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 آسمان ایران 

در قرن بیســت ویکم، ما با عصر جهانى ارتباطات روبه رو شده ایم که از آن با عنوان 
«عصر دیجیتال» یاد مى شــود. عصرى کــه با همه مزیت هــا و فرصت هایش، ما با 
تهدیدهاى مختلف مواجهیم و درواقع موضوع مهم «قدرت نرم» اساس کار قرار گرفته 
است. بنابراین مشروعیت یک واقعیت در قالب قدرت نرم مطرح مى شود و قدرت نرم 
بحــث اعتبار را مطرح مى کند. منابع قدرت نرم نیــز از یک طرف، فرهنگ و از طرف 
دیگر، ارزش هاى سیاسى را شامل مى شوند که به نوعى به دنبال جذب و متقاعدسازى 
دیگران هســتند. مقام معظم رهبرى و فرمانــده کل قوا(مدظله العالى) که همواره به 
موضوع ها و واقعیت هاى زمانه نگاهى اندیشــمندانه و حکیمانه دارند، با درك موضوع 
بســیار مهمى که به آن اشاره شــد، یعنى قدرت نرم در حوزه هاى مختلف فرهنگى، 
اجتماعى، سیاســى، اقتصادى و سایر مباحث، طى ماه هاى اخیر مقوله بسیار اساسى 
و روشــنگرانه «جهادتبیین» را بارها مورد تأکید و اشاره قرار داده و ابعاد مختلف آن 
را توصیف فرموده اند. ایشان مى فرمایند: «جهاد تبیین یک فریضه است. جهاد تبیین 
یک فریضه  قطعى و یک فریضه فورى است و هر کسى که مى تواند[باید اقدام کند].» 

(1400/11/19)
در تبیین موضوع «جهاد تبیین» به زبان ساده مى توان گفت که امروز فضاى مجازى 
و فضاى رسانه اى جهان شرایطى را پیش آورده اند که سبک جدیدى از جنگ در حال 
رخ دادن است که آن هم جنگ روایت هاست. یعنى از یک حادثه واحد، چندین روایت 
با سبک  هاى مختلف،  رویکردها و نتایج متعدد بیان مى شود. اما جهاد تبیین مى تواند 
در این روایت ها نقش جدى بازى کند که نمونه واضح و روشن آن، همان طور که مقام 
معظم رهبرى(مدظله العالى) فرمودند، عکس گرفتن از واقعه 19 بهمن 1357 توسط 
عکاس و انتشــار به موقع آن در روزنامه کیهان بود؛ عکسى که نشان از بیعت ارتشیان 
با رهبر انقالب حضرت امام خمینى(ره) داشــت و آنان را که به قرار گرفتن ارتش در 
مقابل انقالب دل بسته بودند، براى همیشه ناامید کرد. معظم له چند روز قبل در دیدار 
جمعى از فرماندهان و کارکنان ارتش با ایشان به مناسبت 19 بهمن روز نیروى هوایى، 
به درســتى این موضوع را تبیین کرده و فرمودند: «... آن روز که این حرکت تاریخى 
نوزدهم بهمن در برابر امام(ره) انجام گرفت، اگر آن عکســى که از این واقعه منتشــر 
شد، منتشر نمى شد؛ یعنى این کار تبیینى اگر انجام نمى گرفت، این حادثه نه این جور 
ماندگار مى شــد، نه اثرگذار مى شد؛ یک حادثه اى بود مثل حوادث فراوان دیگرى که 
اتّفاق مى افتد و فراموش مى شــود. عامل ماندگارى و اثرگذارى این حادثه عبارت بود 
از همان قاب تصویر هنرمندانه اى که از این منتشر شد؛ تبیین این است، تبلیغ کردن 
و نشــان دادن، این اســت...» درواقع از منظر رهبر معظم انقالب(مدظله العالى) هنوز 
بســیارى از حقایق تبیین  نشده اند و یا به خوبى این کار انجام نشده  است و در مقابل 
تبیین، حرکت گمراه کننده و تحریف کننده دشمن وجود دارد که از جوانب مختلف و 
از صدها طرف به سوى جمهورى اسالمى ایران سرازیر شده و مى خواهد افکار مردم را 
مورد اثرپذیرى سم آلود قرار دهد. بنابراین همه آنان که در حیطه اطالع رسانى و رسانه 
کار مى کنند، باید تالش کنند افکار عمومى را به  سمت راه درست، منطقى و راهى که 
در آن عقالنیت انقالبى هست، هدایت کنند. چرا که همه ما در فضاى «جهادتبیین» 
سهم و مسئولیتى داریم و باید در این مسیر و میدان جدى حرکت بکنیم. این موضوع 
خطابى عمومى اســت که همه افراد جامعه در جنگ رســانه اى دشمن علیه حقایق 
انقالب اســالمى، مخاطب آن هستند و مى توانند ایفاى نقش کنند؛ اگرچه مسئوالن 
در این زمینه وظایف سنگین ترى بر دوش دارند. تالش دست اندرکاران مجله «صف» 
براســاس وظیفه و مأموریت ذاتى خود، این است که این فرمایش گهربار مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالى) را بیش از گذشــته مدنظر قــرار داده و واقعیت هاى مختلف را 

به درس تى و در راستاى منافع و مصالح کشور تبیین کنند. ان شاءاهللا.  





مصباح 8 :ترویج و اشاعه حکمت هاى نهج البالغه در ارتش
6

 :حکمت 6  نهج البالغه
 رازداري و خوش رویی

َو َقاَل(ع): «َصْدُر الَْعاقِِل ُصْنُدوُق ِســرِّهِ، و َالَْبَشاَشــُۀ ِحَبالَُۀ 
َُّه َقاَل فِی الِْعَباَرِة  ةِ، و َ اِالْحِتَماُل َقْبُر الُْعُیــوِب. َو ُروَِي أَن الَْمــَودَّ
َعْن َهَذا الَْمْعَنى أَیْضاً [الُْمَســالََمُۀ َخْبُء الُْعُیوِب] الَْمْسأَلَُۀ ِخَباُء 

اِخُط َعلَْیِه.  الُْعُیوِب، وَ  َمْن َرِضَی َعْن نَْفِسِه َکُثَر السَّ

 ترجمه:
امام علی(ع) فرموند: «ســینه عاقل گنجینه اســرار اوست. 
خوش رویی و بشاشــت، دام محبت است و تحمل ناراحتى ها 

گور عیب هاست.»

  شرح  
مرحوم سّید رضى به دنبال این سه جمله حکمت آمیز اضافه 
می کند کــه در روایت دیگرى از امــام علی(ع) تعبیر دیگرى 
در این  باره دیده می شــود که فرموند: «مسالمت جویى وسیله 
پوشــاندن عیب هاست و آن  کس که از خود راضی باشد، افراد 

خشمگین بر او بسیار خواهند بود.»
امــام علی(ع) در این عبارات نورانى و آنچه در ذیل آن آمده 

است، بر چهار مطلب تأکید می کنند:
نخست می فرمایند: «ســینه عاقل گنجینه اسرار اوست»؛ 

(َصْدُر الَْعاقِِل ُصْنُدوُق ِسرِّهِ.)
سپس امام علی(ع) در دومین جمله می فرمایند: «خوش رویی 

ةِ) و بَشاشت، دام محبت است»؛ (َوالَْبَشاَشُۀ ِحَبالَُۀ الَْمَودَّ
بدون شک افراد خوش رو و خوش برخورد که با چهره گشاده 
و لب هاي پرتبسم با دیگران برخورد می کنند، دوستان زیادى 
خواهند داشــت و به عکس، افرادى که با قیافه درهم کشیده، 
عبوس و خشــم آلود با دیگران روبه رو می شــوند، مردم از آنها 

متنفر می شوند.
در ســومین جملــه می فرمایند: «تحمــل ناراحتى ها گور 

عیب هاست»؛ (َواالِْحِتَماُل َقْبُر الُْعُیوِب)
سپس امام علی(ع) در چهارمین و آخرین نکته می فرمایند: 
«آن  کس که از خود راضی باشــد، افراد خشمگین بر او بسیار 

اِخُط َعلَْیِه) خواهند بود.»؛ (َو َمْن َرِضَی َعْن نَْفِسِه َکُثَر السَّ
دلیل آن روشــن اســت، زیرا فرد از خود راضی انتظار دارد 
دیگران براى او احترام فراوان قائل شوند، همه به او سالم کنند، 
در مجالــس، صدر مجلس را به او اختصاص دهند، روى حرف 
او سخنى نگویند و پیوســته زبان به مدح و ثنایش بگشایند. 
هنگامی که این گونه احترام ها را نمی بیند و مردم او را در جایگاه 
اصلی اش می شناســند، نه آنچه خودش ادعا دارد، نســبت به 
مردم بدبین می شود و زبان به بدگویى می گشاید و بی اعتنایی 

پیشه می کند.

  لغت  
ِحَبالَــّه: دام، تور صیادي - اِحِتَمــال: تحمل کردن - ِخَباء: 

نهانگاه - َساِخط: ناراضی.

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):  

حرکت 19 بهمن1357 براساس عمق و روحیه بصیرت شکل گرفته بود
 تشخیص نیاز لحظه، مهم ترین ویژگى حرکت همافران

 رهبــر معظم انقالب اســالمى یکى از ویژگى هاى مهم آن حرکت بســیار 
تأثیرگذار را «تشــخیص نیاز لحظه» از جانب افسران و همافران نیروى هوایى 
و انجام آن اقدام هوشــمندانه براساس بصیرت برشمردند و گفتند: این حرکت 
همچنین نشان داد محاسبات آمریکا و رژیم منحوس پهلوى، غلط بود و از جایى 

ضربه خوردند که تصورش را نمى کردند.

در سالروز بیعت تاریخى همافران 
نیروى هوایى با امام خمینى(ره) در 19 
بهمن1357، رهبر معظم انقالب اسالمى 
و فرمانده کل قوا(مدظله العالى) در دیدار 
جمعى از فرماندهان نیروى هوایى و پدافند 
هوایى ارتش، آن بیعت شگفتى ساز را یک 
نقطه عطف خواندند و با تأکید بر اینکه 
عامل ماندگارى، استمرار و اثرگذارى 
آن حرکت بزرگ و تاریخ ساز، یک کار 
رسانه اى و روایت صحیح آن ماجرا 
براساس یک قاب هنرمندانه بود، فرمودند: 
«امروز نیز مقابله با تهاجم دشمن براى 
تحریف واقعیت ها، دستاوردها، پیشرفت ها 
و اقدامات حماسه آمیز نظام اسالمى 
نیازمند یک حرکت دفاعى و تهاجم 
ترکیبى با محوریت فریضه فورى و قطعى 
جهاد تبیین است.»
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  وعده تخلف ناپذیر الهى، مهم ترین نکته درس آموز آن رویداد تاریخى
«اگر نیروهاى جبهه حق و اسالم، در هر میدان جهادى اعم از جهادهاى نظامى، علمى، تحقیقاتى و سایر عرصه ها، 
حضور فعال، مؤثر و امیدوارانه داشته باشند و از جالل و جبروت ظاهرى طرف مقابل نهراسند، قطعاً محاسبات دشمن 

غلط از آب درخواهد آمد، زیرا این وعده تخلف ناپذیر الهى است.»

 عمق داشتن حرکت آن روز نیروى هوایى
«تشــکیل جهاد خودکفایى نیروى هوایى در همان روزهــاى اول انقالب، خنثى کردن توطئه ها و کودتا در برخى 
پایگاه ها و اقدامات برجســته نیروى هوایى در دوران دفاع مقدس، همه نشانگر آن است که حرکت 19 بهمن1357 
براساس عمق و روحیه بصیرت شکل گرفته بود و به همین علت در نیروى هوایى و ارتش شهیدان برجسته اى همچون 

صیاد شیرازى، بابایى، ستارى، کالهدوز، فکورى و فالحى، چهره نمایاندند.»

 بیعت همافران با امام خمینى(ره)، نمونه اى از اثر ماندگار کار تبیینى
«عامل ماندگارى و اثرگذارى آن حادثه تاریخ ساز و تحول آفرین، همان قاب تصویر هنرمندانه اى بود که با امکانات 

رسانه اِى محدود آن روز منتشر شد و این نشان دهنده اثر بى بدیل روایت گرِى درست از حوادث است.»

 تهاجم ترکیبى» جبهه دشمن علیه ایران»
«در مقابل این تهاجم ترکیبى و دسته جمعى، نمى توانیم همیشه در موضع دفاعى بمانیم و ما نیز باید در زمینه هاى 
مختلف ازجمله رســانه اى، امنیتى و اقتصادى تهاجم ترکیبى کنیم که در ایــن زمینه اهل فکر و اقدام، به خصوص 

مسئوالن، موظف به تالش هستند.»

 امروز جهاد تبیین یک فریضه قطعى و فورى است
«مطلبى که من بیشتر مى خواهم روى آن تکیه بکنم و توّجه شما و دیگرانى که این صحبت را مى شنوند جلب کنم، «جهاد تبیین» 
است که من این را مکّرر تکرار کرده ام. من مى خواهم بگویم آن روز که این حرکت تاریخى نوزدهم بهمن در برابر امام(ره) انجام گرفت، 
اگر آن عکســى که از این واقعه منتشر شد منتشر نمى شــد، یعنى این کار تبیینى اگر انجام نمى گرفت، این حادثه نه این جور ماندگار 
مى شد، نه اثرگذار مى شد؛ یک حادثه اى بود مثل حوادث فراوان دیگرى که اتّفاق مى افتد و فراموش مى شود. عامل ماندگارى و اثرگذارى 

این حادثه عبارت بود از همان قاب تصویر هنرمندانه اى که از این منتشر شد؛ تبیین این است، تبلیغ کردن و نشان دادن، این است.»
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فرمانده

امیر سرلشکر موسوى:
نقطه عطف بیانیه گام دوم انقالب، آمادگى براى طلوع خورشید  والیت عظما است

1400/10/2
فرمانده کل ارتش جمهورى اسالمى ایران در سومین همایش الگوى فرماندهى مطلوب در دانشگاه علوم دریایى امام خمینى(ره) 
نوشهر ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) گفت: در سه سطح مى توان الگوى فرماندهى مطلوب از بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمى را استخراج کرد؛ یک «سطح مشروح و با ذکر مستندات و استفاده از اندیشه و نظریه مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)»، 

دوم «یک جمله اى» و سوم «برداشت از متن بیانیه بدون ذکر مستندات و اجتهاد از مجموعه نظریات ایشان.»
برداشــت بنده این اســت که بیانیه گام دوم یک نقطه عطف یا یک فراز اصلى دارد و آن آمادگى براى طلوع خورشید والیت 
عظما(ارواحنا فدا) است. پس اگر ما بخواهیم فرماندهى مطلوب را در یک جمله بیان کنیم، باید بگوییم فرمانده منتظر، عازم، 
عامل، صابر و مستحق ظهور با همه الزامات و شرایط آن، به معناى واقعى منتظر باشد. به تََبع این انتظار، اراده و به دنبال آن، جد، 

جهد و کوشش کند و این انتظار و اراده در صحنه عمل خود را نشان دهد.
فرمانده باید صابر باشــد، به این معنى که هیچ مانع، مشکل و چالشــى او را در راهى که مى رود و هدفى که دنبال مى کند 
متوقف، ُکند و منحرف نکند. یعنى در مقابل عوامل شــرآفرین، فســادآفرین و انحطاط آفرین مقاومت فعال داشته باشد. یعنى 
توانایى، آبرو و سرمایه خود را در راه دین، انقالب و آرمان هاى آن هزینه کند. این فرمانده مستحق و شایسته سربازى در زمان 

ظهور است.
امیر سرلشکر موسوى همچنین در تشریح سطح یک جمله اى از فرماندهى مطلوب در بیانیه گام دوم انقالب اسالمى گفت: 

«فرمانده منتظر، عازم، عامل و صابر» الگوى یک جمله اى از فرماندهى مطلوب است.
فرمانده کل ارتش تأکید کرد: وقتى ما بیانیه گام دوم انقالب را مرور مى کنیم، به یک تعداد ویژگى ها مى رسیم که برداشت 
بنده این است که مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) مى خواهند بگویند براى پیمودن موفق گام دوم باید این ویژگى ها را داشته 
باشــید. من براى فرماندهى مطلوب ویژگى هایى را جدا کردم؛ «توجه عمیق و عملى به ظرفیت هاى امیدبخش نیروى انسانى 
مستعد و کارآمد»، «تمرکز بر بهره بردارى از دستاوردهاى گذشته و ظرفیت هاى استفاده نشده»، «امید و نگاه خوش بینانه به 
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آینده»، «پیش گام در شکســتن محاصره تبلیغاتى دشــمن»، «پرورش نهال امید در خود و دیگران»، «دورکننده ترس و 
ناامیدى از خود و دیگران»، «توجه ویژه به موضوع حیاتى علم، دانش و پژوهش و اداره رو به جلوى آن با مدیریت جهادى»، 

«داشتن منش و رفتار اخالقى و معنوى و فراهم کردن زمینه رواج آن در جامعه» بخشى از این ویژ گى هاست.
میدان دادن و کمک به نهادهاى فرهنگى و مبارزه معقول با کانون هاى ضدمعنویت و اخالق»، «پایبندى به سیاست هاى 
اقتصاد مقاومتى در حیطه مسئولیت و نظارت»، «پرهیز از حرام و شبهه و پیشگیرى و مبارزه قاطع با فساد ادارى، اخالقى، 
اقتصادى و امنیتى»، «اهتمام به وظیفه قانونى دفاع از اســتقالل کشــور»، «اهتمام به حفظ و ارتقاى عزت و اقتدار ملى و 
ارزش هاى انقالبى»، «داشتن سبک زندگى ایرانى اسالمى و ترویج آن و مبارزه با سبک زندگى غربى»، «صیانت از کرامت 

خود و اصالت شعارهاى انقالب» از دیگر ویژگى هاى فرماندهى مطلوب است.
فرمانده کل ارتش در ادامه، «دفاع از نظریه نظام انقالبى»، «پایبندى به اصول و حساس به مرزبندى با رقیبان و دشمنان»، 
«قدرتمند براى فرود آوردن محکم ضربت متقابل به دشمن متجاوز»، «مدیریت جهادى با الهام از ایمان اسالمى و اعتقاد به 
اصل ما مى توانیم»، «پیشتازى مشتاقانه در مسابقه خدمت رسانى به مردم»، «عدالتخواه، عدالت محور و عدالت گستر»، «به 
کار بســتن نگاه انقالبى، روحیه انقالبى و عمل جهادى»، «همت، هوشیارى، سرعت عمل و ابتکارات» را از دیگر ویژگى هاى 

مطلوب فرماندهى عنوان کرد.

1400/10/9
  پیام تسلیت فرمانده کل ارتش به  مناسبت درگذشت سرتیپ دوم خلبان محمد مسبوق

«عروج افتخارآفرین آن خلبان رشــید و گمنام را به خانواده صبور، همراه و همرزمان شــجاع و افتخار آفرین آن مرحوم 
تسلیت عرض مى کنم و  امیدوارم خداوند متعال مزد سال ها ایثار و فداکارى آن خلبان عزیز  را در همنشینى با اولیاى دین 

و شهداى عزیز، عنایت فرماید.»

1400/10/18
 حضور فرمانده کل ارتش در مراسم رونمایى از یادمان بیمارستان چنانه

فرمانده کل ارتش در مراســم رونمایى از یادمان بیمارســتان صحرایى چنانه که به نام شهید مخبرى نام گذارى شده و 
همچنین تجلیل از خانواده شهداى دفاع مقدس، بهدارى رزمى در دفاع مقدس، شهداى ادیان توحیدى و مدافع سالمت در 
ستاد فرماندهى ارتش، ضمن تجلیل از اقدام شایسته نیروى زمینى ارتش در بازسازى و احیاى بیمارستان صحرایى چنانه و 
رونمایى از یادمان آن، گفت: «بخش بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس نقش تعیین کننده اى داشت و ریشه اقدامات 
کادر درمان در ایام کرونا، در دوران دفاع مقدس است. وى با اشاره به خدمات ارزشمند بیمارستان صحرایى چنانه در دفاع 
مقدس، ازجمله مداواى صدهزار مجروح، خدمت رسانى به مردم منطقه، 10 سال پس از دفاع مقدس و دیگر خدمات گفت: 
«این بیمارستان، معراج هشت هزار و 118 شهید دوران دفاع مقدس بوده و نامگذارى این بیمارستان به نام شهید مخبرى 

بسیار ارزشمند است.» 

1400/11/9
 نشست هم اندیشى امیر سرلشکر موسوى با مشاوران جوان

نشســت صمیمانه فرمانده کل ارتش با مشــاوران جوان متشــکل از دانشــجویان دانشگاه هاى افســرى امام على(ع)، 
خاتم االنبیا(ص)، شهید ستارى، فارابى، علوم پزشکى و هنرآموزان مراکز آموزش درجه دارى شهید خضرایى نیروى هوایى و 
حضرت على اکبر(ع) نیروى پدافند هوایى اراك به میزبانى مرکز آموزش حضرت جواداالئمه(ع) نیروى زمینى ارتش برگزار 

شد.

11 بهمن 1400



                           جایگاه قابل اتکاى نیروى هوایى 
                   در معـمارى قـدرت بازدارندگـى

بى تردید تاریخ همواره دستخوش حوادث تلخ و شیرینى بوده که برخى از این حوادث جریان تاریخ را به گونه اى خاص رقم زده و 
آنچه از این حوادث تلخ و شــیرین باقى مانده، تنها چراغ راه آیندگان و مایه عبرت ملت ها و دولت هاست. در این میان خوشبختانه 
کتاب تاریخ ایران پر است از صفحات زرین حاوى حماسه ها و دالورمردى هاى مردان و زنان قهرمان ایران زمین که نمونه آن همراهى 
کارکنان نیروى هوایى با «انقالب اســالمى» است؛ آنجا که این دلیرمردان به دلیل بصیرت دینى در پیروى از مکتب اسالم و دفاع از 
آرمان هاى آزادى خواهانه حضرت امام خمینى(ره)، با اقدام ارزشمند خود در 12بهمن 1357 به عنوان محافظ جان امام(ره) و حرکت 
انقالبى در 19بهمن در مدرســه علوى و بیعت با آن یار سفر کرده، در سرعت بخشــیدن به روند پیروزى انقالب اسالمى در ایران 
نقش آفرینى کردند.  به رســم هر سال در آستانه فرا رســیدن 19بهمن، «روز نیروى هوایى الهى» با «امیر سرتیپ خلبان واحدى» 
فرمانده این نیرو که چند ماه قبل سکان فرماندهى این نیرو را برعهده گرفتند، پیرامون مناسبت این روز، برنامه ها و اقدام هاى مدنظر 

ایشان براى نیروى هوایى و دستاوردهاى جدید و افق آینده این نیرو گفت وگو کرده ایم که در ادامه مى خوانید.

گفت وگو با فرمانده نیروى هوایى ارتش
«امیر سرتیپ خلبان حمید واحدى»
 به مناسبت روز نیروى هوایى ارتش
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  امیر، به نظر شما  اهمیت نام گذارى 19بهمن
به عنوان روز نیروى هوایى چیست؟

با شــروع نهضت انقالبى مــردم ایران، بدنه 
ارتش به خصوص نیروى هوایى، زمزمه پیوستن 
به مردم و امام(ره) را ســر دادند و  دیرى نپایید 
که کارکنان نیروى هوایى در یک اقدام بى سابقه 
و در خفقان و وحشــت آن روزهــا، یک باره به 
موج عظیم ملت پیوســته و همراه مردم شدند. 
حفاظت از جان حضرت امــام(ره) در12بهمن 
1357 توســط یکان تشــریفات نیروى هوایى 
و انتقال ایشان توســط بالگرد نیروى هوایى به 
بهشت زهرا(س) جهت ایراد سخنرانى از سویى 
و حضور کارکنان متعهــد و آزاداندیش نیروى 
هوایــى در مدرســه علوى و بیعــت با حضرت 
امــام(ره) در 19بهمن1357، نه تنها باعث یأس 
و ناامیدى رژیم وقت حاکم در ایران شد، بلکه با 
سرعت بخشیدن به روند پیروزى انقالب، سندى 
از عــزت و افتخار را در تاریخ براى همیشــه به 
ثبت رســاند. 19بهمن با ایــن ویژگى تاریخى، 
صرفاً یادآور یک روز خاص نیست؛ درواقع اعالم 

موجودیت و هویت استعمارستیز ارتش است.

  امیر، اکنون نیز نیروى هوایى طى حماسه اى
دیگر، در پیشــبرد اهــداف گام دوم انقالب 
نقش آفرینى مى کند، لطفاً در این زمینه نیز به 

 اختصار توضیح دهید.
در راستاى پیشــبرد و تحقق اهداف مبتنى 
 بر مفاد بیانیه گام دوم انقالب اســالمى، نیروى 
هوایى با تشــکیل کارگروه نجوا(نخبگان جوان 
والیت مــدار انقالبى) در آغازیــن روزهاى ابالغ 
این بیانیه، با رویکرد تحقــق اوامر مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالــى) مبنــى  بــر توجه ویژه 
بــه مدیران، کارگزاران، اندیشــمندان و فعاالن 
جوان و لزوم مســئولیت پذیرى از سوى جوانان 
انقالبى، در 9 حوزه  اقتصاد مقاومتى، خودکفایى 
دانش بنیان، مدیریت جهادى، ســبک زندگى، 
تعامالت، مدیریت اســتعداد، ســرمایه انسانى، 
بصیرت افزایــى و فناورى هــاى نوین؛ منشــور 
حرکت آینده این نیرو در افق 1404 و منطبق 
بر بیانیه گام دوم انقالب را تنظیم و جهت سیر 

مراحل تصویب به ستادهاى باالتر ارسال کرد.
 همچنین این نیرو با تشکیل «اندیشکده 
والیت» و دبیرخانه گام دوم انقالب، اقدامات 
بســیار فاخــرى را در حــوزه تبیین نقش 
فرماندهى معظــم کل قوا(مدظله العالى) در 
ســیر تحول نیروى هوایى بــا اهداف تبلیغ، 
ترویج و تفســیر رهنمودهاى معظم  له انجام 
داده است؛ ازجمله: تدوین کتاب هاى«میثاق 
ماندگار»، «پیشگامان ســربلند» و «پیروان 
والیت» در راســتاى نشــر منویات ایشــان 
پیرامون نیــروى هوایى ارتش، کتاب «مقدار 
یار هم نفس»، حاوى خاطرات کارکنان نیروى 
هوایى در دیدار با مقام معظم رهبرى و کتاب 
«ما مى توانیم» که حاوى بسیارى از توانمندى-

ها و دســتاوردهاى نظامى و علمى بالقوه اى 
است که در نیروى هوایى با وجود ظرفیت ها 
و نیروى مستعد و دانشى، تبدیل به فعل شده 

است.
 همچنین تشکیل «مرکز اسناد هوشمند 
و مستندســازى اوامر معظم لــه»، در قالب 
صوت، تصویر، متن و... و تشــکیل کرســى-

 هاى ترویجى در قالب «طرح تفاهم» مبنى بر 
تعامل، فرصت سازى، هم افزایى و مشارکت در 
اجرا و «طرح مجمع» شامل مطالعات جمعى 
مدیران، توجه ویژه بر حوزه فضاى مجازى و 

از دیگر اقدام هاى این نیرو در راستاى توسعه 
اهداف گام دوم انقالب اسالمى بوده است.

  در فرازى از حکم انتصاب شــما از سوى
به  قوا(مدظله العالى)،  کل  معظم  فرماندهى 
رشد سرمایه انسانى با رویکرد ساخت نیروى 
هوایى دانشــمنِد تراز نظام اسالمى اشاره 
شده است، در این زمینه چه برنامه هایى در 

راهبردهاى نیروى هوایى دارید؟
به منظور تحقق اوامر فرماندهى معظم کل 
قوا(مدظله العالى) در حکم انتصاب اینجانب، 
مبنى بر ســاخت نیروى هوایى دانشمنِد تراز 
نظام اسالمى و در راستاى تعالى سرمایه  هاى 
انسانى در نیروى هوایى، کارگروهى محقق و 
دانشور، متشکل از فرماندهان باتجربه و جوانان 
نخبــه، والیت مدار و انقالبــى، در قالب گروه 
مشاوران، در راستاى اجراى ی سازى هرچه بهتر 
فرامین معظم  له در نیرو تشــکیل شده است. 
همچنین مجموعه کتب «تیزپروازان عاشــق 
والیــت» در یک جلد کــه داراى 27 طرح با 
عنوان «فدائیان الهــى والیت» و 445 تدبیر 
علمى  عملیاتى است، تدوین شده که ان شاءاهللا 
نقشه راه طرح  ریزى و تدوین برنامه  هاى جامع 
در راستاى پیشرفت همه  جانبه نیروى هوایى 

خواهد بود. 
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  آینده و  کنونى  جنگ هاى  اینکه  به  باتوجه 
عمدتاً ماهیت الکترونیکى دارند، چه تمهیداتى 
در جهت مقابله با این جنگ ها و تهدیدهایى که 
ممکن است متوجه امنیت آسمان کشور شود، 

در دستور کار نیروى هوایى قرار دارد؟
نیــروى هوایــى باتوجــه به شــکل جدید 
تهدیدها، به ویژه از ســوى ریزپرنده ها، در حوزه 
هــوش مصنوعى ورود کرده و بــراى اقدام هاى 
مقابله اى در وضعیت مناســبى قرار دارد. تهیه 
بانک اطالعاتى از تهدیدهاى جنگ الکترونیکى 
هواپیما و پهپادهاى مستقر در پایگاه هاى منطقه 
و ارائه راهکارهاى مقابلــه با آنها، در کنار تهیه 
و تدوین آئین نامه جنگ الکترونیک در عملیات 
مشترك هواپایه و دستورالعمل استاندارد افسران 
عملیاتى جنگ الکترونیــک؛ ازجمله مهم ترین 
اقدام هاى نیروى هوایى در این حوزه بوده است.

  برگزارى تأثیــر  و  نقش  از  شــما  ارزیابى 
قدرت  و  دفاعــى  اقتــدار  در  رزمایش هــا 

بازدارندگى کشور چیست؟
ما در شــرایط حساس کنونی مسئولیت هاي 
بسیار ســنگینی را بر دوش داریم که مهم ترین 
آنها، حفاظت از آســمان کشــور در شــرایط 
گسترش تهدیدهاست. پس از شکست دشمن 
در عــراق و افغانســتان و عدم تحقق نقشــه 
انزواي ایران در بُعد هســته اي، نیروهاى مسلح 
می بایست با احراز آمادگی و حفظ لحظه به لحظه 
آن، نگاه دزدانه دشمن را در منطقه رصد کرده و 
هر لحظه آمادگی اقدام هاى غیرمترقبه و ناگهانی 

دشمن را داشته باشند. نیروي هوایی، در نوك 
پیکان دفاع از آرمان هاي مقدس نظام اســت و 
ایــن آمادگی، یعنی اینکه هر کســی در جاي 
خودش مسئولیتش را به نحو احسن انجام دهد. 
این آمادگى نیازمند روزآمدى و تمرین با شرایط 

واقعى صحنه نبرد است.
ما با انجام موفق «دهمین رزمایش فدائیان حریم 
والیت»، از نســل قدیم رزمایش ها عبور کردیم و 
براساس نسل جدید جنگ ها، براى پاسخ گویى به 
هر نوع تهدید و در هر سطحى، توانمندى نظارت، 
پایش، تعیین هدف، تغییر راهبرد، عملیاتى کردن 
همه پایگاه هاى نیروى هوایى در سراسر کشور را 

مورد ارزیابى قرار داده ایم. 
نظارت مســتقیم بر صحنه نبــرد در فضاى 
گسترده کشور، مستلزم ایجاد زیرساخت ارتباطى 
پیچیــده و روزآمد براى ورود به نســل جدید 
فرماندهى و کنترل بود که خوشبختانه این مهم 
با استفاده از دانش و تخصص دانشمندان جوان 

نیروى هوایى انجام شد. 
به کارگیرى افسران جوان و انتقال تجربه در 
ابعاد مختلف عملیاتــى، پروازى، آمادى، تعمیر 
و نگهدارى از دیگر اهداف رزمایش هاســت که 

به دقت آن را دنبال مى کنیم.
دهمین رزمایش اقتدار هوایى فدائیان حریم 

  نیروى هوایى در حوزه هاى دفاعى و نظامى
چه اقدام ها و دســتاوردهاى جدیدى داشته 

است؟
به رغــم تحریم هــاى ظالمانــه و یک جانبه 
دشــمنان، امروز نیروى هوایى با تکیه بر دانش 
بومــى و تالش و پشــتکار متخصصان جوان و 
فنى، نهضت خودکفایى و ســاخت تجهیزات را 
با شتاب بیشتر نسبت به گذشته دنبال مى کند. 
طراحى و ســاخت پرنده هاى بدون سرنشــین 
پیشــرفته و راهبردى منطبق با نیازمندى هاى 
مأموریتى نیرو، توسعه مأموریت هاى پرنده هاى 
بدون سرنشــین از مراقبتى بــه رزمى و تجهیز 
آنها به تسلیحات هوشــمند دقیق و دورایستا، 
ســامانه هاى جنــگ الکترونیــک پیشــرفته، 
ســامانه هاى  خود،  از  حفاظــت  ســامانه هاى 
پادهاى  و  اطالعــات الکترونیکــى  جمع آورى 
حمل و تحویل محموله هاى مختلف پشتیبانى 
از طریق هوا توســط پهپاد؛ از اقدام هاى نیروى 
هوایى در توسعه و ساخت تجهیزات جدید مهم 

محسوب مى شود.
همچنین طراحى، ســاخت و انجــام اولین 
پرواز آزمایشــى موفقیت آمیز بزرگ ترین پهپاد 
راهبــردى ارتش جمهــورى اســالمى ایران، 
هوشمندسازى تسلیحات، خودکفایى در طراحى 
و ســاخت شبیه ســازهاى پــروازى، طراحى و 
ساخت سامانه مهارکننده اضطرارى هواپیماهاى 
شکارى، تولید برخى از اقالم بحرانى هواپیماهاى 
نیروى هوایى، خودکفایى در طراحى و ســاخت 
جایگزیــن پیش برنده پهپادهــاى راهبردى و 
دست یابى به دانش و فناورى عمردهى قطعات 
و محصوالت آلیاژى بسیار گران قیمت؛ ازجمله 
دیگــر اقدام هاى ایــن نیرو در راســتاى جهاد 
خودکفایى و توســعه فناورى هاى تخصصى در 

سال هاى اخیر بوده است.
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والیــت نیروى هوایى، درواقــع جلوه دیگرى از 
این واقعیت بود که  43سال از پیروزى اندیشه 
ستم ســتیزى مى گذرد و به فضــل پروردگار و 
به یُمِن رویش هاى برخاســته از بستر انقالب، 
سیلى خوردگاِن از این نظاِم مقدس در حسرت 
تضعیِف آرمان خواهى ملِت بزرگ ایران مانده اند.

امروز، نیروى هوایى بدون توجه به شعارها 
و تهدیدها، با برخــوردارى از آمادگى کامل و 
رصد کلیه تهدیدها، قادر است با توانایى هاى 
تجهیزاتى و راهبــردى خود، در برابر هرگونه 
تهدیدى که امنیت کشور را به خطر مى اندازد، 
مقابله کرده و نابود سازد. مستکبران مطمئن 
باشــند ســقوط، سرنوشــت اجتناب ناپذیر 
زورگویانى است که خواســته هاى خود را بر 

ملت ها تحمیل مى کنند.

  در حوزه معیشت کارکنان و خانواده ها چه 
برنامه هایى دارید؟

نیروى انسانى مهم ترین مؤلفه قدرت و موتور 
پیشران جامعه ا ست. از این رو ما در نیروى هوایى 
ارتش، به منظور فرهنگ سازى و پشتیبانى بیشتر 
از کارکنــان یا عائله تحت تکفل آنان، طرح هاى 
متعددى را تدویــن و اجرایى کرده ایم؛ ازجمله: 

تشــکیل«صندوق شــفا» به منظور حمایت از 
کارکنــان داراى بیمارى خــاص و صعب العالج، 
ارائه تسهیالت قرض الحسنه با اقساط مناسب و 
بازپرداخت آســان با عناوین مختلف، حمایت از 
طرح هاى تسهیالتى مربوط به ازدواج و فرزندآورى 
و همچنین اقدام هاى متفاوت فرهنگى و هنرى 
در زمینه هاى متعدد، در راستاى خرسندسازى 
کارکنان و خانواده  آنان. رســیدگى و سرزدن به 
خانواده محترم شهدا که ولى نعمتان ما هستند را 

نیز جزو وظایف خود مى دانیم.
بــه حــول قــوه الهــى شــعب صندوق 
قرض الحسنه نیروى هوایى در سال هاى اخیر 
با تالش و همت توانسته است در کیفیت ارائه 
خدمات به کارکنان شریف و انقالبى نیروى 
هوایــى ارتش و نشــر و ترویج ســنت الهى 
قرض الحسنه گام هاى مفید و ارزشمندى را 
بردارند؛ به طورى که در 9 ماهه ســال1400 
بیش از سیصد و سى میلیارد ریال به کارکنان 
انقالبى و زحمت کش نیروى هوایى الهى وام 

قرض الحسنه پرداخت کرده است.
نکتــه قابل تأمل اینجاســت که پرداخت 
وام هاى قرض الحسنه توسط این صندوق هاى 
قرض الحســنه فقط با یک درصــد کارمزد 
پرداخت شــده که حتى نیــم درصد از این 

کارمزد هــم به عنوان بیمــه در نظر گرفته 
مى شــود که این نوع پرداخــت وام مصداق 

کامل بانکدارى اسالمى است.

  چگونه را  هوایى  نیــروى  آینده  افق  امیر، 
ارزیابى مى کنید؟

با اطمینان عــرض مى کنم که نیروى هوایى 
الهى با طرح ریزى و حرکت پرشتاب بر لبه دانش 
و فرماندهى، مدیریت و تالش انقالبى و جهادى، 
عالمانــه و مدبرانه در مســیر تحقق آرمان هاى 
انقالب اسالمى، مبتنى  بر اصول پایه اى نیروهاى 
مسلح گام برداشته و با تکیه بر دانش و تجارب 
فرماندهان با رویکرد آینده نگرى، آینده پژوهى، 
آینده نگارى و آینده ســازى، محقق کننده ایجاد 
عملیاتى  منابع  به  دســت یابى  زیرســاخت ها، 
روزآمــد و توانمندِى اِعمال قــدرت هوایى در 
راســتاى حفظ و تأمین منافع ملى و فراملى و 
همچنین دستاوردهاى بالقوه و بالفعل کشور در 
شــرایط صلح و جنگ خواهد بود و هماهنگ و 
همراه سایر نیروهاى مســلح، با بهره بردارى از 
کارکنان متخصص، متعهد خالق و توانمند؛ در 
معمارى قدرت بازدارندگى و پاسخ گویى کشور 
عزیزمان بــه تهدیدها، از جایــگاه قابل اتکایى 

برخوردار است.
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  نیروى سالروز  بهمن؛  تبریک 19  عرض  ضمن 
هوایى الهى، به نظر شما رمز ماندگارى 19بهمن 

در چیست؟
یکى از گام هاى بلندى کــه در جریان انقالب 
اســالمى موجب ریشــه کنى حکومــت پهلوى 
شــد، حرکت انقالبى کارکنان نیــروى هوایى در 
19بهمن1357 بــود. بهترین و عظیم ترین کارى 
که مى توانســت روحیه انقــالب را تقویت کند، 
اعالم همبستگى ارتش با ملت بود. در این شرایط 
نظامیان فداکار و متعهد نیروى هوایى به این نتیجه 
رسیدند که باید دست به کارى بزرگ زده و وظیفه 
ملى و مذهبى خود را انجام دهند. بنابراین با یک 
حرکت متهورانه به سیل خروشان ملت پیوستند 
و در 19بهمن1357 با حضــور در اقامتگاه رهبر 
بزرگ انقالب اسالمى در مدرسه علوى، سندى از 
افتخار، حماسه، رشــادت و ایمان را در برگ هاى 
زرین تاریخ انقالب اسالمى به ثبت رساندند. به نظر 
مــن مهم ترین رمز ماندگارى 19 بهمن را باید در 
این کالم گهربار مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) 
بدانیم که فرمودند: «خاطره روز نوزدهم بهمن ماه 
از آن قبیل خاطره هایى است که کهنه نمى شود. 
آن خاطره هــا و حادثه هایى کهنه نمى شــود که 
حامل یک پیام باشد و این پیام مخصوص یک دوره 

نیست؛ مربوط به همیشه است. جالب اینجاست که 
این افتخار براى نیروى هوایى که یک نیروى رزمى 
اســت، از راهى جز راه تحرك رزمى به دست آمد. 
ارتش ها معموالً افتخارات خودشــان را در مسائل 
رزمى به دست مى آورند، اما نیروى هوایى ما با یک 
حرکت عظیم انقالبى، افتخار جداگانه اى را کسب 
کرد. آن جوان ها به مرکز اقامتگاه امام(ره)-که من 
خودم آنجا بودم-آمدند. اینها ســالح و تجهیزات 
نظامى نداشــتند، اما جان خودشان را کف دست 
گرفته و آمده بودند. کارت هاى شناسایى خودشان 
را در خیابان ایران ســِر دست گرفته بودند و جلو 

مى آمدند. این حرکت، حرکت بزرگى بود.

  در ارتش جمهورى اســالمى ایران که مدال
پرافتخار «ارتش انقالبى» را بر سینه دارد، به نظر 
مى رسد در کنار تخصص و مهارت فنى کارکنان و 
تجهیزات پیشرفته، سالح بزرگى به نام معنویت 
و بصیرت نقش مهمى دارد که ترویج و ارتقاى آن 
جزو وظایف اساسى عقیدتى سیاسى است، اداره 
و  فعالیت ها  چه  هوایى  نیروى  سیاسى  عقیدتى 
اقدامات اثرگــذارى درخصوص تعمیق باورهاى 
دینى و بصیرتى کارکنان و خانواده ها داشــته 

است؟

نکته بســیار مهمى که موجب شــده تاکنون 
دشمنان ما در محاسبه هاى نظامى و تحلیل هاى 
خود دچار اشتباه شوند، این است که آنها تجهیزات 
پیشرفته، گزینه هاى روى میز و سالح هاى مادى 
خود را به حســاب مى آورند؛ درحالى که نیروهاى 
مســلح ما از ســالح ایمان، فــداکارى و فرهنگ 
شــهادت طلبى برخوردارند. این درسى است که 
درخصوص  (مدظله العالى)  رهبــرى  معظم  مقام 
محاسبات فراتر از مسائل مادى تحت عنوان «رزق 

الیحتسب» یاد مى کنند.
خوشبختانه در سال هاى اخیر با تدبیر سازمان 
عقیدتى سیاسى ارتش برنامه هاى اثرگذار فرهنگى 
در قالــب طرح هــاى مصباح به عنوان نقشــه راه 
فرهنگــى ارتش بــه ادارات تابعه ابالغ شــده و 
همــکاران من در اداره عقیدتى سیاســى نیروى 
هوایى، پس از برگزارى جلســه هاى کارشناسى و 
تخصصى، کلیه دســتورالعمل ها را بومى سازى و 
بــراى اجرا به کلیه هاى پایگاه ها و یکان هاى تابعه 

ارسال کرده اند. 
درخصــوص معنویت بخشــى و بصیرت افزایى 
کارکنان و خانواده هاى نیروى هوایى، این اداره با 
محور قرار دادن تعالیم قرآنى، فعالیت هاى بسیار 
خوبــى انجام داده که مهم تریــن آنها عبارتند از: 

واقعه نوزده بهمن مصداق بارز«رزق الیحتسب» بود
گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین سید احمد قاضى، 
رئیس اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى الهى ارتش

       مهدى رحمتى نیا، ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى ارتش 
در هر انقالبى وقایع برجسته و ماندگارى اتفاق مى افتد که در طول تاریخ آن انقالب ثبت خواهد شد و همگان به نیکى از آن یاد 
مى کنند. در جریان انقالب اســالمى ایران، این نقش ماندگار را کارکنان نیروى هوایى ارتش ایفا کردند؛ آنجا که  به خواست رهبر و 
مردم، پنجه در پنجه طاغوت به مبارزه با آن پرداختند و به نداى امام راحل لبیک گفته و در 19 بهمن1357 با ایشان بیعت کردند. 
بدون شــک کارى که کارکنان نیروى هوایى ارتش در آن مقطع حســاس تاریخى انجام دادند، کارى شجاعانه، خالقانه و مبتنى بر 

آموزه هاى دینى و تبعیت از والیت فقیه و رهبرى انقالب اسالمى ایران بود. 
این تبعیت از والیت فقیه و دل دادگى به اسالم و انقالب بیشتر از گذشته در رگ هاى نیروى هوایى ارتش جارى است و به حق باید 

گفت که نیروى هوایى زنده است و قلب آن به عشق مردم، رهبر و دفاع از کشور مى تپد.
فرا رسیدن روز 19 بهمن و آن واقعه شیرین، بهانه اى بود تا گفت وگویى با «حجت االسالم والمسلمین سیداحمد قاضى» رئیس اداره 

عقیدتى سیاسى نیروى هوایى الهى ارتش جمهورى اسالمى ایران داشته باشیم.
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تدوین دستورالعمل شوراى عالى قرآن و اجراى آن 
در کلیه یکان ها، تدوین دستورالعمل انگیزشى و 
تشویقى در حوزه قرآن ویژه کارکنان پایور، وظیفه 
و خانواده ها، برگزارى دوره تربیت داور مســابقات 
قرآن کریم، راه اندازى ســایت هاى رایانه اى قرآن 
کریم در جهت ارتقاى علوم قرآنى و تربیت حفاظ 
قرآن کریــم، رونمایى طرح ثبت ســوابق قرآنى 
کارکنان پایور در سامانه انصار، اجراى طرح بزرگ 
عیدانه قرآنى، تشکیل کالس هاى حفظ قرآن کریم 
با استفاده از ظرفیت بستر فضاى مجازى، برگزارى 
کالس هاى تفســیر قرآن کریم ویــژه فرماندهان 
به صــورت وبینارى، برگزارى کرســى هاى تالوت 
قرآن کریم با رویکرد تدبر در آیات قرآن در بستر 
فضاى مجــازى و همچنین به صــورت حضورى، 
بارگذارى سلسله سخنرانى هایى با موضوع تربیت 
قرآنى، مهارت هاى انگیزه بخشى و عالقه مند کردن 
فرزندان بــه قرآن در فضاى مجــازى و تبیین و 
تشریح بیانات مقام معظم رهبرى در حوزه قرآن؛ 
جزو اقدام هاى برجسته و اثرگذار این اداره در حوزه 
قرآن بوده که ماحصل آن کسب رتبه اول مسابقات 
قــرآن کریم در مقطع کارکنــان پایور و وظیفه و 

خانواده ها در سطح ارتش بوده است.
 برگــزارى دوره هــاى بصیــرت حضــورى و 
غیرحضورى ویــژه کارکنان پایــور و خانواده ها، 
برگزارى جلســه هاى اخالقى و پرسش و پاسخ به 
شــبهات کارکنان پایور و خانواده هــا با دعوت از 
کارشناسان برجسته مذهبى و متخصصان حوزه 
دین و معنویــت و برگزارى کارگاه هاى ســبک 
زندگى ایرانى اسالمى نیز ازجمله اقدام هاى است 

که در زمینه بصیرت افزایى انجام شده است.
بازسازى مساجد و اماکن مذهبى، مجتمع هاى 
فرهنگــى و ســالن هاى ســینما در یکان هــا و 
شــهرك هاى مســکونى با حمایت و مســاعدت 
فرماندهى به صورت گسترده و با جدیت در دستور 
کار ما قرار دارد چرا که  در این اماکن بستر بسیار 
خوبى براى انجام کارهاى فرهنگى فراهم شــده و 
درواقع رکن اصلى فعالیت هاى فرهنگى ما هستند.

در کنــار انجام فعالیت هــاى قرآنى و مذهبى، 

توجه ویژه اى به مقوله هنر داشــته ایم، تهیه آثار 
فاخر هنرى در قالب تئاتر و ســرود، با هدف نشر 
و گســترش ارزش هاى دینى و معرفى شــهدا و 
سبک زندگى آنان با تمام توان در همه یکان هاى 
تابعه نیروى هوایى در حال اجراســت و بحمداهللا 
در ســال جارى شاهد درخشش نیروى هوایى در 
جشنواره هاى میثاق، فانوس و سنگر که در سطح 
ارتش و نیروهاى مســلح برگزار شــد و همچنین 
جشــنواره مهرگان که جشــنواره کشورى است، 
بوده ایم و مقام هاى برتر در حوزه هاى مختلف اعم 
از بازیگرى، کارگردانى، طراحى و تدوین توســط 
هنرمندان نیــروى هوایى به دســت آمده افتخار 
بزرگى براى نیروى هوایى و مجموعه ارتش است. 
در حوزه دفاع مقدس نیز مستندات قابل توجه و 
ارزشمندى جمع آورى شده و مصاحبه ها و ارتباط 
مؤثرى با پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده معزز 
شهدا در جهت حفظ و نشر رشادت هاى این قشر 

عزیز انجام شده است. 
با شــیوع و همه گیرى بیمارى کرونا نیز تحول 
بزرگى در رویکرد فعالیت هاى فرهنگى، قرآنى  و 
بصیرت افزایى، با استفاده از بستر فضاى مجازى و 
با هدف جذب حداکثــرى مخاطبان در مقاطع و 
طیف هاى مختلف(کارکنان، خانواده ها و فرزندان) 
انجام شده که تاکنون نیز با قوت ادامه یافته است. 
مدیریت فضــاى مجازى ایــن اداره اقدام هاى 

بسیار خوبى با موضوع معرفى فعالیت هاى نیروى 
هوایى در دوران باشکوه دفاع مقدس و پس از آن 
و بیان رشادت ها و شــجاعت هاى شهدا، خلبانان 
و کارکنان این نیرو در ســطح جامعه، با استفاده 
از بســتر فضاى مجازى انجام داده اســت. تولید 
نرم افزارهاى اندرویدى زندگى نامه شهداى شاخص 
نیروى هوایى، اپلیکشــن هاى خبرى، تولید پروژه 
بازى اندرویدى ســرباز قهرمان با مشارکت نیروى 
انتظامى، تولید بازى هاى خلبــان کوچولو (پازل 
تصویرى با امکان برگزارى مســابقات لحظه اى)، 
تیپ 65(با هدف بزرگداشت شهداى مدافع حرم 
ارتــش)، تولید تقویم اختصاصــى نیروى هوایى 
جهت اســتفاده در شــبکه هاى اجتماعى، تولید 
چندین انیمیشــن، تولید بیش از پنجاه پوســتر 
گرافیکى با موضوع هاى مختلف ملى و مذهبى و 
راه اندازى و مدیریت بیش از هشــتاد کانال، گروه، 
صفحه و اکانت در شبکه هاى اجتماعى؛ بخشى از 

فعالیت هاى این مرکز است.
هدف اصلى ما این است که با استفاده از رهنمودها 
و بیانات گوهربار مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) 
و بــا تکیه بر دانش و توانمنــدى کارکنان مؤمن، 
متعهد، انقالبى و متخصص نیروى هوایى، گام هاى 
خود را در راه عینیت بخشیدن به نیروى هوایى تراز 
انقالب اسالمى و ایفاى نقش مؤثر در مسیر تحقق 

اهداف ارتش انقالبى، محکم تر از قبل برداریم.
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رضا اکبرى پویا، دکتراى مدیریت استریک نظامى

با هم براى صلح و امنیتبا هم براى صلح و امنیت

رزمایش مرکب ســه کشور ایران، چین و روسیه به مدت یک روز در یکم بهمن ماه1400 با شعار «با هم براى صلح و امنیت» در محدوده دریاى 
عمان و شمال اقیانوس هند، با هدف تحکیم امنیت و مبانى آن در منطقه و گسترش همکارى هاى چندجانبه و نشان دادن ُحسن نیت و توانایى 
سه کشور در جهت حمایت مشترك از صلح جهانى، امنیت دریایى و ایجاد یک جامعه دریایى با آینده اى مشترك برگزار شده. سؤال این است 

که رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه  از حیث اهمیت حاوى چه پیامى است؟ 
 رزمایش مشترك ایران، چین و روسیه 

ایــن رزمایــش الگوى همکارى سه ســطحى 
اســت که مى تواند از حیث زمانــى از کوتاه مدت 
بــه میان مدت و حتى بلندمدت و مســتمر ارتقا 
یافته و درنهایت به یــک الگوى همکارى نهادى 
بدل شــود. الگویى که مبتنى بــر احترام و درك 
منافع متقابل است. آن هم در منطقه اى که تمام 
قدرت هاى جهانى در حال کشکمش بوده و سعى 
در حذف دیگران دارند که نمونه بارز آن را مى توان 
در الگوى ژئوپلیتیکى اســتعمارى آمریکا و غرب 
دید که مبتنى بر نظام ارباب-رعیتى بوده و امروزه 
به دلیل عدم استقبال جامعه جهانى از این الگو، به 
الگوى آشــوب هاى ژئوپلیتیکى در جهت ایجاد و 
سرایت تروریسم، نوتهدیدها و جنگ هاى نیابتى 
در جهت ایجاد آشــوب و بحران در منطقه براى 
عدم ایجاد اتحادهایــى مبتنى بر منافع متقابل و 
امنیت جمعى سوق پیدا کرده است. این رزمایش 
که دومین رزمایش مشــترك بعد از سال1398 
مابین ســه کشور بود، مى تواند الگویى براى سایر 
کشورها در جهت احترام و منافع متقابل، با شعار 
«با هم براى صلح و امنیت» باشد. سه کشورى که 
سیاست خارجى مستقل از هژمونى مّدنظر آمریکا 

را دارند.
از نظر اندیشــمندان علوم سیاســى، جهان 
امــروز فاقد ابرقــدرت اســت و درواقع نظام 
تک-چندقطبــى در جهــان حکمفرما بوده و 
دوران کنونــى که به دوران گــذار و به تعبیر 
مقــام معظــم رهبرى(مدظله العالــى) دوران 
پیچ تاریخى معــروف اســت،آمریکا به جهت 

رعایت اصــل صرفه جویى قوا و کاهش توان در 
حوزه هاى متعدد، تمرکز خود را بر مبناى نظریه 
اصل تخصیص توجه؛ به دریاى چین جنوبى و 
شرق آســیا متمرکز کرده است. از نظر آمریکا 
نظم آینــده از دو نقطه در جهان متأثر خواهد 
بود: شرق آسیا و اقیانوس هند؛ بنابراین در حوزه 
شــرق آسیا به بهانه حفاظت از 10 کشور عضو 
آسه آن، تایوان و استمرار حضور خود، سعى در 
کاهــش و مهار قدرت چین دارد و این مهم در 
پیمان راهبردى اوکاس مابین آمریکا، انگلیس 
و استرالیا کامًال محرز بوده و در حوزه اقیانوس 
هند با انعقاد پیمان راهبردى ایندیا-پاسفیک در 
سال2005 میالدى سعى دارد از هند نمونه اى 
در برابر چین بسازد و در قفقاز جنوبى و آسیاى 
مرکزى نیز سعى در تنگ کردن محاصره خود بر 
روسیه را دارد. حال باتوجه به ضعف هاى مشهود 
آمریکا جهت نقش آفرینى مؤثر در اقیانوس هند، 
این رزمایش، نشانگر همکارى هاى بسیار جدى 
امنیتــى و نظامى جهت مقابلــه با تهدیدهاى 
موجود بوده و درواقع، اعالمیه سیاســى صریح 

از طرف سه کشور به آمریکاست. 

 اهمیت رزمایش از نظر جمهورى اسالمى ایران 
جمهورى اسالمى ایران با وسعت یک میلیون 
و 648 هــزار و 195 کیلومترمربع داراى موقعیت 
بّرى، بحرى و گذرگاهى در جهان است؛ به نوعى که 
در تمامى نظریه هاى ژئوپلیتیکى غربى نظیر نظریه 
قــدرت بّرى(هارتلند مکیندر) و قــدرت بحرى

(آلفــرد ماهــان) از 24 نقطه راهبــردى جهان 

و هفــت نقطه راهبــردى غرب آســیا، دو نقطه 
راهبــردى جزایر ســه گانه و تنگه هرمــز را در 
اختیــار دارد. همچنین جمهورى اســالمى ایران 
در نظریه ژئوپلیتیکى ریملند نیکوالس اسپایکمن

بــه  رو  و  خشــکى  بــه  پشــت  (کشــورهاى 
دریــا) کل ســرزمین ایــران در فــالت ایــران 
قــرار دارد و در نظریــه ژئوپلیتیکــى پارتلنــد

جمهورى اسالمى ایران داراى 500نقطه حیاتى از 
حیث اهمیت ژئوپلیتیکى داخلى است که 50نقطه 
آن اهمیت بین المللى دارد؛ بنابراین جدا از قدرت 
جغرافیایى ایران، اســتقالل سیاسى آن هم بعد از 
انقالب1979 موجب به چالش کشــیدن شــدید 
هژمونى نظام سلطه به رهبرى آمریکا شد و امروزه 
ایران اســالمى توانسته است با قابلیت هایى نظیر: 
افتخارآفرینى در طول هشــت سال دفاع مقدس، 
مقاومت فعاالنه مردم و حاکمیت طى 43ســال، 
توان باالى دفاعــى بومى منحصربه فرد، پایبندى 
بى نظیر کارکنان نیروهاى مســلح بــه اعتقادات 
و باورهــاى مذهبى، شــهادت طلبى و به خصوص 
دکترین دفاعى متأثر از اندیشــه هاى دفاعى مقام 
بحرانى ترین  در  رهبرى(مدظله العالــى)  معظــم 
منطقه جهان؛ همچون جزیره اى با ثبات به حیات 
سیاسى خود ادامه دهد. جمهورى اسالمى ایران با 
انجام این رزمایش درصدد است با ایجاد رابطه اى 
دقیق از جغرافیا و سیاست؛ وزن ژئوپلیتیکى خود 
را ارتقا داده و از عامل جغرافیاى منحصربه فرد خود 
در دریاى عمان و اقیانوس هند، تولید قدرت کند و 
در دوران پیچ تاریخى، متغیر مستقل تعادل امنیت 

باشد و نه متغیر وابسته تعادل امنیت.
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از   ما  مقتدر  نظام  و  مســلح  نیروهاى   
جایگاه واالیى برخوردار ند 

«سردار سرلشــکر محمد باقرى» رئیس ستاد 
کل نیرو هاى مســلح در این مراســم با اشاره به 
رهبــرى بى بدیل حضــرت امــام(ره) گفت: امام 
خمینى(ره) در سال1342 با کاشت بذر انقالب و 
پذیرش سختى ها، تبعیدها و رویکرد آینده نگرانه، 
نوزادان و کودکان را ســربازان خــود قرار دادند و 
از ســال هاى 1356 و 1357 با توســعه نهضت و 

پیــروزى بر حکومت قدرتمنــد پهلوى تنها با 
تدبیر و رهبرى امام راحل، همراه ســازى مردم و 
اتکا به قدرت الیزال الهى امکان پذیر بود. حکومتى 
که به پشتوانه و حمایت هاى استکبار جهانى فکر 
مى کرد که با داشــتن ارتش قدرتمند مى تواند در 
برابر مردم بایستد و حکومت خود را براى دهه هاى 
مستمر ادامه دهد، در ورطه عمل نتوانست کارى 
از پیش ببرد و ارتش به سیل خروشان ملت ایران 

پیوست.
وووو دادادادادندندندندددد ق قققراراررارررر س سسســـــرربربررباززاززازازااناننان خ خخــــودودودود رارارارا و وو ک کککودودوودکاکاننننن نننوزوززوزادادادادانانان
وووووو ن ننننهضهضهضهضههضضهضهضهضتتتتتتتت 133311313313131333131357557557575757 بابابباا ت تتتتتوسوسوسوســــعهعهعهعه 77 وووو 1313113111311356565656656566 ــاـاـاااللللل ل للللللههاههاااىىىى ـســسس 6666666ااازززززززز

رراانن ایایا ببه سیلیلل خخروروشاشان مللتتت و و ااررتتششش ببببررد یپیششش اازز
یپیپیپیپیوسوسوسوسوسوستت.ت.ت.ت.

تجدید میثاق و تحکیم بیعت 
نیروهاى مسلح در دفاع از جمهورى اسالمى ایران 

هاشم ناطقى،کارشناسى ارشد روابط بین الملل

مراسم تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان نیرو هاى مسلح با آرمان هاى بنیانگذار 
جمهورى اسالمى ایران امام خمینى(ره) و تحکیم بیعت با فرمانده معظم 
کل قوا(مدظله العالى)، به مناسبت چهل وسومین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى 
برگزار شد. در این مراسم «سردار سرلشکر محمد باقرى» رئیس ستاد کل نیروهاى 
مسلح و حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینى تولیت آستان مقدس حرم 
حضرت امام(ره) و فرماندهان ارشد نیروهاى مسلح سخنرانى کردند.

رهبرى پیامبرگونه خود، زمینه شکست حکومت 
ظالمانه پهلــوى را فراهم کردند. حکومت پهلوى 
کــه  در آن زمــان به عنوان جاى پــاى آمریکاى 
جنایت کار در منطقــه مطرح بود، در دوره اى که 
به ذهن کسى خطور نمى کرد، با شکست مواجه 
شد. امام بزرگوار ما در پرتو انقالب اسالمى، تاریخ 
ارزشمندى را براى کشــور، منطقه و حتى براى 
جهان رقم زدند که شــاید یک قرن یا چند قرن 

بگذرد و نمونه و مثالى براى آن نتوان یافت.
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تدبیر و فرماندهى امام راحل در خنثى ســازى 
توطئه هاى سال هاى ابتداى پیروزى انقالب اسالمى 
و سپس در دفاع مقدس، تاریخ درخشانى را براى 
ملت ایران رقم زده که براى ســده ها سربلندى و 

اقتدار را براى ایران اسالمى ایجاد کرده است.
حفــظ ارتــش و قدرتمند کــردن آن در برابر 
توطئه انحالل ارتش و همچنین غرس نهال سپاه 
پاســداران به عنوان حافظ انقالب و دستاورد هاى 
آن، شــکل دهى بــه بســیج مســتضعفین در 
آذر1358به عنوان بســتر اتصال پایان ناپذیر مردم 
در دفاع از کشــور و امنیت و همراهى با انقالب و 
نیرو هاى مسلح، تنها بخش کوچکى از دوراندیشى 

و تدبیر بى نظیر امام راحل بود.
در دفــاع مقدس نیز ابــالغ و پیگیرى فرامین 
و تدابیر راهبــردى امام(ره) که در جمالتى مانند 
«محاصره آبادان باید شکسته شود» و یا «بستان 
نباید سقوط کند» قابل مالحظه است و همچنین 
تشــجیع مردم و بــه میدان آوردن آنــان، امر به 
دولت براى پشــتیبانى جدى از نیرو هاى مسلح و 
جبهه ها، اعتماد به فرماندهان جوان و کم تجربه، اما 
مؤمن، انقالبى و پاى کار، ایجاد وحدت، برادرى و 
همدلى میان ارتش و سپاه با تعبیر بازوان قدرتمند 
ملت ایران و انقالب اســالمى، حسن تدبیر و حل 
معضــالت متعدد و مکررى که در اداره کشــور و 
در دفاع مقــدس پیش مى آمد تا حصول پیروزى 
نهایى؛ تنها بخشى از تدابیر و اقدامات امام راحل و 
بزرگوار در تثبیت این نظام مقدس در آخرین دهه 

از حیات پربرکت ایشان بود.
هرگاه در طــول دفاع مقدس بــه آن بزرگوار 
مراجعــه و مشــکالت، ســختى ها و کمبود ها را 
منتقــل کردیم، دعا، امید به آینده، دســتورهاى 
قاطع، تشــویق و دلگرمى دیدیم. وقتى جمله اى 
از آن بزرگــوار را در جاى جــاى جبهه ها در رادیو 
مى شنیدیم و یا آن چهره نورانى را مى دیدیم، براى 
روز ها، هفته ها و ماه ها مملو از انرژى و تالش بودیم 

تا بتوانیم دشمن را از این سرزمین بیرون برانیم.
نیروهاى مســلح و نظام مقتدر مــا از جایگاه 
واالیــى برخوردار هســتند؛ امروز در جــوار مزار 

امام عزیز و در ایــن محفل نورانى با افتخار اعالم 
مى کنیــم که وضع مــا با دهــه اول انقالب قابل 
مقایسه نیست. نیرو هاى مسلح با مسئولیت ذاتى 
و برابر قانون اساسى در دفاع از استقالل و تمامیت 
ارضى کشــور در حفظ نظام جمهورى اسالمى و 
پاســدارى از انقالب اسالمى و دستاورد هاى آن و 
همچنین در حوزه حفظ امنیت کشور بحمداهللا با 
تداوم راه نورانى امام راحل و با فرماندهى و تدبیر 
بى نظیر فرماندهى معظم کل قوا پرچم دار انقالب 
اسالمى در جایگاهى هستند که نه تنها تهدید ها از 
کشــور دور شده است، بلکه دشمنان غدار در حد 
و اندازه استکبار جهانى، به سختى مى توانند براى 
تهاجم نظامى به کشــورمان فکر و طراحى در سر 

داشته باشند.
نیرو هاى مســلح امروز به طــور دائمى در حال 
رصد و مراقبت هوشیارانه تمام تحرکات دشمنان 
در سطح منطقه هستند و چنانچه دیوانه اى قصد 
تعرض یا گوشه چشمى به کشور و ملت ما داشته 
باشــد، خود مى داند که پاســخ قاطعى دریافت 
خواهد کرد. نیرو هاى مسلح، ملت و رهبرى ما در 
قبال امنیت و دفاع از کشــور هیچ گونه اغماض و 

کوتاهى نخواهند داشت.
در مســئله انتظارى که امام راحــل بزرگوار از 

نیرو هاى مســلح براى خوداتکایــى، خودباورى و 
خودکفایى داشتند، باید بگوییم که ما امروز باالتر 
از مرحله خودکفایى در حوزه تسلیحات و تجهیزات 
هســتیم و همچنین در حوزه طراحى سیاست ها، 
طرح هاى عملیاتى و تاکتیک ها در آنچه که باید در 
دفاع و امنیت کشور انجام بدهیم نیز به خودکفایى 
و خوداتکایى دســت یافته ایم؛ این در حالى است 
که شاید غیر از سه ابرقدرت اساسى جهان، حتى 

اروپائیان هم در این زمینه وابسته هستند.
ما امــروز در حوزه تجهیزات زمینى، انفرادى و 
آمــادى نیازى به دیگران نداریم؛ خودمان تحقیق 
مى کنیم و به کمک دانشــمندان جوان کشورمان 
نیازهایمان را تأمین مى کنیــم. امروز اگر تحریم 
آمریکاى جنایت کار برداشته شود، جزو بزرگ ترین 

صادرکنندگان تسلیحات جهانى خواهیم بود.
در حوزه رشد کّمى و کیفى  بسیج مستضعفین، 
ایــن یادگار امام راحل، بحمداهللا در جایگاه باالیى 
قرار داریم؛ همچنیــن در حوزه وحدت، برادرى و 
همدلى میان نیرو هاى مســلح در بهترین شرایط 
هستیم و احســاس دوســتى، رفاقت، برادرى و 
هم افزایى در میان نیرو هاى مســلح امروز در اوج 

قرار دارد.
امام راحل همواره تأکید بر عدم ورود نیرو هاى 
مســلح به احزاب و دسته جات سیاسى داشتند و 
نیرو هاى مسلح نیز ضمن داشتن بصیرت و درك 
باالى سیاســى و انقالبى، به هیــچ وجه وارد این 

جریان ها و دسته جات نشدند و نخواهند شد.
امروز ما در تولیــد دانش جایگاه باالیى داریم؛ 
همچنیــن در حوزه کمک رســانى بــه مردم در 
روز هاى ســخت از جمله در هنگام وقوع زلزله و 
سیل، در عرصه سازندگى کشور، در زمینه مقابله 
با بیمــارى کرونــا و...، نیرو هاى مســلح همواره 
پیشقدم هستند. رهبر معظم انقالب اسالمى هم 
در این رابطه فرمودند که قبل از اینکه دستگاه هاى 
مسئول به محل حادثه برسند، نیرو هاى مسلح پاى 

کار هستند.
نیرو هاى مسلح در حمایت از مستضعفین جهان 
و در شکست تروریست ها در برابر کشور هایى که از 
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ما کمک خواستند، توانستند در کسوت مستشارى، 
فرماندهــى و هدایت حضور یابند و در این عرصه 
شــهیدان بزرگى چون سپهبد شهید سلیمانى و 
یارانش امنیت را به این کشــور ها برگرداندند که 
همه اینها به برکت تبعیــت از راه الهى و تعقیب 
آرمان هاى امام راحــل بزرگوار و تبعیت از تدابیر 
و فرامین مقــام معظم فرماندهى کل قوا(مدظله) 
حاصل شده است. خدا را شاکریم که در چله دوم 
انقالب اسالمى و براســاس سند وزین بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمى، نیرو هاى مسلح با تداوم مسیر 
رشد جهش گونه خود در مسیر تحقق آرمان هاى 
انقالب اســالمى و تعمیق و پایدارســازى امنیت 
کشــور گام هاى اســتوارى را برداشــته اند و افق 

روشنى را پیش رو دارند.
خدا را شــاکریم کــه امروز از دولتى همســو 
با منویــات رهبرى و هم افزایى قواى ســه گانه و 
نیرو هاى مســلحى که در هر شــرایط در خدمت 

ملت و دولت بوده اند، برخورداریم.
امیدواریم که به یارى خداوند متعال و با تالش 
همه دست اندرکاران، ســایر مشکالت کشور نیز 
مرتفع شــود و همچنین امید فــراوان و آینده اى 

روشن و سربلند را براى ملت ایران خواستاریم.
در پایان با آرمان هــاى بلند امام راحل و اوامر، 
تدابیــر و منویات فرمانده معظــم کل قوا، خون 
بابرکت شــهیدان و ملت بزرگ ایران که لحظه اى 
در ادامه دادن این راه نورانى دچار سستى و تردید 
نشــده اند، اعالم میثاق و وفــادارى کرده و اعالم 
مى کنیم که با قوت و اقتدار تا جان در بدن داریم 

در این مسیر نورانى حرکت خواهیم کرد.

 ارتش با روحیــه انقالبى در دفاع مقدس 
برایر قدرت هاى بزرگ  مقاومت کرد

سیدحســن  والمســلمین  «حجت االســالم 
خمینى» تولیت آســتان مقــدس حرم حضرت 
امام(ره) نیز در این مراسم گفت: «حضور معنادار 
فرماندهان و کارکنان نیرو هاى مســلح در آستانه 
سالروز پیروزى انقالب اسالمى را گرامى مى دارم 
و از خداوند عاجزانه خواســتارم تا الطاف و برکت 

خودش را به جامعه، افعال و گفتار ما عنایت کند.
یــک خاطــره اى در تاریخ نقل شــده که در 
شــهریور1320 چند روز قبل از حمله متفقین 
به ایــران حاکم وقت به بازدید یکى از هنگ هاى 
ارتش مى رود و آن زمان که مستشــاران خارجى 
بسیار حضور داشتند و رضاخان از فرمانده خارجى 
یکى از هنگ ها سؤال مى کند اگر متفقین حمله 
کنند، چند روز مى توانیم در برابرشــان مقاومت 
کنیم، او مى گوید علیحضرت بهتر است بپرسند 
چند ســاعت، چون به چند روز نمى کشد. بعد از 
رفتن رضاخان عده اى به او مى گویند چرا به حاکم 
پاسخ تلخ دادى و او گفت: من شیرین جواب دادم، 
اگر مى خواســتم حقیقت را بگویم باید مى گفتم 
چند ثانیه و همان طورى که تاریخ مشاهده کرد، 
با اولین گلوله هایى که در خلیج فارس شــلیک 
شد، نیروى نظامى ما در آن روز فرو پاشید و باقى 

نماند.

اما در شــهریورماه1359 وقتى بــه ما حمله 
شــد، حضرت امام خمینــى(ره) هنگامى که از 
ستاد مشــترك ارتش خبر حمله را دریافت کرد، 
سخنرانى کرد و طى آن گفت: «دیوانه اى سنگى 
انداخته اســت و درست خواهد شد و بدین ترتیب 
معمار انقالب اســالمى با یک سخنرانى آرامش و 
امید را به جامعه تزریق کــرد.» همین ارتش در 
کنار نهاد هاى مردمى و ســپاه پاســداران و سایر 
نهاد ها به واسطه روحیه انقالبى که تزریق شده بود، 
هشت سال در برابر قدرت هاى بزرگ مقاومت کرد؛ 
چرا که قدرت یک ارتــش و نیرو هاى نظامى آن، 
به ریشــه هایى است که در میان مردم دارد و این 

درسى است که از انقالب و دفاع مقدس گرفتیم.
درواقع بعد از امــام راحل، رهبر معظم انقالب 
اســالمى و فرمانده کل قوا در دفاع از عزت ایران 
و انقالب اسالمى پرچم دارى بزرگ، عزت آفرین و 
افتخارآفرین را رقم زدند و امروز هم نباید شــک 
کرد که همه ما در زمان تهدید پشــتیبان و رهرو 

فرامین رهبر انقالب اسالمى هستیم.
امروز هم اگر دشمن گوشه چشمى به تهدید و 
طمع نســبت به کشورمان داشته باشد، هیچ کس 
نباید تردید به دل راه دهد و همه باید پشــت سر 

یک فرمانده و در یک مسیر گام برداریم.
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همـسران کـارکـنان ارتـش همـسران کـارکـنان ارتـش 
مظهر نجابت و عفت هستندمظهر نجابت و عفت هستند

گزارشى از ششمین جشنواره گوهر فاطمى ارتش

 شهروز بیدبرگ، ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى زمینى ارتش    

ششمین جشنواره گوهر فاطمى به منظور ترویج و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در ارتش، 28دى ماه ، با حضور حجت االسالم 
والمسلمین محمدحسنى رئیس سازمان عقیدتى سیاسى ارتش،  امیر سرتیپ محمد محمودى معاون اجرایى ارتش،  امیر سرتیپ 
کیومرث حیدرى فرمانده نیروى زمینى، رؤساى ادارات عقیدتى سیاســى  تابعه و جمعى از فرماندهان، مسئوالن، خانواده ها و 

همسران کارکنان ارتش، در مرکز آموزش پشتیبانى نیروى زمینى برگزار و از نفرات برتر تجلیل به عمل آمد.

«عفاف و حجاب» یک موضوع مهم و اساسى 
در جامعه اسالمى، به  ویژه در کوى هاى سازمانى 
نیروهاى مســلح جمهورى اســالمى ایران است 
کــه مى تواند ضامن امنیت و ســالمت روحى و 
روانى کارکنان و خانواده هاى آنان باشد. بنابراین 
شایسته است کارکنان و خانواده ها خود را ملزم 
به رعایت عفاف و حجاب کرده و به منظور ترویج 
و گســترش فرهنگ عفاف و حجاب در ســطح 

منازل سازمانى تالش کنند. 
در همین راستا برنامه  ها و اقدام هاى متعددى 
در قالب «جشــنواره گوهر فاطمــى» به صورت 
یکانى و سراســرى، بــا محوریت عفاف و حجاب 
در سطح نیروهاى مســلح برگزار شده است که 
مى تواند نقطه امیدى براى تبیین و ارزش گذارى 
به مقام واالى زن و رعایت مسئله عفاف و حجاب 

در سطح کشور باشد.
«جشــنواره گوهر فاطمى» پس از ســه دوره 
برگزارى در فرماندهى انتظامى جمهورى اسالمى 
ایران، در ســال1398 از طریق معاونت فرهنگى 
و تبلیغات دفاعى ســتاد کل نیروهاى مســلح، 
با تدوین شــیوه نامه اجرایى جشــنواره، به کلیه 
نیروهاى مسلح ابالغ شد. بنابراین ارتش جمهورى 
اســالمى ایران در راســتاى تدابیــر فرماندهى 
معظــم کل قوا(مدظله العالــى) و سیاســت هاى 
ابالغــى ســتاد کل نیروهاى مســلح، برگزارى 

جشنواره گوهر فاطمى را در سطح کلیه یکان ها 
و مناطــق، خود در دســتور کار قرار داد که در 
همین راســتا «ششمین دوره جشــنواره گوهر 
فاطمــى» در روزهــاى پایانى دى مــاه1400 

برنامه ریزى و اجرا شد.
«ششمین دوره جشــنواره گوهر فاطمى»  با 
شــعار محورى «گوهر فاطمى، شــکوه بندگى، 
فرهنگ ایرانى» در محورهاى نقاشى، دل نوشته، 
شعر، عکس، فیلم کوتاه، تئاتر، سرود و مسابقات 
کتاب خوانى در حوزه عفاف و حجاب برگزار شد. 
این جشنواره با حمایت مادى و معنوى مطلوب 
فرماندهان ارتش و نیروها  در تعامل با ســازمان 

عقیدتى سیاسى و ادارات عقیدتى سیاسى تابعه 
توسط معاونت هاى نظارت و ارزشیابى مکتبى و 
معاونت هاى فرهنگى و روابط عمومى ســازمان 
عقیذتى سیاسى ارتش و ادارات تابعه، از ابتداى 
سال1400 در سه مرحله برنامه ریزى و برگزار شد: 
الف- برگزارى جشــنواره  گوهر فاطمى در کلیه 
یکان ها و کوى هاى سازمانى ارتش؛ ب- برگزارى 
جشنواره گوهر فاطمى به صورت منطقه اى در 10 
منطقه ارتش؛ ج- برگزارى جشــنواره سراسرى 
گوهر فاطمى ارتــش در تاریخ 1400/10/28 به 
میزبانــى اداره عقیدتى سیاســى نیروى زمینى 

ارتش جمهورى اسالمى ایران. 

شماره 22484



خانواده ه اى ارتشــیان در حــوزه رعایت 
حجاب الگو هستند

محمدحسنى»  «حجت االسالم والمســلمین   
رئیس ســازمان عقیدتى سیاســى ارتش در این 
مراسم گفت: در قرآن کریم به صراحت درخصوص 
حجاب و عفاف ســخن گفته شده و حتى بر نوع 
راه رفتن که نباید به گونه اى باشد که جلب توجه 
کند نیز توجه شده است. ...منظور از گوهر فاطمى، 
گوهر عفت و حجاب یک بانوست که اگر هر زنى به 
آن آراسته باشد، از نظر معنوى ثروتمندترین بانو 
محسوب مى شود. قرآن مى فرماید: «مراقب گوهر 
خودتان که همان عفاف ورزیدن و محجبه بودن 
است باشید، چرا که به این واسطه رسالت خود را 

در برابر پرودگار متعال به خوبى انجام داده اید.»
امروز باید تقویت، توســعه و ریشــه دار کردن 
ارزش ها در جامعه اســالمى مدنظر دستگاه هاى 
فرهنگى باشــد. ارتش جمهورى اسالمى ایران،  
امروز ارتشــى انقالبى، مکتبى، والیى و معنوى 
است و کارکنان آن، مظهر صالبت و عزت هستند 
و 48هزار شهید گلگون کفن نیز گواه این ادعاست. 
همان گونه که کارکنــان ارتش مظهر صالبت و 
عزت بوده؛ همسران آنان  نیز مظهر نجابت و عفت 
هســتند. بانوان ارتش چه در بخش شاغل و چه 
همسران خانه دار در پایبندى به حجاب و عفاف 

در جامعه اسالمى نمونه و الگو هستند.
براى نهادینــه کردن موضوع عفاف قبل از هر 
چیز باید فعالیت هاى آموزشــى در حوزه احکام 

مربوط به حجاب و عفاف اسالمى انجام شود. 
...بانوان بدحجاب که دل در گرو نظام اسالمى 
دارند، گاهى در مصاحبه ها بســیار قوى در برابر 

دشــمنان اســتکبارى موضع گیرى مى کنند و 
به نظر مى رســد که مرزهاى حجاب براى این 
عزیزان دقیقاً تشــریح نشــده و این وظیفه ما 
اســت که فلســفه حجاب را براى این عزیزان 
تبیین و تشــریح کنیم. اگر بانوان بدانند که با 
بدحجابى چه زیان هایى خواهند دید، قطعاً این 
کار را ادامـــه نخواهد داد. یک خانم باید بداند 
که با رعایت حجاب چه جایگاهى پیش خداوند 
پیــدا مى کند و اگر این را بداند، قطعاً حجاب را 

انتخاب مى کند. 

تحکیم بخشى و گسترش فرهنگ عفاف و 
حجاب در میان کارکنان و خانواده ها 

«امیر سرتیپ محمد محمودى معاون اجرایى 
ارتش»  جشــنواره گوهر فاطمــى را متضمن 
مفاهیم دینى و انقالبى دانست و گفت: در این 
جشنواره از آن جهت که مقوله عفاف، حجاب و 
پاکدامنى مورد توصیه خداوند متعال و اهل بیت 
عصمت و طهارت(ع) است، وجاهتى دینى و از آن 
جهت که فرماندهى معظم کل قوا(مدظله العالى) 
در بیانیــه گام دوم انقالب اســالمى در بخش 
معنویت و ارتقاء آن و نیز سبک زندگى اسالمى 
ایرانى همــگان را به دین گرایــى و پاکدامنى 
توصیه مى کند، واجد حیثیتى انقالبى اســت. 
وى با اشــاره به مهم ترین دستاوردهاى عفاف و 
حجاب اظهار کرد: آرامش روانى، استحکام پیوند 
خانوادگى، اســتوارى اجتماعى، حفظ احترام و 
عزت و شــخصیت زنان در اجتماع از مهم ترین 

دستاوردهاى عفاف و حجاب است.
امیر ســرتیپ محمــودى در ادامــه به ارائه 

گــزارش مختصــرى از جشــنواره پرداخته و 
محورهاى جشنواره را در 8 موضوع نقاشى، دل 
نوشته، شــعر، عکس، فیلم کوتاه، تئاتر، سرود و 
مســابقات کتابخوانى در حوزه عفاف و حجاب 
برشمرد وگفت: به منظور برگزارى این جشنواره 
ستاد اجرایى تحت نظر شوراى امر به معروف و 
نهى از منکر تشــکیل و سپس با تبیین و ابالغ 

شیوه نامه جشنواره ادامه یافت. 
معاون اجــراى ارتش در پایــان از زحمت ها 
و حمایت هــاى مــادى و معنــوى فرماندهى و 
سازمان هاى عقیدتى سیاسى و حفاظت اطالعات 
ارتــش و نیروهاى چهارگانــه و ادارات عقیدتى 

سیاسى تشکر  و قدردانى کرد.

  حجاب و عفاف برگ زرینى از   
  ارزش هاى انقالب اسالمى است  

در این مراســم «امیــر ســرتیپ کیومرث 
حیــدرى» فرمانده نیروى زمینى ارتش نیز طى 
ســخنانى گفت: خداوند متعال را شــاکریم که 
جشــنواره گوهر فاطمى را برگزار کردیم و امروز 
حجاب و عفاف در میــان خانواده هاى نیرو هاى 
مســلح نهادینه شده اســت. این نعمت، واال و 
ارزشــمند است و ما باید در برابر این نعمت هاى 
عظیــم، بندگى خداوند متعــال را به زیبایى به 
منصه ظهور برسانیم. حجاب و عفاف برگ زرینى 
از ارزش هاى انقالب اسالمى است که زمینه ساز 
رشد و تعالى فرهنگى جامعه اسالمى محسوب 
مى شود. امروز بانوان شاغل در نیرو هاى مسلح، 
سربازى والیت فقیه را در لباس حجاب و عفاف 

به منصه ظهور گذاشته اند.
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سرتیپ دوم بازنشسته على محمد گودرزى،کارشناس ارشد روزنامه نگارى

پیروزي  شکوهمند انقالب  اسالمی  ایران  در بهمن ماه1357 به عنوان  رویدادي  عظیم  و سرنوشت ساز، یک  اتفاق  نبود؛ بلکه  نهال  
به ثمر نشسته اي  از خون  شــهیدان  و مبارزان  مؤمن  و حق طلب  بود که  از دیرباز مبارزه  را آغاز کرده  بودند. این پیروزى، برقراري  
حکومت  الهی  در پرتو والیت  مطلقه  فقیه ، به  زعامت  رهبري  از نســل  پاکان ، ارمغان  ارزنده  فداکاري  و خلوص  امتی  اسالمی  بود که  
ِ َجمیعاً َو ال  عشــق  و عالقه  به  اسالم  راستین  و ناب  محمدي(ص) را در سینه  داشــت و با الهام  از آیه  شریفه  «َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاَّ

ُقوا»، پیوندي  وحدت آفرین  و دشمن شکن  را پی  نهاده  بود. تََفرَّ

بدون شــک  در این  وحدت ، پیونــد نیروهاي  
نظامی  و مردم  نقش  مهمــی  در پیروزي  انقالب  
اســالمی  ایفا کرد که  با موشــکافی  و ژرف نگري ، 
نقش  حیاتیِ  ارتش  در این  پیروزي  بیش  از پیش  
نمایان  می شود. وقتی  نداي  وحدت بخش  «ارتش  
فداي  ملت »، «ملت  براي  ارتش » در فضایی  آکنده  
از اخوت  و صمیمیت  بین  ارتش  و مردم  طنین انداز 
شــد و زمانی  که  امام  خمینی(ره) نیز به ســبب  
پیام هاي  حکیمانه شان  ارتش  را در انقالب  سهیم  
و ســرافراز کردند، ارتش  به  پاس  این  کرامت  و با 

لبیک  گفتن  به  امام  و مقتداي  خویش ، مسلسل ها 
را از گاز باروت  تهی  و آنها را با قدرت  ایمان  مسلح  
کرد تا آوازه  اقتدار و ایمانش ، قدرت هاي  پوشــالی  
و اســتکباري  را به چالش بکشد. بنابر این،  به جاي  
گلوله  و سرنیزه،  بر نوك  تفنگ ها ُگِل عاطفه  رویید 
و با چرخشی  وصف ناشــدنی ، حّرگونه ، نداي  «ما 
همه  ســرباز توأیم  خمینی ، گوش  به  فرمان  توأیم  

خمینی » را از اعماق  وجود سر داد.
تحول  انقالبى در ارتش  همانند پیروزي  انقالب  
اسالمی  دفعی  و اتفاقی  نبود؛ ارتش  نیز که  جزوي  

از پیکره  امت  اســالمی  به شمار می رفت ، هیچ گاه  
از ملت  جدا نبوده  اســت ، بلکه  دو ویژگیِ  مهم  در 
ارتش  وجود داشــت  که  پیونــد آن  را با انقالب  و 
حرکت  فراگیر، همراه  و همسو می کرد: یکی  رسوخ  
فرهنگ  اسالمی  در بدنه  اصلی  ارتش  یعنی  سربازان ، 
درجه داران ، افسران  و سایر کارکنان  که  هرچند بر 
اثر سایه  شوم  طاغوت  به  کمرنگی  گراییده  بود، ولی  
هرگز به  خاموشــی  نینجامیده  بود. دیگري  وجود 
مبارزان  انقالبی  از اقشــار مختلف  ارتش  که  ضمن  
حفظ  ارتباط  خود با رهبران  انقالب  اسالمی ، طیف  

نقش ارتش در پیروزى انقالب اسالمى ایران
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وسیعی  از کارکنان  ارتش  را نیز با خود همراه  کرده  
بودند و آنان  نیز همچون  آتشــی  در زیر خاکستر، 
مترصد وزیدن  نسیمى  بودند تا سوز و گداز انقالبی  

خود را ظاهر سازند.
شهید سپهبد «على صیاد شیرازى» نمونه اى از 
هزاران ارتشى غیرتمند، متعهد و دلداده به اسالم 
و انقالب بود؛ او با اینکه در دوران اختناِق طاغوت 
در ارتش بوده، نه تنها دســت از اعتقادهاى خود 
برنداشته ، بلکه با تشــکیل جلسه هاى مذهبى و 
مخفى، به صورت منسجم و سازماندهى شده، براى 
مقابله با رژیم اقدام هایى انجام  مى داده. ایشان در 
مصاحبه اى که با مرکز اسناد انقالب اسالمى داشته، 
درباره نامــه اى که براى «ســرگرد محمدمهدى 
کتیبه»، یکى از افسران مذهبى ارسال کرده، این 
جمله را مى نویســد: «در مورد برنامه هاى مذهبى 
بحمداهللا پیش مى رویم، مخصوصاً در آن قسمت 
که مى دانید.» این جمله حساسیت ضداطالعات را 
برانگیخت و از آن پس وى تحت مراقبت قرار گرفت.
(خاطرات امیر شهید سپهبد صیاد شیرازى، چاپ 

دوم، مرکز اسناد انقالب اسالمى، ص8)
امام خمینى(ره) چه خوب ارتشــیان را در آغاز 
نهضِت الهى اش شناخته بود و چه تحلیل درست و 
ژرفى از ارتش داشت که درباره آنها چنین  فرمودند: 
«مــا مى دانیم که صاحب منصبــان معظم ایران، 

درجــه داران محترم، افراد نجیــِب ارتش، با ما در 
این مقاصد، همراه و براى سرافرازى ایران، فداکار 
هستند. من مى دانم درجه داراِن با وجدان، راضى 
به این جنایات و وحشــی گري ها نیستند. من از 
فشارهایى که بر آنها وارد مى شود مطلع و متأسفم. 
من به آنها براى نجات اسالم و ایران، دست برادرى 

مى دهم.» (صحیفه امام، ج 1، ص196)
با چنین  شــرایطی  و با تکیه  بر این  دو ویژگی ، 
ارتش  ایران  با برهم  زدن  محاسبه هاى سردمداران  
زر و زور کــه  تصور می کردند در شــرایط  انقالب ، 
ارتش  از آنها حمایت  خواهد کرد، به  ملت  رو کرد 
و حرکتی  نو در تاریخ  ارتش هاي  جهان  به  نمایش  

گذاشت  که  تا آن  روز، کمتر سابقه  داشت .
پرواضح اســت، این گونه نبود که همه کارکنان 
ارتش در قبل از انقالب اســالمى ایــران دین دار 
نباشــند و یا با مردم خود بیگانه و رو در روى آنها 
قرار گرفته باشــند؛ اگرچه تعدادى از فرماندهاِن 
رده باالى ارتــش به دلیل سرســپردگى به رژیم 
طاغوتى شاه، از ملت بریده و تمام قد و افراطى در 
جهت منویات ضدمردمى و ضددینِى شاه و اربابان 
او بودند، اما قاطبه ارتشیان، به ویژه درجات میانى و 
پایین، متدین و با مردم بودند. اگر چنین نبود، در 
ایام حکومت  نظامى و درگیرى هایى که در جریان 
انقالب بین ارتش و مردم پیش مى آمد، قطعاً تعداد 

بیشترى از مردم کشته مى شدند. «دکتر مصطفى 
چمران»، وزیــر دفاع جمهورى اســالمى ایران، 
در نطق خود در مجلس شــوراى اســالمى در23 
تیرماه1359 در دفاع از ارتش به این واقعیت اذعان 
مى کند و مى گوید: «مسئله اى را که مى خواهم به 
عرض شما برسانم این است که این ارتش با تمام 
هجوم و حمله اى که به آن مى شود، ارتشى نبود که 
با ملت ما بجنگد، پیروزى انقالب ما در سایه این 
حقیقت بود که ارتش به ملت ما پیوست و نجنگید. 
یک ارتش پانصدهزار نفرى اگر مى خواست با ملت 
بجنگد، میلیون ها کشته مى دادند. ارتش به ملت 
پیوست و طاغوت احساس کرد که این وفادارى به 
منفعت طاغوت نیست. بنابراین گریخت، بنابراین 
ارتشــى است که اکثریت مطلق، به نفع ملت و به 

نفع انقالب ما است.»
«حجت االسالم محمدصادق کامالن» نخستین 
سیاســى)  ایدئولوژیک(عقیدتى  سیاســى  مدیر 
نیروى زمینى ارتش نیــز در مصاحبه با خبرنگار 
مجله صف، در پاســخ به ســؤالى درباره کارکنان 
ارتش، نظرى مشابه دکتر چمران دارد و مى گوید:

 «...اما در مورد پرسنل موجود در ارتش این را اول 
من عرض کنم که نظر ما در مورد پرسنل موجود 
در ارتش به طورکلى همان نظرى اســت که امام 
قبــل از پیروزى انقالب و بعــد از پیروزى انقالب 
داشــتند. یعنى ارتش ما یک ارتشى است نجیب، 
ارتشى است که اکثریت پرسنل آن از اقشار متدین 
و متوسط جامعه برخاسته است و به همین دلیل 
بود که چنانچه دیدید، اینها تسلیم انقالب شدند و 
حاضر نشدند دست به کشتار آنچنانى بزنند، حال 
اینکه این امکانات برایشــان بــود. در انقالب هاى 
دیگر اگر شما نگاهى بکنید، خصوصاً انقالب اکتبر 
روسیه و انقالبات دیگر، مى بینید که ارتش خیلى 
جنایات کرد، اما در ایــران قضیه این جور نبود.» 

(مجله صف، شماره33، شهریور1361، ص22)
ســرهنگ «رحمــت اهللا شوشــترى رضوانى» 
کــه خــود از پدیدآورنــدگان حماســه ماندگار 
19 بهمن1357 اســت، درباره نقــش ارتش در 
پیــروزى انقالب چنین مى گوید: «در همان زمان 
که کشــور ما در حال انقالب بود، در افغانستان، 
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ارتش آن کشــور بــا هماهنگى ارتش شــوروى، 
مردم افغانستان را سرکوب مى کرد. در نیکاراگوئه 
نیز ارتش، مردم کشــور خود را بمباران مى کرد، 
ولى ارتش ایران حتى یک گلوله ســنگین مانند 
گلولــه تانک به ســمت مــردم انقالبى شــلیک 
نکــرد؛ یعنى ارتش ایران اصًال نخواســت با مردم 
کشــورش رو در رو شود... در آن روزها نود درصد 
تیرهــاى ارتش به صورت هوایى شــلیک شــد.»

(حماسه ماندگار، على حسین احمدى، ص168)
در بحبوحه تظاهــرات و درگیرى هاى خیابانِى 
پیش از انقــالب، امام خمینــى(ره) همانند آغاز 
نهضــت خود، به ارتش، خوشــبین و به همکارى 
آن و پیوســتنش به انقالب امیــدوار بوده اند. زیرا 
اگر چنین نبود، نیروهاى ارتشــى را با این فراز از 
ســخنان خود توصیف و تکریم نمى کردند. ایشان 
مى فرمایند: «من از ارتش محترم ایران سپاسگزارم 
که در راهپیمایِى عظیم تهران و سایر شهرستان ها 
به روى مردم وطن خواه خویش، که از ستمکارِى 
پنجاه ســاله دودمان پهلوى به جان آمده اند، آتش 
نگشــودند و دســت خود را به جنایت بزرگى که 
کار همیشــگِى فرمانروایان اســت آلوده نکردند. 
من در این موقع حســاس که کشــور و وطنمان 
در لب پرتگاه و بر ســر دوراهى سقوط یا استقالل 
واقع شده است، دســت خود را به سوى نیروهاى 
زمینى، هوایى و دریایِى وفادار به اســالم و وطن 
دراز مى کنم و براى حفظ استقالل و بیرون آمدن 
از یوغ اســارت و ذلت، از آنان استمداد مى کنم.» 

(صحیفه امام، ج 3، ص457)
در کتابى که تحت عنوان «گزارش زمســتان 
57» بــه قلم مرحوم ســرهنگ «جلیل جبارى» 
به رشــته تحریر درآمده، در یک مقطع سه ماهه، 
اداره  گزارش هــاى  بهمــن1357)  و  دى  (آذر، 
ستاد بزرگ ارتشــتاران درباره وضعیت تظاهرات 
مردمى و اقدام هاى انقالبى ارتشــیان و همکارى 
و مشــارکت آنها در تظاهرات خیابانى علیه رژیم 
ستم شــاهى به طور دقیق و با ذکر جزئیات آمده 
اســت. مطالعه این گزارش ها مى رساند که ارتش 
در آن مقطــِع تاریخــى نه تنها همــراه انقالب و 
مــردم انقالبى بــوده که بعضاً نیــز به دلیل عدم 
مقاومــت در برابر مــردم، تعــدادى از آنها مورد 
ضــرب و جرح قرار  گرفته و یا کشــته  شــده اند! 
(ر.ك به گزارش زمستان 57 (گزارش هاى روزانه 
اداره ســوم ارتش از وقایع انقالب)، جلیل جبارى، 
انتشارات سازمان عقیدتى سیاسى ارتش، 1372)

فراتر از این، مبارزان انقالبى و زندانیان سیاسى 
از کارکنان ارتش که در زندان هاى ساواك بوده اند 
و تعداد آنها به بیش از صد نفر مى رسد، خود گواه 
صادقى است که نشان مى دهد اغلب ارتشیان در 
قبل از انقالب، دل در گروِ نهضت امام(ره) داشته  و 
همراه با خواست مردم بوده اند. آنچه این حقیقت را 
اثبات مى کند، آمار شهداى درگیرى  و تقابل ارتش 
و مــردم از پانزده خردادماه1342 که آغاز نهضت 
امام (ره) است تا بیست و دوم بهمن ماه1357، روز 
پیروزى انقالب اسالمى ایران، بنا به روایتى، بیش 

از 10 هــزار نفر و به روایــت دیگر، کمتر از هفت 
هزار نفر بوده اســت. این در حالى است که برخى 
منابع دیگر، مجموع این شهدا را کمتر از سه هزار 
نفــر ذکر کرده اند. به هرحال، هر یک از این آمارها 
درست باشد، روشــن مى کند ذات ارتِش ایران با 
تمامى موضع گیرى هایى منفى که علیه آن شده، 

از برادرکشى مبراست.
به  خاطــر داریم کــه، در روز 19 بهمِن همان  
ســال،  جمع  کثیرى از فرزندان  ارتشی  این  ملت  
بــا رژه اي  نمادین  در محل  اقامتــگاه  رهبر بزرگ 
انقالب  اسالمی،  چنان  تأثیري  در سرعت  بخشیدن  
به  روند پیروزي  انقالب  داشــتند  که  مقام  معظم  
رهبري(مدظله العالــى)  در توصیــف  آن  واقعــه 
می فرمایند: «آن روز احساسات ما اگر بخواهد در 
یک جمله خالصه بشــود، این طورى مى شود که 
احساس کردیم ما پیروز شدیم. یعنى بزرگ ترین 
سدى که تصور مى شــد در مقابل انقالب مانعى 
ایجاد خواهد کرد، آن روز احســاس شــد دیگر 
وجود ندارد. قبًال تصور مى شد ارتش با خون ریزى، 
انقــالب را عقب خواهــد انداخت؛ هم دشــمن 
تصورش این بود، هم خود ما این بیم را داشــتیم. 
علت هم این بود که کسانى بر ارتش مسلط بودند 
که جــز این، از آنها چیزى انتظار نمى رفت. وقتى 
که دیدیم جوان هاى ارتش که نشــان دهنده بدنه 
اصلى ارتش اند، آن طــور در مقابل مظهر انقالب، 
یعنى امــام رژه رفتند و اظهــار همراهى کردند 
و شــعار دادنــد و بعد پرچمشــان را آوردند باال، 
دادند خدمت امام که امام امضا کنند؛ احســاس 
کردیــم که این ســد و این مانع وجــود ندارد.» 
(خاطره رهبر معظم انقــالب از بیعت همافران با 
امام خمینى(ره)، مرکز اســناد انقالب اسالمى، به 

نقل از سایت تبیان)
با چاپ  عکس  رژه  تاریخی 19 بهمن ماه1357 
همافران ، چنان  بنیان  پایه هاي  ستم شاهی  سست  
شد که  سرسپردگان  رژیم  تردیدشان  مبنی   بر در 
اختیار نداشتن  ارتش ، به  یقین  مبدل  شد و به  فاصله  
چند روز یعنی  در روز 22 بهمن ماه1357،  نهضت 
خالصانه  امت  اسالمی  به  رهبري  امام  خمینی(ره)  

به  ثمر نشست  و انقالب  به  پیروزي  رسید.

شماره 26484



طرح توانمندسازي بنیاد تعاون ارتش در چیتگر
على حسین احمدى

  لطفاً در ابتدا به صورت مختصر بیان کنید  
چه شــد که «طرح توانمندسازى کارکنان 
ارتش» در برنامه بنیــاد تعاون ارتش قرار 

گرفت و هدف آن چیست؟
براى ورود به این مبحث، اجازه بدهید من 
ابتدا اشــاره اى به تحوالتى که در چند سال 
اخیر در بنیاد تعاون ارتش جمهورى اسالمى 
ایران، در بخش معیشــت و مسکن رخ  داده 
است داشــته باشیم. من باید از امیر سرتیپ 
«خرم طوســى» یادى کنم، زیرا بى تردید هر 
اتفاقى که افتاده، حتى ایجاد بســتر مناسب 
و تحوالتى که اکنون در پیش است، همه در 

بنیاد تعاون ارتش جمهوري اسالمی ایران در منطقه  22 تهران در حال ساخت شهرکى پیشرفته با نام شهرك مسکونى چیتگر است. 
این شهرك که در ضلع غربى دریاچه زیباى چیتگر در حال احداث است، بزرگ ترین پروژه بنیاد تعاون ارتش به شمار می رود که داراى 
20هزار واحد مسکونى خواهد بود. از پنج پهنه تشکیل شده که با حروف انگلیسى A تا E نمایش داده مى شوند و یکى از زیباترین و 

پیشرفته ترین شهرك هاى در حال ساخت کشور به حساب می آید.
با گذشت مدت زمان کوتاهی از انتصاب امیر سرلشکر موسوي به سمت فرماندهی کل ارتش جمهوري اسالمی ایران، با تدبیر بسیار 
خوب ایشان، در راستاي بهره مندي تعداد بیشتري از کارکنان ارتش از منافع بنیاد تعاون ارتش و خانه دار شدن آنها، طرحی با عنوان 
«طرح توانمندسازى بنیاد تعاون ارتش»، شامل سهام هاى 50 مترى و 20مترى تعریف و به متقاضیان واگذار شد. مراسم کلنگ زنى این 
پروژه 5280 واحدى با عنوان پروژه «طبیعت چیتگر» چندي قبل برگزار شد که مهندس «جعفر آقایى» مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش 
در حاشیه مراسم گفت: اولویت اصلى بنیاد تعاون ارتش، اجراى تدابیر فرمانده کل ارتش و توجه به موضوع مسکن و معیشت کارکنان 
است؛ با همت مسئوالن این بنیاد و پشتیبانى هاى ستاد ارتش در بحث تأمین مسکن کارکنان، جهش بسیار خوبى در حال رخ دادن 
است. ما تالش می کنیم که در مرحله اول پروژه هاى نیمه تمام گذشته را تکمیل و در مدت زمان مقرر تقدیم همکاران عزیز کنیم. طرح 

توانمندسازى کارکنان، مرحله دوم اقدامات ما است که یکى از تدابیر بسیار خوب ارتش به شمار مى رود.
درخصوص محل اجرا، مزیت هاى آن و هر آنچه الزم اســت اعضا در این خصوص بدانند، با جناب  مهندس آقایى مدیر عامل بنیاد 
تعاون ارتش به گفت وگو نشسته ایم. آنچه مى خوانید بخشــى از گفت وگوى ما با ایشان است و ادامه گفت وگو را که به پروژه هاى در 
دست اجراى بتاجا در چیتگر، طرح شهید کشورى اصفهان، ساماندهى شهرك شهید بهشتى و سایر موارد است، در شماره هاى آینده 

مجله صف خواهید خواند.

برنامه هایى بود که به مســاعدت ایشان انجام 
شده است.

 من از سال 1372 در زمینه کارهاى عمرانى 
در خدمت ارتش جمهورى اسالمى ایران قرار 
گرفتم و از آن ســال به انتخاب شخص امیر 
خرم طوسى در مجموعه شرکت عمران آبشار 
اسپادانا اولین کارها را شروع کردم. البته در 
ســال 1372 در تعاونى مسکن گروه هاى44 
و 55 توپخانه اصفهان کار را شــروع کردم و 
از ســال 1376 وارد بنیاد تعاون شدم. از آن 
 زمان  یک همراهى خوبى با امیر خرم طوسى 
داشــتم و برطرف کردن چالش هاى بســیار 

سنگینى را که در پروژه هاى عقب افتاده بنیاد 
تعاون ازجمله در شــهید کشــورى اصفهان 
و چیتگر وجود داشــت، شــروع کردیم. این 

همه آنچه باید درباره پروژه D ارتش بدانیم... 
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پروژه ها باتوجه به  قابلیت هایى که داشــتند 
مى توانستند پاسخ گوى نیاز مسکن متقاضیان 
باشــند، اما به دالیل مختلف با چالش هایى 
مواجه شــده بودند؛ مثًال در پروژه شــهید 
کشــورى قرار گرفتن پروژه در مسیر توسعه 
شهرى براســاس طرح باالدستى شهردارى 
اصفهان، یکى از مشکالت بود، در تهران  هم 
بــا چالش هایى مواجه بودیم و این موضوع ها 
باعث شــدند زمان بسیار زیادى طى شود تا 
بتوانیم مصوبه هاى الزم را براى این پروژه ها 
برنامه ریزى کرده و توافق هاى الزم را داشته 

باشیم. 
اما از ســالى که «امیر سرلشکر موسوى» 
فرماندهى ارتش جمهورى اســالمى ایران را 
عهده دار شدند، یک برنامه ریزى بسیار خوب 
در بحــث تأمین منابع رخ داد و آن شــروع 
تحول در بحث مســکن بود. بالفاصله بعد از 
انتصاب امیر بزرگوار موسوى در سال 1396، 
ایشان همه پروژه ها را بررسى کردند و سپس 
با احضار مدیران و بررســى تمام گزارش ها، 
طرح ریزى هایى روى ســاختار ســازمانى و 
اجرایى پروژه ها و منابع  انجام شد که بسیار 
عالى بود و امور پویا شــد. توانستیم دالیلى 
که منجر به  ُکندى یــا توقف پروژه ها بودند 

را شناسایى کنیم و گروه هاى بسیار قوى در 
این زمینه مأمور شدند؛ از تهران  یک گروه به 
اصفهان آمدند که ما در خدمت آنها بودیم و 
با اطالعات کافى تعامــالت الزم را با مراجع 
ذى صالح به وجود آوردنــد و تأمین منابع از 

مناطق مختلف انجام شد. 
«طرح توانمندسازى کارکنان ارتش» یکى 
از طرح هاى ویژه ارتش جمهورى اســالمى 
ایران و کار بسیار بزرگى است. هرچند ممکن 
اســت عده اى اعتقاد داشته باشند اجراى آن 
خیلى سخت اســت، اما به نظر بنده عدالت 
در این طرح بــراى کارکنان ارتش بســیار 

خوب رعایت شده است. طرح توانمندسازى 
کارکنان ارتش، به این صورت تعریف شــد 
که به جــاى 5هزار نفــر، تعداد بیشــترى، 
یعنــى 16هزار نفــر از آن انتفاع ببرند و این 
تصمیم حداکثر عدالت محورى بود که توسط 

هیئت رئیسه ارتش تدبیر شد.
اما به هر حال اجراى این طرح، کار بسیار 
ســختى است؛ 16 هزار نفر منتظر هستند و 
همه مى خواهند مســکن دار شــوند و نگران 
هستند و مى گویند با 50 متر من به مسکن 
نمى رســم، اما من مى گویم بله با 50 متر به 
مسکن نمى رسید، اما اگر با یکى از دوستان 
خودتان تجمیع کنید و بیایید انتخاب واحد 
کنیــد، هرکدام نصف واحــد را دارید. بدون 
اغراق عرض مى کنم، سه یا چهار سال دیگر 
که شــما مى خواهید خانه را تحویل بگیرید، 
آنجا مترى 50میلیون تومان و حتى بیشــتر 
از اینها خواهد بود و با فروش 50متر شــما 
مى توانید در شهرستان یا یک محله متوسط 

تهران صاحب مسکن شوید. 
بنابراین من فکر مى کنم طرح توانمندسازى 
کارکنان ارتش تدبیر بسیار خوبى است و فقط 
توصیه من به ســهام داران عزیز این است که 
ســهام خود را نفروشند؛ تجمیع کنند یعنى 
به اتفاق بیاینــد برنامه ریزى کنند که به یک 
واحد برسند. در این طرح ما متراژ واحدها را 
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پایین آوردیم و به حدود 100 متر رســاندیم 
که در نتیجه کارکنان ارتش راحت تر مى توانند 
صاحب مسکن شوند. بعضى ها به ما این خرده 
را مى گیرند که ما پول داریم ولى اکنون سهام 
فروشى در بازار نیست که ما بخریم. ُخب این 
ُحسن این طرح اســت که سهامش در بازار 
کمیاب شده است؛ این مجموعه استعدادش 
مشــخص اســت، یعنى ارزش آن با نزدیک 
شدن به مرحله شــروع و تبدیل شدنش به 
مسکن، روزبه روز باالتر مى رود. فروش سهام 
توســط هرکدام از ســهام داران، به نظر من 
نوعى ضرر مبین اســت؛ اکنون افرادى که از 
موضوع آگاه هســتند، آماده اند بیایند در این 
طرح ســرمایه گذارى کنند و به ما مى گویند 
اگر دارید 200سهم 50 مترى به ما بفروشید؛ 
یعنى آماده اند این اتفــاق را رقم بزنند، ولى 
برنامه ریزى فروش ما در مجموعه ها به صورت 
واحدى اســت، اصــًال روى ســهام صحبت 
نمى کنیم. من از عزیــزان خواهش مى کنم 
سهامشــان را نفروشند و تجمیع کنند. هیچ 
اشکالى ندارد، این 50 متر ارزش ریالى باالیى 
براى آنها خواهد داشــت و مى توانند بعداً در 
محلى که مناسب زندگى است، مسکن خود 

را پیگیرى کنند. 
از نظــر برنامه ریــزى براى اجــراى طرح 
اجــرا  روش  خوشــبختانه  توانمندســازى، 
مشارکتى است؛ نحوه مشارکت ما با مجموعه 
مثل گذشته نیست؛ سهام داران از این نظر نیز 
مطمئن باشند، چون بعضى ها از هر ترفندى 
استفاده مى کنند تا اعضا را ناامید کنند. ُحسن 
این طرح این اســت که منابعش مشــخص 
شده و شرکت ترکیه اى به  نام شرکت آرشام 
کارهایى را که براى ارتش انجام داده، به خوبى 
تمام کرده و در پروژه هاى شهید قرنى، شهید 
بهشــتى و دزفول براى ما کار کرده اســت. 
درمجموع این شرکت امانت دار است و قطعاً با 
این روشى که در پیش گرفتیم، هیچ راه ضرر 

و زیانى براى اعضا وجود نخواهد داشت. 

  قرار ارتش  کارکنان  توانمندسازى   طرح 
است در کدام قســمت از چیتگر اجرایى 

شود؟
مــا در چیتگر پهنه اى داریــم به نام پهنه 
D که مقابل باغ گیاه شناســى است و از نظر 
محیطى در جاى بســیار خوبــى قرار گرفته 
اســت؛ از نظر دسترســى به بزرگراه ها واقعاً 
فوق العــاده اســت و مى توان گفــت  از نظر 
مکانى، نسبت به پروژه هاى قبلى برترى هم 
دارد. بعضى از دوســتان وقتى از کنار محل 
اجراى پروژه عبور مى کنند، مى بینند مقدارى 
با پروژه هاى ساخته شده فاصله دارد و نگران 
مى شوند که نکند دسترسى آن دشوار است؛ 
ولى اصًال این طور نیست؛ این پروژه دسترسى 
بــه اتوبان حکیــم را دارد و از  طرف دیگر به 
اتوبان همت دسترســى دارد؛ چون از  اتوبان 
پژوهش راحت به همت وصل مى شــود و از 
نظر دسترسى واقعاً قابلیت بیشترى نسبت به 

سایر پروژه ها دارد. 
در طــرح توانمندســازى کارکنان ارتش، 
برج ها را تقریباً در استاندارد برج هاى خودمان 

در کشور، یعنى حدود 230 واحد دیده ایم.
روى نماى پهنــه D نیز خیلى خوب کار 
کرده ایم که بــه زودى نماى آن را براى همه 
دوســتان رونمایى مى کنیم تا ببینند و من 
مى دانم که اعضا خوشــحال خواهند شــد. 
بنابرایــن به نظــر بنده هــم موقعیت پهنه 

طبیعت از پهنه هاى دیگر چیتگر بهتر است 
و هم دید و منظر خوبى دارد که واقعاً نسبت 

به بقیه امتیازهاى بسیار باالیى دارد.

  توانمندسازى طرح  در  که  شــده  اعالم 
کارکنان انتخاب واحد زودتر انجام مى شود؟

ممنونم از ســؤال بسیار مهم شما. بله من 
این را با تأکید به اعضاى محترم مى گویم که 
هرکس حتى اگر به دالیلى که ما نمى توانیم 
مانعش شویم، قصد فروش سهامش را دارد، 
صبر کند تا انتخاب واحد انجام شــود. سعى 
مى کنیم انتخاب واحد در یکى دو ماه آینده 
انجام شود و سهام وقتى به واحد تبدیل شود، 
ارزش افزوده خوبى خواهد داشــت. بنابراین 
من درخواســت مى کنم هیچ کس سهامش 
را نفروشد. البته این کار یعنى تجمیع سهام 
افراد و انتخاب واحــد آنها براى بنیاد تعاون 
ارتــش کار را خیلى ســخت مى کند؛ چون 
اعضا زمانى که انتخاب واحد مى کنند ممکن 
است با همدیگر جفت نشــوند؛ ما حتى در 
پایان اگر به جایى رســیدیم که نتوانســتیم 
اعضا تجمیع کنند، آن ســهم ها را سهامى از 
واحد قرار مى دهیم؛ یعنى نمى گذاریم اعضا 
مجبور شوند سهام خود را بفروشند. بنابراین 
من از همه عزیزان مى خواهم سهام هایشان را 
نفروشند تا یکى دو ماه آینده که قطعاً انتخاب 

واحد را برنامه ریزى مى کنیم. 
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نمایش «نى- زار» روایتى مستند از شرح شهادت و رشادت هاى دو 
تن از عقابان تیزپرواز نیروى هوایى الهى ارتش؛ شهیدان «فریدون 
ذوالفقارى» و« محمدرضا نوروزى» از خلبانان گردان11 شناسایى 
است که در ســال1365 پس از بازگشت از مأموریت عملیاتى در 
منطقه عملیاتى جنوب مورد اصابت موشــک هواپیماهاى دشمن 
بعثى قرار گرفتند و هواپیماى آنها در«تاالب هورالعظیم» سقوط 
کرد و خلبانان آن به فیض عظماى شهادت نائل شدند. این نمایش 
برگرفته از کتاب «فرمانده گردان11» به قلم مهدى بابامحمودى از 
زبان«امیر سرتیپ خلبان فرج اهللا فرسیابى» همرزم شهیدان و به 
کارگردانى سیدمحمدرضا زمانى و اجراى هنرمند هم وطن ارمنى 
«اروین گالستیانس» است که در جشــنواره تئاتر سپهر نیروى 
هوایى اجرا و به همراه پنج اثر دیگر به جشــنواره سراسرى تئاتر 

«میثاق» ارتش راه یافت. 
نمایش «نى- زار» در جشنواره تئاتر میثاق ارتش هم درخشید 
و توانست جایزه اول کارگردانى، اول نویسندگى، اول بازیگرى و 
دوم طراحى پوســتر و بروشور را از آن ِخود کند. این اثرى هنرى 

به دعوت جشــنواره کشــورى «تئاتر مهرگان» که زیر نظر 
وزارت ارشاد برگزار شد، موفق به کسب جایزه کارگردانى شد 
و به عنوان یکى از ســه اثر برگزیده براى اجراى عمومى معرفى 
شد. همچنین این اثر با حضور در جشنواره تخصصى لشکرى 
ستاد کل نیروهاى مسلح «سنگر» نیز توانست رتبه اول را کسب 
کند. نمایش «نى -زار» در آخرین حضور افتخارآفرین خود در 
جشنواره هاى معتبر سراسرى و کشورى، موفق به کسب تندیس 
بهترین اثر جشنواره کشورى مردمى ستاد کل نیروهاى مسلح 

«فانوس» شد و به مقام اول رسید. 
در همین راســتا مراسم تقدیر از دســت اندرکاران این اثر 
فاخر هنرى با حضور« امیر ســرتیپ خلبــان حمید واحدى» 
فرمانده نیروى هوایى ارتش، «حجت االسالم و المسلمین عباس 
محمدحسنى» رئیس سازمان عقیدتى سیاسى ارتش، «دکتر آرا 
شاهوردیان» نماینده ارامنه در مجلس شوراى اسالمى و جمعى 
از فرماندهان، پیشکسوتان و خلبانان هشت سال دفاع مقدس 

در سالن بریفینگ فرماندهى نیروى هوایى ارتش برگزار شد.
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اثرى فاخر در وصف رشادت و شهادتاثرى فاخر در وصف رشادت و شهادت
 گزارش  مراسم تقدیر از دست اندرکاران نمایشنامه نى -زار گزارش  مراسم تقدیر از دست اندرکاران نمایشنامه نى -زار

ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى



 زنده نگه داشتن ارزش هاى دفاع مقدس   
 وظیفه ما است 

در ابتــداى ایــن مراســم «امیــر ســرتیپ 
خلبان حمیــد واحدى» فرمانــده نیروى هوایى 
گفت: دشــمن براى مبــارزه با احیــاى هویت

 ایرانى-اســالمى با ابزار امپراتورى رســانه اى و 
استفاده از بستر فضاى مجازى اقدام به لشکرکشى 
سیاسى و فرهنگى علیه ملت ایران کرده و وظیفه 
ما است که در برابر این جنگ رسانه اى و فرهنگى 
از نســل جوان به خوبى محافظت کــرده و براى 
غنى ســازى اوقات فراغت و بســط و گســترش 
فرهنــگ غنى ایرانى-اســالمى بیــش از پیش 
چاره اندیشى کنیم. راز موفقیت در عرصه فرهنگى 
و ایستادگى در برابر تهاجم فرهنگى دشمن، عدم 
اکتفا به وضع موجود و حرکت در مســیر رشد، 
تقویت و بسترسازى براى مشارکت حداکثرى در 
این عرصه اســت و خوشبختانه در راستاى تعالى 
فعالیت هاى فرهنگى و هنــرى در نیروى هوایى 
ارتش با راهبردهاى ســازمان عقیدتى سیاسى و 
تالش کارکنان اداره عقیدتى سیاســى، عالوه بر 
فعالیت هاى قرآنى، فعالیت هاى فرهنگى و هنرى 
نیز در بیــن کارکنان پایور، وظیفه و خانواده ها با 
رویکرد پاسداشــت و زنده نگه داشتن ارزش هاى 

دفاع مقدس و تقویت روحیه سلحشورى انسجام 
بســیار خوبى پیدا کرده و موفقیت تئاتر نیروى 
هوایى در جشــنواره هاى میثاق، فانوس و سنگر، 

گواهى بر این ادعاست.

 زبانى نافذتر از زبان هنر وجود ندارد  
در ادامه مراســم، «حجت االسالم والمسلمین 
عباس محمدحسنى» رئیس ســازمان عقیدتى 
سیاســى ارتش جمهورى اســالمى ایران گفت: 
جنگ با هدف انهدام نظام اســالمى آغاز شــد. 
این عین چیزى اســت که حزب بعث اعالم کرد 
و زمانى که جنگ را شــروع کردند، ابتدا ادعاى 
ارضى و مرزى داشتند، ولى بعد که جلوتر آمدند و 
اشغال به کامشان شیرین آمد، موضعشان را تغییر 
دادند و اعالم کردند جنگ به پایان نخواهد رسید، 
مگر رژیم جمهورى اسالمى ایران به کلى منهدم 
شــود. چرا به این هدفشان نرســیدند؟ به خاطر 
وجــود همین قهرمانان از خودگذشــته بود؛ اگر 
نبودند ذوالفقارى ها، نوروزى هــا و ده ها قهرمان 
دیگر و اگر آنها حســین وار(ع) و ابوالفضل وار(ع) 
دل به دریاى خطر نمى زدند و از موجودیت نظام، 
میهن و مکتب اسالم دفاع نمى کردند، قطعاً با آن 
پشتیبانى هاى بى نظیرى که دستگاه استکبارى از 

صدام داشتند، مى توانستند به هدفشان که انهدام 
کامل نظام نوپاى انقالب اسالمى ایران بود، برسند. 
ولى قبل از همه نیروى هوایى در نوك پیکان دفاع 
از شرف این ملت به صحنه آمد و بعد هم نیروهاى 
دیگر و نیروهاى مردمى و همه تبدیل به یک تن 
شــدند و در برابر دشمن ایستادند. ملت ایران در 
آن مقطــع، از این امتحان بزرگ الهى ســربلند 
بیرون آمد و آبــرو و هویت ملى خودش را حفظ 
کرد و اقتدارش را به رخ دنیا کشید و نشان دادیم 
ما تربیت شدگان مکتب عاشوراییم و جنگ طلب 
نیســتم، ولى اگر کســى جنگى را به ما تحمیل 
کند، امام حســین وار(ع) آنچنان از خودمان دفاع 
مى کنیم که براى سایر آزادگان جهان الگو شویم.

 امروز دفاع مقدس ما یک مکتب شده است و در 
همه جاى دنیا یک فرهنگ متعالى دفاعى به شمار 
مى رود و از آن الگــو مى گیرند. جنگ با آن همه 
افتخار و ایســتادگى تمام شــد، ملتى که خیلى 
خوب جنگیده باشد، اما نتواند گذشته افتخارآمیز 
خودش را زنده نگه دارد و فرهنگ جنگ و دفاع را 
به نسل هاى بعدى منتقل کند، مثل این است که 
جنگ نکرده و محکوم به مرگ فرهنگى، تاریخى، 
سیاســى و اجتماعى است؛ چون کم کم در تاریخ  
فراموش مى شــود. هر ملتى که مى خواهد زنده 
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سیاســى، اجتماعى، فکــرى، فرهنگى و مکتبى 
باشد، باید بتواند افتخارات گذشته خودش را اوالً 
زنده نگه دارد و ثانیاً به نســل هاى بعدى منتقل 
کند که در این زمینه نیاز به کار فرهنگى اثرگذار 
و یک زبان نافذ اســت و زبانى نافذتر از زبان هنر 
وجود ندارد. درواقع رساناترین ابزار انتقال فرهنگ 
پیشینیان به نســل هاى بعدى همین زبان هنر 

است. 
خوشــبختانه در این زمینــه گام هاى خوبى 
برداشته شده اســت. ارتش فکرى فرهنگى نظام 
جمهورى اســالمى ایران حتى در زمان کرونا هم 
موضوع فرهنگ را از دســتور کار خودش خارج 
نکرد و به گفته کارشناســان و صاحب نظران، در 
ایــن ایام که در خیلى از جاها چراغ هنر خاموش 
بود، چراغ هنر در ارتش بسیار پرنور عمل کرد. در 
همین دو سال گذشته ما 134 مورد تئاتر به روى 
صحنه بردیم که ســى مورد از آنها به جشــنواره 
نهایى راه یافتند. ازجمله این ها همین نمایش نى-

 زار بود. منتهى آنچه انجام شــده، الزم بوده ولى 
کافى نیست، چراکه دفاع مقدس خیلى بزرگ تر 
از 134 تئاترى است که ما به روى صحنه برده ایم. 
حضرت آقــا (مدظله العالــى) مى فرمایند: «گنج 
جنگ مى تواند تا قرن ها تاریخ بشــریت را به طور 
مثبــت تغذیه کند». در پایان تشــکر مى کنم از 
اروین گالستیانس، از جامعه ارامنه ایران عزیزمان 
کــه این نقش را بــه زیبایى هرچه تمــام ایفا و 
یاد و خاطره دو قهرمان دفاع مقدس، شــهیدان 

ذوالفقــارى و نوروزى را با زبــان هنر بیان کرد. 
امیدواریم این راهى که آغاز شده، یعنى استفاده 
از زبان  هنر در انتقال ارزش هاى دفاع مقدس به 

نسل جدید، روزبه روز بیشتر شود.

  با اجراى نمایش «نى- زار» 
  حال و هواى من کامًال عوض شد  

در ادامه مراسم، «دکتر آرا شاهوردیان» نماینده 
ارامنه در مجلس شوراى اسالمى گفت: با اجراى 
نمایش «نــى- زار» حال و هواى من کامًال عوض 
شد و مرا به بخشــى از تاریخ و زندگى ام برد که 
شاید در آن مقطع 10سال بیشتر نداشتم و چون 
مثل امروز فضاى مجازى نبــود، به خوبى فضاى 
دفاع مقــدس را درك نکردم. امیــدوارم اجراى 
این قبیل نمایش هــا فقط منحصر به فرماندهان 
نباشــد، بلکه در مدارس، دانشگاه ها و حتى براى 
ما نمایندگان اجرا شود، چون دوران دفاع مقدس 
بخشى از زندگى و تاریخ ما است. دورانى که در آن 
همه ملت ایران از مسلمانان گرفته تا سایر ادیان 
توحیدى و اقلیت هاى دینى در کنار هم از خاك 
کشورمان دفاع کردند و اگر امروز من اینجا راحت 
صحبت کرده و این نمایش را نگاه مى کنم، به دلیل 
امنیتى است که همین شهدا، جانبازان و ایثارگران 
براى ما ایجاد کردند. آن زمان اگر دشمن از زمین 
و هوا قصد داشــت به کشــور ضربه بزند، امروز 
تالش مى کنــد از طریق فضاى مجــازى اتحاد، 
وحدت و همدلى که بین اقشــار مختلف جامعه 

و ادیــان مختلف وجود دارد را خدشــه دار کند و 
وظیفه ما است که این وحدت و همدلى را بیشتر 
از گذشته داشته باشیم. بسیار خوشحالم که آقاى 
گالستیانس یکى از ایرانیان ارمنى، این نمایش را 
به زیبایى اجرا کرد و نشــان داد که ما همه عضو 
یک خانواده بزرگ یعنى ایرانیم و براى ما اولویت 
دفاع از آب و خاك ایران عزیز است و هر زمان که 
نیاز باشــد جوانانى مانند آقاى گالستیانس، براى 
دفاع از این آب و خاك کامًال آماده اند. از مسئوالن 
نیــروى هوایى ارتش که ارتباط بســیار خوبى با 

جامعه ارامنه کشور دارند، تشکر مى کنم. 

بیان  براى  کوچکى  نقش  که  خوشحالم 
حماسه هاى دفاع مقدس داشتم

«اروین گالستیانس» بازیگر اجراى نى -زار نیز 
گفت: براى من تجربه فوق العاده اى بود؛ بازى در 
مقابل چشمان خلبانان و رزمندگانى که در دوران 
دفاع مقدس خودشــان بارها همان ســختى ها و 
فشارها را متحمل شده بودند، سخت بود و  وقتى 
صداى گریه شان را از صحنه شنیدم، خدا را شکر 
کردم که در زندگى ام این فرصت به من داده شد 
تا من هم نقش بســیار کوچکى در این حماسه 
بزرگ داشته باشم. از فرماندهى محترم و مسوالن 
اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى کمال تشکر 
دارم که بســترى را براى عرضه و تجربه هنر در 
اختیار ما جوانان قــرار مى دهند و به خوبى ازآن 

حمایت مى کنند.
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داده و باتوجه به اینکه راه و روش انقالب نیز 
در آن مســتتر بوده، تبیین و در نظر داشتن 
بیانیــه مذکور از دو منظــر داراى اهمیت و 
ضرورت است: اول اینکه عناوینى که در آنها 
رهبر معظم انقالب(مدظله العالى) درخصوص 

گذشــته و آینده درخشــان انقالب مطرح 
فرمودند، بســى اساســى و راه حل نگر بود و 
نیروى هوایى پس از صدور بیانیه مورد بحث، 
آن را به عنوان نقشه راه خود برگزیده و کلیه 
اقدام هاى خود را بر پایــه آن قرار داده و در 

  نقشه راه نیروى هوایى الهى  
بى تردید بیانیه راهبردى گام دوم انقالب، 
ابالغ شــده از ســوى فرماندهى معظم کل 
قوا(مدظله العالــى)، نقشــه راه آینــده نظام 
اســالمى و به تََبع آن نیروى هوایى را نشان 

نیروى الهى هوایى در گذر از چهل ســالگى انقالب شکوهمند اسالمى و ورود گام دوم انقالب اسالمى، افتخار مى کند که 
به پشتوانه مسافران بهشتى نیرو، عقابان رهیده از بند و سروهاى بلندقامت و استوار و همچنین با اتکا به جوانان غیور خود 
به عنوان پیروان مکتب شهیدان؛ پیام رساِن حدیث عزت و اقتدار با شعار «افتخار به گذشته و امید به آینده» در قالب «نیروى 
هوایى در تراز نظام و انقالب اســالمى» به گوش جهانیان است. در این مقاله سعى شده است ابعاد مرتبط با مسیر پیشرفت 

نیروى هوایى در تراز انقالب اسالمى، با عنایت به مفاد بیانیه راهبردى گام دوم انقالب مورد بررسى قرار گیرد.

بررسى ابعاد مرتبط با مسیر  پیشرفت نیروى هوایى الهى تراز انقالب اسالمى با عنایت به بیانیه راهبردى گام دوم انقالب 
 امیرحسین مقدسى لیچاهى، سید حسین نجفى، ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى ارتش 

نیروى هوایى 
درگام دوم انقالب

33 بهمن 1400



طول چند سالى که از صدور بیانیه مى گذرد، با 
استفاده مناسب از تجارب ارزنده پیشکسوتان 
و علم پایــوران نخبه، اســتعدادهاى برتر و 
سرآمد و ســایر جوانان متخصص و متعهد، 
به پیشرفت هاى درخور شأن نائل شده است. 
این نیرو مطمئناً بیشتر از گذشته درخصوص 
بهره بردارى از ســند بنیادیــن مذکور و راه 
پرفروغ احقاق تمدن جدید اســالمى ایرانى 
قدم برخواهد داشت. همچنین، بیانیه مزبور 
در برهه اى منتشر شد که چهارمین دهه عمر 
پربرکت انقالب اسالمى به اتمام رسیده و در 
مسیر راهیابى به دهه پنجم انقالب قرار داریم 
و کلیه کشورهاى مســتبد غربى و استکبار 

جهانى به دنبال استحاله انقالب هستند. 

  جوانان  
پایوران جوان به عنوان قشــر تحصیلکرده، 
پرتالش و داراى شــور و نیروى جوانى، مرکز 
توجهات و تحلیل ها هستند. از طرفى، بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمى، نقطه عطفى در امتداد 
تأکیدهاى مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) 
بــر نقش جوانــان در بناى تمدن اســالمى 
محسوب شده و در بخش عمده اى از بیانیه، 

این نسل به مخاطب انحصارى پیام معظم له 
تبدیل شده اند. از طرفى فرصت جوانگرایى، 
ضامن تحقق چشم انداز متعالى بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمى است. تحقق راهبرد جوانگرایى 
بیش از هر اقدام دیگرى نیازمند عزم و تعهد 
جمعى از ســوى فرماندهان و مدیران بوده و 
بــا برنامه هاى عملیاتى در طول زمان محقق 
مى شود. برکات سیاست جوانگرایى در نیروى 
هوایى، امیدوارى، انرژى، پشــتکار و تحرك 
است که برابر فرمایشات فرماندهى معظم کل 
قوا (مدظله العالى)، کلید اساسى همه قفل ها 

همین امیدوارى است.  

  طرح  نجوا  
گروه نجــوا «نخبگان جــوان والیت مدار 
انقالبى» مشــاوران امیــر فرماندهى نیروى 
هوایى در ســاخت نیروى هوایى تراز نظام و 
انقالب اســالمى در گام دوم انقالب هستند. 
درواقع این گروه باتوجه به تخصص، دانش و 
سطوح مهارتى، به عنوان مشاوران فرماندهان 
نیروى هوایى انتخاب  شده اند تا بتوانند سهم 
ویژه اى در راستاى ارتقاى قدرت هوایى کشور 
در تراز نظام جمهورى اسالمى ایران مبتنى بر 

نظریه نظام انقالبى(گام دوم انقالب) در نیروى 
الهى هوایى با رویکرد استفاده از ساختارهاى 
تخت و خوشــه اى داشــته و بر این اســاس 
فرصت ظهور و ارائــه توانمندى هاى خود در 
قالب تبدیل ظرفیت هاى بالقوه به بالفعل، فارغ 
از ســاختار سلسله مراتبى عرف را پیدا کنند. 
ان شــاءاهللا نیروى هوایى همچون گذشته، در 
گام دوم انقالب نیز همچنان السابقون انقالب 

و اولئک المقربون خواهد بود.
همچنین برابر مستندات موجود، فرماندهان 
نیروى هوایى مقوله تقویت جوانان پایور را در 
ابعاد تربیتی، آموزشی و پرورشی مدنظر قرار 
داده و هدایت کارکنان جوان را براي ارتقاى 
ســطوح بلوغ فکري و اجتماعی آنان همراه 
با مراتب خودســازي و مسئولیت پذیري در 
مسائل، ســرلوحه خویش قرار داده و بر آن 

تأکید عملى دارند.
تحقق فرامیــن و رهنمودهاى فرماندهى 
معظــم کل قوا(مدظله العالى) در راســتاى 
اجرایى ســازى مفاد بیانیــه گام دوم انقالب 
اســالمى، ارتقاى سطح کیفى و کمى قدرت 
هوایى کشور با شاخص هاى اعتماد و اطمینان 
به جوانان و الگوســازى رفتــارى با مطالعه 
مکتب شــهدا، تقویت طرح نجوا در راستاى 
بهره بردارى از توان نخبگان جوان والیتمدار 
انقالبى شاغل در نیروى هوایى، حمایت مادى 
و معنوى از طرح هاى تولیدى و پیشنهادى، 
برنامه ریزى  نیرو،  جوان  کارکنان  به خصوص 
براى جذب جوانان مؤمــن، متعهد، انقالبى 
و تربیت آنان متناســب با فرهنگ اســالمى 
ایرانى، تالش مسئوالن فرهنگى نیروى هوایى 
در جهت واکســینه کردن و مصونیت بخشی 
کارکنان جوان، همســران و فرزندان آنها در 
قبال سبک هاى زندگى غربزده و مصرف گرا، 
آسیب شناســى و تحلیل وضع موجود سبک 
زندگى در بیــن کارکنان جــوان و خانواده 
محترم آنان به صورت سالیانه، تقویت بینش 
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مورد انتظــار در فرماندهان و مدیران جهت 
بهره گیرى از مکتب شهیدان گرانقدر انقالب 
اســالمى، اســتفاده از دانش «سبک زندگى 
اســالمى» به منظــور بهبــود وضعیت کلى 
زندگى فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى، 
ایجاد تشــکل هاى دانشــجویى در دانشگاه 
علوم و فنون هوایى شــهید ستارى به منظور 
تشریح نقش جوانان مؤمن و انقالبى در گام 
دوم انقالب اسالمى، استفاده از نیروى جوان 
و باانگیزه باال در مناصب و پســت هاى مهم 
از طریق همتاســازى، توسعه فرهنگ ایثار و 
شهادت در سطح کارکنان و خانواده هاى آنان 
نیز ازجمله ابعاد مرتبط با مســیر پیشرفت 
نیروى هوایى الهى تراز انقالب اســالمى، با 
عنایت به بیانیه راهبردى گام دوم محسوب 

مى شود.

  نیروى هوایى دانشمند   
«دانشمند» صفتى براى اطالق به موصوفى 
به نام «انسان» است؛ این در حالى است که 
آوردن یک صفت انسانى در کنار یک سازمان، 
همانند نیروى هوایى، موجب مى شود تا این 
سازمان را از ساختار غیرپویا به یک ساختار 

پویا و دینامیک بازتعریف کنیم.
نیروى هوایى دانشــمند، مهم ترین بازیگر 
عرصــه «قدرت هوایــى» و جــزو غیرقابل 
تفکیکى از نظــام ملى و بخشــى از قدرت 
اثرگذار با برخوردارى از ســطح قابل قبولى از 
دانــش، فناورى و مهــارت در حوزه جنگ و 
بحران هاى نظامى براى به کارگیرى و استفاده 
از بُعد ســوم(ارتفاع) به منظــور تاثیرگذارى 
بر یک موقعیت و یا دشــمن اســت. در این 
مفهوم نیروى هوایى دانشــمند، یک مفهوم 
ارتقایافته اى از نیروى هوایى است که در آن 
توانمندى مبتنى بر دانش، علم و فناورى در 
به کارگیرى هرگونه سامانه هوافضایى همانند 

هواپیماهاى باسرنشــین و بدون سرنشــین، 
و  بالونهــا  هدایت شــونده،  موشــک هاى 
سفینه هاى فضایى، ماهواره ها و... قادر هستند 
تا در هوا یا با عبور از هوا و فضا، مقاصد نظامى 
و اهداف ملى را تأمین و به نحوى در سرنوشت 
جنگ یا هر وضعیت دیگر در ســطح ملى و 

بین المللى مؤثر باشند.

  نیروى هوایى الهى تراز نظام اسالمى  
یکــى از اهداف متعالى انقالب اســالمى، 
تالش بــراى تحقق «تمدن نوین اســالمى 
ایرانى» است که طى فرایندهایى(شکل گیرى 
انقالب اسالمى، تشکیل نظام اسالمى، برپایى 

دولت اســالمى، تشــکیل جامعه اسالمى و 
برپایى تمدن نوین اسالمى) در حال جامعیت 

یافتن است.
نیــروى هوایــى مطلوب در تــراز انقالب 
اســالمى، یعنى ســازمانى کــه مى تواند با 
تخصصگرایى،  علم،  معنویت گرایى،  انضباط، 

شایسته ساالرى و با تکیه بر ظرفیت هاى ملى 
و ساخت درون، به ایفاى نقش خود در نظام 

اسالمى بپردازد.
شاخصســازِى ابعاِد انتظــارات فرماندهى 
معظم کل قوا(مدظله العالى) مرتبط با مسیر  
پیشــرفت نیروى هوایى الهى تــراز انقالب 
اســالمى با عنایت به موارد عنوان شــده در 
بخش هاى قبلى، الگوى مرتبط شاخص سازِى 
ابعــاد ِانتظــارات فرماندهــى معظــم کل 
قوا(مدظله العالى) مرتبط با مســیر پیشرفت 
نیروى هوایى الهى تراز انقالب اســالمى، با 
عنایت به بیانیه راهبردى گام دوم به شــرح 

مندرج در شکل زیر است:

پى نوشت ها:
مازندران،  دانشگاه  عالى  آموزش  مدیریت  دکترى  1-دانشجوى 
پژوهشگر مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آیین نامه هاى رزمى 
عضو  ارتش،  هوایى  نیروى  برتر  استعداد  ارتش،  هوایى   نیروى 
کمیسیون آموزش کانون متفکرین ایران و انجمن مدیریت دانش و 
بنیاد توانمندسازى مبین و انجمن ملى فرماندهى و کنترل ایران و 

میز نخبگان دانشگاه و پژوهشگاه عالى دفاع ملى.
2 -دانشجوى دکترى دانشگاه جنگ ارتش جمهورى اسالمى ایران، 

پژوهشگر مرکز مطالعات نیروى هوایى ارتش
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بخش دوم: (1360-1357)

ایران قربانى تروریسم
 درحوزه هواپیما ربایى

فهیمه کرمى، کارشناسى ارشد ریاضى

ایران اسالمى 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» است. این 
رخداد اگرچه موضوعى جذاب براى پژوهش هاى حوزه جامعه شناسى، حقوق، علوم سیاسى و تاریخ محسوب 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 
کشــورمان، 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. 

 خنجر از پشت؛ هواپیماربایى در  سال هاى 
دفاع مقدس

در تمام سال هاى جنگ تحمیلى، غربى ها اتهام 
تروریســم و فعالیت هاى تروریســتى را به ایران 
منتســب مى کردند. ازجمله اتهام هاى غربى ها، 
اتهام مشارکت ایران در هواپیماربایى ها بود. عمده 
ایــن اتهام ها براى انحراف ذهــن مردم جهان از 
برخى پدیده هاى مهم سیاســى به وقوع پیوست. 
ازجمله اینکه همزمان با مناســبت هاى اثربخش 
نظیر روز قدس و یا راهپیمایى هاى رسمى، جنگ 

روانى بیشترى در این خصوص رخ مى داد. 
 نکته جالب توجه، هماهنگى رژیم بعث عراق 
و همچنین منافقین با غربى ها در انجام تبلیغات 
و جنگ روانى اســت. اما حقیقت این است که 
در ســال هاى جنگ تحمیلى، بیشترین اعمال 
تروریستى و حمایت از تروریسم توسط بعثى ها 
انجام شد. حمایت از منافقین به عنوان یک گروه 
تروریستى شناخته شــده در دنیا، درخصوص 
هواپیماربایى ها، ازجمله این موارد اســت. نفوذ 
در بین برخى از خلبانان ناراضى به منظور انتقال 
هواپیما و یا بالگرد خود به عراق نیز در این راستا 

قابل تفسیر است.

برابر مــدارك موجود، در ســال هاى جنگ 
تحمیلــى عراق علیــه ایران، بیشــترین موارد 
هواپیماربایى با مشــارکت منافقین انجام شد. 
بخشــى از این هواپیماربایى ها توسط خلبانان 
نظامــى رخ داد. «نفــوذ» منافقین در نیروهاى 
مسلح کشــورمان ازجمله اهداف آنها در جنگ 
روانى به شــمار مى رود. متأســفانه منافقین در 
مواردى موفق به دســت یابى به این هدف خود 
شــدند. ربودن برخى از هواپیماها و بالگردهاى 
ایرانى و انتقال آن به ســایر کشــورها، نتیجه 
موفقیت بعثى ها و منافقین در پروژه «نفوذ» بود. 
 برابر نظر یکى از خلبانان پیشکســوت دفاع 
مقدس، اغلب هواپیماربایى هاى مهم (در حوزه 
نظامى) در مقطع زمانى ســال 1362 تا ســال 
1365 در نیــروى هوایى رخ داد (نمکى عراقى، 
1389: 69) کــه در ایــن بخش به برخى از آن 

موارد اشاره خواهد شد.

درخواست   ایران؛  آســمان  از  استفاده   
هواپیماربایى پاکستانى

در دوازدهــم اســفندماه 1359 فردى که 
یک فروند هواپیماى پاکســتانى را ربوده و به 

افغانســتان برده بود، تقاضاى عبور از آسمان 
ایران را ارائه کرده است. به گزارش رادیو کابل، 
مقام هاى افغانى با سفارت ایران تماس گرفته اند، 
ولى پاسخى دریافت نکرده اند. هواپیماربا تهدید 
کرده که اگر دولت نظامى پاکستان، پدر و برادر 
او و سایر بازداشت شــدگان در ناآرامى اخیر را 
آزاد نکنــد، بوئینگ720 را با 148 سرنشــین 
آن منفجــر خواهد کــرد. هواپیماربــا اعالم 
کرده بود کــه از اعضاى حزب مخالف مردمى 
پاکستان نیســت. مقام هاى افغانستانى به تیم 
مذاکره کننده پاکســتانى اجــازه نداده اند تا با 
هواپیماربا تماس داشته باشند. براساس منابع 
اسالم آباد، دولت پاکستان از تهران خواسته که 
به پرواز هواپیماى ربوده شده پاکستانى اجازه 
فرود ندهد. (گروه مترجمان پژوهشگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس، 1387، جلد پنجم: 527)

 اعالم ربوده شدن هواپیماى ایرانى  توسط 
مطبوعات خارجى

نشــریه تایمز در روز سه شنبه 26 اسفندماه 
1359 اعالم کرد که براســاس اعالم مقام هاى 
آنکارا یک فروند هواپیماى ســى130 نیروى 
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هوایى ایران توســط یک نفــر نظامى ربوده و 
براى گرفتن پناهندگى سیاسى به ترکیه برده 
شــد. دوازده نفر در این هواپیما بودند. فرداى 
آن روز (27 اسفندماه 1359) گاردین مطالب 
شــفاف ترى در این خصوص فــاش کرد. برابر 
گزارش «گاردین»، مقام هاى ترکیه براى بحث 
پیرامون درخواست پناهندگى سیاسى از سوى 
یک ســرهنگ نیروى هوایى ایران و همسرش 
تشکیل جلسه دادند. آنها یک هواپیماى باربرى 
سى130 نیروى هوایى ایران را ربوده و در شهر 
وان واقع در شرق ترکیه فرود آمدند. بنابر این 
گزارش، روز گذشــته (26 اســفندماه 1359) 
ایران خواستار بازگرداندن فراریان و نیز هواپیما 
از ترکیه شد. گفته شده که 10 خدمه دیگر نیز 
در هواپیما بوده اند، اما ظاهراً قصد بازگشت به 
ایران را دارند. نام این ســرهنگ نیروى هوایى 
«جواد حســین» است و همســر و فرزندش 
همراه وى هستند. در ترکیه گفته شد که این 
سرهنگ تنها خواهان پناهندگى موقت است و 
احتماالً مى خواهد به مقصد دیگرى که احتماالً 
آمریکاســت برود. گاردین در ادامه نوشت که 
ترکیه عضو ناتو و یک کشور غیرمذهبى است و 

روابط بى ثباتى با ایران اسالمى دارد.
در 29 اســفندماه1359 نشــریه «میــد» 
ترکیه اطالعات متناقضى منتشــر و ادعا کرد 
یک سرهنگ ایرانى هواپیماى ترابرى سى47 
نظامى را وادار به پرواز به ترکیه کرده و تقاضاى 
پناهندگى داشته است. نام این سرهنگ فاش 
نشد، اما 10 خدمه هواپیما پس از گذراندن یک 
شب در شــهر «وان» در ترکیه در 17 مارس 
به وطن بازگشتند.(گروه مترجمان پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس، 1387، جلد ششم: 

137 تا 151)

 فرار بوئینگ727   
دوم  جمعــه  روز   16:00 ســاعت  در 
ســرخس28  تانکر  هواپیماى  مردادماه1360 
اعالم کرد که فرمان هیدرولیکى آن قفل کرده 

است و باتوجه به قفل بودن فرامین، از مرز خارج 
شد. فرکانس بحرین به هواپیما واگذار و براى 
اســکورت هواپیما از هواپیماى شکارى بر فراز 
دریاى آزاد استفاده شد. سرخس28 با اشکال 
اعالم شده به مسیر خود ادامه داد و بعدها اعالم 
شد که آن تانکر فرار کرده و در ساعت 21:15 
در قاهره به زمین نشسته است. (مجموعه اسناد 
عملکرد پدافند هوایــى نیروى هوایى در دفاع 
مقدس تحت عنــوان «پدافندهوایى نهاجا در 
گذرگاه هشت ســال دفاع مقدس»، جلد اول، 

وقایع دوم مرداد1360، ص 119)
مرحوم هاشمى رفسنجانى نیز در خاطرات 
روز شنبه ســوم مردادماه1360 گفت: «درباره 
هواپیمــاى فرارى بــه مصر، توســط خلبان 
«خیرخواه» که کودتاچى آزاد شده است، بحث 
شد. معلوم شــد، فریب داده و به دروغ مدعى 
قفل شدن فرمان هاى هواپیما شده و فرار کرده 
و به مصر پناهنده شــده و چهار نفر همراه او، 
خواهان مراجعت به ایران هستند. فردا با هواپیما 

برمى گردند.» (هاشمى، 1378: 215) 
مرحوم هاشمى رفسنجانى در خاطرات روز 
جمعه 16 مردادماه 1360 ذکر کرده است که 
مصر همکارى الزم براى بازگرداندن هواپیما را 
ندارد. (هاشــمى، 1378: 231) حدود یک ماه 

بعد خبر بازگشت بوئینگ فرارى اعالم شد.
 بــه نقــل از مطبوعــات: «... در روز هفت 
شــهریور 1360، هواپیماي ربوده شــده 727 
نیروي هوایــی ارتش که به مصر برده شــده 
بود، از قاهره به تهران بازگشــت و در فرودگاه 
مهرآباد به زمین نشست. این هواپیما در ساعت 
چهاربعدازظهر روز جمعه دوم مردادماه گذشته 
پس از انجام مأموریت هاي محوله به بهانه قفل 
شدن فرمان هاي هواپیما و اینکه قادر به پرواز 
به چپ و به راســت بیش از پنج درجه نیست، 
به طور مســتقیم به مســیر خود ادامه داد و از 
مرز خارج شــد و همان روز در فرودگاه قاهره 
به زمین نشست. «سرگرد داریوش خیرخواه»، 
خلبــان هواپیمــاي مذکور از دولت ســادات 
درخواست پناهندگی کرد، اما چهار سرنشین 
دیگر آن چند روز بعد به میهن بازگشــتند.» 
(بهــروزى، 1385: 179، بــه نقــل از روزنامه  

اطالعات، 1360/6/7)
همچنیــن مرحوم هاشــمى رفســنجانى 
رئیس وقت مجلس شــوراي اسالمی در ششم 
شهریورماه 1360 در مورد رویدادهاي آن روز 
نوشته اســت: «در جلسه  شــوراي عالی دفاع 
در ستاد مشترك شــرکت کردم، خیلی وضع 
جبهه ها بد نیست، قرار است به زودي تحرکی در 

 عکس آرشیوى است 
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جبهه ها به وجود آید، ا  ن شاءاهللا پیروزي داشته 
باشیم. امروز هواپیمایی که ربایندگانش آن را 
به مصر برده بودند، به ایران برگشت. خبر رسید 
که ناوچه ها هم در راه هستند و سفارت شوروي 
اطالع داده بود که آماده همکاري نظامی  است، 
اسلحه بفروشد و کارخانه اسلحه سازي برایمان 
تأسیس کنند. روي  هم رفته، وضع بد نیست.» 
(بهــروزى، 1388: 157 همچنین هاشــمى، 

(257 :1378

 فرار بنى صدر با هواپیماى ربوده شده 
یکى از مهم تریــن هواپیماربایى ها در ایران، 
ماجراى ربودن هواپیماى بوئینگ 707 توسط 
خلبان معزى و فرار بنى صدر و رجوى به شمار 
مى رود. در آخرین ســاعات روز 6 مردادماه  و 
ساعات اولیه روز هفت مردادماه 1360 ابوالحسن 
بنى صدر، رئیس جمهور معزول به همراه مسعود 
رجوى رئیس ســازمان مجاهدین (منافقین) 
خلق طى یک هواپیماربایى از کشور گریختند. 
در بخشى از اســناد نیروى هوایى و پدافند 
هوایى، فــرار هواپیمــاى حامــل بنى صدر و 
رخدادهاى بعد از آن، این گونه تشــریح شــده 
اســت:   «در 6 مرداد ماه 1360، در ســاعت 
22:44 هواپیماى تانکر فرهــاد 41 از مهرآباد 
جهت منطقه F پرواز مى کند. در ساعت 22:52 
در موقعیــت CF 3000 هم زمان با گردش به 

سمت شمال، از طریق تلفن به رادار اطالع داده 
مى شــود که در اتاق عملیات رادار مذکور بمب 
کار گذاشــته شده اســت و تا پنج دقیقه دیگر 
منفجر خواهد شد. ضمن تداوم امور عملیاتى در 
داخل اتاق عملیات، جست وجوى وسیعى جهت 
کشــف بمب به کار مى رود و باتوجه به نزدیک 
شدن تانکر به مهرآباد، انتظار فرود سالم آن در 
مهرآباد پیش بینى مى شود. در لحظات بحرانى 
احتمــال انفجار بمب در داخــل اتاق عملیات، 
هواپیمایى در نزدیکى رشت کشف مى شود که 
به سرعت در حال پرواز به غرب است. با بررسى 
به عمل آمده معلوم مى شود هواپیماى تانکر در 
مهرآباد فرود نیامده و خبرى از پیدایش سانحه 
براى هواپیمــاى مذکور به مرکز تصمیم گیرى 
نهاجا واصل نشده است. على هذا به نظر مى رسد 
تانکر در حال پرواز به غرب است. اسکرامبل از 
[پایگاه هوایى] مهرآباد داده مى شــود و به علت 
دورى مسیر تانکر از مهرآباد، اسکرامبل دوم از 
[پایگاه هوایى] همدان به پــرواز درمى آید. ف 
[فرمانده] نهاجا دســتور مى دهد که هواپیماى 
اسکرامبل تا آخرین قطره بنزین پرواز و مبادرت 
به انهدام تانکر کند و خلبان شــکارى مجاز به 
ترك هواپیما (به شــرط تمام شــدن بنزین) 

هستند.
افسران شــیفت رادار [گروه پدافند هوایى] 
تبریــز باتوجه به ســرعت زیاد تانکــر و عدم 

امــکان انجام رهگیرى تانکر، دســت به ابتکار 
مى زنند و یکى از آنان نقش خلبان شــکارى را 
اجرا کــرده و به تانکر مى گوید که من اآلن در 
پشت سر شما هستم و برگردید، واال مجبور به 
تیراندازى هستم. خلبان تانکر مى گوید من با 
اسلحه تهدید شده ام و قادر به برگشت نیستم. 
خلبان تانکر با مطرح کردن درخواست تأمین 
از مقامــات مملکتى به دفع الوقت مى گذراند و 
رادار تبریز از طرف مقامات اجازه تأمین صادر 
مى کند. هواپیما از مرز و برد رادار تبریز خارج و 
تماس قطع مى شود و تانکر به خارج از کشور 
فرار کرده است. بنى صدر رئیس جمهور مخلوع 
و رجوى رهبر منافقین به خارج از کشــور فرار 
کرده اند و قبل از ظهر فردا  ورود آنان به پاریس 
اعالم مى شود.» (مجموعه اسناد پدافند هوایى 
نیروى هوایى تحت عنــوان «پدافندهوایى در 
گذرگاه هشت سال دفاع مقدس)، جلد2، وقایع 

سال 1360، صص120 و 121)
در هفتم مردادمــاه 1360 کلیه گروه هاى 
پدافند هوایى به مدت 48 ساعت اعالم آمادگى 
و هشیارى کامل دریافت مى دارند. فرماندهى 
نهاجا دستورهایى در 9 بند در مورد جلوگیرى 

از فرار هواپیماها به خارج صادر مى کند.
این دستورها شامل تعیین صالحیت خلبانان 
از طریق حفاظت اطالعات و لزوم اســکرامبل 
جهت هواپیمــاى در حال اضطــرار و انهدام 
هواپیماى فرارى و کسب تکلیف از دفتر امام(ره) 
در مورد اشــخاص بى گناه موجود احتمالى در 

هواپیماهاى فرارى مى شود. (همان، 121)
در دهم مردادماه1360 مسئله فرار هواپیماها 
عمًال در اختیار جانشین فرماندهى نیروى هوایى 
که بعداً به فرماندهى نیــروى هوایى منصوب 
مى شود قرار مى گیرد و صدور مجوز پرواز به غیر 
از اسکرامبل، به عهده ایشان قرار داده مى شود 
و اسکرامبل همچنان در اختیار افسران کنترل 
شــکارى در مراکز عملیات منطقه اى پدافند 

هوایى باقى مى ماند. (همان، 122)
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«دکتر صمدى» رئیس بیمارســتان بعثت 
نیــروى هوایــى درخصــوص خواســته ها و 
دغدغه هاى پرستاران گفت: در آخرین دیدارى 
که با وزیر بهداشــت دولت قبل داشتم، وى از 
عبارتى با عنوان «تعریف هویت مستقل براى 
گروه پرســتارى» اســتفاده کرد. به نظر من 
این تعریف چیزى اســت که خواســته گروه 
پرستارى است، زیرا گروه پرستارى هویتش را 
وام دار وزیر بهداشت، شوراى عالى بیمه، نظام 
پرســتارى و نظام پزشکى نیست که بخواهیم 
مسئولى براى تعیین هویت مستقل براى این 

گروه انتخاب کنیم و این درواقع خروج از مسیر 
اصلى مطالبات صنفى پرســتاران است. انتظار 
این اســت که وزیر به جاى صحبت از تعریف 
هویت مستقل، از قانون اجراى تعرفه خدماتى 
که براى پرستارى تعریف شده و 14سال است 
از تصویب آن گذشته، ولى فرایندهاى اجرایى 

آن هنوز مشخص نشده است، صحبت کند. 
کرونــا تلنگرى بــود براى ایــن قضیه که 
پرســتارى بود؛ ما نبودیــم. برخى از مطالبات 

پرستاران، وزارت خانه اى است که سازوکارش از 
طریق وزارت بهداشت و درمان انجام مى شود، 
ولــى باتوجه به اینکه پرســتاران مجموعه ما، 
هویت پرستار بودن و نظامى بودن را هم زمان 
به دوش مى کشــند، انتظار این است که ستاد 
کل نیروهاى مسلح از طریق منابع در اختیار، 
حرکت هــا و ترمیم هایى انجام دهد و جذابیت 
پرســتارى نیروهاى مســلح را باال ببرد. مقام 
معظــم رهبرى(مدظله العالى) در فرمایشــات 

پرستارى بود، ما نبودیم
گفت وگو با رئیس بیمارستان بعثت و چند تن از پرستاران فداکار این بیمارستان

محمدناصر بیاتى

از آغاز شــیوع و همه گیرى ویروس کرونا تاکنون بیش از دو سال مى گذرد؛ دو سال نفس گیر و آزمونى سخت که مدافعان 
سفیدپوش سالمت را روسفید و عیار واقعى آنها را مشخص کرد. بدون شک مسئولیتى که پرستاران برعهده دارند، ماوراى یک 

شغل و منبع درآمد و امرى ایثارگرانه است.
در دوران کرونا، کارکنان بهداشــت و درمان نیروى هوایى ارتش، در کنار دیگر مدافعان سالمت کشور، همچون همیشه در 
کنار مردم ایســتادند و با انگیزه و امید، یار و یاور روزهاى تلخ آنها شدند. به همین بهانه گفت وگویى با سه تن از پرستاران 
بیمارستان بعثت نیروى هوایى داشتیم تا با مجاهدت ها و جان فشانى هاى این قشر زحمت کش بیشتر آشنا شویم. اما از آنجایى 
که آنها دغدغه هایى درخصوص شــغل پرستارى داشتند و به  گفته خودشان خواسته همه پرستاران است که البته به حق هم 
هســت و اصرار داشتند تا این خواسته ها از طریق ماهنامه صف منعکس شــود، الزم دیدیم ابتدا اشاره اى به سخنان رئیس 
بیمارستان بعثت در مراسم گرامیداشت روز پرستار که درواقع بیان ُمطالبه به  حق جامعه پرستارى بود داشته باشیم و در ادامه 
صحبت هاى پرستاران را بشنویم. امیدواریم بتوانیم  به یکى از رسالت هاى ماهنامه صف که رساندن خواسته هاى جامعه بزرگ 

ارتش به گوش مسئوالن است، جامه عمل بپوشانیم.
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اخیرشــان به مناسبت روز پرســتار از خأل کار 
فرهنگــى و نپرداختن هنرمنــدان و آدم هاى 
مسئول و متعهد به اینکه سختى کار پرستارى 
را به تصویر بکشــند یاد  کردند؛ ســختى هایى 
که جامعه و مردم در جریان کرونا با پوســت، 
گوشت و استخوان آن را درك کردند و اکنون 
زمان احســاس مسئولیت مســئوالن است تا 
خواسته هاى اساسى در بحث پرستارى که اتفاقاً 
مطالبه مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) است 

را محقق کنند. 
مهم ترین خواســته ها عبارتنــد از: تقویت 
جایگاه پرستارى، اجراى قانون تعرفه خدمات 
پرستارى و تأمین نیروى انسانى به نسبت سرانه 

تخت هاى موجود در بیمارستان ها. 

  عاشق کارم هستم  
«مرتضى غالمپور» کارشــناس بى هوشى با 
23سال ســابقه کار، در حال  حاضر در بخش 
اتاق عمل جنرال مشغول انجام وظیفه است 
و قبل از این در بخش آنژیوگرافى، آى سى یو، 

اتاق عمل و داروخانه هم خدمت کرده  است. 

  علت اینکه پرستارى را انتخاب کردید، چه
بود؟

من در کنکور سراسرى، در رشته پرستارى 
پذیرفته شدم. شاید آن موقع اطالعات زیادى 
درباره این رشته نداشتم، ولى بعد از اینکه وارد 
حرفه پرســتارى شدم، بدون تملق باید بگویم 

عاشق کارم هستم و آن را دوست دارم.
  ،آنچه به شما در این حرفه انگیزه مى دهد

چیست؟
اول از هر چیزى رضایــت بیماران و دعاى 
خیر آنان است و دوم اینکه احساس کنم کارى 
کــه انجام داده ام، مثمرثمر بوده و گره اى را باز 

کرده است.

  بهترین لحظه براى یک پرستار چه زمانى
است؟

زمانى که بیماران ســالمتى خود را به دست 
مى آورنــد و با حال خــوب از بخش مى روند و 

پرستار تخت ها را خالى مى بیند.

  از نظر شــما یــک پرســتاِر نمونه چه
ویژگى هایى باید داشته باشد؟

اول اینکــه علم این کار را داشــته باشــد. 
عالوه برایــن بایــد از لحاظ اخالقــى، رفتارى 
و کارى در بین پرســتاران الگو باشد و روابط 
عمومى خوبى داشــته باشــد تا بتواند با بیمار 
ارتبــاط صمیمانه برقرار کند و حس همدلى و 

آرامش را به بیماران منتقل کند.

  از خاطرات تلخ و شــیرین دوران خدمت
بگویید.

در مورد خاطرات خوب اگر بخواهم مصداقى 
بگویم، چیزى خاطرم نیست؛ بعضى اوقات به 
خاطر کارى که انجام داده ام، بیمار برایم دعاى 
خیــر مى کند و رضایت منــدى را در چهره او 

احساس مى کنم که براى من شیرین است.  
یکــى از تلخ ترین خاطرات مــن در همین 
دوران کرونا بود. من یکى از پرســتارانى بودم 
کــه در هر موج کرونا به صــورت داوطلبانه به 
کمک بیماران کرونایى مى رفتم. سال گذشته 
روز تاســوعا بود که یک جوان افغانى 34ساله 
که اتفاقاً  بیدار و هوشــیار بود، در یک لحظه 
چشمانش بسته شد و فوت کرد. آن روز خیلى 

بــه هم ریختم و یکى از بدترین روزهاى کارى 
من بود. هنوز هم که یاد آن روز مى افتم، حالم 

بد مى شود. 
  تاکنون پیش آمده کــه با بیمارانى مواجه

شوید که به دلیل تألمات روحى و ناراحتى هاى 
جسمانى پرخاشگرى کنند و یا همراهان بیمار 
رفتار خوبى با شما نداشته باشند، شما در این 

مواقع چه کار مى کنید؟ 
یک اصل در امــور درمانى وجود دارد و این  
اســت که حق با مریض و همراه مریض است. 
واقعیت این است که من بارها توهین شنیده ام 
و حتى توى ســینه من هــم زده اند، ولى من 
صبورى کــرده و آن را به حســاب ناراحتى و 
شرایط بد روحى آنان گذاشته ام و بیشتر سعى 

کرده ام آنان را آرام کنم. 

رضایت بیماران،
  بهترین آرام بخش براى ما است 

«فاطمه ابرقویى» ورودى سال1373 به شغل 
بخش  سرپرستار  درحال حاضر  پرســتارى، 

جراحى مردان است.

  احساس خودتان را از شغلى که دارید بیان
کنید.

من از طریق کنکور سراســرى در این رشته 
پذیرفته شــدم، ولى به مرور احســاس کردم 
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عالقه ام نســبت به انتخابى که کرده ام، بیشتر 
مى شــود و از اینکه پرستارم خیلى خوشحال 
و راضى هســتم. انرژى مثبتى که از این شغل 
مى گیرم، خیلى برایم مفید است. وقتى  که براى 
یک بیمار کارى انجام مى دهید و باعث رضایت 
او مى شود، شــاید صد برابر انرژى مثبتش به 
خودت برمى گردد و احساسى که از این رضایت 

به انسان دست مى دهد، خیلى قشنگ است. 

  چه چیــزى باعث آرامش یک پرســتار
مى شود؟

رضایــت بیماران، بهتریــن آرام بخش براى 
ما اســت. همین که بیمار آرام مى شود، ما هم 

آرامش مى گیریم. 

  به نظر شما شاخص هاى یک پرستار نمونه
چیست؟

بــه نظــر مــن وجــدان کارى، صداقت، 
وظیفه شناســى و انجام مراقبت هاى پرستارى 
براساس اســتاندارد، اولویت هر پرستارى باید 
باشــد و ایــن موضوع را در تمــام حیطه هاى 
کارى، از نوع رفتار با بیمار تا نگهداشت دارو و 

تجهیزات باید مدنظرش باشد.
  
  ،بهترین کالمى که بیماران به شما گفته اند

چیست؟
 دعاى خیر براى پدر و مادرم. والدین من به 
رحمت خــدا رفته اند. حس مى کنم این دعاها 

باعث آرامش روح آنان مى شود.
 

افتخار مى کنم در این خط مقدم هستم
«معصومه قنبرى» کارشــناس پرســتارى 
27ســال ســابقه خدمت دارم. حدود 23سال 
در بخش مراقبت هاى ویژه (آى ســى یو) انجام 
وظیفه کرده ام و به صورت تخصصى با بیماران 
بدحال ســروکار داشــته ام. 16ســال نیز در 
آى سى یو قلب و مابقى نیز در آى سى یو عمومى 

خدمت کرده ام.

 به نظر شما پرستارى کار سختى است؟
به نظر من یک پرســتار قبــل از هر چیزى 
باید عاشــق کارش باشــد. براى نمونه بخش 
مراقبت هاى ویژه، بخشــى است که حساسیت 
کار بسیار باالســت و بیماران بدحال زیادند و 
اتفاق هاى ناگــوار و غیرقابل پیش بینى زیادى 
مى افتد. از طرفى توقع از کادر درمان هم بسیار 
باالست و مدام استرس همراه ما است که این 
اســترس ممکن اســت در منزل هم همراه ما 
باشد. بعضى از شــب ها در خواب مى بینم که 
دارم مشــاوره پیگیرى مى کنم یا زنگ مى زنم 
به دکتر یــا بعضى مواقع در خــواب مى بینم 
کــه بیمار را به منزل خودمــان برده ام و مداوا 
مى کنم. که به دلیل این است که پرستارى یک 
شغل پراسترس و پرمسئولیتى است و همیشه 
فکر ما درگیر اســت. حتى زمانى که در منزل 
هستیم، روز تعطیل و یا در مسافرت، همکاران 
و یا پزشــک تماس مى گیرد و مــا قاعدتاً باید 

پاسخگو باشیم.

  از نظر شــما یک پرســتار خــوب چه
ویژگى هایى دارد.

مهم ترین ویژگى یک پرستار خوب، احساس 
مسئولیت اســت؛ یعنى کارى که به او محول 
مى شود، درست و به موقع انجام دهد. زمان براى 
ما بسیار حیاتى است، چون نفس بیمار به لحظه 
وابسته است و اگر زمان بگذرد، دیگر فایده اى 

نخواهد داشت. معموالً پزشک به صورت شفاهى 
یا کتبى دستورى را مى دهد که مثًال فالن دارو 
چه زمانى استفاده شود و رژیم غذایى چه باشد 
و کسى که کار را انجام مى دهد و تک تک این 
دستورها را عملیاتى مى کند، پرستار است و در 
واقع ضمانت خوب شدن بیمار، انجام درست و 

به موقع دستور پزشک است. 

 آیا تا به حال از این شغل خسته شده اید؟
هرگز! وقتى آدم در این مسیر وارد مى شود و 
قدم مى گذارد، مانند سربازى است که نمى تواند 
خط مقدم را ترك کند. حتى روزهاى شــیفت 
اســتراحت هم مدام این دغدغه را دارم که در 
بخش چه اتفاقى مى افتد و دوست دارم تا زمانى 
که توان داشــته باشــم، این راه را ادامه بدهم. 
خیلى از همکارانم به دلیل مشکالت خانوادگى 
نتوانســتند ادامه دهند، ولى من تا اینجا ادامه 
دادم و از ایــن به بعد هــم در این خط مقدم 

هستم و افتخار مى کنم. 

  از خاطرات خوب و بدى که در طول خدمت
در گوشه ذهنتان دارید، براى ما بگویید.

در بخش ما بیماران تصادفى زیاد مى آورند 
که قسمت هاى مختلف بدنشان دچار شکستگى 
اســت و از نوك سر تا انگشتان پا ممکن است 
درگیر باشــد. بعضاً دیگر ناامید مى شوند، ولى 
ما هیچ وقت امیدمان را از دســت نمى دهیم و 
تا آخرین لحظه براى ســالمتى و حفظ جان 
بیماران تالش مى کنیم. بعضى از بیماران حدود 
دو تا ســه ماه در این بخش هســتند. بهترین 
خاطره براى ما زمانى اســت که مریضى که تا 
چند روز قبــل در حالت کما بوده و امیدى به 
زندگى نداشــت، با پاى خــود و با حال خوب 
از پیش مــا مى رود و ســالمتى بیماران همه 
مشــکالت روحى و روانى را از تن ما مى زداید؛ 
قشنگ تر این  که بعضى از آنها بعد از مدتى به 
رسم تشکر با گل و شیرینى به ما سر مى زنند و 

این برایمان بسیار لذت بخش است.
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  امیر، لطفاً در ابتــدا تاریخچه و حوزه مأموریتى مجموعه تحت امرتان را
براى خوانندگان مجله صف تشریح کنید.

بسم اهللا الرحمن الرحیم پایگاه شکارى شهید حبیبى از سال1374 فعالیت 
خود را شــروع کرده است. این پایگاه در ابتدا به نام پایگاه چهاردهم شکارى 
امام رضا(ع) نام گذارى شــده بود و پس از شهادت شهید محمدناصرحبیبى 
زهام که در زمان شــهادتش ِسَمت معاونت عملیات پایگاه را برعهده داشت و 
طى مأموریتى در منطقه شرق با هواپیماى میراژ دچار سانحه شد و به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد، با تصویب سلسله مراتب، به نام ایشان تغییر یافت. حوزه 
مأموریت هاى پایگاه هوایى شــهید حبیبى از استان گلستان تا شمال استان 
خراسان جنوبى و شرق استان سمنان است و آمادگى کامل دارد در هر لحظه 
که نیاز باشــد پرنده هاى خودش را براى دفاع از آسمان ایران به پرواز درآورد. 
یکى دیگر از مأموریت هاى ما که جزو افتخارات این پایگاه اســت و تا قبل از 
شــیوع ویروس کرونا حداقل یک بار در سال مفتخر به انجام آن بودیم، «طرح 

آماده  براى دفاع حریم آسمان ایران 
گزارشى از اقدامات و فعالیت هاى«پایگاه هوایى شهید محمدناصرحبیبى زهام»

«پایگاه هوایى شهید محمدناصرحبیبى زهام» یکى 
از پایگاه هاى نیروى هوایى اســت که همراه منطقه 
پدافند هوایى شمال شرق امام رضا(ع) مسئولیت خطیر 
حراست از آسمان شرق و شمال شرق کشور را برعهده 
دارد. این پایگاه درحال حاضر به همت تعهد، تخصص و 
دانش فنى افسران جوان خود، یکى از پایگاه هاى مهم 
در حوزه اورهال(بازآماد) پرنده هاى نیروى هوایى، که 
نقش به ســزایى در ارتقاى توان دفاعى و بازدارندگى 
نیروى هوایى ارتش دارد. براى آشــنایى بیشــتر با 
فعالیت ها و دســتاوردهاى این پایگاه، گفت وگویى با 
فرمانده و رئیس عقیدتى سیاسى آن داشته ایم که در 
ادامه مى خوانید.

                               مهدى رحمتى نیا                       
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والیت» است، مربوط به زمانى که مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالى) قصد تشرف به مشهد 
مقدس را داشتند و این مأموریت به ما محول 

 میشد.

  اساســاً تأســیس پایگاه هاى هوایى در
خاصى  مؤلفه هاى  برمبناى  مختلف  مناطق 
است، این پایگاه به چه منظور و براى مقابله 

با چه تهدیدهایى تأسیس شده است؟
مهم تریــن  از  ســرزمینى،  آمایــش  در 
مؤلفه هایى که براى تأســیس پایگاه هوایى 
در نظر گرفته مى شــود، بحث تهدیدهاست. 
در قبل از انقالب بیشــتر نقاط تهدید، غرب 
و جنوب کشور را شامل مى شدند، به همین 
منظور گســتردگى پایگاه هاى هوایى ما هم 
بیشــتر در آن مناطق بوده است. همان گونه 
که شاهد بودیم هم در نهایت جنگ از همان 
غرب آغاز شد و البته پایگاه هاى هوایى ما هم 
بهترین عمکرد را در دفاع از سرزمین و آب و 
خاك کشور داشتند و مأموریت هاى خودشان 
را به بهترین نحو ممکن انجام دادند. به مرور 
که انقالب اســالمى ایران پربارتر و شکوفاتر 
شــد و این نهال تبدیل به درختى مقاوم شد 
که اکنون در چله دوم خود به ســر مى برد و 
روزبــه روز بر قدرت ایــران در منطقه افزوده 
مى شــود؛ دشــمنان ما راهبردشان را عوض 
کردند و بــا احداث پایگاه هــاى مختلف در 
اطراف کشور ما، سعى کردند از نقاط مختلف 
بــه این شــجره طیبه ضربه بزننــد؛ به ویژه 
گروه هاى تروریســتى که در شــرق کشور 
حضــور دارند و نیاز بود براى پشــتیبانى از 
نیروهاى سطحى و زمینى، نیروى هوایى هم 
حضورى مقتدر داشته باشد. بنابراین نیروى 
هوایى آمایش سرزمینى اش را به روز تر کرد و 
پایگاه هایى هم در شرق کشور مستقر شدند 
که یکى از آن پایگاه ها، پایگاه هوایى شــهید 

حبیبى زهام است.
این پایگاه شرق و شمال شرق کشور را تحت 

پوشــش دارد و باتوجه به اینکه نزدیک ترین 
پایگاه به مرزهاى شرقى هستیم، بالطبع تمام 
تحوالت را زیر نظر داریم و رصد مى کنیم. ما 
آمادگى کامل براى انجام هرگونه مأموریتى 
کــه نیروى هوایى به ما ابــالغ کند را داریم. 
کلیه کارکنان آموزش هــاى الزم را دیده اند، 
طرح هاى عملیاتى را به طــور مرتب تمرین 
مى کنیم و با هماهنگى بســیار خوبى که با 
ســایر نیروها ازجمله منطقه پدافند هوایى 
شمال شــرق امام رضا(ع) و ارشد نظامى در 
منطقه داریم، یکى از آماده ترین یکان ها براى 

دفاع حریم آسمان ایران عزیزمان هستیم.

  به نقش  این پایگاه در جریان دفاع مقدس
هم اشاره اى داشته باشید.

ایــن پایــگاه در دوران دفــاع مقدس در 
زمینه هــاى اعــزام نیرو، انتقــال تجهیزات 
و امکانــات بــه جبهه هاى جنــگ و انتقال 
مجروحان از خطوط مقــدم جبهه به مراکز 
درمانى مشهد و سایر شهرها نقش به سزایى 
داشــته و درواقع یکــى از کانون هاى اصلى 
پشــتیبانى جنگ بوده است. در طول جنگ 
تحمیلــى، هواپیماهاى747 نیــروى هوایى 
ظرف کمتر از دو ســاعت نیروهاى بســیج 

و مردمــى را به اهواز منتقــل مى کردند و از 
آنجا به جبهه هاى جنگ تقسیم مى شدند که 
این یکى از نقش هاى برجسته این پایگاه در 
تأمین نیرو براى مناطق عملیاتى بوده است 
ضمن اینکه که از نظــر ترابرى و آمادى هم 
نقش بسیار مهمى در جنگ تحمیلى داشته 

است.

  چه فعالیت هایى درخصوص ارتقاى توان
دفاعى کشــور، تولید، بازسازى و نوسازى 
این پایگاه انجام شده  در  تجهیزات نظامى 

است؟
پایگاه شــهید حبیبى با اتکا به تخصص، 
تعهد و علم فنى افســران جــوان خود و با 
اســتفاده از تجربیات عملیاتى پیشکسوتان 
توانســته اســت به  پایگاه نمونه تعمیرات، 
بازآمــاد (اورهــال) و حتى تولیــد قطعات 
مهندسى پیشــرفته براى پرنده هاى نیروى 
هوایى تبدیل شود. امروز کارکنان متخصص 
و فنى جوان ما در بخش بازآماد این توانایى 
را دارند که کلیه سامانه هاى اویونیک، پیشرانه 
و... را با کیفیت بسیار باال تعمیر، بازآماد و صد 
درصد عملیاتى کنند. عالوه براین، بخشى از 
تجهیزات پشتیبانى زمینى پایگاه هاى مختلف 
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نیروى هوایى در این پایگاه انجام مى شود.
  همچنین یکــى از توانمندى هاى پایگاه 
شهید حبیبى این است که در ساخت قطعات 
ورود کرده ایــم و بــا همکارى شــرکت هاى 
دانش بنیان و مشاوره هاى متخصصان، برخى 
از قطعات موردنیاز نیروى هوایى در این پایگاه 

ساخته مى شود.

  تعامل و همکارى پایگاه شهید حبیبى با
ســایر نیروهاى نظامى و نهادهاى کشورى 

چگونه است؟
با تدابیر سلسله مراتب فرماندهى و ستاد کل 
نیروهاى مسلح، دامنه پوشش فعالیت هاى ما 
و ســایر ارگان هاى نظامى مســتقر در این 
منطقه، در هم پوشانى کامل است. دیدارهاى 
زیادى بین فرماندهان در سطح منطقه انجام 
مى شود و ســعى مى کنیم از توانمندى هاى 
همدیگــر جهت هم پوشــانى مأموریت هاى 
محوله، به منظوردفاع از مرزوبوم ایران عزیز به 
بهترین نحو استفاده کنیم و همچون اجزاى 
یک ســاعت عملکرد و پوشش دهى دفاعى 

یکدیگر را کامل مى کنیم.

  درخصوص ارتقاى روحیه خدمتى کارکنان
و خانواده ها چه اقداماتى انجام شده است؟

یکى از وظایفى که فرماندهان به آن توجه 
خاصى دارنــد، توجه و رســیدگى به وضع 
معیشت کارکنان و خانواده  آنان است. مشکل 
کارکنان را مشکل خودمان مى دانیم و با تمام 
توان در جهت حل آن باتوجه به مقدوراتمان 
تالش مى کنیم؛ دوست داریم کارکنان زمانى 
که به محل کار مى آیند، با فراغ بال بیشــتر 

و دغدغه کمتر به وظایف و مســئولیت هاى 
خــود بپردازند و بدانند که ســازمان تالش 
مى کند مشــکالت آنها را به حداقل برساند. 
سعى کرده ایم با اختصاص  دادن سوئیت هایى 
به صورت مقطعى براى کســانى که مشکل 
مســکن دارند و همچنیــن گرفتن وام هاى 
خاص که به صورت عادى امکان پذیر نیست، 
کمک حال آنها باشــیم. اگر مشکل ادارى با 
یکى از ارگان ها و ســازمان هاى شهرى براى 
کارکنان پیش  آیــد، با تعامل و هماهنگى با 
سازمان مربوطه سعى کرده ایم مشکل برطرف 
شود. بعضى مشکالت هم که نیاز به انعکاس 
به سلسله مراتب دارد، به طور مرتب پیگیرى 
مى کنیم. براى برگزارى مراسم شادى و خداى 
ناکرده عزاى کارکنان نیز نهایت همکارى را 
داریم و در تاالرهاى پایگاه مواد خوراکى را با 
تخفیفات بســیار و ارزش ریالى اولیه به این 

عزیزان ارائه مى کنیم.
یکــى از کارهــاى خیلــى خــوب که با 
مســاعدت سلســله مراتب فرماندهــى و در 
قالب «طرح نشــاط» انجام مى شــود، اعزام 

کارکنان و خانواده هاى محترم نیروى هوایى 
به مشــهد مقــدس جهت زیــارت حضرت 
این  براساس  اســت.  على بن موسى الرضا(ع) 
طرح کارکنــان و خانواده هــا، از پایگاه هاى 
مختلف با هواپیماهاى ترابرى نیروى هوایى 
به صــورت یک روزه به مشــهد مقدس اعزام 
مى شــوند و پس از انجام زیــارت، روز بعد با 
روحیه عالى با همان هواپیما به محل خدمت 
برمى گردند. در این مدت ما افتخار خدمت به 
این زائران را درکنار حرم شریف امام رئوف(ع) 

داریم و از این بابت بسیار خرسندیم.

 رئیس عقیدتى سیاسى
در ادامه این گزارش، گفت وگوى مختصرى 
با حجت االســالم رحیمــى، رئیس عقیدتى 
سیاسى پایگاه هوایى شهید محمدناصرحبیبى 
زهام درخصــوص فعالیت هاى این نهاد براى 

کارکنان و خانوده هاى پایگاه انجام دادیم.

  حاج آقا، وجه تمایز بسیار بزرگى که این
هوایى  نیروى  پایگاه هاى  ســایر  با  پایگاه 
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حضرت  بــارگاه  با  آن  همجــوارى  دارد، 
على بن موسى الرضا(ع) است و بالطبع زمینه 
معنویت  بى کران  دریاى  از  بهره گیرى  براى 
این امام بزرگوار بیشــتر فراهم است؛ چه 
اقداماتى در ایــن خصوص براى کارکنان و 

خانواده ها انجام داده اید؟
بسم اهللا الرحمن الرحیم توفیق همجوارى 
با امام رضا(ع) توفیق بســیار بزرگى است و 
همین امر سبب  شده هرساله خیل عظیمى از 
عالقه مندان به امام رئوف(ع) به مشهد مشرف 
شــوند که بخشــى از این زائران، کارکنان و 
خانواده هاى محترم نیروى هوایى هســتند. 
افتخار میزبانــى و خدمتگزارى به زائران این 
امام همام(ع) توفیق بزرگى است که به بنده 
و همکارانم در پایگاه هوایى شــهید حبیبى 
محول مى شــود و جاى بســى افتخار است. 
بحمداهللا باتوجه به تعامل بســیار خوبى که 
با بخش هاى مختلف آســتان مقدس رضوى 
داریــم، ســعى مى کنیم در مناســبت هاى 
مختلــف با دعوت از کارشناســان مذهبى و 
دینى آســتان قدس، جلسات بصیرت افزایى 

دینى و سیاســى براى کارکنان و خانواده ها 
برگزار کنیم. از کتب و نشریات آستان قدس 
نیز بــراى برگزارى مســابقات کتاب خوانى 
اســتفاده مى کنیم. هماهنگــى درخصوص 
بازدیــد از موزه ها و ســایر اماکن فرهنگى و 
هنرى در مناســبت هاى مختلف، هماهنگى 
جهت اســتفاده از ظرفیت مهمانسراى حرم 
بــراى میهمانــان و شــرکت در برنامه هاى 
فرهنگى، هنرى و کالس هاى آموزشى حرم 
ازجمله فعالیت هایى است که در طول سال 
و در مناســبت هاى مختلف براى کارکنان و 
خانواده ها تدارك مى بینم. ضمن اینکه براى 
آشنایى بیشتر آحاد جامعه با نیروى هوایى، 
مراسم گرامیداشت 19بهمن را سال گذشته 
در صحن مطهر رضوى(ع) برگزار کردیم و در 
سال جارى هم اگر توفیق داشته باشیم، این 

کار را انجام خواهیم داد.

  و فرهنگى  اقدامات  ســایر  درخصوص 
بصیرتــى اثرگذار خود بــراى کارکنان و 

خانواده ها توضیح دهید.
باتوجه به مأموریت هایى که سلسله مراتب 
ما در اداره عقیدتى  سیاســى نیروى هوایى 
و ســازمان عقیدتى  سیاســى ارتش برعهده 
ما گذاشــته اند، به رغم کمبودهایى که وجود 
دارد، درخصوص اجرایى کردن ظرفیت هاى 
فرهنگــى طرح هــاى شــانزده گانه مصباح، 
به منظــور ارتقاى بینش معنــوى و بصیرتى 
کارکنان و خانواده ها و جذاب ســازى محیط 
خدمت که مورد تأکید سلســله مراتب است، 
اقدامات بســیار خوبى انجام شــده است. در 
همین راستا تالش کرده ایم با برقرارى تعامل 

ســازنده با ارگان هاى فرهنگى ســطح شهر 
ازقبیل آســتان مقدس رضوى(ع)، سازمان 
اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسالمى 
و معاونت فرهنگى شهردارى، از ظرفیت ها و 
امکانات فرهنگى آنان به نحو شایسته استفاده 
کنیم. بحمداهللا با حضور فرماندهان والیى که 
در این پایگاه حضور دارند و دغدغه اى که این 
عزیزان نسبت به فعالیت هاى فرهنگى دارند، 
بستر بسیار مناسبى براى اجراى فعالیت هاى 
فرهنگى مهیاســت. به عنوان مثــال اخیراً با 
تعاملى که با اداره کل آموزش و پرورش شهر 
مشهد داشتیم، یادواره «شهید آذرمنش» از 
خلبانان نیروى هوایى ارتــش را در تاالرباغ 
آموزش و پرورش برگزار کردیم و با تصویب 
مســئوالن، یکى از مدارس مشهد به نام این 
شــهید واالمقام نام گذارى شد. ضمن اینکه 
کالس هاى این دبســتان هم بــه نام یکى از 
شهداى نیروى هوایى نام گذارى شد و از این 
طریق سعى کردیم گوشه اى از رشادت هاى 
شــهداى گران قــدر را ارج بگذاریــم و نام و 

یادشان را براى نسل جدید زنده کنیم.
 درمجمــوع همه تــالش ما این اســت 
که با انجــام اقدامات فرهنگــى اثرگذار در 
قالب طرح هــاى فرهنگى مصباح و ســایر 
دســتورالعمل ها و شــیوه نامه هاى فرهنگى، 
بــه وظیفه اصلى و اساســى که مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالى) در یک جمله بســیار 
معــروف فرمودنــد: «کار و هنــر ســازمان 
عقیدتى  سیاسى ارتش، آوردن دل ها به سوى 
خداست.» جامه عمل بپوشانیم و نورانیتى که 
ارتش جمهورى اسالمى ایران دارد، روزبه روز 

افزایش یابد.
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 فرار شاه معدوم 
در 26 دى مــاه1357 من همــراه تعدادى از 
برادران و افســران در ایستگاه رادار تبریز شیفت 
و پشت اســکوپ انجام  وظیفه مى کردم. حدود 
ســاعت یازده از پُســت  فرماندهى تهران تماس 
گرفته و گفتنــد: هواپیماى کیلــو -1 از تهران 
پرواز مى کند و در مرحله اول توســط دو فروند 
هواپیماى شکارى که از تهران همراه او هستند، تا 
زنجان اسکورت  شده و پس  از آن توسط دو فروند 
هواپیماى اف-4 از پایــگاه همدان تا مرز ترکیه 
اسکورت مى شود. شما باید تمام لحظات پروازى 
را زیر نظر داشته و مراقب باشید تا اتفاق خاصى 

نیفتد.
 باتوجه به ســوابقى که داشــتم، مى دانستم 
هواپیماى کیلو -1 متعلق به شــاه و خانواده اش 
و هواپیمــاى کیلو-2 متعلق به نخســت وزیر و 
دیگر مسئوالن کشور است. پس از تماس پُست 

فرماندهى، متوجه شدم شاه در حال فرار از کشور 
است.

در آن روز فرمانده منطقه، «ســرتیپ خلبان 
شیرازى» با تعدادى از فرماندهان در حال بازدید 
و بازرسى از ایستگاه رادار تبریز بودند. فرصت را 
غنیمت شمردم تا بتوانم بقیه دوستان و همکاران 
را از فرار شــاه آگاه کنم؛ فــرارى که واقعاً همه 
کارکنان انقالبى ارتش در ایســتگاه را خوشحال 
مى کرد. یکى از دوســتان را مسئول اسکوپ قرار 
دادم و بــه داخــل راهرو رفتم و بــا صداى بلند 
فریاد زدم: «شــاه داره فرار مى کنه، شاه داره فرار 
مى کنه» و به داخل اتاق برگشتم و پشت اسکوپ 

نشستم.
باتوجه به این مسئله بالفاصله فرماندهان که در 
حال بازدید و بازرسى بودند، سراسیمه و هراسان 
به داخل اتاق عملیات آمدند. سرتیپ شیرازى از 
من سؤال کرد: چه خبر شده؟ چه اتفاقى افتاده؟ 

گفتم: چیز خاصى نیست اعلى حضرت با اسکورت 
دو فروند فانتوم در حال خروج از کشور هستند. 
سرتیپ شــیرازى با لبخندى شروع به سخنرانى 
کــرد و گفــت: اعلى حضــرت در حــال حاضر 
تشــریف بردند و به زودى برمى گردند. ما وفادار 
به اعلى حضرت هســتیم و تا پاى جان از ایشان 
حمایت مى کنیم  و زیر سایه اعلى حضرت زندگى 
خواهیم کرد. من و همکاران که مسئله را نظاره 
مى کردیم، متوجه شدیم که صحبت هاى ایشان 

در حد حرف است و شاه باز نخواهد گشت.

 بازجویى از کارکنان ایستگاه 
فرماندهــان  و  ضداطالعــات  نیروهــاى   
نمى خواستند  شاهنشاهى  ارتش  خودفروخته 
این حقیقت درخشان و در حال وقوع را قبول 
کنند و در توهم برگشت سریع شاه بودند؛ ولى 
دومینوى ســقوط شــاه، یکى پس از دیگرى، 
ارکان نظام شاهنشاهى و ماشین سرکوب رژیم 
را به زمین میریخت و آن سوتر، جوانه هاى امید 
و دلدادگى به نهضت حضرت امام(ره)، حتى در 
خانواده کارکنان ارتش نیز ســر از خاك پاك 
وطن برمیآوردند و با مشت هاى گره کرده شعار 

«مرگ بر شاه» را سر مى دادند. 
پس از عملى که مــن انجام دادم، نیروهاى 
ضداطالعات تا چند روز تمام کارکنان ایستگاه 
را بازجویى کردند تا شــخصى کــه در راهرو 
فریاد فرار شاه را سر داده بود شناسایى کنند، 
اما دوســتان و همکاران که واقعاً انســان هاى 
شایســته و خوبــى بودند، تمــام تهدید هاى 
کارکنان ضداطالعات را تحمل کردند و به  هیچ  
عنوان اســمى از من نبردند. بزرگ ترین خوبى 

افتخار اولین خوش آمدگویى 
به امام خمینى(ره)

 26دى ماه 1357 نقطه عطفى در پیروزى انقالب اسالمى ایران بود. با فرار محمدرضا 
شاه در این روز، حرکت ماشین انقالب که از 15 خردادماه1342 شروع  شده بود، سرعت 
زیادى گرفت و جریان ها و اتفاق هاى سیاسى و اجتماعى در کشور، یک اتفاق مبارك و 
رسیدن قریبالوقوع به مقصد نهایى پیروزى انقالب را نوید مى داد. در چنین شرایطى، 
ارتشى که شاه تصور مى کرد در آشفته  بازار شورش هاى مردمى خواهد توانست حامى 
و طرفدارش باشــد، از درون دچار تحول و دگرگونى شده و نیروهاى مؤمن و عاشق 
نهضت اسالمى، اعالمیه ها و سخنرانى هاى حضرت امام خمینى(ره) را دست به دست، 
ولى مخفیانه در سراســر یکان هاى ارتش پخش مى کردند. روز فرار شاه، روز مهم و 

تأثیرگذارى در تزلزل ارتش شاهنشاهى محسوب مى شد. 
با سرهنگ بازنشسته «عین اهللا افروز»، عضو سابق خانواده پدافند هوایى ارتش و از 
نیروهاى وفادار به حضرت امام(ره) و انقالب اسالمى همراه شدیم تا بعد از 43سال از 
پیروزى انقالب اسالمى با حضور در یکان خدمتى خود در آن روزها، پاى صحبت ها و 

خاطرات ایشان بنشینیم.

 تحریریه صف 
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که این عمل من داشــت این بود که کارکنان 
عملیات، همافران و کارکنان متخصص و فنى 
که به صورت مخفیانه فعالیت هاى انقالبى انجام 
مى دادنــد و قبل از آن هیــچ اعتمادى به هم 
نداشتند، متوجه شــدند که غیر از خودشان، 
کارکنان دیگرى هم هستند که با شاه مخالف و 
طرفدار نهضت انقالبى امام خمینى(ره) هستند. 
از آن به بعد هم قســم شــدیم تــا با همکارى 
یکدیگر تمام تالش خود را در راستاى پیروزى 
انقالب اســالمى به کار بگیریم که نتایج بسیار 

مثبتى داشت. 
با فرار شاه وضعیت به کلى تغییر کرد؛ حضرت 
امام(ره) که در فرانسه بود، قبًال اعالم کرده بود 
که شاه باید برود تا من به کشور بازگردم. پس 
از فرار شــاه، ایشــان تصمیم گرفتند به ایران 
بازگردند. بختیار که نخست وزیر بود، به این فکر 
افتاد که به هر نحو شــده جلوى ورود حضرت 
امام(ره) به کشــور را بگیــرد؛ به همین خاطر 
دستور بسته شدن فرودگاه هاى کشور را صادر 
کرد که متأسفانه با تبعیت فرودگاه ها از دستور 
بختیار، ورود امام(ره) به کشور امکان پذیر نبود.

  تالش هاى دولت غیرقانونى شــاپور بختیار 
براى بستن فرودگاه ها و ممانعت از آمدن حضرت 
امام(ره) نتیجه نداد و با اعتراض ها و تحصن هاى 
مردم انقالبى، بختیار ناچار شــد روز سه شنبه، 
دهم بهمن ماه 1357، بازگشــایى فرودگاه هاى 
کشور را رسماً اعالم کند. از یک سو مردم انقالبى 
و عاشق امام(ره)، از خبر تشریف فرمایى رهبر و 
پیر و مرادشــان به وطن، بسیار شاد و خرسند 
بودند، ولى آن ســوتر نیروهاى انقالبى در بدنه 
ارتش و پدافند هوایى نگران توطئه و دسیســه 
احتمالى دولت بختیار در آســیب  رســاندن و 
سرنگون کردن هواپیماى حامل حضرت امام(ره) 
بودند. براى همین تمام هوشیارى و هم وغم خود 
را بدرقــه راه و جان عزیز رهبرشــان کردند که 
هواپیماى حامل ایشــان به  سالمت در فرودگاه 
مهرآباد به زمین بنشــیند. آن هم در شــرایطى 
که با وجود نیروهاى ضداطالعات و فرماندهان 
سرسپرده نظام شاهنشاهى، انجام چنین اقدامى 

بسیار سخت و داراى خطر فراوانى بود. 

 خوش آمدگویى به حضرت امام  خمینى(ره) 
در گذشــته برنامه به این نحو بود که ساعت 
12شب تمام پروازهایى که قرار بود تا 24ساعت 
آینده وارد کشور شوند و یا از کشور خارج شوند، 
به صورت فرم آلفا براوو به ما تلفن گرام مى شد. هر 
هواپیمایى که نزدیک مرز ما مى شــد، خلبان با 
چک پویینت مربوطه با ما ارتباط برقرار مى کرد 
و اطالعاتــى را به ما مى داد. ما این اطالعات را با 
اطالعاتى که شب قبل از طریق تلفن گرام دریافت 
کرده بودیم، مطابقت مى دادیم. اطالعات پروازى 
که مجاز به ورود کشور بود را به صورت فرم پازرپ 
پر مى کردیم و این فرم از طریق اد یو سى به اف 
آى ســى و  از اف آى سى به هواپیماى کشورى 
داده مى شــد. در آن زمان تمام هواپیماهایى که 
وارد کشــور مى شــدند، به  هیچ  عنوان به صورت 

مستقیم با هواپیماى کشورى در ارتباط نبودند.
 شــب قبل از تشریف فرمایى حضرت امام(ره) 
(شب 12بهمن ماه)، ما با تعداد زیادى از برادران 
مراقبت و افســران، شیفت بودیم و طبق معمول 
شــب هاى قبل، پروازهاى 24ســاعت آینده را 
از طریق تلفن گــرام دریافت کردیــم. در میان 
پروازها، پروازى را مشــاهده کردیم که از پاریس 
به تهران مى آمد. با تعدادى از دوستان که فعالیت 
انقالبى داشــتند و در اد یو ســى کار مى کردند 
تماس گرفتیم و آنها گفتنــد: که این ایرفرانس 
حامل حضرت امام (ره) است و گروه هایى جهت 
اســتقبال حضرت امام  (ره) در فرودگاه مهرآباد 
تشکیل داده بودند و قرار بود که حضرت امام (ره) 
را همراهى کنند. ما با مشورت دوستان پیامى را 
با زبان انگلیسى تنظیم کرده بودیم و قرار بر این 
بود که من این پیام را براى خلبان قرائت کنم و 
خلبان پیام را به عرض حضرت امام(ره) برساند. 
جو آن زمان باتوجه به فعالیت هاى ضداطالعات 
بسیار متشنج بود؛ به صورتى که برادر از برادرش و 
دوست از دوستش واهمه داشت، ولى ما بچه هاى 
انقالبى بودیم و هم قسم شده بودیم که هر کمکى 

مى توانیم به انقالب بکنیم. 
ترس اینکــه خدایى نکرده بختیــار و عوامل 
مزدور شــاه هواپیماى حضرت امــام(ره) را در 
آســمان هدف قرار دهند، همه ما را به فکر فرو 

برده بود؛ چون اگر این کار را انجام مى دادند، غیر 
از ما که با رادار تسلط کامل بر روى پرواز حضرت 
امام(ره) داشــتیم، هیچ کس خبردار نمى شد. به 
همین دلیل من با تعــدادى از بچه هاى مراقبت 
که به آنهــا اطمینان کامل داشــتم و از تجربه 
خاصى برخــوردار بودند، گفتم زمانى که خلبان 
با افسر شیفت (جناب سروان محمدرضا عزیزى 
از بچه هــاى فعال در انقالب بود) تماس گرفت و 
اطالعات خود را داد به مــن اطالع بده تا من با 
خلبان تماس بگیرم و متنى که تهیه  کرده بودیم 

را به عرض حضرت برسانم. 
پس  از اینکه جناب سروان عزیزى به من اطالع 
داد خلبان با ایشان تماس گرفته است، من وارد 
اتاق شدم و با هدست با خلبان تماس گرفتم و به 
زبان انگلیسى گفتم: لطفاً به عرض امام خمینى 
برســانید: «خوش آمدید به خانه خودتان، شــما 
فرمانده ما هســتید و ما سربازان شما هستیم.» 
ناگهــان صداى ولوله اى از داخل اتاق عملیات به 
گوش رسید. من داخل اتاق عملیات را نگاه کردم 
و دیدم که چند نفر از عوامل ضداطالعات داخل 
اتاق عملیات و باالى ســر جناب سروان عزیزى 
جمع شده اند و از او سؤال و جواب مى کنند. من 
خــودم را بالفاصله به کنار عزیزى رســاندم و با 
اشاره، به عزیزى گفتم بلندگو را وصل نکن، بلندگو 
قطع باشد. چون متوجه شدم که خلبان در حال 
مخابره پاسخ حضرت امام براى ماست. خلبان به 
آقاى عزیزى گفت، امام خمینى فرمودند: «خیلى 
متشکرم پسران من.» پس از مخابره پیام توسط 
خلبان، کارکنان ضداطالعات شروع به بازجویى 
از کارکنــان و آقاى عزیزى کرده و ماجرا را جویا 
شدند تا بفهمند کسى تماسى گرفته یا نگرفته که 
با هوشیارى و همبستگى کارکنان چیزى متوجه 
نشــدند. درنهایت هواپیماى حامل حضرت امام 
خمینى(ره) در 12 بهمن مــاه 1357 با مراقبت 
و هوشیارى کامل نیروهاى انقالبى ارتش، بدون 
کوچک ترین سوءقصد و گزندى به وطن رسید و 
در فرودگاه مهرآباد در جمع عاشقان و دلدادگان 
انقالب اســالمى به زمین نشست و افتخار اولین 
خوش آمدگویى به معظم له، نصیب نیروهاى مبارز 

و انقالبى پدافند هوایى ارتش شد. 
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 دانش نوین نظامى

بررسى تسلیحات بررسى تسلیحات 
مطرح ارتش مطرح ارتش 
فرانسهفرانسه

  على باقرپور،  کارشناس ارشد ژئوتکنیک

  سالح تک تیرانداز پى.جى.ام 
طراحى و ساخت این سالح توسط شرکت «پرسیژن» فرانسه انجام شده است که از کالیبر 7/62 ناتو استفاده مى کند. وزن آن 6کیلوگرم، 
داراى 112سانتى متر طول و لوله 60سانتى مترى است. پى.جى.ام در مقایسه با نمونه هاى فرانسوى پیش از خود سبک تر شده و از دقت و بُرد 
مؤثر باالترى برخوردار اســت. داراى خشاب 10گلوله اى و بُرد مؤثر آن 800متر است؛ قنداق آن قابلیت جمع شدن دارد که انعطاف پذیرى و 
راحتى استفاده را براى تیرانداز افزایش مى دهد. این ســالح داراى عملکرد مناســبى در شرایط اقلیمى متفاوت است. در ساخت پى.جى.

ام از فوالد، پلیمر و آلومینیوم استفاده شده است. کشورهاى اسلوونى، برزیل، لیتوانى و مراکش دارندگان این سالح هستند و در نیروهاى 
ویژه فرانسه نیز مورد استفاده قرار مى گیرد.

شماره 50484



  تانک لِِکِلرك  
تولید این تانک در سال1991 و توسط شرکت فرانسوى «نکستر» آغاز و «لِِکِلرك» در سال 1992 وارد ارتش فرانسه شد و تا به امروز در حال 
استفاده در ارتش این کشور است. در سال2015 تعداد 70عراده از تانک هاى لِِکِلرك امارات متحده عربى به عنوان عضوى از ائتالف عربستان 
در یمن (نزدیکى عدن) مســتقر شدند. این تانک داراى سه خدمه اســت؛ راننده، فرمانده و توپچى و به دلیل داشتن سامانه گلوله گذارى 

خودکار، فاقد نفر گلوله گذار است. طول، عرض و ارتفاع لِِکِلرك به ترتیب 9/9، 3/6 و 2/53 متر است.
راننده در جلوى تانک کمى متمایل به سمت چپ قرار داشته و توسط سه پیرسکوپ به بیرون دید دارد. پیرسکوپ وسطى داراى چشمى 
دید حرارتى اســت و همچنین از یک دسته هدایت به شکل فرمان براى هدایت تانک استفاده مى کند. توپچى در سمت راست برجک قرار 
دارد و از یک سامانه نشانه گیرى براى هدف گیرى توپ اصلى بهره مى برد. این سامانه با نام اچ.ال-60 داراى توان دید روزانه با درشت نمایى 
10برابر و یک چشــمى دید حرارتى از نوع اچ.ال-58 با توان درشت نمایى20برابر اســت. مسافت یاب لیزرى تانک پنج هزار متر بُرد دارد. 
مجموعه اى از حسگرها، کنترل آتش را پشتیبانى مى کنند که اطالعاتى چون سرعت باد، دماى هوا، فاصله هدف تا تانک و زاویه حرکت تانک 

را محاسبه کرده و به صورت خودکار لوله توپ را در موقعیت مناسب براى آتش قرار مى دهند. 
گفته مى شود نشانه گیرى یک هدف که توسط توپچى براى سامانه مشخص شده، فقط سه ثانیه زمان مى برد. لِِکِلرك مى تواند 6 هدف در 

بُرد دو کیلومترى را در عرض یک دقیقه و با احتمال برخورد 95 درصد نابود کند.
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  جنگنده رافائل  
در ســال1979 طرحى به نام TKF-90 براى ساخت یک جنگنده به صورت 
مشــترك بین کشورهاى فرانسه، آلمان و انگلســتان مورد توافق قرار گرفت، اما 
اختالف هاى به وجود آمده بین ســه کشــور در مورد موتور آن درنهایت منجر به 
نابودى این پروژه شد. مدتى بعد فرانسه به صورت انفرادى ساخت جنگنده رافائل 
را توســط شرکت داســا دنبال کرد و کشــورهاى آلمان و انگلستان با همکارى 
اســپانیا و ایتالیا ســاخت جنگنده تایفون را آغاز کردند. خط تولید این جنگنده 
در ســال1992 آغاز به کار کرد و اولین سفارش رافائل مربوط به دولت فرانسه و 
در سال1997 بود که 40فروند از آن را خریدارى کرد. هم اکنون نیروى هوایى و 
دریایى فرانســه به ترتیب داراى 87 و 39 فروند از این جنگنده هستند. نخستین 
حضور عملیاتى رافائل به سال2007 و مشارکت در جنگ افغانستان برمى گردد. 
رافائل داراى ســامانه دفاع اس .پى .اى است که شامل مجموعه اى از سامانه هاى 
دفاعى همچون جنگ الکترونیک، هشــداردهنده رادارى، جنگ ضدالکترونیک، 
هشداردهنده فروسرخ و لیزرى است. تمامى این سامانه هاى دفاعى براى افزایش 
آگاهى خلبان از محیط اطرافش در نظر گرفته شــده و توسط رایانه، گزارش هاى 
الزم را در اختیار خلبان قرار مى دهد. از نظر میزان سرعت چرخش به دور خود و 
همچنین سرعت و زاویه گردش، رافائل شرایطى ایده آل دارد و مى تواند به زاویه 
حمله110درجه نیز برسد. نزدیک تر بودن کانارد ها1 به رافائل این امکان را مى دهد 
که در صورت قرار گیرى در حالت سقوط، خود را بهتر کنترل کند. طول و ارتفاع 
رافائل به ترتیب 15/3 و 5/3متر و داراى دهانه بال 10/9متر است. وزن خالى این 
جنگنده 10تُن، حداکثر وزن در هنگام بلند شدن 24/5تُن، داراى حداکثر سرعت 
2135کیلومتر بر ساعت و حداکثر ارتفاع پروازى 17 هزار متر است. رافائل توانایى 
حمل 9500کیلوگرم ســالح در 14جایگاه خارجى خود را دارد. کشورهاى هند، 
مصر، کرواسى و یونان به تازگى قراردادهایى را براى خرید این جنگنده با شرکت 

داسا به امضا رسانده اند.
پى نوشت:

1- «کانارد» نوعى بال کوچک است که در جلوى بعضى از هواپیماها (ازجمله رافائل و یوروفایتر) قرار دارد 
و باعث کاهش نیروى درگ، بهبود قابلیت کنترل و مهار هواپیما مى شود.

شماره 52484



   موشک ضد تانک مویِن پورته  
مویِن پورته توسط شرکت فرانسوى ام.بى.دى.اى و در سال2014 ساخته شد. در سال2017، ارتش فرانسه 50عدد از 
این موشک را خریدارى کرد. مویِن پورته یک موشک ضدتانک با بُرد متوسط(داراى بُرد عملیاتى پنج  هزار متر) است که 
توسط یک نفر حمل مى شود. میالن، نام نمونه قبلى این موشک ضدتانک بود که امروزه نیز به طور گسترده در بسیارى 

از ارتش هاى جهان وجود دارد. 
وزن مویِن پورته 15کیلوگرم، طول آن 1/3متر، داراى قطر 14سانتى متر و قابلیت نفوذ تا عمق 100سانتى متر را دارد. 
این موشک قابلیت شلیک از روى زمین و نصب بر روى خودرو را دارد. شرکت ام.بى.دى.اى در سال هاى اخیر قراردادى 
را با یک شرکت هندى براى تولید نسل پنجم این موشک ها به امضا رساند. از نمونه دیگر این موشک که قابلیت شلیک 

از روى بالگرد را دارد، در بالگردهاى یوروفایتر استفاده مى شود.

منابع:
1- www.air-attack.com
2- www.militaryfactory.com
3- www. jangaavaran.ir
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عملیات والفجر8 
(20 بهمن1364)

عملیات آبى خاکى تهاجمى نیروهاى مسلح ایرانعملیات آبى خاکى تهاجمى نیروهاى مسلح ایران

سرلشکر شهید غالمرضا طرق 
(شهادت در 21بهمن1364)

غالمرضا طرق در ســال1340 در در شهرستان کاشــان به دنیا آمد. او در سال1358 وارد 
دانشگاه افسرى شد و بعد از  فارغ التحصیلى، براى طى دوره مقدماتى راهى شیراز شد. او پس 
از طى دوره، بنا به صالحدید مســئوالن وقت، بالفاصله براى مقابله با دشمن بعثى، به لشکر 

92زرهى اهواز و مناطق عملیاتى جنوب اعزام شد. 
غالمرضا فرمانده گردان221، یکى از گردان هاى لشــکر92 زرهى خوزستان و عضو گردان 
شهادت نیروى زمینى ارتش بود. این گردان به همت شهید سپهبد على صیاد شیرازى فرمانده 
وقت نیروى زمینى در قرارگاه جنوب تشکیل شد، اعضاى این گردان خط شکن، ویژگى هاى 

خاصى مانند ورزیدگى جسمانى و آمادگى براى رو در رویى با هر خطرى را دارا بودند.  
غالمرضا طرق، غواص بود و آخرین بار وقتى که خودش را براى حضور در عملیات والفجر8 
آماده مى کرد، به دوســتان و خانواده اش گفت: «من شــهید مى شوم، مفقود مى شوم، دنبالم 
نگردیــد، پیدایم نخواهید کرد.» او در 21بهمن1364 از ناحیه پا مجروح شــد و برابر اظهار 
همرزمانش در عمق خاك دشمن  جا ماند و هنوز هم مفقوداالثر است. براى یافتن جسدش 
همــه جزیره هاى اطراف حتى تا نزدیکى امارات را گشــتند، اما موفق به پیدا کردن جســد 

مطهرش نشدند. خودش هم مى گفت: «خوبى دریا به اینه  که نشونى از آدم نمى مونه.»

عملیات والفجر8، عملیات آبى خاکى تهاجمى نیروهاى مســلح ایران بود که در سال1364 انجام 
شــد. در این عملیات، نیروهاى ایرانى با غافل گیرى نیروهاى عراقى، اروندرود و شــبه جزیره فاو در 
جنوب عراق را تصرف کردند. مى توان این عملیات را بزرگترین پیروزى ایران در جنگ ایران و عراق 
دانســت. در نتیجه این عملیات، ایران بر سواحل اروند، ساحل شمالى خور عبداهللا و شبه جزیره فاو 

مسلط و راه ورود عراق به خلیج فارس از طریق فاو مسدود شد. 
هدف ایرانى ها از این عملیات، قطع دسترسى عراق به خلیج فارس، اشغال بصره، اخالل در تولید 
نفت عراق و حمایت از قیام شــیعیان عراق بود. از این رو، عملیات والفجر8 در رده هاى باالى ارتش 
ایران، براى دست یابى به یک پیروزى بزرگ طراحى شد. طرح عملیات توسط افسران حرفه اى ارتش 
ایران انجام شد. اساس عملیات بر اصل غافل گیرى عراقى ها استوار بود؛ چرا که آنها تصور مى کردند 
ایرانى ها توانایى پیاده سازى نیرو در حجم وسیع در شبه جزیره فاو را ندارند؛ ضمن اینکه از عملیات 

ایذایى در جبهه هاى دیگر هم استفاده شد.
عراق به دلیل جنگ، مدت ها از شبه جزیره فاو براى صادرات نفت استفاده نمى کرد، از این رو پیروزى 
ایران اهمیت راهبردى قابل توجهى نداشت. با این حال اشغال این شبه جزیره پیروزى بزرگ سیاسى 
براى ایران به شــمار مى رفت. نتیجه این عملیات، مســئوالن ایران را به شکست کامل ارتش عراق 

امیدوارتر کرد.

 خوبى دریا به اینه  که نشونى از آدم نمى مونه خوبى دریا به اینه  که نشونى از آدم نمى مونه

ى آبادىشماره 54484
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عملیات تنگه چزابه
 (17بهمن1360)

خونین ترین صحنه هاى جنگ ایران و عراقخونین ترین صحنه هاى جنگ ایران و عراق

خلبان شهید اسدزاده
(آذر1333 تا24بهمن 1364)

دارنده چهار جایزه هم زمان ممتاز خلبانىدارنده چهار جایزه هم زمان ممتاز خلبانى
 وى در 26 آذرماه1333 در شهرستان جهرم دیده به جهان گشود. در سال1352 وارد نیروى هوایى ارتش 
شــد و به عنوان دانشجوى افسرى رادار کار خود را در نیروى هوایى آغاز کرد. او در سال1355 در آزمون 
رشته خلبانى نیروى هوایى شرکت کرد و پس از قبولى ، به عنوان دانشجوى خلبانى ادامه تحصیل داد. وى 
سپس براى طى دوره هاى تکمیلى به آمریکا اعزام شد و با موفقیت توانست این دوره ها را به پایان برساند و 
تمام جوایز آن دوره ها را از آنِ خود کند؛ جوایزى که تا آن زمان هیچ دانشجوى خلبانى آمریکایى و ایرانى 
نتوانسته بود به صورت یک جا به دست آورد. این چهار جایزه عبارت بودند از: جایزه مربوط به آکادمى پرواز 
یعنى درس، جایزه مربوط به خود پرواز، جایزه مربوط به بهترین افسر و جایزه مربوط به کسى که از همه 
نظر بهترین است و در تاریخ نیروى هوایى آمریکا، شهید اسدزاده اولین کسى بود که هر چهار جایزه را با 
هم کسب کرده بود. شهید اسدزاده سخنى را به نقل از استاد خلبان آمریکاییش مى گوید: «استادم به من 

گفت: اگر روزى من در جنگ با اسدزاده روبه رو شوم، حتماً از مقابل او مى گریزم.» 
شــهید اســدزاده در دوران دفاع مقدس با انگیزه اى الهى و بهره گیرى از دانش و هوش سرشار و انجام 
طرح هاى عملیاتى بى نظیر، بارها ســبب شد دشــمن در نبرد هوایى با ایران کامًال زمین گیر شود و تمام 
نقشــه ها و برنامه هاى کارشناسان غربى نقش برآب شود. شهید اسدزاده پس از پروازهاى مکرر در خاك 
دشمن، سرانجام در عملیات والفجر8، پس از بازگشت از مأموریت، مورد اصابت پدافند هوایى دشمن قرار 

گرفت و در 24بهمن 1364 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

تنگه چزابه نام منطقه اى در شمال غربى شهر بستان و از دید رزمى بسیار راهبردى است و در دو 
سوى این تنگه، تپه هاى شنى و تاالب هویزه جاى  گرفته اند. 

در روند جنگ ایران و عراق، تنگه چزابه یکى از پنج محور تازش عراق به ایران بود. ارتش عراق 
پس از ســه روز درگیرى در نوار مرزى، در مهرمــاه1359 از تنگه چزابه عبور و به طرف تپه هاى 
اهللا اکبر و بســتان پیشــروى کرد. این منطقه در تصرف نیروهاى عراقى قرار داشــت تا اینکه در 
آذرماه1360 نیروهاى ایرانى این نقطه را پس گرفتند. 25روز پس از پایان این نبرد، نیروهاى عراقى 
با هدف تصرف مجدد شــهر بســتان و به تأخیر انداختن عملیات فتح المبین، حمله سنگینى را به 
 مواضع نیروهاى ایرانى در تنگه چزابه آغاز کردند. در این عملیات، صدام حسین شخصاً در منطقه 

حضور یافت و هدایت عملیات را به عهده گرفت. 
ایــن عملیات یکى از خونین ترین صحنه هاى جنگ ایران و عراق بود. عراقى ها برخالف تبلیغات 
گسترده اى که  به راه انداخته بودند، تنها توانستند با آتش سنگین توپخانه، نخستین خاکریز نیروهاى 
ایرانى را تصرف کنند و این نهایت پیشــروى آنها بود. مقاومت گردان125 پیاده مکانیزه لشکر16 
زرهى قزوین به فرماندهى «ســرهنگ غالمرضا مخبرى» و عناصرى از نیروهاى ســپاه و بسیج در 
مقابل دوازده گردان کماندویى عراق، باعث شــد نیروهاى عراقى بدون هیچ دستاورد قابل توجهى 

دست از حمالت خود بردارند.
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  جناب ســرهنگ، ورود  شما به نیروى هوایى
ارتش چگونه شکل گرفت؟

ســال1365 و در بحبوحه جنگ تحمیلى در 
کرمانشاه ساکن بودیم که منزل ما را زدند. ما هم 
بالفاصله به تویســرکان رفتیم. پدرم در این شهر 
مغازه اى گرفت و مشــغول به کار شد. خانه ما در 
زیرزمین بود. یادم هســت یک روز صبح پدرم با 

اورکت سبز و شــلوار قهوه اى که بر تن داشت از 
خانه بیرون رفت و حدود یک ســاعت بعد صداى 
انفجارهاى پى درپى شــنیده شد. من این صدا را 
مى شــناختم، چون با این صدا هفت-هشت سال 
در کرمانشاه زندگى کرده بودم. وقتى بیرون آمدم، 
متأســفانه پدرم چشمش را بر اثر انفجار از دست 
داده بود. این حادثه روى من خیلى تأثیر گذاشت 

و از همان دوران با خودم گفتم باید هر طور شده 
انتقام بگیرم. پس از اتمــام تحصیالت در آزمون 
دانشگاه شــرکت کردم و در رشته دندا  ن پزشکى 
دانشــگاه تهران قبول شــدم، ولى انصراف دادم و 
در اواخر ســال1366 وارد نیروى هوایى شدم. در 
ســال1369 هم با دریافت درجه ســتوان دومى، 

فعالیت من در نیروى هوایى آغاز شد.
 پــس از اینکه در دزفــول دوره معلم  خلبانى 
اف-5 را گذراندم، اعالم شــد براى اف-14 معلم 
 خلبان مى خواهند، ولى چــون در آن زمان براى 
مدتى شبیه ســاز آموزش خــراب بود و به همین 
دلیل چند ســالى بود که براى هواپیماى اف-14 
خلبان جدیــد نگرفته بودند، بــا تصمیم خلبان 
«والى اویسى» که فرمانده وقت تیپ بود، قرار شد 
خلبان هاى اف-14 را از گــروه معلم خلبان هاى 
اف-5 جذب کنند و بدون شبیه ساز آموزش دهند. 
درنهایــت من به همراه آقاى شــفیعى از دزفول و 
آقاى تک از تبریز انتخاب شــدیم و براى اولین بار 
در دنیا کالس هاى خلبانى اف-14 بدون شبیه ساز 

آموزش برگزار شد.

  جناب حمزه اى! شما این روزها فعالیت هایى را
در حوزه فضاى مجازى انجام مى دهید که مورد 
استقبال مخاطبان و به ویژه جوانان قرار گرفته و 
در شبکه هاى  برگزارى جلسه هاى برخط  آن هم 
اجتماعى، با حضور خلبانان دهه هاى گذشــته 
و  خاطرات  بیان  و  هوایى  نیروى  پیشکسوتان  و 
ناگفته هایى از ســال هاى گذشته این نیروست، 
ایده و فکر انجام این کار چگونه و کجا شــکل 

گرفت؟

هشتک،
 عقابان آسمان ایران 

گفت و گو با پیشکسوت و استاد خلبان هواپیماى اف-14 «سرهنگ علیرضا حمزه اى»

     على البرزى

سرهنگ خلبان بازنشســته «علیرضا حمزه اى» اســتاد خلبان و تست پایلوت 
هواپیماهاى اف-5 و اف-14 نیروى هوایى ارتش اســت که ســال ها با هواپیماهاى 
جنگنده پرواز داشته و خلبانان زیادى را براى نیروى هوایى تربیت کرده است. وى در 
دوران بازنسشتگى خود حضور فعالى در فضاى مجازى دارد و با استفاده از بسترهاى 
گوناگون شبکه هاى اجتماعى، برنامه هاى زنده شبانه گفت وگومحور و میزگردهایى با 
حضور فعاالن، پیشکسوتان، خلبانان و کادر فنى نیروى هوایى ارتش براى عالقه مندان 
برگزار مى کند که با استقبال کاربران فضاى مجازى مواجه شده است. به باور بسیارى 
از عالقه مندان به صنعت هوایى و به ویژه پیشکسوتان نیروى هوایى، این قبیل کارها 
فرصتى مناسب براى آموزش، تجربه و یادآورى خاطراتى از رشادت هاى خلبانان نیروى 
هوایى ارتش است. به مناسبت 19بهمن روز نیروى هوایى گپ وگفتى با وى داشته ایم 

که ماحصل آن پیش روى شماست.

شماره 56484



من از دوران نوجوانى عالقه مند به فعالیت هاى 
فرهنگى، هنرى و سینمایى بودم، در سال 1363 
و زمانــى  که در جبهه بــودم، به من گفتند چون 
تو خوب حرف مى زنى و به اصطالح شلوغ هستى! 
کار ضبــط خاطره هاى رزمنــدگان را انجام بده و 
در ابتــداى ورود، من را بــه واحد تبلیغات جنگ 
فرستادند و در سمعى بصرى، واحد خبرگزارى و 

ضبط خاطره هاى رزمندگان فعالیت مى کردم.
یــادم هســت یک ضبــط صــوت خبرنگارى 
داشــتم و در دوران جبهــه با افــراد و چهره هاى 
گوناگون مانند شهید همت، شهید حمید نوحى، 
شــهید ناصح، فرمانده تیپ نبى اکرم(ص) و دیگر 
فرماندهان واحدها و لشکرها مصاحبه انجام دادم. 
در دوران فعالیت در نیروى هوایى، وقتى خلبان ها 
و پیشکسوتان را در حاشــیه مراسم هاى مختلف 
مالقات مى کــردم و دیدارهاى صمیمى خلبان ها، 
پیشکســوتان وکارکنان نیروى هوایى را مشاهده 
مى کردم که جویاى احوال یکدیگر بودند، با خودم 
مى گفتم که چه گنجینه ارزشمندى در این مراسم  
حضور دارد. بنابراین تصمیم گرفتم این دیدارها را 
از طریق برنامه هاى فضــاى مجازى و ارتباط هاى 
زنده؛ تازه تر و محکم تر کنم. خوشبختانه برنامه هاى 
زنده فضاى مجازى ســبب شــده افراد گوناگون، 
به خصوص پیشکسوتان، از پستوى دل خود بیرون 
آمــده و بــا انرژى هایى که از مــردم در صفحات 
اینستاگرام خود مى گیرند، سختى ها و مشکل هاى 
دیگر را تا حدودى فراموش کنند و اکنون هرکدام 
از این عزیزان صفحه اینســتاگرام با سه-چهارهزار 

عضو دارند.

  در این برنامه ها، بیشتر چه موضوع هایى مطرح
مى شود؟

در این برنامه هاى زنده بیشــتر درباره عملیات ها، 
وضعیت هاى اضطرارى و خاطره ها صحبت مى کنیم. 
بحث و گفت وگوى دوستانه و حتى تخصصى داریم. 
چند نســل گوناگون از خلبانان نیروى هوایى با ما 
همراه مى شوند، از قهرمانانى مانند فریدون ایزدستا، 
بهمن فرقانى، فرج اهللا برات پور تا نســل پس از من 

و حتى جوان تر از من که بازنشســته شده اند. حتى 
جوانان نیروى هوایى پاى کار هستند و این صحبت ها 
و برنامه ها را تماشا مى کنند و مى شنوند و با هم در 

این برنامه هاى اینستاگرامى گپ وگفت داریم.
 یعنى ترکیبى از تجربه و آموزش است؟

بله! تجربــه، آموزش، خاطره، توانمندى و البته 
یــک نکته ظریفى دارد و آن هم اینکه برخى افراد 
جوان مى گویند این موضوع هایى که شما  تعریف 
مى کنید و مى گویید، وقتى مى شنویم به خودمان 
مى گوییم ما چه کار کرده ایــم پس؟ این خودش 
انگیزه مضاعفى براى جوانان ایجاد مى کند و بسیار 
تأثیرگذار اســت. در بحث آموزش هم براى مثال 
جوانانى که عالقه مند بــه ورود به حرفه خلبانى 
هســتند و مى خواهند بدانند خلبانى چیســت و 
امتحان و آزمون هایش چگونه اســت؟ پاسخ هاى 

خود را از طریق این برنامه ها دریافت مى کنند.

  این جلسه هاى زنده در بستر فضاى مجازى، به
غیر از اینستاگرام، در شبکه هاى اجتماعى دیگر 

هم نشر پیدا مى کند؟
بله! دوســتان و عالقه مندان بــه نیروى هوایى 
در شــبکه هاى دیگر هم این برنامه ها را بازنشــر 

مى کنند.
  براى اینکه موضوع خاطرات مطرح شــده در

شــبکه هاى اجتماعى ماندگارتر شــود، فکر و 
ایده اى داشتید که مکتوب شود؟

بــا کمک دوســتان در نظر داریــم محتواهاى 
به صــورت  را  مجــازى  فضــاى  در  پخش شــده 
الکترونیکى(پى دى اف) منتشر و در اختیار مخاطبان 

قرار دهیم. 

  این کار را به تنهایى انجام مى دهید یا گروهى؟
تعدادى از خلبانان و دوستانم در این کار به من 
کمک مى کنند و حتى جوانان و دوستان عالقه مند 
بــه نیروى هوایى و البته خارج از نیرو هم به بنده 
در ایــن کار کمک مى کنند. همــه آنهایى که با 
من همراه هستند، فعالیت هایى مانند هماهنگى 
با میهمانان برنامه هاى زنده و ســاخت کلیپ هاى 

مرتبط بــا فضاى مجازى را بــدون کوچک ترین 
چشم داشت و براى رضاى خدا انجام مى دهند.

  نیروى خلبانان  بین  در  فعالیت ها  این  بازتاب 
هوایى و حتى سطح جامعه چگونه بوده است؟

مــن زمانى کــه در مراســم گوناگــون مانند 
بزرگداشت شهداى نیروى هوایى در ستاد نیرو و یا 
تشییع جنازه برخى همکاران که از بین ما مى روند، 
حضــور پیدا مى کنم، دوســتان مى گویند شــبى 
نیســت که ما برنامه هاى زنده شما را تماشا نکنیم 
و انصافاً تجارب ارزشــمندى از طریق این برنامه ها 
بــه بیننــدگان و به ویژه جوانان منتقل مى شــود. 
براى مثال، چند وقت پیش امیرسرتیپ نصیرزاده 
فرمانده وقت نیروى هوایى در حاشــیه مراسمى به 
من گفــت: «کار خوبى دارید انجام مى دهید و این 
کار باعث مى شود مردم خلبان ها را بهتر بشناسند». 
از زمانى  کــه این برنامه هاى زنده پخش شــدند، 
به نظرم بین افکار عمومى یک نگاه تازه ترى درباره 
نیروى هوایى نســبت به یک دهه گذشــته ایجاد 
شده است؛ چون در گذشــته مخاطبان و کاربران 
براى دریافت اطالعــات فقط به ویکى پدیا مراجعه 
مى کردند، اما اکنــون مى توان در قالب یک برنامه 
زنده در شــبکه هاى اجتماعى و یا جســت وجو در 
اینترنت، به راحتى سابقه مصاحبه ها و افراد گوناگون 
را پیدا کرد. برخى از مخاطبان به من پیام مى دهند 
و مى گویند: ما  در جلســه هاى دورهمى خانوادگى 
با بســتگان و میهمانان مانند زمان قدیم که برخى 
برنامه هــاى پرمخاطــب تلویزیون را بــا هم نگاه 
مى کردیم، برنامه هاى زنده شما را هم نگاه مى کنیم.  
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این شماره:  ارتش گرجستان
    محسن شیرمحمد  کارشناس ارشد روابط  بین الملل     

   ارتش   
در گرجســتان فرماندهى نیروهاى مسلح 
و ازجمله ارتش برعهده رئیس جمهور است. 
پس از وى وزیر دفاع به نظارت بر امور ارتش 
مى پردازد. ارتش گرجستان با داشتن حدود 
40هزار نفر نیروى انســانى، به ســه شاخه 
اصلى زمینــى، هوایى و گارد ملى تقســیم 
مى شود. در کشور گرجستان، بخش دریایى 
تحت عنوان گارد ســاحلى به عنوان بخشى از 
پلیس تحت نظارت وزارت کشــور قرار دارد. 
البته عمده نیروهــا در بخش هاى زمینى و 
هوایى متمرکز هستند و گارد ملى با داشتن 
تعــداد حدود 550نفر نیروى پایور، بیشــتر 
به صورت نیروهاى شــبه نظامى و غیرثابت، 
در مواقع بحرانى به خدمت گرفته مى شــود 
که البته امکان گســترش کارکنان تا حدود 
10هزار نفر را دارد. به صورت ســاالنه حدود 

272میلیون دالر یعنى 1/91درصد از تولید 
ناخالص داخلى گرجســتان به بودجه ارتش 

اختصاص دارد.
ارتش گرجستان مانند بیشتر جمهورى هاى 
شوروى ســابق از نظر تأمین نیروى انسانى 
متکــى به نظام وظیفه اجبارى اســت. طبق 
قانون اساسى گرجســتان، تمام مردان بین 
ســن 18 تا 27سال مشمول خدمت وظیفه 
اجبارى هســتند. ایــن دوره خدمت حدود 

12ماه به طول مى انجامد.
طبق ساختار فعلى، حدود 6 تا 7هزار نفر در 
سال براى خدمت وظیفه فراخوانده مى شوند. 
احضار دو بار در ســال، یک بــار در بهار و بار 
دیگر در پاییز انجام مى شود. سه نهاد وزارت 
دفاع، وزارت کشور و وزارت دادگسترى براى 
نیازهاى خود از بین مشــموالن، نیرو جذب 
مى کنند. البته به طور معمول حدود 25درصد 

از افراد وظیفه وارد ارتش مى شــوند؛ بقیه در 
گارد پلیس در وزارت امــور داخله به عنوان 
زندانبــان خدمت مى کنند. البتــه این افراد 
آمــوزش نظامــى کمــى را مى گذرانند و با 
دریافت حقوق ماهانه ناچیزى، به محافظت از 
تأسیسات یا اماکن مختلف مشغول مى شوند.

در گرجستان، در مواردى امکان معافیت از 
خدمت نظام وظیفه وجود دارد. مسائل پزشکى 
و روانى، مرتکبان جرایم کیفرى و همچنین 
کسانى که داراى استعدادهاى ویژه هستند، 
ازجمله مواردى به شــمار مى رود که امکان 
معافیت از خدمت سربازى را فراهم مى کند. 
باید توجه داشــت که موضوع استعدادهاى 
ویژه حتماً باید توسط نخست وزیر تأیید شود.

از نظــر تاریخى، در اوایل دهه1990، پس 
از احیاى استقالل گرجستان، نیروهاى مسلح 
این کشــور به اصل خدمت سربازى شوروى 
سابق متکى شــدند. البته طى سال هاى بعد 
تالش هایى جهت اصالح نظام وظیفه صورت 
گرفت. در ســال2002، یک برنامه آموزش 
و تجهیز بــا بودجه ایاالت متحده آمریکا آغاز 
شــد که طى آن مربیــان آمریکایى دو هزار 
ســرباز گرجى را آموزش دادنــد. درنتیجه 
برنامه 64میلیون دالرى، گرجستان سربازانى 
ورزیده اى داشــت که حقــوق مى گرفتند و 
حرفه خــود را معتبر مى دانســتند. به این 
ترتیب اولین واحدهاى سربازان قراردادى در 

گرِجستان کشورى با 69هزار و900 کیلومترمربع وسعت، در منطقه قفقاز اوراسیا یعنى در سرحد آسیاى غربى و اروپاى شرقى قرار 
دارد که از غرب با دریاى سیاه، از شمال با روسیه، از جنوب با ترکیه و ارمنستان و از جنوب شرق با جمهورى آذربایجان هم مرز است. 

کشور گرجستان عمدتاً کوهستانى است که بیش از 80درصد قلمرو آن را کوهستان  و تپه ماهور  پوشانده است.

نگاهى به ارتش هاى جهان
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گرجستان شکل گرفت.
پس از انقالب ُگل ســرخ در سال2003، 
مقام هاى جدید گرجستان، تقویت نیروهاى 
مســلح را از اولویت هاى خــود اعالم کردند. 
از ســال2005، نیروهاى مسلح گرجستان، 
به موازات طرح نظامى معمول، ارتش ذخیره 
را نیز ایجــاد کرد. با این حــال، ضعف هاى 
نیروى احتیاط در جنگ اوت2008 آشــکار 
شــد. مشکالت اصلى شــامل کیفیت پایین 
آموزش نیروهاى ذخیره و عدم سازمان دهى 
واحدها بود. دولت ســعى کرد تا این موارد را 
در نظر بگیرد و این ســاختار را اصالح کند، 
امــا پس از روى کار آمــدن دولت جدید در 
سال2012، این نیروى احتیاط عمًال منسوخ 
و آموزش نیروهاى ذخیره نظامى نیز متوقف 

شد.
پــس از جنــگ اوت2008، بســیارى از 
کارشناســان در مورد این واقعیت که دولت 
باید در درجه اول بر ارتش حرفه اى متمرکز 
شــود، صحبت کردند، اگرچــه تعداد کمى 
معتقد بودند که دولــت از تهیه پیش نویس 
این طرح خــوددارى مى کند که البته دالیل 
خاص خود را داشــتند. با این حال ساختار 
سربازان قراردادى در کشور اجرا شد. در این 
ساختار، سربازان پس از قبولى در یک آزمون، 
آموزش هــاى نظامى را به صورت حرفه اى فرا 
مى گیرند و سپس طى یک قرارداد چهارساله 
به خدمت در ارتش مى پردازند. البته این افراد 
از حقوق ماهانه اى معادل یک هزار الر(واحد 

پول گرجستان) نیز برخوردار مى شوند.
با ادامــه مباحث مربوط به ســربازى در 
گرجســتان، در ســال2016 خدمت وظیفه 
اجبارى لغو شــد. این موضــوع البته ادامه 
نداشــت و دوباره خدمت سربازى برقرار شد. 

توضیح اصلــى مقام ها براى این موضوع، این 
بود که با خدمت اجبارى نظامى، دولت هزینه 
کمترى براى دفاع از کشور پرداخت مى کند. 
طبق محاســبه دولت به طور متوســط، یک 
ســرباز حرفه اى یا قراردادى ساالنه 26000 
الر(واحد پول گرجســتان) هزینــه دارد، در 
حالى که هزینه خدمت وظیفه اجبارى فقط 

9000 الر است.
البته در شــرایط جدید و برقرارى دوباره 
نظام وظیفه اجبــارى، تفاوت هایى نیز ایجاد 
شده است. اکنون دوره  خدمت جدید شامل 
یک دوره  تمام وقت آموزش نظامى سه ماهه 
و یک دوره  9ماهــه خدمت در یکان نظامى 
اســت که البته آخر هفته ها هم سربازان به 

مرخصى مى روند. 

 نیروى زمینى 
نیروى زمینى در گرجســتان بزرگ ترین 
شــاخه ارتش محســوب مى شــود. بعد از 

فروپاشــى اتحاد جماهیر شــوروى، در کنار 
گارد ملى، نیروى زمینى، هسته اصلى ارتش 
گرجستان را تشکیل دادند. بیشتر تیپ هاى 
پیاده نظام براساس تشکیالت قدیمى شوروى 
ایجاد شــدند. پیش از این، ســپاه 31 ارتش 
شــوروى (ارتش نهم ســابق) در گرجستان 
مســتقر بود. سپاه سى ویکم ارتش در هنگام 
انحالل اتحاد جماهیر شــوروى داراى چهار 

لشکر بود.
در آغاز قرن بیســت ویکم، نوسازى ارتش 
گرجســتان که از نظر تجهیــزات و آموزش 
تضعیف شده بود، در صدر اقدام هاى دفاعى 
دولت قــرار گرفت. در همین راســتا دولت 
گرجســتان براى آمــوزش ارتــش خود از 
کشورهاى خارجى و ازجمله آمریکا درخواست 
کمک کرد. بر این اساس ایاالت متحده آمریکا 
موافقت کــرد ارتش گرجســتان را به یک 
نیروى جنگى مؤثر تبدیل کند. برنامه آموزش 
و تجهیز ارتش گرجستان، یک برنامه 18ماهه 
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و 64میلیون دالرى با حمایت آمریکا آغاز شد 
که هدف آن افزایــش قابلیت هاى نیروهاى 
مســلح گرجستان از طریق آموزش و تجهیز 
چهار گردان 600نفره به ســالح هاى سبک، 

وسایل نقلیه و ارتباطات بود.
اکنون و به دنبــال برنامه هاى فوق، از نظر 
ساختار ســازمانى، نیروى زمینى گرجستان 
به دو بخش شرقى و غربى تقسیم مى شوند. 
آنها عمدتاً به صورت تیپ و گردان هســتند. 
بخش عمــده نیروى زمینــى از چهار تیپ 
پیاده نظام و دو تیپ توپخانه تشــکیل شده 
اســت. عالوه براین، یک تیپ مهندسى، یک 
تیپ پدافندهوایى، یک گردان مخابراتى، یک 
گردان شناســایى فنى، یک گردان پزشکى، 
دو گردان ضدتانک و یــک گردان پیاده نیز 
به صورت مستقل به خدمت مشغول هستند.

 اکنــون از نظــر تجهیزات رزمــى تعداد 
120دســتگاه تانک تى-72 و 23دســتگاه 
تانک تــى-55 به عنــوان تانــک اصلى در 
ارتش  گرجســتان مشغول خدمت هستند. 
پى.ام.پى-1، 47دستگاه  نفربر  25دســتگاه 
نفربــر پى.ام.پى-2، 19دســتگاه بى.تى.آر-
80، 30دســتگاه بى.تى.آر-70  و 66دستگاه 
ام.تى.ال.بى همگى ســاخت روسیه به همراه 
90دستگاه نورول اژدر ساخت ترکیه به  عنوان 

خودرو و نفربر زرهى به کار گرفته مى شوند.
18عراده توپ کششى 152میلى مترى دانا 

ساخت کشــور چک، 20عراده توپ کششى 
توپ  اس-1، 47عــراده  میلى متــرى   122
دى-47، 66عراده  کششــى 85میلى مترى 
توپ کششى دى-30، 18عراده توپ کششى 
152میلى متــرى دى-20، 10عــراده توپ 
کششى 152میلى مترى ماســتا و 42عراده 
توپ کششــى 100میلى متــرى ام.تى-12 
همگى ساخت روســیه به همراه 20دستگاه 
ساخت  الر-160  راکت انداز 160میلى مترى 
رژیم صهیونیســتى، 10دســتگاه راکت انداز 
ســاخت  اس-122  آر.  122میلى متــرى 
اوکراین، 22دســتگاه راکت انــداز آر.ام-70 
ساخت چک، 15دستگاه راکت انداز بى.ام-21 
ساخت روســیه نیز آتش پشتیبانى از قواى 

زمینى را فراهم مى کنند.

 نیروى هوایى 
نیــروى هوایى گرجســتان و بخش دفاع 
هوایى در یک ژانویه1992 تأســیس شد. در 
18آگوست 1998، دو لشکر در یک ساختار 
فرماندهى مشترك متحد شدند و به نیروى 
هوایى گرجستان تغییر نام دادند. اولین پرواز 
رزمى نیروى هوایى در 19 ســپتامبر1992 
و در جریــان جنگ جدایى طلبان در آبخازیا 
انجام شد. این تاریخ بعدها به عنوان روز نیروى 
هوایى گرجستان تعیین شد و در سال 2010، 
نیروى هوایى گرجستان از یک شاخه مستقل 

تغییر وضعیت داد و به عنوان بخش هاى دفاع 
هوایى به نیروى زمینى گرجستان ملحق شد. 
6 ســال بعد دوباره نیروى هوایى گرجستان 
به طور رسمى در ســال 2016 مستقل شد، 
اما تمام هواپیماهاى بال ثابت تا ســال2020 
غیرعملیاتى باقى ماندند. از این زمان به بعد 
طى برنامه نوسازى تحت نظارت وزارت دفاع، 
نیروى هوایى دوبــاره روند احیاى پرنده هاى 
عملیاتى خود را آغاز کرد تا گرجستان توان 
هوایى الزم جهت دفاع از آســمان کشور را 

به دست آورد.
از نظــر تجهیــزات رزمى، اکنــون تعداد 
10فروند جنگنده سوخو-25 ساخت روسیه 
ســتون فقرات تهاجم هوایى گرجســتان را 
تشکیل مى دهند. دو فروند هواپیماى ترابرى 
آنتونف-28 نیز در بخش حمل ونقل مشغول 
خدمت اســت. هشــت فروند جت ال-39 و 
چهار فروند جت ال-29 هر دو ساخت چک 
نیز در بخش آموزشى به کار گرفته مى شوند. 
از نظر نــاوگان بالگرد نیز تعــداد 15 فروند 
ام.آى-171، دو فرونــد ام.آى-14 و 9 فروند 
ام.آى-24 همگى ساخت روسیه به همراه 12 
فروند بِل یو.اچ-1 ساخت آمریکا نیز در حال 

فعالیت هستند.

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

مؤسسه جغرافیایى گیتاشناسى
2- www.wikipedia.org
3-www.globalsecurity.org 
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تحریریه صف
بدون شــک حماســه  آفرینــى 
پرستاران در عرصه مبارزه با ویروس 
منحوس کرونا بر کســى پوشــیده 
نیست و در طى ماه هاى سخت شیوع 
کرونا، جامعه پرستارى و کارکنان امور 
درمانى ارتش  همراه ســایر مدافعان 
سالمت کشور با تمام وجود در خدمت 
جان فشانى  و  بودند  کرونایى  بیماران 
کردند. آنان در این مســیر شهداى 
زیادى را تقدیم حوزه سالمت جامعه 
کردند. نیروى هوایى ارتش نیز اولین 
شهید مدافع سالمت و یکى از بهترین 
نوراحمد  خود «شــهید  نیروهــاى 
گذشته  ســال  آبان   در  را  محمدى» 
کشور  سالمت  عرصه  از  دفاع  تقدیم 
کرد. جهت یادبود این شهید واالمقام، 
گوشــه هایى از زندگى و خصوصیات 
اخالقى و رفتارى آن شهید بزرگوار را 

به اختصار بیان مى کنیم.

در  محمــدى»  «نوراحمــد  شــهید 
سعادت شهر  شهرستان  در  15تیرماه1347 
اســتان فارس دیدگان پرنورش را به جهان 
گشــود. دوران راهنمایــى را در مدرســه 
امیرکبیر شهرســتان سعادت شهر گذراند و 
جزو دانش آموزان ممتــاز و باهوش کالس 
بود. معدل باالى او ســبب شــد در ورودى 
شیراز  آب باریکه  شــبانه روزى  دبیرســتان 
پذیرفته شود. دوران دبیرستان را با موفقیت 
و کارنامــه درخشــان گذراند و در رشــته 
دندان پزشکى دانشگاه فردوسى مشهد قبول 
شــد، اما باتوجه به اینکه در بورسیه رشته 
پرســتارى ارتش جمهورى اســالمى ایران 
نیز پذیرفته شده بود، چون عالقه زیادى به 
ارتش داشت، مقطع کاردانى رشته پرستارى 
دانشکده پرستارى ارتش را انتخاب کرد و از 
تاریخ 1366/1/15 تا 1368/4/7 در دانشکده 

پرستارى مشغول تحصیل شد. 
شــهید محمــدى بالفاصلــه پــس از 
فارغ التحصیلى از دانشکده پرستارى ارتش، 
به پایگاه هوایى شــیراز منتقــل و تا تاریخ 
1375/10/1 در آن پایــگاه مشــغول انجام 
وظیفه شد. آن بزرگوار در تاریخ 1379/8/1 
موفق به دریافت مدرك کارشناسى پرستارى 
شــد و از تاریخ 1375/10/1به بیمارستان 

بعثت ارتش در تهران منتقل شد. 
با شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور و 
نیاز شدید جامعه به پرستار، شهید محمدى 
با وجود بازنشســتگى، به صورت داوطلبانه و 
به عنوان یکى از مدافعان عرصه ســالمت به 
میدان بازگشــت و بعد از 33ســال خدمت 
و تالش شــبانه روزى و کار مداوم، سرانجام 
در ایــن راه جانش را فدا کرد. او در اثر ابتال 
به ویروس منحوس کرونــا، به عنوان اولین 
شهید مدافع سالمت نیروى هوایى، در اواخر 

آبان ماه1399 آسمانى شــد و به هم رزمان 
شهیدش پیوست. 

شهید نوراحمد محمدى هنگام شهادت، 
سرپرستار بیمارستان 006تخت خوابى بعثت 
نیــروى هوایى ارتش بــود و دغدغه اى جز 
خدمت به بیماران و مردم نداشــت. به گواه 
تمامى همکارانش، این شهید بزرگوار بسیار 
متواضع، صبور و داراى اخالق حسنه بود و با 
اینکه هیچ اجبارى به حضور مجدد نداشت، 
به دلیل عرق کارى و حس انسان دوستى به 
بیمارستان بعثت بازگشــت و سرانجام هم 
توفیق شــهادت که بزرگ ترین پاداش براى 
خدمات صادقانه و شــبانه روزى این شهید 

بزرگوار بود، نصیبش شد.
 شهید محمدى در سال1372 ازدواج کرد 
و از وى دو فرزند دختر به یادگار مانده است. 
مزار این شهید در شهرستان پاسارگاد شیراز 
اســت و به پاس قدردانــى از مقام واالیش، 
«درمانگاه شهرك شــهید شجاعى ارتش»

 در تهران به نام او مزین شده است. 

 شهید محمدى از زبان دخترش 
«پدرم اقتدار خاصى داشــت و هیچ گاه 
اجازه نمى داد کســى در زندگى شخصى 
ما دخالــت کند. بیشــتر کارهــاى فنى 
خانه را خودش انجام مــى داد و به تفریح 
ما هم بــه جاى خودش اهمیــت مى داد. 
همیشه دل سوز ما بود و هرگاه مشکلى در 
مى کرد  تالش  مى آمد،  به وجود  زندگیمان 
راهى پیدا کند تا مشــکل برطرف شــود. 
پدرم به دعــاى خیر بیماران شــفاگرفته 
و کســانى را که به هر نحوى کمکشــان 
مى کننــد، اعتقاد زیادى داشــت و ایمان 
داشــت که این دعاها در زندگیشان بسیار 

تأثیر دارد.» 

دی» د  ورا  یاد       ، «
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امیر دریادار سیارى:
آمادگى نیروهاى مسلح موجب آزادى و 

آزادگى کشور است
«امیر دریادار حبیب اهللا سیارى» معاون 
هماهنگ کننده ارتش در آئین بزرگداشت و 
تجلیل از پیشکســوتان ســتاد ارتش گفت: 
این جلســات و تجلیل از پیشکسوتان ُسنت 
نیکو و زیبایى است که باید به بهترین شکل 
ممکن برگزار شــود. دفاع مقدس یک مقطع 
تاریخى مهمى در تاریخ کشــور ما است و با 
وجود اینکه ارتــش رژیم بعث عراق و صدام 
را براى تهاجم به ایران تــا بُن دندان تجهیز 
کرده بودند و با وجود همه آســیب هایى که 
به ارتش بعد از پیروزى انقالب وارد شده بود 

و رژیــم بعث عراق فکر نمى کرد مقاومتى در 
برابر آن صورت بگیرد، عالوه بر رشادت هاى 
نیروى زمینى در جلوگیرى از پیشروى ارتش، 
نیروى هوایى با عملیات کمان 99 نخستین 
پاســخ نیــروى هوایى ارتش را در ســاعات 
آغازین تهاجم ارتش بعث به ایران داد. رژیم 

صدام فکر نمى کرد که در مدت کوتاهى پاسخ 
قاطعــى از غیورمردان نیــروى هوایى ارتش 
دریافــت کند و همه ارتشــیان و مردم ثابت 
کردند که میخواهند پاى انقالب و آرمان هاى 
آن ایســتاده و از تمامیت ارضى کشور دفاع 
کنند و با گذشت 67 روز از جنگ تحمیلى، 
نیروى دریایى کمر دشــمن را شکست و به 
دشمن گفتند که گمان َمَبر هر بیشه خالى 

است.
موفقیت هــا و رشــادت هاى رزمندگان و 
ارتشــیان مختص به دفاع مقدس نیســت و 
اگرچه جنگ تحمیلى در ســال 1367 تمام 
شد، اما نیروهاى مســلح و ارتش پس از آن 
نبودند و اســتکبار جهانى جنگ اقتصادى، 

بازنشستگان آئینه شاغالن هستند
گزارشى از آئین تجلیل از مجاهدت هاى پیشکسوتان ارتش 

هاشم ناطقى،کارشناسى ارشد روابط بین الملل

آئین بزرگداشــت و تجلیل و تکریم از پیشکســوتان ســتاد ارتش با حضور «امیر دریادار حبیب اهللا سیارى» معاون 
هماهنگ کننده ارتش، «حجت االسالم والمسلمین احمد جلیلى صفت» جانشــین سازمان عقیدتى سیاسى ارتش، «امیر 
سرتیپ اکرمى نیا» معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتى سیاســى ارتش، «امیر دریادار پورکلهر» معاون نیروى انسانى 
ارتش، «امیر ســرتیپ دوم محبى راد» رئیس کانون بازنشســتگان ارتش و تعدادى از فرماندهان و معاونان ارتش در سالن 
کوثر سازمان عقیدتى سیاسى آجا با برنامه ریزى معاونت نیروى انسانى ارتش برگزار شد و در این مراسم از اعضاى وابسته 

بازنشسته سال 1399 ستاد ارتش جمهورى اسالمى ایران تجلیل به عمل آمد.
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تحریــم و توطئه هاى مختلــف را علیه ملت 
ایران ادامه داد و بدانید اگر آمادگى نیروهاى 
مسلح نبود، استکبار جهانى لحظه اى ما را به 

حال خود رها نمى کرد.
 نیروهــاى مســلح تا امــروز بــا انجام 
رزمایش هاى مختلف در جهت خودکفایى و 
سازندگى افتخار آفریده اند و آمادگى نیروهاى 
مسلح پس از دفاع مقدس، اهمیتش کمتر از 
دفاع مقدس نیســت و اگر این آمادگى نبود، 

استکبار به راحتى از کنار ما نمى گذشت.
آمادگى نیروهاى مســلح موجب آزادى و 
آزادگى کشور است و در عرصه بودن و اعالم 
آمادگــى و جنگندگى فرزنــدان انقالب در 
نیروهاى مســلح باعث شده که کشور از شر 
توطئه هاى مختلف دشمن در امان بماند و این 
آمادگى موجب شده که آنها جرئت تعرض به 
ایران را در سالهاى بعد از دفاع مقدس به خود 
مجاهدان  و  پیشکسوت ها  کار  ندهند. ارزش 
بســیار باالســت و مجاهدت هــاى مختلف 
شما پیشکسوت ها امروز موجب افتخار ارتش 
و کشور است. نیروهاى مسلح آمادگى آن را 
دارند که توان و بازدارندگى خود را به نمایش 
بگذارند تا دشمن نتواند علیه ناموس و کشور، 

اقدامى انجام دهد.
این مراســم تجلیل از پیشکسوتان ستاد 
ارتــش و یکان هــاى تابعه در ســال 1399 
بود و پذیراى کســانى بودیم کــه به افتخار 
بازنشستگى نایل شدند. هدف از این مراسم 
تجلیــل و قدردانى از زحمات تمام کســانى 
است که در مدت خدمتشان صادقانه خدمت 
کردند و آنچه در توان داشتند پاى کار آوردند 
تا بهترین شــرایط را در یکان خدمتى خود 

داشته باشند.
ما در این مراسم از پیشکسوتان یاد کردیم 
چرا که جایگاه آنها بسیار مهم است و تدبیر 
رهبر معظم انقالب این است که بازنشستگان 
آینه شــاغالن هســتند و پیشکســوت ها و 
مســلح اند؛  نیروهاى  ذخیره  بازنشســتگان 

همگــى اعالم آمادگى کــردن که هرجا نیاز 
باشــد خدمت کنند و در خدمت جمهورى 
اسالمى ایران باشند و ما معتقدیم مى توانند 
بهترین خدمــت را به ارتش بــراى دفاع از 
تمامیت ارضى، اســتقالل و انقالب داشــته 

باشند.

حجت االسالم والمسلمین جلیلى صفت:
 پیشکسوتان دفاع مقدس  

  ذخایر انقالب هستند
 حجت االســالم والمســلمین احمد 
جلیلى صفت جانشــین ســازمان عقیدتى 
سیاسى ارتش نیز در این مراسم گفت: شاهد 
تمام تالش ها و اقدام هاى پیشکســوت ها در 
مدت خدمــت و دوران دفاع مقدس بوده ایم. 
پیشکســوت هاى دفاع مقدس مردانى بزرگ 

هستند که از روح بزرگى برخوردارند.
اقدام این مردان مرد در ایام دفاع مقدس، 
کارى بزرگ و ماندگار اســت. صدا و سیما و 
سایر رســانه ها مى توانند زحمات مجاهدان، 
جانبازان، شهدا و مادران و همسران شهید و 
ایثارگر را به تصویر بکشند، اما واقعاً کدام قلم 
و تصویر و بیانى، توان آن را دارد که تمام حق 

مطلــب را درباره این عزیزان، تصویر کند و به 
رشته تحریر درآورد؟

بنا بر ســخنان حضرت علــى (ع) در مورد 
مجاهدان و احترام ویژه ایشان به پیشکسوتان، 
صداى قلِم عالِم و دانشــمند، صداى پوتین 
مصمم مــردان میدان جهاد و کســانى که 
چرخه اقتصاد را مى گردانند، بسیار ارزشمند 
است و به خدا مى رسند. پیشکسوت هاى دفاع 
مقدس ذخایر انقالب هستند که ما به وجود 

آنها زنده هستیم.
در پایان مراســم از اعضاى وابســته سال 
1399 ســتاد ارتش و یکان هاى تابعه توسط 

معاون هماهنگ کننده ارتش تقدیر شد.
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کافه نقد
  هادى محمدنژاد  

    بى همه چیز      کارشناس ارشد ادبیات نمایشى  
نویسنده و کارگردان:

 محسن قرائى

بازیگران: 
پرویز پرستویى، هدیه تهرانى، باران کوثرى و هادى حجازى فر

خالصه داستان: 
در دوران قبل از انقالب اسالمى، در یک روستا، فردى معتمد به نام امیر(پرویز 
پرســتویى) زندگى مى کنــد که به نوعى بزرگ و محترم محل به شــمار مى رود و 
مردم روســتا از او حرف شــنوى دارند، اما پس از سال ها با ورود مجدد زنى به نام 
لى لى(هدیه تهرانى) که ســال ها به دلیل تهمت هایى که به او زده شــده از روستا 

رفته، ماجراهاى تازه اى به وجود مى آید.

کارگردان:
محســن قرایى متولد سال1362 در بهشــهر و فارغ التحصیل رشته مهندسى 
معدن از دانشگاه تهران است. وى فعالیت سینمایى خود را از سال1386 با دستیار 
کارگردانى آغاز کرد و نخســتین ساخته ســینمایى او با نام «خسته نباشید!» در 
ســال1391 ساخته شد. «سد معبر» از ساخته هاى پیشین این کارگردان به شمار 

مى رود. 

نقد فیلم: 
یکــى از معضــالت قدیمى در حوزه ســینما همــواره بخــش فیلم نامه بوده 
اســت. فیلم نامه هــا به خصوص در دو دهــه اخیر کمتر به ســراغ اقتباس رفته و 
فرصت سوزى هاى اساسى در این زمینه داشته اند. قریب به اتفاق آثار اقتباسى در 
سینماى جهان و سینماى کشورمان آثارى موفق بوده  اند؛ آثارى همچون سه گانه 
پدرخوانده، کتاب ســبز، دیوانه اى از قفس پرید در ســینماى جهان و فیلم هایى 
همچون سارا، ناخداخورشید و درخت گالبى در سینماى کشورمان نمونه هایى از 
این دســت هســتند. «بى همه چیز» از این لحاظ حائز اهمیت است که با اقتباس 
از نمایش نامه اى معروف به نام «مالقات با بانوى ســالخورده» نوشــته «فردریش 
دورنمات»، ســاخته شده است. نمایشــنامه اى که در ایران نیز چندین بار توسط 
افراد مختلف به روى صحنه رفته و با اســتقبال تماشاگران مواجه شده است. اما 
اینجا در اقتباس ســینمایى، اثر دچار تغییرهایى عمدى و یا شــاید سهوى شده 
که باعث شــده فرصت تبدیل  شدن این اقتباس به یک اثر ماندگار از دست برود. 
«بى همه چیــز» به لحــاظ وام گرفتن از منبع اصلى، در ظاهــر اثرى محکم جلوه 
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مى کنــد. منبع اصلى به انــدازه کافى متن 
محکمى است که حتى اگر به بدترین شکل 
از آن اقتباس شود، کماکان مى تواند ماهیت 
اصلى خود را حفظ کند و این اتفاق درباره 
«بى همه چیز» نیز رخ  داده اســت. محسن 
قرائى با درك کلى منبع اقتباس خود، اثرى 
را روانه ســینما کرده که تفاوت آشــکارى 
با دیگر ساخته هاى ســینماى ایران دارد و 
در آن، شــخصیت ها و انگیزه هایشان مورد 
بررســى و پرســش قرار مى گیرد. اما او در 
برگردان ســینمایى تغییرهاى آشکارى در 
داســتان ایجاد کرده کــه در تضاد با منبع 
بوده و به زعم کارگردان، این اختالف و تضاد 
مى بایســت منجر به باال رفتن سطح فیلم 
یا حداقل متفاوت شدن فیلم از نمایش نامه 
شــود، ولى از این لحاظ فیلم آسیب دیده 

است.
در قصه اصلى، شخصیت اصلى داستان، 
زنى ســالخورده است. فردى که در گذشته 
آســیب  دیــده و عمر پررنج خــود را براى 
مبــارزه با آنچه بر ســر او آمده وقف کرده 
بود و حال با خشــم و کینه با هدف انتقام 
بازگشته اســت. اما در «بى همه چیز» این 
بانوى سالخورده جاى خود را به شخصیتى 
میان سال با چهره اى باشکوه داده است که 
نشــانى از مشــکالت و رنج هاى گذشته در 
آن دیده نمى شــود و به این ترتیب، نگرش 
اولیه بــه انگیزه هاى «بانوى ســالخورده» 
در نسخه ســینمایى تغییر کرده و درواقع، 
تماشــاگر فرصت درك شخصیت اصلى زن 
را از دســت  داده اســت. به همین ترتیب، 
باید  هم  را  داســتان  شخصیت پردازى هاى 
اضافه کرد که برخالف منبع اقتباس شده، 
در اینجــا عمق پیدا نمى کنند و به شــکل 
سطحى، گســترش پیدا کرده اند. در ادامه 
نیز فیلم ســاز به جاى اینکه ســیر تحوالت 
شــخصیت هاى اصلى داســتان را پله پله و 
با در نظر گرفتن شــرایط قصه تغییر دهد، 

به یکباره آنها را متحول کرده و شــعارهاى 
ُگل درشــتى را از زبان آنها بیان مى کند که 

باعث شعارزدگى اثر شده است.
اگــر به منبــع مــورد اقتبــاس نگاهى 
بیندازیــم، متوجــه خواهیم شــد که در 
آن متــن، فردریــش دورنمات نویســنده 
نمایش نامه، اگرچه اقدام هاى اشــتباه مردم 
داستان خود را مورد نکوهش قرار مى دهد و 
به نوعى، آنها را آنارشیست و افسارگسیخته 
کمبودهاى  درعین حال،  اما  مى دهد،  نشان 
جامعــه و اقدام هاى مدیریتــى کالن را در 
بُــروز اتفاق ها دخیل مى داند. اما محســن 
قرائى در اینجا انگشت اتهام را مستقیماً به 
سمت مردم روستا گرفته و با لحنى گزنده  
آنها را مقصر جلــوه مى دهد؛ بى آنکه حتى 
نیم نگاهى به وضعیت کالن کشــور در آن 
ســال ها که ماجراهاى فیلم متأثر از آن رخ 
 داده، داشــته باشد. این اتفاق و مشکل هاى 
شــخصیت پردازى درنهایت باعث شده تا از 
«بى همه چیز» تنها بازى و فیلم بردارى خوب 
برجاى بماند که ستایش برانگیز هستند، اما 
اقتباسى  فیلم هاى  برخى  مانند  مى توانست 

ماندگار شود.

«هدیــه تهرانى» که اکنون از شــمایل 
ســتاره بودن و جوان اول فیلم درآمده، در 
«بى همه چیز» درخشان است و نشان داده 
که براى نقش هــاى متفاوت همواره گزینه 
پرستویى»  اســت. «پرویز  بوده  مناســبى 
هم اگرچــه بازى متفاوتى ارائــه نداده، اما 
در اجــراى جنس همیشــگى بــازى خود 
موفق عمل کرده اســت. شاید بتوان گفت 
درخشان ترین بازى فیلم متعلق به «هادى 
حجازى فر» اســت که این بار نیز درخشیده 
اســت. به بازى هاى خوب باید فیلم بردارى 
مناســب را هم اضافه کرد که اگر در مقام 
مقایسه با آثار آپارتمانى روز سینماى ایران 
برآییم، باید توجه و ســتایش بیشــترى را 

متوجه آن دانست.
اگر الیه هاى ظاهرى فیلم را کنار بگذاریم، 
باید گفت که فیلم ســاز به طــور عجیب و 
ناخوشــایندى به جاى بررســى همه جانبه 
طرفین ماجرا و گرفتــن موضعى بى طرف، 
در یک سو مى ایستد و سوى دیگر را مقصر 
جلــوه مى دهد؛ رویکردى که در متن اصلى 
نمایش نامه وجود نداشت و در ایرانیزه شدن 

متن مورد اقتباس به وجود آمده است!
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در مکتب شیرمرد مقتدرى چون خمینى(ره) 

 زینب عصارى
انسان ها همواره در زندگى اجتماعى  خود داراى تمایالت گوناگونى نسبت به موضوع هاى مختلف هستند؛ براى مثال انسان هاى بابصیرت و 

خوش قلب همیشه دنبال عدالت، آزادى، انسانیت و ارزش هایى از این قبیل هستند. 
من هم از افرادى هســتم که گرایش به اســتقالل و آزادى در آرمان هایم جایگاه ویژه اى دارند و مجذوب کســانى هستم که به این ارزش ها 
پایبندند؛ به خصوص در وطن خودم. هرچند در حال حاضر از این نوع انسان هاى آزاده، دلیر و شجاع بین ما زیادند، اما اگر قرار باشد به گذشته 
سفر کنم، یقیناً به گذشته وطن خودم در حدود 58سال پیش بازمى گردم، دقیقاً زمانى که یک مرد از تبار رسول اهللا، جماعتى از جنس شجاعت 
آل اهللا مردم را به حق طلبى و مبارزه با ظلم و اســتکبار دعوت کرد و چراغ بصیرت را در دســت آنها قرار داد تا به وســیله آن، راه پرپیچ و خم 
مقاومت و آزادى طلبى را طى کنند. او در بین آن همه شاهاِن طاغوتى و قدرت طلبى که سال ها در این مملکت فساد کردند، همچون خورشیدى 

هدایت بخش مى درخشید و قلب هاى آزرده خاطر مردم وطنم را تسلى مى بخشید.
او از سال1342 تا 1357 که تالش هایش ثمره بدهد بى وقفه با جهل، ظلم و کفر جنگید و آن قدر تبعید شد و سختى ها بر خانواده اش وارد شد 
تا سرانجام هدایت گر ملت ایران در عرصه تاریخ شد. او که قلبش پُر بود از آرامش خدایى، حتى در سخت ترین لحظات، او که در عین سادگى 

پیچیده ترین بود و در عین تواضع بزرگترین!
او دانش آموختگانى دارد که در کمترین مکتب هاى جهان امکان پروش یافتن همانندشان وجود دارد و دانش آموختگانش از هر قشرى بودند: 
زن، پیرزن، مرد، پیرمرد، نوجوان، جوان و... زنان مکتب او دالورها پروراندند و مقاوم در پشــت جبهه ها ایســتادگى کردند و مردان مکتبش با 
قدرت و عشق تمام در میدان هاى خطر نقش آفرینى ها کردند؛ دانش آموختگانى چون: شهیده زینب کمایى، شهیده نسرین افضل، زین الدین ها و 

باکرى ها، باقرى ها و وصالى ها و قاسم سلیمانى ها!
اگر به عقب برمى گشتم، قطعاً در مکتب شیرمرد مقتدرى چون خمینى بزرگ حضور مى یافتم و در عرصه هایى که او الزم مى دانست، با قواى 

تمام دوندگى مى کردم و جان خویش را هم در راه او فدا مى کردم!
حاال او در بین ما نیست، اما ُسَنت او هست، روش او هست و راه او براى ما نمایان است. یقیناًٌ در راه او و پشت سر جانشین او استوار و با قلبى 

مطمئن گام برمى دارم تا به درجات عالى عاقبت بخیرى برسم!
به امید راهى روشن و پر از امید براى ملتى که خمینى دوستدارشان بود!
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گفت وگو با سیدمصطفى حسینى قارى ممتاز ارتش
                                                        مهدى رحمتى - نیروى هوایى ارتش

مشهد بود. 
  تاکنون در چه مســابقاتى شــرکت و چه

مقام هایى کسب کرده اید؟
من شــرکت در مســابقات قرآن را از دوران 
دانش آموزى شروع کردم و هر سال در رشته هاى 
قرائت، اذان و ترتیل رتبه هایى کسب  کرده ام. در 
دوران دانشــگاه و در مسابقات قرآن دانشجویان 
در کشــور هم مقام چهارم را کسب کردم، ضمن 
اینکه در حوزه تواشــیح هم فعالیت داشتم و در 
سال1392 همراه گروه تواشیح «شمیم بهشت» 
که از گروه هاى بین المللى اســت، در مسابقات 
کشــورى اول شدیم و از طریق بعثه مقام معظم 
برنامه هاى  انجــام  جهت  رهبرى(مدظله العالى) 
تبلیغى به ســفر حج رفتیم. همچنین چند سفر 
دیگر هم از طرف بعثه و شوراى عالى قرآن کشور 
به چند کشور اسالمى براى برنامه هاى تبلیغى و 

قرآنى اعزام داشته ام. 
در ســال1395 که خدمت مقدس ســربازى 
را مى گذراندم، در مســابقات ارتش و در مقطع 
کارکنان وظیفه در رشته قرائت سطح ارتش رتبه 
اول را کسب کردم و توفیق داشتم همراه بچه هاى 
قرآنى ارتش به ســفر زیارتى کربالى معلى اعزام 
شوم. در سال1397 نیز در مسابقات قرآن نیروى 
هوایى در رشــته قرائت مقطع کارکنان پایور نفر 
اول، در مســابقات ارتش نفر دوم و در مسابقات 
نیروهاى مسلح هم رتبه سوم را کسب کردم. در 
سال جارى نیز در مسابقات قرآن نیروى هوایى، 
در رشته قرائت رتبه اول و در مسابقات سراسرى 

ارتش نیز مقام اول را به دست آوردم.

  خانواده چه نقشــى در قرار گرفتن شما در
مسیر قرآن و موفقیتتان داشته است؟ 

به نظــر من خانواده مهم تریــن و اصلى ترین 
عامل قرار گرفتن فرزندان در مسیر قرآن هستند. 
خانواده مــا کامًال مذهبى و قرآنى هســتند. از 
همان دوران کودکى خاطرم هست که در منزل 
ما مرتب جلسه هاى حدیث خوانى، قرائت و ختم 
قرآن برگزار مى شــد. ختم قرآن فقط منحصر به 

هرچه دارم از برکت قرآن استهرچه دارم از برکت قرآن است

قرآن تنها راه عبودیت، بندگى و تعالى بخش انسانیت است و هر کس بتواند جوهره 
وجودى خود را با انس با قرآن و عمل به فرامین آن صیقل دهد، راه انسانیت و بندگى 
را به خوبى طى کرده است. کارکنان ارتش امروز به واسطه نگرش و بینش قرآنى که 
بر آنان حاکم است، الگوهاى زیادى به جامعه معرفى کرده اند که یکى از این الگوها، 

«سیدمصطفى حسینى» جمعى اداره عقیدتى سیاسى نیروى هوایى ارتش است.

  از چه زمانى تالوت قرآن را شروع کردید
و استادان شما چه کسانى بودند؟

بســم اهللا الرحمن الرحیم من روخوانى 
و روان خوانى قــرآن را در منزل و قبل از 
اینکه کالس اول ابتدایى را به پایان برسانم 
و به طور کامل با حروف الفبا آشــنا شوم 
فرا گرفتــم، ولى فراگیرى فنــون قرائت 
قــرآن را به صــورت جــدى و حرفه اى از 
ســال1374 و زیر نظر دکتر شعبان نیا از 
نخبگان قرآنى و استادان ممتاز دانشگاهى 
و ســیدمحمدهادى حجازى در شهر بابل 
شــروع کردم. درواقع بیشــترین تأثیر در 
فعالیت هاى قرآنى مــن را این دو بزرگوار 

داشتند و همچنین در تهران هم از محضر 
استادان مطرح کشــورى همچون استاد 
ملک شــاهى، پورزرگرى، ابوالقاســمى و 
زمانى هم کــه در اصفهان بودم از محضر 
اســتاد عنایتى مقدم و چند تن از استادان 
دیگر بهره گرفتم. من حداقل 10ســاعت 
در شبانه روز تالوت قرآن گوش مى دادم و 
در این مدت توانســتم یک مجموعه سى 
هزار تایى از تالوت هاى قاریان برجســته 
مصرى جمع آورى کنم که هنوز هم آنها را 
دارم و به عالقه مندان قرآنى براى استفاده 
امانــت مى دهم. یکى از مراکزى که از این 
مجموعه استفاده کرد، «جامعه المصطفى» 
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ماه مبارك رمضان نبــود و بالفاصله بعد از اینکه 
قرآن ختم مى شد، دوباره شــروع به قرائت قرآن 
مى کردیم. اولین اســتادان قرآن مــن از خانواده 
بودند؛ یعنى پدر و مادر و حتى پدربزرگم. هنوز هم 
پدرم تالوت هــاى من را دنبال مى کند و اگر نقد، 
نظریه و تحلیلى هم داشته باشد به من مى گوید. 
من هرچــه دارم از حمایت ها و دعاى خیر پدر و 

مادرم است.

  در قرائت هایتان بیشــتر از سبک کدام
قارى یا قاریان مطرح بهره مى گیرید؟

در شروع تالوت از سبک استاد عبدالباسط 
و بیشــتر استاد سعید مسلّم بهره مى گرفتم. 
بعــداً به دلیل اینکه جنس و رنگ صداى من 
به استاد «شــحات انور» نزدیک بود، استاد 
شعبان نیا پیشنهاد کرد تالوت هاى ایشان را 
کار کنم. معموالً تالوت هایى که دارم تلفیقى 
از سبک استاد «مصطفى اسماعیل»، استاد 
«منشــاوى» و استاد «محمد عمران» است، 
ولى پایه تالوتم ســبک استاد «شحات انور» 

است. 

  یک قرائت خــوب داراى چه بخش ها و
فنون تخصصى است؟

مهم ترین بخش قرائــت، صحت قرائت یا 
همان بحث تجوید است. بعد از آن قارى باید 
طورى به لحن مسلط باشد که باتوجه به معنا 
باشد و به اصطالح معنا و مفهوم آیات لحن را 
به خدمــت بگیرند. در کنار همه اینها، قارى 
باید از صدایش مراقبــت بکند و این صدا را 
خوب پرورش دهد تا بتواند بهترین تجوید و 
لحن را ارائه دهد تا تالوتى که عرضه مى شود 
در شأن آیات قرآن باشد و بتواند مخاطب را 

به بهترین نحو به سمت قرآن جذب کند.

عامل موفقیت خودتان را در چه مى دانید؟
بزرگ ترین عامل موفقیت من در وهله اول دعاى 
خیر پدر و مادرم بوده است، همچنین استادانى که 

همواره مشوق من بودند و به من انرژى مى دادند. 
عالِم بزرگــى در همــان دوران نوجوانى به من 
مى گفت: «موفقیت، یک تمرین خوب مى خواهد 
و یک اســتاد خوب.» من هم سعى کرده ام این 
کالم گران بها را همیشه آویزه گوش داشته باشم 
و ضمن اینکه هــر روز تمرین مى کنم و با قرآن 
مأنوس هستم، براى کسب تجربه و یادگیرى بهتر 

از محضر استادان قرآنى بهره مى گیرم.

  اثرها و برکات قرآن در زندگى شما چه بوده
است؟ 

من از سال1385 در مؤسسات قرآنى بابل 
رســماً تدریس قرآن را شروع کردم، زمانى 
هم که دانشــگاه بودم، براى دانشــجویان، 
کالس هاى قــرآن برگزار مى کردم. خیلى از 
عزیزانــى که در این مدت بــا هم قرآن کار 
مى کردیم، اکنون خودشــان جــزو قاریان 
ممتاز و اســتاد هســتند و شــاگرد دارند. 
دعاى خیر خانواده هاى آنان همواره  مسلماً 
در زندگى من وجود داشــته اســت. همین 
سفرهاى زیارتى که به مکه مکرمه و کربالى 
معلى اعزام شدیم، از مسیر قرآن است و اینها 
توفیقات بزرگى براى من بوده است. انس با 

قرآن، در ازدواج، شغل و روابط اجتماعى من 
هم بسیار تأثیرگذار بوده و هرچه من دارم از 

برکات قرآن است. 

  براى کســانى که مى خواهند تالوت قرآن را
به صورت تخصصى دنبال کنند، چه پیشنهادى 

دارید؟
به عنوان یک خادم قــرآن، به عزیزانى که در 
این زمینه اســتعداد دارند و عال قه مند هستند، 
توصیه مى کنم بعد از آنکه مباحث تجوید را تمام 
و کمال یــاد گرفتند، باتوجه به بضاعت صوتى و 
جنس صدایى که دارند، با راهنمایى یک اســتاد 
خبره، از یکى از قاریان درجه یک جهان اســالم 
تقلید داشــته باشند. عالوه براین اگر قارى بتواند 
در کنار صوت، لحن و قرائت قرآن به شکل زیبا، 
قرآن را حفظ کند و به معانى و تفسیر آیات قرآن 
توجه کند، مطمئناً در پیشرفت آنان تأثیر زیادى 

خواهد داشت. 

  ،کســانى که مى خواهند قرآن را حفظ کنند
توجه به معانى و تفسیر قرآن کمک زیادى به 
آنها در حفظ مى کنــد، آیا در زمینه قرائت هم 

توجه به معانى و تفسیر تأثیرگذار است؟
یکى از اصول اساســى قرائت صحیح، دانستن 
معانى آیات قرآن است. اگر قارى معانى را نداند، 
لحنى را که به کار مى گیرد، ممکن است به قرائت 
صحیح او خدشه وارد کند. مثالى عرض مى کنم، 
در کتب علوم قرآنــى اصطالحى داریم با عنوان 
«عبارات استفهامى» که حدود سى نوع استفهام 
آورده شده است. یعنى جمله سؤالى است؛ اما این 
سؤال ممکن است به معنى هشدار، تهدید، انذار، 
از باب تحکم، اســتهزا، استفهام انکارى و... باشد. 
قارى باید لحنش را باتوجه به این معنا به کار ببرد 
تا بتواند قرائت صحیحى داشته باشد. نکته بعدى 
اینکه قارى باید بداند کجا وقف کند و کجا شروع 
کند که در معنا خللى وارد نشود. اینها از ملزومات 
و اصولى اســت که قارى باید با آن آشنا بوده تا 

بتواند یک تالوت بى نقص داشته باشد. 
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 .لطفاً خودتان را معرفى کنید
«فائزه رحیمى» هستم. در 21 اردیبهشت ماه 
1380 در شــهر همدان به دنیــا آمدم. دوران 
ابتدایى، راهنمایى و دبیرســتان را در همدان 
سپرى کردم و  اکنون در رشته مترجمى زبان 
انگلیســى، مقطع کارشناسى مشغول تحصیل 

هستم.

   چگونه و از چه زمانى عالقه مند به ورزش
رزمى شدید؟

تقریباً از ســن 9 ســالگى به ورزش هاى 
رزمى عالقه مند شــدم و براى رســیدن به 
اهــداف خود در کالس هــاى رزمى ثبت نام 
کردم و با حمایت خانواده توانستم در رشته 

مورد عالقه ام موفق باشم.

  در راستاى پرورش مهارت ورزشى خود چه
دوره هایى را گذرانده اید؟

دوره هاى ورزشى رشته تکواندو (تا کمربند 
آبى) و کیک بوکسینگ (مشکى دان 1) را سپرى 
کرده ام و کالس هاى داورى کیک بوکسینگ و 

مربى گرى کیک بوکسینگ را نیز گذرانده ام.

  لطفاً درخصوص مســابقه هایى که شرکت
آورده اید  به دســت  که  عناوینى  و  کرده اید 

توضیح دهید؟
در پنج دوره از مسابقات کشورى، مقام اول را 
به دست آورده ام. همچنین در مسابقات جهانى 
و بین المللى هم حضور یافته و مقام هاى اولى، 
دومى و سومى مسابقات بین المللى را نیز دارم.

  چه اشــخاص و اســتادانى در کسب این
موفقیت ها نقش داشته اند؟

بیشــترین نقــش را پدر و مــادر بزرگوار و 
زحمتکشــم داشــته اند که من را در مســیر 
کسب این موفقیت ها حمایت کردند. همچنین 
تالش هاى دل ســوزانه استادم، ســرکار خانم 
بیات نقش بســزایى در کسب این موفقیت ها 

داشته اند.

  به عالقه منــدان ورزش هــاى رزمى چه
توصیه اى دارید که با بهترین و ســریع ترین 

روش ها بتوانند به موفقیت برسند؟
اولین توصیه من به عالقه مندان این رشــته 
ورزشــى این اســت که بدون مربى و آگاهى 

الزم دســت به تمرین نزنند. دومین توصیه ام 
این اســت که براى خود هدف معینى انتخاب 
کنند تا ان شاءاهللا بتوانند پیشرفت چشم گیرى 
داشــته باشــند؛ افراد باید به این نکته توجه 
کنند که براى هر موفقیتى تمرین و تکرار نیاز 
است و مسلماً این ورزش هم نیاز به پشتکار و 

تمرین هاى اصولى دارد.

  مجموعه نیــروى پدافنــد هوایى ارتش
جمهورى اسالمى ایران در کسب موفقیت هاى 

شما چه نقشى داشته است؟

 هم کالم با ورزشکاران مدال آور ارتش 
گفت وگو با خواهران رزمى کار منطقه پدافند هوایى شهداى سوباشى همدان

  وحید معصومى، ارسالى از اداره عقیدتى سیاسى نیروى پدافند هوایى 
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نیروى پدافند هوایى با در اختیار گذاشــتن 
سالن ورزشى، بزرگ ترین کمک را به ما کرده 

است.

  چه توصیه اى به مسئوالن و فرماندهان در
راستاى گسترش ورزش هاى رزمى در خانواده 

بزرگ ارتش دارید؟
 اگر مسئوالن و فرماندهان حمایت بیشترى 
از ورزشکاران عالقه مند و مستعد انجام دهند، 
مطمئناً نتایج بهتر و افتخارات بیشترى به دست 

خواهد آمد.

*  *  *
 .لطفاً خودتان را معرفى کنید

«فاطمه رحیمى» هستم. در 29 خردادماه 
1384 در شــهر همدان به دنیا آمدم و  اکنون 
نیز در مقطع دبیرستان مشغول تحصیل هستم.

   چگونه و از چه زمانى عالقه مند به ورزش
رزمى شدید؟

از ســن 10 ســالگى به ورزش هاى رزمى 
عالقه مند شدم و اکنون در حدود 6 سال است 

که در این رشته فعالیت مى کنم.

  در راستاى پرورش مهارت هاى ورزشى چه
دوره هایى را گذرانده اید؟

اول از رشــته تکواندو شروع کردم و بعد به 
رشته کیک بوکسینگ عالقه مند شدم و اکنون 

به طور حرفه اى آن را دنبال مى کنم.

  تاکنون در چه مسابقه هایى شرکت کرده و
مقام کسب کرده اید؟

تاکنون در 10 مســابقه استانى و کشورى 
شرکت کرده ام و داراى یک حکم بین المللى و 

یک مقام جهانى هستم.

  جهت کسب این موفقیت ها چه اشخاص و
استادانى نقش داشته اند؟

اول  از همه حمایت خانواده و دوم تالش هاى 
دل ســوزانه استاد گران قدرم سرکار خانم بیات 
در موفقیت هاى من نقش داشــته اند که الزم 
مى دانم در اینجا از فرصت اســتفاده کرده و از 

زحمت هاى بى دریغ او تشکر کنم.

  چه توصیه هایى به عالقه مندان ورزش هاى
رزمى دارید تا به بهترین و سریع ترین روش ها 

بتوانند به موفقیت برسند؟
اولین توصیه من به عالقه مندان رشته هاى 
رزمى این است که هدف مشخصى براى خود 
داشته باشند و با تالش و کوشش بسیار بتوانند 

به خواسته هایشان برسند.

  رزمى ورزش هاى  گســترش  راستاى  در 
در خانواده بــزرگ پدافند هوایى ارتش چه 

توصیه اى به مسئوالن و فرماندهان دارید؟
حمایــت بیشــترى از نوجوانــان و جوانان 
ورزشــکار به عمل بیاورند تا آنهــا بتوانند در 
میادین ورزشى داخلى و بین المللى مدال آور و 

افتخارآفرین باشند.

 بى تردید انسان هاى موفق کسانى هستند که در زندگى خود داراى هدف هاى بزرگ و متعالى بوده و براى رسیدن به این اهداف 
از راحتى و آســایش خود مى گذرند تا در قّله پیروزى و کام یابى بدرخشــند. یکى از اهداف ارزشمند، درخشیدن در رشته هاى 
ورزشــى است؛ رشته هایى که مرد و زن نمى شناسد و بانوان نیز همانند مردان مى توانند در آنها به موفقیت برسند. دو تن از این 
بانوان موفق در خانواده بزرگ نیروى پدافند هوایى ارتش جمهورى اسالمى ایران، خواهران «رحیمى» هستند که ساکن منطقه 
پدافند هوایى شهداى سوباشى همدان بوده و در رشته رزمى کیک بوکسینگ، افتخارهاى مّلى و بین المللى کسب کرده اند. جهت 

آشنایى بیشتر با نحوه کسب این موفقیت ها، گفت وگویى با آنها انجام داده ایم.
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  هنر گل دوزى 
گل دوزى هنرى بســیار ظریف و زیباست که 
همان طور که از اســمش پیداســت، از گل هاى 
زیباى طبیعت الهام مى گیرد و از نخ هایى همچون 
ابریشم، اکریلیک یا نخ هاى معمولى بر روى پارچه 

نقش هایى برجسته و زیبا خلق مى کنند.
گل دوزى بــه دو صورت ماشــینى یا رایانه اى 
و با چرخ خیاطى یا با دســت و ســوزن، آن هم 
ســوزن هاى مختلف انجام مى شود که امروزه هر 
دو روش گل دوزى کاربردهــاى زیادى دارند. اما 
آزادى عمل و نیز خالقیت بیشــتر را مى توان در 
گل دوزى با دســت ارائه داد؛ آن هم با سبک هاى 
خــاص و متنوع در موضوع هــاى مختلف مانند 
حیوانات، میوه ها، گل ها و منظره که این طرح ها 
به صورت برجســته و با جزئیــات خاص بر روى 
پارچه هاى مختلف، با هنر دست خلق مى شوند. 
درواقع روش گل دوزى با دســت بسیار ارزشمند 
و گرانبهاســت که مى توان از این هنر در تمامى 
پارچه ها و بافت ها استفاده کرد و جلوه اى بى نظیر 
به آنها داد. درواقع این هنر، اشیاى بى جان را جان 
مى دهد؛ آن هم با رنگ هاى زیبا و بى نظیرش که 
پارچه ها را از ســادگى بیرون مــى آورد و به آنها 
جلوه و زیبایى مى بخشــد. امروزه از این هنر بر 
روى کفش هــا، کیف ها، انواع لباس ها، شــال و 

روسرى، دستکش و کاله نیز استفاده مى شود.

گل دوزى، هنرى به ظرافت عالم هستى
 ندا خسروى، کاردانى گل دوزى

به نام آنکــه جهان را با تمام زیبایى هایش خالقانه خلــق کرد و این ودیعه 
ارزشــمند الهى، یعنى هنر و خالقیت و گرایش به زیبایى را در وجود برترین 
مخلوقش(انسان) به ودیعت گذاشت تا او با هنرمندى و خالقیت خود، جهان را 

زیباتر کند.
 هر کجاى این جهان هســتى را که نظاره کنیم، پــى به وجود خالقى زیبا و 
قدرتمنــد مى بریم که با هنرش، جهــان را به این زیبایى، عظمت و شــکوه 
نقش آفرینى(طراحى) کرده است. خداوندى که به جسم مان سالمتى، به روحمان 
آرامش، به دستانمان توانایى و به ذهنمان خالقیت و هنرمندى داد تا شکرگزارش 
باشیم و از استعداد و توانایى هاى درونمان به نحو احسن و به بهترین شکل بهره 

برده و با خلق آثار زیبا، بزرگى و شکوه خداوند را به انسان ها یادآور شویم. 
در این مقاله قصد دارم براى خانواده هاى محترم ارتش، همســران و دختران 
بزرگوارشــان، از یک هنر ظریف و پرطرفدار جهانى بگویم؛ هنرى که نه تنها در 
ایران، بلکه در بسیارى از نقاط جهان طرفدار دارد و در حال گسترش است. هنر 
«گل دوزى» که از هنرهاى زیبا، ظریف، با قدمتى دیرینه و در عین حال خاص است. 
هنرى که دقت، ظرافت، حوصله، پشتکار، ذوق و سلیقه و در عین حال خالقیت 

مى طلبد و مى  تواند یکى از خاص ترین و برترین هنرهاى جهان به شمار آید.
هنر «گل دوزى» امروزه توجه افراد بسیارى را به خود جلب کرده؛ چرا که این هنر 
خــاص را مى توان در خانه هم انجام داد و از آن لــذت برد. به خصوص این روزها که 
بســیارى از مسائل مانند بیمارى و ویروس کرونا، آرامش ذهنى و روحى افراد را به هم 
ریخته و نیاز به روحیه و ســرگرمى خاصى در زندگــى دارند، این هنر مى تواند براى 
خانواده ها انتخاب خوبى باشد. آن هم با ایجاد طرح هاى زیبا و متنوع در هنر گل دوزى 
که با دیدنشــان شاید بتوانیم حتى کل رنگ هاى طبیعت را یکجا در کنار هم داشته 

باشیم روحمان را جال بدهیم.
گل دوزى، این هنر دست که ارزشى باالیى دارد، روى پارچه ها و لباس هاى مختلف، 
با نخ هاى ابریشــمى گالبتون و یا نخ هاى معمولى با طرح هاى برجســته که زیبایى و 
جلوه خاصى را به پارچه مى دهد انجام مى شــود. این هنر در ابتدا بیشتر به شکل هاى 
گوناگون گل ها را در بر مى گرفت، ولى با پیشرفت این هنر، کم کم طرح هاى مختلف 
و با خالقیت هنرمندان، با سبک هاى خاص شکل جامع تر و کامل ترى یافت؛ آن هم در 

قالب قاب هاى زینتى به عنوان هدیه خاص.
 در این بخش از مطلب الزم اســت ابتدا خانواده هاى محترم را با انواع و اشکال این 

هنر و وسایل مورد نیاز براى انجامش آشنا کنیم.
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 انواع گل دوزى   
هنــر گل دوزى انــواع مختلفــى دارد که در 
فرهنگ ها و کشــورهاى مختلف از آنها استقبال 
مى شــود که در ادامه به نمونه هایى از آنها اشاره 

مى کنیم. 
نوع  این  ضربدرى):  شماره دوزى(دوخت   -1
دوخت بســیار ساده اســت و مى توان طرح هاى 
مختلف و زیبایى را که در بازار هست را خرید و با 
استفاده از نخ هاى مخصوص گل دوزى و رنگارنگ، 
آنها را  به میل و سلیقه خود تکمیل کرد. در این 
نــوع گل دوزى، هنرمند کل طــرح را پر و کامل 
شــماره دوزى مى کند. این نوع گل دوزى بسیار 

ساده است و نیاز به مهارت باالیى ندارد. 
2- گل دوزى ردورك: در این نوع گل دوزى که 
در آمریکا رواج دارد، بیشتر از رنگ قرمز استفاده 
مى شود و طرح ها معموالً روى پارچه هاى سفید 

کار مى شوند.
3- گل دوزى شمعدانى: در این نوع گل دوزى 
از پارچه و نخ هاى ســفید اســتفاده  شده و تمام 
طرح با استفاده از تعداد زیادى دوخت هاى گره اى 

تکمیل مى شود.
4- گل دوزى با استفاده از نخ پشمى تابیده: 
ایــن نــوع گل دوزى مى تواند طرح ها را بســیار 
برجسته و زنده نشــان دهد. درواقع، در این نوع 
گل دوزى فقــط از نخ هاى پشــمى و بیشــتر از 

دوخت زنجیره اى استفاده مى شود.
نوع  این  مشــکى:  طرح هاى  گل دوزى   -5
گل دوزى مى تواند طرح هایى را بسیار برجسته و 
زنده نشــان دهد و درواقع در این نوع گل دوزى 
فقــط از نخ هــاى پشــمى و بیشــتر از دوخت 

زنجیره اى استفاده مى شود.
6- گل دوزى ساشیکو: ایــن نوع گل دوزى که 
بومى کشــور ژاپن است، طرح هایش بسیار ساده 
هستند و با اســتفاده از دوخت شالل(کوك هاى 
ســاده) گل دوزى مى شوند. در این نوع گل دوزى 

مى توان طرح هاى بسیار زیبا خلق کرد.
7- گل دوزى آرســن: در این نوع گل دوزى، 
طرح هایى روى پارچه هاى ابریشــمى و پشمى 
کار مى شوند. رنگ هاى زیبا در این نوع گل دوزى 

چشم نوازند.

 وسایل الزم و مورد نیاز براى گل دوزى 
 کارگاه گل دوزى: کارگاه وسیله اى است که 
پارچه بین دو حلقه آن قرار مى گیرد. کارگاه هاى 
گل دوزى در طرح هاى مختلف تولید مى شــوند، 
اما نوع گرد آن رایج تر است. این وسیله که از دو 
دایره تشــکیل شده و از دو نوع چوبى و ژله اى یا 
پالستیکى اســت. پارچه موردنظر را بین این دو 
حلقه قــرار مى دهیم؛ به طورى که پارچه، محکم، 
یک دست و صاف شــود و با پیچى که در باالى 
یکى از این دایره ها دارد، آن را محکم مى پیچیم 
تا نقش به خوبى بنشــیند و همه خطوطى که با 
نخ سوزن  پر مى شوند، به راحتى  بنشینند و کار 

زیباتر، تمیزتر، شکیل تر و راحت تر انجام شود.
کرباس  یا  کتــان  نخى،  پارچه هاى  پارچه:   
استحکام مناسبى براى کارهاى گل دارند که در 
رنگ هاى مختلف مى توان از آنها اســتفاده کرد؛ 

باتوجه به سلیقه و نوع طرح.
 نخ گل دوزى: نخ هــاى گل دوزى رنگ هاى 
متنوع و زیبایى هســتند که رایج ترین نوع آنها، 

دمسه است که کیفیت خوبى دارد.
 ســوزن گل دوزى: بــراى گل دوزى 
ســوزن هاى مخصــوص وجــود دارد. این 
ســوزن ها در مقایسه با ســوزن هاى دیگر، 
چشــم بزرگ ترى دارنــد و مى توانید نخ را 
راحت تــر از درون آن عبــور دهیــد. البته 
در گل دوزى هایى که با نخ ابریشــم انجام 
مى شود و بسیار ظریف و حرفه اى است، از 
سوزن هاى بســیار ظریف استفاده مى شود. 
یعنى با نخ ها و ســوزن هاى ظریف دوخته 
مى شوند که بیشتر براى تابلوهاى بزرگ با 
نقش هاى یک دست، بى نظیر و مسطح مورد 
اســتفاده قرار مى گیرند که کارى با جلوه و 

بى نظیر را خلق مى کند.
 مــداد طراحى: بــا اســتفاده از مدادهاى 
طراحى، مى توانید طرح هاى موردنظرتان را روى 
پارچه ترسیم کنید؛ ترجیحاً از مدادهایى استفاده 
کنید که پس از تکمیل شدن کار با نخ، به راحتى 

با آب پاك شود و طرحتان  بى نقص بماند.
قیچى: براى بــرش پارچه، بــه یک قیچى 

کوچک و تیز نیاز دارید.

 نتیجه گیرى: 
هنــر گل دوزى یکى از بهتریــن و زیباترین 
هنرهاى جهان اســت که مى تــوان با خلق آثار 
زیبا، از آن به عنوان یک شغل استفاده کرد. درآمد 
اقتصادى این هنر نیز خوب است. همچنین بسیار 
سرگرم کننده است که در وجودمان حس آرامش، 
دقت و صبورى ایجــاد مى کند و باعث خالقیت 
بیشتر ما مى شــود. مى توانیم هر آنچه را که در 
طبیعت مى بینیم و در ذهنمان نقش بســته را 
طراحى کنیــم و از دیدن آن لذت ببریم. درواقع 
مــا مى توانیم با ابزارهاى ســاده، هنرى خاص و 
بى نظیر را خلق کنیم؛ آن هم به شــکل تابلوهاى 
زینتى و فوق العاده بى نظیر با طرح ها و رنگ هاى 
مختلف و با نوع سلیقه خودمان. به اعتقاد من این 
هنر یکى از بهترین هنرهاى دست یک هنرمند 
است؛ باشکوه و پر از ذوق و خالقیت، پر از حس، 
پر از عشق و عالقه که مى توانیم به عنوان بهترین 
هدیه خاص و ماندگار به عزیزان هدیه بدهیم تا 
همیشــه با دیدن آنها یاد و اثرمان ماندگار باشد. 
همچنین مى توانیم از قَِبل آن کسب درآمد کنیم.

هنــر گل دوزى ویژگى منحصربه فردى دارد و 
آن هم این است که به همه اشیا جان مى دهد و 
در عین ســادگى و یک رنگى، آن را زیبا، خاص و 
رنگارنگ مى کند. ما مى توانیم با این هنر هر پاچه 
اعم از جامه، لباس ملحفه، کوسن و روتختى را به 
شکلى زیبا آراسته کرده و این هنر را زینت بخش 
خانه هایمــان کنیــم.  به قول یکــى از بزرگان 

هنرمند، «من گل ها را مى کشم تا نمیرند.»
در مقاله بعدى به انواع دوخت و الهام گرفتن از 

طبیعت براى انواع گل دوزى مى پردازیم.
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حجاب، وسیله حفظ دُر گرانبها

  علیرضا شکیب، دکتراى عالى جنگ

  پوشش یا حفظ اصالت ها  
یکى از ظرایف فرهنگ اسالمى که موجب 
استحکام و گرمى خانواده و مانع رشد فساد 
و تباهى جامعه مى شود و جریان زندگى بشر 
را در مسیر اصلى خود قرار مى دهد، پوشش 
اسالمى اســت. پوشش اســالمى، عفاف و 
شخصیت زن و وزانت و متانت وى را نمودار 
مى کند و از عرضه دست و دلبازانه متاع وى 
ممانعت کرده و او را همچون ُدرى گرانبها در 
بر مى گیرد. حجاب زن را مانند چشمهسارى 
جوشان و گوارا بر بلنداى زندگى قرار مى دهد 
تا فقط بلندپروازان سخت پوى، توان سیراب 

شدن از زاللش را داشته باشند.
پوشش، نه تنها از شخصیت زن نمى کاهد، 
بلکه او را بدل به اســطوره اى مى کند که در 
تابلوى زندگى نقش هــاى بدیع و دل پذیر 
مى آفریند. پوشــش، زن را براى همسرش 
بیمه میکند و او را براى بیگانگان، شــجره 

ممنوعه مى ســازد. پوشــش، مرز خودى و 
منطقه ممنوعه براى بیگانه اســت. پوشش، 
جامعه را از فســاد حفظ مى کند، به زندگى 
خانوادگى، گرمى مى بخشد، پاکى و عفت به 
ارمغان مى آورد و مردان و زنان را در مقابل 
اجانب، مصونیت بخشــیده و به همسران، 
اطمینان و آرامش مى دهد. پوشش، سپرى 
در مقابل رهزنان گوهر عفاف است و موجب 
کمانه کردن تیر زهرآگین چشــم ناپاکان
 مى شــود. پوشش، اعالم عشق انحصارى و 
بیانگر ارزش واال و گرانبهایى است که چون 
طال در پوشش پیچیده است؛ نه کاالیى که 
بر سفره کولیان معامله شود. پوشش از نظر 
اسالم، نه فقط به عنوان یک حفاظ که جامعه 
را از ابتذال و تشنج جنسى بازمیدارد، بلکه 
به مثابه یــک ارزش واال و متعالى براى زن، 
تشریع شده است. به قول نویسنده معروف 
آمریکایى: «مردان، بیشتر مى خواهند حجاب 

شــرم از میان برداشته شــود و دختر نوین 
مى خواهد روح و جسم خود را بیش از پیش 
نمایان سازد. این کار حواس را موقتاً به خود 
جلب مى کند، اما به سختى ممکن است روح 

را نیز جلب کند.»
متأســفانه بدحجابــى در ایران و ســایر 
ممالک اسالمى، از ابعاد عمیق ترى برخوردار 
شــده است. ممکن است بدحجابى و آزادى 
مفــرط زنان در غــرب را از عوارض انقالب 
صنعتى غرب ارزیابى کنیم و آن را ناشــى 
از سیاست اقتصادى بدانیم که سردمداران 
غــرب، جهت اســتفاده از کار ارزان، چنین 
فاجعهاى را به بار آوردند، اما در کشورهاى 
اسالمى، موضوع چیز دیگرى است.(رجبى، 
ممالک  در  بى حجابى  مســئله   (98:1386
اســالمى را، هم باید از دیدگاه دینى مورد 
ارزیابى قرار داد، هم از لحاظ فرهنگى و هم 

از لحاظ سیاسى.(محمدى،467:1373)

ش دوم 
  بخ

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

حجاب نقش بزرگى در ســالمت روانى و امنیت اجتماعى زنان در جامعه ایفا کرده و موجب رســیدن امت اسالمى به هدف 
آفرینش، پاکى، عفت، اصالت و هویت فرهنگى مى شود. یکى از ظرایف فرهنگ اسالمى که موجب استحکام و گرمى خانواده و 
مانع رشد فساد و تباهى جامعه مى شود، پوشش اسالمى جامعه به خصوص زنان است. پوشش اسالمى، عفاف، شخصیت و متانت 
زن را نمودار مى کند و از عرضه دست و دلبازانه متاع وى ممانعت کرده و او را همچون ُدرى 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 این مبحث، به نقش حجاب در حفظ سالمت روانى و امنیت اجتماعى زن و درنتیجه حفظ کانون خانواده مى پردازیم.
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 آثار اجتماعى حجاب 
  هر عملى که افراد جامعه انجام مى دهند، 
در نگاه کالن، اثر مستقیم در اجتماع دارد؛ 
زیرا از خانواده کــه واحد کوچک اجتماع 
است، جامعه تشکیل مى شود و همان گونه 
که رفتار فرد در جامعه مؤثر است، اشخاص 
نیز از اجتماع و قوانین آن تأثیر مى پذیرند. 
حجاب عالوه  بر آثار شخصى و شخصیتى، 
داراى آثار اجتماعى است. جامعه اى که در 
آن بانــوان با حفظ حدود و حقوق دیگران 
ظاهر مى شــوند و موجــب تخریب روح و 
جسم هم نوعان خود نشده و محیط آرام و 
امنى را براى جوانان فراهم سازند، به سوى 
سعادت و سالمت روانى پیش خواهد رفت. 
اگر زنان جامعه باحجاب باشند، هم مردان 
از نظر طهارت روح و جسم سالم مى مانند 
و هــم در جامعــه، ســالمت خانوادگــى 
حفظ شــده و محیط خانــواده تحت تأثیر 
خودنمایى  هاى عــده اى از زنان بدحجاب 
و بى حجاب قــرار نخوهد گرفت. همچنین 
مراکز اجتماعى مثل اداره ها، بیمارستان ها 
و... در کمال ســالمت رفتارى خواهند بود 
و بزهکارى هاى اجتماعى به حداقل خواهد 

رسید. (قریشى،216:1378)
حضــرت امــام(ره) در مــورد فعالیت 
اجتماعــى و اشــتغال زنان همیشــه این 
نکتــه را بیــان مى کردند کــه: «فعالیت 
اجتماعــى، سیاســى کنید، ولــى حدود 
شــرعى ازجمله رضایت همســر را رعایت 
ج3:10)  (مصطفــوي،1360،  کنیــد.» 
بســیارى از پرونده هاى ضداخالقى از عدم 
رعایت حدود شرعى نشأت گرفته اند و آمار 
جنایى ذکر شده همواره زنگ خطرى بوده 
که اندیشه گران تربیتى را نگران مى ساخته 

است.
 یکــى از آثار اجتماعــى حجاب، حفظ 
اجتماع و سالمت اجتماعى خانواده  است، 
باال رفتن درصد طالق در کشور ما زنده ترین 
شاهد این مطلب است. از روزى که حجاب 

دچار تغییر و تحول شد و آزادى هاى تعریف 
نشــده در جامعه ما پا گرفت، سطح طالق 
به مقدار نگران کننده اى باال رفته و میزان 
ازدواج رو به کاهش نهاده اســت؛ این جزو 
آثار اجتماعى بى حجابى اســت که جامعه 
را در درازمدت به ورطه هالکت مى رساند. 
البتــه آثار مثبــت حجــاب و پیامدهاى 
منفى بى حجابى به اینجا ختم نمى شــود؛ 
وقتى که به صحنه تفکرات عالم نگاه کرده و 
بینش اسالم را مشاهده مى  کنیم، به روشنى 
هنگامى  بشــرى  جامعه  کــه  درمى یابیم 
خواهد توانســت نسبت به مســئله زن و 
رابطه زن و مرد، ســالمت و کمال مطلوب 
خود را پیدا کند که دیدگاه هاى اســالم را 
بــدون کم و زیاد و بــدون افراط و تفریط 
درك و کوشش کند آن را ارائه کند. اسالم 
مى خواهد رشد فکرى، اجتماعى، سیاسى، 
علمى و باالتر از همــه فضیلتى و معنوى 
زنان به حد اعال برســد و وجودشان براى 
جامعه و خانواده بشــرى حد اعالى فایده 
و ثمره را داشــته باشد. همه تعالیم اسالم 
ازجمله مسئله حجاب، بر این اساس است. 
مسئله حجاب به معناى منزوى کردن زن 
نیست. مسئله حجاب به معناى جلوگیرى 
از اختالط و آمیزش بى قید و شــرط زن و 

مرد در جامعه اســت. این اختالط به ضرر 
جامعه و به ضرر زن و مرد و به خصوص به 
ضرر زن است. حجاب به هیچ وجه مزاحم 
و مانع فعالیت هاى سیاســى، اجتماعى و 

علمى نیست.(رضى،67:1376 )

  نتیجه گیري: 
در این مقاله، باتوجه به آیات و روایـات و 

نـیز تحقیقات میدانى معلوم  شد که:
- رعایت حـجاب امـــرى فـطرى بـوده و 
عـمل خالف فطرت، مـولد اضـطراب(عدم 

آرامش روانى) است.
-رعایت عفت، جزوى از عقل و ســالمت و 

روانى است. 
- حجــاب  یکــى  از  شــاخص هاى دینى و 
دین دارى است، دین دارى  بـــا  ســـالمت  
روانـى رابـــطه مـــثبت دارد؛ درنـتیجه، 

حجاب با سالمت روانى رابطه مثبت دارد.
- حجاب با مصونیت اجتماعى و ســالمت 

اجتماعى رابطه مثبت  دارد.
- ســالمت  روانــى زنان باحجاب، بیشــتر 
از زنــان بدحجــاب بوده  و ایــن  تفاوت در 
خرده مقیاس هــاى جـــسمانى کــردن و 

اضطراب و خواب معنى دار است.
*منابع در دفتر مجله محفوظ است. 
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 به مناسبت 19 بهمن روز نیروى هوایى ارتش
شعر از عرصه هاى مهم فرهنگى کشور و انعکاسى از روح بزرگ جامعه اى است که یکپارچه در جهت اهداف و آرمان هاى الهى و انسانى 
گام برداشته و فداکارى کرده است. در سال هاى اخیر شاهد رویش هاى خیلى خوب در زمینه شعر به مناسبت هاى خاص بوده ایم. یکى از 
این رویدادهاى مهم و تاریخى، 19بهمن1357 است؛ آنجا که کارکنان نیروى هوایى به خواست رهبر انقالب و مردم، پنجه در پنجه رژیم 
پهلوى به مبارزه با آن پرداختند و به نداى امام راحل(ره) لبیک گفتند و آنجا که در 19بهمن1357 با ایشان بیعت کردند. همین امر سبب 
شده شاعران زیادى حماسه آفرینى هاى این واقعه عظیم و تاریخى را به زبان شعر بازگو کنند. باهم شعرهایى به مناسبت روز نیروى هوایى 

و همچنین شعرى در وصف امام زمان(عج) را مرور مى کنیم.

 «دالور مرد نیروى هوایى» 
   بَُود از جنِس مـرداِن خـدایى

به راه  ملـت و میـهن فــدایى    
   مطیـِع امر و  سربـازى والیى

ندیده کس ز عهدش بى وفـایى
«دالورمرد نیـروى هوایـى»

همه تسبیـح حق، ورد زبـانش
زبان عـاجز ز توصیـف و بیـانش

نمودم مطلـع شعرم به نـامش
چو دیدم عشق را در روح و جانش

«دالورمرد نیـروى هوایـى»
هماره پیـــشگام و نـاِم برتر

چنان خارى به چشِم خصِم کافر
چو گفت لبیک بر فرمان رهبـر

بپـاخیزد نه با پا، بلکه با سـر
«دالورمرد نیـروى هوایـى» 

دالور مرد نیروى هوایىدالور مرد نیروى هوایى

  به رسم بیعِت پیشیـِن یـاران
گرفتـه باده از پیـر جمـاران

  چهل میقاِت بهمن ماه، از جان
نموده با ولى(مدظله)  تجدید پیمان

«دالورمرد نیـروى هوایـى»

نگهبــاِن حریــِم آِل طاها
به حق سربـاز گمنــامند اینهـا

فـدا در راه میهن کرده جـان ها
به کف بنهاده با دل، جمله سـرها

«دالورمرد نیـروى هوایـى»

عقــاِب تیـزپروازِ قوى چنـگ
بُود هر لحظه او آمـاده جنـگ

زدشمن گـر ببیند مکر و نیرنگ
ببارد چون ابابیالن بر او سنـگ

«دالورمرد نیـروى هوایـى»
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به گاهِ رزم چون شمشیِر بُـّران
بتازد بر عدو چون شیـِر ُغـّران

بصیـر و کاردان و اهل ایمـان
به خلوت همدم و مأنـوس قرآن

«دالورمرد نیـروى هوایـى»

مرامش مـردى و خدمتـگزارى
بدین مسلک به مردم داده یارى

سخـاوت، مهربـانى، بردبـارى
ز اعماق وجـودش گشته جـارى

«دالورمرد نیـروى هوایـى»

هنرمنـداِن ایثــار و شهـامت
شکــوهِ صبر، کـوهِ استقـامت

سبـک باالِن معـراج و شهـادت
زمینـى،آسمـانى، سرو قـامت

«دالورمرد نیـروى هوایـى»

بصیـرت باشـد او را در همه کار
به وقِت فتنه ها هشیـار و بیـدار

کالِم حـق بُـَود او را  نگهــدار
چو عاشق پیشگان مشتاق دیدار

«دالورمرد نیـروى هوایـى»
 «سرهنگ محمد فرهى»     

  به نام شما  
زمانه قرعه نو مى زند به نام شما

خوشا شما که جهان مى رود به کام شما
درین هوا چه نفس ها پر آتشست و خوشست

که بوى عود دل ماست در مشام شما
تنور سینه سوزان ما به یاد آرید

کز آتش دل ما پخته گشت خام شما
فروغ گوهرى از گنج خانه دل ماست

چراغ صبح که برمى دمد ز بام شماست
ز صدق آینه کردار صبح خیزان بود

که نقش طلعت خورشید یافت شام شما
زمان به دست شما مى دهد زمام مراد

از آنکه هست به دست خرد زمام شما
هماى اوج سعادت که مى گریخت زخاك

شد از امان زمین دانه چین دام شما
به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد

که چون سمند زمین شد سپهر رام شما
به شعر سایه در آن بزمگاه آزادى

طرب کنید که پرنوش باد جام شما
 «هوشنگ ابتهاج» 
 

  کرامت  
کرامت پیشه اى بى مثل و بى مانند مى آید

که باران تا ابد پشت سرش یک بند مى آید
کسى که نسل او را مى شناسد، خوب مى داند

که او تنها نه با شمشیر، با لبخند مى آید
همان تیغى که برقش مى شکافد قلب ظلمت را

همان دستى که ما را مى دهد پیوند مى آید
همه تقویم ها را گشته ام، میالدى و شمسى

نمى داند کسى او چنِد چنِد چند مى آید
جهان مى ایستد با هرچه دارد روبه روى او

زمان مى ایستد، بوى خوش اسفند مى آید

ولى اهللا، عین اهللا، سیف اهللا، نوراهللا
على را گرچه بعضى برنمى تابند، مى آید

بله! آن آیت اللهى که بعضى خشک مذهب ها
براى بیعت با او نمى آیند مى آید

براى یک سالم ساده تمرین کرده ام عمرى
ولى مى دانم آخر هم زبانم بند مى آید

بخوان شاعر! نگو این شعربافى درخور او نیست
کالف ما به چشم یوسف ارزشمند مى آید

به در مى گویم این را تا که شاید بشنود دیوار
به پهلوى کبود مادرم سوگند مى آید
 «محمدحسین ملکیان» 
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 نکات بهداشتى دهان و دندان
براى رعایت بهداشــت دهان و دهان و حفظ 
سالمتى دندان ها، توجه به چند نکته مهم و انجام 

دستورهاى زیر الزم است:
 1- دو بار در روز دندان هایتان را مسواك 
بزنید. شما باید حداقل در صبح پس از برخاستن 
از خواب و در شــب پیش از اینکه به رختخواب 
بروید، دندان هایتان را مســواك بزنید. مسواك 
زدن پس از هر وعده غذایى نیز بسیار مفید است.

2- از نخ دندان استفاده کنید. استفاده از 
نخ دندان هم، اگر از مسواك زدن مهم تر نباشد، 
کم اهمیت تر نیســت. نخ دندان باعث مى شــود 
پالك و غذاهاى باقى مانده در بین دندان هایتان 
که مسواك نمى تواند آنها را تمیز کند، پاك سازى 

شوند.

کنید.  اســتفاده  3-ازدهان شــویه 
دهان شویه ها محصوالت آنتى باکتریال قوى اى 
هستند که به حذف باکترى هاى داخل دهان 
شما کمک به سزایى مى کنند. این باکترى ها 
مى توانند باعث بوى بد دهان، بیمارى هاى لثه 

و حتى پوسیدگى دندان شوند.
4-غذاهاى ســالم بخورید. حفظ یک 
رژیم غذایى ســالم در جلوگیرى از مشکالت 
ســالمت دهان و دندان بســیار مهم است. 
غذاهاى نشاســته اى، شیرین و سایر غذاهاى 
نامرغوب، عالوه بر مشکالتى که براى بدنتان 
ایجــاد مى کنند، مى تواند باعث پوســیدگى 

دندان هاى شما شوند.
بپرهیزید.  خــوردن  هله هوله  از   -5
خــوردن تنقالت و هله هولــه بین وعده هاى 

غذایى، مى تواند دندان هاى شــما را بیشــتر 
مستعد پوسیدگى کند.

گازدار  نوشــیدنى هاى  ازخوردن   -6
خوددارى کنید. نوشــیدنى هاى شیرین و 
گازدار، همچون نوشــابه، حاوى اســیدهاى 
مضرى هســتند که مى توانند به دندان هاى 
شما آسیب برسانند. اگر در یک مهمانى هوس 
کردید و یک لیوان نوشیدنى گازدار نوشیدید، 
حتماً بالفاصله دندان هایتان را با آب بشویید.

کنید.  ترك  را  کشــیدن  سیگار   -7
سیگار کشــیدن عالوه بر ضررهاى فروانى که 
براى بدن شــما دارد، مى تواند باعث لکه دار 
شــدن دندان ها، بدبو شدن تنفس و افزایش 

خطر ابتال به سرطان دهان شود.
آدامس  بجوید.  قند  بدون  آدامس   -8

مراقبت از دهان و دندان همچون مراقبت از سایر اجزاى بدن انسان اهمیت ویژه اى دارد. بیشتر مردم براى مراقبت از بدن، ذهن 
و سالمت جسمانى خود برنامه هایى دارند، اما دندان هایشان را فراموش مى کنند. باید دانست که اگر به دندان هاى خود بى توجهى 
کنیم، دچار مشکالت حادى خواهیم شد که به عمل جراحى و درمان هاى جدى ختم خواهد شد. پس بهتر است به جاى دست و 
پنجه نرم کردن با چنین مشکالت دردناکى، از وقوع بیمارى هاى دهان و دندان جلوگیرى کنیم و با انجام دستورهاى بهداشتى و 

مراقبتى ذیل، دندان هایمان را هم سالم و هم زیبا نگاه داریم. 

دکتر دندان پزشک محمدرضا ناظم الرعایا 
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بــدون قنــد مى تواند بــا بوى بــد دهان و 
پوسیدگى دندان هایتان مبارزه کند. 

9- به دندان پزشــک مراجعه کنید. 
مراجعه مــداوم و منظم به دندان پزشــک و 
بررسى دهان و دندان، به شما اطمینان خواهد 
داد که هیچ گونه بیمارى مخفى دندان ندارید. 
فرقى هم نمى کند که کــودك، نوجوان و یا 
بزرگ ســال هستید و یا اینکه در حال حاضر 
چه تعداد دندان سالم و ناسالم دارید؛ در هر 
صورت ضرورى است که هرچند وقت یک بار 
قبل از اینکه دیر شود، سرى به دندان پزشک 
بزنید تا بتوانید اگر اقدامى براى پیشگیرى از 
بدتر شــدن اوضاع دندان ها الزم است، آن را 

انجام دهید.

 نکات مراقبتى دهان و دندان 
دندان  و  دهان  دشــمن  ِشــکر   -1
شماست. شکر یکى از مضرترین مواد براى 
سالمتى دندان هاست که به وفور در بسیارى 
از مواد غذایى فرآورى شده و بسته بندى شده 
مانند انواع کیک، شکالت، بیسکویت و حتى 

مواد غذایى معمولى یافت مى شود.
این ماده به شدت موجب خرابى و پوسیدگى 
دندان مى شــود و به دنبال آن بهداشت دهان 
و دندان را تحت تأثیر قرار داده و با مشــکل 
مواجه مى کند. بنابراین حواســتان به میزان 

مصرف شکر باشد.

2- دندان ها ابزار نیستند. درست است 
که دندان ها تیز و برنده هســتند و براى تکه 
کردن غذا به کار مى روند، اما دلیل نمى شــود 
هر چیــزى را با آنها بشــکنید و تکه کنید. 
هرچقدر کارهایى مانند شکستن بادام و پسته 
و یا حتى باز کــردن در چیپس و پاکت ها با 
دندان هایتان را بیشــتر انجــام دهید، چوب 
این کار را در آینده خواهید خورد. با این کار 
آســیب هاى جبران ناپذیرى به دندان هایتان 

وارد مى کنید.
3- فلوراید را فراموش نکنید. خیلى از 
ما وقتى اسم فلوراید را مى شنویم، یاد دوران 
کودکى و مدرســه مى افتیم که ما را مجبور 
مى کردند دقایقى از زمان مدرسه را به غرغره 
کردن این مــاده بگذرانیــم؛ بنابراین خیلى 
خاطره خوشــى از آن در ذهنمان نیست. اما 
از آنجایى که فلوراید فواید بسیار زیادى دارد، 
اتفاقاً اجبار بسیار خوبى بود. متخصصان دهان 
و دندان بر این باورند که استفاده از فلوراید تا 
حد بســیار زیادى به حفظ بهداشت دهان و 

دندان کمک مى کند.
البته لزومى نــدارد که فلورایــد را حتماً 
به صورت جداگانه تهیه و اســتفاده کنید. در 
فرمول انواع مختلف خمیر دندان ها از فلوراید 
استفاده شــده و در مورد استفاده از فلوراید 
و میزان مورد نیاز آن، ســن هر شخص عامل 
تعیین کننده است. براى مثال میزان فلوراید 

مورد نیاز براى کودکان زیر ســه سال 1000
پى.پى.ام (بخش در میلیون) است و بعد از این 
سن، این مقدار به 1350 الى 1500پى.پى.ام 
مى رسد. بنابراین از این به بعد، قبل از خرید 
خمیر دندان مورد نیاز خود، به میزان فلوراید 
داخل آن توجه کنیــد. اطالعات در این باره 

روى بسته بندى خمیر دندان درج مى شود.
3- حفظ سالمت دندان با شیوه صحیح 
مســواك زدن. یکى از موارد مهمى که در 
بهداشت دهان و دندان اهمیت دارد، مسواك 
زدن صحیح اســت. خیلى هــا فکر مى کنند 
مســواك زدن اصول خاصى الزم ندارد و این 
کار را از کودکى به خوبى یاد گرفته اند. اما بد 
نیســت مرورى بر اصول مسواك زدن داشته 
باشیم تا ببینیم تا به حال این کار را به صورت 

اصولى انجام داده ایم یا خیر؟

 نوع مسواك 
منظور ما از مســواك زدن، استفااده از یک 
مســواك مناسب است که بتوان با آن سطوح 
مختلف دندان و همچنین سطح باالیى زبان 
را تمیز کــرد. بعضى از افراد به اشــتباه فکر 
مى کنند هرچه مســواك زبرتر باشد، به خاطر 
برخورد محکم تر به دندان، آنها را سفیدتر کرده 
و کارایى بیشــترى دارد. در حالى که خالف 
این موضوع صحت دارد و مسواك هاى نرم تر 
به دلیل اینکه به آرامى تمام جرم ها و باقى مانده 
مواد غذایى را از دهان شــما خارج مى کنند، 
کارایى بیشترى دارند. در مقابل مسواك هاى 
زبر نه تنها کمک بیشترى به تمیزى دندان ها 
نمى کنند، بلکه به مرور زمان به دندان ها و لثه 

شما نیز آسیب جدى وارد مى کنند.

 نحوه مسواك زدن 
اول از همه زاویه  به دست گرفتن مسواك 
اســت که اهمیت دارد. مســواك را قبل از 
وارد کردن به دهــان، در زاویه 45درجه اى 
در دســتتان بگیرید. ســپس در حالى که 
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مســواك را بر روى دندان هــا عقب و جلو 
مى برید، مســواك بزنید. ایــن کار را براى 
همه قسمت هاى دندان ازجمله قسمت هاى 
باالیى، پشــت و جاهایى که نمى بینید هم 
انجام دهید. البته عقب و جلو بردن مسواك 
در پشت دندان ها مطمئناً باید با زاویه دیگرى 
انجام شود. درنهایت مطمئن شوید که تمام 
دندان هایتان به صورت تک تک تمیز شده اند 
و بوى خوش خمیر دندان از آنها به مشــام 

مى رسد.

 زمان مناسب براى مسواك زدن 
اصوالً بعد از هر وعده غذایى بهتر اســت 
که دندان ها به مدت دو دقیقه مسواك شوند. 
یکــى از بهترین زمان ها براى این کار، یکى 
صبح زود و دیگرى قبل از خوابیدن اســت. 
البته این بدین معنا نیســت که فقط دو بار 
در روز مســواك بزنید؛ چرا که اگر در طول 
روز به دندان هایتان رسیدگى کنید، جرم ها 
و مواد غذایى کمترى بر روى دندان هایتان 
باقــى مى مانند و درنتیجه براى تمیز کردن 

دندان هــا در انتهــاى روز با چالش کمترى 
مواجه خواهید شــد. پس بهتر است بعد از 
هر وعــده غذایى دندان ها به مدت دو دقیقه 
مســواك شــوند. البته بالفاصله بعد از غذا 
خوردن مســواك نزنید و قانون یک ساعت 
را رعایت کنید. دلیــل این موضوع هم این 
است که غذا خوردن و نوشیدن به طورکلى 
به میناى دندان آسیب مى زند و علت آن هم 
این اســت که در زمان ورود مواد غذایى، در 
اثر ترکیب مواد غذایى و اسید دهان، اسید 
بیشترى تولید مى شود که براى میناى دندان 
ضرر دارد. از این رو مســواك زدن بالفاصله 
پس از غذا خوردن، باعث مى شــود آسیب 
بیشترى به دندان ها وارد شود. اگر واقعاً نیاز 
دارید که بعد از غذا خوردن مسواك بزنید، 
مى توانید دهانتان را با ترکیب آب ســاده و 
فلوراید غرغــره کرده و یا آدامس هاى بدون 
قند را امتحان و جایگزین کنید. در غیر این 
صورت اگر مى توانید مسواك زدن را به یک 

ساعت بعد موکول کنید.

*منابع براى مطالعه بیشتر:
نیکى  ترجمه  دندان،  و  دهان  بهداشت  جوزف،  اشمیدزدر،   -1

خوگر، انتشارات پیدایش، 3831
فنى  انتشارات  دندان،  و  دهان  بهداشت  نویسندگان،  گروه   -2

ایران، 5931
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بهراد بصیرى
پایه اول

امیرعلى محمدنژاد
پایه چهارم

محمدپارسا پیرى
پایه پنجم

سیدمحمدمتین حجازى فر
پایه دوم

امیر محمد بیدى
پایه اول

محمد مهدى بیات 
پایه پنجم

سانا نصیرى
پایه دهم

آوین بهزاد رضایى
پایه دوم

مینا ابدالى
پایه دوازدهم

سامیار مدهنى 
پایه دوم

بیتاجهان فر
پایه نهم

نیکى شفیع زاده
پایه سوم

مهدى ابدالى
پایه سوم

رومینا شفیع زاده 
پایه دهم

ارش جهان فر
پایه اول

الینا بیدى
پایه هشتم
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1- طبق حکمت 6 نهج البالغه چه چیزى وسیله پوشاندن عیب ها بیان شده است؟ک

4- تقوا 3- ایمان   2- صداقت   1- مسالمت جویى 

2- هدف ایران از عملیات والفجر8 کدام یک از موارد زیر بود؟
2- اخالل در تولید نفت عراق    1- اشغال بصره   

4- همه موارد 3- قطع دسترسى عراق به خلیج  فارس   

3- کارگردان فیلم سینمایى «بى همه چیز» کیست؟
4- مرضیه برومند 3- بهروز افخمى  2- سیروس الوند  1- محسن قرائى 

 
4- مسافت یاب لیزرى تانک لِِکِلرك چند هزار متر بُرد دارد؟

4- پنج هزار متر 3- چهار هزار متر  2- سه هزار متر  1- دو هزار متر 

5- شهید خلبان ابوالفضل اسدزاده در چه تاریخى به شهادت رسید؟
4- 24بهمن 1365 3- 24بهمن 1364  2- 14بهمن 1365  1- 14بهمن 1364 

6- ایران داراى چه تعداد نقطه حیاتى از حیث اهمیت ژئوپلیتیکى داخلى است؟
4-550نقطه 3-500 نقطه  2-450نقطه  1-400نقطه 

7- کدام یک از موارد زیر جزو نکات بهداشتى ضرورى براى حفظ سالمت دهان 
و دندان نیست؟

2- استفاده از دهان شویه   1- استفاده از نخ دندان     
4- خوردن نوشیدنى گازدار 3- جویدن آدامس بدون قند     

8- پایگاه شکارى شهید حبیبى در چه سالى فعالیت خود را آغاز کرد؟
1376 -4   1375 -3   1374 -2   1373-1

9- کدام یک از موارد زیر جزو خصوصیات موشک ضد تانک موین پورته نیست؟
1- قابلیت نفوذ تا 100سانتى متر   2- وزن 10کیلوگرم  

4-قابلیت شلیک از روى بالگرد 3- داراى بُرد متوسط   

10-بیانیه گام دوم انقالب اسالمى داراى چند سرفصل اساسى است؟
4- 10 سرفصل 3- 9 سرفصل  2- 8 سرفصل  1- 7 سرفصل 

برندگان شماره482 
2- سعید آهنگرى  / بندر عباس 1-یزدان ایزدى / کرمانشاه  

4- جواد جعفرى/ تربت چام 3- زهرا سادات محسنى  / لرستان 
5- متین عسکرى / بجنورد      
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