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مدت هــا پیــش جامعــه ای از انســان ها و دانشــجوی متفکــری را در ذهــن خــود ســاخته بودم کــه بــه 
ــرای چــه  ــار ســوال می بســت، ب ــه رگب ــزه کارهــا و رفتارهــای خــود می اندیشــید. خــود را ب عامــل و انگی
ــرای چــه دانشــگاه می آیــم؟ و ... . پــس از مدتــی کــه از  ــم؟ ب ــرای چــه درس می خوان غــذا می خــورم؟ ب
خلقــش گذشــت متوجــه غریــزه ای خــاص در وجــود خــود شــد. یــک غریــزه، کــه جزئــی از وجــودش بــود 
و توانایــی اســتفاده نکــردن از آن را نداشــت. ایــن غریــزه باعــث می شــد کــه همیشــه بهتــر را بطلبــد و 
بدتــر را دفــع کنــد. بــه نوعــی می تــوان گفــت افعالــش زمانــی رخ می دادنــد کــه  فــرض انجــام آن از فیلتــر 
غریــزه بهترطلبــی و دفــع ضــررش، عبــور می کــرد. پــس از کشــف ایــن غریــزه دچــار تناقضــی شــده بود، 
عــده ای را می دیــد کــه بــه خــود ضــرر می رســانند و در عیــن حــال شــبیه او هســتند. بــا یکــی از دوســتان 
خــود زمانــی روبــه رو شــد کــه در حــال ســیگار کشــیدن بــود. ایــن مســئله را بــرای او مطــرح کــرد و جوابــی 
جالــب شــنید: »قبــول دارم کــه ســیگار برایــم مضــر اســت امــا محاســبات مــن این گونــه اســت، دکترهــا 
می گوینــد کــه بــا مصــرف ســیگار 10ســال از عمــرت کــم می شــود و مــن بــا خــود می گویــم اوّلً ایــن وعیــد، 
ــا کیفیــت  ــاد ســال عمــر ب ــی اســت و نســیه، و دوم اینکــه اگرهــم واقعیــت داشته باشــد، هفت احتمال

»همــراه بــا ســیگار« بهتــر از 80 ســال عمــر بی کیفیــت اســت.«
بــا ایــن جــواب مطمئــن  شــد کــه همــه انســان ها از آن غریــزه برخوردارنــد و اســتدلل ســیگار کشــیدن 

دوســتش هــم دلیلــی بــر وجــود غریــزه بهتــر طلبــی بــود.
بعــد از کشــف ایــن غریــزه ســوالی برایــش پیــش آمــد کــه آیــا هــدف زندگــی اش ایــن بــود کــه بــه بهتــر 
برســد و از بدتــر دور شــود؟»چون به خاطــر آن غریــزه، هــر کاری انجــام مــی داد بــرای رســیدن بــه بهتــر 

و گریــز از بدتــر بــود«
کمی اطراف خود را نگاه کرد، 

عده ای را دید که بهتر خود را در گرفتن نمره بیشتر می دیدند. 
عده ای را دید که بهتر خود را در درس خواندن در بهترین دانشگاه های دنیا می دیدند. 

عده ای را دید که بهتر خود را در داشتن اخالقی نیکو می دیدند.
عده ای را دید که بهتر خود را در ایجاد شرکت هایی چند ملیتی با تعداد زیادی کارمند می دیدند.

و ...
ســوالش کمــی قابــل فهم تــر شــد و بــه دنبــال جــواب رفــت. فــرض کــرد کــه بــه غایــت متصــور همــه ی 
بهترهــای اطرافیانــش برســد، غایــت نمــره و اخــالق و دانشــگاه و شــرکت و ... »اگــر شــما جــای او بودیــد 
بــه چــه نتیجــه ای می رســیدید؟« حــس پــوچ بــودن ایــن دنیــا بهــش دســت داد، چــون صــرف رســیدن 
بــه غایــت نمــره اغنایــش نمی کــرد، چــون می توانســت بَعــدی برایــش در نظــر بگیــرد، چــون بــه دنبــال 

معنــا بــود و صــرف نمــره برایــش معنایــی نداشــت و بــا خــود می گفــت:» آخــر کــه چــه شــود!«
ــه در  ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــودن برایــش مطــرح شــد و ب ــر ب ــه جهــت تکامــل و بهت ــن طــور شــد ک ای

انتخــاب جهــت مختــار اســت و می توانــد جهــت تکاملــش را خــودش انتخــاب کنــد.
پــس درگیــری درونــی جدیــدی به وجــود آمــد، ســوال جدیــد ایــن بــود: » اکنــون کــه تکامــل در هــر حرکــت 
مــن اســت و هــر حرکــت مــن بــرای تکامــل اســت، در کــدام جهــت بایــد تکامــل یابــم؟ بهتریــن جهــت 

کــدام جهــت اســت؟«.
بــه ســراغ جهــت رفــت، نگاهــی بــه جهت هــای قبلــی انداخــت، دیــد کــه بخــش اعظمــی از عمــر خــود 
را در جهــت پــر کــردن چشــم دیگــران از خــود، تلــف کرده اســت، تکمیــل اســتعدادهای خــود بــرای 
شــنیدن به بــه و چه چــه دیگــران و ... می دیــد حاصلــی نداشــته و ایــن اســتعدادهای بــه تکامــل رســیده 
ــود ذهنــش را از تعصبــات آزاد کنــد، تعصباتــی کــه از جهت هــای  ــه تنهایــی عبــث  هســتند. لزم ب ب
قبلــی حاصــل شــده بود، تعصــب روی اعتقــادات، احساســات، رفتارهــا، ذهنیت هــا، قضاوت هــا و هــر 
چیــز دیگــری کــه ســفت و ســخت پایــش ایســتاده بود. چــون ایــن تعصبــات ماننــد آهنربــا جهــت 
قطب نمــای زندگــی اش را تحــت تأثیــر قــرار می دادنــد و راه الزامــاً صحیحــی را بــه او نشــان نمی دادنــد، 
اگــر هــم می دادنــد انتخــاب آگاهانــه خــود او نبــود و صحتــش اثبــات نشــده. بعــد از آزاد شــدن 

ــردن جهــت  ــدا ک ــی پی ــه توانای قطب نمــا مجهــز ب
برتــر شــد.

 در جهت هــای دیگــران دقیــق شــد تــا در بیــن 
جهت هــای موجــود برتریــن آن هــا را بــرای خــود 

انتخــاب کنــد.
عــده ای پــی رفــاه بودنــد، پــی پــول، بــرای اینکــه 
ببینــد ایــن جهــت برتــر اســت یــا نــه ســری بــه 
ثــروت  شــد  متوجــه  و  زد  ثروتمنــدان  زندگــی 
جهــت برتــر نیســت، چــون کــم نبودنــد ثروتمندان 
بــه پوچــی رســیده، کســانی کــه تنهــا دنبــال لــذت 
بــردن از رفــاه بودنــد؛ همین جــا بــود کــه جوامــع 
سوسیالیســت و ســرمایه داری برایــش زیــر ســوال 
رفــت، چــون اگــر در جوامــع ســرمایه داری پــس از 
رســیدن عــده ای بــه رفــاه عالــی، بــرای همین هــا 
بن بســت مطــرح شــد، در جوامــع سوسیالیســت 
پــس از رســیدن بــه اوج رفــاه عمومــی، همــه هیپــی 
چنــگ  مختلــف  ســرگرمی های  بــه  و  می شــوند 
می زننــد و بــه عرفــان شــرق پنــاه می آورنــد... تــا 
آن روز کــه در ایــن بن بســت هــم بماننــد و راهــی 
دیگــر بخواهنــد. پــس ایــن نحــوه اداره جامعــه 
توســط ســران جامعــه، بــرای او ســنگین و بی معنــا 
تأمیــن  توانایــی  جامعــه ای  چنیــن  یــک  بــود. 
نیازهــای اصلــی او را نداشــت و در آرمانی تریــن 

حالــت تنهــا رفــاه او را تأمیــن می کــرد. 
بعــد  اگــر  می کردنــد،  خیــال  کــه  دیــد  را  ملتــی 
معنــوی جامعــه بــه انــدازه بعــد صنعــت و قــدرت 
ســامان  بــه  انســان  کار  کنــد،  پیشــرفت  مــادی 
می رســد و ایــن اســت کــه نهضــت اخالقــی راه 
می اندازنــد... درحالــی کــه می دیــد ایــن انســان 
بعــد،  دو  ایــن  در  تکامل»بهترین«رســیدۀ  بــه 
بیشــتر و عمیق تــر بن بســت و پوچــی و عبــث را 
احســاس می کنــد. انســان حتــی پــس از فــرار از 
بیــرون و رســیدن بــه پناهــگاه درونــی خویــش، در 
ایــن زنــدان هــم نمی توانــد بمانــد و مجبــور اســت 

خویشــتن را از ولنــگاری برهانــد.
ایــن داســتان ادامــه دارد چــون او هنــوز در ذهــن 

مــن زنــده اســت ...
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رویان هوافضا
3شماره 14    /  صفحه

حــدود 40 روز پیــش خبــری غم انگیــز و تاســف بار منتشــر شــد کــه دلهــای بســیاری از ایرانیــان را 
داغــدار کــرد. یــک هواپیمــا در جنــوب غــرب تهــران بــه زمیــن برخــورد کــرد و تعــداد 176 نفــر از انســانها، 
ایــن واقعــه،  از دســت دانــد. تلخــی  را  مــا جــان خــود  هم میهنــان، دوســتان و هم دانشــگاهی های 
شــیرینی حملــه یــگان موشــکی ســپاه پاســداران بــه پایــگاه عین االســد را در کام ایرانیــان تلــخ کــرد. در 
ایــن نوشــتار بــه ایــن پرداختــه می شــود کــه در آن حادثــه چــه گذشــت، ســعی می شــود از دیــدگاه فنــی 
ــدون پیش فــرض بررســی شــود. باشــد کــه  ــه ب ــه مســئله نگریســته شــود و ابعــاد حادث و سیســتمی ب

تالشــی هــر چنــد انــدک بــرای روشــن شــدن حقیقــت ماجــرا باشــد.
در صبــح روز 18 دی 1398 خبــر بهــت آور ســقوط یــک فرونــد هواپیمــای بویینــگ 737 متعلــق بــه 
یــک ایرالیــن اوکراینــی منتشــر شــد. ایــن هواپیمــا در حوالــی ســاعت 6:20 دقیقــه صبــح اندکــی بعــد 
از برخاســتن از فــرودگاه امــام خمینــی در حوالــی شاهدشــهر اســتان تهــران ســقوط کــرد و متاســفانه 
همــه 176 سرنشــین آن در دم جــان باختنــد. بــرآورد اولیــه نشــان مــی داد کــه خلبــان قصــد بازگشــت بــه 
فــرودگاه را داشــته امــا در میانــه راه هواپیمــا بــه زمیــن اصابــت کــرده اســت. مقامــات ایــران بالفاصلــه 

علــت ســقوط را نقــص فنــی بیــان کردنــد.
ــه هواپیمــا ســخن  ــا گذشــت چنــد ســاعت برخــی رســانه های خارجــی از احتمــال شــلیک پدافنــد ب ب
گفتنــد، امــا مقامــات ایــران بالفاصلــه ایــن احتمــال را رد کردنــد. در همــان روز، ســردار ابوالفضــل 
شــکارچی، ســخنگوی نیروهــای مســلح ایــران، ایــن ادعــا را »دروغ محــض« خوانــد. در همــان روز شــبکه 
CNBC گزارشــی بــه نقــل از مقامــات آمریکایــی منتشــر کــرد کــه در آن ادعــا شــده بــود ماهواره هــای 
ردیابــی فروســرخ، شــلیک دو موشــک را در صبــح حادثــه در جنــوب غــرب تهــران رصــد کرده انــد. دکتــر 
ربیعــی ســخنگوی دولــت ایــران امــا بی درنــگ بــا انتشــار بیانیــه ای هرگونــه برخــورد موشــک را تکذیــب 

کــرد و آن را »عملیــات روانــی دولــت آمریــکا« عنــوان کــرد.
از متخصصــان  نیــز، کارشناســان، تحلیلگــران و عــده ای  ایــران  در رســانه های رســمی و خبــری در 
را »یــک شــایعه«، »دروغ«، »شــیادی آمریــکا«،  بــه هواپیمــا  هوافضــا، احتمــال شــلیک موشــک 
»جنــگ روانــی« و »ســناریو ســازی دروغیــن غــرب« توســط »دشــمنان«، »معاندیــن« و »ضدانقــالب« 
بــرای »دشــمنی«، »بــه حاشــیه بــردن حملــه بــه پــادگان عیــن االســد« یــا »تــالش شــرکت بوئینــگ بــرای 
جلوگیــری از ســقوط ســهام و سرپوشــی بــر روی مشــکالت فنــی هواپیمــای خــود« معرفــی و احتمــال 
شــلیک پدافنــد و همچنیــن ســقوط هواپیمــا بــا ایــن شــلیک را از لحــاظ علمــی رد کردنــد. بــرای مثــال دو 
تــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده مهندســی هوافضــا دانشــگاه شــریف نیــز، بــا انتشــار متن هــای 

جداگانــه ای هــر گونــه برخــورد موشــک بــا هواپیمــا را رد کردنــد.
در تاریــخ 19ام دی مــاه یــک عکــس در شــبکه های مجــازی منتشــر شــد کــه ادعــا می شــد بخــش 
هدایــت موشــک پدافنــدی شــلیک شــده بــه هواپیمــای مســافربری اســت، همچنیــن یــک فیلــم از صبــح 
حادثــه منتشــر شــد کــه از شــهرک پرنــد فیلم بــرداری شــده بــود و بــا موقعیــت هواپیمــا، مســیر پــروازی 
آن و موقعیــت پایــگاه پدافنــدی مســتقر در منطقــه قابــل تطبیــق بــود ایــن دو تقریبــاً مهم تریــن شــواهد 

دال بــر شــلیک موشــک بــه هواپیمــا بودنــد.
بــا وجــود تحلیل هــای مختلــف در نهایــت پــس از ســه روز در تاریــخ 21 دی 1398 ســتاد مشــترک 
نیروهــای مســلح ایــران در بیانیــه ای شــلیک موشــک بــه هواپیمــای مســافربری را تاییــد کــرد، همچنیــن 
ســتاد مشــترک نیروهــای مســلح ایــران دلیــل ایــن حادثــه را »خطــای انســانی غیرعمــد در تشــخیص 
شــیء پرنــده« اعــالم کــرد. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »پــرواز شــماره ۷۵۲ خطــوط هوایــی اوکرایــن از 
ــه یــک  ــت نزدیک شــونده ب ــرودگاه امــام خمینــی حرکــت نمــوده و درهنــگام چرخــش، کامــالً در حال ف
مرکــز حســاس نظامــی ســپاه و در ارتفــاع و شــکل پــروازی یــک هــدف متخاصــم قــرار می گیــرد کــه در 
ایــن شــرایط بــر اثــر بــروز خطــای انســانی و به صــورت غیرعمــد، هواپیمــای مذکــور مــورد برخــورد قــرار 

گرفته اســت.«
همچنیــن در عصــر همــان روز ســردار حاجــی زاده فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران در یــک 
ــان اینکــه اگرچــه در آن شــب  ــا بی ــروی هوافضــای ســپاه ب ــده نی ــری حاضــر شــد. فرمان کنفرانــس خب
نیروهــای پدافنــدی ایــران در باالتریــن ســطح هشــدار بوده انــد، امــا »بــه خاطــر برخــی مالحظــات« 
منطقــه پــرواز ممنــوع اعــالم نمی شــود. ســردار حاجــی زاده در ادامــه گفــت »اپراتــور، هواپیمــا را کــروز 
تشــخیص می دهــد و موظــف بوده اســت در چنیــن شــرایطی تمــاس و تأییدیــه را بگیــرد، خطــای 

امــا ظاهــراً سیســتم  اســت  هــم همیــن  اپراتــور 
ارتباطــی اش بــا اختــالل روبــه رو بــوده  و نمی توانــد 
تمــاس بگیــرد کــه در نهایــت او ۱۰ ثانیــه فرصــت 
داشــته کــه تصمیم گیــری کنــد. او در ایــن شــرایط 
ایــن تصمیــم بــد را می گیــرد و موشــک را شــلیک 

می کنــد.«
و  اتفاقــات حیــن  از  بــاال خالصــه ای  بنــد  چنــد 
ــه ای کــه از نظــر فشــار  ــود. حادث ــه ب پــس از حادث
بین الملــی بــرای شــفاف شــدن ابعــاد آن، علــت و 
عملکــرد سیســتم حیــن و پــس از حادثه شــباهت 
اتمــی  نیــروگاه  انفجــار  بــه  انــکاری  قابــل  غیــر 
چرنوبیــل در شــوروی دارد. بنابرایــن نگارنــده ایــن 

حادثــه را چرنوبیــل ایرانــی می نامــد.
دیــدگاه  از  حادثــه  ایــن  بــه  می خواهیــم  حــال 
فنــی بنگریــم. حادثــه ای در ایــن ابعــاد هیــچ گاه 
بلکــه  نمی دهــد.  رخ  اشــتباه  یــک  دلیــل  بــه 
سلســله ای از اشــتباهات ماننــد حلقه هــای زنجیــر 
دســت بــه دســت هــم می دهنــد. در ایــن نوشــتار 
بــه هــر  بــاز کنیــم و  را  ایــن زنجیــر  می خواهیــم 

بیاندازیــم. دقیقتــر  نگاهــی  آن  حلقــه 
طبــق نقشــه منتشــر شــده در کنفــراس خبــری 
پدافند مســتقر در یک پایگاه موشــکی در شــمال 
شــهرک پرنــد بــه هواپیمــای مســافربری شــلیک 
کــرده اســت. گزارش هــای غیــر رســمی حاکــی از آن 
اســت کــه ایــن پایــگاه، همــان پایگاهــی اســت کــه 
انفجــار در آن در ســال 90 باعــث شــهادت ســردار 
حســن طهرانــی مقــدم و جمعــی از همکارانــش 

شــد. یکــی از نکاتــی کــه در مــورد پدافندهــای بــا 
قابلیــت تحــرک بــاال وجــود دارد ایــن اســت کــه از 
آنجــا کــه ســامانه ذاتــا متحــرک اســت، تشــخیص 
آن در عکس هــای ماهــواره ای و تصاویــر هوایــی 
بســیار مشــکل اســت. امــا هــر ســامانه پدافنــدی 
بــه جهــت پوشــش کامــل و کارآمــدی نیــاز بــه یــک 

الگــوی قرارگیــری مشــخص دارد.

چرنوبیل ایرانی مهدی اثنی عشری
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Tor-M1 تصویر یک« آرایش رزمی گردان سامانه پدافندی

مــروری دیگــر بــر حادثــه هواپیمــای اکراینــی، بــه بهانــه 
چهلمیــن روز ســپری شــده 

رویان هوافضا
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در یــگان رزم پدافنــد ســپاه پاســداران یــک آرایــش 
عمــده بــرای ســامانه تــور ام1 مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد کــه روابــط و فواصــل بیــن خودرو هــای 
ایــن  می کنــد.  مشــخص  را  ســامانه  مختلــف 
آرایــش در شــکل زیــر نشــان  داده شــده اســت.

اکنــون بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای گــوگل 
آن  حوالــی  و  مذکــور  موشــکی  ســایت  مــپ، 
ــر ماهــواره ای  ــا بررســی تصاوی بررســی می شــود. ب
کــه  می شــوند  رویــت  منطقــه  در  خودرو هایــی 
  Tor-M1ســامانه خودرو هــای  بــه  بســیار 

دارد.  شــباهت 
نقشــه های  در  شــده  انجــام  بررســی  بنابــر 
ماهــواره ای، می تــوان بــا قطعیــت گفــت کــه حداقل 
یــک گــردان آتشــبار Tor-M1در منطقــه مدنظــر 
موجــود و عملیاتــی بــوده اســت. امــا شــواهدی 

ــه هواپیمــا  ــا همیــن آتشــبار ب ــدارد کــه آی وجــود ن
شــلیک کــرده اســت یــا خیــر، بنابرایــن می تــوان در 
ایــن گفتــه کــه ســامانه ای کــه بــه هواپیمــا شــلیک 
کــرده، شــب قبــل حادثــه بــه منطقــه اعــزام شــده 

بــود، شــک کــرد.
ســامانه       دقیقتــر  بررســی  بــه  ادامــه  در  حــال 

. د خته می شــو ا Tor-M1پرد
ســامانهTor-M1در ســازمان رزم پدافنــد کشــور 
در خدمــت پدافنــد ســپاه پاســداران اســت.این 
ســامانه در حقیقت ســفارش کنســل شــده یونان 
ُبــود. ایــن ســامانه ها بنابــر گزارشــات غیــر رســمی 
در تعــداد 29 النچــر و 750 موشــک بــه قیمــت 

ــران فروختــه شــد. ــه ای 750 میلیــون دالر ب
رزم  ســازمان  در  کوتــاه  بــرد  ســامانه های  ریشــه 
شــوروی، بــه اســتراتژی پیمــان ورشــو بــرای نبــرد 
احتمالــی بــا ناتــو در غــرب و اســتفاده ی گســترده 
لشــگرهای  و  مکانیــزه  تفنگــدار  لشــگرهای  از 
در  ناتــو  دفاعــی  خطــوط  اشــباع  بــرای  تانــک 
ــاز می گــردد.  ــا پیشــروی ســریع، ب اروپــای غربــی ب
 ۱۹۷۳ و   ۱۹۶۷ جنگ هــای  تجربــه  همچنیــن 
اعــراب و اســرائیل آســیب پذیــری نیروهــای زرهــی 
را نســبت به حمالت هوایی بیش از پیش نشــان 
داد و از ایــن رو الیه هــای مختلفــی از دفــاع هوایــی 
ــرای  ــد. ب ــه پوشــش نیروهــای زرهــی بودن ــور ب مام
مثــال ســامانه Buk جــزو اولیــن ســامانه هایی بــود 
بــرای دفــاع از لشــگر های زرهــی در مقابــل  کــه 
از  داده شــد.  توســعه  دشــمن  هوایــی  حمــالت 
ــه تحــرک  ــوان ب ــن ســامانه ها می ت خصوصیــات ای
بســیار بــاال، حفاظــت زرهــی متوســط و ســرعت 

درگیــری بــاال اشــاره کــرد.

از طرفــی دیگــر در نظریــه پدافنــد الیــه ای بــرای هــر محــدوده بــرد و ارتفــاع مشــخص یــک ســامانه 
توســعه داده  می شــود. و چندیــن الیــه پدافنــدی حــول مرکــز مــورد حفاظــت ایجــاد می شــود.  

-SA یــا در سیســتم نام گــذاری ناتــو Tor-M1 همانطــور کــه در تصویــر فــوق مشــخص اســت ســامانه
15 آخریــن الیــه پدافنــد اســت »ناحیــه قرمــز رنــگ« از آنجــا کــه تهدیــدی کــه بــه ایــن ســامانه می رســد 
از بقیــه الیه هــا عبــور کــرده اســت بنابرایــن الزم اســت کــه ایــن ســامانه در کُشــندگی ســر جنگــی و 

هدایــت، دســت باالتــری داشــته باشــد.
در دکتریــن پدافنــد هوایــی شــوروی در دوره تحــول آن »بــازه ای از اواخــر دهــه 60 تــا دهــه 80 میــالدی« 
 »Anti Access« ســامانه های پدافندی برد بلند نظیر اس 300 به عنوان یک ســامانه ضد دسترســی
ــرار می گرفتنــد. در  ــا جنگنــده« مــورد اســتفاده ق ــا حامــل تســلیحات »بمــب افکــن ی ــه ب جهــت مقابل
اینجــا مفهــوم ضــد دسترســی بــدان معنــی اســت کــه بــا افزایــش بــرد درگیــری پدافنــد، هواگــرد حامــل 
ــه هــدف از آن  ــرد تســلیحات آن هــدف قــرار می گیــرد.و امــکان دسترســی ب تســلیحات، در خــارج از ب
ســلب می شــود. چنانچــه بــه هــر نحــو، حامــل ســالح از ســد پدافنــد بــرد بلنــد عبــور می کــرد، ایــن 
وظیفــه ســامانه هــای بــوک »Buk« بــود کــه بــه عنــوان یــک ســامانه پدافنــدی بــرد متوســط، درگیــری بــا 

هواگــرد را آغــاز کنــد و در صورتــی کــه تهدیــد در ایــن فاصلــه اقــدام بــه شــلیک تســلیحات خــود کنــد، 
مقابلــه و هــدف قــرار دادن آن تســلیحات در الیــه آخــر پدافنــدی بــر عهــده ســامانه Tor-M1 اســت.

تصویــر دو« دو خــودرو کــه در خاکریــز قــرار گرفته انــد و ابعــاد آنهــا 
مطابــق بــا ابعــاد خــودروی Tor-M1اســت. بنابرایــن احتمــاال ایــن 

دو خــودرو النچــر ســامانه هســتند.

تصویر سه« تصویری از یک خودرو احتماال متعلق به واحد فرماندهی رادار کاتسا

تصویــر چهــار« اندکــی بــه ســمت غــرب ســایه مرتفــع یــک رادار مشــابه می شــود کــه پایــه آن زیــر تــور اســتتار پنهــان شــده اســت. 
ویژگی هــای ظاهــری ایــن رادار مشــابه رادار کاتســا اســت کــه طبــق ســند ســپاه در گــردانTor-M1 اســتفاده می شــود.

تصویر پنج« در نهایت اندکی به سمت جنوب خودروهای پشتیبانی و جرثقیل های Reload سامانه دیده می شود.

تصویر شش« نظریه پدافند الیه ای در دکترین پدافند هوایی شوروی
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رویان هوافضا
5شماره 14    /  صفحه

 »DivisionalAirDefence«نقش دیگری که بر عهده سامانه تور گذاشته شد، تأمین پدافند لشکری
بــود کــه شــامل تأمیــن پدافنــد بــرد کوتــاه بــرای واحدهــای حاضــر در میــدان می شــد. بعدهــا بــا ارائــه 
مــدل Tor-M2U کــه قابلیــت شــلیک بــه ســمت اهــداف در حــال حرکــت را داشــت، مســئله اســتفاده 

از تــور بــه عنــوان یــک ســامانه پدافنــد لشــکری در ارتــش شــوروی تقویــت شــد.
ایــن ســامانه در شــوروی در اختیــار نیروهایــی در رده لشــگر زرهــی بــوده و اصــوالً مســتقل از ســایر 
رده هــای پدافنــدی عمــل می کنــد و بــه همیــن دلیــل هــم بســیار متحــرک اســت. اصــوالً هماهنــگ کــردن 
آن بــا یــک پدافنــد یکپارچــه و کنتــرل از رده ی بــاال در ذات آن نیســت و جایــش در منطقــه ی نبــرد و 
در کنــار یــک لشــگر زرهــی اســت نــه کنــار مهمتریــن فــرودگاه کشــور. بــا توجــه بــه فرصــت بســیار کوتــاه 
شناســایی تــا شــلیک در ایــن ســامانه، قــرار دادنــش در منطقــه ای کــه بطــور مشــخص پــرواز ممنــوع 
اعــالم نشــده اســت و از محــل تــردد پروازهــای خــودی منفــک نیســت، احتیــاج بــه نوعــی بی مســئولیتی  

در همــه ی رده هــا از افســر جــزء تــا فرمانــده دارد.
ــور ام-۱ در مســیر پروازهــای فــرودگاه امــام مثــل کشــیدن ســیم  ــرار دادن واحــد ت در مقــام مقایســه ق
ــا  ــرق دار چنــد ده کیلوولــت دور حیــاط یــک مدرســه ابتدایــی اســت. ترکیــب ایــن موضــوع ب خــاردار ب
نبســتن حریــم هوایــی کشــور بعــد از حملــه بــه آمریــکا و انتظــار مقابلــه، تضمیــن کننــده فاجعــه 
بــود. بــه عقیــده نگارنــده اســتفاده از ســامانه Tor-M1 در فضــای جنگــی کــه از هواپیماهــای خــودی 
»نظامی/غیرنظامــی« تخلیــه نشــده اســت، در بهتریــن حالــت ســهل انگاری جنگــی بــا تبعــات بالقــوه 

کیفــری اســت.
بــا توجــه بــه ســطح مانورپذیــری موشــک ها، ســامانه تــور در برابــر چابک تریــن و مانورپذیرتریــن اهــداف 
نیــز بــه صورتــی مؤثــر وارد عمــل می شــود و فــرار از موشــک های آن بــا مانــور کاری اگــر نگویــم غیــر 
ممکــن بلکــه بســیار دشــوار اســت. در تســت هایی کــه در زمــان تولیــد ایــن ســامانه در دهــه ی 80 
میــالدی انجــام شــد مشــخص گردیــد کــه ایــن ســامانه در برابــر 19 روش مختلــف اخــالل و جنــگ 
ــل  ــاال در مقاب ــن ســامانه در حقیقــت مقاومــت ب الکترونیــک مقــاوم اســت. یکــی از شــاخصه های ای

جنــگ الکترونیــک می باشــد. 
ــن شــرایط در میــدان نبــرد  ــا شــلیک اولیــن موشــک در بدتری ــر روی هــدف ت پــس از کشــف و قفــل ب
تنهــا 9 ثانیــه بــه طــول خواهــد انجامیــد و موشــک پــس از شــلیک می توانــد در مــدت حــدوداً 15 ثانیــه 
خــود را بــه هدفــی در باالتریــن ارتفــاع و دورتریــن فاصلــه برســاند »بــرد 12 کیلومتــر ارتفــاع 6 کیلومتــر«
در ایــران ســپاه پاســداران بــه روزرســانی هایی بــر روی ســامانه تــور انجــام داده اســت از جملــه ارتقــای 
کانــال کنتــرل آتــش »جهــت افزایــش تــوان درگیــری بــرای مقابلــه همزمــان بــا دو هــدف« و جایگزینــی 
سیســتم الکترواپتیکــی حرارتــی بــه جــای تلویزیونــی بــه منظــور کاربــرد شــبانه ردیابــی الکترواپتیکــی، 
ســامانه حرارتــی اســتفاده شــده در ایــن ارتقــاء یکــی از محصــوالت شــرکت خوش نــام رایــان رشــد افــزار 
اســت. مســئله مهــم در خصــوص بــه روزرســانی ایــن ســامانه در ایــران آن اســت کــه ایــن به روزرســانی 
بــه صــورت محــدود انجــام شــده و فراگیــر نبــوده اســت. بــرای مثــال اخیــراً تصاویــری از ایــن ســامانه در 
جنــوب کشــور منتشــر شــده اســت کــه فاقــد ایــن به روزرســانی بوده انــد. فرضیــه ای کــه در اینجــا مطــرح 
می شــود ایــن اســت کــه احتمــاالً ســامانه تــور کــه هواپیمــای اوکراینــی  را ســاقط کــرد از نمونه هــای فاقــد 
به روزرســانی بــوده و از ایــن جهــت امــکان تطبیــق هــدف بــا سیســتم الکترواپتیکــی وجــود نداشــته 

اســت و خدمــه تنهــا داده هــای رادار را بــرای تصمیم گیــری در اختیــار داشــته اند.

زاده در  پرداختــه می شــود. ســردار حاجــی  بــه حادثــه  اتفاقــات منجــر  بررســی دقیق تــر  بــه  حــال 
کنفرانــس خبــری متعاقــب ســقوط پــرواز PS752 مــوارد زیــر را بــه عنــوان شــرایط واقعــه مدعــی شــد:

1- سامانه تور ام-1، در 19 کیلومتری، هدف را به عنوان کروز تشخیص داد.
2- مسئول آتشبار 10 ثانیه برای تصمیم گیری فرصت داشت.

اگــر گفتــه ایشــان مبنــی بــر شناســایی هــدف در فاصلــه 19 کیلومتــری را مدنظــر قــرار دهیــم، بــا توجــه بــه 
اشــاره ســردار بــه ســایت بیدگنــه، ایــن موضــوع بررســی های ابتــدای نوشــتار مبنــی بــر حضــور پدافنــد در 
ســایت موشــکی  مدنظــر را تأییــد می کنــد. بــرای بررســی صحــت زمــان 10 ثانیــه ای بــرای تصمیم گیــری 
ابتــدا الزم اســت بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه رادار دقیقــاً چــه زمانــی هواپیمــا را کشــف کــرده اســت.
بــر اســاس داده هــای توپوگرافــی منطقــه، مابیــن ســایت رادار »در ارتفــاع 1140 متــر« و هواپیمــا » در 
ــه 5.1 کیلومتــر از محــل  ــه ارتفــاع 1269متــر« در فاصل ــا« یــک تپــه »ب ارتفــاع 1625 متــر از ســطح دری
ســایت »1140متــر« قــرار دارد. ایــن مانــع در فاصلــه 19 کیلومتــری، از 1600متــر پایینتــر را کــور مــی کنــد. 
پــس هواپیمــا دقیقــا در لحظــه ای کــه بــه ارتفــاع 1600 متــری رســیده اســت وارد دیــد رادار شــده اســت.
ســرعت  هواپیمــای بویینــگ 737 در ایــن لحظــه 0.38 مــاخ اســت. امــا هــر دو موشــک کــروز موجــود 
ــر از 0.8  ــه تهــران می رســند » تاماهــاوک و جیســم ای آر« ســرعتی باالت ــه ب ــکا ک ــه ی آمری در زرادخان
مــاخ دارنــد. کــه همیــن عــدد ســرعت بــر روی صفحــه رادار بــرای تفکیــک آنهــا از پــرواز PS752 بیــش 

ازحــد  کافــی بــود.

لحظــه  آن  در  کــه  ســرعتی  آن  بــا  هواپیمــا  امــا 
داشــت، 143 ثانیــه طــول می کشــید تــا بــه هــدف 
موشــک  تهدیــد  کــه  صورتــی  در  حتــی  برســد. 
کــروز بــود هــم حداقــل 74 ثانیــه از محــل ســایت 
فاصلــه داشــت کــه بــا 10 ثانیــه ی مطــرح شــده 
بــرای زمــان تصمیم گیــری تطابــق نــدارد. زمــان الزم 
از لحظــه ی فشــردن دکمــه شــلیک تــا رســیدن 
تــا 9   6 مانــور  بــه ســرعت   9M330 موشــک  
ثانیــه گــزارش شــده اســت. حتــی اگــر ایــن زمــان 
را هــم از 143 ثانیــه کــم کنیــم 133 ثانیــه طــول 
می کشــید تــا هواپیمــا بــه حداقــل بــرد درگیــری 
ســامانه می رســید کــه ایــن عــدد 13 برابــر زمــان 

ادعــا شــده اســت.
برخــورد موشــک  بنابــر تطابــق داده هــای محــل 
اول، ســرعت موشــک، ســرعت و ارتفــاع هواپیمــا، 
از رســیدن  پــس  ثانیــه  اول حــدود 70  موشــک 
هواپیمــا  بــه  رادار،  دیــد  ارتفــاع  بــه  هواپیمــا 
ــه اینکــه حــدود  ــا توجــه ب برخــورد کــرده اســت. ب
18 ثانیــه طــول کشــیده اســت تــا موشــک اول بــه 
محــل برخــورد برســد؛ بنابرایــن موشــک حــدودا 
52 ثانیــه پــس از اینکــه هواپیمــا در دیــد رادار 
ظاهــر شــده اســت شــلیک شــده اســت. همانطــور 

کــه گفتــه شــد از لحظــه فشــردن دکمــه آتــش تــا 
رســیدن موشــک بــه ســرعت مانــور 6 تــا 9 ثانیــه 
ایــن زمــان را هــم در نظــر  طــول می کشــد. اگــر 
بگیریــم یعنــی دکمــه شــلیک پــس از 43 ثانیــه 
از لحظــه دیــده شــدن هواپیمــا در رادار فشــرده 

شــده اســت.
 اینکــه در آن 43 ثانیــه در ســایت چــه اتفاقاتــی 
ــد بررســی شــود.  ــاده اســت در جــای خــود بای افت
ســردار  توســط  شــده  منتشــر  نقشــه  بنابــر 
حاجــی زاده و تطابــق داده هــای هواپیمــا و موشــک، 
محــل برخــورد موشــک اول بــه هواپیمــا از ســایت 
از  دارد.  فاصلــه  کیلومتــر   12 حــدود  پدافنــد 
طرفــی 12 کیلومتــر حداکثــر بــرد درگیــری ســامانه 
از  اپراتــور  اســت  مشــخص  اســت.   Tor-M1
متــری   1600 ارتفــاع  بــه  هواپیمــا  کــه  لحظــه ای 
و  اســت  داشــته  رادار  روی  را  آن  رسیده اســت 
تمــام آن 43 ثانیــه صبــر کــرده اســت تــا بــه زعــم 
ســامانه  درگیــری  بــرد  بــه  تهدیــد  آن  خــودش 

اپراتــور 
آگاه  هــدف  ســرعت  از 

بــرای  امــر  همیــن  و  اســت  بــوده 
کافــی  از  بیــش  هــدف  نــوع  تشــخیص 

اســت. اینکــه چــرا اپراتــور ســامانه بــه محــض 
موشــک  درگیــری  بــرد  بــه  هواپیمــا  رســیدن 
کــه  اســت  پرسشــی  اســت  کــرده  شــلیک 
پاســخش را می تــوان در شــرایط روحــی، 

او  ســازمانی  فرهنــگ  و  آمــوزش 
باشــد. نهفتــه 
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نزدیــک شــود و دقیقــا در لحظــه ای شــلیک را انجــام داده اســت کــه برخــورد اول در حداکثــر بــرد 
درگیــری ســامانه باشــد. ایــن یعنــی اپراتــور از ســرعت هــدف آگاه بــوده اســت و همیــن امــر بــرای 
تشــخیص نــوع هــدف بیــش از کافــی اســت. اینکــه چــرا اپراتــور ســامانه بــه محــض رســیدن هواپیمــا 
بــه بــرد درگیــری موشــک را شــلیک کــرده، پرسشــی اســت کــه پاســخش را می تــوان در شــرایط روحــی، 

آمــوزش و فرهنــگ ســازمانی او یافــت.
امــا مشــکل اصلــی ادعــای موشــک کــروز ایــن اســت: موشــک های کــروز در فــاز حملــه بــرای دیــده 
نشــدن در رادارهــا چســبیده بــه زمیــن و در ارتفــاع زیــر 100 متــر پــرواز می کننــد. در نقطــه ای کــه رادار 
ــا  بویینــگ اوکراینــی را کشــف کــرد، هواپیمــا در ارتفــاع 630 متــری از ســطح زمیــن قــرار داشــت کــه ب

ــد  ــه بتوان ــد انتظــار مــی رود ک ــک افســر پدافن ــد. از ی ــروزی نمی خوان ــچ موشــک ک ــروازی هی ــل پ پروفای
پروفایــل پــروازی هــدف را تشــخیص دهــد و متناســب بــا آن درک صحیحــی از وضعیــت هــدف داشــته 
باشــد. بــه خصــوص در ایــن ســناریو کــه ارتفــاع هــدف بیــش از 6 برابــر حداکثــر ارتفــاع موشــک های 

کــروز اســت.
بــه دلیــل وجــود همــان تپــه کــه بــه آن اشــاره شــد، اساســا موشــک کــروز در آن فاصلــه دیــده نمی شــود. 
بــه عبــارت دیگــر از یــک افســر پدافنــد انتظــار مــی رود کــه نســبت بــه توپوگرافــی منطقــه توجیــه باشــد 
و ایــن را بدانــد کــه بــا توجــه بــه توپوگرافــی منطقــه امــکان نــدارد رادار ســامانه تحــت کاربــری او بتوانــد 

یــک موشــک کــروز را در فاصلــه 19 کیلومتــری کشــف کنــد.
در کنفرانــس خبــری ســردار حاجــی زاده یــک مــورد دیگــر نیــز مطــرح شــد. اینکــه هواپیمــای اوکراینــی 
بــه ســمت تأسیســات موشــکی واقــع در بیدگنــه تغییــر مســیر داده اســت. در ادامــه صحــت ایــن ادعــا 
 FlightRadar24 مــورد بررســی قــرار می گیرد.تصویــر فــوق چهــار روز پــس از حادثــه توســط ســایت
منتشــر شــد کــه در آن مســیر پــروازی هواپیمــای اوکراینــی بــا مســیر های خروجــی از فــرودگاه امــام 
مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت. همانگونــه کــه در تصویــر فــوق مشــخص اســت. هواپیمــای اوکراینــی 

هیچگونــه انحرافــی از مســیر خــود نداشــته اســت و مســیر عــادی خــود را طــی می کــرد.
از یــک افســر پدافنــد انتظــار مــی رود هنگامــی کــه آتشــبار تحــت فرماندهــی او بــه یــک منطقــه اعــزام 
می شــود در مــورد کریدورهــای پــروازی منطقــه توجیــه باشــد و بدانــد کــه آیــا ممکــن اســت کریدور هــای 
پــروازی در بــرد کشــف رادار ســامانه تحــت امــر او باشــد یــا خیــر. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
در مــورد یــک فــرودگاه کــم اهمیــت یــا یــک کریــدور پــروازی خلــوت صحبــت نمی شــود بلکــه ســامانه 

پدافنــدی بــه همســایگی بزرگتریــن و مهمتریــن فــرودگاه کشــور اعــزام شــده اســت.
البتــه ذکــر ایــن نکتــه نیــز الزم اســت کــه قــرار دادن ایــن تاسیســات نظامــی در زیــر داالن پــروازی 
مهمتریــن فــرودگاه کشــور بــه ویــژه بعــد از لــو رفتــن محــل آن در نتیجــه انفجــار ســال 1390، در 
مودبانه تریــن لغــت غیرمســئوالنه و قــرار دادن ســایت پدافنــد کوتــاه بــرد Tor-M1 بــدون لغــو همــه ی 

پروازهــای خروجــی ســهل انــگاری جنگــی بــا تبعــات بالقــوه کیفــری اســت.
ســاعاتی پــس از کنفرانــس خبــری ســردار حاجــی زاده موجــی رســانه ای در رســانه های غیــر رســمی 

کشــور راه افتــاد کــه احتماالتــی مبنــی بــر جنــگ 
الکترونیــک و ایجــاد هــدف کاذب بــرای ســامانه 
Tor-M1 را مطــرح می کــرد. در ادامــه بــه بررســی 

ــه می شــود. ــن احتمــال پرداخت ای
بــرای  ســایبری  جنــگ  و  هــک  بحــث  اصــوال   
بــه  توجــه  بــا   ۱ ام  تــور  مثــل  موشــکی  ســامانه 
مأموریــت و نقشــی کــه ایــن ســامانه دارد، غیــر 
کــه گفتــه  نظــر می رســد همانطــور  بــه  منطقــی 

شــد ایــن ســامانه طراحــی شــده تــا بــه صــورت 
مســتقل نســبت بــه کشــف و درگیــری بــا اهــداف 
پرنــده در ارتفــاع کوتــاه مثــل بالگــرد، هواپیماهــای 
پرتابه هــای  و  کــروز  موشــک  سرنشــین،  بــدون 
هدایت شــونده اقــدام کنــد. از آنجایــی کــه ایــن 
صــورت  بــه  حادثــه  شــب  در  احتمــاال  ســامانه 
مســتقل عملیاتــی بــوده اســت، داده ای از بقیــه 
رادارهــای موجــود در منطقــه دریافــت نمی کــرده 
بــه  ســامانه  ایــن  الکترونیــک  ســاختار  اســت. 
هــک  بحــث  کــه  اســت  آنالــوگ  تمــام  صــورت 
ــرای  ــد. ب ــه طــور کامــل منتفــی می کن ســامانه را ب
فهــم دشــواری اخــالل در ایــن ســامانه ها بهتریــن 
مثــال جنــگ 5 روزه اوســتیای جنوبــی بیــن روســیه 
و گرجســتان »2008« اســت کــه روســیه از مدتهــا 

قبــل بــرای آن آمــاده شــده بــود.
ــور  در ایــن جنــگ ســامانه هــای پدافنــد بــوک و ت
ســاخت روســیه و در اختیــار گرجســتان موفــق 
شــدند حداقــل  چهــار هواپیمــای روســی شــامل 
اســتراتژیک  افکــن  بمــب  یــک  و  ســوخو-25   3
توپولــف-22 را بــه زیــر بکشــند. آنالیزهــای بعــدی 
نشــان داد کــه ســامانه هــای جنــگ الکترونیــک 
ســاخت  پدافنــد  انداختــن  کار  از  در  روســی 
خودشــان شکســت خوردنــد. ایــن امــر ســختی 
اخــالل بــر ســامانه های آنالــوگ را آشــکار می کنــد. 

تصویر هفت« مقایسه مسیر پروازی هواپیمای اوکراینی با مسیرهای پروازی معمول در فرودگاه امام

چهارشنبه    30 بهمن 1398
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و اصــوال ســامانه پدافنــدی Tor-M1 در بحــث 
مقاومــت در برابــر جنــگ الکترونیــک صاحــب 

ــد اســت. ــک برن ی

مــورد بعــدی کــه  مطــرح  می شــود بحــث جمینگ و 
اخــالل بــر روی ایــن ســامانه اســت کــه تــا حــدودی 
می توانــد مــورد قبــول واقــع شــود چــرا کــه جنــگ 
سیســتم های  انداختــن  کار  از  و  الکترونیــک 
راداری اعــم از اشــباع راداری یــا ایجــاد اهــداف 
ارتباطــی  انداختــن سیســتم های  از کار  و  کاذب 
یــک شــیوه اثبــات شــده در جنــگ هــای نویــن 

اســت.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه تــور ام ۱ معمــوال 
پدافنــدی  رینــگ  یــک  آخــر  الیــه  عنــوان  بــه 
اســتفاده می شــود و ایــن یعنــی یــک جنگنــده/
مرزهــای  از  قبــل  کیلومترهــا  از  اخاللگــر  پرنــده 
رینگ هــا  از  و  اســت  شــده  وارد  کشــور  هوایــی 
و مواضــع پدافنــدی و راداری متعــددی گذشــته 
اســت و اخــالل ایجــاد کــرده اســت تــا بــه قلــب 
کشــور و پایتخــت برســد و اصــوالً ایــن مــورد بایــد 
بــه اطــالع باقــی مواضــع پدافندی و راداری رســیده 
باشــد. بــه عبــارت دیگــر نظریــه جنــگ الکترونیک 
کــه بــرای تبرئــه کــردن سیســتم پدافنــدی مطــرح 
می شــود در حقیقــت امــر بیشــتر باعــث القــای 

ناکارآمــدی سیســتم پدافنــدی اســت.

سخن آخر
اینکــه در آن 43 ثانیــه بیــن رؤیــت شــدن هواپیمــا 
در رادار ســامانه تا شــلیک موشــک اول دقیقاً در 
ســایت آتشــبار چــه اتفاقــی افتــاده اســت شــاید 
نباشــد،  دسترســی  قابــل  مــا  بــرای  وقــت  هیــچ 
باشــد  افتــاده  مــدت  ایــن  در  اتفاقــی  هــر  امــا 
فقــدان  از  ناشــی  ناکارآمــدی  از  واضحــی  نمــود 
آمــوزش صحیــح اســت. بــه عقیــده نگارنــده ماننــد 
بســیاری از مســائل کشــور مشــکل در بعــد فنــی 
آن  انســانی  بعــد  بلکــه  نمی افتــد  اتفــاق  ماجــرا 

اســت کــه مولــد مشــکل اســت. 
از زمــان تــرور ســردار قاســم ســلیمانی و اطــالع 
بــرای  تصمیم گیــری  و  کشــور  ارشــد  مســئولین 
واکنــش، کلیــه نیروهــای مســلح بــه ویــژه یگان هــای 
پدافنــدی چندیــن روز در آمــاده بــاش کامــل قــرار 

می گیرنــد. وقتــی خدمــه آتشــبار 1 روز، 2 روز، 3 روز و بیشــتر اســترس و شــرایط پــر تنــش کاری در 
حالــت آمــاده بــاش را تجربــه می کننــد »و خســتگی و بــی خوابــی هایــی کــه بعضــاً رخ می دهــد«، 
مشــخصا توانایــی واکنــش صحیــح کاهــش می یابــد و صــد البتــه امــکان خطــا در تصمیم گیــری بــه 
میــزان قابــل توجهــی بیشــتر می شــود. البتــه همان گونــه کــه نوشــتار گفتــه شــد ایــن تنهــا حلقــه آخــر 
زنجیــر حــوادث منتهــی بــه حادثــه اســت و قطعــاً مــواردی دیگــر نیــز در ایــن امــر تأثیرگــذار اســت. 
بــه خصــوص کــه ایــن اولیــن بــار نیســت کــه یــک هواپیمــای خــودی توســط پدافنــد مــورد هــدف قــرار 
می گیــرد کــه شــاید معروف تریــن آن هــدف قــرار گرفتــن جنگنــده کاپیتــان عبــاس بابایــی در طــی جنــگ 

ــی باشــد. تحمیل
نکتــه واضــح در ایــن حادثــه فقــدان آمــوزش صحیــح پرســنل در سیســتم نیرو هــای مســلح جمهــوری 
اســالمی ایــران اســت، نکتــه ای کــه کاهــش بودجه هــای نظامــی در ســالیان اخیــر بــه آن بیــش از پیــش 
دامــن زده اســت. یــک نمــود دیگــر ایــن مســئله نتایجــی اســت کــه نیروهــای مســلح در رقابت هــای 
بین المللــی در مقایســه بــا دیگــر کشــورها کســب می کننــد. یــک دلیــل ایــن امــر می توانــد ایــن باشــد 
کــه در فهرســت ارزش هــای ســازمانی نیروهــای مســلح بــه خصــوص ســپاه پاســداران، تخصــص اولیــن 

ارزش فهرســت نیســت.
از طرفــی شــلیک اشــتباه و خطــای فــردی هســت و در جــای خــود بایــد بررســی شــود امــا ایــن کــه یــک 
اشــتباه در ایــن ســطح در سیســتم اتفــاق می افتــد و سیســتم ســعی در پنهــان کــردن و تکذیــب کــردن 
ایــن اشــتباه دارد قطعــا یــک خطــا و اشــتباه سیســتمی اســت و بــه عقیــده نگارنــده اشــتباه سیســتمی 

بســیار فجیع تــر از خطــای فــردی اســت.
دانشــکده مهندســی هوافضــا از طریــق چنــد تــن از اعضــای هیئــت علمــی خــود روابط نزدیکــی با نیروی 
هوافضــای ســپاه پاســداران دارد و پتانســیل های بســیاری بــرای اصــالح ســاختار موجــود وجــود دارد. 
اکنــون وقــت آن رســیده اســت کــه دانشــکده مهندســی هوافضــا نقــش خــود را در اصــالح ایــن سیســتم 
ــی، طراحــی  ــه دوش کشــد. طراحــی سیســتمی، طراحــی آموزش هــای پرســنل ســامانه های هوافضای ب
ــه ای کــه احتمــال  ــه گون ــی و ارتقــاء ســامانه ها ب دوره هــای توانمندســازی خدمــه ســامانه های هوافضای
خطــای انســانی در آن کمتــر شــود پتانســیل هایی اســت کــه در رشــته هوافضــا و در نــگاه مترقــی بــه 
هوافضــا وجــود دارد؛ امــا سیســتم آمــوزش دانشــکده همــواره از آن دوری می گزینــد. وقــت آن رســیده 
اســت کــه بــا طراحــی دروس مرتبــط، مهندســین هوافضــای تربیــت شــده توســط دانشــکده مهندســی 
هوافضــا در گام نخســت یــک ادبیــات مشــترک بــا خدمــه ســامانه های هوافضایــی »خلبان هــا، خدمــه 

و ...« پیــدا کننــد و در گام بعــدی در راســتای توانمندســازی آنهــا حرکــت کننــد.
ــد کوچــک و  ــه ای هــر چن ــوان مطالب ــن نوشــتار و نوشــتارهای مشــابه بت ــا انتشــار ای ــه ب ــد اســت ک امی
حداقلــی در فضــای تخصصــی از مســئولین امــر ایجــاد کــرد. مطالبــه ای در راســتای بهبــود ســطح 
ســازمان های  و  نیروهــا  صنایــع،  ســازمانی  ارزش هــای  و  فرهنگ ســازمانی  تصمیم گیــری،  آمــوزش، 

مربــوط بــه هوافضــا. 

ســامانه های 
الکترونیــک  جنــگ 

انداختــن  کار  از  در  روســی 
خودشــان  ســاخت  پدافنــد 
امــر  ایــن  خوردنــد.  شکســت 
ســختی اخــالل بــر ســامانه های 

آنالــوگ را آشــکار می کنــد. 



کــه  بــود  باالرفتــن  حــال  در  ســرعت  و  ارتفــاع 
ناگهــان ارتفــاع در حــدود 541 کیلومتــر و ســرعت 
در 6.5 کیلومتــر بــر ثانیــه متوقــف شــد، ناگهــان 

تمــام جمعیــت در ســکوت فــرو رفــت...
اتوبــوس  کــه  بــود  صبــح  دقیقــه   8:30 ســاعت 
هــای ســازمان فضایــی بــه طــرف مرکــز پرتــاب امــام 
خمینــی »ره« حرکــت کردنــد. مســئولین ســازمان 
فضایــی، نمایندگانــی از دانشــگاه هــای مختلــف و 
چهــره هــای رســانه ای از جملــه مهمانــان ســازمان 

فضایــی بــرای برگــزاری برنامــه بودنــد.
مقصــد  آنکــه  بــا  کردنــد،  حرکــت  اتوبوس هــا 
مشــخص بــود امــا معلــوم نبــود کــه چنــد ســاعت 
میگفتنــد  افــراد  بعضــی  باشــیم.  راه  در  بایــد 
و  ســاعت   6 میگفتنــد  هــا  بعضــی  ســاعت،   4
نشــان  را  ســاعت   8 عــدد  هــم   google map
میــداد. هرچــه بــود بــا احتســاب  1 ســاعت و 30 
دقیقــه توقــف در مســیر ســاعت 4 بعــد از ظهــر به 
40 کیلومتــری ایســتگاه پرتــاب و  ایســت بازرســی 
مخصــوص رســیدیم. تمــام وســایل الکتریکــی از 
جملــه گوشــی، لــپ تــاپ، ریمــوت و هــر چیــزی 
ــد و کارت هــای ورود  ــد، گرفتن ــه فکــرش را بکنی ک
کــه بــه معنــای مجــوز حضــور در منطقــه بــود را بــه 
همــه تحویــل دادنــد. پــس از ایســت بازرســی وارد 
جــاده ای باریــک شــدیم کــه هیــچ عالئــم راهنمایی 
ــار  و رانندگــی هــم نداشــت. هــر از گاهــی هــم کن
جــاده تابلــو >>جــاده اختصاصــی اســت<< دیــده 
دارای  جــاده  گذشــته  هــا  ایــن  همــه  از  میشــد. 
دســت انــداز هــای فــراوان بــود کــه شــرایط را بــرای 
چــه  بــود  کــرده  ســخت  ســواری  هــای  ماشــین 
ــه ماهــواره  ــه اتوبوس...»فکــر اینکــه چگون رســد ب
در همچیــن شــرایطی ســالم بــه ایســتگاه رســیده 

ــود.« ــده ب واقعــاً اذیــت کنن
نزدیــکای ســاعت 5:20 بــود کــه ایســتگاه از دور 
دیــده شــد. قبــل از دیــده شــدن ایســتگاه، پدافنــد 
هــا و پهپادهایــی کــه آمــاده پرتــاب بودنــد در کنــار 

این سرعت 
لعنتی...

امیرحسین کرمانی
 ورودی 96 کارشناسی هوافضا

ــه ســفارش ســازمان  ــم و صنعــت و ب ــد توســط دانشــگاه عل ماهــواره ظفــر پــس از ماهــواره نوی
فضایــی ایــران طراحــی و ســاخته شــده اســت.  ایــن ماهــواره نســبت بــه ماهــواره نویــد از فنــاوری 
هــای پیشــرفته تری   برخــوردار اســت.  براســاس گفتــه دکتــر بلنــدی، رییــس مرکــز تحقیقــات 
فضایــی دانشــگاه علــم و صنعــت،  دوربیــن ایــن ماهــواره نســبت بــه ماهــواره نویــد ۵برابــر ارتقــا 
یافتــه اســت، ۲ برابــر شــدن دقــت کنتــرل و افزایــش بیــش از ۱۵ برابــری نــرخ ارســال داده هــای 
ــه  تصویــری از دیگــر مزایــای ماهــواره ظفــر اســت.جرم ماهــواره ظفــر ۱۱۳ کیلوگــرم اســت کــه ب
منظــور اســتقرار در مــدار دایــروی بــا ارتفــاع ۵۰۰ کیلومتــر و زاویــه  میــل مــداری ۵6 درجــه 

طراحــی شــده اســت.
ماموریت های ظفر عبارتند از:

.تصویربرداری پانکروماتیک»سیاه و سفید«با تفکیک مکانی بهتر از ۲۵متر 

.تهیــه نقشــه» تولیــد و بــه روز رســانی نقشــه های کاربــری اراضــی، پایــش توســعه 
شــهری مــرز پهنه هــای کشــاورزی، مــرز پهنه هــای جنگلــی، نقشــه های پهنه بنــدی 

دریاچه هــای دائمــی و فصلــی آن هــم در مقیــاس ملــی« 

.هیدروگرافی» پایش مرز دریاچه ها و بهبود در پایش خطوط ساحلی «

.تعییــن مرکــز گســترش شــهری و پایــش رشــد مناطــق شــهری، بــه روزرســانی 
نقشــه های ســاختاری در مقیــاس ملــی نیــز کاربردهــای شــهری و زمیــن شناســی 

.محمولــه تحقیقاتــی ماهــواره یــا SPU بــرای  اندازه گیــری میــزان دُز یونیــزه کننــده 
توســط پرتوهــای کیهانــی دریافتــی از فضــا و همچنیــن تشــخیص اثــر آن هــا

ظفرنامه

چهارشنبه    30 بهمن 1398



رویان هوافضا
9شماره 14    /  صفحه

جــاده  نزدیکــی  بــه  وقتــی  داشــتند.  قــرار  جــاده 
رســیدیم بــه یــک ســه راهــی رســیدیم کــه یــک 
کننــدگان  بازدیــد  جایــگاه  ســمت  بــه  آن  طــرف 
دو  شــامل  کننــدگان  بازدیــد  جایــگاه  میرفــت. 
مهمانــان  بــرای  یکــی  بــود.  سرپوشــیده  فضــای 
ایــن  عــادی.  مهمانــان  بــرای  دیگــری  و  ویــژه 
فضاهــای سرپوشــیده بــه شــکلی طراحــی شــده 
بــود کــه امــکان دیــده شــدن ایســتگاه پرتــاب از 
چنــد کیلومتــری را فراهــم میکــرد. عــالوه بــر ایــن 
فضاهــا، جایگاهــی بــرای حضــور مجــری و یــک 
ــد ظرفیــت 500 نفــر را دارد  پناهــگاه کــه می گفتن

نیــز مهیــا شــده بــود. 
برنامــه بــا قرائــت قــرآن و ســرود مقــدس کشــورمان 
آغــاز شــد و پــس از آن مجــری بــا برنامــه هــای 
متفــاوت ماننــد شــعر ، دعــای توســل، تواشــیح و 
ســخنرانی افــراد مختلــف ادامــه پیــدا کــرد. افــراد 
داخــل جمــع نیــز ماننــد شــما خواننــده محتــرم 
حواسشــان بــه آخــر داســتان بــود و بــه جــز دعــای 
توســل، دیگــر برنامــه هــا مــورد توجــه مخاطبیــن 
قــرار نگرفتــه بــود. ســاعت نزدیــک 6 بــود کــه اعــالم 
شــد بــه دالیلــی پرتــاب بــه ســاعت 7 الــی 7:30 
موکــول شــده اســت. پــس از آن نمــاز بــه جماعــت 
برگــزار شــد و بعــد از آن بــود کــه شــور و اشــتیاق 

همــراه بــا اضطــراب جمعیــت را فــرا گرفــت. 
نزدیــک هــای پرتــاب بــود، اعــالم کــرده بودنــد کــه 
تــا 5 الــی 10 دقیقــه دیگــر پرتــاب رخ می دهــد. 
جمعیــت از فضاهــای سرپوشــیده بیــرون آمــده 
بودنــد تــا بتواننــد بهتــر لحظــه تاریخــی پرتــاب را 
ببیننــد.  یــک یــا دو دقیقــه بــه پرتــاب مانــده بــود 
کــه ناگهــان تعــداد زیــادی ماشــین ویــژه مســئولین 

بــا پــالک هــای مخصــوص وارد فضــای سرپوشــیده شــدند. حضــور مســئولین در جــای خــود تعجبــی 
نداشــت امــا ســوال اینجاســت کــه خانــواده هــای مســئولین چــرا بایــد در ایــن مراســم شــرکت کننــد در 

ــر اســت. ــه دانشــجویان داد کــه قطعــا برایشــان مفید ت ــوان ب ــی کــه همیــن ســهمیه را می ت صورت
ــه گفتــن رمــز عملیــات. در آن زمــان هیچکــس در حــال  ــود شــروع کــرد ب فــردی کــه پشــت بی ســیم ب
خــودش نبــود و همــه، یــک دلشــان در مرکــز فرماندهــی و یــک دلشــان در کنــار ماهــواره بــر بــود. 
ــه ، ... یــک ... فرمــان آتــش امــا اتفــاق خاصــی نیفتــاد، اســترس  شــمارش معکــوس آغــاز شــد ده ، ن
وحشــتناکی جمعیــت را فــرا گرفتــه بــود کــه شــمارش دوبــاره آغــاز شــد، یــک، دو، ســه ... یــازده و همــان 

ــر روشــن شــدند. ــود کــه موتورهــای ماهواره ب ــع ب موق
صحنــه واقعــا جذابــی بــود کــه توصیفــش امکان پذیــر نیســت، ناگهــان تمــام فضــا روشــن شــد و صــدای 
تکبیــر از جمعیــت بلنــد شــد. ماهــواره بــر بــاال میرفــت و جمعیــت می نگریســتند و لــذت می بردنــد. 
پــس از آنکــه ماهواره بــر تــا ارتفــاع خوبــی بــاال رفــت و کم کــم از دیــد خــارج می شــد ، جمعیــت بــه 
ــا بتواننــد بقیــه عملیــات را از تلویزیون هایــی کــه در داخــل  ســرعت وارد فضــای سرپوشــیده شــدند ت
فضــای سرپوشــیده تعبیــه شــده بــود تماشــا کننــد. ایــن تلویزیون هــا مرکــز فرماندهــی عملیــات را نشــان 
مــی داد کــه در نزدیکــی همــان جــا قرارداشــت. در ایــن نمایشــگرها دو عقربــه بــود کــه یکــی ســرعت و 
دیگــری ارتفــاع پــروازی را نشــان مــی داد. بــا باالرفتــن ارتفــاع جمعیــت شــروع کردنــد بــه تکبیــر گفتــن. 
100 ، 200 ، 300 ، 400 ... ، ارتفــاع و ســرعت در حــال باالرفتــن بــود کــه ناگهــان ارتفــاع در حــدود 541 
کیلومتــر و ســرعت در 6.5 کیلومتــر بــر ثانیــه متوقــف شــد، ناگهــان تمــام جمعیــت در ســکوت فــرو 

رفــت...
ــاط قطــع شــده و احتمــاالً  ــد ارتب ــی رخ داده، برخی هــا می گفتن ــه چــه اتفاق هیچکــس نمی دانســت ک
دوبــاره وصــل می شــود ، برخی هــا هــم تنهــا نظاره گــر بودنــد. مدتــی گذشــت و هنــوز هیــچ چیــز تغییــری 

نکــرده بــود. بــوی شکســت می آمــد.
ســوار اتوبوس هــا شــدیم. هیــچ چیــز مشــخص نبــود، فقــط می دانســتیم کــه شکســت خورده ایــم. 
بعــد از حــدود 20 دقیقــه مشــخص شــد کــه ماهــواره بــا ایســتگاه قشــم ارتبــاط برقــرار کــرده امــا چــون 
ســرعتش بــه حــد قابــل قبولــی نرســیده دیگــر نمی توانــد در مــدار دوام بیــاورد و ســقوط خواهــد کــرد...
ایــن جملــه کــه ســرعت بــه حــد نصــاب نرســیده ماننــد آب ســردی بــر ســر همه مــان ریختــه شــد. خیلــی 

وقــت اســت کــه ایــن ســرعت لعنتــی بــه حــد نصــاب نمی رســد و باعــث شکســت می شــود.
هرچــه بــود گذشــت و بایــد از گذشــته عبــرت گرفــت و بــه آینــده امیــدوار بــود. از قدیــم گفته انــد 
شکســت مقدمــه پیــروزی اســت. شــاید مقدمــه طوالنــی شــده باشــد امــا می دانیــم کــه پیــروزی در کار 

اســت.
به امید آینده...



ماهــواره ظفــر، جدیدتریــن ماهــواره ایرانــی  بــود کــه توســط  ماهواره بــر ســیمرغ  بــرای حضــور در مــدار لئــو پرتــاب شــد. ایــن ماهــواره نیــز در بیــن لیســت 
شکســت های ســیمرغ اضافــه شــد. امــا پرسشــی کــه در ایــن میــان به وجــود می آیــد ایــن اســت کــه چــرا  بــا وجــود ناکارآمــدی ســیمرغ در مأموریت هــای 
قبلــی خــود، بــاز هــم  ماهــواره ای طراحــی شــد و توســط ســیمرغ پرتــاب شــد. بــه ســراغ امیرحســین خدابخــش، دانشــجوی دکتــری دینامیــک پــرواز و کنتــرل 

دانشــگاه صنعتــی شــریف، مشــاور بخــش هدایــت و کنتــرل ماهــواره ظفــر و شــاغل در پژوهشــگاه فضایــی رفتیــم تــا ایــن پــروژه را واکاوی کنیــم.

1. برای شروع راجع به زیرسیستم ها و مأموریت ظفر توضیح بدید. 
یکــی از کاربردهــای ظفــر پایــش ســواحل و شــهرها بــود. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف نیــاز بــه دوربیــن عکســبرداری مناســب و نشــانه روی بــا دقــت بــاال داریــم. 
دقــت دوربیــن ماهــواره ظفــر 25 متــر هســت، یعنــی هــر پیکســل برابــر بــا یــه مربــع 25 در 25 روی زمیــن، کــه البتــه ایــن دقــت مجهولــه نــه به خاطــر اینکــه 
دوربیــن نمی تونســته، بــرای عکســبرداری بــا ایــن پیکســل نیــاز بــه نشــانه روی دقیــق داریــم کــه مربــوط بــه زیرسیســتم هدایــت و کنتــرل میشــه و مــا هنــوز 

نتونســتیم ایــن زیرسیســتم رو در فضــا تســت کنیــم. بــه همیــن دلیــل میگــم مجهــول هســت.
ظفــر یکــی از خوبی هــاش ایــن بــود کــه از المان هــای ایرانــی تــا جایــی کــه میتونســت اســتفاده کــرد بــه عنــوان مثــال چــرخ  واکنــش1  و سنسورخورشــیدنگر، 

ایرانــی بــودن. 
•با این دقتی که دوربین داره میشه مثالً ساحل رو پایش کرد؟ یعنی با این دقت میشه به هدف رسید؟

بــا توجــه بــه اینکــه زاویــه میــل مــداری مــا 56 درجــه هســت، الزامــاً نمیتونیــم مأموریت هــای پایــش رو انجــام بدیــم، چــون موقعیــت نورگیریمــون در طــول 
ــردی نیســت. در  ــرای پایــش مســتمر کارب ــه، در نتیجــه ب ــه منطقــه مــورد نظــر بتاب ــور ب ــد ن ــم بای ــم عکــس بگیری ــرای اینکــه بخوای زمــان تغییــر میکنــه و ب
هیچ جــای دنیــا یــک چنیــن مــداری رو بــرای پایــش مســتمر در نظــر نمیگیــرن ولــی از اونجایــی کــه ماهواره بــر ســیمرغ گام هــای اولیــه خــودش رو داره طــی 
میکنــه و ایــن مــدار، مــدار مناســبی بــرای تســت کردن ماهواره بــر هســت، چنیــن مــداری انتخــاب شــد. بــا ایــن حــال مــا میتونســتیم از ایــران عکســبرداری 
کنیــم، اینطــور کــه قطعــه قطعــه تــو بازه هــای زمانــی متفــاوت عکــس بدســت می آوردیــم و بــا ســرهم کــردن ایــن قطعــات تصویــر منطقــه مــورد نظــر بدســت 
میومــد. کــه شــکل و مــکان ایــن قطعه هــا وابســته بــه موقعیــت نورگیــری و تصویــر مــدار روی زمیــن هســت. فعــال ایــن مــدار، یــک مــدار تحقیقاتــی هســت 
و المان هــای زیرسیســتمی رو باهــاش تســت می کنیــم. بــا ایــن مــدار بــه کاربــرد بهینــه ای نمیشــه رســید. اگــه بخوایــم ســرویس بدیــم در بخــش پایــش بایــد 

بریــم بــه ســمت مدارهــای قطبــی.
•شنیدم که ظفر ستاره نگر2 نداشته، آیا درسته؟ 

بله ماهواره ستاره نگر نداشته.
•پس دقت لزم برای نشانه روی توسط چه سنسوری تأمین میشده؟

دقت نشانه روی»۳سیگام« که ما الزم داشتیم زیر یک درجه بود که با سنسور خورشید میشد، ولی نتونستیم در فضا تست کنیم تا مطمئن شیم.
•گویا ظفر پیشران3 هم نداشته. چه طوری اغتشاشات مداری رو خنثی میکرد؟ اصالً میتونیست؟

ــا در نظــر گرفتــن ایــن تغییــر، حداقــل  ظفــر اغتشاشــات مــداری رو خنثــی نمیکــرد و بــر فــرض قرارگیــری در مــدار، مــدار بــه طــور مــداوم تغییــر میکــرد. ب
2ســال عمــر بالســتیک ماهــواره محاســبه شــد. مأموریتــی کــه واســه ظفــر تعریــف شــد یــک ســال و نیــم بــود یعنــی یــک ســال و نیــم بایــد کار میکــرد، کــه 

در مــدار قــرار نگرفــت تــا بتونیــم تســتش کنیــم.
•مأموریت دیگه ای که واسه ظفر تعیین کرده بودن، اندازه گیری تشعشعات فضایی بود. یکم راجع به این توضیح بدید.

خدمــت شــما عــرض کنــم کــه وقتــی مــا میریــم فضــا تشعشــعات فضایــی داریــم. تشعشــعات فضایــی میتونــن از جنــس رادیواکتیــو و امثالهــم باشــن. تأثیــر 
اینهــا رو روی سیســتم هامون نمیدونیــم. نمیدونیــم چقــدر میتونــه آســیب بزنــه. طبــق اطالعاتــی کــه انتشــار پیــدا کــرده طراحــی صــورت میگیــره، منتهــا 
یــه قســمتی از کارهــای تحقیقاتــی اینــه کــه شــما خــودت بــری اندازه گیری هــا رو هــم تکــرار بکنــی. تأثیراتــی کــه ایــن تشعشــعات میــذارن میتونــه باعــث 
کاهــش عمــر یــا باعــث ایجــاد خطــا بشــه یــا بــدون تأثیــر باشــه. محمولــه ای کــه بــرای اندازه گیــری اســتفاده میشــه یــه سنســور شمارشــگر شــبیه شمارشــگر 

گایگر-مولــر5 هســت.

2. مثــل اینکــه شــما هنــگام پرتــاب داخــل دانشــگاه علــم و صنعــت مأموریــت رو رصــد می کردیــد. توضیــح مختصــری راجــع بــه فضــا 
و چــه اتفاقــی افتــاد بدیــد.

آره مــن اونجــا بــودم. وقتــی ماهــواره جــدا شــد بیکــن4  گرفتــن بچه هــا، همــه خوشــحال بــودن ولــی 30 ثانیــه بعــد دریافــت بیکــن، یهــو خبــر اومــد کــه زیــادی 

1.ReactionWheel   2.Startracker  3.Thruster  4.Beacon  5.Geiger Muller 

واکاوی ظفر
مصاحبه با امیرحسین خدابخش

ظفرنامه

چهارشنبه    30 بهمن 1398



رویان هوافضا
11شماره 14    /  صفحه

رویان هوافضا
11شماره 14   /  صفحه

خوشــحالی نکنیــد، احتمــاال فیــل کــرده، همــون جــا همــه رفتــن تــو در و دیــوار.
در اصــل همــون اتفــاق پیــام افتــاد. ماهواره برهــا وقتــی میخــوان بلنــد بشــن یــه مســیر تقریبــاً نمایــی رو طــی میکنــن. اول عمــودی حرکــت میکنــن، کم کــم 
خودشــون رو بــه افــق نزدیــک میکنــن تــا برســن بــه مــدار و بــا مــدار مــوازی شــن. بعــد بایــد سرعتشــون بــه ســرعت مــداری برســه، وقتــی ســرعت مــداری رو 
تأمیــن کــردن، ماهــواره رو بــه بیــرون پرتــاب میکنــن» اصطالحــاً هــم ارتفــاع بــه ارتفــاع مــداری برســه و هــم ســرعت بــه ســرعت مــداری برســه«. اتفاقــی کــه 

بــرای پیــام و ظفــر افتــاد ایــن بــود کــه ماهــواره بــر تونســت بــه مــدار برســه تقریبــاً، ولــی بــه ســرعت مــداری نرســید.
•خب مگه محاسبه نکرده بودن که به سرعت مداری میرسه؟

قطعــاً محاســبه کــردن ولــی ماهواره بــر سیســتم پیچیــده ای داره، در نتیجــه انــواع و اقســام خطاهــا میتونــه تــوش اتفــاق بیفتــه کــه منجــر بــه فیــل بشــه. 
ماهواره برهــا هــم یــه ویژگــی دارن کــه هــر خطایــی تــو خودشــون تشــخیص بــدن، اتوکیــل1  میکنــن. چــون ممکنــه خطــر ایجــاد کنــه بــرای مــردم. بایــد گــزارش 

رســمی بیــاد تــا بفهمیــم کــه ســیمرغ اتوکیــل کــرده یــا نــه، ولــی بــرای پیــام چنیــن اتفاقــی افتاده بــود.

3. هــر ســال داریــم کلــی پــول خــرج می کنیــم یــه ماهــواره می فرســتیم فضــا کــه اگــه هزارتــا »» اگــه بشــه«« رو رد کنــه میــره تــو مــدار، 
بــه نظرتــون ایــن رونــدی کــه بــرای توســعه صنعــت فضایــی پیــش گرفتیــم بهینــه اســت؟

هدف اصلی ما توسعه صنعت فضایی هست. صنعت فضایی به چهار بخش تقسیم میشه.
یکیش فناوری پرتاب که ما خیلی نیازش داریم چون هیچکس برامون پرتاب نمی کنه، خودمونیم و خودمون. 

یکیــش میشــه فنــاوری بخــش زمینــی  کــه چــه ماهــواره بســازیم چــه نســازیم به دردمــون می خــوره، چــون اگــه بخوایــم از ماهــواره دیگــه ای اطالعــات بخریــم 
بخــش زمینــی بایــد اطالعــات رو دریافــت کنــه. فنــاوری بخــش زمینــی کم کــم داره بومــی میشــه. 

یکیــش میشــه فنــاوری ماهــواره کــه یکــی از گرون تریــن فناوری هــای دنیاســت. دو راه داریــم یــا بایــد ماهــواره بخریــم کــه بهمــون نمیــدن اگــه هــم بــدن خیلــی 
گــرون میــدن یــا اینکــه خودمــون بســازیم. چــون راه اول نمی صرفــه، راه حــل منطقــی اینــه کــه خودمــون ماهــواره بســازیم. پــس یکــی از اهــداف ذیــل توســعه 
صنعــت فضایــی بومی ســازی ایــن صنعــت هســت، طــوری کــه افــراد متخصــص تــو ایــن حــوزه بــا اســتفاده از علــم خودشــون توانایــی علمــی محصــول رو 
تأمیــن کنــن و فعــالً بیشــتر ســرمایه توســط دولــت تأمیــن شــه. هــدف اصلــی اینــه کــه چرخــه تولیــد محصــول و مصــرف و ســرمایه گذاری تمامــاً داخــل ایــران 
بســته بشــه و بــا اون هزینــه ای کــه ســرمایه گذار وارد چرخــه می کنــه، حیــات چرخــه ادامــه پیــدا کنــه شــبیه کــرود فاندینــگ1 کــه بــا جمــع آوری ســرمایه های 

کــم ولــی بــا تعــداد زیــاد میتونــه یــه صنعــت رو تکــون بــده. 
بخــش آخــرم ماهواره بــر هســت کــه اونــم کســی واســمون پرتــاب نمیکنــه اگــر هــم بخــوان پرتــاب کنــن بــا کلــی نــاز پرتــاب میکنــن. نکتــه اول، مــا میدونیــم تــو 
ایــن زمینــه در مراحــل ابتدایــی هســتیم. یکــی از کارهــای متداولــی کــه تــو دنیــا بــرای آشــنایی بــا یــه علــم اســتفاده میشــه مهندســی معکــوس هســت. منــم 

شــنیدم کــه ســیمرغ و ســفیر بــا مهندســی معکــوس ساخته شــدن، ولــی دقیقشــو مطمئــن نیســتم. 
مــا هــر پرتابــی کــه انجــام میدیــم عالوه بــر هزینــه اقتصــادی، هزینــه سیاســی هــم متحمــل میشــیم، کل دنیــا شــروع میکنــه داد و بیــداد کــردن کــه چــرا پرتــاب 
کــردی، بــه  خاطــر همیــن میصرفــه برامــون کــه بیشــترین اســتفاده رو از هــر پرتــاب داشته باشــیم. حــاال اینکــه ایــن بیشــترین اســتفاده تــا چقــدر هزینه بــر 
باشــه جــای بحــث داره و نظــرات متفاوتــه. شــما یــک درصــد احتمــال بــده کــه ماهواره بــر بتونــه کامــل عمــل کنــه، مثــل اتفاقــی کــه واســه نویــد علــم و صنعــت 
افتــاد. ماهــواره رفــت داخــل مــدار قــرار گرفــت توســط ماهواره بــر ســفیر کــه دومیــن پرتابــش رو انجــام میــداد. ماهــواره رفــت داخــل مــدار و تونســت 40 روز 
بــرای مــا کار بکنــه، ثابــت کــرد کــه تونســتیم درســت بــا یه ســری المان هــای مخابراتــی کار بکنیــم و روش اســتفاده رو بلدیــم. یــه عکســی هــم گرفــت، درســته 

کــه معلــوم نیســت عکــس کجاســت، ولــی عکــس رو گرفتــه. یه ســری گام هــای ابتدایــی رو برامــون برداشــت.
مــا کــه از قــرار گرفتــن ماهــواره در مــدار توســط ماهواره بــر ســیمرغ مطمئــن نیســتیم چــرا انقــدر هزینــه میکنیــم و ماهــواره همراهــش 

میفرســتیم؟ 
درمــورد ســوال شــما نظــرات متفاوتــه. عــده ای بــر ایــن قائلنــد کــه نبایــد بــا توجــه بــه گــران بــودن ماهــواره، آن را بوســیله ماهواره بــری کــه کارایــی آن هنــوز 
اثبــات نشــده اســت بــه فضــا پرتــاب کــرد. امــا اکنــون بــا توجــه بــه هزینه هــای مختلفــی کــه در ســؤال قبــل مطــرح کــردم، و بــرای برداشــتن گام هــای ابتدایــی 

توســعه فناوری فضایــی تصمیــم بــر ایــن اســت کــه ماهــواره هــم پرتــاب شــود.

1. Crowd Funding



ــد بحــث را بــا ارائــه تعریفــی از رصدخانــه فضایــی و دالیــل شــکل گیری آن آغــاز کنیــم و  ــدا بیایی ابت
ســپس وارد موضــوع اصلــی خودمــان بشــویم .

رصدخانــه فضایــی بــه ابزارهایــی ماننــد تلســکوپ گفته می شــود کــه در فضــای بیرونــی و خــارج از 
جــو زمیــن مســتقر شــده و بــرای رصــد ســیارات دوردســت، کهکشــان ها و دیگــر اشــیای فضایــی بــه کار 
می رونــد. تلســکوپ فضایــی هابــل نخســتین رصدگــر فضایــی  اســت کــه در ســال ۱۹۹۰ در فضــا مســتقر 

شــد. 
ایــن رصــد خانه هــا مزایایــی نســبت بــه رصدخانه هــای زمینــی دارنــد کــه می توانیــم بــه مــوارد زیــر اشــاره 

کنیم:
نبود گرد و غبار در مسیر دید

نبود پراکنش نور خورشید و ماه در اثر مولکول های جو سیاره
نبود آلودگی نوری ناشی از مظاهر تمدن بشری

نبود آلودگی جوی یا رطوبت در هوا
امــکان رصــد در طــول موج هــای نامرئــی »جــو جلــوی پرتوهــای ایکــس، فرابنفــش، فروســرخ و... را 

می گیــرد«
حــال بــه موضــوع اصلــی خودمــان برمی گردیــم کــه ابتــدا مراحــل ســاخت و طراحــی تلســکوپ اســپیتزر 
وســپس ماموریــت ایــن تلســکوپ گران قیمــت و ســرانجام فعالیــت و دســتاوردهایی کــه بــرای جامعــه 

علــم دربرداشــته اســت، می پردازیــم :
تلســکوپ فضایــی اســپیتزر »SST«یــک تلســکوپ فضایــی در طــول مــوج مــادون قرمــز بــود. ایــن 
چهارمیــن و آخریــن مرحلــه از پــروژه تلســکوپ های بــزرگ فضایــی ناســا بــود. تلســکوپ ۸۰۰ میلیــون 
نیــروی هوایــی کیــپ  پایــگاه  از   »EDT« دالری اســپیتزر در دوشــنبه ۲۵ اوت ۲۰۰۳ در ۱:۳۵:۳۹ 

ــاب شــد. ــا ۲ پرت ــا موشــک دلت ــاورال ب کان
بعــد از بالــغ بــر 16ســال مطالعــه کهکشــان در طــول مــوج مــادون قرمــز وآشکارســازی شــگفتی های 
جدیــدی از منظومــه خورشــیدی، کهکشــان راه شــیری وحتــی فراتــر، مأموریــت تلســکوپ فضایــی 

ــان خــودش رســید.    ــه پای اســپیتزر ب
توماس زورباچن »مدیر وابسته به اداره علوم عملیاتی ناسا«:

اســپیتزر بــه مــا دربــاره همــه ابعــاد جدیــد گیتــی آموخــت و مــا را بــه پله هــای خیلــی باالتــری   
از درک چگونگــی عملکــرد جهــان، نشــان دادن پرســش هایی دربــاره اصــل مــا و همچنیــن کــه آیــا مــا 
در ایــن جهــان تنهــا هســتیم یــا نــه رســاند. ایــن شــهود عظیــم چیزهــای مهمــی را مشــخص و بــه 

پرســش های جدیــدی پاســخ داد و راه جدیــدی را بــرای تحقیقــات آینــده ارائــه کــرد . 

تلســکوپ بــرای دوســال و نیــم  در دمــای منفــی ۲۶۸ درجــه ســانتی گراد طراحــی شــده بود. امــا مخــزن 
هلیــم مایــع آن توانســت بیــش از ۵ ســال عمــر کنــد و ســرانجام در بهــار ســال ۲۰۰۹ از کار افتــاد. 
اتــاق فرمــان اســپیتزر  کــه  »JPL« در دانشــگاه کلتــک  آزمایشــگاه پیشــرانش جــت  پژوهشــگران 
در آنجــا قــرار دارد، توانســتند بــا تغییــر در ســاختار پــروژه همچنــان از دســتگاه های تصویربــرداری 
ــاز جدیــدی از مأموریــت  فروســرخ »IRAC« اســپیتزر اســتفاده کننــد. به این ترتیــب اســپیتزر وارد ف
ــام دارد. در ایــن فــاز گــرم، دمــای تلســکوپ منفــی ۲۴۳  خــود شــد کــه Spitzer Warm Mission ن

درجــه ســانتی گراد بــود. از آن زمــان تــا بیــش از ۱۰ 
ســال بعــد، اســپیتزر توانســت نقــش مهمــی در 

کشــف ســیاره های فراخورشــیدی داشــته باشــد
در بیــن تعــداد زیــادی از علــوم درگیــر، اســپیتزر 
ــه دارهــا و ســیارک هــا را مطالعــه مــی کــرد. دنبال
ســیرتکاملی  ســتارگان،  و  ســیارات  شــکل گیری 
کهکشــان ها از جهان باســتان تاکنــون و همچنیــن 
بررســی  مــورد  را  غبــاری  بین ســیاره ای  ترکیبــات 
وســیله  یــک  عنــوان  بــه  همچنیــن  داد.  قــرار 
و  خارجــی  ســیارات  شناســایی  بــرای  قدرتمنــد 

ترکیبــات جــوی آن هــا  اســتفاده شــد.
می تــوان  را  اســپیتزر  فعالیــت  آشــناترین 
انــدازه  برابــر  هفــت  بــا  ســیاره هایی  تشــخیص 
تریــن  -1»بیــش  تراپیســت  سیســتم  در  زمیــن 
تعــداد ســیاره هــای کشــف شــده کــه بــه دور یــک 
ســتاره گــردش مــی کننــد« و انــدازه گیــری جــرم و 

دانســت. آن هــا  چگالــی 
 

تصویــر دو مربــوط بــه لحظــه پرتــاب اســت در آن 
هنــگام اســپیتزر نــام اصلــی خــود را داشــت کــه بــه 
صــورت مخفــف بــه صــورت SIRTFکــه مخفــف 
 space Infrared Telescope facility کلمــه  

مــی باشــد.
 

مــدار  می کنــد  دنبــال  اســپیتزر  کــه  مــداری   
مــدار  یــک  بلکــه  نیســت  معمول زمین مرکــزی 
خورشــید مرکزی اســت و در نتیجــه ایــن تلســکوپ 

به بهانه بازنشسته شدن تلسکوپ فضایی اسپیتزر

سرنوشت اسپیتزر علی یاوری
  ورودی 97 کارشناسی هوافضا

تصویر ۱«  طراحی گرافیکی از اسپیتزر در فضا
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ســاالنه ۰.۱ واحــد نجومــی از زمیــن دور می شــود.

به نقل از یکی از مسئولین ناسا که می گوید: 

ــه  ــد ب ــرده بای ــات کار ک ــن عملی ــه در ای هرکســی ک
خــود افتخــار کنــد. هســتند صدهــا نفــر از افــرادی 
اســپیتزر  موفقیــت  در  مســتقیم  طــور  بــه  کــه 
نقــش داشــتند و بودنــد هــزاران نفــر از افــرادی کــه 
از قابلیت هــای علمــی اســپیتزر اســتفاده کردنــد 
ــد. مــا  ــه کشــف جهــان بپردازن ــا بدیــن وســیله ب ت
در پشــت صحنه یــک میــراث فعالیــت علمــی و 

ــم. ــرار داری ــوژی غنــی ق تکنول

عالقه منــدان می تواننــد بــرای تماشــای برخــی از 
بــه ســایت زیــر  برتریــن دســتاورد های اســپیتزر 

مراجعــه نماینــد:

 https://www.jpl.nasa.gov/news/
news.php?feature=7221
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تصویـــر ۳«   یکـــی از تصاویـــر گرفتـــه شـــده 
از کهکشـــان آندرومـــدا در طـــول مـــوج فروســـرخ 

اســـپیتزر توسط 



تمرکــز توجه هــا بــر روی پهپادهــای حمــل کاال بــه ســال ها قبــل برمی گــردد. شــرکت های مختلفــی 
تصمیــم گرفتنــد بــرای ارســال کاال از پهپادهــای مخصوصــی اســتفاده کنند کــه نســبت بــه راه هــای 
معمــول  حمــل کاال در داخــل شــهر برتــری  داشته باشــد. شــرکت های متعــددی مثــل آمــازون، آلفابــت، 
اوبــر، ایربــاس، شــرکت وینــگ از زیرمجموعه هــای آلفابــت و شــرکت های پســت DHL و UPS در 
زمینــه ســاخت پهپادهــای حمــل کاال بــرای ارســال محموله هــای پســتی فعــال هســتند. البتــه ایــن 
ــوان  ــد. به عن ــال توســعه پهپادهــای حمــل کاال اتخــاذ کرده ان شــرکت ها رویکردهــای مختلفــی را در قب
مثــال پهپــاد آمــازون می توانــد ۲۴ کیلومتــر پــرواز کنــد و امیــدوار اســت بســته های ایــن فروشــگاه 
اینترنتــی در عــرض ۳۰ دقیقــه یــا کمتــر بــه دســت مشــتریان برســد. ولــی هــدف شــرکت وینــگ توســعه 
ــه  پهپادهایــی بــرای پــرواز تــا مســافت ۲۰ کیلومتــری اســت کــه بتواننــد در کمتــر از ۱۰ دقیقــه محمول
را بــه مقصــد برســانند. بــا توجــه بــه افزایــش تراکــم شــهری و افزایــش ســطح ارتباطــات، کشــور مــا هــم 

ــرای حمــل کاال بوســیله ی پهپــاد برداشته اســت.  ــه ســوی فراهــم کــردن امکاناتــی ب گام هایــی ب
وزیــر ارتباطــات، محمــد جــواد آذری جهرمــی، در نمایشــگاه تهــران  هوشــمند، مــژده ســورپرایز ویــژه ای 
داده  بــود کــه چهــار روز بعــد در روز پنج شــنبه، 21 آذر مــاه در شــبکه های اجتماعــی خبــر امــکان ارســال 
محمولــه بــا پهپــاد بوســیله پرنــده ای بــه نــام »پســت پــالس« را منتشــر کــرد. از ایــن رو بــه ســراغ آقــای 
رضــا جیــواد ورودی 96 هوافضــا، یکــی از اعضــا گــروه ســازنده پســت پــالس رفتیــم تــا در مــورد پســت 

پــالس بیشــتر بدانیــم.
یه توضیحی درموررد پست پالس بدین. عملی هست این کار یا نه؟ 

همیــن اول بــذار خیالــت رو راحــت کنــم، اســتفاده از پهپادهــای حمــل کاال مثــل پســت پالس تــو شــهر 
حداقــل تــا چندســال آینــده غیرممکنــه، چــون بســترش فراهــم نیســت. شــهری مثــل تهــران پــر از جمــر1 
، پدافنــد و امــواج مخابراتــی و ... اســت کــه باعــث اختــالل میشــه. همــون روزی کــه مــا داشــتیم پهپــاد 
رو پــرواز می دادیــم وقتــی بــه ارتفــاع تقریبــاً 50 متــر رســید جی پــی اس پهپــاد رفــت کــه علــت ایــن اتفــاق 
وجــود جمــر و نویزهایــی اســت کــه تــو مناطــق شــهری وجــود داره. اختــالل در جی پــی اس پرنــده باعــث 
میشــه کــه ســرعت، ارتفــاع و موقعیــت کنونــی پرنــده اشــتباه بــه خلبــان داده بشــه و ایــن اشــتباهات 
باعــث میشــه کــه پرنــده کــرش2 کنــه، حتــی ممکــن هســت پرنــده از روی صفحــه محــو بشــه. عالوه بــر 

جی پــی اس ماژول هــای دیگــه ای هــم هســتند کــه ایــن امــواج باعــث اختــالل در کارکردشــون میشــه.
راه حــل ایــن مشــکل چیه؟مثــال ممکنــه کــه از یک ســری امــواج بــرای پهپــاد اســتفاده کنیــم کــه جمــر و 

امــواج مخابراتــی روشــون تأثیــر نــذارن؟
نــه، هرچقــدر کــه پهپــاد قوی تــر بشــه متناســب بــا اون جمرهایــی میــاد کــه بتونــه اخــالل در نحــوه  کار 
پهپــاد ایجــاد کنــه. راه حــل اصلیــش تعییــن مســیرهایی خــاص بــرای پهپادهــا و تغییــر بعضــی قوانیــن 

مربوطــه اســت.
یعنــی گام بعــدی مــا بــرای اســتفاده از پســت پالس تعییــن مســیرهای خــاص بــرای حرکــت پهپــاد 

هســت؟
بعیــد می دونــم کــه اقدامــی در ایــن راســتا توســط وزیــر صــورت بگیــره، چــون نیــت آقــای آذری جهرمــی 
ایــن بــود کــه صرفــاً یــه نمایــش داده باشــه، کالً سیســتمش سیســتم نمایــش دادنــه، مثــل اون لبــاس 
فضانــوردی ملــت رو ... . حتــی اون پرنــده ای کــه نمایــش داده شــده بــا نــام پســت پالس، توســط وزیــر 
خریــداری نشــده و یــک مــدل ساخته شــد و مــا رفتیــم نمایــش دادیــم، خودمــون هــم نمیدونســتیم ایــن 

ســورپرایز وعده داده شــده وزیــر هســت چــون اصــالً عملیاتــی نبــود.
راجع به اطالعات خود پهپاد مثل برد عملیاتی، تایم پرواز، نحوه تحویل بار و ... توضیح بدید.

وایســا مــن زنــگ بزنــم ببینــم چقــدر میتونــم بهــت بگــم. پرســیدم گفتــن تایــم پــرواز نیــم ســاعت، بــرد 
عملیاتــی 5 کیلومتــر کــه غلطــه اینــو ننویــس، بیشــتر از ایــن حرفــاس. سیســتم رهاســازش یــه موتــور 
ســروو3 هســت کــه بــا چرخشــش محمولــه رو از پهپــاد جــدا می کنــه. اول کار 2تــا نقطــه مبــدأ و مقصــد 
رو بــه پهپــاد میدیــم، پهپــاد به صــورت خــودکار از مبــدأ تیــک آف میکنــه و خــودکار در مقصــد لندینــگ 

میکنــه. البتــه ایــن امــکان هــم وجــود داره کــه خودمــون از دور کنترلــش کنیــم. 
تــا اونجایــی کــه مــن میدونــم قیمــت هــر کــدوم از ایــن پرنده هــا تقریبــاً 150 میلیــون هســت.اگه بخوایــم 

بــا موتــور بســته رو منتقــل کنیــم ارزون تــر درمیــاد چــرا بایــد ایــن کار رو کنیــم؟ صرفــه اقتصــادی داره؟ 
ــری تعویــض شــه کــه  ــار بایــد بعضــی قطعــات مثــل بات ــداره. هــر 2ســال یک ب االن صرفــه اقتصــادی ن
حــدوداً 50 میلیــون هزینــه داره. ایــن هزینه هــا بــدون درنظــر گرفتــن کــرش کــردن پرنــده اســت، اتفاقــی 

jammer .1

crash .2

servo.3

رشته توییت های پست پالس پست وزیر پیرامــون جیــواد  رضــا  بــا   مصاحبــه 
پــالس پســت  وزیــر،  ســورپرایز 
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کــه اصــالً بعیــد نیســت، مثــالً واســه پرنده هــای تجــاری شــرکت چینــی dji زیــاد ایــن اتفــاق میفتــه. میگــم چیــزی نیســت کــه فعــالً صرفــه اقتصــادی 
ــاال، خــط  ــه درخواســت ب ــد باتوجــه ب ــده هــم بای ــگاه کــرد. در آین ــده میشــه بهــش ن ــرای آین ــوان چشــم اندازی ب ــه عن ــاً ب ــی باشــه، صرف داشته باشــه و عمل
تولیــد راه بیفتــه تــا کمــی از قیمتــش کاسته بشــه و بــا توســعه محصــول مزایــای بیشــتری نســبت بــه راه کنونــی پیــدا کنــه. فایــده برجســته پهپــاد در مقابــل 

ــه روز داره بــه اهمیتــش افــزوده میشــه. پســت های موتــوری آلودگــی نداشــتن هســت، کــه روز ب
یــه مشــکلی کــه اتوماســیون داره بیــکار شــدن عــده زیــادی هســت. این جــا هــم اثــرش دیــده میشــه، اگــر پســت پالس راه بیفتــه پســت های موتــوری بیــکار 

میشــن. بــه نظرتــون ایــن کار مشــکلی ایجــاد نمی کنــد؟
ــر خودشــه.  ــاال و حــذف بشــه تقصی ــاره ب ــه خــودش رو بی ــده. هــر کســی نتون ــق ب ــه خودشــو تطبی ــد بتون ــن پیشــرفت ها الزمــه و آدم بای کامــالً درســته. ای
هرچنــد یکــم بی رحمانــه اســت ولــی قانــون اینــه. عــالوه بــر ایــن درســته کــه یــه عــده ای بیــکار میشــن امــا از اون طــرف کار هــم تولیــد میشــه، تولیدکننــده، 
تعمیرکننــده، اتاق کنتــرل و ... . وقتــی ماشــین اومــد همــه میگفتــن االن االغ فروشــا و اونایــی کــه کالســکه دارن بیــکار میشــن، در صورتــی کــه چنیــن اتفاقــی 
نیفتــاد. یه ســری شــغل های جدیــد به وجــود اومــد و تعــدادی از اونایــی کــه کالســکه داشــتن اومــدن ســراغ ایــن شــغل های جدیــد. اون موقــع هــم پــول 
ماشــین به صرفــه در نمیومــد امــا االن میبینیــم کــه بــا پیشــرفت صنعــت و توانایــی اقتصــادی مــردم جــور درمیــاد و بــا  توجــه بــه مزایــای فــراوان به وجــود 
اومــده به صرفــه  اســت. ایــن هــم دقیقــاً مثــل همونــه، اولیــن ماشــین بــا توانایــی اقتصــادی مــردم جــور در نمیومــده و بــه مــرور زمــان بــا پیشــرفت صنعــت، 

قیمــت محصــول متناســب بــا قــدرت خریــد مــردم کاهــش یافــت.
مزایای اتومبیل نسبت به گاری واضح بوده، مزایای پست پالس نسبت به پست موتوری چیه؟

موتــور بایــد مســیرهای پرپیــچ و خمــی رو بــره، شــاید تــو ترافیــک گیــر کنــه و ... ولــی پهپــاد چنیــن موانعــی رو نــداره و ســریع تر 
و بالتبــع اون تعــداد بیشــتری محمولــه رو انتقــال میــده. از نظــر زمانــی قطعــاً می صرفــه. بــا پیشــرفته تر شــدن ایــن صنعــت 

هــم امنیــت باالتــر میــره و هــم ســرعت، شــخص دریافت کننــده محمولــه، واســش مهمــه کــه مثــالً 10 دقیقــه دیگــه بســته 
رســیده  باشه.

ــه انقــالب صنعتــی دیگــه کــه شــاید اآلن داخلــش باشــیم در آینــده صرفــه اقتصــادی ایــن روش  ــا ی »نتیجــه اینکــه ب
ــه نیســت.« ــه صرف ــی و مقــرون ب ــن صــورت عمل ــه ای ــی االن پســت پالس ب مشــهود میشــه، ول

نظرتون راجع به معادل های خارجی چیه؟
یه سری از پهپادهای آمازون و DHL رو دیدم ولی نمیدونم در چه حد عملیاتی و در چه حد گسترده است.

حرف دیگه ای راجع به پست پالس دارید؟
ایــن پهپــاد امکانــات بیشــتری داره و صرفــاً بــرای انتقــال بــار نیســت. یــه جــوری میشــه گفــت اون پست پالســی کــه قــراره در آینــده 

ســاخته  بشــه اونی که نمایش داده شــد نیســت.
تیم پشت کار از چه متخصصایی تشکیل می شد؟

مــا تــو شــرکتمون هوافضایــی داریــم، برقــی داریــم، کامپیوتــری داریــم، صنایعــی داریــم و هم چنیــن یه ســری افــرادی کــه از هنرســتان اومده بودنــد. شــرکت 
واحدهــای مختلفــی داره. بخشــی از برنامه نویســی نیــاز بــه اطالعــات و شــهود هوافضایــی داره چیــزی کــه یــه مهنــدس کامپیوتر صرف نداره کــه هوافضایی ها 

تــو اون زمینــه فعالــن. عــده ای از هوافضایی هــا در بخــش کنتــرل کیفیــت نقــش ایفــا می کننــد و عــده ای دیگــر در یکــی از مهم تریــن بخش هــای شــرکت.
خاطره ای دارین از این پروژه؟

 ]یــه فیلمــی بــرای معرفــی پســت پالس درســت کــرده  بــودن کــه لینکــش رو داخــل کانــال میذاریــم .[ وقتــی داشــتن  فیلــم میگرفتــن مــا داخــل اتــاق وزیــر 
بودیــم، همــون موقعــی کــه وزیــر گوشــیش رو برداشــت مــن اون عکــس نــاب رو گرفتــم. تــو اتــاق وزیــر خیلــی عکــس گرفتــم، محافــظ وزیــر متوجــه شــد گفــت 
آخــر کار بیــا گوشــیت رو بهــم بــده، می خــوام گوشــیت رو چــک کنــم. جلســه کــه تمــوم شــد منــو بــردن تــو یــه اتاقــی نزدیــک اتــاق وزیــر بعــد فهمیدیــم کــه خــود 
وزیــر گفتــه کــه الزم نیســت چــک کنیــد، ولــی قبلــش مــن حافظــه گوشــی رو درآورده بــودم کــه داســتانی پیــش نیــاد البتــه عکــس خاصــی هــم نگرفته بــودم. 

ه  ینــد آ ر د
بــه  باتوجــه  بایــد 

راه  تولیــد  خــط  بــال،  درخواســت 
بیفتــه تــا کمــی از قیمتــش کاســته  بشــه 

بیشــتری  مزایــای  محصــول  توســعه  بــا  و 
فایــده  کنــه.  پیــدا  کنونــی  راه  بــه  نســبت 
پســت های  مقابــل  در  پهپــاد  برجســته 

موتــوری آلودگــی نداشــتن هســت، کــه 
اهمیتــش  بــه  داره  روز  بــه  روز 

میشــه. افــزوده 
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ایــن روز هــا همــه جــا صحبــت از ویــروس کرونــا در چیــن و تلفــات آن اســت، تلفاتــی کــه عــالوه بــر 
دربــر می گیــرد. نیــز  را  اقتصــادی  تلفات جانــی ضرر هــای 

همزمــان بــا گســترش ویــروس، تقاضــا بــرای ســفر بــه چیــن بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت و شــرکت های 
بین المللــی بــه کارکنــان خــود در مــورد ســفر بــه چیــن هشــدار دادنــد و شــرکت های هوانــوردی بین المللی 

اعــالم کردنــد کــه برخــی پرواز هــای خــود را لغــو می کننــد.
آمریکا،انگلســتان و کــره ی جنوبــی نیــز در مــورد خــودداری ازســفرهای غیــر ضــروری بــه چیــن توصیــه 
نموده انــد. شــرکت facebook اولیــن شــرکت بــزرگ آمریکایــی اســت کــه پــس از هشــدار دولــت، 
ــه  ــرای کارکنــان خــود منــع کــرده اســت. شــرکت هواپیمایــی یونایتــد آمریــکا هــم ب ــه چیــن را ب ســفر ب
دلیــل کاهــش مســافر، تعــدادی از پرواز هــای خــود را بــه مقصد هــای پکن،هنگ کنــگ و شــانگهای لغــو 
کرده اســت.عالوه بر ایــن مــوارد شــرکت هوانــوردی ایرســئول تمامــی پرواز هــای خــود بــه مقصــد چیــن و 
چاینــا ایرالینزتایــوان هــم برخــی از پرواز هــا را لغــو کرده انــد و نیــز شــرکت هایــی چــون ایــوا ایرویــز وایــر 

کانــادا.
شــرکت کاتــای پاســیفیک ایرویــز هنــگ کنــگ عــالوه بــر مــواردی کــه در بــاال گفتــه شــد، ظرفیــت 
پروازهــای خــود بــه مبــدا و مقصــد چیــن را از پایــان مــاه ژانویــه تــا پایــان مــاه مــارس بــه پنجــاه درصــد 
کاهــش داده اســت تــا بلکــه بــا ایــن کارهــا بتوانــد از شــیوع بیمــاری تــا حــد ممکــن پیشــگیری کنــد. ایــن 
پیشــگیری بــا اینکــه بــه صــالح کشــورهای مراوده کننــده بــا چیــن می باشــد ولــی ضررهایــی را نیــز بــه 

چیــن تحمیــل کــرده اســت کــه در ادامــه بــه برخــی از ایــن مــوارد اشــاره خواهــد شــد.
همــراه بــا شــیوع بیمــاری در برخــی کشــورها، همچنــان پرواز هایــی بــه چیــن دارنــد از جملــه ایــران 

کــه پرواز هایــی را از چنــد مبــدأ چیــن بــه فــرودگاه 
ایرانی هــای  بازگردانــدن  بــرای  »ره«  امام خمینــی 
گــزارش  کــه  انجام داده اســت.  چیــن  مقیــم  
هواپیمایــی  شــرکت  توســط  چیــن  پروازهــای 
چیــن  هواپیمایــی  شــرکت  همچنیــن  و  ماهــان 
جنوبــی »چاینســتار« انجــام مــی شــود . در ایــن 
بیــن ماهــان بــا کاهــش پروازهــای اروپایــی خــود، 
ســرمایه گذاری  بیشــتر  چیــن  پروازهــای  روی 

کرده اســت.

بــر  ویــروس  ایــن  تاثیــرات  از  برخــی  بــه  حــال 
می پردازیــم. چیــن  و  دنیــا  اقتصــاد 

از آنجــا کــه  تاثیــر ویــروس بــر اقتصــاد بــه میــزان 
شــیوع آن بســتگی دارد و به خاطر شناخته شــدن 
از قطب هــای اقتصــادی  بــه عنــوان یکــی  چیــن 
ــر منفــی  ــا تاثی ــه کرون ــوان حــدس زد ک ــا، می ت دنی

بــر اقتصــاد ایــن کشــور خواهــد داشــت.

ســارس،  واگیــر  بیمــاری  نیــز  گذشــته  در  البتــه 
کــه در ســال 2003-2004 در چیــن شــیوع پیــدا 

آسمان به کام خفاش ها احسان رسولی اسکوئی

  ورودی 97 کارشناسی هوافضا

ورود هواپیمای حامل دانشجویان مقیم چین به ایران

هواپیمای حامل دانشجویان ایرانی

جستاری بر تأثیرات ویروس کرونا

چهارشنبه    30 بهمن 1398
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کــرده بــود، باعــث کاهــش بیــش از یــک درصــد 
از تولیــد ناخالــص چیــن شــد. بــا شــیوع ویــروس 
کرونــا، دولــت، میلیــون هــا نفــر از مــردم اســتان 
شــمار  بــه  بیمــاری  شــیوع  مرکــز  کــه  را  هوبئــی 
ــی تنهــا ســه   ــه کــرده اســت. هوبئ مــی رود قرنطین
درصــد از اقتصــاد کل چیــن را تشــکیل می دهــد؛ 
ولــی بــر اســاس پیش بینــی اقتصاددانــان، هزینــه 
اقتصــادی کرونــا از ســارس فراتــر خواهــد رفــت.
هوبئــی،  اســتان  کــردن  قرنطینــه  بــر  عــالوه 
جهــت  نیــز  را  دیگــری  اقدامــات  چیــن  دولــت 
پیشــگیری از شــیوع غیــر قابــل کنتــرل ویــروس 
نظیــر تعطیلــی دو هفتــه ای مــدارس، محدودیــت 
ســفرها و کارهایــی از ایــن قبیــل را انجــام داده 
اســت کــه ایــن اقدامــات نیــز ناخواســته تاثیــرات 

دارنــد. را  جانبــی 
از  برابــر   3.5 چیــن  اقتصــاد  حاضــر  حــال  در 
اقتصــاد پکــن در ســال 2003  بزرگتــر اســت کــه بــا 
تعطیلی هــای انجــام شــده در پــی شــیوع کرونــا در 
کشــور و کاهــش فعالیت هــای اقتصــادی، تولیــد 
ناخالــص چیــن 2.7 درصــد یــا معــادل بــا 380 

میلیــارد دالر کاهــش خواهــد یافــت.
زمینــه  کــه  گردشــگری  دیگــر صنعــت  طــرف  از 
اقتصــادی کشــور محســوب  رشــد  بــرای  خوبــی 
هتل هــا،  دارد.  قــرار  کرونــا  هــدف  نیــز  می شــود 
ایــن  شــامل  تفریحــی  مراکــز  و  هوایــی  خطــوط 
اینکــه شــیوع  بــه خصــوص  آســیب می شــوند. 
کرونــا بــا آغــاز ســال جدیــد قمــری همــراه شــد. امــا 
خســارت ســنگینی هــم در اثــر انتشــار ویــروس 
کرونــا بــه صنعــت گردشــگری چیــن وارد شــده 
خســارت،  میــزان  از  برآوردهــا  آخریــن  اســت. 
پــی  در  اســت.  زیــان  دالر  میلیــارد   ۸۰ بیانگــر 
ــش تلفــات انســانی،  انتشــار ایــن ویــروس و افزای
ارزش یــوان چیــن در برابــر ارزهــای مهــم دیگــر 
کاهــش یافــت و همزمــان بــا افزایــش نگرانی هــا، 
تقاضــا بــرای دالر ، فرانــک و یــن افزایــش پیداکــرد. 
چیــن  خارجــی  توریســم  تحقیقاتــی  موسســه 

پیــش از شــیوع ویــروس، پیش بینــی مســافرت 7میلیــون توریســت از ایــن کشــور بــه کشــورهای خارجــی 
در ســال قمــری جدیــد کرده بــود.

ــد و  بیشــترین  ــام مقاصــد اصلــی مســافران چینــی به شــمار می رون ــن، ویتن هنــگ کنــگ، تایلنــد، ژاپ
پــول خــرج شــده از ســوی گردشــگران چیــن در شــهرهای لنــدن، میــالن، پاریــس و نیویــورک بوده اســت 
کــه بیشــترین ضــرر هــم شــامل حــال کشــورهای همســایه شده اســت و بــا ادامــه شــیوع  ویــروس و عــدم 

کنتــرل آن، اروپــا و آمریــکا در رده هــای بعــدی مــورد نفــوذ ویــروس قــرار خواهندگرفــت.

ویــروس کرونــا باعــث کاهــش قیمــت نفــت در بــازار جهانــی بــه خاطــر 
نگرانــی از کاهــش تقاضــای چیــن کــه بــه عنــوان یکــی از وارد کننــدگان 
بــزرگ نفــت محســوب مــی شــود شــده اســت. ولــی بــا همــه حــال کــه 
ــاالی دو هــزار نفــر فقــط ازچیــن اعــالم شده اســت و  شــمار قربانیــان ب
ــا مشــاهده شــده اســت و تلفــات  ــم کرون ــز عالئ در برخــی کشــورها نی
جانــی بــه همــراه داشــته و نیــز برخی هــا هــم قرنطینــه و اقدامــات الزم 

را انجــام داده انــد کــه در بــاال بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد، بــه نظــر 
می رســد کــه چیــن شــرایط را کنتــرل خواهــد کــرد چــرا کــه چیــن در عصــر 

تجــارت الکترونیــک قــرار دارد و مــردم به راحتــی می تواننــد مایحتــاج خــود را بــه 
صــورت آنالیــن تهیــه کننــد و نیــز اقدامــات و پیشــگیری های دولــت چیــن نیــز در ایــن زمینــه تاثیرگــذار 

می باشــد.

ماهــان 
پــرواز  کاهــش  بــا 

هــای اروپایــی خــود، روی 
بیشــتر  چیــن  هــای  پــرواز 
ســرمایه گذاری  کــرده 

ســت. ا

رویان هوافضا
17شماره 14    /  صفحه



 بی تکلــف شــروع می کنــم. خــود بی تکلفــی کــه تکلــف دارد. پــس مســتقیم شــروع می کنــم. رشــد... . 
تصویرســازی های انســان ها از رشــد تفــاوت دارد. می گوینــد ایــن تصویرسازی هاســت کــه انسان ســازی 
ــه مــا گوشــزد می کننــد  ــر اســت از تصویرســازی هایی کــه مــدام ب می کننــد. خداراشــکر دور و برمــان پ
خودمــان باشــیم. تغییــر کنیــم. در زندان هــای تعصبــی خــود نمانیــم. رشــد کنیــم!!!! چــرا نشســته ای؟ 
مگــر نمی بینــی کــه توانایــی انســان ها، مســخر کرده اســت لیــل و نهــار را؟ مگــر نمی بینــی کــه چــه 
انســان هایی بــا چــه شــرایطی بــه آرزوی خــود رســیدند. تغییــر کــن! از خــود جداشــو! در خــود بگــرد! بــه 
بیــرون بریــز!! مــا نیــز آماده ایــم تــا زمیــن و زمــان را به هــم بریزیــم. اصــال یــک چیــزی، just do it. خــب 
خیلــی هــم خــوب اســت. تنهــا ســوالی پیــش می آیــد کــه شــاید خیلــی هــم مهــم نباشــد و خــدای ناکــرده 

خاطــر انقالبــی دوســتان را نیــز به هــم نمی زنــد. 
-تغییــر؟ رشــد؟ عالــی اســت. بــه کــدام ســو؟ آهــان کافــی اســت تــا خودمــان باشــیم؟ بقیــه چیزهــا 
ــا کنــون کرمــی بــوده ای کــه تنهــا  درســت مــی شــود؟ - اینهــا مهــم نیســت. تــو بایــد ســاخته شــوی. ت
زنــده مانــده ای. نــگاه نکــن چــه در چنتــه داری. همــه آن هــا را بایــد دور بریــزی. ببیــن بقیــه دارنــد 
همگــی ریســت فکتــوری میشــنود. مبــادا جــا بمانــی. مبــادا بشــوی عقــب مانــده. تغییــر کــن. رشــد کــن. 
بکــوب  و بســاز. -می خواهــم خــودم شــوم؟ -ببیــن تــو نمی دانــی خــودت دقیقــاً چــه هســتی. تــو خــودت 
می شــوی فقــط قبلــش مــا مشــخص می کنیــم کــه کــدام خــودت بیشــتر تغییــر کــرده. مــا برایــت الگــو 
ــه جــان  ــو انتخــاب کــن. بعــد از آن بیفــت ب ــو را مجبــور نمی کنیــم. ت ــه مــا ت ــم. ن ــدازه کافــی داری ــه ان ب
محیــط اطرافــت. تــو دیگــر عــوض شــده ای. تــو اکنــون سراســر تغییــری. -عقایــد  قبلــی؟ -همــه را بــدون 
بررســی حــذف کــن. آن هــا قدیمــی و دســت و پــا گیرنــد. جلــوی پیشــرفتت را می گیرنــد. تــو بایــد حتمــا 
تغییــر کنــی. الن تغییــر شــده اســت کیمیــا. فکــر نکــن و فقــط تغییــر کــن. اصــال انــگار متوجــه نیســتی. 
نــگاه کــن ایــن یکــی تغییــر کــرد و چــه شــد. نمی دانــی ســر تــا پــا تغییــر کــرده ات چقــدر خــوب می شــود.
کمــی کــه بیشــتر نــگاه کــردم و گوشــه های ایــن پوســترهای فضــا و مغز پرکــن را را جســتجو کــردم 
ــم.  ــه کن ــه پوســترها اضاف ــد یــک صفــت دیگــر هــم ب ــا بای نشــانه های آشــنایی به نظــرم آمــد. عــه گوی
جیــب پرکــن!! البتــه نــه جیــب مــا. انــگار تنهــا هنگامــی می توانیــم بــه ایــن شــعارها عمــل کنیــم کــه فــالن 
ــاره این هــا حــرف بزنیــم کــه  مــارک را بــر روی لبــاس یــا غــذای خــود ببینیــم. یــا موقعــی می توانیــم درب
فیگــور فــالن تفکــر را گرفتــه باشــیم. بــرای مــن کــه عجیــب اســت امــا مگــر یــک لبــاس باعــث می شــود 
ــرای دانلــود آنــالک می شــوند؟  ــه فیگورهــای جدیــدی ب ــا اینگون ــاز شــود ی ــر مــا ب ــا دروازه هــای تفکــر ب ت
مگــر قــرار نبــود مــا تغییــر کنیــم تــا خودمــان شــویم. چــرا همگــی شــبیه تصویرســازی های از پیــش 
تعریــف شــده ای می شــویم. مگــر قــرار نبــود متعصــب نباشــیم؟ مگــر تغییــر بــرای رشــد نبــود؟ چــرا 

خــرج ســاخت و ســاز شــد؟ 
البتــه نــوع دیگــری از ایــن تغییــرات هــم هســتند کــه فریبکارانه تــر از قبلی هــا در مغــز حکمرانــی 
می کننــد ماننــد پادشــاهی کــه هیچ وقــت متوجــه نمی شــوی چــه زمانــی وارد قلمــرو پادشــاهی خــود 
شــده اســت. پادشــاهانی کــه ســودای تجــدد و هنجارشــکنی را دارند.امــا خــب الن دیگــر تاجگــذاری 
چنیــن پادشــاهانی در مغزهــا شــده اســت نشــان  تجــدد و فرانگــری. اگــر هــم در حضــور ایــن پادشــاهان 
تشــکیک کنیــم خــب دیگــر عصــر اطالعــات اســت؛ بــا کمــی ســرچ و یاری گرفتــن از پندهــای گروه هــا و 
کانــال هــای سراســر حکمــت ایــن لطــف خــدادی عصــر مــا، شــبکه های مجــازی و ترکیــب ایــن معجــون 
بــا دســتگاه تجزیــه و تحلیــل خطــا ناپذیرمــان یعنــی مغــز و همــراه کــردن ایــن فرآینــد بــا کمــی مالیــدن 
چانــه و صــاف کــردن گلــو، دیگــر بــه کمــی مطالعــه و تعمــق بیشــتر  نیــازی نداریــم و آمــاده صــدور فرمــان 

و حکــم انتصــاب ایــن مهمــان ناخوانــده بــه عنــوان 
آخــر  می دهیــم.  جدیدمــان  شــناختی  دســتگاه 
عصــر اتــم اســت و انســان ادعــای خداونــدگاری 
خویــش را دارد. اگــر هنــوز هــم کمــی از انجمــاد 
قبــل در  از عقب ماندگــی  نســل  ناشــی  فکــری 
وجودمــان وجــود داشــته باشــد؛ حداقــل تبعیــت 
از فضــای حاکــم و گــول زدن خودمــان هــم شــاید 
بقیــه  میــان  اعتبــار  بــرای حفــظ  خوبــی  گزینــه 
باشــد. بگذریــم... خــب کجــا بودیــم؟ پادشــاهان. 
در نظــر ایــن پادشــاهان همــه هنجارهــا  جــدا از 
معقــول و یــا غیرمعقــول بودنشــان، در نظرگرفتــن  
ــا  فرآینــد حصولشــان در طــی قــرون و اعصــار و ی
توجــه بــه خواســتگاه و شــیوه ارائــه پاسخشــان 
بــزم   تکمیــل  بــرای  خوبــی  طعمه هــای  همگــی 
بــه زعــم خودشــان آزاداندیشــی و قربانــی کــردن 

می باشــند.
هرکــس  بــود  قــرار  تغییــر،  وانفســای  ایــن  در 
تــا  بــرود  خــود  تصویرســازی های  ســمت  بــه 
شــبیه خــودش شــود. در آخــر همــه مــا هــر روز 
به یکدیگــر شــبیه تر می شــویم. هــاج و واج هایــی 
دهــان بــاز کــرده و بــا کوهــی ســوال ، ســینه چــاکان 
خــروج از عــادت، چشــم بــه دهــان اوامــر تغییــر 
بــه ســمت  از شــوق و حرکــت  دوختــه، شــادان 
فنــا فــی تغییــر.... انشــاا... در واقــع مــا بیشــتر 
جدیدمــان  شــناختی  دســتگاه  اوامــر  شــبیه 
می شــویم. حــال جــای تامــل اســت کــه چــرا همــه 
مــا پادشــاهان یکســانی داریــم آن هــم در عصــری 
ــی   ــه بنــد کشــید، گوی ــوان انســان ها را ب کــه نمی ت
آزادی را فریــاد می زننــد و زندان هــا را در مغزهــا 
برپــا کــرده  انــد. یــا شــاید هــم انســان ها را مجبــور 
ــه فکــر  ــاد ریشــه کننــد و مــدام ب ــا در ب کرده انــد ت

تغییــر و آزادی باشــند؟
هدف رشــد بود یا تغییر؟ به ســمت تصویرســازی 
خــودم حرکــت کــردم یــا اینکــه در قالبــی زیبــا و 
فریبنــده و بــه معنــای واقعــی رعنــا ، تصوراتــی 
برایــم تبدیــل بــه اتوپیــا شــد کــه انتخــاب دیگــری 
بــود؟ مگــر خودمــان کســی میــان کس هــا نبودیــم؟ 
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امــا بایــد همیشــه ایــن را در نظــر گرفــت کــه مــا نمی دانیــم. بــت دانایــی بــه مراتــب فریبکارتــر از بــت 
علیــل بــی دفــاع نادانــی اســت. رشــد در بســتر پذیــرش ناتوانــی و ناآگاهــی رخ می دهــد. رویــان ســعی 

می کنــد بیشــتر بدانــد، پــس رشــد می کنــد.
رویــان امــا بــرای رشــد خــود گفتمــان جدیــد را می طلبــد. ســاختار رشــد دهنــده، از دل مشــتاقان رشــد 
ــا عالقــه بــه رشــد احیــاء شــود. انســان ها بوســیله شــیوه تفکرشــان  بیــرون می آیــد. پــس لزم اســت ت
رشــد می کننــد. شــما هرگــز بــه توانایــی نخواهیــد رســید اگــر قبــل از آن رویایــش را بارهــا تجربــه نکــرده 
باشــید. الن در چــه وضعیتــی هســتید؟ اگــر نخواهیــد بــه وضعیتــی برســید بــه آن نخواهیــد رســید. اگر 
ندانیــد کــه در مســیر رســیدن بــه قلــه بایــد از چنــد ایســتگاه گذشــت، شــاید تپــه ای را بــه شــما نشــان 
دهنــد و شــما خوشــحال شــوید کــه بــه قلــه رســیده اید؛ البتــه کــه تغییــر کرده ایــد امــا رشــد چندانــی 

نکرده ایــد. همــواره نظام هــای ســودمند از دل افــرادی خــارج می شــوند کــه ســود را می طلبنــد. 
رویــان، رویــای رشــد را دارد. حداقــل ســعی می کنــد و تــالش می کنــد کــه داشــته باشــد. ســعی می کنــد 
بــدون تعصــب بیشــتر بدنبــال مــالک باشــد تــا حــل مســئله. مــالک کــه ارزش یابــد، رشــد را می تــوان 
ســنجید. آن گاه تغییــر قابــل محاســبه می شــود. شــاید گفتــه شــود اصــال این هــا چیســت کــه می گویــی؟ 
حــق دارنــد. شــرایط کنونــی، صحنــه دیگــری بــا بازیگــران دیگــری را جــذاب تــر می بینــد. آخــر زندگــی 
دو روز اســت و چــه بــه ایــن کارهــا. در فهــم هــر مســئله ای ممکــن اســت نشــانی های غلــط مــا را بــه 
فهــم غلــط بکشــانند. رویــان ســعی می کنــد بیشــتر بفهمــد، بیشــتر بفهمــد، بیشــتر بفهمــد. نگفتــم 
کــه کمتــر حــرف بزنــد چــون نیــازی نیســت. درایــن شــاپور بــازار رنگارنــگ، اصــال مگــر کســی هســت کــه 

در ایــن روزگار نخواهــد و نتوانــد حــرف بزنــد؟ 

خــود  کیانــی  و  تخــت  تاریــخ  از  همچنــان  مگــر 
تمدنــی  برتــری  و  شــکوه  تــا  نمی گیریــم  کمــک 
خــود را گوشــزد کنیــم کــه هــان مــا فــالن بودیــم و 
چنــان... البتــه کســی نمی گویــد فــالن بودیــم چــون 
چنــان بودیــم. چنــان بودیــم کــه می توانســتیم راه 
حــل ارائــه دهیــم و ســازمان بیافرینیــم. پــس از آن 

فــالن شــدیم.
 پس بیایید رشــد کنیم و نه تغییر. تغییر را برای 
رشــد بخواهیــم نــه تغییــر را بــرای تغییــر. اگــر در 
جهــت رشــد حرکــت کنیــم جوانــه می زنیــم و بعــد 
از آن رویــان نشــانه راهمــان خواهد بــود. رویــان 
باشــیم و ســعی کنیــم  تــا  بنایــی اســت  ســنگ 
ــا زد. رشــد  رشــد کنیــم. در ابتــدا بایــد دســت و پ
ابتــدا اعوجاجــی دارد. اعوجــاج  هــر گیاهــی در 
هــا نشــانه دســت و پــا زدن هســتند. دســت و 
پــا کــه بزنــی ، شــاید راه را در مقاطعــی اشــتباه 
بــروی، امــا بــا کمــی هوشــمندی و درس گرفتــن، 
شکســت هایت باعــث رشــد می شــوند. اعتقــاد 
بــه رشــد کافــی اســت تــا حرکــت کنــی و از اعوجــاج 
نترســی. پــس از اینکــه رویــان هــا از راه رســیدند، 

می فهمــی کــه هدفــت هم چنــان رشــد اســت. 
ــا رشــد کنــد. البتــه کــه رشــد  رویــان ایجــاد شــد ت
ــود. اگــر  ــان ب ــه ســمت روی قبلــی، خــود، حرکــت ب
بخواهــم بهتــر بگویــم، تغییــری رخ می دهــد بــرای 
رشــد، ادامــه آن رشــد منجــر بــه رویــان می شــود و 
خــود رویــان زمینه ســاز تغییــری اســت تــا بــه رشــد 
بینجامــد. در ابتــدا رویــان ســعی کــرد تــا شــروع 
هــم  خــودش  حتــی  شــاید  فهمیــدن.  بــه  کنــد 
نمی دانســت کــه چیســت. امــا تــالش کــرد تــا در 
مســابقه بی  هــدف نشــریاتی دانشــگاه، حداقــل 
احتــرام کاغــذ را نــگاه دارد. تجربــه کســب کــرد. 
اکنــون ســعی می کنــد تــا همانطــور کــه خــودش 
رشــد کــرد، رشــد دهــد. ســعی می کنــد تــا لــزوم 
رشــد را گوشــزد کنــد. شــاید وقایــع مــا را محتــاط 
خاکســتری  کند.شــاید  بی تفــاوت  شــاید  کنــد. 
و  حســاس  حــد  از  بیــش  هــم  شــاید  کنــد. 
کنش گــر. بالیــی کــه امــروز شــده آفــت دانشــجو. 
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چه میرسد به جماعت ]جز آخوری و طنابی



داستانی از شهید برونسی

ماشین لباسشویی
 

او جبهــه مانــد و مــن آمــدم مشــهد، مرخصــی. صبــح روز بعــد رفتــم ملــک آبــاد؛ مقــر ســپاه. 
یکــی از مســئولین رده بــاال گفــت:» بــه هــر کــدوم از فرماندهــان وســیله ای دادیــم، یــک ماشــین 

ــای برونســی شــده.« لباسشــویی هــم ســهم آق
مکــث کــرد و ادامــه داد: »حــاال کــه ایشــون نیســت، شــما زحمتــش رو میکشــین کــه ببریــن 

خونه شــون؟«
ــه هیــچ عنــوان قبــول نمی کــرد. پیــش خــودم گفتــم: چــی از ایــن  ــود، ب میدانســتم حاجــی اگــر ب

بهتــر کــه تــا نیســت مــن ترتیــب کار رو بــدم.
ایــن طــوری وقتــی خبــردار می شــد، در مقابــل عمــل انجام شــده قــرار می گرفــت و دیگــر کاری 
نمی توانســت بکنــد. بــرای همیــن هــم گفتم:»بــا کمــال میــل قبــول می کنــم«. ماشــین لباسشــویی 
را گذاشــتم عقــب یــک وانــت و ســریع بــردم خانه شــان. هرگــز آن عصبانیتــش از یــادم نمــی رود. 
همیــن کــه از موضــوع ماشــین لباسشــویی خبــردار شــده بود و فهمیده بــود از کجــا آب می خــورد، 
ــا  ــده بودمــش. ب ــی ندی ــچ وقــت آن طــور ناراحــت و عصبان ــود ســروقت مــن. هی یکراســت آمده ب
صدایــی کــه می لرزیــد، گفــت: »شــما بــه چــه اجــازه بــه خونــه مــن ماشــین لباسشــویی آوردی؟« 
چــون انتظــار همچیــن برخــوردی را نداشــتم، پــاک هــول کرده بــودم. گفتــم: از طــرف بــاال بــه مــن 

دســتور دادن اون تحفــه رو بــرش مــی داری و ناراحت تــر از قبــل گفــت: عــذر بدتــر از گنــاه!
ــی  ــرو میبریــش همــون جای ــای اون تحفــه روب مکــث کــرد و خشــن ادامــه داد:» همیــن حــاال می

کــه اوردی.«
کــم کــم اوضــاع و احــوال دســتم مــی آمــد و بــه خــودم مســلط مــی شــدم. گفــت» مگــه چــی شــده 
کــه ایــن جــوری داری زمیــن و آســمون رو بــه هــم میــدوزی«، حــاج آقــا بــه پرخــاش گفــت:» مگــه 

مــن رفتــم جنــگ کــه ماشــین لباسشــویی بیــاد تــو خونــه ام؟«
گفتم: »بابا یک تیکه کوچیک حقت بود، بهت دادن.«

گفــت: »شــما مــی خوایــن اجــر منــو از بیــن ببریــن؛ مــا بــرای چیــز دیگــه ای میریــم جنــگ، داریــم 
بــه وظیفــه شــرعی و دینی مــون عمــل می کنیــم؛ همیــن چیزهاســت کــه ممکنــه مــا رو از مســیر 

منحــرف کنــه.«
آهــی از تــه دل کشــید. نگاهــش را از نگاهــم گرفــت و خیــره طــرف دیگــری شــد گفــت: »تــازه همیــن 
حقوقــی رو هــم کــه می گیــرم، نمی دونــم حقــم باشــه یــا نــه؛ اصــال وقتــی کــه میــام مرخصــی، بایــد 
بــرم کار کنــم و خــرج زن و بچــه رو در بیــارم و بــاز بــرم جبهــه، اون وقــت شــما بــه خودتــون اجــازه 

ایــن کارهــا رو میدیــن؟! ایــن کار از تــو بعیــد بــود، آقــا ســید! «
آخــرش هــم زیــر بــار نرفــت. محکــم و جــدی گفــت: »خــودت اونــو آوردی، خــودت هــم میــای 

میبریــش.«
مــن هــم زدم بــه در لجبــازی و گفتــم: »اون ماشــین حــق زن و بچــه شماســت و بایــد تــوی خونــه 

بمونــه.«
خداحافظی کرد و در حال رفتن گفت: ما به اون دست نمی زنیم، تا بیای ببریش.
با خودم گفتم: »هر حرفش رو که گوش کنم، این یکی رو دیگه گوش نمی کنم.«

همین طــور هــم شــد؛ بعــد از آن، پــا تــوی یــک کفــش کــردم و دیگــر نرفتــم ماشــین لباسشــویی را 
بیــاورم.

خدا رحمتش کند، او هم به خانمش گفته بود:» ماشین رو از توی کارتنش درنیاری.«
تــا زمــان شــهادتش، همــان طــور تــوی کارتــن مانــد و اصــالً دســت نخــورد. مدت هــا بعــد از 
شــهادتش، آن را بــا یــک ماشــین لباسشــویی نوتــر عــوض کــردم و بــردم بــرای زن و بچــه اش.

۱. نکتــه ای بــه خاطــرم رســید کــه حیفــم آمــد نگویــم؛ در همــان اوایــل انقــالب، ســپاه در بــدو تشــکیلش بــه افــراد حقــوق نمــی داد. 
یــادم هســت ایــن شــهید بزرگــوار روزهــا می آمــد ســپاه و شــب ها کار می کــرد کــه خــرج زندگــی و خــرج زن و بچــه را در بیــاورد؛ آن 
هــم کار پــر مشــقت بنایــی مدنــی بعــد فــرار شــد بــه بچه هــای ســپاه حقــوق داده شــود. دنبقــه خاطــرم هســت کــه می خواســتند 
در مــاه بــه هــر نفــر هــزار تومــان بدهنــد. همــان جــا عبدالحســین یکــی از افــرادی بــود کــه بنــای ناســازگاری را گذاشــت و شــروع کــرد 

بــه اعتــراض. می گفــت: »مــا بــرای پــول نبــو مدهــم. اومدیــم کــه خدمــت کنیــم بــه اســالم و انقــالب.«
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