیمارســتان منتقل کردند 
و به ســرعت جراحى شــدم. حدود یک ماه در 
بیمارستان بسترى بودم و بعد هم بدون هیچ 
استراحتى به زندان مرکزى بغداد منتقل شدم. 
10 ســال اسارت کشیدم و در آن مدت بازهم 
به دلیل بهبود نیافتن دســت هایم، دو بار دیگر 

مورد عمل جراحى قرار گرفتم.

  دوران اســارت یادآور مســائل تلخى
براى شماست، با این  حال اگر امکان دارد 
به صورت مختصر به این دوره هم بپردازید.
زندان هاى مرکزى بغداد، ابوغریب، ُرمادى 
و اردوگاه تکریــت، مهم تریــن مکان هایى 
بودند که دوران اســارت را در آنها ســپرى 
کردم. ابوغریب مخوف ترین آنها بود؛ در یک 
فضاى10 در20  مترى، حــدود هفتاد نفر 
افسر را به صورت کنسرو در بند کرده بودند. 
با یک محاسبه ساده مى توان گفت هر فرد 
فقط40 ســانتى متر فضاى زیست داشت. 
پنجره ها و درها بسته و تصور تنفس در این 
فضا غیرممکن بود. دو روز اعتصاب غذا باعث 
شد تا سرانجام عراقى ها تخته هاى چوبى را 
از روى پنجره ها برداشته و دریچه هاى هوا 
را باز کنند. مســئله دیگــر در این دوران 
شــکنجه بود. انواع رفتارهاى توهین آمیز و 

اَعمال ضدانســانى را تجربه کردم. ضرب و 
شتم با باتوم برقى و... شرایط سخت تغذیه 
و مشکالت روحى که هرکدام از آنها انسان 

را به مرگ نزدیک مى کرد را تحمل کردم.
 بعد از ابوغریب هفت ســال را در تکریت 
گذراندم؛ زندانى که عراقى ها فقط دورتادور 
آن را با ســیم خاردار و اتصال به شبکه برق 
حفاظــت کــرده و بقیه امــور جهت زنده 
ماندن به عهده خود اســرا بود. با وجود این 
مشــکالت، بخت با من یار بــود؛ چون نام 
من در لیست صلیب ســرخ ثبت  شده بود 
و حداقل مى دانستم که از نظر ایران زنده ام 
و این شانس را داشتم که هر از چند گاهى 
نامــه اى به خانواده ام بنویســم و در مقابل، 
جوابى از آنها دریافت کنم. روزهاى طوالنى 
به صــورت تکــرارى بر ما مى گذشــت. در 
کنار تمام زجر ها و مشــکالت، بى خبرى از 
دنیاى بیرون، مشکالت روحى را چند برابر 
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مى کرد؛ گویى در دیار فراموش شدگان به سر 
مى بردیم.

 بــا تمام این مشــقات، مــا در اردوگاه 
ســعى مى کردیم از زمان استفاده کنیم و 
اوقات فراغت را به بهترین شکل بگذرانیم. 
برخى از افسران و درجه داران که مسلط به 
زبان هاى خارجى بودند، شروع به تدریس 
 کردند. این موضوع باعث شد من عالوه بر 
زبان انگلیسى، طى دوران اسارت، به عربى 
و فرانسوى هم مسلط شــوم. با توپ هاى 
اهدایى صلیــب ســرخ، ورزش فوتبال و 
والیبال هم در اردوگاه رونق داشــت. چند 
جلد کتاب هم که از طریق همین سازمان 
به اردوگاه آورده بودند، دست به دست بین 
اســرا مى چرخید. براى هر نفر پنج دقیقه 
در روز امــکان مطالعه فراهم مى شــد تا 
چند برگى از یــک کتاب را بخواند؛ یعنى 
جیره بنــدى در مطالعه کــه البته کتاب 

شاهنامه به دلیل داشتن چند بیت که ضد 
 اعراب سروده شــده بود، از سوى بعثى ها 

ممنوع بود.
 با گذشــت 10 سال که یک  عمر است، 
ســرانجام زمــان آزادى فرا رســید. ابتدا 
باورمــان نمى شــد؛ تا اینکه یــک فروند 
هواپیماى بوئینگ747 براى انتقال برخى 
از خلبانان و اســرایى که جراحت شــدید 
داشــتند به بغداد آمد. مــا را به فرودگاه 
انتقال دادند و آنجا با دیدن هواپیمایى که 
پرچم ایران و عالئم نیروى هوایى بر روى 
بدنه آن نقش بسته بود، دیگر یقین حاصل 

کردیم که براى همیشه آزاد شده ایم.

 درچه شغلى فعالیت دارید؟
در  شــهریورماه1369، زمان بازگشــت 
به کشــور، توسط مســئوالن نیروى هوایى 
و همچنیــن مردم ورامین از من اســتقبال 
باشــکوهى صــورت گرفت. مدتــى بعد به 
خدمت بازگشتم و در نیروى هوایى مشغول 
بــودم، تا اینکــه در ســال 1381 با درجه 
سرتیپ دومى بازنشسته شدم. یک سال بعد 
به دعوت مرحوم «امیر ســرتیپ دادپى» در 
شرکت هواپیمایى کیش ایر مشغول فعالیت 
شدم تا اینکه سرانجام در سال 1390 خود را 
از تمامى امور کنار کشیدم و اکنون مشغول 

گذراندن دوران بازنشستگى هستم.
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حامد تارین ، دکتراى تخصصى مدیریت آموزشى
بخش دوم

انقالب صنعتى چهارم
ما و فرزندانمان باید خود را به چه مهارت هایى مجهز کنیم؟

پایه انقالب صنعتى چهارم، انقالب دیجیتالى است که بر این اساس شیوه هاى نوینى تدوین شده  و فناورى ها مى توانند در جوامع 
نفوذ یافته و حتى در بدن انسان به عنوان تراشه الکترونیکى و لباس اینترنتى کاشته و پوشیده شوند. 

پیشرفت در علم رباتیک و هوش مصنوعى، فناورى نانو، اینترنت اشیا، چاپ سه بُعدى، وسایل خودکار، ویرایش ژنى و... از فناورى هاى 
کلیدى و این انقالب بزرگ دیجیتالى هستند که موجب مى شوند تمام جوانب زندگى ما در کره زمین به صورت ریشه اى متحول شود 
و بر سطح اشتغال و شکل مشاغل، ماهیت کســب و کار، دولت ها، شهرها، هویت فردى، اخالق، حریم خصوصى، ارتباطات انسانى، 

شکل و شمایل ســازمان ها و... اثرات مرزشکنى 
فرود مى آورنــد؛ به طورکلى، ماهیت و هویت ابعاد 
اقتصادى، اجتماعــى، فرهنگى و فردى را متحول 
مى کنند. ما در این قسمت بر آن هستیم که موضوع 
اشتغال و کار آینده فرزندانمان را در عصر انقالب 

صنعتى چهارم تبیین کنیم. 

  ویژگى هاى منحصربه فرد 
  انقالب صنعتى چهارم 

در انقالب صنعتى چهارم، دو ویژگى «نهایت 
اتوماسیون» و «پیوندیافتگى» موجب مى شوند 
که آینده کار و اشــتغال متحول شود؛ زیرا در 
آینده بــا نیروى کار ماهــر و نخبه اى روبه رو 
خواهیم شد که به هوش مصنوعى و ابزارهاى 
دیجیتالى متصل بوده و با ربات ها هم نشــین 
مى شود. از این رو بسیارى از مشاغل امروزى 
از بین رفته و مشــاغلى رشد خواهند کرد که 
نیازمند کســب مهارت هــاى حرفه اى خاص 
اســت؛ مهارت هایى مانند: هــوش اجتماعى، 
هوش هیجانــى و عاطفــى، تفکــر نوآورانه، 
محاسباتى،  تفکر  میان فرهنگى،  شایســتگى 
سواد رسانه اى نوین، تفکر فرارشته اى، همکارى 

مجازى و در کل مهارت هاى شناختى نرم. 
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 مشاغل آینده 
چه مهارت هایى را طلب مى کنند؟ 

تغییرات ساختارى در جهان کار، در انقالب 
صنعتى چهارم، به سمت قطب گرایى گرایش 
دارد؛ بــه ایــن معنى که مشــاغل با مهارت 

دفترى، اپراتور ماشــینى)  میانه (مدیریــت 
بــه پوچــى مى گرایند، درحالى که مشــاغل 
خدماتى بــا مهارت پایین (مراقبــت از افراد 
بیمار و ســالخورده، پاك سازى و  کار در خط 
مونتاژ)، مشــاغل با مهارت باال (تکنسین ها، 

فرماندهان)،  و  مدیــران  آموزش دهنــدگان، 
به شــکل غیرمتناســبى افزایــش مى بابند. 
به طورکلى، ستون فقرات مشاغل پرمهارت با 
دستمزد باالى مورد تقاضاى انقالب صنعتى 
چهارم، تخصص هایى هستند که بر پایه علم و 
فناورى، مهندسى، ریاضى، ارتباطات و رسانه 
دیجیتالى استوار هستند.(نبى پور، 1397: 54)
در جریان این تحــول عظیم و آثار آن بر 
مشــاغل و بازار کار، دو دیدگاه مخالف وجود 
دارد: دیدگاه اول معتقد اســت که کارگران 
و کارمندان جابه جا شــده و با فراهم شــدن 
فرصت هاى جدید توســط فناورى، مشاغل 
تازه پیدا مى کنند. دیدگاه دوم اعتقاد دارد که 
مبارزه سیاســى و اجتماعى ناشى از بیکارى 
فناورى در ابعاد وســیع به وجود خواهد آمد. 
عالئم اولیه در حال حاضر نشان مى دهد که 
در دهه هــاى آینده به احتمال زیاد یک موج 
جایگزینى کار ناشــى از فناورى در پاره اى از 
صنایع و رده هاى شــغلى ایجاد خواهد شد. 

(شواب، 2016: 56) 
متفکــران، منطق قانع کننــده اى را براى 
آینــده کار ارائه مى دهند: (جان ریوز، 2019: 

(15
1- اگر همه صنایع در حال تغییر باشند، 

هیچ شغلى ثابت نخواهد ماند.
2- مشــاغل موجود و تعاریف کار اساساً 
تغییر مى کند یا از بین مى رود. مشاغل جدید 
ممکن است کامًال متفاوت باشد یا اصًال کار 

تعریف نشود.
3- برنامه هــاى درسى-آموزشــى امروز، 
برنامه هاى شغلى، ارزیابى ها، مدارك و صدور 
گواهینامه هاى مهارتى بدون پشــتوانه براى 
مواجهه با چالش هاى این انقالب کم ارزش و 

بى اهمیت است. 
4- افراد، جوامع و ســازمان ها باید خود را 
براى دنیایى آماده کنند که در آن شــرایط 
اقتصادى دائماً در حال تغییر اســت؛ جایى 
که هیچ کس یک شغل مادام العمر ندارد، چه 
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برسد به یک کارفرما.
احتمال دارد کارکنان و کارگران آینده به 
آموزش هاى اضافى (مادام العمر) نیاز داشــته 
باشند. یک سوم یا 35 درصد مهارت هایى که 
امروزه براى نیروى کار مهم تلقى مى شوند، تا 
2025 تغییر خواهند کرد و در حال حاضر در 
حال تغییر هستند. در آینده به مهارت هایى 
نیاز داریم که جنبه شــناختى دارند. مهارت 
خالقیت یکى از سه مهارت برتر است. مهارت 
تفکر انتقادى و توانایى حل مســائل پیچیده 
دو مورد دیگر هســتند. هــوش هیجانى به 
یکى از 10 مهارت برتر تبدیل خواهد شــد. 
با این حال، با رشــد اشــتغال در گروه هاى 
شــغلى مانند معمارى، رایانه، مهندســى و 
ریاضى، بدیهى است که مهارت هاى منطبق 
با آن گروه شــغلى تقاضاى بیشترى خواهد 
داشــت. بســیارى از صنایع به مهارت هاى 
محتوایى مانند یادگیرى و گوش دادن فعال 
نیاز خواهند داشت. در میان همه مهارت ها، 
پایین تریــن افزایش تقاضــا در مهارت هاى 
فیزیکى اســت؛ درحالى که مهارت هاى فنى 
که امروزه در بازار هستند، در آینده متقاضى 
خواهند داشت. در کل، مهارت هاى اجتماعى 
در تمام صنایع تقاضاى باالترى نســبت به 

مهارت هاى فنى محدود مانند برنامه نویسى 
دارنــد. بنابراین آموزش و پــرورش و عوامل 
خانــواده مهم تریــن نقش در آماده ســازى 
فرزندان بــراى فضاى انقالب صنعتى چهارم 

دارند. (مهرعلیزاده، شاهى و تارین،1400)
جــدول 1: مثال هایــى از حرفه هایى که 
بیشترین و کمترین استعداد را براى خودکار 
شــدن در عصر انقالب صنعتى چهارم دارند. 
بیشترین استعداد براى خودکار شدن، به این 
معنى اســت که کارگزار آنها بیکار یا جابه جا 

مى شود.
در عصر انقالب صنعتى چهارم، جهان در 
شرایط آشــفته اى قرار دارد و آینده پژوهان 
اذعان مى کنند که هیچ چیز قطعى نیســت 
و همین مسئله سبب ناپایدارى، عدم قطعیت، 
پیچیدگــى و ابهام شــده و این ویژگى ها در 
حال تغییر بنیادین ســبک زندگى، ساختار 
سازمان ها، کار و روابطمان شده است. بنابراین 
وظیفه اصلى ما و سازمان ها در شرایط پیچیده 
و پویاى امــروز، تاب آورى و انعطاف پذیرى و 
همیشه خود را در شرایط یادگیرى قرار دادن 
است.  تأکید بر «انجام دادن/یادگیرى/انجام 
دادن»، توانمندســازى افــراد براى مدیریت 
راهبردهاى آموزشى و شغلى خود، با حداکثر 

انعطاف پذیــرى را  در پــى خواهد داشــت. 
طراحــان آموزش و یادگیــرى آنالین نقش 
عمده اى در این تحول خواهند داشت؛ به ویژه 
اگر بتوانیم از رویکردهاى جدیدى اســتفاده 
کنیــم و شــیوه ها و نمونه هــاى جدیدى از 
آموزش و پرورش را بیابیم که بتواند به سرعت 
و به طور مساوى این مهارت ها را منتشر کند. 
آینده بیــش از هر زمان دیگرى به یادگیرى 

بستگى دارد. (جان ریوز، 2019) 

   نتیجه گیرى  
با ظهور انقــالب صنعتى چهارم، بازارهاى 
کســب و کار و به تََبع آن مهارت ها و مشاغل 
تغییر مى یابنــد و مرزهاى جدیدى پیرامون 
دنیاى کســب و کار و اشتغال در حال شکل 
گیرى اســت. دنیاى آینده کســب و کار و 
مشاغل، فرصت هاى زیادى را در خود نهفته 
دارد که اگر به درســتى از آنها استفاده شود، 
رفاه اقتصادى، پیشرفت اجتماعى و شکوفایى 
فردى را به دنبال خواهد داشت. دست یابى به 
ایــن فرصت ها در گرو درك تغییر و تحوالت 
این انقالب بوده و بایستى خود و فرزندان را 
در امر بسیار مهم یادگیرى مادام العمر و کسب 
مهارت هاى حرفه اى ســازگار با این محیط 
مجهز کنیم. دانش آموزان و دانشجویان باید 
بتوانند خودشان یاد بگیرند (یادگیرى فردى) 
و بتوانند با چالش ها و نیازمندى هاى شغلى 
میان رشــته اى تطبیق یابند. فضاى جدید از 
یادگیرى در اینترنت شکل گرفته و ترکیبى از 
آموزش هاى سنتى و موك (دوره هاى برخط 
آزاد گسترده) یک روند اجتناب ناپذیر است. 
این دوره هــاى آنالین به دانش آموزان کمک 
مى کند مهارت هاى خاص خود را کسب و در 
مشاغل جدید صاحب حرف باشند. بنابراین 
ما ناگزیر هســتیم یک ترکیــب هماهنگ 
از آمــوزش به روش ســنتى و مــوك براى 
پاســخ گویى به نیازهاى بــازار جدید انقالب 
صنعتى چهارم داشته باشــیم. دوره کرونا و 
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پساکرونا فرصت مناسبى است که خانواده ها و 
نهادهاى آموزشى، خود را با شرایط پیش گفته 
سازگار کرده و دو مقوله یادگیرى مادام العمر 
و کســب مهارت هاى شناختى نرم/اجتماعى 
را در ســرلوحه برنامه هاى آموزشى خود قرار 
دهند تا در آینده بتوانند براى تصدى مشاغل 

جدید صاحب مهارت باشند. 
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این شماره:  ارتش  شیلى
    محسن شیرمحمد  کارشناس ارشد روابط  بین الملل     

جمهورى شیلى، کشورى واقع در آمریکاى جنوبى به پایتختى شهر معروف «سانتیاگو» است. این کشور در نقشه آمریکاى جنوبى مانند یک نوار 
بلند و باریک میان رشته کوه آند در شرق و اقیانوس آرام در غرب کشیده شده است. از شمال با پرو، از شمال شرق با بولیوى، از شرق با آرژانتین و 
در پایین ترین نقطه جنوبى کشور با گذرگاه دریایى «دریک» هم مرز است. این کشور و اکوادور، تنها کشورهاى آمریکاى جنوبى هستند که با برزیل 

مرز مشترك ندارند. طول خط ساحلى این کشور با اقیانوس آرام نیز 6 هزار و 435 کیلومتر است.
از نظر جغرافیاى طبیعى، بیابان آتاکاما با وسعت یک هزار کیلومترمربع در بخش شمالى این کشور قرار دارد. این بیابان درواقع خشک ترین ناحیه 
بر روى زمین است که باتوجه به خشک بودن آن داراى ارزش اقتصادى فراوان براى کشور شیلى است؛ زیرا منابع زیرزمینى بسیارى از فلزات معدنى 
مانند مس، طال و نقره دارد؛ به طورى که در ســال 2015 تنها 5/7 میلیون تن مس از این بیابان اســتخراج و صادر شده است. همچنین شیلى از نظر 

کشاورزى داراى 15/7 میلیون هکتار اراضى قابل کشت و 17/7 میلیون هکتار اراضى جنگلى است.
از نظر جمعیت حدود 19 میلیون نفر ســاکن شیلى هستند و از این نظر شیلى یک کشور نسبتاً یک دست از لحاظ جمعیت است. بیشتر جمعیت 
آن غالباً اسپانیایى تبار هستند که درجات مختلفى از بومیان سرخ پوست نیز در بین آنها دیده مى شود. همچنین حدود 85 درصد از جمعیت کشور 

 کودتاى سال 1973 
یکــى از مهم ترین رویدادها در تاریخ کشــور 
شیلى، مربوط به دهه 1970 میالدى است؛ یعنى 
زمانى که ســالوادور آلنده از حزب مارکسیست 
شــیلى در انتخابات این کشور پیروز و به عنوان 
رئیس جمهور برگزیده شــد. اما پــس از آن در 
کودتاى 11 سپتامبر 1973 به رهبرى آگوستو 
پینوشــه و با کمک سازمان سیا، سرنگون و این 
کشور طى چند دهه تحت سلطه نظامیان درآمد.

بعد از جنگ جهانى دوم و در دوره اى که بقیه 
کشــور هاى آمریکاى جنوبــى گرفتار رژیم هاى 
نظامى بودند، سیاست در شیلى به دلیل حضور 
نداشــتن نظامیان، همواره موردســتایش قرار 
مى گرفــت. اما این روند در دهه 1970 دگرگون 
شد؛ در انتخابات ریاست جمهورى سال 1970، 
ســالوادور آلنده با تفاوت بسیار کمى بیشترین 
مقدار آرا را به دســت آورد و بــا 36/6 درصد آرا 
از ُخرخه الساندرو رودریگز (رئیس جمهور سابق 
شــیلى با گرایش هــاى محافظــه کار) با 35/8 
درصــد آرا و رادومیرو تومیــک (با گرایش هاى 

دموکرات مسیحى) با 27/9 درصد آرا جلو افتاد. 
از ســالوادور آلنده به عنوان اولین رئیس جمهور 
مارکسیســت که با رأى و دموکراسى به قدرت 
رســید، نام مى برند. به دلیل اینکه آلنده اکثریت 
مطلقى به دست نیاورد، براى انتخاب شدنش نیاز 
به یک رأى اضافى از طرف مجلس ملى شــیلى 
داشــت. بر طبق قانون اساسى شیلى، این رأى 
باعث منصوب شــدن ســالوادور آلنده به پست 

رئیس جمهورى شیلى شد.
در این زمان بخش هاى مختلفى از جامعه شیلى 
و همچنین ایاالت متحده آمریکا، به رئیس جمهور 
شــدن آلنده اعتراض داشتند. آمریکا به همین 
دلیل فشــار اقتصادى و دیپلماتیک زیادى روى 
دولت شیلى آورد. تالش هاى سالوادور آلنده براى 
بازســازى اقتصاد شیلى منجر به افزایش تورم و 
کمبود مواد غذایى در کشــور شــد و سرانجام، 

نگاهى به ارتش هاى جهان
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اعتصاب بخش هاى مختلف، کشور را فلج کرد.
در اوت ســال 1973، آلنده افســران ارتش 
را وارد دولــت کرد. در آن زمان ژنرال آگوســتو 
پینوشــه به عنوان فرمانده ارتش انتخاب شد. دو 
حزب اصلى مخالف خواستار استعفاى سالوادور 
آلنده شــدند و او از هوادارانش خواســت تا از او 
حمایــت کنند. پس از آنکه ســالوادور آلنده به 
درخواســت معترضان در مــورد کناره گیرى از 
قدرت توجه نکــرد، جنگنده هاى نیروى هوایى 
با راکت و بمب به کاخ ریاســت جمهورى حمله 
کرده و تانک ها به ســوى مقر ریاست جمهورى 

آتش گشودند.
به گفته منابع نظامى، آلنده خواستار آتش بس 
پنج دقیقه اى شــد تا بتواند اســتعفا بدهد، اما 
نیروهاى ارتش با اشاره به اینکه تک تیراندازهاى 
وفادار به رئیس جمهور از ســاختمان هاى مجاور 
کاخ ریاست جمهورى در حال تیراندازى هستند، 
با این درخواســت آلنده مخالفت کردند. گفته 
شده دست کم 17 بمب بر کاخ ریاست جمهورى 

ریخته شــد. بنا به گفته منابع رسمى، سالوادور 
آلنده بــه هنگام یورش نیروهاى نظامى به کاخ، 
با اســلحه خودکشى کرد و به این ترتیب دولت 
او در 11 سپتامبر 1973 و با کودتایى نظامى به 
رهبرى ژنرال پینوشــه، فرمانده ارتش، سرنگون 
شد. در ادامه این کودتا، آگوستو پینوشه خود را 

به عنوان رئیس جمهور جدید معرفى کرد.

 حکومت  نظامیان
پس از کودتا و کشــتار مردم توسط نظامیان 
شــیلى، کشــور کوبا و اتحاد جماهیر شوروى 
(ســابق) و اقمارش با رژیم پینوشه قطع رابطه 
کردند. رژیم پینوشــه همه اموال ملى شده در 
زمان رژیم آلنده را که از دست آمریکایى  ها خارج 
شده بود، دوباره در اختیار آمریکایى ها گذاشت. 
حکومت دیکتاتورى نظامى او هفده سال یعنى 
تا 11 مارس 1990 طول کشــید. در این مدت، 
حکومت ارتش ســاالر (میلیتاریســتى) و نوعى 

حکومت توتالیتر بر شیلى حاکم بود.

   ارتش  
طبق قانون اساسى شیلى، نیروهاى مسلح این 
کشور تحت فرمان رئیس جمهور قرار دارند. پس از 
رئیس جمهور، وزارت دفاع بر این نیروها و ازجمله 
ارتش نظارت داشته و به هدایت نیروهاى مختلف 
نظامى مى پردازد. ارتش شــیلى داراى سه شاخه 
اصلى زمینى، هوایى و دریایى است که با داشتن 
حــدود 80 هزار نفر نیرو و بودجه ســاالنه 4/25 
میلیارد دالر به وســیله ســتاد ارتش در سانتیاگو 

هدایت مى شود.
پــس از کودتاى نظامى در ســپتامبر 1973، 
پلیس ملى شیلى که به عنوان تفنگ داران شیلى 
نیز شــناخته شــده اند، زیر نظر وزارت دفاع قرار 
گرفتند. با بازگشــت حکومت دموکراتیک، پلیس 
تحت کنترل وزارت کشــور قرار گرفت، اما ظاهراً 
به طور اســمى همچنان تحت نظارت وزارت دفاع 
باقى  مانده است. اکنون حدود 30 هزار نفر نیروى 
پلیس مســئول اجراى قانــون، مدیریت ترافیک، 
مراقبت از مرزها، سرکوب (قاچاقچیان) مواد مخدر 

نیز در نواحى شــهرى زندگى مى کنند که 40 درصد آنها در منطقه کالن شهرى سانتیاگو در 
پایتخت کشور ساکن  هستند.

زبان رسمى در شیلى، اسپانیولى است. مردم شیلى همچنین نسبت به اسپانیایى زبان هاى 
سایر کشورهاى همسایه ســریع تر صحبت مى کنند. این عوامل همگى دست به دست هم 

مى دهند تا گویش شیلیایى از نظر دیدارکنندگان تازه وارد به این کشور دشوار باشد.
از نظر مذهبى نیز حدود 55 درصد مردم کاتولیک، 13 درصد پروتستان و مابقى از پیرو 

سایر ادیان هستند.
امروزه کشور شیلى باتوجه به رشد و توسعه پایدار در شاخص هایى همانند توسعه انسانى، 
رقابت پذیرى در تجارت و اقتصاد، آزادى اقتصادى و رشد درآمد سرانه، یکى از باثبات ترین و 

امن ترین کشورها در آمریکاى التین به شمار مى رود.
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و مقابله با تروریسم در سراسر کشور شیلى هستند.
ارتش شیلى از نظر تأمین نیروى انسانى وابسته 
به نظام وظیفه اســت. در شــیلى و بر طبق قانون 
تمامى مردانى که در سن بین 18 تا 45 سال قرار 
دارند، مشمول نظام وظیفه اجبارى هستند. هر سال 
و در ماه اکتبر، طبق قانون شــیلى، این مشموالن 
پس از نام نویســى و بعد از انجام معاینه هاى بدنى 
و پزشــکى وارد یک قرعه کشى شده و از بین آنها  
به تعداد موردنیاز افرادى جهت خدمت انتخاب و 
به مراکز آموزش نظامى فرستاده مى شوند. با پایان 
دوره آموزش نظامى، برحســب نیاز این سربازان 
بین واحدهاى مختلف تقســیم و به خدمت خود 
ادامه مى دهند. مدت خدمت در نیروى زمینى 12 
مــاه و در نیروهاى دریایى و هوایى حدود 22 ماه 

است.
از نظــر تاریخى، حرفه نظامى گرى در شــیلى 
به عنوان یک شــغل شریف شــناخته شده است. 
ارتش به طور سنتى افسران خود را از میان طبقه 
متوسط انتخاب مى کند که بخش عمده اى از آنها 
از خانواده هاى نظامى تشکیل مى شود. این موضوع 
در مــورد نظام وظیفه هم به گونــه دیگرى دیده 
مى شود. سربازى به عنوان یک وظیفه ملى در طول 
تاریخ و در بین شهروندان شیلى مطرح بوده است. 
قدمت این موضوع به سال 1900 بازمى گردد که 
جهت دفاع از کشور تمامى مردان جوان مشمول 

نظام وظیفه اجبارى شدند.
باید توجه داشــت که در رونــد نظام وظیفه و 
طى ســال هاى اخیر بارهــا تغییرهایى در قوانین 

ایجاد شده است. در ســال 2005، اصالحاتى در 
زمینه سربازى در شــیلى به وجود آمد. طبق این 
اصالحات، شــرایط بهترى براى مشموالن در نظر 
گرفته شــد. در این زمان حدود 40 هزار نفر فرم 
مربوط به نظام وظیفه را کامل کرده بودند. ســال 
2008 این تعداد به 70 هــزار نفر افزایش یافت. 
البته همواره تعداد سربازان موردنیاز ارتش بسیار 
کمتر از این تعداد بوده است؛ به طورى که در سال 
1993 و از بین 121 هزار نفر داوطلب تنها تعداد 
29 هزار نفر وارد خدمت در ارتش شــدند. البته 
این رونــد به صورت قابل مالحظه اى کاهش یافت؛ 
به طورى که در سال 2010 تنها تعداد 11 هزار نفر 

وارد خدمت در ارتش شدند.
از ســال 1994 و در چارچــوب کاهش حضور 
نظامیان در سیاســت، قوانین ارتــش و ازجمله 
نظام وظیفه نیز بارها مورد بازنگرى قرار گرفت. در 
این روند و از ســال 2001 اقدامات جدیدى آغاز 
شد. در سال 2000، یک مجمع ملى جهت بررسى 
موضــوع نظام وظیفه اجبارى بــا حضور چندین 
ســازمان به نمایندگى از جامعه مدنى، نهادهاى 
غیردولتى و سازمان هاى دولتى، به ویژه نیروهاى 
مسلح، برگزار شــد. این موضوع منتهى به اعالم 
فرمــان اجرایى 81 وزارت دفاع ملى و پیشــنهاد 
جدیدى براى تحول در نظام وظیفه شیلى براساس 
مجموعه اى از ایده هاى جدید شد. در این پیشنهاد 
جدید، همچنین خدمت داوطلبانه زنان نیز مدنظر 

قرار گرفت.
اصالحاتى که در الیحه نوسازى خدمت سربازى 

اجبارى، در دســامبر 2001 به قــوه مقننه ارائه 
شــد، ازیک سو نیازهاى نیروهاى مسلح را برآورده 
مى ســاخت و از سوى دیگر، به آرمان هاى جهانى 
جامعه مدنى در جهت خروج نظامیان از سیاست 

پاسخ مى داد.
در 6 آوریل 2006، رئیس جمهور وقت شــیلى 
میشــل باشــلت، طرحى جدید را براى حرفه اى 
کردن ارتش شیلى و لغو خدمات نظامى اجبارى 
طى پنج تا 10 ســال آینده اعالم کرد. این برنامه 
بخشــى از یک روند کلى بــراى مدرنیزه کردن 
کل نیروهاى مســلح شــیلى بود. طرح سه جانبه 
پیشنهادى رئیس جمهور، در ابتدا تعداد سربازان 
حرفه اى را در صفــوف ارتش افزایش مى داد. این 
به آن معناست که هرساله حدود 2 هزار نفر سرباز 
دیگر بــه خدمت درمى آیند. اقــدام دوم با هدف 
افزایش مزایاى داوطلبان ســربازى جهت خدمت 
در ارتــش انجام گرفت. در این راســتا اصالحاتى 
در زمینه حقوق ســربازان انجام شد؛ به طورى که 
مبلغى برابــر با 36 دالر به صورت ماهانه براى این 

گروه در نظر گرفته شد.

  نیروى زمینى  
نیروى زمینى در شــیلى به عنوان بزرگ ترین 
شاخه ارتش، یکى از حرفه اى ترین و پیشرفته ترین 
نیروها از لحاظ فناورى در کشــورهاى آمریکاى 
التین اســت. این نیرو که در سال 1810 تأسیس 
شده، از نظر رزمى یک تیپ نیروى ویژه، یک تیپ 
هوابرد، چهار لشکر پیاده و یک لشکر کوهستانى 

در آن فعال هستند.
از نظر تجهیزات رزمى 170 دستگاه لئوپارد-2 
و 100 دســتگاه لئوپارد-1 هر دو ساخت آلمان 
عمده تانک هاى شیلى هستند.280 دستگاه ماِدر 
ساخت آلمان، 139 دستگاه اِى.آى.اف.وى ساخت 
مشــترك بلژیک و هلند، 369 دستگاه ام113 و 
275 دستگاه موآگ ساخت سوئیس نیز به عنوان 
نفربر و خودروى زرهى مورد استفاده قرار مى گیرند. 
هشــت دســتگاه راکت انداز 160 میلى مترى الر 
ســاخت رژیم صهیونیســتى، 48 عراده هویتزر 
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خودکششــى 155 میلى مترى ام109، 74 عراده 
هویتزر کششــى 105 میلى مترى ام101 همگى 
ساخت آمریکا به همراه 36 عراده هویتزر کششى 
155 میلى مترى سولتام ساخت رژیم صهیونیستى 
و 54 عراده هویتزر کششى 105 میلى مترى ِمالرا 
ساخت ایتالیا نیز آتش پشتیبانى از قواى زمینى را 

در شیلى فراهم مى کنند.

 نیروى دریایى 
نیروى دریایى شــیلى، از بدو تأسیس در سال 
1817 تاکنــون وظیفه حراســت از آب هاى این 
کشــور را برعهده داشته است. این نیرو با داشتن 
حدود 25 هزار نفر نیرو و 121 فروند انواع شناور 
رزمى و پشــتیبانى، به همراه حدود پنج هزار نفر 
تفنگدار دریایى، در 6 پایگاه اصلى مستقر هستند.

اکنون از نظر تجهیــزات، دو فروند زیردریایى 
کالس اسکورپِن ساخت فرانسه و دو فروند کالس 
تامسون ساخت آلمان ناوگان زیرسطحى شیلى را 
تشکیل مى دهند. یک فروند کالس تایپ 22 و سه 
فروند کالس تایپ 23 هر دو ساخت انگلستان، دو 
فروند کالس کارل دورمان ساخت هلند، سه فروند 
کالس ساعر ســاخت رژیم صهیونیستى و چهار 
فروند کالس او.پى.وى80 ساخت شیلى نیز عمده 
شناورهاى رزمى نیروى دریایى هستند. در یکان 
هوادریا نیز هفت فروند اِى.پى68 ســاخت ایتالیا، 
پنج فروند امبرائر110 ســاخت برزیل، سه فروند 
سى295 ساخت اســپانیا، هفت فروند پى.سى7 

ساخت ســوئیس به همراه دو فروند پى3 اوریون 
ساخت آمریکا در اسکادران بال ثابت و پانزده فروند 
یوروکوپتر و دو فروند اچ125 هر دو ساخت فرانسه 
به همراه چهار فروند بل-206 ساخت آمریکا نیز در 

اسکادران بالگرد فعال هستند.

 نیروى هوایى 
نیروى هوایى شیلى که در سال 1930 تأسیس 
شــده به پاسدارى از آســمان این کشور مشغول 
اســت. مجموعه یکان هاى هوایى شیلى در پنج 
پایگاه در نواحى ایکوئیکو، آنتوفاگاستا، سانتیاگو، 
پورتو مونت و پونتا آرناس مستقر هستند. نیروى 
هوایى شــیلى همچنین در یک پایگاه هوایى در 
جزیره کینگ جورج در قاره جنوبگان نیز عملیات 
هوایى انجــام مى دهد. نیروى هوایى شــیلى در 
ســال 2006 و در چارچوب بازسازى و تجهیز به 

تســلیحات جدید تعدادى جنگنده اف16 ساخت 
آمریکا را دریافت کرد که تأثیر زیادى در افزایش 

توان هوایى این کشور داشته است.
اکنون تعداد 10 فروند اف5 و 35 فروند اف16 
هر دو ساخت آمریکا، عمده اسکادران هاى جنگنده 
شــیلى را شکل مى دهند. ســه فروند سى130 و 
چهار فروند «سسنا ستیشن» هر دو ساخت آمریکا 
به همراه یازده فروند «توین اوتر» ساخت کانادا در 
بخش حمل ونقل و سه فروند تانکر کى.سى135 
ســاخت آمریکا نیز به عنوان سوخت رسان هوایى 
مورد استفاده قرار مى گیرند. همچنین یک فروند 
بوئینگ 707 نیز در نقش آواکس مشغول خدمت 
اســت. پانزده فروند بل412، 10 بل.یو.اچ-1 و 6 
فروند یو.اچ60 همگى ســاخت آمریکا نیز ناوگان 
بالگرد نیروى هوایى را تشکیل مى دهند. سه فروند 
اف5 مدل اف، یازده فروند اف16 هر دو ســاخت 
آمریکا به همراه نوزده فروند ســى101 ســاخت 
اســپانیا به عنوان جت آموزشــى به  همراه بیست 
فروند امبرائر-314 ساخت برزیل، 31 فروند تى35 
ساخت شــیلى و پنج فروند بالگرد بل206 عمده 
پرنده هایى هســتند که در بخــش آموزش مورد 

استفاده قرار مى گیرند.

منابع:
مؤسسه  کشورها،  گیتاشناسى  فرامرز،  یاورى،  و  محمود  محجوب،   -1

جغرافیایى گیتاشناسى 
2-www. wikipedia. org
3- www. globalsecurity. org
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 دین اسالم دین جامعى است که تمامى ابعاد 
زندگى فردى و اجتماعى انسان را دربر مى گیرد 
و براى هــر یک از این بخشــها در حوزه هاى 
را  مشخصى  و  معین  دستورالعمل هاى  مختلف، 
تعیین کرده است؛ این دستورالعمل ها از طریق 
کتاب آســمانى قرآن کریم ،  احادیث پیامبر و 
ائمه اطهار (علیهم الســالم) و بزرگان دین که 
خود در راستاى قرآن کریم هستند، مطرح شده 

است. 
از جمله چالش هاى پیش روى جامعه بشرى، 

کنترل امیال و غرایز است؛ دین اسالم در ابعاد مختلفى براى کنترل این امر در دو بخش فردى و اجتماعى و نیز روحى و جسمى راهکارهایى را ارائه 
کرده اســت.  انسان موفق کسى است که راه افراط و تفریط را در پیش نگیرد که  به این حالت «خودکنترلى» گفته مى شود. یکى از مسائل مهم در 

نیروهاى مسلح، «خودکنترلى در بین کارکنان» است که ارتقاى آن سبب افزایش بهره ورى و تقویت بنیه دفاعى مى شود. 
باتوجه به مطالعات انجام شــده در این حوزه ،تاکنون بررسى جامعى در مقیاس آمارِى بزرگى همچون نیروهاى مسلح انجام نشده و یا در صورت 
انجام، از روش پرســش و پاسخ اســتفاده شده اســت که در پژوهش حاضر از روش تحقیق، توصیف و تحلیل آیات قرآن کریم، به بیان مباحثى 

درخصوص خودکنترلى مى پردازیم.

و منش افراد گرفته مى شــود. خودکنترلى 
همان خویشتن دارى است که قرآن کریم از 
آن به تقوا تعبیر مى کند و کرامت انســان در 
نزد خداوند، براســاس آن سنجیده مى شود. 
ِ أَتْقاُکْم» (حجرات، 13)  «إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَداهللاَّ

در واقــع یکــى از مهم تریــن ثمــرات 
خودکنترلى، تقواست و اثر این دو بر یکدیگر 
مســتقیم بوده و زیادت یکى تقویت دیگرى 
را در پــى دارد. این مراتب در افراد شــدت 
و ضعــف دارد؛ بعضــى افراد درجــات باال و 

گروهى دیگــر درجات کمتــرى دارند. گاه 
انسان دچار سســتى است و نیاز به محرکى 
دارد که او را به سمت جلو حرکت دهد؛ ولى 
توجه به این نکته ضرورى است که تا انسان 
اراده نکند، نیرویى نخواهد توانســت براى او 
کارى انجام دهــد، حتى خداوند. خداوند در 
َ ال یَُغیُِّر ما  این زمینــه مى فرمایــد: «إِنَّ اهللاَّ
بَِقــْوٍم َحتَّى یَُغیُِّروا ما بِأَنُْفِســِهْم» (رعد،11) 
درواقع خدا حال قومــى را تغییر نمى دهد، 
مگر آنکه آنان خود حال خود را تغییر دهند. 

خودکنترلى 
در حوزه مدیریت سازمانى نیروهاى مسلح 

از منظر قرآن کریم  
 حجت االسالم  احمد حیدرى

ش اول  
  بخ

 عوامل تقویت خودکنترلى در قرآن 
از نگاه قرآن ارزش انســان به نفس اوست؛ 
نفس انسان مراتبى دارد که مى تواند انسان را 
به ذلت و پســتى بکشاند و یا او را به درجات 
اعال نزدیک کند. یکــى از عواملى که نفس 
بــا آن خــود را به مقام هاى باال مى رســاند، 
خودکنترلى اســت که در این فرایند انسان 
مى تواند بــا تکیه بر نفــس خویش و بدون 
عاملى دیگر اعضا و جوارح خود را کنترل کند. 
بحث از خودکنترلى، انتزاعى است که از رفتار 

شماره 56481



رستگارى از آن کسانى خواهد بود که بتوانند 
اها»  خود را کنترل کنند. «َقــْد أَْفلََح َمْن َزکَّ
(مؤمنون،1) همچنیــن افراد خودکنترل که 
افرادى باتقوا هســتد، انســان هایى سالم و 
کامل اند. (طباطبائــى،1417ق، ج17: 196) 
اینها با روحیه ســالم خود بهتر مى توانند به 

کمال برسند.
 اصطالحى خاص بــراى خودکنترلى در 
آیات وجود ندارد، اما در قرآن کریم آیاتى بر 
خودکنترلــى داللت دارند که مى توان آنها را 

چنین خالصه کرد:
َِّذیَن  هدایت بر اثر کنترل نفس: «یا أَیَُّها ال
آَمُنوا َعلَْیُکْم أَنُْفَســُکْمْ ال یَُضرُُّکْم َمْن َضلَّ إَِذا 
ِ َمْرِجُعُکْم َجمیعاً َفُیَنبُِّئُکْم بِما  اْهَتَدیُْتْم إِلَى اهللاَّ
ُکْنُتْم تَْعَمُلوَن» (مائده، 105)؛ «اى کســانى 
که ایمــان آورده اید، به خودتــان بپردازید. 
هرگاه شــما هدایــت یافتیــد، آن کس که 
گمراه شده است به شــما زیانى نمى رساند. 
بازگشت همه شــما به سوى خداست. پس 
شــما را از آنچه انجام مى دادید، آگاه خواهد 
کــرد.» این آیه مؤمنان را از اینکه به دیگران 
بپردازند و خود را فراموش کنند، نهى فرموده 
و مى فرماید: ضاللت و گمراهى دیگران شما 
را در راه به دست آوردن هدایت سست نکند 
که در این مســیر، بازگشت همه، چه مؤمن 
و چه گمراه، به ســوى خداوند متعال است.
 (ابــن عجیبــه، 1419ق، ج2: 84) نفــس 
مؤمن راه هدایت اوست، راهى است که او را 
به سعادتش مى رســاند. درواقع، نفس همان 
مخلوقى است که انسان از سوى آن یا به سبب 
مالحظه آن، محروم و یا رســتگار مى شود. 
164ـ167)  ج6:  1417ق،  (طباطبائــى، 
براســاس آیه مزبور خداوند متعال به اصالح 
و تزکیــه نفس امــر فرموده اند. (اندلســى، 
1420ق، ج4: 388؛ حقى، بى تا، ج2: 453؛ 
قطب،1412ق، ج2: 991؛ گنابادى، 1408ق، 
ج2: 116). و تــا زمانى که نفس هاى خود را 
اصالح نکرده اید، به غیر خودتان نپردازید؛ زیرا 

اشتغال به غیر، پیش از اصالح خود، سفاهت 
اســت و سبب فســاد دیگرى مى شود که از 
غیر گرفته شده است و سبب استحکام فساد 
مى شــود و آن وقت گمراهى نفس مستحکم 
و متراکم مى شــود. (گنابادى،1408ق، ج2: 
116) امــام محمدباقر(ع) فرمودند: «خود را 
اصالح کنید و لغزش هاى مردم را جست وجو 
نکنیــد؛ زیرا اگر شــما خود صالح باشــید، 
گمراهى مردم به شــما آسیبى نمى رساند.» 

(قمى،1367، ج1: 188)
امر به مؤمنان براى کنترل و حفظ خویش 

و اهلشــان: «یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ُقوا أَنُْفَسُکْم 
َو أَْهلیُکــْم نــاراً َوُقوُدَها النَّــاُس َو الِْحجاَره» 
(تحریم،6)؛ «اى کسانى که ایمان آورده اید، 
خود و کســانتان را از آتشى که سوخت آن، 
مردم و سنگ هاســت حفــظ کنید.» کلمه 
«قوا» جمــع امر حاضر از مصــدر «وقایه» 
است و «وقایه» به معناى حفظ کردن چیزى 
از هرگونه خطر اســت که به آن صدمه بزند 
و برایش مضر باشــد. (راغب،1412ق: 881) 
ازجملــه آن خطرها، خطر پیــروى از هواى 
نفس و معصیت کردن اســت. (طبرســى، 
1372، ج10: 477؛ دخیل، 1422ق: 758؛ 
فخر رازى، 1420ق، ج30: 572؛ زمخشرى، 
1407ق، ج4: 568؛ فیض کاشانى، 1415ق، 
ج5: 196) که انســان باید نفس خویش را از 
اینها حفظ کند وگرنه گرفتار آتشى مى شود 
که خود هیزمش است. عواقب کنترل کردن 

یا کنترل نکردن نفس دامن گیر خود شخص 
است. «ال تَْکِسُب ُکلُّ نَْفٍس إِالَّ َعلَْیها َو ال تَِزُر 
وازَِره وِْزَر أُْخرى» (انعام،164) ؛ «و هیچ کس 
جز بر زیان خود [گناهــى ] انجام نمى دهد 
و هیــچ باربردارى، بــار [گنــاه ] دیگرى را 
برنمى دارد.» مفادش این است که به طورکلى 
اشخاص هیچ عمل زشــتى نمى کنند، مگر 
اینکه خود صاحبــان عمل، وزر و وبال آن را 
به دوش خود خواهند کشید و هیچ کس وزر 
دیگرى را به دوش نمى کشــد. (طباطبائى، 

1417ق، ج7:395) 

ُ بِاللَّْغِو  همچنین مى فرماید: «ال یُؤاِخُذُکُم اهللاَّ
فِى أَیْمانُِکْم َولِکْن یُؤاِخُذُکْم بِما َکَسَبْت ُقُلوبُُکْم 
ُ َغُفوٌر َحلِیٌم» (بقره، 225)؛ «خداوند شما  َواهللاَّ
را به ســوگندهاى لغوتان مؤاخذه نمى کند، 
ولى شــما را بــه آنچه دل هایتــان [از روى 
عمد] فراهم آورده اســت، مؤاخذه مى کند و 
خدا آمرزنده بردبار اســت.» بیشترین آیاِت 
حکایت گر خودکنترلى در قرآن کریم، مربوط 
به نفس و قلب است؛ همان گونه که در آیات 
یاد شده مشاهده شد، این نفس است که باید 
مراقب اَعمال و رفتارش باشــد و همواره بر 
خود مسلط باشــد که به خطا نرود. خداوند 
حکیم براى سعادت و کمال نفس دستورهاى 
هدایت گرى بیان فرموده و به اَعمالى که سبب 
تقویت و ضعف خودکنترلى مى شــود، اشاره 
فرموده اســت که تفصیل آن در روایات ائمه 
(علیهم السالم) و کتاب هاى اخالق عالمان ما 
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گنجانده شده است. با دقت در آیات و روایات 
و مراجعــه به منابع دینى برخى از مهم ترین 
راهکارهاى شناختى رسیدن به خودکنترلى 

به شرح ذیل است:

1- خداشناسى:
 خداوند سرچشمه هستى و تمام خیرات 
اســت. او بى نیاز مطلق بوده و هیچ کمبودى 
نــدارد. خداوند محور تمام هســتى اســت. 
ایمان و اعتقاد به این سرچشمه، انسان را از 
پوچ گرایى به هدف گرایى ســوق داده و باعث 
مى شود انسان در خود احساس نشاط کرده 
و هســتى را از هست نماى خود بداند: «...َ لَُه 
ــماواِت َو األْرِض...» (مائده،1) اگر  ُملُْک الَسّ
انسان خدا را مالک خود بداند هیچ گاه دچار 

سرگردانى  نمى شود.

2- جهان بینى توحیدى:
 هر شــخص چنانچــه شــناخت بهتر و 
صحیح تــرى از خود و جهــان پیرامون خود 
پیدا کند، تســلط بیشترى بر هیجان ها خود 
خواهد داشت. کسى که سلسله  نیازهاى خود 
را در زندگى، به ترتیب و به دقت بررسى کرده 
و نقاط قوت و ضعف خــود را مى داند، براى 
رسیدن به «خودشــکوفایى» و تحقق همه 
اســتعدادهاى خویش و یا رسیدن به الگوى 
شــخصیت ســالم و انســان کامل و آرمانى 
خویش، گام هاى محکم ترى برخواهد داشت 
و هیجان هاى خویش را بهتر مدیریت خواهد 

کرد.
هدف اساسى از بعثت انبیا، هدایت انسان 
به ســوى خداست، ولى گام گذاشتن در این 
مســیر نیاز به آگاهى ها و اطالعاتى دارد که 
انســان باید آنهــا را بیاموزد تــا در طى این 
طریق موفق شود. از جمله اینکه باید جهان 
و آفریننده آن را بشناســد، موقعیت خود در 
جهان، سعادت و کمال و راه هاى رسیدن به 

آن را بیابد.

3- داشتن ایمان قلبى و باور درونى: 
ایمان قلبى، ایمانى است که در دل رسوخ 
کــرده و دل آن را بــاور کرده باشــد. آنچه 
مى تواند انســان را کنترل کند، فقط و فقط 
ایمان عاطفى و قلبى است. این ایمان اگر در 
دل کسى پیدا شد، چنانچه تمام غریزه  ها هم 
طوفانى بشــود، مثل برفى که بر کوه ببارد یا 
بادى که به کوه بوزد، دیگر نمى توانند این کوه 

را از ریشه برکنند. (مظاهرى، 1321)

4- تعقل و تفکر: 
عامــل نیرومند دیگرى که قادر اســت با 
مهار تمایالت حیوانى و هوس هاى شیطانى و 
هدایت انسان به مسیر سعادت؛ خواسته هاى 
نفسانى و احساســات تند او را تعدیل کرده، 
از ارتــکاب معاصى محافظــت کند، نیروى 
تعقل، رشــد فکرى و پندگیرى از ســخنان 

حکمت آمیز است.

5- وجدان اخالقى (نفس لّوامه):
 مطابق نــص صریح قرآن، نفــس لوامه 
تمیزدهنــده فضائل و رذائل اســت و از آنجا 
که سعادت دنیوى و اخروى در گروى انجام 
فضائل و دورى گزیدن از رذائل است، گوش 
دل سپردن به نداى وجدان، عامل مؤثرى در 
کنترل اعمال و رسیدن به خودکنترلى است.

6- ارتباط با خدا
یکــى از مهارت هــاى معنــوى ارائــه شــده 
در قرآن براى غلبه بر نَْفس اّماره، برقرارى ارتباط 
با خداست؛ چرا که برقرارى ارتباط با خالق هستى، 
دورى و اجتنــاب از زشــتى و دســت رد زدن به 
َُّکُم  امیال نَْفسانى اســت. «یَا أَیَُّها النَّاُس اْعُبُدواْ َرب
َِّذیَن ِمن َقْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن: اى  الَِّذى َخلََقُکْم َوال
مردم! پروردگار خود را پرستش کنید؛ آنکه شما و 
کسانى را که پیش از شما بودند، آفرید تا پرهیزکار 

شوید.» (البقره/21)

7- خوف و رجا: 
مهم تریــن راهکار رفتارى که نقش مهمى 
در کنترل نفس و تنظیم رفتار دارد، «خوف 
و رجا» اســت. خــوف، عاملــى بازدارنده،  
کنترل کننده ، امیدبخــش و نیروى محرك 
انسان است، انســان بدون امید هیچ حرکت 

و تالشى در زندگى نخواهد داشت.

8- محاسبه و مراقبه: 
کســانى که طالب سعادت ابدى هستند و 
مى خواهند انسانى زیست کنند، باید در هر 
شبانه روز دوبار به حساب نفس خود برسند. 
به کارهایى ناروا که مرتکب شــده اند توجه 
کنند و با دقت سود و زیان آن را بسنجند. این 
مطلب در خالل روایت هاى متعددى آمده و 
اولیاى دین این وظیفه مقدس و انسان ساز را 

اکیداً به مسلمانان توصیه کرده اند.
ادامه دارد...
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 (Block) نمونه هاى اولیه بالك 
پس از تحویل اولیه هشــت فروند جنگنده از 
نوع «جى.اف-17بى» به نیروى هوایى پاکستان، 
42فروند جنگنــده «جى.اف-17 بالك1» در ماه 
دسامبر ســال 2014میالدى به این نیرو تحویل 
داده شد. سپس50 فروند جنگنده «جى.اف-17 
بالك2» در دسامبر ســال 2017 میالدى همراه 
با 14 فرونــد جنگنده دیگر تحویل نیروى هوایى 
پاکستان داده شــد. همچنین 12فروند جنگنده 
«جــى.اف-17 بالك 2» دیگــر به منظور جبران 
تأخیر به وجود آمده در ساخت جنگنده هاى «جى.

اف-17 بالك3» به این نیرو تحویل داده شد.
«مارشــال ســهیل عمــان» فرمانــده ســابق 
نیــروى هوایــى پاکســتان در ماه مــى 2017 در 
مصاحبه اى گفت: «نیروى هوایى پاکســتان به  هیچ 
 عنوان نمى خواهــد در روند توســعه جنگنده هاى 
«جــى اف-7 بــالك3» اشــتباه کــرده و مرتکب 
خطا شــود.» وى همچنیــن در آن مصاحبه اعالم 
کــرده بود که بــا وجود این تأخیر، نیــروى هوایى 

این کشــور برخــى از قابلیت هــاى جنگنده هاى 
جنگنده هــاى  بــه  بــالك3»  «جــى.اف-17 
«جى.اف-17 بالك1» و «بالك2» افزوده شده است.

«مارشال احســان رفیق» جانشین مدیر وقت 
پــروژه جنگنده هــاى «جــى.اف-17» و مدیــر 
واحد آزمایش و ارزیابــى این جنگنده نیز در ماه 
فوریــه 2017 اعالم کرده بود کــه جنگنده هاى 
«جــى.اف-17 بــالك2» درواقــع نســخه هاى 
به روزرســانى شــده و ارتقایافتــه  جنگنده هاى 
«جى اف-17 بالك1» هســتند که از قابلیت هاى 
سوخت گیرى هوایى، ســامانه اکسیژن پیشرفته 
براى افزایش زمان پرواز خلبان و سامانه ارتقایافته  

«اى.سى.ام»16 برخوردار هستند.
گفتنى اســت که کارخانــه تعمیرات مجتمع 
هوانوردى پاکســتان از اواخر سال 2018 میالدى 
شــروع به تعمیــر اساســى دو فرونــد از اولین 
جنگنده هاى «جى.اف-17» کرده است و تاکنون 
تعمیرات اساسى چهار فروند از آنها با موفقیت به 

اتمام رسیده است.

حضور در عملیات جنگى
برخالف بسیارى از جنگنده هاى جدید، جنگنده 
«جى.اف-17تاندر» در نبرد هوایى شــرکت کرده 
است. در عملیات «Swift Retort» که در تاریخ 
27 فوریه ســال 2019 میالدى انجام شد، نیروى 
هوایى پاکســتان با استفاده از جنگنده «جى.اف-

17» خود توانست یک فروند جنگنده «میگ-21» 
نیروى هوایى هندوستان را بر فراز منطقه کشمیر 
ساقط کند. براساس اظهارات «مارشال انورخان»، 
یکى از فرماندهان ارشــد نیروى هوایى پاکستان، 
جنگنده هاى  الکترونیــک  جنــگ  ســامانه هاى 
«جــى.اف-17» مى توانند با تهدید موشــک هاى 
جنگنده «میــراژ-2000»  هوابه هواى «میــکا» 
و موشــک «آرچــر- AA-11 آر73» جنگنــده 

«سوخو-30 ام.کى» مقابله کنند.
دو فرونــد جنگنــده «جــى.اف-17» در این 
عملیات با پرتاب چهار فروند بمب هزار پوندى از 
نوع «ام-کا 83» به سمت مواضع هندى ها که در 
سال 2017 میالدى عملیاتى شده بودند، توانستند 

جنگند ه هاى راهبردى تاندرجى.اف- 17
نیروى هوایى پاکستان

  امیرمحمد حیدروند، کارشناس جنگ الکترونیک * 

بیش از 12 سال است که نیروى هوایى پاکستان با وجود تحریم ها، با همکارى شرکت هوانوردى چین اقدام به تولید جنگنده  
بومى «جى.اف-17» مى کند. از هر جنگنده «جى.اف-17» متعلق به این کشور، سهم تولیدى مجتمع هوانوردى پاکستان 58 
درصد و گروه صنعت هوانوردى چنگدو چین 42 درصد اعالم  شــده اســت. همکارى دو کشور پاکستان و چین تحت پیمان 
«Sino-Pak» در تولید این هواپیما با وجود تمامى ســختى ها و فشارها قابل  ستایش بوده و از این همکارى مى توان به عنوان 

یک نقطه  مشترك در روابط دو کشور یاد کرد.

 ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى

ایانى
وم و پ

ش د
بخ

59 آبان 1400



خســارات سنگینى را به نیروهاى ارتش هند وارد 
کنند و دو خلبان شــرکت کننده در این عملیات 
با نام هاى «عدنان محمد» و «ســبتان اختر نائل» 
موفق به دریافت مدال شــجاعت ارتش پاکستان 

شدند.
نیــروى هوایى پاکســتان از جنگنده هاى نوع 
«جى.اف-17» خود در 6 پایگاه و شش اسکادران 
چندمنظوره  با مسئولیت هاى مختلف بهره مى برد.

تا قبل از ســال 2016 میالدى حضور خلبانان 
ارتش پاکســتان در دوره هاى آموزشــى اسکادران 
«فرماندهــان رزم»17 پیش از ورود به رمپ پروازى 
جنگنده «جــى.اف-17» الزامى بود. اســکادران 
دوم که ابتدا در ســال 2016 میــالدى در پایگاه 
«مسرور» نیروى هوایى تأسیس و سپس به دالیل 
نامعلومى به پایگاه «شهباز» منتقل شد، با مجهز 
شدن جنگنده هاى خود به موشک هاى ضدکشتى، 
عالوه بر مأموریت دفــاع از حریم هوایى، به عنوان 

اسکادران ضدکشتى به خدمت خود ادامه داد.
اضافه شدن مأموریت جدید به اسکادران یادشده 
زمانى مورد تأیید فرماندهان ارشــد نیروى هوایى 
پاکســتان قرار گرفت که اسکادران دوم به موشک 
هوا به هواى هدایــت رادارى) اس دى-10ایى) و 
موشــک هوا به هواى چینى «پــى ال- 5 ایى» و 
همچنین بمب هاى چندمنظوره غیر هدایت  شونده 
500 پوندى «ام-کا 82» هزار پوندى «ام -کا 83» 
دو هزار پونــدى «ام-کا 84» و بمب هاى هدایت 

 لیزرى500 پوندى «جى.بى.یو-12» مجهز شد.

 نسخه بالك 3 جنگنده تاندر 
اکنون پس از اتمام تولیــد 26 فروند جنگنده 
«جى.اف-17بــى»، نیروى هوایى پاکســتان در 

نظر دارد تــا با تالش حداکثرى، جنگنده هاى نوع 
«جى.اف-17 بالك 3» توانمندتر و کارآمدترى را 
داشته باشد. «مارشال على نومان»، فرمانده نیروى 
هوایى پاکستان در ماه ژانویه سال میالدى گذشته 
در مصاحبــه اى اعالم کرده بود کــه  هم زمان با 
ساخت جنگنده هاى «جى.اف-17بى» در کارخانه 
هواپیماسازى پاکستان، یک کارخانه کوچک که از 
زیرمجموعه هاى مجتمع هوانوردى پاکستان است، 
کار بر روى اجزاى جنگنده  «جى.اف-17 بالك 3» 

را شروع کرده است.
انتخاب رادار مناســب براى جنگنده هاى نوع 
«جى.اف-17» تــا اواخر ســال 2019 میالدى 
طول کشــید؛ چرا که متخصصان پاکستانى سه 
گزینــه احتمالى را با دقت و وســواس بررســى 
مى کردند. رادار «کا.ال.جى- 7 اى» شرکت فناورى 
الکترونیکى چین18 از میان ســه گزینه احتمالى 
انتخاب شد. ارتقا و بهبود جنگنده هاى «جى.اف-

17 بالك 3» باید شامل ارتقاى آیونیک، سامانه هاى 
جنگ الکترونیک، افزایش میزان مهمات قابل حمل 
و مجهز شدن به سالح هاى پیشرفته باشد. با مجهز 
شدن جنگنده هاى «جى.اف-17» به رادارهاى «کا.

ال.جى- 7 اى»، این جنگنده ها قادر خواهند بود از 
سالح هایى با برد بیشتر استفاده کرده و همچنین 

چندین هواپیماى دشمن را رهگیرى کنند.
از  اســتفاده  درخصــوص  گمانه زنى هایــى 
موشــک هاى هوا به هواى «پــى.ال-10» و «پى.

ال-15» در جنگنــده «جى.اف-17بى» در آینده 
نزدیک وجــود دارد، ولى تاکنــون این گمانه زنى 
توســط هیچ یک از فرماندهان ارشد نیروى هوایى 

پاکستان تأیید یا تکذیب نشده است.
اولیــن پرواز جنگنده «جــى.اف-17 بالك 3» 

در گروه صنعت هوانــوردى به تاریخ به تاریخ 15 
دسامبر سال 2019 میالدى انجام  شده است.

دومین فروند از جنگنده یادشده نیز بنابر اظهارات 
«مارشال نومان» در ماه اوت سال میالدى گذشته 
به پرواز درآمده و آزمایش ها و ارزیابى هاى الزم را 
با موفقیت پشت سر گذاشته است. وى همچنین 
اعالم کرده که قرار اســت نیروى هوایى پاکستان 
اولین سرى از جنگنده هاى «جى.اف-17 بالك 3» 
خــود را پس از تمام آزمایش ها و ارزیابى هاى الزم 
در اوایل سال 2022 میالدى تحویل بگیرد. درواقع 
اولین فروند از جنگنده هاى «جى.اف-17 بالك 3» 
قرار اســت با رادار جدید خــود که در حال حاضر 
در دست ساخت توسط کارخانه تولیدى اویونیک 
پاکســتان و مجتمع هوانوردى این کشور است به 
پرواز دربیاید. کارخانه تولیدى اویونیک پاکســتان 
ســابقه کار بــر روى رادارهاى «گریفو» شــرکت 
«لئوناردو» ایتالیا نصب  شده بر روى جنگنده هاى 
«چنگدو اف- 7 پى/ پى جى»19 و «داســلت میراژ 
3»20  رادارهــاى «کا.ال.جى-7 اى» جنگنده هاى 
«جى.اف-17 بالك 1» و «جى.اف-17 بالك 2» 
را دارد که این ســابقه کارى باعث مى شود نیروى 
هوایى پاکستان با اطمینان بیشترى به این شرکت 
اجازه دهد تا بر روى رادارهاى جنگنده هاى  «جى.

اف-17 بالك 3» کار کند.
«مارشــال نومــان» اعالم کرده اســت نیروى 
هوایــى این کشــور تاکنــون 30 فرونــد از 50 
فرونــد جنگنده هــاى  «جــى.اف-17 بالك 3» 
خود را بــه کارخانه تولیدى اویونیک پاکســتان 
جهت بازبینى رادار ایــن جنگنده ها تحویل داده 
و مابقــى ایــن جنگنده ها در آینــده تحویل این 
کارخانه داده خواهند شــد. الزم به ذکر اســت با 
شــروع خط تولید رادار «کا.ال.جــى- 7 اى» در 
کارخانه تولیدى اویونیک پاکستان، امکان ارتقاى 
رادارهاى جنگنده هــاى «جى.اف-17 بالك 1» و 

«جى.اف-17 بالك 2» نیز وجود دارد.
طبــق اظهــارات فرمانــده نیــروى هوایــى 
پاکســتان، عالوه بر تفاوت رادارهاى جنگنده هاى 
«جى.اف-17 بــالك 3» و «جــى.اف-17 بالك 
2»، تفاوت هاى اصلى میان این دو جنگنده، کاله 
نمایش گرى اســت که نیروى هوایى این کشور و 
چند شــرکت چینى در حال انجام آزمایش ها بر 
روى آن هســتند، سامانه هدایت برقى سه محوره، 
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ســامانه ارتقایافتــه مدیریت جنــگ الکترونیک 
و افزایــش میــزان مهمــات قابل  حمل اســت. 
نیروى هوایى پاکســتان اخیراً هشــت پاد رهگیر 
«اسلسان»21 را براى جنگنده هاى «جى.اف-17» 
خود خریدارى کرده است. گفتنى است این کشور 
50 دستگاه دیگر از این پادها را در قالب سه دسته 
مختلف سفارش داده است. شــایان ذکر است پاد 
رهگیر «اسلسان» نسل جدیدى از پادهاى رهگیر 
است که توسط شــرکت «اسلسان» که متعلق به 
نیروى هاى مســلح ترکیه اســت، طراحى و تولید 
مى شود. گمانه زنى هایى مبنى بر جایگزینى موتور 
«کلیمــو- آر.دى-93»22 جنگنده «جى.اف-17» 
نیروى هوایى پاکســتان با بیش از 30 هزار ساعت 
پرواز موفق با یــک موتور چینى دیگر وجود دارد. 
با این  حال در ســال 2018 فرمانده اسبق نیروى 
هوایى پاکستان «مارشال انورخان» در مصاحبه اى 
عنــوان کرده نیــروى هوایى این کشــور تاکنون 
19هزار ســاعت پرواز موفق و بدون مشــکل را با 

«موتور کلیمو- آر.دى-93» تجربه کرده است.
وى همچنیــن گفته اســت در ابتدا موتورهاى 
یادشــده دود بیش از اندازه اى تولید مى کردند که 
اکنون این مشکل به میزان قابل توجهى کاهش  یافته 
و مهندسان و متخصصان امور نگهدارى هواپیماى 
نیروى هوایى پاکستان مشکلى درخصوص موتور 
یادشــده و یا قطعات یدکى آن ندارند. این موتور 
که ساخت کشور روسیه است، توسط کشور چین 
به پاکستان صادر مى شود و نیروى هوایى پاکستان 
در نظر دارد یک مرکز تخصصى تعمیر و نگهدارى 
موتور جنگنــده را در داخل کشــور و در «مرکز 
مهندســى هوایى 102»23 احــداث کند.  تاکنون 
138 فرونــد جنگنده «جــى.اف-17» به نیروى 
هوایى پاکســتان تحویل داده  شده است که 128 
فروند از آنها در طول 11 سال گذشته در مجتمع 
هواپیمایى پاکستان تولید شده اند.  با گذشت بیش 
از 20 سال از ورود جنگنده هاى «اف-7 پى.جى» 
به نیروى هوایى پاکســتان و بــا ورود بیش از 50 
فرونــد جنگنده «جى.اف-17بــالك 3» به جمع 
هواپیماهــاى جنگنده این نیرو، به نظر مى رســد 
جنگنده هاى «اف-7 پى.جى» به زودى از خدمت 

خارج شوند.
*ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى

:پی نوشت ھا

16- ECS: electronic countermeasures system
17-Combat Commanders Sqn (CCS)
18-China Electronics Technology Group Corporation
19- Chengdu F-7P/PG 
20-  Dassault  Mirage III
21- Aselsan
22- Klimov RD93
23-AED: 102 Air Engineering Depot
:منبع
1- Air Force Monthly Issue May 2021
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کتابى به یاد خلباِن قهرمان غفور جدى اردبیلى

جاى من بخوانجاى من بخوان
مرتضى مشاکى، کارشناسى ارشد تاریخ

    نیروى هوایى ارتش جمهورى اســالمى 
ایران از همان نخستین لحظات تجاوز دشمن 
بعثى به کشــورمان مأموریت هاى درخشان 
و موفقى علیه دشــمن متجاوز انجام داد که 
به جرئت مى تــوان گفت روند جنگ را تغییر 
داد و نگذاشت دشمن در راهبرد خود مبنى بر 
تصرف خوزستان جامه عمل بپوشاند؛ عملیات 

140فروندى از جمله این مأموریت هاست. 
دلیرمردان  براى انجام ایــن مأموریت ها، 
نیروى هوایى، با صداقت تمام از جانشــان 
همچون «شهید  خلبانانى  گذاشــتند؛  مایه 
با  که  اردبیلى»  جدى  غفور  خلبان  سرلشکر 
نخست  روزهاى  همان  در  بى مهرى ها،  وجود 
ایستاد  خاك  این  پاى  مردانه  دشمن،  تجاوز 
و تا روزى که روح واالیش به آسمان ها پرواز 

کرد، لباس پرواز را از تن خود بیرون نیاورد.

اگر قرار باشد کتاب زندگى این خلبان شجاع 
و غیرتمند را براى نسل امروز بازگو کنیم، باید به 
ســال 1359 بازگردیم؛ به روزى که غفور جدى 
اردبیلى با در پایگاه بوشهر مشغول بار زدن اسباب 
و اثاثیه زندگى اش بــود تا به تهران بازگردد، اما 
سایه هواپیماهاى دشمن، آسمان بوشهر را تاریک 
کرد. در چشم برهم زدنى پایگاه بوشهر و بسیارى 
از پایگاه هــاى نیروى هوایــى ارتش مورد حمله 
بمب افکن هاى ارتش عراق قرار گرفت و این براى 

یک خلبان ایرانى قابل تحمل نبود.
در میان وسایلش، به دنبال چمدان لباس هایش 
مى گشــت تا لباس پــروازش را پیدا کند؛ لباس 
پروازى که وقتــى آخرین بار آن را داخل چمدان 
مى گذاشت، بغض تلخى راه گلویش را بسته بود.

همســرش از او مى پرســد: غفــور دنبال چه 
هستى؟ در جواب مى گوید: به دنبال لباس پروازم 

مى گردم، من باید به محل کارم بازگردم. 
غفــور مصمم بود لباس پرواز را پیدا کند و در 
جــواب مى گوید: من براى چنیــن روزى درس 
خواندم و تربیت شــدم، غیرتــم قبول نمى کند 
همکارانــم را در این شــرایط تنهــا بگذارم. من 
مسئول امنیت پرواز این پایگاه هستم. شک ندارم 
عراقى ها باند پایگاه را بمباران کردند تا ما نتوانیم 

جواب این گستاخى شان را بدهیم...
غفور، با غیرتى مثال زدنى خودش را به فرمانده 
پایگاه، مرحوم سرهنگ دادپى  رساند و در پاسخ 
به سؤال فرمانده پایگاه که چرا بازگشته، مى گوید: 
قربان نمى توانم همکارانم را در این شــرایط تنها 
بگذارم. من بــراى چنین روزى ســال ها درس 
خواندم و ســاعت ها پرواز کردم، آمدم که بمانم؛ 

حتى به عنوان یک کارگر ساده...
غفور جدى اردبیلى، متولد سال 1324 در شهر 
اردبیل بود... روزى که قرار شد براى ادامه تحصیل 
به آمریکا اعزام شــود، مادرش دل تنگ و بى تاب 
پســر بود و پدر اما باصالبت و محکم همسرش 

را دل دارى مى داد که من پســرم را اول به خدا و 
بعد به آقام ابوالفضل عباس سپرده ام که مى دانم 

افتخار شهرم مى شود و سرافرازمان مى کند.
غفور جــدى اردبیلى، پس از طــى دورهاى 
آموزشــى در آمریکا به همراه ســایر دانشجویان 
اعزامــى به ایران بازمى گــردد و به عنوان خلبان 
کابین عقب هواپیمــاى اف-4 ابتــدا در پایگاه 
مهرآباد و ســپس در شــیراز و بعدها در بوشهر 

خدمت مى کند. 
غفور جدى اردبیلى موفقیت هاى چشم گیرى 
در دوران پروازى خود قبل از وقوع انقالب اسالمى 
داشــت که از جمله آن مى توان به کنترل و فرود 
موفق با جنگنده فانتوم اشــاره کــرد؛ زمانى که 
کابین عقب او به محض بروز مشکل در جنگنده، 
بــدون اطالع ایجکت کرد و جدى با مهارت تمام 
توانست جنگنده خود را سالم به باند پایگاه شیراز 
برســاند. هم رزمانش او را نخستین پرتاب کننده 
موشک اسپارو در جنگ مى دانند و همگى او را به 
تعهد  وفادارى و سخت گیرى هایش در مسئولیت 

ایمنى پرواز مى شناختند.
سرانجام سرگرد غفور جدى اردبیلى در تاریخ 
17 آبان ماه آخرین پروازش را انجام مى دهد؛ در 
آن روز در یک دسته دو فروندى به همراه کابین 
عقب خود «مرحوم حســین خلجــى» به قصد 
بمباران اهداف تعیین شــده پــرواز مى کنند که 
پس از انجــام موفق عملیات، مورد اصابت گلوله 
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پدافند دشمن قرار مى گیرند. غفور پس از کابین 
عقب خود دکمه ایجکت را مى زند، ولى متأسفانه 
آنچه نبایــد رخ مى داد، به وقوع پیوســت و چتر 
اضطرارى اش باز نشــد و در یک حادثه تلخ، روح 

بلندش به آسمان پرواز کرد.
پیکر شــهید غفور جــدى اردبیلــى را بنا به 
درخواســت مادرش به زادگاهش اردبیل منتقل 
کردند و در میان خیل عظیم مردم عاشــق این 

شهر به دستان سرد خاك سپرده شد.
کتاب «جاى من بخوان!» روایت زندگى «شهید 
سرلشکر خلبان غفور جدى اردبیلى» به قلم خانم 
«آذر ایرانى»، گوشه هایى از زندگى این مرد بزرگ 
اســت که همواره با منش و مرام پهلوانى زبان زد 
همگان بود. ایــن کتاب در قطع رقعى و در 136 
صفحه توسط انتشارات سازمان عقیدتى سیاسى 

ارتش چاپ و به عالقه مندان ارائه شده است.
در قسمتى از این کتاب، از قول همسر شهید 

مى خوانیم:

«براى پوریــا و پرهام به جــاى خواندن قصه 
پهلوانان شاهنامه، از قصه مردى خواهم گفت که 
عاشق بود؛ عاشق سرزمینش، عاشق تمام فرزندان 
سرزمینش. مى  گویم که پدرتان مى توانست با من 
و شــما بماند و زندگى راحتى داشته باشد، اما او 
رفت چون مى خواست همه کودکان این سرزمین 
با آرامش زندگى کنند؛ رفت تا ایران، ایران بماند و 
قصه دل دادگى تمام مردان این سرزمین که براى 
وطن جان خود را هدیه کردند، قرن ها در گوش ها 

زمزمه شود.
عزیز دلم! آن سفارش همیشگى ات را فراموش 
نخواهم کرد که مى  گفتى: روزى که مرا به خاك 
مى سپارید، باالى مزارم، برایم «اى ایران اى مرز 

پرگهر» را بخوان! مهربانــم، برایت از عمق جان 
مى  خوانــم و از تو روزى به آیندگان خواهم گفت 
تا سختى این عشــق بر ما آسان شود. تو و تمام 
مردانى که براى ایران حماســه آفریدید، در قلب 
تاریخ ایــن مرزوبوم تا ابــد آرام خواهید گرفت؛ 
تاریخى که آیندگانش به شما مى بالند و با افتخار 

نام شما را به زبان مى آورند.»
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  خالصه داستان 
فیلم منصور به جان فشانی هاي «شهید ستاري» در زمان فرماندهی اش بر نیروى 
هوایى کشــورمان اشاره داردکه با همکارى و اســتفاده از تجهیزات ارتش جمهورى 
اسالمى ایران ساخته شده  اســت. این فیلم برش هایی از زندگی شهید بزرگ جامعه 
ارتش به خصوص در بحبوحه جنگ عراق علیه ایران در بر دارد. در این فیلم، «ستاري» 
فردي اســت که براي دســت یابی به تجهیزات و اداوات مورد نیاز هواپیماهاي جنگی 
دســت به هر تالشی می زند. شرکت «یاشــی»، شرکتی است که تجهیز هواپیماهاي 
کشــور را برعهده دارد؛ «ســتاري» هواپیماهاي نیروي هوایی و همچنین بودجه را از 
این شــرکت خارج می کند و این مســئله سبب می شود تا رئیس شرکت مداخله ها و 
ســنگ اندازى هایی را علیه او ایجاد کند؛ اما «ســتاري» با تمهیدهاى مختلف، نه تنها 
این موانع را برطرف می ســازد، بلکه درصدد ساخت هواپیما برمی آید؛ کاري که همه 
آن را در شرایط جنگی کشور ناممکن می دانند. ستاري این هدف را با افت و خیزهاي 
فراوانی که براي او ایجاد مى شود عملی می سازد، حتی از پول خانه شخصی خود نیز 
براي تحقق این امر مایه می گذارد و درنهایت هواپیماي جنگی«آذرخش» را می سازد 

و به پرواز درمی آورد.
فیلم منصور پشت پرده هاي جنگ و مسائلی که وجود داشته و شاید براي مصلحت 
نباید فاش می شــدند(مثًال راه هاي دور زدن تحریم ها) و حاال با گذر زمان اجازه فاش 
شدن یافته اند را بیان مى کند. همین اشاره و بازنگرى به گذشته و گفتن ناگفته هاست 

که فیلم را براي تماشاچی جذاب می کند. 
این فیلم  یک فیلم دفاع مقدســى اســت و درواقع به عملیات پشــت پرده یکى از 
بزرگ ترین و قدرتمندترین بخش هاى ارتش جمهورى اســالمى ایران(نیروى هوایى) 
اشاره دارد. ما در کل مدت زمان تقریباً دو ساعته فیلم، شاهد تالش هاى شهید ستارى 
و گروهش براى مجهز کردن نیروى هوایى هستیم تا این نیرو بتواند در جنگ مقتدر 

باشد.
چالش اصلى ماجرا در فرماندهى و مدیریت شــهید ستارى در فیلم منصور، روى 
نحــوه اعمال مدیریت نهادهاى دیگر و دولت وقــت قرار دارد. در جایى از فیلم زمانى 
که کارکنان  مهندسى به نگرفتن حقوق اعتراض دارند و فرمانده منصوب شده توسط 
شــهید ستارى قصد استعفا دارد و از شهید ستارى  مى خواهد که موضوع را با دولت 
در میان بگذارد، شهید ستارى به صراحت مى گوید:: «بعد ماجراى یاشى، دولت با ما بد 
شــده و جواب سالم ما را هم نمى دهد.» و در جایى دیگر هم وزیر وقت صورت جلسه 
مى کند که «باید تمام تجهیزات و بخش تعمیرات مهندســى نیروى هوایى به شرکت 
یاشى انتقال پیدا کند.» با این حال باز هم شهید ستارى چشم امیدش به رئیس دولت 
است و با دعوت از رئیس جمهور وقت آیت اهللا خامنه اى(مدظله العالى) و راه اندازى پیش 
از موعد هواپیما قصد دارد از ایشان براى انجام کارش در مقابل سنگ اندازى مسئوالن 

همان دولت یارى بگیرد.
«محســن قصابیان» که بیشــتر به عنوان کارگردان شناخته مى شود، نقش شهید 
ســتارى را در فیلم «منصور» ایفا کرده اســت. هرچند که قصابیان تا به حال تجربه 
بازیگرى داشته، اما کمتر در نقش هاى اصلى و مهم ظاهر شده است. انتخاب او توسط 

کافه نقد

نویسند و کارگردان: 
 سیاوش سرمدى

بازیگران: 
محسن قصابیان، قاسم زارع،  
لیندا کیانى، حمیدرضا نعیمى 

و...

  هادى محمدنژاد  کارشناس ارشد ادبیات نمایشى  
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کارگردان براى ایفاى نقش شــهید منصور شهید 
ستارى، به دلیل شباهت ظاهرى فراوانى است که 
قصابیان به این شهید دارد و انتخاب هوشمندانه اى 
بوده است. البته گریم سنگین محسن قصابیان نیز 
در این شــباهت ظاهرى بیشتر تأثیرگذار بوده و 
گذشته از ظاهر شخصیت، قصابیان نیز به عنوان 

بازیگر از پس ایفاى نقش خود برآمده است. 
این بازیگر خراســانى موفق مى شود درگیرى ، 
تردید، نگرانى ها و احساســات مختلف شخصیت 
را به نمایش بگذارد و تماشــاگر را با خود همراه 
کنــد، درنتیجه گریم و بــازى قصابیان هر دو به 
باورپذیرى شهید ستارى کمک کرده اند. او تقریباً 
در همه دقایق و سکانس هاى فیلم حضور دارد و 
شاید درنهایت در پنج دقیقه از فیلم او را نبینیم. 
این حجم حضور قهرمان در پرده نقره اى، جواب 
داده و کارى کرده که بتوانیم شــهید ســتارى را 

بیشتر بشناسیم. 
فیلم ساز به درستى این قهرمان را یک سوپرمن 
معرفى نمى کند و ضعف هاى او را نیز نشــانمان 
مى دهــد. ما با یک فرمانــده نیروى هوایى طرف 
هستیم که مرد خانه اســت. او در فیلم هم یک 
فرمانده باابهت اســت و هم مردى میان سال که 
در خانه مانند یک پســربچه پرشــور و هیجان 
عاشــق ماکت هــاى هوایپمایش اســت و با آنها 
سرگرم مى شود. نشان دادن خصوصیات اخالقى 
شهید ســتارى، شــادى ها، غصه هایش و حتى 
کل کل هایش در گفت وگــو با مردم عادى، کارى 

کرده که این قهرمان قابل لمس باشد. 
فیلم مى توانست حضور موفق نیروى هوایى در 
ابتداى جنگ و یا همان مقاطع فرماندهى شهید 
ستارى را بازگو کند تا مخاطب صرفاً با کمبودها، 
مشــکالت و موانع مواجه نشــود. سکانس دیدن 
هواپیماهاى از کار افتــاده اگر چه کمى غلوآمیز 
بود ولى چنانچه ضرورت وجود این ســکانس را 
بپذیریم، الزم بــود به صورت متعادل از عقبه کار 
نیروى هوایى و موفقیت هــاى این نیروى هم به 

زبان  آورده مى شد.
برخورد دوگانه فیلم ساز در فیلم منصور شاید در 

فضاى آن دوران انقالب که به هر حال اشکال هایى 
در برخوردها نیز وجود داشته و تعریفى که فیلم 
از انقالب مى دهد باورپذیر باشد؛ پیرمرد گیرکرده 
در ترافیک، از شاه مخلوع و برادر خلبان خودش 
مى گوید که به دلیل نداشــتن اطالعات سیاسى و 
یا دینى، تســویه شده و حاال در کانادا پیک پیتزا 
شده اســت. نیروى هوایى ارتش ایران تا قبل از 
شــروع جنگ تحمیلى نیز یکــى از مجهزترین 
نیروها بود و خلبانان حاذقى در آن حضور داشتند؛ 
همان طورکه خود فیلم به درستى اشاره مى کند، 
برخــى از این خلبانــان به خاطر سیاســت هاى 
قابل اشکال عده اى از مسئوالن رده میانى آن زمان، 
ایران را ترك کردند. نمایندگان دادگسترى که به 
خانه مهندس حمله مى کنند؛ نماینده دادستانى 
که در کارگاه را پلمب مى کند و...  اتفاقى یا عمدى 
تمام قیافه هاى انقالبى موجود در داستان آدم هاى 
دافعه برانگیز هستند؛ از مهندس لقمان مدیرعامل 
اهل سوءاستفاده شرکت «یاشى» تا مهندسى که 
اعتراض به وضعیت حقوق دارد که این نمى تواند 

منطبق با واقعیت باشد.
 بــه هر جهت آن فضاى انقالبى و ملتهب دهه 
شصت بى اِشکال نیست، اما این دور از انصاف است 
که ما صرفاً انگشــت روى چند نفر که ناآگاهانه 
رفتارهایى قابل اشــکال را داشــته اند بگذاریم و 
بگوییم اینها انقالبیون هستند؛ این از اشکال هاى 
وارده بر فیلم است؛ اشکالى که در برخى فیلم هاى 
دیگر نیز ما دیده ایــم که به منظور گرفتن خنده 
از مخاطب ســاخته شــده اند، اما در این فیلم به 
نظر مى رسد نمى بایســت به این شکل ساخته و 
پرداخته مى شد؛ به هر حال هر اثر اِشکال هایى نیز 

ممکن است داشته باشد.
 «ســرمدى» داســتانى قدرتمند در دستانش 
داشــته که حرف هاى زیادى مى توانســته در آن 
بزند. به واسطه حضور «مؤسســه اوج» در پشت 
پرده فیلم، تا جاى ممکن هم دســتانش باز بوده 
است. امکانات خوبى همچون لوکیشن هاى بزرگ 
و هواپیما توســط ارتش در اختیــارش قرار داده 
شــده و همچنین اجازه داشته تا بتواند مسئوالن 

سیاسى رده اول کشــور را در فیلم حضور به هم 
رســاند. تا جــاى ممکن و آن قــدرى که فضاى 
سیاسى کشــور اجازه مى دهد، فیلم فضا را براى 
سرمدى بازگذاشته، به طورى که صداى سخنرانى 
آیت اهللا منتظرى هم در فیلم گنجانده شده است. 
حضور همین افراد سیاسى در فیلم برگ برنده اى 
براى فیلم منصور است. داستانى که سرمدى در 
دستش داشــته و اجازه هایى که به او داده شده، 
آن قدرى است که او مى توانست این درام را تبدیل 
به یکى از آثار به یادماندنى سینما کند؛ با این حال 
فیلم در پایان دستاورد شایسته اى دارد و مخاطب 
را به احســاس نیاز براى پرواز آذرخش مى رساند 
و زمینه اى ایجاد مى کنــد تا مخاطب هم همراه 
شهید ستارى که از تخت بیمارستان به کنار باند 
پرواز آمده است، از پرواز لذت ببرد و به خود ببالد. 
باید اعتراف کرد که شهید ستارى توانست تا حد 
زیادى نیروى هوایى را سروسامان دهد و فیلم هم 

دقیقاً نمایشگر همین تالش است.
شــهید ســتارى با فداکارى ، ازخودگذشتگى ، 
فروتنى، شــجاعت و قدرتى که داشت، حکم یک 
قهرمــان ملى را دارد؛ بنابراین فــارغ از هر تفکر 
و عقیــده اى، دیدن تنها گوشــه اى از قهرمانى ها 
و مصائب این فرمانده روى پرده ســینما، تجربه 
خوب و لذت بخشــى براى تماشــاگر خواهد بود. 
واکنش مــردم به موفقیت هاى شــهید و بعضى 
اتفاق هــاى در فیلم نیز گواه این موضوع اســت 
که تماشــاى «منصــور» مخاطب را بــا قهرمان 
قصه همراه مى کند و او را به تحســین وامى دارد. 
بنابراین عالوه بر ویژگى هاى فیلم، اهمیت و جایگاه 
شخصیت شهید ســتارى و اینکه او یک قهرمان 
ملى و البته محبوب اســت، دلیلى براى تماشاى 

فیلم «منصور» است.
 «سورنا ســتارى» فرزند شهید ستارى که 
معاون علمى و فناورى رئیس جمهور اســت، در 
همان زمان اکران فیلم در جشــنواره فیلم فجر 
درباره این فیلم به یکى از خبرگزارى ها، ســینما 
پرس یا خبرگــزارى دیگرى گفته بود: «منصور» 

بخشى از زندگى پدرم بود.
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برخى مشــکالت چنان عمومیت دارند و گربیان گیر جامعه هســتند که 
مردم آنها را احســاس نمى کنند و نمى بینند. درواقــع مى بینند، ولى آنها را 
عادى مى پندارند و تصور مى کنند که باید چنان باشــد. از آن جمله، مسئله 
«خواندن» اســت؛ یا بهتر بگوییم که مردم تصــور مى کنند مى دانند چگونه 
بخوانند، درحالى که بیشترشان این هنر را ندارند و خواندن آنها در حد خواندن 
ابتدایى اســت. دقت نکردن منجر به درك نکردن و این امر باعث فراموشــى 
سریع مطالب خواهد شد. براى خواندن کتاب، برخوردارى از مهارت خواندن 
شرط الزم است، اما کافى نیست؛ به ویژه اگر بخواهیم کتاب آموزشى یا درسى 
بخوانیم و مطالب آن را درك کنیم. خواندن مهارتى است که باید آن را آموخت 
و تمرین کرد. هیچ کس فقط با تذکراتى چون «دقت کنید» و «خوب بخوانید» 

نمى تواند خواننده خوبى شود.
«چگونه کتاب بخوانیم» شناخته شده ترین مرجع کتاب خوانى است 
و اگر به یک کارشناس کتاب بگویید که تنها یک کتاب درباره روش 
کتاب خوانى به شــما معرفى کند، به احتمال زیاد این کتاب را معرفى 

خواهد کرد، اثر «مورتیمر آدلر و چارلز ون دورن.»
نسخه اول این کتاب در سال 1940 میالدى منتشر شده و نسخه ویرایش 
شــده آن مربوط به سال 1972 است. به عبارتى اکنون بیش از هشتاد سال از 
انتشار آن مى گذرد، اما همچنان با اقبال جهانى روبه روست. «سایت آمازون» 

کتابخانه

فقط کتاب خوان ها فقط کتاب خوان ها 
بـخـو ا نــنـدبـخـو ا نــنـد
   رحمت اهللا شکرى،  کارشناسى ارشد کتابدارى   

فروش این کتاب را بیش از 500 هزار نســخه برآورد کرده است. منتقدان 
ادبى، این کتاب را یکى از «آثار کالســیک زنده جهان» مى نامند و «انجمن 
جهانى مدیریت اطالعات» کتاب «آدلر» را در فهرســت آثارى قرار داده  که 

هر مدیرى باید بخواند.
نویسندگان کتاب مخاطبان خود را افراد بى عالقه به کتاب و کتاب خوانى 
در نظر نگرفته اند، بلکه خواننده خود را کســى فرض کرده اند که اهل کتاب 
و کتاب خوانى اســت و هیچ مشــکلى با خواندن و زیــاد خواندن ندارد؛ اما 
مى خواهد هنگام خواندن توشه بیشتر و بهترى برگیرد و دستاوردهاى بیشتر 

و عمیق ترى از مطالعه کتاب برایش حاصل شود.
در این کتاب، روش  هــاى کامًال مفیدى را بــراى رده بندى موضوعى 
کتاب ها، خواندن هوشــمندانه متن و ارتباط سازنده خواننده با نویسنده 
ارائه مى شــود و میان چهار ســطح «خوانش ابتدایــى، اجمالى، تحلیلى 
و تلفیقى» و «ادراك تفکر و یادگیرى» تمایز قائل اســت. نویســندگان 
در این کتــاب به خوانندگان مختلف (از خواننده معمولى و ســطحى تا 
حرفه اى) توجــه کرده اند و براى هرکدام توصیــه و راهکارهاى مختلفى 
براى دســت یابى به انواع مطالب خواندنى ازجمله: کتاب هاى کاربردى و 
نظرى، ادبیات، تاریخ، علوم، ریاضیات، علوم اجتماعى و فلسفه و همچنین 

کتاب هاى مرجع، روزنامه نگارى و حتى آگهى ارائه داده اند.
نویسندگان کتاب «چگونه کتاب بخوانیم» بیشتر تأکیدشان براى مطالعه 
اثربخش اســت. آنها بــه خوانندگان خود توصیه مى کنند که «نترســید و 
کتاب هاى کمى دشوارتر را انتخاب کنید»؛ همان طور که در انتخاب دوست 
سفارش شده که با آنانى بیشتر نشست و برخاست داشته باشیم که از نظر 
دانش، تجربه و علم از ما باالتر هستند؛ تا از هم نشینى و هم سخنى با آنان، 
علم و تجربه مان افزون شــود. در این کتاب نیز همین تأکید را نویسندگان 
به خوانندگان کتاب خوان دارند؛ آنان تأکید مى کنند وقتى به سراغ کتاب ها 
مى روید، کتاب هایى را انتخاب کنید که کمى از ســطح آگاهى و درك شما 
باالتر باشــند. چراکه اگر قرار باشد کتابى را انتخاب کنیم که همه نکات و 
توضیحات آن را به ســادگى درك کنیم، احتماالً به نسبت وقتى  که برایش 
صرف مى کنیم، دســتاورد چندانى نخواهیم داشت. براى اثربخش تر بودن 
کتاب ها باید زمان بیشــترى براى خواندن آنها صرف کرد و به ذهن فشــار 
بیشــترى آورد تا نگرش توســعه  یابد و فکر عمیق تر شود. چراکه خاصیت 

انسانى انسان، به فکر و نگرش اوست.
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گفت وگو با خانواده قرآنى ارتش
محمد عباسى  (ارسالى از عقیدتى سیاسى نیروى دریایى ارتش)

  قـرآن 
استفاده از دریاى بى کران معنویت

با خانواده قرآنى «ناوبان یکم محمد گودرزى» در ســتاد نیروى دریایى ارتش آشنا 
شدیم. همسر ایشان با شرکت در کالس هاى آموزش قرآن و کسب مهارت در این زمینه، 
موفق به کسب رتبه هاى برتر قرآن در زمینه حفظ شده است. سپس فرزند این خانواده 
نیز با کمک والدین در راه حفظ قرآن قدم گذاشته وموفقیت هایى کسب کرده است. با 

این خانواده قرآنى گفت وگویى انجام داده ایم که در ادامه مى خوانید.

 لطفاً خودتان را معرفى کنید؟
«مریم گودرزى» هســتم؛ داراى دیپلم 
مدیریــت خانواده، حافظ 25 جزء و مربى 

حفظ قرآن.

  بوده چگونه  حفظ  براى  شــما  روش 
است؟ 

ابتدا آیات قرآنى را ســه بار گوش کرده 
و پس از خواندن ترجمه آن، سه بار پیش 
خودم تکرارش مى کنم. سپس به حفظ آیه 
مى پــردازم و بعد از آیه اول، آیه دوم را به 
همین صورت حفظ و سرانجام آیه هاى اول 
و دوم را بــا هم تالوت مى کنم و به همین 

روش حفظ را انجام مى دهم.

 تاکنون چه  رتبه هایى کسب کرده اید؟
رتبــه اول مقطع 10 جــزء، رتبه اول 
15 جــزء و رتبــه دوم 20 جــزء نیروى 
دریایــى ارتش و همچنیــن رتبه اول 25 
جزء مسابقات بسیج ازجمله موفقیت ها و 
رتبه هایى هستند که تاکنون کسب کرده ام.

  است سال  چند  قرآن  مربى  به عنوان 
در امر آموزش قرآن فعالیت دارید و در 
این مدت چند نفر را به عنوان حافظ قرآن 

تربیت کرده اید؟
 حدود دو سال است که در امر آموزش 
قرآن فعالیــت مى کنــم و در این مدت 
توانسته ام شــانزده نفر را به عنوان حافظ 

قرآن تربیت کنم.

حفظ
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  همســر و خانواده در موفقیت هاى شما
چقدر دخیل بوده اند؟

با تشویق همســرم و فرزندانم توانسته ام 
حافظ قرآن شــوم و از این دریاى بى کران 

معنویت بهره ببرم. 

  انتظار شما در مسیر حفظ و آموزش قرآن
چیست؟ به عنوان حافظ قرآن، مشکالت و 
پیشنهادهاى خود را به منظور بهره بردارى 

مسئوالن و دیگران بیان کنید.
بنده به عنوان حافظ قرآن و مربى حفظ، 
از مســئوالن محترم و زحمت کش عقیدتى 
سیاســى انتظار دارم به صورت مدام تمامى 
حافظــان را رصد کــرده و پیگیر رشــد و 
پیشرفتشان باشند تا یک حافظ نوپا به هدف 
اصلى خود که حفظ کل قرآن اســت برسد. 
برنامه هاى تفریحى و زیارتى براى حافظان 
قرآن در مسیر حفظ قرآن، به همراه برگزارى 
کالس هاى اخالقى به صورت هفتگى، امرى 
بســیار مهم و تأثیرگــذار در زمینه حفظ 
قرآن اســت.همچنین الزم اســت برگزارى 
کالس هــاى حفظ و کارگاه هاى آموزشــى 
حفــظ قرآن، تجوید، صوت و لحن نیز براى 

حافظان قرآنى برنامه ریزى شود.

 از اینکه همسر یک  
حافظ قرآن هستم بسیار خوشحالم

در ادمه به گفت وگو با «ناوبان یکم محمد 
گودرزى» جمعــى نیــروى دریایى ارتش 

پرداختیم. 
  از چه سالى زندگى مشترك خود را آغاز

کردید و از اینکه همســر حافظ 25 جزء 
قرآن کریم هستید، چه احساسى دارید؟ 

ما در سال 1378 زندگى مشترك را آغاز 
کردم و از اینکه همســر یــک حافظ قرآن 
هستم بسیار خوشحالم؛ چرا که فعالیت هاى 
قرآنى همه ابعاد زندگى و مسئولیت همسرم 
را در تربیت فرزندانم تحت الشعاع قرار داده  

است.

  چگونه شما،  کارى  مشــغله  به  با توجه 
همسرتان در کنار خانه دارى به حفظ قرآن 

کریم نیز مى پردازد؟
همســرم زمانــى کــه بنــده در پایگاه 
دریایى بوشــهر مشــغول خدمــت بودم،

 در کالس هــاى روخوانى جلســات قرآنى 
کــه در ســطح شــهرك برگزار مى شــد

 شرکت مى کرد و وقتى بنده به تهران منتقل 
شــدم نیز این امر ادامه یافت. همســرم در 
کالس هاى قرآن ستاد نیروى دریایى ارتش 
شرکت کرده و با تشویق استادان و دوستان 
همسرم و بنده، ایشان حفظ قرآن را شروع 
کردند. اکنون ایشان تمام اوقات فراغت خود 
در زندگــى را به حفــظ، یادگیرى و درك 

آموزه هاى قرآن مى پردازد.

  چه پیشــنهادى براى پیشرفت کمى و
کیفى حفاظ قرآن دارید؟ 

پیشنهادهاى بنده جهت پیشرفت حفظ 
قــرآن در ارتــش، در چند مــورد خالصه 
مى شــود: 1- ایجــاد انگیزه در شــخص، 
خانواده و تشویق توسط والدین و همسران 
2- تشویق و ترغیب حفاظ توسط مسئوالن 
و یا مدیران قرآنى پایگاه ها 3- ایجاد محیطى 
امن صرفاً جهت آموزش حفظ و درك مفاهیم 
قرآنى 4- استفاده از مربیان و استادان قرآنى 

درون سازمان یا درون پایگاهى.

آرزویم حافظ کل قرآن شدن و تحصیل 
در رشته پزشکى است

در ادامه، «ســورنا گودرزى» فرزند خانواده و 
حافــظ 20 جزء قرآن نیز با ما هم کالم شــد. او 
اکنون در ســتاد نیروى دریایــى ارتش، در پایه 
دهم تجربى دبیرستان نمونه دولتى ابوعلى سینا 

مشغول تحصیل است.
  از چند سالگى حفظ قرآن را شروع و تاکنون

چه موفقیت هایى کسب کرده اید؟
من از هشــت ســالگى حفظ قرآن را شــروع 
کــردم و مقام هایــى که تاکنون کســب کرده ام 
عبارتند از: نفر سوم بخش 5 جزء مسابقات بسیج 
اســتان تهران؛ نفر اول بخش 5 جزء مســابقات 
دانش آموزى استان تهران؛ نفر سوم بخش10 جزء 
ستاد نیروى دریایى ارتش؛ نفر اول بخش 15جزء 
نیــروى دریایى ارتش؛ نفر ســوم بخش 15جزء 
ارتش؛ نفر اول بخش 15جزء ستاد کل نیروهاى 
مســلح؛ نفر اول بخش 15جزء بســیج و نفر اول 
بخش20 جزء نیروى دریایى ارتش، داجا نفر اول 

مقام هایى هستند که تاکنون کسب کرده ام.

  عالوه بر حفظ قرآن به چه فعالیت هاى دیگرى
عالقه دارید؟

رشته ورزشــى والیبال، بازى هاى فکرى، امور 
رایانه اى و موفقیت در کنکور و تحصیل در رشته 
پزشکى از دیگر عالقه هاى من هستند. آرزو دارم 
در آینده حافظ کل قرآن شوم و بتوانم در رشته 

پزشکى تحصیل کنم.
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  لطفاً به صورت مختصر این مجموعه، امکانات و خدمات آن را
براى خوانندگان نشریه صف توضیح دهید.

باتوجه به اهمیت طرح نشــاط براى خانواده کارکنان ارتش، 
با دســتور ویژه «امیر سرتیپ کیومرث حیدرى» فرمانده محترم 
نیــروى زمینى ارتــش و همچنین همت فرمانــده وقت آماد و 
پشتیبانى نیروى زمینى(امیر سرتیپ دوم عزیزى)، این مجموعه 
«باغ و رستوران ارغوان» جهت خدمت رسانى به خانواده محترم 
کارکنان ارتش، در اول آذرماه 1399 افتتاح شــد. این مجموعه 
داراى پنج طبقه و در مساحت هشت هزار مترمربع است که هر 

رنگ ارغوان فضایى به رنگ ارغوانفضایى به 
گفت وگو با مدیر باغ رستوران ارغوان نیروى زمینى ارتشگفت وگو با مدیر باغ رستوران ارغوان نیروى زمینى ارتش

یکى از دغدغه هاى اصلى فرماندهان ارتش جمهورى 
اســالمى ایران، فراهم کردن شرایط الزم براى ایجاد 
نشاط، شادى، احساس غرور، روحیه باال و رفاه نسبى 
کارکنان ارتش و خانواده آنان است. در این خصوص 
فرماندهان سعى دارند با امکانات موجود، جهت هرچه 
بهتر شدن فضاى مناســب براى استفاده کارکنان و 
خانواده آنان با ایجاد و بازسازى مجموعه هاى فرهنگى، 

ورزشى و تفریحى تالش کنند. 
در این راستا فرماندهى محترم نیروى زمینى ارتش 
«امیر سرتیپ حیدرى» با درایت و استفاده از اراضى 
و امکانات موجود در منطقه آجودانیه تهران، فضاى 
بسیار مناسبى براى نشــاط و ارتقاى سطح روحى و 
رفاهى کارکنان و خانواده بزرگ نیروى زمینى فراهم 

کرده که مورد اقبال و توجه خاصى قرار گرفته است.
خانواده  و  ارتش  کارکنان  بیشتر  آشنایى  به منظور 
آنان با امکانات این مجموعه و شرایط استفاده از آنها 
با مدیر «مجموعه باغ رســتوران ارغوان» به گفت گو 
نشســته ایم که خالصه اى از آن را مى خوانید. یادآور 
مى شــویم که مدیر این مجموعه، «ایرج صبح شاد» 
از کارکنان بازنشسته نیروى زمینى ارتش جمهورى 
اسالمى ایران است که از ابتداى خدمت خود در امور 
رفاهى و خدماتى مشــغول فعالیت بوده و درواقع با 
کسب تجربه بسیار خوب اکنون مدیریت مجموعه را 

برعهده دارد. 
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طبقه آن داراى آالچیق هاى مجزایى اســت. یک 
باغ گیالس با مســاحت سه هزار مترمربع و یک 
جنگل با مســاحت حدود هفت هزار مترمربع در 
این مجموعه قرار دارد. در طبقه منفى یک آن نیز 
باغ پرندگان وجــود دارد. این مکان داراى هجده 
آالچیق سرپوشیده اســت که کف هر آالچیق با 
فرش یا فرشینه پوشیده شــده و هرکدام از آنها 
داراى امکانات گرمایشــى، سرمایشــى و صوتى 
اســت. این مجموعه داراى یک رستوران بزرگ با 
ظرفیت 120 نفر و سه پارکینگ عمومى است. باغ 
پرندگان و آتلیه عکاسى نیز داخل رستوران وجود 
دارد. کارتینگ، پینت بال، اسکى روى یخ و باشگاه 
بدن سازى بخشى از امکانات این مجموعه است که 
به بخش خصوصى واگذار شده است، ولى کارکنان 
غیور ارتــش پنجاه درصد و دیگر قســمت هاى 
نیروهاى مســلح، با معرفى مــا از تخفیف ویژه 
بهره مند مى شوند. نکته  مهمى که در ساخت این 
مجموعه حائز اهمیت است، اتکا به توان نیروهاى 
ارتش در تمام مراحل احداث و ساخت آن است؛ 
به گونه اى که بیش از هفتاد درصد کارهاى ساخت 
و تجهیــز این مجموعه بــزرگ را کارکنان خبره 

نیروى زمینى انجام داده اند.

  رســتوران باتوجه به اینکه مجموعه باغ و 
ارغوان به منظور افزایش روحیه کارکنان ارتش و 
خانواده هاى آنها ایجاد شده، آیا استفاده از این 

مجموعه براى عموم مردم آزاد است؟
بله، اســتفاده از این مجموعه براى عموم آزاد 
است، اما اولویت پذیرش با افراد و خانواده کارکنان 
نیروهاى مســلح اســت. کارکنان عزیز نیروهاى 
مسلح  و همکاران ارتشــى با نشان دادن مدرك 

شناسایى از این تخفیف ها بهره مند  مى شوند.

 آیا از این مجموعه استقبال شده است؟
خوشــبختانه افراد غیرنظامــى زیادى به این 

مجموعه مى آیند و باتوجه به فضاى بزرگ، وجود 
پارکینیگ، آب و هواى مناســب و تنوع غذاهاى 
موجود، گاهى حتى  به دلیل پر شــدن ظرفیت 

امکان ارائه خدمات به آنها را نداریم. 

 چه تبلیغاتى براى این مجموعه انجام داده اید؟
متأسفانه به خاطر شناخته نبودن این مجموعه 
در میان خانواده کارکنــان ارتش، خیلى از آنها از 
وجود چنیــن مجموعه اى بى اطالع هســتند. ما 
تاکنون تبلیغ خاصى انجام نداده ایم، ولى امید است 
با درج این گفتار در نشــریه خانواده صف ارتش، 
همکاران عزیــز از وجود چنین مجموعه اى مطلع 
شوند و از این امکانات که ارتش در اختیار آنان قرار 
داده استفاده کنند. الزم است بگویم که در کشور 

کمتر مجموعه اى با این امکانات وجود دارد.

 چرا هیچ تبلیغى انجام نداده اید؟
متأســفانه افتتاح ایــن مجموعه با شــروع 
همه گیرى بیمارى کرونا هم زمان شــد و به دلیل 
جلوگیرى از ازدحام جمعیــت تصمیم گرفتیم 

تبلیغاتى انجام ندهیم تا ازدحامى ایجاد نشود. 

  ،پذیرش میهمان براى برگزارى مراسم  ولیمه
ازدواج و رزرو این مجموعه چگونه است؟

برگزارى مراسم و میهمانى ها در این مجموعه 
براى کارکنان نیروهاى مسلح به خصوص ارتش 
از تخفیف هاى ویژه اى برخوردار اســت. معموالً 
باتوجه به روزها و مناسبت هاى مذهبى الزم است 
همکاران عزیز یک هفته  و یا یک ماه قبل، جهت 

رزرو اقدام کنند.

  یک مجموعه،  ایــن  زیبایى  به  باتوجه 
خانواده چه مدت زمان مى تواند از امکانات 

اینجا استفاده کند؟
ما در دو نوبت فعالیت داریم؛ از ساعت 9 صبح 
تا 16 و 17 تا 23 که خانواده هاى عزیز مى توانند 

در یک و یا دو نوبت میهمان ما باشند.

  اگر خانواده اى میهمان داشــته باشد و
بخواهد به مجموعه بیاید، آیا از تخفیفات 

ارتشى بودن نیز بهره مند مى شود؟
بله، با نشان دادن مدرکى که دال بر کارکنان 
نیروهاى مســلح و به خصوص ارتش باشد، همه 

آنها از تخفیف برخوردار مى شوند.

  در ارتش جایى مشــابه این مجموعه وجود
دارد؟

این مجموعه منحصربه فرد اســت و مشابه آن 
کمتر وجود دارد. 

  چه آینــده اى را براى ایــن مجموعه
پیش بینى مى کنید؟

امیدواریــم با هدایت و کمک فرماندهان عزیز 
نیروى زمینى، در آینده نزدیک تعدادى آالچیق 
روباز در جنگل براى فصل تابستان بنا کنیم. در 
نظر داریم ان شاءهللا یک کافى شاپ هم در قسمت 

باالى مجموعه راه اندازى کنیم.

 سخن پایانى شما؟
ایــن مجموعه در منطقــه آجودانیــه، خیابان 
سیزدهم شرقى، پشت فرماندهى آماد و پشتیبانى 
نیــروى زمینى ارتش قــرار دارد. امید اســت این 
مجموعه در نشــریه خانواده ارتش معرفى شــود تا 
خانواده هاى نیروهاى مســلح به خصــوص خانواده 
بزرگ ارتش، از وجود چنین مجموعه اى با این همه 
امکانات منحصربه فرد، مطلع شــوند و جهت اوقات 
فراغت، تفریح و استراحت، از این مجموعه استفاده 

کنند.
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 کـریـمـه اهـل بـیـت (علیهم السالم)
نهالى که در بوستان امامت بروید، از آب 
عفاف و نور فضیلت سیراب شود و رشد یابد 
و با گذشــت زمان، خود به شــاخه اى پربار 
و زیبا از «شــجره طیبه» دودمان رســول 
اکرم (ص) تبدیل  شود، اگر «کریمه اهل بیت» 
نیســت، پس چیســت؟ این دختر فرزانه 
که به نام مبــارك «فاطمه معصومه»(س) 
می شناسیَمش، در خانه اي که پدرى وارسته 
چون امام موسى(ع) و برادري واالمقام چون 
امام رضا(ع) در آن می زیسته، بزرگ می شود 
و در دامان ایمان و پاکی رشد و نمو می کند 
و در چشمه عفاف، عصمت، علم و حکمت، 
به طهارت روح و جان می رســد. (قربانیان، 

(16:1397

 عالمه غیرمعلمه  
حضرت فاطمــه معصومه (س) در خاندانى که 
سرچشمه علم و تقوا و فضایل اخالقى بودند، نشو و 
نما یافت. پس از آنکه پدر بزرگوار آن بانوى گرامى 
به شهادت رسید، فرزند ارجمند آن امام یعنى امام 
رضا (ع) عهده دار امــر تعلیم و تربیت خواهران و 
برادران خود شد. در اثر توجهات زیاد آن حضرت، 
هر یک از فرزندان امام موسى کاظم (ع) به مقامى 
واال دســت یافتند و زبانزد عام و خاص شــدند. 
ابن صباغ  مالکــى دراین باره مى گویــد: «هر یک 
از فرزندان ابى الحســن  موســى معروف به کاظم، 
فضیلتى مشهور دارند.» (مالکى،1422، ج1: 240) 
نیز اربلى در این زمینه مى نویسد: «براى هر یک از 
فرزندان ابى الحسن  موسى (ع) فضیلت و منقبتى 

معروف وجود دارد. (اربلى، 1405، ج3: 30)

آنچه مســلم اســت، در میان فرزنــدان امام 
موســى کاظم (ع)، بعد از امام رضا (ع)، حضرت 
فاطمه معصومه (س) از نظــر علمى و اخالقى، 
واالمقام ترین آنان اســت. این حقیقت از اسامى،  
القــاب، تعریف ها و توصیف هایــى که ائمه اطهار 
(علیهم الســالم) از وى کرده اند، آشــکار است و 
باتوجــه به این حقیقت که ارتبــاط تنگاتنگ و 
غیرقابل انفکاکى میان تهذیب نفس و طى مدارج 
اخالقى، عرفانــى، حصول علــوم اصیل الهى و 
حکمت وجود دارد، مى توان به رتبه و مقام علمى 
غیرقابل توصیف حضرت معصومه (س) پى بُرد و 
به این نکته واقف شد که ایشان نیز مانند حضرت 
زینب (س) عالمه غیرمعلمه بودند. آنچه این سخن 
روایت «صالح بن عرندس حلى»  مى کند،  تأیید  را 
عالم بزرگوار شــیعى قرن نهم در کتاب «کشف 
اللئالــى» اســت. (مهدى پــور،1384: 62) وى 
مى گوید: «روزى جمعى از شیعیان به قصد دیدار 
حضرت موسى بن جعفر (ع) و پرسیدن سؤاالهایى 
از ایشان به مدینه منوره مشرف شدند. چون امام 
کاظم (ع) در مســافرت بودند، سؤال هاى خود را 
به حضرت فاطمه معصومه (س) که در آن هنگام 
کودکى خردسال بیش نبود، تحویل دادند. فرداى 
آن روز براى بار دیگر به منزل امام َشــرف حضور 
پیدا کردند، لیکن هنوز ایشــان از سفر برنگشته 
بودند. چون ناگزیر به بازگشت بودند، مسائل خود 
را مطالبــه کردند تا در مســافرت بعدى خدمت 
امام برسند. غافل از اینکه حضرت معصومه (س) 
جواب پرسش ها را نوشته است. وقتى پاسخ ها را 
مالحظه کردند، بسیار خوشحال شدند و پس از 
سپاس گزارى فراوان، شهر مدینه را ترك گفتند. از 
قضاى روزگار در بین راه با امام موسى بن جعفر(ع) 
مواجه شــده، ماجراى خویش را بازگفتند. چون 
امام پاسخ سؤاالت را مطالعه کرد، سه بار فرمود: 

«فداها ابوها»، پدرش فدایش. (همان: 63-64)
در سال دویســت هجرى قمرى، در پى اصرار 
و تهدید مأمون عباسى، سفر تبعیدگونه حضرت 
رضــا (ع) به مرو انجام شــد و آن حضرت بدون 
اینکه شخصى از بستگان و اهل بیت خود را همراه 
ببرند، راهى خراسان شدند. یک سال بعد از هجرت 
برادر، حضرت فاطمه معصومه (س) به شوق دیدار 
برادر و اَداى رسالت زینبى و پیام والیت به همراه 

وان ای با یار   ی مام  و ال
  الهه کیارستمى،
 کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسالمى
 آگاهى یافتن از فرهنگ و روش زندگى اهل بیت پیامبر اکرم (ص) یکى از اصلى ترین 
راه هاى شــناخت آیین محمدى و بهره مندى از آن است؛ زیرا آنها تبلورى از مکتب 
حیات بخش اسالم هستند. در این میان، شناخت زندگى حضرت فاطمه معصومه (س)، 
بانویى که در دوره غم و غربت، مدافع و تنها مایه تسلى برادرشان امام رضا (ع) بود، 
مى تواند موجب رشد بیشتر بانوان و تمام افراد جامعه شود و آنان را در مسیر ترقى 

معنوى هدایت کند. (قربانیان، 14:1397)
تأسى به زنان واالمقامى همچون حضرت فاطمه معصومه (س) سبب شده تا دختران 
و زنان جامعه کنونى، با تحول فکرى و روحى بزرگ نسبت، به سرنوشت خود، خانواده، 

اسالم و جامعه احساس مسئولیت کنند. (محمدى اشتهاردى، 1375: 118)
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عده اى از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان 
حرکت کرد و در هر شهر و محلى مورد استقبال 
مردم واقع مى شــد. اینجا بود که آن حضرت نیز 
همچون عمه بزرگوارشــان حضرت زینب (س) 
پیام مظلومیت و غربت برادر گرامیشان را به مردم 
مؤمن و مسلمان مى رســاندند و مخالفت خود و 
اهل بیت (علیهم الســالم) را با حکومت حیله گر 
بنى عباس اظهار مى کردند. بدین جهت تا کاروان 
حضرت به شهر ســاوه رسید، عده اى از مخالفان 
اهل بیت (علیهم السالم) که از پشتیبانى مأموران 
حکومت برخوردار بودند، ســر راه را گرفتند و با 
همراهــان حضرت وارد جنگ شــدند. درنتیجه 
تقریباً همه مردان کاروان به شــهادت رسیدند، 
حتى بنابر نقلى، حضرت فاطمه معصومه (س) را 

نیز مسموم کردند. (قربانیان، 9:1397)
به هرحال، یا بر اثر اندوه و غم زیاد از این ماتم 
و یا بر اثر مسمومیت از زهر جفا، حضرت فاطمه 
معصومه (س) بیمار شــدند و چون دیگر امکان 
ادامه راه به طرف خراســان نبود، قصد شهر قم 
را کرده و پرســیدند: از این شهر«ساوه» تا «قم» 
چند فرســنگ اســت؟ آنچه بود، جواب دادند. 
فرمود: مرا به شهر قم ببرید، زیرا از پدرم شنیدم 
که مى فرمود: شــهر قم مرکز شیعیان ما است. 
بزرگان شــهر قم وقتى از این خبر مسرت بخش 
مطلع شدند، به اســتقبال آن حضرت شتافتند 
و درحالى که «موســى بن خزرج» بزرگ خاندان 
«اشــعرى» زمــام ناقه آن حضــرت را به دوش 
مى کشــید و عده فراوانى از مردم پیاده و سواره 
گرداگرد کجاوه حضرت در حرکت بودند، حضرت 
وارد شهر مقدس قم شدند. سپس در محلى که 
امروز «میدان میر(خیابان عمار یاســر)» نامیده 

مى شــود، شــتر آن حضرت در جلوى در منزل 
«موســى بن خزرج» زانــو زد و افتخــار میزبانى 

حضرت نصیب او شد (همان: 10)
آن بزرگوار به مدت 17 روز در این شهر زندگى 
کرد و در این مدت مشــغول عبادت و رازونیاز با 
پروردگار متعال بود. محــل عبادت آن حضرت 
در مدرسه ستیه به نام «بیت النور»  اکنون محل 
زیــارت ارادتمندان آن حضرت اســت. (نمازى 

شاهرودى، 1418ق، ج8: 257)
 ســرانجام در سال 201 هجرى، پیش از آنکه 
دیدگان مبارکش به دیدار برادر روشــن شود، در 
دیار غربت و با اندوه فراوان دیده از جهان فروبست 
و شیعیان را در ماتم خود به سوگ نشاند. مردم قم 
با تجلیل فراوان پیکر پاکش را به سوى محل فعلى 
که در آن روز بیرون شــهر و به نام «باغ بابالن» 
معروف بود، تشییع کردند. (قربانیان، 11:1397)

لزوم الگوپذیرى از سیره حضرت فاطمه (ع)
قــرآن کریــم در آیه 38 ســوره مبارکه بقره 
فرموده است: «َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعلَْیِهْم 
َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن»؛ این آیه با «من» شــروع شده 
و من شــامل حال همه مردم است و منحصر به 
انسان هایى در یک لباس و گروه نیست. پس هر 
فردى با اطاعــت از خدا و رهبران دینى به مقام 
عصمت عملى مى رســد و پــاداش آن نیز ایجاد 

آرامش است.
همه افراد در جامعه امروزى مى بایست با الگو 
قرار دادن سیره، شیوه رفتار و زندگى آن بزرگوار، 
در مواجهــه و برخورد با مســائل پیرامون خود، 
معقول و با درایت عمل کنند و در این مســیر از 
باورها و حفظ و حراست از ارزش هاى اصیل ایرانى 

و اسالمى جامعه دست نکشند تا قدرت مواجهه 
با مشــکالت و معضالتى را که در زندگى فردى، 
خانوادگى و اجتماعى آنها پدید مى آیند، داشته 
باشند. حضرت فاطمه معصومه (س) و تمام بانوان 
پرهیزکار در صدر اســالم، در ابعاد و عرصه هاى 
مختلف؛ سبک زندگى مبتنى بر اصیل ترین باورها 
و ارزش ها را از خود بروز داده اند و این از مباهات 
شریعت است که چنین انسان هاى کاملى پیشرو 
آن هســتند که الگو بودن آنان و امکان طراحى 
ســبک زندگى براى ارائه به افراد، جامع اســت. 
تأسى به زنان واالمقامى همچون حضرت فاطمه 
معصومه (س) ســبب شــده تا دختران جامعه 
امروزى شــخصیت و هویت خویش را پیدا کنند 
و به مقــام و منزلت واالى خویش پى ببرند و به 
مقام هاى سیاســى، فرهنگى و اجتماعى رفیعى 
دســت یابند. همچنین به برکــت الگوپذیرى از 
زنان بزرگ خاندان پیامبر اکرم (ص) سبب شده 
دختران و زنــان جامعه کنونى با تحول فکرى و 
روحى بزرگ نســبت به سرنوشت خود، خانواده، 

اسالم و جامعه احساس مسئولیت کنند.
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 الگوهاى رفتارى یک زندگى سالم 
همان طور که اشــاره شــد، الگوهاى رفتارى در 
ایجاد یک زندگى سالم نقش مستقیم دارد. در اینجا 
به برخى از این الگوها به طور اجمالى اشاره مى شود:
سالمت جســمانى: که شــامل الگوى تغذیه، 

ورزش و خواب مى شود. 
الگوى تغذیه: تغذیه یکى از ابعاد زندگى سالم 
است و رفتارهاى تغذیه اى در انتخاب شیوه سالم و 

بهداشتى نقش بسیار حیاتى دارند.
ورزش و تمرین هاى بدنى: عبارت از پاسخ دادن 
به نیازهاى جســمانى و روزمره، بــا ذخیره انرژى 
کافى بــراى مقابله با چالش هاى ناگهانى اســت. 
ورزش باعث افزایش اندروفین مى شــود؛ مطالعات 
نشــان مى دهند ســطح اندروفین در خون بعد از 
ورزش، از قبل از آن باالتر است و افزایش اندروفین 
باعث کاهش استرس و حساسیت به درد مى شود. 

(کورتیس، 2000، ترجمه سهرابى، 1384)
الگوى خواب و اســتراحت: از ابعاد دیگر سبک 
زندگى، الگوى خواب و اســتراحت است. سالمت 
جســمى و روانى بــه خواب و اســتراحت کافى 
بســتگى دارد؛ بدون خواب و استراحت مناسب، 
توانایــى تمرکــز، تصمیم گیــرى و شــرکت در 
فعالیت هاى روزانه کاهش مى یابد. وقتى افراد در 
حال استراحت هســتند، معموالً احساس آرامش 
روحى، جسمى و رهایى از اضطراب دارند. خواب 
یک حالت طبیعى کاهش هشــیارى اســت که 
طى آن بدن اســتراحت مى کند و فرد مى تواند با 
تحریک خارجى از خواب برخیزد، همچنین خواب 
از نیازهاى اولیه انسان است؛ به طورکلى انسان یک 
سوم عمر خود را در خواب به سر مى برد. ما به علل 
مختلف به خــواب نیازمندیم که عبارتند از: کنار 
آمدن با استرس ها، پیشگیرى از خستگى، ذخیره 
انرژى، تجدید قواى مغزى و جسمانى، لذت بردن 
بیشتر از زندگى. بنابراین مى توان گفت که خواب 
یکى از عوامل مهم و تعیین کننده کیفیت زندگى 
اســت. حفظ دوره هاى منظم خواب جهت کسب 
تندرســتى ضرورى است. اشــخاصى که اختالل 
خواب دارند، نه تنها از خستگى، بلکه از اِشکال در 
ترمیم سلولى، نقص در حافظه یادگیرى، افزایش 
استرس، اضطراب و کاهش کیفیت زندگى روزمره 

رنج مى برند (تیمورى، 1386: 25)

سبک زندگى یکى از عوامل مهم تأثیرگذار بر سالمت انسان هاست. امروزه 
بیشتر مشکالت ســالمتى مانند چاقى، انواع ســرطان ها، پرفشارى خون، 
بیمارى ها و مرگ ومیر ناشــى از آنها با سبک زندگى در ارتباط است. (عبادى، 
شمســى، تابا  ن نژاد و سعید، 1393: 160) پژوهش هاى بهداشت جهانى (2010)  
در رفتارهاى ســالمتى 35 کشور جهان نشان داد که حدود 60 درصد کیفیت 
زندگى و سالمت روان افراد به سبک زندگى آنها بستگى دارد و همچنین سبک 
زندگى، یکى از بنیادى ترین متغیرهاى روان شــناختى است که با متغیرهاى 
پیامدى مهمى همچون ســالمت  روان، بهره ورى، فرسودگى شغلى و کیفیت 

زندگى در ارتباط است. (احمدى، باباتیار، اسدزندى و سپندى، 1399: 19) 
سبک زندگى ســالم، روشى از زندگى است که سبب تأمین، حفظ و ارتقاى 
سطح سالمت، رفاه و کیفیت زندگى فرد مى شود و عبارت است از راه هایى که 
از طریق آن افراد مى توانند زندگیشان را سالم تر و بهتر شکل دهند؛ اصطالح 
سبک زندگى سالم ناشى از این باور است که الگوى روزانه و فعالیت ها مى توانند 
سالم یا نا سالم باشند. سبک زندگى سالم، یک زندگى متعادل است که در آن 
انتخاب هاى عاقالنه اى صورت مى گیرد. سازمان بهداشت جهانى در سال1999 
اعالم کرد ســبک زندگى، راهى براى زندگى براساس الگوهاى رفتارى قابل 
تعریف است  که از طریق تعامل بین خصوصیت هاى فردى، تعامل هاى اجتماعى 
و شرایط زندگى اجتماعى، اقتصادى و محیطى فرد تعیین مى شود. پیامدهاى 
سبک زندگى ناسالم عبارتند از: فشار خون، دیابت، چاقى و اختالل هاى تنفسى 
و قلبى؛ به همین خاطر هدف از ایجاد ســبک زندگى سالم را تأکید بر شروع 
زودهنگام شیوه زندگى ســالم در زندگى، جهت توسعه سالمتى و کاستن از 
بار این بیمارى ها در جامعه مى دانند. انجمن قلب آمریکا هفتاد درصد از تمام 
بیمارى هاى جسمى و روانى را مربوط به شیوه زندگى مى داند. (فارسانى، ایالنلو 

و آبى پور، 1395: 2)

نقش سبک زندیگ سامل در زندیگ افرادنقش سبک زندیگ سامل در زندیگ افراد
  حسن پیرزاد، کارشناسى ارشد   
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 سالمت روانى 
ســالمت روان بر نبود بعضــى از بیمارى ها و 
اختالل هاى روانى در افراد اِطالق مى شــود، ولى 
امروزه سالمت روان تنها به معناى نبود بیمارى هاى 
روانى نیست و به قابلیت ها و توانمندى ها در افراد 
وابسته است. به طور خالصه به توانایى براى لذت 
بردن از زندگى، سازگارى با استرس، حفظ تعادل 
روانى، انعطاف پذیرى و خود شکوفایى اشاره دارد. 
البته مصادیق دیگرى هم براى توصیف ســالمت 
روان وجــود دارد، ازجملــه اینکه ســالمت روان 
بزرگ ســاالن و نوجوانان؛ همچنین شــامل عزت 
نفس و ســالمت جنسى نیز مى شــوند. اینکه ما 
چگونه با فقــدان و مرگ به عنوان یک عامل مهم 
در سالمت روان کنار بیاییم نیز از نشانه هاى بارز 

سالمت روان است. (عزیزیان رستگار، 1389)

 سالمت معنوى 
معنویت یک نیاز درونى اســت، آگاهى انســان 
از منحصر به فرد بودن اســت کــه به صورت تفکر، 
خالقیت و داورى خود را نشان مى دهد و انگیزه قوى  
اســت که با کمک آن انسانى پویا در جست وجوى 
یافتن مفهوم زندگى و ایجاد روابط معنى دار تالش 
مى کند. (شــهیدى و حمیدیه، 1381) ســالمت 
معنــوى یا روحى بــه آن بخش از وجود انســان 
مربوط مى شــود که در جست وجوى معنا و مفهوم 
زندگى است؛ به عبارت دیگر بهداشت روحى شامل 
مفاهیمى چون کمال معنوى، امور اخالقى و اصول، 
داشــتن هدف در زندگى و تعهد به چیزى برتر و 
باالتر است. همچنین مفهوم سالمت معنوى داشتن 
رابطه هماهنگ میان فرد و محیط است. فطرت بشر 
بــا پذیرش هر دینى و یا حتى بى دینى، گرایش به 

کمک از یک قدرت باالتر دارد. 
در موضوع سالمت معنوى چند نکته ضرورى 
است : اول اینکه اعتقاد به قدرت الیتناهى و توجه 
به قدرت یگانه اى که منشــأ هستى است، به طور 
فطرى در همه انســان ها وجود دارد؛ از این رو در 
بسیارى از تالطم هاى روحى، جسمى و آشوب هاى 
درونى مى تواند آرام  بخش و مؤثر باشد. دوم اینکه 
اعتقادات و معنویت نقش مهمى دارند. سوم اینکه 
ارتباط با دیگران و دیگر جوامع مهم است. (اباذرى، 

(1389

 سالمت اجتماعى 
بُعــد اجتماعى به ایجاد و ابقاى روابط ســالم و 
تعامل هــاى مثبت بــا خانواده و دیگــران تأکید 
مى کنــد؛ احترام به خــود و دیگــران، احترام به 
ارزش هــاى دیگران، تعامل با افراد و محیط، توجه 
به مردم، گیاهان و طبیعت، صحبت در مورد عالیق 
مشترك، همبستگى با دیگران و دوستى نزدیک، 
هم دلى و مراقبت از دیگران ناشى از بُعد اجتماعى 
است. (فرشــادان، 1389) گرایش انسان به تعامل 
برقرار کردن با دیگران دالیل زیادى دارد؛ انسان ها 
آفریده هــاى اجتماعى  بوده و بــراى رفع نیازهاى 
عاطفى، اجتماعى و بیولوژیکى، به تعامل با دیگران 
محتاج هستند. ناتوانى در میان احساس ها و روابط 
رضایت بخــش با دیگــران، به بهــاى گرانى تمام 
مى شــود و کمبود مهارت اجتماعى، ظرفیت افراد 
را براى مراقبت از خودشان و سازگارى با فشارهاى 
روزانــه محدود کرده و آسیب پذیرشــان مى کند. 

(برگیس، 1992؛ به نقل از حسینى، 1383)
به صورت خالصه ســبک زندگى، مجموعه اى 
از قوانین و راهنمایى هایى اســت که فرد شــکل 
مى دهد تا او را در مسیر زندگى به سمت اهدافش 
سوق دهد. اعتقادهاى مربوط به سبک زندگى به 

چهار گروه تقسیم مى شود:
مفهــوم  خودکنترلــى یــا 
اعتقاد  یعنى  خویشتن پندارى؛ 

فرد به اینکه من هستم.
خودآرمانى؛ یعنى اعتقاد فرد 
به اینکه من چه باید باشــم یا 
مجبورم چه باشــم تا جایى در 

میان دیگران داشته باشم.
تصویــرى از جهــان؛ یعنى 
اعتقادات فرد درباره اطرافیان و 

محیط پیرامونش.
یعنــى  اخالقــى؛  اعتقــادات 
مجموعه چیزهایى که فرد درست 

یا نادرست مى داند. (شفیع آبادى و ناصرى، 1393)
ســبک زندگى به عنوان شــاخصى از سالمت 
جســمى برمبناى آنچه مورد قبول عموم است، 
یعنــى ارتباط دوجانبه ســالمت جســم و روان، 
مى تواند پیش بینى کننده سالمت روان و کیفیت 
زندگى باشــد. تحقیقات نشــان داده که سبک 

زندگى با جنبه هاى ســالمت و کیفیت زندگى در 
ارتباط است. (کریمى، افخمى نیا و طالب پور امینى، 

 (65 :1396
اهمیت سبک زندگى سالم در کارکنان نظامى 
به دلیل رابطه با ســالمت روان و کیفیت زندگى 
دوچندان است؛ چرا که نظامیان بیشتر در معرض 
فشــارها و استرس هاى شغلى قرار دارند. به عنوان 
مثال، در واکنش به حمله دشــمن، اغتشاش ها و 
بالیاى طبیعى معموالً اولین گروهى هســتند که 
فراخوانده مى شوند و این مأموریت ها با جدایى از 
خانواده ها همراه است که مى تواند کیفیت زندگى 
را تحت تأثیر قرار دهد. خانواده  نیروهاى نظامى یا 
خانواده هایى کــه یکى از اعضاى آنها در نیروهاى 
نظامى مشــغول به خدمت هستند نیز جمعیتى 
را تشــکیل مى دهند که در معرض خطر مسائل 
مربوط به ســالمت روان قرار دارنــد و به همین 
دلیل نقش مهم سالمت روان در عملکرد نیروهاى 
نظامى به طور فزاینده اى در حال شناسایى است. 

(فتحى آشتیانى و جعفرى کندوان، 1390: 18)
باتوجــه به موارد ذکرشــده، مى تــوان با ارائه 
آموزش هاى مؤثر درخصوص سبک زندگى سالم، 
به افزایش بهره ورى و رشــد در حوزه سازمانى و 

نیروى انسانى کمک کرد. سبک زندگى سالم که 
به عنوان زیربناى رفتارهاى اجتماعى و شــغلى و 
خانوادگى محسوب مى شود، یکى از تأثیرگذارترین 

عوامل در برنامه ریزى و توسعه هر کشور است.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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اهل بیت(علیهم السالم) در ادبیات
 سعید موحدى نیا، دکتراى زبان و ادبیات فارسى- ارسالى از انجمن ادبى ارتش

پس از ورود اسالم و تشّیع به ایران، سیماى اهل بیت (علیهم السالم) و روایات آنان به نظم و نثر فارسى بیان شد. 
البته این روند در طول تمام قرون یکسان نبود و در 6 قرن اول از اهمیت کمترى برخوردار بود و در قرون هفتم، هشتم 
و نهم به دلیل حمله مغول، برافتادن خالفت عباسى و ایجاد نگرش هاى تفاهم آمیز میان شیعه و سّنى، این جریان در 
حوزه ادبیات نیز اهمیت بیشــترى یافت. به هر حال باید به نقش تأثیرگذار ائمه معصوم (علیهم السالم) در ادبیات و 

به خصوص شعر فارسى اعتراف کرد.
باتوجه به اینکه در آبان ماه قرار داریم و در تقویم شمسى، والدت فرخنده دو تن از بزرگان اسالم، رسول اکرم (ص) 
و حضرت فاطمه معصومه (س) در این ماه قرار دارد، ابیاتى را که در وصف این دو بزرگوار از زبان شــاعران مسلمان 

بیان شده است، با هم مرور مى کنیم.

 امین و امن و مؤمن آنقدر دنیا خطابت کرد
خدا طاقت نیاورد و ســرانجام انتخابت کرد
براى هر سرى از روشنایت سایه بان مى خواست
که شب را پیش پایت سر برید و آفتابت کرد
حجازِ وحشِى زیبا ندیده دل به حسنت باخت
که بت ها را شکست و قبله دل ها حسابت کرد
خدا از چشم زخم مردمان ترسید پس یک شب
تو را تا آســمان ها برد و مثل ماه قابت کرد
تو را از آســمان بارید مثل عشــق بر دنیا
زمین را تشنه دید و در دل هر قطره آبت کرد
دواى درد دیــن و درد دنیا، درد بى دردى
حضورت دردهاى مرگ را حتى طبابت کرد
«سودابه مهیجى»

زمیــن گهــواره کابوس هــاى تلخ انســان بود
زمان چون کودکى در کوچه هاى خواب حیران بود
گــم جهالــت  ناخدایــان  ازدحــام  در  خــدا 
جهــان در اضطراب و ترس در آغوش هذیان بود
صــدا در کوچه هاى گیــج مى پیچید بى حاصل
ســکوتى هرزه ســرگردان صحــرا و بیابان بود
نمى رویید در چشــمى بجز تردید و وهم و شک
یقین تنها ســرابى در شکارســتان شیطان بود
شــبی رؤیــاى دور آســمان در هیئــت مردى
به رغــم فتنه هاى پیــش رو در خاك مهمان بود
جهان با نامش از رنگ و صدا ســیراب شــد آخر
«محمد» واپســین پیغمبر خورشید و باران بود
«سید ضیاءالدین شفیعى»

باران گرفت و ســقف مدائن نشســت کرد
دندانه هــاى کنگــره قصد شکســت کرد
نورى به صحن معبد زردشــتیان رســید
که آتشــکده ز نابــى آن نور مســت کرد
را ارتفــاع  هــر  و  آمــد  بلنــد  بــاال 
در زیــر پــا نهــاده و پایین و پســت کرد
در هر دلى نشست و به شکلى ظهور داشت
این گونــه بــود کآینه را خودپرســت کرد
وقتى ســؤال کــردم از او خود اشــاره  اى
در پاســخم به پرســش روز الســت کرد
ُحسنش به  غایت است و ظهورش قیامت است
زیباترین هــر آنچه که زیباتر اســت کرد
نمى  کنــم تعجــب  و  مقدســى  فیــض 
این چیزها که هســت، نگاه تو هست کرد
«رضا جعفرى»
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از این مولود فرُّخ  پى هزار و چارصد ســال اســت
زمین دور خودش مى گردد و بسیار خوشحال است
فقط این جملــه در تأیید میالد نبى کافى ســت
که شیطان از نزولش تا همیشه ناخوش احوال است
زمیــن و آســمان مکــه طــورى نــور باراننــد
که دیدار دوتاشان هم تماشا هست، هم فال است
پریشــان کرده ایران را به وقت آمــدن این طفل
که خاموشى و خشکیدن در این اجالل، اقبال است
محمــد یا امین یــا مصطفى یا احمــد و محمود
من اَر گنگم جهان هم در بیان او کر و الل اســت
بــه پایــش ریختنــد از نور هــا آن قــدر از بــاال
که سینه ریز خورشید این وسط ناچیز مثقال است
نگهبان دارد اســمش از پــس و از پیش حتى او
برایش حضرت از پیش است و َصلّوا هم به دنبال است
جهــان را مى زند برهم چنین اســمى که پایانش
به علم َجْفر، دســت میم روى شــانه  دال اســت
بــه رخ در جاذبــه لــب دارد و در دافعــه لَــن را
که پایین لبش نقطه ســت و باالى لبش خال است
اویــس، گــرم  َقــَرن  مثــل  نیســتم  اگرچــه 
اما دلم از عشق تو مثل فلسطین است اشغال است
اگــر امــروز آغــاز اســت بــر دیــن خدا بــا تو
غدیر خم ولیکن روز اتمام اســت و اکمال اســت
تَــَرك برداشــت ایــوان مدائن پیش تــو یعنى
که ایوان نجف بر مشــکالت شــیعه حّالل اســت
هم اکنون مستم و این شعر تا روز جزا مست است
مالك ســنجش افراد، قطعاً ســنجش حال است
بــه پایــان آمد ایــن ابیــات، اما خــوب مى دانم
هنوز این شــعر در وصف محمد میوه کال اســت
«مهدى رحیمى»

«شعر در وصف فاطمه معصومه (س)»
حرم امن تو کافى اســت هراســان شــده را
مثل شــه راه بــده آهــوى گریان شــده را
دل ســپردیم بــه آن معجــزه چشــمانت
تــا کــه آبــاد کنــى خانه ویــران شــده را
مهر تــو باعث خاموشــى آتشــدان اســت
خارج از دســت خلیل است، گلستان شده را
گنــدم رى بــه تنــور کرمــت پخته شــود
از تــو داریــم پس ایــن مزرعه نان شــده را
هرچه شــد خرج حرم ارزش او بیشــتر است
از طــال حــرف نــزن، نقــره ایوان شــده را
بــه در خانــه تو بســته و وابســته شــدیم
چه نیازى اســت به جنت سگ دربان شده را
گر قرار اســت جبینــش به قدومت نرســد
کافرش بیــش نخوانیم مســلمان شــده را
در محلــه خبــر لطــف تــو بهتــر پیچید
پخــش کردنــد اگر قصــه مهمان شــده را
شــدنى نیســت کــرم داشــته باشــى، اما
دســتگیرى نکنى دســت به دامان شــده را
کرمــت ضریــح  دور  ســاخته اى  پنجــره 
تــا ببندنــد بــه آن زلف پریشــان شــده را
مــا فقــط ظاهــرى از اوج تــو را مى بینیم
گذرى نیســت به معراج تو حیران شــده را
جلــوه اى کــردى و زهــراى پــر از جذبه تو
تــا قــم آورد دل شــاه خراســان شــده را
«على اکبر لطیفیان»

خاتون شــهر آینه هایــى بزرگوار
زهراى شــهر یثرب مایى بزرگوار
چشم ملک ندیده دمى سایه تو را
بزرگوار خدایــى  بــارگاه  ناموس 
این قوم را به راه حقیقت کشانده اى
موســاى بى عبا و عصایى بزرگوار
بر شانه هاى باد، جهاز تو حمل شد
بزرگوار صبایــى  ملک  فرمانرواى 
گم کرده ایم کعبه حاجات و آمدیم
نزد شــما که قبله نمایــى بزرگوار
من گریه مى کنم که نگاهى کنى مرا
بزرگوار عقده گشایى  همیشه  آرى 
باران رحمت ازلى ســهم مان شده
بى شک دلیل فیض شمایى بزرگوار
بانوى مهربــان کدامین قبیله اى؟
امشب بگو که اهل کجایى بزرگوار
خلقت شبیه پیر کریم عشیره است
الحق ز نســل شیر خدایى بزرگوار
فهمیدم از شلوغى صحن و سراى تان
هــر لحظه مأمن فقرایــى بزرگوار
فرقى نمى کند چقدر نذر مى کنند
باب المراد شــاه و گدایــى بزرگوار
اینجا مریض ها همگى خضر مى شوند
سرچشــمه حیات و بقایى بزرگوار
از لحن گریه کردن زوار واضح است
در قم، بقیع اهــل بکایى بزرگوار
یادت نمى رود چه قرارى گذاشتیم؟
محشر دم بهشــت بیایى بزرگوار
«وحید قاسمى»

درحرم قطره قطره مى افتاد آسمان روى آسمان بانو با همین چشم هاى خود دیدم، زیر باران بى امان بانو  
به خدا گریه هاى من گاهى دست من نیست مهربان بانو صورتم قطره قطره حس کرده ست چادرت خیس مى شود اما  
باز هم آمدم که گم بشوم من همان کودکم همان، بانو گم شده خاطرات کودکى ام گریه گریه در ازدحام حرم  

دفترم دشت و واژه ها آهو- گفتم آهو و ناگهان بانو- باز هم مثل کودکى هر سو مى دوم در رواق تو در تو   
شک ندارم که زندگى یعنى، طعم سوهان و زعفران بانو شاعرى در قطار قمـ  مشهد چاى مى خورد و زیر لب مى گفت: 
بغض یعنى که حرف هایم را از نگاهم خودت بخوان بانو شعر از دست واژه ها خسته است، بغض راه گلوم را بسته است  
زنده ام با همین جهان بینى، اى جهان من، اى جهان بانو این غزل گریه ها که مى بینى آن شعر است، شعر آیینى   
زادگاه من و مزار من است، مرگ یک روز بى گمان بانو- کوچه در کوچه قم دیار من است شهر ایل من و تبار من است  

«سیدحمیدرضا برقعى»
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تزریق واکسن کرونا و...
  على جمال، کارشناس پرستارى  

گاه
انـ
درم

باتوجه به مباحث مطرح شده توسط 
درخصوص  جامعه  افــراد  از  تعدادى 
تزریق یا عدم تزریق واکسن کرونا طى 
خانواده هاى  توجه  گذشــته،  روزهاى 
محترم را به نکاتــى در این باره جلب 

مى کنیم. 
 
                 واکسن چقدر ایمنى ایجاد مى کند؟ 

باتوجه به اینکه بیشــترین تزریق واکسن در 
سطح کشــور از نوع سینوفارم است، با مطالعه و 
بررسى انجام شــده بعد از تزریق دو دوز واکسن 
با فاصله 28 روز ثابت شــد که واکســن در برابر 
عفونت کووید19 عالمت دار بعد از 14 روز از دوز 
دوم، ایمنى 79درصدى ایجاد مى کند. همچنین 
اثربخشى واکسن بر بسترى شدن در بیمارستان 

نیز 79درصد ذکر شد.

کمیته علمى ســتاد ملى کرونــا و وزارت 
بهداشــت دائماً در حال بررسى عوارض شدید 
واکسن هاى کرونا هستند. بنابراین مردم وقتى 
اخبارى در مورد فوت یا آســیب جدى پس از 
طریق واکسن مى شنوند دچار اضطراب نشوند، 
زیرا تا زمانى که ارتباط این مورد با واکســن از 
نظــر علمى و آمارى ثابت نشــود، ارتباطى به 
تزریق واکسن ندارد و ادعاى مبنى بر مرگ ومیر 
بر اثر تزریق واکســن در آینــده، صرفاً فرضیه 

است و یک یافته علمى نیست.
براساس نوشتار یک مجله معتبر پزشکى، طى 
مطالعه اى کــه در یک بازه زمانى دوماهه (اخیر)

انجام شده، در افراد واکسینه نشده نسبت به افراد 
واکسینه شده یازده برابر مرگ ومیر بیشتر مشاهده 
شده اســت. همچنین افراد واکسینه  نشده 10 
برابر بسترى در بیمارستان به علت بیمارى کرونا 

داشته اند.
در تمامى مطالعات دیده شده که خطر بیمارى، 
بسترى شدن و مرگ ومیر براى افراد واکسینه شده 
نیز هنوز وجود دارد، ولى به شدت کاهش مى یابد. 
پــس باید تمام پروتکل هاى بهداشــتى قبلى را 
کامــًال رعایت کرد تا احتمال بیمار شــدن را به 

حداقل رساند.

  عــوارض احتمالى شــایع بعــد از تزریق
واکسن هاى کووید-19 کدام است؟

عوارض احتمالى شــایع محل تزریق شــامل 
قرمزى، خارش، حساســیت، درد، سفتى، تورم و 
احســاس گرما در محل تزریق و عوارض شــایع 
سیســتمیک شــامل درد مفاصل، درد عضالت، 
ضعف، خستگى، لرز، کاهش اشتها، تهوع، اسهال، 
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استفراغ، سردرد، تب و کسالت است. این عوارض 
ممکن است در بعضى مواقع تا هفت روز ابتدایى 
بعد از تزریق واکســن وجود داشــته باشــد. در 
صورتى که عوارض طى هفت روز اول بهبود پیدا 
نکند و یا تشدید شود، بیمار باید توسط پزشک 

معاینه و بررسى هاى الزم انجام شود.

  ســابقه مواجهه با فرد مبتال بــه بیمارى 
کووید-19 چه تأثیرى بر تزریق واکسن دارد؟

در افرادى که ســابقه مواجهــه پرخطر با فرد 
مبتال به بیمارى کووید19 را داشته باشند، ابتدا 
باید آزمایشPCR  انجام شود. در صورت مثبت 
بودن آزمایش،  نباید واکســن تزریق شــود. در 
صورتى که آزمایشPCR  منفى باشد، بیمار براى 
مدت 7 تا 14 روز باید از نظر بروز عالئم کووید19 
پایش شود. در مواردى که عالئم بعد از این مدت 

بروز نکند، واکسیناسیون مى تواند انجام شود.

  عفونت فعال کووید19 هنگام دریافت واکسن
واکسن  تزریق  براى  اقدام  بر  تأثیرى  چه  کرونا 

دارد؟
این افــراد تا زمان بهبود کامــل و اتمام دوران 
قرنطینه مجاز به تزریق واکسن نیستند. بعد از اتمام 
دوران قرنطینه (حداقل10روز) در صورت ابتال به 
کرونا خفیف، 4 تا 6 هفته بعد و در صورت ابتال به 
کروناى شــدید، 8 تا 10 هفته بعد مجاز به تزریق 

واکسن کرونا هستند.

  اگر فردى بعد از تزریق نوبت اول واکسن به
بیمارى کووید19 مبتال شــود، چه اقدامى باید 

انجام دهد؟
الزم به ذکر است که تزریق واکسن کووید19 
به هیچ عنوان باعث بروز بیمارى کووید19 در افراد 
نمى شود. باتوجه به اینکه ایمنى زایى واکســن ها 
چند هفته بعد از تزریق نوبــت اول آغاز و حدود 
دو هفته بعد از نوبت دوم کامل مى شــود، ممکن 
است فرد در روزهاى اولیه بعد از تزریق نوبت اول 
به بیمارى کووید19 مبتال شــود. در صورتى که 
بیمار بعد از تزریق واکسن نوبت اول دچار بیمارى 

کووید19 شود، مثل مورد قبل، باید 4-10 هفته از 
بهبودى بگذرد و سپس دوز دوم را دریافت کند.

  اگر قبالً به بیمارى کرونا مبتال شده باشیم، آیا باز 
هم باید واکسینه شویم؟

بله، حتــى اگر قبالً دچــار بیمارى کرونا 
شده اید، باید واکســینه شوید. افرادى که به 
این بیمارى دچار مى شوند، احتماالً مقدارى 
ایمنى طبیعى در برابر ویروس تولید کرده اند، 
اما هنوز نمى دانیم که این ایمنى تا چه زمانى 
تداوم دارد، یا اینکه به چه میزانى محافظت از 
این بیمارى ایجاد مى کند. واکسن ها محافظت 

قابل اتکاى بیشترى ارائه مى کنند.

 آیا واکسن هاى کرونا ایمن هستند؟
بله، حتى واکســن هایى که به ســرعت تولید 
مى شوند نیز باید تحت آزمایش هاى بالینى دقیق 
قرار بگیرند تا ثابت شود استانداردهاى مورد توافق 
در سطح بین المللى براى حفظ ایمنى و اثرگذارى 
را رعایت مى کنند. یک واکســن تنها در صورتى 

که مطابق این اســتانداردها باشد مى تواند اجازه 
سازمان جهانى بهداشت و سازمان هاى ناظر ملى 

را دریافت کند.

  آیا واکسن کرونا مى تواند بر روى ژنتیک 
انسان تأثیر بگذارد و در آینده باعث مرگ 

شود؟
خیر، هیچ یک از انواع واکسن کرونا به هیچ وجه 
بر روى ژنتیک تأثیر نگذاشته و کارى با آن ندارند. 
واکسن به سلول ها یاد مى دهد چگونه پروتئینى 
بسازند که یک واکنش ایمنى در بدن تولید کند. 
این واکنــش آنتى بادى هایــى را تولید کرده که 
از شــما در برابر ویروس محافظت کرده و باعث 

مرگ ومیر نمى شود.

  دوز سوم واکســن سینوفارم چه زمانى باید
تزریق شود؟

 طى بررسى هاى انجام شــده در چین دیده 
شــده که بعد از پنج مــاه از تزریــق دوز دوم، 
میانگین غلظت آنتى بادى در برابر ویروس کرونا 
حدود 70درصد افت نسبت به چهار هفته بعد از 
دوز دوم داشــته که یک هفته بعد از تزریق دوز 

سوم، غلظت آنتى بادى هفت برابر شده است.

منابع: 
1- سایت رسمى سازمان بهداشت جهانى
  2- کمیته علمى ستاد ملى کرونا ایران
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* منبع : مجله صف
* موضوع:  آزادسازى سوسنگرد 

* تاریخ عکس:  دوران دفاع مقدس

حماسه سازان آزادسازى سوسنگرد

عکس نوشتعکس نوشت

یاد مردان خطرکرده بخیر     
یاد یاران سفرکرده بخیر

یاد مردانى که چون شیران روز 
حمله فتح و ظفر کرده بخیر 
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آیناز شیرى 
پایه هشتم

نارنین زهرا شیرى 
پایه پنجم

سیدمهدى موسوى
پایه دوم

فاطمه زهرا پودینه اى
پایه اول

سیده مهدیس خادم
پایه اول

فاطمه هاشمى نژاد
پایه دوازدهم

على فراتى
پایه چهارم

مهشید نصیرى
پایه پنجم

زهرا هاشمى نژاد
پایه چهارم

الهه سادات خادم
پایه هفتم

فراخوان عکس دانش آموزان ممتاز ارتش
مجله صف ارتش جمهورى اسالمى ایران افتخار دارد که فرزندان ممتاز خانواده کارکنان ارتش جمهورى اسالمى ایران را 
با درج تصویر به مخاطبان عزیز مجله معرفى کند. عالقه مندانى که مشترك مجله هستند می توانندعکس پشت نویسى 

شده فرزندانشان را همراه با تصویر فیش حقوقى و درج نشانى پستى به آدرس مجله ارسال کنند.
کارکنانى که مشترك مجله صف نیستند بابت درج تصویر فرزندشان درمجله صف، عکس پشت نویسى شده فرزندانشان 
را همراه با فیش واریزي به مبلغ20هزار تومان به شــماره حساب مجله، (6158800076606 جاري طالیی سپه، شعبه 

شهید قدوسی)براى ما ارسال کنند. 
*کارکنان محترم ارتشــى که مشترك مجله نیستند، مى توانند به جاى واریز مبلغ 20 هزار تومان هزینه درج تصویر 
(SAFF.AJA.IR) فرزندشان، با پرکردن فرم صفحه اشتراك(ما قبل جلد پایان مجله) و ارسال تصویر آن به نشانى

براى دریافت اشتراك مجله اقدام کنند تا عکس فرزندانشان به صورت رایگان چاپ شود.
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مسابقه شماره مسابقه شماره 481481
 به پنج نفر از خوانندگانى که به پرسش ها پاسخ صحیح بدهند، جوایزي به قید قرعه اهدا خواهد شد.

*خوانندگان عزیز، پاسخ  صحیح  را  در قالب یک عدد 13 رقمی، شامل:  شماره 
مسابقه، پاسخ پرسش هاي 1 تا 10  (از چپ به راست)، نام  و نام خانوادگی و  نشانی 

خود را به سامانه پیام کوتاه 100005943  ارسال کنید. 
*برندگان عزیزى که نام آنها در این صفحه درج شده است، مى بایست شماره 
حساب بانک سپه خود را طى تماس تلفنى به شماره 88441086 اعالم کنند تا 

جایزه به حساب آنها واریز شود.

1- سامانه موشکى جوشن نسخه ارتقایافته کدام یک از سامانه هاى زیر است؟
4- هیچ کدام 3- سامانه خاتم  2- سامانه جوشن  1- سامانه 15خرداد 

2- طبق مطالعه انجام شــده در یک مجله معتبر پزشــکى، میزان بسترى افراد 
واکسینه نشده چند برابر افراد واکسینه شده است؟

4- 11 برابر 3- 10 برابر  2- 9 برابر   1-8 برابر 

3-تعداد نیروهاى نظامى در ارتش شیلى چند هزار نفر است؟
4-80 هزار 3-70 هزار   2- 60 هزار   1-50 هزار 

4- پیش بینى مى شود بر اثر انقالب صنعتى چهارم چند درصد از مهارت هایى که 
امروزه براى نیروى کار مهم تلقى مى شود تغییر کند؟

4-45 درصد 3- 40 درصد  2- 35 درصد  1-30 درصد 

5- در جنگ چالداران تعداد سربازان سپاه عثمانى چند برابر سربازان ایرانى بود؟
4-11 برابر 3-10 برابر   2- 9 برابر   1-8 برابر 

6- سفر تبعیدگونه حضرت رضا(ع) به مرو در سال چندم هجرى قمرى انجام شد؟
4-250هجرى 3- 200 هجرى   2- 150 هجرى   1-  100 هجرى   

7- سهم تولیدى مجتمع هوانوردى پاکستان از هر جنگنده «جى.اف-17» چند 
درصد است؟

4- 88 درصد 3- 78 درصد  2- 68 درصد  1-58 درصد 

8-عملیات شکست حصر سوسنگرد در چه تاریخى اتفاق افتاد؟
4-26 آبان 1359 3-26 مهر 1359     1-26 مهر 1358    2-26 آبان 1358    

9- مبدع راهبرد جنگیدن با آرامش و درنــگ بر پایه دانش نظامى، کدام یک از 
فرماندهان زیر بوده است؟

2- سرلشکر سید موسى نامجو  1-سرلشکر ولى اهللا فالحى  
4- سرلشکر منصور ستارى 3- سرلشکرجواد فکورى  

10- چین در حال حاضر کنترل چند درصد از ذخایر مواد خام جهان را در اختیار دارد؟
2- شصت درصد        3- هفتاد درصد      4- هشتاد درصد  1- پنجاه درصد      

  حق اشــتراك و هزینه ارسال نشریه درحال حاضر 
با تخفیف قابل توجه براى مشترکان نظامى 80هزار 
ریال است که با اعمال 50درصد یارانه،  مبلغ 40هزار 

ریال براي هر ماه کسرمى شود. 
  الزم اســت متقاضیان اشتراك ضمن تکمیل برگه   

تقاضاى اشتراك، ســایر مدارك خود را، شامل اصل 
برگــه حقوقی و یــا برگه پرداخت هزینه اشــتراك 
(شماره حساب 6158800076606 جاري طالیی سپه، 
شعبه شهید قدوسی، شاخص 699) به نشانى اینترنتى 

saff.aja.ir ارسال کنند.
  متقاضیان همچنین می تواننــد با مراجعه به پایگاه  

اطالع رســانی ارتش به نشــانی www.aja.ir نسبت 
به ثبت  تقاضا و پرداخت هزینه اشــتراك به صورت 

الکترونیک اقدام کنند. 
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برندگان نشریه صف شماره 476و477
1- زهرا مریخى / خوى(473)     2- یسنا عطاپور/ تهران(473)      3- حسین ریحانى/بندرعباس (473)

6- مجید عبدي/ زنجان   5- حسین عباسی /تربت حیدریه  4- لیال طاهرى/ خارك   
9-محسن نقوي/ بروجرد 8-حسن یحیی زاده / خوي  7-امید خشنودیان / شیراز 

10- محمد صادق آهنگران/ تهران        

شماره 153 16 16






