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اکنــون کــه دو هفتــه از آن خبــر بهــت آور میگــذرد هنــوز هــم 
آمیــز  افتخــار  کــه پیشــوند  برایــم ســخت اســت  حــاج قاســم 
"شــهادت" را بــر نــام پــر ابهتــت بگــذارم و بنویســم شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی. انــگار نــون و القلــم همــان خــون و القلمــی 
ــا  ــه همیــن نوشــتن هــا داد ت ــرای عطــف ب ــوده کــه ســرش را ب ب
بنویســند بــرا مــا نســل ســومی هــای کمتــر مــرد دیــده حاج قاســم 
ســلیمانی ،جــد و جهــد خســته  گام هایــت و حیثیــت انقــالب 

ــود  ــو ب ــار ت ــه دنبــال عی هــم وزن افعالــت و اخــالص هــم ب
انه من سلیمان)قطعا آن از سلیمان است( 

در قــران خوانــده بــودم کــه پیغمبــری از شــرق تــا مغــرق جنیــان 
و انســیان را بــه اذن الهــی مســهور خویــش گردانیــده و نگیــن 
از  بــه عینــه دیــدم  امــا  بــود...  ایــش راز آن ســحر  انگشــتری 
متقیــن روزگار خویــش را کــه قلــب میلیــون هــا ایرانــی را چگونــه 
نــه مســحور بلکــه در تســخیر خویــش دراورده و افانســتان تــا 
لبنــان و یمــن و مصــر ســپاهیانی را در لشــکر خــود فراهــم آورده. 
ــاداور ایــن  ــده ات ی ــه راســتی کــه نگیــن انگشــتری دســت بری ب

ابیــات بــود: 
بال پرواز گشایید که پرها باقی است

بعد از اینبار سفر، باز سفر ها باقی است

ابراهیــم  از  پــس  راســت  نشــود  هــا  بــت  پشــت   
بــت شــکن رفــت ولــی بــاز تبــر هــا باقــی اســت                                                                  
جنــگ پایــان پــدر هــای ســفر کــرده نبــود شــور 

آن واقعــه در جــان پســر هــا باقــی اســت 
 انه من سلیمان )همانا این نامه ای است از 

سلیمان( 
حــاج قاســم قلــم مــن و شــاید امثــال مــن 
بــرای توصیــف تــو الکــن و ناقــص اســت 

تو برایمان بگو 
برای من دانشجو 

برای دانشگاه و دانشجویان 
دانشــکده  جوانــان  از  نفــر    2200«_
ســر  دست بســته  را  عــراق  اســپایکر 
بریدنــد و تیربــاران کردنــد، هــزاران زن و 
دختــر ایــزدی را بیــن خودشــان بــه حــراج 
گذاشــتند و طفــل نــوزاد را از بغــل مــادرش 
جداکــرده و جلــوی چشــم مــادر ســوزاندند. 
نداشــته ایم،  توحشــی  چنیــن  تاریــخ  در 
بــود  مــا  برابــر  در  بزرگــی  فتنه هــای  اینهــا 
کــه ســربلند از آن بیــرون آمدیــم و نبایــد 
را  خانمان ســوز  و  بــزرگ  فتنه هــای  ایــن 
حرف هــای  نبایــد  کــرد.  خلــط  سیاســت  بــا 
نــاروا از روی تــرس زد، مــا کــه درحــال رفتــن 
هســتیم، امــا ایــن تاریــخ اســت کــه ایــن دوره را 

داد.« آینــدگان شــرح خواهــد  بــرای 
امــام  دانشــگاه  در   1396 تیرمــاه   27

) ع ( حســین

بــار، مهمــان  تــا بعــد از دو  بــرآن شــد  رخصــت 
مجازی تــان،  صفحه هــای  و  اتــاق  دفتــر،  نــگاه، 

برایتــان برانیــم  قلــم  این بــار 
از  نــوع »مطالبــۀ کمیــاب دانشــجو  از   آن هــم 
دانشــجو« زیــن پــس سرســراغ کردیــم و پــس از 
پیگیــری بســیار، دســتیابی بــه بعضــی از ســتارگان 
ســهیل بــرای ناقوســیان فراهــم گشــت و جرقــۀ 
از مطالبــۀ شــما دوســتان عزیــز،  ایــن حرکــت، 
جهــت رســاندن صدایتــان بــه تشــکل ها، نهادهــا 
ــه مــا صــورت  و کانون هــای دانشــجویی نســبت ب
گرفــت؛ کــه زیــن بابــت، نهایت ســپاس و قدردانی 
را  »ناقــوس«  کــه  پویــا،  دانشــجویان  از شــما  را 

دریچــۀ ســخن دانســتید، داریــم.
ســوی  بــه  را  پنجــره  ابتــدا  احتــرام،  رســم  بــه   
و  گشــودیم  دانشــجویی  تشــکل های  بزرگتریــن 
بــر ایــن خیــال بودیــم کــه پاســخ ایــن دوســتان، 
ــادا کــه شــرمندۀ  ــر خواهــد کــرد و مب صفحــه را پ
نهادهــای  و  کانون هــا  و  علمــی  تشــکل های 
فرهنگــی دیگــر شــویم، امــا از آنجــا کــه بزرگــواران 
مشــغله هاي بســيار داشــتند؛ به ماننــد برگــزاری 
جلســات و برنامه هــا و جشــن های مختلــف، كــه 
نزدیــک  رسالتشــان  بــه  مقــدار  چــه  نمي دانيــم 
بــود؛ داشــتند و» بزرگــی از بزرگتریــن تشــکل ها« 
پاســخ ســادۀ ســؤالمان را در مراحلــی از پیچــش 
بــرده و فرمودند}بــه مضمــون{: »بایــد در یکــی 
از سلســله جلســات مطــرح شــود و در صــورت 
موافقــت تمــام اعضــا، بــه مطالبــۀ شــما دوســتان 
البتــه  کــه  داد«.  خواهــم  پاســخ  دانشــجو، 
نمی دانیــم هنــوز جلســه تمــام نشــده یــا همچنــان 
در مراحلــی از پیچــش بــه ســر مــي  بریــم و دســت 

رد، بــه ســینۀ مطالبــات دانشــجویی؟!
} این جــا هســت کــه شــاعر مــي فرمایــد: مــا ز 

داشــتیم...{  یــاری  یــاران چشــم 
و بــا عــرض پــوزش، هنجــاری از قواعــد کالم را 
بگویــم: همچنان تــر، مواجــه شــدیم  و  بشــكنم 
ــان کــه گــوش  ــان اصــالح و پیشــرفت؛ آن ــا داعی ب
و چشــم دانشــجويند و بــاز از ســر مرحمتــی بــه 
رســم ادب، کوتاه پاســخی بــه ســمعمان رســاندند 
و مــا هــم بــه رســم وظیفــه، خطــاب بــه )جنــاب یــا 
ســرکار محتــرم( دانشــگاه، }جهــت حفــظ تعــادل 
فرمودنــد:  ایشــان  مــردان{  و  زنــان  حقــوق  در 
»اگــر دانشــگاه اجــازه بدهــد، ان شــاهللا بــه همــۀ 

اهــداف غايي مــان هــم می رســیم«.
اساســنامۀ  بــه  ناقوســیان  مــا  کــه  آنجــا  از   
از  امــا  نداشــتیم،  دسترســی  بزرگــواران  ایــن 
ــم کــه:  ــوط دانشــگاه، خواســتار آنی مســؤلين مرب
»لطفــاً بــه آنچــه در راســتای اهــداف و رســالت 

بدهیــد«!  اجــازه  تشکل هاســت، 
در ایــن اثنــا، از یــک جامعــه پیامــی بــه دســتمان 
رســید بــا ایــن محتــوا، کــه: »در جــای خــودش، 

پاســخگوی دانشــجویان هســتیم«.
 نمی دانــم ایــن نشــریه دانشــجویی نبــود؟ یــا مــا 
دانشــجو نبودیــم؟ امــا ایــن را می دانــم، کــه 

ــود! خــوب در جــای خــودش ب
از  برايتــان،  دلمــان  جــاِن  بگويــد 
گمنام هــاي خوشــنام دانشــگاه:»كه از 
ــا، از پاســخ  تــرس افتــادن در ورطــۀ ري
از  را  مــا  و  گرخيدنــد  ســؤالمان  بــه 
نــه  «!}مگــر  دادنــد  قــرار  منتظــران 
ايــن اســت كــه  از بهتريــن  كارهــا، 
انتظــار اســت و حــال مــا را بــا ايــن 
انتظــار، مثــاب كردنــد؟ باشــد كــه 

شــويم!{ رســتگار 
 پــس از دریافــت پاســخ های 
تصمیــم  جامــع،  و  کامــل 
ــر آن شــد، كــه صحبــت  ب
را  علمــی  تشــکل های 

از شــماره های بعــد، بــه همیــن شــماره از ناقــوس 
ــگاه  ــا کــه متنــی بشــود، درخــور ن دعــوت کــرده؛ ت

شــما!
ــم از اَدوار نهادهــا  ــن ســبب، سرســراغی کردی  زي
و  دبیــران  دیگــر  و  دبیــران  دبیــرِ  و  تشــكل ها  و 
فرهنگــی.  و  علمــی  عرصــۀ  فعــاالن  دیگرِدیگــر 
و  بی هــوا  دلمــان  هــم  مــا  خواســت؟  }دلتــان 
دلتــان  اگــر  خواســت!  تکــرار  آرایــۀ  بی موقــع، 

می طلبــم.{ پــوزش  محضرتــان  از  نخواســت، 
از آنجــا كــه قصــد نــدارم نگاه هــاي كَپشــن خواِن 
اِســتوري بيِن اينســتاگرامي تان را كــه حوصلــه اش 
انــدك اســت را آزرده كنــم؛ بــه نقــل مضاميــن 
نگاه هــاي  و  پرداختــه  بزرگــواران  ايــن  ســخنان 
ــا »ناقــوس«، دعــوت  ــه همراهــي ب ــان را، ب پرمهرت

مي كنــم.

بــه ســمع و نظرتــان مي رســانم كــه آنچــه كــه هــّم 
غــم فعــاالن ايــن عرصــه بود؛ رســاندن انجمن های 
ــه  ــه جایــگاه واقعی شــان مي باشــد، کــه ب علمــی ب
لطــف و همــت دبیــران پرتــالش، پــروژه در دســت 
اقــدام و نزدیــک بــه هــدف می باشــد و چــه پــر 
بــود دل مهربــان سیاســت خوانانمــان و از درک 
پیشــبرد  راســتای  در  مســئولین  بعضــی  انــدک 
روشــنگری های سیاســی گله منــد بودنــد و نگــران 

فرداهــای نــه چنــدان دور. 
بنويســم برايتــان از محیط زیســت دوســتانی کــه 
ــود بودجــه گرفتــه، }کــه همیشــگی اســت  از کمب
گويــا كــه قصــد رفتــن نــدارد{ تــا عــدم همراهــی و 
همــکاری مســؤلین مربــوط و خبرهــاي خــوش در 
راســتای کاهــش تدریجــی ته ســیگارها در ســطح 
بــه محیــط عزیــز زيســتمان. دانشــگاه و توجــه 

را،  بیشــتری  حجــم  می رســد   نظــر  بــه  }البتــه 
اطــراف دانشــگاه مشــاهده گر باشــيم! شــاید هــم 
دســت بــه ســطل زبالــه انداختــن عزیــزان تقویــت 

گشــته اســت؟!{ 
 از الکچری هــای دوربیــن بــه دســتمان بگوییــم، 
کــه از عملکردشــان راضــی بــوده و آن چیــز کــه 
عیــان اســت چــه حاجــت بــه بیــان؟ و از خبرهــای 
خــوب آهنيــن  کفش هــای صنفــی دانشــگاه بگویــم 
برایتــان، کــه از کاهــش بودجــۀ تغذیــه، رفــاه و... 
احیــای حقــوق  راســتای  در  و  نمــوده  جلوگیــری 
و  کرده انــد  بســیار  تــالش  دانشــجویان،  شــما 
خواهنــد کــرد و به نظــر مي آيــد کــه دیگــر نیــاز بــه 
ذکــر نباشــد وِردي كــه همــگان بــا الفــاظ »عــدم 

می چرخاننــد! تســبیح وار  مســؤلين«،  همراهــي 
قدیمی تریــن  از  برايتــان،  بگويــم  عمرانــي   
رشتۀ دانشــگاه، کــه خشــت خشــت اعتمــاد شــما 
را بــا آبــی قــوی، از جنــس مســؤليت پذيري، بــه 
م س ؤل ی ن م ان  کــه  باشــد  چســبانده اند!}  هــم 
اســت  نهایــت چــه لذت بخــش  در  و  بیاموزنــد{ 
نوشــتن از آنــان کــه جهادی طــور بــر زخم هــا مرهــم 
می زننــد و حتــی از ســختی ها و کمبودهای شــان 
از  و  نمی زننــد  دم  روانمــان  آرامــش  جهــت  در 
و  می گوینــد  شــان  موفقیت آمیــز  فعالیت هــاي 
طریقــت زندگانــی و مــدد بــه زندگــی را مــی آموزند.

ــراژ هــای جــذاب  ــه تیت ــه ب ــان از فــرط عالق در پای
ســریال های ایرانــی، بــه ایــن شــکل نوشــتۀ خــود 
را بــه پایــان رســانده و نهايــت تشــکر را  از دبیــران 
مجامــع علمــی، نهادهــا و کانون هــای دانشــجویی 
کــه  و...  و هم رشــته اي هايشــان  و همســايگان 
مــا را در راســتای انجــام ایــن مطالبــه همراهــی 

ــد؛ داريــم. نمودن
دريچــۀ  از  ســخنانتان  كــه  روزهايــي  اميــد  بــه 
ناقــوس، بــر عرصــۀ بهبــود و عمــل، بنشــيند.«»

 گــروه فرهنگــی سیاســی اجتماعــی و رســانه ای 
ناقــوس

زکیه کهدویی | سردبیر

دانشجوانه من سلیمان..
بگوشی

دانشجو
بگوشم

دوهفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
بیست و هفتم دی ماه

چــــــاپ ســـــوم
 @naghos_yazd 2

امیرحسین حاتمی زاده | مدیر مسئول



دوهفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
 @naghos_yazd3 برجســتۀ  کارشــناس  و  شــریف  آموختــه  دانــش  او 

ــا نشــریۀ ناقــوس،  هوافضــا، در مصاحبــۀ تخصصــی ب
در  فرضیه هــای ممکــن،  و  احتمــاالت  در خصــوص 
رابطــه بــا »ســقوط هواپیمــای اوکراینــی« حرف هــای 
قابــل تأملــی را بیــان کــرده اســت. مفصــل بیان هــای 

او، بدیــن شــرح اســت: 

1-آقــای حســن پــور! گمانه زنی هــا از عکــس ســر جنگــی 
تــور  M1می باشــد،  ســامانۀ  نشــان دهندۀ  موشــک، 
آیــا بــا توجــه بــه نحــوۀ عملکــرد ایــن ســامانه، اساســا 
امــکان تقویــت شــبهۀ جنگ الکترونیــک، وجود دارد؟

+ ســامانه ای کــه اقــدام بــه شــلیک موشــک پدافنــدی 
نمــود، بــا توجــه بــه تصاویــر منتشــر شــده از ســر جنگی 
موشــک، ســامانه تورM1هســت، کــه در ســال 13۸۵، 
ایــران آن هــا را از کشــور روســیه خریــداری کــرده و وارد 
ســامانه های  از  ســامانه  ایــن  و  اســت  شــده  کشــور 
هســت.  ُــرد  کوتاه ب ســامانۀ  یــک  و  مــدرن  بســیار 
ُــرد بــه معنــای آنکــه؛ محــدودۀ عملیاتــی ایــن  کوتاه ب
ســامانه، شــعاع درگیــری کمتــر از 10 کیلومتــردارد و 
شــعاع ردیابــی هدف هــای آن، کمتــر از 30 کیلومتــر 

می باشــد.
خودکفــا  کامــال  ســامانه  ایــن  کــه،  آن  دیگــر  نکتــۀ 
می باشــد؛ یعنــی هــم رادار شناســایی هــدف روی آن 
مســتقر می باشــد و هــم رادار کنتــرل آتــش، کــه بــر 
روی یــک شاســی متحــرک نصــب می باشــد، کــه ایــن 
شاســی شــنی دار، توانمنــدی جابجایــی بســیار باالیــی 
دارد.  بــا توجــه بــه اینکــه در شــرایط پیچیــدۀ منطقــه، 
از  درآن زمــان مراکــز نظامــی واقــع در تهــران یکــی 
بــه  بگیــرد،  قــرار  می توانســت  آمریکایی هــا  اهــداف 
بــود. هســتۀ  اضافــه شــده  تهــران  پدافنــدی  رینــگ 
اصلــی ایــن ســامانه، کامــالً آنالــوگ و مســتقل اســت. 
لــذا امــکان هــک و جنــگ الکترونیــک وجــود نــدارد؛ 
آن  رادار  انجام شــده،  آزمایش هــای  بــا  آنکــه  ضمــن 
در برابــر بیــش از 19 پارازیــت و جنــگ الکترونیــک، 
ســامانۀ  جهــت  ایــن  از  لــذا  کنــد؛  مقابلــه  می توانــد 
متصــل  آنکــه  ضمــن  می باشــد.  قدرتمنــدی  بســیار 
نبــودن ایــن ســامانه بــه شــبکۀ پدافنــدی کل کشــور، 
بحــث اینکــه نفــوذی در کل شــبکه انجــام شــده و ایــن 
ســامانه مــورد اشــتباه واقــع شــده باشــد را، منتفــی 
می کنــد.  عــالوه بــر این هــا ایــن ســامانه، دارای یــک 
دوربیــن اپتیکــی می باشــد، کــه اپراتــور بــه وســیلۀ آن، 
می توانــد بــه هــدف نــگاه کنــد کــه بنــا بــر برخــی از 
ُــرد  اطالعــات موجــود، هــم رادار و هــم دوربیــن و هــم ب
درگیــری آن، مــورد تقویــت قــرار گرفتــه اســت و نکتــۀ 
ــۀ کــم بیــن ســامانه  ــه فاصل ــا توجــه ب دیگــر آن  کــه، ب
و هواپیمــا، ایــدۀ جنــگ الکترونیــک  بعیــد می باشــد، 
زیــرا فاصلــۀ بیــن تهــران تــا نــوار مــرزی اطــراف، آن قــدر 
زیــاد اســت کــه نمیتو انــد جنــگ الکترونیکــی رخ دهــد، 
بــدون آن کــه در طــول مســیر روی چیــزی اثــر نگذاشــته 
باشــد،  اگــر همچیــن چیــزی رخ داده  یعنــی  باشــد؛ 
ــوژی بســیار پیچیــده و مــدرن و خطرناکــی  یــک تکنول
می باشــد، کــه بنــده بــه شــخصه آن را بســیار بعیــد 
ــه ایــن صــورت  ــور M1 ب ــم. عملکــرد ســامانۀ ت می دان
اســت کــه، ســر جنگــی موشــک، وزنــی برابــر بــا 1۵کیلــو 
دارد، که دارای ترکش های بســیار خطرناک و کشــنده 
اســت و وقتــی موشــک شــلیک می شــود، یــک فیــوز 
مجاورتــی در ســر آن قــرار دارد کــه وقتــی بــه هــدف 

نزدیــک شــود، منفجرمی شــود.
بــه  شــلیک  دو  موجــود،  فیلم هــای  بــه  توجــه  بــا   

هواپیمــای اوکراینــی انجــام گرفــت، کــه بعــد از اصابــت 
موشــک اول، تمــام ارتباطــات هواپیمــا قطــع شــده 
و بعــد از اصابــت موشــک دوم، ترکش هــا بــه موتــور 
هواپیمــا اصابــت نمــوده و هواپیمــا دچــار آتش ســوزی 
ــد، کــه چــرا  ــه وجــود آی ــن شــائبه ب می شــود. شــاید ای
دو موشــک شــلیک شــده؟ موشــک اول بــه صــورت 
دســتی بــوده و اپراتــور شــلیک کــرده، امــا چــون رادار 
بــر روی هواپیمــا  بــوده و همچنــان هــدف در حــال 
پــرواز بــوده اســت، موشــک دوم بــا 30 ثانیــه تأخیــر، به 
صــورت اتوماتیــک توســط ســامانه بــه هــدف شــلیک 

می شــود.
ــۀ ســردار حاجــی زاده، ســامانه های پایــش  ــه گفت 2- ب
مــرزی، خطــر ورود کروزهایــی بــه کشــور را داده انــد، 

نتیجــه ورود آن کروزهــا چــه شــد؟
کــه  نیســت  مشــخص  همچنــان  بنــده  بــرای   +
موشــک های کــروز یــاد شــده در صحبت هــای ســردار، 
توســط رادارهــای مــا شناســایی شــده اند، یــا توســط 
افــراد و دیده  بان هایــی کــه در محل هــای نقــاط کــور 
حضــور داشــتند. طبــق صحبت هــای ســردار حاجــی 
ــاد شــده اشــاره ای  ــه منبــع اطالعــات ی زاده، نســبت ب
معــاون  خبــری،  ویــژۀ  درگفت وگــوی  امــا  نشــده، 
هماهنگ کننــدۀ ســتاد کل نیروهــای مســلح -ســردار 
کــه  نمودنــد،  مطــرح  را  صحبت هایــی  عبداللهــی- 
ــه دیده بان هــا داشــتند. در  ایشــان تلويحــاََ اشــاره ای ب
ــادی در  ــه اینکــه اطالعــات زی ــا توجــه ب حــال حاضــر ب
خصــوص  نحــوۀ شناســایی ایــن موشــک های کــروز و 
اینکــه در کشــور، کــدام ســامانۀ مــا تشــخیص داده و 
اگــر یــک ســامانه تشــخیص داده، پــس  چــرا ســامانه 
ــد،  ــه آن واکنــش نشــان نداده ان هــای دیگــر نســبت ب
جــای ســؤال اســت یــا اگــر ایــن موشــک های کــروز، 
در ســامانه های دیگــر شناســایی شــده اند، پــس چــرا 
ــال ایــن  ــه اجــرای آتــش درقب آن ســامانه ها، نســبت ب

نکرده انــد؟ اقدامــی  موشــک ها 
در  کــه  اســت،  ابهاماتــی  و  ســؤاالت  یک ســری 
صحبت هــا و مصاحبــات یــاد شــده وجــود دارد و تــا 
زمانــی کــه توضیحــات بیشــتری دربــارۀ ایــن مســائل 

کــرد. قطعــی  نظــر  اظهــار  نمی تــوان  نشــود،  داده 
ــا شــائبۀ ارســال کــد هواپیمــای جنگــی از ســوی  3-آی
هواپیمــای اوکراینــی، صحیــح اســت؟ وجودکدهــای 
iff بــه چــه منظــور بــوده و چگونــه هــدف بــا ارســال 
چنیــن کدهایــی، مــورد اصابــت قــرار گرفتــه اســت؟

ایــن ســؤال، بایــد عــرض شــود کــه  + در خصــوص 
هواپیماها وســیله ای دارند به نام  *»ترانســپوندر«1* 
کــه ایــن وســیله، اطالعــات هــر هواپیمــا را بــه صــورت 
کدهایــی بــه مراکــز زمینــی ارائــه می کند. ایــن اطالعات 
شــامل نــوع هواپیمــا؛ ســرعت؛ جهــت؛ ارتفــاع؛ مســیر 
بــه خلبان هــا می باشــد. روی هــر  پــرواز  و اطالعــات 
ترانســپوندر، کــدی توســط بــرج مراقبــت بــه خلبــان 
 squawk« آن  بــه  کــه  می شــود،  ارســال  پــرواز  آن 
ــن کــد توســط  ــد. پــس از دریافــت ای code« می گوین
خلبــان، بــرای بــرج مراقبــت، کــد خوانــده می شــود و 
تأییــد می کنــد و روی ترانســپوندر هــر  بــرج مجــدداً 
می شــود.  ســت  پــرواز،  از  قبــل  کــد  ایــن  هواپیمــا، 
روشــن  را  خــود  ترانســپوندر  هواپیمــا  کــه  هنگامــی 
می کنــد، بــر اســاس کدهــای روی صفحــات، راداری 
شناســایی می شــود و ایــن کدهــا از قبــل بــرای ســامانۀ 
پدافنــدی کشــور و ســازمان هوایــی هماهنــگ شــده 
ــی  ــا هواپیمــای اوکراین ــه کــه آی ــن فرضی ــذا ای اســت. ل
ــا توجــه  کــد هواپیمــای نظامــی ارســال کــرده باشــد، ب
بــه شــواهد و مــدارک و اطالعاتــی از ایــن پــرواز کــه در 
ســایت فالیــت رادار ثبــت شــده، تقریبــاً منتفــی اســت؛ 
چــرا کــه هواپیمــا از زمانــی کــه اقــدام بــه خــزش نموده، 
تــا زمانــی کــه بــه ابتــدای بانــد می رســد و پــروازش را از 
بانــد فــرودگاه آغــاز می کنــد، تمــام اطالعــات آن ثبــت 
شــده بــود و تــا آخریــن لحظــات نیــز، در حــال ارســال 
اطالعــات بــوده اســت. سیســتم شناســایی دوســت 
می باشــد.  ترانســپوندر  بــه  مربــوط  نیــز،  دشــمن  از 
رادارهایــی کــه روی زمیــن هســتند، شــامل: همیــن 
رادارهــای ســامانه های پدافنــدی و رادارهــای هدایــت 
مشــخص  فرکانــس  یــک  روی  هوایــی،  کنتــرل  و 
درخواســتی را روی یــک  *رِیــت2* مشــخص ارســال 
دیگــر  فرکانــس  یــک  روي  نیــز  هواپیمــا  و  می کننــد 

 M1تــور پدافنــدی  ســامانۀ  ظاهــراً  می کنــد.  ارســال 
ایــن  از  متأســفانه  هســت،   مســتقر  کشــور  در  کــه 
ســامانه برخــوردار نبــوده؛ یعنــی نمی توانــد هدفــی را 
کــه در آســمان شناســایی می کنــد بــرای آن مســتقیماً 
*پالســی3* را ارســال کــرده و جوابــی کــه از ســوی او 
بــر می گــردد را دریافــت کنــد و بــرای آن تصمیم گیــری 
و  پدافنــدی  ســامانه های  ســایر  از  بایــد  لــذا  کنــد، 

واحدهــای باالدســتی، اســتعالم گرفتــه شــود.
4-آیــا در یــک سیســتم پدافنــدی، تنهــا یــک اپراتــور 
ــی  ــر روحان ــۀ دکت ــه گفت ــا ب مســؤل ســانحه می باشــد ی

مســؤلین باالدســتی بــرای وی تصمیــم می گیرنــد؟
ــدی  ــه وضعیــت ســامانۀ پدافن ــن ســؤال بســتگي ب  ای
هوایــی  پدافنــدی  شــبکه  در  ســامانه ای  اگــر  دارد، 
باشــد و شــبکه ایــن اشــتباه را می کــرد، می توانســت 
کــه  اکنــون  ولــی  باشــند،  زیــادی در آن مؤثــر  افــراد 
بــه گفتــۀ مســؤلین، ایــن ســامانه اساســاً بــه شــبکۀ 
صــورت  بــه  و  نبــوده  وصــل  کشــور  هوایــی  پدافنــد 
مســتقل در حــال انجــام وظیفــه بــوده اســت. قاعدتــا 
اگــر اشــتباهی رخ داده باشــد؛ ایــن اشــتباه مربــوط بــه  
بــه افــرادی اســت کــه در آن لحظــه در عملیــات ایــن 
ســامانۀ پدافنــدی شــرکت می کردنــد. هرکــدام از ایــن 
ســامانه ها حداقــل ســه یــا بعضــاً چهــار نفــر پرســنل 
دارنــد. یــک نفــر راننــدۀ ســامانه، کــه جابجایــی الزم را 
انجــام می دهــد و یــک نفــر فرمانــدۀ ســامانه و یــک یــا 

دو نفــر، افســر کنتــرل رادار و آتــش هســتند.
 بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه دوســتان اعــالم کردنــد، اگر 
فرضیــۀ اشــتباه انســانی رخ داده باشــد، بایــد همیــن 

دوســتان را مــورد بازخواســت قــرار داد.
بــا  آتشــبار  ایــن  ارتبــاط  اعــالم آن کــه  بــه  توجــه  بــا   
پدافنــد مرکــز  قطــع بــوده اســت، عمــالً امــکان چــک 
کــردن و تأییــد گرفتــن بــرای این کــه ایــن هــدف، یــک 
هــدف نظامــی اســت یــا یــک موشــک کــروز یــا چیــز 
دیگــر، وجــود نداشــته اســت کــه همیــن نکتــه بســیار 
افــراد  كــه چــرا  قابل تأمــل و شــک برانگیز می باشــد، 
حاضــر در ایــن ســامانۀ پدافنــد، ارتبــاط مــورد نیــاز بــا 
مرکــز کنتــرل پدافنــدی نداشــته اند؟ آیــا ایــن ارتبــاط از 
ابتــدا برقــرار نبــوده؟ یــا بعــداً ایــن ارتبــاط قطــع شــده 

اســت؟
 اگــر از ابتــدا ایــن ارتبــاط را نداشــته اند، خــب قطعــاََ 
باالدســتي  مســؤلين  توجــه  مــورد  آن،  مســؤليت 
خواهــد بــود. امــا اگــر بعــد از آن قطــع شــده، بایــد 
بررســی دقیق تــر انجــام شــود، کــه چــرا قطــع شــده؟ 
ــا عملیــات  ــوده، ی ــکاری در دســت ب ــا عملیــات خراب آی

دیگــر؟

احتمــال  صــورت  در   -5
صورتــی  چــه  بــه  نفــوذ، 
را  ایــن فرضیــه  می تــوان 

کــرد؟ مطــرح 
احتمــال نفــوذ می توانــد، 
هــم در دوســتانی کــه در 
آتشــگاه  در  لحظــه  آن 
داشــته  وجــود  بودنــد 

باشــد و هــم به وســیلۀ گزارشــی باشــد کــه بــه قــرارگاه 
را  مختلفــی  فرضیه هــای  اســت.  رســیده  پدافنــد 
می تــوان مطــرح نمــود، امــا بنــده به شــخصه نمی توانم 
عوامــل انســانی را در ایــن قضیــه بــه تنهایــی بپذیــرم. 
ــه تجربــۀ کاری آن افــراد مســتقر در  ــا توجــه ب یعنــی ب
ســامانه و ســابقۀ کاری آن ها و از طرفی  امکان تأیید 
بصــری هــدف، مســائلی اســت کــه قابــل تأمــل اســت. 
فرضیــۀ دیگــری کــه می تــوان مطــرح کــرد؛ ایــن اســت 
جمع بنــدی  بــه  خــود  مافــوق  ســوی  از  آن هــا  کــه 
بــا  بــه شــلیک کرده انــد و در کل  اقــدام  رســیدند و 
توجــه بــه زمــان وقــوع حادثــه  و موقعیــت حســاس 
ایــران در آن لحظــات، اتفاقــی بــودن حادثــه بایــد بــرای 
بداقبالــی  و  بدشانســی  بســیار  اســالمی،  جمهــوری 
تلقــی شــود کــه پذیــرش آن ســخت اســت و مــن ایــن 
را بســیار محتمــل می دانــم کــه نفــوذی در کار بــوده، 
ــرای  ــرا ب ــرای بعــد، زی امــا پخــش رســانه ای آن بمانــد ب
ــه امیــدوارم  ــم. البت ــه زمــان نیازمندی بررســی بیشــتر ب

مشــمول طبقه بنــدی نظامــی نشــود.

1- Transponder       2- Rate              3- Pulse
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بیست و هفتم دی ماه
چــــــاپ ســـــوم

در تاریــخ ١٧ مــرداد1336، در مشــهد بــه دنیــا آمــد. در زمــان پیــروزی انقــالب، جوانــی ٢٠ ســاله بــود و 
ــه عضویــت ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی درآمــد.   در دوران دفــاع مقــدس،  در اواخــر ســال ١٣۵٨ ب
فرماندهــی یگان هــای ۵ نصــر و ٢١ امــام رضــا )ع( را عهــده دار بــود. بــا پایــان یافتــن جنــگ تحمیلــی، 
مســؤلیت هایی از قبیــل قائم مقامــی واحــد هشــتم عملیاتــی ســپاه در مشــهد و معاونــت حفاظــت اطالعــات 
ســتاد مشــترک ســپاه را پذیرفــت؛ تــا در نهایــت، بــا تأســیس ســپاه قــدس حکــم جانشــینی خــود را دریافــت 
نمــود. در دوران مســؤلیتش در ایــن واحــد، همکارانــش او را باعنــوان »مغــز متفکــر« و »طــراح عملیات هــای 
ویــژه ی ســپاه قــدس« می شــناختند. مــردان سیاســت، بــه او لقــب »مــرد ســایه ها« را داده بودنــد و اهالــی 
مقاومــت بــه خاطــر تخصــص ویــژه اش در حــوزه ی ســرزمینی شــامات ، از او بــه عنــوان »ســردار شــامی« یــاد 
می کردنــد. ســردار ســرتیپ حــاج اســماعیل قاآنــی؛ دوشــادوش هــم رزم و دوســت قدیمــی خــود حــاج قاســم 

ســلیمانی، در میــدان نبــرد بــا داعــش و تکفیری هــا در ســوریه و عــراق حضــور مســتمر داشــت.
بــا شــهادت ســردار ســلیمانی در تاریــخ ١٣ دی مــاه ١٣٩٨ بــه دســت رژیــم تروریســت و جنایتــکار آمریــکا، 
حکم فرماندهی خود را از دســتان فرمانده ی معظم کل قوا؛ آيت هللا خامنه ای دریافت کرد، تا ســکان دار 
جدیــد ســپاه همیشــه پیــروز قــدس باشــد.  امــا نکتــه ی مهــم این جاســت، كــه »اســرائیل« تخصــص اصلــی 
ــر از آن هســتند کــه خــود را  ــکا کوچک ت ــه ی خــود او:»اســرائیل و آمری ــه گفت ــد ماســت. ب ــده ی جدی فرمان

هم تــراز بــا قــدرت نظامــی ایــران بداننــد«. 
 شــاید نامش را قبل از این نشــنیده بودید؛ اما بدانید، ســردار قاآنی، مرد پشــت پرده ی تمام فعالیت های 
ــدارد  ــدارد. فرقــی ن ــدۀ شــهیدش ن ــود و اهــداف او، هیــچ کــم از فرمان صحنــه ای شــهید قاســم ســلیمانی ب
قاســم ســلیمانی باشــد یــا اســماعیل قاآنــی، هــدف یکــی اســت؛ قاآنــی همــان مخفــف اســم قاســم ســلیمانی 

اســت. تــا فتــح قــدس شــریف، ایــن راه ادامــه دارد...

 

»عدالت را اجرا کن و از زورگویی و ستم بپرهیز؛ زیرا 
زورگویی مردم را به ترک از وطن وامی دارد و ستم آنان 

را به قیام مسلحانه می کشاند«.
)نهج البالغه، حکمت 47۶(                                                           
- ســکانس اول: چمدانــش را چفــت و بســت می کنــد. 
مــی  مطمئــن  علیــزاده  حســین  ســه تار  کتــاب  جــای  از 
شــود؛ شــاید می خواهــد کوکــش بیــداد »ایــران! ای ســرای 
امیــد« ســردهد در غربــت. بــرای بــار آخــر، موبایلــش را 
چــک می کنــد، تکســت می گویــد: رســیدی کیــف، بــه مــن 

ــده، بگــو رســیدی. تکســت ب
خــاک  روی  گداختــه  ســرخ؛  جلــد  کتــاب  نمی دانــد  او   
بــا  جوانــی  زوج  آنســوتر،  اندکــی  می افتــد.  خاکســتری 
دستشــان  قــاب  در  می گوینــد.  بــدرود  بدرقه کننــدگان 
ســاده،  موهایــی  پســر  و  دارد  ســاده ای  آرایــش  دختــر 
نجیبانــه می خندنــد، قــرار بــود قشــنگ ترین لبخندشــان 

بــرای همــه جگرســوختگان!  مانــد  بــرای هــم،  بمانــد 
پــرواز شــماره 7۵2 هواپیمــای مســافربری ایــران - اوکرایــن 

بــا 176همســفر، پیــج می شــود
بــا  مــادرش،  دامــان  در  دختــرک  دوم:  ســکانس   -
آرام  کُپلــش،  پاهــای  دور  ســگک  و  قرمــز  کفش هــای 
خــاک  در  خــرس  همتــای  چشــم هایش،  کاش  خفتــه! 

باشــند!  بــوده  بســته  آخــر  تــا  غلطیــده اش، 
ــاب فارســی می نویســد،  ردیــف مقــدم، پســرک امــالی کت
شــاید ســیال خاطــرات هم نســلی هایش از »یــار دبســتانی 
مــن« بــه »بــاز آمــد بــوی مــاه مدرســه« گــره خــورده اســت. 
آســمان دلــم کبــود اســت، بمیــرم بــرای تــرس فشرده شــان 
در ثانیه هــای آخــر... انعــکاس خنده هــای زوجــی، آکنــدۀ 

فضاســت: »خوشــحالی رســیدیم ایــران«؟! 
مــن یقیــن دارم تــا آخــر پــرواز، بــا دل پرحســرِت غنــج رفتــه 
ــا  ــی ب ــرای هــم، دست هایشــان از هــم جــدا نشــد! جوان ب
ــرای نســل بعــدی رایانه هــا، ثانیه هــا  ــال طرح هایــش ب خی
را طــی می کنــد؛ بــه امیــد برگشــت از غربــت بــه دیــارش و 

خدمــت بــه وطــن!
بســتن،  دل  معنــی  می پیچــد:  عقــب  از  فــراز  صــدای   
تــو  فاصلــه،  معنــی  خاطــره،  معنــی  کنــدن،  دل  معنــی 
جگرخــراش:  صــدای  یــا  دوري!  خیلــی  دوری،  خیلــی 
قهــوه ای.                                                                                     چشــم های  و  موهــا  بــا  هســتم؛  آنیســا  مــن 

- ســکانس ســوم: صــدای ضبــط شــدۀ خلبــان پــردازش 
نمی شــود، سیســتم های ثبت کننــدۀ ارتفــاع و رهگیــری 
از کار افتاده انــد، چشــمش بــه آژیــر خطــرِ سیســتمِ داده 

پیــش سرنشــینان! فکــرش  و  خشــک شــده 
چشــم های  تــا  برمی گردانــد،  را  رویــش  مهمانــدار   
نباشــد.                                       مســافران  ســؤال های  گواهــی  ترســیده اش، 
ــان عقــده می گشــایند؛  - ســکانس چهــارم: عکس هــا، زب
جــدای از خون هــای فروریختــۀ فنس هــا، فال نامــۀ حافــظ 
بــر روی خــاک، بــا حاشــیۀ منقــش و گوشــه های ســوخته 
ورق می خــورد، معلــوم اســت صاحبــش بغــض غربــت را، 

بــه حافــظ تفعــل  مــی زنــد!

پرچــم جیــر مشــکی بــا نــخ طالیــی رنــگ »یــا اباعبــدا..
صاحبــش  حتمــا  می خــورد،  چــرخ  بــاد  در  الحســین« 
می خواســته چــراغ نــام »حســین)ع(« در خانــه اش روشــن 

باشــد!                                                               
بایــد  موشــکی  ســامانۀ  اپراتــور  بــه  آخــر:  ســکانس   -
اندیشــید؛ می توانســت قهرمــان ملــی باشــد، در کمتــر از 
ده ثانیــه تمــام فشــار عامــل انســانی خطــاکار بــر دوشــش، 

ــه مــرض  ــه قصــد دفــاع اســت، ن ــرد. ن امــان فکــر را می ب
ســرکوب!    این داســتان زندگی اســت و دســت نویســندۀ 
بخت برگشــتۀ خــون دل خــورده، در تغییــر پایانــش کوتــاه! 
قاســم  حــاج  ســردار  داغــدار  کــه  مــردم  آقایــان!  ولــی 
ــا« خیابان هــا  ــم »وا عدالت ــای شــما، در مات ــه پ ــد، پاب بودن
گــز کردنــد؛ تنهــا شکســتند؛ اعتمــاد بی رمقشــان جــان از 
کــف داد؛ خبــری کــه دعــا می کردیــم کــذب باشــد، پتــک 

دشــمن بــر فــرق بــود! 
حــق  کمتریــن  می کردیــد،  اشــاره ای  کاش  آقایــان! 
خانواده هــای داغــدار، ســماع صــدِق ســوِگ وارده بــود. 
مســؤلیت پذیری،  و  اخــالق  و  شــرع  برخــالف  روز  ســه 

کردیــد. ســکوت  و  می دادیــد  را  احتمــال 
ای کاش ســکوت می کردیــد؛ برچســب شــرمگونۀ نقــص 
فنــی، بــر دهان هــا کوبیدیــد. شــهادت »شــهید بابایــی« 
بــا خطــای انســانی خــودی، عبــرت نشــد؟ عــدم شــفافیت 
آمریــکا،  تقصیــر  بــا  ایران ایــر   6۵۵ هواپیمایــی  ســانحۀ 
زیرمیــزی رد شــد و اوضــاع تأثربرانگیــز امــروز انســان علیــه 

انســان را رقــم زد! 
حقــا كــه مــردم در جــدال مقام هــای نظامــی ایــران، بــرای 
اثبــات دخالــت رادارهــای آمریــکا و به طــور كامــل مزخــرف 
دانســتن خطــای غیرعمــدِ پدافنــد ســپاه، از ســوی غربی ها 
کنــار ســپاه می ایســتادند؛ اگــر اعتمادشــان ســخره نــام 

نمی شــد!
آقایــان! رســانۀ مردمــی نــه فقــط بــرای حماســه آفرینی، کــه 
در مواقــع بحــران هــم بــه درد می خــورد. بشــنوید ماتــمِ 
چیــزی می گوینــد؛  اگــر  را،  جوانــان  خیابانــی  پرســه های 
خالــی همکالسی هایشــان هســتند؛  جــای  جگرســوختۀ 

نزنیــد!
بــرای  پدرانشــان  کــه  هســتند  کســانی  همــان  آن هــا   
اســالم، انقــالب کردنــد و بــرای خــاک جنگیدنــد، پایــش 
برســد آن هــا هــم بــرای شــما در عرصــه خواهنــد بــود.

 آقایــان جــان مــردم ابــزار بــی ارزش آزمایشــگاه نیســت، 
کــه ضریــب اشــتباهات خــود را روی آن بیازماییــد و در 
ایــن حیــن کــه کســی کشــته می شــود، همزمــان کســی هــم 

داغ یتیمــی را می چشــد!
پایه هــای  )مظلومــی(،  یتیمــی  جگرســوز  اشــک  مبــادا   
میــز ریاســت تان را ذوب کنــد؛ کــه حکومــت علــی وارم 

یاعلــی   آرزوســت...! 
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