نگاهی کوتاه به  ۳دهه فعالیت عقیدتی سیاس��ی در ارتش ،نشان
دهنده حرکت های بزرگ و اقداماتی تاثیر گذار اس��ت که در هر
دوره به مقتضای اولویت ها و نیاز ارتش ،کاربرد داش��ته است .در
حقیقت ،همت و زحمات ارزش��مند کارکنان عقیدتی سیاس��ی و
روحانیت در ارتش از آغاز تا به امروز،ثمره ش��یرینی داده اس��ت
ک��ه آن را می توان در چهره مومن ،مصم��م و والیتمدار ارتش
و حمای��ت ها ،خطاب ها و عبارات مقام معظم فرماندهی کل قوا
مشاهده کرد .در دیدار چند سال گذشته سربازان والیت (روحانیون
ارتش) با معظم له ،ایشان بار دیگر به نقش مهم عقیدتی سیاسی
در تحوالت معنوی و دینی ارتش اشاره و توصیه های ارزشمندی
نیز برای ارتقای فعالیت ها ارائه کردند.
▪ ▪ عقیدت��ی سیاس��ی ب��ه ط��ور کل��ی در نی��روی دریای��ی ارت��ش
چ��ه وظایف��ی را ب��ر عه��ده دارد و چ��ه اقدام��ات اساس��ی را ب��ه
وی��ژه در س��ال ه��ای اخی��ر انج��ام داده اس��ت و چ��ه اقدامات��ی را
در آینده به اجرا می گذارد.

به یگان های دور دست از جمله پایگاه ها و ایستگاه های مستقر
در سواحل دریایی جنوب شامل جاسک راس میدانی کنارک و پسا
بندر توجه ویژه ای مبذول می شود و برای ایجاد انگیزه بیشتر و
باال بردن روحیه کارکنان در این مناطق اقدامات مناسب فرهنگی
پیش بینی ش��ده است .برنامه های آینده عقیدتی سیاسی نیروی
دریایی نیز متناسب برای هر بخش مخاطبان متفاوت خواهد بود.

می دهد ؟

▪ ▪ نی��روی دریای��ی در مقایس��ه ب��ا سای��ر نیروه��ای مسل��ح
عملیات ه��ای دراز م��دت در دری��ا دارد و از ای��ن لح��اظ
تفاوت های��ی را نی��ز شام��ل م��ی ش��ود .عقیدت��ی سیاس��ی
نیروی دریایی در این خصوص چگونه عمل می کند؟

▪ ▪در بخش های دیگر فرهنگی هم فعالیت دارید ؟

در نیروی دریایی سایر نیروهای نظامی به نوعی حضور دارند  .مثال
در نی��روی دریایی ،هوادریا وجود دارد که نزدیک به نیروی هوایی
است یا تفنگداران دریایی که به معنایی زمینی هم هستند و واحد
موش��ک انداز دارد که آن هم به پدافند هوایی ش��باهت دارد .االن
هم در چند س��ال اخیر به خاطر حضور ناوهای ایران در آب های
آزاد یک فعالیت خاصی را برای عقیدتی سیاس��ی باز کرده اس��ت
چراکه در ناوهای ما که به سفرهای دریایی طوالنی مدت هم می
روند مثل برنامه های متعدد معنوی و فرهنگی که عقیدتی سیاسی
روی خشکی دارد ،در این سفرها نیز برنامه هایی وجود دارد و یک
روحانی و یکی از کارکنان عقیدتی سیاسی در هر ناو در یک ناوگروه
حضور دارند و برنامه ها از نماز جماعت تا دعای کمیل و مراس��م
های مذهبی برگزار می ش��ود همچنین برای امس��ال یک برنامه
جدید درنظر داری��م و امیدواریم در ناوگروه بعدی عملی کنیم که
شامل یک سیر مطالعاتی برای کارکنان ناوگروهها می شود تا اوقات
فراغت آنها را با مطالب مفید اخالقی  ،تفسیری و اعتقادی پر کنیم.

بله ما مجتمع های فرهنگی داریم که عالوه بر امور مذهبی کالسهایی
ب��رای خانواده ها در حوزه های رایانه ،زبان و کالس های هنری در
کلیه مناطق دریایی برگزار می کنند همچنین ما در جاس��ک س��الن
س��ینمایی روباز و یک مرکز همایش داریم که فعال برای آن منطقه
کافی اس��ت اما در ساخت و سازهای جدید این اماکن بیشتر هم می
ش��وند  .در منطقه سوم در کنارک و چابهار نیز یک مجتمع فرهنگی
س��اخته ایم که در کل ارتش و منطقه بی نظیر اس��ت و دارای سالن
س��ینمای 1200نفره و یک س��الن همایش و مجموعه ۱۰کالس��ه
آموزش��ی به همراه مراکز ورزش��ی است که امور فرهنگی و آموزشی
را پوشش می دهد .
▪ ▪ب��رای تولی��د محت��وا در زمین��ه تب��ادل است��اد ب��ا مراک��ز و
نهادهای خارج از نیروی دریایی همکاری دارید ؟

با برخی مجتمع های آموزشی در زمینه های مختلف مثل زبان و
کنکور و  ...قرارداد داریم اگر خود مناطق نتوانند استاد تامین کنند
از شهرهای مجاور استفاده می شودو این مراودات فرهنگی میان
مناطق نیروی دریایی و شهرهای مجاور وجود دارد .

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

امیر س��یاری چ��ون خودش نیرویی اس��ت ک��ه از ابتدای جنگ
تحمیلی حضور داش��ته و در مقاومت خرمش��هر نقش آفرینی و
در تم��ام مراح��ل خدمتی خود حضور عقیدتی سیاس��ی را لمس
کرده اس��ت ،همیشه نهادعقیدتی سیاسی را در کنار فرماندهی و
نه در مقابل آن می بیندو با همین برداشت توانسته است عقیدتی
سیاس��ی را تقویت کننده سامانه فرماندهی جلوه دهد و ما نیز در
مواقع لزوم از کمک های ایشان استفاده کرده ایم .

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

▪ ▪دی��د و همک��اری امی��ر سی��اری ب��ه عن��وان فرمان��ده نی��روی
دریای��ی ارت��ش ب��ه فعالیت ه��ای فرهنگ��ی در نی��روی دریای��ی
و عقیدتی سیاسی چگونه است ؟

▪ ▪و سخن اخر

مناز جامعت در عرضه ناوشکن جامران

در هفت��م آذر  59نی��روی دریایی ارتش کاری ک��رده که تا االن
نی��روی دریایی عراق از ضربه ای ک��ه آن زمان خورده ،زمینگیر
است.این چند هزار کشتی تجاری در طول دفاع مقدس سالم رفته
و بازگشته اند90 ،درصد اقتصاد کشور انجام شده است و همچنین
اقت��دار دریایی ایران در دریاها از جمله خلیج عدن و ویژگی های
نی��روی دریای در کنار هم نش��ان می دهد نی��روی دریایی یک
نیروی راهبردی و با امید به آینده ای روشن است .
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▪ ▪آی��ا در ساخ��ت مناط��ق دریای��ی مث��ل جاس��ک پیوس��ت
فرهنگ��ی وج��ود دارد و ای��ن ک��ار را عقیدت��ی سیاس��ی انج��ام

بله هر کدام از این مناطق دریایی که ساخته شده در حال ساخت
هس��تند برای خودش��ان یک برنامه فرهنگی نیز دارند  .مثال در
بندر جاسک همراه با ساخت شهرک جدید که هم اکنون در حال
احداث اس��ت کار ساخت مس��جد نیز پیگیری می شود و سوله
مسجد ساخته شده است .

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد

اداره عقیدتی سیاس��ی نیروی دریایی به عنوان بخش��ی از پیکره
ب��زرگ عقیدتی سیاس��ی در ارت��ش جمهوری اس�لامی ایران
ضم��ن بهره گیری از خدمات ،محص��والت و برنامه ریزی های
حوزه مرکزی س��ازمان،فعالیت های خ��ود را در  4محور مهم و
اساس��ی«آموزش و تربی��ت دینی»« ،آگاه س��ازی سیاس��ی» و
«فعالیت های فرهنگی و تبلیغی» برای پاسخ به نیازهای فکری
و عقیدت��ی کارکنان و خانواده ه��ای آنان و « نظارت بر عمل به
موازین اس�لامی ،ارشاد و ارزیابی مکتبی» به منظور حفظ چهره
مومن و برازنده یک نظامی مسلمان در ارتش اسالمی  ،به انجام
می رساند.
ارتقای دانش ،آگاهی،درک،تشخیص و قضاوت و تحلیل سیاسی
در کنار تعمیق ایمان و آگاهی های دینی ،مسئولیت و وظیفه مهم
دیگری برای پرورش نظامیان شایسته در نظام اسالمی است که
بر عهده عقیدتی سیاسی قرار گرفته است .اقدامات انجام شده در
س��الیان اخیر و تعیین جایگاه س��ازمانی مناسب برای تحقق این
مهم ،مبنای مناسبی برای توسعه فعالیت های آگاه سازی سیاسی
می باش��د و با کیفی کردن برنام��ه های مربوطه و توجه ویژه به
طبق��ات باالتر ارتش ،اهداف موردنظ��ر تعیین و وظایف مربوطه
پیگیری می شود .فعالیتهای متنوع فرهنگی و روابط عمومی نیز
زمینه س��از افزایش پیوستگی و دلبس��تگی مخاطبان به اهدافی
اس��ت که عقیدتی سیاس��ی دنبال می کند .در این مسیر ،عالوه
بر کیفی س��ازی تولیدات و خدمات فرهنگی ،اقدامات فرهنگی،
هنری و پرورش��ی ،متناسب با اقشار مختلف کارکنان و با اولویت
توجه به جوانان ،دانش��جویان،دانش آموزان،س��ربازان ،فرزندان
کارکنان و نیز خانواده آنان ،برنامه ریزی و پیگیری می شود.
در س��الیان اخیر ،مهم ترین اولوی��ت در میان فعالیتهای عقیدتی
سیاسی ،از نظر موضوعی ،توجه به مسائل دینی و ارتقای معنویت
و اخ�لاق بر پایه آموزش های دینی اس��ت .از نظر مخاطب نیز،
مراکز آموزش��ی،جوانان و نیز خان��واده کارکنان اهمیت و اولویت
وی��ژه ای در برنامه ریزی ها داش��ته و دارند .در این مدت عالوه
ب��ر انجام وظایف معمول و مس��ئولیت های ج��اری ،به آموزش
های قرآنی برای تمامی اقش��ار نیروی دریایی و توجه خاصی به
مراکز آموزشی اعم از دانشگاه علوم دریایی نوشهر ،مرکز آموزش
تخص��ص های دریایی رش��ت و مرکزآم��وزش کارکنان وظیفه
سیرجان توجه ویژه ای شده است .
با عنایت به برنامه مس��تمر اعزام ناوگروه های نیروی دریایی به
آب ه��ای آزاد وبین المللی در قالب ماموری��ت های عملیاتی یا
کارورزی ،برنامه های متنوع فرهنگی همراه با اهدای بسته های
فرهنگی برای اس��تفاده کارکنانی که به این ماموریت های نسبت ًا
طوالنی مدت اعزام می شوند ،پیش بینی شده و انجام می گیرد.

