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به منظور بهبود روند انتشار، کیفیت مطالب و توزیع مجله، پیشنهادها، انتقادها و زمان دریافت مجله را
 به سامانه پیام کوتاه  مجله ارسال کنید. 

 انتخاب موضوع بر اساس یکی  از زمینه هاي اصلی مجله
 ذکر منابع و مآخذ و ارجاع درون متنى در مقاالت تحقیقى
 ارسال روگرفت از متن اصلی در مقاالت ترجمه اى
 درج نشانی کامل، شماره حساب بانک س  په و شماره تلفن
 پرهیز از ارسال  مطالب منتشرشده در سایر نشریات کاغذى یا مجازى
 یا در لوح فشرده به نشانى تحریریه saff@aja.ir به نشانى الکترونیکى مجله صف word ارسال مطالب فقط در قالب

لطفاً جهت ارسال آثار به نکات زیر توجه کنید:  

  دیدگاه هاي نویسندگان مقاله ها و محتواى مصاحبه ها الزاماً بیانگر نظریات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیست.
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سرمقاله

مصباح8

بیانات رهبرى

نور قرآن باعث هدایت 
و جلوگیرى از گمراهى 
انسان در زندگى مى شود

حجاب،
 وسیله حفظ ُدر گرانبها

خانواده صف

دریادالن در خدمت زائران 
امام رضا(ع)

ضرورت دارد قرآن عالوه بر 
خواندن، با عمل همراه شود

فرمانده

فارغ التحصیالن این 
مرکز، مهارت محور 
آموزش می بینند

پژوهش، مقدمه 
ارتش دانش بنیان

نقش مردم 
بومى و محلى 
مناطق درگیر 
در جنگ هاى 
ایران و روس 
دوره قاجار

پوستر 

هواپیماربایى در ایران
 پس از انقالب اسالمى

مدیریت دانش
 در ارتش 
جمهورى 

اسالمى ایران

کوتاه و گویا

دانــش 
نـویـن 

نظــامـى

تملق و 
چاپلوسى 

آفت 
شایسته ساالرى 

در سازمان ها نگاهى به 
ارتش هاى جهان

• فهرست
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مجله صف، ارگان رسمى رسانه اى ارتش 
سرمقاله
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مسابقه -
فرم اشتراك

خاطرات به یادماندنى 
و آموزنده  

الگوى جاودانه 
زنان مسلمان

تأثیر کرونا 
بر نظم 

بین الملل 
لیبرال

کافه نقد

پیش بینى 
روندهاى فناورى 

نانو در آینده 
دریایى

مأموریت معنوى و 
فرهنگى عقیدتى 

سیاسى ارتش در دوران 
دفاع مقدس

با افتخار اعالم مى کنیم مجله «صف» به عنوان ارگان رسمى رسانه اى ارتش، در اسفندماه صدساله 
مى شود؛ این نشریه با عناوین «قشون»، «مجله ارتش»، «مهنامه ارتش، «ماهنامه ارتش» و سرانجام 
«صف» به مدت صد سال و به صورت مستمر منتشر شده و در بین نشریات سطح کشور، بیشترین 
سابقه انتشار را دارد. درخصوص تاریخچه انتشار این مجله به صورت اختصار مى توان گفت که در پى 
تشــکیل ارتش ایران به شیوه کالسیک در 26 آبان ماه1300 ضرورت انتشار مجله اى که مخصوص 
ارتش و قشــر نظامیان باشد احساس مى شد. از این رو در روز دوشنبه اول اسفندماه 1300هجرى 
شمســى نخستین شماره این نشریه به نام «قشون» منتشر شد. سپس در سال چهاردهم(1314) 
مجله قشــون به «مجله ارتش» تغییر نام یافت و به موازات پیشــرفت و گســترش ارتش و ایجاد 
رسته هاى مختلف نظامى، به منظور ارتقا بخشیدن به دانش نظامى ارتشیان، در سال 1315 «مجله 
ارتش» به نشریات تخصصى متعددى که به رسته هاى پیاده، سواره، توپخانه و... مى پرداخت انشعاب 
پیدا کرد و تا ســال 1320 هر یک از این رســته ها به طور جداگانه مجله اى اختصاصى براى خود 
چاپ و منتشر مى کردند. مجله ارتش تا سال 1323، به صورت ماهنامه بود، ولى از این سال به بعد 
به صورت فصل نامه منتشــر شد؛ تا اینکه سرانجام در ســال 1326 دوباره دوره نشر آن به ماهنامه 
تغییر پیدا کرد. از سال 1334 نیز نام «مجله ارتش» به «ماهنامه ارتش» تغییر یافت و دو سال بعد 
یعنى در سال 1336 این نام نیز به «مهنامه ارتش» تبدیل شد و تا سال 1357 با همین نام توسط 
شوراى عالى و اجرایى انتشارات ارتش منتشر مى شد. با پیروزى انقالب اسالمى در بهمن ماه 1357 
به علت شرایط و اوضاع حاکم بر جامعه، وقفه اى 6 ماهه در انتشار مجله به وجود آمد، اما از مردادماه 
1358 نخستین شماره جدید آن به نام «مجله ارتش جمهورى اسالمى ایران» از طرف اداره روابط 
عمومى ســتاد مشــترك ارتش، زیر نظر هیئت تحریریه چاپ و منتشر شد. سپس با تشکیل نهاد 
سازمان عقیدتى سیاســى در ارتش به فرمان رهبر بزرگ انقالب اسالمى حضرت امام خمینى(ره) 
در 24 مهرماه 1358 و طبق قانون، امور روابط عمومى در ارتش به عهده این نهاد گذاشــته شــد و 
از شــماره دوم پس از پیروزى انقالب توسط این نهاد انقالبى و اسالمى، نام آن به «صف» که الهام 
ا َکأَنَُّهْم  گرفته از واژه حماسى در آیه شریفه قرآن مجید (إَِنّ اَهللاَّ یُِحُبّ الَِّذیَن یَُقاتُِلوَن فِی َسِبیلِِه َصًفّ
بُْنَیاٌن َمْرُصوٌص) اســت، تغییر یافت. مجله صف، با ســابقه تاریخى باالى خود، روزبه روز در جهت 
رشد و تکامل پیش رفته، به گونه اى که مقاله هاى نظامى- فنى و تخصصى آن مرجع قابل اطمینانى 
براى دانشجویان، محققان و به ویژه افراد نیروهاى مسلح است. طى سال هاى گذشته، در این مجله 
با شــهدایى که فخر ارتش هســتند و فرماندهان نام آور دفاع مقدس که ذکر نامشان در این مقال 
نمى گنجد، در زمان حیاتشــان مصاحبه هاى ارزشمندى انجام شــده است. همچنین با عنوان این 
مجله، وِیژه نامه هاى متعددى در حوزه موضوع هاى مختلف نظامى و مناسبتى منتشر شده است؛ از 
ویژه نامه انقالب اسالمى و ویژه نامه دفاع مقدس تا ویژه نامه هاى مختص نیروهاى زمینى، پدافندى، 
هوایى و دریایى، از ویژه نامه عملیات سوســنگرد تا ویژه نامه چهل ســالگى انقالب اسالمى (بر مدار 
آفتاب) که امروز هر یک از این مجله ها، یک ســند ارزشــمند و سندى درباره تاریخ ارتش، انقالب 
اسالمى و جنگ تحمیلى هستند. مجله نظامى مانند صف پشتوانه محتوایى غنى دفاع مقدس را هم 
دارد؛ بیان زندگى نامه و حماســه آفرینى هاى ایثارگران ارتش در دوران دفاع مقدس اعم از شهیدان، 
جانبازان، آزادگان و ســایر دلیرمردان آن دوران، توصیف و تجزیه و تحلیل عملیات هاى ماندگار، از 
عملیات انتقام در 31 شــهریورماه 1359 و دفاع 34 روزه از خرمشهر تا عملیات مرصاد، به خصوص 
عملیات هاى غرورآفرین ثامن االئمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس؛ آشنایى با دانش نظامى 
و شناخت انواع تجهیزات و تسلیحات مانند سامانه هاى توپخانه اى، موشکى و رادارهاى پدافندهوایى، 
جنگنده ها و اصطالحات تخصصى نیروى هوایى، ناوها، هواناوها، شــناورهاى سطحى و زیرسطحى 
نیروى دریایى، تجهیزات و دانش سایر نیروهاى مسلح؛ مرورى بر تاریخ ایران و جهان، به خصوص از 
نظر نظامى و آشنایى با نبردهاى بزرگ جهان و  سایر مباحث محتواى این نشریه وزین را تشکیل 
مى دهند.   باتوجه به اینکه در نظر است جشنواره یکصدمین سالگرد انتشار مجله صف در اسفند سال 
جارى برگزار شــود، ضمن تشکر از همه کسانى که با ارسال مقاله، مطلب، گزارش، خاطره و یا نقد 
و پیشنهادهاى خود طى سال هاى گذشته، این نشریه را همراهى کرده اند، به اطالع مى رسانیم که 
دست اندرکاران نشریه آماده دریافت هرگونه نظر، پیشنهاد و یا مطلب دیگر در این زمینه هستند.    

خدمت به 
هم وطنان 
را افتخار 

خود 
مى دانیم





مصباح 8 :ترویج و اشاعه حکمت هاى نهج البالغه در ارتش
5

 :حکمت 5 نهج البالغه
     ارزش علم، ادب و تفکر 

َدٌة، وَ    َو َقــاَل (ع): «الِْعلُْم و َِراثٌَۀ َکِریَمٌۀ، وَ  اْآلَداُب ُحلٌَل ُمَجدَّ
الِْفْکُر ِمْرآٌة َصافَِیٌۀ.»

 ترجمه:
امام (ع) فرمودند: «علم و دانش میراث گرانبهایى است، آداب 
(انســانى) لباس زیبا و کهنگى ناپذیر است و فکر آئینه صافى 

است. 

شرح:
امام (ع) در این بخش از کلمات قصار اشاره به سه نکته مهم 

می کنند:
نخست می فرماید: «علم و دانش میراث گرانبهایى است.»؛ 

(الِْعلُْم و َِراثٌَۀ َکِریَمٌۀ)
 د ر دومین جمله می فرمایند: «آداب (انســانى)، لباس زیبا و 

َدٌة) کهنگى ناپذیر است.»؛ (َواالَْداُب ُحلٌَل ُمَجدَّ
منظــور از «آداب» فضایل اخالقى به خصــوص چیزهایى 

است که مربوط به روابط اجتماعى است، مانند: تواضع، امانت، 
صداقت، محبت، خوش رفتارى، فصاحت و بالغت در بیان.

ُحلَل جمع «ُحلَّه» به معناى لباس زینتى است.
َده به معناى چیزى است که پیوسته تجدید و نو می شود  ُمَجدَّ

و هرگز کهنه نخواهد شد. 
سپس امام(ع) در سومین جمله می فرماید: «فکر آئینه صافى 

است.»؛ (َوالِْفْکُر ِمْرآٌة َصافَِیٌۀ)
منظور از فکر همان اندیشیدن پیرامون مسائل مختلفى است 
که بر انســان وارد می شود و به تعبیر فالسفه، حرکتى ذهنى 
به سوى مقدمات است و از مقدمات به سوى نتیجه ها. هرگاه این 
اندیشــه از هوا و هوس و حجاب هاي معرفت دور بماند، آئینه 
شفافى خواهد بود که چهره حقایق را به انسان نشان مى دهد و 
راه صحیح را در پرتو آن می یابد، دوســت را از دشمن و صواب 

را از خطا و حق را از باطل خواهد شناخت.   

 لغت  
ِوَراثَه: میراث - ُحلَل: جمع َحله. جامه هاي نو، پوشــاننده-

ده: تجدید شونده. ُمَجدَّ

باتوجه به تأکید و عنایت خاص «امیر سرلشــکر موسوى» فرمانده محترم کل ارتش جمهورى اسالمى ایران به امر 
گســترش 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 سیاســى 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 اســت نیز طى هر شماره یکى از حکمت هاى کتاب ارزشمند «نهج البالغه» و توضیح هاى الزم درباره آن را  درج 

کنیم.



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

 شهدا در دفاع از مرزهاى معنوى وارد میدان شدند

مقام معظم رهبرى و فرماندهى 
کل قوا(مدظله العالى) در تاریخ 30 
آبان 1400 در دیدار دست اندرکاران 
کنگره  شهداى استان ایالم، 
رهنمودهاى ارزشمندى درخصوص 
دفاع مقدس، پیام شهیدان  و سبک 
زندگى اسالمى بیان فرمودند. 
معظم له همچنین در تاریخ 21 آذر 
1400 در دیدار پرستاران و خانواده 
شهداى سالمت  به تبیین عظمت 
حضرت زینب(س) و سختى هاى 
کار پرستارى پرداختند که 
فرازهایى از بیانات معظم له را در 
ادامه مى خوانید.

 با شنیدن پیام شهیدان باید انگیزه و تالش را بیشتر کنیم
«...شــهیدان به ما مى گویند: راه خدا خوف و حزن ندارد، ترس و اندوه ندارد؛ در راه خدا بایســتى ثابت قدم بود، 
بایستى با قدرت حرکت کرد، باید با وسوسه هاى دشمنان متزلزل نشد. ملّت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتّحاد 

خود، اتّفاق خود، انگیزه خود و تالش خود را بیشتر کند؛ پیام شهیدان به ما این است.»

 نابغه اى مثل شهید رضایى نژاد در شرایط سخت جنگ تربیت شد
«فشار جنگ نتوانست از بروز استعدادهاى این مردم چیزى کم کند. زیر بمباران ها و در شرایط سخت یک نخبه 
نابغه اى مثل شهید رضایى نژاد تربیت مى شود. کسى که آن چنان رتبه علمى دارد که دشمن احساس مى کند وجود 
این آدم براى جمهورى اسالمى مایه ترقى است و باید او را از بین ببرند...کسى که شهید شد، یک مقدماتى در وجود 
و باطن و عملش الزم دارد که بدون این به انسان نمى دهند رتبه شهادت را؛ و این جوان دانشمند این مقام معنوى 

را داشت که شهید شد.»

 تالش و تحمل سختى ها ایران را به اوج خواهد  رساند
«بدون تالش، بدون مجاهدت فى سبیل اهللا، بدون تحّمل بسیارى از سختى ها هیچ ملّتى به  جایى نمى رسد؛ حاال 
[براى] ما هم اگر چنانچه سختى هایى هست، ان شاءاهللا تحّمل این سختى ها ملّت ایران را به اوج خواهد رساند، به 

قلّه خواهد رساند.»
 شهدا در دفاع از مرزهاى معنوى وارد میدان شدند

«...مسئله رزمنده ما که وارد میدان جنگ مى شود و حاال یا [کارش] به شهادت یا به جانبازى منتهى مى شود یا 
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نمى شود، فقط دفاع از مرز جغرافیایى نیست؛ او در دفاع از مرزهاى عقیده، مرزهاى اخالق، مرزهاى دین، مرزهاى فرهنگ، مرزهاى هویت، در دفاع 
از این مرزهاى مهم معنوى وارد مى شود؛ البّته دفاع از مرزهاى جغرافیایى کشور هم چیز باارزشى است و ارزش محسوب مى شود؛ اّما آن کجا و توأم 

شدن آن معنا با این معانى مهم و واالى دیگر کجا! [مسئله] شهداى ما این است.»

 زینب کبرا(س) عظمت روحى و عقلى زن را به تاریخ نشان داد
«زینب کبرا (س) در برابر حکام مغرور و متکبر، مظهر ایستادگى و اقتدار روحى است. زینب کبرا (س) توانست ظرفیت روحى و عقلى عظیم جنس 
زن را به همه تاریخ و همه جهان نشــان بدهد. به کورى چشــم آن  کسانى که جنس زن را تحقیر مى کردند و مى کنند، زینب کبرا (س) توانست علو 

مرتبه زن و عظمت قدرت روحى و عقالنى و معنوى زن را نشان بدهد.»
 
 حضرت زینب(س) با جهاد تبیین نگذاشت روایت دشمن از حادثه عاشورا، غلبه پیدا کند

«این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت؛ نگذاشت و فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند؛ کارى کرد که روایت او بر 
افکار عمومى غلبه پیدا کند. حاال تا امروز روایت زینب کبرا (س) از حادثه عاشورا در تاریخ مانده است.»

 پرستار، فرشته نجات است
«...پرستار کسى است که کمک مى کند به انسانى که در همه چیز محتاج کمک است؛ آب مى خواهد، غذا مى خواهد، آرامش در شب براى خوابیدن 
مى خواهد، تسکین درد مى خواهد، دارو مى خواهد و بقّیه حوائج گوناگون که پرستار [در رفع] این حوائج، مثل فرشته نجات به این انسانى که درنهایت 

احتیاج و نیازمندى است کمک مى کند...» 

 ارزش پرستارى یک ارزش مضاعفى است
«...ارزش پرســتارى این است که کار سختى است؛ کارهاى سخت اجر بیشترى دارد، ارزش بیشترى دارد. آن کارى که با دشوارى انجام مى گیرد، 
انسان براى آن تحّمل سختى مى کند، در میزان الهى داراى ارزش واالترى است؛ چون این کار با سختى همراه است که حاال اجمالى از سختى هایش 

را بعد عرض خواهیم کرد؛ بنابراین ارزش پرستارى یک ارزش مضاعفى است، بیش از کمک هاى دیگر است؛ چون کار سختى است.»

 پرستار مایه امنیت است
«...پرستار مایه امنّیت است؛ هم براى بیمار، هم براى کسان بیمار، هم براى بقّیه مردم که آزردگِى وجدانى من و شما را پرستارها برطرف مى کنند. 
پس بنابراین با این حساب، جامعه  پرستار نه فقط حّق بر بیمار پیدا مى کند، حّق بر من هم پیدا مى کند، حّق بر کسانى هم که با آن بیمار هیچ رابطه اى 

ندارند پیدا مى کند؛ براى خاطر اینکه به آنها امنّیت خاطر مى دهد.»

 سختى ها و تلخى هاى کار پرستارى
«...طبیعِت کار پرستارى سختى است، تلخى است. اینکه انسان مشاهده کند رنج بیماران را، درد کشیدن بیماران را، ناله هاى بیماران را، بى خوابى هاى 
بیماران را، انسان این را دائماً جلوى چشمش ببیند، خب این تلخ است دیگر، این خیلى سخت است، این جزو سخت ترین چیزها براى انسان است... 

در مواقعى این سختى چند برابر مى شود، مثل دوره  کرونا و همچنین در دوره دفاع مقّدس...» 

 سختى کار پرستاران در دوران کرونا
«...دوره کرونا هم همین جور [بود]؛ در دوره کرونا هم انصافاً کار به طور مضاعف ســخت شــد. ساعت هاى کار افزایش پیدا کرد، مرخصى ها کاهش پیدا 
کرد. در تعطیالت نوروزى، پرستار به خانواده خودش، به فرزند خودش، به همسر خودش، به پدر و مادر خودش نتوانست برسد؛ اینها خیلى معنا دارد، اینها 
خیلى مهم است. در اوقاتى که همه استراحت مى کنند، همه مشغول زندگى و التذاذ از زندگى هستند، این پرستار در بیمارستان مواجه با تلخى، مواجه با 
بیمارى [است] و به خانه سر نمى زند؛ اینها سختى ها است. بعد هم مشاهده  مرگ و میرها؛ خب مگر انسان چقدر طاقت دارد که مردن اشخاص را مشاهده 
ـ بودند! اینها سخت است؛ خیلى سخت است.» ـ پیر، جوان، زن، مردـ  کند؟ در دوره  کرونا چقدر این پرستارها در بیمارستان ها شاهد جان دادن انسان هاـ 
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فرمانده

امیر سرلشکر موسوى:
پرستارى، جایگاه بزرگ و واالیى است

«امیر سرلشکر موسوى» فرمانده کل ارتش جمهورى اسالمى ایران، در ارتباط تصویرى با پرستاران و پیراپزشکان بیمارستان هاى 
ارتش جمهورى اسالمى ایران در سراسر کشــور که به مناسبت والدت حضرت زینب(س) و با حضور «امیر دریادار سیارى» فرمانده 
قرارگاه پدافند زیســتى ارتش و «امیر دریادار دوم مداح» معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکى ارتش برگزار شد، ضمن 
تبریک والدت زینب کبرا(س)، اسوه صبر و مقاومت و گرامیداشت روز پرستار، گفت: از زحمت هاى پرستاران و پیراپزشکان تشکر و به 
روح بلند همه شهداى مدافع سالمت اداى احترام مى کنم. اگر بخواهیم از زحمت هاى پرستاران و جایگاه این عزیزان تجلیل کنیم، باید 
هر روز یک مراسم براى تجلیل از آنها برگزار کنیم، ولى این مراسم که سالى یک بار و در روز والدت بزرگ بانوى اسالم برگزار مى شود، 
درواقع نمادى از قدردانى ما از جامعه پرســتارى است. ما در ارتش به خوب بودن و حتى ممتاز بودن قانع نیستیم، بلکه به دنبال الگو 
بودن و ارائه الگو هستیم. ارتش جمهورى اسالمى ایران، مجموعه اى از انسان هاى باانگیزه و متعهد است که بهترین انتخاب را در زندگى 
خود کرده اند و در این سازمان که به «انضباط»، «سالمت کارکنان» و «رعایت سلسله مراتب» شناخته مى شود، مشغول انجام وظیفه 
هستند. مجموعه بهداشت و درمان ارتش نیز به عنوان بخشى از ارتش جمهورى اسالمى ایران مى تواند از مرز خوب و ممتاز بودن عبور 

کرده و خود را به عنوان الگو به جامعه معرفى کند.
1400/09/8

1400/09/10
 بازدید فرمانده کل ارتش از مرکز آموزش شهداى وظیفه نیروى دریایى ارتش در سیرجان

«امیر سرلشکر موسوى» با حضور در مرکز آموزش شهداى وظیفه و آمادگاه نیروى دریایى ارتش در سیرجان و بازدید از بخش هاى مختلف 
این یکان ها گفت: کار هم رزمان ما در نیروى دریایى ارتش در مأموریت ناوگروه75 و سایر مأموریت هاى عملیاتى، بسیار عظیم و ستودنى است، 

اما آنچه آن را برکت داد و منّور و متجلّى کرد، دو پیام فرماندهى معظم کل قوا (مدظله العالى) در بازگشت ناوگروه و تقریظ اخیر معظم له بود.
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1400/09/11
 بازدید فرمانده کل ارتش از پروژه هاى عمرانى نیروى زمینى ارتش

 فرمانده کل ارتش در بازدید از پروژه هاى عمرانى نیروى زمینى ارتش در کرمان گفت: لبخند رضایت کارکنان خدوم ارتش، تضمین کننده 
دنیا و آخرت فرماندهان و سایر دست اندرکاران پروژه هاى عمرانى است.

1400/09/21
 افتتاح نمایشگاه دستاوردهاى نیروى دریایى ارتش با حضور فرمانده کل ارتش

 نمایشگاه دستاوردهاى دفاعى نیروى دریایى راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ایران با حضور «امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوى» 
فرمانده کل ارتش افتتاح شد. در این نمایشگاه مجموعه اى از توانمندى هاى نیروى دریایى ارتش شامل تجهیزات و سامانه هاى دفاعى در 
حوزه سطحى، زیرسطحى، موشکى، پهپادى و... در دو بخش عمومى و محرمانه به نمایش گذاشته شده است. همچنین یک دستاورد جدید 

کامًال بومى در حوزه پایش زیر دریا با عنوان مبدل هاى آکوستیکى به نمایش گذاشته شد.

1400/09/21
 یاوه گویى هاى رژیم صهیونیستى از سر ترس است

 فرمانده کل ارتش با اشــاره به یاوه گویى هاى رژیم صهیونیســتى، گفت: یاوه گویى صهیونیســت ها از سر ترس و وحشت است، وگرنه 
سردمداران این رژیم منحوس مى دانند که اگر ذره اى بخواهند یاوه گویى هایشان را به عمل نزدیک کنند، پاسخى درخور دریافت خواهند 

کرد و چه بسا آن مهلت حیاتشان هم زودتر به پایان برسد.

1400/09/25
 نشست هم اندیشى فرمانده کل ارتش با مشاوران جوان

 در ادامه نشســت هاى صمیمانه و هم اندیشــى فرمانده کل ارتش با مشاوران جوان، دانشــجویان دانشگاه هاى افسرى، علوم پزشکى و 
هنرآموزان مراکز آموزش درجه دارى ارتش با «امیر سرلشــکر موســوى»، دیدار و گفت وگو کردند. امیر سرلشکر موسوى در این نشست 
ضمن تبیین اهداف و راهبردهاى ارتش در حوزه هاى گوناگون و اهمیت پرورش در مراکز آموزشــى گفت: در دانشگاه هاى افسرى همواره 
«پرورش» مقدم بر (آموزش) اســت و هیچ مقامى نیز باالتر از مقام سربازى و هیچ افتخارى باالتر از سربازى دین و وطن تحت فرماندهى 

ولى امر مسلمین(مدظله العالى) وجود ندارد.

1

1

2

2

3

3
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على حسین احمدى

پژوهش، پژوهش، 
مقدمه ارتش دانش بنیانمقدمه ارتش دانش بنیان

گفت وگو با رئیس اداره علوم، تحقیقات و فناورى (عتف) ارتش جمهورى اسالمى ایران
 و گزارش میز تخصصى ناشران ارتش به مناسبت هفته پژوهش

پژوهشگران پرتالش ارتش جمهورى اسالمى 
ایران محســوب مى شــود. توجه، حمایت و 
پرداختن به پژوهــش از روش هاى اصلى و 
شناخته شــده براى توسعه سازمان هاى دانا 
(دفاعى، امنیتى، نظامى و انتظامى) به شمار 
مــى رود. ایــن واقعیت در ارتــش به عنوان 
پرسابقه ترین سازمان تأمین امنیت در ایران 
اسالمى، بیش از سایر سازمان ها نقش آفرین 
است. درواقع پژوهش مقدمه تحول در ارتش 
و دســت یابى به ارتِش دانش بنیان محسوب 

مى شود. بســیارى از توفیق هاى کسب شده 
در ارتش، مرهون انجام فعالیت هاى دانشى 
و پژوهشى است. ارتش به فاصله چند دهه، 
از سازمان نظامى وابسته به مستشاران غربى 
و تجهیــزات خارجى، به ســازماِن پیش رو 
و در آســتانه دســت یابى به سازمان دفاعى 
دانش بنیــان، با تــوان تولید دانــش نافع و 
محتواى علمى و تجهیزات و تسلیحاِت بومى 
مبدل شــد که اثرگذارى اقدام هاى آن، در 
صدها کیلومتــر دورتر و در اقیانوس اطلس، 

  امیر، لطفاً در ابتدا اهمیت و ارزش تحقیق
و پژوهش در ارتش را به صورت مختصر بیان 

کنید.
َِّذیَن أُوتُواْ  َِّذیَن َءاَمُنواْ ِمنُکْم َو ال ُ ال «یَْرَفِع اهللاَّ
ـَــت» خداوند کسانى را که ایمان  الِْعلَْم َدَرَج
آورده اند و کســانى را که علم بــه آنان داده 
شده، درجات عظیمى مى بخشد.(مجادله/11)

25 آذرمــاه، روز پژوهــش در جمهورى 
اســالمى ایران و همچنیــن هفته پژوهش، 
فرصتى مناسب براى قدردانى از دانشگران و 
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امنیت میهن اسالمى موفق و مؤید باشند. 

  امیر، نحوه تشکیل اداره علوم، تحقیقات
و فناورى(عتف) در ارتش چگونه بوده است؟
حدود یک ســال قبل برنامه ریزى  شد که 
تمام تحقیق هاى ارتش جمهورى اســالمى 
ایران، شامل تحقیق هاى نظرى و صنعتى یا به 
تعبیر دیگر تحقیق هاى صنعتى یا غیرصنعتى 
یکپارچه شود؛ چرا که با تشکیل معاونت علوم، 
تحقیقــات و فناورى در ســتاد کل نیروهاى 
مسلح، مقرر شده است در سازمان هاى عمده 
نیروهاى مسلح کشــورمان که ارتش یکى از 

آنهاست نیز معاونت علوم، تحقیقات و فناورى 
شکل بگیرد و باتوجه به بروکراسى و زمان بر 
بــودن این فرایند، برابر تدبیر هیئت رئیســه 
ارتش، اداره تحقیقات ارتش جمهورى اسالمى 
ایران به اداره علوم، تحقیقات و فناورى تغییر 
نام یافت تا شــرح وظایفى که معاونت علوم، 
تحقیقات و فناورى در آینده خواهد داشت را 

به صورت موقتى انجام دهد.
 در حــال حاضر تالش بر این اســت که 
تحقیقات نظرى و صنعتى و مدیریت نخبگان 
را به صــورت یکپارچــه در ارتش جمهورى 
اسالمى ایران راهبرى، سیاست گذارى، رصد 
و پایــش کنیم تا از تحقیق هــاى نظرى به 

تحقیق هاى صنعتى برســیم و کاربرد عملى 
تحقیق ها در عرصه صنعت نیز مشاهده شود. 
ان شااهللا به زودى تشکیل معاونت عتف ابالغ 
خواهد شــد که مســئولیت ما را سنگین تر 

مى کند.

  آیا همه پژوهش هاى ارتش یکپارچه است
و از این مرکز هدایت مى شوند؟

بله ما بــراى اجراى صحیــح و کاربردى 
نظرى  حوزه هــاى  در  ارتش  پژوهش هــاى 
و صنعتى، شــوراى عالــى تحقیقات ارتش 
جمهورى اســالمى ایران را داریم که نیروها 

نیازمندى هاى پژوهشى خود را ابتدا در شوراى 
تحقیقات خودشــان و براساس نیازسنجى و 
اولویــت مطرح مى کنند و با تأیید آنها، براى 
ســتاد ارتش جمهورى اسالمى ایران ارسال 
مى کنند. در شــوراى عالى تحقیقات ارتش 
جمهورى اسالمى ایران که به ریاست محترم 
ستاد و هماهنگ کننده ارتش (که به ریاست 
اداره عتف تفویض اختیار کرده اند) براساس 
اولویت بنــدى، محدودیت هــاى اعتبــارى، 
نیازســنجى و نظرات معاونت هاى تخصصى 
ارتش جمهورى اسالمى ایران درباره طرح ها 
تصمیم گرفته مى شود که آیا این پروژه انجام 

شود یا خیر.

در راســتاى تأمین منافع ملى ایران اسالمى 
متجلى شده است.  

همان گونــه کــه فرماندهــى معظم کل 
قوا(مدظله العالــى) فرمودنــد: «علم گرایی  و 
علم محوري بایــد در همه بخش ها، گفتمان 
مســلط جامعه شــود.» تــالش اداره علوم، 
تحقیقات و فناورى ارتش جمهورى اسالمى 
ایــران نیــز بر این اســت کــه علم گرایى و 
علم محــورى در همه بخش هــا به گفتمان 
مســلط ارتش مبدل شــود. ما در ادامه این 
مســیر، دلگرم به حمایت هاى هیئت رئیسه 
محترم ارتــش جمهورى اســالمى ایران و 
همچنین پشتوانه دانشــگران، پژوهشگران، 
نویســندگان و کنشــگران حــوزه دانش و 

پژوهش ارتش هستیم.
باتوجه بــه تدابیــر و تأکیدهــاى امیر 
فرماندهــى محتــرم کل ارتش درخصوص 
اجرایــى کــردن بیانیــه گام دوم انقالب 
اســالمى در ارتش، نقش پژوهشــگران و 
دانشــگران ارتش در این عرصــه، بیش از 
پیش اثرگــذار خواهد بود. در این راســتا 
اینجانب هفته پژوهش را صمیمانه به همه 
شما دانشــگران، پژوهشگران، نویسندگان، 
اندیشمندان، اعضاى هیئت علمى، نخبگان، 
دانشــمندان، فرهیختگان، کارشناســان و 
مســئوالن پرتالش حوزه دانش و پژوهش 
در ســطح ارتش جمهورى اســالمى ایران 
تبریک و تهنیــت عرض و بیان مى کنم که 
قدردان تالش هــاى مجاهدانه همه عزیزان 
هســتیم. آزومندیــم که بــا الگوپذیرى از 
شــهداى گران قدر به ویژه شهداى دانش و 
پژوهش ارتش، با تبعیت و پیروى از تدابیر 
و منویــات ارزشــمند فرماندهى معظم کل 
قوا(مدظله العالى) به ویژه در توصیه نخست 
بیانیه گام دوم انقالب اســالمى (مبتنى بر 
علم و پژوهش) و با در نظر گرفتن نقشــه 
علمــى داجــا (دفاعى، امنیتــى جمهورى 
اســالمى ایران)، در بالندگى، سرافرازى و 
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 در این زمینه چه میزان موفق بوده اید؟
این اقدام باعث شــده در ارتش کار موازى 
انجام نشــود و همچنین اگرچه در هیچ جا 
معمول نیســت که از نمونه اولیه یک پروژه 
تحقیقاتــى، کار عملیاتى به دســت آید، اما 
بســیارى از پروژه هاى تحقیقاتى ما در حوزه 
صنعتى، بــه کار عملى منجر مى شــود. در 
شــوراى تحقیق هاى نظرى هم همین روال 
اســت و باتوجه به یکپارچگى ایجادشــده، 
نیازسنجى  براســاس  نظرى  حوزه  ایده هاى 
به امور کاربردى و تحقیقات صنعتى تبدیل 

مى شوند.

  به  نظر مى رســد با قــرار گرفتن امیر
سرلشکر موسوى در منصب فرماندهى کل 
ارتش، دانش و پژوهش در ارتش اهمیت و 
شتاب بیشترى یافته است، نظر شما در این 

زمینه چیست؟
باتوجه به ســابقه امیر سرلشــکر موسوى 

در زمینــه تحقیقات نظرى و اینکه ایشــان 
قبًال رئیس مرکز مطالعــات راهبردى ارتش 
جمهورى اســالمى ایران بودند، قرار گرفتن 
ایشان در منصب فرماندهى ارتش، از ابتدا این 
حس را در ارتش به وجود آورد که تحقیقات 
در ارتش باید یکپارچه و کاربردى شــوند و 
به صورت ویترین درنیایند. ایشــان در حال 
حاضر برنامه هاى ما را با حساســیت خاصى 
پیگیرى مى کنند و تمام پروژه هاى سطح2 ما 
با امضاى شخص فرمانده کل ارتش تصویب 
مى شــوند. ایشان تحقیق و پژوهش را جدى 
گرفته  و حمایت مى کنند. باتوجه به سوابقى 
که ایشان دارند، همواره انتظارشان از ما واقعى 
است و امیدواریم بتوانیم آنها را برآورده کنیم.

  احساس مى شــود فعالیت این اداره در
حوزه مدیریت دانش بیشــتر از سایر ابعاد 
تحقیقات نظرى اســت، لطفاً در این مورد 

توضیح بدهید.
در نظر داشته باشیم که در مدیریت دانش 

با دو رویکرد مواجه ایم. در رویکرد نخســت؛ 
مدیریت دانش به معناى مدیریت بر تجارب 
و مستندســازى درس آموخته هاســت. این 
مدیریت براى انتقال تجارب، درس آموخته ها 
و مســتندات و خالصه اینکه دانِش ضمنى و 

دانِش آشکار به سایر افراد سازمان است. 
ولــى در رویکــرد دوم؛ مدیریت دانش به 
معنــاى مدیریت بر دســتاوردهاى دانش و 
پژوهش اســت. این دستاورد ممکن است در 
فصل پنجم یک طرح تحقیقاتى، در کاربست 
یک تجربــه، در یک ایده ى مبدل شــده به 
محصول، در خروجى یک  جلســه از هیئت 
اندیشه ورزى باشد. در این رویکرد، مدیریت 
دانش، خروجى همه ابعاد دانش و پژوهش را 

در بر مى گیرد. 
فرایند دانش و پژوهش در ارتش، ترکیبى از 
این دو رویکرد را در درون خود دارد. بنابراین 
وقتى مى گوییم که مدیریت دانش در ارتش 
به نسبت سایر ابعاد دانش و پژوهش پیشتاز 
است، به این معناست که تمام ابعاد دانش و 
پژوهش در ارتش، به صورت هماهنگ پیشتاز 
هستند. در این رویکرد، اگر در مدیریت دانش 
موفق ترهستیم، یعنى در تمام ابعاِد دانش و 

پژوهش موفق شده ایم.   
از دیدگاه رویکرد نخســت، البته در حوزه 
ارتش،  در  سیاســت گذارى  دانش،  مدیریت 
قبل از اینکه به ســایر ابعاد تحقیقات نظرى 
پرداخته شــود، انجام شده است و به همین 
دلیل امور آن نظــم یافته و اقدام هاى خوبى 
انجام  شده اســت؛ به خصوص در زمینه هایى  
همچون انواع تجربه نگارى و مستندســازى، 
میز تخصصى مدیریت دانش، میز تخصصى 
ناشــران، قرارگاه جهــادى مدیریت دانش و 
نمایشــگاه هایى که در رده هاى دانشــى و 
پژوهشــى در حوزه مدیریــت دانش برگزار 
شده اســت. درخصوص تحقیقات نظرى که 
بایستى همانند مدیریت دانش مهم شمرده 
شوند، مشکل عدم یکپارچگى وجود داشت که 
اکنون برطرف شــده و قطعاً در آینده، اداره 
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پژوهش هاى نظرى نیز مثل تحقیقات صنعتى 
کار خود را انجام خواهد داد و راهى براى ورود 

به تحقیقات صنعتى خواهد شد.

  کدام سازمان ها و نهادها به عنوان همکار
شــما درخصوص دانش و پژوهش فعالیت 

مى کنند؟
همان گونه کــه گفتم، در ارتش جمهورى 
اسالمى ایران، اداره علوم، تحقیقات و فناورى، 
متولى دانش و پژوهش به شمار مى رود. این 
اداره که در آینــده نزدیک با عنوان معاونت 
فعالیت خواهد کرد، سیاست گذار، تصمیم ساز، 
تصمیم گیر و ناظر بر اجــراى حوزه دانش و 
پژوهش در ارتش به شــمار مى رود. این اداره 
داراى چندین رده دانشــى و پژوهشى است 
که اقدام هاى حوزه علوم، تحقیقات و فناورى 
توسط این رده هاى دانشى و پژوهشى پیگیرى 
مى شود. در این میان هفت دانشگاه ارتش هم 
در میان رده هاى دانشــى و پژوهشى حضور 
دارند. روند فعالیت ها براساس اسناد باالدستى 
به گونه اى است که دانشگاه هاى ارتش باید به 

سمت پژوهش محور شدن حرکت کنند.

 میزهاى تخصصى اداره علوم، تحقیقات  
  و فناورى ارتش  

در ادامه این گفت وگو، در نشست هم اندیشى 
میز تخصصى ناشــران ارتش که به مناسبت روز 
پژوهش در دانشگاه پدافند هوایى خاتم االنبیا(ص) 
برگزار شد، حضور یافتیم که در این نشست رئیس 
اداره علوم، تحقیقات و فناورى ارتش به میزهاى 
تخصصى این اداره اشاره کرد و با بیان  اینکه قطب 
علمى و فناورى هر نیــرو قطعاً نخبگان آن نیرو 
هستند، گفت: تعامل و هم افزایى هدفمند با سایر 
دانشگاه هاى سطح کشــور باید سرلوحه تمامى 
مراکز آموزشــى و دانشــگاهى ارتش قرار بگیرد. 
بنابراین الزم اســت، فرماندهان و مدیران سطح 
باالى ارتش بیش از پیش زمینه تحقیق و پژوهش 
را براى همه اســتادان و دانشجویان دانشگاه هاى 

ارتش فراهم و ابزارهاى تشــویقى الزم را در این 
خصوص پیش بینى و فراهم کنند. نشان و منزلت 
ارتش جمهورى اسالمى ایران که کهن ترین یکان 
امنیتى کشور است، پیشرفت علم و فناورى است 
که این مهم به دســت جوانان، نخبگان و استادان 

فراهم مى شود.
 در حــال  حاضر چندین میز تخصصى داریم. 
این میزها در راســتاى تدابیــر فرماندهى معظم 
کل قوا(مدظله العالــى) درخصــوص هیئت هاى 
اندیشــه ورزى تشکیل شــده اند. این میزها برابر 
شیوه و ســازوکار هیئت هاى اندیشه ورزى عمل 
مى کننــد. اعضاى میزها شــامل افــراد خبره و 
نخبــه در حوزه هــاى مختلف تخصصى اســت. 
به عنوان مثال میز تخصصى مدیریت دانش و میز 
تخصصى ناشران شامل اندیشمندان، خبرگان و 
نخبگان این دو حوزه است. مصوبات این میزهاى 
تخصصى در فرایند تصمیم سازى، سیاست گذارى، 
تصمیم گیرى، نظارت بر اجرا و حتى اجرا، کارایى 
دارد. جلسه ها و مصوبه هاى این میزها داراى توان 

اثرگذارى بر فرایند دانش و پژوهش در سراســر 
کشور اســت. به عنوان مثال ارتش داراى چندین 
ناشر ســازمانى، فصلنامه و ماهنامه علمى و چند 
ناشر غیرسازمانِى همســو است که عملکرد این 
ناشــران و نشریات بر وضعیت نشر کشور اثرگذار 
اســت. به ویژه اینکــه اکنون ارتــش جمهورى 
اســالمى ایران قطب و محل مراجعه دانشــى و 
پژوهشى در حوزه هاى گوناگون نظیر هوانوردى 
نظامى، دریانوردى، فرماندهى و کنترل و... است. 
مصوبات این میزهاى تخصصى بر فرایند عملکرد 
این ناشران و نشریات اثرگذار است و در نتیجه بر 
فرایند بخش وسیعى از تبادل دانش در حوزه هاى 
تخصصى در کشور اثرگذار است. درواقع فعالیت 
این میزها داراى اثرگذارى مثبت بر فرایند دانش 
و پژوهش ارتش،  نیروهاى  مسلح و حتى  کشور 

است.  
در این میز همچنین ناشران ارتش به ارائه 
نظرهاى خود در خصوص ارتقاى سطح کیفى 

و کمى تولیدهاى خود پرداختند.
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گفت وگو با فرمانده آموزشکده بدو خدمت  پایوران نیروى دریایى ارتش  - رشت
محمدناصر بیاتى

شده اند، پس از طی دوره مقدماتی در تهران، به 
این آموزشکده اعزام و در اینجا دوره هاي مصوب 
آموزشی را در مدت زمان تعیین شده می گذرانند 
که به این آموزش ها، آموزش بدو خدمت و به این 
مرکز آموزشــی نیز «آموزشکده بدو خدمت  
پایوران» گفته  مى شــود. فارغ التحصیالن این 
مرکز، با درجه مهناویی یکم و مهناوي دوم جهت 
ادامــه خدمت خود به مرکز یــا یکان  هاي تابعه 

نیروي دریایی اعزام می شوند.

  ســرفصل هاي آموزشــی و تربیتــی این
آموزشکده را به طور خالصه بیان کنید؟

سرفصل برنامه هاي آموزشی از طریق مبادي 
باالدستی مانند معاونت تربیت و آموزش ارتش که 
از فرامین فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالى) 
استخراج شــده، به عنوان برنامه جامع آموزش و 

  جناب ناخدا، چرا به این مرکز، آموزشــکده
بدو خدمت گفته مى شود؟

 با تشــکر از زحمات شــما اصحاب رسانه و 
تبریک روز نیروي دریایــی ارتش به هم رزمانم 
در  این نیرو که ایثارگرانه از مرزهاي آبی کشــور 

حراست می کنند، 
برابر شــرح وظـایف، درجه دارانی که با مدرك 
تحصیلی دیپلــم جذب نیــروي دریایی ارتش 

مرکز تربیت و آموزش بدو خدمت پایوران نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران در شهرستان رشت و در مرکز آموزش 
تخصص هاي دریایی باقرالعلوم(ع) واقع شده اســت. مأموریت این مرکز، تربیت و آموزش بخشی از درجه دارانی است که پس از 

موفقیت در جذب و استخدام و طی دوره رزم مقدماتی در مرکز آموزش جواداالئمه(ع)، به این مرکز اعزام می شوند. 
فرماندهی این مرکز را «ناخدا دوم تفنگدار دریایی محســن مؤذن» از افسران دانش آموخته دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) 
نوشهر برعهده دارد. از افتخارات این فرمانده دریافت هدیه از دست فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی)، به عنوان فرمانده نمونه 

گردان دانشجویی دانشگاه هاي افسري ارتش است.
در شماره قبلى نشریه، گزارشی از مرکز تخصص هاي دریایی باقرالعلوم(ع) نوشهر منتشر کردیم که در آنجا با فرماندهی، رئیس 
عقیدتی سیاسی مرکز و همچنین رئیس بیمارســتان ولیعصر(عج) به گفت وگو پرداختیم. در این شماره از نشریه به گفت وگو با 

فرمانده مرکز آموزش تخصص هاى دریایى باقرالعلوم(ع) و چند نفر از فراگیران ممتاز این مرکز آموزشی می پردازیم.

فارغ التحصیالن این مرکز، 
مهارت محور آموزش می بینند
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سینما و خانه دانش آموزي و برگزاري سفرهاي 
زیارتی و سیاحتی متنوع نیز ازجمله برنامه هاي 
این مرکز براي بهبود شــرایط رفاهی فراگیران 

است.

  شبانه روزي مرکز  این  در  آموزشی  دوره  آیا 
است؟

بله براســاس آیین نامه، آموزش در این مرکز 
به صورت شــبانه روزي اســت. البته اخیراً براي 
فراگیران متأهل بومی امکان اعزام به مرخصی در 
پایان هفته فراهم  شده است.  براي دانشجویان 
متأهل غیربومی نیز سعی بر آن است که در طول 
ترم و باتوجه به شــرایط و مقتضیات، آنها را به 

مرخصی اعزام کنیم.

  باتوجه به موضــوع جنگ هاي نوپدید، این
مرکز چه اقدامات آموزشــى متناسبی را در 

برنامه هاي خود گنجانده است؟
پژوهش هــاي متعــددي توســط قــرارگاه 
جنگ هــاي نوپدید مرکز صــورت می گیرد که 
نتایــج آن در قالب راهکارهایــی براي فراگیران 
ارائه می شــود. حلقه هاي معرفــت و کانون هاي 
تفکر هم وجــود دارد که با حضور اســتادان و 
کارشناســان مربوطه، مبانــی تئوریک این نوع 
جنگ ها به دانشــجویان تعلیم داده می شــود. 
دســت برگ ها  نوپدید  جنگ هاي  قرارگاه  مرکز 
و اطالع نگاشــت هایی را هم در این زمینه تهیه 
می کند و سطوح پیشرفته آن هم در آینده ارائه 
خواهد شد. درخصوص جنگ نوین هم در سطوح 
عالی در حال ارائه آموزش هستیم. موضوع هایى 
همچون جنگ هاي شیمیایی، میکروبیولوژي و 
هسته اي، آموزش داده می شــوند. ارائه مطالب 
کامًال تخصصی و پیشــرفته است، به طوري که 
بسیاري از دانشجویان مراکز علمی خارج از ارتش 
نیز بــراي گذراندن دوره هاي جنگ نوین به این 

مرکز معرفی می شوند.

  چه رســته هایی در این مرکز آموزش داده 
می شوند؟

به غیر از رســته تفنگدار دریایی که در مرکز 
آموزشى شهر منجیل آموزش داده می شود، بقیه 

تربیت فراگیران نیــروي دریایی ابالغ و تدوین 
 شــده و برنامه هاي این آموزشکده نیز بر مبناي 
این اسناد است. برنامه ها از زمان بیداري فراگیران 
آغاز و تا پایان روز ادامه دارد. از جمله برنامه هاي 
آموزشی فراگیران اهتمام به یادگیري آموزش ها 
و رعایت نظافت شــخصی و عمومی اســت که 
رعایت این موارد مســئولیت پذیري را در افراد 
بیشــتر می کند؛ وقت شناسی، آشنایی با آداب و 
معاشرت نظامی، آیین نگارش هاي نظامی، تبیین 
بیانیه گام دوم انقالب، دشمن شناســی و... نیز 
ازجمله مواردي هستند که به فراگیران آموزش 

داده می شوند. 
یکــی از آثار مثبــت این آموزش هــا در این 
آموزشکده، کشف اســتعداد فراگیران است؛ در 
نتیجه این آموزش هــا، برخی از فراگیران موفق 
به حفظ قرآن شــدند و برخی نیــز با اختراع و 
ســاخت تجهیزاتی خاص ماننــد آب پاش مواد 
ضدعفونی کننده، توانستند استعدادهاي خود را 

شکوفا کنند.

  چه امکانات ورزشــی و رفاهی براي بهبود
شرایط فراگیران فراهم  شده است؟

یکــی از مجهزترین مراکز ورزشــی در این 
آموزشــکده وجود دارد، به ویژه در ورزش هاي 
آبی مثل شنا (بقا در شــرایط خاص دریایی) 
و قایق رانی که در اولویت قــرار دارند. احداث 
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رســته  هاي تخصصی مورد نیــاز نیروي دریایی 
ارتش در این آموزشــکده ارائه می شود؛ ازجمله 
آنها می توان به رسته هاي عرشه، مکانیک، آماد، 
بــرق، غواصی، توپخانه، ملوان، زیرســطحی و... 
اشاره کرد که ان شااهللا در آینده نزدیک دو رشته 

پهپادي هم به این مجموعه اضافه خواهد شد.
برابر تدابیر صورت گرفته، فارغ التحصیالن این 
مرکز، مهارت محور آمــوزش می بینند؛ بنابراین 
80 درصد آموزش ها عملی اســت. بخشــی از 
آموزش هــاي عملی و تخصصى در کارگاه ها و با 
به کارگیري شبیه سازها، در داخل مرکز صورت 
می گیرد؛ درنهایت با حضور در یکان شــناور در 
قالب دوره هــاي کارورزي این آموزش ها تکمیل 
می شــوند. در پایان دوره نیز فراگیران با حضور 
در ناو ها، یکان هاي سطحی، زیرسطحی، هواناو، 
بالگــرد و... این آموزش ها را به صورت تکمیلی و 
عملیاتی فــرا می گیرند. براي مثال در مأموریت 
اخیــر نیروي دریایــی که ناوگروه مــا به بندر 
ســن پترزبورگ اعزام و بیــش از 70هزار مایل 
دریایی را طی کرد گروهــی از فارغ التحصیالن 
سال گذشته این مرکز براي آموزش هاي تکمیلی 

در این مأموریت حضور داشتند.  

 نحوه جذب استادان این مرکز چگونه است؟
جذب استادان در این سامانه با رویکرد خاصی 
انجام می شود؛ سالیانه یک گروه ویژه از استادان 
مرکز و کارشناســان مجرب به یکان هاي متعدد 
مراجعه می کنند و با در نظر گرفتن شاخص هایی 
همچون مسائل اعتقادي، دانش تخصصی، توان 
نظامی و تجربه خدمت در مناطق جنوبی کشور، 
افرادي که واجد شــرایط براي تدریس در مرکز 
باشند را شناسایی و ارزیابی می کنند. آنان پس 
از موفقیــت در ایــن ارزیابی هــا و هماهنگی با 
سلسله مراتب، به عنوان استاد و مربی به این مرکز 

اختصاص داده می شوند.

  آیا شیوع بیماري کرونا بر روى فعالیت هاى
این مرکز یا تعطیلی آن نیز تأثیرى داشته است؟
خیــر، برنامه ها و فعالیت ها بــا اجراي کامل 
پروتکل ها، ضدعفونی هاي عمومــی و انفرادي، 
اختصاص تخت خواب هاي دوطبقه به یک نفر و 
فاصله گذاري هاي دقیق و رعایت شیوه نامه هاي 
بهداشتی اجرا شدند. خدا را شکر می کنیم که در 
طول شیوع بیماري کرونا، حتی یک مورد فوتی 
هم نداشتیم و هیچ یک ازفراگیران ما  دچار این 

بیماري نشدند.
 

در ادامه با ســه نفر از فراگیــران ممتاز 
گفت وگویی  پایوران  خدمت  بدو  آموزشگاه 

انجام داده ایم که می خوانید
 باید به عضویت در این نیرو افتخار کرد 

  ضمن معرفی خود، در خصوص دوره اي که
می گذرانید، توضیحاتی ارائه فرمایید؟

شــهرام فالحــی فراگیر رشــته امور 
رایانه، از استان کرمانشــاه هستم. در تاریخ 
1398/06/12 به اســتخدام نیروي دریایی 
ارتش جمهوري اســالمی ایران درآمدم و در 

حال آموزش در این مرکز هستم.

  شما چه رتبه اي علمی در این دوره کسب
کردید؟

من در رسته و رشــته خودم یعنی رایانه 
رتبه اول علمی را کســب کرده ام. در دانش 
نظامی و فرماندهی هم در کل دوره حائز رتبه 

اول هستم.

  ،درباره دروسی که در این دوره می گذرانید
توضیحاتی بفرمایید.

سرفصل دروسی را که  می گذرانیم مطابق 
با فعالیت هایی اســت که در طول خدمت در 
یکان ها باید انجام بدهیم. تخصص ما تسلط 
بر عناوینی مثل مجموعه نرم افزارهایی مانند 
آفیس، ورد، اَکسس و سامانه بدون کاغذ براي 
مکاتبات اداري ضروري اســت و همین طور 
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برخی نرم افزارها مانند فتوشــاپ که برنامه 
گرافیکی اســت را به رغم این که در راستاي 
مأموریت مستقیم ما نیستند، در حد ضرورت 

آموزش می بینیم.

  آیا در طول دوره علوم نظامی هم تعلیم
داده می شود؟

بلــه روزهاي شــنبه و سه شــنبه کالس 
فرماندهــی نظامی اســت. در این کالس ها 
آداب روابط نظامی، مشــق صف جمع، آیین 
نگارش هاي نظامی، آداب مربوط به باشگاه هاي 

غذاخوري نظامی، آموزش داده می شود.

  انگیزه شما از ورود به یک سازمان نظامی
چیست؟

من به دو چیز عالقه دارم، یکی کار در یک 
سازمان نظامی و دیگري خدمت به مردم. فکر 
می کنم در این مجموعه به هردو مورد دست 
پیدا کردم. از طرفی دوســت داشتم کارم در 
راستاي رشته تحصیلی ام باشد چون به این 

رشته عالقه زیادي دارم.

  چرا از بین نیروهاي نظامی نیروي دریایی
را انتخاب کردید؟

تعدادي از بســتگانم در این نیرو خدمت 
می کنند و با شــرایط این نیرو آشنایی کامل 
دارم. نکته دیگر شرایط خاص خدمتی در این 
نیروست. یکان هاي نیروي دریایی عمدتاً در 
مناطقی که داراي دریا است، مستقر هستند 
و ایــن محدودیت موجب می شــود از محل 
زندگــی بومی خودم فاصله زیادي پیدا کنم؛ 
اما چون هدف اصلی ام خدمت به کشور است، 

این مشکالت مانع حرکت من نمی شود.

  این ورزشــی  و  رفاهی  امکانات  ازلحاظ 
مرکز چه خدماتی را به شما ارائه می دهد؟

در ایام تعطیل براي فعالیت هاي ورزشی ما 
برنامه هاي متعددي در نظر گرفته شده است، 

مثل شنا در دریا، والیبال ساحلی، همین طور 
روزهاي یک شــنبه، دوشنبه و چهارشنبه از 
سالن سینما اســتفاده می کنیم. فرماندهان 
مرکــز حتی در ایام تعطیــل هم به طور جد 
پیگیر فعالیت هاي ما از جمله  وضعیت تغذیه، 

استراحت، سالمت و موارد دیگر هستند.

  خانواده هاي شما دغدغه  و نگرانی از بودن
شما در این مرکز ندارند؟

خانواده ها هم کمابیش از همراهی دلسوزانه 
فرماندهان باخبر هســتند. حتی وقتی من 
دچار بیماري شــدم و در بیمارســتان بودم، 
فرمانده گروهان به دیدن من آمدند و خیلی 
احساس خوبی براي و من و خانواده ام داشت. 
در همین جا از زحمــات همه این بزرگواران 

تقدیر و تشکر می کنم.

  چه پیامی براي هم رزمان خود در نیروي
دریایی دارید؟

طبق پیام رهبــر عزیزمان، نیروي دریایی 
تنهــا یک نیروي نظامی نیســت. بلکه ابعاد 
مختلف سیاسی، اجتماعی هم دارد؛ لذا باید 
به عضویت در این نیــرو افتخار کرد. هرگاه 
مردم ناوهــاي نیروي دریایــی را می بینند 
احساس غرور و افتخار در آنها ایجاد می شود. 
بنابراین به همه هم رزمانم عرض می کنم که 

از بودن در این نیرو باید به خود ببالند.

 بودن در این نیرو 
  یکی از راه هاي تقّرب به خداست

  لطفاً خودتان را معرفی کنید و بگویید چه
رتبه اي علمی در این دوره کسب کردید؟

امیر رحمانی فراگیر ســال اول، از شهر 
سبزوار هستم که به عنوان برگزیده فرهنگی 

مرکز آموزش معرفی شدم.
 به برکت ارتش و فرماندهان و مسئوالن در 
این مرکز، و همین طور اساتید محترم قرآنی 
که راهنما و مشــاور مــن در امر حفظ قرآن 
کریم هستند، توانستم ســه جزء از قرآن را 

حفظ کنم. 
در حال حاضر هم در این مرکز، دارالتحفیظ 
و محلی براي آمادگی حفاظ و قّراء به منظور 
ارتقاي آمادگی جهت شــرکت در مسابقات 

سراسري نیروهاي مسلح ایجادشده است. 
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در ایــن مرکز بســتر براي رشــد معنویت 
فراگیران مهیاســت. به نظرم جایگاه معنوي 
براي یک نظامی در کشوري که اساس ساختار 
آن بر دین اســالم و مذهب شیعه قرارگرفته، 

یک امر ضروري است.

  انگیزه شما از استخدام در نیروي دریایی
چیست؟

با توجه به این که کارکنان نیروي دریایی 
غالباً در دریا به ســر می برنــد، فکر می کنم 
این شــرایط باعث دوري از گناه می شــود و 
در آموزه هاي دینی خود داریم که اگر کسی 
چهل روز از گناه دوري کند درهاي معرفت به 
روي او باز می شو. من احساس می کنم بودن 
در این نیرو یکی از راه هاي تقّرب به خداست. 

  با توجه به این که شــما موفق به حفظ
سه جزء از قرآن کریم شدید، این کار مانع 
که باید  آموزش هایی  و  دروس  به  پرداختن 

ببینید نشده است؟
به حمداهللا عالوه بر موفقیتم در حفظ قرآن 
کریم، در رســته تخصصی خودم هم  رتبه اول 
را کســب کردم. همه عزیزانی که در امر حفظ 
قرآن کریم فعالیــت می کنند در تحصیالت و 
دیگر اقدامات خود موفق هستند و نه تنها تأثیر 
منفی نداشته، بلکه بسیار هم مثبت بوده است. 
اوایل که شــروع به حفظ جزء ســی ام کردم، 
انگیزه ام بیشتر دریافت جایزه و تشویقی بود، اما 
به مرور با مفاهیم قرآن که آشــنا شدم، متوجه 
شدم که قرآن خود راه گشا است و با پرداختن 
به آن بســیاري از مشکالت برطرف می شود و 

ارزش قرآن در نظرم هرچه بیشتر و بهتر شد.

  چه راه  این  در  شــما  اصلی  مشوق هاي 
کسانی بودند؟

اوالً که لطف خداوند اصلی ترین عامل براي 
من در این مســیر بود؛ در مراحل بعدي که 
آن هم از الطاف الهی بود، آشــنایی با اساتید 
اخالقی همچــون ابراهیم آبادي و حجت اهللا 
کوثري بود که ثمره این آشنایی و بیانات شان 

درباره اعجاز قــرآن و کرامات آن، در زندگی 
من تأثیر فراوانی داشته است.

  شــرایط مرکز براي این که شما در مسیر
حفظ قرآن ثابت قدم باشید، چه طور بود؟

خدا را شکر فرمانده ام به من لطف داشتند 
و اتاقی را به من اختصاص دادند تا در ساعات 
فراغت براي حفظ قرآن از آن اتاق اســتفاده 
کنم. همین طور سایر فرماندهان در این مسیر 
از هیــچ کمکی دریغ نکردنــد، حتی برخی 
دروس را بــا مجوز فرماندهان به صورت خود 
مطالعه انجام می دادم تا زمان بیشتري براي 
حفظ قران داشته باشم. عقیدتی سیاسی هم 
در تأمین قلم قرآنی هوشمند که ابزار بسیار 
مفیدي براي حفظ قرآن است، کمک زیادي 
کرد. در دارالتحفیظ هم هرکدام از دوســتان 
که براي حفظ قرآن اقدام می کنند، می توانند 

از این ابزار استفاده کنند.

 چه پیامی براي هم رزمان خود دارید؟
توصیه می کنم براي حفظ آرامش خودشان 
به اهل بیت(علیهم السالم) و قرآن کریم، توسل 
و تمسک کنند، چرا که هیچ قدرتی نمی تواند 

چنین آرامشی را تأمین کند.

  مسیر بسیار ارزشمندي را  
   انتخاب کرده ایم  

 .خودتان را معرفی بفرمایید
حامد نویدي هســتم از اســتان گیالن. 
رسته مکانیک و کنترل صدمات که در شاخه 
فنی  وحرفه اي رشته کامپیوتر گرایش شبکه و 

نرم افزار تحصیل می کنم.

  انگیزه شما از استخدام در نیروي دریایی
ارتش چه بود؟

انگیزه من از پیوســتن به نیروي دریایی 
این بود که دوســت داشتم باعث افتخار پدر 
و مادرم باشــم، از طرفی عمــوي من هم از 
پیشکسوتان این نیروست و با مشورت وي و 

آگاهی از شرایط، به این نیرو پیوستم.

  شــرایط به لحاظ  مرکز  ایــن  امکانات 
آموزشی، رفاهی و بهداشتی به چه صورت 

است؟
 از نظر نــوع تدریس، تقریباً از هر موضوع 
به صورت کلی مطالبی ارائه می شود تا با آنها 
آشنا شویم. اساتید مرکز همگی متخصص و 
کارشناس هســتند و در ارائه مطالب تالش 

فراوانی دارند.
در اوقات فراغت با هماهنگی مســئولین 
مربوطه، از امکانات و تجهیزات باشگاه ملوان 
و فضاي ورزشــی که در مرکــز وجود دارد، 
اســتفاده می کنیم. ورزش صبحگاهی روزانه 

هم در برنامه تعریف  شده است.
 درخصــوص بیماري کرونا هم باید عرض 
بهداشــتی،  پروتکل هاي  رعایــت  بــا  کنم 
خوشــبختانه هیچ کــدام از فراگیران مبتال 
نشــدند. فرماندهــان و مســئولین مربوطه 
حتی در ایام تعطیل هم نســبت به فراگیران 
بی اطالع نیســتند و به صورت حضوري و در 
ساعات مختلف، مســائل مربوط به مرکز را 

پیگیري می کنند.

 شما چه پیامی براي همرزمان خود دارید؟
پیامی که دارم این اســت کــه فراگیران 
این مرکز مسیر بسیار ارزشمندي را انتخاب 
کردند و امیدوارم همه هم رزمانم با افتخار این 

مسیر را طی کنند.
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نقش مردم بومى و محلى مناطق درگیر 
در جنگ هاى ایران و روس دوره قاجار

على غالمرضائى، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ

پایدارى در گنجه
در جنگ هاى ایران و روس، شیوه مواجهه مردم 
بومى ســرزمین هایى که منطقه جنگى محسوب 
مى شــدند، بخش مهمى از تحــوالت این برهه از 
تاریخ ایران به شــمار مى آید. رفتارهاى متناقضى 
در اثنــاى این جنگ هــا رخ داد. هرچند عده اى 
با روس هــا همکارى کردند و بعضــى از حکام و 
فرماندهان منطقه اى نیز سستى هایى از خود نشان 
دادند، بسیارى ازجان گذشتگى  کردند و مقاومت ها 
و ایثارهاى فراوانى از خود نشان دادند که بخشى از 
آنها در اثناى جنگ ها و بعضى دیگر بعد از جنگ 
و در زمان ســلطه روس ها بر مناطق اشغالى روى 
داد. وجود چنین مقاومت هایى نشان دهنده گرایش 

در جنگ هاى ایران و روس به رغم اینکه اولین پایدارى ها و آخرین صدمه ها و جراحت ها را اهالى بومى هم جوار با مرز روسیه به جان 
خریدند، تاریخ درخور و مفصلى از شرح پایدارى هاى آنها در خالل آن جنگ با شرح و بسط کافى نگاشته نشده است. اینکه مردمان 
گنجه، باکو، نخجوان، انزلى، دربند و تالش در ابتداى حمله روسیه به ایران چه کرده و چه کشیده اند، خود مى تواند فصل درخشانى از 
تاریخ پایمردى ایرانیان باشد که نیازمند توجه و تکاپوى بیشتر اهل تاریخ است. مقاله زیر پژوهشى درباره پایمردى هاى مردم بومى و 

محلى مناطق درگیر در جنگ هاى ایران و روس دوره قاجاراست.  
 در جنگ هاى ایران و روس نیز مثل هر جنگ دیگرى، عوامل متعددى در رقم خوردن نتیجه جنگ مؤثر بودند: عوامل نظامى، بین المللى، 
اقتصادى، اجتماعى و سایر موارد. اّما باتوجه به مقتضیات و شرایط جنگ هاى آن دوران، عامل انسانى و مسائل روحى و روانى و انگیزه هاى ورود 
و شرکت در جنگ، سهم بسیارى در نتیجه آن داشت. با مرور کلّى  به این جنگ هاى طوالنى، که از سال 1218 تا 1228قمرى مرحله اول آن و 
از سال 1241 تا 1243قمرى مرحله دوم آن طول کشید، مى توان به سهم مردم بومى و محلى مناطق درگیر در جنگ، که مانند اهرمى قدرتمند 
در پیروزى و شکســت دو طرف در مقاطع مختلف جنگ اهمیت داشــت، پى برد؛ البته محققان به این عامل یا به ندرت توجه کرده و یا آن 
را عامل تعیین کننده به حســاب نیاورده اند، اّما وقتى در جزئیات این جنگ ها تأمل شــود، هم تأثیر مقطعى این عامل و هم تأثیر طوالنى مدت 

آن آشکار مى شود.
در این نوشتار به پایدارى مردمان، به ویژه مسلمانان ساکن در سرزمین ها و شهرهایى که نیروهاى ارتش تزارى در قفقاز به آنها تعرض کردند 
و درصدد تصرف سرزمین آنها بودند، توجه شده است؛ بنابراین به مقاومت جوادخان گنجه اى، مقاومت مردم انزلى در مقابل تهاجم قواى دریایى 
روس، کمک هاى رزمى و اطالعاتى افراد محلى به نیروهاى ایرانى، موضع مردم باکو، دربند و تالش در مقابل روس ها، پایدارى ایالت و عشــایر 
بومى در مقابل روس ها و صدور احکام و فتواهاى جهاد در ســال هاى 1222، 1228 و 1241 و بســیج نیروهاى بومى براى شرکت در جنگ بر 
ضد روس ها و... اشاره شده و سیر این حضور و مشارکت در جنگ و تأثیر آن در پیروزى ها و علل و عوامل تداوم نیافتن آثار مثبت آن در جنگ 

توجه شده است.
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مردم این ســرزمین ها به یکى از دو طرف درگیر 
اســت. مقاومت ها در سرزمین هاى مسلمان نشین 

چشم گیر بود.
در اوایــل جنگ و زمانى که قواى روســیه به 
فرماندهى «سیسیانف» در رمضان 1218 قمرى به 
گنجه تعرض کردند و در ماه شوال آن را به اشغال 
خود درآوردند، یکى از مقاومت ها و حماســه هاى 
مهــم جنگ توســط «جوادخــان زیاداوغلى» و 
مسلمانان این شهر به وقوع پیوست. وقتى روس ها 
به گنجه تعرض کردند، گرچه جواد خان زیاداوغلى 
قاجار و مسلمانان این شهر غافل گیر شدند، غیرت 
اعتقادى ایشــان در مقابل تعرض ســپاهیانى که 
آمده بودند تا براى همیشــه خانه، کاشانه و وطن 
ایشان را اشغال کنند، به جوش آمد. وقتى فتواى 
جهاد علما بر این غیرت شدت بخشید، مقاومتى 
قهرمانانه انجام شــد که سپاهیان روسیه را، که از 
نظر نظامى برترى چشم گیرى داشتند، با دشوارى 
جدى مواجه ساخت. بى گمان اگر آن استوارى، با 
زخمــى از درون تزلزل نمى پذیرفت، بعید بود که 
سیسیانف بتواند به سهولت بر گنجه دست یابد.( 

فراهانى، 1380: 16) 
با وجــود خیانت هاى عــده اى، مقاومت امثال 
جوادخان گنجه اى عامل کند کننده اى در پیشروى 
قواى روس به ســوى شهرهاى قفقاز بود و هرچند 
در اثر خیانت هایى، قواى روس ســریع تر به درهم 
شکســتن مقاومت گنجه توفیــق یافتند، دیرى 
نپاییــد که قواى نظامى ایران از راه رســیدند و با 
ســازمان دهى به  عمل آمده، نیروهاى محلى نیز در 

کنار قواى اعزامى از مرکز به فرماندهى عباس میرزا 
نایب الســلطنه، کــه در محــرم 1219قمرى از 
ســلطانیه به مناطق درگیر جنگ با روس ها اعزام 
شــده بودند، سرزمین هاى اشغالى را پس گرفتند. 
ازهمین رو در آذربایجان الکساندر و طهمورث میرزا، 
فرزندان گرگین خان و احمدخان مقدم بیگلربیگى 
گنجه اى،  جوادخــان  پســر  اغورلوخان  مراغــه، 
ابوالفتح خان جوانشیر فرزند میرزاابراهیم خلیل خان 
و عباسقلى خان، که حکومت نخجوان را در دست 
داشت، به اردوى عباس میرزا ملحق شدند و هرکدام 
با افواج خود همراهى خود را در جنگ اعالم کردند. 
ورود قواى ایرانى به عرصه هاى نبرد بازپس گیرى 
مناطق اشغالى در ایروان و اران و عقب نشینى قواى 
روس و کشته شدن سیســیانف را در پى داشت. 
در این میان جنگ اصلى در گنجه ادامه داشــت؛ 
جنگى که سیســیانف و عباس میرزا فرماندهى دو 

نیروى در حال جنگ را برعهده داشتند.
 این پیروزى ها در تقویت قلوب مردم بومى مؤثر 
بودند و پس از آن مدت کوتاهى آرامش موقتى در 
قفقاز حاصل شد، اّما در سال 1220قمرى رعایاى 
گ نجــه، باتوجه به درگیرى هایــى که با جماعت 
شــمس الدنیلو و غیره در جنگل اتفاق افتاد، کوچ 

داده شدند.(دنبلى،1383: 219) 
  اقدام رزمى و اطالعاتى نیروهاى محلى 

در اوایل جنگ هاى ایران و روس، در انزلى، باکو 
و گنجه، که قــواى روس ها در موضع تهاجمى به 
شهرهاى ایران بودند، در موقعیت هایى که نیروهاى 
رســمى ایرانى حضور نداشــتند و نیازى به دفع 

تعرض دشــمن بود، نیروهاى بومــى کارکردهاى 
بسیار مفید و مؤثرى انجام دادند؛ از جمله پس از 
عقب نشینى سیسیانف به تفلیس، شفت، فرمانده 
دیگر قواى روس، با چند فروند کشــتى و تعدادى 
ســرباز، توپخانه و تجهیزات کافــى از راه دریا به 
طرف بندر انزلى تعرض کــرد. نیروهاى روس در 
انزلى کلیه اســتحکامات آنجــا را تصرف کردند و 
بــه اجحاف و تجاوزهاى خصمانــه اقدام کردند و 
اموال دولتى را به تدریج داخل چند کشــتى کرده 
و درصدد برآمدند به پیشر وى خود ادامه دهند. اّما 
در مقابل، میرزاموسى منجم باشى درصدد برآمد با 
دشمن مقابله کند، ازهمین رو عده اى چریک محلى 
را تشویق و جمع آورى کرد و در حدود پیر بازار، که 
جنگلى با درختان انبوه بود، سنگربندى کرد، عده 
دیگرى را در پناه درختان گماشت و خود با عده اى، 

در اطراف راه، به انتظار ورود دشمن نشست. 
ژنرال شــفت، پس از پانزده روز توقف در بندر 
انزلى، چون هیچ کس را مزاحم خود نیافت، درصدد 
برآمد پیر بــازار را محاصره و تصرف کند، ولى در 
موقع عبور از وسط جنگل، با حمله میرزاموسى و 
مدافعان محلى روبه رو شد. روس ها هرچه تیراندازى 
کردند و پافشارى به خرج دادند، سودمند واقع نشد. 
دلیران چریک، از پشت درختان، سربازان روس را 
هدف تیر قرار دادند. با وجود پایدارى شفت به مدت 
ســه روز، نه تنها تعدادى از نیروهایش تلف شدند، 
بلکه عده اى نیز مجروح و اســیر شــدند و توپ و 
تجهیزات سنگینشان را برجاى گذاشته و باقى مانده 
متوارى شــدند. فرمانده روسى ناگزیر با عده  کمى 
از وسط جنگل به ســوى انزلى عقب نشینى کرد و 
با کشــتى به طرف بادکو به روانه شد.(وقایع نگار، 

(116 :1369
در این اقدام، اهمیت سهم نیروهاى محلى که 
به راحتى موفق شدند قواى روس را شکست دهند 
و از انزلى متوارى کنند، مشخص مى شود. در این 
هنگام نیروهاى دولتى در صحنه حضور نداشتند 
و پس از فــرار روس ها بود که نیروهاى اعزامى از 

طرف فتحعلى شاه به گیالن رسیدند.
اّما قضایا به همین جا ختم نمى شود و در اثناى 
این حوادث سیســیانف، که در گنجه مستقر بود، 
رأســاً براى حمایت از شفت به ســمت بادکوبه 
حرکت کــرد. او پس از توقــف در کنار رودخانه 
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تستر و الحاق ستون هاى کمکى به سمت مقصد 
حرکت کرد. عباس میرزا، براى مقابله با سیسیانف، 
نیروهاى شاهســون را به فرماندهى یکى از سران 
ایل به آن منطقه فرســتاد. این نیروها شــبانه بر 
نیروهاى سیســیانف، این فرمانده روسى را ناگزیر 
ساخت به کوه آق دّره پناه برد. فرمانده شاهسون ها 
بــه کمک کوهنوردان عشــایر او را تعقیب کرد و 
چون ســپاه روس مانند عشــایر ایرانى در جنگ 
کوهستانى مهارت کامل نداشتند، به شدت آسیب 
دیدند. فرمانده نیروهاى شاهسون سپس به محل 
اولیه خود بازگشــت و منتظر ورود نایب السلطنه 
شــد. در این ماجراها نیز کمک اطالعاتى یکى از 
افراد بومى، نایب السلطنه را به موفقیتى نایل کرد. 
«میرزاصادق وقایع نگار» در این باره نوشــته است 
که نایب الســلطنه پس از چند روز توقف در قلعه 
گنجه، وقوف یافت که یک عده  روسى، که مأمور 
جمع آورى آذوقه بودند، چون از ورود نایب السلطنه 
به محال گنجه مطلع شدند، در پناه کوهى توقف 
کردند تا در موقع و فرصت مقتضى، خود و آذوقه 
را از جلوگیرى ایرانیان مصون دارند، در این میان، 
یکى از ساکنان محلى، نایب السلطنه را از محل آنان 
آگاه کرد. عباس میرزا به آن سوى شتافت و اطراف 
آنان را محاصره کرد و محصورشــدگان تســلیم 
شــدند. (وقایع نگار، 1369: 228) بنابراین یکى از 
قابلیت هاى افراد محلى و بومى، بعد اطالعاتى آنها 
بود. از سوى دیگر نیروهاى غیرمحلى به اندازه آنها 
به موقعیت هاى نظامى و تدارکاتى احاطه و اشراف 
نداشتند. ازهمین رو یکى دیگر از موهبت هایى که 
نیروهــاى ایرانى از آن برخوردار بودند، کمک هاى 
اطالعاتى افراد بومى بود، اّما نیروهاى قاجار براى 
بهره گیرى از چنین فرصت ها و ظرفیت هایى برنامه 
نداشتند و عمًال براى سازمان دهى، تشویق و ترغیب 
افــراد محلى و فراگیر کــردن چنین کمک هایى 
کارى انجــام ندادنــد. براى انجــام دادن این کار 
راهکارهاى مناسبى مى توانست وجود داشته باشد 
و ایجاد بخشى در ســازمان نظامى رسمى ارتش 
قاجار و دادن آموزش هــا و انجام دادن اقدام هاى 
تشویقى مى توانست چنین ظرفیت هایى را بیشتر 
به مرحله  عمل برساند، اما با مطالعه سازمان نظامى 
این دوره از کشــورمان متوجه مى شویم که اقدام 
نهادینه شده اى براى سازمان دهى، آموزش و وارد 

کردن این نیروها به جنگ انجام نشد. این در حالى 
بود که درمجمــوِع جنگ هاى ایران و روس، بارها 
نیروهاى مردمى توان خود را به نمایش گذاشتند، 
بارها حکم جهاد داده شد و حتى مقام هاى دولتى 
و نظامــى درگیر در جنگ از علما خواســتند که 
احــکام جهاد صادر و آن را فراگیــر کنند، اّما در 
میان این همه اقدام هــا و ضرورت ها، براى هدایت 
نیروهاى بومى اقدامى نهادى انجام نشد و این یکى 
از کم کارى ها، سســتى ها و ضعف هاى مدیریتى و 
تشکیالتى دولت مردان قاجار در این جنگ ها بود.

 
 پایدارى ایالت و عشایر  

بســیارى از رویدادهاى مربــوط به جنگ هاى 
ایــران و روس پیرامون عشــایر مناطق درگیرى 
رقم خورد؛ یعنى براى دور نگاه داشــتن ایالت از 
تعرض روس هــا، فرماندهان جنگى ایرانى، به ویژه 
عباس میــرزا، تدابیر و تمهیداتى در پیش گرفتند 
کــه این منابع نیــروى انســانى و تدارکاتى را به 
مناطق امن و دور از دســترس ســوق دهند و از 
تصرف دشمن مصون و محفوظ دارند. در این بین 
اقدام این طوایف و عشایر نیز درخور بررسى است. 
البته شایان ذکر است باتوجه به بافت ایالتى نیروى 
نظامى ایران، در ایــن بحث ایالت بومى و محلى 

مناطق درگیرى مدنظر است.
ایل شاهســون، از ایالت بزرگ آذربایجان، اقدام 
مهمى در اثناى جنگ انجام داد. ســواران این ایل 
در نبرد «اوچ کلیسا»، در صفر 1219قمرى، همراه 
طوایف خواجه وند و عبدالملکى حماســه آفریدند 
و روس هــا را درهم کوبیدند.یک بــار نیز نیروهاى 
شاهسون اردوى سیسیانف را در آق دره نزدیک گنجه 
درهم کوبیدند. همچنین در نبرد قراسوى ایروان در 
سال 1224قمرى «نخستین جماعت شاهسون در 
تک تاز آمده، نیمه شــبى با گروهى از روسیان دچار 
شــدند و به گیرودار افتادند، به زخم تیغ و خنجر و 
ســرنیزه، جنگى مردانه کردند و تمامت روسیان را 
مقتول ساختند و سرهاى ایشان را بر داب هاى عّراده 

حمل» کردند. (آبادیان ،1380: 50)
در مرحله دوم جنگ، هنگام پیشــروى قواى 
روس در ســال 1242قمرى، ژنرال «مدداوفسا» 
با عبور از رود ارس، پاســگاه هاى مرزى را تصرف 
کرد و تا مشکین شــهر پیشــروى کرد و از آنجا 

روانه اردبیل شد. در اردبیل از دستجات تحت امر 
جنگجویان  و  عباس میرزا)  (پســر  جهانگیر میرزا 
شاهسون و طالش به ســختى شکست خورد و با 
قصد فرار به قلمرو روســیه، به سمت دشت مغان 
برق آســاى  آنجا با حمله  در  نشســت، اّما  عقب 
سواران شاهسون روبه رو شــد و با به جا گذاشتن 
غنایم و اسراى بسیارى از رود ارس عبور کرد و به 
شمال گریخت. در اوایل سال 1243قمرى، عشایر 
و مردان جنگجوى شاهسون و طالش هاى اردبیل 
و مغان با هم متحد شــدند، در اردوگاه گوك تپه 
بیله سوار مغان متمرکز و مجتمع شدند و بر روس ها 
حمله کردند. آنها روس ها را از طالش و مغان عقب 

راندند و تا ساحل دریاى مازندران تعاقب کردند.
البتــه غیر از طایفه  بزرگ شاهســون، نیروى 
ایلیاتــى بومى آذربایجان، طوایــف دیگرى نظیر 
شــقاقى ها نیز در ایــن جنگ ها شــرکت کردند 
مسلم  بود.  نوساناتى همراه  آنها هم با  که کارکرد 
اســت که «ایالت و عشــایر بومى دوش به دوش 
ســپاه حکومت مرکزى ایــران جنگیدند و تالش 
کردند اردوى روس ها را از مناطق متصرفى اخراج 
کنند.» طوایف قراجه داغ و افواج شقاقى در رکاب 
فتحعلى شــاه، زمانى که وى در قصبه «گلیز» به 
حفظ و حراست آن سرحد مشغول بود، به نیروهاى 
سرحدى روس در قره باغ صدماتى وارد کردند و آنها 
را متزلزل کردند. قبایل لزگى و داغستانى، به ویژه 
در نبردهاى شــوال 1243قمــرى، در این زمینه 
بیش از همه تالش کردند و بر اثر کوشش هاى آنها 
بود که ســپاه ایران همیشه موفق از عرصه کارزار 
«گدویــچ»  آمد. این در حالى  بود کــه  بیــرون 
مقام هاى ایرانــى را تهدید مى کرد. «باز هم مردم 
منطقــه در گنجه و ایروان و دربند و ســایر نقاط 
موردتهاجم، علیه دشــمن ایستادگى کردند و بار 
دیگر طعم تلخ شکست را به آنها چشاندند. این در 
حالى بود که نیروهاى نظامى ایران را عمدتاً قواى 
ایلیاتى و عشایرى تشــکیل مى دادند.» در بیشتر 
مقاطع جنگ، چنین حاالتى به چشــم مى خورد 
و گزارش هاى متعددى از این دســت در مجموع 
جنگ هاى ایران و روس وجود دارد. در مقطعى نیز 
براى تجهیز افراد ایالت و عشایر بومى مبلغى انعام 

به شیخ على خان داده شد.(آبادیان، 1380: 74)
 منابع در دفتر مجله موجود است.
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مرزى را پیگیر بودیــم و با رصد رزمایش دریایى 
عراق گزارشــى به فرماندهان و مسئوالن رده باال 
ارســال مى کردیم مبنى  بر اینکــه آرایش جنگ 
نزدیک اســت. در 23شهریورماه جانشین فرمانده 
نیروى دریایى ارتش براى استقرار قرارگاه جنگ، 
بى خبر وارد منطقه شد. ایجاد قرارگاه درواقع نشان 
از آمادگى ارتش داشــت و ایــن جمله که ارتش 
غافل گیر شد، کامًال نادرست است. در این زمینه 

موارد متعددى دیگرى هم مى توان بیان کرد.
در 18اردیبهشت ماه طرح هاى عملیاتى جدیدى 

طراحى و تأییدیه آنها از ستاد ارتش گرفته شد که 
براساس آن در 26مردادماه فرمانده ناوتیپ هشتم، 
تمام نیروهاى خود را با آمادگى کامل به دریا بُرد. 
در دوم شــهریورماه نیز ناو «نقــدى» با دو فروند 
ســوخو عراق درگیر شد که همه این موارد نشان 

از آگاهى کامل ارتش از شرایط دارد.
من مأموریت دفاع از خرمشهر را در 31شهریورماه 
دریافت کــرده و گردانم را حرکت دادم. یکان را با 
صد ودوازده خودرو از پایگاه دریایى بوشهر به سمت 
خرمشهر بُردم. اسلحه ضدهوایى و سنگین نداشتیم 

    دریادالن در روى زمین   
   با دشمن جنگیدند   

«ناخدا هوشنگ صمدى»، از تکاوران نیروى 
دریایى ارتش جمهورى اسالمى ایران که مجموعه 
خاطرات وى درباره دوران دفاع مقدس، در کتاب 
«تکاوران نیروى دریایى در ارتش» به چاپ رسیده 
ساعت  حدود  گفت: «31شهریورماه1359  است، 
ســه بعدازظهر داشــتم وارد پادگان مى شدم که 
صداى غرش هواپیماها را شنیدم. تقریباً از 6 ماه 
قبل، من و هم رزمانم اخبار تحرك عراق در نقاط 

خاطراتى از جنس حماسه -1  
  مجید مهدى لو

با همت ســازمان حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس ارتش جمهورى اسالمى ایران، چند تن از پیشکسوتان دفاع 
مقدس، در مرکز همایش هاى کوثر سازمان عقیدتى سیاسى ارتش گرد هم آمده و خاطرات خود درباره دوران دفاع مقدس را 
بیان کردند تا عالوه بر ثبت و ضبط آنها، دانشجویان دانشگاه هاى افسرى ارتش حاضر در جلسه، از تجارب و دانش ارزشمند 

پیشکسوتان استفاده کرده و در امور عملیاتى مورد استفاده قرار دهند.
در اولین جلسه گردهمایى و خاطره گویى پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، چهار تن از آنها که هرکدام در میدان جنگ با 

دشمن بعثى حضور داشته اند، به بیان خاطرات خود پرداختند. بخش هایى از این خاطرات را با هم مرور مى کنیم.

گردهمایى و خاطره گویى پیشکسوتان دفاع مقدس با دانشجویان دانشگاه هاى افسرى ارتش 
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و به نیروها ابالغ کردم که در صورت ضرورت، در 
حین حرکت از خودروها پیاده شــوید. آمادگى 
تکاوران بسیار باال بود و هرکدام قابلیت مبارزه با 
بیش از پنجاه نفر را داشتند. البته از نظر تعداد، 
مجموع تکاوران زیرمجموعه من به هفتصد نفر 
نمى رسید و حتى با اضافه شدن نیروهاى مردمى 
نیز تعداد ما به یک تیپ نرسید، اما توانست در 

برابر دو لشکر زرهى عراق ایستادگى کند.
در ادامــه مأموریتى که عرض کــردم، باید 
گردان را وارد خرمشــهر مى کردم. عراق با سپاه 
ســوم خود و اســتعداد کامل، بعد از چند روز 
تهاجم اولیه ، هنوز با پشتیبانى توپخانه سنگین 
خود نتوانسته بود بیش از پنج کیلومتر پیشروى 
کند. توپخانه عراق در طول شــبانه روز در حال 
شلیک بود و حتى یک لحظه هم صدایش قطع 
نمى شد. ما توانســتیم مقاومت کنیم و پاسگاه 
شلمچه را در روز چهارم پس بگیریم. بالفاصله 
پاســگاه عراق را هم به همراه بیست ویک اسیر 
نداشــتیم.  هم  توپخانه اى  درحالى که  گرفتیم؛ 
سنگین ترین اسلحه ما توپ 120میلى مترى بود.

 یک خاطره از عزیــزان نیروى هوایى عرض 
کنم: حدود دوازده روز از مهرماه گذشته بود که 
در پاسگاه اهواز-خرمشهر با دوربین نگاه کردم 
و دیدم حدود ســیصد تانــک و نفربر عراقى در 
منطقه مســتقر شده و آرایش پیکانى به سمت 
خرمشهر گرفته اند. یک افســر (ستوان یکم) از 
نیــروى هوایى در منطقه حضور داشــت. به او 

گفتم اگر از تهران هواپیما نگیرید، امشب امکان 
مقاومت در برابر این نیروها را نخواهیم داشت. او 
حدود یک ساعت در چادر سنگر اقدام به برقرارى 
ارتباط تلفنى با مبادى خود کرد و بعد گفت قول 
پشتیانى تا نیم ساعت دیگر را دادند. هنوز نیم 
ســاعت نشده بود که فانتوم ها در منطقه حاضر 
شده و آنجا را زیر بمباران خود قرار داده و همه 
ادوات، تانک هــا و نفربرهاى دشــمن را منهدم 

کردند.
در جریان بازپس گیرى پاســگاه هاى شلمچه 
توسط ما که اشــاره کردم، روز بعد عراقى ها با 
دو گردان تازه نفــس به ما حمله کردند و چون 
ما از شــب گذشته هیچ پشتیبانى نشده بودیم 
و هیچ نوع تســلیحاتى براى مقابله نداشــتیم، 
من به افرادم دستور عقب روى تاکتیکى دادم تا 
بتوانیم زمانى به دســت آوریم و مقاومت بهترى 
انجام دهیم. ما حدود بیست ویک نفر اسیر عراقى 
داشتیم؛ من پیشنهاد دادم چون این افراد مانع 
حرکت ما مى شوند، آنها را رها کنیم تا به عراق 
برگردند و سرعت تحرك نیروهاى خودى بیشتر 
شــود؛ اســیران هم یا از جانب عراقى ها کشته 
مى شــوند و یا اینکه نجات مى یابند. ســرانجام 
عراقى ها را رها کردیم و حدود سه چهار کیلومتر 
به عقب برگشتیم و در آنجا مستقر شدیم. عراق 
تقریبــاً در همان زمان بــود که اعالم آتش بس 
کرد و گفت ما به اهدافمان رسیدیم؛ درحالى که 
هیچ منطقه مفیدى را به دست نیاورده بود و این 
مقاومــت ایران بود که باعث چنین تصمیمى از 

سوى عراق شد.»

  شهید صیاد شیرازى گفت  
  این محاصره را باید از زمین بشکنیم  

از  اســدى»،  احمد  ســرتیپ دوم  «امیر 
پیش کســوتان و ایثارگر نیروى زمینى در دوران 

دفاع مقدس گفت: 
«ازجمله موضوع هایى که بسیار مغفول مانده، 
جریان امنیت در کردستان است. در سال 1357 
که به پادگان مهاباد حمله شــد، من  همراه «امیر 
ســرتیپ دادبین» براى انجــام مأموریتى به آن 
منطقه رفتــم. کومله ها منطقه را اشــغال کرده 
بودند و فقط پــادگان در اختیار ارتش مانده بود؛ 
به طورى که پشتیبانى غذایى از طریق هوا به وسیله 
بالگرد انجام مى شد. در شــهر سنندج نیز حزب 
کومله تا نزدیک پادگان آمده بود و در این شرایط 
گروهى به فرماندهى «امیر سرتیپ صیاد شیرازى» 
در آنجا مستقر بودند. شهید صیاد شیرازى گفت 

این محاصره را باید از زمین بشکنیم. 
از نظر شــرایط اقلیمــى و جغرافیایى وضعیت 
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خیلى سختى داشــتیم و براى رسیدن به پادگان 
باید از یک ارتفاع بلند کوهستانى عبور مى کردیم. 
من  همراه شهید صیاد شیرازى و سه نفر از عزیزان 
دیگر شروع کردیم به باال رفتن از ارتفاع هاى منطقه. 
وضعیــت خیلى بغرنجى بود؛ حدود ســى وهفت 
شبانه روز در آن ارتفاع ها در محاصره کامل بودیم. 
من و شهید صیاد شــیرازى هم سنگر بودیم و در 
آن موقعیت، نگهبانى را هم بین خودمان تقسیم 
کرده بودیم. شهید صیاد شیرازى اصرار داشت که 
در نوشــتن لوحه نگهبانى حتماً خودش هم باشد 
و هیچ فرقى بین او و دیگران نباشــد؛ او با وجود 
اینکه فرمانده و ارشد بود، اما در تمامى پُست ها و 
پاس ها حضور داشت. این موضوع را «امیر سرتیپ 
نجفى» و من که در حال حاضر تنها بازماندگان آن 

مأموریت هستیم، شهادت مى دهیم. 
در آن شــرایط نماز جماعت را به امامت شهید 
صیاد شیرازى اقامه مى کردیم. یک روز صبح بعد 
از اقامه نماز شنیدم، شهید صیاد شیرازى با حالتى 
متضرعانه بــه درگاه خداوند گفت: «خدایا آبروى 
من در بین جامعه بیــش از این نرود.» من وقتى 
این دعا را شــنیدم و دیدم با چــه حالتى از خدا 

درخواست دارد، خیلى دگرگون شدم.
یک روز پشتیبانى غذایى که از طریق هوا براى 
ما ارســال شــده بود، به پایین کوه سقوط کرد و 
وقتى براى به دست آوردن آنها رفتیم، چهار نفر ار 
افرادمان در درگیرى به شــهادت رسیدند و موفق 
هم نشدیم. فرداى آن روز طى درگیرى با منافقین، 
چهل گوسفند به دست آوردیم و با آنها گرسنگى 

خود را برطرف کردیم. 
اینها را بیان کردم تا عزیزان جوان بدانند امنیت 
حال حاضر کشور به راحتى به دست نیامده و بسیار 

ارزشمند است.
در دفــاع مقدس همه نیروها نقش داشــتند؛ 
ارتش، ســپاه، بســیج، نیروهاى مردمى، جهاد و 
خیلى از نیروهاى دیگر، اما آنچه بسیار مهم است، 
نقش محورى ارتش بود. نباید آموزش و تخصص 
ارتشــیان و تجهیزات ارتش از نظرها غافل بماند. 
درواقع عراق آن همه نیرو و تجهیزات را نیاورده بود 

که در بیابان هاى جنوب پراکنده کند، بلکه براى 
رســیدن به اهداف بزرگى آمده بود، اما با مقاومت 
نیروهاى ارتش روبه رو شد که همان طورکه ناخدا 
صمدى اشــاره کرد، تصمیم به آتش بس گرفت و 

نیروهایش متوقف شدند.
ارتش جمهورى اسالمى ایران، با تمام نامالیم ها 
و جوســازى هایى که پــس از انقــالب علیه آن 
صورت گرفت، هنگام جنگ کامًال عاشقانه دست 
به فــداکارى زد و گویى همه آنچه اتفاق افتاده را 

به دست فراموشى سپرده  بود.
خاطره اى درباره «شــهید هداوند میرزایى» به 
یاد دارم؛ این شهید در عملیات خرمشهر به همراه 
تعدادى از رزمندگان به اسارت دشمن درآمد. یکى 
از هم رزمانش تعریف مى کرد که در روزهاى پایانى 
اسارت که قرار بود به ایران برگردد، به خانواده وى 
اعالم  شــده بود و محله را آذین بســته بودند. اما 
آقاى میرزایى در میان آزادگان نبود و وقتى پیگیر 
شدیم، گفتند در شب آخر خطابه اى در حقانیت 
نظام اســالمى ایراد کرد که باعث شد دژخیمان 
بعثى او را مورد ضرب و شــتم قرار دهند و همین 
ماجرا منجر به شهادت وى در همان شب شد. من 
در موقع تحویل گرفتن پیکر وى و شــهید دوران 

حضور داشتم.
درباره شهادت آقاى «هاشمیان» هم  عرض کنم 
که وى بى سیم چى گردان ما بود. هنگام عملیات، 
کوله وى دچار آتش سوزى شد و فرمانده گردان با 
فریاد از او خواست که روى زمین پناه بگیرد. او در 
همان لحظه مورد اصابت مستقیم گلوله آرپى جى 
قرار گرفت و نیمى از بدن شهید هاشمیان از بین 
رفــت. آن صحنه به قدرى دل خراش بود که هنوز 

هم وقتى به خاطر مى آورم، منقلب مى شوم.

 نیروى هوایى در انهدام زیرساخت ها و مراکز 
حیاتى عراق نقش بى بدیلى داشت

از  خلیلى»،  حســین  سرتیپ دوم  «امیر 
پیش کسوتان و خلبانان نیروى هوایى گفت: «در 
28آبان ماه 1358 «طرح ابوذر» در نیروى زمینى، 
«طرح ذوالفقار» در نیروى دریایى و «طرح البرز» 

در نیروى هوایى طراحى  شــد. البتــه مأموریت 
نیــروى هوایى تهاجم اســت نه دفــاع و در عالم 
سیاســت اقدام هایى انجام شده بود که اگر حمله 
از ســوى ایران آغاز مى شد، همه اقدام هاى بعدى 
و مســئولیت ها متوجه ایران بود که الحمدهللا این 
اتفــاق رخ نداد. اگرچه کودتاى نقاب و شــهادت 
افرادى مثل «شهید باســتانى» در تیرماه1359 
و «شــهید ایلخانى» در 17شــهریورماه1359 و 
برادر ایشــان در 27شــهریورماه (به عنوان اولین 
مفقوداالثر) نشان از فعالیت خصمانه دشمن قبل 

از آغاز جنگ دارد. 
در آغــاز جنگ من در پایــگاه هوایى تبریز 
مشــغول خدمت بودم که هواپیماهاى سوخو 
عراق بمب هاى خودشان را بر فراز پایگاه تبریز 
رها کردند. وقتى تماس گرفتم، متوجه شدم به 
بیش از 27نقطه کشورمان حمله هوایى صورت 
گرفته اســت. درباره اینکه چه اتفاقى افتاد که 
راهبرد عراق در همان ابتداى جنگ با شکست 
مواجه شد، باید عرض کنم اول لطف خدا بود و 
درواقع پدافند غیرعامل صورت گرفت. بیش از 
پنجاه هزار پوند بمب بر روى پایگاه مهرآباد که 
حدود 350فروند هواپیما در آن وجود داشــت 
رها شد که حجم زیادى از آنها یا عمل نکردند و 
یا به مناطقى برخورد کردند که تلفات چندانى 
نداشتند. فرداى آن روز نیروى هوایى عملیات 
140فرونــدى را انجام داد و مــن درواقع این 
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واقعیت را که ارتش با اعتقاداتش جلوى دشمن 
را سد کرد، دیدم. 

حتى وقتى تمام خبرنــگاران و نمایندگان 
رســانه هاى عمومى جمع شــدند تا شکست 
ارتش ایران را مخابره کنند، دیدند که دشمن 
با مقاومت نیروى مقتدر دریایى و هوایى ایران 
روبه رو شده و به هدفش دست نیافته و جنگ 

به یک نبرد فرسایشى تبدیل شده است.
باتوجه به پیشــروى عراق و نزدیک شــدن 
به پایــگاه هوایى دزفول و اســتقرار در فاصله 
16کیلومتــرى پایگاه، طــرح تخلیه و تخریب 
پایگاه از سوى تهران ابالغ شد. وقتى این خبر 
به «شــهید فکورى» فرمانده پایگاه اعالم شد، 
با عصبانیت گفت: «به ستاد جنگ بگویید این 
پایگاه تا زمانى که هواپیمایى براى بلند شدن 

داشته باشد، تخلیه نخواهد شد.»
حتى بســیارى از هواپیماهاى مسافربرى با 
تغییر کاربرى، براى انتقال ادوات و تجهیزهاى 
لشکرهاى نیرو زمینى به منطقه عملیاتى آماده 
شــده بودند. ادوات لشــکر77 اگر قرار بود از 
طریق زمین منتقل شوند، بیش از 6 ماه زمان 
الزم بــود؛ درحالى که نیروى هوایى این انتقال 
را در چنــد روز انجام داد تا امــکان مقابله با 
نیروهاى عراقى فراهم شــود. نیروى هوایى در 
انهدام زیرساخت ها و مراکز حیاتى عراق نقش 
بى بدیلى داشت و توان عراق را به میزان زیادى 
کاهش داد. بســیارى از خلبانان نیروى هوایى 
که حتى از ارتش رفتــه بودند، براى مقابله با 
دشمن به ارتش برگشتند و راهى جنگ شدند؛ 
مثل شــهید «چنگیز سپهر» که از ارتش جدا 
شده بود، اما براى مقابله با دشمن برگشت و در 

سیزدهم مهرماه1359 به شهادت رسید. 

پدافندهوایى توانست امنیت صدور نفت 
را با بهره گیرى از ســامانه هاى پدافندى 

تأمین کند
«امیر ســرتیپ دوم اباذرجــوکار»، از 
گفت:  ارتــش،  پدافندهوایــى  پیشکســوتان 

پدافندهوایى پیش از شــروع رسمى جنگ، با 
دشــمن درگیر بود؛ اگر به آمار تجاوزهایى که 
از سوى کشورهاى مختلف صورت گرفته توجه 
کنید، درگیرى پدافند بهتر تبیین مى شود. در 
آمارهاى پیش از شــروع جنگ شاهد بیش از 
بیســت مورد تعرض هوایى عربستان، چندین 
تعرض ناوهــاى آمریکایــى، 637 بار تعرض 
نیروهــاى عراقــى و حتى بیست وســه مورد 
تعرض از ســوى افغانستان قابل مشاهده است. 
درگیرى پدافند با این تعرض ها و مقابله با آنها 
نشان دهنده این است که پدافند قبل از جنگ 
هم درگیر بــوده و لبه جلویى منطقه نبرد آن 
روزها بوده اســت. در جریــان حمله عراق به 
خــارك هم گاهى با تعداد زیــادى هواپیما به 
این جزیره حمله  شــد تا شریان انتقال نفت را 
دچــار اخالل کنند، اما پدافنــد در این زمینه 
نیز مقاومت کرد و مانع رســیدن عراقى ها به 
اهدافشان شد تا انتقال نفت هیچ گاه قطع نشود. 
اولین آماده باش ها در شهریورماه1358 انجام 
شــد که درواقع غافل گیرى رخ نداده بود، بلکه 
ســامانه مدیریتى ارتش دچار مشــکل بود و 
نتوانست با قدرت  تمام نقش خود را ایفا کند. 

پدافندهوایى از ابتدا با استفاده از تجهیزاتى 
که در اختیار داشــت، بیــش از پانصد نقطه 
حســاس و همچنین حیاتى کشــور را مورد 
محافظت قــرار  داده بود. از لشــکرها و مراکز 
نظامى که در منطقه مستقر بودند نیز حمایت 
مى کرد. اسکرامبل هواپیماها را هم انجام مى داد. 
پدافندهوایــى تجهیزات مختلفــى در اختیار 
هاوك  موشک  آتش بار  بیســت وهفت  داشت؛ 
که خریدارى  شــده بودند، حدود 10 آتشــبار 
روى آنها نصب  شده بود و تعدادى از تجهیزات 
پدافندى هم در اختیار نیروى زمینى و دریایى 
بودند. ســایت دهلران کــه در مهرماه1359 
منهدم شده بود، به فاصله چند ماه، با استقرار 
ســایت دزفول جایگزین شد که درواقع چشم 
خوزستان بود. مناطق نفت خیز جنوب که دائم 
مورد تهاجم دشمن بودند، توسط پدافندهوایى 

حمایت مى شدند. باتوجه به اینکه نیروى هوایى 
عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلى سه بار 
بازسازى شد و از سیصدوپنجاه فروند به حدود 
نهصد هواپیما بــا امکانــات و توانمندى هاى 
جدید رســید، پدافندهوایى مــا هم براى یک 
چنین تهدیدى اصالح شــد و با تدابیر «شهید 
ستارى» و «امیر ســرتیپ غالمى» تغییرهاى 
زیادى در آن ایجاد شد و توان پدافند به میزان 

چشم گیرى افزایش یافت. 
پدافندهوایى در عملیات فاو، هفتادوهشــت 
فرونــد؛ در عملیات ثامن االئمــه، پنجاه ویک 
فروند و در عملیات کربالى5، شصت ونُه فروند 
هواپیماى دشــمن را منهدم کرد و به حمایت 
نیروهــاى عمل کننــده خــودى  پرداخت. در 
جزیره خارك که مساحت آن حدود سى وپنج 
کیلومترمربع است، همیشه وضعیت قرمز بود 
و حمله هوایى صورت مى گرفت. اگرچه عراق 
به کرات به خارك حمله  کرد، اما پدافند توانست 
امنیت صدور نفت را با بهره گیرى از سامانه هاى 

پدافندى تأمین کند.

27 دى 1400



گستره کماالت و علم حضرت فاطمه(س)
حضرت فاطمــه(س) در خانه اى که محل 
نزول قرآن کریم بود، مراحل رشد و کمال را 
طى کرد، آموزگار و راهنمایش پیامبر گرامى 
اسالم بود که در معارف الهى و اصول تربیتى، 
پیشواى تمام انسان ها و در عمل، الگوى همه 
جهانیان به شمار مى آید؛ چنانکه قرآن کریم 
مى فرمایند: «لقد کان لکم فى رسول اهللا أسوه 

حسنه...». (قسمتى از آیه 21 سوره احزاب)
 حضــرت فاطمه زهــرا(س) در کنار پدر 
شایســته ترین  ایثارگرش،  مــادر  و  بزرگوار 
درس هاى توحیدگرایى و برترین دانش هاى 
ایمــان و یقین را آموخــت و از هر فرصتى 
براى آشــنایى و اُنس با عالم غیب و معارف 
قرآنى اســتفاده کرد. بین او و پدر بزرگوارش 
چنان الفتى بود کــه پیامبر اکرم(ص) وقتى 
به سفر مى رفت، حضرت فاطمه(س) آخرین 
فردى بود که از پیامبر اکرم(ص) جدا مى شد 
و وقتى از سفر بازمى گشت، اولین کسى بود 
که پدر با او دیدار مى کرد. او نور چشــم پدر 
بزرگوارش و عزیزترین فرد در نزد پیامبر اکرم 

بود. (مجلسى، 1403ق، ج43: 24)
پیامبر اکــرم درباره توانایى علمى حضرت 
فاطمه(س) مى فرمایــد: «إِنَّ اهللا َجَعَل َعلِیاً 
َو ْزْوَجَتُه َو أَبنائــه َو ُحَجَجاً على َخلِْقِه َو ُهْم 
أَبْواُب الِعلْــِم فِى أُمَّتى َمِن اْهَتدى بِِهْم ُهِدى 
إِلى ِصراٍط ُمْسَتِقیم»؛ (بابازاده، 1374: 140) 

خداوند متعال حضرت على(ع) و همســر و 
فرزندانشــان را حجت مردم قرار داده و آنان 
درهــاى علــم و آگاهى در میــان امت من 
هستند؛ هر کس به آنان تمسک جوید، به راه 

راست هدایت یابد.
این حدیــث، حضــرت فاطمــه(س) را 
مانند حضرت على بن ابیطالب(ع) و ســایر 
معصومان(علیهم السالم)، دروازه علم و وسیله 
هدایت مردم شناسانده است؛ اما دریغ که از 
آن اقیانوس بى کران دانش و بینش، به دلیل 
شــرایط ظالمانه حاکم و تحوالت نامطلوب 
پس از رحلت پیامبر اکرم، استفاده شایسته 
نشــد و بشــر از دریاى علمش محروم ماند. 

اگر جامعه زمینــه الزم را در اختیارش قرار 
مى داد، جهان از دانش، فرهنگ و بینش آن 
بانوى مکرمه لبریز مى شد و این بى عنایتى در 
حق حضرت فاطمه(س) پس از رحلت پیامبر 

اکرم، ظلمى عظیم بر بشریت بود.

  صبر و بردبارى حضرت فاطمه(س)  
در مدت کــم زندگانى حضــرت صدیقه 
طاهره(س) پــس از رحلت رســول گرامى 
اسالم، فتنه ها و بالها یکى پس از دیگرى بر 
نور دیده حضرت رسول اکرم فرود آمد؛ غصب 
امامت حضرت على(ع)؛ غصب فدك، میراث 
ســقیفه  رویداد  فاطمه(س)،  حضرت  ربوده 
که در آن با تظاهر به پاســدارى از قرآن و با 
شعار «حسبنا کتاب اهللا، کتاب خدا ما را بس 
است»، به اغفال مردم و منزوى کردن حامالن 
دین و پاســداران واقعى قرآن پرداختند و در 
نتیجه بازار تفسیر به رأى، اظهارنظر شخصى 
و تغییر احکام الهى با تفســیرهاى دروغین 
رونق گرفت و در این میان، تنها یادگار پیامبر 
گرامى اسالم بود که وقتى دید دستاوردهاى 
پدر بزرگوارش به یغما مى رود، با استدالل هاى 
محکم و قرآنى، مدعیان دروغین تفسیر قرآن 
را رسوا کرد و با بیان جدایى ناپذیر بودن قرآن 
و عترت، به بازگویى خطرهاى جدایى آن دو، 
به دفاع از والیت و عترت پرداختند. (دلشاد 

تهرانى، 1379: 13-18)

الهه کیارستمى، کارشناسى ارشد الهیات

فاطمه  حضرت  سوگوارى  و  فاطمیه  ایام 
یادآورى  تا  شــمردیم  مغتنم  را  زهرا(س) 
که  اســت  پدرى  دختر  حضرت  آن  کنیم 
نظام هستى به وجود مبارکش پدیدار شد؛ 
(مجلســى،  األفالك»  َخَلْقُت  لما  «لوالك 
1403ق، ج15: 28) و مادر بزرگوارش اولین 
بانویى است که شهد ناب اسالم را چشید و 
با مال و جان خود از اســالم خالصانه دفاع 
کرد. نور پاك آن حضــرت قبل از خلقت 
آســمان و زمین خلق شده بود: «ُخِلَق نور 
فاطمــه َقْبَل أن یْخُلَق االرَض و الســماء» 
(همان، ج42: 22)

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)
سمان ن  وی جاودا ز ال
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شــهادت آن بانو شــد و بنا بــه وصیت آن 
بزرگوار، حضرت على(ع) به همراه دو فرزند 
خردسالشــان و تعداد کمى از شیعیان عهد 
شــبانگاه  را  فاطمه(س)  حضرت  اســتوار، 
و پنهان از چشــم خلفا و مردم، در مکانى 
نامعلوم به خاك ســپردند. پــس از پایان 
مراســم تدفین، حضرت على(ع) به ســوى 
مرقد مطهر رسول خدا رو کرد و درحالى که 
حزن و اندوه سراسر وجودش را گرفته بود، 
فرمود: «ســالم بر تو اى رسول خدا، سالم 
از جانب من و دخترت که چه زود به شــما 
پیوست، انا هللا و انا الیه راجعون، ایَنک ودیعه 
و امانت خدا و رســولش بازگردانده و اندوه 
من جاودانه شد تا مرا نیز خداوند به جایگاه 

ابدى سکنى دهد.» (رحیمى، 1375: 80)

منابع:
انتشارات  فاطمه(س)،  حضرت  سیره  تحلیل  على اکبر،  بابازاده، 

انصاریان، قم، 1374ش
دلشاد تهرانى، مصطفى، میراث ربوده، تحلیلى بر رویداد سقیفه، 

تهران، نشر دریا، 1379ش
حضرت  زندگانى  در  کوتاه  سیرى  (بازنویسى)،  مهدى،  رحیمى، 
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صحیفه امام، ج 19، تهران، چاپ و نشر موسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینى (ره)
اسحق  بن  یعقوب  بن  محّمد  جعفر  ابو  شیخ  ثقۀاالسالم  کلینى، 
تهران،  کافى،  اصول  شریف  کتاب  شیخ کلینى،  به  معروف  رازى، 

دارالکتب االسالمیه، بى تا، ج1
مجلسى، شیخ محمد باقر، بحاراالنوار، (الجامعه لدرر اخبار األئمه 
جلدهاى15،  العربى،  التراث  داراحیاء  نشر  ق،  ه.  األطهار) 1403 

42 و 43 
7- مقدس اردبیلى، احمد بن محمد اردبیلى، زبده البیان فی أحکام 

(براهین) القرآن، تهران، المکتبه الجعفریه، بى تا

 سیره عملى و قرآن مدارى  
  حضرت  فاطمه زهرا(س) 

حضرت فاطمــه زهرا(س) همــواره افراد 
را بــه خواندن و عمل کــردن به قرآن کریم 
توصیه مى فرمود و زندگى آن حضرت نیز به 
قرآن کریم عینیت مى بخشید؛ خداشناسى، 
عبادت، صداقت، انفاق، ساده زیستى و... بیان 
احکام قرآن و نشــر علوم قرآنى در مجالس 
به ویژه براى بانوان از دیگر خدمات قرآنى آن 
بزرگوار اســت. (مجلسى، 1403، ج43: 54) 
و به جرئت مى توان گفــت که آن حضرت با 
تالش هاى خود مى خواســتند به بشــریت 
بگویند راه رسیدن به قلّه سعادت، پیروى از 

قرآن کریم و عترت است.

  شهادت مظلومانه  
 حضرت فاطمه زهرا(س) 

هجوم غاصبان خالفت بــه خانه  حضرت 
على(ع) و لگد کوبیدن آنها بر در خانه که باعث 
شهادت حضرت محسن(ع) و جراحت شدید 
حضرت فاطمه زهرا(ع) شد، زخمى جانکاه بر 
تن پاره تن رسول خدا، (ُدردانه اى که حضرت 
رسول اکرم مکرر فرموده بود: «فاطمه پاره تن 
من است، هرکس او را بیازارد، مرا آزرده است 
و هرکس مرا بیازارد، خداوند عزوجل را آزرده 
اســت.» (همان، ج28: 303) نهاد که منجر 
به شهادت حضرت فاطمه(س) شد. مورخان، 

شــهادت آن بانو را سیزدهم جمادى االول یا 
سوم جمادى الثانى سال یازدهم هجرى ثبت 

کرده اند. (کلینى، بى تا، ج1: 458)
شــدت انــدوه آن بانو پس از فــراق پدر 
بزرگوارش به حدى بود که هر چیزى نشانى 
از پیامبر اکرم داشت، او را گریان و بى طاقت 
مى ساخت؛ تا جایى که بالل حبشى (مؤذن 
پیامبر اکرم) که تصمیــم گرفته بود پس از 
آن بزرگوار براى دیگــران اذان نگوید، وقتى 
حضــرت فاطمه(س) به او فرمود: «دوســت 
دارم صداى مؤذن پدرم را بشــنوم»، بالل به 
احترام او به مســجد پیامبــر اکرم رفت و به 
اذان گفتن پرداخت. وقتى بانک اهللا اکبر بالل 
برخاست، حضرت زهرا(س) نتوانست جلوى 
گریه خود را بگیرد و چــون بالل به عبارت 
«أشهد أن محمد رسول اهللا» رسید، حضرت 
زهرا(س) بى هوش شد. مردم به بالل گفتند: 
دســت نگه دار که دختر پیامبر اکرم از دنیا 
رفت و گمان کردنــد آن بزرگوار فوت کرد. 
بالل اذان را قطع کرد و آن را ناتمام گذاشت. 
وقتى حضرت زهرا(س) به هوش آمد، از بالل 
خواســت اذان را تمام کند، ولى او نپذیرفت 
و عرض کرد: «اى ســیده و سرور بانوان، من 
از اینکه بانگ اذان مرا بشــنوید، بر جان شما 

بیمناکم.» (مجلسى، 1403ق، ج43: 157)
این انــدوه بى پایان و جراحــت وارده بر 
حضــرت فاطمــه(س) ســرانجام منجر به 
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 سید محسن امامى فر، روزنامه نگار و پژوهشگر روابط بین الملل*

پاندمى کرونا و تأثیرهاى بسیار مخرب آن، به دلیل وابستگى متقابلى که نظم  بین الملل لیبرال در طول زمان میان دولت ها و ملت ها 
شــکل داده، از پیامدهاى نظم جهان محور است . بحران کرونا نشــان داد دولت ها در مواجهه با بحران هاى جدید، یا به سازمان هاى 
بین المللى بدبین هستند و یا این سازمان ها به رغم خدماِت بسیار زیاد خود، حتى در مواجهه با پاندمى کرونا، در راستاى مقابله با آن 
در سطح جهانى ناموفق بوده اند. این موضوع، دولت ها را به سوى خودیارى که یکى از مهم ترین اصول نظم بین الملِل دولت محور است، 

جهت مقابله با بحران هاى جدید سوق داده است.

 بیش از دو ســال اســت پاندمى کرونا در 
جهان که تأثیرهاى بســیار زیادى بر زندگى 
شــخصى و اجتماعى مردم داشته است؛ اما 
این تأثیرها، حوزه سیاسى امنیتى در سطح 
نظام بین الملل را نیز متأثر کرده است. حتى 
مى توان این ادعا را داشــت که نظم موجود 
جهانى بر اثــر پاندمى کرونا بــا تغییرهایى 
مواجه شده است. اکنون سؤال اساسى در این 
مقاله این است که آیا شیوع کرونا، تغییرى در 
نظم و روندهاى بین المللى ایجاد کرده است؟ 
در ایــن راســتا، ابتدا دو نظــم بین الملل 
حاکم در چند قرن گذشته را بررسى اجمالى 
مى کنیم. پس از معاهده «وستفالى» در سال 

1648 میــالدى با دو نوع نظــم بین الملل 
مواجه هستیم:

1- «نظم دولت محــور» که بر پایه اصول 
دولت محــورى، بقــا و خودیــارى و بر پایه 
ارزش هایى همچون استقالل، حاکمیت ملى، 
قدرت ملى، امنیت ملى و منافع ملى استوار 

است. 
2- «نظم لیبــرال و جهان محور» که پس 
از جنگ دوم جهانى ایجاد شــد و تا به حال 
به رهبرى ایاالت متحده آمریکا ادامه داشته 
اســت. در این نظم، دولت ها بــر پایه منافع 
مشــترك، همگرایى، همکارى و وابســتگى 
متقابل، یک نظم فرادولتى و لیبرال بنا نهادند. 

نظم بین الملل لیبرال و جهان محور با وجود 
دســتاوردهاى قابل توجه، ازجمله تأســیس 
ســازمان هاى بین المللــى، به دلیل وضعیت 
آنارشــیک خود و فقدان اقتدار، نتوانســت 
پاسخ مناسبى به بسیارى از بحران ها بدهد. 
گسترش تروریســم جهانى و عدم حل این 

بحران، مصداقى براى این مدعاست. 
درخصوص بحــران کرونــا و تأثیر آن بر 
نظم بین المللى نظریه هــاى متفاوتى وجود 
دارد که در ادامه دو جریان اصلى را بررســى 
مى کنیم. جریان اول لیبرال هاى محافظه کار 
هستند که معتقد به نظم لیبرال جهان محور 
هستند. این جریان معتقد است بحران کرونا 

تأثیر کرونا بر نظم بین الملل لیبرالتأثیر کرونا بر نظم بین الملل لیبرال
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باعــث ایجاد تغییر و تحــول جزئى در نظام 
بین الملل مى شود، اما نمى توان آن را به عنوان 
یک نقطه عطف ژئوپلیتیــک در نظر گرفت.  
«ژوزف ناى» از صاحب نظــران معروف این 
جریان بر این باور است که بحران کرونا بعید 
است تأثیرهاى شــگرفى در نظام بین الملل 
داشته باشد. «ناى» در این شرایط بر تقویت 
و ادامــه نظم بین المللى لیبــرال به رهبرى 
آمریکا تأکید مى کند. لیبرال هاى محافظه کار 
تنها راه حل برون رفــت از بحران فعلى کرونا 
را تقویت همکارى هاى بین المللى و پرهیز از 

ناسیونالیسم و راست گرایى مى دانند. 
جریــان دوم، جریــان رئالیســم اســت.
واقع گرایــان معتقدند که با بحــران کرونا، 
رویکــرد دولت گرایى تقویت شــده و قدرت 
دولت هاى ملــى در جهان افزون مى شــود 
و در مقابل، جهانى شــدن لیبــرال مبتنى 
 بر وابســتگى متقابل کشــورها نیز تضعیف 
خواهد شــد. براســاس دیدگاه واقع گرایان، 
به رغم ضــرورت همکارى هاى بین المللى در 
مواجهه با بحران کرونا، دولت ها بر پایه منطق 
خودپرستى و استقالل خود در دست یابى به 
این همکارى ها ناکام هســتند. به طور مثال 
کشورهاى توســعه یافته و پیشرو در ساخت 

واکســن کرونا، با وجود واکسن مازاد 
پس از واکسیناســیون مردم خود، 
حاضر به توزیع این واکســن میان 
کشــورهاى ضعیــف و فقیر جهان 
سوم نشدند. این کشــور ها با وجود 
اعتقاد به رویکــرد جهان گرایى در 

حــل بحران ها، براســاس منطق 
ســودمحورى؛  و  خودپرستى 

بین الملل  نظــم  اصول  به 
لیبرال در راستاى مقابله 

سراسرى با کرونا براى 
ریشه کن کردن آن، 

عمل نکردند.

«استفان والت» از نظریه پردازان برجسته 
واقع گــرا معتقد اســت برخــالف برخى از 
پژوهشگران که طى سال هاى اخیر در مورد 
کاهــش نقش دولت هــا و جایگزینى آنها با 
سازمان هاى بین المللى و نیروهاى اجتماعى 
نظریه پردازى کرده اند، بحران کرونا بار دیگر 
نشــان داد هنوز هم دولت هــا، یگانه بازیگر 
اصلى براى حفظ امنیــت و جان مردم خود 
هستند. همه گیر شدن کرونا مى تواند دولت ها 
را که هم اکنــون نیز دیگر تمایل چندانى به 
پیمودن روند جهانى شدن ندارند و سعى در 
ارتقاى استقالل خود دارند؛ بیش از پیش از 

مسیر جهانى شدن خارج کند. 
بررســى نحوه مقابله کشورهاى مختلف با 
بحران کرونا نشان مى دهد تحول هاى مهمى 
در نظــام بین الملل در حال رخ دادن اســت 
و ادعــاى واقع گرایان مبنــى بر تقویت نظم 
دولت محور و تضعیف نظم بین الملل لیبرال 
و جهان محور درســت است. به طور مشخص 
بحــران کرونــا، پایه هاى اصلــى دولت هاى 
لیبرال دموکرات جهان را تضعیف کرده است. 
بحران کرونا، آزادى هــاى فردى که بُن مایه 
اصلى ایدئولوژى لیبرالیسم است را از طریق 
قرنطینه و کنترل هاى فردى و اجتماعى براى 
توقف شــیوع کرونا، تا حدود زیادى هرچند 

به صورت مقطعى از میان برده است. 
از سوى دیگر برخالف اصول لیبرالیسم 
اقتصادى، شــاهد ورود دولت ها به مسائل 
در  اقتصادى 

نقش یک دولت حمایت گر رفاهى هســتیم. 
تعطیلى بســیارى از کســب  وکارها به دلیل 
محدودیت هاى شــدید و حمایــت مالى و 

معیشتى از آنها، مصداق این امر است. 
 «پاندمــى کرونــا» و تأثیرهاى بســیار 
مخــرب آن، به دلیل وابســتگى متقابلى که 
نظم  بین الملل لیبــرال در طول زمان میان 
دولت ها و ملت ها شــکل داده، از پیامدهاى 
نظم جهان محور است . بحران کرونا نشان داد 
دولت ها در مواجهه با بحران هاى جدید، یا به 
سازمان هاى بین المللى بدبین هستند و یا این 
سازمان ها به رغم خدمت هاى بسیار زیاد خود، 
حتى در مواجهه با پاندمى کرونا، در راستاى 
مقابله با آن در سطح جهانى ناموفق بوده اند. 
ایــن موضوع، دولت ها را به ســوى خودیارى 
که یکى از مهم ترین اصــول نظم بین الملِل 
دولت محور است، جهت مقابله با بحران هاى 

جدید سوق داده است. 
درواقع مى تــوان گفت که کرونا، با نمایان 
کردن پاشنه آشیل هاى نظم بین الملل لیبرال، 
ایــن نظم را که بر پایه جهان گرایى اســتوار 

اســت، تضعیف کرده و نظــم بین المللى 
دولت محور را تقویت کرده است.
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  جراحى کاربرد  درخصــوص  لطفاً  دکتر، 
الپاراسکوپى به  صورت مختصر توضیح دهید.

چاقى یکــى از بزرگ تریــن و فراگیرترین 
بیمارى ها در ســطح دنیاست. در ایران هم بر 
اساس آمارى که گرفته شده، باالى60 درصد 
ایرانیان چاق هســتند. چاقى زمینه ساز خیلى 
از بیمارى ها ازجمله: فشارخون، دیابت، ایست 
تنفسى در خواب، بیمارى هایى مانند سرطان 
روده بزرگ، ســرطان لوزالمعده، پستان، رحم 
و تخمدان در خانم هاســت. جراحى چاقى یا 
الپاراســکوپى براى بیمارانى کــه وزن زیادى 
دارند و داراى چاقى مفرط هستند و با ورزش 
و رژیم غذایى امکان کاهش وزن ندارند، انجام 
مى شود. جراحى چاقى دو نوع اصلى دارد؛ یکى 

«اسلیو» و دیگرى «باى پس کالسیک». 

  سابقه انجام این عمل در ایران به چه زمانى
برمى گردد؟

انجــام جراحى بــه روش الپاراســکوپیک 
در ایران نیز در کنار کشــورهاى پیشــرو در 
الپاراســکوپى از ســال1370 موجــب ظهور 
دوره جدیــدى از درمان جراحــى در برخى 
بیمارستان هاى مطرح کشور شده است. یکى 
از بنیان گذاران جراحى چاقى و الپاراســکوپى 
پیشرفته در ایران، استاد «دکتر عبداهللا زندى» 
از پیش کسوتان و اســتادان برجسته جراحى 
است. بیمارستان بعثت نیروى هوایى هم جهت 
خدمات رسانى مطلوب به هم وطنان عزیزمان و 
به ویژه کارکنــان و خانواده هاى نیروى هوایى، 
با هماهنگى سلســله مراتب از ایشــان دعوت 
کرده تا به عنوان استاد مدعو در دانشگاه علوم 

پزشکى ارتش و بیمارستان بعثت حضور داشته 
باشــند تا ضمــن برگزارى جلســات گزارش 
صبحگاهى براى رزیدنت هاى جراحى، بر روند 
عمل جراحى الپاراسکوپى پیشرفته متناسب 
با بیمارانى کــه به این بیمارســتان مراجعه 
مى کنند، نظارت کند. حضور دکتر زندى مایه 
خیر و برکت براى این بیمارستان است و سبب 
شده جراحان عمومى و رزیدنت ها با فراگیرى 
آموزش هاى الزم، از تجارب وى استفاده کنند 
و همچنین باعث ارتقاى سطح کیفى عمل هاى 
جراحى در بیمارستان بعثت نیروى هوایى شده 

است. 
اوایل ســال جــارى اولین عمــل جراحى 
الپاراسکوپى«باى پس کالســیک» پیشــرفته 
در بخش جراحى عمومى بیمارســتان بعثت 
انجام شــد. بیمــار فردى 29 ســاله با حدود 
190 کیلوگــرم وزن بود که بعــد از عمل، با 
حال عمومى خوب از بیمارستان ترخیص شد 
و اخیراً هم که بــراى ویزیت نوبه اى به اینجا 
مراجعه کرده بود، وزنش خیلى کم شــده بود. 
حتى خیلــى از بیمارى هــاى زمینه اى مانند 
دیابت و فشارخون او نیز از بین رفته و به زندگى 
طبیعى خود بازگشــته بود. اکنون در بخش 
جراحى بیمارســتان بعثت این امکان فراهم 
شده که عمل هاى جراحى مانند سرطان هاى 
روده بزرگ، فتق معده، بیمارى آشــاالزى که 
در اثر آن مرى خیلى نازك و باریک شــده و 
اجازه عبور غذا را نمى دهد، توسط دستگاه هاى 

پیشرفته الپاراسکوپى انجام شود.

  این نوع عمل آیا بــراى همه افراد چاق
توصیه و تجویز مى شود؟  

افراد چــاق و داراى اضافه وزن، درواقع دو 
دســته اند: عده اى حجیم خوار هستند و سر 
سفره ممکن اســت دو بشقاب برنج به همراه 
نان بخورند. یک عده هم ریزه خوار هستند و 
غــذا را در فاصله زمانى کم مى خورند و مدام 
سر یخچال هستند و یا شیرینى جات، آجیل 
و بســتنى زیاد مصرف مى کنند. ما شاخصى 
 (bodymass index)داریم به نام توده بدنى

خدمت به هم وطنان را 
افتخار خود مى دانیم

گفت وگو با دکتر محمدرضا مافى، متخصص جراحى عمومى و الپاراسکوپى

                              مهدى رحمتى نیا  / ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى

در دنیاى امروز که فناورى پیشــرفت زیادى کرده، ابزار و روش  هاى جراحى نیز 
تحول و ارتقاى شــگرفى داشته اند. جراحى «الپاراســکوپى» که به آن جراحى با 
حداقل تهاجم نیز گفته مى شــود، ازجمله پیشرفت هاى علم پزشکى است که به 
کمک ابزارآالت مجهز و بدون مهندســى پزشکى منشأ خدمات زیادى به بیماران 
شده اســت. بیمارســتان بعثت نیروى هوایى ارتش جزو معدود بیمارستان هاى 
نیروهاى مسلح است که براى اولین بار و در جهت خدمات رسانى مطلوب و شایسته 
به کارکنان و خانواده هاى نیروى هوایى و ســایر نیروهاى مسلح اقدام به راه اندازى 
بخش جراحى الپاراسکوپیک پیشــرفته ازجمله الپاراسکوپى کیسه صفرا، فتق 
کشــاله ران، آپاندیس و اسلیو معده کرده است. در این راستا گفت وگویى با «دکتر 
محمدرضا مافى» متخصص جراحى عمومى و الپاراسکوپى و عضو تیم اولین جراحى 

الپاراسکوپى این بیمارستان انجام داده ایم که در ادامه مى خوانید.
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که از ضرب و تقسیم یک سرى عدد به دست 
مى آیــد، یعنى وزن را تقســیم بر مجذور قد 
مى کنیم و عددى به دســت مى آید. اگر این 
عــدد بین 30 تا 35  باشــد، بیمار باید رژیم 
بگیرد و ورزش کند و نیازى به جراحى نیست؛ 
مگر اینکه دیابتى باشــد کــه در این صورت 
کاندید جراحى«باى پس یا اســلیو» مى شود. 
اگر عدد بین 35 تا40 باشــد و فرد بیمارى 
زمینه اى مانند دیابت، فشــارخون، آرتروز یا 
نقرس هم داشته باشد، بیمار را کاندید عمل 
مى کنیم. بعضى از بیماران هستند که شاخص 
تــوده بدنى آنان باالى40 اســت و اصطالحاً 
دچار چاقى مفــرط یا چاقى مرضى یا چاقى 
این  هستند.   (Morbid obesity)کشــنده
بیماران هم مســتقیماً کاندید عمل جراحى 

مى شوند. 
نحــوه عمل بــه دو صورت اســت: یکى 
عمل «اســلیو» که نوع ساده تر است. در این 
عمل هشــتاد درصد معده را جدا و از شــکم 
خاج مى کنیم و ظرف یک ســال و نیم، بیمار 
آهسته آهســته وزنش کم و به وزن مطلوب 
مى رسد. نوع دیگر «باى پس کالسیک» است. 
در عمل «باى پس کالسیک» کیسه کوچکى 
از معده در حد سى تا پنجاه سى سى ساخته 
مى شود، سپس بعد از یک متر فاصله از معده، 
روده را به معده پیوند مى زنند. درواقع در این 
نوع عمل دو کار انجــام مى دهیم؛ هم حجم 
معــده را کوچک مى کنیــم و هم یک متر از 
روده را از مــدار جذب خــارج و جذب را هم 
محدود مى کنیم. این نوع عمل بیشتر مختص 
بیماران دیابتى و بیمارانى اســت که شاخص 
توده بدنى آنها بسیار باالست و همچنین براى 
بیمارانى که ریزه خوارى شــدید و ریفالکس 
معده شــدیدى دارند(ترش کــردن)، مورد 
استفاده قرار مى گیرد. جالب است بدانید که 
در برخى مطالعات، باالى 78 درصد از بیماران 
دیابتى با این عمل جراحى، بیمارى دیابتشان 
کامًال خوب شده است و اگر به طور کامل هم 
خوب نشده، میزان نیاز آنان به دارو بسیار کم 
شده است. این یک پیشرفت شگرفى در علم 

پزشکى اســت که یک بیمارى بسیار موذى 
مانند دیابت را بتوان با این روش کنترل کرد.

  را الپاراسکوپى  جراحى  عمل  که  افرادى 
انجام مى دهند، به چــه مراقبت هایى براى 

قبل و بعد از عمل نیاز دارند؟
قبل ازعمل باید حتماً آندوسکوپى انجام شود 
تا مشخص شود در معده بیمار مشکلى وجود 
ندارد. سونوگرافى هم انجام مى شود تا وضعیت 
کبد، کیسه صفرا و فتق هاى شکمى بررسى 
شــود. همچنین آزمایش هایى انجام مى شود 
تا بیمار به لحاظ تیروئیــد، پاراتیروئید،کبد و 
کلیه مشکلى نداشته باشد و میزان قند بیمار 
هم بررسى مى شود. مجموعه این اقدام ها که 
انجام شد، اگر مشکلى نبود، بیمار آماده عمل 
مى شــود. معموالً در عمل «اسلیو» بیماران 
یک شــب و در«باى پس کالسیک» دو شب 
بســترى و پس از آن ترخیص مى شوند. بعد 
از عمــل جراحى هــم محدودیت هایى براى 
بیمــار وجود دارد؛ رژیم غذایــى آنان در ماه 
اول مایعات رقیق شــده، پوره جات و غذاهاى 
ترکیب شــده است. تقریباً بعد از گذشت یک 
ماه تا چهل روز هم مى توانند سر سفره بروند و 
با خانواده غذا بخورند. یکى دیگر از مراقبت ها، 
ویزیت هــاى بعد از عمل اســت. معموالً یک 
هفته بعد از عمل، بیمار را مى بینیم و وضعیت 
بخیه ها و محل عمل بررسى مى شود. داروهاى 

تقویتى نیز براى بیمار تجویز مى شود. یک ماه 
بعد از عمل، دوبــاره بیمار را مى بینیم و بعد 
از آن ویزیت هاى نوبه اى اســت که به صورت 
سه ماهه تا یک سال انجام مى شود. بعد از آن 
هم به صورت 6 ماهه و تا مدت پنج سال این 
ویزیت هــا ادامه دارد. در این مدت وزن بیمار 
کنترل مى شود و  آزمایش هایى انجام مى شود 
تا عملکــرد کبد،کلیــه، الکترولیت ها مانند 
سدیم، پتاســیم، تیروئید و ویتامین ها مانند 
ویتامیــن دى، ب12، مس، آهــن و زینک، 
به ویژه در ســال اول بررسى  شود و دچار افت 

نشده باشند. 

 نحوه انجام این عمل به چه صورت است؟
عمل جراحى چاقى قبًال به  این صورت بود 
که قفسه سینه به طور کامل باز مى شد و توده 
چربى اضافى را از شکم خارج و سپس با بخیه 
مى دوختند، ولى عمل جراحى الپارســکوپى 
معده به روش«اســلیو» و «باى پس» با پنج 
سوراخ یک  ســانتى متر و یک و نیم  سانتى متر 
انجام مى شود و وسایل جراحى از طریق این 
ســوراخ ها وارد شــکم و عمل جراحى انجام 
مى شــود. توده هاى چربى اضافى را از طریق 
یکى از همین سوراخ ها خارج مى کنند، یعنى 
بعد از عمل شــما پنج تا ســوراخ کوچک در 
سطح شــکم مى بینید و اصطالحاً بدن را از 

چانه تا عانه باز نمى کنیم. 
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ارتش جمهورى اســالمى ایــران به صورت منظم 
انجام مى شود. بازدیدهاى کارشناسان و مسئوالن 
اداره موصــوف، تکمیل کننده نظارت ســتادى بر 

فرایند مدیریت دانش در ارتش به شمار مى رود. 
موفقیت در پیمودن این مســیر به خالقیت و 
نوآورى یکایک کارکنان نیاز دارد. در این راســتا 
فرماندهــان و یا مدیرانى که در تالش هســتند 
خالقیت و نوآورى کارکنانشــان را شکوفا کنند، 
الزم است به مفاهیمى همچون «صداى کارکنان»، 
«مشــارکت»، «افزایش عزت نفــس کارکنان»، 
«افزایــش ســرمایه اجتماعى بیــن کارکنان و 
مســئوالن»، «افزایش اعتماد بین کارکنان» و... 
توجه کنند. هر یــک از این مفاهیم تأثیر خاصى 
بر موفقیت فرایند انتقال تجربه، مدیریت دانش و 
اِعمال مدیریت شایســته سازمانى دارند. به عنوان 
مثال در مورد «ســرمایه اجتماعــى» باید گفت 

مدیریت دانش
 در ارتش جمهورى اسالمى ایران

  بخش دوم  

 جواد اسحاقى، دکتراى ژئوپولتیک و رضا جهانفر دکتراى جامعه شناسى

 در فرهنگ مشرق زمین به ویژه در ایران اسالمى، انتقال دانش و تجارب از سوى پیش کسوتان به جوانان، به شیوه «استاد و شاگردى» 
مرسوم بوده است. در طى گذر از ســال هاى متوالى و درك ضرورت و اهمیت انتقال تجربه، ثبت، ضبط و به کارگیرى شیوه هاى نوین 
براى انتقال تجارب کارکنان سازمان به یکدیگر منجر به  افزایش کارایى و اثربخشى انتقال تجارب و حتى خلق دانش هاى نوین شده 
است. برابر سوابق تاریخى موجود، انتقال تجربه به کارکنان، سال ها پیش از شناخت مدیریت دانش توسط محافل دانشگاهى، در ارتِش 
ایران پیگیرى مى شد. درواقع فرایند انتقال دانش و تجارب از سوى کارکنان پیشکسوت به سایر کارکنان در ارتش، با نام «همتاسازى» 
پیگیرى و اجرا مى شد. فرم هاى و مکاتبه ها مخصوص همتاسازى و تعیین فردى که باید توسط فرد پیشکسوت مورد همتاسازى قرار 

مى گرفت، هنوز در بایگانى راکد سازمان هاى زیرمحموعه ارتش موجود است.

راه انــدازى اداره علــوم، تحقیقــات و فناورى 
به عنوان ستاد تخصصى مدیریت دانش در ارتش 
جمهورى اســالمى ایران، موضوع انتقال تجارب 
را وارد مرحلــه نوینى کــرده و اکنون بیش از هر 
زمان دیگرى، خواست و تالش هیئت رئیسه ارتش 
جمهورى اســالمى ایران، ارتقاى جایگاه ارتش در 
حوزه هاى سه گانه علوم، تحقیقات و فناورى است. 
مدیریت دانش به عنوان زیرساخت و ستون فقرات 
این حوزه هاى ســه گانه نیز مورد توجه فرماندهان 
و مســئوالن ارتش قرار دارد. با این تغییر، ساختار 
فرایند انتقال تجربه در ارتش به فرایندى مدون و 
داراى چارچوب مشخص و مبتنى  بر زمینه علمى 
گرایش یافته و در سه حوزه «ساختار و فرایندها»، 
«منابع انسانى» و « فناورى مورد نیاز» برنامه ریزى 
شــده اســت. اقدام هاى مربوط به این حوزه برابر 
نقشه راه مدیریت دانش و براساس اسناد باالدستى 

در حال پیگیرى است.
اگرچــه براى دســت یابى به ســازمان دفاعى 
دانش بنیان مســیرى پیش رو اســت کــه باید 
طى طریــق کرد، لیکن اکنون توســعه مدیریت 
دانــش و فرایند ثبت، ضبــط و انتقال تجارب در 
ارتش به عنوان یکــى از مأموریت هاى فرماندهان 
یکان هاى مختلف ارتش شــناخته مى شود. انجام 
صدها مستند سازى، تجربه نگارى و ثبت دانش ها 
و مســتندهاى فراوان در قالب بسته هاى دانشى و 
واگذارى آن به سازمان هاى متولى آموزش، براى 
درج در آیین نامه ها و ســرفصل هاى آموزشى و... 
ثمــره فرایند نوین انتقال تجربه و دانش در ارتش 
است. در این راســتا اقدام هاى دانشى و پژوهشى 
به صورت ستادى و یکانى از سوى یکان هاى ارتش 
جمهورى اسالمى ایران انجام شده است. پایش این 
فعالیت ها از سوى اداره علوم، تحقیقات و فناورى 
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ســرمایه اجتماعى یکى از قابلیت ها و دارایى هاى 
مهم سازمانى اســت که مى تواند مزیت سازمانى 
پایدار ایجاد کند. اعتماد، یکى از ابعاد بسیار مهم 
براى تحقــق مدیریت دانش بوده و زیرســاختى 
براى سرمایه اجتماعى محسوب مى شود. (امامى، 
کارگر شــورکى،  مولوى،  1393: 14). اعتماد در 
ســازمان ها در ســطح باالیى از همکارى به وجود 
مى آیــد و در صورت وجود اعتمــاد، افراد تمایل 
بیشــترى به تســهیم دانش خواهند داشت و در 
نتیجه تســهیم دانش، عملکرد ســازمانى بهبود 

مى  یابد. (کشاورزى، 1391: 5)  

 فرماندهان و مدیران موفق در 
 حوزه تحقیق و پژوهش

فرماندهان و مدیران موفــق در حوزه تحقیق 
و پژوهش داراى ویژگى هاى مشــترکى هستند. 
برخــى از این ویژگى ها در دیدگاه «تینگســتاد» 
عبارتنــد از: الف-از نظر فنى باکفایت هســتند. 
ب-داراى صداقت در برخورد با کارکنان هستند. 
پ-انعطاف پذیر هســتند و اندیشه باز و ظرفیت 
باالیى براى رشــد دارند. ت-مشــارکت جو و در 
عین حال مستقل  هستند. ث- به دیگران احترام 
مى گذارند و ُکنش تحمل پذیرى دارند. ج-اعتماد 
به نفس دارند. چ-انسان هایى خالق و بر ارزش هاى 
بنیادى اســتوار هســتند. ح-خودآغازگر هستند. 
خ-وقتى مرتکب اشــتباهى مى شــوند، ترسى از 
اعتــراف ندارند. د-نســبت به ســازمان، رئیس، 
زیردســتان و همکارانش متعهد هســتند. (اى. 

تینگستاد، 1390: 42)  
این در حالى اســت که تینگستاد پنج وظیفه 
اصلى که مدیریت بر تحقیق و توسعه نیاز دارد را 
این گونه برشــمرده است: الف-ترغیب کارکنان به 
انجام کار، ب-احترام نهادن به دیگران، پ-اعتماد 
به کارکنان، ت-مشــارکت کارکنــان در کارها، 
ث-مدیریت بر مبناى همدلى. (اى. تینگســتاد، 

1390: 61 الى 69)  
در پنج وظیفه اصلى برشمرده شده، حاکمیت 
سرمایه اجتماعى مشاهده مى شود و عناصر مورد 
اشــاره ازجمله موارد زیربنایِى سرمایه اجتماعى 

هســتند. این مسئله به این معناست که تقویت سرمایه 
اجتماعى در محیــط کارى، به ویژه در حوزه هاى علوم، 
تحقیقــات و فناورى، ازجمله مدیریــت دانش و مبدل 
ساختن سازمان به ســازمانى دانش محور، یادگیرنده و 
دانش بنیان، نقشى غیرقابل انکار دارد.  نکته جالب توجه 
این است که در نقشه راه مدیریت دانش ارتش جمهورى 
اسالمى ایران، افزایش سرمایه اجتماعى به عنوان یکى از 

امور مهم در نظر گرفته شده است.

   نقشه راه مدیریت دانش ارتش
 یکــى از مهم ترین روش هــاى مورد اســتفاده در 
برنامه ریزى بلندمدت، طراحى و ثبت یک نقشه راه است. 
نقشه هاى راه عموماً بیان مى کنند که وضعیت فعلى ما 
چیست؟ از چه مسیرى خواهیم رفت؟ به کجا خواهیم 
رسید؟ پس از دســت یابى به هدف دچار چه وضعیتى 
خواهیم بود؟ درواقع به زبان ساده، نقشه راه نقطه مبدأ، 
مقصد و مسیر و حتى پیامدهاى حرکت از مسیر انتخابى 

را به ما نشان مى دهد.
اهمیــت و ضــرورت دارا بودن نقشــه راه در حوزه 
مدیریت دانش، در سازمانى برنامه محور همچون ارتش 
بیش از پیش مشخص شده است. بر این اساس نقشه راه 
مدیریت دانش ارتش، تدوین و پس از مطرح شــدن در 
شوراى راهبرى مدیریت دانش ارتش، تصویب و اجرایى 
شــد. در این نقشه راه که با در نظر قراردادن چهار الیه 
«الزام ها»، «راهبردهــا و فرایندهاى اصلى»، «نتایج» و 
«پیامد» طراحى شده، هدف اصلى مدیریت دانش ارتش، 
یعنى «نیل به ســازمان دفاعى دانش بنیان»  نیز مدنظر 

قرار گرفته است.

  سرمایه انسانى 
 مهم ترین مؤلفه در عوامل ســه گانه مدیریت 
دانش، «سرمایه انسانى» است. مخاطب و بهره برداِر 
اصلى مدیریت دانش، کارکناِن سازمان هستند. بر 
این اســاس، انسجام بخشــى و تسهیل دسترسى 
منابع انســانى به تجارب و دانش سازمانى، یکى 
از مقدماتى ترین اقدام ها در سازماِن ساختارمحور 
و مأموریت محور ارتش اســت. ساختار طراحى و 
اجرایى شده درخصوص مدیریت دانش در ارتش، 
به صورت مصــوب و همچنین مجــازى اجرایى 
شده است. درواقع براى اثربخشى بیشتر ساختاِر 
مصوب، ساختار مجازى نیز پیش بینى شده است. 

 فرهنگ سازى درخصوص مدیریت دانش 
 مدیریِت دانش صرفاً یک عمل (Action) محسوب 
نمى شــود، بلکه مدیریت دانش را مى توان یک جریان 
 (Discourse) و فراتــر از آن یک گفتمــان (Flow)
دانست. گفتمانى که ارتش  جمهورى اسالمى ایران را در 
مرحله بلوِغ خود قرار داده است. گفتمان مدیریت دانش 
ارتش،  فقط ریشه در نظریه ها و گفتارهاى اندیشمندان 
بیگانه نــدارد، بلکــه گفتمان اســالمى به عنوان 
بشارت دهنده دانش و پژوهش، پرچم دار مدیریت 
دانش محسوب مى شود. برابر تعالیم ناب اسالمى، 
مسئولیت، امانت است و تجربه ناشى از مسئولیت 
نیز امانتى اســت که باید به سازمان واگذار شود. 
در این دیدگاه همه کارکناِن ســازمان هاى تحت 
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حاکمیت اســالمى موظف به فعالیــت در حوزه 
مدیریت دانش هستند. زیرا باید دانش و تجارب را 
فرا بگیرند، ثبت کنند، انتقال دهند و به کار ببندند.

عملیاتى ســازى گفتماِن مدیریــت دانش در 
ارتش با این حجم از فعالیت در گســتره یکى از 
بزرگ ترین سازمان هاى ایران اسالمى، تحت عنوان 
ارتش جمهورى اسالمى ایران، نیازمند فعالیت هاى 
فرهنگى  مســتمر و گسترده است. فرهنگ سازى 
فراینــدى چندالیه    (Discourse Building)
بــا در نظر قراردادن مالحظات و مؤلفه هایى نظیر 

«مخاطــب»، «هدف»، «ابزار»، «پیامد» و ســایر 
مؤلفه هاى اثرگذار اســت. در اینجا به ایجاد یک 
جریان فکــرى متکى بر برنامه ریزى فرهنگى نیاز 
اســت. باید در نظر داشــت که برخــى ابزارهاى 
فرهنگ سازى و آموزش داراى هم پوشانى هستند؛ 
به عنوان مثال برگزارى کارگاه دانش افزایى عالوه بر 

فرهنگ سازى، داراى کارکرد آموزشى نیز است. 

 آموزش 
آموزش بســتر رشد و گسترش مدیریت دانش 
محســوب مى شــود. باتوجه به اینکه برنامه هاى 
آموزشــى و ارتقــاى دانایى کارکنــان در حوزه 
مدیریت دانش در ارتش جمهورى اسالمى ایران 
به صورت منظم و گســترده توســط ستاد ارتش 

و رده هاى دانشــى و پژوهشــى برگزار مى شود، 
مى توان یکــى از نقاط قوت مدیریت دانش ارتش 
را برنامه هاى آموزشى آن دانست. عالوه بر برگزارى 
کالس ها و کارگاه هاى آموزشى مدیریت دانش در 
ســطح ارتش، کارگاه هایى نیز در خارج از ارتش 
به درخواست واحدهاى میزبان برگزار شده است. 

 مستندسازى تجارب و درس آموخته ها 
یکــى از روش هــاى ثبــت، ضبط و ســپس 
و  تجــارب  مستندســازى  تجــارب،  انتقــال 

درس آموخته هاســت. در این راستا یکى از اولین 
اقدام هاى به ثمر رسیده، تفکیک تجارب فردى از 
تجارب جمعى اســت. تجارب ثبت شده کارکنان 
مورد بررســى و پایش قرار گرفته و به منظور درج 
در سرفصل هاى آموزشى و بازنگرى آیین نامه هاى 
مرتبط در اختیار معاونت تربیت و آموزش ارتش 

قرار مى گیرد. 
 شیوه دیگر ثبت تجارب، مستندسازى تجارب 
جمعى و ســازمانى اســت. پــس از برگزارى هر 
رزمایش، فعالیت هاى آمادى، راهیان نور و هر نوع 
فعالیت جمعى دیگر، از اقدام هاى مهم و اثرگذار، 
تدوین پیوست مدیریت دانش و مستندسازى آن 

فعالیت است. 
نوع دیگر مستندسازى در ارتش، مستندسازى 

رخدادهاست؛ سیل، زلزله و... ازجمله رخدادهایى 
هســتند که فعالیت ارتش در آنها مستندسازى 
شده و در قالب کتاب هاى مدیریت بحران، تجارب 
به دست آمده و مدل رفع بحران در آنها ثبت شده 

است.  
شیوه دیگر ثبت تجارب، نگارش مقاالت علمى و 

برگزارى جلسه هاى ویژه درس آموخته است. 

 نظام انگیزشى 
اگرچه در اِعمال تدابیــر حوزه مدیریت دانش 
ترکیبــى از روش هــاى ســلبى و ایجابى مورد 
استفاده قرار مى گیرد، ولى باید در نظر داشت که 
بهره گیرى از روش هاى ایجابى و افزایش انگیزه، 
نقش به ســزایى در افزایش بهــره ورى و کارایى 
حوزه مدیریت دانش دارد. در این راســتا انتخاب 
فرمانده حامى مدیریــت دانش برتر، مدیر دانش 
برتر، تجربه نگار برتر و همچنین دانشــگر برتر از 
میان فعاالن حوزه دانش و پژوهش در جشنواره 
دانش و پژوهش ارتش و همچنین جشنواره دانش 
و پژوهش ستاد کل نیروهاى مسلح(امام على (ع)) 
را مى توان گامى ارزشمند و اثرگذار در این راستا 

تلقى کرد.
 

 شــیوه نامه ها و دســتورالعمل هاى حوزه  
مدیریت دانش

در طراحى فرایندهاى مدیریت دانش، یکى از 
مهم ترین ارکان فرایندى، شیوه نامه ها، آیین نامه ها 
و دســتورالعمل هاى حوزه مدیریت دانش است. 
در اینجــا با دو رویکرد در حــوزه مدیریت دانش 
مواجه ایم. رویکرد سنتى مبنى بر  اینکه مدیریت 
دانــش را همتراز مدیریت  بــر درس آموخته ها و 
تجارب مى داند و رویکرد نوین که مدیریت دانش 
را فراتر از جایگاه پیشــین و به معناى مدیریت بر 
دستاوردهاى حوزه دانش و پژوهش تلقى مى کند. 
نکته قابل توجه این است که تمام شیوه نامه ها، 
دســتورالعمل ها و رویه هاى موجود در این حوزه 
کامًال با یکدیگــر در ارتباط بوده و درواقع در یک 

ارتباط هم پوشانى و مکمل یکدیگر قرار دارند.

شماره 36483



 بازخوردگیرى و کاربست 
درس آموخته ها و تجارب ثبت شده در صورتى 
که صرفاً در مخزن دانشــى سازمان قرار بگیرند و 
منتشر نشــوند، فاقد اثرگذارى در چرخه حرکت 
سازمانى هستند. در بازدیدهاى استانى انجام شده 
توسط نمایندگان اداره علوم، تحقیقات و فناورى، 
دسترسى کارکنان ارتش به محصول هاى دانشى، 
درس آموخته ها و تجارب ازجمله موارد بازدید بوده 
است. در هر استان هم زمان با بازدید، نمایشگاهى 
از محصولهــا و دســتاوردهاى دانــش و پژوهش 
ازجمله مدیریت دانش برپا شــده و مورد بازدید 
نماینــدگان ارتش و نیروهاى مســلح قرار گرفته 
است. برخى از این دستاوردها چنان اثربخش بوده 
که مورد تقدیر ستاد کل نیروهاى مسلح نیز قرار 
گرفته است. اگرچه نباید این نکته را فراموش کرد 
که کاربردى شــدن دانش و تجارب ازجمله  نقاط 
ضعف فرایند دانش و پژوهش در کشورمان است.

 سامانه مدیریت دانش ارتش 
ســامانه مدیریــت دانــش ارتــش جمهورى 
اســالمى ایران به عنوان ابزارى براى ثبت، ضبط، 
اشــتراك گذارى و انتقال دانش محسوب مى شود. 
این ســامانه در سال 1391 مورد بهره بردارى قرار 
گرفــت. برابر مصوبات شــوراى راهبرى مدیریت 
دانش ارتش در تاریخ  سى ام آبان ماه 1394 تمام 
یکان هاى جایگاه 18 (سرتیپى) موظف به اتصال 
به سامانه یاد شده هستند. در حال حاضر بیشتر 
یکان هاى ارتش در سراسر کشور به سامانه یاد شده 
متصل هستند و چند هزار نفر از کارکنان ارتش از 

دانش و تجارب یکدیگر بهره مند مى شوند. 
اکنون تعــداد اعضــاى ســامانه و همچنین 
گستردگى پوشش سامانه موصوف فراتر از نسخه 
طراحى شده سامانه مدیریت دانش ارتش است و 
ارتقاى سامانه به نسخه جدیدتر ضرورت دارد. بر 
این اســاس جلسه هایى با معاونت محترم فناورى 
اطالعات ارتش و ســایر مبــادى ذیربط برگزار و 
برنامه ریزى الزم براى ارتقاى ســامانه در ســال 

1400 انجام شده است.

بانک هاى اطالعاتى حوزه مدیریت دانش
 یکى از نیازهــاى اصلى مدیریت دانش ارتش، 
شناسایى و طبقه بندى اطالعات مورد نیاز در قالب 
یک بانک اطالعاتى براى راهبرى مدیریت دانش 
است. اگرچه بانک هاى اطالعاتى داراى زیرساخت 
نرم افزارى هســتند، اما کالسه بندى اطالعات گام 
نخســت براى ایجاد هر بانک اطالعات محسوب 
مى شود. در طول سه سال اخیر، بانک  هاى اطالعات 
موردنیاز مدیریت دانش ارتش در اداره پژوهش هاى 
راهبردى راه اندازى شــده است. در این بانک هاى 
اطالعاتى، اسامى کلیه متخصصان مدیریت دانش 
ارتش (تحت عنوان شبکه محققان مدیریت دانش 
ارتش)، ســخنرانى ها و پاورپوینت هاى آموزشى و 
پژوهشــى حوزه مدیریت دانش، فایل کتاب ها و 
مقاله هاى حوزه مدیریت دانش و همچنین تصویر 
اسناد مرتبط نگهدارى مى شود. یکى دیگر از موارد 
مورد استفاده بانک هاى اطالعاتى مدیریت دانش 
ارتش، بهره مندى توسط دانشجویان و پژوهشگران 

حوزه مدیریت دانش است.

 ســطوح بلوغ مدیریت دانــش در ارتش  
جمهورى اسالمى ایران

براى تشــخیص عملکرد مدیریت دانش در هر 
سازمانى، به سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در 
آن سازمان نیاز داریم. شاخص هاى مختلفى براى 
تعیین سطح بلوغ در یک سازمان وجود دارد. یکى 
از این شاخص ها برمبناى در نظر قرار دادن سطوح 
پنج گانه مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش است. 
دو نکته مهم در این راســتا قابل بیان است: اول 
اینکه تمام سازمان ها (صرف نظر از فعالیت در حوزه 
مدیریت دانش و یا بدون فعالیت در حوزه مدیریت 
دانش) در یکى از سطوح پنج گانه بلوغ قرار دارند. 
دوم اینکــه در ارتقا به هر ســطح از بلوغ، تداوم و 
حفظ شاخصه هاى ســطوح قبلى ضرورى است. 
به این معنا که هر سطح بلوغ داراى شاخصه هاى 

سطوح قبلى نیز هست. 
پى نوشت ها:

1- صداى کارکنان، هر تالشى براى تغییر، به جاى فرار از شرایط 
اصغرى،  و  شریعت  (منوریان،  است.  شده  تعریف  اعتراض  قابل 

1393: 20 به نقل از هیرشمن 1970)
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بخش اول: (1360-1357)

ایران قربانى تروریسم
 درحوزه هواپیما ربایى

فهیمه کرمى، کارشناسى ارشد ریاضى

ایران اســالمى ازجمله قربانیان اصلى تروریسم در دنیا محسوب مى شود که به شهادت رسیدن بیش از 17 هزار تَن در ایران سند 
گویایى براى ایراِن زخم خورده از ترور است. یکى از موارد اقدام هاى تروریستى انجام شده علیه کشورمان در سال هاى پس از انقالب 
اسالمى، «هواپیماربایى» اســت. این رخداد اگرچه موضوعى جذاب براى پژوهش هاى حوزه جامعه شناسى، حقوق، علوم سیاسى و 
تاریخ محســوب مى شود، ولى تاکنون آنچنان که باید در ایران به آن پرداخته نشده است. نویسنده این مطالب در پژوهش هاى خود 
به این نتیجه رسیده که ایران در حوزه هواپیماربایى نیز قربانى فعالیت هاى تروریستى گروهک هاى نفاق و دشمنان قرار گرفته است. 
به منظور درس آموزى از رخدادها ، ثبت در تاریخ، مستندسازى و بیان گوشه اى از مظلومیت کشورمان، مقاله پیش رو به رشته تحریر 
درآمده است. در بخش هایى از مقاله به عملکرد نیروهاى مسلح به ویژه ارتش جمهورى اسالمى ایران در خنثى سازى هواپیماربایى و 
یا کمتر شدن آثار سوء این عملیات تروریستى علیه منافع ملى اشاره شده است. بدون تردید عملکرد ارتش جمهورى اسالمى ایران 
در حوزه مقابله با هواپیماربایى ازجمله موضوع هایى است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. بعد از انقالب اسالمى، مجاهدین 
خلق(منافقین) در پشت ماجراى بیشتر هواپیماربایى ها حضور داشتند. در تاریخ هواپیماربایى ایران، حکومت بعثى عراق در بیشتر 

موارد از حامیان ظاهرى و باطنى هواپیماربایان به شمار مى رفت. بیشتر موارد هواپیماربایى در مسیر تهران-شیراز به وقوع پیوست. 
نکته غیرقابل انکار این اســت که اگرچه خلبانان کشورمان ازجمله متعهدترین خلبانان دنیا محسوب مى شوند، ولى وجود تعداد 
انگشت شمار از هواپیماربایى توسط خود خلبان، نباید منجر به خدشه دار شدن نام و عملکرد سایر خلبانان ایرانى در سال هاى دفاع 
مقدس شود. زیرا بیشتر خلبانان کشورمان، قهرمانان خوش نام این سرزمین  هستند که عمر و جوانى خود را وقف دفاع از اعتقادها، 

سرزمین و تاریخ کشورمان کرده اند.

شماره 38483



 12 دى ماه 1357 
در ماه هــاى پایانى حکومت پهلــوى تعدادى 
از وابســتگان حکومت، اقدام به فرار با هواپیما از 
ایران کردند. «سرتیپ دوم بازنشسته خلبان سید 
اســماعیل موســوى» در خاطرات خــود در این 
خصوص نوشته است: «در تاریخ دوازدهم دى ماه 
1357 ســاعت حوالــى 10، در حالــى که کلیه 
هواپیماهاى شــرکت ایران ایر در اعتصاب به ســر 
مى بردند-و این حرکت در اعتراض به رژیم طاغوت 
صورت گرفته بود-یک فروند هواپیماى مسافربرى 
ایران ایــر، بدون اجازه و هماهنگى با مراقبت پرواز 
فرودگاه مهرآباد، در حالى که تعدادى نامشــخص 
مســافر خاص را سوار کرده بود، به پرواز درآمد. از 
طرف رادار (CRC) تبریز، کشف و زنگ اسکرامبل 
در پایــگاه دوم شــکارى تبریــز به صــدا درآمد. 
هواپیماهاى آلرت ظرف پنج دقیقه به پرواز درآمده 
و به طرف هدف هدایت شدند. »ستوان یکم على 
واعظى« لیدر دسته و «ستوان یکم صمد باالزاده» 
پــس از رهگیرى هواپیماى بویینگ 747 آن را با 
عالئم مخصوص بین المللــى وادار کرد که از آنها 

تبعیت کرده و به طرف پایگاه پرواز کند.    
خلبان رهگیرى شــده ابتدا از اجراى دســتور 
هواپیماى رهگیر اســتنکاف کــرد و هواپیماهاى 
شــکارى مجبور به شــلیک یک رگبار در جلوى 
بویینگ شــدند. ولى هواپیماى رهگیرى شــده 

همچنان به طرف مرز ترکیه ادامه مسیر داد.
در ایــن حالت خلبانان اقــدام به یک گردش 
هماهنگ و شدید از جلوى بوئینگ کرده؛ به طورى 
که خلبان بوئینگ به شــدت وحشت کرده و اقدام 
بــه تکان دادن بال ها کرد و تســلیم هواپیماهاى 
رهگیر شد. سپس این دو فروند هواپیماى شکارى، 
هواپیماى مســافربرى را به طــرف پایگاه تبریز 
هدایــت و حوالى ســاعت 11:30 در پایگاه تبریز 

فرود آوردند. 
پس از توقف این هواپیما در انتهاى باند و تخلیه 
سرنشینان معلوم شــد تعدادى از هنرمندان زن 
و مرد صدا و ســیما ازجمله «پرویز غریب افشار» 
(شــومن تلویزیون ملى) از جمله مســافران این 

هواپیما هســتند. پس از اقدام هاى حفاظتى الزم 
و انجام هماهنگــى با تهران در ســاعت 14:00 
مقرر شد هواپیما تحت فرماندهى «سرگرد خلبان 
منوچهر خلیلى»(در کابین هواپیماى بویینگ) و 
اسکورت دو فروند شکارى، این هواپیما به تهران 

بازگردانده شوند. 
«ســروان یداهللا شــریفى راد» و «ستوان یکم 
اسماعیل موســوى» مأموریت یافتند هواپیماى 
مســافربرى را اسکورت کرده تا روى باند فرودگاه 
مهرآباد مراقبت و پس از اطمینان از توقف آن، هر 
دو هواپیما به تبریز مراجعت و مأموریت خود را به 

این ترتیب کامل کردند. 
در این ماجرا یک اقدام بســیار حرفه اى توسط 
شبکه پدافند هوایى نیروى هوایى و حرکتى بسیار 
قاطعانه توسط خلبانان شکارى پایگاه دوم شکارى 
انجام شــد و درنتیجه از یــک هواپیماربایى که 
مى توانســت باعث هتک حرمت کشور و نیروهاى 
مسلح و به خصوص نیروى هوایى شود، جلوگیرى 
شد.» (دست نوشته سرتیپ دوم بازنشسته خلبان 
سید اسماعیل موسوى درخصوص هواپیماربایى)  

 طرح ناکام ربودن هواپیماى حامل 
  امام خمینى(ره) 

«برژینسکى» در کتاب «اسرار سقوط شاه» از 
نقشــه هواپیماربایى ناکام علیه امام خمینى(ره) 

سخن به میان آورده است: 
«در روز [دوشــنبه] دوم بهمن 1357 هارولد 
براون گــزارش داد که هایزر گفتــه بختیار براي 
رویارویی با آیت اهللا خمینی به هنگام تالش او براي 
بازگشت به ایران، آمادگی دارد. هواپیماي او بر روي 
آســمان ربوده شده و خود او دستگیر خواهد شد. 
مســئله این بود که آیا ما حاضریم بختیار را براي 
به عهده گرفتن این اقدام و قاطع کردن تصمیمش 

به منظور اجراي این عمل، تشویق کنیم یا نه. 
این موضوع طی دو روز بعدي میان ســایروس 
 ونــس، هارولد براون و من مورد بحث قرار گرفت. 
روز 23 ژانویــه (3 بهمن57) ما درخواســتی از 
هایزر و ســولیوان دریافت کردیم کــه اوضاع را 

پیچیده تر کرد. در این درخواست سولیوان و هایزر 
می خواستند تا دستورهاى صادره به آنها را تغییر 
داده  و اجازه دهیم تا در مورد امکان برقراري یک 
ائتالف میــان ارتش و عناصر مذهبی اقدام کنند؛ 
این چیزي بود که مورد توافق شــدید ســایروس 
 ونس قرار داشت و من  به شدت با آن مخالف بودم.  
اختالف هاى ما بر ســر چگونگی پاسخ به اقدام 
بختیار بیشتر شد. ســایروس ونس به شدت با این 
اقدام مخالف بود و احساس می کرد که ما باید هم 
بختیار و هم [امام] خمینی را نصیحت کنیم، که 
[امام] خمینی نباید به ایران برگردد، واال رویارویی 
میان این دو براي هر دو طرف مصیبت  آمیز خواهد 
بود. هم هارولد براون و هم من، یک واکنش سخت 
در قبال مسئله داشتیم، و احساس می کردیم که 
اگــر بختیار در حال حاضر مجبور به برخاســتن 
اســت، باید از ســوي ما مورد حمایت قرار گیرد. 
در 23 و 24 ژانویه، بر سر موضوع چندین جلسه 
میان خودمــان و نیز با رئیس جمهور داشــتیم. 
عکس العمل ابتدایی رئیس جمهور فوق العاده مثبت 
بود؛ وقتی ما طرح بختیار را براي او تشریح کردیم، 
با صداي بلند گفت:  «عالیســت». اما، ســایروس 
 ونس به شــدت اظهار می کرد که نتیجه این عمل 
ایجاد بی نظمی هاي شــدید خواهد بود و ممکن 
اســت حتی آیت اهللا خمینی در این جریان کشته 
شــود و روي هم رفته نتایج پیش بینی نشــده اي 
به بار آورد. ما به جلســه هاي خودمان در سراسر 
روز 24 ژانویــه (4 بهمــن57) ادامه دادیم؛  من و 
هارولد براون معتقد بودیم که اگر بختیار مایل به 
دســتگیري [امام] خمینی است، باید او را به این 
کار تشویق کرد و اگر به او عالمت برعکس بدهیم، 
از سوي ما اشتباهی بزرگ سر زده است. به خاطر 
اختالف هایمان، نتوانستیم یک دستور پیشنهادي 
تهیه کنیم و من ناچار شدم چند دیدگاه جایگزینى 
را  به جاي آن براي رئیســجمهور تشــریح کنم. 
رئیس جمهور تصمیم گرفت تا پیشنهاد سایروس  
ونس را مبنی بر مخالفت با تصمیم بختیار تصویب 
نکند، اما،  پس از چند بار صحبت با من در «دفتر 
اوال» یک نظر اصالح شــده که مورد توافق من و 
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هارولــد براون بود، تصویب شــد. بر اســاس این 
نظریه باید به بختیار چراغ سبز داده شود تا آنچه 
را پیشــنهاد کرده بود، به انجام برساند. بدبختانه 
آیت اهللا خمینی تصمیم گرفت بازگشــت خود را 
به تعویق اندازد و اگرچه در آن کشــمکش اولیه 
شــاید بختیار یک پیروزي روانی محدود به دست 
آورد، اما مســئله همچنان حل نشده باقی ماند.» 
(بى نا، 1390، مقاله به نقل از برژینسکى، 1362: 

(103-101

  تکرار رخداد هواگردربایى    
   براى فرار از ایران  

در روزهاى پیروزى انقالب اسالمى، مستشاران 
بیگانه و همچنین مســئوالن رژیــم پهلوى اقدام 
به فــرار از ایران کردند. این افراد گاه با اســتفاده 
از هواگردهــاى ایرانى و یا حتى غیرایرانى و بدون 
کســب اجازه از مســئوالن امور، اقدام به ربودن 
هواگرهــا کردند تا بتوانند از ایران خارج شــوند. 
ازجمله اینکه در روز سه شــنبه 24 بهمن 1357 
یک فروند هواپیماى آمریکایى که بدون داشــتن 
اجازه پرواز از مسجدســلیمان به مقصد بحرین به 
پرواز درآمده بود، با هدایت رادار و به وســیله یک 
هواپیماى آماده به فرودگاه بوشهر هدایت شد و در 
آن فرودگاه به زمین نشست. در این مرحله پس از 
کسب اجازه از کمیته «سرلشکر قرنى» در تهران 
و هماهنگى با کمیته بوشهر، هواپیما بازرسى شد 

و ســپس اجازه پرواز به بحرین صادر شد. (هیئت 
تدوین تاریخ دفاع مقدس، 1396، جلد اول: 50) 

البته خروج مستشاران بیگانه به ویژه مستشاران 
نظامى آمریکایــى در نیروى هوایى تا تابســتان 
سال 1358 ادامه یافت. (عسگرى، 1393: 292) 
در آن روزهــا تحرك هاى مشــکوکى در ناوگان 
بالگردهاى غیرنظامى و نظامى در جنوب کشــور 
و به خصوص مناطق نفت خیز مشاهده  شد که در 
واقع در راستاى فرار ایادى رژیم پهلوى و خارجیان 
شاغل در بخش هاى مختلف کشور ارزیابى شد. در 
این گونه موارد از نیــروى هوایى براى جلوگیرى 
از این فرارها، پرواز اســکرمبل درخواست مى شد. 
ازجمله فعالیت هاى نیــروى هوایى در بهمن ماه 
1357 براى جلوگیرى از فرار این افراد به وســیله 
هواگردها مى توان به بستن باندهاى پروازى اشاره 
کرد. (هیئت تدوین تاریــخ دفاع مقدس، 1396، 

جلد اول: 60)
این فرارها فقط مربوط به مستشــاران بیگانه 
نظامى نبود، بلکه در ســازمان ها و شــرکت هاى 
دولتى نیز این مســئله مشــاهده شــد. ازجمله 
مى توان به فرار متخصصان فرانسوى شرکت نفت 
اشــاره کرد. برابر اسناد نیروى هوایى، «در ساعت 
09:00 روز جمعــه 18 اســفند 1357 از پایگاه 
ششم شکارى [بوشهر] اطالع داده شد برابر خبر 
رســیده از نیروى دریایى ارتش، دو فروند بالگرد 
بدون مجوز پرواز از جزیره خارك بلند شــده و به 

سمت جنوب پرواز کرده اند. از این رو به یک فروند 
هواپیماى اف-4 اســکرمبل داده شد... در ساعت 
09:20 از پایگاه بوشهر اطالع داده شد سه فروند 
بالگرد دیگر از جزیره الوان بلند شده اند و به سمت 
جنوب در پرواز هستند و همچنین اطالع داده شد 
که هواپیماى اسکرامبل که قبًال بلند شده بود، در 
جســت وجوى خود موفق به یافتن بالگرد نشد و 
در ســاعت 10:28 بر زمین نشســت... در ساعت 
11:10 آقاى زمانى رئیس شــرکت نفت الوان به 
پســت فرماندهى نیروى دریایى ارتش در بوشهر 
اطالع داد که بالگردهاى بلند شده از الوان متعلق 
به شــرکت الوان کو بوده و خلبانان فرانسوى آن 
شــرکت به عنوان پرواز آزمایشــى آنها را به پرواز 

درآورده و اقدام به فرار کرده اند.» 
مراتب به عرض سرتیپ کیمیاگر (معاون وقت 
عملیات نیروى هوایى) رســید. مقــرر فرمودند 
یک فروند هواپیماى اف4 اســکرامبل داده شود. 
هواپیماى اسکرامبل در ســاعت 11:30 اقدام به 
پرواز کرد و در ســاعت 12:55 دوبــاره به پایگاه 
خود مراجعت کرد...در ســاعت 13:00 از پســت 
فرماندهى نیروى دریایى ارتش اطالع داده شــد 
که دو فروند بالگردى که از جزیره خارك به پرواز 
درآمده بودند، به هنگام بازگشت یکى از آنها دچار 
سانحه شــد و بالگرد دیگر در جزیره خارك فرود 
آمــد.» (هیئت تدوین تاریخ دفاع مقدس، 1396، 

جلد اول: 74 و 75)
علت دست نیافتن به بالگردها در این مأموریت 
توسط هواپیماى اسکرامبل دالیل مختلفى ازجمله 
دید کم، شرایط خاص پرواز در ارتفاع بسیار پست 
توســط بالگردها و خارج از پوشش رادارى منطقه 
بوده اســت. (هیئت تدوین تاریــخ دفاع مقدس، 

1396، جلد اول: 86)

  سال 1359 هجرى شمسى 
     در روز یکشــنبه چهــارم خردادماه 1359 
مجله الحیات عربســتان به اســتناد گزارش هاى 
اداره اطالعات و امنیت این کشور، از توطئه رژیم 
صهیونیســتى براى ربودن هواپیماى حامل وزیر 
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خارجه وقت ایران خبر داد. صادق قطب زاده طى 
مسافرت اخیر خود قصد داشت به لبنان پرواز کند، 
قرار بود هواپیماى حامل قطب زاده وقتى وارد حریم 
هوایى لبنان شد ربوده شود و رژیم صهیونیستى 
درصدد بود وزیر خارجه ایــران را با گروگان هاى 
آمریکایى معامله کند. در پى اطالعات رســیده به 
اداره امنیت سوریه، ســفر قطب زاده به بیروت از 
طرق اتومبیل صورت گرفت. (بى نا، 1392، مقاله، 
کد مطلــب1213920304000279 ؛به نقل از 

روزنامه اطالعات، 4 خرداد 1359، صفحه7)
برابر اسناد نیروى هوایى؛ در ساعت 06:35 روز 
پنج شــنبه دوم مردادماه 1359 از پایگاه  هوایى 
دزفول اطالع داده شــد که یک فروند هواپیماى 
737 مسافربرى متعلق به خطوط هوایى کویت، در 
مسیر هوایى بین کویت و بیروت دزدیده شده و در 
فرودگاه آبادان نشسته است. ضمناً هواپیماربایان 
درخواســت بنزین گیرى کرده اند که وزارت امور 
خارجه و ریاســت جمهورى در جریان هســتند. 

مراتب به ستاد مشترك اطالع داده شد. 
برابــر اطالع مرکــز مهرآبــاد در روز جمعه 3 
مرداد 1359؛ هواپیماى ربوده شــده در ســاعت 
14:10 از آبادان به ســمت کویت پرواز کرده و در 
دید رادار گروه پدافنــد هوایى دزفول قرار گرفت. 
سپس به ســوى اهواز تغییر مسیر داد که از پایگاه 
وحدتى اسکرامبل داده شــد. در ساعت 14:33 و 
پس از مدتى پرواز هواپیماهاى اسکرامبل به پایگاه 
وحدتى مراجعت کردند. ادامۀ مأموریت اســکورت 
از پایگاه هوایى شهید نوژه همدان و با ارائه دستور 
اسکرامبل به یک فروند هواپیماى اف4 انجام شد 
که مدتى با هواپیماى ربوده شده روى تهران پرواز 
کرده و درنهایت به پایگاه خود مراجعت کردند. در 
این هنگام تیمسار سرلشکر باقرى فرمانده نیروى 
هوایى با پست فرماندهى تماس گرفته و دستورهاى 
[شهید] دکتر چمران مبنى بر بستن باندهاى ایران 

ابالغ شد که به کلیه پایگاه ها ابالغ شد.
 هواپیماى ربوده شــده پــس از مدتى پرواز بر 
روى تهران، دوباره به سوى کویت تغییر مسیر داد. 
به دســتور [شهید] ســرهنگ فکورى اسکرامبل 

مجددى پرواز نکرد و نامبــرده فرمودند کماکان 
هواپیماى مذکور اجازه نشســتن در کشور ایران 
را نــدارد. هواپیما در ســاعت 16:50 از مرز ایران 
به ســوى کویت رفت. (هیئت تدوین تاریخ دفاع 

مقدس، 1396، جلد دوم: 426 و 427)

  اتفاق غیرمنتظره  
ششــم شــهریورماه 1359 بــا یــک رخداد 
غیرمنتظره آغاز مى شــود؛ پس از پناهنده شدن 
چهار نظامى ایرانى با یک هواپیماى فرندشــیپ[ 
اف27] به عراق در 14 مردادماه گذشــته، امروز 
اعالم شــد قرار اســت هواپیماى مذکور به دولت 
ایران بازپس داده شــود. در اطالعیه امروز ســتاد 
مشــترك ارتش جمهورى اســالمى ایران آمده 
اســت: با اقداماتى که از طریق وزارت امور خارجه 
جمهورى اســالمى ایران به عمل آمد، یک فروند 
هواپیماى فرندشــیپى که در تاریخ 14مردادماه 
گذشــته از مرز ایران خارج شده و در خاك عراق 
نشسته بود، حکومت بعث عراق به سرنشینان آن 
پناهندگى سیاسى داده، ولى هواپیما بازپس گرفته 
مى شود. همچنین دولت عراق به ایران اطالع داده 
کــه براى بازگرداندن ایــن هواپیما به خاك خود 
مى تواند خلبانى را به عراق بفرستد. (بى نا، 1395: 

مقاله، شناسه خبر 545445)
وزارت امورخارجه کشــورمان نیــز در این روز 
اعالم کرد در پى فــرار هواپیماى اف27 در تاریخ 
14 مردادماه 1359 به کشــور عراق، دولت عراق 

به چهار نفر از سرنشین هاى هواپیماهاى مذکور، 
پناهندگى سیاسى داده است، ولیکن هواپیما قابل 
استرداد به کشــور جمهورى اسالمى ایران است. 
(بهروزى، 1385: 90؛ به نقل از سند شماره 159، 

مورخه 6 شهریورماه 1359)
روزنامــه کیهان، در مقاله اى بــا عنوان «عراق 
به چهار فــرارى ایران پناهندگى سیاســى داد» 
مى نویسد: «امروز ستاد مشترك ارتش جمهورى 
اســالمى طى اعالمیه اى خبر داد که براى بازپس 
گرفتن هواپیماى فرند شیب که با چهار خلبان به 
عراق فرار کرده بود، اقدام هایى انجام شد و به زودى 
براى استرداد آن، یک خلبان ایرانى به بغداد اعزام 
خواهد شــد تا هواپیما را به ایران بیاورد. اطالعیه 

ارتش به شرح زیر است: 
«بــه آگاهى ملت شــریف و مســلمان ایران 
مى رســاند، با اقداماتى که از طریــق وزارت امور 
خارجــه جمهورى اســالمى ایــران به عمل آمد. 
یک فروند هواپیماى فرندشــیپ که در تاریخ 14 
مردادماه 59، از مرز ایران خارج شــده و در خاك 
کشور عراق به زمین نشسته، حکومت بعث عراق 
به چهار نفر از سرنشــینان آن پناهندگى سیاسى 
داده، ولى هواپیما بازپس داده مى شود و على هذا به 
نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى ایران ابالغ 
شد با هماهنگى وزارت امور خارجه و اعزام خلبان، 
هواپیماى مزبور تحویل گرفته شــود» (بهروزى، 
1385: 90 و 91؛  به نقل از روزنامه کیهان، مورخه 

6 شهریورماه 1359)
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بررسى رویکردها بررسى رویکردها 
و تسلیحات مطرح و تسلیحات مطرح 
ارتش آلمانارتش آلمان

  على باقرپور،  کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 تفنگ تک تیرانداز آر.اس-9 
تفنگ تک تیرانداز آر.اس-9 محصول شرکت هاینل آلمان است، در سال 2016 تولید و سه سال بعد وارد ارتش آلمان شد. این سالح حاصل 
همکارى پلیس آلمان و طراحان نظامى این کشور است که توسط ارتش، پلیس و نیروهاى ویژه این کشور مورد استفاده قرار مى گیرد. آر.اس-9 
داراى قنداق قابل تنظیم و با امکان جمع شدن به سمت چپ، کالیبر 338 الپوآمگ (70×8/6 میلى متر) و بُرد مؤثر 1500 متر است. به دلیل 
بزرگ بودن کالیبر آر.اس-9، لوله آن مقاوم تر و داراى ابعادى بزرگ تر از سالح هاى هم رده خود است. طول و عرض این سالح به ترتیب 1275 
و 75 میلى متر، طول لوله 690 میلى متر و وزن آن بدون تجهیزات جانبى 7/54 کیلوگرم اســت. جنس بدنه آر.اس-9 از فوالد و قنداق آن از 

آلومینیوم ساخته  شده، داراى خشاب 10 گلوله اى و قیمت آن 7500 یورو است.
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 تانک لئوپارد2 
این تانک نخســتین بار در ســال 1979 توسط 
شرکت کراس- مفى ساخته شد. سپس به روزرسانى ها 
و اصالح هاى گسترده اى بر روى آن انجام گرفت که 
منجر به ارتقاى قدرت آتش، افزایش مقاومت زره و 
بهبود سامانه هاى دیجیتالى آن شد. لئوپارد2 یکى 
از برترین تانک هاى نظامى جهان اســت که از نظر 
میزان حفاظت زرهى  رقیب ندارد، داراى سامانه هاى 
آتش پیشرفته و زره ماژوالر با توان تعویض سریع در 

میدان نَبرد است.
طول و ارتفاع آن به ترتیب 9/6 و 2/7 متر، داراى 
وزن 52 تُــن و قیمت آن 5/7 میلیون دالر اســت. 
حداکثر ســرعت لئوپارد2، 70 کیلومتر بر ساعت، 
داراى 400 کیلومتــر بُرد عملیاتى و از موتور دیزل 
با توان 1500 اســب بخار و اگزوز توربو شــارژ بهره 
مى بَرد که داغ نمى شود و امواج فروسرخ از خود به جا 

نمى گذارد.
 لئوپارد2 با اســتفاده از یک لوله هوا مى تواند تا 
چهار متر زیر آب حرکت کند. مصرف ســوخت آن 
در هر 100 کیلومتر، بــراى حرکت در جاده، 300 
لیتر و براى حرکت در خارج از جاده 500 لیتر است. 
ارتش آلمان در حال حاضر داراى 226 عراده از این 

تانک پیشرفته است و قرار است تا سال 2025 این تعداد به 328 عراده افزایش یابد. اولین حضور عملیاتى 
لئوپارد2 مربوط به حضور در کوزوو در ســال 1999 اســت، ولى بزرگ ترین حضور عملیاتى این تانک به 

حضور نیروهاى ناتو در افغانستان در قالب نیروهاى آیساف برمى گردد.
این تانک داراى چهار نفر خدمه است؛ راننده، فرمانده، توپچى و گلوله گذار. راننده در جلو تانک و سمت 
راست قرار دارد و مى تواند از طریق یک دریچه در باالى سرش از تانک خارج شود. فرمانده نیز در سمت 
راســت برجک مستقر است، این تانک مجهز به سامانه اى اســت که به فرمانده اجازه درگیرى مستقل از 
توپچى را مى دهد. لئوپارد2 توانایى حمل 42 گلوله را دارد که 27 گلوله آن درون بدنه تانک و 15 گلوله 
در پشت برجک مستقر است. کشورهاى بسیارى خریدار این تانک هستند که ازجمله این کشورها مى توان 
کانادا، قطر، اندونزى، ســنگاپور و بیشتر کشــورهاى عضو اتحادیه اروپا نام بُرد؛ سوئیس، ترکیه و اسپانیا 

به ترتیب با 380، 345 و 327 عراده، بیشترین تعداد از این تانک را در اختیار دارند.
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  پهپاد باراکودا  
از پروژه ساخت باراکودا مى توان به عنوان پنهانى ترین پروژه ساخت پهپاد در اروپا نام بُرد. در اوایل سال 2006 نخستین 
تصاویر غیررســمى از این پهپاد منتشر شــد که پرچم کشورهاى آلمان و اســپانیا بر روى ُدم این پهپاد دیده مى شد و 
نشان دهنده آغاز سرمایه گذارى مشترك دو کشور براى تولید این پهپاد بود. چند ماه بعد، یعنى در اواسط سال 2006 این 
پهپاد به طور رسمى معرفى شد و جزئیات بیشترى در ارتباط با این پروژه در اختیار رسانه ها قرار گرفت. این پهپاد در اواخر 
سال 2006 و در هنگام فرود آمدن دچار سانحه شد، که چندى بعد علت این سانحه مشکل نرم افزارى عنوان شد. پس از 

دو سال وقفه، این پروژه ادامه یافت و باراکودا، سرانجام در سال 2010 توانست تمامى آزمایش ها را با موفقیت طى کند.

حداکثر ارتفاع پروازى این پهپاد 6100 متر، حداکثر ســرعت آن 1040 کیلومتر بر ســاعت و داراى توانایى حمل 300 
کیلوگرم تجهیزات اســت. محدوده پروازى باراکودا 200 کیلومتر، حداکثر وزن آن هنگام برخاستن 3250 کیلوگرم، داراى 
طول 8/25 متر و فاصله دو بال آن 7/22 متر اســت؛ با این خصوصیت ها باراکودا بزرگ ترین پهپاد ســاخت اروپا محســوب 
مى شود.بدنه باراکودا کامًال از فیبر کربن ساخته  شده و انعطاف پذیرى باالیى دارد و تنها در ساخت اسکلت داخلى بال از فلز 
استفاده  شده است که به راحتى از پرنده جدا شده و جابه جایى پهپاد را آسان مى کنند. یکى از مزیت هاى این پهپاد این است 
که به سادگى قابلیت جداسازى و سرهم کردن دارد و مى توان سامانه تعیین هدف لیزرى، حس گرهاى الکترواُپتیکى، فروسرخ 
و رادار ایجادکننده تصاویر دوبُعدى را روى آن نصب کرد. این پهپاد فاقد قابلیت درگیرى نظامى است، اما سازندگان آن در 

نظر دارند با اِعمال اصالح هایى در آن امکان حمل جنگ افزار را براى آن فراهم کنند.

زئی
دن دچار س

دامه یافت و باراکودا،

شماره 46483



 تفنگ اچ.کا-417 
این سالح توسط شرکت هکلر و کوچ طراحى و تولید شده است. اچ.کا-417 یک سالح دى.ام.آر* (DMR) محسوب مى شود که از دقت بسیار باالیى برخوردار 
است و حداکثر خطاى آن طبق آزمایش هاى انجام گرفته، 45 میلى متر در شلیک از فاصله 100 مترى است. ظاهر این سالح مشابه ام.4 و ام.16 است، اما ساختار 
داخلى آن کامًال متفاوت با این دو سالح است. از سامانه پیستون گاز استفاده مى کند، داراى عملکرد مناسبى در شرایط اقلیمى متفاوت و خشاب شفاف است 
تا تیرانداز با نگاه کردن به خشاب، تیرهاى درون آن را مشاهده کند. قسمت باالیى بدنه این سالح از فوالد است، داراى کالیبر 7/62 میلى مترى ناتو، نرخ آتش 

600 گلوله در دقیقه و وزن آن بسته به تجهیزات بین 3/9 تا 5/4 کیلوگرم متغیر است.
طول این ســالح 924 میلى متر و طول لوله آن 330 میلى متر اســت، قابلیت نصب نارنجک انداز را دارد و خشاب آن داراى دو نمونه 10 و 20 فشنگى است. 
اچ.کا-417 در بیش از 30 کشور مورد استفاده قرار مى گیرد که ازجمله این کشورها مى توان به ژاپن، برزیل، روسیه و بیشتر کشورهاى اتحادیه اروپا اشاره کرد.

* سالح هاى پیشرفته اى هستند که از دقت بسیار باالیى برخوردارند و به دلیل بُرد مؤثرشان (300 تا 600 متر) مابین سالح هاى استاندارد (با بُرد کم) و تک تیرانداز (با بُرد زیاد) قرار مى گیرند.

:منابع
1-www.air-attack.com
2-www.militaryfactory.com
3-www.defenseworld.net
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عملیات تنگ حاجیان
 (14 دى 1359)

حضور عشایر و اهالى غیرتمند منطقه در عملیاتحضور عشایر و اهالى غیرتمند منطقه در عملیات

عملیات خوارزم (ضربت ذوالفقار)؛ 
(19 دى 1359) 

به یاد فرمانده شجاع گردان به یاد فرمانده شجاع گردان 217217  
میمک در یکی از بلندي هاي مهم و راهبردي اســتان ایالم واقع شده است. این منطقه حساس 
کلیوي شکل، داراي قله هاى متعدد با شــیب تند به طرف عراق و شیب مالیم به طرف ایران است. 
قبل از پیروزى انقالب اسالمى ایران، بلندى هاى میمک مورد اختالف هر دو کشور بود و اقدام هایى 
نیز براى تعیین خطوط مرزى در این زمینه انجام شد، اما منجر به نتیجه قطعى نشد. بعد از آغاز 
جنگ، رژیم بعثى عراق توانست قسمتى از ارتفاعات را اشغال کند و در مواضع خود مستقر شود. 

عملیات خوارزم با هدف تصرف میمک توســط لشــکر 81زرهى کرمانشاه، طى طرح عملیاتى 
به نام «امین» صورت گرفت. این عملیات به یاد فرمانده شجاع گردان 217 تانک لشکر 81 «سرگرد 
خوارزمى» نامیده شد و عشایر ایل خزل ارتفاعات میمک و دامنه هاى غربى که آن  را سرزمین آبا 
و اجدادى خود مى دانســتند، در شناسایى و اجراى این عملیات نقش بسیار مهمى ایفا کردند. در 
عملیات خوارزم بخش هاى عمده و حساس ارتفاعات میمک به تصرف درآمد و قسمت عمده اى از 
مرز در این منطقه تأمین شد. در این خصوص نقش هوانیروز و نیروى هوایى در پشتیبانى عملیات 
فراموش نشــدنى است. ارتش عراق نزدیک به یک ماه با اجراى پاتک هاى سنگین تالش کرد اولین 
شکست گســترده خود را جبران کند، ولى به دلیل مقاومت نیروهاى اسالم موفق نشد و سرانجام 
مناطق تصرفى تثبیت نشد. از نکته هاى قابل توجه این عملیات، رعایت اصل غافل گیرى بود، به نحوى 
که فرماندهان عراقى بعد از یک هفته آماده باش کامل، به دلیل عدم پیش بینى حمله نیروهاى ایرانى، 

براى یکان هاى خود وضعیت عادى اعالم کرده بودند.

عملیــات تنگ حاجیان یکى از عملیات هاى محــدود و موفق ماه هاى اول جنگ تحمیلى بود که 
تلفات و ضایعات قابل مالحظه اى به دشمن وارد و مسیر گیالنغرب به سرپل ذهاب را که مسدود بود 
آزاد کرد. از زمان پیروزى انقالب اسالمى تا شروع جنگ، منطقه براى نفوذ و فعالیت عوامل جاسوسى 
و جمع آورى اطالعات به طور کامل فراهم بود. دشمن بعثى ابتدا توانست تا گیالنغرب را تصرف کند، 
ولى عشایر و اهالى بومى غیور و غیرتمند منطقه گیالنغرب که هم دوش با رزمندگان ایرانى در مقابل 
دشــمن تجاوزکار از بذل مال و جان خود براى مقاومت خوددارى نمى کردند، باعث شدند دشمن از 
ــآبادى گورسفیدـ ارتفاع چغالوند مستقر  شهر گیالنغرب به عقب رانده شده و مقابل تنگ حاجیانـ 

شود. 
در آن مقطع هرچند شهر گیالنغرب به اشغال دشمن درنیامد، ولى محور گیالنغربـ  تنگ حاجیان 
ـ ســرپل ذهاب ـ پادگان ابوذر در تنگ حاجیان به کنترل نیروهاى عراقى درآمد. بنابراین عملیات 
تنگ حاجیان در راستاى تدبیر کلى و هدف هاى موردنظر نیروى زمینى ارتش در اجراى عملیات هاى 
محدود آفندى اجرا شــد، ولى از نظر نظامى هدف ها به گونه اى انتخاب شدند که در صورت پیروزى 
قطعى و تصرف کامل آنها، برترى قابل مالحظه اى در تسهیل عملیات هاى آفندى بعدى و عقب نشینى 
عراق به دســت مى آمد. در این عملیات قسمتى از ارتفاعات برآفتاب در جنوب تنگ حاجیان، ارتفاع 
اوآذین و ارتفاعات مجاور چغالوند توســط یکان هاى خودى آزاد شــد. این عملیات با هدایت قرارگاه 

مقدم نیروى زمینى ارتش در غرب، بعد از 11روز به پایان رسید.

ى آبادىشماره 48483
کـــــوتاه  و گــــویا عبداهللا عل



عملیات نصر (هویزه)؛
 (15دى 1359)

عملیات تانک هاعملیات تانک ها

عملیات کربالى5 
(19 دى 1365)

عملیات محاصره بصرهعملیات محاصره بصره
عملیات کربالى5 به فاصله کمى پس از کربالى4 و در حالى اجرا شد که عملیات کربالى چهار، به دلیل 
لو رفتن اطالعات، توفیق الزم را به دست نیاورد، ولى رزمندگان ایران توانستند به فاصله خیلى کم، یعنى 
حدود دو هفته، نیروهاى خود را به محور شــلمچه منتقل و عملیات کربالى5 را در آن محور بر دشمن 

تحمیل کنند.
شدیدترین نبرد تاریخ جنگ ایران و عراق به توصیف حاج قاسم سلیمانى و تاریخ نویسان جنگ، عملیات 
کربالى5 بود. در طول مدت عملیات، نیروهاى نظامى ایران خود را به مرز شــهر راهبردى بصره رسانده 
و دشمن را از خواب و توهم قدرت بیدار کردند؛ به این ترتیب براى نخستین بار، هم صدام حسین و هم 
متحدانش از قدرت نظامى ایران به هراس افتادند و پس از این عملیات، بلوك شرق و غرب، یعنى حامیان 
صدام، مطمئن شدند که وى دیگر توان کافى براى ایستادگى در برابر ایران را ندارد. بنابراین این عملیات 
آغازى براى حضور ناوهاى آمریکا و دیگر کشورها در خلیج فارس و مرزهاى آبى ایران شد. خشم دیکتاتور 
عراق از پیروزى و مقاومت رزمندگان ایران، پس از کربالى5، خوشه هاى بمبى بود که بر شهرها و مناطق 

مسکونى ایران ریخت، اما هیچ یک نتوانست از خشم آن تحقیر بکاهد.
در نتیجه این عملیات، نیروهاى نظامى ایران اگرچه از دست یابى به هدف اصلى عملیات، یعنى تسخیر 
شهر بصره بازماندند، با این حال توانستند حدود 150کیلومترمربع از منطقه اشغال شده شلمچه را آزاد و 
قسمت هایى از جنوب عراق را نیز به تصرف خود درآورند. در انتهاى این عملیات خطوط پدافندى ایران در 

نزدیکى پتروشیمى عراق ایجاد شد. از این عملیات به عنوان عملیات محاصره بصره نیز نام مى برند.

عملیات نصر، یادآور رشادت شهداي دانشجوي پیرو خط امام(ره)، در رأس آنها شهید حسین علم الهدي 
و معروف به عملیات تانک ها بود که نخستین عملیات زرهی نیروهاى ایرانى پس از تجاوز دشمن بعثی 
عراق به خاك کشورمان محسوب می شود. این عملیات به عنوان بزرگ ترین نبرد موتوریزه نیروهاى مسلح 
ایران در طول جنگ با عراق به حساب مى آید که به وسیله ستاد مشترك ارتش طرح ریزى و توسط لشکر 
16زرهى قزوین و لشکر 92زرهى اهواز، با مشارکت سپاه پاسداران، بسیج و ستاد جنگ هاى نامنظم و 
پشتیبانى نیروى هوایى ارتش و با هدف نهایی تأمین شهر تنومه در ساحل شرقی اروندرود انجام شد. در 

این عملیات عالوه بر نیروهاي ارتش، نیروهاي سپاه هم رشادت هاي زیادي از خود نشان دادند.
در طى این عملیات، هنگ هاى ارتش ایران، به سمت نیروهاى عراقى که بخش هایى از خاك ایران را 
در مناطق اطراف اهواز، اندیمشــک و سوسنگرد اشغال کرده بودند، پیشروى کردند. عراقى ها با آگاهى 
از این موضوع، تظاهر به عقب نشــینى کردند و ســپس پاتکى را از سه جبهه تدارك دیدند که در آغاز، 
نیروهاى ایرانى دســتپاچه شــدند. نیروهاى زرهى دو طرف به مدت دو روز در دریایى از ِگل، در مقابل 
یکدیگر جنگیدند. ســرانجام نیروهاى مســلح ایران به دلیل بى برنامگى در تدارکات سوخت و مهمات، 
شروع به عقب نشینى کردند. شرایط سخت منطقه نیز امکان درهم کوبیدن شدید را، از نیروهاى ارتش 
عراق گرفت. با وجود شکســت نیروهاى ایرانى، این عملیات زمینه ســاز تثبیت مواضع نیروهاى ارتش 
ایران در منطقه شــد و امکان حفاظت از ارتباط جاده سوسنگرد به اهواز را فراهم کرد. حضرت آیت اهللا 
خامنه اي(مدظله العالى) نماینده امام(ره) در شــوراي عالی دفاع که خود در منطقه عملیاتی نصر حاضر 

بودند، فرمودند: «من لشکر 16 زرهی قزوین را در عملیات افتخارآمیز کرخه نور(نصر) شناختم.»
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این شماره:  ارتش  قزاقستان
    محسن شیرمحمد  کارشناس ارشد روابط  بین الملل     

 تاریخچه نظامى 
تاریخ نظامى قزاقستان به دوره پس از انقالب 
اکتبر 1917 در شوروى بازمى گردد. در سال هاى 
جنگ داخلی بین کمونیست ها و بلشویک ها، از 
اقشار ملت هاي شرقی منطقه قزاقستان و آسیاي 
مرکزي، واحدهاي نظامی شکل گرفت و آموزش 

نظامی عمومی شروع شد.
در فاصله ســال هاى دهه 1940 در داکترین 
نظامی شوروي تجدیدنظر جدي به عمل آمد که 
هدف آن تغییر شــکل روش جلب مردم ازجمله 
ملت هاي شرقی در امور دفاعی کشور، مطابق با 
خط مشى سیاست کلی دولت بود. در عمل، این 
هدف عبارت از تغییر ارتش منظم به ارتش هاي 
منطقه اي پلیسی و ساختارهاي جدید نظامی بود.
البته با فروپاشــی اتحاد شــوروي سابق، این 
موضوع منجر به بروز رویاروى هاى ملی و نژادي 
در قلمرو شوروي سابق شد و اختالف هاى دیرینه 
که سیستم شــوروي بر آن پوشش گذاشته بود، 
دوباره آغاز شد. یکى از موضوع هاى مهم امنیتى 

در ابتداى اســتقالل قزاقستان، بحث تسلیحات 
اتمى بود؛ پس از فروپاشــی شــوروي ســابق، 
قزاقستان وارث سالح هاي هسته اي اتحاد شوروي 
سابق شد. دولت قزاقستان از همان ابتدا درصدد 
اجراي سیاست دفاعی ضدهسته اي برآمد و طی 
قراردادهایــی با ایاالت متحده آمریکا و روســیه، 
متعهد به خلع سالح اتمی شد که در سال 1995 
این وضعیت غیراتمی خود را رســماً به سازمان 

ملل متحد اعالم کرد.

 تهدیدهاى امنیتى و سیاست دفاعى 
از نظر تاریخی، قزاقســتان همواره در معرض 
خطر متجــاوزان مختلف بوده اســت؛ مغول ها 
براي اولین بار در آغاز قرن ســیزدهم میالدى به 
قزاقستان حمله کردند و پس از آن در نیمه اول 
قرن هفدهم و نیمه دوم قرن هجدهم در معرض 
تهدید دائمی و حمله هاى وحشیانه ژانگاریاي ها 

قرار داشت.
فقط بعد از قرار گرفتن تحت حمایت امپراتورى 

روسیه در ســال 1731 بود که قزاق ها احساس 
امنیت کردند. در دوره معاصر، قزاقســتان دو بار 
با مشکل مرزي حاد مواجه بوده است؛ یک بار در 
اوایل دهه 1970 هم زمــان با وقوع برخوردهاي 
مــرزي بین روســیه و چین در شــرق دور که 
درگیرى هاى نیز در مرزهاي قزاقســتان و چین 
روي داد و این موضوع از سوي رسانه هاي جمعی 
نادیده گرفته شــد، بار دوم در آغاز دهه 1990 
بود که گروه هاى داخلی ازجمله کازاك ها تصمیم 
گرفتند با بهره گیري از مشکل هاى موجود براى 
دولت مرکزي در مســکو، سرزمین هاى شمالی 

قزاقستان را مورد تعرض قرار دهند.
 همچنین منطقه شمالی قزاقستان نیز محل 
مناقشه و اختالف با روسیه است. این منطقه در 
سال 1936 از ســوي استالین به قزاقستان داده 
شد. پایگاه فضایی بایکونور یعنى مهم ترین پایگاه 
فضایی شوروي سابق نیز در خاك قزاقستان قرار 
دارد و پس از اســتقالل، این کشور همواره محل 
مناقشــه و اختالف دو کشور روسیه و قزاقستان 

نگاهى به ارتش هاى جهان

قزاقستان یکى از کشورهاى منطقه آسیاى میانه محسوب مى شود. این کشور از شمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب شرقى با قرقیزستان، در 
جنوب با ازبکستان و در جنوب غربى با ترکمنستان همسایه است. سواحل شمال شرقى دریاى خزر نیز در خاك این کشور قرار دارد.

واژه قزاقســتان از دو بخش «قزاق» و پسوند فارسى «ستان» تشکیل  شده که به معناى «ســرزمین قزاق ها» است. واژه قزاق نیز خود به معناى 
«کوچنده» و از ریشه ترکى «َقز» است که معناى کوچیدن مى دهد و به زندگى کوچ نشینى قزاق ها اشاره دارد.

اقتصاد این کشــور تا حد زیادى به کشاورزى متکى است. قزاقستان بیشــترین تولید ناخالص داخلى و درآمد سرانه را در میان جمهورى هاى 
تازه اســتقالل یافته دارد و نیز از اعضاى مهم سازمان همکارى شانگهاى است. این کشور از لحاظ منابع زیرزمینى هم بسیار غنى است؛ به طورى که 
از سال 1993 تاکنون بیش از 40میلیارد دالر سرمایه گذارى خارجى در این بخش انجام  شده است. همچنین تخمین زده مى شود قزاقستان صاحب 
دومین منابع بزرگ در اورانیوم، کروم، روى و سرب، سومین در منگنز، چهارمین در مس بوده و در مورد زغال سنگ، آهن و طال نیز در بین 10 کشور 
اول دنیا قرار داشته باشد. این کشور همچنین یازدهمین منابع بزرگ  نفت و  گاز طبیعى را در اختیار دارد. کشف و استخراج نفت در مناطق غربى، در 
کنار دریاى خزر، این کشور را جزو کشورهایى با درصد رشد اقتصادى باال در میان جمهورى هاى اتحاد شوروى سابق قرار داده است. البته قزاقستان 

به درآمدهاى نفتى بسیار وابسته بوده و این موضوع دشوارى هاى اقتصادى را براى این کشور به دنبال داشته است.
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بر سر مالکیت و اســتفاده از آن بوده است. این 
پایگاه در دوران اتحاد شــوروي سابق و عمدتاً با 
مدیریت و کادر فنی و متخصص روس احداث و 

مورد بهره برداري قرار گرفته است.
 در ابتداي اســتقالل قزاقستان، این کشور با 
روســیه بر سر استفاده از آن داراي اختالف هایى 
بود که با سفر رئیس جمهورى قزاقستان به روسیه 
در 28 مارس1994 دو کشــور توافق کردند که 
پایــگاه فضایی بایکونور براي مدت 20ســال در 
اجاره روســیه باشــد. قابل ذکر است که روسیه 
فضاپیماهاي سرنشین دار و ماهواره هاي جاسوسی 
خود را فقط از پایگاه فضایی بایکونور مى تواند به 

فضا پرتاب کند.
داکتریــن جدید نظامی قزاقســتان در مارس 
2006 تدوین شــد؛ این دکترین مبتنی بر دفاع و 
پایبندي این کشور به سیاست صلح خواهاِن است. 
در دکترین نظامی قزاقستان، این کشور عالقه مند 
به مشــارکت در ایجاد یک سامانه امنیت جمعی 
اســت و رســماً اعالم کرده که از هرگونه اقدامى 
به منظــور تأمین صلح منطقــه حمایت مى کند. 
قزاقســتان با اعالم خطوط اصلی دکترین نظامی 
خود به جامعه جهانی اعالن کرده است که هیچ 
کشــوري را مورد تهدید قرار نخواهد داد، ارتش 
قزاقستان صرفاً تأمین کننده حاکمیت و تمامیت 
ارضی کشور اســت و این کشور سیاست اجراي 
دقیق تعهداتش را در چارچوب سازمان ملل متحد 

و مطابق حقوق بین الملل دنبال خواهد کرد.
 از نظــر همکارى هــاى نظامــى بین المللى، 
قزاقســتان از ســال 1994 در برنامه هاي طرح 
مشــارکت براي صلح ناتو شــرکت کرده است؛ 
این کشــور با مشارکت در برنامه مذکور به دنبال 
آمادگــی نیروهاي مســلح و افزایش مؤلفه هاى 

امنیتی خود است.
 تاکنون پنج رزمایش در چارچوب این برنامه 

در منطقه آسیاي مرکزي برگزار شده که آخرین 
آنها با عنوان «گردان آســیاي مرکزي2000» با 
حضور بیش از دو هزار نیروي نظامی از کشورهاي 
قزاقستان، آمریکا، روسیه، انگلیس، قرقیزستان، 
ترکیــه، گرجســتان، جمهــوري آذربایجان و 

مغولستان برگزار شد.
 در 11 ژوئن سال 2002 قزاقستان به عضویت 
روند برنامه ریزي و تحلیل ناتو پیوســت و مرکز 
اطالع رسانى ناتو در این کشور ایجاد شد. همچنین 
تعدادي از نیروهاي نظامی قزاقستان در عملیات 
مشارکت براي صلح این سازمان شرکت کرده اند.

  ارتش 
نیروهــاى مســلح در قزاقســتان تحت امر 
رئیس جمهور بــوده و وى فرمانده تمامى قواى 
نظامى این کشور اســت. نیروهاى مسلح داراى 
حدود 107هزار نفر نیرو در قزاقســتان شــامل 
ارتش، گارد ریاســت جمهوري، نیروهاي امنیت 
داخلی و گارد مرزى هستند. ارتش تحت نظارت 
وزارت دفاع قرار دارد و به سه  شاخه اصلى زمینى، 

هوایى و دریایى تقسیم مى شود.
از نظر تأمین نیروى انســانى، ارتش قزاقستان 

وابســته به نظام وظیفه اجبارى است. طبق ماده 
31 قانون اساسى سال 1995، دفاع از جمهورى 
قزاقستان وظیفه هر شهروند این جمهورى است. 
شهروندان باید طبق قوانین تدوین شده، خدمت 
نظام وظیفه اجبارى را انجام دهند. اکنون مبناى 
قانون کنونــى خدمت وظیفه، قانــون خدمات 

نظامى مربوط به سال 1992 است.
در قزاقستان تمام مردان باالى 18 سال مشمول 
خدمت سربازى هستند؛ مدت این خدمت نیز دو 
سال تعیین  شده است. بعد از پایان خدمت دوره 
ضرورت، افراد وارد دوره احتیاط مى شوند که در 
صورت لزوم مانند وقوع جنگ دوباره احضار شده 

و باید در دفاع از کشور مشارکت کنند.
معافیت از خدمت سربازى به سختى امکان پذیر 
است؛ این معافیت ممکن است به دالیل پزشکى 
یا خانوادگى صورت گیرد. در بدو ورود به ســن 
18 ســالگى، مردان باید وضعیت خدمت وظیفه 
خود را مشخص کنند. طى سال هاى اخیر دولت 
قزاقســتان درصدد برآمده اســت که سربازان را 
به صورت قراردادى و با پرداخت حقوق به خدمت 
درآورد. اکنون در قزاقستان به صورت ساالنه حدود 

15هزار نفر به سن خدمت سربازى مى رسند.
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  نیروى زمینى  
نیروى زمینى داراى 20هزار نفر نیروى ثابت 
است که از نظر ساختار رزمى در چهار فرماندهى 
منطقه اى تقسیم بندى شده اند. هر فرماندهى نیز 
داراى دو لشــکر مکانیزه است. از نظر تجهیزات 
رزمى تعداد 300دســتگاه تانک تى-72 ساخت 
روســیه ســتون فقرات توان زرهى قزاقستان را 
تشــکیل مى دهند. همچنین 21دســتگاه گاز، 
110دستگاه بى.تى.آر-80، 18دستگاه بى.پى.ام-

97، 500دستگاه بى.ام.پى-2 و 60دستگاه بى.آر. 
ام-1 همگى ساخت روسیه به همراه 17 دستگاه 
کبرا ســاخت ترکیه و 90دستگاه آرالن ساخت 
قزاقســتان نیز به عنوان نفربر و خودروى زرهى 
مورد اســتفاده قــرار مى گیرند.120عراده توپ 
اس-3، 120عراده  خودکششى 152میلى مترى 
و  اس-1  خودکششــى122میلى مترى  تــوپ 
خودکششــى 120میلى مترى  تــوپ  25عراده 
اس-9، 50عراده توپ کششــى 152میلى مترى 
آ-65، 100 عراده توپ کششى 122میلى مترى 
دى-30، 100دستگاه راکت انداز 122میلى مترى 
بى.ام-21 و 12دســتگاه موشــک انداز زمین به 
زمین اس.اس-21 همگى ساخت روسیه به همراه 
18عراده توپ خودکششى 120میلى مترى آیبات 
ساخت قزاقستان آتش پشتیبانى از قواى زمینى 

را فراهم مى کنند.

  نیروى هوایى  
پس از اســتقالل قزاقســتان، قــواى هوایى 

این کشور با اســتفاده از هواپیماها و بالگردهاى 
شوروى سابق در قالب هفت هنگ هوایى شکل 
گرفــت. البته قــواى هوایــى داراى فرماندهى 
مستقلى نبودند؛ تا اینکه ساختار ارتش در اواخر 
دهه 1990 تغییر یافــت. در 17 نوامبر 1997، 
رئیس جمهور «نورســلطان نظربایف» فرمانى با 
عنوان اصالح نیروهاى مسلح جمهورى قزاقستان 
صادر کرد. براســاس این دستور، در یکم آوریل 
1998، وزیر دفاع وقت این کشــور، ایجاد نیروى 

دفاع هوایى قزاقستان را اعالم کرد.
از همان ابتداى تأسیس رسمى نیروى هوایى 
فعالیت هایى جهت نوسازى و بازسازى تجهیزات 
به ارث برده شــده از شوروى سابق آغاز شد. در 
نوامبر 2007، قزاقســتان قراردادى را با بالروس 
امضا کرد کــه براســاس آن 10فروند جنگنده 
سوخو-27 ساخت شوروى در یک کارخانه تعمیر 
هواپیمــا در بارانویچى که بــراى نیروهاى دفاع 
هوایى قزاقستان تعیین  شده بود، مدرنیزه شدند. 
در اوایل ژانویه 2012، شرکت ایرباس قراردادى 
با وزارت دفاع قزاقســتان براى تحویل دو فروند 
هواپیماى ترابرى نظامى و یک یادداشــت تفاهم 

نیز براى شش هواپیماى دیگر امضا کردند. سال 
بعد در ماه مه 2012، قزاقستان قصد خود براى 
خرید 20فروند بالگرد یوروکوپتر را نیز اعالم کرد.

نیروى هوایى با داشتن حدود 12هزار نفر نیرو و 
چهار پایگاه شکارى، اکنون از نظر تجهیزات رزمى 
مجهــز به تعداد 12فروند میــگ-29، 27فروند 
میــگ-31، 14فرونــد ســوخو-25 و 24فروند 
سوخو-27 همگى ساخت روسیه است که توان 
اصلى تهاجمى و دفاعى نیروى هوایى قزاقستان را 
تشکیل مى دهند. هشت فروند سى-295 ساخت 
اسپانیا به همراه یک فروند آنتونف-12 و دو فروند 
آنتونف-72 هر دو ساخت اوکراین نیز در بخش 
ترابرى مشغول خدمت هستند. 49فروند میل-

17 و 12فروند میل-35 هر دو ســاخت روسیه 
به همراه 12فروند یوروکوپتر-145 ساخت فرانسه 
نیز ناوگان بالگرد قزاقســتان را شکل مى دهند. 
17فروند جت ال-39 ساخت چک نیز در بخش 
آموزشــى مورد اســتفاده قرار مى گیرند. نیروى 
هوایى نیز داراى 12هــزار نفر نیرو و 250فروند 

انواع جنگنده و 120فروند انواع بالگرد است.

  نیروى دریایى  
نیــروى دریایى داراى ســه هزار نفــر نیرو و 
14فروند انواع شناورهاى رزمى سبک در دریاى 
خزراست و نیروى هوابرد به عنوان شاخه چهارم 
ارتــش قزاقســتان داراى چهارهزار نفــر نیرو و 

31هزار نفر نیروهاى شبه نظامى است.

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

جغرافیایى گیتاشناسى
2-www.wikipedia.org
3-www.globalsecurity.org
4-www.refworld.org
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تملق و چاپلوسى 
آفت شایسته ساالرى در سازمان ها

حامد تارین، دکتراى تخصصى مدیریت آموزشى 

پیرو تذکرات اخیر فرماندهى محترم کل ارتش جمهورى اسالمى ایران «امیر سرلشکر موسوى» مبنى بر تقبیح و نکوهش رفتار برخى افراد 
که جنبه تملق و چاپلوسى دارد و اینکه بیان کردند: «در مواجهه با مسئوالن بایستى براساس آیین نامه ها و قوانین رفتار شود و الزم است در 
گزارش دهى ها نسبت به استفاده از القاب و یا صفاتى که جنبه تملق و چاپلوسى دارند، اکیداً خوددارى شود.» باید گفت یکى از خطرهایى 
که در سازمان ارتش متوجه فرماندهى مى شود، چاپلوسى برخى افراد فرصت طلب است. فرماندهانى قربانى این گونه افراد خواهند شد که از 
شخصیت واقعى خود غافل بوده و بقاى شخصیت خیالى خود را در تملق چاپلوسان مى دانند و به همین دلیل به آنان میدان مى دهند.  تملق 
یا چاپلوسى در سازمان، موجب آلودگى فرهنگى و اخالقى محیط کارى شده و به مرور، افراد غیر کارآمد سرپرستى امور را به دست خواهند 
گرفت. این پدیده سبب کاهش ارتباط افراد سالم و حرفه اى شده و درنهایت بهره ورى پایین و حتى فروپاشى سازمان را رقم مى زند. این مؤلفه 
مذموم، نشانگر این است که محیط سازمانى ناسالم بوده و روابط و مناسبات و هنجارهاى حاکم بر آن سازمان ناسالم است. چنین فضایى که 
تملق و چاپلوسى در آن نهادینه شود، آثار زیان بارى براى سازمان مانند (ارتش) به  بار خواهد آورد؛ آثارى مانند: از بین رفتن اعتماد و تعهد 
نیروى انسانى به فرماندهان، مدیران و سازمان (امیرى، 139)؛ از بین رفتن روحیه شایسته ساالرى در سازمان (رضازاده برفویى، مرتضوى و 
رحیم نیا، 1392) و سایر موارد. از نظر دین اسالم، چاپلوسى عزت نفس فرد چاپلوس را از او مى گیرد و شخص ستایش شونده را نیز به غرور و 
تکبر واهى گرفتار ساخته و بر ادامه جرم و گناه دامن مى زند. با این حال، مى توان گفت همه افراد تمایل دارند مطلوب جلوه کنند و دیگران نیز 
از رفتارهاى مطلوب آنان مطلع شوند. اما تعریف و تمجید بى جا و بیش از حد، رفتارى ناپسند محسوب مى شود. از آنجا که وجود چنین رفتارى 
در هر سازمان و یا نهادى احتمال دارد وجود داشته باشد، درك و آگاهى از این نوع رفتارها براى کارکنان، فرماندهان و مدیران سازمانى جهت 

جلوگیرى از بروز آثار منفى آن کامًال ضرورى است.  

 تعریف تملق یا چاپلوسى  
تعاریف زیادى از تملق توسط اندیشمندان حوزه 
علوم تربیتى و مدیریتى شــده که فصل مشترك 
همه آنها تعریفى اســت که در بســتر چاپلوسى 
انجــام مى شــود. در لغت نامه دهخــدا (1377: 
7958) چاپلوســى به دروغ و ریا و به تظاهر کسى 
را ســتودن و یا عملى را انجام دادن، تعریف شده 
اســت. علم مدیریت تملق و چاپلوسى را یکى از 
مؤلفه هاى حوزه رفتار سیاسى سازمانى مى داند. 
جونز (1964) آن را رفتارهایى راهبردى دانســته 
که به صورت نامشروع براى نفوذ بر یک فرد خاص، 

باتوجه بــه ویژگى ها و جذابیت هاى شــخصى 
وى، طراحى شــده اند. تملق و چاپلوسى به دلیل 
خودشیرینى فرد است. ستایش بیش از حد است. 
هنگامى که یک فرمانده یا مدیر داراى صفت هاى 
پسندیده اى باشــد و اطرافیان، آن صفت را نقل 
کنند، کار مطلوبى اســت، اما هرگاه بیش از آنچه 
در وجود شخص مخاطب است بیان شود، تملق و 
چاپلوسى است و اگر کمتر از آن بیان شود، حسد 
است. بنابراین تملق و چاپلوسى، حوزه اى از رفتار 
سازمانى و در حوزه سیاسى کارى سازمانى است و 
از آن به عنوان یک راهبرد نفوذ براى رســیدن به 

قدرت یا پاداش صورت مى گیرد. (راو و همکاران، 
199، باکس، 2007)

 انواع تملق یا چاپلوسى 
الــف- تعریف و تمجیــد: در ایــن روش فرد 
چاپلوس به بیان نظرها و قضاوت هاى مطلوب فرد 

مخاطب مى پردازد. 
ب- لطــف و مرحمت: فــرد چاپلوس با 
ترکیبــى از تعریــف و تمجید و بــرآوردن 
نیازهاى مخاطب، عالوه بر آنکه خود را فردى 
انسان دوست نشان مى دهد، وى را نسبت به 
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خود مدیون مى سازد. 
ج- هم ســویى عقاید: فرد چاپلوس سعى دارد 
عقایــد و باورهاى خود را مطابق با نظرها و عقاید 

فرمانده یا مدیرش نشان دهد. 
د- خودنمایــى: فرد چاپلوس رفتارى را از خود 
نمایــان مى ســازد که مورد مطلــوب فرمانده یا 
مدیرش باشد، در حالى که واجد آن رفتار نیست.  

 دالیل چاپلوسى در سازمان ها 
دو دســته عوامــل کلى موجب بــروز تملق و 
چاپلوســى در ســازمان ها مى شــوند: (رالستون، 

1985و کاکمر، 2004)
1- ویژگى هاى فردى یا رفتار شــخصى: ســه 
عامل فردى ماکیاولى (با هر وسیله اى مى خواهد 
به ســود و منفعت برسد)، مرکز کنترل (یک فرد 
موفقیت ها و شکســت هاى خــود را به علت هاى 
درونى و یا بیرونى نسبت مى دهد، که معموالً افراد 
با مرکز کنترل درونى چاپلوس هستند.) و منحصر 

بودن وظیفه کارى فرد در سازمان.
2- عوامل موقعیتى: سه عامل موقعیتى؛ سبک 
رهبرى و تصمیم گیرى، میزان ابهام نقش در شغل 
و کمبود منابع، افراد را به سمت چاپلوسى و تملق 

سوق مى دهند. 

 تملق و چاپلوســى از منظر دین مبین  
اسالم 

خداوند متعال چاپلوسى، تملّق و تعریف بیش از 
اندازه را از نشــانه هاى نفاق معرفى مى کند. «أَ لَْم 
َِّذیَن نُُهوا َعِن النَّْجوى ثُمَّ یَُعوُدوَن لِما نُُهوا  تََر إِلَى ال
ُسوِل  َعْنُه َو یََتناَجْوَن بِاْإلِثِْم َو الُْعْدواِن َو َمْعِصَیِه الرَّ
َو إِذا جاُؤَك َحیَّْوَك بِما لَْم یَُحیَِّک بِِه اهللاُّ َو یَُقولُوَن 
ُهْم  بَُنا اهللاُّ بِما نَُقوُل َحْســبُ فِى أَنُْفِســِهْم لَْو ال یَُعذِّ
َجَهنَُّم یَْصلَْونَها َفِبْئَس الَْمِصیُر» (مجادله/8) آیا نظر 
نکردى به کســانى که از نجوا نهى شدند، سپس 
به آنچه نهى شده، بازگشــته و براى گناه و ستم 
و نافرمانِى پیامبر با یکدیگــر نجوا مى کنند و (با 
این حال) هنگامى که ســوى تو مى آیند، کلماتى 
براى تحّیت و ســالم (وخوشــامد) به کار مى برند 

که (حتى) خدا با آن تو را تحّیت و ســالم نگفته 
اســت و در بین خودشان مى گویند: (اگر این مرد 
پیامبر است) پس چرا خداوند ما را به سبب آنچه 
مى گوییم عذاب نمى کند؟ جهنم براى آنان کافى 
اســت که وارد آن مى شوند، پس چه بد سرانجام 

و جایگاهى است.
امیرمؤمنان على(ع) در حکمت 347 نهج البالغه 
در بیان معیار ارزش حمد و ثنا و جدا کردن آن از 
دو راه افراط و تفریط دیگر، یعنى تملق و حسادت 
مى فرمایند: «ثنا و ســتایش بیش از اســتحقاق، 
تملق است و کمتر از استحقاق، ناتوانى و حسادت 
است.» در خطبه 216 چنانکه در مقابل ستایش 
فردى فرمودنــد: «من از آنچــه زبانت مى گوید 

کمترم و از آنچه در دل دارى برتر.» 

 چاپلوسى از منظر فرهنگ ایرانى  
در فرهنــگ ایرانیان، چاپلوســى همواره مورد 
تقبیح و نکوهش بوده اســت. اما ایــن نوع رفتار 
همواره در رفتار بســیارى از افراد جامعه مشاهده 
مى شــود. ســازمان ها هم نیز به عنوان بخشى از 
زندگى اجتماعى ما از وجود این رفتار ناپســند به 
دور نیستند. سعدى (138: 927) مى فرماید: «آن 
کن که خیر تو در قفاى تو گویند، که در نظر از بیم 

گویند یا از طمع» همچنین مى فرماید:  
در برابر چو گوسفند سلیم      

  در قفا همچو گرگ مردم خوار 
در جاى دیگرى نیز در مذمت کسى که فرمانده 
یا مدیرش را پیش رو مدح کند و در غیاب از او بد 

گوید، مى فرماید: (سعدى، 1385: 762) 
حرامش بار ملک و پادشاهى   

   که پیشش مدح گویند از قفا ذم
عروس زشت زیبا چون توان دید   

  وگر برخورد کند دیباى معلم
انتهاى چاپلوســى، دسترسى به پول و امکانات 
مادى است. اگر هدف اولیه چاپلوسى را به قدرت 
رســیدن و ِســَمت پیدا کردن تلقى کنیم، خود 
ِســمت و مقام نیز به پول، امکانات و تســهیالت 
منتهى مى شــوند. به نظر مى رســد چاپلوسى را 
مى تــوان در دو علــت: «ســاختار اقتصادى یک 
کشــور» و «فرصت هاى کسب شهرت و اعتبار» 
واکاوى کرد. چاپلــوس در عین اینکه طمع دارد 
و محتاج است، از مناعت طبع و شخصیت واال نیز 
برخوردار نیست. او حاضر است به هر رفتارى تن 
دهد، تا ِســَمت خود را حفــظ کند و به رقم هاى 
باالترى برســد. چاپلوس آگاهانه دروغ مى گوید و 
حیله به کار مى برد. چاپلوسى محصول یک ساختار 

  امیر سرلشکر موسوى:« همه افراد در مواجهه با مسئوالن بایستى براساس آیین نامه ها 
و قوانین رفتار کنند و الزم است در گزارش دهى  ها نسبت به استفاده از القاب و یا صفاتى که 
جنبه تملق و چاپلوسى دارند اکیدا خوددارى شود.»
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معیــوب اقتصــادى و فرهنگى اســت. یک نظام 
اقتصادى سالم، شهروندان سالم به ارمغان خواهد 
آورد. اقتصاد ســالم، ثبات سیاســى نیز به همراه 
مى آورد. عدالت اجتماعى نیز در ســایه اقتصادى 
سالم به دست مى آید. مادامى که برخى کشورها، 
اصــول حکمرانى خود را بر تمرکز ثروت، قدرت و 
رانت بنا کرده باشــند، نه تنها نمى توان در انتظار 
شهروندان مدنى نشست، بلکه اهدافى مانند آزادى 
فکرى و دموکراسى نیز رؤیایى بیش نخواهند بود. 
کار الزم فرهنگى این است که تملق و فرصت طلبى 
در فرهنگ عمومى مذموم شناخته شوند. اما کلید 
تقابل با چاپلوسى، سالم سازى ساختار اقتصادى از 
یک طرف و اعتباریابى اشخاص از طریق زحمات 
خود آنها از طرف دیگر است. (سریع القلم، 1400) 
براى رهایى از تملق یا چاپلوســى الزم 
است نکات زیر مورد توجه فرماندهان و 

کارکنان قرار گیرد:
1- عمل خاص فرد شرح داده شود.

2- درخصوص اینکه چرا آن کار مهم اســت، 
استدالل شود.

3- در مورد اینکه چقدر براى آینده فرد سودمند 
است که بتواند سطح عملکرد خود را حفظ کند، 

صحبت شود. (سیگرز، 2006: 4) 
4- تغییر ســبک فرماندهى به سمت فرمانده 
عدالت محور، تحول گــرا و خدمت گزار که مؤلفه 

هاى سبک رهبرى سازمانى امروز هستند. 
5- ترسیم مسیر شــغلى (کاراهه) صحیح و از 

میان برداشتن ابهام هاى شغلى. 
6- شــفافیت در فرایندهاى ســازمانى و پیاده 
ســازى الگوهاى شایسته ســاالرانه. (پارسایى و 

همکاران، 1398)

 نتیجه گیرى 
تملق یا چاپلوســى ازجمله عواملى اســت که 
مى تواند ســرمایه اجتماعى یک سازمان را مورد 
تهدیــد قرار دهــد. این پدیده در ســازمان هایى 
مشاهده مى شود که کارکنان آن از بلوغ فکرى و 
سازمانى کمترى برخوردار بوده و شایسته ساالرى 
در آن نهادینه نشده است. بنابراین مى توان گفت 

سازمانى که تملق و چاپلوسى در آن نهادینه شود، 
دچار آثار زیان بارى خواهد شد، مانند از بین رفتن 
اعتماد و تعهد نیروى انسانى به فرماندهان، مدیران 
و ســازمان، همچنین روحیه شایسته ساالرى در 
ســازمان. از نظر دین اســالم فرد چاپلوس عزت 
نفســش از دست رفته و شــخص ستایش شونده 
را نیــز به غرور و تکبر واهى گرفتار ســاخته و بر 
ادامه جرم و گنــاه دامن مى زند. پس فرماندهان 
و مدیران  بایســتى تالش کنند روحیه چاپلوسى 
در سازمان خشکیده شود و روح شایسته ساالرى 

زنده بماند. 
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  امیر، لطفاً ابتدا درخصوص اینکه چه شد
پس از پایان هفت ساله فعالیت کارگروه موزه 
مسئولیت  با  جدید  کارگروه  مقدس،  دفاع 
شما تشکیل شــد و چه تفاوت هایى بین 
این کارگــروه و کارگروه قبلى وجود دارد، 

توضیحاتى بیان کنید.
اجازه بدهید ســرآغاز عرایضم جمله اى از 
مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) درخصوص 
کار در حوزه دفاع مقدس باشد و بعد سؤال 
شما را پاسخ بدهم. ایشان مى فرمایند: «ما تا 
پنجاه  ســال دیگر هم اگر درباره  این هشت 
 سال دفاع مقدس حرف بزنیم و کار کنیم و 
کارهاى نو انجام بدهیم، زیاد نیست؛ و گمان 
مى کنم تا پنجاه  ســال دیگر هم به آن انتها 

نرسیم.» (1396/3/3)

درخصــوص تفاوت کارگــروه قبل با این 
کارگــروه باید عرض کنــم، هرچند ممکن 
اســت مأموریت کارگروه جدید از جهاتى با 
کارگروه قبلى مشابه باشد، ولى از نظر محتوا 
فرق هایى با هم دارنــد. در مأموریت جدید 
آنچه براى ما مهم اســت، فعالیت ها و نقش 
مؤثرى است که ســازمان عقیدتى سیاسى 
ارتــش در زمینه هاى مختلــف دوران دفاع 
مقدس و آن هم در حوزه مســئولیت قانونى 
خودش که ارتش بوده، داشته است. به عنوان 
مثال در گذشــته صرف حضور اعزه روحانى 
و یا کارکنان عقیدتى سیاسى در جبهه هاى 
جنگ به طورکلى مالك بوده و مستنداتى نیز 
که از حضور این عزیزان در جبهه تهیه شده، 
با این پیش فــرض تدوین و براى موزه دفاع 

مقدس ارسال شده است. در حالى که خیلى 
از روحانیون و نظامیان ما قبل از اینکه وارد 
عقیدتى سیاسى ارتش شوند و یا اینکه حتى 
ممکن است در ارتش بوده اند، با بسیج، سپاه 
و یا گروه جنگ هاى نامنظم شــهید چمران 
به جبهه اعزام شده و نقش آفرینى کرده اند. 
طبیعى است که در دفاع مقدس به طور عام 
نقش ایفا کرده اند که در جاى خود محفوظ 
و قطعاً در پیشگاه الهى مأجورند، اما به طور 
اخص، نقش عقیدتى سیاســى ارتش را در 
جبهه ایفا نکرده اند، زیرا ممکن است در آن 
مقطــع اصًال در عقیدتى نبوده اند و یا اگر در 
عقیدتى بوده اند و به جبهه اعزام شــده اند، 
مأموریت و نقشــى در حــوزه فعالیت هاى 
عقیدتى سیاســى به آنها ابالغ نشده است. 

مأموریت معنوى و فرهنگى عقیدتى سیاسى ارتش 
در دوران دفاع مقدس

گفت وگو با رئیس «کارگروه تبیین نقش سازمان عقیدتى سیاسى ارتش در دفاع مقدس»

کارگروه موزه دفاع مقدس از سال 1393 تا اواخر سال 1399 در سازمان عقیدتى سیاسى ارتش جمهورى اسالمى ایران در قالب 
طرحى که از سوى ستاد کل نیروهاى مسلح ابالغ شده بود، مشغول فعالیت بود و اعضاى آن با تحمل سختى ها و مشکل هاى بسیار، 
در حوزه مأموریتى که برایشــان تعریف شده بود و بر اساس طرح و الگوى تدوین شده، توانستند اطالعات باارزشى را گردآورى و 

به پروژه موزه دفاع مقدس تحویل دهند.
با اتمام آن پروژه که بیشــتر ناظر بر رویکرد موزه اى بود، رئیس محترم سازمان عقیدتى سیاسى ارتش با این استدالل که نقش 
عقیدتى سیاسى ارتش در دوران دفاع مقدس خیلى فراتر از آن است که در گزارش نهایى کارگروه به موزه دفاع مقدس ارائه شده، 
تصمیم به تشکیل کارگروه جدید دفاع مقدس گرفت که البته این بار نه با رویکرد موزه اى، بلکه با رویکرد تبیین و تحلیل محتوایِى 
نقش سازمان عقیدتى سیاسى ارتش در تمام الیه ها و زوایاى مختلف مأموریت این سازمان در دوران دفاع مقدس، این کار شروع 
شــد. به منظور انعکاس آنچه تاکنون در این زمینه توسط «کارگروه تبیین نقش سازمان عقیدتى سیاسى ارتش در دفاع مقدس» 
انجام شــده است، با «امیر سرتیپ دوم بازنشسته على محمد گودرزى» که مدتى است مسئولیت این کارگروه را برعهده گرفته و 
طى همین مدت کوتاه با همراهى و همکارى افراد مجموعه موفق به انجام اقدام هاى ارزشمندى شده است، به گفت وگو نشسته ایم.

امیر سرتیپ دوم بازنشسته گودرزى از پیش کسوتان سازمان عقیدتى سیاس ارتش و دفاع مقدس و نام آشنا در امور فرهنگى و 
مطبوعاتى ارتش است. وى سال ها در مسئولیت هاى فرهنگى و انتشاراتى ارتش خدمت کرده است. او اهل قلم است و تاکنون کتب 

و مقاله هاى متعددى در حوزه دفاع مقدس و سایر حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى به رشته تحریر درآورده است. 

تحریریه صف
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مضافاً اینکه در خطــوط در اختیار ارتش و 
بین رزمندگان ارتش نبوده اند که بتوان نقش 
آنان را در تقویت توان رزم نیروهاى رزمنده 

ارتش ارزیابى کرد.
تفاوت در اینجاســت که اصطالحاً ما در 
کارگــروه جدید تحدید موضــوع کرده ایم؛ 
یعنى کســانى که در دوران دفاع مقدس در 
عقیدتى سیاسى ارتش مسئولیتى داشته اند 
و در همان مقطع نیــز در مناطق عملیاتى 
تحت مدیریت ارتش حضــور یافته اند و در 
زمینه هاى فرهنگــى، تبلیغى، خدماتى و یا 
حتــى رزمى نقش آفرینــى کرده اند، جامعه 
هدف ما محســوب مى شــوند و الزم است 
نقش آنهــا تبیین و تحلیل شــود. یا حتى 
ممکن است در جبهه حضور نداشته باشند، 
ولى برایند فعالیت هــاى فرهنگى، تبلیغى، 
رســانه اى، امدادرسانى و بسیارى از خدمات 
دیگر آنان در تقویت توان رزم ارتش و کمک 
به جبهه نقش مؤثرى داشــته اســت که در 
کانون توجه ما قرار دارد و مستندات این نوع 
فعالیت ها را استخراج و تبیین خواهیم کرد.

  به نظر شــما اصًال چه شد که عقیدتى
سیاسى در جبهه حضور یافت که حاال این 

کارگروه درصــدد تبیین نقش آن در دفاع 
مقدس باشد؟

همان طور که مى دانید، فلســفه وجودى 
ســازمان عقیدتى سیاســى در ارتش براى 
آشنا کردن کارکنان با فرهنگ و ارزش هاى 
اســالمى و اصطالحاً مکتبى کــردن ارتش 
اســت؛ به گونه اى که ارتشى مقتدر، مؤمن و 
مردمى براى خدمت بــه آرمان هاى انقالب 
اسالمى باشــد. این ســازمان که محوریت 
آن با روحانیون فاضل و متعهدى اســت که 
آموزه هاى دینى را در ارتش نشــر مى دهند، 
وقتى که جنگ تحمیلى آغاز شد، کارکنان 
آن اعــم از روحانــى و غیر روحانــى  بنا به 
احســاس تکلیفى که مى کردند، به دو دلیل 

به جبهه ها وارد شدند:
اول اینکــه ارزش هاى اســالمى را که در 
ارتــش در بین کارکنــان تبلیغ مى کردند و 
یکى از ایــن آموزه ها جهاد و دفاع از انقالب 
اســالمى بود، با تلفیق علم و عمل به صحنه 
آورند؛ آنان با اشتیاق جهاد و فیض شهادت 
همــراه کارکنان و رزمنــدگان براى دفاع از 
وطن به جبهه ها گســیل شدند. دلیل دومى 
که باعث شد سازمان عقیدتى سیاسى ارتش 
تمام قد و بــا تمام توان در جبهه ها حضورى 

پررنگ و مؤثر داشــته باشــد، مســئولیت 
ســازمانى بود که برعهده داشــت. یعنى هر 
لشــکر یا تیپ و هر یکانى از ارتش که عازم 
جبهه مى شــد، عقیدتى آن یکان نیز همراه 
آنها به جبهه مى رفت و همان مأموریت هایى 
که در یکان داشــت را در جبهه ایفا مى کرد 
و حتــى در خیلى از موارد فراتر از مأموریت 
تبلیغــى و فرهنگــى، در زمینه هاى رزمى، 
امدادى و خدمت رســانى به عزیزان رزمنده 
ایفاى نقــش مى کرد؛ از این نظر براســاس 
گفته  هاى فرماندهان عزیــز، در دوران دفاع 
مقــدس، روحانیون عقیدتى سیاســى قوت 
قلب رزمندگان در میدان جهاد و دفاع بودند.

  عقیدتى سیاســى در دفاع مقدس چه
تعداد شهید داشته است و اگر امکان دارد 
از ویژگى هاى چند شهید عقیدتى سیاسى 

براى ما بگویید.
کارکنان  کــردم،  عرض  کــه  همان گونه 
عقیدتى سیاســى در دفاع مقدس همراه و 
هــم دوش رزمندگان ارتــش در صحنه هاى 
نبرد حضور داشته اند. گواه این ادعا نیز تعداد 
شهدایى اســت که عقیدتى سیاسى از قشر 
روحانى و نظامى تقدیم انقالب کرده اســت. 
طبق مستنداتى که ما تاکنون و در این مدت 
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نســبتاً کم به دست آورده ایم، که البته متقن 
و تأیید شده اســت، تعداد بیست ویک نفر 
از روحانیون عقیدتى سیاسى ارتش در دفاع 
مقدس و پس از آن شــهید شده اند. از این 
تعداد حدود یازده شــهید مربوط به دوران 
دفاع مقدس و 10 شهید پس از دوران دفاع 
مقدس هســتند. اگر هفت نفــر روحانیون 
مبلغ (بیش از هزار و دویست روحانى مبلغ 
در طول جنگ توســط عقیدتى سیاســى و 
با همکارى ســازمان تبلیغات حوزه علمیه 
سراسر کشــور به جبهه ها اعزام شده اند.) را 
که توسط ســازمان عقیدتى سیاسى ارتش 
به جبهه ها اعزام و شــهید شده اند را نیز به 
این آمــار اضافه کنیم، درمجمــوع 28 نفر 
شهید روحانى داشته ایم. کتاب مختصرى از 
زندگى نامه این شهدا را ما آماده چاپ کردیم 
که در روز 24 مهر امسال، در سالروز تشکیل 

عقیدتى سیاسى از این کتاب رونمایى شد.
باید عــرض کنم که مجمــوع روحانیون 
ســازمان عقیدتى سیاســى ارتش در طول 
ســال هاى دفاع مقدس، بنا به آمارى که ما 
در دست داریم، بین170 تا 180 نفر بوده اند. 
از این تعداد 11 نفر شهید شده اند. بنابراین 

وقتى نســبت بگیریم، مى بینیم نســبت به 
جمعیت کــم آنها، تعداد شــهداى روحانى 
ســازمان در مقایسه با ســایر اقشار جامعه 

باالست.
امــا از کارکنان پایــور و وظیفه عقیدتى 
سیاســى اعــم از نظامــى و غیرنظامى که 
در دوران دفــاع مقدس به هر شــکلى، چه 
مأمور و چه نیروى ثابت در عقیدتى خدمت 
مى کرده انــد و از نظر ما از عناصر و کارکنان 
عقیدتى محسوب مى شــده اند، حدود 100 
نفر به درجه رفیع شهادت نایل آمده اند. این 
آمار البته آمار ابتدایى اســت که ما تاکنون 
با بررســى سوابق، مدارك و مستندات مورد 
وثوق به آن رســیده ایم. بررسى هاى ما هنوز 
ادامه دارد و ممکن اســت این تعداد افزایش 

یابد.
نخســتین شــهید روحانى از ســازمان 
عقیدتــى سیاســى ارتش، «شــهید عباس 
رضائیان رامشــه» است که در فاصله زمانى 
کمى پس از شــروع جنــگ، یعنى نوزدهم 
مهرماه 1359 در خرمشــهر شــهید شده 
است. این شهید هنوز هم جاویداالثر است و 
اثرى از پیکر مطهرش به دست نیامده است. 

«کارمند شهید على کســایى» از کارکنان 
عقیدتى سیاسى نیروى زمینى ارتش که به 
«شهید غدیر» معروف است، شهیدى است 
که حافظ و مدرس نهج البالغه بوده اســت. 
این شــهید در روز عید غدیر به دنیا آمده، 
در روز عید غدیر ازدواج کرده و در روز عید 
غدیر هم شهید شده است. یا «شهید خلبان 
ابوالفضل اسدزاده» از خلبانان نیروى هوایى 
اســت که در اوایل جنگ در دزفول معاون 
نظامى عقیدتى سیاســى پاپگاه چهارم بود. 
من خود توفیق داشــتم که این شهید را از 
نزدیک زیارت کنم. او یکى از بهترین خلبانان 
نیروى هوایى بود که پروازهاى برون مرزى اش 
زبان زد است و در زمانى که پرواز نداشت، در 
مســئولیت معاون نظامى عقیدتى سیاسى 
خدمت مى کرد. جالب است بدانید که همین 
شهید با این ویژگى، شب ها در مسجد پایگاه، 
متواضعانه سینى چاى را خودش مى گرفت و 

بین نمازگزاران چاى توزیع مى کرد. 
از ایــن نمونه زیاد اســت؛ مــن معتقدم 
زندگى هر یک از این شــهدا قابلیت ساخت 
فیلم و مســتند دارد. ان شاءاهللا با مدد الهى 
تمام زوایاى مغفول مانده زندگى این شهدا را 
کاوش و در آینده براى ثبت در تاریخ، نگارش 

و تدوین خواهیم کرد.

  دامنه بررســى هاى این کارگروه درباره
نقش عقیدتى سیاســى در دفاع مقدس، 
فقط به جبهه ها مربوط مى شود، یا فضاهاى 

دیگر را نیز در بر مى گیرد؟
قطعاً در معرکه بودن و در مناطق عملیاتى 
حضور داشــتن براى ما اصل است و بیشتر 
در کانون توجه ماســت؛ چون کانون خطر و 
رویارویى مستقیم با دشمن، در صحنه هاى 
نبــرد و مناطــق عملیاتى بوده اســت، اما 
اقدام هایى در پشــت جبهه و یــا حتى در 
ستادها و عقیدتى سیاسى هاى به ظاهر دور 
از منطقه جنگى صورت مى پذیرفته که تأثیر 
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مثبتى در سرنوشت جنگ داشته است.
به طــور مثال جهاد ســازندگى در ابتداى 
تشکیل عقیدتى سیاسى یکى از مدیریت هاى 
تحت مسئولیت این سازمان بوده است. این 
مدیریت، خدماتى در کمک رسانى به جبهه ها 
داشته که وقتى مستندات آن را نگاه مى کنیم 
و حجم باالى اقالم اهدایى، اعم از خودرویى و 
سایر مایحتاج رزمندگان را مالحظه مى کنیم، 
انگشت به دهان مى مانیم. جهادگران در اثر 
ارتباطى که با اقشــار جامعه و به ویژه کسبه 
و بازارى هــا داشــته اند، کمک هــاى نقدى 
و غیرنقــدى فراوانى گردآورى و به ســوى 
جبهه ها ارســال مى کرده اند. تمام این موارد 
را ما داریــم گردآورى و احصــا مى کنیم و 
در آینده مســتندات آنها را تدوین و منتشر 

خواهیم کرد.
همان گونه که عرض کردم، برخى عقیدتى 
سیاسى ها به تبِع نوع یکانى که در آن مستقر 
بودند، مثل نیــروى هوایى و نیروى دریایى 
در خط مقدم جبهه ها حضور نداشتند، ولى 
بــه اعتقاد من خط مقدم آنها و ســنگر آنها 
همان پایگاه و یا منطقه دریایى بود که در آن 
مستقر بودند. چرا که در نیروى هوایى وقتى 
خلبان مى خواست به مأموریت جنگى برود، 
این روحانیون بودند که تا پاى هواپیما او را 
بدرقه و از زیر قرآن رد مى کردند. در نیروى 
دریایى ما هم وضع همین گونه بوده اســت. 
بنابراین ما نقش این نوع مسئوالن عقیدتى 
سیاســى را از نظر دور نخواهیم داشت و در 

بررسى هایمان به آنها خواهیم پرداخت.
اقدام هــاى رســانه اى، امــور تبلیغــى و 
روابط عمومى در ســازمان عقیدتى سیاسى 
فصل دیگرى است که روحانیون در آن بسیار 
خــوب ظاهر شــده اند. خدماتى درخصوص 
اطالع رســانى و تنویر افــکار عمومى درباره 
حقانیت جبهه خودى در سطح کشور و حتى 
خارج از کشور انجام داده اند که مجال طرح 
آنها در این جلسه نیست و در آینده جزئیات 

این اقدام ها را به طور مبسوط تدوین و منتشر 
خواهیم کرد.

خالصه عــرض کنم، تمــام فعالیت هاى 
عقیدتى سیاســى در جبهه و پشت جبهه، 
به طور دقیق و مســتند جزو بررسى هاى ما 
قرار دارد و با شاخص گذارى و تعیین مصادیق 
یا همان نقش هایى که صورت گرفته، بالغ بر 

140 نقش را در بر مى گیرد.

  فرماندهان ارتش در بررسى هاى شما چه
جایگاهى دارند؟

به نکته مهمى اشــاره کردید؛ فرماندهان 
عزیزى که در دفاع مقدس حضور داشته اند 
و شــاهد نقش آفرینى روحانیــون و عناصر 
عقیدتى سیاسى در جبهه ها بوده اند، مهم ترین 
و موثق ترین مرجع براى مستندسازى ما در 

این مأموریت خطیر هستند.
 خیلى از فرماندهان خوشــبختانه اکنون 
در رأس مسئولیت ها هستند و برخى نیز به 

افتخار بازنشستگى نائل شده اند. 
ما به تدریج خدمتشــان خواهیم رسید و 
خاطراتشان را درباره نقش عقیدتى سیاسى 
ثبت و ضبط خواهیــم کرد. البته با تعدادى 
از این عزیزان مصاحبه کرده ایم. جالب است 
بدانید که تعــدادى از فرماندهان عالى رتبه 
ما صبغه عقیدتى سیاســى دارند و بخشــى 
از خدمتشان را قبًال در این مجموعه سپرى 
کرده اند که این باعث مباهات براى عقیدتى 

سیاسى است. 
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کافه نقد
  هادى محمدنژاد  

  کارشناس ارشد ادبیات نمایشى  

  مقدمه:  
یکــى از مجموعه هاى تلویزیونى که با همکارى ارتش جمهورى اســالمى ایران در 
ژانر کمدى ســاخته و از رسانه ملى نیز پخش  شده، سریال «زیرخاکى» است. موفقیت 
چشــم گیر فصل اول زیرخاکى منجر به ساخت فصل دوم آن نیز شد و زیرخاکى3 نیز 
در حال فیلم بردارى است. ســریالى که در برخى قسمت هاى فصل دوم آن به نقش و 
حضور یکان هاى ارتش در روزهاى اول دفــاع مقدس مى پردازد و با همکارى معاونت 
فرهنگى ارتش و مؤسسه سیما فیلم تولید شده است. زیرخاکى در زمان پخش، عنوان 
پرمخاطب ترین مجموعه تلویزیونى را کســب کرد. در این گفتار نگاهى به این سریال 
با تمرکز بر فصل دوم آن  که اخیراً از شــبکه اول و شــبکه تماشا بازپخش شده است 

داشته ایم.

خالصه داستان: 
در فصل اول این مجموعه دیدیم که بلندپروازى هاى «فریبرز باغ بیشه» یا همان «فرى خاکى» 
و سوداى یافتن گنج و یک شبه پول دار شدن، ماجراهاى فراوانى را براى او رقم زد. این دردسرها 
گریبان گیر اطرافیان او ازجمله همسر و تنها پسرش نیز شد. «فریبرز» که به شکلى ناخواسته، 
درگیر مبارزات انقالبى و مواجهه با نیروهاى ساواك شده بود با پیروزى انقالب نیز نتوانست از 
وسوسه پیدا کردن گنج دست بردارد. زیرخاکى2، ادامه داستان فصل نخست را روایت مى کند. 
فیلم با خارج شدن فریبرز از مرز و آغاز جنگ ایران و عراق شروع مى شود. این فصل نیز مانند 
فصل قبل، اتفاقات جالب و طنزآمیزى را براى خانواده فریبرز باغ بیشــه به همراه دارد؛ از این 

اتفاقات مى توان به پیدا کردن خانه و کشته شدن «فرهاد» اشاره کرد.

 کارگردان سریال 
جلیل سامان متولد سال1348، فیلم نامه نویس، تهیه کننده و کارگردان ایرانى است. «ارمغان 
تاریکى»، نخستین سریال او در مقام کارگردان است که در ادامه باعث ساخت سه گانه اى توسط 
او با مضمون انقالب اســالمى  شد. شهرت «سامان» بیشــتر به سبب کارگردانى این سه گانه، 
«ارمغان تاریکى» (1389)، «پروانه» (1391) و «نفس» (1396) اســت. هر سه سریال داراى 
مضمون تاریخى اســت و رویدادهاى ایران را در دهه پنجاه و شــصت هجرى مورد توجه قرار 
مى دهد. او همچنین تعدادى سریال تلویزیونى را نیز در مقام نویسنده به نگارش درآورده که 

«ترس ولرز»، «قصه قرارگاه» و «گذرگاه تاریکى»، از مهم ترین آنهاست.

 برگ برنده سریال 
بدون هیچ تردیدى، ســتاره بى چون و چراى زیرخاکى2، «پژمان جمشیدى» است که به 
بهترین شکل در قالب «فریبرز» جا افتاده و اندك اغراق هایى که در میمیک چهره اش در فصل 
اول این مجموعه به چشــم مى خورد را اصالح  کرده است. فریبرز شخصیتى جاه طلب و ساده 
دارد که نســبت به اتفاق هاى جامعه بى تفاوت است و جز خود و خانواده اش دغدغه ى دیگرى 
نــدارد. هرچند تأثیر بازى فوق العاده نقش مکمل وى، «ژاله صامتى» را نیز نباید در موفقیت 
او بى تأثیر دانســت. در زیرخاکى2 نیز همچون فصل اول این مجموعه، شوخى هاى درخشانى 
با پاس کارى هاى به موقع و ســرضرب این دو بازیگر شکل  گرفته است. نظرهاى منفى برخى 
از منتقدان درباره «پژمان جمشــیدى» در فیلم هاى سینمایى و یا سریال هاى تلویزیونى اش، 
نتوانست مانعى در راه بازیگرى وى باشد. او روزبه روز در این عرصه به پختگى رسید. فریبرز در 

زیرخاکى، نقطه اوج بازیگرى جمشیدى است.

شماره 60483



 نگاهى به سریال 
فصل اول زیرخاکــى به خوبى از طنز موقعیت 
بهره برد و همین امــر، آن را از دیگر کمدى هاى 
رسانه ملى جدا کرد. این مجموعه در بستر تاریخ 
معاصر و انقالب، وقایع دوران پهلوى و ساواك را با 
لحنى متفاوت روایت کرده و تحوالت جامعه را در 
سال هاى پایانى دهه50 نشان داد. شروع فصل دوم 
به درخشــانى فصل اول نبود، اما در قسمت هاى 
بعدى، ســریال در اصطالح، خــود را پیدا کرد و 
دوبــاره بیننده را درگیر قصــه کرد. بخش عمده 
پالن هاى  سکانس  ســریال،  ابتدایى  قسمت هاى 
طوالنــى حضور فریبرز در مرز و فرار او از دســت 
مواجهه  سکانس هاى  متجاوز بعثى بود.  نیروهاى 
و گفت وگوى او با ستوان ارتش (هومن برق نورد) 
هم آن کشش الزم را ایجاد نکرد؛ اگرچه برق نورد 
بازیگر درجه  یکى است و برخالف برخى آثار طنز 
تلویزیونى اش، در این ســریال نقش جدى دارد و 
همین جدى بودن نقش او است که نقش کمدى 

پژمان جمشیدى را برجسته مى سازد.
 در پرداخت شــخصیت هاى اصلى فصل دوم، 
«جلیل سامان» چندان دســت به ترکیب قبلى 
نزده و تنها ظرایفى در جهت جذاب تر شدن به آنها 
بخشیده اســت. «هادى حجازى فر» در فصل اول 
ســریال، ایفاگر دو نقش متفاوت است که یکى از 
آنها نقش آقاجون، پدر فریبرز است و دیگرى نقش 
فرهاد باغ بیشه، برادر فریبرز و همافر نیروى هوایى 
ارتش است. هادى حجازى فر در نقش همافر ارتش 
و هومن برق نورد در نقش ســتوان ارتش به عنوان 
نماینده ارتش جمهورى اســالمى ایــران در این 
ســریال حضور دارند، امــا در یک قیاس منطقى 
نقش حجازى فر نقشى پررنگ تر و حضور بیشترى 
در ســریال دارد. اما کارگردان و نویسنده محترم 
به زعم دریافت امکانات و کمک هاى بى دریغ ارتش، 
مى توانست نقش سازنده ترى را براى ارتش در نظر 
گیرد. جلیل ســامان کارگردان باسابقه اى است و 
به خوبى از نقش و جایگاه ارتش در روزهاى آغازین 
جنگ خبر دارد، بگذریم. حجازى فر ظاهراً به دلیل 
مشغولیت در تولید سریال شهید باکرى، در فصل 

دوم زیرخاکى بازى نمى کند.
 به طورکلــى ازلحاظ ســاختارى، زیرخاکى2 
نســبت به فصل اول آن پیشرفت بیشترى داشته 

و فرم چشــم نوازترى دارد که بخش مهمى از آن 
مرهون دکوپاژ(تقطیع فیلم نامــه به پالن یا نما) 
کارگردان و بخش دیگرى از آن به طراحى صحنه 
و لباس دقیق و جلوه هاى ویژه رایانه اى استاندارد 
آن بازمى گردد. روند داستان هم هنوز دچار تکرار 
نشده و دائم مى بینیم اتفاقات جدیدى مى افتد و 
هر قســمت اتفاقى مى افتد که نمى گذارد قصه و 
ماجراها دچار لکنت و تکرار شوند و همین موضوع 

سریال را جذاب کرده است.
شــیوه جابه جایــى نقش هــا در تولیدهــاى 
تلویزیونى مى تواند همچنان براى مخاطب جذاب 
باشــد، جابه جایى نقش ها یکى از روش هاى درام 
در تاریخ ســینماى ایران اســت و تازگى ندارد و 
چون جذاب است، هنوز تکرارى نشده است. یک 
شــیوه در نمایش داریم که بسیار قدیمى است و 
شــاید به نمایش هاى سنتى ما یعنى نمایش هاى 
تخــت حوضى بازمى گــردد کــه در اصطالح به 
آن نمایش در نمایش گفته مى شــود؛ نمایش در 
نمایش حالتى اســت که در آن نمایشى در حال 
اجراســت و درعین حال در همیــن نمایش، یک 
نمایــش دیگر اجرا مى شــود و اینجا نقش آدم ها 
عوض مى شــود و نقش دیگرى را بازى مى کنند. 
نمایش در نمایش یک شــیوه ســنتى و قدیمى 
در تاریخ نمایش در ایران اســت که شاید به دلیل 
همین قدمــت به نوعى در خاطره جمعى مردم ما 
از گذشــته هاى دور باقى مانده و هنوز هم جذاب 
و دوست داشتنى است. این شیوه چون از گذشته 
محبوب بوده اســت، وقتى در کارهاى جدید هم 
تکــرار مى شــود، توانایى جذاب بــودن را دارد و 
البتــه این موضوع به توانایــى بازیگر برمى گردد. 
در ســریال زیرخاکى جریان به این شکل نیست 
و بیشتر یک ســوءتفاهم و اشتباه است. در اینجا 
بازیگر نقش جدیــدى را بازى نمى کند و دیگران 
هســتند که با او به عنوان یک شخصیت مخالف 
برخورد مى کننــد. درنتیجه زیرخاکى نمایش در 

نمایش نیست که در آن دو جور بازى را ببینیم.
ازجملــه نقــاط قوت ســر یال این اســت که 
به ریزه کارى هــا در فضاســازى توجــه کرده اند. 
برخى از عناصر اســت که شــاید خیلى ها به آن 
توجــه نکنند اما مهم هســتند. مثًال درصحنه اى 
خانــم خانــه (با بازى ژالــه صامتى) خانــه را با 

وسیله اى شبیه جاروبرقى جارو مى کند که درواقع 
جاروبرقى نیست و در آن سال ها به آن ها جاروى 
نپتون مى گفتند و مارك آن نپتون بود؛ آن زمان 
جاروبرقى بود اما هرکسى آنها را نداشت و در خانه 
آدم هــاى طبقه پایین از همین جاروها اســتفاده 
مى شد. این نمونه اى است مبنى بر این که استفاده 
از این نمودها و وسیله هاى زمان گذشته، جالب و 
قابل توجه اســت. اما داد زدن فریبرز بر سر فرزند 
کوچکش و برخى بدزبانى هاى این شــخصیت که 
به تکیه کالم او تبدیل مى شود را نیز مى شد حذف 

کرد و کارکردى هم در طنز ماجرا ندارد.

 نگاه منتقدان: 
طهماسب صلح جو منتقد سینما و تلویزیون در 
گفت وگو با خبرنــگار فرهنگى ایرنا و در اشــاره 
بــه جذابیت سریال زیرخاکى نســبت به ســایر 
تولیدات شــبکه هاى مختلف سیما معتقد است: 
ســریال زیرخاکى ســریال جذابى اســت؛ زیرا 
پرداخت شــخصیت ها در آن درست است و وقتى 
شخصیت ها و تیپ ها به خوبى پرداخته شده باشند 
و بازیگران بتوانند در نقش خود بدرخشــند، کار 
خوب از آب درمى آید. حضور پژمان جمشیدى در 
این سریال واقعاً غافلگیرکننده است؛ به رغم این که 
قبًال هم او را در نقش هاى کمدى دیده ایم بازى او 
اینجا و در این نقش، جذاب و دل نشین است؛ ژاله 
صامتى هم خیلى خوب نقش خودش را ارائه داده 
اســت. حتى کودکى که در این سریال است و در 
نقش کاوه بــازى مى کند از پــس نقش به خوبى 
برآمده است و به عقیده ام این ها موضوعاتى هستند 
که باعث جذابیت یک ســریال مى شوند. صلح جو 
تصریح کرد: چیزى که درباره گذشــته در اینجا 
اهمیت دارد درودیوار و مدل ماشــین و ... نیست؛ 
مهم شــخصیت ها، کاراکترها و کار بازیگران است 
که تــا چه اندازه این آدم ها را بــه روحیه و رفتار 
آدم هاى آن دوران نزدیک و شبیه مى کند؛ تا اینجا 
کار قشــنگ بوده است و آن قدر جذاب بوده است 
که روى معایب تمرکز نکنم. البته من از آن دسته 
منتقدانى هستم که فیلم نمى بینم که ایراداتش را 
بربشمارم بلکه نگاه مى کنم تا از داشته هایش لذت 
ببرم. چون سینما را دوست دارم تمایلى ندارم به 

بدى هاى آن توجه کنم.
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  تولید روغن  موتور کشتى با استفاده از فناورى نانو  
نانوفناورى در زمینه هاى گوناگون علم وارد شــده و در صنایع مختلف نیز محصول هایى بر 
پایه این علم ایجاد شده است. در این میان افزودنى هایى که به روغن موتور اضافه مى شوند نیز 
تحت تأثیر نانوفناورى قرار گرفته و محصول هایى بر پایه نانوفناورى در این عرصه وارد بازار شده 
اســت که خصوصیت هاى بسیارى براى آنها بیان مى شود. به طور خالصه، خصوصیت هایى که 
براى این افزودنى ها ذکر شده است عبارتند از: کاهش ضریب اصطکاك، کاهش مقدار سائیدگى 
در اجزاى موتور، ترمیم سطوح درگیر و بهبود خواص سطحى، افزایش بازده موتور در اثر افزایش 
فشــار در سیلندر، کاهش مصرف ســوخت در اثر کاهش اصطکاك، افزایش طول عمر موتور، 

کاهش مصرف روغن و کاهش هزینه نگهدارى و تعمیرها.
 با استفاده از افزودنى هاى حاوى نانوذرات در روغن موتور، به خاطر بهبود سطح در اندازه هاى 
میکرونانومترى، سطوح بسیار صاف شده و صداى ایجاد شده در اثر حرکت اجزا بر روى یکدیگر، 
بسیار کاهش مى یابد. کاهش صدا در موتورهاى تجهیزات نظامى مزیت بسیار مهمى از لحاظ 
عدم شناسایى و تشــخیص زودهنگام از طریق دستگاه هاى ردیاب است. نانوذرات موجود در 
روان کننده با سطح واکنش داده و سبب تشکیل کامپوزیت بسیار سخت و مقاوم بر روى سطح 
مى شود که در مقابل خوردگى بسیار مقاوم است. این مقاومت باال بیشتر به دلیل اندازه نانویى 
ذرات است که در ساختار مولکولى ترکیب وارد شده و شبکه اى بسیار مقاوم بر روى سطح فلز 

تشکیل مى دهند. 
باتوجه به موارد مطرح شده، مى توان ادعا کرد که استفاده از ترکیبات نانو به عنوان افزودنى 

مدیریت تربیت، آموزش و پژوهش پایگاه نیروى دریایى ارتش در بوشهر

روغن موتور، ســبب ایجاد مزایاى بســیارى 
کاهش  ســوخت،  مصرف  کاهــش  ازجمله 
گازهاى آالینده، افزایــش طول عمر موتور، 
کاهش مصرف روغن موتور، کاهش آلودگى 
محیط زیســت به دلیل افزایش زمان تعویض 
و دورریزى روغن و بســیارى مــوارد دیگر 
مى شود. طى یک بررسى توسط گروه نفت و 
انرژى مرکز مطالعات فناورى دانشگاه صنعتى 
شریف، مشخص شــده است که تنها میزان 
صرفه جویــى ارزى ناشــى از کاهش واردات 
 «Forsan»بنزین در اثر استفاده از افزودنى

در ایران، مبلغ 566 میلیون دالر است.
نیز نانوذرات به دلیل اندازه، شــکل  اخیراً 
و دیگر خواص منحصربه فردشــان به عنوان 
نــوع جدیدى از افزودنى ها پدیدار شــده اند. 
نانوروان کارهــا نوعــى روان کار مهندســى 
ساخته شــده از نانوذرات، پراکنده کننده ها و 
روان کار پایه  هســتند که خواص روان کارى 
و خواص انتقال حرارت بهبودیافته نســبت 
بــه روان کارهاى متداول دارند. اســتفاده از 
روان کارهاى حاوى نانوذرات مختلف به دلیل 
بهبود خواص سطحى و قابلیت انتقال حرارت، 
افزایش بازده موتور و کاهش هزینه تعمیرها، 
بسیار جذاب و موردتوجه هستند. پژوهشگران 
زیادى گــزارش کرده اند کــه نانوروان کارها 
در کاهش اصطکاك و ســایش و نیز افزایش 
قابلیت انتقال حرارت مؤثر هستند؛ آنها انواع 
مختلفى از نانوذرات ســاخته شــده از مواد 
پلیمرى، فلزى، آلى و غیرآلى را براى ساخت 

نانوروان کارها استفاده کرده اند.
همــکاران،  و  نمونــه«واو»  بــراى   
خــواص روان کارى دو نــوع روغن شــامل 
روغن موتور«SF-API» و روغن پایه حاوى 
نانــوذرات«CuO ، TiO2» و نانو الماس را 
بررســى کردند. آزمایش هــاى اصطکاك و 
سایش به  کمک یک دستگاه آزمون لغزشى 
رفت و برگشــتى انجام گرفــت و نتایج آنها 
نشــان داد نانوذرات افزوده شده به روغن ها 

نانوفناورى، علم طراحى، ســاخت و کاربرد نانوساختارها یا نانومواد و بررسى ارتباط 
خواص مختلف مواد (فیزیکى، شــیمیایى، مکانیکى، الکتریکى و...) با ابعاد نانومترى 
آنهاســت. در بخش دوم این مبحث، کاربــرد نانوفناورى در روغن موتور کشــتى، 

آب شیرین کن و نانوکامپوزیت ها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

پیش بینى روندهاى فناورى نانو
 در آینده دریایى 

دوم  
  بخش 
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تأثیر به سزایى در کاهش اصطکاك و سایش 
داشته اند؛ به گونه اى که ضریب اصطکاك در 
روغن هــاى«F-API 8» و روغن پایه، حاوى 
نانوذرات« CuO » به ترتیب 18/4 و 5/8 درصد 
کاهــش یافت. عالوه براین عمق شــکاف هاى 
سایشــى به ترتیــب 16/7 و78/8  درصد در 
 «  CuO» مقایســه با روغن فاقد نانــوذرات
کاهــش یافــت. در آزمایش هــاى «لى» و 
همکاران، خواص روان کارى نانوذرات «فولرن  
c60» افزوده شده به روغن معدنى به عنوان 
تابعى از غلظت حجمى نانوذرات بررسى شد. 
آزمایش ها با یک دســتگاه آزمون دیســک 
روى دیســک تحت بارهاى عمودى مختلف 
و غلظت هاى حجمى مختلف نانوذرات فولرن 
انجام گرفت. در این مطالعه خواص روان کارى 
از طریق اندازه گیرى دماى سطح اصطکاك و 

ضریب اصطکاك ارزیابى شدند.
امــروزه روغن هاى موتور وظایف متعددى 
دارنــد کــه از مهم تریــن آنها مى تــوان به 
روان کارى قطعات به منظــور کاهش میزان 
اصطکاك و ســایش اشــاره کــرد. خواص 
روغن ها عمدتاً ناشــى از افزودنى هایى است 
که به منظور بهبود و یا ایجاد خواص موردنیاز 
به آنها افزوده شــده است. اخیراً نیز نانوذرات 
به دلیل خواص منحصربه فردشان به عنوان نوع 
جدیدى از افزودنى ها پدیدار شده اند. براساس 
نتایج به دست آمده از پژوهش میزان ضریب 
هدایت حرارتى و نقطه اشتعال روان کارهاى 
حــاوى ذرات کربن نانوبال بــا غلظت 1,0  
درصــد وزنــى، به ترتیــب 18 و  9/3درصد 
نسبت به روغن پایه افزایش یافت که این امر 
مى تواند توانایى انتقال حرارت و کارکرد روغن 
موتور در شــرایط دمایى ســخت تر را بهبود 
بخشــد. پژوهشگران دانشــگاه پوردو نشان 
دادنــد که افزودن مقدار کمــى نانوکره هاى 
کربنى به روغــن موتور مى تواند اصطکاك و 
میزان خستگى موتور را تا 25 درصد کاهش 
دهد. محققان با افزودن نانوکره هاى کربنى به 

روغن موتور، اصطکاك قطعات موتور را 10 تا 
25 درصد کاهش دادند.

 افــزودن ایــن نانوســاختار تغییرى در 
ویسکوزینه روغن موتور ایجاد نمى کند. با این 
کار مصرف سوخت در موتور به شدت کاهش 
مى یابد. این گروه تحقیقاتى همچنین نشان 
دادند که چگونه مى توان این نانوکره ها را به 
تولید انبوه رساند. پیش از این براى تولید این 
نانوکره ها از اولتراسونیک استفاده مى شد، اما 
این گروه روش کاراترى را براى این کار ارائه 

کردند.
«ویالس پل» از محققان این پروژه گفت: 
این نانوکره ها بیش از 12 ســال اســت که 
توسط دانشمندان شناخته شده اند. تولید آنها 
به صورت معمول 24 ساعت زمان نیاز دارد. ما 
موفق به ارائه روشى شدیم که در مدت پنج 
دقیقه این نانوکره ها را تولید کنیم؛ این کره ها 
بین 100 تا 500 نانومتر قطر دارند که ابعاد 
آنها متناســب با زبرى قطعات داخل موتور 

است. لذا این کره ها مى توانند فرو رفتگى هاى 
داخل موتور را پر کــرده و میزان اصطکاك 
را به حداقل برســانند. نتایــج آزمایش  هاى 
انجام شــده روى این افزودنى نشان مى دهد 
که افزودن ســه درصد وزنى از این نانوکره ها 
مى تواند اصطــکاك را بین 10 تا 25 درصد 

کاهش دهد.

 استفاده از فناورى نانو در آب شیرین کن 
در حالى کــه بیش از 70 درصد از ســطح 
زمین توســط آب پوشــیده شــده، بیشتر 

آن براى مصرف انســان غیرقابل اســتفاده 
است. دریاچه هاى آب شــیرین، رودخانه ها 
و ســفره هاى آب زیرزمینى تنها 2,5 درصد 
از آب شــیرین کل جهان را فراهم مى کنند. 
بنابراین سازگارى بین انرژى هاى تجدیدپذیر 
و آب شــیرین کن وجود دارد. نکته اصلى این 
است که آب شــیرین کن به تنهایى نمى تواند 
وعده بهبود تأمین آب را ارائه کند؛ مگر اینکه 
قابل توجهى  به طور  آب شــیرین کن  فناورى 
بهبود یافته باشــد. نوعى فناورى که به طور 
قابل توجــه ارزان، قابــل اطمینان تر، انرژى 
فشرده کمتر و سازگار با محیط زیست باشد.

فناورى آب شیرین کن با استفاده از فناورى 
نانو این نیاز را برآورده مى کند. اخیراً روش هاى 
جدیدى براساس استفاده از فناورى نانو براى 
آب شــیرین کن، مانند «اسمز معکوس» که 
بسیار باکیفیت و نانو فیلتراسیون است، توسعه 
داده شده  است. همچنین فناورى هاى جدید 
با استفاده از متمرکزکننده خورشیدى براى 

آب شیرینکن خورشیدى توسعه یافته است. 
روش جدیدى که ترکیبى از آب شــیرینکن 
خورشــیدى و فناورى نانو براســاس تولید 
نانوکامپوزیتهاى کمهزینه بهمنظور افزایش 
خورشیدى  حرارتى  تولیدى  آب شیرین  نرخ 
نیز توســعه یافتهاند. این نانومواد جدید، نور 
را با شــدت جــذب و آن را تبدیل به انرژى 

گرمایى مؤثر مىکند.

  نانوکامپوزیت ها و موارد کاربرد آنها 
کامپوزیت به ردهاى از مواد پیشرفته گفته 
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مى شود که از امتزاج فیزیکى دو یا چند ماده 
با یکدیگر در مقیاس ماکروسکوپیک به منظور 
ایجاد مــوادى جدید با خــواص مکانیکى و 
فیزیکى برتر تشــکیل شــده؛ به گونه اى که 
اجــزاى آن ویژگى خود را حفــظ کرده، در 
یکدیگر حل نشده و با هم ممزوج نمى شوند. 
انواع ترکیب ها عبارتند از: شیمیایى، مکانیکى 
و فیزیکــى. وقتــى دو ماده با هــم ترکیب 
شیمیایى مى دهند که بین آن دو یک پیوند 
شیمیایى مثل کوواالنسى، یونى، واندروالسى 
و ...برقرار شــده باشد. به موادى که این گونه 
با هم ترکیب مى شــوند محلــول مى گویند. 
بارزترین و ملموس ترین مثال براى محلول ها، 
آلیاژها هستند. اما وقتى دو ماده با اعمال نیرو 
کنار هم قــرار مى گیرند، به صورت مکانیکى 
با هم ترکیب شــده اند و واضح اســت که با 

برداشتن این نیرو، این ترکیب از بین مى رود. 
اما ترکیب در کامپوزیت ها جزو هیچ کدام از 
این دو حالت نیســت، بلکــه ترکیبى از نوع 
فیزیکى است. مثال مناســب براى این نوع 
ترکیب، ساندویچ اســت؛ وقتى یک یا چند 
ماده با ماده دیگرى محاصره شود، به طورى که 
نتواند از محاصــره آن فرار کند، یک ترکیب 
فیزیکى به وجود مى آید. براى درك بهتر این 
نوع ترکیب، کســى را تصور کنید که در یک 
باتالق گیر افتاده است. کامپوزیت ها عموماً از 

دو جزء تشکیل شده اند:
فاز بســتر(فاز پیوســته یــا نگهدارنده یا 
ماتریس): بستر، ماده اى است پیوسته که ماده 

دوم را در بر مى گیرد. بنابراین مقدار ماده اى 
که به عنوان بستر استفاده مى شود، بیشتر از 
تقویت کننده است و یک پلیمر گرماسخت یا 
گرمانرم است که گاهى قبل از سخت شدن 

آن را رزین مى نامند.
ناپیوســته):  (فــاز  تقویت کننــده  فــاز 
تقویت کننده هــا موادى هســتند خنثى که 
به صورت تکه تکه، دریک زمینه پیوسته وارد 
مى شوند تا خواص ماده زمینه را بهتر کنند. این 
مواد که معموالً به صورت الیاف هستند، عضو 
بارپذیر اصلى سازه بوده و به زمینه، استحکام 
و سفتى مى بخشد. وظیفه بستر، احاطه ماده 
تقویت کننده اســت؛ به طورى کــه آنها را در 
محل و آرایش مطلوب نگاه داشته و نمى گذارد 
ماده تقویت کننده پراکنده شــود. همچنین 
محافظت از ماده تقویت کننده در برابر عوامل 

شیمیایى(دما، رطوبت، ضربه و ...) و درنهایت 
چون مواد بستر را نرم انتخاب مى کنند، وقتى 
نیرو به ماده مرکب (کامپوزیت) وارد مى شود، 
توسط بستر به ماده تقویت کننده انتقال داده 
مى شــود تا ماده تقویت کننده نیرو را تحمل 
کند. تقویت کننده ها مى  توانند به صورت یک 
صفحه، یک رشــته(نخ)، یا یــک ذره(پودر)
وارد حجم زمینه شوند و خواص آن را بهبود 

بخشند.
«CMC»ها را فایبرگالس یا پالستیک هاى 
تقویت شــده با الیــاف «FRP » مى گویند. 
روزبه روز  پلیمــرى  کامپوزیت هاى  امــروزه 
گســترش و پیشرفت داشــته و نوع فلزى و 

سرامیکى بخش بسیار محدودى را در دنیاى 
کامپوزیت ها شامل مى شود و درواقع هنگامى 
که صحبت از کامپوزیت هاســت، منظور نوع 

پلیمرى آن است.

 مزایا و خواص 
اســتحکام و مقاومــت ضربــه اى بــاال، 
انعطاف پذیــرى، مقاومــت در برابــر عوامل 
خورنده محیطى و شیمیایى، سبکى در عین 
باال بودن نســبت مقاومت بــه وزن (حتى تا 
17 برابر برخــى از فوالدها) وجود روش هاى 
مختلف ساخت و امکان تولید اشکال پیچیده 
و متنوع، سهولت و ســرعت باال در ساخت، 

صرفه اقتصادى
زمینــه :اتم هاى یک مــاده منظِم بلورى، 
در داخل دانه ها قــرار دارند. یعنى همه آنها 
در یک جهــت چیده نشــده اند، بلکه مثل 
سلول هاى روى پوســت دست، دسته دسته 
اتم هاى داخل هر سلول در یک جهت خاص 
قرار دارنــد. ما براى اینکــه کامپوزیت را به 
نانوکامپوزیــت تبدیل کنیم، باید قطر دانه ها 

را نانومترى کنیم .

 تقویت کننده 
گفتیم که سه نوع تقویت کننده داریم؛ اگر 
تقویت کننده ما ذره اى باشــد، با ریز کردن 
ذرات در حــّد نانومتــر و وارد کردن آنها در 
یک زمینه، نانوکامپوزیت تولید مى شود؛ اما 
اگر تقویت کننده هاى ما رشــته اى باشند، با 
ریز کردن قطر رشته ها در حّد نانومتر (یعنى 
تولید یک سرى نخ نازك که قطر هر کدام بین 
یک تا صد نانومتر است) و وارد کردن آنها در 
کنیم.  تولید  نانوکامپوزیت  مى توانیم  زمینه، 
اگــر تقویت کننده ما الیه اى باشــد، با نازك 
کردن الیه ها در حّد نانومتر (ضخامت ورقه ها 
در حــّد 1 تا 100 نانومتر اســت) مى توانیم 
نانوکامپوزیــت بســازیم. نانوکامپوزیت هــا 
به خاطر ویژگى هاى چندعملکردى، از اهمیت 

باالیى برخوردار هستند.
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  نانوکامپوزیت دیرسوز
باتوجه به اینکه امروزه حجم وســیعى از 
کاالهاى مصرفى هر جامعه اى را پلیمرهایى 
تشکیل مى دهند که به راحتى مى سوزند یا 
گاهى در مقابل شــعله فاجعه مى آفرینند، 
لــزوم تحقیــق درخصوص مواد دیرســوز 
احســاس مى شــود. بر همین اســاس، در 
کشورهاى صنعتى، تالش گسترده اى براى 
ساخت موادى با ایمنى بیشتر در برابر شعله 
آغاز شده و در این زمینه نتایج مطلوبى هم 

به دست آمده است.

 نانوکامپوزیت نانوذره اى 
نانوذراتــى  از  کامپوزیت هــا  ایــن  در 
همچون خــاك رس، فلزهــا و...  به عنوان 
تقویت کننــده اســتفاده مى شــود. بــراى 
مثــال، در نانوکامپوزیت هــاى پلیمرى، از 
مقادیــر کّمِى(کمتــر از12 درصــِد وزنى) 
ذرات نانومتــرى اســتفاده مى شــود. این 
پلیمرها،  اســتحکام  افزایش  عالوه بر  ذرات 
وزن آنهــا را نیزکاهش مى دهند. مهم ترین 
کامپوزیت هاى نانوذره اى، ســبک ترین آنها 

هستند .

 نانوکامپوزیت نانولوله اى 
گــروه  دو  در  کربنــى  نانولوله هــاى 
و  تک دیــواره  مى شــوند:  طبقه بنــدى 
چنددیواره. در این نوع از کامپوزیت ها، این 
دو گروه از نانولوله ها در بسترى کامپوزیتى 
توزیع مى شوند. در صورتى که قیمت نانوله ها 
پایین بیاید و موانع اختالط آنها رفع شــود ، 

کامپوزیت هاى نانولوله اى موجب رسانایى و 
استحکام فوق العاده اى در پلیمرها مى شوند 
همچــون  حیرت انگیــزى  کاربردهــاى  و 

آسانسور فضایى براى آن قابل تصور است.

 تحلیل و نتیجه گیرى 
امروزه فناورى نانو نشــان داده است که 
مى تواند به عنــوان ابزارى کارآمد در صنایع 
مختلــف به حــل مشــکل هاى آن حوزه 
بپردازد. به ویژه در صنایع دریایى که یکى از 
چالش هاى بزرگ این صنعت، مصرف باالى 
انرژى که منجر به آلودگى محیط زیست نیز 
مى شــود و همچنین هزینه زیاد تولید در 
این صنعت اســت. فناورى نانو سبب تحول 
عظیمى در صنایــع دریایى، تولید انرژى و 

کاهش مصرف انرژى شده است.
امــروزه فناورى نانو بــا تولید مواد نوین 
و بهبود خواص مواد توانســته در راســتاى 
پیشــرفت، اقتصاد، باال رفتن توانایى دفاعى 
و کیفیت زیســت محیطى در حوزه صنایع 
دریایى و نظامى، کمــک بزرگى کند. این 
فناورى توانســته بــا تولید انــواع مختلف 
نانوســلول هاى خورشیدى، صرفه اقتصادى 
تولیــد انرژى از ایــن بخش را بــاال ببرد. 
مى تــوان نتیجه گرفت که بــا این اوصاف، 
جهت  مرتبط  ســازمان هاى  سرمایه گذارى 
پیشــرفت و توســعه این فنــاورى توجیه 
اقتصادى داشته و ســبب پیشرفت و رونق 
اقتصــادى صنایع مختلــف ازجمله صنعت 
دریایــى و همچنین کاهــش هزینه تولید 

انرژى بشود.
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در  روشندل»  «مرضیه  شهید  پزشک 
تاریخ 1344/07/20 در یکى از محله هاى 
شهر تبریز به نام شــریعتى جنوبى، از 
پدرى نجار و مادرى خانــه دار دیده به 
جهان گشــود. او به عنوان اولین فرزند 
خانواده پرجمعیت هفت نفره (دو پسر و 
سه دختر) به رغم تحمل فشارهاى مالى 
خانــواده، دوران ابتدایى تحصیل خود 
را در مدرســه ابتدایى پروین گذراند و 
مدرسه  از  دیپلم  مدرك  دریافت  از  پس 
الزهــرا(س) با معدل عالى، در رشــته 
پزشکى  علوم  دانشگاه  عمومى  پزشکى 
تبریز پذیرفته شد و بعد از سپرى کردن 
دوره پزشکى عمومى، در دوره تخصصى 
کودکان همان دانشــگاه مشغول ادامه 

تحصیل شد. 
پزشک شهید خانم روشــندل در تاریخ 
1382/10/01 با مدرك پزشــکى تخصص 
کــودکان به اســتخدام ارتــش جمهورى 
اســالمى ایران درآمد و ضمــن خدمت در 

بیمارســتان هاى تخصصى ارتش، از تاریخ 
1389/09/27 جهــت ادامــه تحصیل در 
مقطع فوق تخصص نوزادان به دانشگاه علوم 

پزشکى مشهد اعزام شد.
 او در تاریــخ 1392/08/18 جهت ادامه 
خدمت به بیمارســتان امام على(ع) نیروى 
زمینــى ارتش در تبریــز تخصیص یافت و 
تا آخرین لحظــات حیات پربرکت خویش، 
با خلــوص نیت انجام وظیفه  کــرد. وى از 
پزشکان ساعى و تالشگر این بیمارستان بود 
که با مدرك فوق تخصص کودکان، در بخش  
«ان.آى.ســى.یو» و درمانگاه هاى تخصصى 
بیمارســتان، به صورت درگیرى مســتقیم 
بــا بیماران مشــکوك و مبتال بــه ویروس 
منحــوس کرونا، تمام تــالش خود را به کار 
گرفته و در کلیه شــیفت هاى کارى خود تا 
تاریخ 1399/04/15 به صورت کامل و مرتب 

حضور داشت.
سرکار خانم پزشــک شهید روشندل در 
تاریخ 1399/04/15 و در حین انجام وظیفه 

در شــیفت کارى، به دلیل برهــم خوردن 
تعادل جســمى و برخورد با زمین بالفاصله 
بــه اورژانس بیمارســتان منتقــل و بعد از 
انجام اقدامات اولیه نسبت به انجام آزمایش 
کرونا، متأســفانه در تاریخ 1398/04/18 با 
تشــخیص قطعى درگیــرى وى با ویروس 
کرونا در بخش حاد تنفسى این بیمارستان 
بسترى شــد. به دنبال این موضوع، وى در 
تاریــخ 1399/04/19 با تقاضاى شــخصى 
جهــت ادامه درمــان به بیمارســتان امام 
رضا(ع) تبریز که به عنوان بزرگ ترین مرکز 
بیمــاران کرونایى از طریق دانشــگاه علوم 
پزشکى اســتان آذربایجان شرقى تعیین و 
انتخاب شــده بود، اعزام و بســترى شد که 
متأسفانه در حوالى ساعت 9/00 صبح تاریخ 
1399/05/18 پــس از مدت ها درگیرى با 
ویروس منحوس کرونا و تحمل مصائب زیاد، 
جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقى 

شتافت.
روحش شاد و یادش گرامى باد.

از نفس افتاد از نفس افتاد 
تا ما از نفس نیفتیمتا ما از نفس نیفتیم

به یاد شهید مدافع سالمت دکتر «مرضیه روشندل»

شهـید مـدافع  سـالمت شماره 66483





گزارش مسابقات قرآنى خواهران شاغل و همسران و فرزندان نیروهاى مسلح
هاشم ناطقى، کارشناسى ارشد روابط بین الملل  

  ضرورت کار جهادى براى تدبر و عمل در مسیر قرآن  
 در این مراسم حجت االسالم والمسلمین على سعیدى رئیس دفتر 
عقیدتى سیاسى فرماندهى معظم کل قوا(مدظله العالى) گفت: «ضرورت 
دارد قرآن عالوه بر خواندن، با عمل همراه شود. ازجمله کارهاى جهادى 
هم همین اســت که در مسیر تعلیم، تعلم، تدبر و عمل به قرآن حرکت 
کنیم. قرآن به عنوان بزرگ ترین معجزه الهى، ویژگى هاى برجســته اى 
دارد کــه چند نمونــه آن عبارتند از: جامعیت؛ یعنى این اثر آســمانى 
ظرفیت پاســخ گویى به همه نیاز هاى بشــر را تا ابــد دارد. قرآن داراى 
جامعیت محتوایى، زمانى، مکانى و پوشش همه ساحت هاى انسان اعم 
از بینشى، کششى و کنشى است. این کتاب آسمانى دربرگیرنده نیاز ها 
و روابط انســانى است. قرآن تعیین کننده  رابطه انسان با خود، با خدا، با 
طبیعت و رابطه انســان با کیشان و غیرهم کیشان است. دومین ویژگى 
قرآن اصالت آن است؛آنچه به عنوان قرآن ارائه شده، بدون کم وکاست به 
پیامبر(ص) نازل شــده است؛ برخالف دیگر ادیان که بسیارى از حقایق 
در آن حذف شــده و یا تحت تأثیر الهیات شرك آلود قرار گرفته است، 
قرآن کتابى آسمانى و کامل و بدون تحریف است. سومین ویژگى قرآن، 

آیین اختتامیه ســیزدهمین دوره مســابقات سراسرى قرآن 
خواهران شاغل، ســومین دوره مسابقات همسران و دومین دوره 
مسابقات فرزندان کارکنان نیروهاى مسلح، با حضور فرماندهان و 
مسئوالن نیروهاى مسلح و برگزیدگان این دوره از مسابقات صبح 
روز شنبه 1400/9/27 در سازمان عقیدتى سیاسى ارتش برگزار شد.
در این مراسم «حجت االسالم والمسلمین على سعیدى» رئیس 
دفتر عقیدتى سیاســى فرماندهى معظم کل قوا(مدظله العالى)، 
«حجت االسالم والمسلمین محمدحسنى» رئیس سازمان عقیدتى 
ســیدضیاء الدین  والمسلمین  «حجت االسالم  ارتش،  سیاســى 
آقاجان پور» رئیس ســازمان عقیدتى سیاســى وزارت دفاع و 
پشتیبانى نیروهاى مسلح، «امیرسرتیپ شاهرخ شهرام» مدیرعامل 
سابق سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى 
مسلح، «حجت االســالم عبدالعلى گواهى» رئیس اداره عقیدتى 
سیاسى ستاد کل نیروهاى مسلح و برخى از فرماندهان و مسئوالن 
نیروهاى مسلح حضور داشتند.

ضرورت دارد قرآن عالوه بر خواندن،ضرورت دارد قرآن عالوه بر خواندن،
 با عمل همراه شود با عمل همراه شود
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الهى بودن آن اســت؛ قرآن از مصدر و ماوراى 
ذهن پیامبر(ص) در اختیار او قرار گرفته است. 
پیامبر اکرم درس نخوانده و مکتب ندیده بود و 
بنابراین آیات قرآن اثــر و مخلوق ذات ربوبى 
است که بر پیامبر(ص) نازل شده و الهى بودن، 
یکى از برجستگى هاى این کتاب آسمانى است. 
امیدوارم خانواده هاى محترم نیرو هاى مسلح با 
گرایش همه جانبه به قرآن کریم، منویات رهبر 
حوزه  در  اسالمى(مدظله العالى)  انقالب  معظم 

قرآن را جامه عمل بپوشانند.»

ارتش جمهورى اســالمى ایران، ارتشى 
سرشار از  فضاى معنوى و قرآنى است

«حجت االسالم والمسلمین محمدحسنى»  

رئیس سازمان عقیدتى سیاسى ارتش نیز در 
این مراســم با تأکید بر اینکه آمادگى داریم 
میزبان مسابقات قرآن نیروهاى مسلح در همه 
سطوح باشیم، گفت: ارتش جمهورى اسالمى 
ایران، ارتشى سرشار از فضاى معنوى و قرآنى 
است و به برکت حضور شما خواهران و برادران 
قرآنى در ارتــش، امروز این معنویت بیش از 
گذشــته فضاى ارتــش را قرآنى و عطرآگین 
کرده اســت. خداوند متعال را به خاطر توفیق 
میزبانى مسابقات قرآن کریم نیروهاى مسلح 
شاکر هستیم. ما در نیروهاى مسلح در فضاى 
قرآنى نفس مى کشیم و آمادگى داریم میزبان 
مسابقات قرآن کریم نیروهاى مسلح در همه 

سطوح باشیم.»

 مسابقات قرآن یکى از مهم ترین جلوه هاى 
هم دلى و یک دلى نیروهاى مسلح است

تقى خانى،  شــاهین  سرتیپ دوم  «امیر 
معــاون فرهنگــى و روابط عمومــى ارتش نیز با 
اشاره به هماهنگى همه نیروهاى مسلح جمهورى 
اسالمى ایران در برگزارى مسابقات قرآن و نتایج 
ارزشــمند این هماهنگى و هم دلى، گفت: «اتحاد 
و هم دلى در میان نیروهاى مســلح به عنوان یکى 
از مؤلفه ها و تاکیدهاى حضــرت امام(ره) و مقام 
معظم رهبرى و فرماندهى کل قوا(مدظله العالى) 
همواره مدنظر بوده و طبیعى اســت که منشــأ 
این هم دلى و یک دلى برگرفته از جایگاه و بســتر 
نورانى قرآن کریــم و همچنین کالم گهربار اهل 
بیت(علیهم الســالم) بوده اســت. مسابقات قرآن 
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یکــى از مهم ترین جلوه هــاى هم دلى و یک دلى 
نیروهاى مسلح اســت و محافل مشترك قرآنى، 
مســابقات قرآنى، تبادل استادان و تجارب ارتش، 
سپاه، فرماندهى انتظامى، وزارت دفاع و ستاد کل 
نیروهاى مسلح، همگى نشان دهنده توجه نیروهاى 
مســلح به هم افزایى در سایه قرآن کریم و تعالیم 

اسالم عزیز است.»

کسب رتبه برتر بخش خانواده هاى مسابقات 
قرآن نیروهاى مسلح توسط ارتش

«ســرهنگ میدانى» رئیــس اداره قرآن و 
عترت سازمان عقیدتى سیاســى ارتش نیز طى 
گزارش کوتاهى، خبر از کســب رتبه برتر بخش 
خانواده هاى مسابقات قرآن نیروهاى مسلح توسط 
ارتش داد و گفــت: «در بخش خواهران با حضور 
116 شرکت کننده، ســپاه پاسداران در رتبه اول، 
وزارت دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مسلح در رتبه 
دوم، ارتش در رتبه ســوم، فرماندهى انتظامى در 
رتبه چهارم و ســتاد کل نیروهاى مسلح در رتبه 
پنجم قرار گرفــت. همچنین در بخش خانواده ها 

و فرزندان پســر و دختر زیر 15 سال و باالى 15 
سال که با حضور 501 شرکت کننده برگزار شد، 
ارتش جمهورى اســالمى ایــران حائز رتبه اول، 
سپاه پاسداران انفالب اسالمى دوم، وزارت دفاع 
و پشتیبانى نیروهاى مسلح رتبه سوم، فرماندهى 
انتظامى جمهورى اســالمى ایران چهارم و ستاد 

کل نیروهاى مسلح  پنجم شد.

 مسابقات قرآن از نظر برگزیدگان  
«سمیه عبداللهى» همسر سرهنگ حسین 
رضایى از هوانیروز و حائز رتبه سوم رشته مفاهیم 
سطح1 همسران این دوره از مسابقات گفت: هر 
ســال در مسابقات مفاهیم ارتش شرکت کرده و 
موفق به کسب مقام شده ام. هر سال که شرکت 
مى کنم عالقه و انگیزه ام بیشــتر مى شود که هم 
به خاطر برکات و فهم بیشترى است که به دست 
مى آورم  و هم به دلیل تالش ها و زحمت هایى است 
که مسئوالن بزرگوار در سازمان عقیدتى سیاسى 
ارتش انجام مى دهند. تالش هاى مسئوالن و تأکید 
مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) که مى فرمایند 
«قرآن و عمل به قرآن باید فراگیر شــود»، باعث 
مى شــود با رغبت بیشترى این راه را ادامه دهم. 
تشویق هاى خانواده نیز انگیزه مضاعفى در ادامه 

دادن این مسیر به من مى دهند.

«سارا شیراوند» 14 ساله، حائز مقام اول در 
رشته حفظ کل قرآن فرزندان زیر 16 سال گفت: 

«قبل از اینکه حفظ قرآن را شروع کنم، مادرم در 
منــزل به حفظ قرآن مى پرداخت و وقتى قرآن را 
قرائت مى کرد، متوجه شد من نیز قسمت هایى را 
که خودش حفظ مى کند، حفظ شده ام. همین امر 
باعث شد من را هم به حفظ قرآن تشویق کند و از 
کالس سوم ابتدایى شروع به حفظ قرآن کردم. در 
ســن 12 سالگى حافظ کل قرآن شدم و با کمک 
پدر و مادرم در این راه قدم گذاشــتم. البته لطف 
خداوند بود که توانستم حفظ قرآن را ادامه بدهم. 
من در مســابقات قرآن دانش آموزى نیز، در رشته 
حفظ کل، مقام اول منطقه و اســتان را به دست 

آورده ام. 
به نوجوانان و جوانان توصیه مى کنم حتماً قرآن 
بخواننــد و به آن عمل کنند. قــرآن، نور و کتابى 
اســت که براى هر مرحله از زندگى انسان فایده 
دارد. تمام آیه هاى قرآن آرامش بخش هستند و ما 

باید قرآن را سرلوحه زندگى خود قرار دهیم. 
از پــدر و مادر عزیــزم که مــن را در این راه 
همراهى کردنــد و هرآنچه دارم از حمایت آنان و 

لطف خداوند است، تشکر و قدردانى مى کنم.

«مرضیه عطایى» پرســتار بیمارستان فجر و 
حائز مقام اول رشــته حفظ 10 جزء گفت: حدود 
25 سال است که شاغل هستم و مطالعه قرآن را 
حدود 15 سال پیش و با ترتیل آغاز کردم. به لطف 
خداوند توانستم حفظ قرآن را روزبه روز ارتقا دهم. 
احســاس مى کنم معجزه قرآن است که با وجود 
کارهاى منزل و امور شغلى، توانسته ام حفظ قرآن 
را ادامه دهم. در دوران کرونا نیز آموزش هاى قرآنى 
به صورت آنالین ادامه داشــت که مطالعه قرآن در 
حین کار، بسیار آرامش بخش بود و باعث مى شد 
با بیماران رفتار بسیار خوب و قرآنى داشته باشم. 

امیدوارم بتوانم حفظ قرآن را ادامه دهم. 

«ناهید ســلیمى» حائز رتبه اول در رشــته 
قرائت ترتیل مقطع همسران گفت: از زمانى که 6 
ســاله بودم، عالقه خاصى به تقلید از استاد بزرگ 
قرآن «عبدالباسط» داشتم. در دبیرستان همواره 
در مســابقات برنده مى شدم تا اینکه ازدواج کردم 
و همسرم که در نیروى هوایى ارتش شاغل است، 
مشــوق من در فراگیرى بیشتر قرآن شد. اکنون 
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خوشبختانه هشت سال است که نفر اول در رشته 
ترتیل همسران هستم.

هدف اصلى مسابقات قرآن درواقع قرار گرفتن 
مردم در مسیر قرآن کریم و ترویج زندگى اسالمى 
اســت. هدف اصلى من هم همین است و شرکت 
در مسابقات در درجه اول با هدف عمل به قرآن و 
سپس ترویج این روش و جذب افراد به قرآن است.

«زهــرا کومار» حائــز رتبــه اول در مقطع 
همسران سطح2 و رشته مفاهیم جزء20 گفت: از 
ســال 1395 فعالیت خود را با خواندن کتاب هاى 
تفسیر آیت اهللا مکارم شــیرازى آغاز کردم. وقتى 
وارد تفسیر قران شدم، دیدم قرآن دریایى بى انتها 
و تکیه گاهى محکم در زندگى است. هرچه جلوتر 
مى روم، بیشتر مى فهمم که پیامبر چه معجزه اى 
براى ما آورده است و قرآن دید من را به دنیا عوض 
کرده است. خواندن شرح نزول و سختى هایى که 
پیامبران داشــته اند باعث مى شود ما هم پایدارى 
کنیم و هم مسئولیت پذیر باشیم. خانواده ها الزم 
است بچه ها را از کودکى در مسیر قرآن قرار دهند؛ 
البته حافظ شدن اصل نیست، مهم این است که 
در این مسیر باشند و مطمئن شوند صاحب قرآن 

کمک خواهد کرد.

«زینب مردى» حائز مقام اول در رشته حفظ 
20 جــزء گفت: پدرم از کارکنــان نیروى هوایى 
ارتــش اســت. از کودکى عالقه زیــادى به قرآن 
داشتم و مى دانســتم که قرآن راه زندگى است و 
ما مى توانیم از آن، نکات ارزنده اى براى زندگى یاد 
بگیریم. در این مسیر، مادر و برادرم کمک زیادى 
به مــن کردند. قرآن نور اســت و همه ما باید به 

سمت آن حرکت کنیم.

«منصوره ونکى فراهانى» حائز مقام دوم در 
رشته مفاهیم گفت: «این مسابقات فرصتى شد تا 
به صورت جدى وارد مبحث تفسیر و مفاهیم شوم و 
امیدوارم بتوانم در آینده از برکات قرآن در زندگى 
خود استفاده کنم. پیش  از این، در مسابقات پدافند 
هوایى رتبه نخست را کسب کردم و در مسابقات 
ارتش جمهورى اسالمى ایران نیز دو بار موفق به 

کسب مقام سومى شــده ام.  قرآن، تالوت، تدبر و 
عمل اســت و مهم ترین بخش قرآن عمل است. 
امیــدوارم خداوند توفیق دهد آنچه را از قرآن یاد 

گرفته ام، در زندگى شخصى خود به کار ببرم.

«کوثر زنده دل» حائز مقام اول حفظ 10جزء 
زیر 15 سال گفت: با تشویق ها و کمک هاى مادرم 
هر روز یــک صفحه از قــرآن را حفظ مى کنم و 
تالش مى کنم تا سال آینده حافظ کل قرآن شوم. 
قرآن در زندگى من بســیار اثرگذار بوده و باعث 
شده موفقیت هاى زیادى کسب کنم. به فرزندان 
ارتشى توصیه مى کنم قرآن را حفظ کنند و معنى 
آن را یاد بگیرند تا در زندگى از آن استفاده کنند. 

پدر من سرهنگ نیروى هوایى است.

«على رضا علیزاده» حائز رتبه اول در رشته 
حفظ 10 جزء مقطع باالى 15 سال، فرزند محمد 
علیزاده از کارکنان نیروى زمینى ارتش جمهورى 
اســالمى ایران گفت: کســى که در راه قرآن قدم 
بگذارد، برکت هایى در زندگى خود فرد، خانواده و 
اقوام او به وجود خواهد آمد که قابل  انتظار نیست و 

فراتر از تصور است.

رشته  اول  رتبه  حائز  اسدى»  «محمدمهدى 
قرائت تحقیق که 17 سال سن دارد، گفت: شرکت 
در کالس هــاى قرآنى را با تشــویق پدرم(رحیم 

اســدى) در سن هشت ســالگى و در تبریز آغاز 
کردم. سپس به صورت حرفه اى، تالوت قرآن را به 
کمک استادان مختلفى ازجمله استادان حسینى، 
عباسى، داوطلب و... دنبال کردم. توفیق من ناشى 
از الطاف خداوند و تالوت هایى است که در کودکى 
از پدرم مى شــنیدم.  قرآن قطعاً تأثیر زیادى  روى 
اخالق و رفتار انســان دارد و باعث مى شــود فرد 
به قرب الهى بیشــتر نزدیک شود و دربرخورد با 
مشــکل ها از قرآن کمک بگیرد. روایت داریم که 
وقتى قرآن در خانه تالوت مى شود، نور و آرامش 
بــه آن خانه مى آیــد و در زندگى بنده نیز چنین 

است.
هدف من در زمینه قرآن، رســیدن به سطحى 
اســت که بتوانم ُمَبلغ قرانى باشم و افراد دیگر را 
به ســمت قرآن سوق دهم. الزم است از اهتمام و 
تشویق ارتش در این زمینه نیز تشکر کنم. حاج آقا 
محمدحســنى و حاج آقا روشــندل خیلى لطف 
داشــتند و حمایت هاى این بزرگواران باعث شده 
پیشرفت خوبى در مســابقات قرآنى ارتش ایجاد 

شود.
همان طور که گفتم، قرآن به زندگى انسان نور 
هدیه مى کند و این چیزى است که خودم تجربه 
کرده ام. ارتباط با قرآن، مســیر درســت را پیش 
روى ما مى گذارد و کمک مى کند به قرب الهى و 
سعادت آخرت برسیم. اگر از قرآن دور باشیم، قطعاً 

سختى هاى زندگى بیشتر خواهد شد.
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  مجموعه فرهنگى رفاهى دریادالن    
 امام رضا(ع)   

«ناخدا یکم آمــاد مهدى صفایى»، مدیر 
مجموعه هــاى خدماتى و رفاهــى نیروى 
دریایى ارتش در مشــهد مقدس، در ســال 
1376 وارد دانشگاه حضرت امام خمینى(ره) 
نوشــهر شــده و پس از فارغ التحصیلى، با 
خدمت در یکان هاى آماد و پشــتیبانى و با 
کسب تجارب ارزشــمند و سپس گذراندن 
دوره مدیریت هتل دارى، اکنون به گفته 
خودش، با عنایت امام رضا(ع) و دعاى پدر و 
مادر که دوست دارند فرزندشان نزدیکشان 

باشد، مسئولیت خدمت رسانى به زائران امام 
رضا(ع) را برعهده دارد.  

  جناب ناخدا، وضعیت امکاناتى و اقامتى
این مهمان ســراها جهت ارائه خدمات به 

مهمانان اکنون چگونه است؟
واگذارى  ابتداى  در  بسم اهللا الرحمن الرحیم، 
این مسئولیت به بنده، مجموعه با مشکل هایى 
مواجــه بود که با تالش و کوشــش همکاران، 
بخشى از مشکالت رفع شد. سپس از زمانى که 
وضعیت کرونایى مشهد با انجام واکسیناسیون 
عمومى بهتر شد و کلیه اماکن خدماتى و رفاهى 

به صورت رسمى کار خود را آغاز کردند، ما هم 
فعالیت مجموعه را آغاز کردیم. در حال حاضر 
حدود یک ماه ونیم است که مجموعه به صورت 
فعال در حال خدمت رسانى به مراجعه کنندگان 

عزیز است. 
«امیر دریــادار ایرانــى» فرمانده محترم 
نیــروى دریایــى ارتــش پــس از پذیرش 
مسئولیت فرماندهى نیرو، در اولین فرصت به 
مشهد تشــریف آوردند و با نماینده ولى فقیه 
در استان خراســان رضوى دیدار داشتند و 
در نماز جمعه شهرســتان مشهد نیز شرکت 
کردند. دیدارى نیز با خانواده شهدا، ازجمله 

دریادالن در خدمت زائران امام رضا(ع)
گزارشى از مهمان سراهاى نیروى دریایى ارتش در مشهد مقدس 

یکى از عوامل اصلى دفاع همه جانبه و تأمین امنیت براى یک کشــور، نیروى انسانى کارآمد و با روحیه است که در این زمینه 
باید توجه داشت کارآمدى و روحیه نیروى انسانى در پرتو احساس عزت و احترام تک تک افراد نزد فرماندهان و مسئوالن خود و 

از همه مهم تر نزد خانواده اعم از پدر، مادر، همسر و فرزندانشان ایجاد مى شود. 
باتوجه به این نکته بسیار ظریف، در ارتش جمهورى اسالمى ایران اقدام هاى ارزشمندى انجام شده که یکى از آنها ایجاد مراکز 
اقامتى و رفاهى براى کارکنان و خانواده آنان در نقاط مختلف کشورمان است. در همین راستا نیروى دریایى ارتش جهت اقامت 
و رفاه زائران حرم مطهر امام رضا(ع) در شهر مقدس مشهد دو مهمان سرا ایجاد کرده و هرساله پذیراى کارکنان نیروهاى مسلح 
و خانواده محترم آنان اســت. در سفر دو روزه مان به مشهد مقدس، میهمان نیروى دریایى ارتش بودیم که گفت وگوى کوتاهى با 
مسئوالن دو مهمان سرا انجام دادیم تا خانواده هاى محترم با این مراکز بیشتر آشنا شده و در صورت لزوم، در آنها اقامت گزینند.

 تحریریه صف 
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خانواده مرحوم امیرى بزرگوار که از معاونان 
نیرو بودند، داشــتند و سپس با بازدید از این 
مجموعه، دستور دادند ما پذیرش میهمانان 
عزیز را شــروع کنیــم. اکنون مــا پذیرا و 
خدمت گــزار زائران محترم امــام رضا(ع) از 
مجموعه نیروهاى مســلح، به خصوص ارتش 
جمهورى اســالمى ایران هســتیم و آنان را 
در دو مهمان ســراى نیــروى دریایى، یعنى 
«مجموعــه فرهنگى رفاهى دریــادالن امام 
رضا(ع)» که مســئولیت آن را خودم برعهده 
دارم و «مجموعه میالد نیروى دریایى ارتش» 
که مســئولت آن برعهده «ناوبان ســوم آماد 
حسین آخوندى» است، براساس ظرفیت هاى 

این مجموعه ها اسکان مى دهیم.
 باتوجه به اینکه یکى از دغدغه هاى امیر 
فرماندهــى محترم نیــروى دریایى ارتش 
جمهورى اســالمى ایــران افزایش ظرفیت 
مهمان سراهاى نیرو در شهر مشهد مقدس 
جهت خدمات رسانى بهتر و بیشتر به زائران 
نظامى امام رضا(ع) اســت، تصمیم گرفته 
شــد یک مجموعه جدید خریدارى شــود 
که خوشــبختانه مجموعه اى مناســب در 
نزدیک حرم مطهر شناســایى و خریدارى 
شد و امیدواریم قبل از پایان سال جارى به 

بهره بردارى برسد.
عالوه بر مهمان ســرا، یک تاالر هم براى 
برگزارى جشن ها و مراسم ازدواج کارکنان 
ارتش و فرزندان  آنان در مجموعه فرهنگى 
رفاهــى دریادالن امام رضــا(ع) وجود دارد 
که از ســال ها پیش در حال فعالیت است و 
به تازگى بازسازى اساسى در مجموعه تاالر و 
رستوران آن انجام شده و طى همین مدت 
کوتاه بازگشــایى مجموعه پس از شــرایط 
کرونایى، چندین مراسم در آن برگزار شده 
اســت. به طورکلى این مجموعه حدود 200 
تخت فعال در 60 سوئیت دارد که سوئیت ها 
دو، ســه و چهار تخته هســتند. سرویس 
رفت و آمــد زائــران به حرم مطهــر و حتى 

مراکز تفریحى مشهد را نیز تدارك دیده ایم. 
مجموعه میالد نیز داراى 18 سوئیت فعال با  

حدود 72 تخت است.

  آماد بحث  در  شــما  سابقه  به  باتوجه   
و پشــتیبانى، چه احساسى از خدمت به 

کارکنان ارتش و خانواده آنان دارید؟
تــالش من بر این اســت کــه از تجارب 
فعالیت هــاى مرتبط با آمادى و پشــتیبانى 
خود جهت خدمت رسانى بهتر به خانواده ها 
اســتفاده کنم. هدف من و همکارانم تأمین 
غذا، اســکان، پذیرایى و امنیت در سطحى 
مناسب و برازنده مهمانان عزیز است. ما زمانى 
احســاس خوب خواهیم داشــت که بتوانیم 
شــرایط مطلوبى ایجاد کنیم و کسانى که از 
تاالر اســتفاده مى کنند، از خدمات ارائه شده 
در این مجموعه رضایت خاطر داشته باشند.

  انتظار شما از مهمانان در زمینه استفاده
مناســب از مجموعه و حفــظ آن براى 

آیندگان چیست؟
این فضا، عمومــى و متعلق به بیت المال 
اســت؛ بنابراین کســانى کــه از امکاناتش 
استفاده مى کنند، باید به گونه اى رفتار کنند 
که افراد دیگر نیز بتوانند از آن استفاده کنند. 
تالش ما بر این است که مجموعه را به خوبى 
حفظ کنیم، ولى نگه دارى و نوســازى این 
مجموعه باتوجه به تخفیف ها و تسهیالتى که 

در نظر گرفته مى شود و مانند مهمان سراها 
و هتل هاى دیگر به دنبال سوددهى نیستیم، 
کمى ســخت و دشوار است؛ بنابراین کمک 
خانواده ها بــراى نگه دارى مطلوب مجموعه 

امرى ضرورى است.

  شما میزبان شرکت کنندگان در دوره هاى
دینى و علمى ارتش هم هستید؟

بله، دوره هاى مختلفــى در اینجا برگزار 
مى شود که یکى از آنها دوره بصیرت است؛ 
هــر زمان تدبیر مبنى بر برگــزارى دوره در 
مشهد باشد، در این مجموعه برگزار مى شود. 
مسابقات قرآنى براى خانواده ها نیز در اینجا 
برگزار مى شود. قبل از شیوع ویروس کرونا، 
مسابقات قرآنى خانواده ها و مراسم زوج هاى 

آسمانى در این مجموعه برگزار شد.
دوره هاى زیارتى و سیاحتى خانواده ها نیز 
در ایام عید نوروز و تابستان در مجموعه هاى 
نیروى دریایى ارتش برگزار مى شــود که ما 
میزبان خانواده هاى ارتش هستیم. در زمینه 
مردم نهاد بودن و مردم یارى در ارتش نیز ما 
در بسیارى از مواقع میزبان افراد و گروه هاى 
مختلــف بوده ایم؛ مثًال هیئــت جانبازان و 
معلوالن استان خراسان رضوى مى خواست 
مراسمى برگزار کند، ولى توانایى اجاره هتل 
را نداشت که چون همه ورزشکاران، جانباز 
و معلول بودند، ما فضاى اسکان و پذیرایى را 

براى آنها فراهم کردیم.
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  خاطره اى هم از فعالیت در این مجموعه و
پذیرایى میهمانان دارید؟

چند روز پیش یــک اتفاق جالب در این 
مجموعه رقم خورد؛ چهار نفر از همســران 
شهیدان ارتش میهمان ما بودند. یکى از آنها  
وقتى در مقابل تمثال شــهداى ایجاد شده 
در این مجموعه قرار گرفته و چشــمش به 
تمثال همسرش افتاده بود، بسیار خوشحال 
شده و با ریختن اشک شوق، من و همکارانم 
را صدا کرد و گفت این عکس همســر من 
است. این امر براى ما جاى بسى خوشحالى 
بود کــه هم پذیراى خانواده شــهید بودیم 
و هم باعث خوشــحالى همسر شهید شده 
بودیم؛ چرا که شــهدا حق زیادى بر گردن 
مــا دارند و امنیت و آســایش امروز خود را 

مدیون شهدا هستیم.
من تاکنــون چندین مورد دیــده ام که 
افراد براى اولین بار است به مشهد مقدس و 
مجموعه ما آمده اند و نکته جالب دیگر اینکه 
تعدادى از آنها والدین خود یا همسرشان را 
با خود مى آورند و وجود این مرکز و امکانات 

آن باعث افتخار آن فرد نظامى مى شود.

 سخن پایانى شما؟
امیــدوارم بتوانیــم میزبــان خوبــى در 
میهمان ســراهاى نیروى دریایــى ارتش در 
مشهد براى زائران امام رضا(ع) باشیم. امکانات 

هتلى و تاالرهــاى ما در خدمت خانواده هاى 
محترم ارتش جمهورى اســالمى ایران است 
و چــون نظر فرماندهان و مســئوالن ارتش 
این اســت که خانواده ها در این محیط حس 
پادگانى نداشــته باشــند، در این مجموعه 
کســى را با لباس نظامى نمى بینید و بیشتر 
ســعى مى کنیم از افراد غیرنظامى، به صورت 
قراردادى اســتفاده کنیم تا مهمانان آرامش 
روحى و روانى بیشــترى داشــته باشند. در 
این مجموعه معموالً از ســربازان، یا به عنوان 
حفاظــت فیزیکى یا به صــورت تخصصى در 
تأسیسات استفاده مى کنیم و در قسمت هاى 
مربوط به خانــه دارى از وظیفه ها اســتفاده 
نمى کنیم. ســربازانى که در امور تأسیساتى 
کار مى کنند، تخصصى کســب مى کنند که 
مى توانند در آینده از آن اســتفاده کنند. ما 
هم عالوه بر تقدیر از این افراد در پایان دوران 
خدمتشان، یک تأییدیه متناسب با حیطه اى 
که در آن فعالیت کرده ا ند به آنها ارائه مى کنیم.

 مجموعه فرهنگى رفاهى میالد 
  ناوبان سوم حســین آخوندى» مسئول»

مجموعــه فرهنگى رفاهى میــالد نیز از 
خاطرات خود طى ســال هاى گذشــته با 

مهمانان مجموعه برایمان گفت: 
در سال گذشــته دو اتفاق خیلى خوب را 
در مجموعه شاهد بودیم؛ یکى اینکه فرمانده 

نیروى دریایى پاکستان بعد از بازدید از ستاد 
نیروى دریایى ارتش، خواســتار زیارت حرم 
مطهر امام رضا(ع) شــده بــود که ما میزبان 
ایشان و همسرشان و همچنین کاردار نظامى 
پاکستان و خانواده ا ش بودیم. اتفاق دوم اینکه 
خانــواده  کارکنانى که در ســفر دریانوردى 
بودنــد، به مدت چهــار روز در این مجموعه 
مهمان نیروى دریایى ارتش بودند و با زیارت 
حرم مطهر امام رضا(ع) و رفتن به سایر مراکز 
زیارتى و ســیاحتى مشــهد، رضایت خاصى 

داشتند و از مجموعه تشکر کردند. 
در مدتى که مــن در این مجموعه افتخار 
خدمت بــه کارکنان ارتــش و خانواده هاى 
محترمشــان را داشــته ام، موارد بسیارى از 
اشــتیاق به زیارت امام رئوف را دیده ام که از 
همه جالب تر و شعف انگیزتر، اشک شوق همراه 
با سپاس گزارى پدران و مادران پیرى بوده که 
توسط فرزندان شاغل خود در ارتش به سفر 
مشــهد مقدس آورده شده اند؛ همین طور آن 
دعاى عاقبت به خیرى بوده که در حق فرزندان 
و کارکنان این مجموعه شده است. همچنین 
زوج هاى جوان بسیارى، اولین سفر خانوادگى 
خود را زیارت امام هشتم(ع) انتخاب کرده اند 
تــا در ادامه زندگى مــورد لطف امام رضا(ع) 
قــرار گیرند و برکت هــاى آن را لمس کنند. 
اسکان و پذیرایى از خانواده هاى معظم شهدا 
که فرزندان و همســران خود را در راه ایران 
اسالمى فدا کرده و مایه افتخار ما هستند نیز 
از موارد خوشبختى من و همکارانم بوده است. 
امیدواریم این شــهدا شفیع ما در روز قیامت 

باشند.

شماره 155 8 8



گفت وگو با چهره قرآنى ارتش
تحریریه صف

«عرفان قاسمى» فرزند رضا قاسمى، 
دانش آموز پایه دهم (متوسطه دوم) و 
فعال در حوزه تالوت تخصصى قرآن 
کریم (رشته تحقیق) است که اکنون 
زیر نظر اســتادان مختلف قرآنى به 
فراگیرى اصول تالوت و درك مفاهیم 
قرآن مى پردازد. در راستاى گسترش 
فرهنــگ قرآنى در میــان خانواده 
به خصوص  ارتــش،  بزرگ  و  محترم 
فرزندان و همچنیــن بیان نکاتى از 
زبان عرفان قاسمى درباره نحوه ورود 
به وادى باعظمت و بهشتى قرآن کریم 
و فعالیت در رشته هاى مختلف آن، با 

ایشان گفت وگویى انجام داده ایم.

  در چه مسابقاتى شرکت کرده و چه رتبه هایى
به دست آورده اید؟

بســم اهللا الرحمن الرحیم در ســال ششم 
موفــق به حفظ یک جزء قرآن شــدم و در 
رتبه  دانش آموزان،  منطقه اى  مســابقه هاى 
برتر منطقه را کسب کردم. همچنین طى سه 
سال پیاپى به عنوان نفر برتر ستاد ارتش در 
مسابقه هاى سراسرى ارتش شرکت کردم که 
در سال جارى به لطف خدا موفق به کسب 
مقام اول کشــورى در رشته قرائت تحقیق 
سطح ارتش شــده و به مسابقات نهایى کل 

نیروهاى مسلح راه یافتم. 

  انگیزه شما از ورود به فعالیت هاى قرآنى 
چه بوده است؟

 گوش کردن به صــوت و الحان خوش 
قرآن همیشه برایم لذت بخش بوده و سعى 
کرده ام از ایــن طریق خــودم را به قرآن 

نزدیک کنم و با آن انس بگیرم. 

  و شخصى  زندگى  در  قرآنى  فعالیت هاى 
معنوى شما چه تأثیرى داشته است؟ 

تالوت قرآن کریــم، انس با آن و حضور 
در جلسه هاى قرآنى، مباحثه و هم نشینى 
با استادان و دوستان قرآنى و داراى اخالق، 
تأثیر بسیارى بر روى روحیه و ویژگى هاى 
اخالقى من داشته است. تجربه شخصى من 
این است که انسان هرچه بیشتر در محضر 
قرآن باشد، رشد فکرى و اخالقى او بیشتر 
مى شود. بهره مندى از مفاهیم و دستورهاى 
قرآنى، همیشــه بهتریــن راهنما و راه حل 

مسائل و چالش هاى زندگى انسان است.

  به عنوان یک جوان که در حوزه قرآن فعال
است، چه توصیه اى به سایر جوانان دارید؟ 

به فرموده خداونــد در قرآن کریم، «ان 

الشیطان کان عدواً مبینا» شیطان دشمن 
انسان اســت و همیشه براى گمراه کردن 
آدم ها برنامه دارد. بنابراین توصیه دوستانه 
من، هم به خودم و هم به دیگران این است 
کــه تا مى توانند خود را به آیه هاى نورانى 
قرآن نزدیک کــرده و با آن انس بگیرند؛ 
زیرا نور قرآن باعث هدایت و جلوگیرى از 

گمراهى انسان در زندگى مى شود.

  به عنوان ســؤال پایانى، از مسئوالن در
حوزه قرآن کریم چه انتظارهایى دارید؟ 

ضمن تشــکر و قدردانى از مسئوالن، 
انتظار دارم براى ترویــج فرهنگ قرآنى، 
با بهره گیرى هرچه بیشــتر از شــرایط و 
امکانات، جوانان را به سمت معارف قرآنى 
ســوق دهند. تشکیل کالس هاى آموزش 

تخصصى قرآن و دعوت از استادان مجرب 
در این حوزه، زمینه پرورش هرچه بیشتر 
جوانــان و نوجوانــان را از نظر اخالقى و 

انسانى فراهم مى کند.

باعث  قــرآن  نور 
هدایت و جلوگیرى 
انسان  گمراهى  از 
در زندگى مى شود
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حجاب، وسیله حفظ دُر گرانبها
  علیرضا شکیب، دکتراى عالى جنگ

عفاف و حجاب امرى فـــطرى اســـت که 
توجیه عقلى و منطقــى  دارد . تاریخچه آن به 
 اندازه قدمت آفرینش انسان بوده و از مسلّمات 
و مؤّکدات دین اسالم است؛ به گونه اى که قرآن 
کریم با تعابیرى همچون «خیر لهّن(نور/60)»، 
«اطـهر لقـلوبکم  و قلوبهّن(احزاب/53» و«ازکى 
لهم(نور/30 )» فلسفه  و اهمیت آن را در حفظ 
و مصونیــت روانى و اجتماعــى زنان و جامعه 
به روشنى بیان کرده اســت. منظور از حجاب، 
هر لباس یا  پوششــى  اســت  که تمام بدن زن 
بـه جز گـــردى صـورت و دست ها  تا  مچ (وجه 
و کـفین) را بـپوشاند و نـیز به گونه اى باشد که 
توجه نامحرم را به خود جلب نکرده و جلوه گرى 
و خودنمایى  نیز  در  آن نباشد. بنابراین، حجاب 
به معناى پوشش اسالمى بـــانوان داراى بُـعد 
ایجابى(پوشــش بــدن) و ســلبى(حرام بودن 
تبّرج و خـودنمایى) اسـت. براى تحقق حجاب 
اسالمى، این دو بُعد باید  در  کنار  یکدیگر محقق 
شوند. حجاب در این اندازه، یکى از احکام الهى  
و امرى  مـشترك و ضـرورى بـراى همه ادیان 
ابراهیمى به ویژه اســالم است و همه معتقدان 
بـه دین مقدس اسالم،  بر  ضرورت  آن اتفاق نظر 

دارند.(ایازى،1380: 192-194) عفاف به معناى 
حیا ، پارسایى  و پرهیز  از کارهاى حرام و تـرك 
شـهوت بـوده و عاملى است که به صیانت فرد 

و جامعه کمک  مى کند.
براساس  پژوهـــش هاى دیـنى، تحقیق هاى 
مردم شناسانه و مطالعات روان شناسى جنسى، 
تلّبس و پوشش، دســت کم چهار نیاز متفاوت  

انسان  را در عرض هم تـأمین مى کند:
1- حفاظت در  مقابل  سرما  و گرما (نیاز طبیعى)

2- حـفظ عـــفت و پوشاندن عورات و زشتى ها 
(نیازهاى درونى )

3- نیــاز بدن براى حفاظت از بال و ســـختى ها 
(نـیازهاى اجـتماعى)

4- آراستگى و زیبایى (نیاز روانى)
دین اســالم از همــان آغاز، یک سیســتم 
هماهنگ اجتماعى را طراحى کرده اســت که 
همــگام با جهان بینى الهى، جامعه را به اهداف 
از پیش تعیین شده رهنمون مى سازد و بى شک، 
ارزش دســتورهایى را که اســالم در مســائل 
اجتماعى عرضه مى کند، با یک مطالعه و بررسى 
منصفانه آشکار مى سازد و دیرى نخواهد پایید 
که جهان، کاربرد موفقیت آمیز آن را مشــاهده 

خواهد کــرد و آن، هنگامى اســت که جوامع 
غربى به بن بست ناشى از بى بندوبارى برسند و 
نتایج زیان بار افسارگسیختگى را در تمام شئون 
زندگى خود لمــس کنند. آرى در اوج تزلزل و 
تباهى کانون خانواده و حضور گســترده نسل 
مجهول الهویه در ســاختار جوامع غربى، شکوه 
و عظمت اندیشه هاى اجتماعى اسالم آشکارتر 

خواهد شد.
تردیدى وجود ندارد که کانون گرم خانواده، 
تنها ملجأ، پناهگاه و یگانه التیام بخش زخم هاى 
روزمره زندگى اســت و افراد سرخورده از درد 
و رنج هــا، شکســت و ناکامى ها، ســختى ها و 
نامالیم ها در مناســبات اجتماعى، سرانجام به 
کانــون گرم خانواده پنــاه مى برند و در فضاى 
آکنده از عشــق و محبتش  آسوده و در آرامش 
روح پرور خانواده، براى تالش و تکاپوى مضاعف 
و ســتیز و مقابله با مصائب و مشکل ها، نیرو و 
توان مى گیرند. این موارد بیانگر آن اســت که 
پوشش پیش از آنـکه امـرى  شرعى  و دستورى 
قانونى باشد، مسئله اى فطرى براى انسان است 
و موجب امان ماندن انسان ها، به خصوص زنان 
از پلیدى ها و شرارت هاى اجتماعى خواهد بود. 

ش اول
  بخ

نققشش ححنقش حجاب در سالمت روانى و امنیت اجتماعى زنان در جامعه اسالمى

حجاب نقش بزرگى در سالمت روانى و امنیت اجتماعى زنان در جامعه ایفا کرده و موجب رسیدن امت اسالمى به هدف آفرینش، 
پاکى، عفت، اصالت و هویت فرهنگى مى شــود. زیرا یکى از ظرایف فرهنگ اسالمى که موجب استحکام و گرمى خانواده و مانع 
رشد فساد و تباهى در جامعه مى شود؛ پوشش اسالمى جامعه به خصوص زنان است. پوشش اسالمى، عفاف، شخصیت و متانت زن 
را نمودار مى کند و از عرضه دســت و دلبازانه متاع وى ممانعت کرده و او را همچون ُدّرى گرانبها در بر مى گیرد. حجاب به زندگى 
خانوادگى گرمى مى بخشد و پاکى و عفت را به ارمغان مى آورد. چرا که پوشش سپرى در مقابل رهزنان گوهر عفاف است و موجب 

کمانه کردن تیر زهرآگین چشم ناپاکان مى شود. 
در بخش اول این مبحث، به بیان فلسفه وجودى حجاب از منظر قرآن کریم، همه ادیان الهى و متفکران اسالمى مى پردازیم. در 
بخش بعدى نقش حجاب در حفظ سالمت روانى و امنیت اجتماعى زن و درنتیجه حفظ کانون خانواده را مورد بررسى قرار خواهیم 

داد. 
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 پوشش در ادیان قبل  از  اسـالم   
  و  ایـران بـاستان  

بنابر گواهی متون تاریخــی، در اغلب اقوام و 
ملل، حجاب در میان زنان معمول بوده و هرچند 
فراز و نشــیب هاي زیادي را طی کرده و گاهی با 
اِعمال ســلیقه  حاکمان تشدید یا تخفیف یافته، 

ولی هیچ گاه به طور کامل از میان نرفته است.
در آیین زرتشــت، براى حفــظ آزادى افراد و 
جلوگیرى از تهییج شــهوت دیگران،  پوشش  و 
حجاب  را رعایت مـــى کردند. «آشـو زرتشت» با 
تقریــر و تنفیذ خود، بر حــدود و کیفیت  عفاف  
و حجاب رایج آن دوران و نیز درونـــى شـــدن 
آن صـــحه گذاشته و در تفسیر اندیشه و کردار 
نیک مى گوید : «یک  زرتشــتى مؤمن مى بایست 
از نــگاه ناپاك به زنان دیـــگر دورى جـــوید.» 
(شــهرزادى ،1367، بــه نقل از یســنا، ص53، 

پندهاى  8-5)
در دین یهود، در  کـــتاب  مـقدس تـورات و 
کتاب فقهى تلمود، به طور صریح و روشن وجوب 
پوشش سر در  بیرون  از خانه، نهى از تشبه  زن  بـه 
مـــرد  و به عکس ، منع  لمس، تماس و اختالط با 
زن بیگانه ، پرهیز  از ناز و غمزه و به صـدا درآوردن 
خـلخال هاى پا، که موجب نزول قهر  و عذاب  الهى 
مى شود، بیان شده است. (عسگرى، سایت مرکز 
اسناد  انـــقالب  اســـالمى، ص3 و کهن،1350، 

ص178 و دورانت ،1370 ، ج12: 66-62)
در آیین  مســیحیت ، احکام  یهود اســتمرار 
داشت . انـجیل در بـعضى موارد عالوه  بر وجوب 
حـجاب و پوشـــش، به مـنزه سـاختن درون از 
تـــمایل  به  اعمال شــهوانى تأکید دارد. در نهى  
از  نـگاه  نـــاپاك  و حفظ  عفت، در کتاب  مقدس  
چنین آمده است: «هر کس به زنى نـظر شـهوت 
اندازد، همان دم، در دل خود با  او  زنا  کـرده است؛ 
پس اگر چشم راسـت تـو  را  لغزاند،  قلعش  کن  و 
از  خود دور انـداز؛ زیـــرا تو را بهتر آن است که 
عضوى از اعضایــت تباه گردد، قبل از آنکه تمام 
بدنت در جـهنم افـکنده شود.» (دورانـت،1394، 

ج1: 439 انـجیل)
در ایـران بـاستان، عهد مادها، هخامنشى ها، 
اشکانى ها، مـادها ، سامانى ها  و صفویان، پوشش 

بلند تا مچ پا بر روى نقش برجسته ها، دیوارنگارها، 
مجســمه ها و حجارى ها مشــاهده مى شــود. 
هـــمچنین از نـــوشته هاى پراکنده مورخان و 
نویسندگان مى توان دریافت  کـه  تـن پوش زنـان 
در قـرون اولیـه  تن پوش  محلى بـوده کـه ادامه 
همان تن پوش زنان دوره ساسانى است و عناصر 
اصلى لباس زنــان در دوران مختلف (طاهریان 
تا ایلخانیان) تقریباً یـــکسان بـوده، ولى مقنعه  
و چــادر از عناصر اصلى  پوشــش  زن در خارج 
از خـــانه در ایـن دوران بـــوده اسـت. پس از 
فـتح ایـــران توسط عمر، دختران کسرا، پادشاه 
ایران، حتى پس از اســارت، از کنار زدن روپوش 
صورت خوددارى  کردند . (حلبى،1320، ج2: 49/ 

دورانت،1370، ج1: 552/ همان، ج2: 78)
شهید مطهري در مورد اینکه کدام اقوام داراي 
حجاب بوده اند، چنین بیــان می کند: «در ایران 
باســتان و در میان قوم یهود و احتماالً در هند 

حجاب وجود داشــته و از آنچه در قانون اسالم 
آمده ســخت تر بوده است، اما در عرب جاهلیت 
حجاب وجود نداشــته است و به وسیله اسالم در 

عرب پیدا شده است.» (مطهري،1353: 5)
مورخان به ندرت از اقوامی بدوي یاد می کنند 
که زنانشــان داراي حجاب مناســب نبوده و یا 
به صورت برهنه در اجتماع ظاهر می شدند. تعداد 
این اقوام به قدري نادر است که در مقام مقایسه، 
به قول اندیشــمندان، قابل ذکر نیستند و شاید 
بتوان گفت: وجود برخی موانع سبب جلوگیري 
از بروز تمایل ها و استعدادهاي فطري و طبیعی 
آنها شده و یا عواملی باعث انحراف آنها از مسیر 

فطرت شده است.

  نقش حجاب و عفاف در عظمت زن  
حفظ چشــم، گوش، قلب و تمامــى اعضا و 
جــوارح از هرگونه خطا و گناه، عفاف اســت که 
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حاصــل این عفــت و حجاب درونى، پوشــش 
ظاهرى است. به تعبیرى لطیف تر، حجاب، میوه 

عفاف است و عفاف ریشه حجاب.
حجاب و عفاف به عنــوان دو ارزش در جامعه 
بشــرى و به ویژه جوامع اســالمى مطرح است. 
همــواره ایــن دو واژه در کنار هم بــه کار برده 
مى شــوند و در نگاه اول به نظر مى آید هر دو به 
یک معنا باشند، اما با جست وجو در متون دینى و 
فرهنگ نامه ها به نکته قابل توجهى مى رسیم و آن 
تفاوت این دو واژه است. در برخى از کتب، لغت 
حجاب را این گونه تعریــف کرده اند: « الحجاب 
المنع مــن الوصول» حجاب یعنــى آنچه مانع 
رسیدن مى شود. برخى گفته اند حجب و حجاب 
هر دو مصدر و به معنــاى پنهان کردن وضع از 
داخل اســت و به عنوان شاهد آیه شریفه «و من 
بیننــا و بینک حجاب(فضلت/5) را ذکر کرده اند. 
در دیگر کتاب هاى لغت حجاب را به معناى پرده 
آورده و نوشته اند: امراه محجوبه: زنى که پوشانیده 

است خود را به پوشاندنى. 
باتوجه بــه معانى ذکر شــده درمى یابیم که 

حجاب امرى ظاهرى و در ارتباط با جسم است، 
اگرچه این پوشش برخاسته از اعتقادها و باورهاى 
درونى افراد اســت، ولى ظهور در نشانه مادى و 
طبیعى دارد، یعنى پوشش ظاهرى افراد و به ویژه 
زنان را حجاب مى گویند که مانع از نگاه نامحرم 
به آنها مى شود. عفاف نیز داراى معانى گوناگونى 

اســت که در مجمــوع تعریف کاملــى را به ما 
خواهد داد؛ «راغب اصفهانى» در مفردات القرآن 
مى نویسد: «العفه حصول حاله للنفس تمتتع بها 
غلبه الســتحوه»، عفت حالتى درونى و نفسانى 
اســت که توســط آن از غلبه شهوت جلوگیرى 

مى شود.
حفظ ایــن واجب الهى، اطاعت از خداســت 
و اطاعت از او حق اســت کــه در بندگان نهاده 
شــده است و هر انسان باورمندى باید تعبداً و نه 
فقــط به خاطر مصالح عمومى و ... این حق و حد 
الهى را ادا کند. پس حکمت حجاب، ســنجش 
میــزان عبودیت و اطاعت بندگان اســت. بانوان 
بــا حفظ حجاب مى توانند اطاعــت را که روح و 
پیام اصلى عباد ت هاى بشــر است اثبات کنند و 
در زمره اطاعت کنندگان الهى قرار گیرند. بانوان 
به عنــوان نیمى از جامعه اســالمى که در دامان 
خود انســان هاى پاك و برجســته مى پرورانند، 
حرمت ویژه اى دارند. آنها معلمان عاطفه هستند 
و پیکره اجتماع، با محبت و تربیت آنها اســتوار 

خواهد ماند.
مفسران و اندیشه گران بر این باور هستند که 
قرآن کریم وقتى درباره حجاب سخن مى گوید، 
حجاب را یک نحوه احترام گذاردن و حرمت قائل 
شدن براى زن مى داند که نامحرمان او را از دید 

حیوانى ننگرند. 
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  رابطه حجاب و جهان بینى  
رسیدن به قله رفیع انسانیت و دست یافتن 
به اهداف واالى انسانى، چه به صورت فردى 
و چه به صورت اجتماعى، در گرو مجهز بودن 
به وســایل و ابزار الزم از یک سو و رفع کلیه 
موانع، عوامل بازدارنده و گسستن زنجیرهاى 
اسارت، از ســوى دیگر است. اینجاست که 
حجاب و پوشش که عهده دار صیانت تعادل 
روانى جامعه بشرى است، معنى پیدا مى کند 
و اینجاســت که حجاب به عنوان یک وسیله 
دفاعى در برابر ناپاکى ها، مفهوم واقعى خود 
را بازیافته و به مثابه یک پدیده مؤثر در تأمین 
سالمت جامعه الهى اسالمى با صفت پویایى 
و پیشتازى، جلوه گر مى شود.حجاب جامعه 
هــدف دار را از منجــالب رابطه هاى ناپاك 
و غیرســالم نجات داده، به هدف نزدیک تر 
مى کنــد و زن را به عنوان جــزو الیتجزاى 
خلقت که عهده دار هماهنگى قافله بشریت 

است، در جایگاه خویش قرار مى دهد.
برنامه هاى شرع در مورد تفکیک وظایف 
زن و مــرد، محدودیــت روابــط اجتماعى، 
پوشش، همه و همه، به منظور پى ریزى بنیاد 
محکم و استوار براى جامعه اسالمى است تا 
ضریــب مقاومتش باال رود و تندباد حوادث، 
مشکل ها و نابسامانى ها، ارکان آن را متزلزل 
نسازد. چنان که بنیاد سست و پوشالى جوامع 
غربى را به لرزه درآورده و دامنه شــومش را 
گســترش داده و روند ســقوط خانواده را با 

شتاب و سرعت دنبال مى کند.

حدود روابط مرد و زن
اســالم بهترین تعریف را از زن ارائه داده 
اســت؛ تا جایى که قرآن کریم، آفرینش زن 
را مانند مرد، نشانه اى از وجود خالق حکیم 
مى داند و حضرت على (ع) زن را به گل هاى 
بهارى تشبیه مى کند. اسالم، هرگز زن را از 
اجتماع و یا مسئولیت هاى اجتماعى محروم 
نساخته، بلکه باتوجه به ظرافت وجود، عواطف 
سرشار و لطافت طبعش، مسئولیت هاى مهم 

و ظریفى را به او واگذار کرده است. اسالم زن 
را از برخى تکالیف معاف داشــته و نیز بنا به 
اقتضاى مصالح جامعه و ضرورت پیشگیرى 
از مفاســد، پاره اى از مسئولیت ها را به مرد 
اختصاص داده است. اسالم همچنین جهت 
تداوم شــور زندگى، زن را از انجام بعضى از 
امور منع کرده اســت، بنابراین مى بینم که 
زنان بزرگ و قهرمان در دامان اسالم پرورش 
یافتــه و عظمت اســالم را در پرتو فداکارى 

خود بیمه کرده اند.
زندگانى سیاسى حضرت فاطمه زهرا(س) 
بهترین و گویاترین سند نقش آفرینى زنان در 
جامعه اسالمى اســت. تالش هاى فراوان آن 
حضرت براى تحقق امر رهبرى امام على (ع) 
و سخنرانى پرهیجانش در مسجد پیامبر(ص) 
و ... جملگى از نتایج تأثیر فرهنگ اسالم در 
پرورش زنان محسوب مى شود. نمونه دیگر از 
این قبیل، زندگى پربرکت زینب کبرى (س) 
قهرمان کربالست؛ زنى که بعد از شهادت امام 

حسین (ع)، رهبرى انقالب و حفاظت از جان 
پیشواى شیعیان و اهل بیت امام سجاد (ع) را 
بر  عهده گرفت و در دربار یزید، آنچنان سخن 
راند که ارکان حکومت یزید را به لرزه درآورد.
تاریخ اســالم، همواره شاهد پرورش زنان 
دانشمند، فقیه و محدث که افتخار بشریت 
هســتند در دامن خود است. اسالم بر روى 
تمام ســنت هاى غلط، خط بطالن کشید و 
با تثبیت موقعیت زن، تکریــم و احترام به 
او را پایه گــذارى و اولین زن نمونه، حضرت 
فاطمــه (س) را به جامعه ارائه کرد. بنابراین 
آنچه اسالم مطرح فرموده و حدود و مقرراتى 
را که براى زنان و مــردان وضع کرده، همه 
به خاطر حفظ شــخصیت اصیل زن و مرد و 
سالمت جامعه است. اســالم، در عین حال 
که شــخصیت اجتماعى زن را به رســمیت 
مى شناســد، اختالط افراطى زنان و مردان 
را نمى پســندد و جایز نمى شمارد.(جمالى، 

1382: 248، 253 و 257)
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 (س)به مناسبت شهادت حضرت زهرا
کشور ایران از قدیم  االیام به ارادت و محبت نســبت به خاندان اهل البیت(علیهم السالم) شهره عالم اسالم بوده است. 
از آثارى که علماى دینى ایرانى چه  شیعه و چه سنى در باب ائمه اطهار(علیهم السالم)، به خصوص فاطمه زهرا(س) دخت 
گرامى رسول خدا و حجت خدا بر حجج الهى، نوشته اند بگذریم، نشان فاطمى را در «شعر» و«نظم»، که بیت الغزل فرهنگ 
ایرانى است، به وفور و به کراّت مشاهده مى کنیم. این ابراز عالقه و ارادت در اشعار و ادبیات چند صد ساله اخیر ایرانى به حدى 

است که گویى کمتر شاعرى پیدا مى شود سخن از فاطمه زهرا(س) و مقام شامخش در قالب و کالم شعر نگفته باشد.

شــکر خدا پس از گــذر از درد و داغ ها
ســر باز کرده بــه تاول چــرك نفاق ها
هرچند شر هرآنچه که مى شد رسانده اند
اینجــا بــه خیــر مى گــذرد اتفاق ها!
ما بید نیســتیم کــه با باد خم شــویم
حتى اگر که خم بشــود پشــت باغ ها!
فانوسمان پالك شــهیدانمان شده است
وقتــى رســید موســم مــرگ چراغ ها
ما دســتمان قلم شــده تا ثبت عشق را
یک لحظه نســپریم به دســت کالغ ها!
امروز روز ســوختن خشــک و تر نبود!

فعأل سماق مک بزنید اى اجاق ها
 «حسین زحمت کش» 

شمـع وجود فاطمـه سوسو گرفتـه است
شب با سکوت بغض على خو گرفته است
آتـش گـــرفت جـــان على با شرار آه
وقتى کــه از ولى خدا رو گرفته اســت 
در دســت ناتــوان خودش بعــد ماجرا 
این بار چندم است که جارو گرفته است 
 قلب تمام ارض و سماوات و عرش و فرش
یک جـا بـراى غـربـت بـانو گـرفته است  
حـتى وجـــود میخ و در و تـازیـانـه ها 
عطر و مشام از گل شب بو گرفته است 
بـــا ازدحـام مـوج مخـــالف بیـا ببین 
کشــتى عمر فاطمه پهلو گرفته اســت 
مردى که بدر و خیبر و خندق حماسه ساخت 
سـر در بغــل گـرفتــه و زانــو گـرفـته است 
«مجید لشکري»

زهرا اگر نبود خدا مظهرى نداشت
توحید انعکاس نمایانترى نداشت
جز در مقام عالى زهرا فنا شدن

ملک وجود فلسفه دیگرى نداشت
زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت
دیگر خدا نیاز به پیغمبرى نداشت

فرموده اند در برکات وجود او
زهرا اگر نبود على همسرى نداشت

محشر بدون مهریه همسر على
سوگند مى خوریم شفاعت گرى نداشت

حتى بهشت با همه نهرهاى خود
چنگى به دل نمى زد اگر کوثرى نداشت

دیروز اگر به فاطمه سیلى نمى زدند
دنیا ادامه داشت، دگر محشرى نداشت

«على اکبر لطیفیان» 

حضرت فاطمه(س) در ادبیاتحضرت فاطمه(س) در ادبیات
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 سعید موحدى، ارسالى از انجمن ادبى ارتش



 

بگیــرد را  آدم  دامــان  اگــر  آهــت 
آتــش تمــام اهــل عالــم را بگیــرد
آن روز غیر از دست هایت نیست دستى
کــه باز هــم از لطف دســتم را بگیرد
بین غم و شادى اگر که غم، غم توست
قلبم همیشــه جانــب غــم را بگیرد
جز اشــک بین چنته ام چیــزى ندارم
اى کاش چشــمان تو این کم را بگیرد
بایــد تقاصــى را بگیرى تــا خدا هم
این گونــه از قلــب تو ماتــم را بگیرد
وقتــى به یــاد مــادرت از دیــده آید
ایــن آب، حکــم آب زمــزم را بگیرد
ایــن چشــم هایم آمــده در فاطمیه
بگیــرد را  محــّرم  ایّــام  خرجــى 
زهــرا، بــراى زخــم پهلو زخــم بازو
باید که از دســت تو مرهــم را بگیرد
ایــن روزها زینب دعــا دارد خدا کاش
از مــادرم ایــن قامت خــم را بگیرد
 « محمد بیابانى» 

هــوا آشــفته بــود و شــهر مجنون
زمین ســر در گریبان، چشم پرخون
حماســه مى خروشــید از گلوشــان
ز رگ ها خون غیرت ســخت جوشان 
که عاشورا کسى رقصیده؟ او کیست؟
چه کس با شاه دین جنگیده؟ کوفیست؟!
از این غم شــهر گویا پر ز شــیر است
دى از گرماى این دل ها چو تیر اســت
همــه عمارگــون، آمــاده، هوشــیار
بیــدار بیدارنــد،  شــهر  تمــام 
کســى حرمت شــکن آشــوب کرده
شــغالى بیشــه را مخــروب کــرده
اال اى فتنــه گــر، شــیطان، حرامى!
خرامى؟! شــیران  بیشــه ى  میــان 
شــما، اى جملــه عالم گــوش دارید
داریــد گــوش  بــر  آوازه ى  کالم 
بــه ایــران، رهبــرى فرزانــه داریم
اشــارت او کنــد جــان مى ســپاریم
اال اى فتنه گــر، مــا مــرد جنگیــم
بــراى رجمــت اى ابلیس، ســنگیم
چو شمشــیر آخته، در دست اوییم!
بمیرید از حســد، ســر مســت اوییم
فیل هاییــد بــر  اگــر  ابابیلیــم 
چــو ریگــى نــرم آخــر زیــر پایید
9 دى ســیل مــردم بــاز جوشــید
خروشــید آخــر  ســینه ها  تمــام 
خــس و خاشــاك را از شــهر راندند
ســران فتنــه زیــر پــاى ماندنــد
دوست پیرایه اى  بى  حرفیســت  ولى 
که این حرف از زبان یار حق گوســت
”بصیرت “ یاب، بیدارســت دشــمن
ز حقد و کینه تبدار اســت دشــمن
صــف آراییســت! اما در غبار اســت
میان فتنــه ره دشــوار و تار اســت
چــراغ راه مــا را جــز ولّى نیســت
کسى رهبر به جز «سید على» نیست
 «محمد على محمدى»

که آه ســوختگان بیشــتر اثــر دارد  
از آنچه در دو جهان هســت بیشتر دارد
فقط خداســت کــه از کار او خبر دارد 
 یکى براى على ماند و آن یکى همه بود
اگرچه لشــکر دشــمن چهل نفر دارد 
عقیق ســرخ از آتش نداشــت واهمه اى
کســى که کفو على مى شود جگر دارد
کمــر بــه یــارى تنهایى على بســته
میان کوچه اگر دســت بر کمــر دارد 
سر على به سالمت چه باك از این سردرد
دارد  دردســر  ولــى اهللا  محبــت 
 کسى که شهر سر ســفره قنوتش بود
چگونه دســت به نفرین قوم بردارد؟! 
صــدا زد: «اشــهد ان على ولــى اهللا»
ولى دریغ که این شــهر گوش کر دارد 
 زمــان خوردن حــق علــى و اوالدش
ســقیفه اســت و احادیث معتبر دارد 
ســقیفه مکتب شــیطانى خالفت بود
سیاســتى که برایش على ضــرر دارد 
کنیــز بیت على خــاك را طال مى کرد
ســقیفه را بنگــر فکر ســیم و زر دارد 
اگرچــه باغ فدك نعمت فراوان داشــت
دارد ثمــر  بیشــتر  او  والیــت  ولــى 
گرفــت راه زنــى را به کوچــه راهزنى
در آن محله که بســیار رهگــذر دارد 
 بگو به دشــمن موال مرام ما این نیست
زمــان جنــگ بیاید اگــر هنــر دارد 
کشــید و برد، زد و رفــت، من نمى دانم
حســن دقیق تــر از ماجرا خبــر دارد 
بگو به شعله: چه وقت دخیل بستن بود؟
دارد  بشــر  بــا  کار  او  چــادر  هنــوز 
بگــو به میخ: که این کعبه را خراب نکن
 غــالف کاش از این کار دســت بردارد 
دهــان تیــغ دودم را عجیــب مى بندد
وصیتــى کــه علــى از پیامبــر دارد 
فداى محسن شش ماهه اش که زد فریاد
ســپر نــدارد اگر مــادرم پســر دارد 
به شــعله ســوخت پرو بال مادر، اما نه
حسین هست، حسن هست، بال و پر دارد

اگــر خمیده علــى از نماز آیات اســت
در آســمان غمــش هاله بر قمــر دارد
شبانه گشــت به دست ستاره ها تشییع
که مــاه الفــت دیرینه با ســحر دارد 
میان شــعله دعایش ظهور مهدى بود
که آه ســوختگان بیشــتر اثــر دارد  
«مجید تال»
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مسابقه شماره مسابقه شماره 483483
 به پنج نفر از خوانندگانى که به پرسش ها پاسخ صحیح بدهند، جوایزي به قید قرعه اهدا خواهد شد.

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

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

جایزه به حساب آنها واریز شود.

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 
(شماره حساب 6158800076606 جاري طالیی سپه، 
شعبه شهید قدوسی، شاخص 699) به نشانى اینترنتى 

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

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

الکترونیک اقدام کنند. 
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1- طبق حکمت 5 نهج البالغه، امام على(ع) چه چیزى را آئینه صافى مى نامند؟ک

4- صداقت 3- فکر   2- ادب   1- علم  

2- نیروى زمینى قزاقستان داراى چه تعداد نیروى نظامى ثابت است؟
4- 25هزار نفر 3-20هزار نفر  2- 15هزار نفر  1-هزار نفر  

3-عملیات نصر در چه تاریخى انجام شد؟
3- 20دى 1359     4-20دى 1360  2-15دى 1360  1-15دى 1359 

4- کدام یک از سالح هاى زیر ساخت کشور آلمان نیست؟
4-تفنگ اچ.کا- 417 3- پهپاد باراکودا  2- تانک آریته  1-تانک لئوپارد2  

5- کارگردان مجموعه تلویزیونى زیرخاکى2 کیست؟
4-مرضیه  برومند 3-بهروز افخمى  2-سیروس الوند       1-جلیل سامان 

6- شعر «آن ُکن که خیر تو در قفاى تو گویند، که در نظر از بیم گویند یا از طمع» 
از کدام شاعر بلندآوازه فارسى است؟

4- موالنا  3- سعدى   2- خیام   1- حافظ  

7- کدام عملیات  با هدف تصرف میمک توسط لشکر 81 زرهى کرمانشاه صورت 
گرفت؟

4- خوارزم 3- هویزه   2- کربالى5  1- کربالى4 

8- بُرد مؤثر تفنگ تک تیرانداز آر.اس-9 چند متر است؟
4- 1700 متر 3- 1600 متر  2- 1500 متر  1- 1400 متر 

9-خداوند متعال چاپلوســى، تملق و تعریف بیش از اندازه را از نشانه هاى چه 
چیزى معرفى مى کند؟

4- طمع 3- حسادت  2- نافرمانى   1- نفاق  

10- نیروى هوایى قزاقستان داراى چند هزار نیرو و چند پایگاه هوایى است؟
4-16هزار، 4پایگاه 3- 16هزار، 3پایگاه  2- 12هزار، 4پایگاه  1- 12هزار، 3پایگاه 

برندگان شماره 480 و 481
2- یوسف پژوه / تهران 1-معصومه  لکزائیان/ بابلسر  

4- سعید عنانى / بیرجند 3- علیرضا زارعى /  شیراز  
6- امیرمحمد فردیار/ تهران 5- کیهان گوران / کرمانشاه  

8-نورالدین  ماهى بیگى/ تهران 7- حسن البرزى / تهران  
10- علیرضا  زندى / همدان 9- قباد عبدالى / خرم آباد  

شماره 155 16 16






