در گفت وگو با حجت االسالم روشندل مطرح شد
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اداره عقیدتی ،سیاسی از بخش های تأثیرگذار در نیروهای
مسلح است که بار بزرگ ارتباط با رسانه ها و انجام
کارهای فرهنگی را میان کارکنان برعهده دارد؛  .این را می
توان از شعار معروف ارتش یعنی هامن «ایامن ،انضباط و
آموزش» دریافت .از قرار گرفنت ایامن در صدر و اولویت
این شعار ،عمق مأموریت ها و فعالیت های این نهاد مقدس
بر همگان آشکار می شود .بر خود الزم دیدیم از عزیزان
اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران به دلیل همکاری صمیامنه خود که موجب
گشوده شدن راه های بسته بسیاری در نقاط مختلف کشور
برای ما شدند تشکر و تقدیر کرده و گوشه ای از اقدامات
این عزیزان را برای خوانندگان تبیین کنیم .بنابراین گفت
و گویی با حجت االسالم و املسلمین محمدباقر روشندل
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی داشتیم تا برای
ما از اقدامات این نهاد فرهنگی و مقدس بگویند .

▪ ▪کم��ی از ح��وزه فعالیت ه��ا و اقدام��ات عقیدت��ی سیاس��ی در
نیروی دریایی ارتش بفرمایید .

سازمان عقیدتی سیاسی در کل ارتش به دستور امام خمینی (ره)
و از س��ال  58تاسیس ش��د که آن زمان سیاسی ایدئولوژیک نام
داش��ت و بعدها به عقیدتی سیاسی تغییرنام داد  .این سازمان در
طول این س��ال ها رش��د کرد و مقام معظم رهبری نیز در قدرت
بخش��یدن به این س��ازمان فرهنگی در نیروهای مسلح زحمات
زیادی کش��یده اند  .آنچه که مربوط ب��ه امور معنوی و فرهنگی
کارکنان است بر عهده سازمان عقیدتی سیاسی است که پایبندی
به شرع و تعهد به نماز و قرآن در این حوزه را شامل می شود .

▪ ▪نق��ش و اهمی��ت اقدام��ات عقیدت��ی و سیاس��ی در افزای��ش
آمادگ��ی نظام��ی و ارتق��ای روحی��ه سلحش��وری کارکن��ان را
چگونه ارزیابی می کنید.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران ،به عنوان بازوی
اصلی قدرت دریایی کشور،مسئولیت مهم و سنگینی را در حفاظت
از تمامیت ارضی کشور بر عهده دارد.بدون تردید یکی از راه های
حف��ظ و باالبردن آمادگی نیروی پرت�لاش دریایی ،توجه به امور
فرهنگی و عقیدتی برای رش��د و کمال معنوی و مادی کارکنان
اس��ت تا امکان بهره گیری از دریای الی��زال اراده و ایمان الهی

به منظور انجام مس��ئولیت خطیر محوله برای آن ها فراهم شود.
تحق��ق این مهم ک��ه همواره مورد تاکید مق��ام معظم رهبری و
فرماندهی کل قوا نیز بوده ،بر عهده نهاد عقیدتی سیاسی است تا
با یاری فرماندهان دلسوز و مدیران آگاه این مجموعه خدوم ،برای
گس��ترش و تحکیم باورهای دینی و ارزش های معنوی ،ارتقای
بصیرت و تقویت جایگاه واالی جهاد در راه خدا گام بردارند.
در ط��ول تاریخ می بینی��م که نبرد بین جبهه ح��ق و باطل ،در
هر دوره ای که رزمندگان مس��لمان از معنویت و روحیه باالتری
برخوردار بوده اند ،منافع جبهه اسالم وهدف های واالی اسالمی
را دنب��ال کرده اند ،بصیرت داش��ته اند و از فرم��ان فرماندهی و
ولی امر به درس��تی تبعیت کرده اند ،نمونه بارز آن نیز  ۸س��ال
دفاع مقدس ملت مس��لمان ایران اس��ت که به سبب این روحیه،
پیروزی قاطع و پایدار جبهه حق و شکس��ت جبهه باطل را شاهد
بوده ایم.
امروز هم نقش متولیان فرهنگی در عقیدتی سیاسی ،نقشی بسیار
مهم و کارساز است؛ زیرا چنانچه این نقش به خوبی و درستی ایفا
شود ،کارکنان ارتش با ایمانی برگرفته از مبانی دینی و دستورات
الهی و بصیرتی ناشی از شناخت جبهه حق و باطل می توانند در
مبارزه با دش��من به عنوان تکلیفی الهی و باروحیه اس��توار انجام
وظیفه شرعی ،در نبرد با دشمنان شاهد پیروزی باشند.

