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سرمقاله

مصباح8

بیانات رهبرى

خانواده صف

 کم کارى تیروئید 
(هیپوتیروئیدى)

انس با قرآن یکى از رمزهاى 
موفقیت من در زندگى است

فرمانده
صعود براى صلح

امروز ارتش جمهورى اسالمى 
ایران متدین تر و کارآمدتر از 

همیشه است.

پنجره شکوفایى

داشتن خانواده و کسى که 
به تو عشق بورزد، 

بزرگ ترین نعمت و اوج 
خوشبختى است

کافه نقد

نمایش رزم در دریاپوستر
دانش نوین نظامى

رادارهاى 
فرافوق 
(OTH)

چشمان همیشه بیدار در 
عمق راهبردى کشور

مهم ترین راهبرد 
تربیت بدنى ارتش، 

تمرکز بر ورزش هاى 
کاربردى است

 ربیع االول، بهار ماه ها، 
 نور زیبایى ها 

توانمندسازى 
کارکنان ارتش

 در زمینه تهیه 
مسکن

ابتکار، خالقیت و 
نوآورى پدافندهوایى 

در جنگ تحمیلى 
عراق علیه ایران

در حوزه 
طرح هاى 
فرهنگى 

مصباح 
فعالیت هاى 
قابل توجهى 

داشته ایم

• فهرست
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دانش آموزان 
ممتاز خانواده 

ارتش
مسابقه -

فرم اشتراك

رویکرد راهبرد داده 
نظامى - دفاعى

اصول اخالقى خانواده از 
منظر اسالم

یعقوب لیث 
صفارى 

و تالش جهت 
استقالل 

ایران، خارج از 
سیطره خالفت 

عباسى

نشست 
تخصصى 

نقش نیروى 
دریایى 
ایران

 در جنگ 
جهانى دوم بَبر ارتش

صندوق  قرض الحسنه  
سازمان عقیدتى  

سیاسى
پشتوانه اى امین 
براى کارکنان و 

خانواده هاى ارتش

محیطى در شأن و 
منزلت خانواده هاى 
دلیرمردان ارتش

هوش مصنوعى 
در سامانه هاى 

جنگ لکترونیک

پس از تجاوز نیروهاى بعث عراق به کشــورمان در سى ویکم شهریورماه1359، 
با حضور دلیرمردان ارتش جمهورى اســالمى ایران در جبهه هاي جنگ، نیروهاى 
عقیدتی سیاسی ارتش اعم از روحانى و نظامى نیز با تمام توان انسانی و تجهیزاتی 
خود در جبهه ها حضور یافته و براساس وظایف و مأموریت هاى تعریف شده براى این 
نهاد مقدس، فعالیت هاي خود را شــروع کردند. نیروهاي عقیدتی سیاسی ارتش و 
در رأس آنها روحانیت، باتوجه به وظیفه و مأموریتی که داشــتند، از همان ابتداي 
حضور خود در جبهه هاي جنگ، فعالیت ها و اقدام ها مختلفی را در زمینه هاي دینى، 
فرهنگی و تبلیغی، آموزشی، هنري، جهادي و... انجام دادند و حتی گاهی از اوقات با 

در دست گرفتن اسلحه، به مقابله مستقیم با دشمن متجاوز پرداختند. 
بررســی حوادث و سیر وقایع و رویدادهاي دوران دفاع مقدس نیز نشان می دهد 
که اگر مهارت هاي فردي، تاکتیک هاي نظامی و عوامل مادي مؤثر در پیروزي هاي 
رزمندگان اســالم را با عوامل معنوي و فرهنگی مقایسه کنیم، بی تردید معنویت، 
ایمان، ارزش هاي اسالمی، عبادات و راز و نیاز رزمندگان با معبود نقش بسیار مهمى 
در کسب آن پیروزي ها داشته اند؛ زیرا همه آن عوامل مادي باید توسط نیروي انسانی 
مورد استفاده قرار گیرند و در صورتی که نیروي انسانی، روحیه ایستادن و ماندن در 

مقابل دشمن را نداشته باشد، از دست عوامل مادي کاري ساخته نیست.
نیروهاي عقیدتی سیاســی ارتش، ارائه آموزش هاى الزم به رزمندگان را با هدف 
ایجــاد تغییر و تحول در بینش، منش، نگرش، عالئــق و عادت هاى آنان و در یک 
کالم، ساختن شخصیت اسالمی و معنوى، مدنظر قرار دادند. در این زمینه تشکیل 
کالس هاي 120ساعته آموزشی براي نیروهاي ارتش، تأسیس مرکز آموزش عقیدتی 
سیاســی، دعوت از روحانیون و استادان حوزه علمیه و تشکیل کالس هاي آموزشی 
در مناطق عملیاتی براي رزمندگان ارتش و همچنین تهیه و انتشار مجله هاى(صف، 
ســرباز و خانواده) و ویژه نامه هاي مختلف و توزیع آنها، همراه با توزیع روزنامه هاي 
کثیراالنتشــار(کیهان، اطالعات و جمهوري اسالمی) در جبهه هاي جنگ، با هدف 
هدایت فکري، مذهبی، اخالقی، سیاســی، اجتماعی و... رزمندگان ارتش و نیز ارائه 

آخرین اخبار و اطالعات کشور به آنان انجام شده است.
پرداختن به امور تبلیغی و اســتفاده از وســایل و امکاناتی مانند تابلونوشته ها، 
پالکاردها، نوارهاي صوتی و تصویري، ســخنرانی ها و... نیز که از مهم ترین وسایل و 
امکانات تبلیغی موجود در آن زمان بوده، با هدف هدایت افکار، احساسات و عقاید 
و ایجاد شــور حماسی و نظامی توســط نیروهاي عقیدتی سیاسی ارتش در دوران 
دفاع مقدس انجام شــده که نصب تابلونوشته ها در مســیر عبور رزمندگان ارتش، 
تشــکیل ســتاد تبلیغات جبهه و جنگ و... ازجمله فعالیت هاي انجام شده در این 

زمینه هستند.
عالوه بر این موارد، نیروهاي عقیدتی سیاسی ارتش، اقدام به تأسیس ستاد تخلیه 
مجروحان و شــهدا و همچنین تأسیس جهاد سازندگی در جبهه هاي جنگ کردند 
و در مواردى نیز اســلحه در دست گرفته و به مقابله مستقیم با دشمن پرداختند و 

بسیاري از آن عزیزان در جبهه هاي جنگ به شهادت رسیده اند. 
در ســالروز تأســیس ســازمان عقیدتى سیاســى ارتش جمهورى اســالمى 
ایران(24مهر1358)  یاد و خاطره همه ایثارگــران این نهاد اثرگذار در دوران دفاع 

مقدس را گرامى داشته و به روح شهداى واالمقام آن درود مى فرستیم.

عقیدتى سیاسى ارتش در دوران دفاع مقدس
قا





مصباح 8 :ترویج و اشاعه حکمت هاى نهج البالغه در ارتش
13

باتوجه به تأکید و عنایت خاص «امیر سرلشکر موســوى» فرمانده محترم کل ارتش جمهورى اسالمى ایران به امر گسترش 
هرچه بیشتر معنویت در میان کارکنان ارتش اعم از پایور و وظیفه، جاى خالى حکمت ها، عرفان ، اخالق و معنویت «نهج البالغه» 
در برنامه هاى آموزشى و فرهنگى ارتش احساس مى  شود. در این راستا و همچنین در راستاى تحقق فرامین فرماندهى معظم کل 
قوا(مدظله العالى) مبنى بر ارتقاى بصیرت دینى و سیاسى کارکنان ارتش و خانواده آنان، سازمان عقیدتى سیاسى ارتش با هدایت 
رئیس محترم سازمان «حجت االسالم والمسلمین محمدحسنى» با تدوین طرح «مصباح8» ترویج و اشاعه آموزه هاى نهج البالغه 

در ارتش را در دستور کار خود قرار داده است.
بر آن شدیم تا در نشریه «صف» ارتش که ازجمله مأموریت ها و وظایف آن هدایت معنوى کارکنان ارتش و خانواده آنان است 

نیز طى هر شماره یکى از حکمت هاى کتاب ارزشمند «نهج البالغه» و توضیح هاى الزم درباره آن را  درج کنیم.

:حکمت 13 نهج البالغه
.شکر نعمت نعمتت افزون کند

َو َقاَل(ع): «إَِذا وَ َصلَْت إِلَْیُکْم أَْطَراُف النَِّعِم، َفَال تَُنفُِّروا أَْقَصاَها بِِقلَِّۀ 
ْکِر.» الشُّ

ترجمه
امام على(ع) فرمودند: «هنگامى که مقدمات نعمت ها به شما روى 

آورد، ادامه آن را به واسطه کمى شکرگزارى از خود دور نسازید.»

شرح
نعمت ها غالباً به صورت تدریجى بر انســان وارد مى شوند وظیفه 
انسان هوشیار این اســت که به استقبال نعمت برود و استقبال از 
آن راهى جز شــکرگزارى ندارد. هرگاه با آغاز روى آوردن نعمت به 
ُشــکر قلبى، زبانى و عملى بپردازد، ادامه خواهد یافت و تا پایان آن 
نصیب انســان مى شود و به تعبیر دیگر، به گفته بعضى از شارحان 
نهج البالغه، نعمت ها مانند گروه هاى پرندگان است که وقتى تعدادى 
از آنها بر شاخه درختى نشستند، بقیه به تدریج به دنبال آنها مى آیند 
و شاخه ها را پر مى کنند؛ ولى اگر گروه اول صداى ناهنجار و حرکت 
ناموزونى بشــنوند یا ببینند، فرار مى کنند و بقیه هم به دنبال آنها 

مى روند و صحنه از وجودشان خالى مى شود. 

حقیقت ُشکر چیست؟
ُشکر ســه مرحله دارد: مرحله قلبى که انسان از نعمت هاى خدا 
خشــنود، راضى و سپاسگزار باشد و مرحله زبانى که آنچه را درون 
قلب اوســت بر زبان جارى سازد؛ ولى از همه مهم تر، مرحله عملى 
ُشکر است و آن به طور شفاف این است که از نعمت هاى الهى درست 
بهره بردارى کند و اهداف این مواهب را در نظر گیرد و به ســوى آن 

اهداف حرکت کند. 

 لغت
أَْطــَراُف النَِّعِم: کرانه هاي نعمت، آغاز نعمت هــا - ََال تَُنفُِّروا: دور 

نکنید، فراري ندهید – أَْقَصاَها: انتهاي آن



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

امنّیتى که داریم، امنّیت درون زا است
حرکت درخشان جوانان در همه عرصه ها

نسل جوان ما در همه  عرصه ها و میدان ها تا امروز داراى حرکت درخشنده بوده است. در 
آینده هم ان شاءاهللا همین  جور خواهد بود: چه در دفاع از میهن، چه در دفاع از امنّیت، چه در 
ـ چه  ـ در همین حرکت عظیم و مقّدس دفاع از حرمـ  کمک به جبهه مقاومت در کّل منطقهـ 
در خدمات اجتماعى، چه در پیشرفت هاى علمى ــ که شما که نگاه مى کنید، پیشرفت هاى 

علمى در هر نقطه اى درواقع بر دوش جوان ها است و آنها هستند که پیشران این حرکتند.

نیروهاى مسلح عامل مهم تقویت کشور
یکى از ستون هاى محکم در تقویت کشور، نیروهاى مسلّح هستند. البّته تقویت 
کشــور فقط به نیروى مسلّح وابسته نیست؛ ستون هاى محکم دیگرى هم هستند: 
پیشرفت علمى مایه پیشرفت کشور اســت؛ ایمان عمومى مردم و رسوخ ایمان در 
دل ها مایه اســتحکام ملّى است؛ حکومت برخاســته از مردم و مّتکى به مردم مایه 
سربلندى یک کشــور است؛ همه اینها هست، لکن حضور نیروهاى مسلّح و قدرت 

نظامى هم یک وسیله  مهّمى براى تقویت بنیه  کشور است.

مقام معظم رهبرى و فرماندهى معظم کل 
قوا(مدظله العالى) در تاریخ یازدهم مهرماه1401، در مراسم 
مشترك دانش آموختگى دانشجویان دانشگاه هاى افسرى 
نیروهاى مسلح، به تشریح نقش امیدآفرین جوانان در 
بخش هاى گوناگون علمى، اقتصادى، سیاسى، تشکیالتى 
و نظامى پرداختند. معظم له در تاریخ بیست ودوم مهرماه 
در دیدار با مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت 
اسالمى نیز با تشریح و تبیین ابعاد مختلف زندگى رسول 
مکرم اسالم(ص) توصیه هایى درخصوص وحدت هرچه 
بیشتر امت اسالم بیان فرمودند. ایشان همچنین در دیدار 
با  اعضاى دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
اشاره به فتنه هاى دشمنان در حوادث اخیر، بر هوشیارى 
مسئوالن و آحاد ملت شریف ایران تأکید کردند. در ادامه 
گزدیده اى از سخنان ارزشمند معظم له را مرور مى کنیم.
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ضرورت هوشمندسازى و روزآمدسازى آموزش ها و تجهیزات
مســئوالن نیروهاى مســلّح باید راهکارهاى نو و روزآمد را براى تقویت نیروهاى مســلّح در پیش بگیرند که ازجمله آنها هوشمندسازى در 
آموزش ها و در ابزارهاى نظامى است که بحمداهللا در نیروهاى مسلّح ما شروع شده، لکن میدان کار هنوز خیلى باز است. امروز هوشمندسازِى 
تماِم حرکاِت نیروهاى مســلّح ازجمله ابزارهاى نظامى، ســالح و حّتى مهّمات یکى از مسائل مهم است. یا پیشرفت هاى پژوهشى و علمى در 
نیروهاى مسلّح که این، تقویت نیروهاى مسلّح است. یا طّراحى بازى هاى پیچیده  جنگ ترکیبى. امروز جنگ هاى دنیا جنگ هاى ترکیبى است. 
مى دانید؛ جنگ ســخت، جنگ نرم، جنگ فکرى، جنگ فرهنگى، جنگ با سالح هاى گوناگون و جنگ شناختى و امثال اینها با همدیگر مایه 
تهاجم به یک ملّت یا یک کشور است. بازى هاى جنگ بایستى بتواند همه  این الیه ها را با شیوه هاى نو، با شیوه هاى روزآمد، ان شاء اهللا تأمین کند.

ایستادگى نیروهاى مسلح عامل تأمین امنیت است
امتیاز بزرگ کشــور ما این اســت؛ امنّیتى که داریم، امنّیت درون زا است. فرق دارد که یک کشورى، یک ملّتى، از درون خود، با نیروهاى 
خود، با قدرت خود، با اندیشه و فکر خود براى خودش امنّیت ایجاد کند، یا یکى از بیرون بیاید بگوید من براى شما امنّیت ایجاد مى کنم... ما 
به هیچ کس براى امنّیت خودمان مّتکى نیستیم. ما با نیروى خداداد، به لطف الهى، به توفیق پروردگار، به پشتیبانى ولىّ عصر(ارواحنا فداه)، 

به پشتیبانى ملّت، با ایستادگى مسئوالن نیروهاى مسلّح، این امنّیت را توانسته ایم به وجود بیاوریم و حفظ کنیم.

مراد از وحدت، حفظ منافع امت اسالمى است
حاال وحدت یعنى چه؟ مراد از وحدت قطعاً وحدت مذهبى نیســت؛ یعنى اینکه این به مذهب آن دربیاید، آن به مذهب این دربیاید، یک 
مذهب [باشد]؛ نه، این قطعاً مراد نیست. وحدت جغرافیایى هم نیست؛ مثل آن چیزى که در دهه هاى شصت میالدى و هفتاد میالدى، بعضى از 
کشورهاى عربى با هم اتّحاد پیدا کردند و اعالم کردند یکى هستند، که نشد و نمى شود و امکان ندارد؛ مراد این هم نیست. مراد از وحدت، وحدت 
در حفظ منافِع اّمت اسالمى است. اّول تشخیص بدهیم منافع اّمت اسالمى کجا است، در چیست، بعد در این زمینه ملّت ها با هم توافق کنند.

تغییر هندسه سیاسى دنیا
یک نقطه  اساسى اینجا وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد و آن، این است که امروز، هر روز بیشتر روشن مى شود که هندسه  سیاسِى 
عالم و سطح دنیا در حال تغییر است؛ امروز روزبه روز بیشتر واضح مى شود که نقشه سیاسى دنیا در حال تغییر است. آن مسئله یک قطبى 
بودن و زورگویى کردن یک قدرت ــ یا دو قدرت؛ فرق نمى کند ــ بر کشورها و بر ملّت ها و مانند اینها، مشروعّیت خودش را از دست داده؛ 
یعنى ملّت ها بیدار شده اند. نظام تک قطبى مطرود شده است و به تدریج دارد مطرودتر مى شود. شما امروز در دنیا زیاد مى شنوید این حرف 
را از زبان سیاست مدارهاى درجه  یک دنیا که نظام تک  قطبى را قبول نداریم. نظام تک قطبى یعنى چه؟ یعنى اینکه مثًال فرض کنید آمریکا 
بنشیند براى عراق یا براى سوریه یا براى ایران یا براى لبنان یا براى فالن [کشور] طّراحى کند که «باید این کار را بکنید، باید این بشود، باید 
این نشود»؛ گاهى بگوید، گاهى هم نگوید، اّما عمل کند. امروز این جورى است؛ طّراحى مى کنند براى کشورها و بسیج مى کنند نیروهایشان را.
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 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوى فرمانده کل ارتش به مناسبت 24مهرماه سالروز تأسیس نهاد عقیدتى سیاسى در ارتش جمهورى
اسالمى ایران، پیام تبریک صادر کرد. متن پیام به این شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحیم
برادر ارجمند حضرت حجت االسالم والمسلمین عباس محمدحسنى (زیده عزه)

ریاست محترم سازمان عقیدتى سیاسى ارتش جمهورى اسالمى ایران
سالم علیکم

آنچه روح معنویت و حرکت در مســیر الى اهللا را در کارکنان ارتش انقالبى ایران اســالمى دمیده و موجب تحکیم تفکر ارزشــى و انقالبى در ارتش والیى و 
استمرار آن شده، نقش مؤثر سازمان عقیدتى سیاسى و حضور روحانیان، مسئوالن و کارکنان آن سازمان در کنار فرماندهان و کارکنان ارتش مقتدر جمهورى 
اســالمى ایران است .تأسیس نهاد عقیدتى سیاســى در ارتش همچون دیگر تدابیر نورانى امامین انقالب اسالمى، سرآغاز حرکتى الهى بود تا دین، بصیرت و 
معنویت محورى، توانمندى  هاى ارتش را مضاعف کند و ارتش حزب اهللا در تمامى بزنگاه ها و پیچ هاى تاریخى انقالب، صراط و مسیر فرمانده و مقتداى خویش، 

ولى امر مسلمین جهان را نصب العین خود قرار  دهد.
امروز که دشمن زبون به موازات تغییر راهبرد جنگ سخت، درصدد درنوردیدن مرز هاى اعتقادى و باور هاى دینى و انقالبى ملتى است که شرح ایستادگى 
را در قامت صیادها، ســلیمانى ها، بابایى ها، ستارى ها و همتى ها معنا کرده، دوراندیشى امام سفرکرده امت با پیشنهاد حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى) در 
صدور فرمان تأسیس نهاد سیاسى ایدئولوژیک در نخستین ماه هاى پس از پیروزى انقالب، بیش ازپیش به چشم مى آید .شایسته است ضمن تقدیر از تالش هاى 
بى دریغ هم رزمانم در آن سازمان در جبهه جنگ نرم و معرفى چهره خدوم و مقتدر ارتش پرافتخار ایران سربلند اسالمى به مردم سرفراز کشورمان، یاد و خاطره 
شهداى فرهنگى و رسانه اى سازمان وزین عقیدتى سیاسى ارتش را گرامى بداریم و براى رهروان طریق آن پاك بازان عرصه هنر و ایثار، آرزوى توفیق روزافزون 

داشته باشیم.
بدون شک حضور موفق ارتش در جبهه فرهنگى و دریافت نشان افتخار از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى(مدظله العالى) که فرمودند: «ارتش یک نمایشگاهى 
از ارزش هاى اســالمى اســت که مى شود آن را ســر دست گرفت و به ملت و بلکه به جهان نشــان داد.» متأثر از برنامه هاى آن سازمان و همدلى و هم افزایى 
مجموعه فخیم عقیدتى سیاسى، فرماندهان والیى و صبر و استقامت خانواده هاى فهیم و نجیب ارتش جمهورى اسالمى ایران است .اینجانب ضمن پاسداشت 
تالش مخلصانه رزمندگان حوزه فرهنگى، ســالروز تأسیس سازمان عقیدتى سیاســى ارتش را به جنابعالى و آحاد کارکنان تالشگر و سخت کوش آن سازمان 
محترم صمیمانه تبریک گفته، توفیقات روزافزونتان را در خدمت به  نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران و ارتش غیور، والیى و مردمى در ِظل توجهات حضرت 

ولیعصر(عج) و زعامت، رهبرى و فرماندهى حکیمانه حضرت امام خامنه اى عزیز(مدظله العالى)، از خداوند متعال مسئلت دارم.   

پیام تبریک فرمانده کل ارتش  به مناسبت سالروز تأسیس نهاد عقیدتى سیاسى در ارتش
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1401/07/07
 «تسلیت براى شهادت شهیِد غیرت، «ستوان یکم مسلم جاویدى مهر

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موســوى در تماس تلفنى با همسر «شهید ستوان یکم جانباز مسلم جاویدى مهر» از کارکنان تیپ277 
شهید توالیى نیروى زمینى ارتش، شهادت آن شهید واالمقام را تبریک و تسلیت گفته و از وى به عنوان «شهیِد غیرت» یاد کرد. شهید 
ســتوان یکم مسلم جاویدى مهر، سال ها در جنوب کشور، در راستاى آبادانى کشور و پاك سازى میدان هاى مین خدمت خالصانه داشته و 
در این مسیر نیز به مقام جانبازى نائل شده بود. همچنین وى در دفاع از مرزهاى شرقى، همواره آماده اجراى داوطلبانه مأموریت ها بود. 
آن شهید واالمقام در اغتشاش هاى اخیر در سطح کشور، درحالى که هیچ مأموریتى نداشت، با تعصب و غیرت دینى، ایرانى و نظامى خود، 
به دلیل ممانعت از تخریب اموال عمومى و مخالفت در توهین به مقدســات، از ســوى آشوبگران و اغتشاش گران مورد حمله قرار گرفت و 

مظلومانه به شهادت رسید.

1401/07/17
 اجازه هیچ گونه دخالت و تعرض را نمى دهیم

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوى در صبحگاه مشترك «عهد سربازى» که با حضور سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدى معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمى، امیر سرتیپ علیرضا صباحى فرد فرمانده نیروى پدافند هوایى ارتش، سردار سرتیپ محمد 
شــرفى معاون اجرایى فرماندهى انتظامى در دانشــگاه خاتم االنبیا(ص) نیروى پدافند هوایى ارتش برگزار شد، با تبریک ایام آغاز امامت و 
والیت حضرت صاحب الزمان(عج)، هفته وحدت و گرامى داشت هفته انتظامى گفت: انتظار و اعتقاد به ظهور منجى یکى از مفاهیم ریشه دار 
بشرى در همه مکاتب، ادیان و فرق در طول تاریخ بوده است. ظهور انسان کامل که جهان را پر از عدل و داد و بصیرت مى کند، هم ریشه 

در فطرت، هم ریشه در ادیان و هم ریشه در تاریخ اندیشه بشر دارد.
فرمانده کل ارتش با تأکید بر اینکه اجازه دخالت و تعرض به هیچ بیگانه اى را نمى دهیم، گفت: نیروهاى مسلح پشتیبان یکدیگر و در خط 
مقدم ملت براى حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدها هستند و تحت یک فرماندهى واحد براى یک هدف پیش مرگ یکدیگر و پیش مرگ 
ایران و ایرانى هســتند. از منظر رهبر حکیم و فرزانه انقالب، در بیانیه گام دوم، آرمان بزرگ انقالب اسالمى، ایجاد تمدن نوین اسالمى و 

آمادگى براى طلوع خورشید والیت عظمى(ارواحنا فداه) است. درواقع بیانیه گام دوم نقشه راه رسیدن به این آرمان هاى بزرگ است.

1401/07/19
 هنر جنگ، ترکیبى از علم، خالقیت و حماسه است

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوى در همایش بررسى جایگاه علم و فناورى در دفاع مقدس که در دانشگاه فرماندهى و ستاد ارتش 
برگزار شــد، با اشــاره به بیانیه گام دوم انقالب گفت: براى برداشتن گام هاى استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها 
درس گرفت. اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ ها به جاى حقیقت خواهد نشست و آینده مورد تهدیدهاى ناشناخته قرار خواهد گرفت. 
دشمنان انقالب با انگیزه هاى قوى، تحریف و دروغ پردازى درباره گذشته و حتى زمان حال را دنبال مى کنند و از پول و همه ابزارها براى 

آن بهره مى گیرند.
فرمانده کل ارتش با اشاره به علت برگزارى همایش هاى علم و فناورى گفت: هنر جنگ، ترکیبى از علم، خالقیت و حماسه است. منظور 
از علم همان دانش، فناورى و اطالعات است و منظور از خالقیت، ابتکار، نوآورى، هوشمندى و میان بر است. منظور از حماسه، شجاعت، 
فداکارى، ایثار، خطرپذیرى و ازجان گذشــتگى رزمندگان اســت که ترکیب این سه عنصر با هم هنر جنگیدن را به وجود مى آورد و نبود 

هرکدام ضریب موفقیت را پایین مى آورد. 
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امروز ارتش جمهورى اسالمى ایران
 متدین تر و کارآمدتر از همیشه است

به مناسبت 24مهر سالروز تأسیس سازمان عقیدتى سیاسى ارتش جمهورى اسالمى ایران
 محمدناصر بیاتى

صدور فرمان تأسیس سازمان عقیدتى سیاســى ارتش در 24مهرماه1358، به منظور تقویت ارتش جمهورى اسالمى ایران 
به ایمان مســتحکم و بینش عمیق دینى و سیاسى، یکى از تدابیر مدبرانه بنیانگذار انقالب اسالمى (ره) بود تا با حضور معنوى 
این سازمان مقدس، ارتش قهرمان، بیش از پیش به زیور دین و بصیرت مزین شود. سازمان عقیدتى سیاسى ارتش، این مولود 
انقالب اسالمى از آن روز تاکنون با ایفاى نقش مؤثر و قدرتمند در تاریخ پرافتخار نظام مقدس جمهورى اسالمى و حضور معنوى 
و ارزشمند خود، در تقویت ایمان، توسعه باورهاى دینى، سیاسى و بصیرت افزایى کارکنان، توانسته است چهره ارتش را به نور 

معنویت مزین کند و مدال افتخار شجره طیبه را بر سینه این سازمان مردمى و والیت مدار نصب کند.
«حجت االسالم والمسلمین عباس محمدحسنى» رئیس ســازمان عقیدتى سیاسى ارتش در مراسمى که به مناسبت 24مهر 
گرامى داشت سالروز تأسیس این نهاد مقدس در مرکز همایش هاى کوثر سازمان عقیدتى سیاسى ارتش و همچنین مرقد مطهر 
امام راحل(ره) با حضور جمعى از فرماندهان، مسئوالن، روحانیون و کارکنان سازمان عقیدتى سیاسى برگزار شد، گوشه هایى از 

اهداف، برنامه ها و دستاوردهاى این نهاد مقدس را در طول حیات 43ساله خود تشریح کرد. 
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 تأثیر کارهاى فرهنگى در توان رزم ارتش 
ارتش،  سیاسى  عقیدتى  ســازمان  رئیس 
ضمن تبریک سالروز والدت پیامبر اکرم(ص) 
و امام جعفر صــادق(ع)، با بیان اینکه بدون 
پشــتیبانى ها و همکارى هــاى فرماندهان و 
کارکنان ارتش، فعالیت هاى  صورت گرفته در 
ســازمان عقیدتى سیاسى ارتش و افتخارات 
به دســت آمده براى این سازمان میسر نبود، 
گفت: «اگر بنا باشد همه فعالیت هاى فرهنگى 
کــه در خانواده بزرگ ارتش انجام  شــده را 
به تفصیل بیان کنیم، باید ساعت ها درباره آنها 
صحبت شــود تا با عمق کار فرهنگى که در 
ارتش انجام شده باخبر شویم. طالیه داران و 
پرچم داران فرهنگى ارتش کارهاى عظیمى 
را در ســطح ارتــش و خانواده هاى کارکنان 
انجام مى دهند و تأثیر این کارهاى فرهنگى 
را در تمامى حوزه ها به خصوص در توان رزم 
باال، پاى کار بودن، ســالمت فکرى، فرهنگى 
و عملى ارتش به وضوح شــاهد هستیم. اگر 
امــروز ارتش جمهورى اســالمى ایران یکى 
از مقتدرتریــن، مؤمن تریــن، پاك تریــن و 
رزم آورترین ارتش هاى دنیا اســت، به واسطه 
ازجملــه  متعــددى  فعالیت هــاى  انجــام 

فعالیت هاى عمیق فرهنگى است.»

  پایبندى به عهد  
محمدحسنى عباس  حجت االسالم والمسلمین 

در مراســم تجدید بیعت بــا آرمان هاى امام 
راحل(ره) نیــز با برشــمردن اهمیت وفاى 
به عهــد و اطاعــت از فرماندهى معظم کل 
قوا(مدظله العالى) گفت: «وفاى به عهد، یعنى 
ما یــک عهدى از قبل داشــتیم و با تجدید 
دوبــاره آن، مى خواهیم اعــالم کنیم بر آن 
عهدى که بستیم، هســتیم. ما تا پایان عمر 
خود پاى آرمان هاى امام راحل(ره) مى مانیم 
و لحظــه اى از این عهد غفلــت نمى کنیم. 
ایــن کار را با اطاعت محــض از مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالى) ادامــه خواهیم داد و 
کوچک تریــن تردیدى در ادامــه راه نورانى 
بنیانگــذار کبیــر انقالب اســالمى نکرده و 
نخواهیم کــرد. قول مى دهیــم هرآنچه در 
توان داریم، مثل گذشــته پاى کار بیاوریم و 
در مســیر آرمان هاى امام راحــل و اهداف 
تعیین شده براى ســازمان عقیدتى سیاسى 
ارتش، همچون گذشــته، جهادى، انقالبى و 
والیى عمل کنیم. ما این مهم را در چهار دهه 
گذشته ثابت کرده ایم و یقیناً قوى تر، مصمم تر 

و محکم تر از گذشته عمل خواهیم کرد.»
آن روزى کــه با پیشــنهاد مقــام معظم 
امــام  تصویــب  و  رهبرى(مدظله العالــى) 
خمینى(ره)، سازمان عقیدتى سیاسى ارتش 
تأسیس شد، اهدافى براى این سازمان ترسیم 
شده بود. ضمن اینکه در حکم انتصاب رؤساى 
سازمان عقیدتى سیاسى ارتش از ابتدا تاکنون 

هر بار نکات و اهداف مختلفى براى سازمان 
تعیین شده که اگر به آنها توجه کنیم، متوجه 

هدف تأسیس این سازمان مى شویم. 
سازمان عقیدتى سیاســى ارتش کارهاى 
بزرگى از زمان تأســیس خود تاکنون انجام 
داده اســت. همکاران ما از همــان روزهاى 
ابتدایى تأســیس سازمان تا همین امروز، در 
حال انجام مأموریت هاى محوله خود هستند 
تا به اهداف و انتظاراتــى که مدنظر امامین 
انقالب بوده دســت پیدا کنیم. خوشبختانه 
در این مســیر موفق بوده و توانسته رضایت 

امامین انقالب را کسب کند.
راه دیگر براى پى بــردن به اهداف واالى 
تأسیس سازمان عقیدتى سیاسى، بازخوانى 
بیانــات امــام راحــل(ره) و مقــام معظم 
رهبرى(مدظله العالى) است. امام خمینى(ره) 
فرمودنــد: «نقــش عقیدتى سیاســى براى 
رســاندن ارتش جمهورى اســالمى ایران به 
نقطه مطلوب بســیار تأثیرگذار است، چون 
اعتقاد و ایمان قلبى نقش سازنده اى در تقویت 
ارتــش دارد.» مقام معظــم رهبرى(مدظله 
العالى) هم فرموده اند: «امروز ارتش جمهورى 
اســالمى ایران هــم متدین تر از همیشــه 
اســت و هم کارآمدتر از همیشــه اســت.» 
از این دســت فرمایشــات در کالم امامین 
انقالب بســیار زیاد بیان شــده و بیانگر این 
اســت که امامین انقالب از عملکرد سربازان 
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فرهنگى خود در ســازمان عقیدتى سیاسى 
ارتش رضایت دارنــد. البته این تکلیف ما را 

براى انجام امور محوله سنگین تر مى کند.

  رویش هاى معنوى و ارزشى  
از زمانى که سازمان عقیدتى سیاسى ارتش 
با پیشنهاد مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) 
و تصویب امام خمینى(ره) در ارتش شــکل 
گرفت، برکات بسیارى براى ارتش در حوزه 
معنویت افزایــى، بصیرت افزایى سیاســى و 
ارتش  رزمندگان  اراده هاى آهنیــن  تقویت 
جمهورى اسالمى ایران در مقابله با دشمنان 

اسالم داشته است.
رویش هاى  شــاهد  روزبه روز  ما  بحمدهللا 
معنوى و ارزشى در ارتش جمهورى اسالمى 
ایــران بوده و هســتیم و از ایــن پس، این 

رویش ها بیشتر هم خواهد شد.
نمونــه بــارز ایــن رویش هــا، لبیک به 
فراخوان رهبرمعظــم انقالب(مدظله العالى) 
که  بــود  ریاســت جمهورى  انتخابــات  در 
کارکنان ارتــش جمهورى اســالمى ایران 
مشــارکت 78درصــدى داشــتند. عالوه بر 
مشــارکت باال، جهت گیرى صحیح در رأى 
به جبهه انقالب نیز قابل مالحظه بود. اینکه 
ما مى بینیم ارتش جمهورى اسالمى ایران، 
در قدم اول مشــارکت فوق العــاده و باالیى 
در انتخابات داشــته و در قدم دوم رأى آنها 

بیشــتر به جبهه والیى بوده اســت، نشان 
مى دهد که ارتش جمهورى اســالمى ایران 
از یک بصیرت انقالبى باالیى در تراز  انقالب 
اسالمى برخوردار شــده است؛ تا جایى که 
رهبر معظم انقــالب فرمودند: «امروز ارتش 
یک نمایشگاهى از ارزش هاى اسالمى است 
که مى شود آن را سر دست گرفت و به ملت 

و بلکه به جهان نشان داد.»
ان شــاءاهللا این توفیق را داشــته باشیم 
کــه در گام دوم انقــالب اقدام هاى مؤثرتر، 
ارزشى تر و بیشــترى در این زمینه برداریم 
و به انتظارهاى امامیــن انقالب، در ارتقاى 
معنویــت در ارتش، به خوبــى جامه عمل 

بپوشانیم.

  رونمایى کتاب  
به مناسبت 24مهر از 12جلد کتاب منتشر 
عقیدتى  ســازمان  انتشارات  توسط  شده 

سیاسى ارتش  با عنوان هاى:
«خواب خــوش ندیده من» بــا موضوع 
زندگــى شــهید امیر سرلشــکر مســعود 
منفردنیاکــى؛ «آن ســوى پل» بر اســاس 
زندگى شهید سرلشکر غالمرضا مخبرى؛ «به 
رنگ دماوند» با موضوع زندگى و خاطرات 
سرهنگ بازنشسته دکتر ناصر تابش؛ «اینجا 
کسى نیست»رمانى بر اساس زندگى شهید 
«شهید  حیدرى؛  خالد  سرلشکرخلبان  امیر 

فالحى، الگوى مدیریت جهادى در ارتش»
به قلم امیر سرلشــکر موسوى فرمانده کل 
ارتش و ترجمه انگلیسى این کتاب؛ «ترجمه 
یادنامه  بى نهایت»  تا  پرواز  کتاب  انگلیسى 
شهید سرلشکر خلبان عباس بابایى؛ «تأملى 
حوزه دفاع  در  پژوهش  روش شناســى  بر 
مقدس» بــا محتواى چگونگــى انجام کار 
درست و علمى پژوهش در مورد دوران دفاع 
مقدس؛ «باروت عشــق» مجموعه اشــعار 
برگزیده شــرکت کنندگان در اولین کنگره 
شعر ارتش؛ «ســالم فرمانده» با نگاهى به 
زندگى شــهید امیر سرلشکر ولى اهللا فالحى 
(رده ســنى نوجوان)؛ «قهرماِن آسمان» با 
موضوع شــهید امیر سرلشکر خلبان عباس 

بابایى (رده سنى نوجوان) رونمایى شد.
همچنین در این مراسم کتاب هاى «نقش 
جهاد ســازندگى ارتش در دفاع مقدس»
ارتش»  روحانى  شــهداى  «زندگى نامه  و 
که توســط کارگروه دفاع مقــدس معاونت 
فرهنگى و روابط عمومى ســازمان عقیدتى 
سیاســى ارتــش جمهورى اســالمى ایران 
به رشــته تحریر درآمده نیز رونمایى شــد. 
ارتش  سیاسى  عقیدتى  ســازمان  انتشارات 
بــا چاپ بیش از 400 عنــوان کتاب از بدو 
تأسیس تاکنون جزو  انتشــاراتى هاى برتر 
نیروهاى مســلح و داراى پایه الف در وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى است.
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تعهد سرخ از حجره تا سنگرتعهد سرخ از حجره تا سنگر
در دوران دفــاع مقدس روحانیون در جبهه هاى جنگ حاضر  و مســئولیت هاى مختلف، حتى فرماندهــى را در رده هاى نظامى برعهده 

مى گرفتند. ارتش جمهورى اسالمى ایران با تقدیم 28 شهید روحانى نقش مهمى در حفظ ارزش ها و آرمان هاى نظام بر عهده داشت.
در هر شماره از نشریه به معرفى دو تن از شهداى گرانقدر روحانى ارتش جمهورى اسالمى ایران مى پردازیم.
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صعود براى صلح

هاشم ناطقى/ کارشناسى  ارشد روابط بین  الملل
نخستین صعود مشترك کوهنوردان نظامى جهان(سیزم) به قله دماوند در ارتفاع 5610مترى، با حضور 140نفر از نظامیان کشورهاى ایران، 
روســیه، هند، ارمنستان و تانزانیا، با شعار «صعود براى صلح»، همزمان با هفته دفاع مقدس انجام شد؛ صعودى که مى توان آن را در راستاى 
همکارى هاى بیشتر دانست. این صعود در قالب شوراى بین المللى ورزش هاى نظامى جهان (سیزم) صورت گرفت که در آن، امیر سرتیپ دوم 
حسین امیدى رئیس سازمان تربیت بدنى ارتش، سرهنگ ارتم گروموف رئیس کمیته کوهنوردى سیزم و سرهنگ دیمیترى بایکوف رئیس 

فدراسیون کوهنوردى روسیه نیز حضور داشتند.

   نخستین صعود مشترك کوهنوردان نظامى جهان(سیزم) به قله دماوند  

  ارتقاى دیپلماسى دفاعى
  جمهورى اسالمى ایران از طریق ورزش
«امیر سرتیپ دوم حسین امیدى» رئیس 
سازمان تربیت بدنى ارتش در آیین افتتاحیه 
صعود مشترك نظامیان جهان به قله دماوند 
گفت:  خوشحالیم که براى اولین بار در طول 
تاریخ ســیزم این صعود انجام شــد و ما در 
راستاى تحقق شعار سیزم که همان «دوستى 
از طریق ورزش» اســت، گام برداشتیم. اگر 
بتوانیم از طریق این صعود مشترك و ورزش، 
با سایر کشــورها ارتباط برقرار کنیم، درواقع 

جمهورى  دفاعى  دیپلماســى  توانســته  ایم 
اســالمى ایــران را ارتقــا ببخشــیم. ارتش 
جمهورى اسالمى ایران به عنوان میزبان این 
صعود مشترك، تداوم این رویداد بین المللى 
را گامى مهم و ارزنده در جهت پایدار ى صلح 
و دوســتى بین ملت هــا و ارتش  هاى جهان 
ارزیابــى و تــالش مى  کند تــا از این صعود 
مشــترك، خاطره هاى خوش و ماندگارى در 
ذهن کوهنوردان شرکت کننده به یادگار باقى 

بماند.
امروز ورزش در ارتش جمهورى اســالمى 

ایران نــه به عنوان برنامه اى بــراى پر کردن 
اوغات فراغــت، بلکه یک نیــاز و مأموریت 
سازمانى تلقى مى  شــود؛ ورزشکاران نظامى 
سیزم،  مســابقه هاى  در  مختلف  کشورهاى 
اولیــن هدف خــود را ارائــه توانمندى  ها و 
آمادگى جســمانى خود و ارتش کشورشان 
مى دانند. موفقیت در مســابقه هاى ورزشى 
چابکى،  توانایــى،  معرف  ســیزم،  کاربردى 
سرعت، چاالکى، قدرت جسمانى و عضالنى 
و ســالمت قلبى عروقى نظامیان آن کشور 
است که با رفتن بر روى سکوهاى قهرمانى، 
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قدرت خود و همکارانشان را به رخ ورزشکاران 
کشورهاى دیگر مى  کشند.

ورزش در نیروهــاى مســلح ضمن حفظ 
سالمت جسم و روان، عامل مهم اجراى موفق 
وظایف نظامى است و به همین دلیل این امر 
مورد عنایت خاص فرماندهى معظم کل قوا 
و  خامنه  اى(مدظله العالى)  آیــت اهللا  حضرت 
فرمانده کل ارتش جمهورى اســالمى ایران 
قرار دارد. بر این اســاس در سال گذشته ما 
146صعود مشــترك کوهنــوردى حرفه  اى 
توســط کوهنوردان منتخب ارتش به 43قله 

مرتفع کشورمان داشته ایم. 
تمامى فعالیت  هاى ورزشى ارتش، چه در 
حوزه  هاى همگانى و ارتقاى ســطح سالمتى 
و آمادگى جسمانى کارکنان (پایور و وظیفه) 
و چه در حوزه قهرمانى و حرفه  اى، با حضور 
54تیم   باشگاهى ارتش در لیگ  هاى مختلف 
رشــته هاى ورزشــى و فعالیت  هاى علمى، 
پژوهشى، آموزشى، در راستاى ارتقاى سطح 
آمادگى جسمانى و ایجاد روحیه سلحشورى 

نیروهاى ارتش انجام مى شود.
کســب اولین مدال در بوکــس و نجات 
غریق سیزم و کســب 15مدال در مسابقات 
جهانى دانشجویان نظامى توسط ورزشکاران 
ارتش کشــورمان نشان مى دهد که توجه به 

آمادگى جسمانى در ارتش از جایگاه ویژه اى 
برخوردار اســت؛ البته این را هم باید گفت 
که توجه به این موضوع در نیرو هاى مســلح 
بــه افزایش آمادگى رزمى منجر مى شــود و 
اولین حمایت از ورزشــکاران قهرمان بعد از 
طى دوران آموزشــى، دادن اجازه براى ادامه 
فعالیت در رشته ورزشى خود در ارتش است. 
مسابقه هاى  امکان شــرکت در  عالوه براین، 
نظامیان جهان(ســیزم) نیز براى آنها فراهم 
اســت و آنهایى که در مسابقه هاى قهرمانى 
کشــور و بین المللى صاحب مقام شوند، در 
کنار تشویق هاى مادى، برابر مقررات از میزان 
خدمت ســربازى آنها در ارتش نیز کاســته 

مى شود.

بین المللى،  رویدادهاى  در  ورزشکاران 
نمایندگان فرهنگ و تمدن کشورشان هستند

«امیر ســرتیپ محمودى» معاون اجرایى 
ارتــش در آییــن افتتاحیه صعود مشــترك 
نظامیان جهان به قله دماوند، با تقدیر از تالش 
ارزشــمند نهادهاى بین المللى، به ویژه سیزم و 
تمامى سازمان هاى نیروهاى مسلح کشورمان 
در برگــزارى این رویداد مهم ورزشــى، گفت: 
«امــروزه نقــش ورزش را در روابط بین الملل 
و ارتباط ملت ها نمى تــوان نادیده گرفت؛ زیرا 
ورزشکاران در رویدادهاى بین المللى نمایندگان 
فرهنگ و تمدن کشورشان هستند. جمهورى 
اســالمى ایران با داشتن یک ســابقه تاریخى 
درخشان و تمدنى بزرگ، در پرتو رهنمودهاى 
الهام بخش اسالم براى برقرارى صلح و امنیت 
در جهان و دوستى بین ملت ها براساس شعار 
سیزم که همان دوستى از طریق ورزش است، 
گام برمــى دارد و معتقــد اســت ورزش یکى 
از عوامل مؤثر در برقرارى صلح پایدار اســت.

پیام این صعود مشــترك یعنى «صعود براى 
صلح» هدفى واال و پذیرفته شده است و بدون 
تردید با افزایش تعامالت و ارتباطات بین المللى، 
به خصــوص در ســیزم، رویدادهاى ورزشــى 
یکى از مهم ترین ظرفیت هــاى ارتقاى صلح، 
دوســتى، صمیمیت و هم افزایى بین ملت ها و 
ارتش هاست. اهتمام در دست یابى به این هدف 
ارزشمند در تهران و به میزبانى ارتش جمهورى 
اسالمى ایران، نشان دهنده توجه این ملت کهن 

به صلح و دوستى متقابل است.
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ملت ایران همانند قله دماوند مقتدرانه 
ایستاده است

معاون  سیارى»  حبیب اهللا  دریادار  «امیر 
هماهنگ کننــده ارتش در آییــن اختتامیه 
نخستین صعود مشترك کوهنوردان نظامى 
جهان(سیزم) به قله دماوند، گفت: بدون تردید 
با افزایش تعامل ها و ارتباط هاى بین المللى، 
ورزش یکى از مهم ترین ظرفیت هاى ارتقاى 
صلح، دوســتى، صمیمیت و هم افزایى بین 
ملت ها و دولت هاســت؛ به این منظور اولین 
صعود مشــترك کوهنوردى ســیزم با شعار 
«صعود براى صلح» و با هدف تعمیق هرچه 
بیشــتر روابط دوســتانه میان کشــور هاى 
شــرکت کننده و توانمندســازى جسمى و 
روحى کارکنان نیرو هاى مســلح؛ در راستاى 
اهداف ســیزم، به میزبانــى ارتش جمهورى 

اسالمى ایران برگزار شد.
ما بــر این باوریــم که تــداوم برنامه ها و 
اقدام هاى این چنینى، ضمن استحکام صلح و 
دوستى میان ملت ها و افزایش ثبات و امنیت 
در منطقه و جهان، زمینه هاى فراهم شــدن 
بستر مناســب با بهره گیرى از ظرفیت هاى 
متقابــل فرهنگــى، اقتصــادى و اجتماعى 

کشــور ها را ایجاد خواهد کرد. اینجانب الزم 
مى دانم از تالش هــا و زحمت هاى نهاد هاى 
داخلى،  و  خارجى  کوهنــوردان  بین المللى، 
تمامى ســازمان ها و ارگان هاى کشــورى و 
لشــکرى قدردانى کرده و آرزوى سالمتى و 
ســعادت براى همه عزیزان را داشــته باشم. 
امیدوارم شــما کوهنوردان خارجى روزهاى 
خوشى را در جمهورى اسالمى ایران گذرانده 
باشــید. ایران مهد تمــدن، فرهنگ و هنر 
اسالمى است و دماوند نماد اقتدار ملت ایران 
بوده و هســت؛ بنابرایــن باید گفت که ملت 
ایران همانند دماوند همواره مقتدرانه ایستاده 

است.

برگزارى صعود مشترك نظامیان جهان 
نشــان دهنده تعهد ایران به آرمان هاى 

سیزم است
کمیته  رئیس  گروموف»  آرتم  «سرهنگ 
کوهنوردى سیزم نیز طى سخنانى در آیین 
افتتاحیــه صعود مشــترك نظامیان جهان 
بــه قله دماوند، ضمن قدردانــى از نیروهاى 
مسلح جمهورى اســالمى ایران در برگزارى 
این رویداد ورزشى بین المللى گفت: برگزارى 
این رویداد مهم با شعار «صعود براى صلح» 
در ایران، نشــان دهنده تعهد این کشــور به 
آرمان هاى ســیزم، به ویژه شعار «دوستى از 

طریق ورزش» اســت. این رویداد،  بسترى 
است که ارزش هاى سیزم شامل همبستگى، 
دوســتى، احترام، برابرى و صداقت را نشان 
مى دهد و ضمن تشــکر از میزبانى شایسته 
ارتش جمهورى اسالمى ایران، سطح کیفى 
نخستین صعود مشترك کوهنوردان سیزم به 

قله دماوند را مطلوب ارزیابى مى  کنم. 

به  صعود  براى  آغازى  دماوند،  به  صعود 
دیگر قلل مرتفع جهان است

فوالدى»  جمشــید  سرتیپ دوم  «امیر 
رئیس اداره ورزش و آمادگى جسمانى ستاد 
کل نیروهاى مســلح نیز در آیین افتتاحیه 
صعود مشــترك نظامیــان جهــان به قله 
دماوند، ضمن تشکر از حضور سرهنگ ارتم 
گروموف رئیس کمیته کوهنوردى ســیزم و 
سرهنگ دیمیترى بایکوف رئیس فدراسیون 
کوهنوردى روســیه و تیم هــاى کوهنوردى 
ارمنســتان، تانزانیا، هندوستان و روسیه در 
این صعود مشــترك، گفت: امیدواریم صعود 
به قله دماوند که به منظور صلح و دوســتى 
پایه گذارى شــده، آغازى بــراى صعودهاى 
دیگر به قلل مرتفع جهان توســط نیروهاى 
نظامى عضو سیزم باشد و از میزبانى شایسته 
ارتش جمهورى اسالمى ایران و همکارى هاى 
فدراسیون کوهنوردى کشور در برگزارى این 
رویداد مهم بین المللى تقدیر و تشکر مى  کنم.
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مناقشــه هاى  از  تاریخى  تطبیقى-  مطالعات 
نظامى که در اواخر قرن بیســتم  و آغاز قرن21

اتفــاق افتاد، نشــان دهنده اهمیــت راهبردى 
عملیات دفاع هوایى اســت.(جهان فر و محمدى 
فاتــح، 1398) پدافندهوایى یکپارچه جمهورى 
اســالمى ایران به عنــوان یکــى از ارکان قدرت 
ملــى و در کنار صنعت موشــکى و هســته اى، 
چشــم جهانیان را به خود دوخته است. به طور 
قطع موفقیت ها و دستاوردهاى اخیر این حوزه، 
ریشــه در تجارب دوران دفاع مقــدس دارد.  با 
جمع بندى عملکرد پدافندهوایى در هشت سال 
دفاع مقدس، فراز و فرودهایى مشــاهده مى شود 
که این مسئله در نمودار عملکرد تمام سازمان ها 
و نیروهاى نظامى وجود دارد. آنچه مهم اســت، 
درس آموزى از مقاطع دوران دفاع مقدس جهت 
طراحى و ســاخت دورانى درخشان و تأثیرگذار 
در تاریخ ایران اســالمى است. تجزیه، تحلیل و 
درس آموزى از نبردها و استفاده از تجارب قبلى 
در پدافند هوایى در طول سال هاى دفاع مقدس، 
امرى ضرورى محســوب مى شود. از سوى دیگر 
ارزیابــى توان پدافندهوایى در آن مقطع تاریخى 
از جنگ، باید در مقایســه تجهیزات در اختیار و 
بسیارى از مسائل پیش روى پدافندهوایى ایران و 
تالش شرق و غرب جهت تجهیز عراق به بهترین 
هواپیماهاى جنگى و نوســازى هاى مکرر نیروى 

هوایى عراق در نظر گرفته شود. 
ازطرفــى تغییر راهبرد عراقى هــا در افزایش 

پراکندگى و گستردگى شرح وظایف پدافندهوایى 
جمهورى اسالمى ایران تأثیرگذار بود. «با تغییر 
راهبرد نیروى هوایى عراق پس از آبان ماه 1359

و شناســایى و بمباران اهداف مهــم اقتصادى، 
صنعتى و نظامى کشــور، واحدهاى دفاع هوایى 
ارتش جمهورى اســالمى ایران به ویژه یکان هاى 
پدافند زمین به هــوا، مأموریت هاى جدیدى را 
آغــاز کردند که پیش از آن براى این مأموریت ها 
سازماندهى نشــده بودند. این یکان ها تدریجاً و 
براى تأمین و تقویت بنیه دفاعى نقاط راهبردى 
کشــور همچون پاالیشــگاه هاى نفــت و گاز، 
ترمینال هاى نفــت و گاز، پایانه هاى صدور نفت، 
واحدهــاى بهره بــردارى و تلمبه خانه هاى گاز و 
نفت، مجتمع هاى پتروشیمى، کارخانجات صنایع 
سنگین و سبک، نیروگاه ها، پُست هاى برق فشار 
قوى، سدها، ایستگاه هاى مخابراتى، مراکز حساس 
مدیریت سیاســى کشــور، پل هاى مواصالتى، 
مراکز تجمع شهرى، بنادر و اسکله هاى تجارتى 
اختصاص داده شدند ...» (جوادى پور و همکاران، 
1372: ص181). در همین راستا و جهت جبران 
خأل هاى موجــود، تجدید ســازمان گردان هاى 
عملیاتى و نگهدارى و به  کارگیرى جنگ افزارهاى 
پارك مشروط و استقرار آن در مواضع و سایت ها 

به سرعت انجام شد.
به رغــم تمام مــوارد فوق، مهم ایــن بود که

 پدافند هوایى نســبت به گذشته داراى ارتقاى 
بازدهى باشد. به عنوان مثال موفقیت در عملیات 

والفجــر  8 تا حــد زیادى وابســته به موفقیت 
پدافند هوایى و کنترل فضاى نبرد بود. در همین 
خصوص کارشناسان و فرماندهان پدافند هوایى 
به این نتیجه رســیده بودند که روش هاى قبلى 
دیگر پاسخ گوى انتظارها نیست، بنابراین دستیابى 
به روش هاى نوین در نبرد جهت افزایش کارایى 
تجهیزات و منابع انســانى در رأس اقدام ها قرار 
گرفت. نکته اى را که نباید از یاد برد این است که 
کارکنان پدافند هوایى در هیچ مقطعى از دوران 
دفاع مقدس در انجام وظایف خود کوتاهى نکرده 

و به وظایف خود به نحو احسن عمل کردند.
در انجــام این وظایف، نقــش تعیین کننده 
فرماندهان نابغه اى همچون شهید سرلشکر منصور 
ستارى غیر قابل انکار است. نبوغ شهید ستارى 
در طراحى شــیوه نوین دفاع در برابر حمله هاى 
هوایى دشــمن و نحوه جابه جایى هــا، آموزش 
کارکنــان پدافندهوایى به ویژه کارکنان ســایت 
رادارى بنــدر امام(ره) پیش از عملیات والفجر 8

و... عامل مؤثر و کارســاز در توفیق پدافندهوایى 
و در نتیجــه موفقیت نیروهاى ســطحى ایرانى 
در عملیات والفجر8 بود. ویژگى هاى منحصر به 
فرد شهید ستارى منجر به این شد که در تاریخ 
دهم بهمن 1365 از ســوى حضرت امام (ره) به 
فرماندهى نیروى هوایى منصوب شود تا تحول هاى 
بى سابقه اى را در نیروى هوایى به وجود آورد. از 
جمله محورهاى عمده مدیریتى شــهید ستارى 
جهت رفع خأل هاى تجهیزاتى و منابع انســانى 
نیــروى هوایى مى توان به تــالش جهت فریب 

ابتکار، خالقیت و نوآورى پدافندهوایى
 در جنگ تحمیلى عراق علیه ایران

جهان فر، دکتراى جامع شناسى رضا
 اصغر محمدى فاتح،  هیئت علمى دانشگاه افسرى امام على (ع) نزاجا

  بخش اول  
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دشــمن - همراه با جلوگیرى از آگاهى دشمن 
نســبت به وضعیت موجود و همچنین بازسازى 
تجهیزات در اختیار اشاره کرد( جهانفر، 1392). 
بر اساس این نوع از مدیریت، راه کنش هاى جدید 

نیز تعریف شد.

    نوآورى هــا و ابتکارهاى پدافندهوایى در 
عملیات والفجر8

جهت بررســى این موضوع، الزم است مبحث 
را در دو بخش: الف) ابتکارهاى پدافندهوایى در 
عملیات والفجر هشت ب)دستاوردهاى ناشى از 
ابتکارهاى پدافند هوایى ارتش در والفجر8، مورد 
بررســى قرار دهیم که در این شماره از نشریه به 

بخش اول مى پردازیم.

در  پدافندهوایى  ابتکارهاى  الف)شناســایى 
عملیات والفجر8

براساس نتایج جلسه هاى متعدد کارشناسان و 
فرماندهان پدافندهوایى ارتش جمهورى اسالمى 
ایران و به ویژه با ابتکار شــهید ســرافراز ارتش 
اسالم، سرلشــکر شهید ســتارى به تعدادى از 
ابتکارها به کار گرفته شده توسط پدافند هوایى در 
عملیات و الفجر8، با استناد به متن مصاحبه ها و 

سایر منابع مى پردازیم.

جنگ افزارهــاى  ترکیــب  و  1-تنــوع 
پدافندهوایى

در عملیــات والفجــر8، طیف متعــددى از 
جنگ افزارهاى دفاع هوایى اســتفاده شــد. در 
آئین نامــه پدافندهوایى نیز بــه موضوع تنوع و 
ترکیب جنگ افزارهاى پدافندى اشاره شده است.

(خرازیان و محمــدى، 1397) در این عملیات، 
ســایت رادار بندر امام (ره)، سایت هاى موشکى 
هاوك (کوثر1، کوثر2، کوثر3 و کوثر4) و سایت 
موشکى هاوك ماهشــهر نقش اساسى برعهده 
داشــته اند. ســایت رادار بندر امام (ره) به عنوان 
رادار اصلى و ســایت رادار بهبهــان نیز به عنوان 
رادار پشتیبان ایفاى نقش کرده اند. ضمن اینکه 
از ســایت هاى رادارى بوشــهر و دزفول نیز بهره 
گرفته شده اســت. دو رسد سامانه پدافندهوایى 
اسکاى گارد در کنار اروندرود (یکى در دهانه فاو و 
دیگرى در اسکله على) مستقر بوده است. رسدهاى 
اسکاى گارد فوق که از سوى پدافندهوایى نیروى 
هوایى اعزام شده  بودند، قبل از استقرار در دهانه 
فاو و اســکله علــى، در قفاس مســتقر بوده اند. 
جایگزین سامانه هاى اسکاى گارد فوق، رسدهاى 
اسکاى گارد نیروى زمینى در قفاس استقرار یافته  
بودند. آتشــبار اسکاى گارد نیروى زمینى پس از 
عملیات والفجر8 به صورت کامل از نیروى زمینى 

منفک شده و در اختیار پدافندهوایى نیروى هوایى 
(قرارگاه پدافندهوایى خاتم االنبیا(ص) ارتش) قرار 
گرفته بود. در نزدیکى رسد اسکاى گارد دهانه فاو، 
توپ ضدهوایى 57میلى مترى غنیمتى توســط 
پدافندهوایى سپاه عملیاتى شده بود که در حمله 
هوایى نیمه اسفندماه1364 توپ یاد شده مورد 
اصابت راکت هواپیماهاى عراقى قرار گرفته بود. 
ترکش راکت دیگر نیز به دستگاه رادار اسکاى گارد 
مســتقر در دهانه فاو اصابــت کرده که منجر به 
غیرعملیاتى شدن دستگاه رادار اسکاى گارد شده 
بود. تیم تعمیر و نگهدارى بالفاصله اقدام به تعمیر 

رادار یاد شده کرد.
 باتوجه به اینکه عملیات پشتیبانى دفاع هوایى 
و فعالیــت نیروى هوایى در عملیــات والفجر8 از 
تاریــخ دهم دى مــاه1364 براى نیــروى هوایى 
و پدافندهوایــى آغاز شــد(نمکى،1389: 282)، 
در برخــى از منابع مطالعاتى، آمــار هواگردهاى 
منهدم شــده از همان روز محاسبه شده است. در 
این مدت 82تیر موشــک هاوك به سمت اهداف 
شــلیک شــده که از این تعداد 52تیر موشــک 
هاوك به اهــداف اصابت کرده و تعــداد 9فروند 
هواپیماى عراقى توسط سامانه هاى توپ ضدهوایى 
و  35میلى مترى(اورلیکــن  و  23میلى متــرى 
اسکاى گارد) ساقط شد. البته احتمال مورد اصابت 
قرار گرفتن تعداد بیشتر هواپیماى عراقى و فرود 
اضطرارى آنها در فرودگاه هــاى نزدیک به محل 
درگیرى (فرودگاه شعیبیه در بصره و فرودگاه قلعه 

صالح در نزدیکى العماره) وجود دارد.
همچنین ســایت هاى کوثر1 و کوثر2 همان 
ســایت هاى کوثر3، کوثــر4 و... بودند که پس 
از ضدگســترش و جابه جایى، با اســامى جدید 
(کوثر3، کوثــر4، کوثر5، کوثر6 و...) شــناخته 
مى شــدند.همچنین ســایت هاوك ســربندر با 
وضعیت عملیاتى op2 و 6 النچر و 18موشــک 
آمــاده آتش بر روى النچرها، در دو بخش جهت 
پوشش عقبه نیروهاى ســطحى و تقویت آتش 
سایر ســایت هاى هاوك مستقر در منطقه انجام 

وظیفه  کردند. 
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 2- جا به جایى هاى ضربتى و فوق العاده سریع
«امیرســرتیپ میقانى» در حاشــیه مراسم 
تجلیل از پیشکسوتان و کارکنان پدافندهوایى 
موفقیــت  دالیــل  خبرنــگاران،  جمــع  در 
پدافندهوایى در عملیات والفجر8 را این چنین 
بیان مى کند: «پدافند هوایى براي دفاع از منطقه 
عملیات، آتشبارهاي هاوك را در سطح وسیعی 
به کار گرفت. هــر چند باید بدانیم که مقابله با 
جنگنده هاي پیشرفته دشمن کار چندان راحتی 
نبــود... تحرك و جابه جایى ســامانه ها به ویژه 
موشک هاوك با حداقل امکانات، رعایت پدافند 
غیرعامل و فریب دشمن؛ ازجمله تاکتیک هاي 
جدیدي بود که در ایــن عملیات به کار گرفته 

شد.» (جهان فر و محمدى فاتح، 1398)

3- پنهان ماندن از دید دشمن 
در یــک نبرد احتمالــى، در صورت حضور 
هواگردهاى دشمن در فضاى خودى، با فرض 
بدترین حالــت یعنى اســتیالى هوایى او بر 
آسمان ما، سامانه هاى رادارى موشکى و رادارى 
توپخانه اى، در صورت عدم رعایت اصول پدافند 
غیرعامل نظیر پنهان ماندن، در معرض خطر 
نابودى قرار دارند. اما همان سامانه ها با استتار 
باال، از هر نقطه اى مى توانند شلیک کنند و تا 
لحظاتى قبل از شــلیک کامالً  از دید دشمن 
پنهان باشــند؛ در صورتى کــه هواپیماها در 
چنین فرضیه اى شــاید موفق به بلند شدن از 
روى زمین هم نشوند. در دوران دفاع مقدس، 
یک  به عنوان  پدافندى  ســایت هاى  اســتتار 
موضوع جدى در دستور کار قرار گرفته بود. در 
عملیات والفجر8 رعایت اصول استتار ازجمله 
دالیــل موفقیت پدافندهوایى ایران به شــمار 

مى رود.
«ســرتیپ براتعلى غالمــى» از فرماندهان 
باسابقه پدافند هوایى در طول دفاع مقدس در 
این خصوص گفته است: «ما مى توانیم بگوییم 
که والفجر8 نقطه عطفى در تاریخ پدافندهوایى 
بود. بعد از والفجر8 هر کجــا عملیاتى انجام 

مى دادیم، با همین روش بود و تمرین بزرگى 
براى پدافندهوایى بود. در این عملیات تالش 
کردیم ســایت ها را طورى بسازیم که دشمن 
نتواند آن را کشــف کند، استتار را در حداکثر 
ســطح ممکن انجــام مى دادیــم و حرکت ها 
فوق العاده سریع بود. تمرین ها را براى استقرار 
سایت ها باال بردیم و همه این جا به جایى ها در 
طول یک شــب انجام مى شد. تشعشع رادارها 
را از محل ســایت ها دور کردیم و از فریب در 
سطح وسیع استفاده کردیم. چنان سایت هاى 
فریبى ســاختیم کــه عکس هــاى اپتیکى و 
حرارتى دشــمن این ســایت ها را تشخیص 

نمى داد.» (غالمى، مصاحبه،1390) 

4-  فریب دشمن در ابعاد مختلف (الکترونیکى، 
حرارتى، فیزیکى و...)

ازجملــه محورهاى عمده مدیریتى شــهید 
ســتارى جهت رفــع خأل هــاى تجهیزاتى و 
منابع انســانى نیروى هوایى مى توان به تالش 
جهت فریب دشــمن - همراه بــا جلوگیرى از 
آگاهى دشــمن نســبت به وضعیت موجود- و 
همچنین بازســازى تجهیزات در اختیار اشاره 
کرد. «ســرتیپ على غالمى» در مصاحبه خود 
مى گوید: «پدافندهوایــى در عملیات والفجر8 

فقط موشک شلیک نکرد، پدافند در آن زمان  با 
رادارهاى فریب و سامانه هاى کاذب براى دشمن 
دام ایجاد کرده بود.»  همچنین غالمى در این 
زمینه مى گوید: «اول ســایت فریب ساختیم. 
سایت فریب ما عین ســایت اصلى بود. از این 
سایت فریب امواج کاذب رادارى مى فرستادیم. 
در دســتگاه ها ایجاد حرارت مى کردیم. شکل 
این سایت ها درست شبیه سایت اصلى بود. در 
ازاى هر ســایت اصلى چهار عدد سایت فریب 
مى ســاختیم. دوم، ســامانه  هاى جست و جو را 
از ســایت اصلى خارج کردیم که این پیشنهاد 
شهید ستارى بود. ایشان عنوان کرد که من از 
نقطه اى دورتر کار رادارهاى جســت وجوگر را 
انجام مى دهم. بر این اســاس، دشمن فکر کرد 
که محل سایت در محل رادار جست وجو است. 
بنابراین وقتى مى رفــت آن نقطه را بزند، ما از 
پشت سر این هواپیماها را منهدم مى کردیم.» 

(غالمى، مصاحبه: 1390)
«سرگرد ســیدرضا رضوى» نیز در خاطرات 
خــود از عملیات والفجر8 بیان کرد که «جهت 
فریب دشمن نیز هر روز ستون  هاى جنگ افزار 
را تــا نزدیکى آبادان و خرمشــهر اعزام کرده و 
از آنجا دوبــاره مراجعت مى کردند.» (جهان فر، 
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  انجام فعالیت هاى رسانه اى 
 یکى دیگر از فعالیت هایى که در ستاد ارتش رشد 
محسوسى داشته است، فعالیت هاى رسانه اى ارتش 
است. ما در رسانه هاى مکتوب، در حوزه تلویزیون و 
ساخت مستند؛ کارهاى خیلى خوبى انجام داده ایم. 
در ســال هاى اخیر برنامه و مستندهاى تلویزیونى 
زیادى تولید کرده ایم ازجمله مســتند ساعت 168
که مربوط به نقش کلیدى ارتش در هفته اول جنگ 
است، مستندهایى در حوزه نقش ارتش در انقالب 

در حوزه طرح هاى فرهنگى مصباح 
فعالیت هاى قابل توجهى داشته ایم

حجت االسالم والمسلمین  دهدار رئیس اداره عقیدتى سیاسى ستاد ارتش:

  ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى ستاد ارتش
اداره عقیدتى سیاسى ارتش طى سال هاى گذشته در زمینه هاى مختلف مسائل فرهنگى، فضاسازى معنوى و تبلیغات میدانى 

ستاد ارتش فعالیت هاى چشم گیرى در فضاهاى داخلى، بیرونى و اماکن ادارى ستاد ارتش انجام داده است. 
این اداره  مانند ســال هاى گذشته فعالیت هاى گسترده اى انجام و در هر دوره متناسب با خط و مش ها و سیاست هاى ابالغى 
از سوى سازمان عقیدتى سیاسى ارتش که در راســتاى فرامین فرماندهى معظم کل قوا(مدظله العالى) بوده، برنامه ریزى هاى 
مختلفى طرح ریزى و اجرا کرده اســت. برنامه هاى فرهنگى، تبلیغى و سیاســى این اداره  بر مبناى سه محور قرآن پژوهى، 
نمازآموزى و بصیرت افزایى، طرح ریزى و به تمامى عقیدتى سیاســى هاى تابعه خود ابالغ و تمامى فعالیت ها را بر همین راستا 
رصد و پیگیرى مى کند.به منظور آشنایى هرچه بیشتر خوانندگان با اقدامات این اداره و انعکاس فعالیت هاى مهم انجام شده، با 
«حجت االسالم والمسلمین دهدار» رئیس اداره عقیدتى سیاسى ستاد ارتش گفت و گویى انجام دادیم که وى اهم فعالیت هاى انجام 

شده را به شرح ذیل بیان کرد. 

  ترویج فرهنگ کتاب خوانى  
ازجمــه کارهاى ایــن اداره، ترویــج فرهنگ 
کتاب خوانــى بــوده که در این زمینه مســابقات 
کتاب خوانى در مناسبت هاى مختلف براى کارکنان 
و خانواده هاى آنان انجام شده است. این موضوع از 
مطالبات جدى مقام معظم رهبرى(مدظله) است. 
مــا  در کنار کار براى کارکنان پایور و خانواده هاى 
محترم شان، کار فرهنگى را براى کارکنان وظیفه را 
نیز جدى گرفته ایم، به همین منظور طرحى به نام 
طرح تسنیم که در حقیقت در حوزه ترویج مفاهیم 

قرآن براى جوانان است را اجرا کرده ایم. 

برگزارى همایش هاى سیاسى و انقالبى
در حوزه مباحث سیاسى و تدوین دستاوردهاى 
انقالب اســالمى، با حضور اســتادان سیاســى، 
برنامه اى را به نام سلســله همایش هاى یک روزه 
رویش هاى انقالب اســالمى، انجام داده ایم و بعضاً 
در این حلقه ها محوریت اصلى، بیان دستاوردهاى 
انقالب اسالمى بوده است. ما دستاوردهاى انقالب 

اســالمى را به صورت کتاب با عنوان هنر انقالب 
چاپ کرده ایم، در این کتاب دستاوردهاى انقالب 
اسالمى در کنار جنگ تحمیلى، تحریم ها، توطئه ها 
و بى مسئولیتى برخى از مدیران را بیان کرده ایم. 
هرچند مشکالت اقتصادى بر ســایر دستاوردها 
ســایه افکنده ولى ما این دســتاوردها را در قالب 
کتاب، ســخنرانى و به صورت تابلو در مساجد و 
مراکز آموزشى تبیین و به صورت مستمر این کار 

را انجام مى دهیم. 
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اسالمى، مســتند مرحوم ظهیر نژاد و موارد دیگرى 
که ساخته شده اســت. همچنین دوره هاى متعدد 
در حوزه خبرنویسى، عکاسى از جمله کارهایى بوده 
است که به صورت متعدد و متنوع برگزار شده است.

 برگزارى دوره هاى بصیرت
در خصوص برگــزارى دوره هاى بصیرت تنوع 
جذابى در ســتاد ارتش داریم. دوره بصیرت ویژه 
خانواده هاى محترم کارکنان که به صورت منظم 
داشتیم و در کنار آن برنامه فرهنگى تعالى معنوى 
که یک کارگاه آموزشى مفید براى خانواده ها بود 
و به صورت متنوع قبل از کرونا برگزار شده است. 
دوره بصیــرت براى کارکنانى کــه نمى توانند در 
دوره هاى قم یا حتى ستاد شرکت کنند. براى این 
عزیزان در شــرکت کاسپین، دوره هاى بصیرت را 
در سال هاى گذشته داشتیم. براى زوج هاى جوان 
پایور و سربازان متأهل دوره هاى بصیرت جداگانه 
داشــتیم، دوره بصیرت ویژه دانشجویان دختر و 

پسر را نیز برگزار کرده ایم. 
در سال هاى گذشته که اوضاع کرونایى نامساعد 
بود با اســتادان مطرح در قم  قرارداد بســتیم که 
اینها در حقیقت برنامه هایشان ضبط شود، سعى 
کرده ایــم یک برنامه چهــار تا پنج ســاله براى 
دانشجویان برگزار کنیم، مثًال مشخص کردیم که 
براى دانشجویان سال اول در موضوع مهدویت چه 
مطالبى بیان شــود و همین طور براى دانشجویان 
سال هاى دوم، ســوم و چهارم. دوره بصیرت براى 
اعضــاى هیئت علمــى برگزار کردیــم. با توجه 
بــه این که کارکنــان اناث ســتاد ارتش خصوصاً 
در مجموعه پرســتارى و بیمارســتان جمعیت 
قابل توجهــى هســتند، براى خواهران شــاغل و 
کارکنان اناث و دانشجویان دانشکده پرستارى هم 

دوره هاى بصیرت ویژه داشتیم. 

  برگزارى مسابقات قرآن 
از کارهــاى بســیار خوب در مســابقات قرآن 
سال هاى قبل که برکات آن را دیدیم، ساماندهى 
رهپویان وحى و توجه به حوزه مباحث قرآنى بود. 

با در نظر گرفتن نســبت جمعیتى ســتاد ارتش 
بــه ادارات دیگر، با این وجود در مســابقات قرآن 
ســال هاى قبل سى و یک مقام به دست آورده ایم 
و دلیلــش هم این بــوده کــه دارالتحفیظ ها را 
تجهیز کــرده و برنامه رهپویان را برگزار کرده ایم. 
خانواده هاى قرآنــى را مکرر دعوت مى کنیم و به 
کسانى که در حوزه قرآن فعالیت مى کنند، هدایاى 
مناســب مى  دهیم و هر 6 ماه عزیزانى که از یک 
جزو به دو و ســه جزو پیشرفت کردند را تشویق 
مى کنیم. یکى از نــکات دیگر طرح غربالگرى در 
حوزه آموزش قرآن اســت که با همکارى تعدادى 
از بازنشستگان ارتش که در حوزه قرآنى تخصص 
دارند بیش از ســه هــزار نفر را در حــوزه قرآن 
غربالگرى و ســطح توان آنهــا را در بحث قرائت 
ســنجش کرده و براى عزیزانى که در این موضوع 

نیاز به تقویت دارند، دنبال راهکار هستیم.
همچنین یکى دیگر از کارهاى ما رفع مشــکل 
استادان قرآنى مسلط به تدریس مفاهیم بود. براى 
این منظور با هماهنگى سامانه فرماندهى، سازمان 
عقیدتى سیاســى و تعامل با ســازمان دارالقرآن، 
سازمان تبلیغات اسالمى، دعوت از استادان مطرح 
و خرید کتاب هاى آموزشــى؛ دوره طرح بشیر را 
برگزار کــرده که  تا کنون بالغ بر 100نفر در این 
دوره شــرکت کرده اند و از این تعداد تقریباً باالى 
70 نفر در این طرح موفق شــده و در حال حاضر 

مرحله بعدى را مى گذرانند. 

 تشکیل مجمع مداحان
مجمع مداحان را در ستاد ارتش راه اندازى کرده 
و با دعوت از استادان و مداحان بسیار قوى و دادن 
حق الزحمه مناسب به آنان این مجمع را به صورت 

مستمر برگزار مى کنیم. 

  توجه به امر آموزش 
نکته بعــدى توجه جدى به مراکز آموزشــى 
است. ما جلســه هاى متعددى در حوزه آموزشى 
از جمله دانشــگاه دافوس، دانشگاه علوم پزشکى، 
مرکز شهید صیاد شیرازى، مرکز آموزش اطالعات 
و مرکز شــهید اسدى داشتیم. ستاد ارتش یکانى 
اســت که محیط هاى آموزشى مؤثر و مهمى دارد 
و بــراى هر کدام از این مراکــز برنامه هاى جدا و 

مناسبى طراحى کرده ایم.

  ارتباط با وابستگان و بازنشستگان 
 توجه به وابســتگان نظامى یکى از برنامه هاى 
مهم ما اســت. طى جلســه هایى که بــا معاونت 
اطالعــات آجا داشــتیم، برنامــه فرهنگى براى 
وابســتگان نظامى نوشتیم و خوشبختانه این هم 
نهایى شده و در حال حاضر بخشى از فعالیت هاى 
ما که طبقه بندى ندارد و قابل بهره بردارى اســت 
بــراى وابســتگان نظامى که در کشــورهاى دور 

هستند آماده ارسال است. 
از کارهاى مهم دیگر ما توجه به بازنشســتگان 
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است. معاونت نیروى انسانى اداره موظف است که 
به صورت هفتگى و منظم با همه بازنشستگان در 
ارتباط باشد. عالوه براین به مناسبت هاى مختلف 
بنده، جانشین و دوســتان روحانى در منزل آنها 
حضور پیــدا مى کنیم. همچنین قبل از شــیوع 
کرونا براى عزیزان بازنشسته و خانواده محترمشان 
اردوهاى زیارتى و سیاحتى در مشهد و قم برگزار 

شده است.

 پى گیرى طرح هاى فرهنگى مصباح 
در حــوزه طرح هاى فرهنگى مصبــاح به ویژه 
مصباح هشت (نهج البالغه) فعالیت هاى قابل توجهى 
داشتیم و به صورت ماهانه شوراى اجرایى طرح هاى 
فرهنگى مصبــاح را داریم که پشــتوانه کارهاى 
فرهنگى ما در مجموعه ســتاد ارتش اســت و با 
حضور جانشین ستاد ارتش و برخى از معاونت ها 
بــه صورت ماهانه و منظم برگزار مى شــود. براى 
ترویج نهج البالغه بسترســازى شده است. اولین 
کار خرید نهج البالغه به صورت گســترده وتوزیع 
بین کارکنان و خانواده هاى محترم آنان بود. نهج 
البالغه را یکى از معیارهاى کتابخوانى قرار دادیم. 
همچنین براى ترویج نهج البالغه با بنیاد بین المللى 
نهج البالغه ارتباط برقرار کرده و ســرفصل هایى از 
آنها گرفتیم و این سرفصل ها را در فضاى مجازى 

بارگذارى کرده ایم.
«همایش ملى تعالى معنوى و فرهنگ دفاعى» 
یکــى از برنامه هاى ابتکارى بود کــه براى اولین 
بار در ســطح نیروهاى مســلح با محوریت دعاى 
27صحیفه سجادیه که معروف به دعاى مرزداران 
اســت با حضور عزیزانى از دانشــگاه هاى ارتش، 

دانشگاه هاى دیگر و قم برگزار شد. 
 در بحث فضاى مجازى اقدامات بسیار مناسبى 
داشــتیم که مهم ترین آن تولید محتواهاى فاخر 
بوده است. در این زمینه از ظرفیت روحانیون ستاد 
ارتش و استادان حوزه و دانشگاه استفاده کرده ایم. 
هدف ما این اســت که به تعداد روزهاى سال، هر 
روز یک محتواى جدید البته متنوع با موضوع هایى 
همچون تربیت فرزند، مهارت هاى ارتباط زوجین، 
حوزه مسائل سیاسى، پاســخگویى به شبهات با 
استفاده از استادان مطرحى همچون استاد دهنوى 
استاد محمدى و اســتادان از این دست استفاده 
کنیم. شوراى عالى فضاى مجازى به صورت ماهانه 
برگزار مى شود در این جلسه ها هم سیاستگذارى 

مى شود و هم فعالیت ها رصد و نقد مى شود.
شوراى عالى خانواده یکى از کارهایى است که 
در اینجا شکل گرفت و اگر خدا بخواهد این شورا را 
به صورت مستمر ادامه خواهیم داد چون معتقدیم 
در حوزه خانواده ظرفیت بسیار باالست و مى توانیم 
فراتــر از این کار بکنیم. اکنون در حال آمارگیرى 

دقیق خانواده ها هستیم، هم خانواده هاى مستقر 
در کوى هاى سازمانى و هم خانواده هایى که خارج 

از کوى هاى سازمانى ساکن هستند.
 در بحــث اثربخشــى و مدیریــت دانــش، 
آینده پژوهى و مقاله نویسى، کارگاه هاى متعددى 
داشــته ایم، بحث شــوراى عالى پژوهش هم از 
اقدامــات خیلى خوب ما اســت. در حال حاضر 
یکان به یکان به صورت میدانى و تحقیق علمى؛ 
آسیب هاى محیط خانواده و شهرك ها را شناسایى 

و برنامه هاى فرهنگى را با آن هم سو مى کنیم. 
 در بحث ترویج مهدویت، قراردادى بین این 
اداره و مرکــز مهدویت در تهران منعقدشــده و 
مدرســه مجازى مهدویت را شــکل داده ایم تا 
عزیزانى که بخواهند در بستر فضاى مجازى به 
صورت اختیــارى این آموزش ها را ببینند، براى 
اینها برنامه داشــته باشیم که الحمداهللا این کار 

هم موفق بوده است. 
 در حوزه منزلت نماز جلسه هاى مفید و مؤثرى 
داشــتیم که از برکات این جلســه ها بازسازى و 
نوسازى مسجد امام خمینى(ره) و اتمام مسجد 
دانشگاه علوم پزشکى است، همچنین کلنگ زنى 
ساخت مســجد براى یکان جنگال بعنوان یک 

یکان تازه تأسیس نیز انجام شده است.
 در بحث سرود و تئاتر هم رشد بسیار خوبى 
داشــته ایم که قابل قیاس با قبل نیست. تعداد 
گروه هاى ســرود ما در گذشــته حدود هفت یا 
هشت گروه بیشتر نبود ولى در سال قبل تا 28 
گروه سرود را در ستاد ارتش ساماندهى کرده ایم.
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محیطى در شأن و منزلت خانواده هاى 
دلیرمردان ارتش

نگاهى به اقدامات ارتش در مراکز رفاهى تفریحى ستاد ارتش در شمال کشور 
على حسین احمدى

در تاریخ 1397/11/26 مســئولیت امور اردوگاه شهید رسولى ستاد ارتش به بنیاد تعاون واگذار و  فرماندهى آن نیز به عهده 
«سرهنگ بازنشسته بیژن رستم زاده» گذاشته شد. ایشان با حمایت همه جانبه فرماندهى و هیئت رئیسه ارتش و همچنین واگذارى 
امکانات و تسهیالت توسط بنیاد تعاون ارتش، توانسته است طى چهار پنج سال گذشته اردوگاه شهید رسولى ارتش در شهرستان 
نوشــهر را به یکى از جذاب ترین و زیباترین  مراکز تفریحى شمال کشور تبدیل و محیطى آرامش بخش و سالم براى استراحت و 

تفریح کارکنان ارتش و خانواده محترم آنان ایجاد کند. 
ما پس از ورودمان به آن مرکز تفریحى، بعد از گشت وگذار کوتاهى در محوطه اردوگاه، در دفتر فرماندهى آن حاضر شدیم تا 
تغییر و تحول هاى انجام شــده در اردوگاه و تبدیل شدن آن به یکى از جذاب ترین و بهترین مراکز استراحتى و تفریحى شمال 

کشور را از زبان سرهنگ بازنشسته رستم زاده بشنویم. با ما همراه باشید...  

  جناب ســرهنگ، لطفاً در ابتدا از نحوه
شروع تغییر و تحول در اردوگاه و زحمت هاى 
کشیده شده در این مسیر برایمان بگویید. 

بسم اهللا الرحمن الرحیم بنده در همان ابتداى 
شروع مسئولیتم، باتوجه به بازدیدهایى که از 
اردوگاه داشتم، کمبودها، نواقص و اقدام هاى 
الزم در راســتاى بهبود وضعیــت اردوگاه را 
جمع بنــدى کردم و در بازدیــدى که «امیر 
سرلشــکر موســوى» فرمانده کل ارتش در 
ایام نوروز سال1398 از این اردوگاه داشتند، 
به صورت شفاهى و مکتوب به استحضارشان 
رســاندم. خوشبختانه ایشــان نیز استقبال 
خوبى کرده و دستورهاى الزم را صادر کردند. 
در همان دســتورها، مطلب مهمى که امیر 
موســوى تأکید زیادى بر آن داشت، این بود 
که همــه اقدام ها در راســتاى تکریم هرچه 
بیشتر کارکنان ارتش و خانواده محترم آنان 
باشد. هر کارى و خدمتى که انجام مى دهید 
اول براى رضاى خدا باشد و بعد به نحوى باشد 

که رضایت کارکنان و خانواده ها را فراهم کند.
معــاون  ســیارى»  دریــادار  «امیــر 
هماهنگ کننده ارتش نیــز طى بازدیدهاى 
مداومى که دو هفته یک بار یا ماهیانه از این 
اردوگاه داشــتند، ضمن پیگیرى  دستورهاى 
فرمانده کل ارتش، نقطه نظراتشــان را بیان 
مى کردنــد و بــه فضل خــدا توانســتیم با 
حمایت هاى بى دریغ هیئت رئیســه ارتش و 
پشــتیبانى مدیران عامل بنیاد تعاون ارتش 
«امیر خرم طوســى»، «امیر عبــاس زاده» و 
«امیر آقایى»، فعالیت هاى بســیار خوبى در 
اردوگاه انجــام دهیم و آن را به وضعیتى که 

امروز مشاهده مى کنید، تبدیل کنیم.

  مهم تریــن اقدام هایى که در مدت زمان
مسئولیت شما در این اردوگاه انجام شده، 

چه مواردى بوده اند؟
اولین اقدامى که انجام دادیم بازســازى و 
نوسازى سردر ورودى اردوگاه بود که وضعیت 

نامناسبى داشــت. سپس ساختمان پذیرش 
را کــه اتــاق کوچکى بود و جاى مناســبى 
براى پذیرایى از میهمانان نبود را بازســازى 
کردیم. امــروز بخش پذیــرش ما به صورت 
هتلینگ و داراى دفتر مدیریت، کافى شــاپ، 
سامانه هاى  مجهز،  سرویس هاى بهداشــتى 
سرمایشى و گرمایشى و فضاى مناسب است 
که مراجعه کنندگان احساس آرامش مى کنند 
و خستگى راه در همان حضور اولیه از تنشان 

زدوده مى شود. 
ما پنج نــوع ویال با عناوین فردوس، یاس، 
نســیم، بوستان و گلســتان داریم که بسیار 
زیبــا و تمیز هســتند. جلوى همــه ویالها 
جدول کشى و گل کارى شــده و داخل آنها 
همه امکانات آسایشى با وسایل بسیار خوب 

وجود دارد.
قبًال موقع بارندگى در خیابان هاى اردگاه 
آب جمع مى شــد و تردد را با مشکل مواجه 
مى کرد که زهکشى شــدند و آب  به سمت 

25 مهر  1401



ساحل هدایت شــد. معابر همه سنگ فرش 
شده، سامانه روشنایى و برقى اردوگاه با نصب 
تابلوهاى برق وکابل کشى دوباره حل شده و 
در کنار ساحل دکل هاى 24مترى تعبیه شده 
تا عزیزان بتوانند در شــب از ساحل استفاده 
 کنند. سالن ورزش و بدن سازى این مجموعه 
نیز به نحو مطلوب بازسازى شده و تجهیزاتى 
که در آن وجود دارد، در حد ایده ال اســت. 
ضمن اینکه براى بانوان هم سالن بدن سازى 

ایجاد کرده ایم. 
همچنین ازجمله کارهاى مهم دیگرى که 
انجام شده، راه اندازى سامانه «آر.پى-تى.وى» 
مرکزى اســت که در آن آرشیوى با محتواى 
مختلف ازجمله: قرآن، نهج البالغه، فیلم، برنامه 
کــودك، تئاتر، گردشــگرى و ... وجود دارد و 
میهمانان عزیــز مى توانند باتوجه به عالیق و 

سالیق خود از این برنامه ها استفاده کنند. 
در این مجموعه تعداد صدوبیست عدد دوربین 
با یک مرکز مانیتورینگ در بســتر فیبر نورى 
نصب شــده که کمک زیادى به تأمین فیزیکى 
و حفاظتى اردوگاه مى کنند. بخشى از دوربین ها 
در اختیــار انتظامات ورودى اســت که ورود و 
خــروج را به راحتى کنترل مى کنند. تعدادى از 
دوربین ها به دفتر بنده متصل است و اتفاق هایى 
که در داخل اردوگاه رخ مى دهد را رصد مى کنم. 
حتى بخشــى از دوربین ها به گوشى همراه من 
متصل اســت تا  زمانى که در محوطه اردوگاه 

هستم بتوانم اتفاق ها را رصد کنم. 
مراکز خدماتــى اردوگاه ازجمله نانوایى و 
رستوران از لحاظ وضعیت فیزیکى و ظاهرى 
بازســازى و نوسازى شــده و تمام تجهیزات 
آنها را بــه روز کرده ایم.  همچنین باتوجه به 
اینکه این اردگاه محل گشت وگذار حیواناتى 
مانند شغال بود، سطل زباله هاى اردوگاه که 
پالستیکى بود و مشکال هایى براى ما داشت 
را تعویــض و ســطل زباله هــاى مکانیزه را 
جایگزین آنها کرده  ایم. یکى دیگر از اقدام هاى 
مــا نیز راه اندازى نیروگاه برق اردوگاه بود که 

وقتى برق منطقه قطع مى شــود، به صورت 
خودکار نیروگاه وارد مدار مى شود و به همه 

قسمت هاى اردوگاه برق مى دهد. 
باتوجــه به دســتورالعمل ابالغى از طرف 
ســتادکل و ارتش بــه اردوگاه هــا مبنى بر 
عقب نشــینى 60متــر از حریم دریــا، براى 
جلوگیــرى از برخــى مخاطــرات حفاظتى 
و حفظ امــوال، اطــراف اردوگاه را تا ارتفاع 
یک ونیم متر فنس کشى کرده ایم و محدوده 
ما مشخص است. درمجموع با اقدام هایى که 
انجام شــده،  این اردوگاه زیبایى و امکانات 
خاصى پیدا کرده و فکر مى کنم همسان سازى 
که مدنظر امیر فرمانده کل ارتش بود، تاحد 

زیادى محقق شده است.

  جه برنامه هایــى تفریحى و رفاهى براى
میهمانانى که ایــن اردوگاه مى آیند، انجام 

مى دهید؟
براى پرکــردن اوقات فراغــت کارکنان و 
خانواده ها در هر دوره مســابقه هاى مختلف 
ورزشــى فوتبال، والیبال، طناب کشى، دو و 
میدانى و ... براى کارکنان، همسران و فرزندان 
به صــورت جداگانه برگزار و بــه برگزیدگان 
جوایز ارزشمندى اهدا مى کنیم. خوشبختانه 
با حمایت هاى سلســله مراتب ارتش، به ویژه 

هیئت رئیســه محترم ارتش و مدیران عامل 
بنیاد تعاون، توانسته ایم قدم هاى بسیار خوبى 
در جهت رفاه حــال کارکنان و خانواده هاى 
محتــرم ارتــش برداریــم. اخیراً شــخص 
مدیرعامل بنیاد تیمى را فرســتاده بودند که 
وضعیت استخر سرپوشیده و اماکن ورزشى را 
پیگیرى و ارزیابى و نقطه نظرات خودشان را 
منعکس کنند. درصدد هستیم این مجموعه 

با شرایط کامًال ایده ال ساخته شود. 
این اردوگاه در طول ســال فعال است و به 
همه عزیزان خدمات مى دهیم. ما در را به روى 
هیچ عزیزى نبســته ایم و در بدترین شرایط 
مراجعه کنندگان  پذیراى  کرده ایم  سعى  هم 

باشیم. 

  احســاس خودتان را از فعالیت در این
اردوگاه و خدمت به کارکنان و خانواده هاى 

ارتشى بیان کنید؟
از صمیم قلبم مى گویم خدمت به کارکنان 
و خانواد هــاى محترم ارتش افتخار بســیار 
بزرگى براى من اســت و هر تالشى که من 
و همکارانــم در این مجموعه انجام مى دهیم 
براى این اســت که رضایت ایــن عزیزان را 
فراهم کنیم؛ معتقدیم که رضایت آنها قطعاً 

رضایت خداوند را به دنبال خواهد داشت. 
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 رمــز موفقیت ما تعامــل فرماندهى و  
عقیدتى سیاسى

در ادامــه حضورمان در اردوگاه شــهید 
محمدجواد  حجت االسالم  از  نوشهر،  رسولى 
اردوگاه  عقیدتى سیاســى  رئیــس  مصیبى 
درخصوص فعالیت هاى فرهنگى و عقیدتى در 
حال انجام براى کارکنان ارتش و خانواده آنان 
در این اردوگاه نیز پرسیدم و ایشان مهم ترین 
آنها را به صورت مختصــر براى ما بیان کرد.

وى گفت:
 افتخار مى کنم در محیطى مشغول خدمت 
هستم که کارکنان زحمتکش ارتش پس از 
یک ســال کار و تالش، به همراه خانواده براى 
استراحت و آرامش به اینجا تشریف مى آورند 
و ما سهم بســیار کوچکى در ایجاد شرایط 
آرامش، تفریح، ســرگرمى و پر کردن اوقات 

فراغت آنان از نظر دینى و فرهنگى داریم.
ما برنامه هاى فرهنگــى و دینى متعددى 
مانند برگزارى مسابقه کتاب خوانى به صورت 
برداشــت افراد از کتابى که خوانده اند داریم. 
در این مســابقه ها بعضى از افراد کتاب هاى 
بسیار ارزشــمندى را معرفى کرده بودند که 
نشــان داد در بین کارکنان ارتش افراد اهل 
مطالعه بسیار است. یکى دیگر از برنامه هاى 
فرهنگى ما ُجنگ شــادى اســت که قبل از 
ماه هاى محرم و صفر برگزار مى شــد و مورد 
استقبال بســیار قرار گرفت. براى این جنگ 

شــادى از  هنرمندانى دعوت مى شود که هر 
شوخى و حرفى را نزنند، ضمن اینکه بتوانند 

مردم را بخندانند. 
برنامه بعدى ما محافل انس با قرآن است؛ 
البته نه به آن صورتى که مثًال یک نفر قارى 
بیاییــد قرآن بخواند و یــا یک حافظ دعوت 
کنیم و چند تا سؤال فنى قرآنى از او بپرسیم، 
بلکه یک ُجنگ قرآنى است که همپاى ُجنگ 
شادى برگزار مى کنیم. این برنامه چند ویژگى 
قشنگ دارد؛ یکى اینکه براى عموم قابل فهم 
اســت. دوم اینکه براى کارکنان، همسران و 
فرزندان جداگانه مســابقه داریم. سوم اینکه 
براى همه کســانى که در این مراسم حضور 

دارند قرعه کشى جوایز داریم.  
دوره بصیرت براى همســران نیز از دیگر 
برنامه هاى فرهنگى و سیاســى مــا در این 
اردوگاه اســت.  این دوره توســط دو نفر از 
اســتادان نخبه و معروف اســتان مازندران، 
در حوزه مسائل سیاســى، فضاى مجازى و 
تبیین فرمایشات مقام معظم رهبرى برگزار 

و استقبال خوبى از آنها مى شود.
یکــى از برنامه هــاى ما براى کــودکان، 
برگزارى مسابقه نقاشى است. به این صورت 
کــه ابتدا بنده براى آنها قصه گویى مى کنم و 
ســپس از آنها مى خواهم اگر تمایل دارند در 
مورد این قصه، نقاشى بکشند و یا در مورد هر 
موضوعى که خودشان تمایل دارند. در پایان 

به همه کودکانى که حضــور دارند هدایایى 
اهدا مى کنیم.

هدف ما این اســت که هر عزیزى به این 
اردوگاه تشریف مى آورد، اوقات خوشى برایش 
فراهم شــود و با خاطره خوش اینجا را ترك 
کند. خوشــبختانه با مجموعه اقدام هایى که 
انجام داده ایم، در طرح عید در بین اردوگاه هاى 
نیروهاى مسلح رتبه برتر را کسب کردیم و در 
طرح تابستانى امسال هم در بین اردوگاه هاى 
ساحلى ارتش دوباره رتبه اول را کسب کردیم. 
به نظرمن رمز موفقیت ما تعامل فرماندهى و 
عقیدتى سیاسى و همچنین پشتیبانى بسیار 
خوب سامانه فرماندهى از برنامه هاى تفریحى 

و فرهنگى براى کارکنان ارتش است. 

مبلغى   خانواده  اعضاى  از  هریک  براى   
شارژ شده

 «ناوســروان احمد طحان» مدیر پذیرش 
اردوگاه شــهید رسولى نوشــهر جزو اولین 
کســانى بــود کــه از میهمانان اســتقبال 
مى کرد. بســیار خوش رو و مهربــان، همراه 
با همکارانش، پــس از پذیرایى از میهمانان 
و ثبت مشخصاتشــان، برگه پذیرش را براى 
آنان صادر مى کــرد. در پایان دوره میهمانى 
نیز دوباره محاســبه هزینه ها با پذیرش بود 
که ناوســروان طحان درباره نحوه محاســبه 
هزینه هاى اقامتى و غذا براى میهمانان چنین 
گفت: خوشبختانه در سال جارى بنیاد تعاون 
ارتش طرحى با عنوان «یکسان سازى» اجرا 
کرده که براساس آن کارتى صادر شده و براى 
هریک از اعضاى خانواده مبلغى شــارژ شده 
اســت. در پایان دوره با استفاده از سامانه اى 
که داریم، هزینه هاى غذا و اقامت را محاسبه 
مى کنیم و پس از کسر مبلغى به ازاى هر نفر، 
مابقى به صورت اقســاطى از حقوق کارکنان 
کسر مى شود و نیازى نیست مراجعه کنندگان 

مبلغى به صورت نقدى پرداخت کنند.»
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فناوري هــاى نوین به عنوان یــک عامل مهم و 
تعیین کننــده در معادالت و مناســبات اقتصادي، 
سیاســى، نظامى و حتــى فرهنگــى و اجتماعى 
محسوب شده و درواقع معیاري براي سنجش قدرت 
به کار مى روند که در حوزه سازمانى و بنگاه ها نیز بر 
تمامى فعالیت هاي زنجیره ارزش تأثیرگذار هستند.

نیروهاى نظامِى پیشــرفته به طرز چشــم گیرى 
به انواع مختلفى از فناورى هاى پیچیده و پیوســته 
در حال تحول براى به دســت آوردن دست برتر با 
بهره گیرى از تجهیزات الکترونیکى وابسته هستند.1

جنگ الکترونیک مجموعه اى تخصصى از ابزارها و 
تجهیزات و هنر به کارگیرى آنهاســت که نیروهاى 
چهارگانه نظامِى دریایــى، هوایى، فضایى و زمینى 
را در چگونگــى و میــزان بهره بــردارى از طیــف 
الکترومغناطیسى(RF) در سطوح مختلف حمایت 
مى کند. امروزه در هر ســرزمینى توجه ویژه اى به 
گســترش و توسعه دانش طراحى و تولید سامانه ها 
و مجموعه هاى وابسته به جنگ الکترونیک مى شود؛ 
چرا که این حوزه دانشى به عنوان لبه فناورى در نظر 

گرفته مى شود.2
بــا وجود ارتقاى توانمنــدى و افزایش بهره ورى 
تجهیــزات در اختیــار بــا اســتفاده از جنــگ 
الکترونیک(EW)، بهینه سازى منابع مورد استفاده 
و تصمیم گیــرى کارآمــد به عنــوان یک مســئله 
چالش برانگیز و مهم در یک عملیات نظامى پیشرفته 
 (AI)برشمرده مى شود. کاربردهاى هوش مصنوعى
به صورت توأم با جنــگ الکترونیک(EW) مى تواند 
به عنوان یک گزینه راه گشــا و مؤثر مورد اســتفاده 
قرار گیرد؛ چرا که توانایى بالقوه اى جهت پر کردن 

شــکاف بین توانایى رزم الکترونیک و مهارت هاى 
به دســت آمده در این بستر وجود دارد. درمجموع، 
«EW» و «AI» مى توانند نقش مهمى در راستاى 
ایجاد ترکیبى توانمند و کارآمد در رشد و پیشرفت 
کشورهاى در حال توسعه، در حوزه هاى وابسته به 
رایانه ها  ریزپردازنده ها،  مخابرات،  الکترونیک،  علوم 

و... ایفا کنند. 3
اما چــرا به کارگیرى هوش مصنوعــى در کنار 
EW ضــرورى و الــزام آور اســت؛ از دالیل اصلى 
مبتنى بر هوش  EWارجحیت استفاده از سامانه هاى
مصنوعى، قابلیت هــاى تأثیرگذار در تصمیم گیرى، 
مدیریت حجم زیادى از داده هاى گردآورى شــده، 
تجزیه و تحلیل آنى و ارائه اطالعات با در نظر گرفتن 
جزئیات، آگاهى موقعیتى، تجســم صحنه در حال 
تحول و ایجاد پاســخ ها و واکنش هاى مناســب در 
کمترین زمان ممکن است. عالوه بر این، سامانه ها 
و تجهیزات الکترونیکى، مخابراتى، رایانه اى و... که 
از قابلیت هاى هوش مصنوعى اســتفاده مى کنند، 
تصمیم گیرى  قابلیت  ذاتى شان،  محاسبات  به دلیل 

و تصمیم ســازى، خودکنترلــى، خودتنظیمــى و 
خودعامل ســازِى به مراتــب بهترى از خود نشــان 

مى دهند.4
تمرکز ما در این مقاله بر روى توصیف جنبه هاى 
اساسى EW و اجزاى مرتبط با آن، عناصر مختلف 
،EWو فناورى هاى مربوط به نسل فعلى سامانه هاى

کاربرد هوش مصنوعى در سامانه ها و تجهیزات جنگ 
الکترونیک، به خصوص در حوزه EA  به عنوان یک 
عنصر کمکى جهــت تصمیم گیرى و انجام واکنش 
صحیح و مؤثر در برابر سامانه ها و تجهیزات رادارى 
EW در صحنه نبرد و ســناریوهاى در حال تکامل

براى نیروهاى نظامى(در حال حاضر و یا برنامه هاى 
آتى) است.

  پیشینه
این یک واقعیت ثابت شده است که سامانه هاى

داراى تأثیر مستقیم و عامل برترى ساز بر  EW
روى فضاى اطالعاتى نبردها و تقابل هاى نظامى 
هســتند. در حال حاضر، به منظور تعیین ارزش 

هوش مصنوعى در
 سامانه هاى جنگ الکترونیک

 فرایندهاى نوین و طرح هاى در حال توسعه
آریا نقى بیرانوند، فرماندهى جنگ الکترونیک دریایى نیروى دریایى ارتش
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ذاتى روش  هاى هــوش مصنوعى به عنوان یک 
جزء از یک سامانه نوین و بهبودیافته، EW به طور 
گسترده اى در حال بررسى است؛ به گونه اى که 
اســتفاده بهینه و کارآمد از منابع به طور کامل 
ارتقا یافته و یا تقویت شــود. در همین راســتا، 
تعدادى از روش  هاى مبتنى بر هوش مصنوعى 
جهت بهبود عملکرد یک سامانه EW ارائه شده 

است. 5 و 9
در ادامه، تعریف EW، تقسیم بندى سامانه هاى

EW، اصول هوش مصنوعى و روش هاى مرتبط 
توضیح داده خواهد شد. 

(EW)جنگ الکترونیک
EW هر اقدام نظامى است که شامل استفاده 
از کل طیف الکترومغناطیسى به منظور رهگیرى، 
تجزیــه، تحلیل و دســتکارى جهت اســتفاده 
دیرهنــگام دشــمن از طیف و به صــورت توأم 
حفاظت از طیف الکترومغناطیس جهت استفاده 
EW مؤثــر نیروهاى خودى اســت. هــدف از

تشخیص دشمن به صورت الکترونیکى است که 
به عنوان بخشى از قابلیت هاى مورد استفاده در 
صحنه تعارض است، از بین بردن مؤثر پشتیبانى 
جنگ الکترونیک دشمن و جلوگیرى و ممانعت 
از اثربخشى اقدامات جنگ الکترونیِک خصمانه 
EW علیه نیروهاى خودى از دیگر قابلیت هاى

است که مى توان به آن اشاره کرد.
EW از ســه زیرشــاخه اصلى به شــرح زیر 

تشکیل شده است : 
حفاظــت   ،(EA)الکترونیکــى حملــه 
 (ES)و پشتیبانى الکترونیکى  (EP)الکترونیکى

EA به اقدامات واکنشــى و آفند الکترونیکى 
مانند پخش پارازیت و نویز اشاره دارد که سبب 
جلوگیرى و یا کاهش اســتفاده مؤثر دشمن از 

طیف الکترومغناطیسى مى شود.
EP شامل مجموعه اقداماتى است که به سبب 
آن شــرایطى ایجاد مى شــود که یک حفاظت 
مطلوب از بهره بردارى از طیف الکترومغناطیسى 

براى نیروهاى خودى فرآهم مى شود. 

ES شــامل تمــام اقداماتى اســت که براى 
شناسایى، رهگیرى، کشــف و تجزیه و تحلیل 
منابــع الکترومغناطیــس انتشــاردهنده مورد 
اســتفاده قرار مى گیرند. بنابراین، هر سه حوزه 
EW باید به دقت ادغام شده تا تأثیر مطلوبى از 

خود نشان دهند. 
روش هاى مختلف ECM که براى پیشگیرى و 
یا کاهش اثرهاى اقدام هاى طرف مقابل در طیف 
الکترومغناطیس مورد استفاده قرار مى گیرد، در 
قالب بلوك دیاگرام شکل شماره(1) نشان داده 

شده است.

ECM بلوك دیاگرام روش هاى مختلف
بلوك دیاگرام یک ســامانه EW متداول و 
تلفیق شده با AI براى توصیف یک آشکارساز 
و یک ســامانه نظارتى مبتنى بر رادار در شکل 

شماره هاى (2) و (3) نشان داده شده است. 

مبانى هوش مصنوعى و روش هاى مربوطه
هــوش مصنوعــى درواقــع یک هوش 
غیرانســانى است که به کمک آن مى توان 
یک ســامانه مبتنى بر رایانه را به گونه اى 
توســعه داد کــه بتوانــد از مهارت هاى 
ذهنى انســان الگوبردارى کــرده و آنها را 
شبیه سازى کند. به طور متداول روش هاى 
رایج هوش مصنوعــى یادگیرى به صورت 
ماشــینى(ML)  هســتند، مشــتمل بر 
شــبکه هاى عصبى مصنوعــى(ANN)  و 
یادگیــرى عمیق(DL) یا شــبکه عصبى 
عمیق(DNN) ، منطق ابهــام ، الگوریتم 

ژنتیک و...  ایاست.

یادگیرى ماشین
شــبکه عصبى مصنوعــى(ANN): یک 
ANN و درواقــع یــک ابزار محاســباتى 
غیرپارامتریک اســت که مى تــوان آن را 
به گونه اى آموزش داد تا وظایِف محاسباتى 
طبقه بندى،  الگو،  تشخیص  مانند  مختلفى 

خوشه بندى داده ها و... را انجام دهد.
واحد محاســباتى در ANN یک نورون 
مصنوعى است که مى تواند پس از دریافت 
پاسخ ورودى از همتاى بیولوژیکى خروجى 
را ایجــاد کند. این نورون هــا با پیوندهاى 
سیناپســى با وزن ها در ارتباط هســتند و 
در الیه هایى گروه بندى شــده تا شبکه اى 
را جهت پــردازش یک ســیگنال ورودى 

پیاده سازى کنند. 
ساده ترین   (MLP)چندالیه پرســپترون 
یک  با  آموزش دیده  پیش خــوردى   ANN
روش  بهترین  است،  پس انتشارى  الگوریتم 
مبتنى بر یادگیــرى غیرپارامتریک بوده و 
براى پیش بینــى، طبقه بندى و آمارگیرى  

مناسب است. 
یک MLP با دوالیه پنهان در شکل زیر 

نشان داده شده است.
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  نقش هوش مصنوعى 
  در جنگ الکترونیک

اهمیت EW در قالب یک سامانه فرماندهى و 
کنترل نظامِى پیشــرفته به سرعت در حال رشد 
و توسعه است و ازطرفى تأکید فراوانى بر ایجاد 
 EWارتباط بین تمامى سطوح دارد.10 سامانه هاى
مبتنــى بر هوش مصنوعى به نوســازى ماهیت 
اصلى فناورى هاى نظامــى مى پردازند.11 تعبیه 
 EW الگوریتم هوش مصنوعى در یک ســامانه
سبب مى شــود که سامانه مذکور قابلیت اجراى 
مأموریت خود در قالب یک ســامانه مستقل را 
به گونه اى مؤثر داشته باشد.12 با افزایش تقاضاى 
خودکار کردن ســامانه هاىEW، الگوریتم هاى 
پیشرفته هوش مصنوعى به منظور تعیین ارزش 
 EWآنها در قالب یک افزونه نوین در سامانه هاى
آینده در حال بررســى هستند. هوش مصنوعى 
را مى تــوان در حوزه هاى مختلف نظامى مانند: 
انتخاب سامانه ها، تسلیحات و نحوه به کارگیرى 
آنها، پشتیبانى هوشمند، تجزیه و تحلیل تهدید، 
تفسیر و واکاوى داده ها و اطالعات گردآورى شده، 
تدارکات و... به کار بــرد. در کاربردهاى نظامى، 
هوش مصنوعى از ســامانه هاى پــردازش داده 

 پشــتیبانى مى کند که پیش از این در ارتباطات 
هوشــمند و ویژگى هاى ضرورى وابسته به آن 

الزم االجرا بود. 7، 8، 12، 13
 این کاربردها به دو دسته کلى تقسیم مى شوند:  
سامانه ها و سامانه هاى جنگ الکترونیک وابسته 
به هوش مصنوعى که بر سطح عملیاتى در یک 
میدان تقابلى در صحنه نبرد و سطوح راهبردى 
تأثیر مستقیم دارند. در سطح راهبردى، هوش 
مصنوعى مى تواند بر نحوه سازماندهى نظم نبرد، 
مأموریت هاى محوله بــه نیروهاى عمل کننده، 
مورد  در  تصمیم گیــرى  جنگــى،  راهبرد هاى 
مقیاس و وسعت میدان نبرد، به اشتراك گذارى 
اطالعات و تفســیر آنها، دامنه و ماهیت جنگ، 
پیامد اســتقرار و جانمایى دارایى ها و تجهیزات 
خاص و... نظارت مســتقیم و تأثیرگذار داشته 
باشد. از طرفى کاربرد هوش مصنوعى در سطح 
عملیاتى میدان نبرد نیز مى تواند در دست یابى 
به اهداف تاکتیکى، طرح ریــزى و اجرا، حذف 
عدم اطمینان و ایجاد آمادگى موثر بسیار حائز 
اهمیت باشــد که در ادامه در خصوص برخى از 

این جنبه ها بحث شده است.
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 مفهوم داده
داده شامل حقایقى است که به صورت متن، 
اعداد، گرافیک، تصاویر، صدا یا ویدئو نمایش 
داده مى شود. داده، همانند ماده خامى است 
که براى نمایش اطالعات اســتفاده مى              شود 
و یــا این قابلیت را دارد کــه اطالعات از آن 
استخراج شود. برخى از انواع داده  مانند پُست 
الکترونیکى، نظرسنجى ها، فایل هاى صوتى، 
فیلم ها، عکس ها، نقشه ها، اسناد و گزارش ها 
کمتر قابل تشخیص هستند. امروزه داده ها و 

اطالعات در حال تبدیل شدن به عبارت هاى 
جایگزین هم هســتند. در مقابــل، داده ها و 
اطالعات با ســاختارى که به دست مى آورند، 
به ســاختاریافته، بدون ساختار، دیجیتالى یا 

فیزیکى تقسیم مى شوند.

  زنجیره ارزش داده  
زنجیره ارزش داده، سیر تکامل داده ها را از 
ایجاد تا حذف نشان مى دهد. در طول فرآیند، 
از یک سر زنجیره ارزش، به سر دیگر و تکرار 

دوباره فرآینــد را در پى دارد و باید بازخورد 
ثابتى بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
داده هــا و تجزیه و تحلیل آن وجود داشــته 

باشد.

   رشد حجم داده ها   
در ســال2018، کل داده هاى ایجادشده، 
ضبط شــده، کپى شــده و مصرف شــده در 
جهان 33زتابایت بوده اســت. هــر زتابایت 
معــادل 33تریلیــون گیگابایت اســت. این 

رویکرد راهبرد داده 
نظامى – دفاعى

داده هاى درست و مطمئن، زیربناى تصمیم گیرى سریع و آگاهانه
سخا سخایى، کارشناسى ارشد مهندسى فناورى اطالعات

جهان در حال تغییرهاى ســریع، دیجیتالى شدن و رشــد تصاعدى در ایجاد داده 
است. در پاسخ به این روند، سازمان هاى دولتى، بخش هاى غیردولتى و صنعت، میزان 
سرمایه گذارى خود را در حوزه مدیریت داده ها، براى بهره بردارى از فرصت هاى جدید، 
مزیت ارائه شده به ذینفعان افزایش مى دهند. نگهداشت بسیارى از  ارائه خدمات بهتر و
دارایى هاى مرتبط با داده در سازمان دفاعى انجام مى شود، از این میان مى توان داده هاى 
مرتبط با مأموریت دفاعى و عملیاتى تا داده هاى فعال کنندِه خط مشى و شرکتى را نام 
برد. بهبود در حوزه مدیریت داده ها، توانایى ما را براى موفقیت در عصر رقابت جغرافیاى 
راهبردى(ژئواســتراتژیک) افزایش مى  دهد. این موضوع نظامیان را قادر مى سازد تا از 
فرصت هاى راهبردى و تاکتیکى استفاده کنند که این قابلیت در محیط داده هاى پراکنده 

و جزیره وار در دسترس نیست.
 این امر به ما کمک مى کند تا یک سازمان دفاعى انعطاف پذیرتر بسازیم و در این راستا 
وظیفه داریم از قابلیت داده هاى خود اســتفاده و از آنها براى دست یابى به منظور ایجاد 
مزیت راهبردى نســبت به رقیبان بهره مند شویم. در انجام این  کار، مى بایست کیفیت 
توانایى تصمیم گیرى خود را افزایش دهیم. در این نوشتار به صورت مختصر به بررسى 

مقدمات رویکرد راهبردى مناسب داده اى در پنج بُعد خواهیم پرداخت.
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میزان در ســال2020 به 59زتابایت افزایش 
یافت و پیش بینى مى شــود تا سال2025 به 
175زتابایت افزایش یابد. به عنوان یک نمونه 
دفاعى- نظامى، فقط در ســال2018، پانزده 
جمع آورى  هیدروگرافى  داده هــاى  ترابایت 
شــد و انتظار مــى رود در ســال2025، به 

255ترابایت برسد.

  آشنایى با راهبرد داده  دفاعى  
اتصــال فزاینــده خدمــات بــه اینترنت، 
آســیب پذیرى ها را در زنجیره هــاى تأمیــن 
جهانــى و در درگیرى هــاى متعارف آشــکار 
مى کنــد. فناورى هاى نوظهور که به شــدت به 
داده ها وابسته هستند، به سرعت به سامانه هاى 
تسلیحاتى تبدیل مى شوند. فناورى هایى مانند 
هوش مصنوعى، یادگیرى ماشین و سالح هاى 
بدون سرنشــین مســتقل، زمان تصمیم گیرى 
را کاهش داده و دقت و ُکشــندگى ســالح را 
بهبود مى بخشند. پى بردن به قدرت داده هاى 
دفاعى به خودکارسازى فرآیندها و گزارش دهى 
کمک و توانایى تصمیم گیرى آگاهانه مرتبط با 
موضوع هــاى راهبرد، قابلیت و منابع را افزایش 
مى دهد. این راهبرد، ارکان، ابتکارهاى عملى و 
حوزه هاى داده اولویت دار را مشخص مى کند. در 
ضمن دفاع در ارتقاى مدیریت داده و تجزیه و 
تحلیل در سازمان، نقش اساسى را بازى مى کند.

پنج رکــن در راهبرد شــامل: حاکمیت، 
اعتماد، شناسایى، استفاده و اشتراك گذارى 
است که به مدیریت داده ها در سازمان کمک 
مى کند و ســازمان دفاعى را قادر مى سازد تا 
با تغییر شــرایط از داده ها به صورت مؤثرتر 

استفاده کند.
ســرمایه گذارى  دفاعى،  داده هاى  راهبرد 
روى قابلیــت داده در نیــروى کار دفاعى را 
نشان مى دهد. اجراى راهبردى  اساساً نحوه 
مدیریت و کار با داده ها و ایجاد سواد داده اى 
قوى؛ مجموعه مهارت هاى تحلیلى را بهبود 
مى بخشد. در این راستا، در ادامه به دو مثال 

کاربردى اشاره خواهیم کرد.

   اهمیت داده در فضاى نبرد  
داده هاى مرتبط بــا فرماندهى و کنترل؛ 
ارتباط ها، رایانه ها، سایبرى، اطالعات، نظارت 
و شناســایى و ارائــه به موقــع و قابل اعتماد 
اطالعات بــراى پشــتیبانى از تصمیم هاى 
فرماندهى اســت. طیف گسترده اى از داده ها 
براى فرماندهان مورد نیاز اســت تا تصمیم 
بگیرند که چه اقدام هایى را براى رسیدن به 

یک نتیجه موفقیت آمیز انجام دهند.
فرماندهــان باید از موضوع هــاى زیر آگاه 

باشند:
- نیروهاى آنها، چگونه از نظر جغرافیایى 
توزیع  شده اند، توانمندى آنها چیست و براى 
چه مدت مى توانند از این قدرت خود استفاده 

کنند.
- وضعیــت زمین و دریــا، موقعیت هاى 
جغرافیایى و زیرساخت ها، چرا که بر چگونگى 
حرکــت و عملکــرد نیروها، وســایل نقلیه، 

هواپیماها و کشتى ها تأثیر مى گذارند.
- آب و هوا و تأثیر آن بر ســامانه هایى که 
براى تشخیص و مقابله با نیروهاى متخاصم 

استفاده مى شود.
- وضعیت تدارکات آنها چگونه است؟ مواد 
غذایى و مهمات دارند و تا چه زمانى مى توان 

آنها را دوباره تأمین کرد؟
- دشــمن کجا است و احتماالً چه خواهد 
کرد، بنابراین آنها با تکیه بر داده ها مى توانند 
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تعیین کنند که چگونه آنها را شکست دهند.
بــراى  نیــاز  مــورد  داده هــاى  حجــم 
تصمیم گیرى هاى مؤثــر فرماندهى، در تمام 
این جنبه ها، در حال افزایش اســت. توانایى 
ما براى جمع آورى و توزیع سریع این داده ها، 

سرعت تصمیم گیرى ما را افزایش مى دهد.
در عین  حــال، فناورى هــاى نوظهور که 
مبتنى بــر داده ها هســتند، در حال تبدیل 
شدن به بخشــى از توانایى ما و دشمنان ما 
هســتند. این امر فشار بیشترى را بر توانایى 
فرماندهــان بــراى تصمیم گیرى ســریع و 
آگاهانه وارد مى کند. با افزایش سرعت جنگ، 
مستقل  به صورت  باید  بیشترى  تصمیم هاى 
گرفته شود؛ زیرا حجم داده ها از ظرفیت مغز 
انسان براى پردازش بیشتر است. شبکه هاى 
مورداستفاده براى توزیع داده ها نیز مى توانند 
مورد حمله قرار گیرند. شبکه ها و مکان هاى 
داده باید به دقت طراحى شــوند تا اطمینان 
حاصل شود که مى توانند تکیه گاهى مطمئن 
براى تصمیم هاى آگاهانه فرماندهى، حتى در 
زمانى که شــبکه مورد حمله قرار مى گیرد، 

باشند.

  افزایش زمان پرواز با استفاده از داده ها 
برنامه ریزى تعمیر و نگهدارى هواپیما یک 
کار بســیار پیچیده اســت. ماهیت یکپارچه 
سیاســت  تعمیر و نگهدارى هواپیما به این 
معنى اســت کــه تیم هــاى برنامه ریزى به 

داده هاى متنوعى از منابع متعدد نیاز دارند تا 
اطمینان حاصل کنند هواپیماها تا حد امکان 

کارآمد و مؤثر هستند.
موفقیت برنامه ریزى تعمیــر و نگهدارى، 
مســتقیماً بــر توانایى نیــروى هوایى براى 
اطمینــان از وجود تعداد کافى هواپیما براى 
عملیات تأثیر مى گــذارد که به آن «حداقل 
روزانه» نیز گفته مى شــود. دقــت داده ها، 
ظرفیت کارکنــان، برنامه ریزى براى درك و 
پاسخ به شــرایط متغیر و در دسترس بودن 
منابــع، این کار را به یک فعالیت دشــوار و 
وقت گیر تبدیل مى کند. ابزارهاى برنامه ریزى 
ســاده مانند نرم افزار اکسل، براى ارائه نتایج 
در این محیط پیچیده کافى نیســتند و در 
گذشته منجر به در دســترس بودن ناوگان 
غیر بهینه شده و پایین تر از سطح استاندارد 

مى شده است.

 چهار پیش نیاز اساسى براى موفقیت در  
حوزه داده

با بهره گیرى مناسب از ارکان زیر مى توان 
سفر داده اى خود را آغاز و در ادامه مشاوره هاى 
الزم را دریافت تا اســتفاده مناسب از داده را 
بهبود بخشیده و فرهنگ داده سازمانى  ایجاد 

شود.
- رهبرى: یک رهبر ارشــد که مسئول و 

پاسخگوى داده هاست.
- راهبرد: چشم انداز و برنامه اى روشن براى 

اســتفاده از داده ها براى دست یابى به اهداف 
تعریف مى  شود.

براى  ایجادشــده  راه کارهاى  حاکمیت:   -
نظارت بر مدیریت داده ها را فراهم مى کند.

- شناســایى دارایــى: دارایى هــاى داده، 
شناسایى و ثبت مى شود.

چهار رکن الزم براى موفقیت راهبرد در 
حوزه مدیریت داده

- نظــارت: در رهبــرى و حاکمیت داده 
اختصاصى در سازمان سرمایه گذارى مى شود.

- اعتماد: از وضعیت کیفیت داده هاى خود 
اطالع داشــته، چگونگى ایمن ســازى آن را 
مى دانیم و از آنها به صورت اخالقى اســتفاده 

مى شود.
- شناســایى: مى دانیم که سازمان دفاعى 
داراى چه نوع داده هایى اســت، کجا هستند 

و چگونه به آنها دسترسى پیدا کنیم.
- اســتفاده: نیروى انسانى به مهارت هاى 
مرتبط با تجزیه و تحلیل داده نیاز داشــته و 
به ابزارهاى مناسب در جهت تجزیه و تحلیل 

داده ها مجهز مى شوند.
- اشــتراك گذارى: داده هاى خــود را در 
ســازمان به اشتراك گذاشته و ادغام کرده تا 

ارزش آن را به حداکثر برسانیم.

منابع:
1-www.defence.gov.au/about/strategic-planning/
defence-data-strategy-2021-2023
2- karokasb.org/data-management/
3-www.fabak.ir/
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چشمان همیشه بیدار در عمق چشمان همیشه بیدار در عمق 
راهبردى کشورراهبردى کشور

گزارشى از منطقه پدافندهوایى مرکزى شهید نصر اصفهانى
 ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى پدافند هوایى

«منطقه پدافندهوایى مرکزى شهید نصر اصفهانى» در سال1355، همزمان با تأسیس پایگاه هوایى هشتم شکارى، با استقرار یک 
گردان جنگ افزار زمین به هوا راه اندازى شــد. بعد از پیروزى انقالب اسالمى، شروع جنگ تحمیلى و لزوم تقویت این واحد پدافندى 
جهت دفاع از مراکز حساس و مهم استان اصفهان در سال1359، این یکان پدافندى گسترش یافت و به گروه پدافندهوایى اصفهان 
تغییر ماهیت داد. با انتزاع پدافند از نیروى هوایى در شــهریور1387، گروه پدافندهوایى اصفهان به فرماندهى منطقه پدافندهوایى 
مرکزى شهید نصر اصفهانى با مأموریت دفاع هوایى از مراکز مهم و حساس سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى با وسعت 
بیش از 204هزار کیلومتر تغییر نام داد که مأموریت اصلى آن، دفاع و پوشــش پدافندى و حراست از عمق راهبردى کشور جمهورى 
اســالمى ایران است. فرماندهى این منطقه در سال 1369 وارد دانشگاه هوایى شهید ستارى شده و پس از گذراندن دوره هاى تئورى 
و عملى در تخصص کنترل شکارى و در مقطع کارشناسى فارغ التحصیل شده است. وى در یکان هاى مختلف پدافندى انجام وظیفه 
کرده و اکنون با کوله بارى از تجربه، فرمانده یکى از مهم ترین مناطق پدافند هوایى کشور؛ یعنى منطقه پدافند هوایى مرکزى شهید 

نصر اصفهانى را برعهده دارد. 
جهت آشــنایى با مأموریت ها و شرح وظایف این یکان پدافندى بسیار مهم، در دفتر وى حضور یافته و با ایشان گفت وگویى انجام 

داده ایم که در ادامه مى خوانید.
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  لطفــاً ابتدا درخصوص مأموریت و شــرح
وظایف منطقه پدافند هوایى مرکزى ( شهید 

نصر اصفهانى) توضیح دهید؟
همان طور که عرض کردم مأموریت ما در این 
منطقه، دفاع هوایى از مراکز حساس سه استان 
اصفهان، یــزد و چهارمحال و بختیارى اســت 
که شامل مراکز هسته اى، نظامى، آمادگاه هاى 
مهماتى، پاالیشــگاه، نیروگاه، ذوب آهن، فوالد 
مبارکه و... اســت. تمــام این مــوارد در قالب 
مأموریت عملیاتى پدافندهوایى انجام مى شــود 
که این مأموریت عملیاتى به چهار بخش تقسیم 
مى شود: بخش اول، کشف تمام پروازهایى که در 
قلمرو و حوزه استحفاظى منطقه پدافندهوایى 
مرکــزى وجــود دارد، اعــم از هواپیماهــاى 
باسرنشین، بدون سرنشین، بالگردها و... باتوجه 
به مقدورات ســامانه هاى کشــف و جمع آورى 
اطالعات. بخش دوم، شناســایى این پروازها که 
ما باید ماهیت این پروازها را شناســایى کنیم 
و ببینیم با چــه مأموریت و زمان بندى در حال 
فعالیت در حوزه اســتحفاظى ما هســتند. در 
صورتى که بــه این نتیجه برســیم که اهداف 
کشف  شده با استانداردها و شاخصه هایى که در 
بحث شناسایى است، تطبیق دارند، برابر برنامه 
زمان بنــدى آنها را تحت نظــر داریم تا از قلمرو 
هوایى ما خارج شــوند. در صورتى  که براساس 
طرح هاى پروازى نیستند، وارد بخش سوم یعنى 
اقدام راهبردى مى شــویم. این مرحله مى تواند 
شــامل هواپیماهاى شناســایى و طرح میالد 
نیروى هوایى که به صورت 24ساعته و به عنوان 
توان رزم در کنار ما هستند، باشد. بخش بعدى 
اســتفاده از سالح ها و سامانه هاى موشکى براى 
درگیرى و انهدام تهدیدهاى هوایى، در صورت 

نیاز است.      

  باتوجه به حساسیت منطقه اصفهان، میزان
آمادگى رزمى این یکان چگونه است؟

باتوجه به مراکز حســاس متعــددى که در 
ایــن منطقه قــرار دارد و همچنیــن قابلیت ها 

و توانمندى ها طــرف مقابل اعــم از نیروهاى 
منطقه اى و فرامنطقه اى، بایســتى تمام مراحل 
طرح ریــزى، پیاده ســازى و اجــراى مأموریت 
مبتنى بر  منطقــه  در  پدافندهوایى  عملیاتــى 
اصــول طرح ریــزى و به کارگیرى ســامانه ها و 
جنگ افزارهاى پدافندهوایى با حداکثر همکارى 
و تعامل با ســایر نیروها اعم از ســپاه پاسداران 
و نیــروى هوایى ارتش باشــد؛ ایــن یک اصل 
اجتناب ناپذیر اســت. در حــال حاضر به دلیل 
وجود سامانه هاى رادارى، موشکى و توپخانه اى 
متعدد و متنوع در منطقه که هم به لحاظ ترکیب 
و هم تنوع، قابل قبول هســتند و همچنین در 
بحث قابلیت هایى که این ســامانه ها  دارند، اعم 
از باند هاى فرکانســى مختلف، قابلیت تحرك و 
جابه جایى، قابلیت جنــگ الکترونیک و تعمیر 
و نگهدارى که توســط کارکنــان زبده و بومى 
منطقه انجام مى شود، در شرایط بسیار مناسبى 
قرار داریم. ضمــن اینکه تعامل ما با یکان هایى 
که وظایف مشــابه دارند، اعم از سپاه پاسداران 
و نیــروى هوایى ارتش تحت شــبکه یکپارچه 

پدافندهوایى، بسیار خوب و دقیق است.     
کارکنان پدافندهوایى منطقه مرکزى به دلیل 
تعــدد مأموریت ها و مهارت هایى که به دســت 
آورده انــد و همچنین فرصت هایــى که در این 
منطقه به لحاظ نزدیکى با مراکز علمى، اقتصادى 
و ســایر یکان هاى نظامى وجود دارد، با رعایت 
اصل خود اتکایى، ایــن قابلیت را دارند که تمام 

نیازمندى هاى نگهدارى، تعمیر و عملیاتى کردن 
سامانه هاى در اختیار را در کمترین زمان ممکن 

انجام دهند.
وجود رادارهاى راهبــردى، تجهیزات فاوایى 
و ســایر جنگ افزارهایى که هم در این منطقه 
و هم در ســایر مناطق دیگر مورد استفاده قرار 
مى گیرند، باعث شــده منطقــه پدافندهوایى 
مرکزى به عنوان یک منطقه پشتیبانى کننده و 
معین سایر مناطق هم محسوب شود. درمجموع، 
منطقه پدافندهوایى مرکزى به لحاظ فنى، نیروى 
انســانى، عملیاتى و تداوم عملیات سامانه ها در 

یک وضعیت مناسب و قابل قبول قرار دارد. 

  درخصوص ارتقاى روحیــه خدمتى و رفع
نیازهاى معیشتى کارکنان و خانواده ها که مورد 
تأکید مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) است، 

چه اقدام هایى انجام شده است؟
در حوزه معیشــت طى ســال هاى گذشته 
اقدام هاى خوب و مؤثرى در منطقه انجام شده 
که به برخى از آنها اشــاره مى کنــم: در حوزه 
مسکن غیرسازمانى با مساعدت امیر فرماندهى 
محترم کل ارتش، تعــداد 43واحد از مجموعه 
شــهید کشــورى به کارکنان باالى 28ســال 
خدمت واگذار شد تا دغدغه مسکن غیرسازمانى 
این عزیزان بعد از بازنشســتگى حل شــود، در 
همین راســتا تعاونى مسکن را در منطقه فعال 
کردیم که طى 10سال گذشته تاکنون دو پروژه 
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با ظرفیت 130واحد ساخته و تحویل کارکنان 
شده و در حال حاضر هم سه پروژه مسکونى به 
اســتعداد 200واحد، با پیشرفت 80، 50 و 20 
درصد در حال احداث است. در بحث کمک هاى 
مالــى برابر تعامل و همکارى کــه با بانک هاى 
عامل در ســطح استان برقرار کردیم، توانستیم 
وام هــاى خوبى به صورت ماهیانــه به کارکنان 
واگذار کنیم؛ به طور مثال در سال1400 حدود 
هفت میلیارد تومان وام از طریق این بانک ها به 
کارکنان واگذار شــد که این وام هــا غیر از آن 
ســهمیه اى اســت که از طریق ستاد نیرو به ما 
واگذار مى شــود. تهیه و توزیع اقالم اساســى و 
مواد خوراکى با قیمت دولتى، به ویژه در مواردى 
کــه برخى از اجناس کمیــاب بود یا قیمت آن 
بســیار باال بود، معرفى کارکنان و خانواده هایى 
داراى بیمــارى خاص به مراکز مختلف و تعامل 
با این مراکز جهت به حداقل رساندن یا رایگان 
کردن هزینه درمان این عزیزان و انعقاد قرارداد 
با فروشگاه ها و کارگاه هاى تولیدى البسه که هم 
فرهنگ پوشش اســالمى در شأن خانواده ها را 
مدنظر قرار دهند و هم قیمت هاى آنها مناسب 
باشد؛ ازجمله فعالیت هاى ما در حوزه معیشت 

کارکنان و خانواده هاست.   

  از ابتداى پیروزى انقالب اســالمى، ارتش
همیشه پشــتیبان مردم بوده است، در این 
یکان در زمینه مردم یــارى چه فعالیت هایى 

انجام شده است؟
خداوند را شــاکر و سپاسگزاریم که در کنار 
مأموریت عملیاتى که داریم، این توفیق را به ما 
عنایت داشته تا در خدمت مردم عزیز ایران باشیم. 
منطقه پدافند مرکزى طى سال هاى گذشته در 
بحث مردم یارى همواره پیش قدم بوده است. در 
تمام رزمایش ها یا مناسبت ها مانند هفته دفاع 
مقدس، سالروز تشکیل پدافندهوایى، روز ارتش 
جمهورى اســالمى ایــران و ... با اعزام تیم هاى 
مختلــف جهادى اعم از بهداشــتى و درمانى و 
پشتیبانى در روستاهایى که در حوزه استحفاظى 

ما شناسایى شــده اند و داراى مشکالت خاصى 
هســتند، حضور داریم و به مردم عزیز خدمت 
مى کنیم. در بالیاى طبیعى، کارکنان متخصص 
و داوطلــب در تمام مقاطعى که به ما نیاز بوده 
حضور داشــته اند و الحمدهللا اثربخشــى بسیار 
خوبى هم داشــته اند. براى مثال در سال1396 
و در حادثه ســقوط هواپیماى مسیر اصفهان- 
ســنندج در تعیین محل دقیــق حادثه چالش 
بســیار بزرگى ایجاد شــده بود که کارشناسان 
پدافند مرکزى با مطالعاتى که در آن بازه زمانى 
محدود انجام دادند، به جست وجویى که در آن 
منطقه در حال انجام بود، سمت و سوى خاصى 
دادند و سرانجام نقطه سقوط هواپیما را مشخص 
کردند. در ســال1397 و در زلزله سرپل ذهاب 
یکان هاى نمونه و داوطلب پدافند منطقه مرکزى 
جهــت کمک به مردم عزیز در آن منطقه اعزام 
شدند. در ســیل خرم آباد، عالوه بر جمع آورى و 
ساماندهى کمک هاى مردمى و انتقال کمک هاى 
غیرنقدى با اســتفاده از نــاوگان حمل و نقلى 
که در اختیار داشــتیم، نفــرات داوطلب جهت 
امداد رسانى به مردم عزیز منطقه اعزام شدند. در 
سال1399 و در زلزله سى سخت، نفرات داوطلب 
این یکان به ســرعت در منطقه حاضر شده و به 
امدادرسانى و کمک به مردم عزیز پرداختند. در 
سیل امســال در چهارمحال و بختیارى حدود 
صد نفر از کارکنان پدافنــد مرکزى داوطلبانه 
به همراه تجهیزاتى که در اختیار داشــتیم، برابر 
مأموریتى که به ما ابالغ شد، وارد منطقه شدند 

و به امدادرسانى پرداختند.
 از دیگــر اقدام هاى ما در حــوزه مردم یارى، 
تعامل با کمیته امداد امام خمینى(ره) است. به 
این صورت که تمام تجهیزات آمادى خود را در 
صورت لزوم جهت کمک رسانى و مردم یارى به 
مردم مســتضعفى که تحت پوشش این کمیته 
هستند، در اختیار این نهاد قرار مى دهیم. تهیه 
اقالم و بسته هاى بهداشتى در شرایط حاد کرونا 
و توزیع آن بین مردم نیازمند و اقشار کم درآمد 
منطقــه و جمع آورى و ســاماندهى کمک هاى 

نقدى براى آزادســازى زندانیــان مالى؛ بخش 
دیگرى از اقدام هــاى پدافند هوایى مرکزى در 

راستاى مردم یارى است. 

  امیــر، در ایــن منطقه پدافنــدى از چه
سامانه هایى استفاده مى شود؟ 

سامانه هاى ما بُرد متوسط به باال بوده که در 
داخل کشور طراحى و ساخته شده و کامال بومى 
است. الحمدهللا در چند رزمایش اخیر در شرایط 
مختلف آب و هوایى مورد ارزیابى قرار گرفته و 

نتایج بسیار خوبى را به همراه داشته است.  
تعمیر و نگهدارى سامانه ها و جنگ افزارها نیز 
در همین منطقه انجام مى شود؛ زیرا یکى از اصول 
مهم در پدافندهوایى، استقالل، تعمیر و نگهدارى 
سامانه ها در مناطق است و هر منطقه اى که این 
شرایط را براى خود فراهم  کند، نیازمندى آن به 
ســتاد کمتر است. این کمک بزرگى به رده هاى 
مختلف ستادى است تا به مأموریت اصلى خود 
بپردازند. ما شــرایط و کارگاه هایــى را در قالب 
گردان هــاى نگهدارى فراهم کرده ایم که وظیفه 
تعمیر، نگهدارى و بازســازى کامل جنگ افزارها 

در منطقه را به عهده دارند.  
تعمیر و نگهــدارى ســامانه هاى رادارى در 
منطقه به نوبت و باتوجه به اولویتى که معاونت 
عملیات تشخیص مى دهد، به طور کامل توسط 
کارکنان جــوان باانگیــزه و متخصص نیروى 
پدافندهوایــى در این منطقه انجام مى شــود. 
بعنوان مثال ســامانه رادارى کــه اکنون ما در 
حال تعمیر و بازآماد آن هستیم، سامانه رادارى 
فتح2 اســت که به طورکامل توسط متخصصان 
مرکز تعمیرات رده میانى بازآماد الکترونیکى و 
مکانیکى مى شود. آنتن، جک ها، قسمت گیرنده 
و فرستنده و پردازش به طور کامل تعمیر مى شود. 
دیگر سامانه هاى ما نیز در همین منطقه تعمیر 
و بازآماد مى شــوند. یکى دیگر از فعالیت هایى 
که توســط مرکز تعمیرات انجام مى شود، اعزام 
تیم هاى تخصصى تعمیراتى به تمام نقاط کشور 

جهت تعمیر سامانه هاست. 
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  امیر، در ابتدا توضیح دهید که در حال حاضر
چه  ایران  اســالمى  جمهورى  ارتش  در  ورزش 

جایگاهى دارد؟
بســم اهللا الرحمن الرحیم. ورزش یکى از اصول 
سالمتى و تندرسى افراد جامعه و یکى از مهم ترین 
امور در ارتش است؛ چرا که باعث سالمتى روحى، 
روانى و سرانجام آمادگى جسمانى و ارتقاى توان 
رزمى و عملیاتى کارکنان ارتش مى شود. فرمانده 
کل ارتش نســبت به اینکه افراد ارتش از آمادگى 
جســمانى، روحى و روانى باالیى برخوردار باشند 
بســیار تأکید دارند و حمایــت مى کنند. رویکرد 
ارتش نســبت به مقولــه ورزش، صرفــاً براى پر 
کردن اوقات فراغت نیســت، بلکــه به عنوان یک 
مأموریت تلقى مى شــود که این مأموریت، هم در 
جهت ارتقاى توان رزم کارکنان است و هم جهت 
ارتقاى ســالمت کارکنان، خانواده ها و ســربازان. 

تأکید هیئت رئیسه ارتش و سازمان تربیت بدنى نیز 
سرمایه گذارى در ورزش هاى کاربردى مانند شنا، 
تیراندازى، پنج گانه هاى دریایى، هوایى، زمینى و 
ورزش هایى اســت که منجر بــه ارتقاى توان رزم 

مى شوند.
اولین هدف از ورزش در ارتش، توسعه و فراگیر 
کــردن ورزش در بیــن کارکنان پایــور، وظیفه، 
خانواده ها و بازنشســتگان، هــم در بُعد قهرمانى 
و هــم در بُعد همگانى اســت. هــدف بعدى به 
جهت دیپلماسى سیاســى، حضور در میدان هاى 
بین المللى به ویژه سیزم (شوراى بین المللى ورزش 
نظامیان) اســت که پیشرفت هاى بسیار خوبى در 
ســال جارى در این بخش داشتیم و براى اولین 
بار چند مدال در رشته هاى مختلف کسب کردیم. 

  درخصــوص مهم ترین دســتاوردهاى لطفاً 

ورزشــى ارتش در سطح ملى و جهانى، در سال 
جارى توضیح دهید.

بــا تدابیــر فرمانــده محتــرم کل ارتــش و 
فعالیت هاى  از  هیئت رئیسه  بى دریغ  حمایت هاى 
ورزشــى و برنامه ریزى هاى منســجم و هدفمند 
سازمان تربیت بدنى ارتش، طى یک سال گذشته 
اقدامات بســیار خوبى در عرصه ورزش کارکنان و 
خانواده هاى ارتش انجام شده که منجر به کسب 
نتایج درخشانى در مسابقه هاى کشورى و جهانى، 
به ویژه در مســابقه هاى ارتش هاى جهان (سیزم) 

توسط ورزشکاران ارتش شده است.
از مهم ترین فعالیت هاى ورزشــى در ســطح 
جهانى که ورزشــکاران ارتش در آن حضور فعال 
و مؤثرى داشته اند، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اعزام 10نفر از ورزشکاران ارتش به مسابقه هاى 
نجات  غریق قهرمانى ارتش هاى جهان در کشــور 

مهم ترین راهبرد تربیت بدنى ارتش، 
تمرکز بر ورزش هاى کاربردى است

      گفت وگو با رئیس سازمان تربیت بدنى ارتش جمهورى اسالمى ایران

   تحریریه صف  
ورزش عالوه بر تضمین ســالمتى و ارتقاى آمادگى جسمى، در ایجاد شادابى و نشاط افراد نیز بسیار مفید و مؤثر است. در یک 
ســازمان، به ویژه سازمان هاى نظامى براى آنکه کارکنان بتوانند در شرایط سخت محیطى، مأموریت نظامى خود را به بهترین نحو 
ممکن انجام دهند، باید از آمادگى جســمانى، چابکى و ورزیدگى باالیى برخوردار باشــند. یکى از مؤلفه هایى که در این آمادگى 

جسمانى اثر دارد، ورزش است. 
خوشــبختانه در ارتش جمهورى اســالمى ایران توجه به ورزش همگانى و عمومى و همچنین ورزش هاى تخصصى و قهرمانى 
به خوبى نهادینه شده و امروز در سطح یکان هاى متعدد ارتش و همچنین نیرو ها و سازمان هاى تابعه، نگاه علمى و اصولى به ورزش 
حاکم است. این امر باعث شده عالوه بر ارتقاى سالمت جسمانى و روانى کارکنان، ورزشکاران ارتش در زمینه ورزش قهرمانى نیز 

موفقیت هاى بسیارى در سطح ملى و جهانى براى این نیروى نظامى به ارمغان آورند. 
به منظور آشــنایى با مهم ترین دستاوردها و فعالیت هاى ورزشى انجام شده در ارتش طى یک سال گذشته، با «امیر سرتیپ دوم 

حسین امیدى» رئیس سازمان تربیت بدنى ارتش گفت وگویى انجام داده ایم که مى خوانید.
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هلند که تیم اعزامى موفق به کســب اولین مدال 
طــال در تاریخ نجات غریق کشــور بعد از انقالب 
شــد. این مدال در دیدارى که فرماندهى معظم 
کل قوا(مدظله العالى) در تاریخ بیستم شهریورماه 

با ورزشکاران داشتند، به ایشان اهدا شد.
- اعزام 10نفر از ورزشکاران ارتش به مسابقه هاى 
قهرمانى پنج گانه دریایى ارتش هاى جهان در کشور 
برزیل در مهرماه ســال جارى و کسب مدال نقره 
این مسابقه ها و همچنین دریافت جام اخالق این 
دوره توسط ورزشکاران اعزامى که نشانگر روحیه 
پهلوانى و اخالق مدارى کارکنان ارتش جمهورى 
اسالمى ایران در عرصه هاى مختلف است و سبب 
اهتزاز پرچم مقدس جمهورى اسالمى ایران براى 
دومین مرتبه در محل برگزارى مسابقه ها شد. این 
امر دســتاورد بســیار بزرگى براى ورزش ارتش و 

کشورمان بود.
- اعزام 44نفر از دانشــجویان ارتش به منظور 
شرکت در ســومین دوره مســابقه هاى المپیک 
دانشــجویان جهان در کشور روســیه که در این 
دوره از مسابقه ها، تیم والیبال دانشجویان موفق به 
کسب مقام اول شد و درمجموع 14مدال رنگارنگ 

توسط ورزشکاران اعزامى به دست آمد.
- بــراى اولیــن بــار پنــج نفــر از کارکنان 
ارتش(ســرهنگ چم کالنى در تیراندازى، سرگرد 
مصطفى زرین افضــل در دو و میدانى، ســرگرد 
ناصر حســنى در کشــتى، ســروان ســلگى در 
دوچرخه سوارى و کارمند امیر یگانه در تیروکمان) 

به عنــوان نمایندگان ایران در کمیته هاى ســیزم 
حضور داشتند که بسیار حایز اهمیت است.

- صعود «ســرکار خانم افســانه حسامى فرد» 
همسر ســرهنگ جهانگیرى، جمعى بیمارستان 
نیــروى زمینى ارتش در گــرگان، به عنوان اولین 
بانوى کوهنورد زن ایرانى به قله بســیار سخت و 
تخصصى «کى-2» کــه دومین قله فنى جهان و 
یکى از ســخت ترین و مرگ بارترین مســیرهاى 
صعود در کل کوهستان هاى دنیا را دارد. این نکته 
را هم عرض کنم که این بانوى کوهنورد ارتشى در 
مدت چهار مــاه موفق به صعود به چهار قله مهم 
(اورست، کاشربروم 1 و 2، کى-2) شده است که 

یک رکورد است. 
- یکى دیگر از فعالیت هاى شــاخص سازمان 
تربیت بدنى ارتش، میزبانى اولین صعود مشترك 
140نفر از کوهنوردان ارتش هاى جهان و نیروهاى 
مســلح به قله دماوند با شعار «صعود براى صلح» 
بود. این رویداد ورزشــى براى اولین بار در سطح 
بین المللــى اتفاق افتاد و ضمن شناســاندن قله 
دماوند به کوهنوردان جهان، ســنگ بناى صعود 
مشترك به قله هاى مرتفع کشورهاى دیگر نیز شد.

- دو نفر از کارکنان مــا جزو مربیان تیم ملى 
هســتند؛ آقایان حســین باقرى و محســن نصر 
اصفهانــى مربیان تیم ملى تیراندازى کشــورمان 

هستند.
- براى اولین بار سه نفر از مربیان ما در مردادماه 
به مدت یــک هفته بــه دوره مربى گرى پنج گانه 

دریایى به کشــور برزیل اعزام شدند تا بتوانیم از 
وجود این عزیزان در آموزش و توســعه این رشته 
که یکى از رشــته هاى کاربردى و جذاب اســت، 
در دانشــگاه هاى افسرى ارتش اســتفاده کنیم. 
همچنین به منظور حضور مقتدرانه تیم کشورمان 
در مسابقه هاى پنج گانه هوایى ارتش هاى جهان به 
میزبانى کشور فنالند، دو نفر از کارشناسان ما براى 
اولین بار به عنوان ناظر به این دوره از مســابقه ها 

اعزام شدند.
- در سطح کشور و نیروهاى مسلح هم بحمداهللا 
تیم ها و ورزشکاران ارتش حضور فعال و مقتدرى 
داشــتند. تیم هاى کوهنــوردى ارتش درمجموع 
168صعود حرفه اى به قله هاى مرتفع کشــور در 
مناســبت هایى همچون روز ارتش، سوم خرداد، 
هفته دفاع مقدس و هفته تربیت بدنى داشــتند، 
ضمن اینکه براى اولین بار صعود همزمان 130نفر 
از کوهنــوردان ارتش به قله دماوند از چهار جبهه 
مختلف در مردادماه سال جارى انجام شد که جزو 
نادرترین و خاص ترین برنامه هاى کوهنوردى بود.  
برگزارى اولین لیگ ســه گانه ارتش با حضور 
6تیم، اولیــن دوره لیگ پنج گانه نظامى با حضور 
12تیــم از یکان هاى ارتــش و دومین دوره لیگ 
تیرانــدازى ارتش با حضور 16تیم در دو رشــته 
تفنگ و تپانچه و کســب 12مقام قهرمانى توسط 
تیم هاى ورزشــى ارتش در مسابقه هاى کشورى 
در رشــته هاى تیراندازى، جودو، واترپلو، چوگان، 
قایق رانى، تنیــس روى میز، وزنه بردارى، هندبال، 
کاراته کنترلى، کاراته آزاد و پاورلیفتینگ ازجمله 
فعالیت هــا و موفقیت هاى ورزشــکاران ارتش در 
عرصه کشــورى بود کــه بیانگــر پویایى ورزش 

قهرمانى در ارتش جمهورى اسالمى ایران است.
ازجمله دســتاوردهاى دیگــر ورزش ارتش در 
سطح کشور که براى اولین بار اتفاق افتاد مى توان 

به موارد ذیل اشاره کرد: 
- کســب مقام اول توســط هیئت کوهنوردى 
ارتش در بین 490باشــگاه کوهنوردى کشور که 
در همین راستا تعداد 155دوره و کالس تخصصى 
زیر نظر فدراسیون کوهنوردى برگزار شد و تعداد 
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1860نفر در این دوره ها شرکت کردند.
و  کوهنــوردى  مربى گــرى  دوره  اولیــن   -
کوه پیمایى در سطح نیروهاى مسلح بعد از انقالب 

که با شرکت 15نفر در ارتش انجام شد.
- اولین دوره مدرســى نقشــه خوانى و کار با 
قطب نما که تعداد هفت نفر از شــرکت کنندگان 

حائز رتبه قبولى شدند. 
- براى اولین  بار بعد از انقالب دو نفر از کارکنان 
ارتش در تیم ملى کوهنوردى عضو و به قله آرارات 

در شهریورماه1401 اعزام شدند.

  ارتش تمرکز  پیداســت،  شواهد  از  که  آنچه 
ارتش (نیروها  ستاد  در  بیشتر  ورزش  به  نسبت 
و یکان ها) است و در کوى هاى سازمانى، اماکن 
ورزشــى بیشــتر در اختیار بخش هایى غیر از 
بخش خصوصى اســت که  تربیت بدنى و بعضاً 
بیشــتر نگاه عوایدزایى به مسئله ورزش دارند 
تا مأموریتى؛ آیا شــما در این خصوص تدبیرى 

اندیشیده اید؟
در جلســه اى که در ستاد کل نیروهاى مسلح 
و با حضور جانشــین محترم ستاد کل و معاونین 
هماهنگ کننده نیروهاى ارتش برگزار شــد، یکى 
از مشکل هایى که مطرح شد و با جدیت پیگیرى 
مى کنیم، بحث اماکن ورزشى است که در اختیار 
خارج از سازمان تربیت بدنى است و با عنوان هاى 
مختلف در اختیار معاونت نیروى انسانى، آموزش، 
عملیات و یا پشتیبانى اســت و هدف اصلى آنها 
عوایدزایى است. تالش ما این است که این اماکن 
در اختیــار تربیت بدنــى قرار گیرد. هــدف ما از 
ورزش، درآمدزایى نیست، بلکه خدمت رسانى در 
حوزه سالمت جســمانى، روحى و روانى کارکنان 

و خانواده هاست. 

  چه مشــوق هایى براى ترغیــب کارکنان و
خانواده هــاى ارتش به ورزش در دســتور کار 
دارید؛ به عنوان  مثال عزیزانى که از آموزشگاه ها 
و دانشــگاه ها جذب ارتش مى شوند، شاید در 
زمینه ورزش فعالیتى نداشته باشند، ولى دوست 

دارند ورزشــکار شوند. براى این قبیل افراد چه 
برنامه هایى دارید؟

مستحضر هستید که ورود به بدنه ارتش در بدو 
استخدام مستلزم داشتن سالمت جسمانى است؛ 
یعنى اگر فردى از ســالمتى جسمانى برخوردار 
نباشد، نمى تواند وارد ارتش شود. در بحث ورزش 
همگانى، در طول هفته سه روز مخصوص ورزش 
صبحگاهى است و کارکنان موظف هستند در این 
ســه روز در برنامه هاى ورزشى که بیشتر ورزش 
همگانى اســت، شــرکت کنند. در بخش ورزش 
قهرمانى هم کالس ها و مســابقه هاى مختلفى در 
تمامى یکان هاى ارتش برگزار مى شود و منتخبان 
با هزینه ارتش به اردوهاى آمادگى اعزام مى شوند. 
دوره هــاى مربى گــرى هم به صــورت رایگان در 
رشــته هاى مختلف برگزار مى شــود که عزیزان 
مى توانند با دریافت مدرك مربى گرى مربوطه، در 

مجموعه هاى خارج از ارتش نیز مربى گرى کنند.

  درخصــوص حمایت از ورزشــکارانى که در
ســطح ملى و بین المللى رکورددار هستند، چه 

تمهیدهایى اندیشیده شده است؟
یکى از ضعف هایى که در ســازمان تربیت بدنى 
ارتــش در حال حاضر وجود دارد، نداشــتن یک 
سامانه جامع و فراگیر اســت که ما بتوانیم تمام 
اطالعات قهرمانان، ورزشــکاران، داوران، مربیان 

و حتى خانواده ها و فرزندان ورزشــى کارکنان را 
داشته باشیم. در این زمینه برنامه ریزى هاى خوبى 
انجام شــده و تالش مى کنیم این سامانه به زودى 
راه اندازى شود. ما پیگیرى مى کنیم کسانى را که 
داراى مقــام قهرمانى هســتند، در صورت تمایل 
جذب ارتش کنیم و اولویت هم با فرزندان کارکنان 

ارتش است. 

  نحوه اســتفاده از اماکن ورزشى در کوى هاى
ســازمانى که در اختیار تربیت بدنى است براى 

کارکنان و خانواده ها به چه صورت است؟
ســتاد کل نیروهاى مسلح درخصوص استفاده 
از اماکن ورزشى دســتورالعملى تدوین کرده که 
براساس آن مبالغ مشــخصى براى تأمین برخى 
از هزینه هاى جارى اماکن ورزشى مشخص شده 
است. به عنوان مثال به ستاد ارتش ابالغ کرده که 
براى اســتفاده کارکنان و خانواده ها از این اماکن 
25درصد دریافت شود، یا مثًال نیروى هوایى براى 
کارکنان خــود 25درصد، ســایر کارکنان ارتش 
35درصد و بــراى نیروهاى مســلح 50درصد از 
مبالغ مصوب شده دریافت کند. البته سالن ورزشى 
ما در ســتاد ارتش، روزهاى دوشنبه و پنجشنبه 
براى خانواده ها رایگان اســت. همچنین در خیلى 
از لشکرها، مناطق و پایگاه ها؛ سالن ها، استخرها و 
اماکن ورزشى در نوبت هاى خاصى رایگان هستند.   
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  اول ربی ع االول، لیله المبیت  
پــس از عهد و پیمان عقبه دوم، دین اســالم 
در مدینه پیشــرفت فراوانى یافت و در سایه سار 
دین اسالم، اختالف هاى قومى و قبیله اى، ازجمله 
درگیــرى دو قبیله اوس و خــزرج پایان یافت و 
جاى خود را به برادرى و همزیســتى داد. به این 
ترتیب مدینه بهترین پناهگاه براى مســلمانان 
مکه شــد که گرفتار مالمت، اســتهزا و شکنجه 
بودند.4مســلمانان مکه که از آزار مشــرکان به 
تنگ آمده بودند، از حضرت رسول(ص) راه چاره 
خواســتند. آنگاه جبرئیل نازل شــد و پیام آورد 
که بهترین راه نجات، هجرت به ســرزمین یثرب 
اســت و حضرت رسول دســتور هجرت را صادر 
کردند.5 مســلمانان به تدریج از مکه خارج شدند 
و به یثرب رفتند. در این هنگام مشرکان قریش 
در دارالندوه جمع شدند و تصمیم بر قتل پیامبر 
(ص) گرفتند؛ زیرا مى دانســتند که اگر رســول 
اکرم(ص) به مدینه برســد، با تشکیل حکومت 
اســالمى، بنیان بت پرســتى را درهم مى کوبد. 
به دنبال تصمیم قریش بر قتل پیامبر اکرم(ص)، 

 ربیع االول، بهار ماه ها، نور زیبایى ها 
  مهدى رحمتى نیا  

ماه ربیع االول در بین مسلمانان از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار است؛ چرا که در این ماه، در تاریخ اسالم، رویدادها و 
اتفاق هاى بسیار مهمى روى داده که به نوعى زمینه ساز گسترش، پیشرفت و تقویت دین اسالم شده است. از طرفى این ماه در 
بین شیعیان به ماه شادى و ُسرور معروف است، چون میالد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) در این ماه واقع شده اند. شروع 
آن مصادف با لیله المبیت 1 و هجرت پیامبر گرامى اسالم(ص) از مکه به مدینه است که سرچشمه دگرگونى عمیق در جهان 
اسالم و عّزت و شوکت مسلمانان شد. همچنین سالروز ازدواج حضرت محمد(ص) با حضرت خدیجه(س)، آغاز امامت پربرکت 
حضرت بقیه اهللاَّ (ارواحنا فداه) همزمان با شهادت پدر بزرگوارش، ماجراى بخشیدن فدك به حضرت فاطمه(س) نیز در این ماه 

اتفاق افتاده است. درمجموع، این ماه از ماه هاى بسیار پربرکت و پرخاطره است. 
ربیع از ماده «ربع» و معناى اصلى این ماده به عدد چهار بازمى گردد و عرب به فصل بهار که یک چهارم سال است، ربیع گفته 

است. از آنجا که ماه ربیع االول و ربیع اآلخر در این فصل جاى گرفته اند، به نام این فصل موسوم شده اند.2 
 این ماه همان گونه که از اسم آن پیداست، بهار ماه هاست، به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در آن هویداست. در این ماه، 
ذخایر برکات خداوند و نورهاى زیبایى او بر زمین فرود آمده است. زیرا میالد رسول خدا(ص) در این ماه است و مى توان ادعا 
کرد از اول آفرینش زمین، رحمتى مانند آن بر زمین فرود نیامده اســت. برترى این رحمت بر سایر رحمت هاى الهى مانند 

برترى رسول خدا بر سایر مخلوقات است.3

آیه شریفه: «َو اِذ یَمُکَر بَِک الّذیَِن َکَفُروا لُِیثِبُتوَك 
أو یَقُتُلــوَك یُخِرُجَک َو یَمُکــُروَن َو یَمُکُر َو اُهللا 
نازل  پیامبر(ص)  بــر  َخیُرالَماِکِرین»(انفال/30) 
شــد و او را از نقشه مشرکان آگاه ساخت. پیامبر 
اکرم(ص) در شب اول ربیع االول، نقشه و توطئه 
مشرکان را با حضرت على(ع) در میان گذاشت و 
حضرت على (ع) با جوانمردى قبول کرد در بستر 
پیامبر(ص) بخوابد و پیامبر(ص) شبانه مهاجرت 
کند. حضرت علــى(ع) با از جان گذشــتگى و 
فداکارى در راه دین، در بستر پیامبر(ص) خوابید 
که آیه شــریفه: «َو ِمن اَلّناِس َمن یَشِرى نَفَسُه 
ابِتَغاء َمرَضاِت اهللاِ َواهللاُ َرؤوٌف بالِعَباد»(بقره/207) 
در شأن این فداکارى و از جان گذشتگى حضرت 

على(ع) نازل شد.6 

آغاز امامت خردسال ترین پیشواى معصوم(ع)
حســن  ربیع االول، امــام  در هشــتم 
عسگرى(ع) توسط معتمد(خلیفه عباســى

) به شهادت رســید و پسر ایشــان حضرت امام 
مهدى(عج) به امامت رســید. روز نهم ربیع االول 

براى شــیعیان به عنوان روز آغــاز امامــت امام 
مهدى(عــج) عید دانســته شــده و مراســم و 
جشــن هایى در این روز برگزار مى شــود. قبل از 
حضرت مهدى(عج)، مقام امامت به امام جواد(ع) 
و امام هادى(ع) قبل از سن بلوغ عطا شده است و 
این شاید خود به نوعى ایجاد آمادگى براى پذیرش 
امامت حضرت مهدى(عج) در سن کودکى بود. در 
سلسله امامت، اولین امامى که در سن کودکى به 
امامت رسید، نهمین پیشواى شیعیان بود و از آنجا 
که این مسئله در دوران امامت بى سابقه بود، مورد 
پرسش و شک عده اى قرار گرفت و در این رهگذر 
با تصریح امام رضــا(ع) و بیاناتى از خود آن امام، 
قلب شیعیان آرام گرفت. شیعه با این ذهنیت که 
مقام امامت به سن و سال خاصى مربوط نیست، 
دربــاره امام جــواد(ع) و امام هــادى(ع) چندان 
تردیدى به خود راه نــداد، به ویژه که حکام جور 
زمــان هرچه تالش کردند تا مســئله امامت را با 
مناظره هاى ساختگى دانشــمندان بزرگ با این 
امامان خردسال خدشه دار کنند، شکست خوردند. 
اما این وضع درباره آخرین پیشواى شیعیان به کلى 
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متفاوت شد، چرا که او هم در سن و سالى کمتر از 
دیگر ائمه به امامت رسید و هم به خاطر مصالحى، 
والدت آن حضرت(ع) نیز مخفیانه صورت پذیرفت 
و این برخى از شــیعیان را دچار تردیدهایى کرد 
و کار امام حســن عسکرى(ع) را مشکل ساخت؛ 
اگرچه امامان پیشین تا حدودى زمینه را مساعد 
کرده و شیعیان را براى درك چنین روزى آماده 
کرده بودند. در غیبت نعمانى از امام باقر(ع) نقل 
شده اســت که آن حضرت فرمود: «صاِحُب االَمِر 
اَصَغُرنا ِســّناً َو اَخَمُلَنا َشــخصاً؛ صاحب این امر 
کم سن و سال ترین و گمنام ترین ما است.» البته 
معرفى حضرت مهدى(ع) با دیگر ائمه این تفاوت 
را داشت که خواست و اراده الهى بر پنهان زیستن 
حضرت مهدى(ع) تعلق گرفته بود، بنابراین تنها 
افرادى خاص از والدت آن حضرت خبردار شدند.7

سالروز ازدواج حضرت محمد(ص) با حضرت 
خدیجه(س)، زمینه ساز گسترش اسالم

حضرت خدیجه(س)، نخســتین زنى بود که 
رسول خدا(ص) با او ازدواج کرد.8 رسول خدا(ص) 
از سن 25 تا 50سالگى، یعنى نزدیک 25سال از 
عمرش را که تمام دوران جوانى آن حضرت بود، 
بــا خدیجه گذراند و تا خدیجــه زنده بود، با زن 
دیگرى ازدواج نکرد. بعد از درگذشــت آن بانوى 
مکرمه نیز همیشه از او یاد مى کرد و او را بهترین 
همسرش مى دانست. کیفیت حضور خدیجه در 
نماز همراه رســول خدا(ص) عالوه بر آنکه مایه 
خوشحالى و آرامش خاطر پیامبر(ص) بود، زمینه 
توســعه و ترویج فرهنگ اســالم در بین زنان را 
نیز فراهم ساخت.9 خدیجه (س) از ثروتمندترین 
زنــان جزیره العرب بود. بخش مهــم ثروت او، از 
طریق تجارت به دســت آمده بود. به نظر مى رسد 
دست کم بخشى از ثروت حضرت خدیجه (س) از 
طریق پدرش به وى به ارث رسیده باشد. حضرت 
خدیجه (س) اموالــش را به مضاربــه به مردان 
امینى مى سپرد تا به ســفرهاى تجارتى بروند و 
بعد از بازگشت، سود حاصله را برابر قانون مضاربه 
تقســیم کنند. از این رو، با شــناختى که قبل از 
بعثت از درایت، راست گویى،  امانت دارى و اخالق 
نیکوى رســول خدا(ص) داشــت، از او خواست 
تا به همراه غالمش «میســر»، بــراى تجارت به 

شــام برود. رسول خدا(ص) با پذیرفتن پیشنهاد 
خدیجه (س) کاروان را تا شــام همراهى کرد و با 
داد و ســتدهاى خود، کاروان را از سود سرشاى 
بهره مند ســاخت. خدیجه (س) نیــز آنچه را که 

وعده کرده بود،  به آن حضرت  پرداخت.10
بــه این ترتیــب، ثروت خدیجــه (س) در راه 
گســترش اسالم نقش مؤثرى را ایفا کرد؛ به ویژه 
زمانى که قریش با به کارگیرى همه توان خود، از 
حربه اقتصاد نیز غافل نماند و با ایجاد تنگناهاى 
مالى، مدت ســه ســال پیامبر(ص) و یارانش را 
در محاصره کامل اقتصــادى قرار داد. در چنین 
شرایطى، اموال خدیجه توانست در راه پیشرفت 
و تقویــت اســالم، بخش مهمــى از توطئه هاى 
اقتصادى قریش را خنثى کند و کمک شایسته اى 

به مسلمانان در این زمینه باشد.

17ربیع االول، طلوع کوکب سعادت بشر
در هفدهم ربیع االول 53 سال پیش از هجرت 
در خانه کوچــک اما باصفاى حضــرت عبداهللا 
بــن عبدالمطلّب(ع) مولــودى از مادرى عفیفه، 
حضرت آمنه(س) دیده به جهان گشود و همانند 
خورشیدى فروزان و نور امیدى در تاریکى شب 
جاهلیت و همراه با حوادث مهم و معجزه آسایى 
همچون سرنگونى بت ها در کعبه، شکافتن ایوان 
کسرى، خاموشــى آتشــکده فارس و... بر قلب 
تشــنگان حق و عدالت تابید که نظام استبداد و 
بت پرستى را واژگون و نظام توحیدى را پى ریزى 
کرد. همه ایــن حوادث نبود مگر با اراده خداوند 
خالق هستى؛ چراکه آن روز، روزى بود که ابرهاى 

تیره و تار جاهلیت سراسر شبه جزیره عربستان را 
فرا گرفته و کردارهاى زشت، جنگ هاى خونین، 
گســترش یغماگرى و دخترکشى سبب از میان 
رفتن هرگونه فضائل اخالقى شده بود. همچنین 
هشتاد و ســه ســال پس از هجرت، صادق آل 
محمد(ص)، ششــمین امام معصوم(ع) از نسل 
آن معصوم در روز 17ربیع االول سال 83 هجرى 
دیده به جهان گشــود و آن حضرت به علت افول 
بنى امیه و نوپایى حکومت عباســیان، با استفاده 
از فرصت به دست آمده توانست چهارهزار شاگرد 
واالمقــام در علوم مختلف تربیــت کرده و چراغ 
فروزان رسالت را روشن نگه دارد و احیاگر اسالم 

ناب محمد (ص) شود.11

پى نوشت ها:
1-قرآن کریم

2-مصطفوى، التحقیق فى کلمات قرآن الکریم، ص32
3-ملکى تبریزى، المراقبات، 1416ق، ص43

4-صفایى حایرى قمى، عباس(1379)، تاریخ شخصیت و صفات پیغمبر 
اکرم(ص)، قم: چاپ حکمت

قم:  رسول خدا(ص)،  5-فیض پور، على اصغر(1379)، تاکتیک هاى جنگى 
مدین

کودکانه،  منظومه  دو  در  لیله المبیت  دینى  حماسه  عناصر  6-تحلیل 
ششم،  شماره  چهارم،  سال  لرستان،  دانشگاه  پهلوانى،  ادبیات  دوفصلنامه 

بهار و تابستان1399
7-سلیمیان، خدامراد، حضرت مهدى(ع) خردسال ترین پیشواى معصوم، 

نشریه مبلغان، خرداد1382، شماره41
8-مسعودى، مروج الذهب، قم: مؤسسه دارالهجره، 1409ق، ج3، ص283

9-بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح بخارى، بیروت: دارالکر، 1401ق، 
ج7، ص74

10-ابن کثیر، ابوالفدا،  حافظ، البدایه و النهایه، بیروت: دارالکفر، 1398 ق، 
ج2، ص294

11-ماهنامه درس هایى از مکتب اسالم، آبان1400، شماره726، ص2
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نمایش رزم در دریا
گزارشى از مسابقه هاى نظامى جام دریا و غواصى عمق

  محمود آالشتى 

مسابقه هاى نظامى با هدف ایجاد پیوند میان مهارت هاى نظامى در رشته هاى مرتبط ورزشى، اولین  بار در سال1948 و در کشور 
فرانسه انجام شد. چند سال بعد کشور روسیه اقدام به برگزارى این مسابقه ها با عنوان مسابقه هاى بین الملل نظامى کرد که اولین 
دوره آن در ســال2015 با میزبانى روسیه و قزاقستان برگزار شد. طى سال هاى اخیر مسابقه هاى بین المللى نظامى با محوریت 
روســیه و با حضور بیش از 37کشور در 34رشته برگزار شده که ایران نیز با 17تیم ساالنه در این مسابقه ها به رقابت پرداخته 
است.تیم نظامیان جمهورى اسالمى ایران در سال جارى از تاریخ 24مرداد تا پنجم شهریورماه در مسابقه هاى جام دریا که با حضور 
12کشور برگزار شد شرکت کرد. در این دوره از مســابقه ها، ایران میزبان سه رشته غواصى عمق در منطقه سوم دریایى کنارك به 
میزبانى ارتش جمهورى اسالمى ایران، رشته تک تیراندازى در استان یزد به میزبانى نیروى زمینى سپاه و در رشته پهپاد در شهرستان 
کاشان به میزبانى نیروى هوافضاى سپاه بود. در 11رشته هم تیم هاى شرکت کننده کشورمان به خارج از کشور اعزام  شدند.؛تیم نفربر 
به کشور چین، تیم هاى بقا در دریا، کنترل صدمات، تیراندازى به هدف سطحى، تیراندازى به مین دریایى، تیراندازى به بالن، مهار ناو 
به بویه در قالب ناوگروه اعزامى به مســابقات جام دریا به کشور آذربایجان و سایر تیم ها به کشورهاى روسیه، قزاقستان، بالروس و 

ازبکستان اعزام شدند.
برخى از تیم هاى شرکت کننده در مسابقه هاى امسال شامل تیم  نفربر با مسئولیت سپاه به کشور چین، تیم تانک با مسئولیت ارتش 
به کشور روسیه، تیم ستاره قطبى با مسئولیت ارتش به بالروس، دو فروند ناو نیروى دریایى ارتش در قالب 87نفر به کشور آذربایجان 
و تیم محیط امن با مسئولیت ارتش به کشور ازبکستان، در رشته مارش سایان(ارتش) و رشته تکاوران دریایى (تیم سپاه پاسداران) و 

در رسته ارتش و فرهنگ تیم 12نفره براى ارائه کارهاى فرهنگى و هنرى به روسیه اعزام شدند.
فراجا(فرماندهى انتظامى جمهورى اسالمى ایران) نیز مسئولیت اعزام سه تیم به این مسابقه ها را بر عهده داشت: تیم گشت جاده اى 

به ازبکستان، تیم حافظان نظم به روسیه و تیم جهت یابى به قزاقستان از نیروى انتظامى به این دوره از مسابقه ها اعزام شدند.
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  جام دریا  
تیم کشورمان براى شرکت در مسابقه هاى جام 
دریا(2022) مردادماه با دو فروند ناو موشک انداز 
پیکان و جوشن، در قالب 78ورزشکار با استقبال 
رسمى یکان تشریفات نیروى دریایى جمهورى 
آذربایجان وارد بندر باکو شد تا در هفت بخش 
تخصصى شامل بخش هاى شناورى (تیراندازى 
ســطحى، تیراندازى به بالن، تیراندازى به مین 
دریایى، مهار ناو به بویــه و تیراندازى به هدف 
متحرك)، تیم کنترل صدمات و تیم بقا در دریا، 
با کشــورهاى روسیه، آذربایجان و قزاقستان به 

رقابت بپردازد.

 تقویت قدرت دفاعى 
«امیر دریادار دوم نصــرى» معاون تربیت و 
آموزش نیروى دریایى ارتش درخصوص برگزارى 
این دوره از مســابقه ها گفت: «رهبر انقالب بر 
درخشــش نیروهاى ایرانى در این مســابقه ها 
تأکید ویژه دارند. حضور در این مسابقه ها اقتدار 
کشورمان را به نمایش خواهد گذاشت و پرچم 
مقدس و پرافتخار ایران را در میادین بین المللى 
به اهتزاز درخواهد آورد. هدف از شرکت در این 
مسابقه ها، توسعه دیپلماســى با تقویت قدرت 
دفاعى اســت. ورود به این عرصه براى کشــور 
ما منافع بســیارى دارد که از آن جمله مى توان 
به افزایش ارتباطات به خصوص بین کشورهاى 
همســایه و ارتقاى توان و آمادگى رزمى اشاره 
کرد. ایران کشــورى با موقعیت و شرایط خاص 
در دنیاست که پرچم اســتقالل را برافراشته و 
کشورهاى جهان با حساسیت ویژه و چشمانى 

باز و هوشیار ما را زیر نظر گرفته اند.»

 تقویت دیپلماسى کشور 
وابسته نظامى ایران در جمهورى آذربایجان 
گفت: این مســابقه ها عالوه بــر افزایش مهارت 
تخصصى، تقویت دیپلماسى نظامى کشورمان را 
به جهانیان اعالم مى کند. به طورکلى جمهورى 
اسالمى ایران سعى مى کند هم قدرت خود را ارتقا 
دهد و هم از قدرت دریایى براى اثبات کارآمدى 

نظامى خــود و حضور در آب هــاى بین المللى 
بهره بگیرد که این امر در راســتاى دستورهاى 
اســالمى(مدظله العالى)  انقــالب  معظم  رهبر 
اســت. به همین خاطر اســت کــه مى بینیم 
ناوگروه هاى ارتش جمهورى اســالمى ایران در 
آب هــاى بین المللى حضورى مســتمر دارند و 
به کوچک ترین تهدید علیه خطوط مراســالتى 
خیلى ســریع پاســخ مى دهنــد. (ازجمله این 
تهدیدها مى توان به درگیرى ناوگروه هاى اعزامى 
نیروى دریایى با دزدان دریایى در خلیج عمان و 

دریاى سرخ اشاره کرد.)
این امر نشــان مى دهد کــه در کنار تقویت 
قابلیت هاى نظامى، جمهورى اســالمى ایران از 
حضور نیرومند در آب هاى بین المللى نیز بهره 
مى گیرد تا هم قابلیت و پیشــرفت نظامى خود 
را نشــان دهد و هم به یک بازیگر ویژه در حوزه 
دریا تبدیل شود. امروز، راهبرد نظامى ما حاصل 
پیشرفت و تالش دانشمندان و نسل جوان کشور 
عزیزمان است. یکى از مؤلفه هاى پیشرفت نظامى 
حضور در مســابقه هاى بین المللى و استفاده از 
روش ها و دیدن نوع کار آنها در شرایط مختلف 
اســت که از مهم ترین این مسابقه ها مى توان به 

مسابقه هاى بین المللى نظامى اشاره کرد.
جمهورى  اعزامــى  ناوگروه  فرمانــده  دیدار 
اســالمى ایران بــا فرمانــده نیــروى دریایى 
جمهورى آذربایجان، رعایت عرف و هنجارهاى 
دیپلماتیک و نظامى از سوى مقام هاى رسمى، 
به ویژه نماینــدگان نظامى؛ عاملى تأثیرگذار در 
روابط سیاســى و نظامى بین کشورهاى جهان، 

به خصوص کشورهاى همسایه به شمار مى رود.
در هر یک از دیدارهاى رسمى و دیپلماتیک 
مقام هاى کشورهاى مختلف، اصول مشخص و 
معلومى همچون نوع پوشــش، اَداى احترام به 
کشته شدگان در راه کشور میزبان و هدیه دادن 
توســط طرفین را از برنامه هاى اصلى دیدارها 
قرار مى دهند که نماینده کشورمان در این سفر 
«ناخدایکم امین ارشــدى» با رعایت این اصول 
و دیدار بــا فرمانده نیــروى دریایى جمهورى 
آذربایجان توانست نظر نیروى دریایى آذربایجان 

و رسانه هاى این کشور را به خود جلب کند.
ازجملــه مباحث مورد بحــث در این دیدار 
حفظ امنیت کشورهاى منطقه با اتکا به قدرت 
داخلى کشــورها و اتحاد بین آنها بود که با این 
روش مى توان دست کشورهاى بیگانه را از منابع 
داخلى و خارجى کوتاه کرد. همچنین استفاده 
از صنایــع دســتى ایران به عنــوان هدیه براى 
مقام هاى خارجى به عنــوان نماد هنر و زندگى 
ایرانى از ســوى هیئت ایرانى، نشــانه اصالت و 
تاریخ کهن ســرزمین مان بود که مورد تحسین 

و توجه مقام هاى خارجى قرار گرفت.
بعد از دیدار با فرمانده نیروى دریایى جمهورى 
آذربایجــان، مقام هاى کشــورمان و فرماندهان 
ناوگروه اعزامى با فرماندهان ناوگروه هاى اعزامى 
از کشــورهاى روســیه و قزاقســتان نیز دیدار 
کردند که ازجملــه آنها برنامه دیدار فرماندهان 
ناوگروه هاى اعزامى و بازدید از ناوها و تجهیزات 

شرکت کننده در مسابقه ها بود.
از مزایاى حضور در یکان هاى خارجى، تقویت 
مناســبات دوستانه بین کشورها و تبادل دانش 
فنى اســت. پس از دیدارهاى انجام شده و براى 
اولین بار وابســتگان نظامى حاضر در جمهورى 
آذربایجــان ازجملــه چیــن، روســیه، ایران، 
ازبکستان، قزاقستان، آمریکا و کره جنوبى از ناو 
جمهورى اسالمى ایران و ناوهاى شرکت کننده 

در مسابقه ها بازدید کردند.

  تقویت همبستگى و توسعه صلح  
«دریابان ســبحان باکروف» فرمانده نیروى 
دریایى آذربایجان گفت: «مسابقه هاى نظامى که 
هر ساله برگزار مى شود، کمک شایانى به توسعه 
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روابط موجود، تقویت همبستگى بین کشورهاى 
شرکت کننده، تبادل تجارب متقابل و همچنین 
باعث توســعه صلح و روابط همسایگى در دریاى 

خزر مى شود.»
پس از انجام مراســم قرعه کشــى مسابقه ها 
و تعیین جلســه هاى داورى، مســابقه هاى جام 
دریا 2022 در چارچــوب رقابت هاى بازى هاى 
بین المللى نظامى شــروع شد تا دریادالن ارتش 
جمهورى اسالمى ایران خود را در میدان محک 
قرار دهند و نتیجه تمرین هاى شبانه روزى خود 

را بگیرند.
شروع مسابقه ها با تیراندازى به هدف شناور

در مسابقه هاى باکو (هفتمین دور از مسابقات 
نظامى ارتش هاى جهان) که با حضور چهار کشور 
حاشیه خزر انجام شد، 300ورزشکار با هشت ناو 
جنگى به مدت 10روز در رشــته هاى مختلف با 
هم به رقابت پرداختند. در اولین روز از شــروع 
مســابقه ها جام دریا 2022، تیم هاى جمهورى 
آذربایجان، ایران، قزاقســتان و روسیه باتوجه به 
شــرایط تمرین انجام شــده در روزهاى قبل، با 
استفاده از 16فشــنگ جنگى هدف شناور(مین 
متحرك دریایى) را در فاصله معین منهدم کردند 
که باتوجه به اصابت تیر بــه هدف، زمان انهدام 
هدف و زمان خروج ناوها از محل مسابقه تیم هاى 
آذربایجان و روســیه، با امتیاز مساوى مقام اول، 
تیم قزاقســتان دوم و تیم ایران مقام سوم را به 

خود اختصاص داد.
در روز دوم مســابقه ها، تیــم کشــورمان با 
تیراندازى به هدف ســطحى ثابت با بیشــترین 
اصابت به هدف در فاصلــه دو مایلى و کمترین 
زمــان انهدام هدف و همچنیــن زمان خروج ناو 
از میدان مســابقه جایگاه اول را از آن خود کرد 
و تیم هاى روســیه، آذربایجان و قزاقســتان در 

سکوهاى بعدى ایستادند.
سومین روز مســابقه ها، با تیراندازى به هدف 
هوایى ادامــه پیدا کرد که در این زمینه نیز تیم 
کشورمان با زمانى بســیار کوتاه توانست بالن را 
مورد اصابت قرار داده و محل مسابقه را ترك کند 
تا سکوى اول این بخش را نیز در اختیار خود قرار 

دهد. ایران و روسیه در این بخش سکوى اول را از 
آن خود کردند. جمهورى آذربایجان و قزاقستان 

نیز سکوهاى بعدى را در اختیار خود قرار دادند.
در چهارمین روز مسابقه ها و در مسابقه مهار 
ناو به بویه تیم کشورمان با یک رکوردشکنى عالى 
توانست بهترین زمان و بهترین مسیر را به دست 
آورد و سکوى اول مســابقه هاى روز چهارم را از 
آن خود کند. کشــورهاى روســیه، آذربایجان و 
قزاقستان هم به ترتیب عنوان هاى دوم تا چهارم را 

از آن خود کردند.
در روز پنجم و ششم مسابقه ها در بخش کنترل 
صدمات و بقا در دریا، تیم جمهورى آذربایجان با 
اســتفاده از امتیاز میزبانى و آشنایى با شرایط و 
محل مسابقه ها، بهترین امتیاز را از آن خود کرد. 
تیم کشــورمان پس از آذربایجان در جایگاه دوم 
ایستاد و تیم هاى آذربایجان و قزاقستان سکوهاى 

بعدى را از آن خود کردند.
درمجموع مســابقه ها و احتســاب امتیازها، 
به دلیــل رتبه پایین ایران در بخش تیراندازى به 
هدف متحرك دریایى(مین دریایى) تیم کشورمان 
نتوانست در رده بندى نهایى امتیاز خوبى را کسب 
کند. تیم هاى آذربایجان و روسیه با مجموع امتیاز 
برابر، ســکوى اول را از آن خود کردند. قزاقستان 
در سکوى دوم ایستاد و ورزشکاران کشورمان به 

سکوى سوم بسنده کردند.

مسابقات  میزبان  کنارك  بندرى  شــهر   
بین المللى نظامى غواصى عمق 2022

نیــروى دریایى کشــورمان میزبان هفتمین 
دوره مســابقه هاى بین المللى نظامى «غواصى 

عمق» در ســواحل مکران اســتان سیستان و 
بلوچســتان بود. در این مســابقه ها کشورهاى 
روســیه، چین، هند، ونزوئال و ســوریه حضور 
داشتند تا ورزشکاران کشــورمان مهارت خود 
در بخش  هاى  فلنچ، ترازو، کمک به کشــتى در 
شرایط اضطرارى، کمک به زیردریایى دفن شده 

و نجات غواص مصدوم را به نمایش بگذارند.
در مسابقه هاى غواصى عمق 2022 دو کشور 
عمان و الجزایر به عنوان ناظر حضور داشــتند تا 
آمادگى رزمى تیم هاى شرکت کننده همچنین 
دســتورالعمل ها و اســتانداردهاى تعیین شده 
از سوى کمیته مســابقه ها را مورد ارزیابى قرار 

دهند.
مســابقه هاى  دوره  هفتمیــن  اختتامیــه 
بین المللــى غواصــى عمــق 2022  با حضور 
«امیردریادار شــهرام ایرانــى» فرمانده نیروى 
دریایى راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ایران، 
«والدیمیر زمستکوف» معاون ارتباطات فرمانده 
نیروى دریایى روســیه، «امیر سرتیپ باقرى» 
معاون تربیــت و آموزش ســتاد کل نیروهاى 
مســلح، «ناخدایکم آبیشک سیم الى» وابسته 
نظامى هند  در ایران، «سرهنگ ماساهیرو اورا»

 وابسته نظامى ژاپن در ایران، «گرى گرى یوف» 
دستیار وابسته نظامى روسیه در ایران و برخى  
از مقام هاى عالى رتبه نظامى ایران و کشورهاى 

شرکت کننده در بندر کنارك برگزار شد.
تیم کشــورمان در مسابقه هاى غواصى عمق 
توانســت مقام نخست این دور از مسابقات را از 
آِن خود کند، روســیه مقام دوم و چین  مقام 

سوم را کسب کردند.
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  طرح توانمندسازى کارکنان ارتش 
در طــرح توانمندســازى کارکنان ارتش 
تدبیر هیئت رئیســه محترم ارتش این است 
کــه کارکنــان توانمند شــوند و بحمداهللا، 
به رغم تمام مســائل و مشــکالت اقتصادى 
موجــود، با تالش و پشــتکار کارکنان بنیاد 
تعاون ارتــش و برنامه هایى که به موقع اجرا 
و تحویل مى شــود، شــرایط به سمتى رفته 
که توانمندســازى کارکنان در بحث مسکن 
تحقق پیدا کند. البته درخصوص این پروژه، 
مدتى قبل موضوع باغ گیاه شناســى مطرح 
شــد و چالش هایى ایجاد کرد که هم براى 
اعضا نگران کننده بود و هــم براى برخى از 
سازمان ها و مجموعه ها، ولى از آنجا که ارتش 
همیشه ارتباط خوبى با مردم دارد و همواره 
در کنار مردم بوده و هست، مسئوالن ارتش 
و بنیاد تعاون به سهام داران اطمینان داده اند 
که هیچ گونه تهدیدى براى مجموعه طبیعت 
تاکنون پیش نیامده و نخواهد آمد. البته این 
بنیاد تعهداتى هم به باغ گیاه شناسى و مردم 
کشــور داده که  براى انجام آن کامًال متعهد 
اســت و هر کمکى از دست مسئوالن برآید، 

انجام خواهند داد تا مشــکلى در این بحث 
وجود نداشته باشد.

خوشــبختانه بنیاد تعاون ارتش با تدابیر 
و همراهى هیئت رئیســه ارتش توانسته این 
پــروژه را از نظر اجرایــى تثبیت کند و خبر 
خوب اینکه مراســم کلنگ زنــى و اجرایى 
مجموعه با حضور «ســردار رستم قاسمى» 

وزیر مسکن و شهرسازى انجام شد. 
درخصــوص انتخــاب واحد ســهامداران 
این طرح نیز که دغدغــه و نگرانى خیلى از 
عزیزان اســت و چون از بنیــاد تعاون فاصله 
دارند، اطالعات شفاف و دقیقى ندارند، توصیه 
مى کنیــم براى کســب اطالعات بــه پایگاه 
اینترنتى بنیاد مراجعه کنند و یا تماس بگیرند. 
اگر نقصى هم در نحوه اطالع رسانى هست، به 
بنیاد تعاون منعکس کنند. شــرایط انتخاب 
واحد کامًال مشــخص و بر پایه عدالت است. 
اگر براى زمان انتخاب واحد هم تأخیرى پیش 
آمده، به این دلیل است که قرار است اطالعات 
همه اعضا شــفاف و کامل جمع آورى شود تا 
هر کس بتواند براساس امتیازش انتخاب واحد 

کند و عدالت رعایت شود. 

  پروژه شهید بهشتى تهران  
درخصوص پروژه شــهید بهشتى، موضوع 
اصلى بحــث پایــان کار و اســناد مربوطه 
اســت که بنیاد تعاون ارتــش در این زمینه 
جلسه هاى متعددى با شهردارى و نمایندگان 
آنها برگزار کرده و نتایج بسیار خوبى گرفته 
اســت. مباحث مربوط بــه پایــان کار نیز 
به زودى انجام مى شود. با پیگیرى هاى انجام 
شده، ســندهاى پروژه شــهید بهشتى بعد 
از مدت ها به صورت تک برگ صادر شــده و 
بــا تهیه صورت جلســه هایش، آمادگى براى 
اعمال ماده101 و تفکیک براســاس توافق با 
شهردارى وجو دارد. به زودى این اتفاق خواهد 

افتاد و نتایج آن اطالع رسانى خواهد شد.

 پروژه شهید کشورى اصفهان 
در پروژه شهید کشــورى اصفهان چالش 
بزرگى وجود داشــت و این بود که در بخش 
130هکتارى، دوستان شــهردارى و وزارت 
مســکن مصوبه ها را در زمان خودشان انجام 
ندادند و متأســفانه پیشــرفت پروژه متوقف 
شده بود. الحمدهللا امروز بنیاد تعاون در این 

توانمندسازى کارکنان ارتش
 در زمینه تهیه مسکن

 حدود پنج ماه پیش گزارشــى از روند فعالیت هاى بنیاد تعاون ارتش در پروژه چیتگر تهیه و در مجله صف به چاپ رساندیم. 
اکنون متوجه شدیم که به لطف خدا این پروژه طبق برنامه پیش مى رود و بلوك هاى «N»و«D» در مجموعه« Bشرقى» پیشرفت 
خوبى داشته اند. البته به دلیل تورم، بنیاد تعاون در بحث تأمین مصالح چالش هایى داشته که با تدابیر فرمانده محترم کل ارتش 
و برنامه ریزى هاى صورت  گرفته، وضعیت اجرایى  پهنه « Bشرقى» مناسب است و تحویل آنها براساس برنامه زمان بندى اعالم 
شده انجام خواهد شد. همزمان با پیشرفت این پروژه ها، طرح توانمدسازى کارکنان ارتش و همچنین پروژه هاى شهید بهشتى 

تهران و شهید کشورى اصفهان نیز پیشرفت خوبى داشته اند که در ادامه، بخشى از این پیشرفت ها را با هم مرور خواهیم کرد.
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زمینه به توافق خوبى رســیده و با مساعدت 
وزیر مسکن و شهرسازى و شهردار اصفهان، 
مجموعــه 130هکتــارى به شــوراى عالى 
معمارى و شهرسازى رفته و در آینده نزدیک 
که فکر مى کنیم حداکثر یک ماه باشد، مصوبه 
خودش را خواهد داشت و مشکل برجى که 
براى ساخت آن تأخیر وجود دارد و دوستان 
شــهردارى با بنیاد تعاون همکارى نکرده اند، 
با این مصوبه حــل و عملیات اجرایى آن در 
فاز7 آغاز خواهد شد. بنیاد تعاون ارتش این 
نوید را مى دهد که فاز7 شهید کشورى یکى 
از پروژه هایى است که با قدرت و سرعت و در 

زمان محدود تحویل اعضا خواهد شد.
طرح مسکن ملى

درخصوص مجموعه هــاى طرح اقدام 
ملى که نیز که چند ماه قبل در این مجله 
اطالع رســانى کردیــم، پروژه هاى بنیاد 
تعاون ارتش در شهرهاى اقمارى تهران 
یعنى پردیس، پرند و هشتگرد آغاز شده و 
انشاءاهللا گزارش هاى اجرایى پروژه ها را در 
آینده نزدیک تقدیم عزیزان خواهیم کرد. 
در شــهرهاى اصفهان، بهارستان شیراز 
و پروژه صدرا قم نیز کار آماده ســازى به 
 پایان رســیده و تجهیز کارگاه  ها شروع 

شده اســت. در تبریز خاك بردارى پروژه 
به  پایان رسیده و در مرحله آرماتوربندى 
فونداسیون اســت. در شهرك مهاجران 
اراك، زمیــن تحویل گرفته شــده و در 

مرحله اجرا است. 
مجموع ایــن پروژه ها حدود 4هزار واحد 
اســت و تدبیر فرمانده کل ارتش این است 
که پروژه ها تا مرحلــه 40درصد اجرایى و 
بعد از آن کارکنان ارتش در پروژه ثبت نام 
کنند. پیشــاپیش بــراى وام طرح حکمت 
ثبت نام کنندگان اقدام مى شــود و در حال  
حاضر کســانى که طرح حکمــت دارند و 
خانه دار نیســتند، مى تواننــد در این طرح 
ثبت نام کنند. البته براى کســانى که طرح 
حکمت هم ندارند تالش شــده این اتفاق 
بیفتد. خوشــبختانه با حمایتى که فرمانده 
محترم ارتش دارند، منابعــى که باید این 
پروژه ها را اجرا کنند فراهم شده و شعبات 
بانکى هم در 6پروژه مشــخص شــده اند. 
منابع بانکى هم قابل دسترس است؛ یعنى 
عزیــزان بدانند که تا اینجــا 450میلیون 
تومان وام بانکى روى پروژه ها اســت. این 
پروژه ها در وهله اول براى کسانى است که 

کد62 دارند. 

 وضعیت انتخــاب واحد «پهنهD» براى 
50متر 

به توصیه هیئت مدیره بنیاد تعاون ارتش، 
اعضا نگویند که 50 متر ســهم کم اســت و 
دسترســى به واحد 100متــرى هم نداریم، 
بنابراین سهام خود را بفروشیم. حتى المقدور 
با هم شــراکت کنند. اگر کسى سهامش در 
دستش بماند و با کســى شریک نشود و به 
بنیاد تعاون مراجعه کند، 50متر از یک واحد 
براى آن فرد انتخاب مى شود و 50متر دیگر 
متعلق به بنیاد است که این امر ممکن است 
منجر به ایجاد ســختى ها و مشکالتى براى 
اعضا  شــود. واحدهاى110 و120مترى هم 
وجود دارد و اگر 10مترى یا بیســت مترى 
براى دسترســى به این واحدها خرید کنند، 
ایــن کار هم امکان پذیر اســت. بنیاد تعاون 
هنگام انتخاب واحد تا 10متر مى تواند سهام 
واگذار کند که آن هم برابــر قیمت روز بازار 

محاسبه مى شود.

  محوطه سازى در پروژه هاى چیتگر  
در یــک پــروژه زمانى که افراد ســاکن 
دارند.  اولیــه اى  خدمات  انتظار  مى شــوند، 
درخصوص پروژه چیتگر هم شرایط به همین 
منوال اســت. در پهنهB شرقى هم برخى از 
همکاران عزیز ما گالیه هایى داشتند که به حق 
هم است. در این خصوص، با تالش و پشتکار 
کارکنان بنیاد در این پهنه مجموعه خدماتى 
شــامل نانوایى و سوپر مارکت به زودى آماده 
بهره بردارى خواهد شــد. ضمن اینکه در ایام 
عید ســعید غدیر کلنگ مجموعه بهداشتى 
درمانى در این مجموعه بر زمین زده شد که 
با مشارکت بخش خصوصى و وزارت بهداشت 
و درمان ساخته خواهد شد. در بحث تأمین 
ایمنى و امنیت پروژه هم دغدغه هایى وجود 
دارد، چون ســاخت برج هایى با این عظمت 
حتماً نیاز است که ایستگاه آتش نشانى داشته 
باشــد. براى رفع این دغدغه هم بنیاد تعاون 
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تصمیم گرفتــه زمین را رایــگان در اختیار 
آتش نشانى  قرار دهد. حتى ساخت ایستگاه 
را هم خود بنیاد انجام مى دهد تا از این نظر 
نیز مشــکلى پیش نیاید، یعنى درنگى براى 
اینکه جایى را بفروشند یا منتظر بنشینند که 
شهردارى ساخت ایستگاه را انجام دهد و آنها 
کار را شروع کنند، نکردند و طرح هاى ساخت 
ایستگاه آتش نشانى اکنون آماده است. براى 
ساختمان نیروى انتظامى هم زمین تحویل 
داده شــده که کار خاکبردارى انجام شده و 
عملیات ســاخت آن شروع شــده است. در 
مجمــوع بنیاد تعاون  بــراى تأمین خدمات 
اولیه واقعاً دغدغه دارد و برحســب اضطرار 
آنها را شــروع و پیگیرى مى کند. همان طور 
که فرمانــده کل ارتش مدام تأکید مى کنند 
که طورى عمل کنید کــه زحمتتان از بین 
نرود، چون ارائه خدمات به کارکنان و خانواده 
بزرگ ارتش و رضایت آنها براى ما بسیار مهم 
است، بنیاد تعاون هم با همین انگیزه تالش 
مى کند که خدمات مجموعه به روز باشــد و 
رضایت اعضا فراهم شود. در سایر مجموعه ها 

هم وضع به  همین گونه است.

 ارائه خدمات همسان به کلیه کارکنان  
ارتش

فرمانده کل ارتش همیشــه این دغدغه را 
دارند که چگونه مى توانیم خدماتى همسان به 

کارکنــان ارتش ارائه کنیم؛ یعنى خدماتى که 
ارائه مى شود، به نحوى در دسترس همه باشند. 
در این زمینه با تدابیر و رهنمودهاى کل ارتش 
و همکارى معاونت نیروى انسانى ارتش، کارت 
یکسان ســازى تهیه و برنامه ریزى شد که در 
حال  حاضر براى کارکنان ستاد ارتش به صورت 
آزمایشى انجام مى شود و در آینده نزدیک در 
ســایر نیروها نیز اجرایى خواهد شــد. به این 
صورت که طى جلســه اى که با معاونت هاى 
هر نیرو برگزار خواهد شــد، عالوه بر خدماتى 
که در قالب اعتبارات و تسهیالت خرید و سایر 
تســهیالت از طرف بنیاد تعاون که براى همه 
یکسان است و در کارت شارژ مى شود، خدماتى 
که هر نیرویى متناسب با فعالیت هاى خودش 
بــراى کارکنان تحت امــرش در نظر گرفته، 
طى فرایندى در این کارت هاى یکسان سازى 

به صورت جداگانه شارژ خواهد شد. 

شــرکت هاى  ظرفیت  از  اســتفاده    
دانش بنیان در بنیاد تعاون ارتش

در عملیات ساختمانى آن قدر تنوع مواد وجود 
دارد که استفاده از همه آنها متناسب با شرایط 
اقتصادى در پروژه ها با همکارى شــرکت هاى 
دانش بنیان امکان پذیر اســت. به عنوان  مثال 
در دیوارهاى حایل از شرکت هاى دانش بنیان 
مختلفى دعوت شده تا به یک دیوارى برسند 
که هم صرفه اقتصادى داشته باشد و هم کیفیت 
به نحوى باشد که مطمئن باشند مقررات ملى 
ســاختمان را رعایت کرده اند؛ ضمن اینکه در 
زمان گرفتن پایان کار نیز به بنیاد کمک کند. 
بنابه گفته مدیرعامل بنیاد، شرکت تواناى بنیاد 
تعاون تقریباً یک شــرکت بیــکار بود، ولى با 
تعامل هاى خوبى که با شرکت هاى دانش بنیان 
برقرار شــده است، اکنون یک شرکت توانمند 
در مجموعه کارها اســت. درخصوص کنترل 
مدیریت به نحوى برنامه ریزى شــده که همه 
پروژه ها از لحاظ پیشرفت فیزیکى و پیشرفت 
مالى با هم متناسب باشند. براى این کار سامانه 
«اى.آر.پى» طراحى و راه ندازى شده است که 
نرم افزارهایى  تمــام  یکپارچه ســازى  درواقع 
اســت که در بنیاد تعاون استفاده مى شوند. با 
شرکت هاى دانش بنیان بسیارى صحبت شده 
و پیشــرفت هاى خوبى حاصل شــده است. با 
اقدام هایــى که انجام شــده، در آینده نزدیک 
بنیاد تعاون یکى از مجموعه هاى دانش بنیان 

در سطح ارتش خواهد بود. 
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 دانش نوین نظامى

بررسى بررسى 
تسلیحات مطرح تسلیحات مطرح 
  ارتش تایوان  ارتش تایوان

  على باقرپور،  کارشناس ارشد ژئوتکنیک

  سالح تک تیرانداز تى-93  
این سالح در سال2003میالدى طراحى و براى نخستین بار در سال2007 در نمایشگاه فناورى دفاعى تایپه رونمایى شد. براى طراحى و تولید 
این سالح 6میلیون دالر هزینه شده است. داراى کالیبر 7/62میلى مترى ناتو است و از قنداق قابل تنظیم بهره مى برد که راحتى و انعطاف پذیرى 
تک تیرانداز را افزایش مى دهد. خشــاب آن ظرفیت پنج گلوله را دارد. محدوده مؤثر آتش آن 800متر اســت و حداکثر 15گلوله را در دقیقه 
شلیک مى کند. این ســالح داراى عملکرد مناســبى در شرایط اقلیمى متفاوت است و در یکان هاى ضدتروریسم و نیروهاى ویژه مورد استفاده 
قرار مى گیرد. تى-93 داراى طول یک متر، طول لوله 610میلى متر و وزن 5/5کیلوگرم است. در ساخت این سالح از فوالد، پلیمر و آلومینیوم 

استفاده  شده است.
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 نفربر زرهى سى.ام-32
یک نفربر زرهى هشت چرخ است که قدرت موتور به تمام هشت چرخ منتقل مى شود، داراى بدنه آلومینیومى با زره ترکیبى است. این نفربر 
در سال2002 توسط شرکت اُردنِنس طراحى و پس  از آن در سال2007 تولید آن با سفارش 600 دستگاه آغاز شد. سى.ام-32 از موتور دیزل 
با توان 450 اسب بخار بهره مى بَرد و عالوه بر دو نفر خدمه مى تواند هشت سرباز مسلح را در خود جاى دهد. داراى توپ 40میلى مترى و تیربار 

7/62میلى مترى است.
این نفربر داراى وزن 22تُن، طول 7 و عرض 2/7متر است. محدوده عملیاتى آن 800کیلومتر، داراى حداکثر سرعت 120کیلومتر بر ساعت 
و قیمت آن دو میلیون دالر است، این نفربر در چهار نسخه مختلف تولید شد که عمده تفاوت این نمونه  ها در برجک و پوشش زرهى نفربرها 
اســت. سى.ام-32 براى باقى ماندن در شرایط عملیاتى بهینه نیاز دارد که حداقل پنج کیلومتر مسافت را در دو هفته طى کند؛ عالوه برآن، در 
زمان استفاده از این نفربر در رزمایش ها 17 نقص عملیاتى ازجمله مشکالتى در مقاومت زره و قسمت هاى یدك آن مشاهده شد. ازجمله نقاط 
ضعف این نفربَر پایین بودن سطح حفاظتى آن است که نمى تواند حفاظت مناسبى از خدمه در برابر تى ان تى و آى اى دى ایجاد کند. همچنین 

در مناطقى با ناهموارى زیاد از توانایى مانور و حرکت آن به شدت کاسته مى شود.
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  پهپاد آلباتروس  
پهپاد آلباتروس یــک هواپیماى بدون سرنشــین کوچک بال ثابت 
اســت که در سال2007 تولید شد و در سال2017 در اختیار نیروهاى 
ویژه دریایى تایوان قرار گرفت. تا امروز بیش از 32عدد از آن ســاخته 
 شــده است. پهپاد آلباتروس مى تواند در عملیات ضد تروریسم، نظارت 
بر مرز و ســاحل، عملیات ضد دزدى دریایى و نظارت و پایش محیطى 
مورد اســتفاده قرار گیرد. این پهپاد داراى جایگاه هاى بال داخلى براى 
نگهدارى گیرنده ها، فرستنده ها و جى.پى.اس است. طول بال آن 8/6متر 

و داراى وزن ناخالص 317کیلوگرم است.
پهپاد امکان مى دهد تردد  سامانه جلوگیرى از برخورد (casia) به این
هوایى اطراف خود را مشاهده کرده و به آن واکنش نشان دهد تا درجه 
باالیى از آگاهى محیطى را براى خلبانان از راه دور فراهم کرده و ایمنى 
کلــى فضاى هوایى را افزایش دهد. این فناورى از الگوریتم هاى بینایى 

رایانه اى براى طبقه بندى و شناسایى سایر هواپیماها استفاده مى کند.
حداکثر ارتفاع پروازى آلباتروس چهار هزار متر اســت و مى تواند به 
حداکثر بُرد 180کیلومتر دست یابد. این پهپاد مى تواند از باند فرودگاه، 

جاده هاى آســفالت و آسفالت نشده بلند شــود. مسافت الزم براى 
برخاستن پهپاد صد متر و حداکثر مداومت پروازى آن دوازده ساعت 
اســت. آلباتروس از ســال 2012 تا 2021 با 9 مورد سانحه مواجه 
شــده که این حوادث منجر به ایجاد عدم اطمینان در مورد کارایى 
این پهپاد شده است، سنگین بودن پهپاد نقطه ضعف اصلى آن است.
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  موشک بُرد محدود شمشیر آسمان  
شمشیر آسمان ساخت تایوان و یک موشک بُرد محدود هایپرسونیک است که از نظر ظاهرى شباهت زیادى به موشک امرام دارد. این موشک 
در سال1998 توسط شرکت چانگ شان طراحى و در سال2015 در نمایشگاه هوایى پاریس رونمایى شد. شمشیر آسمان یک موشک هوا به هوا 
و داراى هدایت رادار فعال (روشى براى هدایت موشک است که موشک مجهز به گیرنده، فرستنده و تجهیزات الکترونیکى است تا بتواند هدف 
خود را به صورت مستقل جست وجو و دنبال کند.) است. این موشک پیشرفته از قابلیت اى سى ام (یک وسیله الکترونیکى است که براى فریب رادار 
سونار یا دیگر سامانه هاى شناسایى مانند لیزر ساخته  شده است و از طریق ارسال اختالل (نویز) پهن باند روى گستره وسیع رادار اختالل ایجاد مى کند.) و 
اشــتراك داده ها بهره مى برد. در ســال2017 در جریان یک رزمایش آموزشى پس از شلیک توسط جنگنده اف.سى.کى شعله ور شد و در دریا 
سقوط کرد. پس  از این اتفاق اصالحاتى در ساختار این موشک ایجاد شد که منجر به بهبود عملکرد آن و افزایش بُرد عملیاتى آن تا صد کیلومتر 
شد. وزن این موشک 184کیلوگرم، داراى حداکثر سرعت 6ماخ، طول 4/6متر و قیمت آن یک میلیون دالر است. این موشک در چهار نسخه 

تولید شده است که در یکى از آنها موشک قابلیت شلیک از سطح به هوا را دارد.

1-www.gunsmonitor.com
2-www.militaryfactory.com
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        رادار        
رادار وسیله اى اســت که در آن از طریق 
تجزیــه و تحلیــل امــواج الکترومغناطیس 
برگشــتى، فاصله، ابعاد و ســرعت اشــیاء و 
بســیارى از خواص دیگر محیطى در فواصل 
دور انجــام مى دهد. به طورکلــى یک رادار 
مجموعه اى از یک فرســتنده، یک گیرنده و 
یک یا چند آنتن اســت، فرستنده با ارسال 
تــوان زیــادى از طریق آنتن، عمل ارســال 
امواج الکترومغناطیس را انجام داده و گیرنده 
با جذب و پردازش ســیگنال هاى برگشتى 
حاصل از برخورد این امواج با اشیاء محیطى، 
عملیات کشف و شناسایى را انجام مى دهد. 
ارسال امواج عموماً بســته به نوع مأموریت 
رادار بــه دو روش اصلى «موج پیوســته» یا 

«پالسى» انجام مى پذیرد.
در روش موج پیوسته، فرستنده و گیرنده 
از دو مســیر و آنتن هاى مجزا جهت ارسال 
و دریافت سیگنال استفاده مى کنند، بنابراین 
به آنها رادارهاى جفت آنتن یا «باى استاتیک» 

مى گویند.
در روش پالســى از یک آنتن و یک مسیر 
مشترك براى ارسال و دریافت سیگنال هاى 
ارســالى فرســتنده و دریافتــى گیرنــده 
به همراه یک تقســیم کننده زمان اســتفاده 
مى شــود، بنابراین به آنهــا رادار تک آنتن یا 

«مونواســتاتیک» مى گویند. اکثــر رادارها، 
انرژى فرســتنده را به صورت پالســى ارسال 

مى کنند. 
و  نظامــى  کاربردهــاى  داراى  رادارهــا 
غیرنظامى زیادى هستند که ازجمله مى توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
کنتــرل ترافیک هوایــى، کنترل ترافیک 
اخترشناســى،  هواشناســى،  دریایــى، 
اندازه گیــرى  ناوبــرى،  زیرزمینــى  کاوش 
ارتفاع، آشکارســازى و ردیابى موشــک ها، 
تصویربردارى، مهندسى پزشکى، کنترل دور 

پره هاى توربین هاى صنعتى و ...
البته با توجه به نوع مأموریت و کاربرد هر 
مجموعه رادارى، تجهیزات سخت افزارى، نرم 
 فزارى، نوع طراحى و نام گذارى آنها متفاوت 
است و مفاهیمى چون رادارهاى موج پیوسته، 
پالسى در طبقه بندى هاى مختلفى از جمله 
ارتفاع یاب  رادارهاى  جســت وجو،  رادارهاى 
یا عباراتى چون رادارهاى مادر، رادار کشــف 
اهداف متحرك، رادارهاى ردگیر، سامانه هاى 
رادارى ارتفاع پست و ... پدید آمده است. اما 
همگــى از همان قوانین و قواعد رادار تبعیت 
مى کنند. یکــى از این انواع خاص که کاربرد 
ویژه اى دارد، رادارهاى ماوراء افق هستند که 

در ادامه به معرفى آنها پرداخته خواهد شد.
رادارهاى ماوراء افق (افق نگر)

هر چه اهداف هوایى در فاصله بیشترى از 
رادار باشند، باید ارتفاع پروازى آنها نیز براى 
دیده شدن توســط رادار بیشتر باشد. مشکل 
اصلى در کشــف اهدافى که در ارتفاع پایین 
پرواز مى کنند، انحناى ســطح زمین است. 
مســیر حرکت امــواج الکتومغناطیس رادار 
مستقیم اســت، درحالى که که سطح زمین 
انحنــا دارد و امواج در بیشــتر محدوده هاى 
فرکانســى با ادامه دادن به مســیر مستقیم 
خود، از ســطح زمین فاصله مى گیرند. تأثیر 
ایــن انحنا از حــدود 30کیلومترى شــروع 
مى شــود و اجســام در فواصل دورتر از این 
محدوده، رفته رفته در نقطــه کور رادار قرار 
مى گیرند. به عبارت ساده تر، اجسام دورتر از 
40کیلومترى نمى توانند در خط دید مستقیم 
رادارهاى مستقر بر روى زمین که ارتفاع آنتن 
رادار آنها متعارف اســت قرار گیرند. به عنوان 
مثال براى دیدن یک هدف سطحى در فاصله 
چندصد کیلومترى باید رادار را چند هزار متر 
باال ببــرد که در عمل محدودیت هاى زیادى 

به وجود مى آید.
رادارهــاى ماوراء افق با عملکــرد در باند 
فرکانسى 30Mhz-3 به واسطه انتشار امواج 
از طریق یونسفر، برخالف رادارهاى معمولى 
نیــازى به مشــاهده اهداف در مســیر خط 
دیدمستقیم ندارند، بنابراین یکى از بهترین 

(OTH) رادارهاى فرافوق
 عبدالحمید آقایى 

در قرن جارى پیشرفت روزافزون فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى، نقشى بى بدیل در ارتقا و بهینه سازى سامانه هاى دفاعى و زود 
هشــداردهنده  کشورهاى صاحب علم و فناورى داشته است. بنابراین طراحى و ساخت سامانه هاى رادارى نوین با فناورى هاى روز و 
پیشرفته و به تبع آن پیدایش روش هاى نوین زود هشداردهنده در مقابله با تهدیدهاى هوایى حائز اهمیت و امرى اجتناب ناپذیر است. 
در همین راســتا رادارهاى ماوراء افق با فرکانس کارى HF و قابلیت انتشار امواج الکترومغناطیس به فضا و دریافت و پردازش آنها از 
طریق انعکاسى الیه اتمسفر جهت آشکارسازى مهاجمان و اهداف در فواصلى بسیار دور که توسط رادارهاى ماکروویو با دید مستقیم 

قابل آشکارسازى نیستند، فناورى مهم و گامى بلند در آمادگى و اشراف بر حریم هوایى هر کشور است.
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گزینه ها جهت کشــف و تشــخیص اهداف 
ســطحى در فاصلــه دور و ســامانه اى براى 
حفاظت و دفاع از حریم هوایى ملى به صورت 
مراقبت هاى هشــدار اولیه در محدوده هاى 
وسیع تا 4000کیلومترى هستند. این رادارها 
براساس نحوه انتشــار موج HF به دو دسته 
موج آســمانى و فراســطحى(موج زمینى) 

تقسیم مى شوند.

  رادرهاى افق نگر آسمانى  
 HF در رادارهاى افق نگر آســمانى، امواج
(امواجى بــا فرکانس پایین و طول موج باال) 
به الیه یونســفر جو که از ارتفاع 85کیلومتر 
تا 600کیلومترى است، تابانده مى شود. این 
رادارها از الیه یونســفر به عنــوان یک آینه 
اســتفاده کرده و موج را به مناطقى از زمین 
که خارج از دیدمســتقیم است، مى رسانند 
به طورى کــه با برخورد امواج بــه این الیه و 
شکســت و بازگشت آنها به ســمت زمین، 
محدوده هاى دور و وســیعى قابل پوشــش 
است. این نوع رادارها براى نظارت بر مناطق 
دوردست از 500 تا 4000کیلومتر و باالتر در 
مساحت هاى بزرگ مناسب هستند. براساس 
اطالعات به دســت آمده، این رادارها توسط 
ایاالت متحده امریکا براى آگاهى از حمالت 
هوایى دشمن درحالى که چندصد مایل دورتر 

بودند، مورد استفاده قرار مى گرفته و مى گیرد. 
ایــن رادارها داراى شــبکه اى از آنتن هاى 
فرســتنده و گیرنده بــوده و به دلیل ماهیت 
شبکه اى و گسترش سامانه هاى خود قابلیت 
حمل ونقل و جابجایــى باالیى ندارند. هزینه 
بسیار  آسمانى  افق نگر  رادارهاى  تمام شــده 
زیاد بوده و معموالً در ســطح پروژه هاى ملى 
غیرنظامى  کاربرد  مى شوند.  تعریف  کشورها 
این رادارها در امورى از جمله اقیانوس شناسى 
و کنترل ترافیک دریایى و کاربرد نظامى آنها 
در بخش هشــدار اولیه، ســامانه هاى دفاع 
موشکى بالســتیک و کروز اســت. این نوع 
رادارها براى فواصل زیر 500کیلومتر مناسب 
نبوده و ســابقه چندانى از آنها در این فاصله 
به چشــم نمى خــورد. از عمده ترین کاربرد 
دیگر این رادارها، پیش بینى هواشناسى نظیر 
طوفان ها و آشکارســازى هدف هاى سطحى 

دریایى است.

  رادارهاى افق نگر سطحى  
رادارهــاى افق نگر ســطحى کــه در باند 
 HFSWR عمل مى کنند و به HF فرکانسى
معروف هستند، براى تشخیص اهداف سطحى 
تا فاصله 500کیلومترى مناســب هســتند. 
در این ســامانه امواج HF با استفاده از چند 
خاصیت فیزیکى به جاى خط مستقیم، مسیر 

منحنى زمین را طى کرده و باز مى گردند. این 
نوع رادارها در مقایسه با رادار افق نگر آسمانى 
از شبکه و محدوده پیاده سازى کوچک ترى 
برخوردارند. این نوع رادارها کاربردهاى بسیار 
وسیع غیرنظامى دارند، بنابراین دسترسى به 
قطعات و تجهیزات آن آسان تر به نظر مى رسد. 
همچنین سوابق این نوع رادار در کشورهاى 
زیادى وجــود دارد. امروزه این نوع رادارهاى 
افق نگر، ســامانه هاى مناســبى براى پخش 
هشدار اولیه تهدیدهاى موشک کروز هستند. 
ایــن رادارها براى ســامانه هاى دفاع محلى 
و جمــع آورى اطالعــات از روى اقیانوس ها 
نیز مثمرثمر بوده و بیشــتر در ســامانه هاى 

مونواستاتیک مورد استفاده قرار مى گیرند.
رادارهاى ماوراء افق سطحى براى داشتن 
دیــد ماوراء افق از آب شــور دریا اســتفاده 
مى کنند. آب شــور دریا مانند یک رســاناى 
بزرگ عمل کرده و باعث مى شــود تا امواج 
رادار بر روى این صفحه رســانا قرار گرفته و 
منتشر شوند. هرچه آب شورتر باشد، تلفات 
انتشار کمتر خواهد بود. رسانایى آب شور به 
دما نیز وابسته است و هرچه دما بیشتر باشد، 
رسانایى بیشتر خواهد بود. بنابراین مناطقى 
چون خلیج فارس باتوجه به دما و شورى آن، 
کمتریتن تلفات انتشار را براى امواج منتشره 

از رادارهاى ماوراء افق موج سطحى دارد. 
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تفاوت رادارهاى افقگرا با رادارهاى معمولى
به لحــاظ  معمــوالً  افق نگــر  رادارهــاى 
ســخت افزارى پیچیدگى کمترى نسبت به 
رادارهاى فرکانس باالتــر دارند، اما به لحاظ 
نرم افزارى و پردازش بسیار پیچیده هستند. 
HF ویژگى هاى انتشار به وسیله سیگنال هاى

در این رادارها به دلیل وابستگى ساختار متغیر 
فضا-زمان یونســفر در مقایســه با رادارهاى 
معمولى عمدتاً متغیر و متفاوت است؛ چراکه 
در ارتفاعات گوناگون یونسفر، به دلیل متغییر 
بودن شــدت یونیزاسیون، الیه هاى متفاوتى 
از تراکــم الکتــرون وجــود دارد و از طرفى 
مکانیزم انتشــار امواج رادیویى در یونسفر به 
میزان چگالى الکترون هاى آزاد در آن وابسته 
است. بنابراین ســیگنال هاى منتشرشده با 
برخورد به یونسفر به نسبت تغییرات چگالى 
الکترون هاى آزاد موجود در یونسفر به سمت 
زمین برمى گردند. شــایان ذکر اســت این 
چگالى براساس دوره هاى زمانى روز و شب، 
فصل و میزان تشعشــعات خورشیدى متغیر 

است.
از جمله تفاوت اساســى دیگــر رادارهاى 
افق گــرا با معمولــى، الزام در بهینه ســازى 
فرکانس عملکردى و کوچک ســازى تلفات 
انتشــار اســت که بایــد فرکانس ارســالى 
به گونه اى انتخاب شــود که تلفات انتشار در 
مســیرهاى طوالنى به حداقل برسد. تفاوت 
دیگــر، حضور مداوم منابع قوى و بى شــمار 
تداخل هاى غیرعمدى ناشى از فرستنده هاى 

رادیویى HF، یعنى منابع ساخت بشر از قبیل 
رادارها  اینگونه  براى  الکتریکى،  ماشین آالت 

است.
یکى دیگــر از تفاوت ها، در نوع معادالت و 

محاسبات رادارهاى معمولى و افق گرا است.

  نتیجه گیرى  
اگرچــه دقــت اندازه گیرى ایــن رادارها 
به اندازه رادارهاى معمولى نیســت و استفاده 
از آنهــا تنها در بخش هشــدار اولیه مطرح 
است و بیشتر این رادارها قابلیت حمل ونقل 
پایینى داشته و معموالً به صورت ثابت مورد 
اســتفاده قرار مى گیرند، ولى کشورهایى که 
از رادارهاى افق نگر استفاده مى کنند. درواقع 
قادرند تحرك هاى کشورهاى منطقه پیرامون 
خود را بر روى خاك آنها مورد پایش لحظه اى 
قرار داده و از نوعى اشراف اطالعاتى برخوردار 

شوند.
نمونه هایى از این نوع رادارها در کشورمان 
درحال توســعه اســت که از آن با نام «رادار 
کیهانى» یاد مى شود. طبق اطالعات به دست 
آمده، ایــن رادارها حداقل در دو برد مختلف 
درحال آماده ســازى هستند که دوربردترین 
نوع آنها بیش از 3000کیلومتر را پوشــش 
مى دهد. اقدام هاى زیرساختى و مکان یابى این 
رادارها صــورت گرفته و برخى آزمایش هاى 
میدانى نمونه اولیه آن در ســال هاى گذشته 
به انجام رسیده است که با استفاده ترکیبى از 
این رادار و سامانه هاى دیگر، دقت مکان یابى 

اهداف به میزان بســیار باالیى بهبود یافته و 
درنتیجه ردگیرى اهداف نیز تحقق مى یابد. 

با اســتفاده کشــور از چنین ســامانه اى، 
امکان به کارگیرى اصل غافلگیرى در تهاجم 
احتمالى به کشورمان به میزان بسیار زیادى 
کاهــش مى یابد و برخاســتن دســته هاى 
هواپیماهــاى جنگنــده از فرودگاه ها یا ناو 
هواپیمابرها، شلیک موشک هاى کروز و پرواز 
هواپیماهاى بمب افکن قابل ردگیرى خواهد 
بــود. به خصوص ایــن نکته را بایــد درنظر 
داشت که بیشــترین برد موشک هاى کروز 
دشمن کمتر از برد رادار کیهانى ایرانى است 
و با توجه به ســرعت این موشک ها، فرصتى 
براى تصمیم گیرى و حتى نقل وانتقال برخى 
از ســامانه هاى پدافندى به دســت مى دهد. 
همچنین باید توجه داشــت کــه در بخش 
کشــف زودهنگام تهدیدهــاى هوایى (و نه 
ردگیرى دقیق براى هدایت آتش) رادارهاى 
کیهانى مى توانند تــا حدود زیادى خأل نبود 
رادارهاى هواپایه هشدار زودهنگام (آواکس) 

را پر کنند.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
فرزندم آرتین؛ سرباز ایرانى با تو سخن مى گوید:

آرتیــن عزیــز؛ کاش من به جاى پــدر، مادر و 
برادرت به خون غلطیده بــودم و تو اکنون تنها و 

داغدار نبودى.
پســرم آرتین؛ اگرچه قلبــم آزرده دل تنگى تو 
اســت، اما کاش زخم هاى دل تو، روى ســینه ام 
انباشته مى شد و تو را غصه دار و دل تنگ پدر، مادر 
و برادرت نمى دیدم.  براى یک ســرباز ایرانى هیچ 
چیز سخت تر از آن نیست که در عین توانایى، خون 
دل بخورد، دندان به هم بفشــارد و صبورى کند و 
شمشــیر در نیام نگه دارد. تو خیلى کوچکى، ولى 
شاید برایت گفته باشــند مردى قدرتمند و قوى 
که پیش چشمش، همسرش را به خون کشیدند، 
به خاطر مصالح باالتر سکوت کرد و خون دل خورد.

اآلن هم آقاى ما همین طور اســت.  اما اگر لب 
تر کنند، میلیون ها عاشــق جــان فدا به فرمانش 
همه زشــتى ها را زیر پا له مى کنند و دشــمن را 
ادب مى کنند. اما آقاى ما مى گویند صبور باشــید 
تا واقعیت ها خود را به همه نشــان دهد و شمشیر 
خود را براى آمریکا تیز کنید. او از موالى خود و ما 
نیز از موال و آقاى خود آموختیم صبر پیشه کنیم، 
اســتقامت کنیم، اما آماده و مهیاى اجراى فرمان 
ولى امر خود باشــیم؛ چرا که وعده خدا حق است 

و صبح پیروزى بر دشمنان دین و وطن نزدیک.
 فرزنــد عزیزم، انســان نمایى که تــو را داغدار 
کرد، حیوان دست آموزى است که ساخت آمریکا، 
رژیم صهیونیستى و تفکر رژیم سعودى است. اما 

سرباز ایرانى دندان مى فشارد و صبورى مى کند تا 
در زمان خود بــه اذن رهبر و مقتدا و فرمانده اش 

طومارشان را درهم بپیچد.
فرزند خوبم؛ کاش پیامت را همه مى شــنیدند. 
آنهایى که به بهانه اى، ناخواسته یا نادانسته، قدرت 
دفاعى و امنیتى کشور را تضعیف و مشغول کردند 
و فرصت جوالن به عروسک هاى دست آموز دادند 
تا حرم و حریم را به گلوله ببندند. کاش مى شنیدند 
صداى بچه هایى که یتیم شدند. کاش مى شنیدند 
صداى زن هایى که بى سرپرســت شــدند. کاش 
مى شــنیدند صداى پدران و مادران به داغ فرزند 
نشســته و صداى ضجه برادر و خواهر از دســت 

داده ها را و ... کاش مى شنیدند. کاش !!!
 آرتین عزیز؛ سرباز ایرانى سخت غصه دار است. 
نه اندازه تو، اما ســخت غصه دار است. این سرباز، 
غصه دار ایران عزیز اســت کــه خون ها براى عزت 
نامش بر زمین ریخته شد و سخت غصه دار پرچمى 
اســت که هزاران جان پاك براى برافراشتنش نثار 

شده است و حاال ... 
سرباز ایرانى سخت غصه دار ناموس و حجاب و 
عفتى است که رگ ها براى آن بریده و سینه ها براى 
آن شکافته شد. سرباز وطن سخت غصه دار کالس 
و درسى است که نیســت آن طور که باید باشد و 
سخت غصه دار کسب و کار و تولید و اشتغال است 

که در سایه نقشه هاى بدخواهان، لطمه بخورد.
 پسرم آرتین؛ سرباز وطن سخت غصه دار است. 
غصه دار پایکوبى دشمنان ایران و ایرانى که جوانان 
و امیدهاى استحکام کشور را نشانه رفته اند و داس 

بر خوشه هاى امید ملت کشیده اند.
اما آرتین عزیز؛ براى تو مى گویم: واهللا و به خاك 
پاك ایران قســم، براى خدا جوابى نخواهد داشت 
آن ایرانى و متدینى که خطر فتنه دشمنان را فریاد 
نزند. سرباز ایرانى و ایرانى غیور به شرافت سربازیش 
سوگند یاد کرده از استقالل، تمامیت ارضى و نظام 
جمهورى اسالمى ایران تا آخرین قطره خون دفاع 
کند و چنین نیز خواهد کرد و به اذن فرمانده خود 

خنجر بر حنجر دشمن دون فرو خواهد برد.
ســرباز ایرانى و ایرانیان عزیــز، نیک مى دانند 
آنچه داریم از نظام اســالمى، اســالم و انقالب و 
جان فشانى ها در راه ایران اسالمى سربلند، مستقل 
و آزاده در پرتو اتحاد و انسجام ملى است، اما هدف 
دشمن ایرانســتان کردن ایران قوى و تجزیه این 

ملک پرگهر است.
 به تو فرزند عزیزم نوید مى دهم هر ســال که 
بزرگ تر مى شوى ایران را قوى تر و متحدتر خواهى 
دید. امید به خداى بزرگ و آینده اى روشن داشته 
باش و بدان من و تو و همه ســربازان میهن براى 
ســربلندى و آبادانى و عزت کشورمان لحظه اى از 
پاى نخواهیم نشست. و در آخر به تو فرزند عزیزم 
و همــه فرزندان و مادران و پــدران داغدار عرض 
مى کنــم اگر موال و فرمانده ما اذن دهند، ســرباز 
ایرانى جان بر یک تیر نهد و مغز فتنه را نشانه رود.

سرباز ایرانى تاب نگاه بر چشمان فرزندان شهدا 
را ندارد.

                            سرباز ایرانى
سید عبدالرحیم موسوى

آرتین عزیز؛ 
سرباز ایرانى سخت غصه دار است

دل نوشته امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوى، فرمانده کل ارتش جمهورى اسالمى ایران
 براى «آرتین»، کودك مظلومى که والدین و برادرش در حادثه تروریستى در حرم حضرت شاهچراغ(ع) به شهادت رسیدند. 
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صندوق  قرض الحسنه  سازمان عقیدتى  سیاسى
پشتوانه اى امین براى کارکنان و خانواده هاى ارتش

  سیاوش اساجلو،   ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى ارتش    

صندوق قرض الحسنه عقیدتى سیاسى ارتش در تاریخ  28دى ماه 
1365 با هدف ترویج ســنت قرآنى قرض الحسنه و گره گشایى از 
مشکل ها، نارسایى ها و معضل هاى مالى کارکنان و خانواده بزرگ 
ارتش و تشــویق و ترغیب کارکنان به همکارى و زنده نگه داشتن 
روحیه تعاون، نوع دوستى و مشارکت در امور خیر با رهنمودهاى 
فرماندهى معظم کل قوا (مدظله العالى)و تالش و پیگیرى مسئوالن 
وقت در ســازمان عقیدتى سیاسى ارتش و به تََبع آن در نیروها و 
یکان هاى تابعه ارتش تأسیس شد. اکنون که حدود 36 سال از عمر 
این بنیان نیکو مى گذرد، صندوق هاى قرض الحسنه در ارتش، منشأ 
خدمات فراوان و پشــتوانه اى امین براى کارکنان و خانواده هاى 
شریف ارتش شــده و به جرئت مى توان گفت این صندوق ها یکى 
از سالم ترین و پاك ترین مؤسسه هاى کشور در حوزه مسائل مالى 

بوده و هستند.
به مناسبت سالروز تأســیس نهاد مقدس عقیدتى سیاسى در 
ارتش، گفت وگوى کوتاهى با «امیر سرتیپ خلبان حمید واحدى» 
فرمانده نیروى هوایى ارتش درخصوص سنت نیکوى قرض الحسنه 
و اقدام هاى این نیرو در بحث معیشت کارکنان و خانواده هاى نیروى 

هوایى داشته ایم که در ادامه مى خوانیم. 

 امیر،آیا صندوق هاى قرض الحســنه در ســطح ارتش توانســته اند
تجلى بخش و نماد بانکدارى اسالمى باشند؟

بسم اهللا الرحمن الرحیم در اهمیت و منزلت قرض الحسنه آیات و روایات 
بســیارى در قرآن کریم، کالم ائمه معصوم(ع) و بزرگان دین بیان شده که 
برخاسته از تعالیم دینى ما است و از قرض الحسنه به عنوان یک عمل عبادى 
و وام نیک به خدا دادن یاد شــده است. در قرآن کریم در سوره هاى بقره، 

حدید، تغابن، مزمل و ... آیاتى به قرض الحسنه اشاره دارد.
مقام معظــم رهبرى(مدظله العالى) نیز در باب اهمیت قرض الحســنه 
مى فرمایند: «اگر این صندوق هاى قرض الحســنه نباشند، بدانید که این 
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نیازهــاى مردم را به هیچ وجه شــما و ما قادر 
به انجامش نیســتیم. این نهاد (قرض الحسنه) 
که اســالمى اســت و نهاد مفیدى است براى 
مردم بمانــد.کار خودش را بکنــد و به مردم 
خیر خــودش را برســاند، یک شــجره طیبه 
اســت. بحمداهللا رشــد هم کرده، نــه دیگران 
کارشــکنى کنند و نه اســباب زحمت درست 
کنند. (1368/07/12، بیانات در دیدار اقشــار 

مختلف مردم)
خوشــبختانه صندوق هاى قرض الحسنه در 
ســطح ارتش هم با ســرلوحه قرار دادن آیات 
قرآن کریــم و فرمایش هاى بــزرگان دین در 
توانسته اند  خودشــان  فعالیت هاى  ســرفصل 
به معنــاى واقعى نماد بانکدارى اســالمى را به 
بوته اجرا بگذارند که خروجى آن رضایتمندى 
کارکنان زحمت کش و انقالبى ارتش را به همراه 

داشته است. 

 امیــر، چه اقدام هایى در حوزه معیشــت
به ویژه  هوایى  نیروى  خانواده هاى  و  کارکنان 

در بحث قرض الحسنه دارید؟
     نیروى انسانى، مهم ترین مؤلفه قدرت 
و موتور پیشران جامعه است. از این رو ما در 
نیروى هوایى ارتش، به منظور فرهنگ سازى، 
و  کارکنــان  خرسندســازى  و  پشــتیبانى 
را  متعددى  طرح هــاى  آنــان،  خانواده هاى 
تدوین و اجرایى کرده ایم؛ از جمله حمایت از 

کارکنان داراى بیمارى خاص و صعب العالج، 
ارائه تسهیالت قرض الحسنه با اقساط مناسب 
و بازپرداخت آسان با عناوین مختلف، حمایت 
از طرح هاى تســهیالتى مربوط به ازدواج و 
فرزنــدآورى و همچنیــن اقدام هاى متفاوت 
فرهنگى و هنرى در زمینه هاى متعدد. ضمن 
اینکه رسیدگى و سرکشى به خانواده محترم 
شــهدا که ولى نعمتان ما هستند را نیز جزو 

وظایف خود مى دانیم.
قرض الحســنه  صندوق  شــعب  بحمداهللا 
نیروى هوایى در ســال هاى اخیر با تالش و 
همــت مضاعف توانســته اند در کیفیت ارائه 
خدمات به کارکنان شــریف و انقالبى نیروى 
هوایــى ارتش و نشــر و ترویج ســنت الهى 
قرض الحســنه گام هاى مفید و ارزشــمندى 
را بردارند. به عنــوان نمونه عرض مى کنم در 
پایان ســال مالى 1400 بیــش از چهارصد 
و شــصت میلیارد ریال بــه کارکنان انقالبى 
و زحمت کــش نیــروى هوایــى الهــى وام 
قرض الحسنه پرداخت شده است. نکته قابل 
تأمل اینکه پرداخت وام هاى قرض الحســنه 
توســط ایــن صندوق ها فقط بــا یک درصد 
کارمزد پرداخت شــده است که نیم درصد از 
این کارمزد هم به عنوان بیمه در نظر گرفته 
مى شود. این نوع پرداخت وام، مصداق کامل 

بانکدارى اسالمى است.

 آینــده صندوق قرض الحســنه را چگونه
پیش بینى مى کنید؟

    مهم ترین فلســفه قرض الحسنه در مکتب 
اســالم که تأکید زیادى نســبت به آن شــده، 
تالش براى زدودن فقر از زندگى بشــر اســت. 
خوشبختانه صندوق هاى قرض الحسنه در سطح 
ارتش در این زمینه رشد قابل قبولى داشته اند و 
رضایتمندى حداکثرى را به همراه داشته است. 
امید اســت فرماندهان محترم بیشتر از گذشته 
نســبت به ترویج ســنت نیکوى قرض الحسنه 
اهتمام داشــته باشند و همواره پشتیبانى مالى 
در تقویت بنیه صندوق هاى قرض الحسنه را در 
دستور کار خود قرار داده و در حفظ و گسترش 

این سنت نیکوى الهى کوشا باشند.
 قرض الحســنه آثار فردى و اجتماعى مهمى 
را در پــى دارد که مى تــوان گفت باعث حفظ 
آبروى مردم شــده و از ورشکستگى جلوگیرى 
کرده و اگر رواج پیــدا کند باعث از بین رفتن 
ربا در جامعه اسالمى مى شود. من خودم آینده 
و افق پیش رو براى صندوق هاى قرض الحســنه 
را روشن و نمایان متصور هستم و امیدوارم که 
مسئوالن عزیزان در حفظ و نگهدارى این سنت 
نیکوى الهى کوشــاتر از گذشته تالش کنند تا 
این ســنت نیکو همچنــان به عنــوان میراثى 
مانــدگار براى آیندگان به راه خود ادامه دهد و 
منشأ خیر و برکت براى کارکنان شریف ارتش 

باشد. 

شهداى مدافع سالمت ارتش
  سرهنگ على اصغر عیسى آبادى  

بهدارى 
کارشناس فیزیوتراپیست 
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  جناب پناهى دوســت، لطفاً خودتان را
براى ما معرفى کنید.

در سال1370 در روستاى ماهور میالتون 
از توابع شهرستان نورآباد ممسنى فارس، در 
یک خانواده عشــایرى به دنیا آمدم. اصالتاً 
بختیارى هســتم و در ایل قشــقایى بزرگ 

شده ام.

 ورزش را از چه زمانى آغاز کردید؟
من ورزش را از ســال1385 در رشــته 
کونگ فو تــوآ آغاز کرده ام و این رشــته را 
به صورت حرفه اى تا دان3 کونگ فو به  پیش 

برده ام.

 چطور به استخدام ارتش درآمدید؟
من با مشــاهده فیلم چتربازى کارکنان 
تیــپ65 نوهد بــه نیروى زمینــى ارتش 
عالقه مند شــدم و حتى در دوران آموزشى 
درجه دارى هم فعالیت ورزشــى ام را ادامه 
دادم. در این دوران، ورزش دفاع شخصى را 
هم در کنار کونگ فو ادامه مى دادم و در این 

ورزش هــم تا مقطع مربى گرى پیش رفتم. 
اکنون هم ضمن دریافت کاله و کارد رنجرى، 
مربى تکاور شده ام و در مرکز آموزش علوم 
و فنون رزمى نیروى زمینى ارتش به عنوان 
اســتاد تکاور به آموزش دوره هاى تکاورى 

مى پردازم.

 در ورزش از چه کسى الگو گرفته اید؟
الگوى من یکى از کارکنان تیپ65 نوهد 
اســت که خودش چند مــدال و رکورد در 
زمینه ورزش دارد. من جهت دست یابى به 
مراحل ثبت رکورد، از او کمک فکرى گرفتم 
و او را الگوى خودم قرار دادم و بعد با تالش 
و پشتکارى که داشتم، به لطف خدا در این 

زمینه موفق شدم.

  هدفتــان از اینکــه ورزش مى کنید و
رکوردها را به نام خودتان به ثبت مى رسانید 

چیست؟
هدف مــن از ورزش کردن، ثبت رکورد، 
انجام فعالیت هاى تکاورى و انتشــار آنها در 

فضاى مجازى؛ ایجاد الگویى مناســب براى 
جوانان و هم ســن و ســاالن خودم اســت. 
مى خواهــم جوانان کشــور با دیــدن این 
حرکات، به مســیر ســبز ورزش سوق داده 
شــوند و بدانند که انجام هیچ کارى سخت 
نیست و این حرکات، جرقه اى مثبت باشد 
در ذهن عامه مردم که ورزش را ســرلوحه 

زندگى خود قرار دهند.

  در مــورد رکوردهایــى کــه به ثبت
رسانده اید، صحبت کنید.

در سال1396 اولین رکورد من در تیپ45 
نیروى مخصوص خاتم االنبیا(ص) شهرستان 
شوشــتر، حرکت شناى ســوئدى روى یک 
دســت با تکیه  بر دو انگشت شصت و اشاره 
بود که در مدت زمان یک دقیقه، 40حرکت 
را به ثبت ملى رســاندم. حرکــت دوم، در 
همان روز، شناى سوئدى روى چهار انگشت 
شصت و اشاره دو دست در یک دقیقه بود که 
64حرکت را به ثبت ملى رساندم. من در یک 
روز، دو رکورد را در سطح کشور ثبت کردم.

َببر ارتش
گفت وگو با ارتشى دارنده چند مدال و رکورد در زمینه ورزش

اســمش محمدامین پناهى دوست است. در سال1388 
به استخدام نیروى زمینى پرافتخار ارتش درآمده و  اکنون 
درجه اســتوارى دارد. او در حــوزه ورزش هاى رزمى، در 
سطح نیروهاى مســلح و همچنین کشور، فردى شناخته 
 شده است. با اینکه از قدرت بدنى و استقامت بسیار باالیى 
برخوردار است، خیلى خودمانى و خاکى است و اصًال تکبر 
ندارد. دعوت ما به انجام گفت وگو را، به  صرف خوردن یک 
چاى بر روى چمن هاى سرســبز پادگان، با همان تواضع و 

فروتنى ورزشکارى مى پذیرد. 

سرهنگ دوم  نبى اله کهن، دکتراى مدیریت رفتار سازمانى
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در سال1397 در شهرستان شیراز، رکورد 
شکستن 260عدد گردو با ضربه سر را در سه 
دقیقه به ثبت ملى رساندم و در سال1398 
بــا روى کار آمدن برنامــه تلویزیونى عصر 
جدید در شــبکه سوم سیما، از بنده دعوت 
شد که یکى از رکوردهاى جهان را در آنجا 
جابه جا کنم. من هم به لطف خداوند متعال 
و با لباس ارتش جمهورى اســالمى ایران و 
همراه با این شــعار: «افتخار من این است؛ 
لباســى را پوشیده ام که از خاك ایران زمین 
و از ناموس ایرانى دفاع مى کند...» شــروع 
به حرکت شــناى سوئدى روى دو انگشتان 
شــصت کردم. این حرکت قبًال توسط یک 
رنجر پاکســتانى در یک دقیقــه به تعداد 
33حرکت به ثبت جهانى رسیده بود و من 
با جابه جا کردن این رکورد در آن برنامه، در 
مدت زمان یــک دقیقه به تعداد 43حرکت، 
توانستم این رکورد را به ثبت جهانى رسانده 
و پرچم ایران عزیزمان را به اهتزاز درآورده و 
نام ارتش جمهورى اسالمى ایران را بلندآوازه 

کنم.
در سال1397 در تیپ 65نوهد توانستم 
یکــى از ســخت ترین رکوردهاى شــناى 
ســوئدى، تنها روى یک انگشت شصت، به 
تعداد 25حرکت صحیح در یک دقیقه را به 

ثبت برسانم.
از نیمه هاى سال1398 وارد مرکز علوم و 
فنون رزمى نیروى زمینى ارتش در شــیراز 
شدم و آنجا هم رکورد باال رفتن از دو طناب 
به ارتفاع 12متر در 23ثانیه را به نام خودم 
به ثبت رســاندم که مجمــوع این رکوردها 
در کتاب ثبــت رکوردهاى ملى ایران که از 
طرف هیئت ثبت رکوردهاى ملى فدراسیون 
ورزش هاى همگانى کشور به چاپ مى رسد، 

ثبت  شده است.
در ســال1401نیز بــه لطــف خداوند 
منان توانســتم یک رکورد دیگر را به ثبت 
برســانم؛ این بار براى اولین بار در کشــور، 
حرکت شــناى سوسمار به متراژ 100متر و 

به مدت زمان 10دقیقــه به نام من به ثبت 
رسیده است. شناى سوسمار، همان شناى 
ســوئدى به سبک خزیدن سوسمار بر روى 

زمین است.

  لقب «ببر ارتش» را به چه صورت دریافت
کرده اید؟

به دلیل انگشــتان قوى و حرکات سختى 
که روى این انگشــتان انجام داده ام، توسط 
فدراســیون ورزش هاى همگانى کشور لقب 
ببــر ارتش را در کتاب ثبت رکوردهاى ملى 

ایران به اینجانب اختصاص دادند.

  لطفاً مسیر پیشرفتتان را در راه رسیدن
به موفقیت براى ما بگویید؛ آیا به راحتى و 

یک شبه به موفقیت رسیدید؟
او با این سؤال خنده اى مى کند؛ گویى که 
به یک شبه موفق شدن و راحتى بیش ازحد 
اعتقادى ندارد. ننشســته است که بیایند 
و او را کشــف کنند و خــودش به صورت 
پیش فعال، به فرمانده اش پیشــنهاد تالش 

و کوشش داده است. 
مى گویــد: مــن در ارتــش و در تیــپ 
45نیروى مخصــوص خاتم االنبیا(ص)، یک 
مهمات دار ساده در گوشه اى از پادگان بودم 
که هیچ کس من را نمى دید. یک روز به دفتر 
فرمانــده پادگان رفتم و خــودم به فرمانده 
پیشــنهاد ثبت رکورد را دادم. فرمانده، اول 
مــن را باور نکرد و من هم در همان جا و در 
دفتر فرمانده، قدرت بدنى خودم را به او نشان 
دادم. ایشان هم که بسیار ورزش دوست بود 
و به ورزشــکاران اهمیت ویژه نشان مى داد، 
بســیار از من حمایت کرد و به من دلگرمى 
داد که جا دارد از این فرمانده عزیز تشــکر 
کنم. ایشان کسى نیست جز امیر سرتیپ دوم 
ابوالقاسم رضایى، فرمانده ارشد نظامى ارتش 
در استان هاى فارس و کهگیلویه و بویراحمد. 
تشــویق هاى این فرمانده و درخواســت از 
من مبنى بــر اینکه در همین پادگان بمانم 
و رکوردهایــم را در آنجا ثبت کنم، به همراه 
تالش زیادى که در این راه داشتم، من را به 

موفقیت رساند.
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 گروه عیاران سیستان 
صفاریان اولین حکومت مســتقل ایران پس از 
طاهریان بودند که در جهت احیاى استقالل خارج 
از سیطره خالفت عباســى (پس از دویست سال 
حاکمیت عرب) و احیاى زبان فارسى تالش بسیارى 
کردند. آنها به تشــکیل امپراطورى بزرگى دست 
زدند که از بامیان در شرق، تا اهواز در غرب کشیده 
مى شد و نخستین شــکاف عظیم را در تمامیت 
خالفت عباســى ایجاد کردند. اما باید خاطرنشان 
کرد که قدرت و امارت یعقوب بیش از هر چیزى 
ناشى از عضویت وى در گروه عیاران سیستان است.

صفاریان نســب خود را به خســروپرویز پادشاه 
ساســانى مى رســاندند که هدف از اجــراى این 
سیاست توسط این امرا، مشروعیت دادن به امارت 
خود، به منظور واکنش در برابر تعصب اعراب بوده 

است.
 شــکوفایى دوران صفاریان را بایــد در دوران 
یعقوب لیث صفارى، بنیان گذار این امارت خالصه 
کرد و مهم ترین بخش سیاسى امارت صفارى نیز 
در روابط سیاســى این امارت با خالفت عباســى 
گنجانده مى شود. سیاســت خشونت آمیز یعقوب 
و امــارت اســتیالیى اش منجر به نبــردى میان 
یعقوب و خلیفه عباسى (المعتمد) شد که به نبرد 
«دیرالعاقول» شناخته مى شود. این نبرد اگرچه به 

شکست یعقوب انجامید، اما نتیجه بارز آن این بود 
که از تقدس خلیفه به عنوان نایب خدا و پیامبر بر 
روى زمین کاسته شــد. یعقوب هیچ گاه در طول 
امارت خود نه تنها منشورى از خلیفه دریافت نکرد، 
بلکــه قدرت وى به اندازه اى بــود که حتى خلیفه 
معتمد براى اینکه از پیشــروى هاى او جلوگیرى 
کند، امارت فارس، سیســتان و خراســان را به او 

واگذار کرد. 

  نبرد دیرالعاقول 
ایــن نبرد در ســال262هجرى قمــرى میان 
یعقوب، خلیفه معتمد و برادرش موفق، در محلى 
با نام دیرالعاقول، که در فاصله میان واسط و بغداد 
اســت، رخ داد. «مسعودى» معتقد است که یکى 
از علت هاى اصلى حمله یعقوب به ســمت بغداد، 
اعتراض یعقــوب در ســال261هجرى قمرى به 
خلیفه معتمــد و غالمان همدســت وى بوده و 
یعقــوب معتقد بود که خلیفــه و یارانش دین را 
تباه کــرده و به کار صاحب الزنــج بى اعتنا مانده 
اســت. وقتى کار دین را مهمل گذاشتید و مانند 
رسوم دین کهنه شــد، من به یارى و نصرت خدا 
خروج کردم که از صاحــب پرچم هدایت، کارى 
ساخته نبود.(مسعودى، ج2، 1367: 601-595)

علت دیگر حمله یعقوب به ســمت بغداد را باید 

در خواندن خطبه اى که در خانه عبیداهللا طاهرى 
و به تحریک خلیفه، توسط حاجیان مکه، گرگان 
و مازنــدران، به منظور لعن یعقوب خوانده شــد، 
دانست. نســخه هایى از این خطبه به والیت هایى 
چون فارس و نواحى دیگر فرستاده شد و یعقوب با 
شنیدن این خبر، به فارس رفت و از خلیفه والیت 
طاهریان، عنوان شــرطگى بغداد، سامرا، کرمان و 

سند را درخواست کرد.(یغمایى،1370: 103) 
ازجمله دالیل شکست یقوب در نبرد دیر العاقول 

مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- باز کردن آب دجله بر روى سپاهیان یعقوب. 
سیاســت دوگانه و دوجانبه «موفق» برادر خلیفه. 
(موفــق اگرچه در دل تــالش در جهت برکنارى 
خلیفــه را داشــت و مکاتبه پنهانى بــا یعقوب 
داشــت، اما در کنار آن، خلیفه را از سیاست ها و 
عملکرد هاى یعقوب باخبر مى کرد، زیرا مى دانست 
که اگر یعقوب به امارت برسد، او را خلیفه خواهد 
کرد و اگر شکست بخورد، در کنار برادرش به انجام 
امور مى پردازد.) نزدیک بودن موقعیت جغرافیایى 
نبرد، در کنار رودخانه دجله، شــرایط مناسبى را 
براى جنگ فراهم نکرده بود، زیرا که خیلى زود با 
مسدود شدن راه و باز شدن آب، یعقوب شکست 

خورد و سپاهیان او پراکنده شدند.
2- عدم آمادگى سپاهیان یعقوب و عدم آگاهى 

یعقوب لیث صفارى 
و تالش جهت استقالل ایران، خارج از سیطره خالفت عباسى

على غالمرضائى، مدرس دانشگاه و پژوهشگرتاریخ

صفاریان از نخستین دودمان هاى ایرانى  هستندکه توانستند از سال 259 تا 397 هجرى قمرى 
و به مدت 137ســال براى اولین بار پس از اسالم و مستقل از خالفت عباسیان در ایران حکومت 
کنند. بنیان گذار این حکومت «یعقوب لیث صفارى» بود که در سال259هجرى قمرى با شکست 
«محمدبن طاهر» در نیشابور، موفق به تشکیل حکومت شد. یعقوب لیث و برادرش عمرو را مى توان 
در زمره شاخص ترین امراى صفارى قلمداد کرد که روى هم رفته، این دو برادر توانستند شکوفایى 
صفاریان را به مدت هفتاد سال به اوج خود برسانند. مرکز امارت آنها در سیستان قرار داشت که 

در متون تاریخى و جغرافیایى از آن با نام هاى متفاوتى یاد شده است. 
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آنها از حمله به بغداد. از سیاست هاى مهم یعقوب، 
عدم مشورت او با سپاهیان بود؛ وى با این کار، خود 

را از داشتن مشاوران برجسته محروم مى داشت.
3- وجود اختــالف میان یعقــوب و برادرش 
عمرولیث بر ســر غنایمى که از نبــرد با عبداهللا 

خجستانى نصیب آنها شده بود. 
بعد از شکســت در دیرالعاقول، خلیفه رسولى 
را به نزد یعقوب فرستاد، یعقوب در جواب خلیفه 
به فرســتاده گفت: «برو و خلیفه را بگوى که من 
مردى رویگــرزاده ام و از پدر رویگرى آموخته ام و 
خوردنى من نان جوین، ماهى، پیاز و تره بوده است 
و این پادشــاهى و گنج و خواسته از سر عیارى و 
شیرمردى به دست آورده ام، نه از پدر به ارث دارم 
و نه از تو یافته ام. میان من و تو شمشــیر است.» 

(سیاست نامه،1364: 23) 
یعقــوب در ســال262هجرى قمــرى پس از 
شکســت در دیرالعاقول بر اثر بیمارى قولنج فوت 
کرد. گفته یعقوب به فرستاده خلیفه به خوبى نشان 
مى دهد که یعقوب بدون دریافت هیچ منشورى و 
از طریق زور بازوان خویش و همچنین شمشــیر 
توانســته اســت به قدرت برســد و به رغم سایر 
امارت هاى ایرانى پس از اسالم که از طریق ارث به 
حکومت رسیدند، یعقوب شغل پدرش را رویگرى 
معرفــى مى کند تا از این طریق او را از دخالت در 

امور سیاسى کنار بزند. 

 ارزیابى رابطه سیاسى یعقوب 
  و خلیفه عباسى

به طورکلى برقرارى رابطه مسالمت آمیز سیاسى 
میان یعقوب و خلیفه(معتمد)، هیچ گاه به معناى 
واقعى آن برقرار نشــد. سیاســت و امارت یعقوب 
کامًال اســتیالیى بود، وى براى منشــور و تأیید 
خلیفه عباســى اهمیتى نمــى داد. توجه یعقوب 
به امارت اســتیال را باید در نــوع بیان یعقوب به 
فرســتاده محمدابن طاهر مشــاهده کرد؛ وى در 
جواب آن فرســتاده، شمشــیر را بیرون کشید و 
گفت که عهد و لواى من این(شمشــیر) اســت. 
سیاســت یعقوب با سپاهیان و وفادارى نسبت به 
آنها در راه اطاعت او که نتیجه نیکى بسیار و فرط 

مهابت او بود، بر هیچ کسى پوشیده نیست. «وى 
با هیچ کس در تدبیر کارها مشــورت نمى کند و 
خــود درباره مقاصد و اهدافش اندیشــه مى کند؛ 
بیشتر روز تنهاست و درباره مقاصد خویش اندیشه 
مى کند و هیچ کس را به مشورت و تدبیر در امور 
دخالت نمى دهد.»(مســعودى،1347، ج2: 602؛ 

 (604
یعقوب وزراى برجســته اى نداشــت و تنها به 
قدرت سیاسى و نظامى اش متکى بود. این سیاست 
یعقوب باعث شــد که وى نتواند از افراد باتجربه و 
مناسب در جنگ هاى خود استفاده کند و به خاطر 
خاطر غرورش بود که در دیرالعاقول شکست خورد.

پس از یعقــوب برادرش عمرولیــث به امارت 
رســید، او در همــان ابتداى حکومت، سیاســت 
اطاعــت و مدارا را در برابر خلیفه(موفق) در پیش 
گرفت؛ در همین زمان خلیفه با قیام صاحب الزنج 
روبه رو شد و وى چون نمى توانست همزمان با دو 
نفر بجنگد، سیاســت مدارا و مسالمت را در برابر 
عمرولیث در پیش گرفت؛ چرا که نبرد همزمان با 
دو نفر هزینه هاى بسیار سنگینى را براى خالفت 
عمرو   (646 داشــت.(زرین کوب،1343:  به دنبال 
لیث فقط به خاطر آشــفتگى هاى پــس از مرگ 
یعقــوب و در طول مدت دورى آنها از سیســتان 
و تثبیت موقعیت سیاسى خود مصلحت را چنان 
دید که با خلیفه آشتى کند.(حقیقت، ج2، 1363) 
با شکست «صاحب الزنج»، خالفت عباسى به بهانه 
اینکه مردم خراســان از عمرو ناراضى  هستند، در 
ســال271هجرى قمرى او را از فرمانروایى عزل 
کرد. اما بعدها شکست «رافع ابن هرثمه»، زمینه اى 
را فراهــم کرد تا درخواســتى در بــاب امارت بر 
ماوراءالنهر از خلیفه داشته باشد. درخواست هاى 
پى در پى او از خلیفه، ســبب نبرد میان او و امیر 
اســماعیل ســامانى شد و در ســال 287هجرى 
قمرى عمرولیث شکست خورد و در زندان خلیفه 

درگذشت.
 پس از عمرو اگرچه امرایى چون طاهرابن لیث، 
لیث ابن على و خلف بن احمــد روى کار آمدند، اما 
هیچ گاه نتوانســتند اوج و عظمت دوران یعقوب و 

عمرو را احیا کنند.

  اهمیت صفاریان 
محدوده جغرافیایى امارت صفاریان از بامیان در 
شــرق تا اهواز در غرب کشیده مى شد. صفاریان 
پس از طاهریان اولین ضربه را به تمامیت عرضى 
خالفت عباســى وارد کردند. یعقــوب حکومت 
خود در سیســتان را بدون ســودجویى از مزایاى 
طبقه هاى خانوادگى و یا بدون ارتباط با مقام هاى 
رسمى به دست آورد. صفاریان در احیاى فرهنگ، 
تمدن و زبان فارســى تالش زیادى از خود نشان 
دادنــد؛ اولین نمود ایــن تــالش را مى توان در 
گسترش زبان فارسى به جاى زبان عربى دانست. 
آنها با اســتقالل بخش زیادى از ایران و ضدیت با 
خالفت بغداد، توانســتند در ترویج زبان فارســى 
در مقابــل زبــان عربى و تشــکیل و تقویت یک 
امپراظورى، سیاســت دیگرى را دنبال کنند؛ آنها 
توانســتند از طریق سپاه بسیار بزرگى که نیم آن 
از عیاران و نیمى دیگر از خوارج سیستان تشکیل 
شده بود، قدرت را در سیستان به رهبرى و اقتدار 
یعقوب به دســت آورند. سپاهى که یعقوب ترتیب 
داده بود، براســاس تمرین هاى مکرر ایجاد شده 
بود؛ یعقوب مسلماً به اقتضاى قدرت خود بیش از 
هر چیز دیگرى به اقتدار سپاه مى اندیشیده است.

منابع:
1- حقیقت، عبدالرفیع(1363)، تاریخ نهضت هاى ملى ایران، ج1، بى جا

2- زرین کوب، عبدالحسین(1343)، ایران پس از اسالم، تهران، نشر اداره 
آموزش و پرورش

و  مروج الذهب  حسین(1347)،  بن  على  ابوالحسن  مسعودى،   -3
معادن الجوهر، ج2، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، نشر بنگاه ترجمه و 

نشر کتاب
4- یغمایى، حسن(1370)، تاریخ صفاریان، بى جا، نشر دنیاى کتاب
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با حمله آلمان به شوروى، ایران عمًال درگیر 
جنگ بین متحدین و متفقین شد

قبل از پرداختن به گزارش این نشســت، الزم 
است نگاه مختصرى به جنگ جهانى دوم و دالیل 
مداخله بیگانگان براى اشغال ایران داشته باشیم. 
جنگ جهانى دوم یکى از شــوم ترین جنگ هاى 
تاریخ بشرى اســت. در این جنگ، دولت ها براى 
به دســت آوردن پیــروزى از هیــچ اقدامى براى 
چشم پوشــى نکردند. این جنگ در اول سپتامبر 
1919میالدى آغاز شــد. از همان ابتداى جنگ، 
ایران اعالم بى طرفى کرد، اما با اشغال کشورهاى 
دانمارك، نروژ، هلند، بلژیک و فرانسه و سرانجام 
با ورود شوروى و آمریکا به جنگ، ابعاد این جنگ 
بین المللى شــد. در این میان، آلمان با اســتفاده 
از تاکتیکى بــه نام «بلیتزکریگ»(برق آســا) که 
تاکتیکــى براى حمله همزمــان نیروهاى زرهى، 
هوایى و زمینى اســت، موفق شــد بســیارى از 
مناطق را اشــغال و دشــمنان خــود را غافل گیر 
کنــد. این نوع نبرد مکانیزه که اکنون مورد توجه 
کشــورهاى متفقین نیز قرار گرفته بود، مستلزم 
دو مــورد مهم بــود: اول نان براى ســرباز و دوم 

سوخت براى ماشین آالت جنگى. از جنگ جهانى 
اول که هواپیما و تانــک جایگاه ابزارآالت جنگى 
ســنتى را گرفت، سوخت از اساسى ترین نیازهاى 
عملیات هاى نظامى بود. ازطرفى در جنگ جهانى 
دوم ایدئولوژى هاى سیاسى جایگاه مهمى یافت؛ 
به طورى کــه دولت  هاى بزرگ تــالش مى کردند 
عالوه بر تصرف خاك، ایده هاى سیاســى خود را 
وارد یک کشــور کنند؛ اگرچه اعتقادات سیاسى 
بسیار گســترده اســت، ولى مى توان سه مکتب 
اصلى سیاســى را در آن زمان شناخت؛ کمونیسم 
و سوسیالیسم- نازیسم و فاشیسم- کاپیتالیسم و 

لیبرالیسم.
ایــران در جنــگ جهانــى دوم مانند جنگ 
جهانــى اول بــا وجود حفظ ظاهــرى بى طرفى، 
مورد چشم داشــت نیروى هــاى درگیر در جنگ 
جهانى قــرار گرفت. موضوع حمایت از شــوروى 
در سال هاى نخست جنگ هیچ گاه در دستور کار 
متفقین قرار نداشــت، اما پس از اتحاد انگلیس و 
شوروى در جنگ جهانى دوم، ضرورت ایجاد یک 
خط تدارکاتى براى ارسال کمک به شوروى کامًال 
احســاس مى شد. پس از بررسى، مناسب ترین راه 

کمک رسانى به آن کشور از طریق ایران تشخیص 
داده شد. اهمیت این راه، به ویژه باتوجه به وضعیت 
و موقعیت سوق الجیشــى ایران، حتى بیشــتر از 
آن بود که در نگاه نخســت به نظر مى رسید. این 
راه نســبت به هر خط ارتباطى دیگر با شــوروى، 
داراى درصد امنیت بیشــترى بود. این راه، امکان 
گســیل فورى نیروى هوایى متفقین براى تقویت 
جبهه شوروى و همچنین امکان ارسال مطمئن و 
بدون خطر نابودى کاال توسط نیروهاى دشمن را 
به شوروى ممکن مى ساخت. ضمن آنکه انگلیس، 
جداى از کمک به شــوروى، انگیزه دیگرى نیز در 
ایران داشت و آن حفاظت  از حوزه هاى نفتى خود 
در برابر تهدیدهاى داخلى و خارجى (خراب کارى 
آلمــان) بود. به این ترتیــب راه هاى ایران یکى از 
دالیــل عمده اشــغال ایران به شــمار مى رفت. با 
وجودى اینکه نخست وزیر «محمود جم» بالفاصله 
پس از شروع جنگ اعالم بى طرفى کرد و وزیر امور 
خارجــه نیز این اطمینان را به دولت هاى خارجى 
داده بــود، انتخاب دکتر متین دفترى به ریاســت 
دولت، دلیل مهم و قاطعى براى کشورهاى خارجى 
بود که حکومت ایران یکى از رجال طرفدار آلمان 

نشست تخصصى نقش نیروى دریایى ایران
 در جنگ جهانى دوم
 با تکیه بر  کارنامه برادران بایندر در شمال و جنوب ایران

دکتر عباس پناهى، دانشیار تاریخ دانشگاه گیالن
نشســت تخصصى«هجوم متفقین به ایران در جنگ جهانى دوم و نقش ارتش ایران» با مشــارکت و اهتمام پژوهشــکده 
گیالن شناسى، معاونت علوم، تحقیقات و فناورى ارتش جمهورى اسالمى ایران، نیروى دریایى راهبردى ارتش(مرکز آموزش هاى 
تخصصى دریایى رشت) و موزه جنگ  ونگارد الهیجان، در پژوهشکده گیالن شناسى دانشگاه گیالن و موزه جنگ ونگارد الهیجان 
برگزار شد. سخنرانان این نشست «دکتر ناخدا داداش زاده»، «دکتر عباس پناهى»، «کارن جمال امیدى» و «دکتر رضا جهانفر» به 
ارائه دیدگاه هاى خود درباره جنگ جهانى دوم و پیامدهاى هجوم متفقین به ایران پرداختند. در آغاز نشست برنامه ارزشمندى 

توسط رزم نوازان نیروى دریایى ارتش اجرا شد. 
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را در رأس دولت قرار داده اســت و به این ترتیب 
دولت ایران در این جنــگ خود را طرفدار آلمان 
معرفى کرد. با حمله آلمان به شوروى، ایران عمًال 

درگیر جنگ بین متحدین و متفقین شد.

  نیروى دریایى ایران در دریاى کاسپین(خزر) 
از توانمندى بسیارى برخودار است 

شــروع جلســه با خیرمقدم «دکتــر محمود 
رنجبر» رئیس پژوهشــکده گیالن شناســى آغاز 
شــد؛ وى در سخنرانى افتتاحیه به بررسى بازتاب 
هجوم متفقین در ادب پارســى پرداخت. سپس 
«ناخدا دکتر جواد داداش زاده» به بررســى نقش 
نیروى دریایى ارتش جمهورى اســالمى ایران در 
تأمین امنیت دریاى کاسپین(خزر) پرداخت. وى 
عالوه بر تأکید بر نقش راهبــردى نیروى دریایى 
ارتــش ایــران در دریاى کاســپین، به بررســى 
توانمندى هــاى ارتش ایــران، اهمیت ذخایر این 
دریا، نقش جغرافیاى سیاســى(ژئوپلتیکى) ایران 
و همچنین دالیــل آمادگى دفاعى ایران اشــاره 
داشــت. به اعتقاد وى، ایران بــه جهت موقعیت 
جغرافیاى سیاســى(ژئوپلتیکى) در آسیا و بخش 
مهمى از خاورمیانه همواره به عنوان وزنه اى سیاسى 
شمرده مى شود. از نظر وى نیروى دریایى ایران در 
دریاى کاسپین از توانمندى بسیارى برخودار است. 
بنابراین باتوجه به اهمیت این دریا در تأمین انرژى 
بخشى از جهان به ویژه اروپا، توان رزمى و دفاعى 
ارتــش ایران به خصوص نیــروى دریایى مى تواند 

حافظ منافع ایران باشد.
 بخش دیگرى از سخنرانى دکتر داداش زاده 
درباره رژیم حقوقى دریاى خزر بود. از نگاه وى 
باتوجه به اینکه تا پیش از ســى سال گذشته 
جمهورى هاى تازه تأسیس در نقشه دنیا وجود 
نداشــته است، براساس عهدنامه مودت و سایر 
عهدنامه هایى که بین ایران و شــوروى برقرار 
شده بود، اســتفاده از منابع این دریا به صورت 
مســاوى بین ایران و شــوروى تقســیم شده 
است. با این وجود، ایران به دنبال دریافت سهم 
حداکثرى از تقسیم بندى هایى است که درباره 

رژیم حقوقى دریاى کاســپین در حال تدوین 
است.

  اشغال ایران در جنگ جهانى دوم پیامدهاى 
زیادى براى ایران به همراه داشت

ســخنران بعدى نشســت، «دکتر عباس 
پناهــى» عضــو هیئت علمى پژوهشــکده 
گیالن شناسى بود که سخنرانى خود را با این 
پرســش آغاز کرد: «آیا ایران در رویدادهاى 
جهانى مى تواند بى طرف بماند؟» وى ضمن 
بررسى تحوالت تاریخى ایران در جغرافیاى 
سیاســى(ژئوپلتیک) ایــران بــه جایگاه آن 
در بزنگاه هــاى تاریخى اشــاره داشــت. از 
دیــدگاه دکتر پناهى، ایــران به جهت واقع 
شــدن در جغرافیایى پرحادثــه، نمى تواند 
جایگاه بى طرفانه اى داشــته باشد؛ به گونه اى 
که اســپانیا، ســوئد و ســوئیس در جنگ 
جهانى دوم بى طرفــى اتخاذ کرده بودند. در 
مطالعــات و پژوهش هاى روابــط بین الملل 
دولت بى طرف به دولتى اطالق مى شــود که 
داراى ویژگى ها و خصوصیات خاصى اســت. 
ازجمله این خصوصیات که شــاید مهم ترین 
آن نیز باشــد، بى طرفى چنین دولتى باید از 
طرف قدرت هاى بزرگ به رسمیت شناخته 
شده باشــد. درواقع بى طرفى یک دولت باید 
توسط  دســته جمعى  توافق  یک  براســاس 
قدرت هاى بزرگ تضمین شــود؛ شاخص و 
متغیرى که در مورد دولت رضاشاه با وضعت 
ایراِن آن روزگار سازگارى نداشت. درواقع به 
جهت اینکه روس ها و انگلیســى ها در طول 
جنگ جهانى دوم به ایران و خطوط مبادالتى 
آن نیاز مبرمى داشــتند، این مسئله به هیچ 
وجه موضوعیت نداشت. ایران طى دو جنگ 
جهانى اول و دوم تالش داشــت تا موقعیت 
بى طرفى خــود را حفظ کند، اما رویدادهاى 
بین المللى به گونه اى رقم خورد که کشــور 
ایران به ناچار وارد منازعات بین المللى شد. به 
هر حال بى طرفى باید از طرف کشورى اتخاذ 

شود که از آزادى و استقالل عمل در سیاست 
خارجى برخوردار باشــد. کشــورى که خود 
بتواند خط و مشى سیاســت خارجى اش را 
تعیین کند و وابستگى خارجى نداشته باشد؛ 
در جنگ بین الملل اول ایران عمًال در اشغال 
بیگانه بود و در جنگ بین الملل دوم ایران نیز 
به جهت ذخایر ارزشمند نفت و مسیر ارتباط  
جنوب به شمال و همسایگى با روسیه مورد 

استفاده قرار گرفت.
نکته دیگرى که مورد تأکید دکتر پناهى قرار 
گرفت، اهمیت جغرافیاى سیاسى (ژئوپلیتیک) 
جغرافیاى راهبردى(ژئواســتراتژیک)  و 
ایران اســت. در جنگ جهانــى دوم با وجود 
اینکه ایران با اروپا که کانون اصلى جنگ بود 
فاصله داشــت و دور از آلمان بود، اما روسیه 
به عنــوان قدرتى جهانى در شــمال ایران و 
انگلیسى ها در جنوب ایران و در خلیج فارس 
حضور داشــتند؛ همین امــر، دور ماندن از 
صحنه جنگ را براى ایران به امرى غیرممکن 
تبدیل ساخته بود. در نتیجه مسئله بى طرفى 
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ایران عمًال نادیده گرفته شــد و اشغال ایران 
در جنگ جهانى دوم پیامدهاى زیادى براى 

ایران به همراه داشت.

 ایران در جنگ جهانى دوم به جهت داشتن 
نفت و گاز و شــرایط جغرافیایى مورد توجه 

قدرت هاى بزرگ قرار گرفت
ســخنران سوم  نشســت، آقاى «کارن جمال 
امیــدى» مدیر مــوزه جنگ ونــگارد الهیجان، 
سخنان خود را بر سه محور، جغرافیا، نفت و نقش 
پــل ارتباطى ایران بیان کرد. از نظر وى، ایران در 
جنــگ جهانى دوم به جهت داشــتن نفت، گاز و 
شــرایط جغرافیایى مورد توجه قدرت هاى بزرگ 
قرار گرفت. در نتیجه متفقین براى عملى نشدن 
برنامه هاى آلمانى ها، ایران را تصرف کرده و به ایران 
لقب «پل پیروزى» دادند. به اعتقاد وى موقعیت 
جغرافیایى ایران نیز به گونه اى اســت که همواره 
مورد توجه کشورهاى بزرگ بوده است. این مسئله 
موجب شده کشــورهاى بزرگ و درگیر در جنگ 
جهانى دوم براى حضور به ایران رقابت شــدیدى 
داشته باشــند. در این میان متفقین پیش دستى 
کرده و پیش از اینکه برنامه آلمانى ها جهت تصرف 
استالینگراد عملى شود، توانستند ایران را اشغال 
و با این اقدام تسلیحات و کمک هاى نظامى خود 
را در اختیــار روس ها قرار داده و شــوروى با این 
تسلیحات پیشرفته بر آلمانى ها پیروز شود. نکته 

بعــدى که مورد توجه متفقین قرار گرفت، تأمین 
انرژى و نفــت ایران بود. نفت به عنوان انرژى الزم 
براى صنایع انگلیس به ویژه کشتى ها، کارخانجات 
و صنایع موتورى مورد توجه آنها بوده و در نتیجه 
دسترسى کامل به آنها، زمینه  اشغال ایران را فراهم 

کرد.
   نیروى دریایى ارتش براى مقاومت در برابر 

متفقیّن حدود 600 شهید تقدیم کرد 
ســخنران پایانى نشست، «دکتر رضا جهانفر» 
پژوهشــگر و نویســنده ارتش جمهورى اسالمى 
ایران بود که به بررســى ابعاد شخصیتى و نظامى 
برادران باینــدر در برابر مهاجمان روس، انگلیس 
و آمریــکا پرداخــت. وى گفت یکــى از عوامل 
تسهیل کننده اشغال ایران توسط متفقین، سقوط 
سرمایه اجتماعى و عدم مقاومت مردمى در سطح 
وســیع در برابر متجاوزان روس، انگلیس و آمریکا 
بود. در میان گروه هاى مرجــع، صرفاً تعدادى از 
کارکنــان ارتش ایران به ویژه نیروى دریایى بودند 
که براى دفاع از سرزمین، اقدامات ماندگارى انجام 
دادند. نیروى دریایى ارتش براى مقاومت در برابر 

متفقیّن حدود 600 شهید تقدیم کرد. 
شهادت «دریابان غالمعلى بایندر» فرمانده وقت 
نیروى دریایى ارتش ایران در برابر انگلیسى ها در 
سوم شهریورماه1320 و شهادت «ناوسروان یداله 
بایندر» در برابر روس ها در چهارم شهریورماه1320

نمونه اى اثرگذار از وطن دوســتى این شهداست. 

حاکمیت وقت مرکزى ایران با صدور فرمان ترك 
مخاصمه، فرصت دفاع منسجم ملى را سلب کرد.

نویســنده کتاب «بایندر» از مسئوالن خواست 
که نسبت به معرفى شــهداى جنگ جهانى دوم 
در ســطح جامعه اقدام کننــد. وى گفت در هر 
شرایطى، شهدا افزایش دهنده سرمایه اجتماعى و 

عاملى براى انسجام اجتماعى هستند.
الزم به ذکر اســت که کتاب «بایندر» به عنوان 
یکى از پرمخاطب ترین کتب منتشــر شده توسط 
نشــر مرکز مطالعات نیروى دریایــى ارتش، طى 
ســال هاى1397 و 1398 به عنوان برترین کتاب 
جشــنواره دانش و پژوهش امام على(ع) ارتش و 
ستاد کل نیروهاى مسلح مورد تقدیر قرار گرفت که 
به موضوع زندگى و عملکرد شهید غالمعلى بایندر 
فرمانده نیروى دریایى ایران در جنگ جهانى دوم 
مى پردازد. در این کتاب به عملکرد نیروى دریایى 
ایران و شهداى این نیرو در برابر متفقین در جنگ 

جهانى دوم نیز پرداخته شده است.
در پایان این نشست، شرکت کنندگان از موزه 
جنگ ونگارد که به مدیریت جوان و پژوهشــگر 
الهیجانى به نام کارن جمال امیدى براى استفاده 
عالقه مندان به حوزه تاریخ جنگ بازگشایى شده 
اســت، بازدید کرده و از نزدیک به مشــاهده این 
مجموعه ارزشــمند فرهنگى و علمى پرداختند. 
مراسم اختتامیه نیز با هنرمندى رزم نوازان نیروى 

دریایى ارتش  همراه بود.
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10جزء در مســابقه هاى سراسرى قرآن سطح 
سازمان حفاظت اطالعات ارتش، خود ارتش و 

نیروهاى مسلح در سال1400 بود. 

 انس با قرآن چه تأثیرى در زندگى فردى و
اجتماعى شما داشته است؟

 انس با قرآن یکى از رمزهاى موفقیت من در 
زندگى است. باتوجه به مشغله کارى که من در 
بیمارستان دارم و مسئولیت  سنگین خانه دارى، 
اگر توسل و تمسکم به قرآن نبود، نمى توانستم 
در انجام وظایفم موفق باشــم. قــرآن به من 
آموخته اســت که در برخورد با بیماران صبور 
باشم و بســیار هم راهگشا بوده است. بهترین 
جمله اى که مى توانم در مورد قرآن بگویم این 
اســت که کلمه هاى قرآن دوستان ما هستند. 
وقتى قرآن مى خوانم احساس مى کنم هر یک 
از کلمه هاى قرآن دوستان قدیمى من هستند 
که با آنها دیدار مى کنم و حس بسیار خوبى به 

من دست مى دهد. 
واقعیت این اســت که تاکنــون چندین بار 
تصمیم گرفته ام به دلیل مشغله کارى و خستگى 
زیاد، حفظ قــرآن را کنار بگذارم، ولى نداهاى 
قرآنى به من گفته اند که صبور باشم. همیشه 
در این مواقع این آیه شریفه به ذهن من خطور 

تحریریه صف

انس با قرآن یکى از رمزهاى 
موفقیت من در زندگى است

 لطفاً ابتدا درباره نحوه شروع فعالیت هاى   
قرآنى خود و کسب مقام هاى متعدد در این 

زمینه توضیحاتى بیان کنید.
من حفظ قــرآن را به خاطر عالقه اى که به 
قرآن دارم شروع کردم و دنبال مى کنم. در کنار 
حفظ، براى تقویت و ثبیت محفوظاتم، هر سال 

در مســابقه هاى قرآنى که در سطح سازمان 
حفاظت اطالعات ارتش و همچنین کل ارتش 
برگزار مى شود شرکت مى کنم که بحمداهللا در 
این زمینه موفقیت هاى بسیارى نصیبم شده و 
تاکنون چند مقام برتر کسب کرده ام. آخرین 
مقامى که به دســت آوردم، مقــام اول حفظ 

ســرکار خانم «مرضیه عطایى» جمعى کارکنان بیمارستان فجر سازمان حفاظت 
اطالعات ارتش جمهورى اســالمى ایران، از سال1376 در این بیمارستان مشغول 
خدمت شــده و پس از گذراندن مراحل مختلف، در حال حاضر در سمت جانشین 
درمانگاه پوســت و مو و همچنین مســئول کلنیک پوســت به بیماران در حال 
خدمت رسانى به کارکنان ارتش و خانواده محترم آنان است. ایشان عالوه بر تالش 
و کوشش در زمینه امور بیمارستانى و امور خانواده به عنوان همسر و مادر، در زمینه 

حفظ قرآن کریم نیز فعال است و توانسته است جزو حافظان قرآن کریم شود.
وجود افرادى مانند سرکار خانم عطایى در ارتش مایه مباهات این نیرو و همچنین 
سالمت محیط کارى و سایر کارکنان ارتش است. این گونه افراد عالوه بر اینکه سعى 
مى کنند گفتار و رفتارشان در محیط کار و خانواده براساس اصول قرآن کریم باشد، 
باعث تشویق اطرافیان به خواندن، حفظ و تدبر در قرآن مى شوند. وصف سرکار خانم 
عطایى را از همکارانش و بیماران زیاد شنیده بودیم، تا اینکه او در مسابقه هاى قرآن 
ارتش جمهورى اسالمى ایران نیز موفق به کسب رتبه برتر قرآنى شد و ما برحسب 
وظیفه خود مبنى بر معرفى چهره هاى برتر کارکنان ارتش و خانواده آنان، در محل 
کارش حاضر شده و با او درخصوص نحوه پرداختن به امور کارى، خانوادگى و قرآنى 

و موفقیتشان در همه این امور به گفت وگو نشستیم. 
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بدهم. احساس مى کنم که قرآن مرا با خودش 
مى کشد؛ بارها شده که به خاطر سختى هاى کار 
تصمیم گرفته ام حفظ قرآن را ادامه ندهم، ولى 
احساس مى کنم نیرویى من را مى کشد و باعث 
مى شود من قرآن را باز کنم و بخوانم. همیشه 
در کنار میز من یک جلد قرآن کریم قرار دارد 
و من هر زمان که وقت خالى داشته باشم، چند 

صفحه یا چند خط قرآن را مى خوانم. 

  در ارتش  کارکنان  خانواده  با  شما  صحبت 
زمینه توجه به قرآن و حفظ آن چیست؟ 

بحمداهللا خانواده هاى قرآنى ساحفاجا زیاد 
هستند و در بین فرزندان ارتش ما حافظان 
10جزء و باالتــر و حتى حفظ کل قرآن را 
داریم که این جاى بســیار خرسندى است. 
توصیه من بــه خانواده هایى کــه قرآن در 
گوشه طاقچه خانه هایشان خاك مى خورد، 
این اســت که هر روز فقط لحظاتى قرآن را 
باز کنند؛ این کار باعث مى شــود مهر قرآن 
کم کم در وجود آنها رســوخ کند و پررنگ 
شــود. پدر و مادرها نقش زیادى در تشویق 
فرزندان به قرآن دارند؛ والدین مشوق بچه ها 
باشند، ولى اجبارشــان نکنند؛ مثًال زمانى 
که بچه ها با تلفن همراه ســرگرم هستند، 
در کنارشان بنشــینند، قرآن را باز کنند و 
از آنها بپرسند که بچه ها مى دانید معنى این 
آیه چیســت؟ بعد براى آنها توضیح بدهند 
که مثًال قرآن دربــاره صبر صحبت کرده و 
مزایاى صبر کردن را بــراى آنها بگویند. یا 
اینکه داستان هاى قرآنى را براى فرزندانشان 
بخوانند که این امر سبب مى شود فرزندان به 

سمت قرآن گرایش پیدا کنند. 
براى تشویق فرزندان به قرآن، عمل بهتر 
از اجبار اســت؛ باید با زبان نرم و مهربانانه 
با آنها صحبت کــرد. ما اگر بتوانیم در کنار 
قرائت و حفظ قرآن، به مبانى و دستورهاى 
قرآن عمل کنیــم، در زندگى بازتاب آن را 
خواهیــم دید؛ چون عمل به قرآن بســیار 

مهم تر از حفظ آن است.

َّها  الةِ َو إِن ْبِر َو الصَّ مى کند که: « َو اْسَتِعیُنوا بِالصَّ
یَن »(بقره، 45) یا آیه  لََکِبیَرٌة إِالَّ َعلَى الْخاِشــعِ
شــریفه « َولََنْبُلَونَُّکْم بَِشْیءٍ ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوِع 
ــرِ  َمَراِت َوبَِشّ َونَْقــٍص ِمَن األْمَواِل َواألنُْفِس َوالَثّ
الصَّابِرِینَ »(بقره، 155 ) خوشــبختانه به مدد 
همین انس با قرآن توانســته ام بر مشکل هاى 
زندگى پیروز شــوم و به طور معجزه آسایى راه 
براى من باز شــده است. من مطمئنم که هم 
دعاى مــادر و هم دعاى بیماران کمک من در 

کار و تربیت فرزاندانم هستند.
 
  رمز موفقیت خود در مسیر حفظ قرآن را

چه مى دانید و چه کسانى مشوق شما بوده اند؟
براى موفقیت در هر کارى اولین عامل، اراده 
و خواستن است؛ من فکر مى کنم در کنار اراده 
خودم، دعاى خیر مادرم و بیمارانى که هرچند 
خدمــت کوچکى به آنها کــرده ام و همچنین 
کمک گرفتن از وحى الهى راهگشــاى من در 
این مسیر بوده است. ضمن اینکه حمایت مادى 
و معنوى همسر و فرزندانم هم تأثیر زیادى در 
موفقیت من داشته است؛ به ویژه زمانى که من 

باید براى مسابقه هاى قرآن آماده شوم، آنها در 
کارهاى خانه کمک بیشــترى به من مى کنند 
تــا من با فراغ بال به حفظ قرآن بپردازم. آقاى 
«جابرى» اســتاد قــرآن بیمارســتان نیز که 
خودش از قاریان و حافظان بین المللى اســت، 
نقش پررنگى در حفظ قرآن و استمرار من در 
این مســیر داشته اســت. باتوجه به حجم کار 
و مســئولیتى که در بیمارستان دارم، روزهاى 
دوشــنبه و پنج شنبه هر هفته، از ساعت هفت 
بعدازظهــر به صورت برخــط، محفوظاتم را به 
اســتاد ارائه مى کنم. درمجموع تشــویق هاى 
آقــاى جابرى در روند حفظ و انس من با قرآن 
بسیار تأثیرگذار بوده است؛ ایشان همیشه من 
را تشویق مى کنند. ضمن اینکه هیئت رئیسه 
بیمارستان هم همیشــه حامى من در مسیر 
قرآن بوده و هر زمان نیاز به مساعدت و کمک 

داشته ام، از هر کمکى دریغ نکرده است.
 
 برنامه شما در آینده چیست؟

دوســت دارم حاال که توفیــق انس با قرآن 
نصیب من شــده اســت، این مســیر را ادامه 

3 مهر  1401



کافه نقد
  هادى محمدنژاد  

در  کارشناس ارشد ادبیات نمایشى   شان از  دارد  و  ر 
: شب طالیى نام فیلم  

: ابراهیم حاتمى کیا تهیه کننده  
: یوسف حاتمى کیا نویسنده و کارگردان 

:حسن معجونى، یکتا ناصر، مریم  سعادت، مسعود   بازیگران  
    کرامتى، بهناز جعفرى و...

:خالصه داستان
 در خانه مادربزرگ، همه خانواده دور هم جمع شــده اند تا جشــن تولدى براى 
مادربزرگ بگیرند. همه چیز خوب پیش مى رود تا اینکه داماد خانواده که به دلیل سفر 
در این مهمانى حضور نداشــته، سرزده مى رســد و شمش طالیش را مى خواهد که 
چندین وقت قبل به امانت در خانه مادربزرگ گذاشته بوده است. با یک گشتن ساده 
متوجه نبود شــمش طال مى شــوند و این ماجرا آغازگر تنشى بزرگ در بین اعضاى 
خانواده اســت. تمام افرادى که حضور دارند انگیزه هایى براى برداشتن شمش طال 

دارند و به مرور بحران پیچیده تر مى شود.

:نقد فیلم
 براى یوســف حاتمى کیا ســاختن فیلم اول، کار بسیار ســختى بوده است. قیاس 
حاتمى کیاى پســر با حاتمى کیاى پدر، عالوه بر اینکه یک بازى رسانه اى جذاب است، 
گریزناپذیر هم به نظر مى رسد. به احتمال زیاد بسیارى از تماشاگرانى که به تماشاى این 
فیلم مى روند، انتظار یک فیلم جنگى محکم یا یک ملودرام عقیدتى-سیاسى از جنس 
آثار حاتمى کیاى پدر را دارند. اما یوســف حاتمى کیا در این فیلم کامًال هوشمندانه از 
دنیاى پــدر فاصله مى گیرد و تالش مى کند دنیاى خودش را خلق کند. دنیایى که با 

همه نقاط  ضعف و قوتش ارتباطى با جهان پدر ندارد.
 او براى ساختن فیلم اولش چندان خطر نکرده و سراغ یک داستان ساده و سرراست 
خانوادگى رفته و تالش کرده از دل یک داستان به ظاهر ساده، یک فیلم گرم و جذاب 
بیرون بکشــد. فیلمى که به مدت صد دقیقه تماشاگر را سرگرم دنیاى جذابش کند و 

خاطراتى نوستالژیک را در ذهن او زنده کند.
فیلم شبیه یک پرتره خانوادگى است. یوسف حاتمى کیا سعى کرده در این فیلم یک 
خانواده  ایرانى را با تمام جزئیاتش به تصویر بکشــد و تالش کند تا یک تصویر بومى 
از خانواده را پیش چشــم تماشــاگر بگذارد. او در گام نخست تالش کرده تا تک تک 
شخصیت هاى پرتعداد فیلم، واقعى به نظر برسند و مشابه بیرونى داشته باشند و باید 
اعتراف کرد که حاتمى کیا تا حدى در این کار موفق شــده اســت. داماد آب زیر کاه و 
طمع کار، همسرى رنج کشیده و صبور، پسر جوانى که شکست عاطفى را تجربه کرده و 
از همه  دنیا عصبانى است، برادر بزرگ تر که زندگى پراشتباهى داشته، برادر کوچک ترى 
که درگیر مواد مخدر اســت، خواهرى خرافاتى که تمام ذهنش درگیر طلسم و جادو 

شماره 4163 4



اســت، دخترى کــه عالقه اى پنهــان را در 
قلب خود مخفى کرده اســت، جوان الاُبالى 
و بى خیال، داماد ســنتى و مذهبى با لهجه 
شــیرین آذرى و ســرانجام مادرى رنجور و 
آلزایمرى که با همه ضعف و ناتوانى اش نقطه  

اتصال این خانواده آشفته است.
یوســف حاتمى کیــا در اولیــن تجربــه  
فیلم ســازى اش تالش کرده تا داستان ساده 
فیلمش را با حضور شــخصیت هاى متعدد و 
جذاب رنگ آمیزى کند. شــخصیت هایى که 
هرکدام بخشــى از داستان را پیش مى برند. 
شــخصیت هایى کــه در حد و انــدازه یک 
کارگردان فیلم اول به خوبى پردازش شده اند 
تا فیلم شب طالیى تبدیل به فیلمى گرم و 
گیرا شــود که به مدت صد دقیقه تماشاگر را 

سرگرم مى کند.
کارگردان تالش کرده تا داستان ساده فیلم 
را با تکیه بر ُخرده  پى رنگ هاى(داســتانک-

داســتان کوچــک) متعدد و با اســتفاده از 
شــخصیت هایى کــه هرکــدام ویژگى هاى 
خاصى دارند روایت کند. شــاید بســیارى 
از تماشــاگران ماجراى شــمش طال را خط 
اصلــى داســتانى فیلم بدانند. امــا ماجراى 
شــمش طال صرفاً بهانه اى است تا کارگردان 
به وســیله آن به درون این خانواده مسئله دار 
نقب بزند و داســتان هاى کوتاه متعددى از 
شــخصیت هاى مختلف فیلم را روایت کند. 
داستان هاى کوتاهى که وقایعى را رقم  زده اند 
تا این خانواده در آستانه  فروپاشى قرار بگیرد. 
فیلم البته ستایشگر گذشته و سنت است و 
مى کوشد مضمون اصلى خود را حول محور 
مادر و در ســتایش او شکل دهد. همچنین 
به تماشاگر یادآورى کند که در جهان امروز 
که همه چیز رنگى از ریــا و دورویى به خود 
گرفته است، مادر تنها نقطه   امید براى اتصال 
این جامعه ازهم گســیخته اســت. این فیلم 
کارگردانى بهترى نســبت بــه فیلم نامه آن 
دارد و حاتمى کیاى کارگردان با اســتفاده از 
دکوپاژهاى (تقطیع فیلم نامه به نما) نســبتاً 

خوب موفق شــده تا ضعف هــاى فیلم نامه  
را که به علت تعدد ُخرده پى رنگ ها بســیار 
آشفته شده است، بپوشــاند. گروه بازیگران 
فیلم، نقطه قوت «شب طالیى» است و نشان 
مى دهد یوســف حاتمى کیا در هر حوزه اى 
که ضعف داشته باشــد در انتخاب و هدایت 
بازیگران موفق عمل کرده اســت. حســن 
معجونى در فیلم متفاوت ترین نقشش  تا به 
امروز را ایفا کرده و تقابل ها و کشمکش هایش 
با مســعود کرامتى به فیلم جذابیت ویژه اى 
بخشیده است. یکتا ناصر هم بعد از مدت ها 
از پیله نقش هاى تکرارى بیرون آمده و موفق 
شده نقش یک زن رنج کشیده را به خوبى به 

تصویر بکشد.

مریم ســعادت هم در نقش مادرى پیر و 
حواس پرت بســیار خوب ایفاى نقش کرده 
اســت و توانســته مادرى کامًال ایرانى خلق 
کند. سایر بازیگران فیلم هم از سوگل خلیق 
تا سینا رازانى به درســتى انتخاب  شده اند و 
توانســته اند از پس نقش هاى خود بربیایند. 
«شب طالیِى» یوسف حاتمى کیا بیش از هر 
چیز حکم یک پرتره خانوادگى نسبتاً جذاب 
را دارد که بــا تمام ضعف هایــش مى تواند 
تلنگرى به تماشــاگر ایرانى بزند. تماشاگرى 
که مدت هاســت گذشته و ریشه هاى خود را 
فراموش کرده است؛ گذشــته اى که از نظر 

حاتمى کیاى پســر تنها راه رهایى جامعه اى 
است که دچارتشتت شده است.

 شــب طالیى قصه اى عامه پســند دارد و 
انتظار مى رفــت فروش متوســط به باالیى 
را تجربه کند (فروش باال فعًال در ســینماى 
ایران در اختیار فیلم هاى کمدى اســت) اما 
این اتفاق نیفتاد و فیلم در گیشــه شکست 
خورد و فروش پایینــى را تجربه کرد. علت 
اصلى ایــن موضوع را بنده مرتبط با خارج از 
سینما مى دانم و اساســاً ارتباطى با کیفیت 
فیلم ندارد. سینماى ما دچار سیاست زدگى 
شــده و هنرمندان کشــورمان نیز متأسفانه 
وارد فضاى نامتبوع دوقطبى ســازى شده اند. 
در همــان زمان نمایش فیلم در جشــنواره 

فیلــم فجر عده اى خاص علیــه فیلم موضع 
گرفتنــد؛ موضعى که نوك پیکان آن متوجه 
حاتمى کیاى پدر بود. خیلى ها حاتمى کیاى 
پدر را که به عنوان شاخص ترین و قوى ترین 
کارگردان برخاسته از فرهنگ انقالب مطرح 
اســت را نمى توانند تحمل کنند. او همیشه 
مورد طعن و حســادت بوده و جّو منفى که 
درباره «شــب طالیى» در فضاى جشنواره و 
مطبوعات به راه افتاد، ریشه در همین بغض و 
حسادت نسبت به او دارد. ابراهیم حاتمى کیا 
در اوج قله فیلم ســازى قرار دارد و عمیقاً به 

انقالب ارادت و باور دارد.
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 کم کارى تیروئید 
(هیپوتیروئیدى)

                                      دکتر امیرحسین محمدى، ارسالى از بهدارى امام سجاد(ع) سازمان عقیدتى سیاسى ارتش 

هیپوتیروئیدى یا کم کارى تیروئید(غدد تیروئید کم فعال) زمانی اتفاق می افتد 
که غده تیروئید میزان هورمون تیروئید کمتر از حد طبیعی را تولید کند. نتیجه 
این اتفاق، کاهش بســیارى از فعالیت هاى بدن است. در این مطلب به نشانه هاى 
کم کارى تیروئید که یکى از بیمارى هاى گســترش یافته در تعداد زیادى از مردم 
کشورمان است و همچنین علل بروز، نحوه درمان و رژیم غذایى و درمانى مناسب 

براى  این بیمارى مى پردازیم.

می توانند باعث هیپوتیروئیدى شوند.
5- تیروئیــد پس از زایمان: مدت کوتاهی 
پس از زایمــان ممکن اســت تیروئید وارد 
یــک دوره هیپوتیروئیــدى و به دنبــال آن 
هیپوتیروئیدى شود که بیشتر اوقات پس از 

آن به عملکرد طبیعی خود بازمی گردد.
6- وضعیت هاى مــادرزادى: نوزاد ممکن 
اســت با میزان ناکافی بافت تیروئید یا نقص 
آنزیمی کــه اجازه تولیــد طبیعی هورمون 
تیروئیــد را نمی دهد متولد شــود. اگر این 

پرکارى  براى  برنامه ریزى شده  درمانی  هدف 
تیروئید(هایپرتیروئدى) است اتفاق می افتد. 

3- شــروع خودبه خود: ممکن است بدون 
علت واضحی تولید هورمون تیروئید کاهش 

پیدا کند. 
4- جراحــی تیروئیــد: هیپوتیروئیــدى 
می تواند به علت جراحی بر روى غده تیروئید، 
به خصوص زمانی که بیشــتر غده برداشــته 

می شود اتفاق بیفتد.
4- داروها: لیتیوم، دوز باالى ید و آمیودارون 

 نشانه هاى کم کارى تیروئید 
خواب آلودگــى  فراگیــر،  خســتگى 
فرامــوش کارى، مشــکالت یادگیرى، ناخن 
و موى خشک و شــکننده، پوست خشک و 
خارش دار، یبوست، صورت پف آلود، ناراحتی 
عضالت، اضافه وزن و احتباس ادرارى، جریان 
قاعدگی ســنگین یا غیرطبیعــی، افزایش 
فراوانی سقط و افزایش حساسیت به داروها از 
مهم ترین نشانه هاى کم کارى تیروئید هستند.

 علل هیپوتیروئیدى 
1- خودایمنى: دستگاه ایمنی بدن می تواند 
واکنشی در غده تیروئید ایجاد کند که باعث 
کم کارى تیروئید شود. این امر بیشتر اوقات 
باعث گواتر (بزرگی تیروئید) می شــود. دیگر 
بیماري هاى خودایمنی ممکن است همراه با 
این اختالل بوده و ســایر اعضاى خانواده نیز 

دچار این حالت شوند.  
2- در اثــر درمــان بــا یــد رادیواکتیو: 
هیپوتیروئیــدى بــه میزان زیــادى پس از 
اســتفاده از ید رادیواکتیــو که به عنوان یک 
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وضعیت به ســرعت درمان نشــود، ممکن 
اســت عقب ماندگی رشد جسمی یا آسیب 

ذهنی(کرتینیسم) اتفاق بیفتد.
7- هیپوتیروئیدى هیپوفیزى: هر بیمارى 
تخریب کننده غــده هیپوفیز می تواند باعث 
آسیب رسیدن به سلول هایی شود که هورمون 
تحریک کننده تیروئید ترشح می کنند. این 
هورمون، تیروئید را تحریک به تولید میزان 
طبیعی هورمــون تیروئید می کند. این یک 

علت بسیار نادر هیپوتیروئیدى است.  

 نحوه تشخیص هیپوتیروئیدي 
از آنجــا که کم کارى تیروئید بیشــتر در 
زنان مسن است، توصیه می شود زنان مسن 
آزمایش سالیانه انجام دهند و زنانی که قصد 
باردارى دارند نیز این آزمایش را انجام دهند. 
آزمایش هایــی که براى کــم کارى تیروئید 
انجام می شوند، شامل:تى3، تى4 و تى.اس.

اچ هســتند. اگر در علت کم کارى تیروئید، 
هیپوفیز یا هیپوتاالموس دخالت دارد، ام.آر.

آى و مطالعات دیگر ممکن اســت ضرورى 
باشد. 

 عوارض کم کارى تیروئید 
 تیروئید روى تمام دستگاه هاى بدن انسان 
تأثیــر می گذارد و در صورتی که فرد هنگام 
بروز عالئم، به موقع به پزشک مراجعه نکند، 
تمام عوارضی که به آن اشاره کردیم تشدید 
می شود. پوست، چشم، گردش خون و قلب 
و عروق، گوارش، دستگاه ریوى، بارورى، مغز 
و اعصاب و عضالت، دستگاه هایی هستند که 

تحت تأثیر عملکرد غده تیروئید قرار دارند.

 درمان هیپوتیروئیدي 
 هیپوتیروئیدى با یــک درمان به صورت 
قرص معالجه می شــود. البته زیر  نظر بودن 
توســط پزشــک متخصص از ضرورت هاى 

درمان است.

 رژیم غذایی در کم کاري تیروئید  
بیماران گرفتار کــم کارى تیروئید باید از 
مصرف زیاد مواد غذایی گواتروژن پرهیز کنند 
و سبزیجات را به صورت پخته مصرف کنند. 
مواد غذایی گواتروژن شامل انواع کلم، شلغم، 
روغن گلزا(کانوال)، بادام زمینی، ارزن و سویا 
است. سویا مانع جذب کافی داروهاى تیروئید 
می شود، بنابراین باید در مصرف آن احتیاط 
شود. توجه داشته باشید که از نمک در پایان 
پخت غذا اســتفاده کنید، زیــرا در غیر این 
صورت ید موجود در نمک هنگام برداشــتن 
در ظرف غذا، همراه با بخار خارج می شود. در 
این صورت شما میزان ید کمترى از آنچه که 
انتظار می رود دریافت خواهید کرد. در ضمن 
نمک یددار را نباید در شیشه هاى شفاف و در 

معرض نور نگهدارى کرد.
اطمینان نســبت به تأمیــن مقادیر کافی 
ویتامین هاى «سى»،«آ» و گروه «بى»، به ویژه 
«بــى2»، «بى6» و «بى3» کــه براى تولید 
هورمون تیروئید ضرورى هستند الزم است. 
بنابرایــن مصرف منظم مــواد غذایی زیر در 
برنامــه غذایی روزانه و توجه به نکات الزم در 

این زمینه توصیه می شود: 
- منابع مناسب ویتامین «سى»:توت فرنگی، 

آناناس، هندوانه، موز، سیب زمینی و هلو
- منابع مناسب ویتامین «آ»: جگر، تخم مرغ، 
ماهی هاى روغنی، سبزى هاى سبزرنگ (به جز 

گیاهان خانواده اى کلم)، سبزى ها و میوه هاى 
زرد و نارنجی رنگ.

- منابع مناســب ویتامین «ایى»: روغن هاى 
گیاهی، مغزدانه ها(به جز بادام زمینی) و غالت

- منابــع مناســب ویتامین «بــى»: غالت 
ســبوس دار، گوشت گاو، گوشــت ماکیان و 

ماهی
- استفاده از منابع مناسب غنی از روى، نظیر 
غذاهاى دریایی، گوشت قرمز، گوشت ماکیان 

و غالت سبوس دار. 
- مصــرف منظم منابع غنــی از فیبر، نظیر 
ســبزى ها، میوه هایی مانند انجیر، آلو، سیب، 
مرکبات، همچنین حبوبات و غالت سبوس دار

- براى برطرف شدن یبوست، نوشیدن آب به 
مقدار کافی(حداقل هفت لیوان) بسیار ضرورى 
است. - پرهیز از مصرف قند هاى ساده مانند 
قند و شکر، شیرینی جات و پرهیز از مصرف 
زیاد نوشــیدنی هاى کافئین دار، میانه روى در 

مصرف فرآورده هاى شیرى و گندم.
- استفاده از منابع غنی از آهن مانند جگر، 
گوشت قرمز و غالت غنی شده با آهن، به ویژه 
در افرادى که داراى کم خونی ناشــی از فقر 

آهن نیز هستند.
- تنظیم کالرى دریافتی براى جلوگیرى از 
افزایش وزن ضرورى اســت. براى این منظور 
مشاوره با کارشناس تغذیه، همراه با استفاده 

از درمان دارویی توصیه می شود.
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خانواده، کلمه اى کوتــاه ولى پر از معانى 
عمیق بوده که در آن عشــق، محبت، صفا 
و صمیمیت نهفته اســت. اگر بخواهم از نظر 
حــروف این کلمه نیز، خانــواده را توصیف 
کنم: خ: خوشبختى؛ الف: آرامش؛ ن: نیاز به 
همکارى درکارهــا؛ و: وحدت و محبت؛ الف: 
امنیت و آسودگى؛ د: دور از هرگونه استرس 

و اضطراب؛ ه: همدلى؛ است.
است  روابطى  پایدارترین  از  یکى  خانواده 
که در کل جهان دیده مى شود؛ زیرا در کنار 
کنار  در  زیــادى  جنب وجوش  آرام بودنش، 
سختى ها و مشــکل ها دارد؛ مشکل هایى که 
همچون سیلى ویرانگر خیلى از انسان ها را از 
پا درمى آورد، ولى باز هم افراد خانواده در کنار 

یکدیگر از تک تک مشکل ها عبور مى کنند.
***

من پدرام 26ســاله متولد پاییزم؛ پاییزى که 
با فراز و فرودهایى کــه دارد، در آن، برگ ها زرد 
شــده و بر روى زمین سقوط مى کنند تا یکى از 
زیباترین فصل هــا را برایمان رقم بزنند. پس در 
زندگى خود از شکســت ها و نگرانى ها نمى ترسم 
و دل به خدایى مى ســپارم که در پس سختى ها 

آسانى قرار داده است.
امروز کمى برایم خسته کننده بود؛ بیمارستانى 
که طبق معمول همیشه شلوغ بود و صداى آه و 
ناله از هر اتاقش به گوش مى رســید. وقتى کارم 
تمام شد، به سمت پارکینگ رفتم و سوار ماشین 
شدم. با سرعت راهى خانه شدم و هنگامى که در 
خانه را باز کردم؛ پدر و مادرم که قربونشان شوم، 
منتظرم بودند تا در کنار هم شام بخوریم. سالمى 
کردم و گفتم: «شما دوباره منتظر من بودید؛ آخه 
پدرام فداتون بشه»، ممکنه من دیر بیام و اذیت 
بشید. هر دو خندیدند و پدرم گفت: «به مادرت 
بگــو که نمى گذارد غذا بخوریــم؛ مى گوید صبر 

کنیم تا همگى با هم غذا بخوریم، چون پســرم 
تنهایى غذا نمى خورد». مادرم درست مى گفت، 
عادت بدى داشتم و اگر روزى تنها مى شدم، اصًال 
غذا نمى خوردم؛ براى همین همیشــه مادر گلم 

صبر مى کرد تا من به خانه بروم.
به هرحال دست و صورتم را شستم، لباس هایم 
را عوض کردم و به ســمت میز غذاخورى رفتم. 
بلند گفتم: به به مامان گلم چه کرده؛ مادرم غذاى 
مورد عالقه ام که زرشــک پلو با مرغ همراه ساالد 
فصل  درست کرده بود. غذا را که خوردیم، مادرم 
گفت: «پســرم وقت ازدواجته، باید سروسامون 
بگیرى تا من خیالم راحت بشه.» گفتم: «مامان 
دوباره شروع کردى، عزیز من فعًال زن نمى خوام».

صبح زود دوباره به بیمارســتان رفتم و با ذکر 
همیشــگى کارم را آغاز کردم. وارد اتاق107 که 
شدم، سالم کردم. وقتى جوابى نشنیدم، سرم را 
بلنــد کردم و دخترى جوان را تنها در اتاق دیدم 
که چشــمانش از گریه زیاد ســرخ شده و خود 
را در آغوش گرفته بود. ســه قدم جلوتر رفتم و 
دوباره گفتم ســالم. خیلى آرام جواب سالمم را 
داد. اسمش «شــیوا امیرى» بود و هیچ مراقبى 
در کنارش نبــود. وقتى مى خواســتم اطالعات 
مربوط به بیمــارى اش را بخوانم، با صداى لرزان 
گفت: «آقاى دکتر من خوب مى شــم؟» نگاهى 
به برگه هاى در دســتم انداختم، اطالعات درباره 
بیمارى قلبــى او بود که نیاز بــه عمل جراحى 
داشت. ســپس برگه ها را روى میز گذاشتم و با 
خنده گفتم: «بله که خوب مى شوید، ولى امید و 

توکل به خدا از یادتان نرود.» 
در این هنگام در اتاق باز شــد و مادر و پدرش 
وارد شــدند. بعد از سالم به آنها برایشان توضیح 
دادم که او باید هرچه سریع تر عمل شود، چون در 
وضعیت مناسبى نیست و شما نباید امید خود را 
از دست بدهید، بلکه باید هر روز به دخترخانمتان 

امیــد بدهید. هر دو  بى صدا گریه مى کردند و به 
حرف هایم گوش مى دادند. پدرش همان طور که 
ســرش پایین بود، گفت: «چطور مى تونیم آروم 
باشــیم، وقتى دخترم حالش خوب نیست. قلبم 
آتش مى گیره وقتى نمى تونم براش کارى کنم.»

 دســتان پدرش را گرفتــم و گفتم: «ببینید 
ایشان نیاز به روحیه خوب دارند تا بتونند از پس 
مشکل ها برآیند و خوب شوند. شما از همه مهم تر 
باید به خودتان مسلط باشید، وگرنه نتیجه خوبى 
نمى گیریم. اآلن دخترخانم شــما در اولویت قرار 
دارد، به محض اینکه قلبى برایش پیدا شــد، زود 
عملش را انجام مى دهیم. من تمام تالشم را انجام 

مى دهم تا عمل موفقیت آمیزى انجام شود». 
در پایان نوبت کارى، بعد از تعویض لباس راهى 
خانه شدم. ســاعت هشت شب به خانه رسیدم، 
امروز زودتر از روزهاى دیگر به خانه رسیدم. سالم 
کردم کســى جواب نداد. وارد آشــپزخانه شدم، 
یادداشــت روى میز را دیدم. دســت خط زیباى 
پدرم بود که نوشته بود: پسر گلم خسته نباشى، 
بابا ما رفتیم خانه خاله محبوبه، اگر کارت تموم 

شد بیا، منتظریم...
حس کردم دوباره خبرى در راه اســت؛ حتماً 
مادرم نقشه اى براى من و دختر خالم کشیده. به 
سمت حمام رفتم تا از سنگینى فضاى بیمارستان 
و خستگى خالص شوم و بعد از بیست دقیقه از 

خانه بیرون زدم.
صداى آهنگ ماشین را بیشتر کردم و با آهنگ 
هم خوانى مى کردم که تلفن همراهم زنگ خورد. 
آهنگ را قطع و ماشــین را گوشه اى نگه داشتم. 
از بیمارستان بود، تماس را برقرار کردم که خبر 
دادنــد قلب براى پیوند به همــان دخترخانم به 
بیمارستان رســیده است و ازطرفى خانم امیرى 
هم ســخت نفس مى کشــد. به آنها گفتم خانم 
امیرى را به سى.سى.یو منتقل کنید تا من برسم. 

داشتن خانواده و کسى که به تو عشق بورزد، 
بزرگ ترین نعمت و اوج خوشبختى است

  مرضیه ممتاز  
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سپس سریع به سمت بیمارستان رفتم و قبل از 
اینکه وارد اتاق عمل شوم، به پدر و مادرش گفتم 

اصًال نگران نباشید.
داخل اتــاق عمل، خانم امیــرى را دیدم که 
صورتش خیلى بى روح و ســفید شــده بود. زیر 
لب ذکــر االبذکراهللا تطمئن القلوب را ســه بار 
تکرار کردم و عمل را شــروع کردیم. 9ساعتى از 
زمان گذشــت و خدا را شکر عمل به خوبى انجام 
شــد. بعد به پدر و مادرش اطالع دادم و آنها را از 
نگرانى درآوردم. بعد هم آن قدر خســته بودم که 

روى تخت داخل اتاقم خوابم برد.

 خانم امیرى 
چند روز بعد از عمل جراحى حالم خیلى 
بهتر شــد و از اینکه ســالمتى ام را دوباره 
به دســت آوردم، هزاران بار از خداى مهربان 
سپاسگزارى کردم. بلند شدم و پنجره اتاق 
را باز کردم و به دوردست ها خیره شدم. در 
همان حین یاد دکتر افشــارزاده افتادم که 
هنوز به بیمارســتان نیامده بود. مادرم هم 
کمى کار داشت و قرار بود شب کمى دیرتر 
پیشــم بیاید. من تنها بودم و حوصله ام سر 
رفته بود. پنجره را بستم و مى خواستم کتابم 
را مطالعــه کنم که ســنگینى نگاهى را در 
باالى سرم حس کردم. آقاى دکتر را با کت 
و شلوار رسمى دیدم. راستش کمى تعجب 
کردم که چرا این وقت شب اینجاست؛ اصًال 
حال روحى خوبى نداشت و از چیزى ناراحت 
بود. ســالم کردم، دکتر جــواب داد و روى 
صندلى نشست. حس کردم که خیلى معذب 
است، براى همین من صحبت را شروع کردم 
و گفتم: «آقاى دکتر من از شــما براى تمام 
زحماتتان ممنونم. او زیر لب گفت خواهش 
مى کنم، انجام وظیفه بود و سپس ادامه داد، 
من معذرت مى خواهم که این وقت شــب 
آمدم و مزاحم شــما شدم. نمى دانم چه شد 
که به اینجا آمدم.» حس عجیبى داشتم که 
چه چیزى مى خواهد بگوید؛ به همین دلیل 
منتطر بقیه صحبت هایش شــدم که گفت: 

خانم امیرى من... و سکوت کرد.

 دکتر افشارزاده 
نمى دانســتم چگونه برایش توضیح بدهم که 
اشتباه برداشــت نکند. «خیلى سخته که حرف 
دلتو براى کســى که غریبه آشناست بگویى.» او 
وقتى دید من ســکوت کردم، گفت: آقاى دکتر 
راحت باشــید و اگر مشکلى هســت، بفرمایید؛ 
شاید کمکى از دســتم برآید. من با این حرفش 
جرئتم بیشتر شد و گفتم: «از همان روز اول که 
به بیمارســتان آمدید، من از صداقت و مهربانى 
شما خوشم آمد. اگر اجازه بدهید با خانواده براى 
خواستگارى خدمت شما برسیم.» سپس نگاهش 
کردم، خیلى بیشتر از قبل تعجب کرده بود و از 
طرفى نمى دانست که چه باید بگوید. دوباره ادامه 
دادم، «شــاید از بنده ناراحت یا عصبانى شوید، 
ولى من از صداقت شما و اینکه به خانواده اهمیت 
مى دهید بسیار خرسندم؛ اگر شما اجازه بدهید، 

با خانواده شما صحبت کنم.» 
منتظر جــواب بودم و نگاهــش مى کردم که 
همچنان ســکوت کرده بود. سپس نگاهم کرد و 
دوباره سکوت...بعد از چندثانیه خیلى آرام گفت: 

«با خانواده ام صحبت کنید».
از خوشــحالى زیاد در پوســتم نمى گنجیدم. 
نفس عمیقى کشــیدم و بعــد از خداحافظى، با 
انرژى بســیار به سمت اتاقم حرکت کردم که در 
طى مسیر پدر آن دخترخانم را دیدم. سالم کردم 
و او دستم را گرفت و گفت: «بعد ازخدا دخترم را 
از شــما دارم، ممنونم که حالش را خوب کردى؛ 
پسرم.» نمى دانم چرا خجالت کشیدم، فکر کنم 
متوجه شــد که موضوع دیگرى نیز هســت که 
مى خواهم درباره آن حرف بزنم. ســپس گفت: 
«بگو پســرم مشکلى هست؟» ســریع گفتم نه 
و آهســته و با آرامش گفتــم: «اگر به من اجازه 
بدهید، با خانواده براى امر خیر خدمتتان برسیم. 
قول مى دهم که دخترخانم شــما را خوشبخت 
کنم. البته جسارت بنده را ببخشید که بى مقدمه 
صحبت کردم، ولى در اســرع وقت بــا خانواده 
خدمت مى رسیم.» خندید و گفت: «باشد، پسرم 
تشریف بیاورید؛ قدمتان به چشم، ولى نظر نهایى 

با دخترم است.»
هنگامى که شیوا خانم کامًال خوب شد، همراه 

خانواده بــه خانه آقاى امیرى رفتیم و مراســم 
خواستگارى نیز به خوبى انجام شد. 

امروز برعکس روزهاى دیگر، سرم خلوت بود. 
ساعت 6عصر از بیمارستان خارج شدم و خریدهاى 
خانه را انجام دادم. وقتى به خانه رسیدم، قبل از 
اینکه کلید را از جیب کتم دربیاورم، همسرم در 
را باز کرد و سالم گرمى کرده و گفت: «همسرم 
عزیزم پنجمین ســالگرد ازدواجمــان مبارك.» 
جواب ســالمش را دادم و شاخه گلى تقدیمش 
کردم. متقابًال تبریک گفتم و داخل خانه شــدم 
که دیدم همــه افراد خانواده خودم و همســرم 
آنجا هســتند. به آنها خوش آمدگویى گفتم و به 
اتاق رفتم و لباس هایم را عوض کردم. ســپس به 
جمع خانوادگى ملحق شــدم و زمانى که شمع 
روى کیک را فوت کردم، از خدا بابت داشتن این 

خانواده کوچک دو نفره  سپاس گزارى کردم. پنج 
ســالى که مثل برق و باد گذشت و ما از در کنار 
هم بودن لذت مى بریم. زندگى خیلى جاها روى 
خوش و بعضى مواقع هم ساز ناکوکى مى زند. با 
این حال ما مکمل یکدیگر هستیم و هنگام وقوع 
مشکل با یکدیگر مشورت مى کنیم تا به راه حل 
درستى برسیم. درست است که ما دو نفر هستیم، 

ولى یک خانواده هستیم.
خانواده یعنى همه چیز، یعنى عشــق، یعنى 
جریان زندگى، شــادى، غم، تحمل مشکل، ایثار 
و گذشت. داشتن خانواده و کسى که به تو عشق 
بورزد، بزرگ ترین نعمت و اوج خوشبختى است.
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پیامبر   مهربانى هاپیامبر   مهربانى ها

از این مولود فرُّخ پى هزاروچارصد سال است
زمین دور خودش مى گردد و بسیار خوشحال است

فقط این جمله در تأیید میالد نبى کافى ست
که شیطان از نزولش تا همیشه ناخوش احوال است

زمین و آسمان مکه طورى نوربارانند
که دیدار دوتاشان هم تماشا است، هم فال است

پریشان کرده ایران را به وقت آمدن این طفل
که خاموشى و خشکیدن در این اجالل، اقبال است

محمد یا امین یا مصطفى یا احمد و محمود
من اَر گنگم جهان هم در بیان او کروالل است

به پایش ریختند از نور ها آن قدر از باال
که سینه ریز خورشید این وسط ناچیز مثقال است

نگهبان دارد اسمش از پس و از پیش حتى او
برایش حضرت از پیش است و َصلّوا هم به دنبال است

جهان را مى زند برهم چنین اسمى که پایانش
به علم َجْفر، دست میم روى شانه دال است
به رخ در جاذبه لب دارد و در دافعه لَن را

که پایین لبش نقطه ست و باالى لبش خال است
اگرچه نیستم مثل َقَرن گرم اویس،

اما دلم از عشق تو مثل فلسطین است، اشغال است
اگر امروز آغاز است بر دین خدا با تو

غدیر خم ولیکن روز اتمام است و اکمال است
تََرك برداشت ایوان مدائن پیش تو یعنى

که ایوان نجف بر مشکالت شیعه حّالل است
هم اکنون مستم و این شعر تا روز جزا مست است

مالك سنجش افراد، قطعاً سنجش حال است
به پایان آمد این ابیات، اما خوب مى دانم

هنوز این شعر در وصف محمد میوه کال است

روز مبعث، روزى است که حضرت محمد(ص) در غار حرا و در سن 40سالگى توسط فرشته وحى، از سوى خدا به پیامبرى 
نائل شد و تحولى شگرف در زندگى جامعه بشرى و رســتاخیزى عظیم در روح انسان ها به وجود آورد. در آن روز، خداوند 
منت بر سر جهانیان گذاشت و تاریخشان را به طراوت بهار مبدل کرد؛ شب کائنات را به روز روشنایى و فروغ وحى بیارایید و 
«مصطفى» را برگزید. خداوند کالم وحى را اینچنین بر او نازل کرد :«بخوان! بخوان به نام پروردگارت که بیافرید، آدمى را از 
لخته خونى آفرید. بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است، همان کس که با قلم آموخت به آدمى آنچه را که نمى دانست.»

ضمن تبریک روز والدت رســول ختمى مرتبت محمد مصطفى(ص) و رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق(ع) در ادامه 
چندین شعر را در این خصوص مى آوریم.

«مهدى رحیمى»
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نقطه خط اولین پرگار      
خاتم آخر آفرینش کار

 نوبر باغ هفت چرخ کهن
درةالتاج عقل و تاج سخن

کیست جز خواجه مؤید راى
احمد مرسل آن رسول خداى
 شاه پیغمبران به تیغ و به تاج

تیغ او شرع و تاج او معراج
امى و امهات را مایه

فرش را نور و عرش را سایه
پنج نوبت زن شریعت پاك
چار بالش نِِه والیت خاك

همه هستى طفیل و او مقصود 
او محمد رسالتش محمود

  ز اولین گل که آدمش بفشرد
 صافى او بود و دیگران همه درد

  و آخرین دور کاسمان راند
خطبه خاتمت هم او خواند

امر و نهیش به راستى موقوف
 نهى او منکر امر او معروف

  آنکه از فقر فخر داشت، نه رنج
چه حدیث است فقر و چندان گنج
 وانک ازو سایه گشت روى سپید
چه سخن سایه و آنگه خورشید؟

ملک را قایم الهى بود
 قایم انداز پادشاهى بود

هر که برخاست مى  فکندش پست
و آنکه افتاد مى  گرفتش دست 

 با نکوگوهران نکو مى کرد
    قهر بدگوهران هم او مى  کرد
  تیغ از این سو به قهر خونریزى
رفق از آن سو به مرهم آمیزى

مرهمش دل نواز تنگ دالن
 آهنش پاى بند سنگ دالن

آنک با او بر اسب زین بستند
بر کمرها دوال کین بستند

اینک امروز بعد چندین سال
همه بر کوس او زنند دوال

امین و امن  و مؤمــن   آنَقَدر دنیا خطابت کرد
خــدا طاقت نیــاورد و ســرانجام انتخابت کرد
براى هر سرى از روشنایت سایه بان مى خواست
که شــب را پیش پایت ســر برید و آفتابت کرد
حجازِ وحشِى زیبا، ندیده، دل به حسنت باخت
که بت ها را شکســت و قبله دل ها حسابت کرد
خدا از چشــم زخم مردمان ترسید پس یک شب
تو را تا آســمان ها بــرد و مثل مــاه قابت کرد
تــو را از آســمان باریــد مثل عشــق بــر دنیا
زمین را تشــنه دید و در دل هر قطره آبت کرد
دواى درد دیــن و درد دنیــا، درد بــى دردى
حضــورت دردهاى مرگ را حتــى طبابت کرد
«سودابه مهیجى»

خوش آن زمانه که تو صبــح صادقش بودى
نـگــاهـبــان نــگــاه دقــایــقــش بــودى
خــوش آن هوا که حضور تــو را تنّفس کرد
به آن دهان که تو تســبیح ناطقـــش بودى
خوش آن زمین که عبور تو را به بوسه نشست
تـــویى که رازگـشـاى حـقـایـقـش بـودى
خوش آن قلم که به شاگردى تو قد خم کرد
تویى که جـــوهره عشق خـالـقـــش بودى
خوشــا شهادت سرخى که چشــم در راهش
خوشا ســـالله سبـــزى که الیـقـش بودى
هنوز شــش گل ازیــن باغ مانــده تا نرگس
گـل شـشـم گـل پرپـر شـقـایـقـش بودى
از درخشش توســت مذهب  هنوز روشــنى 
که آفـــتاب پــس از صبح صادقـــش بودى
«نغمه مستشار نظامى»

گرچه ایزد گزید از دهرش
وین جهان آفرید از بهرش

 چشم او را که مهر ما زاغ است
روضه گاهى برون ازین باغ است

حکم هفصدهزار ساله شمار
  تابع حکم او به هفت هزار

 حلقه  داران چرخ کحلى پوش
در ره بندگیش حلقه به گوش

 چار یارش گزین به اصل و به فرع
چار دیوار گنج خانه شرع
ز آفرین بود نور بینش او
 کآفرین ها بر آفرینش او

با چنان جان که هر دمش مددى است
 ز زمین تا به آسمان جسدى است
آن جسد را حیات ازین جان است

همه تختند و او سلیمان است
نفسش بر هوا چو مشک افشاند
 رطب تر ز نخل خشک افشاند

معجزش خار خشک را رطب است
 رطبش خار دشمن این عجب است

 کرده ناخن براى انگشتش
سیب مه را دونیم در مشتش
  سیب را گر ز قطع بیم کند

ناخنه روشنان دو نیم کند
آفرین کردش آفریننده

کین گزین بود و او گزیننده
 باد بیش از مدار چرخ کبود

بر گزیننده و گزیده درود
«هفت پیکر نظامى گنجوى»

11 مهر  1401



اصول اخالقى خانواده از منظر اسالم
  بخش دوم 

  فاطمه حسینى، کارشناس ارشد مدرسى معارف گرایش اخالق اسالمى و محمود رفیعى، استاد سطوح عالى حوزه علمیه قم 

خانواده به عنوان کوچک ترین واحد تشکیالتى در سطح جامعه، نیازمند اصولى اخالقى جهت تعامالت خویش است. از منظر 
اســالم هفت اصل همدلى، انصاف، صبر، خدامحورى، نظم، مشورت، عفو و بصیرت به عنوان اصول اخالقى خانواده معرفى و 
تبیین شده است. از میان این اصول، اصل همدلى با سه اثر انسجام، رفع کدورت و تحکیم روابط اعضا به عنوان مهم ترین اصل 
اخالقى در خانواده از منظر اســالم معرفى شده و پس از آن انصاف، دیگر اصل مهم اخالقى خانواده است. در بخش اول این 
مقاله به سه اصل همدلى، انصاف و صبر پرداختیم؛ در بخش دوم اصول اخالص و خدامحورى، نظم، مشورت و عفو و گذشت را 

مورد بررسى قرار مى دهیم.

 ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى پدافند هوایى   

4- اصل اخالص و خدامحورى
براى اخالص تعاریف متعددى ارائه شــده که 
حاصل همه آنان این است که فرد فقط به تکلیف 
و انجام وظیفــه براى قرب الهى بنگرد، نه انجام 
وظیفه براى رســیدن به پاداش. آیات و روایات 
متعددى درخصــوص اخالص وجود دارد که در 
ادامه به برخى از آنها اشاره و سپس اثر این اصل 

در خانواده تبیین مى شود:
خداوند در دومین آیه ســوره زمر، خطاب به 
پیامبر(ص) مى فرماید: «خدا را در حالى بپرست 
که اعتقاد و ایمان به او را [از هرگونه شــرکى] 
خالص مى کنى.» در دیگر آیه همین ســوره نیز 
خداوند متعــال مى فرماید: «بگو من مأمورم که 
خدا را در حالى بپرســتم که ایمان و عبادت را 
براى او [از هر گونه شــرکى] خالص مى کنم.» 
عالمه طباطبایى در تفسیر آیه باال معتقد است 
که این آیه به نوعى برگشــت به آیه قبل است؛ 
یعنى در مجموع خداوند مى فرماید: «اى پیامبر 
به مــردم بگو هرچند مخاطــب آیات الهى من 
هســتم، اما این کالم الهى صرف دعوت نیست 
که من بشنوم و به شما منتقل کنم، بلکه باالتر 
از آن، بایــد قبل از همه مردم، خــودم در برابر 

آنچه بر من نازل شــده تســلیم باشم و سپس 
دیگران را به آن دعوت کنم.(موســوى همدانى، 
1374: 376/17) خداونــد یکــى از بلندترین 
مقام هــاى عبودیت را که در برخــى انبیا الهى 
اســت، مخلَص بودن معرفى مى کنــد. (همان: 
83/14) در روایــات معصومین(علیهم الســالم) 
نیز به اهمیت اخالص پرداخته  شده است. مثًال 
پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: هر چیز حقى، باطن 
و حقیقتى دارد؛ هرگز بنده اى به باطن و حقیقت 
اخالص نمى رسد، مگر آنکه دوست نداشته باشد 
در برابر عملى که براى خدا انجام داده است، او را 

ستایش کنند.(ابن فهد، 1407: 217)
بنابرایــن یکى از دالیــل اهمیت اخالص در 
افعال انســانى، آثار و نتایجى است که در فرایند 
انجام کارها دارد؛ مثًال تأســیس یک بناى الهى 
یا ایجاد یک ســنت، امرى صرفاً ظاهرى نیست 
که وضعیت اعتقادى و نیت مؤســس نقشى در 
چگونگى عملکرد و آثارش نداشــته باشد؛ بلکه 
به فرموده امام صادق(ع) به نقل از پیامبر(ص)، 
نیت مؤمن از رفتار او [ارزشمندتر و] بهتر است 
و نیــت کافر بدتر ار عمل او اســت و تمام افراد 
براساس نیت هایشــان رفتار مى کنند.(مجلسى، 

(190/1 :1364
در انجام مخلصانه کارهاى تشــکیالتى باید 
توجه شــود که اگرچه الزم اســت افراد در قدم 
اول نســبت به اهــداف،  عملکرد و نقشــه راه 
شــناخت کافى داشته باشــند و نسبت به مبدأ 
و مقصد حرکت تسلط مطلوب را داشته باشند، 
اما همزمان الزم اســت در نیــت الهى خود نیز 
اخالص و پایدارى بر اخالص داشته باشند تا به 
قول شهید بهشــتى: «اگر مخلص باشیم و آگاه 
و مقیــد، آگاهانه و مخلصانه عمــل کنیم، این 
گوهر گران بهاى کمیاب [تشــکل هاى اسالمى] 
را به دست مى آوریم.»(ســعادتى، 1396: 151) 
یعنــى در تمامى مراحل زندگــى و اعمال خود 
از خداوند متعال و ائمه معصومین یارى بطلبد.

(زینالى خوئى، 1389: 21/1) که مبادا به خاطر 
اهداف مادى مثل شناخته شدن و مورد تمجید 

قرار گرفتن، دچار انحراف در اخالص شود. 
همین سخن در خانواده نیز جارى است؛ زیرا 
اگــر اعضاى خانواده رابطه خویش با معبود را بر 
محور اخالص تنطیم کنند، خانواده اى در مسیر 
رشد، با آرامش و توانا در گذر از بحران ها خواهند 
داشــت. به عنوان مثال از آیت اهللا شیخ غالمرضا 
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یزدى نقل شــده که شخصى ایشان را براى شام 
به منزلش دعوت کرد و با گذشتن پاسى از شب 
از ایشان خواست شب را در منزل وى استراحت 
کند. ایشــان و ســایر مردها در اتاقى خوابیدند. 
یکى از همراهان نقل مى کند که مرحوم شــیخ 
طبق عادت همیشــگى کمى قبل از اذان صبح 
براى مناجات و شب زنده دارى برخاست و چون 
متوجه شــد باز کردن در اتــاق و رفت و آمد او 
موجب از خواب پریدن دیگران مى شود، تا اذان 
صبح بیدار در بســتر خویش دراز کشید. هنگام 
اذان صبح نیز ایشــان منتظر ماند تا ســایرین 
برخیزنــد تا بتواند بدون ایجــاد مزاحمت براى 
دیگران بیرون بــرود و وضو بگیرد؛ اما همچنان 
همه خواب بودند. ایشان باز منتظر ماند تا افراد 
برحسب عادت خویش کمى قبل از طلوع آفتاب 
برخیزند. با بیدار شدن سایرین، ایشان به همراه 
آنــان به خارج از اتاق رفــت، وضو گرفت و نماز 
خوانــد. آن نماز شــب هاى خالصانه و این ترك 
نماز شــب و نماز اول وقت خوانــدن مخلصانه 
وى، نه تنهــا ایمانى پوالدین بــراى وى در گذر 
از بحران هــاى زندگى رقم زده بود، بلکه موجب 
تأثیرپذیرى خانواده و اطرافیانش از اخالص وى و 
اسباب هدایت آنان بود که بخشى از آن در کتاب 

«تندیس پارسایى» منعکس شده است.

5- اصل نظم
نظــم در اصطالح جامعه شناســان به حالت 
خاصــى از جامعه اطالق مى شــود کــه داراى 
باورهــاى هم افــزا و مرتبــط اســت و مى توان 
پیش  بینى هاى نسبتاً دقیقى از آن مجموعه ارائه 

داد.(یوسف زاده، 1390: 37) 
در قرآن کریم آیــات زیادى درخصوص نظم 
و انضبــاط وجود دارد کــه جامع ترین آن  آیات 
64-62 سوره   نور است؛ آیاتى که مربوط به نظم 
ســازمانى اســت و مى توان از آن یک آیین نامه  
انضباطــى وحیانى صادر کــرد. بنابر آموزه هاى 
آیات، مى توان نتیجه گرفــت که نظم در انجام 
هر کار تشــکیالتى از عناصر مهم آن، در تداوم 
و به ســرانجام رسیدن کار است و خانواده نیز از 

این قاعده مستثنى نیست. چرا که اگر هر کارى 
بدون منطق و سیر مشــخصى به حرکت اولیه  
خود ادامه دهد، هــم باعث تکرر و موازى کارى، 
دیر به هدف رسیدن و اتالف وقت است و هم بعد 

از مدتى سبب یأس و دلسردى اعضا مى شود. 
نظم نیــز مانند دیگر فضایل اخالقى، عالوه بر 
اینکه آثار مثبتى را بر فرد و زندگى شــخصى او 
دارد، باعث مى شــود آثار مثبتــى را در کارهاى 
تشــکیالتى از خود برجاى بگذارد که چه بســا 
میزان اثرگــذارى آن در روند کارى بیشــتر از 
زندگى فردى باشد. در ادامه به برخى از این آثار 

اشاره مى شود.
اوالْ نظــم موجــب آرامش ذهنى مى شــود. 
بى  برنامگى و مشــخص نبودن کارها و وظایف، 
باعث تشــویش ذهن و ایجاد اســترس در فرد 
مى شــود و میزان تمرکز و کیفیــت رفتارهاى 
انســان را کاهش مى دهد. بنابراین این آرامش 
ذهنى موجب بازدهى بیشــتر امور نیز مى  شود. 
ثانیاً افرادى که در زندگى خود منظم هستند، از 
اتالف وقت و عمر دیگران جلوگیرى مى کنند؛ چرا 
که سبب مى شود همراهان او از مدت زمانى که 
با او مى گذرانند، بیشترین استفاده را ببرند. ثالثاً 
یکى از آثار اجتماعى مهم نظم، پیشرفت جامعه 
است؛ نظم موجب استفاده بهینه و حداکثرى از 
تمام ظرفیت هاى موجود در مجموعه و درنتیجه 

بازدهى مطلوب تر در کوتاه ترین زمان است. 
بر این اســاس در خانواده نیــز نظم اعضاى 
خانواده به خصوص والدین موجب آرامش فکرى 
خودشان و همه افراد خانواده مى شود و رسیدن 

خانواده بــه اهداف جمعى خویش را تســهیل 
مى کند.

 
   اصل مشورت   

مشــورت و عــدم اســتبداد رأى به معنــاى 
همفکرى در کارها و استفاده از رأى، عقل، علم 
و سلیقه دیگران، کسب اطالع از رأى افراد خبره 
در مســئله اى براى اختیار اصلح اســت(بابایى، 
1393: 16) که در آیات 37 تا 40 سوره  شورى 
ازجمله ویژگى هاى مدینه فاضله با حکوت صالح 
و قدرتمند برشمرده شده است. امام رضا(ع) در 
مورد پدرشان فرمودند: عقل کسى به اندازه پدرم 
نبود، ولى او [حتى] با غالم سیاهى از غالمانش 
مشــورت مى کرد و مى فرمود: «چه بسا خداوند 
زبان او را باز [و خیــر را بر زبان او جارى] کند.

(برقــى، 1371: 2/ 602) امام صادق(ع) فرمود: 
از آثار مشــاوره، یادگیرى است و عاقل آن است 
که از مشــورت، علم جدیدى را استفاده کند و 
آن را راهنماى دست یابى به محصول قرار دهد. 

(منسوب به امام صادق، 1400: 152) 
قاعدتاً انسان هرچقدر هم متفکر و دانا باشد، 
باز هم نسبت به تمامى ابعاد هر مسئله اى اشراف 
و توجــه ندارد و برخى از ابعاد موجود مســائل 
بــر او مجهول مى مانــد. اما زمانى که مســائل 
در شورا مطرح مى شــود، به خاطر جمع شدن 
عقــول، تجارب و دیدگاه هــاى مختلف، ضریب 
خطــا پایین آمده و ابعاد بیشــترى بررســى و 
مورد توجه قرار مى گیــرد. مى توان دوراهى ها و 
چندراهى هاى اعضــاى خانواده را تجلى گاه این 
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اصل دانســت؛ هنگامى که فرزند خانواده براى 
انتخاب رشته تحصیلى خویش یا شغل آینده اش 
باید تصمیم گیرى کند، هنگامى که پدر خانواده 
مى خواهد یک خــودروى ســوارى تهیه کند، 
هنگامى که مادر خانواده مى خواهد وســیله اى 
بــراى منزل بخــرد و... همه این مــوارد مجال 
مشــورت اعضاى خانواده است. البته مشورت به 
این معنا نیست که لزوماً هرآنچه دیگران گفتند، 
انجام شــود؛ بلکه به معناى در معرض تکامل و 

اصالح قرار دادِن فکر خویش است.
پیامبــر(ص) با مقام عصمــت و عدم خطا و 
اشتباه، با اینکه عقل کل و در ارتباط با مبدأ وحى 
بود، امــا در امور جنگ و صلح و کارهاى مهم با 
سایرین مشــورت مى کرد و گاه نظر سایرین را 
ترجیح مى داد تا اســوه اى باشد براى مردم؛ چرا 
که برکات مشورت از آســیب هاى احتمالى آن 
بیشــتر اســت. به این معنا که دیگران پیروزى 
احتمالى را از خودشــان مى بیننــد و اگر هم با 
شکست مواجه شوند، مشورت کننده، از مالمت 
دیگران در امان اســت.(مکارم شیرازى، 1371: 
144/3و145) اگر اختالف و سوء تفاهمى وجود 
داشته باشد، زمینه براى حل آن فراهم مى شود.

(ابن ابى الحدید، 1404: 139/10) و اگر همدلى 
وجود داشــت، تقویت مى شود. بنابراین ازجمله 
مهم ترین آثار مشــورت مى توان بــه یادگیرى، 
هدایت، کاهش تنش، افزایش صمیمیت و پرهیز 

از پشیمانى اشاره کرد.
بنابراین مى توان گفت مشــورت در خانواده، 
خواه مشــورت والدین با یکدیگر، یا فرزندان با 

والدین، یا مشــورت مجموعه اغضاى خانواده با 
یکدیگر، موجب هم افزایــى در خانواده، کاهش 
تنــش، افزایش حس اعتماد بــه نفس، افزایش 
دلبســتگى به خانواده، تأمین حس مفید بودن، 
مــورد توجه بــودن و محبوب بــودن و در نگاه 
کالن منجر به کاهش ضریب اشتباه و پشیمانى 

مى شود.

7- اصل عفو و گذشت
عفــو و گذشــت در دیدگاه اســالم از چنان 
ارزش واالیى برخوردار اســت که خداوند متعال 
در آیــات الهى، خود را مزین بــه آن مى داند و 
ا َغُفوًرا» خداوند  مى فرمایــد: «...إَِنّ اَهللاَّ َکاَن َعُفًوّ
بخشــنده و آمرزنده است.(نساء/4) امام على(ع) 
در حدیثــى مى فرماید: «مــن عفى عن الجرائم 
فقــد أخذ بجوامع الفضل» کســى که خطاهاى 
دیگران را ببخشد، به تمامى فضائل دست یافته 
است.(تمیمى آمدى،1410: 619) در نگاه دینى 
فضیلت عفو و گذشت از چنان اهمیتى برخوردار 
اســت که امام على(ع) دارنده ایــن فضیلت را 
آراســته به تمامى فضائل معرفى مى کند؛ گویا 
در دل این فضیلت ســایر فضائل نهفته اســت. 
همچنین در روایتى دیگر مى فرماید: «العفو تاج 
المکارم» عفو و گذشت، منشأ و سرلوحه تمامى 
کرامت هاى اخالقى است.(تمیمى آمدى،1410: 
36) بنابراین با تعابیر اســتفاده شده در آیات و 
روایات، میزان اهمیت این فضیلت مهم به دست 

مى آید.
گذشــت از خطاهاى دیگران، یکى از اصول 

اخالقــى مهم در تحکیــم روابــط اجتماعى و 
خانوادگى اســت، چرا که تمامى انسان ها، بجز 
معصومین(علیهم الســالم)، خواه یا  ناخواه دچار 
خطا و اشــتباهات و ســبب دلخورى و ناراحتى 
مى شــوند؛ اگر هــر فــردى بخواهــد در برابر 
کوچک ترین اشــتباهات همیشــه عکس العمل 
نشــان دهد و یا آن را در ذهن و قلبش براى روز 
مبــادا نگهدارى کند تا در آینــده از آن بهره اى 
ببرد، جامعه دچار تزلزل و انحطاط مى شــود و 
روح همدلى، همــکارى و زندگى جمعى از بین 
مى رود. بنابراین ناگفته پیداســت که تمسک به 
این اصل اخالقى آثار مثبتى در پى دارد. جذب 
دل ها، کینه زدایى و اصالح خطاکاران از مهم ترین 

نتایج و آثار عفو و گذشت در جامعه است.
 همین آثار مثبت براى گذشــت در خانواده 
نیــز متصور اســت؛ به خصوص کــه پیوندهاى 
عاطفى بین اعضاى خانواده بســیار عمیق تر از 
پیوندهاى بین افراد جامعه اســت. بنابراین اگر 
اعضــاى خانواده با روحیه گذشــت نســبت به 
اشــتباهات یکدیگر رفتار کنند، که نمونه اکمل 
آن در مورد رفتار حضرت یوسف(ع) با برادرانش 
رخ داد(یوســف/12) نه تنهــا موجــب افزایش 
جدى صمیمیت ها و جذب قلوب مى شود، بلکه 
مى توانــد کینه ها و اختالفــات را بزداید و حتى 
زمینه اصالح و جبران را فراهم کند. چه بسیارند 
خانواده هایى که بر سر یک بدى در چندین سال 
قبل، سال هاست قطع رحم کردند و خویش را از 

این همه مواهب محروم کردند. 

منابع:
1- قرآن

2- نهج البالغه
3- ابن ابى الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البالغه البن ابى الحدید، محمد 
1، قم، مکتبه آیه اهللا المرعشى النجفى،  – ابوالفضل ابراهیم، جلدهاى10

ج اول، 1404قمرى 
4- ابن سعد، الطبقات الکبرى، محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب 

العلمیه، بى جا،1410قمرى 
احمد  مصحح:  الساعی،  نجاح  و  الداعی  عده  احمد،  حلى،  فهد  ابن   -5

موحدى قمى، قم، دارالکتب اإلسالمى، ج اول، 1407قمرى 
1، دار صادر، بیروت،  6- ابن منظور، محمد، لسان العرب، جلدهاى15–

ج سوم، 1414قمرى
رسولى  هاشم  سید  االئمه،  معرفه  فى  الغمه  کشف  على،  اربلى،   -7

1، تبریز، بنى هاشم، ج  اول، 1381شمسى – محالتى، جلدهاى2
8- انصاریان، حسین، ترجمه قرآن کریم، اسوه، قم، ج اول، 1383شمسى
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سیده مینا مطبعه چى
پایه دوازدهم

محمدآریا على آبادى
پایه دوم

سید امین نبوى
پایه اول

ترنم کـیانى 
پایه دوم

سید محمدهاشمى زاوه
پایه دوازدهم

سید على نبوى 
پایه پنجم

زهـرا سادات سیدجعفرى
پایه دوم

محمدامین  بیات
پایه پنجم

پرهام یافتیان
پایه یازدهم

دانش آموزان ممتاز خانواده ارتش

 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 مى توانند عکس 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 مبلغ 

20 هزار تومان به شماره حساب مجله، (6158800210609 براى ما ارسال کنند.
*کارکنان محترم ارتشى که مشترك مجله نیســتند، مىتوانند به جاى واریز مبلغ 20 هزار تومان هزینه درج تصویرفرزندشان، 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 491491
 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 شماره88441086 اعالم کنند تا 

جایزه به حساب آنها واریز شود.
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1- براساس  حکمت13 نهج البالغه، مهم ترین مرحله حقیقت شکر چیست؟ک

4- مرحله  درونى 3- مرحله عملى  2- مرحله قلبى  1- مرحله زبانى 

2- کدام گزینه در مورد تولد امام صادق(ع) صحیح است؟
2- 17ربیع االول 63هجرى  1- 17ربیع االول 53هجرى  

4- 27ربیع االول 53هجرى   3-  17ربیع االول 83هجرى  
        

3- مزایایى استفاده از سامانه هاى EW مبتنى بر هوش مصنوعى کدام است؟  
1- مدیریت حجم زیادى از داده هاى گردآورى شده         

2- تجزیه و تحلیل آنى اطالعات 
3- قابلیت تصمیم گیرى، تصمیم سازى و خودکنترلى باال        

4- همه موارد

4- نبرد «دیرالعاقول» بین یعقوب لیث صفارى و کدام خلیفه عباسى رخ داد؟     
4- معتمد 3- معتصم   2- مأمون      1- هارون الرشید 

5- لقب «پل پیروزى» از طرف کدام کشورها در جنگ جهانى دوم به ایران داده شد؟
4- شوروى 3- آلمان   2- متفقین   متحدین  

6- شهید لطیف زمانى در چه تاریخى به فیض شهادت نائل آمد؟
  1360/03/28 -2    1359/09/07 -1

1360/03/07 -4              1359/09/28 -3

7- کدام کشور در نخستین صعود مشترك کوهنوردان نظامى جهان (سیزم) به 
قله دماوند حضور نداشت؟

4- هندوستان 3- پاکستان  2- تانزانیا   1- روسیه  

8- تیم اعزامى ارتش در مســابقات نجات غریق قهرمانى ارتش هاى جهان در 
کشور هلند چه مقامى را کسب کرد؟

4- چهارم 3- سوم   2- دوم   1- اول  

9- کدام یک از خصوصیات سالح تک تیرانداز تى-93 نیست؟
2- وزن 4/5کیلوگرم   1- کالیبر7/62   
4- قنداق قابل تنظیم 3-طول 1متر   

10- محدوده عملیاتى نفربر زرهى سى.ام-32 چند کیلومتر است؟
1000-4   900-3   800-2   700-1

اطالعیه
 حق اشتراك و هزینه ارسال نشریه براى مشترکان

نظامى 180هــزار ریــال خواهد بود که بــا اعمال 
50درصــد یارانه،  مبلغ 90هزار ریــال براي هر ماه 

کسر خواهد شد. 
 الزم اســت متقاضیان اشتراك ضمن تکمیل برگه   

تقاضاى اشتراك، ســایر مدارك خود را، شامل اصل 
برگــه حقوقی و یــا برگه پرداخت هزینه اشــتراك 
(شــماره حســاب 0615800210609 بانک سپه، به 

نشانى اینترنتىsaff@aja.ir ارسال کنند.
 متقاضیان همچنین می تواننــد با مراجعه به پایگاه

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

الکترونیک اقدام کنند. 

سید فرض اله مقصودى /  کرج- 1
علیرضا کردى/ بروجرد- 2
فاطمه حسن زاده/ تهران- 3
مرضیه اسدى/ تهران- 4
فرهاد جوى/ سیرجان- 5

عباس لطفى / زنجان- 6
زینب فرمانى/ تهران- 7
سید محمد حسینى / زابل- 8
مهدى بابایى/ تبریز- 9
حسن جوانمرد/ مشهد- 10

  برندگانشماره هاى 487 و  برندگان 488

شماره 16163 16






