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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 صغري خيل فرهنگ
امير سرتيپ براتعلي غالمي از افسران پدافند 
هوايي است که در دوران دفاع مقدس به عنوان 
يک نيروي فعال در اين زمينه حضور داش�ت. 
وي پس از طي دوره دانشكده افسري در سال 
1348 جهت گذراندن دوره آموزشي موشک 
هاك به امريكا اع�زام ش�د. در فرآيند به ثمر 
رسيدن انقالب اس�المي فعال بود و همكاري  
نزديكي ب�ا ش�هيد صياد ش�يرازي و س�اير 
فعاالن انقالبي ارتش داشت. فرماندهي گروه 
پدافند هوايي اميديه، جانش�ين قرارگاه رعد 
و مدير پدافند معاونت عمليات نهاجا از جمله 
مسئوليت هاي وي در س�ال هاي دفاع مقدس 
اس�ت. پس از پايان جنگ نيز در س�مت هاي 
فرماندهي آماد و پشتيباني هوايي و جانشين 
معاون آماد و پشتيباني وزارت دفاع مشغول 
فعاليت شد. از سال 74 تا 80 فرماندهي  پدافند 
هوايي را به عهده داشت. اميرسرتيپ غالمي 
هم اکنون  به عنوان مش�اور فرماندهي معظم 
کل قوا در گ�روه مش�اوران نظام�ي معظم له 
مش�غول  فعالي�ت اس�ت. وي درخص�وص 
خود کفاي�ي کش�ور در امور پدافن�د هوايي و 
قطع وابستگي به خارج از کش�ور پروژه هاي 
 بس�ياري  را در پدافن�د هواي�ي به س�رانجام 
رساند که ساخت رادار ملي از جمله آنهاست. 
ق�رارگاه پدافن�د  هواي�ي خاتم االنبي�ا)ص( 
ارت�ش جمهوري اس�المي اي�ران ب�ه عنوان 
يك�ي از س�ازمان هاي نظامي مه�م در تأمين 
امنيت ايران اس�المي هم�واره م�ورد توجه 
فرمانده�ي کل قوا بوده اس�ت. به مناس�بت 
دهم ش�هريور روز پدافند هوايي با ايشان به 
گفت وگو پرداختيم که در ادام�ه مي خوانيد. 

در زمان جنگ پيشرفته ترين سيستم 
پدافند هوايي ما سايت هاي موشكي هاك 
بود که آن هم ساخته دست امريكايي ها 
بود. وضعيت پدافند ما از آن زمان تاکنون 

چقدر تغيير کرده است؟
درست است که سیس��تم موشکي هاک ساخته 
دست امریکایي ها بود، اما ما در دفاع مقدس از این 
سیستم بهترین بهره را بردیم و توانستیم دریک 
س��ال ۱۰۰فروند هواپیماي دش��من را با  همین 
سیستم س��رنگون کنیم. البته سیستم هاک در 
زمان خودش سیستم توانایي بود ولي علم و دانش، 
شجاعت، ابتکارات و تبحر پرسنل پدافند هوایي 
ما همراه با تاکتیک هاي این سیستم بود که نتایج 
درخشاني به دست آورد. ما در جنگ سیستم هاي 
پیشرفته دیگري هم داشتیم که باید به  آنها نیز 
اشاره کنیم از جمله سیستم اسکاي گارد که یکي 
از پیشرفته ترین سیستم هاي ارتفاع پست دنیا بود 

و ما در جنگ استفاده زیادي از آن کردیم. 
نکته قابل تأمل اینکه سیستم موشکي هاک، آن 
سیستم زمان جنگ نیس��ت، آن سیستم هاک 
زمان جنگ که ساخته دس��ت امریکایي ها بود، 
تبدیل به سیس��تم صددرصد بومي شده است و 
امروز مي توانیم به جرئت بگویی��م تغییراتي که 
در هاک بومي ش��ده ایجاد گردیده اس��ت، براي 
امریکا قابل تصور نیست. ما پیشرفت هاي زیادي 
داشتیم. ۱۸سال قبل راداري را تحت عنوان رادار 
ملي ساختیم و در کشور عملیاتي کردیم که  همان 
رادار ملي همچنان عملیاتي است. کل رادار هاي 
کش��ور رادارهاي بومي س��اخت خودمان است، 
یعني فضاي ما تحت کنترل رادار خودمان است. ما 
قدم هاي بزرگي برداشتیم مخصوصاً در بخش رادار 
که جزو یکي از کشور هاي مطرح دنیا هستیم. ما 
خودمان را در س��اخت رادار سرآمد مي دانیم، اما 
به نظر من کافي نیست و نباید به این قانع باشیم. 

نیاز به تالش بیشتر داریم و براي اینکه خودمان را 
به سطح دنیا برس��انیم، باید قدم هاي بزرگ تري 
برداریم. در مجموع باید بگویم که پدافند امروز با 

زمان جنگ غیرقابل مقایسه است. 
تجربيات دفاع مقدس تا چ�ه ميزان به 
پيشرفت هاي کنوني پدافند هوايي کمک 
ک�رده  و چقدر در اين زمين�ه مؤثر بوده 

است؟
دوران دفاع مقدس را با ی��ک پدافند هواپایه که 
بخشي از سازمان نیرو هوایي بود، شروع کردیم. 
پدافند هوایي ما یکي از قسمت هاي نیروي هوایي 
بود و یک پدافند هواپایه داش��تیم که بیش��تر به 
هواپیماه��اي اف ۱۴، هواپیم��اي اف ۴ و اف ۵ 
متکي بودیم. پدافند قدرتمندي بود که اصل را بر 
درگیري با دش��من در هوا گذاشته بود. ما در سه 
سال اول جنگ با همین اقتدار و با همین پدافند 
هوایي با دشمن رو به رو شدیم و توانستیم حدود 
۳۸۰ فروند هواپیماي دشمن را در سه سال اول 
جنگ س��رنگون کنیم. هرچند وضعیت اینطور 

نماند و این توازن به هم خورد. 
علت ايجاد اين وضعيت چه بود؟

علت این امر تقویت تجهیزات و سیستم هاي هوایي 
عراق بود. در سه ساله دوم تمام هواپیماهاي دشمن 
مثل میراژ، سوپر اتاندارد و هلي کوپترهایشان مجهز 
به موشک ها و مهمات فوق العاده مدرن شدند و از 
طرف دیگر ما همان وسایل و تجهیزات را داشتیم 
که به مرور فرسوده تر ش��ده بودند. سیستم هاي 
هوایي ما فرسوده تر و عراق به طور کامل مجهزتر 
و تقویت شده بود و کل هواپیما هاي قبلي خود را 
کنار گذاشته و با هواپیماهاي جدید با ما وارد نبرد 

هوایي شده بود. 
از طرفي دیگر سیل وس��ایل و تجهیزات نیروي 
هوایي در همان سه سال اول به سمت عراق سرازیر 
شد. فرانسه بهترین هواپیماهایش که میراژ اف ۱ 
بود یا هواپیمایي ک��ه روي دریا قابلیت جنگیدن 
داشت به نام سوپر اتاندارد و هلي کوپتر هاي سوپر 
فرلئوون که مجهز به موشک هاي اگزوسه بود را در 
اختیار عراق گذاشت. شوروي سابق سوخو ۲۲ با 
موشک ایکس ۲۸ و انواع و اقسام مهمات دیگر را 
دراختیار عراق گذاشت و همه اینها این توازن را 

به هم زدند. 
 ما در سه ساله دوم جنگ نتوانستیم این برتري مان 
را نس��بت به دش��من حفظ کنی��م و یک حالت 
رکود در پدافند هوایي ایجاد شد. درسه ساله اول 
۳۸۰فروند هواپیما را سرنگون کردیم، اما در سه 
ساله دوم فقط ۸۰فروند هواپیما را منهدم کردیم. 

ما قدرت سه سال اول را نداشتیم. 
جنگ به همه مس��ئوالن ما دیکته کرد که با این 
ساز و کار هواپایه و سیس��تم هایي که در اختیار 
داریم، قادر نیستیم با دشمن بجنگیم. به همین 
علت سیستم فرماندهي پدافند را دگرگون کردند 
و ستاد پدافند کل کشور تشکیل شد و قرارگاهي 
زیرنظر  فرماندهي قرارگاه خاتم االنبیا به نام قرارگاه 
رعد ش��کل گرفت که دفاع از جبهه هاي نبرد را 

برعهده داشت. 
فلسفه اي که باعث تشکیل نیروي پدافند هوایي 
شد از دوران دفاع مقدس سرچشمه گرفته است. 
در سال ۱۳۶۴ س��تاد پدافند کل کشور، پدافند 
هوایي را از نیروي هوایي جدا کرد و با فرماندهي 
مستقل با دشمن وارد جنگ شد که خدا را شکر 

موفقیت  آمیز هم بود و توانس��تیم در دو ماه آخر 
سال ۶۴ و س��ال هاي ۶۷- ۶۶- ۶۵، ۴۰۰فروند 
هواپیماي دش��من ر ا س��رنگون کنی��م و ضربه 
سنگیني در سه سال آخر جنگ به عراق بزنیم. 
انهدام ۴۰۰فروند هواپیمایي که ما در س��ه سال 
پایاني جنگ س��رنگون کردیم، با آن ۳۸۰فروند 
هواپیمایي که پیش از این منه��دم کرده بودیم 
متفاوت ب��ود، چراکه ما مدرن تری��ن هواپیماي 
دشمن را در اواخر جنگ مي زدیم. این ایده ادامه 
پیدا کرد و همین قرارگاه تبدیل به قرارگاه پدافند 
هوایي خاتم االنبیا شد و نتیجه اش تشکیل نیروي 

پدافند هوایي بود. 
اگر بخواهيم براي ايران قدرتمند امروزي 
تهديدي قائل شويم، اين تهديد از سوي 
قدرت هاي فرامنطق�ه اي خواهد بود که 
از نيروي هوايي پيش�رفته اي برخوردار 
هستند. مردم کش�ورمان تا چه ميزان 
مي توانند از سيستم پدافندي کشورمان 
در برابر حمالت احتمالي مطمئن باشند؟

من با اطمینان مي توانم بگویم که همس��ایگان 
منطقه اي ما به هیچ عنوان توان رو به رویي با پدافند 
ما را ندارند و ما اگر ب��ا نیرو هاي منطقه اي درگیر 
شویم شما مسلم بدانید که موفق هستیم و کسي 
مقابل ما نمي تواند بایستد. اما همانطور که شما 
مطرح کردید اگر ما تهدیدي هم داشته باشیم این 
تهدیدات فرامنطقه اي است. باید این را بپذیریم 
که اگر با نیرو هاي فرامنطقه اي رو به رو شویم چون 
واقعاً قدرت هاي بزرگي هستند باید انتظار ضربه را 

داشته باشیم. جنگ هم زدن دارد و هم خوردن، اما 
مطمئن باشید که ضربات سنگیني به آنها خواهیم 
زد. همین کاري که در سه ساله پایان جنگ با عراق 
کردیم. عراق مدرن ترین تجهیزات و سامانه هاي 
هوایي را دراختیار داش��ت. همه موشک هاي روز 
مثل سوپر متراي ۵۷۰ یا اگزوسه یا  اي اس ۳۷ با 
مدرن ترین تجهیزات که ما با آنها مي جنگیدیم، 
اما ما توانس��تیم در ی��ک روز ۱۸ فروند از همین 
هواپیماه��اي مدرن را س��رنگون کنیم. مطمئن 
باشید در صورت مواجه شدن با دشمنان ضربات 

خیلي سنگیني به آنها مي زنیم. 
دليل اينكه مقام معظم رهبري پدافند را 
در اولويت اول دفاعي کش�ور دانستند، 

چيست؟
با توجه به تجرب��ه اي که دنیا از جن��گ ما دارد و 
اقدام��ات و نبرد هایي ک��ه ما در س��وریه و عراق 
داشتیم، دش��منان ما جرئت و جس��ارت هجوم 
زمیني به کش��ور را ندارند. پس م��ا از این لحاظ 
تهدید هاي جدي نداری��م. بزرگ ترین تهدید ما 
تهدید هوایي اس��ت. اینکه مق��ام معظم رهبري 
مي فرمایند پدافند در اولویت اول است و براي این 
امر اهمیت قائل هستند براي این است که مي دانند 
اصلي ترین تهدید ما تهدید هاي هوایي اس��ت، از 
این رو ما باید در مقاب��ل تهدید اصلي منطقه مان 
آماده باش��یم. مقام معظم رهب��ري در بیانات و 
صحبت هایشان اولویت اول دفاعي کشور را پدافند 
مي دانند؛ پدافندي که در  ۲۰سال گذشته از لحاظ 
تجهیزات و س��اختار دگرگون ش��ده و با پدافند 
قدیم کاماًل متفاوت اس��ت. رهبري در سال هاي 
گذش��ته در دیدار فرماندهان و مسئوالن قرارگاه 
پدافند هوایي ارتش جمهوري اسالمي ایران، این 
قرارگاه را بخشي بسیار حساس از نیروهاي مسلح 
و در خط مقدم مقابله با دش��منان ایران خواندند 
و بر افزایش آمادگي ه��ا و توانمندي هاي پدافند 
هوایي و کارکنان آن تأکی��د کردند. در این دیدار 
که به مناسبت روز پدافند هوایي برگزار شده بود، 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأکید بر اینکه از لحاظ 
محاسبات سیاس��ي احتمال وقوع جنگ نظامي 
وجود ندارد، افزودند: »در عی��ن حال، نیروهاي 
مس��لح باید با هوش��یاري و با مدیریت کارآمد و 
چابک، توانایي هاي انساني و تجهیزاتي خود را روز 
به روز ارتقا دهند و بدانند هر گامي که در جهت 
تقویت آمادگي هاي نیروهاي مسلح برداشته شود، 
یک عبادت و حسنه نزد پروردگار متعال است.« 

قرارگاه پدافن��د  هوایي خاتم االنبی��ا)ص( ارتش 
جمهوري اس��المي ای��ران ب��ه عن��وان یکي از 
س��ازمان هاي نظامي مهم در تأمین امنیت ایران 
اسالمي همواره مورد توجه و عنایات مقام معظم 
رهبري، فرمانده��ي کل قوا بوده اس��ت. میزان 
توجه و نوع نگاه رهبري به ای��ن قرارگاه از جمله 
مع��روف »پدافند ام��روز در اولویت اول اس��ت« 
مشخص مي شود. جمله اي که در مورد هیچ نیرو 
یا سازمان نظامي بیان نش��ده است. این سازمان 
نظامي پیش از تفکیک از نیروي هوایي نیز مورد 
عنایات فرماندهي معظم کل قوا بود. بیان جمله 
زیباي »شما عزیزان پدافندي بسیجیان نیروي 
هوایي هس��تید« از س��وي مقام معظم رهبري، 
شاهدي بر این ادعاست. حضرت آیت اهلل خامنه اي 
که در آغاز جنگ نماینده حضرت ام��ام )ره( در 
شوراي عالي دفاع بودند، در ارائه گزارش خود به 
مجلس در اول مهرماه ۱۳۵۹ به توان باالي پدافند 
هوایي، ساقط کردن هواپیماي میگ عراقي توسط 
پدافند هوایي و به اسارت درآوردن خلبان آن اشاره 

مي فرمایند. 
البته این محب��ت و تعلق خاطر دوس��ویه بوده و 
پدافندیان همواره خود را ج��ان فدایان رهبري 
مي دانند و لحظه اي غفلت به خود راه نمي دهند 

جنگ ب�ه همه مس�ئوالن م�ا ديكته 
ک�رد که ب�ا اي�ن س�از و کار هواپايه و 
سيس�تم هايي که در اختي�ار داريم، 
قادر نيس�تيم با دش�من بجنگيم. به 
همين علت سيستم فرماندهي پدافند 
را دگرگون کردند و س�تاد پدافند کل 
کشور تشكيل شد و قرارگاهي زيرنظر 
فرماندهي ق�رارگاه خاتم االنبيا به نام 
قرارگاه رعد ش�كل گرفت ک�ه دفاع 
از جبهه ه�اي نبرد را برعهده داش�ت

3 6 1 5
1 8

9 4
5 8

9 2
7 3 2

4 3 9
2 5

6 1 3

782361954
365794218
194825673
437582196
921637845
658419732
243976581
819253467
576148329

تا در دفاع از ارزش ها و اعتقادات، شجاع و عزتمند 
باشند. همچنان که در سال هاي دفاع مقدس امام 
خمیني )ره( عزیز، پدافندیان را »عزیزان شجاع« 

نامیده بودند. 
اخيراً سامانه باور373 رونمايي و به پدافند 
ارتش تحويل شد. اين سامانه چه تأثيري 
در توان دفاعي کشور دارد؟ اگر مي شود 
اين سامانه را با سامانه هاي مشابه خارجي 

مقايسه کنيد؟ 
سامانه باور ۳۷۳ سیستم فوق العاده مدرني است 
که از دانش و تکنول��وژي به کار گرفته ش��ده در 
رادار هاي روز دنیا در آن اس��تفاده ش��ده اس��ت. 
روي سیس��تم باور ۳۷۳ زحمات فراواني کشیده 
شده است. ما تجربه و تجزیه و تحلیل   هاک بومي 
شده خودمان، سیستم سام ۶، سام۲ و اس ۳۰۰ را 
در پشتوانه علمي داش��تیم  و از کل دانش موجود 
کشور در ساخت این سیستم استفاده شده است. 
این سیس��تم از هر لحاظ سیس��تم خوبي است و 
مي تواند با سیستم هاي روز دنیا مثل پاتریوت، تاد، 
اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰برابري کند. البته باید زحمات 
دیگري هم بکشیم و تمرینات را روي آن زیاد کنیم. 
امیدوارم باور۳۷۳ بتواند خودش را با ضدهوایي هاي 

روز دنیا همتراز کند. 
ايران اکنون از حيث قابليت هاي دفاعي و 
پدافندي در جهان چه رتبه اي را به خود 

اختصاص داده است؟
کشورهایي که توان ساخت سیستم هاي پدافندي 
را دارند در دنیا خیلي کم هستند. چند کشور نظیر 
امریکا، روسیه و در سطح پایین تري چین مي توانند 
با ما در س��اخت و تجهیز این سیس��تم ها برابري 

کنند. ما مي توانیم بگوییم جزو ۱۰کشور اول دنیا 
هستیم. ما درحال حاضر  روي رادار و سیستم هاي 
موش��کي به خودکفایي کامل داریم مي رسیم و 
مي توانی��م در آینده خیلي نزدی��ک حرفي براي 

گفتن داشته باشیم. 
چند روز ديگر هفته دف�اع مقدس آغاز 
مي شود، در اولين روز جنگ کجا بوديد 
و چطور با خبر حمله بعثي ها به کشورمان 

رو به رو شديد؟
من در واحد آموزشي هاک در هاشم آباد اصفهان 
بودم و در س��مت فرماندهي آتشبار هاک خدمت 

مي کردم که جنگ شروع ش��د. ما دور از منطقه 
عملیاتي بودیم، اما اولین کاري که کردم داوطلبانه 
آتش��بار هاک را با اص��رار خیلي زیاد خ��ودم به 
سمت خوزس��تان حرکت دادم. آن زمان عراق تا 
نزدیکي هاي رامشیر آمده بود. من آتشبار هاک را به 

آنجا بردم و در همان منطقه مستقر کردم. 
چرا با اصرار اقدام به اين کار کرديد؟

برخي معتقد بودند که ما نمي توانیم. مي گفتند ما 
نمي توانیم سایت را جابه جا و آن را عملیاتي کنیم، 
اما من این کار را داوطلبانه انجام دادم و عملیاتي 
کردیم و هواپیما هم زدیم. یعني آن روزها اولین 
سایتي بود که  پرسنل ایرانی آن را تا منطقه منتقل 
و عملیاتي کرد. بعد از اس��تقرار با دشمن درگیر 
شدیم و دو فروند از هواپیما هاي دشمن را زدیم اما 
خیلي زود جبهه درگیري تغییر مکان داد و لشکر 
۷۷ خراسان جلوي ما مستقر ش��د. بعد از مدتي  

نزدیک آبادان رفتیم. 
من هشت سال جنگ جزو مسئوالن پدافند بودم 
و همراه بزرگواراني چون شهید ستاري و بابایي در 
همه جاي جبهه ها حضور داشتم. در این فرصت 
مي خواهم از شهید بابایي بگویم. ایشان با فیلمي 
که در باره ش��ان پخش ش��د متفاوت بود. شهید 
بابایي یک عارف بود. انس��ان عجیبي بود. یکي از 
شاخصه هاي ش��هید بابایي این بود که تنبیه در 
کارش نبود، اما اگر از دست کسي ناراحت مي شد با 
آن فرد قهر مي کرد و همان قهر کردن بزرگ ترین 

مجازات براي آن بنده خدا بود. 
شما هم تنبيه شده ايد؟

یکي دو بار در طول جنگ این تنبیه هم ش��امل 
من ش��د. یک بار فردي را جهت شناسایي مسیر 

هواپیماهاي خودي به س��مت دش��من آموزش 
دادم تا در روز عملیات تعدادي خلبان را در مسیر 
حرک��ت هواپیما هاي خودي بگم��ارد. زماني که 
شهید بابایي آن بنده خدا را دید، یک حالت خاصي 
در ایشان ایجاد شد. رو به من کرد و گفت به ایشان 
اجازه ندهید از در بیرون برود. همین جا او را نگه 
دارید. گفتم براي من سخت است نفر جایگزین به 
جاي ایشان پیدا کنم و مجدداً آموزش بدهم. شهید 
بابایي گفت نه باید بماند. نباید بیرون برود. من هم 
گفتم چشم. به نفر آموزش دیده هم گفتم تو حق 
نداري بروي بیرون همین جا بمان. حسب دستور 
ش��هید بابایي نفر دیگر را آموزش دادم. عملیات 
والفجر ۸شروع شد. من به منطقه درگیري اعزام 
شدم و  از آن فردي که شهید بابایي اصرار داشت از 
مقر خارج نشود بي خبر ماندم. اما ایشان خودسرانه 
به منطقه رفته بود و روز دوم حضورشان در جبهه 
شهید شد. شهید بابایي به مدت ۱۰ روز با من قهر 
بود که چرا اجازه دادي ایشان برود، من مي دانستم  
شهید مي شود. من شما را مسئول کردم که اجازه 
خروج به ایشان ندهید. هر چند من تقصیري در 
این امر نداشتم و خودم در منطقه درگیري بودم 
اما شهید بابایي س��ر این موضوع به مدت ۱۰روز 

با من قهر کرد. 
در پایان دوست دارم یادي کنم از شهید هادي پور 
از شهداي پدافند هوایي. ایش��ان در روند اجراي 
عملیات بیت المقدس به ش��هادت رسید. شهید 
هادي پور  کنار دستگاه رادار بود که یک موشک ضد 
رادار به رادار اصابت کرد و ایشان همانجا به شهادت 

رسید. روحش شاد و یادش گرامي باد.

سامانه باور 373 سيستم فوق العاده 
مدرني است که از دانش و تكنولوژي 
ب�ه کار گرفته ش�ده در رادار هاي روز 
دنيا در آن اس�تفاده شده است. روي 
سيس�تم باور 373 زحمات فراواني 
کشيده شده است. ما تجربه و تجزيه 
و تحليل   هاك بومي ش�ده خودمان، 
سيستم سام 6، سام2 و اس 300 را در 
پشتوانه علمي داشتيم. از کل دانش 
موجود کشور در ساخت اين سيستم 
استفاده شده است. اين سيستم از هر 
لحاظ سيستم خوبي است و مي تواند 
با سيستم هاي روز دنيا مثل پاتريوت، 
ت�اد، اس 300 و اس 400براب�ري کند


