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عسکری
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سیاستگذار امید و انتظار
؟ع؟

یکیاز مهمترینبرنامههایامامعسکریدر دورهزندگی
خود ،آمادهسازی جامعه شیعی برای ورود به عصر غیبت
اســت .پیشــوای یازدهم شــیعیان برای تحقق آرمانهای
شــریعت در دوره غیبــت امــام مهدی(عج) ،بایــد تدابیری
میاندیشــیدند و جامعــه آینــده جهــان اســام را بر همان
حجتاالسالم
اساس ترسیم میکردند .درگام نخست ،امام باید جامعه
عبدالکریم
پاکنیا تبریزی
را برای غیبت صغری آماده میکردند .فلسفه دوره غیبت
صغری ،آمادگی جامعه اســامی برای ورود به دوره غیبت
تاریخنگار ،نویسنده
کبری اســت .اقداماتی که امام حســن عســکری برای دوره
و پژوهشگر
69ساله غیبت صغری انجام دادند ،مهم و سرنوشتساز
بوده است .انتخاب نمایندگان یا همان نواب اربعه برای ارتباط سری با امام غایب،
مهمتریــن اقــدام امــام عســکری(ع) اســت .عثمــان بن ســعید عمــری ،محمد بن
عثمــان عمــری ،حســین بــن روح نوبختی و علی بــن محمد ثمری نــواب اربعه امام
عصر در دوره غیبت صغری هســتند .برای این افراد وظایف و برنامههایی تدارک
دیده شــده بود که عبارتند از ارتباط ســری با امام غایب و ایجاد کانال ارتباطی بین
مــردم و امــام مهدی(عــج) ،حفــظ جان امــام عصر(عــج) از دسیســههای حکومت
وقت ،فعالیتهای اقتصادی برای حفظ بنیانهای مالی جامعه شــیعی در قالب
دریافت اموال و فعالیت فرهنگی و اعتقادی که شامل مبارزه با مدعیان دروغین
مهدویت است.
گام دوم امام عســکری(ع) برای جامعهســازی منتظران ،معرفی منابع علمی متقن
و آشــنایی جامعــه اســامی بــا کتب حدیثی کــه درباره مهدویت به نــگارش درآمده
بود ،مانند آثار فضل بن شــاذان نیشــابوری است.
اقــدام ســوم امــام یازدهــم(ع) تربیت شــاگردان برای آینــده بود .نامه فرســتادن به
بــزرگان شــیعه در مناطــق مختلــف ،اقــدام بعــدی امــام بــرای آشــنایی شــیعیان بــا
موضــوع مهدویــت و زمینهســازی بــرای عصــر غیبت بــود .گام دیگر امام در مســیر
جامعهسازی مهدوی ،برخورد با منحرفان فکری و اعتقادی مانند صوفیان ،غالت
و دوگانهپرســتان و نیز دور کردن این جماعت از بدنه جامعه شــیعی بود .حضرت
عســکری(ع) برای معرفی جانشــین خود سه نشــانه را بیان کردند؛ خواندن نماز بر
پیکر امام ،خبر دادن از نامهها و پاســخ دادن به نامههای مســافرانی که از ایران و
قم به ســامرا آمده بودند.
بهرهمندی از کرامت و علوم غیبی اقدام دیگری که بود که امام حسن عسکری(ع)
برای اثبات امامت خود و آمادهسازی مردم برای پذیرش امامت حضرت مهدی(عج)
انجام میدادند.
یکی از مهمترین اقداماتی که امام عسکری برای تحقق جامعه مهدوی و پذیرش
امــام غایــب در دورههــای بعدی انجام دادند ،تشــکیل یک شــبکه ارتباطی قوی به
نــام شــبکه وکالــت بود .این شــبکه از دوره امامان پیشــین شــکل گرفتــه بود و در
دورههــای بعــدی قویتــر شــد تــا به امــام یازدهــم(ع) رســید .امام(ع) در شــهرهای
مختلف وکیلهایی داشــتند ،این افراد به صورت ســری با یکدیگر ارتباط داشــتند
و دستورات امام عسکری را برای آمادهسازی مردم در پذیرش عصر غیبت اجرایی
میکردنــد .ابراهیــم بــن مهز یــار اهوازی ،احمد بن اســحاق قمــی و...از اعضای مهم
شــبکه وکالــت بودنــد که عالوه بــر فعالیتهــای فرهنگی ،عهــدهدار فعالیتهای
اقتصــادی نیــز بودنــد .علــت تشــکیل و تقویــت ایــن ســازمان را بایــد در پراکندگی
جمعیــت شــیعه در جغرافیــای جهان آن روز دانســت .زیرا در غیــر این صورت این
جمعیت پراکنده گرفتار انحراف میشــدند.

همه چیزهایی که آدمها را میبرند و از جایی جدا میکنند و به جایی دیگر میرسانند ،هیمشه در طول تاریخ ادبیات ،دستمایه
شاعران و نویسندگان بودهاند .در واقع ،هر وسیلهای که کسی را از کسی دیگر جدا میکند ،برای همه آدمها وسیله غمگینی است اما
گویا شاعران و نویسندگان بلد بودهاند این غم را روی کاغذ بیاورند و کسی که سالها بعد آن را میخواند آهی بکشد و دمی گرم را از سینهاش
بیرون بدهد .آهی که هر بار که عزیزی را در ایستگاهی بدرقه کرده در سینهاش جمع شده بوده و نمیتوانسته برای کسی بشکافتش و
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نمایش قدرت نسلسومیها

  آمار شــهدای حمالت موشــکی صدام بــه دزفول در
جنــگ هشــت ســاله با عــراق نزدیک به  ۸۰۰نفر اســت.
 ۸۰۰نفر تنها به این دلیل که در دزفول زندگی میکردند،
شهید شدند .به پاس آن شهدای بیدفاع ،نام دزفول
استعارهای است از مقاومتی از جان و دل که همیشه
میثم امیری
زنــده اســت و روی ســامانهای گذاشــته میشــود کــه
نویسندهو
میتوانــد موش ـکهای مهاجــم را بیاثــر کند .ســامانه
نگار
روزنامه
دزفول ،میتواند با موش ـکهای کروز مقابله کند .این
سامانه میتواند در دزفولهای ایران راه بیفتد و در یک نبرد احتمالی دیگر،
عــدد کشــتهها را بــه صفــر برســاند .ســامانهای کــه میتوانــد بــه تعــداد مراکز
حســاس و شــهرهای مهم ایران تکثیر شــود و وظیفه دفاع از کشور را در یک
ســامانه یکپارچه به عهده بگیرد.
اما فقط سامانه دزفول نیست .سامانه دزفول در کنار چند سامانه پدافندی
دیگــر در رزمایــش مدافعــان آســمان والیت امتحان پــس میدهد .بهموقع
آتش به پا میکند و به گفته فرماندهان ،اهداف فرضی را نشــانه میگیرد.
فیلمی منتشــر شــده که نشــان میدهد موشــکی از ســامانه دزفول شلیک
شــده اســت .موشــک در ارتفاع نســبتا پایینی پرواز میکند و صاف میرود و
بــه هــدف میخورد .با این حســاب ،این موش ـکها میتوانند پهپادها را هم
سرنگون کنند.
البته خود ســامانه چندان شــکل عجیب و غریبی ندارد .یک مجموعه قابل
حمل جمعوجور است که چه بسا فناوری و قیمت آن بیشتر از سامانههای
تهاجمی باشــد .دزفول حتی هنگام حرکت هم میتواند شــلیک کند.
ســامانه مجیــد کــه توســط ارتــش ســاخته شــده اســت نیــز میتوانــد ماننــد
دزفول عمل کند و علیه موشکهای کروز به میدان بیاید .سامانه مجید در
۲۹فروردین امســال هم دیده شــده بود .رادار پیشــرفتهای دارد و از ســامانه
کنترل آتش الکترواپتیکی بهره میبرد .این سامانه ،هم میدان دید وسیعی
دارد و هم میتواند نوع پرنده را با دقت خوبی تشخیص بدهد .با این سامانه
دشــمن بهسرعت متوجه رصد پدافند نخواهد شد.
باور  ۳۷۳هم توســط ارتش ســاخته شــد که در این رزمایش حاضر بود .یک
ســامانه نســبتا گرانقیمت که میتواند اهداف دور را شناســایی کند و به آن
ضربــه بزنــد .یعنــی از فاصله  ۴۵۰کیلومتری میتواند هدف را شناســایی کند.
الگوی این نوع ســامانه را میتوان در ســامانه مشهور اسـ ۳۰۰دید.
در ضمن در مرحله عملیاتی ،اهدف ارتفاع متوسط توسط سامانههایی چون
مرصاد  ۱۶که توســط نیروی پدافند ارتش ســاخته شــده بود ،منهدم شــدند.
در این کالس میتوان از ســامانه طبس نیروی هوافضای ســپاه هم نام برد
که در نیمههای شــب در کویر ،توفان به پا کرد و اهداف را هدف قرار داد.
سامانههای جوشن و خاتم نیز در این رزمایش امتحان شدند .آنها اهداف
فرضی را در ارتفاع پســت منهدم کردند .ســامانه جوشــن نســخه بهروز شده
15خــرداد اســت کــه از رادار پســیو ( )Passiveبهــره میبــرد؛ راداری ب ـهروز بــا
تکنولوژی نزدیک به لبه دنیا که میتواند محیط وسیعی را با دقت باال پویش
کند و بهســادگی به دام ســامانههای جمعآوری اطالعات دشمن نیفتد.
در این رزمایش ،رادار برد بلند دیگری به نام قدس توسط نیروی هوافضای

ســپاه آزمایــش شــد .ایــن رادار میتوانــد تــا ۵۰۰کیلومتــر را شناســایی و تا ۹۰
هزار پا را رصد کند .نرمافزار این رادار بومی و با یک خودرو قابل حمل است.
در این رزمایش حساس بیش از 50سامانه پدافندی و راداری و تاکتیکهای
دفاعــی اجــرا شــد .ایــن ســامانهها در ایــران ســاخته و در کویــر مرکــزی ایــران
در نزدیکــی ســمنان امتحــان شــدهاند .دفــاع هوایــی از ایــران یــک موضــوع
مشــترک بین ســپاه و ارتش اســت که به گفته سردار حاجیزاده تحت کنترل
و فرماندهی ارتشیهاست.
موضــوع ،فقــط امتحان یک ســامانه نیســت .موضوع ،دفــاع هماهنگ چند
سامانه پدافندی است که باید بتوانند هنگام جنگ با هم ارتباط امن برقرار
کننــد .ســامانههایی کــه بتواننــد جابهجــا شــوند و منعطــف باشــند .یکــی از
فرماندهان ارتش به نام امیر رحیمزاده میگوید :عملیات این ســامانههای
پدافندی با موفقیت انجام شــد.
در این مانور بزرگ ســعی شــد انواع حملههای نظامی طراحی و خنثی شــود.
مثــل یــک نبــرد واقعــی ،خلبان مهاجــم بر فراز منطقه هدف بــه پرواز درآمد و
پدافندهای بومی رد هواپیما را زدند و عملیات شلیک را به شکل الکترونیکی
شبیهسازی کردند.
به عقیده کارشناســان نظامی ،نکته مهم این عملیات ،حضور ســامانههای
جدیــدی اســت کــه میتواننــد بهموقــع آتش کننــد و به ســامانههای بهروز و
صاحب ســبک دنیا نزدیک شــوند .مثال ســامانههایی در این آزمایش دیده
شــدهاند که عمودپرتاب هســتند و سامانههای پیشــرفته دیگری در اختیار
نیروهــای مســلح ایــران هســتند که میتواننــد اهداف در ســطح را نیز هدف
قــرار دهنــد .ســرعت اولیــه خوبــی دارنــد و احتمــاال به شــکل فروســرخ قابل
هدایت هستند.
اهمیت این رزمایش ،تنها در رونمایی از ســامانههایی نیســت که تا به حال
ندیدهایــم ،بلکــه بهرهگیــری از این ســامانهها در یک اطلــس دفاعی ـ هوایی
گســترده اســت کــه بتوانــد گنبد آهنیــن ایران را تشــکیل بدهد .بایــد منتظر
گزارشهــای فرماندههــا باشــیم تــا دریابیــم شــمارگان این ســامانهها تا چه
انــدازه اســت و آیــا میتواننــد در آن واحــد از آســمان ایران ،در لبــه فناروی روز
محافظت کنند.
امــا فنــاوری ایــن ســامانهها را نبایــد دس ـتکم گرفــت .آیــا ایران بــه صادرات
محصوالت پدافندی خود میاندیشــد؟ فرماندهانی چون سردار حاجیزاده
و امیر رحیمزاده باید به این پرسش پاسخ بدهند .سامانههای ارزشمند ما
میتواند به کشــورهای دیگر صادر شــود .تکنولوژی پرتاب ســرد باید در بین
کشورهای دوست خواهان داشته باشد .این نوع فناوریها ،انحصاری است
و در همــه جــا قابل تهیه و عرضه نخواهد بود.
پرسشهای کلیتری هم قابل طرح است؛ آیا خط تولید این سامانهها به راه
خواهد افتاد؟ قدرت شلیک این سامانهها چطور ارزیابی میشود؟ یعنی چه
تعداد موشک را میتواند در یک بازه کوتاه به سمت دشمن شلیک کند؟ آیا
توانستهایم سامانههایی در مقیاس انبوه بسازیم که ترکیبی باشند؟ یعنی
یک ســامانه هم توپخانه داشــته باشد و هم سامانه موشکی؟
اما مهمترین بخش این ماجرا به نیروی انسانی رزمایش ربط دارد .چه کسانی
صفر تا صد این عملیات را انجام دادهاند؟ از خاطر نمیبریم که ابتدای همین

قــرن ،قزاقخانــه برپــا بــود و نظامــی ایرانــی به فرانســه میرفت تــا نظامیگری
بیاموزد .سالهاست از این وضعیت عبور کردهایم .در جنگ ،حسن باقری
را به فضای نظامی عالم معرفی کردیم که بیهمتا بود .حاال سالها از آن فضا
میگذرد .نسل نو شد .گفته میشود شکاف نسلی اتفاق افتاده و نسل تازه
با رزم بیگانه اســت و نمیتواند امور دفاعی کشــور را به دســت بگیرد .جنگ
ســوریه پیش آمد .با آن که چهرههای درخشــانی چون حاج اصغر و محســن
حججــی در ســوریه بــه شــهادت رســیدند ،ولــی گفتــه میشــد طراحــی و نقاط
حساس به عهده ابووهبها بود که در جنگ هشت ساله بالغ شده بودند.
امــا در رزمایــش اخیر ،جملهای متفاوت از زبان ســردار حاجیزاده بیان شــد:
«رزمایــش پدافنــد هوایــی را جوانــان دهــه شــصتی و هفتــادی اداره کردند».
فرمانــده هوافضــا از واژه «اداره» اســتفاده کــرد؛ یعنــی همــه اجــزای رزمایــش
بــا آنهــا بوده اســت .این جمله یعنی ،وقت آن رســیده اســت کــه فرماندهان
قدیمی با همه ســوابق موفق و ناموفق ،ناظر باشــند تا نســل تازه با نفســی
تازه امور را در دســت بگیرد.
این جمله وقتی اهمیت پیدا میکند که تحلیل دشمن را بدانیم .آنها پس از
درگذشت رئیسجمهور معزول ایران گفتند :از اعضای اصلی شورای انقالب،
فقط یک نفر زنده مانده است .حال باطلالسحر این تحلیل ،باور فرماندهانی
مثل حاجیزاده است که میگویند حاضرند عرصه را کامل به نسلی بسپارند
که هیچکدامشان در زمان شورای انقالب اساسا در این دنیا نبودهاند .ترسی
نیســت اگر دفاع از زمین و آســمان کشــور را به کســانی ســپرد که در سوریه و
یمن آبدیده شدهاند و علم روز را میشناسند و همافق با اعضای وفادار به
انقالب و شــورای انقالب هســتند .آنان آماده هســتند حساسترین وظیفه
در کشــور ،یعنی حفظ امنیت را به عهده بگیرند.
سخن سردار باتجربه ما تنها رجزی در میدان نیست .عکسهایی که از میدان
گرفتهشدههمینواقعیترانشانمیدهد.در تصاویر،جواناندستاندرکار
هستند.در یکیاز عکسها،عدهایاز نیروهادارندبایکیاز سامانههاسروکله
میزننــد .جوانــی انگشــتهایش را بــه نشــانه پیــروزی بــاال بــرده اســت.
انگشــتهایش ســیاه شدهاند ولی چهرهاش زیر آفتاب کویر میدرخشد.
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