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تقویت دیپلماسی در میدان

بررســی آرشیو رســانه های گوناگون نشان 
می دهــد، رژیــم صهیونیســتی و آمریکا 
نزدیک به سه دهه است که ایران را به حمله 
نظامی تهدیــد می کنند. در واقــع، راهبرد 
ایران هراســی و نشــان دادن ایران به منزله 
یک کشــور »تعهدگریــز« و »متخاصم در 
جامعه بین المللی« سال هاســت از ســوی 
آنها به صورت شــبانه روزی دنبال می شود. 
صهیونیســت ها به دنبال به حاشــیه راندن 
ایران و در نتیجه اجماع سازی علیه کشورمان 
هستند. با نگاهی به رفتار رژیم صهیونیستی 
به نظر می رسد، ایجاد رعب در اذهان راهبرد 
اساســی رژیم صهیونیســتی برای پیشبرد 
سیاست های شان است. چند روز پیش بنی 
گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته، 
به دولت بایدن اطالع داده اســت که ارتش 
رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران آماده 
می شود. گانتس اواخر مهرماه هم از افزایش 
بودجه ارتش برای آمادگــی حمله به ایران 
خبر داده بــود؛ از این رو می توان تهدیدات 
اخیر رژیم صهیونیستی را با توجه به راهبرد 

مورد اشاره چنین ارزیابی کرد:
الف ـ ایاالت متحــده آمریکا به ویژه دولت 
بایــدن در وضعیــت کنونــی، نســبت به 
جمهوری اسالمی به شــدت در وضعیت 
»فقر راهبــردی« قــرار دارد؛ به نحوی که 
همــه کارت بازی خــود را در قبــال ایران 
رو کــرده  اســت. بنابراین دولــت بایدن با 
چراغ ســبز به تهدیدات رژیم صهیونیستی 
تهدیــدات«  »معتبرســازی  دنبــال  بــه 
صهیونیست  هاســت؛ به گونــه ای کــه در 
محاســبات مقامات و مــردم ایران تغییری 
ایجاد کنند. بدیهی اســت کــه هدف آنها 
جلوگیری از هســته ای شــدن ایران است. 
تضمین این کار نیز برایشــان در وین است. 
آنها با کنار هم گذاشتن تهدید و مذاکره، به 
دنبال بازگشت صوری آمریکا به برجام و در 
نتیجه اجرای یک طرفه توافق نامه هسته ای 

هستند. 
بـ  رویکرد قابل تقدیر تیم مذاکرات هسته ای 
کشــورمان، تاکنون اجازه مانــور آمریکا در 
مذاکرات را نداده است و آمریکا را به منزله 
یک کشور »تعهدگریز« به خوبی برای جامعه 
بین المللی تبیین کرده اســت؛ به گونه ای که 
بحث تحریم های غیــر قانونی آمریکا علیه 
کشورمان موضوع اصلی در گفت وگوهاست 
و ایــاالت متحده برای بازگشــت به برجام 
چاره ای جز برداشتن تحریم ها ندارد؛ یعنی 
دولت بایدن بین تحریم های اعمال شده علیه 
جمهوری ایران و توسعه شتابان فناوری صلح 
آمیز هسته ای ایران، یکی را باید انتخاب کند 
 تهدیدات صهیونیست ها هیچ ارزش 

ً
و عمال

و اهمیتی ندارد. 
جـ  رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱۷ که از روز 
دوشنبه هفته گذشته به مدت پنج روز در حوزه 
خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز 
شد و آخرین مرحله آن با پرتاب موشک های 
بالســتیک نیروی هوافضای ســپاه در روز 
 تقویت دیپلماسی 

ً
جمعه به پایان رسید، عمال

از طریق میدان در مرحله اول بود و در مرحله 
دوم نیز پاســخی به زیاده روی چندین ساله 
رژیم صهیونیســتی بود، با این مضمون که 
جمهوری اســالمی ایران بسیار قدرتمندتر 
از آن چیزی است که صهیونیست ها تصور 
می کنند. رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ نشان داد، 
حتی تهدید ایران به دست این رژیم منحوس 
نیز برای آنها سم مهلک است. امنیت کشور 
خط قرمز نیروهای مســلح است و در این 
زمینه حتی ثانیــه ای کوتاه نخواهند آمد. در 
پایان یادآوری سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته 
آمریکایی برای مقامات رژیم صهیونیستی که 
حریم جمهوری اسالمی ایران را نقض کرده 
بودند، نشــان دهنده جدیت ایران در تأمین 

امنیت خود است.

با گذشــت بیش از یک دهه از حوادث 
تلخ و ناگوار چند ماهه در بستر انتخابات 
خرداد ۱388 و در ادامــه، پدیدآیی یک حضور 
گســترده مردمی در صحنه بــرای واکنش به این 
حوادث در نهم دی ماه همان ســال،  یک پرسش 
اساســی وجود دارد که،  چه ضرورت و اهمیتی 
دارد که هر ســاله حماسه 9 دی پاسداشته شود؟ 
پاسخ به این ســؤال ضروری بوده  و به ویژه برای 
نسل جوان باید به این پرسش پاسخ دقیق و منطقی 
داده شــود. فهم ضرورت و اهمیت پاسداشــت 
حماسه 9 دی برای همیشه در حال و آینده،  در گرو 
ـ   توجه و درک درســت از عمق فتنــه آمریکایی 
صهیونیستی ســال ۱388 از یک سو و شناخت 
عمیق از عظمــت کار بزرگی که مــردم با خلق 

حماسه 9 دی انجام دادند، از دیگر سوست. 
نگارنده این ســطور همانطور که بارها گفته و 
نوشته،  همچنان بر این اعتقاد است که از ابتدای 
پیروزی انقالب اســالمی تاکنــون،  هیچ توطئه 
و فتنه ای علیه انقالب و جمهوری اســالمی،  به 
بزرگــی، پیچیدگی و خطرناکی فتنه 88 طراحی 

و اجرا نشده است.  با گذشــت ۱2 سال از زمان 
وقوع آن فتنه، همچنان زوایا و الیه هایی از آن پنهان 
و همچنان چهــره واقعی برخی از فتنه گران برای 

بخشی از مردم ناشناخته باقی  مانده است. 
در بستر انتخابات سال ۱388 حوادثی رخ داد 
که ساده لوحان متأثر از جریان نفاق جدید،  آن را 
نوعی سوءتفاهم و ناشی از رفتارهای احساسی،  
هیجانی و ناپخته طرفین منازعه دانسته و اکنون با 
این تحلیل سطحی از قضایا،  اصرار بر گذشت دو 
طرف ماجرا و پایان بخشــی به آن داستان دارند. 
این تحلیل که از ســوی برخی از عناصر فتنه نیز 
پشتیبانی می شود، در حالی همچنان مطرح است 
که  حوادث پدید آمده در بســتر انتخابات دهمین 
دوره ریاســت جمهوری، براساس یک سناریوی 
از قبل طراحی شــده با الهام گرفتــن از الگوی 
 براندازانه 

ً
انقالب های رنگــی،  ماهیتی کامــال

داشــت. قرارگاه اصلی طراحان این ســناریو در 
خارج از کشــور بود و جبهه ای متنوع و متکثر در 
داخل کشــور با ســوابق انقالبی و ضد انقالب 

مجری آن بودند. 
حــوادث ســال ۱388 کــه زمینه ســازی و 
آماده ســازی عوامــل اجرایی آن در یــک دوره 
حداقل ده تا پانزده ســاله صورت گرفته بود؛ یک 
توطئه،  یک کودتا و یک شــورش با ماهیت فتنه، 
 علیه نظام والیی و مردم به صــورت توأمان بود. 

هدف اصلی فتنه گــران در این توطئه،  در گام اول 
بدبین ســازی و بی اعتمادســازی مردم نسبت به 
جمهوری اســالمی و محوریت اصلی آن، یعنی 
ولی فقیه با متهم سازی نظام به تقلب در انتخابات 
و خیانت به آرای مــردم،  و در گام دوم به صحنه 
آوردن مردم فریب خورده بــا دروغ بزرگ تقلب 
بــرای احیای حقوق و ایســتادن در مقابل نظام و 
والیت و در نهایت به تســلیم کشاندن ولی فقیه 
بود. عوامل و بازیگران اصلی فتنه در داخل کشور 
به دلیل سوابق انقالبی و مسئولیت، کسانی بودند 
که با دروغ بزرگ تقلب،  توانستند فضای کشور را 
به سوی تاریکی و فتنه کشانده،  تشخیص درست 
از نادرست را برای بسیاری دشوار کنند. فتنه گران 
در ادامه این مســیر با ســیاه نمایی ها، پروژه های 
کشته سازی و مظلوم نمایی و متهم سازی نظام به 
خشونت و سرکوبگری، تالش روزافزون داشتند 
تا به مشروعیت و مقبولیت نظام و والیت در افکار 
عمومی پایان بخشیده،  به زعم خود انقالبی دیگر 

به پا کنند! 
جالب اینکــه جبهه اســتکبار و جریان ضد 
انقالب هم،  با تمامی توان و با کمک همه جانبه به 
جریان فتنه گر،  تصور کردند و این تصور ذهنی را 
هم بر زبان جاری ساختند که جمهوری اسالمی 
عمرش تمام شده و پایان سال ۱388 را نخواهد 

دید!

اما ایستادگی رهبر حکیم انقالب اسالمی در 
برابر این فتنــه عظیم و توطئه بزرگ علیه انقالب 
اســالمی و مردم مظلوم از یک سو، و بر افراشتن 
پرچم جهاد تبییــن و بصیرت افزایــی از جانب 
معظم له از دیگر ســو، سبب شد تا روز به روز در 
یک دوره هشــت ماهه،  حقایق و واقعیت ها برای 
مردم آشکارتر شود. حوادث روز عاشورای 88 و 
حرمت شــکنی های  جریان  فتنه و جنبش سبز در 
این روز، صبر مردم را برای تحمل  فتنه گری ها به 
پایان رسانده و آنان را برای خروشی وصف ناپذیر 
علیــه فتنه و تجدید میثاق با والیــت آماده کرد و 
اینگونه بود که با یک دعوت از ســوی شــورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی،  ایران اسالمی در 9 
دی ۱388، یکپارچه قیام کرد و علیه فتنه  گران به 
صحنه آمد و مردم با خلق حماســه ای بزرگ و با 
شعارهای صریح و قاطع خود،  با والیت و رهبری 
تجدید میثاق کرده و با برائت جستن از فتنه گران، 
 بر دنبال کردن آرمان های انقالب اسالمی تا تحقق 
کامل آنها و تداوم ایســتادگی در برابر توطئه های 
اســتکبار و  ایادی آن تأکید کردند. بدون تردید، 
دست قدرت الهی و روح حسین بن علی)ع( برای 
 و 

ً
خلق این حماســه به میدان آمد و از این رو حقا

 9 دی یوم الله شد و بنابراین 9 دی را که اوج 
ً
انصافا

قله بصیرت و والیتمداری مردم ایران است، باید 
برای همیشه پاس بداریم. 

چرایی پاسداشت 9 دی
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیرمسئول

 BBBBاهمیتحماسه۹دیدرتاریخانقالب
اسالمیچیستوچرااینحماسهباید
درعرصهجهادتبیینبازخوانیشود؟

9 دی یکی از مصادیق بارز و از دستاوردهای جهاد 
تبیین است. به تازگی هم حضرت آقا فرموده اند که 
باید به جهاد تبیین توجه شــود و یکسری اتفاقات، 
برنامه ها و رویدادها باید از این منظر روایت شــود؛ 
چرا که اگر مــا این کار را نکنیــم، دیگران به نحو 
انحرافی و مشکل دار آن را روایت خواهند کرد؛ لذا 
یکی از مهم ترین دســتاوردهای جهاد تبیین همین 
 اهمیت امر تبیین را نشــان 

ً
9 دی اســت که کامال

می دهد.
از همین منظر، باید عنوان کرد 9 دی به اعتقاد ما 
نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی و حتی تاریخ 
بشر است و شاید آنطور که باید عظمتش درک نشده 

باشد.
سال ۱388 فتنه گران در کشــور به دنبال ایجاد 
فتنه بوده و چند ماه امنیت را از کشــور ربوده بودند. 
آنهــا برای یک دهه برنامه ریزی هایــی انجام داده و 
موج هایی ایجاد کرده بودند و قصد موج سواری برای 
انتخابات ریاست جمهوری در آن سال را داشتند و 
اندکی هم موفق شدند؛ اما حماسه مردمی در 9 دی 

نقشه های آنها را نقش بر آب کرد. 

 BBBBباتوجهبــهآنچهعنوانکردیداهمیت
تبیینحماســه۹دیوپاسداشتهر
سالهاینواقعهدرتاریخپرفرازونشیب

انقالبچیست؟
9 دی نشــان داد اگــر تبییــن صــورت بگیــرد و 
مه شــکن هایی که باید از طریق تبیین ایجاد و راه را 
نشــان بدهند، مردم ما خیلی قشنگ راه شان را پیدا 
می کنند. در این روز آشوبگران و هنجارشکنان یک 
طرف خیابان بودند و مردم هم طرف دیگر دســت 
به دست هم دادند و به زنجیری علیه دشمنان ایران 
تبدیل شــدند. برای همین است که 9 دی اهمیت 
زیادی دارد و هم باید روایت بشــود، هم باید گفته 
بشود که علتش چه بود، باید داستان ها و رمان های 
زیادی مبتنی بر آن نوشته شود، مستندها ساخته بشود 
و شعرها گفته و فیلم ها ساخته شود و از تمام ظرفیت 
هنر استفاده بشود برای اینکه بگویند 9 دی علتش چه 
بود و دستاوردش چه بود؟ چرا که از 9 دی به انقالبی 

دیگر تعبیر می شود.

من تابه حال به خاطر نــدارم که تهران این همه 
جمعیت به خود دیده باشد؛ مردم از همه طیف آمده 
بودند و این همان علتی اســت کــه باید 9 دی را به 
عنوان ایام الله گرامی بداریم، حرمت آن را نگه داریم 

و هر کس از زاویه دید خود آن را روایت کند. 

 BBBBهمانطورکهخودتانهمبهآناشــاره
داشــتید،درخصوصچراییوعلت
اینواقعهومهمترازهمهدســتاوردش

برایانقالبوآیندهکشوربگویید.
عده ای نمی خواستند که انتخاباتی به پیروزی برسد 
و نیرویی ســرکار بیاید که مقداری بــا غرب زاویه 
دارد و از طرفی نمی خواستند انتخابات به صورت 
دموکراتیک در کشــور ما برگزار شــود و مردم پای 
صنــدوق رأی بیایند؛ لذا از مدت هــا قبل برای آن 

برنامه ریزی کرده بودند تا نظام را براندازند. 
در سال ۱3۷8 در کوی دانشگاه اقداماتی را انجام 
دادند و به نتیجه نرسیدند و به مردم آسیب رساندند؛ 
ولی باز پیروز میــدان در آن زمان مردم بودند که به 
خیابان ها آمدند . آن زمان نماینده مجلس هفتم بودم؛ 
همانجا سه سؤال از سه وزیر کردم )وزیر کشور، وزیر 
امورخارجه و وزیر اطالعات( برای اینکه عده ای از 
سفارتخانه های خارجی در یکی از پارک های تهران 
ترددهای مشــکوک و برنامه ریزی شــده داشتند. 
افرادی هم که در فتنه 88 مشــاهده کردیم، عوامل 

سفارت های غربی بودند که دستگیر شدند. 
این باعث ســروصدا شــد و آن پارک از وجود 

اینها پاک شــد و من از وزیر کشــور سؤال کردم که 
یک پارک چرا باید در اختیار اینها باشد و کم کاری 
از کجاســت؟ بایــد اذعــان داشــت در حقیقت 
دشــمن از بیرون آمده بود، برنامه ریــزی کرده بود، 
تئوریسین هایش را آورده بود، نحوه چینش افراد و... 
را تعیین کرده بود تا این برنامه اجرایی شود و نظام را 

 از بین ببرد. 
ً
کامال

حتی با اعتقــادات و نمادها و آنچه مردم ما اعم 
از مســیحی، مسلمان ، یهودی و زرتشتی به آن باور 
داشــتند؛ یعنی عاشورا وارد نبرد شدند و این آیین و 
باور و اعتقــاد را مورد اهانت قرار دادند و در همین 
راســتا مســجد، افراد بیگناه، افراد بسیجی، نماز 
جمعه، روز قدس و همه  اینها را که نه تنها در کشور 
ما، بلکه با پرچم داری کشور ما در دنیا هم ارزشمند 
است، در کنار حقوق شهروندان و امنیت همه را زیر 
پا گذاشتند. آن هم فقط با عنوان اعتراض به رأی، به 
این علت که نامزد مورد نظرشان رأی نیاورده بود و 
جالب آنکه هنوز انتخابات تمام نشده و رأی شماری 
کامل نشده، اینها را اعالم کردند؛ پس معلوم است 
 
ً
که این نقشــه از قبل و برنامه ریزی شده بود و اصال

قصد داشتند این فتنه را با هر بهانه ای ایجاد کنند. 
 شاید مهم ترین دستاورد 9 دی همین افشاگری ها، 
تبیین، آگاهی بخشــی و صبر مردم ما و رهبر معظم 
انقالب بود. برخی از نمایندگان شهرستانی می گفتند 
اگر شما نمایندگان تهرانی نمی توانید، ما حاضریم 
کفن پوش بیاییم و جلوی ایــن افرادی که به نظام و 
انقالب و مقدسات ما اهانت می کنند، بایستیم! که 

ما گفتیم پاسخ دادن صریح و تند کاری ندارد و مهم 
این است که عده ای از افرادی که در خیابان هستند، 
آگاه شــوند. این بندگان خــدا واقعیت را نمی دانند 
و اعتــراض دارنــد؛ منتها برخــی از اعتراض آنها 
سوءاستفاده کرده و می خواهند این را علیه نظام تمام 
کنند. شــاید همان صبر و افشاگری ها بود که جمع 
کثیری که فریب این افراد ســودجو و فرصت طلب 
را خورده بودند، متوجه واقعیت شــده و از این افراد 
برگشــتند و نتیجه آن شد که دو گروه مخالف با هم 
وحدت کرده و کنار هم قرار گرفتند، دست برادری 
به هم دادند و علیه هر آنچه امنیت و استقالل کشور 
و این نظام و این انقالب را تهدید می کرد ایستادند. 

در نهایت در 9 دی چشم دشمنان کور شد.

 BBBBاینحماسهچطوربایدبراینسلهای
آینــدهکــهآنراندیدهونشــنیدهاند،
بازخوانیشودتاحماسه۹دیهمانند
22بهمنودیگرحماســههایکشور

ماندگارشود؟
باید خانواده ها و مسئوالن آموزشی و پرورشی از آن 
بگویند، مسئوالن از ابعاد پنهانش مردم را با خبر کنند 
و همه ظرفیت های هنر و رسانه به کار گرفته شود و 
اینکه باید با هر زبانی این حماسه غرورآفرین واگویه 
شــده و به نســل های بعدی انتقال داده شود. حتی 
افرادی که آنجا بودند و حماســه را دیدند فراموش 
نکنند و آن را بازگو کنند و تکرار شود و تکرار شود؛ 
چرا که مهم ترین دستاورد این حماسه کوری چشم 
فتنه، فتنه گران و دشمنان این انقالب و ملت انقالبی 

بود.
ناامیدی دشمن و به رخ کشــیدن اقتدار نظام و 
جایگاه رهبری از دیگر دستاوردهای آن بود و اینکه 
اگر مردم پای نظام باشــند، آسیب پذیر نیست و این 
مردم هستند که باید مراقب باشند. مردم به ویژه امروز 
که لحظه به لحظه جایگاه فضای مجازی در بین افراد 
مختلف جامعه پر رنگ تر می شود، باید هر خبری 
که به  دست شــان رسید باور نکنند و هر تصویری را 
قبول نکنند. مردم باید هرچه به دست شــان رسید، 
راستی آزمایی کنند تا همین فضای مجازی وسیله ای 
برای آگاهی بخشی به نسل های بعدی  شود. افرادی 
هم که توان و آگاهی الزم را دارند، بیایند و با افرادی 
که شک و شبهه دارند، در فضایی صمیمی بنشینند و 

به سؤاالت و شبهات پاسخ دهند.

حماسه 9 دی  مصداق بارز جهاد تبیین
 الله افتخاری، نماینده اسبق مجلس در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

حماسه۹دیدراوجتالشهایدشمنانبرایضربهزدنبهنظامجمهوریاسالمی،روایتیازهمدلیوهمبستگیمردمیبودکهخالقانقالب22بهمن1357بودندتا
باردیگربهدشمناناثباتکنندایننظاموانقالب،مردمیاستوحتیدهسالتوطئهچینیبرایرقمزدنآشوبوازهمپاشیدننظامبهدستخودفروختگانوکوردالن
راهبهجایینخواهدبرد.»اللهافتخاری«فعالاصولگراونمایندهاسبقمجلسشورایاسالمیکهیکیازشاهدانحماسه۹دیدرمیدانبود،درتبییناینرویدادتاریخی

باصبحصادقگفتوگوییداشتهکهدرادامهمیخوانیم.

ملیحه زرین پور
خبرنگار
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ســیزدهمین دوره مســابقات قرآن کریم 
جمهوری  مســلح  نیروهای  خواهــران 
بــا قهرمانــی بالفصل  ایران  اســالمی 
خواهران قرآنی ســپاه پاسداران انقالب 

اسالمی به کار خود پایان داد.
به گــزارش خبرنگار صبــح صادق، 
ســیزدهمین دوره مســابقات قرآن کریم 
خواهران شاغل نیروهای مسلح به مدت 
چهار روز از تاریخ 24 لغایت 2۷ آذرماه 
به میزبانی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در تاالر مروارید دژبان کل ارتش برگزار 
شد. این مســابقات در رشته های حفظ 
کل، حفظ 20، ۱5، ۱0، 5 و 3 جزء و نیز 
قرائت ترتیل و تحقیق و مفاهیم و نکات 
تفسیری و با حضور ۱۱6 نفر از منتخبان 
و برترین های قرآنی سازمان های نیروهای 
مسلح برگزار شد. مسابقات یاد شده که 
با حضور درخشــان 30 نفر از خواهران 
منتخب سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
همراه بود، در نهایت با رتبه آوری 28 نفر 
از آنان و با اختالف ۷00 امتیازی نسبت 
به رتبه بعدی پایان یافت. گفتنی است، در 
جمع بندی امتیازات تیمی، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با کسب ۱2۷0 امتیاز در 
جایگاه نخست، وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح با امتیاز 5۷0 در جایگاه 
دوم، ارتــش جمهوری اســالمی ایران با 
امتیــاز 3۱5 در رتبه ســوم و فرماندهی 
انتظامــی جمهوری اســالمی ایــران با 
2۷0 امتیــاز در رتبه چهارم قرار گرفتند. 
مســابقات قرآن کریم نیروهای مسلح در 
دو ســطح جداگانه خواهران و برادران به 
صورت دوســاالنه برگزار می شــود و در 
چهار دوره قبل آن نیز سپاه حائز رتبه اول 
در نیروهای مسلح بوده است. همچنین، 
تیم ســپاه نســبت به دوره گذشته بیش از 

200 امتیاز رشد داشته است.
توجه ویــژه به آموزش هــای قرآنی و 
مهارت افزایــی قرآنی، برگــزاری مرتب 
مســابقات و ارزیابی و انتخــاب نفرات 
برتر قرآنی به صورت دوره ای و نیز اهتمام 
فرماندهان مدیران بــه امر قرآن به همراه 
برنامه ریزی مناســب معاونت فرهنگی و 
تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در 
حوزه فعالیت ها و مسابقات قرآنی از رموز 

این موفقیت به شمار می آید.

 خواهران سپاه  
 مقام اول 

مسابقات قرآنی 

 خبر  

دیدگاه

هفدهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( یگان های 
منتخب سپاه پاســداران انقالب اسالمی، در حالی به 
پایان رسید که پیام مهم آن، یعنی نابودی یک هدف با 
استفاده از سامانه ها و سالح های متنوع به خوبی لمس 
شــد. به گزارش صبح صادق، این رزمایش به صورت 
رســمی و علنی، از روز دوشنبه 29 آذرماه در راستای 
افزایش ســطح آمادگی  های رزمی ســپاه و بر اساس 
شبیه سازی طرح  های تهاجمی در جنگ های ترکیبی و 
درهم تنیدگی جنگ  های سخت، نیمه سخت و نرم آغاز 
شد. به گفته سردار عباس نیلفروشان، معاون عملیات 
سپاه پاســداران و سخنگوی این رزمایش مشترک، در 
این تمرینات مهــم، یگان های منتخب نیروی زمینی، 
دریایی و هوافضای ســپاه به همراه ســازمان ســایبر 
الکترونیک حضور داشته و در منطقه وسیعی از سواحل 
استان هرمزگان، بوشهر و بخشی از خوزستان به اجرای 
عملیــات تهاجمی و نفوذ برای انهــدام مبادی آفندی 
دشمن فرضی همت گماشتند. در کنار این یگان های 
منتخب، سازمان بسیج هم نیروی انسانی بسیج دریایی 

و رزم زمینی را تأمین می کرد.

 Bپهپادهای تهاجمی بر فراز خلیج فارس
یکی از مهم ترین سناریوهای این رزمایش که بازتاب 
گســترده ای در رســانه های عمومی و تخصصی دنیا 
داشت، استفاده گســترده و با ســناریوهای متنوع از 
پهپادهــای رزمی، از ســوی یگان های آفندی ســپاه 
پاســداران بود.  بر این اســاس، پهپادهای تهاجمی 
نقطه  زن، اهداف ثابــت و متحرک زمینی و دریایی را 
که بر اساس سختگیرانه  ترین ســناریوهای رزمایش 
طراحی شده بودند، با موفقیت مورد اصابت قرار داده و 
منهدم کردند. ضمن آنکه، یگان پهپادی نیروی دریایی 
سپاه با استفاده از پهپادهای مراقبتی و رزمی مهاجر 6 
اهداف ثابت و متحرک زمینی و دریایی را با موفقیت 
مورد اصابت قرار داد. نکته مهم این بخش از عملیات، 
شلیک های متعدد بمب هوشــمند و نقطه  زن قائم و 
همچنین شلیک موشک هوشمند الماس بود. رزمایش 
پیامبر اعظم ۱۷ به نوعی از اولین میدان های رســمی 
بــرای »الماس« هــوا پرتاب در خدمــت یگان های 
پهپادی ســپاه پاسداران بود. موشــک الماس یکی از 
اولین موشــک های ضد زره ایرانی با قابلیت »شلیک 
کن ـ فرامــوش کن« و حمله از باال بــا بردی بیش از 
برد استاندارد بســیاری از موشک های این کالس در 
دنیا بوده و در ســال های اخیر در مدل های هوا و زمین 
پرتاب به سازمان رزم نیروی های مسلح کشورمان وارد 
شده است. همچنین در این تمرینات رزمی، پهپادهای 
»باور« نیروی دریایی سپاه که به تازگی به سازمان رزم 
این نیرو ملحق شده اند، عملیات پایش و رصد منطقه 
رزمایش را بر عهده داشتند که از جمله آنها، رصد دقیق 
تحرکات ناوشــکن های کالس »آلری برک« نیروی 
دریایی آمریکا بود. قابلیت حمله انتحاری به وســیله 

پهپادهای نیروی دریایی سپاه، از آنجا بسیار مهم و حائز 
اهمیت است که برای به پرواز در آوردن برخی از آنها، 
به هیچ گونه جاده یا مسیر پیش ساخته ای نیاز نیست 
و از روی یک قایق تندرو نیز می توان آن را به آســمان 
فرســتاد. این قابلیت با توجه به راهبــرد مهم نیروی 
دریایی ســپاه برای غافلگیر کردن دشمن با استفاده از 
ســرعت و تعدد یگان های مهاجم، یک فرصت مهم 
و گزینه ای بسیار عالی برای انهدام هر هدف متحرک 

خواهد بود.

 Bورود کرار
از جمله خبرهای مهمی که در روزهای اخیر منتشــر 
شــد، ورود تانک پیشــرفته کــرار به ســازمان رزم و 
یگان های زرهی نیروی زمینی ســپاه پاسداران بود که 
برای نخســتین مرتبه به  صورت رســمی در رزمایش 
پیامبر اعظم۱۷ عملیاتی شد. پیش از این، سردار محمد 
پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه از سفارش این تانک 
از سوی نیروی زمینی سپاه و ارتقای سایر تانک های تی 
۷2 این نیرو به استاندارد تانک کرار خبر داده بود. تانک 
تحویل  داده  شده به نیروی زمینی سپاه، به پوشش های 
خاصی بــرای مقابله با امواج حرارتی مجهز شــده و 
می  تواند خود را از دید جســت وجوگرهای حرارتی 
نیز پنهان کند. عالوه بر ایــن، روی برجک این تانک  
جایگاه نصب سیستم حفاظتی دفاع فعال برای مقابله با 
موشک های ضدزره قرار داشته و با نصب این سامانه، 
تانک های ارتقا یافته نیروی زمینی سپاه قادر خواهند بود 
انواع مختلفی از موشــک های هدایت  شونده ضدزره 
را قبل از رســیدن، از طریق اخالل روی ســامانه های 
هدایت  کننده موشک منحرف کنند. همچنین یگان های 
منتخب نیروی زمینی سپاه با بهره گیری از تانک های تی 
۷2، تی ۷2 ام ارتقا یافته و خودروهای رزمی پیاده نظام 
بی ام پی 2، نسبت به اجرای آتش پشتیبانی از نیروهای 
عمل کننده در منطقه رزمایش اقدام کردند. تانک های 
به کارگیری شده در این رزمایش به دستگاه های کنترل 
آتش پیشــرفته با امکان شلیک در شب، در مسافت 3 

کیلومتری مجهز شده بودند.

 Bشلیک انبوهی از کروزها
همانطور که اشــاره شد، یکی از مهم ترین سناریوها و 
تاکتیک های اجرا شــده در هفدهمین رزمایش بزرگ 
پیامبر اعظم)ص(، شــلیک از مبدأهای متفاوت برای 
نابودی یک هدف واحد بود کــه برای انتقال بهتر این 
پیام، انواع موشک های بالستیک، تاکتیکی و کروز، به 
خدمت گرفته شــدند. این شلیک ها در چهارمین روز 
رزمایش مشــترک محقق و انواع موشــک های کروز 
دریایی با برد متوسط، موفق شدند هدف تعیین شده را 
کامال نابود کنند. شلیک های فوق به کمک یگان های 
موشکی ساحلی و شــناورهای تندرو کالس ذوالفقار 
محقق شد و در عین حال، برای اولین بار موشک کروز 
از روی شــناور اقیانوس پیما و لجستیک شهید رودکی 
نیروی دریایی سپاه شلیک شد و به هدف اصابت کرد. 
برد موشک شلیک  شده از روی این شناور ۱80 کیلومتر 
بود. ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی شناوری سنگین، 
چندمنظوره و دوربرد است که قابلیت حمل و عملیاتی 
کردن انواع پهپاد و ســامانه های موشکی، پدافندی و 

راداری را دارد.

 Bموشک های تاکتیکی و اهداف استراتژیک
یکــی از مراحل مهم این رزمایــش ترکیبی و متنوع، 
عملیات موشکی بالستیک علیه شناورها، تأسیسات 
و پایگاه های دشــمن فرضی بود کــه در این مرحله از 
رزمایش، موشک های بالستیک زمین به زمین اهداف 
از پیش تعیین  شــده را مورد اصابت قــرار دادند. این 
بخش از عملیات سریع و غافلگیرانه یگان های رزمی 
سپاه، مبتنی بر موشک های تاکتیکی جدید و مدرن بود 
که از جمله آنها می توان به موشک »فتح« اشاره کرد که 
عضو جدید خانواده موشک های دقیق و نقطه زن فاتح 
بوده و با ابعاد کوچک و سرعت باالی خود، به راحتی 
از هر ســامانه راداری و پدافندی خواهد گریخت. این 
سری از موشک ها با قابلیت جابجایی، نصب و شلیک 
سریع در کنار ســهولت در انبارداری و نگهداری های 
طوالنی مدت طراحی و ساخته شده تا به راحتی بتواند 
محدوده مناســبی از حاشــیه جنوبی خلیج فارس را 
زیرپوشــش خود داشته باشد. یکی از مزیت های مهم 
این موشک در مقایسه با برخی راکت های توپخانه ای 
موجود در خدمت نیروهای مســلح، دقت و سرعت 
بیشتر در کنار کمتر بودن سطح مقطع راداری است که 
دفاع را برای ســامانه های مشهوری، مانند پاتریوت یا 

گنبدآهنین، عمال ناممکن خواهد کرد.

 B حسن ختام با انبوه بالستیک ها
مرحله نهایی هفدهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم 
سپاه پاسداران با شلیک همزمان ۱6 فروند موشک برد 
بلند، میان برد و کوتاه برد نیروی هوافضای سپاه به سمت 
اهداف از پیش تعیین شده انجام پذیرفت.در این مرحله 
از رزمایش، موشــک های بالستیک عماد، قدر، سجیل 
در کنار موشــک های تاکتیکی زلزال، دزفول و ذوالفقار 
مواضع حساس شبیه سازی شده دشمن را با دقت ۱00 
درصدی مورد اصابت قــرار داده و منهدم کردند که از 
جمله آنها ماکت بزرگ و شبیه سازی شده یکی از مراکز 
مشهور و تحت حفاظت بسیار شدید رژیم صهیونیستی 
بود. در این ســناریوی مهم و ترکیبی، موشــک ها تنها 
ابزار انهدام هدف مذکور نبودند و همزمان با شــلیک 
موشــک های فــوق، ۱0 فروند پهپــاد هجومی نیروی 
هوافضای ســپاه نیز بطور همزمــان از مبدأ حرکت و 
اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کردند. ضمن آنکه 
به گفته سردار حاجی زاده، اجرای قابلیت مانور پذیری 
موشک های سوخت جامد برای عبور از سپرهای دشمن 
نیز با موفقیت ثبت شد.  فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
با بیان اینکه بــا این کار، صدها میلیارد دالر هزینه های 
دشمنان دیگر ارزشی ندارد، دلیل این تحلیل را اینگونه 
بیان کرد که دشــمنان دیگــر نمی توانند پیش بینی کنند 
که این موشــک ها از چه جهتی و در چه نقطه ای فرود 
می آید و اگر دشمنان معادله مســیر را حل نکنند، کار 
خیلی مشکلی در پیش رو خواهند داشت. بنا بر اعالم 
ســردار حاجی زاده، نیروی هوافضای ســپاه توانسته به 
موشک های بالستیک جهت بدهد تا در جهات مختلف 
حرکت کنند و مانور بدهند و این پدیده، کار سامانه های 

پدافندی و راداری دشمن را بسیار سخت تر می کند.

 Bهشدار مستقیم به رژیم صهیونیستی
سردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در حاشیه برگزاری 

مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم ۱۷ سپاه، 
برگزاری این رزمایش به ویژه بخش موشکی را دارای 
پیام های بسیار واضح و آشکار توصیف و تصریح کرد: 
»پیام این رزمایش، هشدار جدی، واقعی و  میدانی به 
تهدیدهای مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب 
اشــتباهات و خطاهای خود باشــند و اگر دست از پا 
خطا کنند، دستان شان را قطع خواهیم کرد.« فرمانده 
کل سپاه فاصله بین عملیات واقعی و رزمایش موشکی 
ســپاه را تنها در تغییر زوایای پرتاب موشک دانست و 
اظهــار کرد: »بنابراین دشــمنان باید مراقب حرف ها 
و صحبت های شــان باشــند.« وی در ادامه آزمایش 
سامانه های موشــکی دقیق و به روزتر شده نیروی هوا 
فضای ســپاه و پرتاب های همزمان از نقاط متعدد به 
سوی یک هدف واقعی شبیه ســازی شده را از اهداف 
این رزمایش برشــمرد و گفت: »این رزمایش ترکیبی 
از حرکت پهپادهای تهاجمی و موشک های بالستیک 
نقطه زنی بود که توانست اهداف نزدیک به واقعیت ما 
را به شکل ۱00 درصد محقق کند.« فرمانده کل سپاه 
در پایان انطباق عملیات تمرینی و واقعی را از محاسن 
رزمایش موشکی برشمرد و گفت: »همگان مشاهده 
کردند، اهداف به وسیله تمام موشک های پرتاب شده 
در آن واحــد هدف قرار گرفتند و منهدم شــدند، این 

 شرایط واقعی است.«
ً
شرایط دقیقا

 Bرزمایش  به روایت سرلشکر باقری  
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح نیز در حاشیه برگزاری مرحله نهایی 
رزمایش مشــترک پیامبر اعظم)ص( سپاه پاسداران 
تأکید کرد: »این رزمایش از قبل طراحی شده بود، اما 
تهدیدهای فراوان ولی تو خالی سران رژیم صهیونیستی 
باعث شد که این رزمایش در این زمان مقرر انجام شود 
و بحمداللــه جزء موفق ترین رزمایش های موشــکی 
جمهوری اسالمی ایران تاکنون بوده است.« وی افزود: 
»در این رزمایش انواع موشک ها از مسیرهای متفاوت، 
اما بر روی یک هدف مشــخص، به طور همزمان و با 
دقت تمام اصابــت کردند و هدف طراحی شــده را 
در مســافت بســیار دور به طور کامل منهدم کردند.« 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: »این 
رزمایش به لحاظ انبوهی تعداد شلیک، شلیک همزمان 
موشــک های میان برد و دوربرد، شــلیک از مبدأهای 
مختلف به سمت یک هدف مشخص، دقت اصابت 
و جمع خوردن موشک ها در یک منطقه کوچک ۱80 
در 200 متری و برخورد همه آنها به اهداف، نسبت به 

رزمایش های گذشته برتری داشت.« 
به گزارش صبح صادق، از جمله دیگر ویژگی های 
مهم به اجرا گذاشته در این رزمایش، استفاده از مهمات 
مجاورتی برای انهدام اهداف زمینی و اهداف دریایی از 
طریق توپخانه نیروی زمینی سپاه برای نخستین مرتبه، 
اجرای پشتیبانی آتش هوایی به وسیله بالگردهای کبرا، 
طوفان، و Mi-۱۷ هوانیروز سپاه، عملیات جنگنده های 
ســوخو-22 با اســتفاده از بمب های بومی و نقطه زن 
یاسین و انهدام شــناورهای تندرو متخاصم با استفاده 
از سالح های ضدزره هدایت شونده بود که هر کدام، 
مزیت و اقدامی مهم برای ارتقای توان دفاعی کشورمان 

به شمار می آید.

هشدار به تل آویو
 گزارش تحلیلی صبح صادق از هفدهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم سپاه)ص(

 حمزه پاریاب
کارشناساموردفاعی

   عکس و مکث   

 کینــه تا اعماق وجود/ بی طرفی بنــگاه خبرپراکنی دولتی انگلیس، چنین 
تصاویــری بیــش از پیش ذات این رســانه را نمایان می کنــد؛ البته آنها 
نابودی رژیم صهیونیســتی  را خواهند دید و آرزویی نابودی ایران را به 

گور خواهند برد.

رئیس جمهــور جدید شــیلی/ »اســرائیل دولتــی آدم ُکش اســت که در پی 
نابودی نســل فلسطینیان است«؛ این جمله را گابریل بوریچ، رئیس جمهور 
جدید و 35 ساله  شیلی گفته با 56 درصد آرا رقیب خود را شکست داد. 

این پیروزی بلوک استکبارستیز در آمریکای جنوبی را قوی تر کرد.

صالحــان وارث زمیــن / کاخ صــدام بــه عکس شــهید ســلیمانی و ابومهدی 
 المهندس مزین شد. روزگاری در این کاخ دیکتاتور عراق برای تصرف تهران 
خط و نشــان می کشید اما امروز شــاگردان مکتب امام)ره( کاخ او را تصرف 

کرده اند. وعده خداوند حق است و ظلم و ستم پایدار نخواهد بود.

نمایش اقتدار/ رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ ســپاه با موفقیت کامل در رسیدن 
به اهداف به پایان رســید. در این رزمایش نیروی زمینی سپاه با بهره گیری 
از تانک های تی ۷۲، تی ۷۲ام ارتقا یافته و خودروهای رزمی پیاده نظام بی ام 

پی۲ که به سیستم های کنترل آتش پیشرفته مجهز شده اند.

دسیســه عربستان برای شهادت ســفیر ایران در یمن/ شــهید ایرلو که از 
جانبازان شــیمیایی جنگ تحمیلی نیز بــود، در محل مأموریت خود به کرونا 
مبتال می شود و به دلیل عدم همکاری برخی کشورها، متأسفانه در شرایط 

نامناسبی به کشور برگشته و در نهایت به فیض شهادت نائل می آیند.

جایــی کــه همــه چیز نایــس بــود!/ با افزایــش قیمت هــا و کم شــدن توان 
خریــد مردم در آمریکا، فروشــگاه ها بــه کاالهای خود برچســب های امنیتی 
چســبانده اند! بــا تــورم بی ســابقه تعــداد دزدان رو بــه افزایــش اســت و 
کارشناسان می گویند زنگ خطر آغاز مجدد شورش ها به صدا در آمده است.
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 جوالن اومیکرون 

 مطبوعات آمریکایی به تازگی خبر داده اند که 
ســویه اومیکرون ویروس کرونا به سویه غالب 
در این کشور تبدیل  شده و در حال در نوردیدن 
تمام ایالت های آمریکاســت. باالترین میزان 
شیوع ســویه جدید در نیویورک مشاهده شده 
 است؛ به  همین دلیل محدودیت های کرونایی 
به این ایالت بازگشته و صف های طوالنی برای 
آزمایش کرونا در مناطق مختلف شــهر به راه 
افتاده  است. دولت بایدن البته پیش از این وعده 
داده بود که برای تعطیالت ســال نوی میالدی 
آزمایش های تشــخیص کرونــای خانگی را 
به سرعت وارد بازار خواهد کرد تا مردم مجبور 
نباشند در صف های طوالنی منتظر بایستند. 
در عین حال، با وجود اینکه گفته می شــود دوز 
تقویتی واکســن کرونا باید حتما تزریق شود 
تا جلوی گســترش شدید ســویه اومیکرون 
گرفته شود، سرعت پایین و کند واکسیناسیون 
سراسری در آمریکا سبب شــده  است میزان 
مبتالیان بــه کرونا در این کشــور به شــدت 
افزایــش یابد.  روزنامــه »نیویورک تایمز« در 
همین خصوص نوشته  است، با افزایش میزان 
مبتالیان به کرونا و سویه اومیکرون پیش بینی ها 
حکایت از این دارد که در تعطیالت سال نوی 
میالدی بیمارستان های آمریکا دوباره مملو از 

بیماران کرونایی شود. 

شگفتی در آرژانتین

نتایــج انتخابات ریاســت جمهوری آرژانتین و 
پیروزی »گابریل بوریج« در این انتخابات موجب 
شگفتی دنیا شد و این خبر در سطح رسانه های 
جهانی قرار گرفت. گابریل بوریج 35 ساله یکی 
از رهبران جنبش های دانشــجویی اعتراضی در 
شیلی بود که توانست به جوان ترین رئیس جمهور 
ایــن کشــور تبدیــل شــود. او بــا دیدگاه های 
چپ گرایانه اش تــالش دارد قوانین جدیدی را 
در این کشور پایه گذاری کند که از جمله می توان 
بــه افزایش مالیات ها، حمایــت از صنایعی که 
به محیط زیســت اهمیت بیشــتری می دهند و 
همچنین بهبود کیفیت بهداشت و درمان در این 
کشور اشاره کرد.  یکی از دالیل انتخاب »گابریل 
بوریچ« از سوی مرم شیلی ترس مردم این کشور 
از انتخاب »آنتونیو کاست«، رقیب بوریک بود؛ 
چــرا که کاســت، نیروهای راســت افراطی را 
نمایندگی می کرد و اکثریت مردم شیلی با رأی به 
بوریک نگرانی خود را از بازگشت دوران پینوشه 
که تجلی دیکتاتوری وابسته به نظام نولیبرال بود، 
ابراز داشتند. گابریل بوریچ، رئیس جمهور جدید 
شــیلی که جوان ترین رئیس جمهــور آمریکای 
جنوبی اســت، پس از پیــروزی قاطع بر رقیب 
راست گرایش قول مبارزه با فقر و نابرابری را داد. 
او خطاب به جمعیت گســترده ای از هوادارانش 
که در بلواری در شــهر سانتیاگو، پایتخت شیلی 
گرد آمده بودند، گفت:  »مــن می دانم که آینده 
کشــور ما در ســال آینده در معرض خطر قرار 
دارد. برای همین اســت که می خواهم قول دهم 
که رئیس جمهوری خواهم بود که از دموکراسی 
حمایت خواهد کرد، رئیس جمهوری که بیش از 
آنکه حرف بزنــد، گوش می دهد و هر روز برای 

خانواده های شیلیایی کار می کند.«

جهان

پیشخوان

جهان

انتشار تصاویری از »بوریس جانســون« نخست وزیر بریتانیا 
و همکارانش که در بحبوحه قرنطینه همگانی دورهمی گرفته 
و در فضای باز کنار هم به خوشــگذرانی مشغول شده بودند، 
خشم مردم بریتانیا را برانگیخته است.انگلیسی ها با به اشتراک 
گذاشــتن تصاویری از خود و عزیزان شــان در شرایط سخت 
همه گیری و قرنطینه سراسری در کنار تصاویر لو رفته از مهمانی 
نخست وزیرشان خشم و عصبانیت خود را در رویکرد دوگانه 
وی ابراز داشــتند. مردم این کشور می گویند وضعیت سخت 
برای ما بود؛ در حالی که دولتمــردان ما بی توجه به قوانین در 

دوران همه گیری به خوشگذرانی و دورهمی مشغول بودند.

خشم از جانسون
»جو بایدن« اعالم کرده اســت در صورتی که مشکلی از نظر 
سالمتی نداشته باشــد، در رقابت های انتخاباتی سال 2024 
شــرکت می کند. او همچنین اعالم کرده اســت، از رقابت با 
ترامــپ در انتخابات 2024 نیز اســتقبال خواهــد کرد. این 
صحبت ها در حالی بیان شــده اســت که به نظر می رسد طی 
چند روز گذشته، بایدن تالش داشــته رابطه بهتری با ترامپ 
داشته باشد و در یک سخنرانی نیز از اقدامات او در زمان کرونا 
حمایت کرده اســت. ترامپ نیز در مقابل رویکرد مثبت تری 
نســبت به بایدن از خود نشان داده است؛ اما آیا این موضوع تا 

2024 ادامه پیدا می کند؟!

آماده ۲۰۲۴
حاکم دبی، شیخ محمد آل مکتوم مبلغ 554 میلیون پوند را به 
عنوان توافق نامه طالق به پرنسس هیا پرداخت کرد. از این مبلغ 
به طور خالص 25۱ میلیون پوند نصیب شاهزاده شده که صرف 
هزینه های امنیتی برای در امان ماندن وی و فرزندان خردسالش 
خواهد شــد.این بزرگ ترین پرونده طــالق در تاریخ حقوقی 
بریتانیا توصیف شده است. این حکم به پرنسس هیا مبالغی را 
برای پوشش هزینه دو ملک چند میلیون پوندی، بودجه امنیتی 
قابل توجه، تعطیالت، حقوق و محل اقامت پرستار و پرستار، 
وسایل نقلیه زرهی برای خانواده و هزینه نگهداری اسب ها و 

حیوانات خانگی مختلف داده است.

طالق گران ترین 

ثمانه اکوان
دبیرگروهبینالملل

 در طول چند هفته گذشــته، گزارش های متعددی 
با محوریت ابــراز نگرانی دربــاره وضعیت ارتش 
ایاالت متحده و میزان آمادگی ارتــش برای دفاع از 
خاک آمریکا وجود داشت. به نظر می رسد، رسانه ها 
نگرانی هایی واقعی در خصوص میزان آمادگی ارتش 
آمریــکا یا حتی بودجه های اختصاص داده  شــده به 
مسئله دفاعی این کشور دارند و این رسانه ها با اشاره 
به اتفاقاتــی که در چند وقت اخیر بــرای ارتش این 
کشور افتاده  است، خاطرنشان کرده اند دولت بایدن 
باید توجه بیشتری به ساختار ارتش، افشاگری زنانی 
که از فســاد در این سازمان خبر می دهند و همچنین 
میزان توانایی آن برای مقابله با افزایش دشــمنی ها با 
آمریکا داشته باشــد. یکی از عالیم ضعف سیستم 
ارتش آمریکا در این خصوص مسئله بازداشت شدن 

ملوانان آمریکایی به دست نیروی دریایی ایران بود که 
چندین سال پیش رخ داد. 

نشریه »فدرالیســت« در همین خصوص نوشته  
است، چند ســال پیش وقتی نیروی دریایی ایران دو 
قایــق فرماندهی نیروی دریایی آمریکا و ۱0 ملوان را 
به اســارت گرفت، عالیم نگران کننده در خصوص 
وضعیت ارتش ایاالت متحده به وجود آمد. زمانی که 
افشــاگران اعتراف کردند تعــداد غیرقابل قبولی از 
هواپیماهای آمریکایی قابلیت پــرواز ندارند و فاقد 
مکانیــک، قطعات یدکی و حتــی خلبان های الزم 
برای پرواز هستند، هشدارها جدی تر شد. مشکالت 
ساخت وســازهای خارق العاده در نیــروی دریایی 
ایاالت متحده وضعیت را نگران کننده تر نیز می کند. 
در چند ســال اخیر نــاو »جرالد فورد« قــرار بود به 
گران ترین و بزرگ ترین نــاو هواپیمابر جهان تبدیل 
شود؛ اما طراحان، سیستم های کابلی ثابت شده برای 
آسانسورهای حامل، سیستم مهار موتور هیدرولیک و 
تعداد دیگری از سیستم های جدید الکترومغناطیسی 
را از پروژه خود کنار گذاشته اند. پروژه ناو هواپیمابر 

فورد سال هاست که در حال انجام شدن است و انتظار 
نمی رود براساس پیش بینی ها تا سال 2024 تکمیل 
شود؛ اما ارتش ایاالت متحده چطور به خود اجازه داد 
تا در این وضعیت قرار گیرد؟ به طورخالصه پاسخ به 

این پرسش این است: تکبر، جهل و ناتوانی.
ســؤالی که در اینجــا پیش می آید، این اســت 
که آیا ارتــش ایاالت متحده آماده دفــاع و خدمت 
به این کشــور اســت؟ با در نظــر گرفتن خالصه 
وضعیت ۷5 ســاله ارتش آمریکا و توجه نکردن به 
نوســازی زیرســاخت های ارتش به نظر نمی رسد 
ارتش ایاالت متحده وضعیت چندان خوبی داشــته 
باشــد. برخی از رسانه ها اشــاره کرده اند، رهبران 
ایاالت متحده همچنان تضمین می دهند که قدرت 
نظامی آمریکا به صورت پیشرو در جهان باقی بماند؛ 
اما این مسئله تنها پس از جنگ جهانی دوم و جنگ 
ســرد صادق بود و در وضعیت فعلی صحت ندارد. 
بــا این حال رقبــای نظامی آمریکا به ویــژه چین به 
پیشرفت های قابل توجهی در نیروهای نظامی خود 
دســت پیدا کرده اند و وضعیت شان در تضاد کامل 

با خســتگی، کاهش مواد الزم، توسعه سیستم های 
تســلیحاتی توسعه نیافتن سیســتم های تسلیحاتی 
در آمریکاســت و غیرقابل تصور اســت که رهبران 
منتخب یا منصوب ایــاالت متحده بتوانند با چنین 
اعتمادبه نفسی به اظهارات خود درباره برتری نظامی 
ایاالت متحده ادامه دهند و این مسئله تنها می تواند 
به دلیل غرور بی پایان آنها باشد. رسانه های آمریکایی 
در ادامه خاطرنشــان کرده اند که آمریکایی ها نباید 
احســاس امنیت داشته باشــند؛ زیرا چین در حال 
رسیدن به مراحل نهایی موشک های قابل راهنمایی و 
هایپرسونیک خود است و ایاالت متحده در این سوی 
جهان، درگیر مســئله ســفید برتر پنداری در داخل 
ارتش خود است. به نظر می رسد ایاالت متحده بیش  
از اینکه به نیروی نظامــی خارجی بپردازد، درحال 
پرداختن به مســائل داخلی و در واقع همان دشمن 
داخلی خود است. جامعه آمریکا بعد از حوادث سال 
2020، به قدر کافی دچار دوگانگی و شــکاف شده 
بود؛ اما به نظر می رسد این شکاف ها همچنان ادامه 
دارد و ارتش آمریکا را ضعیف تر از پیش کرده  است. 

گزارش های جدید، از نقش بدافزار پگاسوس 
در مرگ خاشــقجی، روزنامه نگار عربستانی 
حکایت دارد. چند وقتی اســت که رسانه های 
آمریکایی به ماجرای نقش بدافزار صهیونیستی 
پگاســوس در فضای سیاسی آمریکا و تحریم 
شرکت NSO از سوی وزارت خزانه داری این 
کشــور اشــاره می کنند. حاال بر اساس اسناد 
جدید مشخص شده اســت که دولت امارات 
در همکاری با عربستان سعودی این بدافزار را 
به تلفن همراه همســر سابق جمال خاشقجی 
وارد کــرده و از طریق پیگیــری تماس های او 
و ســایر افراد مرتبط با او توانســته است تلفن 
 نامــزد خاشــقجی و خــودش را نیــز تحت

 کنترل بگیرد.
شــرکت NSO البته دخالت داشــتن خود 
در ماجــرای قتل خاشــقجی را تکذیب کرده 
اســت؛ اما گزارش های منتشر شــده از سوی 
شرکت های اطالعات داده و امنیت وب نشان 
می دهــد، تلفن نامزد خاشــقجی در میان 50 
هزار شماره تلفنی بوده اســت که این بدافزار 
روی آنها نصب شــده و از آن طریق جاسوسی 

کرده است. فهرست قربانیان بدافزار پگاسوس، 
شــامل ۱80 روزنامه نگار در سراســر جهان 
 روزنامه نگاران نیویورک تایمز، 

ً
است که اتفاقا

 سیان ان، بلومبرگ، لو موند و ال پاس را شامل 
می شود.

دولــت آمریکا به دلیل همکاری شــرکت 
صهیونیســتی NSO با حکومت های دیکتاتور 
منطقــه جهت اخاذی از مخالفــان و یا تالش 
برای ردیابی آنها و دزدیدن اطالعات شان، این 
شرکت را در فهرست تحریم های خود قرار داد. 
با این حال، بر اساس گزارش ها گفته می شود، 
کشورهایی مانند عربستان و امارات از مشتریان 
همیشگی سرویس های جاسوسی این شرکت 

بوده اند.
البته تعدادی از نماینــدگان کنگره آمریکا 
اعالم کرده اند تحریم ها به انــدازه کافی برای 
مقابله با اقدامات جاسوسی شرکت های تولید 
بدافزار یا ابزارهای جاسوســی اینترنتی کافی 
نیست و دولت ایاالت متحده باید حساب های 
بانکی این شــرکت ها را مسدود کرده و مانع از 

سفر کارمندان آن به این کشور شوند.

   تحلیل    

مجمع جهانی اقتصاد هفته گذشته اعالم کرد، 
برگــزاری اجالس ایــن ســازمان در داووس 
ســوئیس را به دلیل گســترش کرونا در جهان 
به تأخیر می اندازد. این دومین مرتبه  اســت که 
برگزاری اجالس داووس به دلیل کرونا لغو شده 

یا به تأخیر می افتد. 
مجمع جهانی اقتصاد که محل گردهمایی 
اقتصاددانــان،  معروف تریــن  و  بزرگ تریــن 
سیاســتمداران و تجار جهانی و کارخانه های 
بزرگ تولیدی در سطح جهانی است، در طول 
دو سال گذشته به شــدت تحت تأثیر پاندمی 
کرونــا بوده و بــه همین دلیل این شــائبه را به 
وجود آورده است که آیا برگزار نشدن جلسات 
آن، به معنای مرگ آن در دنیای جدید شــیوع 

بیماری های واگیردار نیست؟
کشــورهایی که قرار بود بــا همکاری های 
بین المللــی و کمک هــای بشردوســتانه بــه 
کشورهای ضعیف تر، تمام تالش خود را برای 
پایان یافتن این پاندمی انجــام دهند، حاال در 
شرایطی گرفتار شــده اند که بزرگ ترین جمع 
اقتصــادی جهان را نمی تواننــد برگزار کنند و 

این مســئله به نمادی در خصوص ناکارآمدی 
این اجالس و در عین حال شــرایط جدید دنیا 
که مبتنی بر همکاری نکردن قدرت های بزرگ 
اقتصادی بــرای از بین بــردن کرونا در جهان 

است، تبدیل کرده است.
در آخرین اجالس داووس، در حدود ۱00 
میلیــاردر بزرگ جهــان، 53 رئیس جمهور و 
رهبر از کشــورهای مختلف و شــرکت های 
 غربی است که برای راه یافتن به 

ً
مختلف اکثرا

این اجالس برای هر نفر حدود 50 هزار دالر 
پرداخته بودند. 

مجمع جهانی اقتصاد همچنین برای ادامه 
حیات، از هــر یک از مهمانان و اعضای خود، 
بین 65 هزار تا 650 هزار دالر دریافت می کند 
 
ً
و حق عضویت سال گذشته این اجالس تقریبا
نزدیک به صفر شده بود؛ زیرا بسیاری از اعضای 
این اجالس به این نتیجه رســیده بودند بدون 
برگزاری این اجالس، ادامه همکاری با آن غیر 
ممکن است. این مسئله شائبه ها در خصوص 
مــرگ داووس و ادامه نیافتن فعالیت های آن را 

افزایش داده است.

داووس مرده است؟
   گزارش    

تعطیلی مجدد مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس

معاونت در سالخی
ردپای نرم افزار صهیونیستی در ماجرای قتل خاشقجی

ارتش ناتوان
افزایش تردیدها درباره توانایی ارتش ایاالت متحده



شماره ۱۰3۰ |  دوشنبه  6 دی ۱۴۰۰

سیاست
5

بازخوانیدستورامامراحلبرایتشکیلگاردپرواز

یک فرمان تاریخی 6

۲۰۲1 دسامبر   ۲۷  |  144۳ جمادی االول   ۲۲  |  14۰۰ دی   6 دوشنبه    |  1۰۳۰ شــماره   | یکم  و  بیست  ســــال   | اجتــماعی  و  فـرهنـگی  سـیاســی،   | هفـته نـامـه  ضمیمه 

77شهیدامنیتآسمان

یادی از شهدای حفاظت هواپیمایی ۹

ویژهنامهصبحصادق
بهمناسبتسالروزتأسیسحفاظتهواپیمایی واز امنیت پر

 مهم این بود که
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 معاون هماهنگ کننده حفاظت سپاه در گفت وگو با صبح صادق

ما   همکاران 
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 BBBBسردار،فلســفهایجادسپاهحفاظت
هواپیماییچهبود؟

سال ۱363 سال اوج ربایش هواپیما در کشور بود؛ 
اما ســابقه هواپیماربایی در کشور به سال ۱349 بر 
می گردد که سه مورد بوده اســت. گارد پرواز سال 
۱350 تشکیل می شود، اما سال ۱35۷ گارد پرواز 
جمع می شود تا اینکه در ماجرای عملیات مسلحانه 
منافقین ســال ۱363 هواپیماربایی ها اوج گرفت و 
چندین هواپیمای ایرانی در آسمان ربوده شد؛ البته 
سه هواپیمای کویتی، سعودی و فرانسوی هم ربوده 
شده که ربایندگان هواپیما را به کشور ما آوردند، که 

مبارزان فلسطینی و یمنی بوده اند.
به هر حال جنگ شهرها شروع شده بود و دشمنی 
دشــمن در اوج بود، در دفاع مقدس فشارها افزوده 
شده بود و برنامه عمیقی پشت سر ربایش ها وجود 
داشت؛ پشت ســر هم چند مورد اتفاق افتاد و لذا 
حضرت امام)ره( به صورت تلفنی از طریق احمدآقا 
به فرمانده  وقت سپاه، آقامحسن فرمان تصدی سپاه 

بر امنیت پروازها را صادر کردند.
آقامحسن می گویند حضرت امام)ره( فرمودند که 
بروید در فرودگاه؛ سپاه باید در همه پروازها حضور 
داشته باشــد. آقامحســن گفتند که این مأموریت 
به برنامه ریزی نیاز داشــت که باید با قســمت های 
مختلف کشــوری و لشــکری هماهنگ می شد تا 
سپاه به فرودگاه برود؛ اما حضرت امام مصر بودند 
و دوباره همان موقع تماس گرفتند و پیگیری کردند 
که مستقر شــده اید یا خیر؟ آقا محسن هم فرمودند 
داریم مستقر می شــویم و سپاه وارد فرودگاه ها شد. 
در فرودگاه ها کار ساختار داشت و اجزای مختلف 
با تعامل با هم فعالیت داشتند و قرار بود از آن زمان به 
بعد یک جزء جدید به این اجزا اضافه شود، سازمان 
جدید و نحوه ارتباط و تعاملش با سایر اجزا تعریف 

نشده بود و این کار را سخت می کرد.
یعنی اینکه چه تعاملی با شهربانی آن زمان داشته 
باشــیم؟ نحوه ارتباط با وزارت اطالعات آن زمان 
چگونه باشد؟ با شرکت های هواپیمایی، نیروهای 
فــرودگاه، کارکنان و مجموعه هــای دیگر فرودگاه 
چگونه تعامــل کنیم؟ آنها چطور بــا ما هماهنگ 
شوند؟ اینها هنوز ابالغ نشده نبود؛ ولی سپاه مستقر 
شد و فکر کنم یک ماه نگذشته بود که اولین ربایش 
در حال شکل گیری بود، اما عزیزان  السابقون مانع 

آن شدند.

 BBBBچهزمانیدقیقًاسپاهوارداینمأموریت
شد؟

ببینید، سال ۱363 خرداد ماه اولین هواپیما ربایش 
شد، بعد تیر و مرداد و شهریور چند مورد دیگر اتفاق 
افتاد و از آخر شــهریور به بعد سپاه مستقر شد، اول 
با همکاری حراست فرودگاه و یگانی از ارتش کار 
را شــروع کردیم و درست اســت که پنجم دی ماه 
را بیان می کنند؛ اما اســتقرار ما از آخر شــهریور و 
 
ً
اوایل مهر ماه بود و پنج دی ۱36۷ در واقع رســما

با دستورالعمل و ســاختار و سازمان دقیق و بعد از 
امر دوباره امام پس از اســتعالم فرمانده کل سپاه در 
خصوص ادامه مأموریت در اول دی ماه سال ۱36۷ 
کار را با قوت بیشتر ادامه دادیم؛ پنج دی مربوط به 

آن تاریخ است. 

 BBBBبرآیندشکلگیریحفاظتهواپیمایی
درآنشــرایطحســاسچگونهپیش

رفت؟
به هر حال عزیزان پاســدار همه متفق القول بودند 
که فرمایش امام)ره( نباید روی زمین بماند و به هر 
نحو ممکن سپاه باید عمل کند. سپاه درگیر مباحث 
دفاع مقدس و مســائل امنیتی داخل شــهرها بود و 
سنی هم نداشت؛ اما زود هویت خود را در فرودگاه 
 خود را با هواپیمایی 

ً
پیدا کرد و توانســت ســریعا

کشوری، شرکت های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه 
و مردم هماهنگ کند و مأموریت خود را نه تنها در 
داخل کشور؛ بلکه در پروازهای خارج از کشور هم 
انجام دهد، در پروازهای خارجی باید با طرف های 
خارجی هم هماهنگ می شــد و همــه این امور به 

سرعت سامان یافت.
خاطــرم هســت نیروهــای گارد پــرواز زمان 

اســتراحت یا زمانــی که از جبهــه می آمدند برای 
استراحت و رسیدگی به خانواده در همان مدت هم 

برای پرواز داوطلب می شدند. 
بیش از ۷0 شــهید و نزدیــک 600 مجروح از 
نیروهای ما در جبهه ها بوده اند. در همین زمان، یعنی 
تا ســال ۱36۷ ما در حفاظت هواپیمایی ۱3 مورد 

ربایش را خنثی کردیم.
به دلیل اینکه یک ارگان و سیستم به سیستم های 
فرودگاهی اضافه شــده بود، هنوز هماهنگی الزم 
ایجاد نشده بود، لذا فرمانده وقت سپاه بعد از پایان 
دفاع مقدس نامه ای به حضرت امام)ره( نوشــتند و 
گــزارش کاری دادند که از وقتی وارد این مأموریت 
شده ایم، حدود ۱3 مورد خنثی سازی انجام داده ایم؛ 
حضرت عالی دستور بفرمایید که صالح چیست؟ از 

فرودگاه خارج شویم یا ادامه دهیم؟
 چهــار یا پنج مــاه قبل از 

ً
حضــرت امام دقیقا

رحلت شان در نامه ای خطاب به فرمانده وقت سپاه 
فرمودند که سپاه هواپیمایی به مأموریت خود ادامه 
دهد و اگر ربایشی صورت گیرد، سپاه مسئول است 
و باید پاسخگو باشد. لذا ســپاه از آن به بعد هم به 
مأموریت خود ادامــه داد و در این حدود هیچ گونه 
شکســتی نداشــته و صد درصد تا ایــن لحظه در 

مأموریتش موفق عمل کرده است.

 BBBBرمزموفقیــتومبنایعملنیروهای
حفاظتهواپیماییچهبودهاست؟

بــه هر قیمتی که بود می خواســتیم مأموریتی را که 
امام و مراد ما به ســپاه داده است، به بهترین نحو به 
انجام برسانیم. سپاه االن با سپاه آن موقع در فرودگاه 
چقدر تفاوت داشــت؟ چرا حضرت امام ســپاه را 
انتخاب کردند؟ آموزش خاص، تجهیزات خاص، 
نیروهای خاص؟ نخیــر، هیچ کدام نبود. حضرت 
امام)ره( مباحــث فنی، عملیاتــی و اطالعاتی را 
مبنای انتخاب ســپاه قرار ندادند، ایشان خلوص و 
ایمان بچه های سپاه را می دیدند و می دانستند ما تا 
آخرین نفس پای امر ایشان هستیم. همین موضوع 
به کار برکت می داد. جالب این اســت  که خداوند 
هم کسانی را جلوی ربایندگان قرار می داد که جزء 
بهترین هــا بودند. همه این عزیــزان زحمت کش، 
والیی، مخلص و... هســتند؛ ولی دلسوزترین ها و 
مؤمن ترین ها در عملیات ها حضور داشتند و مقابله 
کردند. نمونه های بسیاری اســت که باید بروید به 
 افــراد از نظر معنوی، 

ً
سراغ شــان و ببینید که واقعا

تخصصی، توانایی های امنیتی، نظامی و مهارتی باال 
هســتند و خدا ربایش ها را در زمان حضور آنها در 
پروازها قرار داد که نمونه های سخت را باید مصاحبه 

کنید تا مردم بفهمند.

 BBBBحفاظــت مأموریــت تفاوتهــای 
هواپیماییباســایرردههاویگانهای

سپاهونیروهایمسلحچیست؟
چند تفاوت وجود دارد، رده های دیگر یک ســقف 
نیروی انسانی دارند و بر اساس آن به آنها مأموریت و 
خط و حد داده می شود، ولی اینجا درست است که 
مأموریت کلی ابالغ شده؛ اما حجم مأموریت اصال 
دســت ما نیست و دست شــرکت های هواپیمایی 

اســت، البته در زمین در فرودگاه ها وضعیت ثابت 
اســت؛ اما در امنیت پرواز حجم مأموریت مبتنی 
بر تعداد پروازهای شــرکت های هواپیمایی است. 
هر چقدر پرواز و هواپیما بیشتر شود، کار ما بیشتر 
می شود، منظورم در برخی اوقات مثل عید نوروز یا 
تعطیالت و برنامه های خاص است که شرکت های 
هواپیمایی پروازهای فوق العاده می گذارند و اصال 
ســقفی هم ندارد و ما باید برای همــه این پروازها 
نیروی امنیتــی تأمین کنیــم. نیروهای مــا تقریبا 
تعدادشان ثابت است؛ ولی حجم مأموریت با توجه 
به گســترش ناوگان متغیر و در برخی موارد بسیار 

افزایشی است.
گســتردگی مأموریت ما نســبت به سایر رده ها 
و یگان های ســپاه هم تفاوت دیگر اســت. در تمام 
فرودگاه هــا و امنیت تمــام پروازهایی کــه انجام 
می شود، حتی امنیت پروازهای خارجی که بررسی 
مســافران است و...، برعهده ســپاه قرار دارد و هر 
روز عده زیادی شــاید نزدیک صد نفر از دوستان ما 
در بیشتر نقاط جهان که پرواز داریم، حضور دارند؛ 
یعنی زمانی که من در خدمت شما هستم و صحبت 
می کنیم، شاید صدها نفر از همکارانم در پروازهای 
بین المللــی برای امنیت پرواز در گســتره همه دنیا 
حضور دارند. عده ای هم در آســمان ایران هستند. 
مأموریت ما 24 ســاعته اســت، ثانیه ای نیست که 
 تعطیل بردار نیست مگر 

ً
پرواز نداشته باشیم و اصال

اینکه کال پروازها برای چند روز تعطیل شوند. دائما 
کارکنان ما در حال رفت وآمد برای انجام مأموریت 
هستند، برخی حتی نماز را داخل پرواز می خوانند، 
۱3 تا ۱4 ســاعت شاید در پرواز باشــند، سپاه در 
خیلــی از یگان ها ارتباطش با مــردم محدود یا در 
گستره خاصی است، اما ما با همه سالیق، مذاهب، 
فرهنگ ها و... و حتی خارجی ها ارتباط مســتقیم 
داریم و شاید ســاالنه با میلیون ها نفر ارتباط داشته 

باشیم. 24 ساعته همه مردم ما را قضاوت می کنند.
ســختی های این مأموریت هم مهم است، سپاه 
خود را ادامه مردم می داند و از مردم است، برای اینکه 
کفش و کمربند مردم را در بیاوریم، برای مان سخت 
و تلخ است؛ اما ناچاریم برای امنیت خودشان انجام 
دهیم. ضمن رعایت دستورالعمل های امنیتی باید 
رضایتمندی مردم را هم داشــته باشیم. نیروهای ما 
کمتر در خدمت خانواده هستند و دائم پرواز کردن 

هم آسیب های جسمی و روحی مختلف دارد.
وقتی ده شغل پر مخاطره دنیا را لیست می کنند، 
مــا می بینیم که امنیت پرواز در زمره ســه تا از اینها 
همزمان است، هم پرواز، هم نظامی و هم انتظامی و 
امنیتی. در این مأموریت با وجود اینکه شاید فکر کنید 
کار گارد پرواز یک کار شــکیل با کالس باالست، 
وقتی داخل این کار قرار بگیرید و چند پرواز در یک 
روز انجام دهید، شما یک پرواز مشهد را یک ساعته 
سوار می شوید خسته کننده است و نیاز به استراحت 
دارید؛ ولی گاهی باید شش لگ یا هشت لگ پرواز 
انجام دهیم و آخر سر شــاید دیگر توان درست راه 
رفتن و تشخیص مسیر را تا خانه هم نداشته باشیم. از 
چهار صبح تا پنج بعد از ظهر در شش تا هشت لگ 

پرواز دیگر چیزی از فرد باقی نمی گذارد.
امــا امنیت پرواز فقط گارد پرواز نیســت که در 

هواپیما حضور دارند. کســانی که در فرودگاه ها و 
امنیت زمینی هستند شاید مهم ترند، نقش برجسته 
را آنها دارند، گارد پرواز در هواپیما حلقه آخر امنیتی 
ماســت و تمام پیشگیری از اتفاقات در همان زمین 
باید انجام شــود و در نهایت ممکن است با خطای 
انســانی یا ضعف تجهیزات اتفاقــی هم بیفتد که 
نیروهای پروازی اقدام می کنند. آسمان جای اقدام و 

زمین جای پیشگیری است.

 BBBBازمأموریتهــایموفــقوناموفــق
حفاظتهواپیماییبفرمایید.

دعای مردم، رهبر معظم انقالب و امدادهای الهی 
باعث شده که ما به امید الهی در این مأموریت هایی 
که از زمان واگذاری امنیت پرواز به ما محول شده، 
هیچ شکســتی نداشته باشــیم و صد درصد موفق 
عمل کنیم. نهایت امر اجرای عملیات ربایش بوده 
که خنثی شده اســت و در هیچ عملیاتی شکست 
نداشته ایم و همه خنثی شده است که این هم یکی از 

وجوه تمایز ما با سایر رده های سپاه است.
در اسفندماه گذشته هم همین مسئله اتفاق افتاد که 
فردی آمد تجهیزات غیر واقعی را در بار خود داشت 
که از دستگاه ایکس ری رد می شد، چون واقعی نبود 
و در سالن ترانزیت اینها را سر هم می کند و به عنوان 
جلیقه انفجاری وارد هواپیما می شود که مأمور ما به 
بهترین نحو ممکن مســئله را مدیریت می کند و در 

نهایت فرد بازداشت می شود؛ بدون هیچ حادثه ای.

 BBBBیکــیازموفقتریــنعملیاتهــای
نیروهایامنیتپروازراازنظرخودتان

بیانکنید.
از نظــر مــن آن هواپیمایی که از اهــواز به مقصد 
بندرعباس می رفت و از حدود 30 سرنشــین، 23 
نفرشــان از یک خانواده رباینده بودند، بسیار مهم 
است. آن برادر عزیز ما و همکار دیگرش در هواپیما 
به خوبی استقامت کردند و با وجود اینکه تیر و چاقو 
و پنجه بکس خوردند، توانستند عملیات را ناموفق 
کننــد و هواپیما را ســالم در فــرودگاه بندر عباس 
نشــاندند و به دلیل همین هم از دست حضرت آقا 
مدال گرفتند. چندین مورد خنثی سازی اتفاق افتاده، 
ولی این مورد خاص بود و رشــادت این برادر ویژه 

بود.

 BBBBخاطــراتتلخوشــیرینســالهای
خدمتشمادرحفاظتسپاهچیست؟

شیرین ترین ها زمانی بود که عملیات خنثی می شد 
 
ً
و هواپیما می آمد و در فرودگاه می نشست؛ اما مثال
در ورود آزادگان که خودمان محور مدیریت انتقال 
هوایی این عزیزان بودیم، خیلی برای مان شیرین بود. 
درباره خاطرات تلخ هم می توان به ماجراهایی مانند 
انتقال شهدای حج خونین و حادثه منا اشاره کرد؛ اما 
تلخ تر و شیرین تر از همه هر دو مربوط به حاج قاسم 
بود؛ یکی استقبال از حاجی بعد از پیروزی حلب، و 
دیگری هم انتقال پیکر پاک و مطهر و پاره پاره شده 
ایشــان به فرودگاه مهرآباد.  در آن بخش از فرودگاه 
مهرآباد آنقدر حزن و ازدحام بــود که گاهی کار از 

دست همه خارج می شد.

 BBBBســرداردرخصــوصلقــب»گارد
آهنیــن«همتوضیــحبفرمایید،اینکه
چراحفاظتهواپیماییسپاهبهایننام

ملقبشدهاست؟
هواپیماربایی در خیلی از کشــورها اتفاق می افتد؛ 
ولی هیــچ جای دنیا به انــدازه پروازهای حفاظت 
هواپیمایی سپاه دچار عملیات ربایش نشده و حجم 
عملیات های ما خیلی باال بوده است. خیلی جاها 
عملیات ها محــدود بوده و همه عملکرد دقیق ما را 
دیده انــد، انقالب از هر طرفــی در معرض تهدید 
اســت؛ یکی همین ربایش هواپیمایی اســت. این 
حجم بی سابقه اقدام به ربایش صددرصد با شکست 
مواجه شده اســت و آن هم با حداقل تلفات. ما با 
این حجم عملیات خنثی ســازی حتی شهید حین 
عملیات هم نداریم، شهدای ما یا برای سانحه هوایی 
هستند یا دفاع مقدس که همه از لطف خدا و برکت 

دعای ولی و امام ما و مردم شریف مان بوده است.

سردارصفرعلیموسویدرحالحاضرمعاونهماهنگکنندهحفاظتسپاهاستوپیشازاینمسئولیت،فرماندهحفاظتهواپیماییبودهاست.درگفتوگوییمبسوط
باویکهازپیشکسوتهاحفاظتهواپیماییسپاهاست،ابعادومسائلاینحوزهرابررسیکردیم.ویمتولدخمیناستودرپیروزیانقالب17سالهبوده،خدمت
ســربازیاوهمزمانباشــروعجنگبودهو16ماهدرمحاصرهآبادانحضورداشته،بعدازپایانخدمتهمبهعنوانبسیجیدردفاعمقدسوبعدازعملیاترمضان
حضورداشته،تااینکهدرعملیاتخیبرمجروحشدهوبعدازمدتیبستریوطولدرمانواردحوزهامنیتپروازشدهاست.درادامهماحصلاینگفتوگورامیخوانید.

 مهم این بود که
وی زمین نماند  فرمان امام)ره( ر

 معاون هماهنگ کننده حفاظت سپاه در گفت وگو با صبح صادق
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امنیت پرواز

یک فرمان تاریخی-۱
برنامه ریزی و طراحی اقدامات خرابکارانه 
و انجام ربایش های هوایی با هدف شکستن 
انقالب اسالمی در دستور کار دشمنان قرار 
گرفت و بر اساس اســناد موجود از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی تا دی ماه سال ۱363 
منافقین کوردل توانســتند چندین عملیات 
هواپیماربایی موفق را انجام دهند. اهمیت 
این مطلب حضــرت امام خمینی)ره( را بر 
آن داشت تا همچون گذشته با بینش عمیق 
الهی و سیاسی خود با صدور فرمانی تاریخی 
برقراری امنیت در خطوط هوایی کشــور و 
حفاظت از فرودگاه ها را به ســپاه بسپارند.   
امــام خمینی)ره( در ســال ۱363 با اتخاذ 
یک تصمیم جدی به غائله هواپیماربایی در 
ایران پایان می دهند. محسن رضایی در این 
باره می گوید: »حاج احمد آقا در تماسی به 
بنده گفت که امام)ره( فرموده اند: »بچه های 
ســپاه به فرودگاه رفته و آن را بگیرند و هیچ 
هواپیمایی حق پرواز بدون حضور پاســدار 
را ندارد«، لذا ما ایــن جمالت امام)ره( را 
به نیروهای ســپاه تهــران و حفاظت ابالغ 
کردیم.« در پی  افزایش  موارد هواپیماربایی  
و ســپردن  امنیت  هواپیماها و فرودگاه ها به  
سپاه  از ســوی  امام، فرماندهی  کل  سپاه  به  
فرماندهی  مناطق  یازده گانه  سپاه  اعالم  کرد: 
  هواپیماربایی  رواج  

ً
»با توجه  به  این که  اخیرا

یافتــه  و این  امر اکنون  به  صــورت  حربه ای  
در دست  دشــمنان  انقالب  اسالمی  درآمده  
است  و ضدانقالب  با اقدام  به  هواپیماربایی، 
خوراک  رســانه های  صهیونیســتی  و سایر 
دشمنان  جمهوری  اسالمی  را در جهت  تبلیغ  
علیه  جمهوری  اسالمی  فراهم  کرده  است، 
لذا مقتضی  اســت  جهت  تثبیت  نیروهای  
سپاه  مستقر در فرودگاه، به کارگیری  نیروهای  
واجد شرایط  که  بتوانند هماهنگ  با مصوبات  
اخیــر کار نمایند مورد توجه  قرار گیرد، و از 
تغییر و جابه جایی  نیرو و استفاده  از نیروهای  
  خودداری  گردد.« 

ً
کم سواد و ضعیف  اکیدا

)سند شــماره  045290 مرکز مطالعات  و 
تحقیقات  جنگ: تلکس  از فرماندهی  سپاه  
به  فرماندهی  مناطق  یازده گانه، ۱363/۷/3(

در ادامه  اقدامات  سپاه  در جهت  اجرای  
مأموریت  واگذار شده  مبنی  بر ایجاد امنیت  
پرواز و جلوگیــری  از اقدامات  ضدانقالبی  
 )۱363/۷/8( امــروز  هواپیماربایــی، 
فرماندهی  کل  ســپاه  نامه ای  برای  ستادهای  
مناطق  یازده گانه  کشوری  و فرماندهی  سپاه  
فرودگاه ها، ارسال  کرد که  در آن  آمده  است: 
»پیرو جلسه  شــورای  امنیت  کشور مورخ  
۱363/6/۱2، کــه  در خصوص  چگونگی  
حفاظت  فرودگاه ها و امنیت  پرواز تشــکیل  
شــده  بود؛ موارد ذیل  به  تصویب  رســید: 
»۱ـ مســئولیت  امنیــت  پــرواز و حفاظت  
فرودگاه هــا، برای  همیشــه  به  عهده  ســپاه  
پاســداران  انقالب  اســالمی  می باشد. 2ـ 
کلیه  نیروهای  فعلــی  موجود در فرودگاه ها، 
حداکثر به مدت  یک ســال  تحت  امر سپاه  
پاســداران  انقالب  اســالمی  می باشد. 3ـ 
کلیه  نیروهای  فعلــی  موجود در فرودگاه ها، 
حداکثر به  مدت  یک  ســال  تحت  امر سپاه  
فرودگاه  خواهد  انقالب  اسالمی   پاسداران  
بــود و پــس  از انقضای  مدت  مذکــور و با 
درخواســت  ســپاه، بعضی  از افراد به  طور 
استثنایی  به  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمی  
مأمور خواهند شــد. لذا جلسه ای  در مورخ  
۱363/۷/2 در ستاد مرکزی  سپاه  با حضور 
رؤ سای  شهربانی  و پلیس  فرودگاه  و مسئوالن  
ذی ربط  سپاه  تشکیل  شد که  طی  آن  آیین  نامه  
داخلی  پلیس  فرودگاه ها و ســپاه  پاسداران  
انقــالب  اســالمی  به  تصویب  رســید؛ که  
جهت  اجرا ارسال  می گردد.« )سند شماره  
تحقیقات   و  مرکــز مطالعــات    ۱۱3334
جنگ: نامه  از فرماندهی  کل  سپاه  پاسداران  
انقالب  اســالمی  به  ستاد ســپاه  پاسداران  
انقالب  اسالمی  مناطق  یازده گانه  حفاظت  

فرودگاه، ۱363/۷/8. ص  2 ـ ۱.(

علیرضا جاللیان
دبیرگروهسپاه
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امنیت پرواز

یک فرمان تاریخی-۲
در دیگر ســندی کــه در این تاریخ در 
مرکز اســناد و تحقیقات دفــاع مقدس 
فرمانده حفاظت  انتخاب  موجود است، 
فرودگاه هــا هم صورت گرفــت: »امروز 
همچنین  از ســوی  فرمانده  کل  سپاه  برادر 
حســین  یزدانی مقدم  )قاسمی(، به  عنوان  
فرماندهی  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمی  
فرودگاه های  کل  کشــور منصوب  شــد. 
)سند شماره  ۱۱39۷۱ مرکز مطالعات  و 
تحقیقات  جنگ: نامــه  از فرماندهی  کل  
سپاه  دفتر تحقیق  و بازرسی  برادران  حسین  

یزدانی  مقدم  )قاسمی( ۱363/۷/8.(«
حضور پاســداران در هواپیما اگرچه 
آموزش هــای  بــدون  اول  در روزهــای 
خاص صنعــت هوانوردی بــود و حتی 
سالح و گلوله ها هم ممکن بود متناسب 
با مأموریــت در هواپیما نبود، اما به یاری 
خدا این مأموریت شــروع شد و از لحظه 
شــروع عملیات های تروریستی و ربایش 
همگی خنثی شد. تا پایان دفاع مقدس ۱2 
مورد هواپیماربایی با حضور پاسداران در 
پروازها خنثی سازی می شود. فرمانده وقت 
ســپاه در این برهه در نامه ای به حضرت 
امــام)ره( ضمن اعالم گــزارش کار طی 
این چند ســال در تبعیت و اجرای فرمان 
ایشان، از حضرت امام)ره( در خصوص 
ادامه کار کســب تکلیف می کند. پس از 
این تاریخ، امام راحل در ســال ۱36۷ و 
با پایــان جنگ تحمیلی طــی نامه ای در 
تاریخ ۱36۷/۱0/۱ به فرمانده وقت ســپاه 
پاسداران دستور تشــکیل سپاه حفاظت 

هواپیمایی را می دهند.
»جناب آقای محسن رضایی، فرمانده 

محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی
با تشــکر از زحمات ارزشــمند سپاه 
پاســداران در حراســت از هواپیماها و 
برخورد با هواپیماربایان و با ابالغ ســالم 
به آنان، سپاه پاسداران چون گذشته مسئول 
حفاظت هواپیماها می باشد و در صورت 
ربوده شــدن هواپیمایی، ســپاه مســئول 
می باشد.« روح الله الموسوی الخمینی ) 

)۱36۷/۱0/۱
 سپاه 

ً
پس از این فرمان حضرت امام، رسما

حفاظت هواپیمایی تشکیل می شود و از 
این تاریخ به بعد ســپاه پاسداران مسئول 
مستقیم برقراری امنیت پرواز های خطوط 

هوایی و فرودگاه های کشور می شود. 
این دســتور حضرت امــام)ره( دو نکته 

اساسی در امنیت پرواز دارد: 
۱ـ اجرای سیســتم امنیت پرواز به دست 

سپاه پاسداران؛  
2ـ چینــش و آرایش عملیاتــی و تعداد 

نفرات تیم های امنیت پرواز. 
عمده نیروهایی که در ابتدای تشکیل گارد 
امنیت پرواز به فرودگاه منتقل شدند، از میان 
نیروهای رزمنده دفــاع مقدس، نیروهای 
ســپاه تهران، پادگان ولی عصر)عج( و... 
انتخاب شــده بودنــد. مهم تریــن عامل 
موفقیت تیم های امنیت پــرواز در مقابله 
بــا هواپیماربایان،  کمک الهــی و روحیه 
بوده است.   پاسدار  برادران  شهادت طلبی 
عملکرد درخشــان و تقدیم ده ها شهید و 
جانباز باعث شد که برخالف میل برخی 
از مســئوالن رده باالی کشــور و به دنبال 
کارشکنی آنها برای خروج سپاه از فرودگاه، 
حضرت امام)ره( طی فرمانی مکتوب در 
دی ماه ســال ۱36۷ بــار دیگر بر حضور 
سپاه در فرودگاه ها و برقراری امنیت پرواز 
تأکید کنند و این مهر درخشان بر تارک سپاه 
جاودانه شد؛ چرا که امنیت پرواز سپاه تنها 
یگانی است که با فرمان شخص حضرت 
امام)ره( تأســیس و تثبیت شده و در طول 
3۷ سال عمر با برکت خود مأموریتش را 
با موفقیت صد درصد به انجام رسانده و در 
صنعت هوانوردی دنیا به عنوان گارد آهنین 

شهرت یافته است.

 BBBBدررابطهبامأموریتوساختاروگستره
مأموریتحفاظتهواپیماییبفرمایید.

کار ما تاریخچه ای نزدیک به چهار دهه دارد. پس از 
قیام های مســلحانه منافقین و سایر گروه های مسلح 
در دهه شــصت و اقدامات تروریســتی این گروه ها 
در ســال های ۱362 و ۱363 که اقدامات متعددی 
را در زمینه ربایش هواپیما داشــتند، منتج به فرمان 
تاریخی حضــرت امام)ره( در خصوص اســتقرار 
ســپاه و مأموریت برقــراری امنیــت در پروازهای 
غیرنظامی شــد. به صورت نمادین پنجم دی ماه هر 
سال مراســم یادبود و گرامیداشت این امر را برگزار 
می کنیم. پاســداران که وارد این عرصه شدند، این 
مأموریت به عهده مجموعه های مختلفی در صنعت 
هوانوردی بود، حراست شرکت ها از قبل از انقالب 
به صورت مسلحانه در این مأموریت حضور داشتند، 
اما در تمام ربایش ها و هواپیماربایی ها هیچ اثر مثبتی 
نداشتند و همه آن ربایش ها موفقیت آمیز بود. زمانی 
که سپاه وارد شــد، به دلیل اینکه صنعت هوانوردی 
یک صنعت لوکس و ویژه بود، هیچ دانش و قوانین و 
مقررات خاصی از قبل برای این مأموریت نداشتیم. 
نیروهایی که از ســال ۱363 وارد مأموریت شدند، 
همه گزینش شده و انتخاب شده از نیروهای عملیاتی، 
 به دلیل 

ً
امنیتی و اطالعاتی وقت سپاه بودند که عمدتا

درگیری ای که در هشت سال دفاع مقدس در جبهه ها 
داشــتند، از یگان های رزم و پادگان های آموزشــی 
فراخوان شدند و حفاظت هواپیمایی را تشکیل دادند. 
از ســال ۱363 تا امروز مســتمر اجرای مأموریت 

داشتیم، چون پروازها مستمر ادامه داشته است.

 BBBBامنیتپروازوامنیتفرودگاههابرعهده
شماست؟

کار ما در دو بخش وابســته به هم و زنجیروار است؛ 
امنیت زمینی که از لحظه ای که فرد هویت مسافری 
می گیــرد و قصــد دارد وارد مراحــل ورود به پرواز 
شود، وارد یک گیت امنیتی می شــود که برای سپاه 
است و چک امنیتی دقیق بدنی با کمک دستگاه های 
کمک بازرســی و وسایل همراه می شود و در محلی 
به نام سالن ترانزیت در قرنطینه امنیتی قرار می گیرد 
تا ســیر مراحل شــرکت های هواپیمایی برای آماده 
کردن و اعالم ســوار شدن تحت الحفظ با اسکورت 
نیروهای ما از طریق راهروهای هوایی یا اتوبوس و در 
بعضی فرودگاه های کوچک پیاده انجام می شود. این 
اسکورت تا درب ورودی هواپیما ادامه دارد. از لحظه 
ورود بــه هواپیما قســمت دوم از طریق گارد امنیت 
پرواز شروع می شود و مسافران را از امنیت زمینی ما 
تحویل می گیرند و مسافران بعد از اینکه در صندلی 
و جایــگاه خود قرار گرفتند، مأموران امنیت پرواز ما 
به صورت آشــکار و پنهان در هواپیما حضور دارند؛ 
از جمله فرمانده تیم که با لباس رسمی کت و شلوار 
 لباس همرنگ گروه پروازی دارد و گروه 

ً
بوده و تقریبا

پروازی هم او را می شناسند و تعدادی نیروی پوششی 
که کسی نمی داند کدام مسافر است، در هواپیما اقدام 
می کند. از لحظه ورود مســافر تا خروج، مسئولیت 

تأمین امنیت به عهده گارد امنیت پرواز سپاه است.

 BBBBدرهمــهپروازهــایداخلیوخارجی
حضوردارید؟

همه پروازهای شرکت های داخلی امنیتیش با ماست، 
شــرکت های خارجی طبق دســتورالعمل جهانی 
خودشان گارد امنیت پرواز دارند و ما فقط مسافران را 
چک امنیتی و اسکورت می کنیم. بنا به تشخیص ستاد 
کل نیروهای مسلح، از ۱8 شرکت هواپیمایی فعال 
در صنعت هواپیمایی سه شرکت مربوط به نیروهای 
مســلح مســتثنی از حضور گارد امنیت پرواز سپاه 
هستند و مأموریت برقراری امنیت داخل هواپیماها 

به عهده بخشی از حفاظت اطالعات ارتش است. 

 BBBBلطفًاازصفرتاصدحرفهایشدندراین
حوزهراتوضیحدهید.

از شــروع واگذاری این مأموریــت نیروها در زمینه 
مباحث مطرح در زمین و هوا تسلط نداشتند و قوانین 
و مقررات خاص صنعت را هم نمی دانســتیم، که از 
اواخر دهه شصت همه این نواقص و کمبودها به طور 
کامل رفع شد و حتی با وجود همه آن کاستی ها از روز 

اول ما در مأموریت ها موفق بودیم. مراکز آموزشــی 
حفاظت هواپیمایی اواخر دهه 60 کارشان را شروع 
کردند و امروز این رشد و تعالی به حدی رسیده که در 
تمام سطوح عملیاتی در گارد پرواز و یگان های زمینی 
آموزش های تخصصی طولــی و عرضی را خودمان 
برگــزار می کنیم و در مراکز آمــوزش عالی خودمان 
ســطوح کاردانی، کارشناســی و ارشــد با گرایش 
همین موضوع راداریم و دانشجو و فارغ التحصیالن 
هم داریم و در آینده هــم در مقطع دکتری با گرایش 
حفاظت هواپیمایی دانشجو خواهیم داشت. مراکز 
ما در حد مراکز معتبر در ســطح جهان و ســازمان 
هواپیمایی جهانی ایکائو است. تا االن از کشورهای 
مختلف درخواســت آموزش مأموران امنیت پرواز و 
امنیت زمینی را داده اند که البته کمیت و کیفیت آن قابل 
بیان نیست، البته در چند کشور دوست به خصوص در 

جبهه مقاومت دوره آموزشی هم داشته ایم.

 BBBBازویژگیهاومیزانآمادگیوگســتره
مأموریتبفرمایید.

در امنیت زمینی در 6۷ یگان با گستردگی جغرافیای 
کشور در تمام استان ها در همه پروازهای غیر نظامی 
حضور داریم. در حال حاضر، 53 فرودگاه با مالکیت 
شرکت فرودگاه های کشور ذیل وزارت راه به عالوه 
فرودگاه های اختصاصی مناطق آزاد کیش، قشــم و 
ســایر مناطق آزاد و فرودگاه های اختصاصی وزارت 
نفــت و فرودگاه های دو منظوره جاســک، دزفول، 
چابهار ارتش این 6۷ یگان گسترده شده اند. مأموریت 
برقراری امنیت پرواز در زمین با حلقه های زمینی در 
فرودگاه ها با انجام چک و بازرســی افــراد، اعم از 
مســافر کادر پرواز و عوامل فرودگاه، بار، تجهیزات 
ورودی به فرودگاه ها، اســکورت مسافران و کنترل و 
مراقبت از هواپیماهای در خط پرواز و... است؛ یعنی 
درصد نیروهای خواهــر به نیروهای برادر ما از همه 
رده های نیروهای مسلح باالتر است که به واسطه نوع 
مأموریت ماست. خواهران شاغل دوشادوش برادران 
شــاغل در یگان امنیت زمینی مــا در رده های صفی 
اجرای مأموریت می کنند که شاهد مثال آن هم تمام 
مسافران هوایی به ویژه خانم ها هستند. این گستردگی 
و تداوم و اســتمرار در کل مأموریت هایی که به سپاه 
پاسدار واگذار شده، منحصر به فرد است. در واقع، از 
لحظه ای که حضرت امام)ره( فرمان حضور و انجام 
مأموریت حفاظت پــرواز و فرودگاه های غیرنظامی 
را ابالغ کرده اند تا االن، یعنی در ســال ۱400 بدون 
لحظه ای توقف در تمام ایام، 24 ســاعته و شبانه روز 
و تمام اوقات و روزهای عادی و تعطیالت مأموریت 
محوله انجام شده است. به عبارتی، در همه شرایط 
و مشــکالت اســتمرار داشــته و کارکنان حفاظت 
هواپیمایی در زمین و هوا به نحو احسن این مأموریت 
را انجام داده اند. مشــابه حفاظت هواپیمایی یگانی 
نداریم که 38 سال استمرار مأموریت داشته باشد. در 
کل مأموریت 38 ساله در کل مخاطرات و تهدیدات 

مختلف در زمین و هوا موفق و پیروز بیرون آمدیم. 

 BBBBکارشــمادرمواجههبــاعموممردم
است،ازاینجهتچهمشکالتیوجود

دارد؟

از اهداف مهم در این مأموریت مردم داری است که 
زبانزد خاص و عام است و همه عزیزان که مسافرت 
هوایی دارند، با این امر مواجهه شده اند و خودشان 
شــاهدند. ما شــاید تنها رده ای در نیروهای مسلح 
هستیم که با آحاد جامعه به اشکال مختلف برخورد 
داریم. آمار قبل از کرونا ســالی 40 میلیون مســافر 
داخلی و خارجی بود که از گیت های ما عبور کردند.

با ترکیب جمعیتی که مواجه هســتیم از خواص و 
علما و مراجع تا افراد الئیک و ضد دین و مسئوالن 
بلندمرتبه و شخصیت ها تا افراد ضد انقالب و از نوزاد 
تا کهنسال، زن و مرد و... برخورد ما برخورد امنیتی 
است. خصوصیات برخورد امنیتی این است که برای 
هر قشر، سن و تیره ای این محدودیت ها آزاردهنده 
است. چک امنیتی در دنیا ناراضی کننده است؛ ولی 
به لطف خدا خصوصــا در حوزه برخورد و رعایت 
شئونات که کارکنان ما مقید بوده و آموزش های الزم 
را دیده اند؛ میزان رضایتمندی از این سبزپوشان بسیار 

باالست و این ارزیابی شده است.

 BBBBارتباطاتغیرنظامیونظامیشــمادر
سپاهحفاظتهواپیماییباسازمانهای
دیگرنیروهایمســلح،ســازمانهای
کشوری،بینالمللیو...چگونهاست؟
با صنعت هوانوردی ارتباط مســتقیم و غیر مستقیم 
داریــم. بر خالف خیلی از یگان هــا که محدود در 
یک حوزه سرزمینی هستند، مأموریت ما در پهنه کل 
کشــور هستیم و در کنار آن با مردم ارتباط داریم. در 
صنعت هوانوردی با حاکمیت ســازمان هواپیمایی 
کشــوری که رئیــس آن معــاون وزیر راه اســت و 
حاکمیت و راهبری صنعت در داخل و خارج را بر 
عهده دارد، مواجه هســتیم. شرکت های هوایی که 
مستقیم تحت نظر سازمان هواپیمایی کشور هستند، 
مانند شــرکت فرودگاه های کشور که مالک بیش از 
53 فرودگاه در کشــور است و مسئولیت هدایت و 
کنترل و ناوبری همه پروازهای داخلی و بین المللی 
و عبوری از کشــور را دارد و شرکت های هواپیمایی 
دولتی و مابقی شــرکت های خصوصی که هر کدام 
مجوز فعالیت پرواز غیرنظامی دارند، هر یک عرصه 
وسیعی از ارتباطات با ما را دارند، ارتباط ما بیشتر با 
صنعت هواپیمایی عمومی و غیرنظامی کشور است. 
در کنار آن ارتباط مستقیمی با مجموعه های نظامی 
مانند نیروی هوایی ارتش، هوافضای سپاه، وزارت 
دفاع، صنایع هوایــی ارتش و مجموعه های داخلی 
سپاه نیروها و سازمان های سپاه، حفاظت اطالعات و 
نمایندگی و همه مصرف کنندگان خدمات مجموعه 
هوایی کشــور داریم. در تمام فرودگاه های کشور با 
یگان حفاظت فرودگاه های ناجا هماهنگ هستیم و 
ارتباط مستقیم کاری داریم. در هیچ رده ای در سپاه به 
اندازه ما ارتباط مستمر و مستقیمی با مجموعه ناجا 
وجود ندارد. با وزارت اطالعات و سرپنجه های آنها 

در حراست شرکت ها هم ارتباط داریم.

 BBBBرمزموفقیتسپاهدراینمأموریتمهم
چیست؟

ورود مــن بعد از دفاع مقدس بــود، قبل آن موردی 
ورود داشتم. از ســال ۱366 چند مأموریت داشتم 

و از ســال ۱368 مستمر بودم. رمز موفقیت در چند 
کلمه و جمله کلیدی است. اول فقط عنایت الهی و 
نظر لطف خداوند متعال بوده و بعد اخالص نیروها 
و دعای خیر امام و شهدا و بعد از آن امداد الهی که در 
موفقیت ما درصد باالیی داشته است. عرض کردم 
در ابتدا هیچ ادبیاتی از مباحث عمومی و تخصصی 
صنعت هوانوردی نمی دانستیم، آموزش تخصصی 
و الزم کافی را نداشــتیم، در خصوص نحوه انجام 
مأموریت در یک وسیله نامتعارف مثل هواپیما که در 
ارتفاع چند هزارپایی هرگونه اقدام سخت و استفاده 
از سالح جنگی ممکن است منجر به انفجار و انهدام 
شود، آموزشی ندیده بودیم. نمونه آن در عملیات های 
دهه 60 بود که ممکن بود منجر به شــلیک گلوله و 
خون و خونریزی و کشــتار مهاجمان شود، همه در 
مقطعی اتفاق افتاد که ما یا مرکز آموزشی نداشتیم یا 
اینکه نیروها جوان و کم تجربه بودند، خدا کمک کرد 
و ایــن اتفاقات نیفتاد، در حال حاضر که در خدمت 
شما هســتم، به جرئت می توانم مدعی باشم مراکز 
آموزشــی ما در ســطح معتبرترین و بهترین مراکز 
آموزشــی جهان اســت. نیروهای امنیت پرواز ما با 
تداوم کســب مهارت دفاع شخصی و تیراندازی به 
هدف در شرایط مختلف و تمرین و رزمایش و انجام 
دوره ای مستمر عرضی و طولی و... مهارت در مهار 
اغتشــاش و بحران ها در داخــل هواپیما و مهارت 
در درک مفاهیــم تخصصی هوانــوردی و گفتمان 
بــا خلبان و گــروه پروازی صاحــب تخصص و از 
بهترین های دنیا هستند. در کل در دهه 60 و در همه 
خنثی سازی ها که آنالیز می کنیم، به جز لطف الهی و 

معنویات نبوده است.

 BBBBآماریازشــهداوجانبازانحفاظت
هواپیماییبفرمایید.

در طی 38 سال استمرار مأموریت ۷۷ شهید داریم 
که عضو حفاظت هوایپمایی بودند؛ تعداد زیادی در 
دفاع مقدس شهید شدند و مابقی در سوانح هوایی 
که در رسانه ها مطرح می شود. در عملیات تخصصی 
 شــهید 

ً
مقابله با ربایش و مأموریت های خود اصال

نداشــتیم. 650 جانباز داریم که علت آنها درگیری 
داخل هواپیمــا تا جانبازان دفاع مقدس و ســوانح 

هواپیمایی و دفاع از حرم مختلف است.

 BBBBنکتــهپایانــیشــمارادرخصوص
حفاظتهواپیماییمیشنویم.

نیروهایی که اینجا مشــغول هســتند، بهترین های 
سپاه هســتند. از این نظر که در عرصه ای مأموریت 
اجرا می کنیم که هم از لحاظ محیطی و هم از نظر 
ســرزمینی یکی از آلوده ترین حوزه های شــغلی و 
محیطی در جهان اســت. در محیطی کار می کنیم 
که با ترکیب جمعیتی مســافران کــه عرض کردم، 
مواجه هســتیم. هزینه یک صندلی در پرواز شرق 
آســیا یا اروپایی به اندازه شــاید ده ماه حقوق یک 
پاســدار باشــد، در محیطی که انواع و اقسام آدم ها 
با انواع و اقســام گرایش ها و آلودگی های سیاسی و 
اخالقی کنار مأموران ما قرار دارند، پاســداران ما 
اصال آلودگی نداشــتند و کمترین تلفات را در این 
حوزه داشتیم. البته این خیلی سخت است؛ ولی به 
جهت گزینش خوب و مراقبت و خود مراقبتی ما در 
 مشکل خاصی تاکنون نداشته ایم و 

ً
این حوزه اصال

خدا را شــکر می کنیم که چنین همکاران خوب و 
مخلصی در اینجا فعال هستند. روزانه بیش از پانصد 
پرواز در کشــور داریم و سختی کار باالست.  برای 
 
ً
پرواز باید دو ســاعت قبل در فرودگاه باشــد، مثال
نیمه شب بیدار شود آماده شود خودرو دنبالش بیاید 
و برود فرودگاه؛ بعد از اتمام پرواز مغرب می رســد 
به خانه، نســل اول بازنشستگان ما همه در دهه 50 
و 60 عمر خود هســتند اما انگار ده بیســت سال 
پیرتر شــده اند، بیماری های حرکتی، مشکل ستون 
فقرات، مشــکالت روحی و روانی، پیری زودرس 
و صدمات مختلف دیگر و مشــکالت گوارشی در 
شغل ما عادی است، گاهی برخی از دوستان را در 
میانسالی بر اثر ایســت قبلی یا مشکالت دیگر از 
دست می دهیم و همه اینها به دلیل سختی کار است.  
به همه همکارانم در این حوزه درود می فرســتم و 

دستبوس شان هستم.

محمدمهدیمعصومی،فرماندهحفاظتهواپیماییسپاهازنیروهایباسابقهامنیتپروازبودهکهپیشازحضوررسمیاینحفاظتسپاهدردوراندفاعمقدس
بهحفاظتسپاهوحفاظتهواپیماییرفتهوامروزفرماندهی

ً
درامنیتپروازحضورداشتهوبعدازپایاندفاعمقدسازلشکر27محمدرسولالله)ص(مستقیما

اینسپاهرابرعهدهدارد.
دقایقیبااودربارهحفاظتهواپیماییواهمیتآنهمصحبتشدیمکهآنچهدرادامهمیخوانید،بخشیازاینگفتوگوست.

ما   همکاران 
هستند سپاه  وهای  نیر ین  بهتر از 

 فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی کشور در گفت وگو با صبح صادق

زهرا مغازه ای
خبرنگار
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8
امنیت پرواز

  شهدای سپاه 
حفاظت هواپیمایی

»شــهادت« اوج تعالی انســان اســت. 
در فرهنــگ اســام و بــه ویژه تشــیع 
ارزشــمندترین و گرانبهاتریــن حرکت 
شهادت است. شهید کسی است که با نثار 
جان خود درخت اسام را آبیاری کرده و 

فساد را ریشه کن می کند.
شــهیدان مقاومــت و پویایی جامعه 
را تضمین می کننــد و به جامعه ظرفیت 
روحی می بخشــند و ضعف و سستی را 
از بین می برند و اگر خون شــهیدان نبود 
که شجره طیبه رسالت را سیراب کند، نه 
از اسام خبری بود و نه از مکتب توحید 

بخش الهی اثری.
در یــک جملــه می تــوان گفــت، 
پرمحتواترین عنوان در راســتای تکامل 
انســان از دیگــر متون اســامی عنوان 
»شهید« اســت؛ چنان حرارت و سوزی 
می آفریند و چنان حرکــت و تکانی را به 
وجود می آورد که حــق و طرفدارانش از 
باطل و پیروانش به خوبی جدا می شوند. 
شــهادت شــجاعانه نقش جدا کردن و 
شناساندن و ســرانجام رشد و نمو حق و 
نابودی باطل را به طور احسن و اکمل در 
جامعه ایفا می کند و با این اثر، اجتماع را 
از رکود و جمود و انزوا خارج می سازد و 
با تصفیه عمیق پویایی و بالندگی و کمال 

جامعه را تضمین می کند.
همزمان با پیروزی انقاب اســامی 
ایــران در ســال 1357 و دشــمنی ها و 
دسیســه های قدرت های استکباری و در 
رأس آنها آمریکا با نظام نوپای جمهوری 
اســامی حوادث و توطئه هــای زیادی 
علیه کشــور صورت گرفت تــا این نظام 
نوپا را ســرنگون کند؛ اما بــا وجود همه 
این دشمنی ها و دسیسه ها از قبیل ترورها، 
 بمب گذاری ها و در رأس همه اینها جنگ 
تحمیلی هشت ســاله، موفقیتی را برای 
آنها به دنبال نداشــت و نیروهای انقابی 
از جمله پاســداران غیور با تمــام توان و 
با اتکا بــه قدرت الهی همچون ســدی 
مســتحکم در مقابل دشــمنان انقاب 
اسامی ایستادگی و مقابله کردند و در این 
 راه شهدای زیادی تقدیم انقاب اسامی

 شد. 
 تعداد کل شــهدای ســپاه حفاظت 
هواپیمایی 77 نفر اســت که به سه گروه 

تقسیم بندی می شوند:
1ـ  شهدای دفاع مقدس ؛

2ـ شهدای سوانح هوایی ؛
3ـ سایر شهدا .

جنــگ تحمیلی عراق علیــه ایران از 
جنگ های دوره معاصر اســت که هشت 

سال )1359ـ 1367( به طول انجامید.
همزمــان با آغــاز جنــگ تحمیلی، 
 پاسداران سپاه حفاظت هواپیمایی همگان 
با سایر نیروهای مردمی و پاسداران شاغل 
در ســایر بخش های ســپاه برای دفاع از 
انقاب اســامی و این آب و خاک راهی 
جبهه ها و مناطق عملیاتی شدند و برخی 
از این عزیــزان به درجه رفیع شــهادت 
رسیدند و برخی نیز به مقام جانبازی نائل 

شدند. 
تعداد شهدای دفاع مقدس هشت ساله 
این سپاه 31 نفر اســت که از آغاز جنگ 
تحمیلی تا پایان هشت سال دفاع مقدس 
تعــداد 29 نفر از کارکنان در خط مقدم و 
مناطق عملیاتی به درجه رفیع شهادت نائل 
شد و دو نفر نیز به دلیل عوارض ناشی از 
جنگ و جراحــات مربوطه بعد از جنگ 

شربت گوارای شهادت را نوشیدند.

گروه سپاه
صبح صادق

E امیدوارم خداوند متعال به همه شــما و همکاران تان در کار مهم و حساســی که بــر عهده دارید اجر بدهد و 
توفیقات و توانایی های شما را ان شاءالله روز به روز بیشتر کند.

E  کارتان اهمیت دارد و این را شــما خودتان به قدر ما یا بیشتر از ما می دانید. اساس امنیت و ایمن بودن انسان 
در محیط زندگی،  یکی از اصلی ترین و اساسی ترین نیازهای بشر است. شاید اگر بخواهیم 2ـ3 نیاز را در درجه اول 
تعریف کنیم یکی از آنها امنیت است. چه در محیط کسب و کار و چه در محیط داخل خانواده چه در محیط رفت و 

آمد چه در محیط تحصیل،  امنیت خیلی مهم است. 
E  این ناامنی های هوایی)اوایل انقالب( هم که بخشی از ناامنی ها بود دنبال همین سیاست بود برای اینکه فضای 
زندگی برای مردم غیر قابل تحمل بشود ببینند نمی شود اینجوری زندگی کرد. واقع اش هم همین است اگر ناامنی 
باشد هیچ کاری نمی شود کرد،  نه می شود پیشرفت کرد نه می شود ثروت ملی درست کرد و نه می شود علم و تحقیق 

کرد و اصال آب خوش از گلو انسان پایین نمی رود. 
E  همین کاری که شما می کنید،  کار مهمی است، این کار را با دقت انجام بدهید منتها غافل نباشید.

E  باید روز به روز به روش های نو بیاندیشید،  به دقت بیاندیشید و به انتخاب های درست در زمینه نوع و شیوه کار، 
آدم های کار آمد بپردازید اینها چیزی الزم است. 

پیشرفت عامل  امنیت 
  گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

در دیدار با کارکنان سپاه حفاظت هواپیمایی)1393/10/7(

 پس از پیروزی انقاب اســامی ایران در سال 1357 سازمان ها و نهادهای 
گوناگونی برای اداره کشور و سامان بخشی به اوضاع آشفته آن دوران تشکیل 

شد که سپاه پاسداران انقاب اسامی از جمله آنهاست.
هدف از تشــکیل سپاه پاسداران انقاب اســامی نگهبانی از انقاب و 
دستاوردهای آن و کوشش در راه تحقق آرمان های الهی و گسترش حاکمیت 
قانون خداست. تقویت توان دفاعی جمهوری اسامی از راه همکاری با دیگر 
نیروهای مســلح و آموزش نظامی از دیگر اهداف تشــکیل این نهاد شمرده 
می شود. در اساسنامه سپاه پاســداران که به تصویب شورای انقاب رسیده، 
مبارزه قانونی با عوامل و جریان هایی که درصدد خرابکاری و براندازی نظام 
جمهوری اسامی هســتند یا با توســل به زور می خواهند حاکمیت قوانین 
جمهوری اسامی را از بین ببرند، از مأموریت های این نهاد شمرده شده است. 
از دیگر وظایف این ارگان می توان به خلع ساح کسانی که بدون مجوز قانونی 
اسلحه دارند و همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم برای برقراری نظم 

و امنیت و حاکمیت قانون در کشور اشاره کرد.
ســپاه پاسداران هنگامی تولد یافت که انقاب اسامی با انواع توطئه ها و 
شرارت های داخلی گروهک ها روبه رو بود. مقابله با این آفت ها برای نهادی 
که هنوز آمادگی دفاعی الزم را به دست نیاورده بود، بدون یاری الهی، حمایت 
و رهبری حضرت امام خمینی)رحمة الله(، روحیه انقابی و شــهادت طلبی 
پاسداران و برخورداری از حمایت ملت ممکن نبود. با گذشت زمان توان مقابله 
ســپاه با حوادث افزایش یافت و در برخورد با ترورها و آشوب ها و درگیری ها 
فعاالنه شرکت کرد. سپاه پاسداران با توجه به ضرورت در عرصه های انتظامی 
و امنیتی نیز فعال شد و در کشف و انهدام خانه های تیمی منافقان نقش مهمی 
ایفا کرد. این نهاد انقابی و مردمی در مدت زمان کوتاه شــگفتی جهانیان را 
برانگیخت؛ نهادی که هیچ گونه پیشینه نظامی گری نداشت و از آموزش های 
کاسیک دانشکده های نظامی بی بهره بود، چنان افتخارهایی آفرید که معمار 
انقاب اسامی حضرت امام خمینی)ره( فرموند: »پاسدارها اگر نباشند... 
کی می تواند این مملکت را اداره کند؟« و آنجا که پاســدار بودن آرزوی امام 

شد: »ای کاش من هم یک پاسدار بودم« و چه افتخاری باالتر از این!
نگاهی به عملکرد سپاه در سنگر دفاع از انقاب، خنثی سازی توطئه ها و 
خاموش کردن شعله فتنه های کور گروه های داخلی و گذری بر عملکرد سپاه 
در سنگر سازندگی و طراحی و ساخت ساح ها و تجهیزات فوق مدرن نظامی 
هم گویای موفقیت های روزافزون این نهاد افتخارآفرین است. سپاه پاسداران 
دارای این خاصیت اســت که تعالیم و فرامین رهبر را به عنوان آیین زندگی و 
نبرد به صورت یک دکترین قدرتمند در سیستم فرماندهی و کنترل خود تسری 
و تعمیم دهد و از سوی دیگر چشــم انداز بسیج به منافع عظیم ملت متصل 
باشد و قدرت سازماندهی هدایت و کنترل این نیروی بزرگ را در اختیار داشته 
باشد. ویژگی دیگر سپاه این است که ساختار این نهاد و منعطف و فراگیر است. 
این ســازمان به سرعت در مقابل انواع مختلف بحران ها تغییر شکل و تغییر 
ســاختار می دهد و به سرعت برای انجام مأموریت های متنوع آماده می شود. 
شرایط جغرافیایی صحنه عملیات، وضعیت جوی عوامل سیاسی و خشونت 
میدان های جنگ بر اثربخشی و کارایی عملیاتی این نیرو تأثیرات اندکی دارد؛ 

زیرا ســپاه متکی به یک مکتب دفاعی است که فلسفه مقاومت و منطق جهاد 
را از آن دریافت می دارد. در این مکتب دفاعی که حدود و قیود جنگ و مبانی 
فلســفی آن منعکس اســت، اصل تکالیف عنصر غالب شکل دهی حرکت 
ســپاه به شمار می آید و شکســت و پیروزی بر اساس میزان رعایت این اصل 
ارزیابی می شــود. این مکتب دفاعی منبعث از مکتب دفاع عاشورایی است 
که برای رزمندگان آن وسعت میدان نظر و استعداد نیروی دشمن تعیین کننده 
نیســت؛ بلکه عمل به تکلیف الهی حدود نبرد را مشــخص می کند تا عمل 
در کنار استحکام و انســجام روحی و وحدت اعتقاد یکی دیگر از صفات و 
خصلت های سپاه پاسداران انقاب اسامی است و از سوی دیگر از توسعه به 
دلیل ماهیت امنیت ضایع آن که اعتماد ملت نسبت به عملکرد دولت را دنبال 
دارد و موجب تقویت پایه های مشروعیت نظام می گردد همواره مورد تهاجم به 
هدف عوامل ضد انقاب داخلی است. بنابراین ایجاد توسعه مستلزم برقراری 
امنیت اســت؛ زیرا در مناطق در حال توسعه به ویژه مناطق محروم که زمینه 
پیدایش نیروهای گریز از مرکز قوی اســت، اگر امنیت فیزیکی برقرار نشود، 
امکان توسعه نیز وجود ندارد. بنابراین یکی از الزامات و نیازمندی های توسعه 
وجود محیط امن است که سپاه در ایجاد چنین محیطی نقش اصلی و اساسی 
را به عهده دارد و همواره با ایجاد یک محیط امن به توسعه و آبادانی کشور عزیز 

ایران اسامی می اندیشد.

 Bسپاه و امنیت پرواز 
جایگاه و نقش حمل ونقلی در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
در جوامع امروزی بر کســی پوشیده نیست و فرودگاه در کنار مابقی پایانه ها از 
حســاس ترین بازیگران  نقش هستند و خطوط هوایی امروزه در سراسر جهان 
محل تردد حجم زیادی از مســافران و بارهای ایشــان است؛ بر همین اساس 
ایجاد امنیت پایدار از ضروری ترین نیازهایی است که باید در این صنعت مورد 
توجه قرار گرفته و سیســتم های امنیتی مورد اســتفاده در فرودگاه ها کارآمد و 
برقرارکننده امنیت باشند. در سال های نخستین پیروزی انقاب اسامی، کشور 
درگیر مبارزه با ضد انقاب و جنگ تحمیلی بود و دشــمنان قسم خورده نظام 
مقدس جمهوری اســامی ایران به منظور وارد آوردن فشار مضاعف بر نظام 
نوپای ایران اســامی اقدام به ربایش چندین فروند هواپیمای فاقد گارد امنیت 
پرواز کرده و باعــث پایین آوردن ضریب امنیتی در پروازها به واســطه انجام 
مداخات غیر قانونی شــدند. به این ترتیب و با توجه به وظیفه تصریح شــده 
ســپاه پاسداران انقاب اسامی در قانون اساسی مبنی بر پاسداری و نگهبانی 
از انقاب اســامی و دستاوردهای آن این مأموریت حساس و خطیر نیز در 5 
دی ماه 1363 با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل سپاه 
حفاظت هواپیمایی به سپاه محول شد. نداشتن تجربه و سابقه قبلی پاسداران از 
یک سو و تاش همه جانبه گروهک های معاند و دشمنان از سوی دیگر طبیعی 
می نمود تا تعداد هواپیماربایی ها افزایش یابد، اما شرایط به گونه ای دیگر رقم 
خورد، به طوری که وجود سه عامل ایمان، تخصص و بهره گیری از تجهیزات 
نوین نظامی در کنار سایر اقدامات اطاعاتی حفاظتی به لطف خدای متعال و 
عنایات حضرت بقیه الله)عج( و ازجان گذشتگی ایثار و شهادت طلبی برادران 

ســپاه در طول مدت مأموریت ســپاه حفاظت هواپیمایی تا امروز که بیش از 
ســی سال از مسئولیت سپاه در این حوزه می گذرد، هیچ اقدام موفقی از سوی 
هواپیماربایان صورت نگرفته اســت و با وجود اینکــه اقدامات خرابکارانه و 
مداخله جویانه در بخش صنعت حمل ونقل هوایی بعد از حضور سپاه در این 
صنعت ده ها مورد بوده پاســداران سپاه حفاظت هواپیمایی با تجهیزات بومی 
و روش هــای ابداعی با هرگونه تهدید مقابله کرده و هیچ هواپیماربایی موفقی 
پس از حضور سپاه در ناوگان حمل و نقل هوایی انجام نشده است و پروازهای 
ایران را به گواه سازمان بین المللی هوانوردی کشوری ایکائو به نقطه اوج امنیت 
رســاندند و برگ زرین دیگری بر افتخارات این نهاد افزوده اند؛ به گونه ای که 
در حال حاضر ما از جمله کشــورهایی هســتیم که ضریب آسیب پذیری مان 
به حداقل رســیده و امنیت خطوط هوایی جمهوری اســامی ایران از چنان 
جایگاهی در جهان برخوردار اســت که برخی از کشــورها در دنیا به ما لقب 
»گارد آهنین« داده اند. کارکنان شاغل در مجموعه سپاه حفاظت هوایی با اعتقاد 
و عزم راســتین و اعتقاد به خداوند متعال خود را سرباز گمنام امام زمان)عج( 
و رهبر معظم انقاب دانســته و هرگونه ضربه و خسارت جانبی را ایثار در راه 
خداوند تلقی می کنند. آنان از نظر روحی آمادگی بســیار باالیی دارند و این را 
عامل مهمی در پیشگیری در کنار سایر عوامل دیگر که شامل آمادگی جسمانی، 

به کارگیری تجهیزات نوین و روزآمد و... می شود، می دانند.
با ارج نهادن به مقام شــامخ شهدای واال مقام و جانبازان این عرصه که در 
حوادث و سوانح هوایی در کنار همکاران کرو و کاکپیت به درجه رفیع شهادت 
یا جانبازی نائل شــدند، بایــد گفت با بهره گیری از منابــع مالی و فضاهای 
تحقیقاتی و افراد متعهد ضمن سیاســت گذاری مبنی بر خواست و اراده ملی 
در خودکفایی در این بخش می توان گام های مؤثری برداشت و آینده روشنی 
را نوید داد. همچنین این موضــوع را نیز باید مد نظر قرار داد که همکاری و 
تعامل سایر متولیان تأمین و حفظ امنیت در صنعت حمل و نقل هوایی با سپاه 
از قبیل حراست فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی و همچنین نیروی انتظامی 
پلیس فرودگاه نقش مهمی را در برقراری امنیت پایدار و رضایتمندی مسافری 

به همراه دارد که این موضوع همواره مورد توجه متولیان بوده است.
در آینده چالش هایی که کشــور و نظام با آن مواجه خواهند شد، ناشناخته 
و در عین حال متنوع هســتند. طبیعت نامشخص چالش های مبین این است 
که کشــور باید برای مواجهه با طیف وســیعی از وضعیت های غیرمنتظره و 
بحران های متنوع آماده باشد. ماهیت جنگ های آینده ناشناخته است و اینکه 
نظام و کشور ما با چه دشمنانی در چه ابعاد و با چه ماهیتی روبه رو خواهد ش،د 
سؤاالتی هستند که گزینه های متنوع و مختلفی را به همراه دارند؛ بنابراین در 
فضای احتماالت که تنوع و گوناگونی بر آن حاکم است، به نیروها و ابزارهایی 
نیاز اســت که بتوانند در همه وضعیت ها به موقع واکنش نشان دهند. با توجه 
به موارد فوق به نظر می رسد، یکی از سازمان ها و ساختارهایی که می تواند به 
عنوان تکیه گاهی متین و رکنی مطمئن در امنیت ملی کشور و از جمله برقراری 
امنیت در صنعت هوانوردی قدرت بازدارندگی مؤثر و توانایی هدایت مناسبی 
را در مقابل تهدیدات و بحران ها فراهم کند، سپاه پاسداران انقاب اسامی 

است.

نقش سپاه  در امنیت پایدار
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امنیت پرواز

امنیت پرواز و گمنامی

نیروهای امنیت پرواز یکــی از نیروهای 
ویژه و مهم در برقراری امنیت هستند که 
مأموریت برقراری امنیــت در پروازهای 
غیرنظامی در کشــور را برعهــده دارند. 
»گمنامی« یک ویژگی مهم و مســتتر در 
این مأموریت اســت؛ هرچند شاید این 
یگان در بین یگان های نیروهای مســلح 
بیشــترین اصطکاک مســتقیم را با مردم 
ایران و مســافران خارجــی دارد؛ اما از 
لوازم مهم این کار گمنامی است. اگرچه 
فرد به فرد چندین میلیون مســافر هوایی 
کشور در ترمینال های فرودگاه، گیت های 
بازرســی و در هواپیما ارتبــاط چهره به 
چهره بــا این نیروها دارنــد، اما گمنامی 
از الزامات مهم این کار اســت. حتی آن 
بخش از بازرسانی که با لباس نظامی در 
گیت حضور دارند و حتی ســرتیم گارد 
پرواز که در قسمت جلوی هواپیما در کنار 
مهمانداران حضور دارد؛ همه و همه باید 
در این فضا نام و نشــانی سر به مهر داشته 
باشند. علل مختلفی را می توان برای این 
مســئله برشمرد که شــاید همه امنیتی و 
مبتنی بر مصالح شــخصی و ملی باشد، 
اما این گمنامی گاهی ممکن اســت این 
عزیزان را در ســیاه چاله فراموشی جامعه 
فرو ببــرد و قدردانی از حضور این نیروها 
و اهمیت حضورشان در ذهن ها کمرنگ 
شود. جالب تر و تأسف بار تر اینکه با وجود 
آنکه نسل اول امنیت پرواز سپاه بازنشسته 
هستند، باز خیلی نمی توان این عزیزان را 
به جامعه معرفی کرد؛ باید در نظر داشت 
که این نسل قهرمانان حوادث مهم مقابله 
با ربایش ها هســتند. قهرمانانی که در اثر 
عوارض این کار دچار دردها و بیماری های 
زیادی هستند، نجات دهندگان مردمی در 
پروازها که امروز خودشان آلزایمر گرفته 
یــا از بیماری های  دیگــر رنج می برند و 
در جایی میان ما هســتند، شاید در صف 
بیماران درمانگاه ها، یا خانه نشین در منزل 
یا بستری در بیمارستان و شاید هم خیلی 
عادی مثل همه مــا در میان ما در محله و 

شهر، ولی ما آنها را نمی شناسیم.
قهرمانانــی کــه در روزگار فتنه ناامن 
کردن و ربایش پروازها، هر یک نقشــی 
اساســی در مقابله با ایــن عملیات های 
تروریســتی و خنثی ســازی آن داشتند و 
امروز ممکن اســت دچار آلزایمر شده ، 
یا آنها را در ماجــرای کرونا یا هر حادثه 
طبیعی دیگر از دست داده ایم. یا قهرمانی 
پیروز در عملیات خنثی سازی ربایش که 
یکی از سخت ترین عملیات های مقابل با 
ربایش را در آسمان انجام داده و تا سر حد 
مرگ پیش  رفته تا انقالب اسالمی دچار 
مشکل امنیت ملی نشــود و امروز بعد از 
بازنشستگی باز هم نمی توان نام و عکسی 
از او را رسانه ای کرد، چرا؟ چون که شاید 
سی واندی ســال از آن عملیات گذشته و 
اقدام کننــدگان آن عملیات که عده زیادی 
بودند، بعد از گذراندن مدت محکومیت 
و تخصیص بخشی از عفو های مربوطه، 
آزاد شده و ممکن است برای این قهرمان 
ملی ایجــاد مزاحمت کنند. این ماجرای 
بازنشســته ها و پیشکســوتان این عرصه 
 آن عزیزانی از گارد پرواز و 

ً
اســت و قطعا

امنیت فرودگاه که اآلن مشــغول خدمت 
هســتند، بنابر الزامات امنیتی و حفاظتی 
محدودیت های بیشــتری دارند، که البته 
این مهــم به مصون ســازی و انجام بهتر 
مأموریت کمک می کند؛ اما نباید بهانه ای 
برای به فراموشی ســپردن این قهرمانان 
باشــد ، لذا ابزار هنر باید برای این امر به 
خدمت گرفته شــود و واقعیت موضوع را 

بدون مصداق عینی بیان کند.

همه اش لطف خدا بود
ماجرای خنثی سازی ربایش هواپیما در گفت وگوی صبح صادق با یکی از قهرمانان حفاظت هواپیمایی

هرچندکهچندسالیاستبازنشستهشدهودرمقامپیشکسوتانامنیتپروازگاهیتدریسمیکند؛اما
قواعدحفاظتیایجابمیکندنامیازاوگفتهنشــودیاحتیعکسشهممنتشرنشود.حاجعلیقصه
ماقهرمانیکپروازاســتکهمیرفتتاامنیتملیرابهمخاطرهبیندازدواووهمکارشدراینپرواز
درمقابلبیشاز30هواپیمارباایستادندتاامروزازایشاندرکسوتقهرمانیادکنیم.البتهفیلم»ارتفاع
پست«ابراهیمحاتمیکیااقتباسیناقصازاینماجراست.ساعاتیمحدودباحاجعلیبودیم؛اماهمان
ساعاتمحدودبرایمانخیلیمفیدبودوبهراستیکهحاجعلیشهیدزندهاست.درمصاحبهباسردار
موســویهمایشانتأکیدداشتتاباحاجعلیگفتوگوییراترتیبدهیم.درادامهگفتوگویمارابا
یکیازنیروهایقدیمیامنیتپروازسپاهحفاظتهواپیماییمیخوانید،فردیکهدراثراجرایدرست
مأموریتتاپایجانمفتخربهدریافتنشــانازامامخامنهای)مدظلهالعالی(شد.درادامهدقایقیرابا

حاجعلیهمراههستیم.

گروه سپاه
صبحصادق

علیرضا جاللیان
کارشناسدفاعی

 BBBB.خودتانرامعرفیکنید
عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستم، از اوایل 
انقالب که بســیجی بودم، کار ما ادامه داشت تا سال 
۱363 که امنیت پرواز راه افتاد و ما وارد این مجموعه 
شدیم تا تقریبا سال ۱39۱ که بازنشسته شدیم، این کار 
ادامه داشت، البته االن هم گاهی اوقات کالس داری و 
آموزش هم دارم. در واقع نیروی ویژه چترباز بودم که به 

امنیت پرواز دعوت شدم. 

 BBBBشمایکیازنیروهایقدیمیگاردپرواز
ســپاههســتیدکهشایدتوانســتیدیکی
ازســختترینعملیاتهــایربایشرا
خنثیســازیکنیــد،درخصــوصاین
عملیاتبفرمایید،اینکهچهاتفاقیافتادو

ماجراچهبود؟
حوادث را نمی شــود آنگونه که اتفاق افتاده، بیان کرد 
و درکش به حضور در صحنه نیــاز دارد. برای نمونه، 
وقتی تصادف رخ می دهد، فرد حاضر در صحنه با تمام 
احساس هم برای ما ماجرا را تعریف کند، ما چون در 
صحنه نبودیم نمی توانیم بفهمیم. جنس حادثه ما هم از 
همین مسائل است. سال ۱3۷9 روز 23 آبان ماه بود که 
پرواز پایه بندرعباس به اهواز و برعکس را سوار بودیم 
و در برگشــت هواپیما از اهواز به بندر عباس، بعدش 
هم قرار بود یک پرواز دیگر داشته باشیم که کار به آنجا 
نرسید. پرواز از اهواز بلند شد، هواپیمای یاک 40 بود و 
حدود 3۱ صندلی داشت، به همراه یک مهماندار، بنده 
و دوستم که نفر دیگر گارد پرواز بود و سایر مسافران. 
هواپیما مسیر را دو ساعته طی می کرد که بیست دقیقه 
آخــر این دو ســاعت دیدم یک عده که بــا هم از قبل 
هماهنگ بودند و کار کرده بودند، تحرک شــان شروع 
شد، یکی از آنها به بهانه اینکه من حالم خوب نیست 
و حالت تهوع دارم آمد به من نزدیک شد، بعد به سمت 
من با مشت حمله کرد، من چون هوشیار بودم، آمادگی 
داشتم و به نفر دیگر تیم هم آمادگی دادم، قبل از اینکه 
او بتواند من را بزند، مشت اول را جاخالی دادم و دو تا 
مشت محکم به سمت صورت او زدم که بعد حمله این 
فرد مابقی هم به سمت من حمله کردند و خیلی یک 
لحظه صحنه عجیب شــد، فضا کوچک و تنگ بود و 
نفری هم که به سمت من حمله کرده بود، از نظر جثه 
و قد از من بزرگ تــر و قدش بلندتر بود. در این حمله 
 دوست خودم را هم در آن فرصت چند 

ً
من دیگر اصال

ثانیه نتوانستم ببینم که کجاست و برای دفاع هماهنگ 
شویم، خیلی سریع با هم درگیر شدیم؛ بعد لطف خدا 
بود که در فرصت مناسب توانستم اسلحه را بکشم و به 
سمت آنها شلیک کنم، نفر اولی که حمله کرده بود در 

درگیری وســط مانده بود، بین ما و نفرات دیگر و این 
خود یک سپر برای من بود. درگیری شدید و نابرابر بود، 
 به جز سه چهار مسافر 

ً
تعدادشان خیلی زیاد بود. تقریبا

عادی و من و مهماندار و نفر دیگر تیم، مابقی رباینده 
بودنــد. اکثرا فامیل بودند و همدیگر را می شــناختند 
 در یک نگاه تیم 

ً
و با هم هماهنــگ بودند؛ یعنی عمال

گارد پرواز را به راحتی می توانستند شناسایی کنند. در 
چند ثانیه اول درگیری ســنگین بود؛ اما به لطف خدا 
توانستم چند شــلیک انجام دهم، در واقع خدا بود که 
زد، یکی به نفر اول حمله کننده خورد، نفرات بعد هم 
تیر خوردند، اسلحه، چاقو، قمه، پنجه بوکس و خیلی 
چیزهایی دیگر همراه شان بود. بعد از چند ثانیه دوست 
همراه خودم را دیدم که خدا را شکر بغل من ایستاده و 
تمام حواس مان به این جمع بود که کســی به در کابین 

خلبان نرسد.

 BBBBنفردیگرتیمچهشدهبود؟
دوستم تمام سرش پر خون بود و از سر و صورتش خون 
می چکید، باید از او یاد کنم، خیلی انســان شجاعی 
اســت و دلیر، در این لحظه کارمان سنگین شد؛ اما به 
لطف خدا چند نفرشان را زدیم و نفر اصلی ربایش به 
لطف خدا تیر به خرخره اش خورد و دیگر نتوانســت 
ادامــه دهد و کار را فرماندهی کند. تا اینکه یک مقدار 
از هم فاصله گرفتیم، و یک مقدار غائله خوابید و فاصله 
بین ما و آنها افتاد، یادم هست که یک لحظه خلبان در 
کابین را باز کرد که ببیند چه خبر است که با این صحنه 
مواجه شــد، خلبان هم تاجیک بود. من در را محکم 
روی او بســتم و گفتم برو تو، خــودش هم بعدا این را 
تعریف می کرد. خلبان رفت داخــل و در را دیگر باز 
نکرد، هواپیما به ســمت پایین رفت و من هم فهمیدم 
نزدیک فرودگاه هستیم و مشغول صحبت کردن با اینها 
شدم که ببینم چه مشکلی دارند و خواسته آنها چیست، 
با همین حرف ها اینها را مشغول کردیم و لطف خدا بود 
که این مذاکره ادامه داشت. می گفتند در کابین خلبان را 
باز کن، من گفتم خلبان روس هســت، یکی می گفت 
من انگلیســی بلدم، من هم بلند به آنها گفتم که دارم 
می گم خلبان روس هست و فقط من روسی صحبت 
کردن بلدم، البته از زبان روســی فقط احوال پرســی 
ساده را بلد بودم. مذاکره ادامه داشت؛ ولی این بیست 
 ثانیه ها 

ً
دقیقه به اندازه یک عمر برای ما گذشت. اصال

نمی گذشــت. توان ایســتادن دیگر نداشتم، پشت در 
نشسته بودم و خون آلود بود تمام سر و صورتم، مشت 
و پنجه بوکس و دو تا گلوله و چند تا چاقو خورده بودم 
و اصال دیگر توانی نداشتم. خونریزی من هم زیاد بود؛ 
ولی وقت نمی گذشــت و وقتی کــه خلبان چرخ ها را 

زد فهمیدند که فریب خوردند، شروع کردند به حمله 
دوباره که هواپیما روی باند نشســت و نتوانستند تکان 
بخورند، هواپیما ته باند نشست و وقتی نشست، دیگر 
خیال ما راحت شد. دختر بچه ای با ما همراه بود که از 
این صحنه ها در هواپیما شوکه شده بود و چشم هایش 
از حدقه درآمده بود. من هم بیشتر از همه تأسفم این بود 
که نمی توانم برای این دختر معصوم کاری کنم. وقتی 
هواپیما ته باند توقف کرد، دیگر نیروهای زمینی آمدند 
و وارد شدند و همه را بازداشت کردند. من هم دیگر از 
حال رفتم و فقط یادم هســت که یک بار در آمبوالنس 

هوشیار شدم و دوباره بیهوش شدم. 

 BBBBبعدشســرازبیمارســتاندرآوردید؟
چقدرطولدرمانداشتید؟

من حدود 20 روز بیمارستان بودم و یک ماه بیشتر هم 
در خانه استراحت کردم. تا اینکه روز عید فطر شد، این 
روز دوستان به ما محبت کردند و ما را مشهد خدمت 
امام رضــا)ع( بردند و در حرم خدمت ایشــان بودم. 
واقعیت تا آن روز نمــازم را روی صندلی می خواندم، 
دفعه اول که حرم رفتم نتوانستم روی زمین سجده کنم، 
اما برای دفعه دوم از خود آقا امام رضا)ع( خواستم که 
اگر اجازه بدهند اولین ســجده را در حرم ایشان انجام 
دهم. بعد وضعیت بدنی ام بهتر شــد و بعد هم شــفا 

گرفتم.

 BBBBوضعیتهمراهشمادرتیمامنیتپرواز
چگونهبود؟

همــکارم وضعیتش از من بدتر بود، دو تیر به ســرش 
خورده بود، چاقو و ضربه های زیادی خورده بود؛ ولی 
خیلی شجاع و نترس بود  و در این شرایط فشار، کارش 

عالی بود.

 BBBB،برویمسراغســؤالمهماینمصاحبه
چهشدکهخدمتحضرتآقارسیدیدو

مدالگرفتید؟
من چند ماهی سر کار نمی رفتم تا بهبودی کامل حاصل 
شود. شاید سه چهار ماهی شــد. برای اینکه در خانه 
نمانم، دوستان ماشین می فرستادند و من را می  بردند 
فیزیوتراپی و برنامه ای دیگر برای درمان داشــتم. البته 
قبلش هم نماینده خود آقا و مســئول دفتر ایشان، آقای 
محمدی گلپایگانی برای مالقات به بیمارســتان آمده 
بودند. فرمانده ما زنگ زد که آماده باش که قرار اســت 
برویم خدمت حضرت آقا، لطــف خدا بود که رفتیم 

خدمت ایشان و خدا را شکر.

 BBBBشرفیابیشماچهزمانیبود؟
این یکی از خاطرات فراموش نشــدنی من بود، نماز 
ظهر و عصر رفتیم خدمت ایشان و نماز برپا شد. حاج 

قاسم سلیمانی هم در آن دیدار حضور داشت و در نماز 
هم کنار خود من نشســت. تعداد کمی بودیم، نماز را 
خواندیم و بعد از نماز ظهر و عصر آقا من را مورد تفقد 
قرار دادند و به من یک درجه اهدا کردند و یک نشــان 
فتح 3 هم اهداکردند که نه خود مدال، بلکه اهداکننده 
مدال برایم بســیار مهم بود. خدا را شکر خیلی عالی 
بــود. زمانی که خدمت آقا رســیدم هنوز حالم خیلی 
خوب نشــده بود و وقتی خدمت شان رسیدم و ایشان 
من را بغل کرد، من در آغوش ایشان فقط گریه می کردم 
و حالم دست خودم نبود. ایشــان عین پدر آرام من را 
نــوازش کرد و چند تا دعا برایم کرد و خیلی آرامش به 
من داد، خستگی ام در رفت و روحیه ام خیلی عالی شد. 

شاید به دعای ایشان شفا پیدا کردم.

 BBBBنکتهایمفغولماندکهنگفتهباشید؟
امنیت پرواز شــرایط خاص خود را دارد. به دوستان 
می گویم یــک حالت عادی در هواپیما با زمین خیلی 
فــرق دارد، مــردم جان شــان را دوســت دارند و در 
هواپیمــا آن لحظه ای که نکته ای پیــش می آید، اکثرا 
مردم وحشــت می کنند، حالت طبیعی ندارند، غش 
می کنند، تهــوع می گیرند، داد و جیــغ می زنند، در 
این شــرایط مدیریت خیلی سخت است. خاطرات 
خوب و بدی از این کار داشــتم، از همکاران و مردم 
عادی و گروه پروازی.  مثال مســافری در هواپیما بود 
که نزدیک چهارده سال ایران نیامده بود، کاری برایش 
پیش آمد و کمکش کردم، بعد آمد پیش من نشســت 
و گفت شنیدم از بچه های سپاه هستید، می شود برایم 
یک خاطره تعریف کنید، من هم یک خاطره از زمان 
جنگ که روایت یکی از دوســتان شهیدم بود، برایش 
گفتم که خیلی رویش تأثیر گذاشــت و به شدت گریه 
کرد، شماره من را خواست که من طبق دستورالعمل 
کاری نمی توانســتم شماره بدهم، گفتم شاید بعدا در 
پروازهــا همدیگر را ببینیم، ماند تا اینکه یکبار من در 
خارج از کشور این فرد را دیدم، خیلی با من صمیمی 
برخورد کرد؛ انگار دوست قدیمی و صمیمی خود را 
دیده بود، همان روایت یک شــهید از دوستان شهیدم 
خیلی روی او تأثیر گذاشته بود. ما در جنگ هم خاطره 
زیادی داریم که نتوانستیم حق دوستان شهیدمان را ادا 
کنیم. من روایت این دوست شهیدم را برایش تعریف 
کــردم که پدرش قهوه چی بود و مادرش هم هنگام به 
دنیا آوردن او از دنیا رفتــه بود و پدرش به تنهایی او را 
بزرگ کرده بود تا اینکه بزرگ شــد و در دفاع مقدس 
شهید شد، خاطرات عجیبی داشت که این خاطرات را 
برای او تعریف کردم و بسیارتأثیرگذار بود و این برایم 

خیلی جالب بود.

مجید واشقانی فراهانی
خبرنگار

تصور کنید با خوشــحالی بار سفر بسته اید و به موقع 
وارد فرودگاه می شــوید و پس از طــی مراحل الزم 
بــر روی صندلی خود در هواپیما با آســودگی خاطر 
می نشــینید و هواپیما کم کم در آسمان اوج می گیرد. 
پس از گذشــت مدت زمان پــرواز و لحظات پایانی 
از ســفر هوایی که با هواپیما به مقصد نزدیک شده و 
شــما خود را آماده می کنید که پس از ورود هواپیما با 
خوشحالی از اینکه سالم و تندرست سفری ایمن را 
پشت سر گذاشته اید، از ادامه سفر خود لذت ببرید، 
ناگهان شخصی وارد کابین خلبان شده با تهدید خلبان 
یا در اختیار گرفتن هواپیما تغییر جهت و مسیر داده و 
هواپیما را با کلیه سرنشینان آن به ساختمان و مکانی که 
دارای اهمیت اداری و سیاسی است، می کوبد و باعث 

کشته شدن تمامی سرنشــینان هواپیما و بروز فاجعه 
وحشتناک می شــود. به عبارت دیگر از این وسیله به 
عنوان بمبی متحرک و با قدرت تخریب بســیار زیاد 
استفاده می کند تا به اهداف مورد نظر خود یا گروهی که 
وابسته به آنهاست، برسد. این مورد به اضافه ده ها مورد 
دیگر که به لحاظ امنیتی قابل ذکر نیســت، در همین 
ســال جاری اتفاق افتاده یا ممکن است در هر زمانی 
اتفاق بیفتد. با قاطعیت می توان ادعا کرد، تهدیدات 
صنعت هوانوردی در دنیا هیچ گاه پایان نخواهد یافت 
و متناسب با شرایط و پیشرفت تکنولوژی تهدیدات نیز 
 درست 

ً
تغییر ماهیت پیدا خواهند کرد. این نکته کامال

اســت که ایمنی در صنعت هوانوردی جایگاه بسیار 
باالیــی دارد؛ اما در کنار ایمنی، امنیت نیز الزمه این 
صنعت است و از اهمیت زیادی برخوردار است که از 

توجه به سه نکته نباید غفلت کرد:
۱ـ امنیت پیش زمینه یک اجتماع ســالم و احســاس 

امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت 
یک اجتماع در گرو حفظ و بقای امنیت و احســاس 
ناشــی از آن اســت. حضور مردم در فضای عمومی 
شــهر مستلزم احساس امنیت از ســوی آنان است و 
اگرچه در جامعه امروز مــا امنیت مفهومی فراگیر و 
یک مطالبه عمومی شده است، از سوی دیگر به اندازه 
این پیچیدگی و فراگیری کســب حفظ و احســاس 
آن نیز در همه زمینه ها و از جمله ســفرهای هوایی با 

دشواری هایی روبه رو شده است.
2ـ امروز تهدیدات صنعــت هوانوردی منحصر در 
هواپیماربایــی و انتقال هواپیمای ربوده شــده و فرود 
در فرودگاه یک کشــور دیگر به منظور کسب امتیاز و 
بهره مندی از شرایط خاص نیست کما اینکه حادثه ۱۱ 
ســپتامبر این واقعیت را ثابت کرد؛ امروزه با توجه به 
تغییر ماهیت تهدیدات حوادث امنیتی زیادی وجود 
دارد که نیازمند پیشــگیری و مقابلــه آن هم از طریق 

سازمان ها و افراد متخصص متعهد و آموزش دیده در 
این حوزه خطیر و حساس است.

3ـ اعتقاد به نیاز نداشتن به گارد امنیت پرواز در هواپیما 
و سفرهای هوایی با وجود صدها تهدید و خطر امنیتی 
تصوری صددرصد غلط و از روی ناآگاهی اســت و 
 سوار شدن در هواپیمای فاقد گارد امنیت پرواز 

ً
قطعا

کاری عاقالنه نخواهد بود؛ چرا که تضمینی در بحث 
سالمت نشستن هواپیما و دیدن دوباره طلوع و غروب 
خورشید و چشیدن طعم مجدد زندگی برای مسافر 

وجود نخواهد داشت.
پایان سخن اینکه وقتی از حفاظت و امنیت پرواز 
هواپیمایــی در ایران صحبت می کنیم، شــاید برای 
نســل جوان و نوین ایران واژه هواپیماربایی در کشور 
ما چندان ملموس نباشد؛ چون سال هاست به برکت 
حضور سپاه حفاظت هواپیمایی در صنعت هوانوردی 

کشور در ایران عزیز ما چنین اتفاقی نیفتاده است.

واز؟ چرا امنیت پر
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امنیت پرواز

حضور مــا در ترمینال هــای فــرودگاه مهرآباد با 
هماهنگی معاونت روابط عمومی ســپاه حفاظت 
هواپیمایی و بــا هدف مشــاهده میدانی زحمات 
پاسداران امنیت فرودگاه و پرواز بود. در مسیر ورود 
به ترمینال و رفتن به سمت گیت سپاه، عزیزی که ما را 
همراهی می کرد، توضیحاتی پیرامون مأموریت های 
زمینی حفاظت هواپیمایی داد و پاسخگوی سؤاالت 
ما هم بود. وارد محیط گیت شــدیم و پیشنهاد دادم 
یکی از عزیزانی که مشغول استراحت است، چند 
دقیقه  ای وقت خــود را به ما بدهد تا صحبتی کوتاه 
داشته باشیم. البته از قید نام مصاحبه شونده معذور 
هستیم؛ هم به واسطه مباحث امنیتی و هم به واسطه 

قولی که به عزیزان داده ایم.
با پیشــنهاد دوســتان یکی از اعضای حفاظت 
فرودگاه که ۱9 سال است در این حوزه فعالیت دارد، 
با ما هم کالم شــد. وی با بیان اینکه از ابتدا در سپاه 
حفاظــت هواپیمایی بوده، گفت: »هم در ســتاد و 
هم در عملیات در رده های صف و گیت ها مشغول 
بوده ام. مســائلی که اینجا برای یک پاسدار وجود 
دارد، شاید برای سایر عزیزان پاسدار در محیط های 
 در 

ً
سپاه وجود نداشته باشــد. دیگر عزیزان عمدتا

ســتادها و پادگان ها هســتند؛ ولی ما اینجا فقط با 
مردم، آن هم از همه اقشــار سرو کار داریم و تعامل 
اینجا حساس می شود؛ لذا الزم است که نوع رفتار 
ما به واسطه ارتباط با اقشار مختلف مردم هوشمندانه 
باشد. در اینجا آنچه باید یک پاسدار در گیت مدنظر 
داشته باشد، این است که مردم، پاسداران و سپاه را 
در ما مجسم می بینند و بقیه پاسدارها جلوی چشم 
نیستند. آنچه ما رفتار می کنیم، ممکن است آن را به 
کل سپاه تعمیم بدهند، پس باید رفتارهای ما حساب 
شده باشــد. خیلی مواقع مردم آمدند و گفتند که ما 
قبل از رفتار حسنه شما، به واسطه تبلیغات منفی فکر 
دیگری درباره سپاه می کردیم، االن با این رفتارهای 
 عوض شد؛ چون می بینیم شما 

ً
شما نظرمان کامال

کمک می کنید و به دنبال خدمت به مردم هســتید؛ 
 اگر کارت پرواز شــخصی جــا بماند، پیگیر 

ً
مثال

هستید تا به صاحبش برسانید یا طال و پول و اموال 
جا مانده مردم را بر می گردانید و رفتار حسنه دارید. 
اینجا وظیفه بچه ها فقط امنیتی و بازرسی است؛ در 
صورتی که خود بچه هــا داوطلبانه کارهای فراتری 
انجام می دهند. خیلی مســافرها اینجا ذهنیت شان 

نسبت به سپاه کامال عوض می شود.«
از او دربــاره خاطرات خوب خود در گیت های 
بازرسی می پرسیم و او می گوید: »مسافری از خارج 
کشــور آمده بود، یعنی ایرانی ای که سال ها خارج 
از کشــور بود و کارش اینجا طول کشید، به ایشان 
صندلی دادیم تا بنشــیند و خسته نشــود، آن زمان 
می خواستم برای همکارم یک لیوان چای هم ببرم 
تا با هم بخوریم. دیدم که این آقا هم هســت، برای 
همین سه تا چای بردم، تعارف که کردم و برداشت. 
دیدم اشــک در چشمانش جمع شــده و گفت من 
ســال ها اروپا و آمریکا بودم چیزهای دیگری درباره 
شــما شــنیده بودم و تبلیغات علیه شما خیلی زیاد 
اســت، ولی امروز که این رفتار خوب شما را دیدم 
کامــال همه آن تبلیغات ســوء از ذهنم پاک شــد. 

خودش هم گفت فقط بــه من صندلی دادید و یک 
چایی، ولی واقعا محبت ســپاه در دلم نشســت و 

فراموش نشدنی است.«
از دوســت حفاظت پرواز که وقتش را در زمان 
اســتراحت به ماداده بــود درباره خاطــرات تلخ 
پرســیدم. گفت: »به هر جهت امنیت محدودیت 
می آورد و بعضی وقت ها که شــلوغ می شــود، ما 
شــرمنده برخی عزیزان می شویم و ممکن است با 
معطلی مواجه شوند و اذیت شوند، زمانبر بودن برای 
بعضی مســافرها آزار دهنده است. بعضی وقت ها 
کمربند  و کفش آنها را بررســی می کنیــم و واقعا 
اذیت می شــوند. خودمان هم می دانیم و ناراحتیم؛ 
اما امنیت شوخی بردار نیست، این برای ما سخت 
است که ناراحت می شــوند و البته همیشه اقناعی 
عمل کرده و علت را دقیق توجیه می کنیم و اکثرا بعد 
از فهمیدن علت راضی می شــوند؛ ولی عده ای هم 
قبول نمی کنند و ممکن است بدخلقی کنند. سختی 

اصلی حجم انبوه مسافران اینجاست.«
از سختی های کار پرســیدم و ادامه داد: »اینجا 
دائم صــدای بوق گیت بازرســی را در یک فضای 
بسته و مســدود می شنویم، دائم ایکس ری دارد کار 
می کند و اشعه به بدن همکاران می خورد گیت وی 
هم همینطور است و سنگینی کار داریم، از چهار تا 
هفت هشــت صبح بالغ بر چهار هزار نفر از گیت 
عبور می کنند، در ساعاتی که بدن به آرامش و سکون 
و ســکوت نیاز دارد و این خیلی اذیت کننده است. 
در آن ساعت برخی همکاران چشم های شان کاسه 
خون است؛ ولی مجبورند که بیدار شوند و مأموریت 

خود را انجام دهند.« 
وی در نهایت گفت: »اینجا بچه ها با اعتقاد کار 
می کننــد نه چیز دیگر، یک خطــای نیروی امنیتی 
منجر به مسئله امنیت ملی می شود و خیلی حساس 
است، اما در ظاهر بازرسی ساده است و گاهی نیاز 

است مردم را نسبت به این امر توجیه کنیم.«
بعــد از این گفت وگو هنگام خــروج از گیت و 
رفتن به ســالن ترانزیت، با خواهران پاســدار هم 
گفت وگویی داشــتیم و درباره کار و مشــکالت و 
سختی ها و زحمات شان مصاحبه ای انجام دادیم که 
اگرچه هماهنگی حتی برای دقایقی سخت بود اما 
یکی از خواهران، حین مأموریت با ما چند کلمه ای 
صحبت کــرد: »در بحث مســافران خانم یکی از 
مسائلی که وجود دارد، حجاب است، اکثر مسافران 
در فرودگاه هایی که پــرواز داخلی دارند با حجاب 
هستند و به ندرت در مهرآباد کسی پیدا می شود که 
خیلی بدحجاب یا بی حجاب باشــد. چندین سال 
قبــل از حضور در مهرآباد در فــرودگاه بین المللی 
حضرت امام)ره( و در بحــث پروازهای خارجی 
بودم، عمدتا مشــکل اصلی آنجا بود که خانم های 
زیادی بی حجاب یا با پوشش بد می آمدند. ده سالی 
نیروی گیت فرودگاه امام خمینی)ره( بودم که آنجا 
اکثر مســافران هم خارجی ها هســتند. پروازهای 
استانبول و دبی با سایر پروازها متفاوت است؛ چون 
بیشتر ایرانی ها هســتند و صدالبته مشکالت ما از 
نظر پوشــش و حجاب بیشتر است، البته ما مسئول 
امنیت هســتیم، اما دغدغه حجاب هــم داریم. در 

کل در مهرآباد وضعیت بهتر اســت. خانم هایی که 
پرواز داخلی می روند، نسبت به خانم های که پرواز 

خارجی می روند پوشش خیلی بهتری دارند.«
پرســیدم که خانم هایی که وارد گیت می شوند 
می دانند که شــما زنان پاسدار هستید و نظامی؟  و 
او گفت: »بیشتر مسافرانی که از گیت بازرسی سپاه 
رد می شــوند، برخورد خوبی با ما دارند و به ندرت 
ممکن اســت با برخوردهای بد مواجه شــویم، از 
طرفی برخورد عوامــل و خواهران گیت هم خیلی 
خوب اســت، فکر می کنم اینها هم به واسطه آرم و 

نشان سپاه می دانند که ما پاسدار هستیم.«
با توجه به توضیحات قبلی که از نفر همراه خود 
در ترمینال فــرودگاه شــنیدم، از ماجرای صندوق 
هدایــای بخش خواهران ســؤال می کنــم، و این 
خواهر پاسخ می دهد: »در قسمت گیت خواهران 
در ترمینال های فرودگاه مهرآباد خواهران پاسدار با 
هزینه شخصی خود و با ذوق و سلیقه، اقدام به ایجاد 
یک صندوق جایزه کردند کــه برای خود من که از 
فرودگاه امام آمدم جالب است، این صندوق با هزینه 
شخصی خواهران شــیفت ها پر از هدیه می شود و 
برای برخی دختران کوچک که ویژگی های خاصی 
دارند مثل داشــتن حجاب یا چــادر از این هدیه ها 
اســتفاده می شــود تا خاطره ای خوب در ذهن این 
عزیزان از گیت سپاه بماند. خیلی هم این کار برکت 

دارد و یک کار غیر سازمانی است.«
درباره خاطراتشان پرسیدم که در جواب گفت: 
»البته در فرودگاه امــام، پروازهای زیارتی نجف و 
بغداد هم داشــتیم که مسافران عتبات عالیات عازم 
بودنــد و اکثرا در گیت ســپاه دعاگوی مــا بودند و 
 
ً
خیلی برای ما قوت بخش بود، در مهرآباد هم بعضا

مســافران زائر امام رضا)ع( را داریــم. اما یکی از 
خاطرات خوب من چک کردن مسافران پروازهای 
زیارتی است، هم اربعین و هم حج و زیارت عتبات 
که از لحاظ معنوی خیلی عالی است و اینکه آن ها 
هم به واسطه رفتارهای شایســته خواهران پاسدار 

خیلی دعاگوی ما هستند.«
از ایشــان در خصوص مباحــث خانوادگی و 
اینکــه کار در این مباحث خللی ایجاد می کند یا نه 
پرسیدم، که گفت: »در زمینه خانواده هم باید گفت 
شیفت های کاری ما ممکن است در به هم ریختن 
نظم خانواده مؤثر باشــد، اما نکته اینکه ما خودمان 
مذهبی و انقالبی هستیم و همســران و خانواده ما 
هم مذهبی و انقالبی اند، از ابتدای این مســیر همه 
این ســختی ها را هم خودمان و هم همســران مان 
پذیرفته انــد، با شــناخت آمده ایم جلــو و خانواده 
می دانند که کشور به وجود ما برای امنیت نیاز دارد 
و با ما راه می آینــد و همراهی می کنند. البته همین 
مسئله برای پرســتاران و پزشکان هم هست؛ فقط 
بــرای ما که کار امنیتی می کنیم یــا برای خواهران 
ناجــا که کار انتظامــی و امنیتی می کنند نیســت. 
شیفت شــب را همه دارند. از طرفی فرماندهان ما 
در سپاه فرودگاه و در حفاظت هواپیمایی هم از این 
موضوع آگاه هستند و تاجایی که ممکن است در این 
راستا همکاری دارند؛ چون اینجا گسترده ترین رده 
نیروهای خواهر سپاه است و هیچ جای دیگری این 

میزان نیروی پاسدار خواهر ندارد و لذا فرماندهان 
هم برای سهولت کار خواهران همکاری دارند. از 
طرفی این کار برای ما محدودیت هم ایجاد نکرده 
اســت؛ کما اینکه خود من و خیلــی از خواهران 
همزمان بــا کار و زندگی ادامه تحصیل هم داده ایم 
و خودم تا مقطع دکتری هم پیش رفته ام و کار هیچ 

وقت مانع پیشرفت ما نبوده است.«
امــا در ادامه الزم بود تا با یکی از نیروهای گارد 
پرواز هم گفت وگو کنیم که یکی از برادران با سابقه 
حدود بیست سال در این کار را به ما معرفی کردند، 
اول تعجب کردیم، چرا که ایشــان یکی از معاونان 
مجموعه سپاه حفاظت هواپیمایی بود، ولی وقتی این 
توضیح را شنیدم که نیروهای ستادی هم باید در ماه 

چند پرواز داشته باشند، توجیه شدیم. 
این عزیــز در خصوص مأموریــت گارد پرواز 
گفت: »من چون ســرتیم هستم، به عنوان یک نماد 
مشخص از پاسدار در پرواز حضور دارم، لذا خیلی 
برای ما وجهه ســپاه مهم است که خوب جلوه داده 
شــود، وقتی هواپیما از زمین بلند شد، دیگر اختیار 
امنیتی هواپیما با ماست، هر لحظه ممکن است یک 
مشکل کوچک یا بزرگ پیش بیاید، ما آنجا مسئول 
هستیم، کادر پرواز ما را محل مراجعه قرار می دهند 
و کسب تکلیف می کنند، از لحظه اول ورود مسافران 
باید همه را آنالیز کنیم، ببینیم اگر مشکلی پیش بیاید 
کسی هست که بتواند کمک کند، یا کسی هست که 
ممکن است مشکل ساز باشد، آمار مسافران را از سر 
مهماندار بگیریم و صدها مسئله ریز و درشت دیگر 

که از رازهای مگوی ما و جزء تخصص ماست.«
وی می گوید: »کار من که سرتیم هستم سخت 
اســت، اما همکارانم که داخل فضای هواپیما در 
صندلی های دیگر هستند و کسی نمی داند که اینها 
هم گارد پرواز هستند، بسیار سخت تر است. جدای 
از از اینکه ســفر هوایی دائم بــرای بدن ضرر دارد، 
فقط در یک فقره سفر به شرق آسیا یا اروپا را در نظر 
بگیرید که باید در هشــت تا ده ساعت سفر، بیدار 
باشــید و اصال نباید چشم روی هم بگذارید، سایر 
همکاران من هم در پرواز همینطور باید بیدار باشند، 
حاال باید بعدش با همان پرواز ده تا ۱2 ســاعت در 
برگشت هم باشیم، این به شدت خسته کننده است. 
گذشــته از اینکه قشری که سفر خارجی می رود، با 
بلیط چند ده میلیونی چقدر با پاســداری که زیر ده 
میلیون حقوق می گیرد، از نظر سبک زندگی تفاوت 
دارد و مأمور ما در هواپیما باید خوب ظاهرســازی 

کند تا لو نرود.«
خواســتیم که باز هم دربــاره گارد امنیت پرواز 
بپرسیم که با لبخند گفت: »مابقی اش شاید راز مگو 
باشد، در یک قســمت باید خودت درگیر باشی تا 
بفهمی که چه خبر است، شاید از بیرون خوش است 
و کار با کالســی اســت، اما از درون آدم فرسایش 
پیدا می کند. یک بخش هم اســرار ماست که فقط 
خودمان می دانیم، حتی شاید فرماندهان سپاه خارج 

از مجموعه ما هم ندانند شگردهای ما چیست.«
و در نهایت گزارش ما از این عزیزان به همینجا 
ختم می شــود، چرا که فرصت کم اســت و حرف 

بسیار.  

 در بین مردم هستیم 
و قضاوت می شویم!

پای صحبت های خواهران و برادران پاسدار امنیت پرواز و فرودگاه

ماجرای یک هواپیماربایی
 از 3۷ سال پیش که امام راحل با دوراندیشی 
مثال زدنی خود تأکید کردند که تأمین امنیت 
پروازها به نحو مطلوبی حفظ شود، تا کنون 
هیچ تروریســت و نیروی ضــد انقالبی ای 
نتوانســته اســت ایــن رکــورد تاریخی را 
بشــکند. موارد مهمی چون هواپیماربایی 
دسته جمعی یک خانواده در پرواز بندرعباس 
که دستمایه فیلم »ارتفاع پست« حاتمی کیا 
شد تا بمب گذاری در هواپیمای md خطوط 
هواپیمایی کیش ایر در مسیر پرواز اهواز به 
تهران در ســال ۱388 نمونه هایی است که 

می  توان به آنها اشاره کرد.
پرواز شــماره ۷0۷ کیش ایر ساعت 9 
صبــح روز 28 شــهریور ۱3۷4 از فرودگاه 
مهرآباد در تهــران به مقصد جزیره کیش با 
۱6۱ مسافر و ۱4 خدمه و خلبانی کیومرث 
مفخمی به پرواز در آمد؛ اما هواپیما در حین 
ســفر ربوده شد و ســرانجام در یک پایگاه 
نظامی متروکه در خاک اسرائیل فرود آمد. 
هواپیماربا یکی از مهمانداران هواپیما به نام 
»رضا جباری« با همدستی همسرش بود. 
هواپیمای ربوده شــده از نوع بوئینگ ۷0۷ 
متعلق به هواپیمایی ساها و در اجاره  کیش 
ایر بود که هواپیماربا قصد داشت هواپیما را 
به اروپا ببرد؛ اما هواپیما سوخت کافی برای 
پرواز تا این مقصدها را نداشت. هواپیماربا 
درخواســت نشســتن هواپیما در فرودگاه 
ظهران در عربستان سعودی را کرد؛ اما این 
درخواســت از سوی عربســتان رد شد و از 
هواپیما درخواست فرود در اردن را کرد؛ اما 
اردن اجازه فرود به هواپیما را نداد؛ سرانجام 
پس از شــش ســاعت و اتمام ســوخت، 
هواپیماربا تصمیم گرفت تــا هواپیما را در 
فرودگاه بین المللی بــن گوریون در تل آویو 
بنشاند. هواپیمای مســافربری ایران توسط 
یک هواپیمای جنگنده اســرائیل به سمت 
پایگاه هوایــی اودا در صحرای نقب در 30 
کیلومتری جنوب فلسطین اشغالی در شمال 
بندر ایالت هدایت و نشــانده شد. رباینده 
پس از فرود هواپیما دستگیر شد و از اسرائیل 
درخواست پناهندگی سیاسی کرد؛ ولی بعد 
از مدت ۱5 روز در بازداشت به سر برد. رضا 
جبــاری در دادگاه به دلیل چهار اتهام خود، 
یعنی دزدی هوایــی، هواپیماربایی، حمل 
غیرقانونی اسلحه گرم و ورود غیرقانونی به 
خاک اسرائیل به هشت سال زندان محکوم 
شد. روزنامه صهیونیســتی »هاآرتص« در 
Rida Ga�(2006 او را ریدا گراری  ســال

rari( نامید و نوشت که دولت کانادا در سال 

۱998 به او پناهندگی داده اســت. جباری 
پس از ۱2 ســال از گذشت حادثه شهروند 
رژیم صهیونیستی شــد و در سال 200۷ از 

اسالم به یهودیت گروید.
 در ســال ۱38۱ فیلم زندانــی ۷0۷ به 
کارگردانی حبیب الله بهمنــی از روی این 
ماجرا ســاخته شد. این فیلم دوبله شد و در 
2۷ فروردین ۱382 اکران شد. در فیلم رضا 
جباری با بازی ابوالفضل پورعرب به همراه 
همسرش زهره با بازی آنا نعمتی که هر دو از 
خدمه هواپیما هستند، برای انتقام برادر جان 
باخته خود به نام عبد و مادر در گذشته یک 

هواپیما را می رباید.
به گزارش روزنامه »هاآرتص« در ســال 
۱385 وبگاه خبری »فردا نیوز« طی خبری 
اعالم کرد، وزارت اطالعات یک جاسوس 
موساد را در مرز ایران و ترکیه دستگیر کرده 

است.
این وبگاه اعالم کرد، این جاســوس ۱4 
سال قبل از سال ۱385 یک هواپیمای ایرانی 
را ربوده و به اســرائیل برده است. فردانیوز 
همچنین نوشت، اسرائیل به این جاسوسی 
پناهندگی داده و او را برای جاسوسی مأمور 
کرده اســت. هاآرتص در ادامه می نویسد، 
این اتفاق ۱4 ســال قبل نیفتاده است؛ بلکه 
۱۱ ســال قبل افتاده و فردانیوز ضمن اینکه 
مشــخص نکرده که این فرد در هنگام ورود 
به ایران دستگیر شده یا در هنگام خروج، در 

ادامه نیز هیچ خبری منتشر نکرده است.
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برای تهیه گزارشی از فعالیت های سپاه در حفاظت 
هواپیمایی با همراهی عزیزان روابط عمومی، در یکی 
دو تا از میدان هــای عملیاتی، یعنی فرودگاه حاضر 
شدیم و بر اساس مشاهدات میدانی و مصاحبه های 
مختلــف از مــردم و مســئوالن، فعالیت های این 

مجموعه امنیتی مهم را بررسی کنیم.
یکی از ابعاد کار ما در این بازدیدها شنیدن نظرات 
و نکات مخاطبان اصلی فرودگاه، یعنی مسافران بود و 
چون موضوع اصلی هم بحث امنیت فرودگاه و پرواز 
بود، با مشورت دوستان، خروجی گیت بازرسی سپاه 
در یکی از ترمینال هــای فرودگاه مهرآباد را انتخاب 
کردیم تا مشاهدات میدانی از وضعیت مردم، بعد از 
بازرسی را داشته باشیم. زمانی که داشتیم برای داشتن 
قاب مناسب برای مصاحبه مستقر می شدیم، خانمی 
با دیدن عکاس و فیلمبردار همراهمان، در حالی که از 
گیت بازرسی زنان خارج می شد، به سمت ما آمد و 
پرسید از کدام رسانه هستید؟ بعد از توضیحاتی که 
دادیم با رفتــاری که ظاهرا خیلی راحت بود، گفت 
 باید پخش کنید، 

ً
می خواهم چیزی بگویم که حتما

پذیرفتیم و وقتی از کم و کیف رفتار بچه های ســپاه 
پرسیدیم، این گونه پاســخ داد: » نیروهای امنیتی و 
کارکنان خدماتی فرودگاه دو گروه جدا هستند. من 
که مسافرت خارجی زیاد داشتم و از هواپیما هم در 
مسافرت های داخلی استفاده می کنم از نظر امنیتی و 
از نظر برخورد نیروهای امنیتی و امنیت پروازها هیچ 
نکته منفی مشاهده نکردم، ولی متأسفانه با تجربه ای 
که در فرودگاه های خارجی دارم، کارکنان شــرکت 
هوایی که قرار اســت با آن پــرواز کنم خیلی رفتار 
بدی داشــتند و چند بار این را در فرودگاه های دیگر 
هم مشاهده کرده ام، اما هیچ نکته منفی در خصوص 
امنیت سراغ ندارم. نیروهای امنیتی خیلی محترمانه 

و خوب با ما رفتار می کنند.«
در همان فضا آقایی که کودکی در آغوش داشت، 
از گیت خارج شــد، دعوتم را قبــول کرد تا دقایقی 
صحبت کنیم. از رفتار پرسنل امنیت فرودگاه و گیت 
سپاه پرســیدم که پاســخ داد: »من مشکل خاصی 
ندیدم، در این پروازهایی که داشتم خیلی خوب رفتار 
می کنند و از یک جهت هم انســان احساس امنیت 

 با مــن که فرزندم همراهم بود، 
ً
می کند، مخصوصا

خیلی  خوب رفتار کردند. احساس کردم می خواهند 
که من با بچه اذیت نشوم، ولی کارشان را کامل انجام 

دادند. خدا خیرشان بدهد.«
مخاطب دیگرما آقای محترم رسمی پوشی بود که 
در این باره هم صحبت شــدیم، بعد از مطرح کردن 
سؤالم، اینگونه پاسخ داد: »شما خودتان چند پرواز 
از فرودگاه های خارجی داشتید؟د من پرواز خارجی 
زیاد می روم؛ ولی درست است که می گویند ناوگان 
حمل ونقل هوایی ایران قدیمی است و ممکن است 
خطرآفرین باشــد، اما در زمانی کــه داعش تهدید 
جدی شده بود، به عینه می دیدم که در فرودگاه های 
خارجی احساس ترس و ناامنی وجود دارد، مسافران 
می ترســیدند که یک دفعه یک داعشی وسط جمع 
کاری انجام دهد، همان موقع من هم سفر خارجی 
داشــتم و هم سفر داخلی، باورتان نمی شود با اینکه 
ممکن بود به خاطر مشــکالت فنی و فرســودگی 
قطعات هواپیما مشــکلی برای مان پیش بیاید؛ اما 
خیلی در پــرواز داخلی راحت تر و آســوده تر بودم 

چون می دیدم نیروهای سپاه به خوبی حضور دارند 
و امنیت را برقرار کرده اند، مخصوصا وقتی محافظ 
سپاه را در هواپیما می دیدم، این احساس برایم خیلی 
خوب بود. البته االن دیگر این احساس کمرنگ شده 
اســت، چون تهدیدی مثل داعش نیســت، ولی در 
پروازهای داخلی این احساس به ما دست می داد، نه 
 برای 

ً
فقط من بلکه همسرم هم همینطور است. کال

من که آرامش بخش هست، البته شاید بعضی وقت ها 
اذیت کننده هم باشد که برای نمونه کمربند و ساعت 
و کفشم را در بیاروم؛ ولی باز راضی ام. بچه های سپاه 
همیشه خوش رفتار هستند، در فرودگاه های خارجی 
اصال این حرف ها نیست، بعضی وقت ها خیلی بد 
رفتار می کنند و انگار دارند با مجرم برخورد می کنند. 

در کل از زحمات شان تشکر می کنم.«
کنار خروجی، آقایی نگران را دیدم که به سمت 
گیت مــی رود، داخل رفت و با یکی از پاســدارها 
صحبت کــرد، بعد چیــزی گرفت و خوشــحال 
برگشــت. ســراغش رفتیم و جویای ماجرا شدیم. 
کارت پروازش را هنگام بازرســی گــم کرده بود و 

هرجا را که گشــته بود پیدا نکرده بود؛ در نهایت به 
سراغ گیت آمده و آنجا همکاران سپاه کارت پروازش 
را به او تحویل دادند. خیلی خوشحال بود و می گفت 
خدا خیرشان بدهد، داشتم سکته می کردم، گفتم از 

پرواز جا ماندم.
خانمی کنار خروجی گیت آقایان ایستاده و منتظر 
بود، از او هم درباره کم و کیف رفتار بازرســان سپاه 
پرســیدم، گفت:» خیلی راضی هستیم!« همزمان 
همسر و پســر این خانم هم رســیدند؛ از آنها هم 
خواستم نظرشان را بگویند که هر دو گفتند:» خیلی 
خوب بود.« پسر خانواده گفت:» من فکر می کردم 
اینها خیلی ســختگیر و خشن باشــند؛ چون مثل 
پلیس ها هســتند، اما خیلی خوب بودند؛ شــوخی 

می کردند و می خندیدند.«
بــا چند خانم و آقای دیگــر هم صحبت کردیم 
کــه همه همیــن عقیــده را داشــتند. در نهایت با 
ایــن جمع بندی کــه رفتار نیروهای ســپاه در گیت 
راضی کننده و در خور شــأن مسافرن است، آنجا را 

ترک کردیم.

است راحت  خیالمان 
گزارش صبح صادق از نگاه مردم درباره امنیت پرواز و فرودگاه ها
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 روشمندی قرآن
 در تبلیغ دین

 

باید پذیرفت کــه درباره نحوه و روش تبلیغ 
دین اسالم میان مردم کار جدی ای صورت 
نگرفته اســت؛ در حالی  که قرآن این روش 
را در اختیــار مــا قــرار داده اســت، یعنی 
قرآن خود را در برابــر مخاطبان گوناگونی 
می بیند که هر یک حال و روز، شخصیت، 
اقتضائات و شرایط خاصی دارند و نگاه شان 
با انسان های دیگر متفاوت است. اگر روش 
تبلیغــی پیامبران الهی در قرآن را بررســی 
کنیم، می بینیم هر یــک به طریقی متفاوت 
با مردم در دعــوت به دین عمل کرده اند. از 
نصیحت کردن گرفته تــا زندگی کردن در 
کنــار مردم تا هجرت کردن و دور شــدن تا 
تبلیــغ چهره به چهره و دیگــر روش ها، در 
واقع ما باید ببینیم که با چه مخاطبی مواجه 
هســتیم تا روش تبلیغی متخص او را پیش 
بگیریــم. در این خصوص باید یک ســیر 
مطالعاتــی در اختیار مخاطبان قرار بگیرد؛ 
زیرا برخی نقل ها و اســتدالل ها و تذکرها 
برای مخاطبی که تازه می خواهد با اســالم 
آشنا شــود، قابل هضم نیســت؛ پس باید 
مقدماتی برای او در نظر گرفته شود. این را 
که چه چیزی باید مقدم باشــد و چه چیزی 
مؤخر، علمای دین باید مشخص کنند؛ اما 
اینکه باید دین را به صــورت درس گرفتار و 
سیر مطالعاتی عرضه کنیم، قابل تشخیص 
اســت. در ســوره اعراف، آیات 65 تا 68 
گفت وگوی حضرت هود)ع( با قومش آمده 
است: وقتی ایشــان مردم قومش را به خدا 
دعــوت می کند، آنها می گوینــد: »ما تو را 
سفیه و بی خرد می یابیم و گمان می کنیم که 
تو سخت از دروغگویان باشی« و ایشان در 
جــواب می گوید: »گفــت: ای قوم من، در 
من نشــانی از بی خردی نیست، من پیامبر 
پیام های پروردگارم را  پروردگار جهانیانم؛ 
به شما می رســانم و برای شما خیرخواهی 
امینم.« این گفت وگو بدون هیچ واکنشــی 
در حضــرت هــود)ع( صــورت می گیرد 
و ایشــان توهین مــردم را به دلیل دلســوز 
بودن و خیرخواه بــودن و ارزش چیزی که 
می خواست به آنها برساند، نادیده می گیرد. 
در اصل ایشــان هم دلسوز برای مردم بود و 
هم اقتضای فکری آنها را در نظر می گرفت 
و انتظار نداشــت به محض اینکه می گوید 
ایمــان بیاورید، مــردم ایمــان بیاورند؛ اما 
 تحمل 

ً
اثبات این خیرخواهی چیست؟ اوال

مخالفت مخالفان و حتی تحمل توهین آنها؛ 
 اطمینان دادن به اینکه من امین هستم؛ 

ً
ثانیا

یعنی هیچ صدمه و تعرضی از ســمت من 
به ســوی شــما صورت نمی گیرد و در امان 
بودن در جهت معنــوی و مادی را تضمین 
می کنم. به عبارتی با وجود اینکه شما را درک 
می کنم، تضمین می کنم که نمی خواهم شما 
را به راهی نادرست یا سخت ببرم.  با توجه 
بــه رفتار همه انبیــا در مواجهه محبت آمیز 
با مردم، خود مردم هم بایــد در برخورد با 
یکدیگر محبت و خیرخواهی را اصل قرار 
دهند. مبلغان دینی هم باید به همین شــکل 
اطمینان مردم را نســبت به راهی که دعوت 
می کنند، جلب کنند. خداوند در یک حدیث 
ِنِبیَن 

ْ
ُمذ

ْ
ِر ال

ِّ
قدسی به داود)ع( می فرماید: »َبش

یِقیَن...«؛ گنهکاران را بشارت 
ِّ

د ْنِذِر الصِّ
َ
َو أ

بده و صدیقین را بترسان! )اصول کافی، ج2، 
ص3۱4( این حدیث افزون بر محتوایش به 
یک موضوع اشــاره دارد و آن، اینکه مبلغان 
اســالم باید اقتضائات مخاطبان خود را در 
نظــر بگیرند. این توصیه ها در قرآن بســیار 
زیاد اســت که پیامبران الهی می کوشیدند 
اول مردم را جــذب خوبی های دین کرده و 
اطمینان آنان را جلب کنند؛ بعد از آنان تعهد 

بطلبند.

دین

آیه

سید حسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

عالمه محمدتقی جعفری: اشــباع حس خودخواهی ـ به هر 
شــکل و با هر وســیله ای ـ مانع نیرومندی برای سیر و سلوک 
است. ادعای تزکیه نیز سد راه کمال است. برخی ادعای تزکیه 
را به عنوان بیان واقعیت، ناشــی از خودخواهی نمی دانند، اما 
عرفای بزرگ این مطلب را نمی پذیرند؛ زیرا همه عظمت ها و 
امتیازات سالک، از الطاف الهی است و استناد آنها به خود نوعی 
شرک به شمار می آید. از دیگر موانع سیر و سلوک است. برخی 
از اهل سلوک با بروز این حاالت لذت بار خود را گم کرده و این 
حاالت را آخرین منزلگاه کمال تلقی می کنند، در حالی که این 

حاالت فقط برای تشویق سالک جهت ادامه راه است.

موانع سیر و سلوک
سلوک

 فقه و شهرنشینی
راهنما

حجت االســالم مصطفی دری)قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر(: 
قواعد عمومی فقه مانند قاعــده الضرر یا قاعده حرمت اعانه بر اثم 
یا حرمت ظلم و حرمت ایذاء مؤمن و... در فقه شــهر و شهرنشینی 
پرکاربرد است؛ اما یکی از کارهای مهم و ضروری برای ساماندهی 
به یک فقه نوپدید قاعده سازی است. مواردی از قواعد اختصاصی فقه 
شهر و شهرنشینی عبارت است از: لزوم عمل به همه قوانین مدیریت 
شهری، الزام افراد برخوردار از منافع شهر به رعایت قوانین، تقدیم 
مصالح شــهری بر مصالح شخصی، حق مشــارکت ساکنان شهر 
در تصمیمات شــهری، جواز الزام حکومتی در فضاهای عمومی و 
نیمه عمومی، حرمت اهدای هدیه به مسئوالن کارمندان شهری و... .

پرسش: افرادی هســتند که خمس بر آنها واجب است، ولی 
تاکنون آن را نپرداخته اند و در حال حاضر هم توانایی پرداخت 
آن را ندارند یا بر آنها بسیار دشوار است، حکم آنان در این باره 

چیست؟
پاسخ: مجرد ناتوانی یا دشواری پرداخت خمس موجب برائت 
ذّمه و سقوط تکلیف نیست؛ بلکه ادای آن تا حد امکان واجب 
است، چنین افرادی می توانند با مهلت گرفتن از ولی امر خمس 
یا وکیل او، آن را به  تدریج و برحســب استطاعت خودشان از 

جهت مقدار و زمان بپردازند. 
اجوبةاالستفتائات،س۹25

ناتوانی در پرداخت خمس
احکام

 BBBBاســالم کــه میدانیــم مــا همــه 
دستورالعملهایبسیارومباحثکالنی
دربارهمســائلمالیداردکهبرایهریک
اهدافمعینیدرنظرگرفتهاست.توجه
دینبهمسائلمالیبهچهصورتاستو
آناهدافیکهدرنظردارد،چگونهمحقق

میشوند؟
 باید بدانیم بحث های مالی در حقیقت امتیازاتی 

ً
اوال

اســت که مکتب اســالم بر ســایر مکاتب دارد. این 
بحث ها برای توســعه دین و قــدرت و مکنت جامعه 
اسالمی و مردم مسلمان صادر شده است و باید با توجه 
به آن جامعه اســالمی را رشد و توسعه بدهیم. اقتصاد 
در جامعه اسالمی باید پیوست اسالمی داشته باشد و 
معارف اسالمی در آن جاری باشد. برای نمونه، اقتصاد 
لیبرالی مصرف گراست و به اسراف هم می رسد؛ چون 
معتقدند باید مصرف شود تا تولید ادامه پیدا کند، اما 
در اقتصادی که پیوست اسالمی دارد، اسراف و تبذیر 
 ممنوع است. در اقتصاد لیبرالی قرض الحسنه، 

ً
و... کال

 معنی ندارد و اگر باشــد، 
ً
صدقه و انفاق و وقف اصال

قاعــده و حکمی ندارد و خیلی محدود اســت؛ ولی 
 
ً
اقتصاد اســالمی بدون انفاق، حبه، هدیــه و... اصال

وجود نــدارد. در کل اقتصاد اســالمی دیــن خدا و 
رضایت خدا را درنظــر می گیرد که به عدالت منتهی 
می شــود.  در حقیقت اســالم با این پیوست انفاق و 
مراعات حال عموم مردم می  خواهد بین دارا و ندار در 
جامعه توازنی ایجاد کند تا کسی ندار نماند و کسی در 
اداره امور زندگی خود ناتوان نشود. وظیفه مؤمنان هم 
این است که با شناخت این دستورات به سمتی بروند 
که شایسته پیروان مکتب تشــیع است. اهل بیت)ع( 
در دســتگیری مردم خیلی فعال بودند و کسانی را هم 
که این خلق و خو را دارند، محترم می شمردند. برای 
نمونــه، امام صادق)ع( می فرماینــد می دانید چرا من 
این قدر سلمان را دوســت دارم و محترمش می دارم؟ 
اول اینکه خیلی هوای امیرالمؤمنین)ع( را داشت. دوم 
آنکه به فقرا کمک می کرد و با آنها نشست و برخاست 
داشــت، نه با اهل ثروت و اشــراف، دیگر اینکه علم 
دوســت بود. البته الگوی خود ســلمان اهل بیت)ع( 
بودند و چون توانسته بود ادامه دهنده راه پیامبر)ص( و 
امیرالمؤمنین)ع( باشد، مورد توجه بود. شما می بینید 
که همیشه اهل بیت)ع( از همراهی با متموالن دوری 
می کردند و بیشتر با فقرا بودند. برنامه اقتصادی اسالم 
دو حکمت کلی دارد. یکی قوام مکتب و شــریعت و 
یکی قوام مؤمنان و مسلمانان است. خداوند در آیه 4۱ 
ســوره انفال دستور می دهد: »و بدانید هرچیزی را که 
]از راه جهاد یا کسب یا هر طریق مشروعی[ به عنوان 
غنیمت و فایده به دســت آوردید ]کم باشــد یا زیاد[ 
یک پنجم آن برای خدا و رسول خدا)ص( و خویشان 
پیامبر و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر 

به خدا ایمان آورده اید...« غنیمت و فایده ای که مازاد بر 
درآمد شما هست و به برکت خدا به شما داده می شود، 
می گویــد بعد از مصرف احتیاجات از باقی مانده یک 
پنجمش را برای خدا بدهید. اینجا می بینید حکمت آن 
قوام جامعه اسالمی و قوام مذهب جعفری و حکومت 
اسالمی اســت. جهت و حکمت دیگرش برای قوام 
مســلمین و مؤمنین است؛ یعنی برای رفع احتیاجات 
ایتام، فقرا و مســتمندان برنامه ریزی شــده است. در 
جامعه اســالمی نباید فقیری روی زمین بماند. ایتامی 
که مورد نظر قرار می گیرنــد، نباید نیازمند ابتدائیات 
زندگی باشــند. فقیری که به سمت شــما دست دراز 
می کند، نباید با دســت خالی ردش کنید. در روایات 
آمده اســت، حتی به اندازه نصف خرما به او بدهید. 
هیچ اســیری نباید بالتکلیف باشــد. امام صادق)ع( 
به نقل از رســول خدا)ص( فرمودند: »کسی که صبح 
کند و اهمیتی به کارهای مســلمانان ندهد، او از آنان 
نیست و کســی که صدای مردی را بشــنود که فریاد 
کمک خواهی از مســلمانان را سر دهد و پاسخش را 
ندهد، مســلمان نیســت.«)الکافی، ج2، ص۱64( 
قاعده اســالمی اقتضا می کند که همسایه شما گرسنه 
نباشــد. در کل هیچ درمانــده ای در هیچ جهتی نباید 
روی زمین بماند. حتی کســانی کــه در ذمه مملکت 
اســالمی هســتند، در این زمره قرار دارند. در داستان 
معلی بن خنیس می بینید وقتی به تعقیب امام صادق)ع( 
رفت، امــام)ع( متوجه حضور او شــد، فرمود معلی 
تویی؟ عــرض کرد بله، امام)ع( فرمــود: بیا به کمک 
مــن تا این نان ها را به درب خانه  فقرا برســانیم. وقتی 
دیدم برای اهل صفه هم نان گذاشتند، عرض کردم یا 
ابن رسول الله)ص( اینها هم دین و مذهب ما نیستند، 
چرا به آنها کمک می کنیــد؟ امام)ع( فرمود: می دانم، 
اگر شیعه بودند نمک هم برای شان می گذاشتم. ما در 
اســالم وجوهات و پول هایی داریم که برای مصارف 
خاصی در نظر گرفته شده است. ما خمس را داریم که 

دلیل وجودش، وجوبش، مصرفش، ورود و خروجش 
مشــخص است. امور حســبیه هم وجود دارد؛ مانند 
سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، اموال 
فرد مفقوداالثر، صرف خمس، فیصله دادن به نزاع ها، 
حکم به حجر، رهبری سیاسی کشور، جمع زکات و 
خراج، امانت داری اموال یتیــم و دیوانه، حفظ اموال 
غایب، عمل به وصایای بدون وصی و تولیت موقوفات 
بدون متولی که همه این مســائل و احکام و مصارف 
خــاص خود را دارند که هم ایجــاد نظم می کند، هم 
ایجاد عدالت و هم به پیشرفت جامعه مسلمین کمک 
می کند. اسالم حتی در مورد درگذشتگان هم سفارش 
دارد که خیرات برای آنها بفرستید؛ زیرا هم نیازمندند و 
هم دعای شان اجابت می شود. البته سفارشاتی هم دارد 
که در دنیا برای آخرت مان خیراتی در نظر بگیریم. ما 
آیات و روایات زیادی در مورد باقیات و صالحات داریم 
که سفارش می کند برای بعد از مرگ خودتان هم فکر 
کنید. امام صادق)ع( می فرمایند: »پس از درگذشــت 
مؤمن، شش چیز است که )ثوابش( به او می پیوندد: ۱ـ 
فرزندی که بــرای او آمرزش می طلبد. 2ـ قرآنی که بر 
جای می گذارد)و آن را می خوانند(. 3ـ نهالی که آن را 
می کارد. 4ـ صدقه آبی که آن را جاری می ســازد. 5ـ 
چاهی که آن را حفر می کند. 6ـ سنت و روشی که بنیان 
می نهد و پس از او دیگران به آن عمل می کنند.« )من ال 

یحضر، ج۱، ص۱85( 

 BBBBروشاسالمبربقایمعنویدرآمدوپول
همهست،مانندوقف؟

حتما؛ این بحث وقف هم که در اسالم این قدر سفارش 
شــده، معطوف به همین اســت که مردم وقف کنند تا 
»صدقه جاریه« و »باقیات و صالحاتی« برای شان بماند 
و تا آن موضوع وقف هست و آثارش هست در آن دنیا 
برایش اجر و ثواب در نظر گرفته می شود.)کهف/46( 
در همیــن موضوع وقــف که ارکانــی مانند موقوف، 

واقف، موقوف علیــه و... دارد، خودش صدها حکم 
و دســتورالعمل دارد که نظــم فوق العاده ای می بینیم. 
احکام تولیت، احکام موقوفه، احکام موقوف علیهم و 
دیگر احکامی که سامان بخش این موضوع است. اصل 
رعایت مصلحت وقف از جانب متولی و کسانی که با 
وقف ارتباط دارند یا گذرشــان به وقف می خورد، یک 
اصل ثابت شده است. اصلی دیگری که مختص متولی 
است، این است که تا وقتی که صالحیت دارد، می تواند 
متولی باشــد. همه اینها یک نظام جامع اســت که به 
مدیریتی جامع نیاز دارد. ما وقــف عام داریم و وقف 
خاص که می تواند هزاران موضوع داشته باشد؛ مانند 
رســیدگی به ایتام، لباس ایتام، معیشت ایتام، ساخت 
بیمارستان، مدرسه، مســجد، حوزه، دانشگاه، مراکز 
خدماتی، تولیدی، تعمیر، تجهیز و... که به روش های 
مختلفی صورت می گیرد. بــرای نمونه، ما موقوفه ای 
داریم به نام مدرســه البرز که در سال ۱338 به دست 
مرحوم حســین علی البرز تأسیس شد که همین آقای 
البرز در همان ســال یک میلیون و سیصد هزار تومان 
جایزه به دانشجویان و نخبگان می داد برای رشد علم و 
سفر به خارج کشور به منظور تحصیل و... که از محل 
موقوفاتش این ســنت حسنه ادامه پیدا کرده و تا امروز 
ماندگار اســت. در مکتب اسالم هم مابه ازاء خداوند 
است. در اسالم همه چیز قربة الی الله است. ما هر کار 
را برای خدا انجام می دهیم. من این رقبه را وقف خدا 
کردم یا این صدقــه را دادم برای خدا. حتی اگر قرص 
نانی باشد باید به جهت نزدیک شدن به خدا باشد. این 

در مکاتب دیگر وجود ندارند. 

 BBBBمادراینسازوکار،آیندهنگریهمداریم؟
بله، اقتصاد اسالمی دوراندیش است و این وقف نشانه 
دوراندیشی کسانی است که در مکتب اقتصاد اسالمی 
حرکــت کردند. واقف خیراندیش با وقفش توانســته 
است ســال های سال از مردم مسلمان گره گشایی کند 
که از دوراندیشی اوســت و البته به اقتضای نیاز مردم 
هر شهر نوع نیت ها تغییر می کند. البته ما وارثان خوبی 
برای آثار گذشــتگان مان نبودیم. بعــد از انقالب این 
جدیت حاصل شــده و برای توسعه دین، برای توسعه 
علم، برای توســعه فناوری و معنویت گذشتگان ما از 
چند ســال قبل برای امروز برنامه ریزی شده که چطور 
اداره شود. در گام دوم انقالب ما باید نگاهی به اموری 
که می تواند جامعه را ســامان دهد و نظم مالی ایجاد 
کند و مشکالت و آســیب های مادی و معنوی را حل 
کند، داشته باشیم. نگاه موجود نگاهی است که از زمان 
حکومت طاغوت تا امروز حاکم بوده که مســتأجرها 
فکر می کنند مالک موقوفه هستند، به همین علت اجاره 
نمی دهند؛ چون ماهیت وقف را متوجه نشدند. متولی 
و مستأجر باید کارشان را درست انجام بدهند تا اهداف 

مدنظر واقف محقق شود.

 تقویت مسلمانان
 از ارکان نظام مالی اسالم است

حجت االسالم سیدمحمدرضا آقامیری در گفت وگو با صبح صادق

سید مرتضی رضایی
کارشناسعلوماسالمی

نسبتاسالموعلماقتصادهموارهیکیازمهمترینسؤالهایمطرحمیانفقهاوعموممسلمانانبودهاست،اینکهاقتصاداسالمیبهعنوانیکعلموجودداردوآیامیتوان
براساسدستوراتاسالمییکنظاماقتصادیتعریفکرد؟هدفوابعادقوانینودستوراتاقتصادکهدراسالمآمدهاست،چیست؟و...؛برایپاسخبهاینپرسشهاو

بررسیاقتصاددرفقهاسالمیباحجتاالسالمسیدمحمدرضاآقامیریگفتوگوکردیمکهدرادامهمیخوانید.
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مجازستانزندگی

سامانماهور،کاربرفضایمجازی:
 سردار سپهبد حاج حســن ایرلو سفیر 
جمهوری اســالمی در یمــن و رفیق و 
همرزم حاج قاسم سلیمانی به شهادت 
رســید... این دومین سفیر ما هست که 
سعودی از ما گرفت. شهید ایرلو چندی 
قبل در یمن به ویروس کرونا مبتال شده 
بود که با کارشــکنی برخی کشــورها، 
انتقال و درمان وی بــه تأخیر افتاد و در 

نهایت به شهادت رسید.

شهیدهکریمی،کاربرفضایمجازی:
داروی جدیــد دیابت؛ روی خط تولید! 
متخصصان ایرانی امروز از یک داروی 
جدید ترکیبی به نام »گلوتریو« رونمایی 
کردند که در کنترل قند خون بسیار مؤثر 
است و می تواند عوارض جانبی بیماری 
دیابت را کاهش دهد! می تونیم روی پای 

خودمون بایستیم، فقط کافیه بخوایم.

حســنصادقینــژاد،کاربرفضای
مجازی: در ســه ماه گذشته تورم نقطه 
به نقطه ۱4 درصد کاهش یافته اســت! 
این اثر استقراض نکردن دولت رئیسی 
در همین مدت اندک است؛ اگر دولت 
روحانی از ابتدا این هیوالی نقدینگی و 
خلق پول را به جان اقتصاد نمی انداخت، 

امروز تورم یک رقمی بود.

ســخنگوی بهادریجهرمی، علی
دولــت:آنچه در رســانه ها بــا عنوان 
گرانــی بنزین منتشــر شــده، صحیح 
نیســت و سوءبرداشــت از نامه معاون 
محترم اقتصادی رئیس جمهور اســت. 
قرار نیســت بنزین گران شود و دولت 
 
ً
تصمیمات یک شــبه نمی گیرد. حتما
اگر قرار باشــد تصمیمی گرفته شود که 
در زندگــی جاری و عمومــی مردم اثر 
بگذارد، جوانب مختلف آن ســنجیده 

می شود.

محمدحسینصادقی،کاربرفضای
مجازی:  جدیدترین مطالعات نشــان 
می دهد، »آمریکا دیگر یک دموکراسی 
به شــمار نمی رود؛ بلکه کشوری است 
میان دموکراسی و خودکامگی. آمریکا 
از آنچه گمان مــی رود به جنگ داخلی 
نزدیک تر اســت.« درســت در همان 
روزهایی که میزبان کنفرانس دموکراسی 

شده اند!

فائزهطالیــی،کاربرفضایمجازی: 
رد اهل 

ُ
حیدر قربانی قاتل ســه نفــر ک

تسنن، کشــته شده و بهش میگن، فعال 
سیاســی! البد بــه گوهر عشــقی هم 
می گیــد، راوی حقیقت. ما با این حرفا 
اونا قطعنامه حقوق بشری  می خندیم، 

برامون صادر می کنن!

حسنرحیمپور،عضوشورایعالی
انقــالبفرهنگی:  در آمــاری دیگر، 
تجــاوزات و جنگ افروزی های آمریکا 
از ۱380 تــا امــروز باعــث آوارگی و 
بی خانمانــی بیــش از 6 میلیون نفر در 
افغانستان، 3/۷ میلیون نفر در پاکستان 
، 5 میلیون نفر در یمن، 4/5 ملیون نفر 
در سومالی ، ده میلیون نفر در عراق ، ۷ 
و نیم میلیون نفر در سوریه و 3/5 میلیون 

نفر در فیلیپین و لیبی شده است.

رئیس میرکاظمــی، سیدمســعود
سازمانبرنامهوبودجه: برای حمایت 
از بازنشستگان در الیحه بودجه، 200 
هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های 
بازنشســتگی دیده شده است؛ ناترازی 
صندوق هــا میراث دیگری اســت که 
دولت ســیزدهم در جهت حل آن قدم 

برخواهد داشت.

   نکته گرام   

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

»کوره هــا« دســتگاه های مهمی 
هســتند که در صنایــع گوناگون 
متالوژی و مواد استفاده می شوند؛ 
امــا در ســال های اخیر بــه دلیل 
نبود.  آن ممکن  واردات  تحریــم 
کوره تولید شــده در داخل کشور 
حتی از نمونه چینــی نیز ارزان تر 
اســت، هرچند واردات آن نیز به 
علت تحریم ها ممکن نیســت و 
ســاخت داخل توانسته است نیاز 

کشور را برطرف کند. مهم ترین ویژگی استفاده از فرآیند خأل در این 
کوره ها ایجاد اتمسفری عاری از گاز و آلودگی های محیطی، نظیر 
اکسیژن است که امکان تولید ذوب تمیزتر را فراهم می کند و رسیدن 

به دمای نزدیک 3000 درجه سانتی گراد از خواص آن است.

یم تحر شکست 
دمای باال در شرایط خأل

برنامه های کاربردی هوش مصنوعی 
AI( ( به چین کمک می کند تا بیش 

از 35 میلیارد تن انتشار کربن را تا 
ســال 2060 کاهش دهد؛ سالی 
که این کشــور متعهد شده است به 
هدف خنثی ســازی کربن دســت 
یابــد. حداقــل ۷0 درصد کاهش 
کربــن در چیــن تا ســال 2060 
با هوش  فناوری های مرتبط  شامل 
مصنوعی می شــود. فناوری هوش 

مصنوعــی را می توان برای پردازش داده های ترافیکی به منظور بهبود 
کارایی در جاده ها به کار برد. شــهری با جمعیت بیش از ۱0 میلیون 
نفر می تواند 4۱6 هزار تن انتشــار کربن را کاهش دهد که معادل ۱4 

هزار خودروی شخصی است که در طول یک سال رانندگی می کنند.

 کاهش کربن
هوش مصنوعی در خدمت محیط زیست

کاربران در این برنامه می توانند 
لباس ها و لوازم خــود را که به 
بــرای فروش  ندارند  نیازی  آن 
گذاشــته و دیگران با مشــاهده 
اجناس بقیه، می توانند کاالهای 
مــورد نظر خــود را خریداری 
میزبان  فعــال  کنند. »کمــدا« 
دختران اســت و هدفش از این 
کار کاهــش مصرف گرایــی و 
محافظــت از محیط زیســت 

اســت. حتی برای ارســال کاالها بــه خریــداران هم برای 
فروشندگان راهکارهایی دارد که پیشنهاد می کنیم با نصب این 
برنامه، از آن مطلع شوید و لباس های اضافی خود را به دیگران 

بفروشید.

 کمدا
شبکه اجتماعی خرید و فروش

 هفته های  گذشــته شــاهد صحنه هایی بودیم که 
شاید به ذهن کارگردان پت ومت هم ساخت چنین 
پالن هایی برای خنداندن مردم خطور نخواهد کرد! 
پیرزنی کــه آرام آرام در خیابان راه می رود و ناگهان 
بــر میلگردهای کنــار خیابان افتــاده و صورتش 
جراحت بر مــی دارد؛ اما ماجرا بــه این صورت 
مخابره می شود که مادر ستار بهشتی مورد حمله 
 تقصیر نظام 

ً
عوامل نظام قرار گرفته است! احتماال

است که میلگردهای یه ساختمان در حال احداث 
کنار خیابان قرار داشــته اند! یا چند هفته قبل تر که 
محمد نوری زاد که در زندان به سر می برده است، 
بعد از آزادی در هنگام ورود به منزل از خود فیلمی 
منتشر می کند و با سر و صورتی خونی، جمالت 
احساســی می گوید و حس شاعرانه به وی دست 
می دهد و خود را بسیار ناراحت نشان می دهد! این 
در حالی است که چند روز بعد، فیلمی دیگر از وی 
منتشر می شود که هنگام ورود به خانه، با نزدیکان 
خود مواجه می شــود و بساط شــور و شادی به پا 
بوده و اثری از دل نگرانی او برای ســایر زندانیان و 
آن جمالت احساسی نیست! نکته جالب تر، نبودن 
اثری از خون بر صورت اوست! عده ای می گویند 
او پس از ورود خود به خانه و تقسیم شادی هایش 
با خانواده، گویا تصمیم گرفته است فیلمی را برای 
گول زدن دیگران ضبط کند و با سس گوجه فرنگی 
خود را خونی کرده است و طوری در فیلم وانمود 

می کند که گویا دفعه اول اســت وارد خانه می شود! 
کسی نیســت بگوید که چطور یک نفر با صورت 
خونــی از زنــدان تا خانه می آید و یــک نفر به وی 
دســتمال کاغذی نمی دهد که خون ها را پاک کند! 
ماجــرای گوهرعشــقی و محمد نوری زاد نشــان 
می دهد، اپوزیســیون نظام آنقدر به پوچی و ته خط 
رسیده که تیرهای شان دیگر سطحی شده است و به 
چند روز نرسیده، ورق برگشته و مضحکه دیگران 
می شوند! اپوزیسیونی که باعث شده اند رسانه های 

ضد انقــالب به کانال های فان و ســرگرمی تبدیل 
شوند! در کنار آنها، برخی اصالح طلبان هم هستند 
کــه گویا در چنین بزنگاه هایی زبان باز می کنند و به 
خیال خودشان با انتقادهایی که می کنند یک ضربه  
کاری می زنند! در حالی که بر عکس، سطحی نگر 
و بازیچه بودن خودشــان را بیشتر نمایان می کنند. 
برای نمونه، صــادق زیبــاکالم در ماجرای گوهر 
عشقی می نویسد: »مرام و گوهر عشقی؛ قدیمی ها 
یه چیزی داشــتن به اسم مرام. یکی که افتاده بود رو 

دیگه نمی زدن؛ دس روی ضعیف تر از خودشــون 
بلند نمی کردن؛ تختی حاضر نمی شه از نقطه ضعف 
حریفش استفاده کنه؛ مهدی باکری تا آخر می مونه؛ 
اما نســل ما با افتخار یه پیرزن داغــدار رو می زنه؛ 
گلوله ساچمه ای تو تخم چشم می زنه. کجا داریم 
می ریم؟« همه اینها در حالی اســت که در تصاویر 
دوربین مداربسته نشــانی از حمله به گوهر عشقی 
نیســت! البته در چنین اتفاقاتی، صــادق زیباکالم 
تنها نیســت! عباس عبدی و مصطفی تاج زاده و... 
نمی گذارنــد که حس تنهایی به وی دســت دهد. 
ســس گوجه فرنگی نوری زاد و موتوسوران فرضی 
حمله کننده به گوهر عشقی تنها مثال های مدت اخیر 
نیستند. به یاد داریم که در ماجراهای اصفهان بر سر 
آب، برخی سعی کردند یک تروریست داعشی را به 
عنوان شهید این اتفاقات معرفی کنند! این اتفاقات 
در گذشــته بوده است و باز هم شاهد خواهیم بود، 
اما آنچه معلوم است، این است که فضای مجازی 
پــر از داده های دروغ و راســت اســت که کاربران 
امکان تمیز دادن آنها را از هم ندارند. شــاید برخی 
کارگردانــان این فضا، مانند کارگردان ســناریوی 
نــوری زاد دنبال کچــاب برای واقعــی کردن فیلم 
خود بروند، اما هستند کارگردانان دیگری که برای 
فیلم های دروغین شان حاضرند خون واقعی بریزند 
تا فروش فیلم شــان در بین مردم بیشتر شود و بیشتر 
دیده شوند؛ به همین دلیل در برخورد با خبرهایی که 
در فضای مجازی می شنویم، باید اول از همه منتظر 
مشخص شدن سرانجام آن خبر باشیم و به سرعت 
موضع گیری نکنیم، کاری کــه برخی به اصطالح 
اســتادان دانشگاه و مغز متفکر جریان های سیاسی 

هنوز در عمل به آن ناتوانند!

شــرکت های بزرگ ادعــا می کنند تــا وقتی به 
داده های شــما نام تان برچســب نخورده باشد، 
امکان ایجاد ارتباط بین آن داده و شما وجود ندارد؛ 
 می توانید هر چیزی را دوباره شناسایی 

ً
اما اساسا

کنید. ناشناس بودن یک انتزاع است.
 حتی اگر شــرکتی نام شــما را نداشــته باشــد 
 دارد(، همچنــان می تواند آدرس، 

ً
)که احتمــاال

اینترنتی، گزارش های  تاریخچه جســت وجوی 
مکانی گوشــی های هوشمند و ســایر داده ها را 
برای شناسایی شما به دســت آورد. با این حال، 
این روایت ناقــص و خطرناک همچنــان ادامه 
دارد و با همین بهانه که داده ها می توانند ناشناس 

باشند، شرکت ها مخفیانه حریم شخصی را نقض 
می کنند!

برای نمونــه، داده های صدهــا میلیون کاربر 
شامل جنسیت، قومیت، مذهب، عقاید سیاسی، 
جســت وجوهای اینترنتــی، نســخه های دارو، 
تاریخچه موقعیت مکانی و... برای فروش در بازار 
آزاد وجــود دارد. تعداد زیادی خریدار هم وجود 
 
ً
دارد که حاضر به پرداخت هزینه آن هستند و عمال

هیچ مقرراتی برای این سیرک داللی داده وجود 
ندارد.

بســیاری از دالالن داده ادعا می کنند نیازی به 
مقررات وجود ندارد، زیرا داده هایی که آنها خرید 
 به 

ً
و فروش می کنند، به افراد مرتبط نیست و صرفا

این دلیل که ســتون نام افراد را از این داده  ها پاک 
کرده اند، می توانند جزئیــات بیماری های روانی 

میلیون ها کاربر را نشان دهند. یکی از بزرگ ترین 
شــرکت های دالل داده های مالــی در دنیا، ادعا 
می کند که تمام داده هایی که می فروشد، ناشناس 
هستند. این تأکید بر ناشناس بودن فقط برای فرار 
از قوانین حریم شخص است، وگرنه هیچ داده ای 

در دنیای وب، ناشناس نیست!
کنایه ای که شــرکت های فروشــنده داده ادعا 
می کنند کــه داده های »ناشــناس« آنهــا بدون 
ریسک است، پوچ اســت: کل مدل کسب وکار 
و زمینه بازاریابی آنها بر این فرض اســتوار است 
که آنها می توانند به طور دقیق و بســیار گزینشی 
 افــراد را ردیابــی، درک و خــرده هــدف قرار 

دهند.
این استدالل فقط ناقص نیست؛ بلکه تالش 
این شــرکت ها برای پرت کردن حواس دیگران 

 نام شما را به 
ً
است. نه تنها این شرکت ها معموال

هر حال می دانند، بلکه داده ها برای ایجاد آسیب 
به داشتن نام یا شــماره تأمین اجتماعی شما نیاز 
ندارند. بسیاری از خطراتی که ممکن است با درز 
اطالعات شما، تهدیدی برای تان ایجاد کند، اصال 

نیازی به برچسب نام شما ندارد.
 برای نمونه، فهرست خریدهای برخط شما به 
همراه آدرس های تان در یکی از سایت های فروش 
داده منتشر می شود، افراد با بررسی خریدهای تان 
متوجه می شوند که فرد X کاالی Y را در خانه خود 
دارد که این کاال ارزش باالیی را شامل می شود؛ 
از اینجا به بعد فقط یک ماســک برای پوشاندن 
صــورت و یک انبر قفلی بــرای باز کردن قفل   ها 
الزم است، بدون اینکه الزم باشد نام شما را کسی 

بداند!

جاستین شرمان
نویسندهوایرد

امنیت به نام نیست

  وقتی که پت ومت 
کم می آورند!

محمد صالح نادری
دبیرگروهرسانه
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توضیحدهید.
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( با مشارکت در 
طراحی و ســاخت بنادر بزرگی، همچون بندر شهید 
رجایی و بندر شهید بهشتی، بندر پتروشیمی پارس و 
نیز بنادر کوچک چندمنظوره، در جهت تحقق اهداف 
توسعه پایدار گام های اساسی برداشته و موجب ارتقای 

امنیت در سواحل و آب های جنوبی کشور شده است.

 BBBBبهطورکلیقرارگاهچهدستاوردهاییدر
اینحوزهداشتهوچهظرفیتیبرایکشور

ایجادکردهاست؟
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( تاکنون توانسته 
است با اجرای پروژه های بندری کشور، 220 میلیون 
تن ظرفیت بندری کشور را افزایش دهد که معادل 90 
درصد ظرفیت ساخته شــده در کشور است. همچنین 
با اجرای بیش از ۱30 کیلومتر موج شــکن در کشور 
معادل 8۷ درصد ظرفیت اجراشده موج شکن را اجرا 
کرده است. در حال حاضر، قرارگاه با در اختیار داشتن 
بزرگ تریــن و مجهزترین نــاوگان الیروبی در منطقه 
خلیج فارس و دریای عمــان، امکان الیروبی به میزان 
ماهیانه 2/5 میلیون مترمکعب را دارد و با اجرای بیش 
از 58 میلیون مترمکعب الیروبی بنادر کشــور چیزی 
معــادل 88 درصد ظرفیت اجرا شــده ایــن حوزه را 

عملیاتی کرده است.

 BBBBمهمتریــنپروژههــایخاتمهیافتهودر
دســتاجرایقــرارگاهدراینحوزهچه

پروژههاییهستند؟
از مهم تریــن پرو ژه هایــی کــه قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( در این حوزه اجرا کرده اســت، 

می توان به این موارد اشاره کرد:
ـ طراحــی و اجرای بندر پتروشــیمی پارس به عنوان 
بزرگ ترین بندر پتروشیمی غرب آسیا با توان صادرات 
ساالنه 30 میلیون تن محصوالت پتروشیمی و میعانات 

گازی پاالیشگاه ها؛
ـ طراحی و اجرای بندر پارســیان به منزله بزرگ ترین 

بندر صادرات و واردات صنایع معدنی در ایران؛
ـ طراحی و اجرای فاز ۱ طرح توسعه بندر شهید بهشتی 

چابهار به ظرفیت اسمی 8/5 میلیون تن کاال در سال؛
ـ طراحــی و اجــرای فازهــای اول و دوم و مرحلــه 
نخســت فاز سوم طرح توســعه بندر شهید رجایی به 
عنوان بزرگ ترین بندر تجاری و پایانه کانتینری کشور 
با ظرفیت ساالنه تخلیه و بارگیری کانتینری حدود ۷ 

میلیون T.E.U ؛
ـ طراحی و اجرای حوض های خشــک بندرعباس به 
عنوان بزرگ ترین حوض های خشک کشتی سازی در 

کشور؛
ـ طراحی و اجرای اســکله صادراتی بندر ماهشهر با 
امکان پهلوگیری شش کشتی با ظرفیت حداکثر 800 

هزار تن به منظور صادرات و واردات مواد نفتی؛
ـ احداث بندر خدماتی تنبک، در پایگاه 2 پارس جنوبی 

به عنوان اولین و بزرگ ترین بندر کیسونی کشور.

 BBBBبــاتوجهبهاهمیتســواحلمکرانو
تأکیدرهبرمعظمانقالببراســتفادهاز
اینسواحل،قرارگاهچهاقداماتیدراین

منطقهانجامدادهاست؟

در سیاست های کلی برنامه ششــم توسعه کشور نیز 
توجه ویژه به توســعه سواحل مکران مورد توجه رهبر 
معظم انقالب قرار گرفته اســت و تمام ســازمان ها و 
وزارتخانه های کشــور موظفنــد همکاری های الزم 
برای این مهم را در برنامه ششــم توسعه کشور به کار 
گیرند. در سواحل مکران، بندر چابهار از ظرفیت بسیار 
مناســبی برای توسعه برخوردار اســت. این بندر تنها 
بندر اقیانوسی کشور به شــمار می آید و دسترسی این 
بندر به آب های آزاد موجب شده است که کشورهای 
آسیای میانه، هند، چین، افغانستان، پاکستان، عراق و 
کشورهای اروپایی نیز مایل باشند از این بندر برای عبور 
کاالهای خود استفاده کنند.در سال ۱386 اجرای فاز 
نخست این بندر از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به 
صورت EPC به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
سپاه واگذار شــد. قرارگاه خاتم در فاز نخست طرح 
توسعه بندر شهید بهشتی ۱/5 5 کیلومتر موج شکن در 
امتداد موج شــکن موجود احداث کرد که بزرگ ترین 
موج شکن توده سنگی و آرمور کشور به شمار می آید. 
ارتفاع این موج شکن در آب 23 متر و عرض آن 85 متر 
است و کشتی های با آبخور ۱6 متر امکان پهلوگیری در 
بندر شهید بهشتی چابهار را خواهند داشت. همچنین 
در این پروژه، ۱/۷ کیلومتر اسکله شامل 2 پست اسکله 
کانتینری و 3 پست اسکله چندمنظوره با ظرفیت 50 تا 
۱00 هزار تن ایجاد شــده است.  با افتتاح فاز نخست 
این بندر ظرفیت آن از 2/5 میلیون تن در ســال به 8/5 

میلیون تن رسید.

 BBBBباتوجهبهاینکهتأمینماشــینآالتدر
شرایطتحریمبرایاجرایاینپروژههااز
مهمترینمسائلاست؛آیاقرارگاهدراین

مسیردچارمشکلنشدهاست؟
این تحریم ها همیشــه برای کشور ما یک فرصت بوده 
است. گفتن این نکته خالی از لطف نیست که با توجه 
به شرایط تحریم، برای تأمین دستگاه الیروب در کشور 
مشکالت زیادی وجود داشــت؛ اما قرارگاه خاتم در 
همان شــرایط بهترین نوع الیروب را به بندر شــهید 
بهشــتی چابهار آورد. هم اکنون قــرارگاه با در اختیار 
داشــتن بزرگ ترین و مجهزترین نــاوگان الیروبی در 
منطقه خلیج فــارس و دریای عمان، امکان الیروبی به 
میزان ماهیانه 2/5 میلیون مترمکعب را در اختیار دارد 
و با الیروبی ۱6میلیون مترمکعبی در این بندر، قرارگاه 
 شــبه جزیره ای به مساحت 2۱5 هکتار به خاک 

ً
عمال

ایران اضافه کرد.

 BBBBامروزهدرکشــورهایمختلــفدنیااز
مصالحالیروبیبرایاســتحصالزمین
وافزودنخشــکیبهاراضیســرزمینی

استفادهمیشــود.آیاقرارگاههمازاین
روشاستفادهمیکند؟

بله. مهم تریــن چالش در پروژه هــای الیروبی انتقال 
و تخلیــه مصالح حاصل از الیروبی اســت که انتقال 
آن ضمن اثرات مخرب زیســت محیطی ، هزینه های 
ســنگین در بر خواهد داشــت؛ از ایــن رو در عمده 
پروژه های الیروبی در ســطح دنیا تــالش بر این بوده 
است که از مصالح الیروبی شــده در صورت امکان 
برای استحصال زمین استفاده شود که مثال های زیادی 

در سراسر دنیا در این زمینه وجود داشته است.
 به منظور ساخت 

ً
در کشورهای اطراف خودمان، صرفا

جزیره و نه به عنوان اقــدام تبعی الیروبی، پروژه های 
کوچک و بزرگ زیادی در جنوب و شــمال کشــور 
ساخته شده یا در دست ســاخت است. جزایر نخل 
دیرا ، جمیرا و ابوظبی و جزیره نقشه جهان در امارات 
بالغ بر ۱۱5 کیلومتر مربع مســاحت داشته و بیش از 
600 کیلومتر به خط ســاحلی امارات افزوده است، 
همچنین جزایر متعدد در عربستان، قطر و بحرین در 
حال حاضر در دست ساخت است و حتی در دریای 
خزر دولت آذربایجان 4۱ جزیره در دســت ساخت 
دارد. در مســیر نیل به این هدف، نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران اگرچه در طول هشت سال 
دفــاع مقدس و در یک نبرد نامتقــارن، اجازه تصرف 
حتی یک وجب از خاک کشــور را به دشمن ندادند؛ 
اما پس از جنگ نیز از حرکت باز نایســتادند تا جایی 
که سپاه پاســداران انقالب اسالمی به صورت ویژه از 
طریق مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
توانسته با اجرای چندین پروژه دریایی و با استفاده از 
مصالح الیروبی، ۷00 هکتار به اراضی کشور اضافه 
کند. از مهم ترین این پروژه ها می توان به اســتحصال 
حدود 2۱5 هکتار در بندر شهید بهشتی و حدود 300 
هکتار زمین در بندر شهید رجایی و حتی استحصال 
زمیــن ۱4 هکتاری در ضلع غربی بندر کیش اشــاره 
کرد.  پروژه اخیر در کیش که در راستای افزایش عمق 
حوضچه اســکله 35000 تنی جزیره کیش صورت 
می گیــرد، عمق این حوضچه را از 2 متر به حدود ۱2 
متر می رساند و زمینه پهلوگیری کشتی های عظیم را 

فراهم می کند.

 BBBBلطفًادرزمینهاجرایپروژهبندرپارسیان
وکارکردآنتوضیحدهید.

بندر پارســیان اولیــن و بزرگ تریــن بندر تخصصی 
صنعتی، معدنی و نفتی در ایران است که نیازهای تخلیه 
و بارگیری صنایع عمده انرژی  بر شــامل پتروشیمی، 
فوالد، آلومینیوم و ســیمان را پاســخگو خواهد بود. 
صنایع انرژی بر نیز نوع خاصی از صنایع مادر در کشور 

را شامل می شود که سهم انرژی مصرفی آنها، نسبت به 
دیگر عوامل تولید از قبیل مواد اولیه، نیروی کار و غیره، 
در مقایسه با صنایع دیگر باالست و نقش تعیین  کننده  ای 
در قیمت نهایی محصول دارد. این بندر در شهرستان 
پارســیان در غرب اســتان هرمزگان و 30 کیلومتری 
عســلویه واقع شــده اســت و به عنوان دروازه اصلی 
واردات مــواد خام و صــادرات محصوالت تولیدی 
محصول مشترک قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
و سازمان ایمیدرو زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است.  این پروژه شامل ۱500 متر موج شکن 
اصلی، 4 پســت اســکله با امکان تخلیه و بارگیری 
حدود 9 میلیون تن انواع کاال در سال است که ظرفیت 
شناورهایی تا ۷0 هزار تن با حداکثر عمق آبخور ۱5/5 
متر در طراحی  ها لحاظ شده و در حال حاضر اسکله 

شماره پنج و هفت آن تکمیل شده است.

 BBBBلطفًادرخصــوصفعالیتقرارگاهدر
حوزهایجــادبنادرکوچکمردمیوتأثیر
آندراقتصادمردممحلیجنوبکشــور

نیزتوضیحدهید.
یکی از اهداف اصلی و محوری نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایــران از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی 
تاکنون، عدالت گســتری و توسعه رفاه عمومی به ویژه 
در مناطق محروم کشــور بوده اســت. در ســال های 
اخیر این موضوع بیش از پیش مورد توجه واقع شده و 
اقدامات بسیاری در این راستا تعریف شده و به انجام 
رسیده است. از جمله این اقدامات، پروژه ملی احداث 
موج شکن های طرح توسعه بنادر چند منظوره کوچک 
در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و جزایر جنوبی 
کشور اســت که منافع اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی 
سرشــاری را برای کشــور در پی خواهد داشت. این 
پروژه عبــارت اســت از احداث حــدود 300 بندر 
کوچک در سواحل و جزایر جنوبی کشور که در اختیار 
بهره برداران محلی و ساحل نشینان جنوبی کشور قرار 

خواهد گرفت.
میزان اهمیت و نقش تأثیرگذار پروژه موج شکن های 
طرح توسعه بنادر چند منظوره کوچک به حدی است 
که از همــان مراحل آغازین طرح، تأثیر شــگرف آن 
در عرصه های گوناگون و در تمام گســتره استان های 
ساحلی جنوبی آشــکار شده است. اشتیاق، پشتیبانی 
و اســتقبال وصف ناشــدنی مردم مناطق مختلف از 
حضور قرارگاه در این مناطق، بی شــک به دلیل نقش 
بی بدیل این پروژه در توســعه کسب وکار، اشتغالزایی 
و افزایش سطح رفاه عمومی بوده که نتیجه آن افزایش 
سطح رضایت مندی هموطنان از نظام وتعمیق وحدت 
 در بین هموطنان 

ً
و همبستگی ساحل نشینان خصوصا

اهل تشیع و تسنن بوده است. 

 BBBBآیاقرارگاهدرراســتایمدیریتدانشو
ثبتتجربیاتحاصلازاجرایپروژهها

نیزاقداماتیداشتهاست؟
درراســتای اجرای رهنمود های رهبر معظم انقالب 
در خصوص نهضت تولید علم در کشــور، قرارگاه به 
صورت نظام مند نســبت به تدوین تجربیات باارزش 
پروژه های خود در قالــب کتاب های تخصصی اقدام 
کرده است و تاکنون موفق به انتشار بیش از 200 عنوان 
کتاب تخصصی و بیش از 2200 عنوان مقاله شــده 
است و با حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی 

این تجارب و توانمندی ها را انتقال می دهد. 

قرارگاهســازندگیخاتماالنبیاء)ص(بهمنظورشکســتنانحصارشرکتهایخارجیدرزمینهطراحیوساختسازههایدریاییوعملیاتالیروبیبنادردرآبهایعمیقبهعرصهدریاییواردشدودرابتداباتشکیلقرارگاه
سازندگینوح)ع(پروژههایعظیمیدراینحوزهاجراکردوپسازآنباگسترشاینحوزهدرقالبهلدینگتخصصیدریاییسعیکردبسترخودکفاییکشوررادراینزمینهفراهمکند.درهمینزمینهمصاحبهایبامهندس

سعیدرضامختاری،مدیرعاملهلدینگتخصصیدریاییقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(انجامدادیمتادربارهابعادایناقداماتتوضیحدهند.

پیشتاز در پروژه  های 
دریایی

 از نظر علمای علم سیاست، ژئوپلیتیک 
یا جغرافیای سیاسی، بررسی تأثیر عوامل 
جغرافیایی شــامل وســعت، موقعیت و 
شکل کشور بر رفتار دولت هاست؛ اینکه 
چگونــه موقعیت مکانی، اقلیــم، منابع 
طبیعی، جمعیت و یک تکه زمینی که یک 
دولت روی آن قرار گرفته  است، گزینه های 
سیاســت خارجی دولــت و جایگاه آن 
 را در سلســله مراتب دولت هــا تعییــن 

می کند.
برتری هــای ژئوپلیتیک کشــورها به 
طور مشخص بر اساس امتیازهای محیط 
جغرافیایی کشــورها تعیین می شــود و 
بهره بردن از ایــن برتری ها و تالش برای 
دستیابی به چیرگی های جغرافیایی تازه و 
ارتقای اهمیت برتری های قبلی در محیط 
بین الملــل از اهداف مهم کشــورها در 

عرصه بین الملل است.
در تلقی بین الملل، از قدرت به عنوان 
موتــور محرکه نظــام بین الملل و هدف 
اصلی رفتــار دولت ها در کســب منافع 
و رفــع تهدیدها یاد می شــود. مهم ترین 
شــاخصه قــدرت، پویایی اســت و این 
ویژگی سبب می شود تا جایگاه کشورها 
در سلسله مراتب قدرت در نظام بین الملل 

پیوسته تغییر پیدا کند.
عواملی کــه در ژئوپلیتیک مؤثرند؛ به 
دو دسته کلی، عوامل ثابت و عوامل متغیر 

تقسیم بندی می شوند.
یکــی از مهم تریــن عوامــل ثابت، 
»وســعت خاک« کشــور است. وسعت 
خاک از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی 
در سرنوشت کشــورها اثر بسزایی دارد. 
چنانچه این وســعت با عوامل مســاعد 
دیگری از قبیــل حاصلخیزی خاک، آب 
و هوا، منابع طبیعــی و جمعیت کمی و 
کیفی مناســب توأم شود، موجب قدرت 
و پیشرفت می شــود و نقش آن در مسائل 

جهانی بسیار تأثیر خواهد داشت. 
آنچه امروز در کشــورهایی همچون 
هلنــد، امــارات، ژاپن و قطر مشــاهده 
می شــود که با اســتحصال دریا سعی در 
وسعت خاک سرزمین خود دارند، از این 

دست است.
 جزایــر نخل دیرا ، جمیــرا و ابوظبی 
و جزیــره نقشــه جهان در امــارات بالغ 
بــر ۱۱5 کیلومتر مربع مســاحت دارد و 
بیــش از 600 کیلومتر به خط ســاحلی 
امــارات افزوده اســت، همچنین جزایر 
متعــددی در عربســتان، قطــر و بحرین 
در حــال حاضــر در دســت ســاخت 
اســت و حتــی در دریای خــزر دولت 
 آذربایجان 4۱ جزیره در دســت ساخت

 دارد.
در مســیر نیل به این هدف، نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران اگرچه در 
طول هشت ســال دفاع مقدس و در یک 
نبرد نامتقارن، اجــازه تصرف حتی یک 
وجب از خاک کشور را به دشمن ندادند؛ 
اما پس از جنگ نیز از حرکت باز نایستادند 
تا جایی که سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به صورت ویژه از طریق مجموعه قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( توانسته با 
اجرای چندین پروژه دریایی و با استفاده 
از مصالح الیروبی، ۷00 هکتار به اراضی 

کشور اضافه کند.

مجید ترابی
سرپرستروابطعمومیقرارگاه

220 میلیون تن ظرفیت بندری کشور  را 
افزایش دادیم

 نقش سپاه در افزایش 700 هکتاری مساحت ایران 
در گفت وگو با مهندس سعیدرضا مختاری، مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(
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سردار غرب

برای اولین بار که با هم صحبت 
کردیم، اضطراب عجیبی داشتم. 
غالمعلی بــه نظرم مردی پــر صالبت و 
مهربان آمد، سخنش را با عشق به خدا آغاز 
کــرد. به دنبــال مدینه  فاضلــه  علی )ع( 
می گشت. هنوز طنین صدایش در گوشم 
می پیچد: باید خودت را برای یک زندگی 
پر دردســر آماده کنی. زندگــی که جای 
مشخصی ندارد، اگر در ایران جنگ تمام 
شد، کشورهای دیگر هست. مطمئن باش 
تا زمانی که من زنده هستم و در روی زمین 
جنگ میــان حــق و باطل وجــود دارد، 
نمی توانــم یک جا زندگی کنــم. تو باید 
خودت را برای چنین زندگی ای آماده کنی. 
مادیات در زندگی من جایی ندارد. برای 
چند ثانیه سخنانش را در ذهنم مرور کردم 

و بعد با تمام وجود شرایطش را پذیرفتم.
بهنقلازهمسر
شهیدغالمعلیپیچک

غالمعلی پیچک سال ۱338 در تهران متولد 
شد. در ۱6 سالگی با بهترین معدل، مدرک 
دیپلم را دریافت کرد و همان سال در کنکور و 
رشته انرژی اتمی وارد دانشگاه شد. با تجاوز 
عراق به ایران، غالمعلی عازم جبهه های نبرد 
شد. با توجه به لیاقت ها و شجاعت هایی که 
در درگیری های کردستان از خود نشان داد، 
به عنوان فرمانده عملیات سپاه در محور غرب 
کشــور در ســال ۱359 منصوب شد. 20 
آذرماه ۱360در عملیات مطلع الفجر در نوک 
پیکان گردان و در منطقه »قاسم آباد« واقع در 
ارتفاعات »برآفتاب« با نیروهای دشمن تن به 
تن درگیر شد و بر اثر اصابت گلوله به گلو و 

سینه اش به شهادت رسید.

دل مان به شما گرم است

 
آقاجان! قرار اســت در کجــای این قصه 
زندگی، وصال رخ بدهد؟ قرار اســت در 
کدامین مدار دلتنگی، این فراق ناآشنا از 
دایره هســتی رخت برکند قرار است در 
کدامین عقربه زمان این زنجیره ناشکیبایی 

گسسته شود.
موالی من! گفتن تمام این »قرار است «ها 
از روی آشفته حالی و دلتنگی است. باور 
کنید ما همچون کویری سوزان که تشنه آب 
باشد بی قرار آمدن تان هستیم. ما کسی جز 
شــما را نداریم. تمام هستی مان شمایید. 
به دلگرمی شماســت که حرف می زنیم؛ 
به عنایت شماســت که قــدم برمی داریم 
 و بــه حمایــت شماســت کــه جرئت

 می گیریم.
یــا صاحب الزمان)عــج(! می دانــم که 
می دانی در این صخره دلم به قدر خوشه 
گندمی اطاعت نیســت؛ اما آنقدر باران 
دیده ام را به این صخره چکانده ام که انتظار 
معنا شود. آنقدر ابر چشمانم را باالی سر 
این صخره سیاه  گســترانده ام تا یک روز 
همانطور که دریا افق را به آغوش می کشد، 

شما را به آغوش کشم.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

حضرت فاطمه)س(: به خدا سوگند، اگر حّق یعنی خالفت و امامت را به اهلش سپرده بودند و از عترت 
و اهل بیت پیامبر)ص( پیروی و متابعت کرده بودند، حّتی دو نفر هم با یکدیگر درباره خدا و دین اختالف 
نمی کردند و مقام خالفت و امامت از سوی افراد شایسته یکی پس از دیگری منتقل می گردید و در نهایت 

تحویل قائم آل محّمد)عّج( می شد که او نهمین فرزند از امام حسین)ع( است.
بحاراالنوار:ج36،ص352،ح224

زعامت شایستگان  امامان 
   صادقانه    

آدمی تا زنده  اســت، مراقب آن اســت که چه خوراکی به دهان می گذارد و از چه غذایی انرژی دریافت 
می کند. مراقب است تا غذای کثیف و آلوده نخورد و خود را بیمار نکند، به همان اندازه ذهن آدمی نیازمند 
خوراک پاکیزه و تمیز است، ذهنی که با افکار کثیف و مسموم آلوده و بیمار شود، اندیشه پاک از آن تراوش 

نمی کند. خوراک ذهن چه بسا تعیین کننده پاکی و تمیزی غذای جسم باشد.

 خوراک ذهن
   صبحانه    

 ساعت شش و چهل دقیقه سر پارک  وی 
پیاده شــدم. هنوز هوا روشن نشده بود. 
زیپ کاپشنم را باال کشیدم و کالهم را روی سرم 
محکم کردم. از اینکه این ســاعت قرار گذاشته 
بودم، پشــیمان شــدم؛ اما باید به جــالل ثابت 
می کردم که می توانم حال دیگران را خوب درک 
کنم. جلوی دکه روزنامه فروشــی مردی با گونی 
بــزرگ ایســتاده بــود و رهگــذران خواب آلود 
صبحگاهــی را به خرید گردو دعوت می کرد. دو 
سه نفر هم مشغول پهن کردن بساط شان بودند. با 
تعجب نگاه شــان کردم و باز از سرما لرزیدم. سر 
ظفر با جالل قرار داشــتم؛ قدم هایم را تند کردم. 
هرچه جلو می رفتم پاهایم در حال یخ کردن بود. 
ســردی دی ماه و ســوزی که از طــرف کوه های 

پربــرف وزیدن می گرفت، بیشــتر از آنی که فکر 
می کردم اذیتم می کرد. از کنار پیرزنی دستفروش، 
پســر گل فروش و دکه تنقالت گذشتم؛ همه در 
خودشان کز کرده بودند. خودم را هر طور که بود به 
ایستگاه ظفر رساندم. جالل همانجا منتظرم بود. با 
هم مشغول صحبت شدیم. جالل این مسیر را تا 
رسیدن به انقالب پیاده می رفت. می گفت یک روز 
که ماشــینش خراب شــده، نمک گیــر خیابان 
ولی عصــر شــده و دلش پیش دســتفروش های 
سرمازده  این خیابان مانده است، همیشه می گفت 
تا وقتی که از پشــت شیشه ماشین به خیابان نگاه 
کنی، حال بچه هایی را که برای تمیز کردن شیشه 
ماشــین التماس می کننــد، نمی فهمــی. به هر 
دستفروشی که می رسید حتی به اندازه کمی هم که 
 با این کارت دنیا 

ً
شده، خرید می کرد. گفتم: »مثال

رو نجات دادی...!« خندید و چیزی نگفت.
هوای سرد تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود و 
داشتم می لرزیدم، اما به خاطر قولی که داده بودم، 

تحمل  کردم. دست هایم را تا انتها در جیبم فرو 
کردم و با عصبانیت گفتم: »پس این کافه کو؟« 
جالل با لبخند به ســمتی اشــاره کرد و گفت: 

»ایناهاش! حوصله کن.«
با ذوق و خوشحالی و به سرعت خودم را توی 
کافه چپاندم و پشت یکی از میزها نشستم. شیر 
گرم و کیک مورد عالقه ام جلویم بود و هیچ چیز 
اینقدر خوشحالم نمی کرد. دلم نمی خواست آن 
را با هیچ چیــز دیگری عوض کنم. گرمای کافه 
و بوی عود حال خوشــی داشــت. گفتم: »ولی 
 احســاس 

ً
جالل دو ســاعت پیاده اومدم، کامال

کردم اینا تو این هوا چی می کشن تا یه قرون دوزار 
دربیارن...« جالل آرام چایی اش را ســر کشید. 
به پسرک دستفروش پشــت شیشه اشاره کرد و 
گفت: »تا وقتی منتظر رسیدن به این کافه و شیر 
گرم و صبحانه بودی، حتی ذره ای از حال اینا رو 
درک نکــردی...« و به فکر فرو رفت. تکه کیک 

بدجور توی گلویم ماسید.

   داستان    

وی پیاده  ر

نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

بانوی نور
 

از غم افتاده به جان، دردی ِز خنجر بیشتر
بغض کرده هم قلم، هم خط و دفتر بیشتر

دل سراپا ُحزن دارد، هم محرم، هم صفر
فاطمیه می شود این شوِر محشر بیشتر

گوید از گودال و خنجر از سری بر روی نی
دل ولی پر می کشد، تا پشت آن در، بیشتر

گاه می گویند، سر در چاه دارد آسمان
زنده می گردد غِم آتش به معجر بیشتر

روضه خوان می گفت از افتادِن دست و علم 
یاِد َدر افتادم و بازوِی مادر بیشتر

گرچه جانسوز است تفسیِر یتیم و ریسمان
ریسمان بر گردنی، آید به منظر بیشتر

فتان و خیزان می دوید
ُ
تا به مسجد گوهری، ا

چشم ها خون گریه کرد و چشم دختر، بیشتر 

چون که اسما طفل را پیچید، زینب بغض کرد
کاش می ماندی کنارم، ای برادر بیشتر

تازیانه، میخ، سیلی، آتش و دیوار و در
تا قیامت ضّجه دارد، صبِر حیدر بیشتر

عالمی گردد فدایش که شکست و َدم نزد
درد فرمان داد، اما عشق رهبر بیشتر

ار« فرمودش ولی
ّ

مَّ الد
ُ
بارها »الّجار ث

حرمت همسایه بشکستند آخر، بیشتر

نه نشان، نه بارگه، نه گنبد و گلدسته ای
شد از این غربت دلم یکباره پرپر، بیشتر 

 گردی از غبار چادرش
ِ

ما همه محتاج
مانده ایم عمریست از هر چیز دیگر، بیشتر

بوی هیئت، بوِی عطِر چاِی ناِب روضه اش
نیست در عالم ازین محفل معطر، بیشتر

 َربِّ الکعبه« گفت و قلب مان بی تاب شد
ُ

زت
ُ
»ف

ل َوفاتی« پای تا سر، بیشتر  سوخت از »عجِّ

از ازل مشکل گشایی کرده  او، هر روز و شب
چون که می گفتیم مادر، صد برابر بیشتر

مادرا تعجیل کن با یک دعایت در ظهور
پیش از آنکه عالمی گردد پر از شر بیشتر

معصومهحکمتی

   کتیبه سبز    

 در اروپا کسی منتظر پناهجویان نیست! / 
با سخت گیری اتحادیه اروپا علیه مهاجران، پناهجویان با در بسته مواجه می شوند.                                                                      کارتونیست: آرکادیو اسکویول از کاستاریکا

   تلخند    

 اگر فکر می کنید فرزند شــما به اندازه کافی می خوابد، ممکن اســت در 
اشتباه باشید. طبق نظر کارشناسان، بیشتر بچه ها کمتر از آنچه والدین شان 
تصور می کنند، می خوابند. تحقیقات نشــان می دهــد، خواب به اندازه، 
تغذیه و ورزش برای سالمتی فرزند شما اهمیت دارد. دانشمندان معتقدند، 
خــواب کم با افزایش وزن و ایجاد دیابت نــوع 2 ارتباط دارد. اگر والدین 
 فرزندان آنها نیز این 

ً
خــواب را برای خود در اولویت قرار ندهند، احتماال

کار را نخواهند کرد. توصیه هایی که می توانید برای کمک به خواب بهتر 
و طوالنی مدت کودکان انجام دهیــد: زمان خواب را تنظیم و اجرا کنید. 
تلویزیــون، رایانه، بازی های ویدئویی و ... را محدود کنید. تلفن ها را دور 
از اتاق خواب نگه دارید. حدود 30 دقیقه قبل از خواب یک برنامه معمول 
ایجاد کنید و با فرزندان خود فعالیت های آرام و آرامش بخش داشته باشید. 
اولویت هایی را برای کودکان خردســال تعیین کرده و به کودکان بزرگ تر 
کمک کنید تا خودشــان تعیین کنند. طبق نظر انجمــن اطفال، نیازهای 
خواب با توجه به سن متفاوت است و با بزرگ شدن کودکان کمتر می شود. 
نیازهای خواب در هر سن به شرح زیر است:  نوزادان  تا دو ماه: ۱2 تا ۱8 
ســاعت. نوزادان چهار تا ۱2 ماه: ۱2 تا ۱6 ساعت . کودکان نوپا یک تا دو 
ســال: ۱۱ تا ۱4 ساعت. کودکان پیش دبستانی ســه تا پنج سال: ۱0 تا ۱3 
ساعت . کودکان مدرسه ای شش تا ۱2 سال: 9 تا ۱2 ساعت. نوجوانان۱3 

تا ۱8 سال: 8 تا ۱0 ساعت وـ بزرگساالن ۱8 سال به باال: ۷ تا 9 ساعت.

    سالمت    

اندازه خواب
زهرا وحیدی نیا

کارشناسعلومتغذیه

افرادی در اجتماع هســتند که گاهی با رفتار و کردارشان سبب 
آزردگی خاطر و ناراحتی دیگران می شــوند. این افراد اختالل 
شخصیتی دارند و اغلب گمان می کنند که هیچ گونه ناراحتی و اختاللی 
ندارند. اصرار بر حفظ خصوصیات و ذات خود سبب می شود که آنها در 

این وضعیت باقی بمانند و دیگران را آزار  دهند.
 برای چگونگی برخورد با این گونه افراد که گاهی غیر قابل تحمل هستند، 

نکاتی ارائه می شود:
 وجود افراد تحمل ناپذیر را بپذیرید. اولین گام رو به رو شــدن با واقعیت 
و پذیرفتن آن اســت، پس وجود افراد تحمل ناپذیر و بدخلق را بپذیرید؛ 
چراکه ســرانجام با آنها روبه رو خواهید شــد. خشــم خود را در مقابل 
ایــن افراد مهار کنیــد. آرامش تان را حفظ کنید و به ســوی آنها کلمات 

خشونت آمیز پرتاب نکنید.
 وقتی شــما را ناراحت می کنند، از بروز احساسات خاص، مانند گریه، 
جلوگیری کنید؛ چراکه این کار ســبب برانگیختن این افراد می شود تا به 
رفتار و حرکات مشکل آفرین خود را ادامه دهند، سعی کنید آنها را نادیده 

بگیرید. از عزت نفس خود دفاع کنید. 
اگر با فردی ارتباط دارید که سعی می کند از شما تصویر بدی ایجاد کند، در 
این صورت باید گام های مؤثری برای حفظ و تداوم تصویر مثبت از خود 

بردارید؛ چراکه بیشتر اوقات این افراد دارای حس مبارزه طلبی هستند.

   راه نرفته    

رفتار  با غیر قابل تحمل ها
محمد مفیدی
مشاورخانواده

درگذشت جانباز مدافع حرم سروان پاسدار سید علی اکبر عمرانی   مدیر دفتر معاونت آموزش و پژوهش 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه را به خانواده و همکاران آن مرحوم تسلیت می گوییم.

معاونت آموزش و پژوهش نمایندگی ولی فقیه در سپاه


