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روز  ارتش با نمایش عمومی پهپاد کمان 22 و رونمایی از سامانه موشکی دزفول برگزار شد  

اقتدار ستاره ها
رئیس جمهور: کوچک ترین تحرک دشمن از چشمان نیروهای مسلح دور نمی ماند

  کوچک ترین تحرک دشــمن از چشمان نیروهای مسلح دور 
نمی ماند

ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری در جوار حرم امام 
خمینی )ره( ضمن تبریک این روز به ارتش ایران، طی سخنانی 
بــه دشــمنان خصوصــا اســرائیل هشــدار داد:  »کوچک ترین 
تحرکی از ســوی دشمن از چشــمان تیزبین نیروهای مسلح ما 
مخفی نیســت. اسرائیل )رژیم صهیونیستی( بداند کوچک ترین 

تحرک آنها از چشــم نیروهای مسلح ما مخفی نمی ماند و اگر 
کوچک تریــن حرکتی از ســوی آنها رخ دهــد، مقصد نیروهای 
مسلح ما مرکز اسرائیل )رژیم صهیونسیتی( خواهد بود و قدرت 

نیروهای مسلح ما شما را آرام نمی گذارد«.
رئیس جمهوری ادامه داد:  »بصیرت ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در بهمن ۵۷ جلوه زیبایی از میثاق با امام بزرگوار از خود به 

یادگار گذاشت که بهترین جلوه بر بصیرت ارتش است«.

رئیسی با بیان اینکه »همراهی با مردم و دفاع از ارزش های 
انقالب اسالمی در کارنامه ارتش جلوه گر است«، گفت: »ارتش 
جمهــوری اســالمی ایران در دفــاع مقــدس در عملیات های 
مختلف بسیار خوش درخشید. عملیات بیت المقدس، عملیات 
فتح المبیــن، عملیات ثامن االئمه و بســیاری از اقداماتی که در 
جبهه های حق علیه باطل توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران 

در زمین، در دریا و در آسمان انجام شد«.

وی با اشاره به شهدای ارتش بیان کرد: »چهره های نامداری 
از شــهدا که همواره نام آنها زینت بخش هر کوی و برزن است 
و ما به آنها افتخار می کنیم زیرا این افراد حماسه آفرینی کردند 
همچنین از خــود اخالص، مردم داری، شــهامت، شــجاعت، 

صالبت و ایستادگی در مقابله با دشمن را به یادگار گذاشتند«.
رئیس جمهور تأکید کرد: »شــهدای ارتش بــرای عصرها و 
نســل ها الگوهای ماندگار شــدند این حرکات هیچ گاه از خاطر 
ملــت ایران محو نخواهد شــد و تاریــخ همواره ایــن افراد را 
به عنوان افتخارآفرینان کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران و ارتش بزرگ ما یاد می کنند«.
رئیســی با بیــان اینکه همــکاری و برادری ارتش و ســپاه 
مثال زدنــی اســت، اظهــار کــرد: »نیروهــای مســلح ایــران 
توانمندی های بسیاری دارند. محوری ترین توانمندی این نیروها 
مخلص، مکتبی، بامهارت و آموزش دیده، خطرپذیربودن است 

که آماده اند با هر دشمنی مواجه شوند«.
او ادامه داد: »مهم ترین مؤلفه قدرت در جمهوری اسالمی، 
مــردم متدین دلــداده به خــدا هســتند، نیروهای مســلح ما 

آموزش دیده، مخلص و انقالبی هستند«.
رئیس جمهــور گفــت: »نیروهای مســلح ما بعــد از جنگ 
تحمیلی به بازسازی خود پرداختند و امروز توانمندی نظامی ما 
در جهان زبانزد اســت. ارتش، خیلی خوب از فرصت تحریم ها 
برای توانمندشــدن اســتفاده کرد، صنایع نظامی ما در بهترین 

شرایط قرار دارد و باید از این صنایع در کشور بهره ببریم«.
رئیســی با اشــاره به اعتراف آمریکا مبنی بر اینکه »در تمام 

تحریم ها و فشــارها، فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده 
اســت«، افزود: »این سرنوشــت همه کسانی اســت که علیه 
جمهوری اســالمی ایــران اقدام کنند. پیام ایــن اقتدار به همه 
محرومان عالم این است که نیروهای مسلح ما نقطه امید برای 

مظلومان و مستضعفان در سراسر جهان هستند«.
رئیس جمهــوری در پایــان اظهــار کــرد: »بنده بــه عنوان 
خدمتگزار مردم از تمام فرماندهان و نیروهای مســلح تشــکر 
می کنم؛ زیرا امروز ارتش جمهوری اســالمی ایران در دل مردم 
جــای دارد و این ارتش تحت فرماندهــی معظم کل قوا برای 
انجــام مأموریت های محوله آمادگــی دارد و این آمادگی برای 
کشــور ما توفیق بســیار بزرگی اســت که باید برای این توفیق 

خداوند متعال را همواره شاکر باشیم«.
رژه تجهیزات پهپادی، سامانه های موشکی و جنگال نیروی 

پدافند
گفتنی است، نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران هم زمان بــا روز ارتش، تجهیزات و دســتاورد های جدید 
خود در حوزه راداری، کشف، سامانه های پهپادی، جنگال، انواع 

موشک ها و کنترل فرماندهی را به نمایش گذاشت.
رژه سامانه موشکی »دزفول« در مراسم روز ارتش

هم زمان با رژه 29 فروردین در تهران و روز ارتش جمهوری 
اســالمی ایران، سامانه پدافند هوایی »دزفول« که نمونه ایرانی 
ساخته شــده بر اساس ســامانه روسی »تور« اســت، به همراه 
موشــک های زمین به زمین فتــح 360، لبیک )نقطه زن شــده 
راکت های قبلی( و همچنین ســامانه پدافند هوایی »مجید« به 

نمایش درآمد.
اولین نمایش عمومی پهپاد کمان ٢٢ در  رژه روز  ارتش

همچنیــن پهپاد چندمنظوره  بردبلنــد و راهبردی کمان 22 
نیــروی هوایی ارتش برای اولین بار در این مراســم در معرض 
دید عموم قرار گرفت. »کمان 22« که در تاریخ ششــم اســفند 
۱399 رونمایی شــد، اولین پهپاد پهن پیکر رزمی ارتش اســت 
که از قابلیت حمــل انواع محموله با مداومــت پروازی بیش 
از 2۴ ســاعت برخوردار اســت. گفته می شــود، این پهپاد، قادر 
به حمل انواع مهمات و موشــک های لیزری و هوشــمند بوده 
و از قابلیت های شناســایی، مراقبت و جمــع آوری اطالعات و 
عکس برداری از اهداف دوردست برخوردار است. همچنین این 
هواپیمای بدون سرنشین مجهز به محموله های رزمی، اپتیکی و 
جنگال بوده و بر اساس مطالبات عملیاتی نیروی هوایی طراحی 

شده است.
طبق آنچه گفته شده اســت، کمان 22 وجه تشابه زیادی با 
پهپاد MQ-9 آمریکایی دارد و هم اکنون مراحل تست نهایی را 
می گذراند. ارتش جمهوری اســالمی ایران تاکنون از این پهپاد 
در هدایت، کنترل و نظارت بر منطقه رزمایش ها اســتفاده کرده 

است.
موشک های بالستیک تاکتیکی فتح  ارتش

الزم به ذکر اســت که موشــک های بالستیک تاکتیکی فتح، 
متعلق به نیروی زمینی ارتش برای اولین بار در این مراســم به 
نمایش درآمد. هرچند پیش تر، این موشــک وارد ســازمان رزم 

نیروی دریایی سپاه و نیروی زمینی سپاه شده بود.

جنگ در اوکراین:

  بازاندیشی در میراث عصر روشنگری

زینب همتی: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران روز گذشته هم زمان با روز ارتش، تجهیزات و دستاورد های جدید خود را در حوزه رزم زمینی، اعم از توپخانه، زرهی، جنگال )جنگ 
الکترونیک(، بالگرد، مهندسی رزمی و پهپاد به نمایش گذاشت. این مراسم با حضور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، حجت االسالم والمسلمین عباس محمدحسنی نماینده ولی فقیه در 
ارتش، ســردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه، امیر 
ســرتیپ محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح برگزار شد. در این مراسم که به طور هم زمان در سراسر کشور برگزار شد، یگان های رزمی 
و زرهی نیروی زمینی ارتش، بالگردهای هوانیروز، جنگنده های نیروی هوایی، تســلیحات و سامانه های پدافندی نیروی پدافند هوایی و تجهیزات دریایی محمول بر تریلر از جلوی جایگاه 

رژه رفتند. همچنین بخشی از دستاوردها و تجهیزات بومِی پهپادی، موشکی، هوایی، دریایی و زمینی در این مراسم در معرض دید عموم قرار گرفتند.

شــیرین نائف* : بزرگ ترین درگیری نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، یک 
ماه پیش با حمله روســیه به اوکراین آغاز شــد. با این حال، بر خالف تصور روسیه، 
دولت زلنسکی سرنگون نشد و روسیه اگر چه نوارهای وسیعی از قلمرو در جنوب 
و شرق این کشــور را تسخیر کرده است، اما نتوانسته کالن شهرهای بزرگ را تحت 
کنترل خود درآورد. مزایای این تسخیر در مقایسه با تعداد باالی مرگ و میر، تحریم 
اقتصادی و انزوای بی ســابقه روسیه در صحنه جهانی، بسیار ناچیز است. اوکراین 
همان طورکه از نامش »ســرزمین مرزی« پیداســت، تاریخ پرحادثه و تلخی را در 
حفــظ تمامیت ارضی خود در مرز بین دو نظام سیاســی کامال متفاوت از یکدیگر 
تجربه کرده است و طبیعتا برای توسعه دولت دموکراتیک خود و حاکمیت قانون، 
با مشــکالتی مواجه بوده و هســت. بااین حال، اراده مــردم اوکراین که حدود 30 
ســال از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ســال ۱99۱ و استقالل اوکراین 
از روسیه برای دفاع از آزادی و دموکراســی وجود داشته ، تزلزل ناپذیر باقی مانده 
است. اکنون سؤال اساسی این اســت که کرملین و نظام اقتدارگرای روسی از این 

موضوع چه درس هایی خواهند گرفت؟
روزنامه امور مالی و اقتصاد، یک روزنامه سوئیسی است که دو بار در هفته از 
ســال ۱92۸ در زوریخ منتشر می شــود. این روزنامه در یکی از شماره های مارس، 
مصاحبه ای با مارگارت مک میالن، پروفســور کانادایی تاریخ و اســتاد دانشــگاه 
آکســفورد و متخصــص در رابطه بین اقتصــاد و تاریخ از منظر علوم سیاســی و 
اجتماعی انجام داده اســت. یکی از مهم ترین محورهــای تحقیقات مک میالن، 
جنگ و جامعه اســت. »صلح طلبان: چگونه معاهده ورسای جهان را تغییر داد/ 
شــش ماهی که جهان را تغییر داد« یکی از آثار مهم او است که به چندین زبان 
ترجمه شده است. پایان جنگ جهانی اول در سال ۱9۱۸ یکی از رویدادهای مهم 
قرن بیستم بود. فروپاشی چهار امپراتوری بزرگ اروپا منجر به سازماندهی مجدد 
قاره اروپا در کنفرانس صلح ورسای در سال ۱9۱9 شد. مک میالن در این کتاب به 
وضوح آنچه را که حول و حوش مذاکرات ورســای اتفاق افتاد، شرح داده و نشان 
می دهد تا چه اندازه درگیری هایی که در اروپا و در منطقه غرب و شرق آسیا پیش 

آمد، در معاهده ورســای پیش بینی شــده بود. پروفسور مک میالن اولین زنی بود 
که ســال گذشــته جایزه ادبی پریتزکر را برای یک عمر تحقیقات علمی در زمینه 
ادبیات نظامی دریافت کرد. او از سپتامبر گذشته کرسی انگلسبرگ را در دانشکده 
اقتصاد لندن بر عهده دارد؛ جایی که به مدت یک سال درباره »اتحاد ها در جنگ« 
سخنرانی های عمومی ارائه می کند. مک میالن تهاجم روسیه به اوکراین را نقطه 
عطفی در تاریخ قرن بیست و یکم می داند و باور دارد که دروغ های ماشین تبلیغاتی 
روســیه، بیش از پیش پوچ تر می شود و جنگ در اوکراین غرب را بیدار کرده است 
و بایــد از ارزش های دموکراتیک و لیبرال محافظت کرد. »حلقه مشــاوران پوتین 
روز به روز کوچک تر می شــود. برای همه دیکتاتورها این اتفاق می افتد. آنها وارد 
حبابی می شــوند که در آن فقط چیزی را که می خواهند بشــنوند، می شنوند. این 
منجر به اشــتباهات وحشــتناکی می شود؛ مانند اشــتباهی که پوتین با حمله به 
اوکراین مرتکب شــده اســت«. هنگامی که ولودیمیر زلنســکی در سال 20۱9 به 
عنوان رئیس جمهور اوکراین انتخاب شد، روزنامه های اروپایی او را به عنوان یک 

دلقک مسخره کردند. در آغاز جنگ، محبوبیت او کمتر از یک سوم بود. اکنون او از 
حمایت بیش از 90 درصد اوکراینی ها برخوردار اســت. مک میالن درباره زلنسکی 
می گوید: او من را به یاد وینســتون چرچیل می اندازد که در سال ۱9۴0 در بریتانیا 
بر خالف انتظار و در دوران ســختی به این محبوبیت دســت یافت. چرچیل یکی 
از رهبران مهم و محبوب سیاســی در تاریخ اروپاســت که نقش مهمی در اتحاد 
اروپا و آمریکا در مقابل کمونیســم و مخالفت با تشــکیل دولت های اســتبدادی 

دست نشانده شوروی در اروپای شرقی داشت.
اورهان پاموک، نویســنده و رمان نویس اهل کشــور ترکیه، در مصاحبه ای که 
در فروردین با هفته نامه آلمانی زبان اشــپیگل داشــته اســت، پوتین را یک قرون 
وسطایی می نامد: »آخرین کتابی که نوشــته ام درباره طاعون است. قبل از اینکه 
برای مصاحبه همدیگر را مالقات کنیم، از خودم پرســیدم موضوع کتاب من چه 

ربطی به رویدادهای اخیر دارد؟
ادامه در صفحه 4

سه شنبه
30 فروردین 1401

سال نوزدهم      شماره 4261

 شــرق: با اینکــه در ابتدای پیروزی انقــالب »بقا یا انحالل ارتــش« به یکی از 
مهم ترین چالش هــا و بحت برانگیزترین موضوعات بین جریانات و نیروها بدل 
شــده بود، اما اقدامی میانی به عبور از این فضای دوگانه کمک کرد؛ چنانی که 

نه خبری از انحالل ارتش بود و نه این قوا بدون رقیب باقی ماند.
بــه موازات آغاز به کار محمدولی قرنی به عنوان اولین فرمانده ارتش ملی 
اســالمی ایران از 23 فروردین ۵۷ شاهد تشدید فشارهای جریانات عمدتا چپ 
از حــزب توده گرفته تا ســازمان مجاهدین خلق، ســازمان چریک های فدایی 
خلــق، جبهه دموکراتیک ملی ایران و... بودیم که مرتب بر طبل انحالل ارتش 

با هدف تشکیل ارتش نوین یا »ارتش خلقی« می کوبیدند.
ارتباط قرنی با اعضای نهضت آزادی به عنوان هسته مرکزی دولت موقت 
و نیز تالشش برای تشــکیل جناح نظامی شورای انقالب در کنار توکلی، فرید، 
ممتاز، ایران نژاد و... ســبب شد که عمال انحالل ارتش با وجود سنگینی فضای 

رادیکال انقالبی راه به جایی نبرد. 
به ویژه که اقداماتی نظیر دیدار همافران تنها به فاصله ۷2 ســاعت قبل از 
پیــروزی انقالب به تطهیر چهره ارتش در نــگاه امام و طیفی از جریان انقالب 
کمک کرده بود. از این رو امام و دولت بازرگان مسیر بقای ارتش را ذیل برخی 

پاک سازی ها در پیش گرفتند.
در همیــن راســتا 26 فروردین ۵۸ با اعالم حمایت رســمی رهبر انقالب از 
ارتــش در جمع پرســنل پادگان فرح آباد و به دنبالــش تغییر نام »ارتش ملی 
اســالمی ایران« به »ارتش جمهوری اســالمی ایران« ســبب شد تا نهایتا طی 
پیامی از ســوی امام، 29 فروردین همان سال به روز ارتش جمهوری اسالمی 

ایران نام گذاری شــود. این پایان کار نبــود، چراکه تنها به فاصله چهار روز بعد 
از فرمان تشکیل سپاه پاســداران انقالب اسالمی با هدف ایجاد نیروی نظامی 
مــوازی برای جلوگیری از هر گونه مداخله و کودتای خارجی توســط ارتش یا 
جنبش های انحرافی توســط امام صادر شد. در چنین فضایی بود که ارتش نه 

به سمت انحالل رفت و نه به یگانه نیروی مسلح کشور بدل شد.
در ادامه بغرنج شدن شرایط نظامی و امنیتی کشور تا پیش از جنگ تحمیلی 
و نیز حمله هشت ســاله بعث عراق شــرایطی را پدید آورد که ارتش توانست 
در فضــای بینابینی پذیرش و عدم پذیرش در ســاختار نویــن نوعی دیالکتیک 
سیاســی، نظامی و امنیتی با ایدئولوژی جمهوری اســالمی ایــران برقرار کند. 
ایجــاد چنین دیالکتیکی عمال متدولوژی »دو نیروی موازی نظامی« در ایران را 

با کمترین حاشیه و هزینه پیش برد.
اگرچه طی ســال ها این رویه منتقدان جدی داشــته و دارد، اما پلورالیسم 
دفاعی - نظامی فعلی در کشــور گویای آن است که با وجود برخی اشکاالت 
وارده این روند توانســته است به قوام ادبیات و نیز ساختار نظامی و دفاعی در 
کشور بینجامد. بند دوم و سوم ماده هفت قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران 
مصوب ســال 66 مبنی بر »آمادگی براى همکارى با سپاه پاسداران در مقابله 
با اشــرار، یاغیان و کمک به ملل مسلمان و مســتضعف غیرمعارض با اسالم 
در دفاع از خود در برابر تهدید و تجاوز نظامی بنا به درخواســت آنان و بنا به 
دستور« و نیز بند ۱2 ناظر بر »ایجاد تسهیالت الزم براى همکارى ارتش و سپاه 
پاســداران در مواقع ضرورى که شــوراى عالی امنیت ملــی تعیین می نماید« 
دالی بر همین مدعاست. البته ماده ۷ از فصل دوم اساسنامه سپاه درخصوص 

همکاری با ارتش و مواد مشابه هم تأکیدی بر دوطرفه بودن دیالکتیک نظامی 
– دفاعی کشور است.

شــهادت حدود ۴۸ هزار نفر از کادر و پرســنل ارتش طی ســال های جنگ 
تحمیلــی در کنار اقدامات و تحــرکات برون مرزی چون حضــور در ارتفاعات 
جــوالن در قالــب عملیات هــای حفظ صلح ســازمان ملل متحــد به عنوان 
بخشــی از نیروهای پاســدار حافظ صلح این ســازمان در دهه های ۵0 و 60 یا 
بازسازی واحد صلح حرفه ای ارتش در دهه ۷0 و اعالم آمادگی برای اعزام به 
مناطق مورد مناقشه ذیل دســتورالعمل سازمان ملل متحد از اتیوپی و اریتره 
در دهه ۸0 تا حضور در دارفور ســودان در دهه 90 یا مبارزه جدی ســال های 
اخیــر ارتش با مقوله دزدی دریایی به ویژه دزدان دریایی ســومالی به موازات 
انجام مانورهای نظامی مشــترک دریایی چون »رزمایش مرکب کمربند امنیت 
دریایی 2022« و انجام مانور مشــابه در 20۱9 یا برگزاری رزمایش های مشترک 
منطقه ای با همســایگانی چون عمان و مانورهای مشــترک با ســپاه در داخل 
کشــور و... حکایت از آن دارد که ارتش با تئولوژی اســالمی – ایرانی به وزن و 
جایگاهی در مناسبات داخلی، منطقه ای و جهانی دست یافته است. چراکه در 
نظام جمهورى اســالمی ایران اساسا موضوع نیروهاى مسلح از نظر اعتقادى 

نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در عین حال ارتش جمهوری اسالمی ایران افزون بر نقش آفرینی در حوزه 
نظامــی و دفاعی درون مرزی و برون مرزی طی این ســال ها بازوی فعالی هم 
برای کمک به ملت در مواقع اضطراری بوده اســت. در سایه این نکته ارتش 

توانسته به وزن و نفوذ قابل توجه اجتماعی هم دست پیدا کند.

نقــش بی بدیل ارتش در وقوع حــوادث غیرمترقبه چون ســیل یا زلزله با 
اقداماتی از قبیل نوسازی و پاک ســازی مسیرها و جاده ها تا برقراری ارتباطات 
مجدد، تأمین و انتقال اقالم حیاتی و کاالهای اساســی و مهم تر از همه انتقال 
مصدومان و حضور کادر پرسنل درمانی و راه اندازی بیمارستان های صحرایی و 
مراکز مراقبتی وابسته به ارتش یا کمک به نیروهای امدادی در سوانح، مؤیدی 
این واقعیت است. اینها عالوه بر آن است که نمی توان نقش ارتش را در برهه 
شــیوع ویروس کرونا هم نادیده گرفت. در مجموع بــا همه مواردی که گفته 
شــد شاید بتوان به نقل قولی از دریادار ســیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش 
جمهوری اســالمی ایران در یادداشت دیروزش بسنده کرد که »ارتش را امروز 
می توان کارخانه ای به وســعت جغرافیای جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد 
که محصولش امنیت اســت؛ محصولی که ماده اولیه همه فعالیت های دیگر 

در کشور خواهد بود«.

ارتش، از  نفوذ  پررنگ اجتماعی تا  وزن باالی منطقه ای  و  جهانی


