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مقاومت، بروز قدرت ایمان و 
جهاد و توکل است
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چگونه صنعت دفاعی ایران اسالمی
  در طول 3 دهه به خودکفایی، استقالل  و اقتدار رسید؟

بازدارندگی، بازدارندگی، 
زیر سایه ایمان زیر سایه ایمان 
و مجـــــــــــاهدتو مجـــــــــــاهدت

گـزارش   حتی اجازه تعمیر هواپیماها را هم نداشتیم!
بهار 1361 هنوز تمام نشــده بود. حســن باقری، هفتــــه

طهرانــی مقــدِم 23 ســاله را فرســتاده بــود تــا 
فرمانده کل سپاه، حکم فرماندهی توپخانه را به 
نام او بزند؛ فرمانده توپخانه ای که باید با توپ های غنیمتی 
عراقــی، واحــد توپخانــه اش را راه انــدازی می کرد تــا در کنار 
غــرش توپ هــای ارتش، صدای غرش توپ های ســپاه هم، 
خواب را از چشــم صدام بگیرد. توپ ها برد زیادی نداشــتند. 
طهرانی مقدم و یارانش، بعضًا توپ ها را برمی داشتند و تا 
نزدیک ترین نقطه، به خط دشمن می رفتند تا حداقل، برد 
آنهــا به بصره برســد کــه حرف امام� در تهدیــد صدام روی 
زمیــن نماند. توپخانه برای ســاکت کردن دشــمن جوابگو 

نبود. 
همین شــد که فرماندهان به فکر تأســیس واحد موشکی 
افتادند. دو سال بعد، طهرانی مقدم و جمعی از نیروهایش 

راهی سوریه شدند تا اولین دوره آموزش موشکی را در این 
کشور ببینند. حاال 38 سال از آن روزها می گذرد. نهال جوان 
نیروی موشــکِی آن روزها، تبدیل به درخت تناوری شــده که 
یک تنه، بازدارندگی دفاعی زیادی برای کشــور،ملت ایران و 
امت های مستضعف در جهان به ارمغان آورده است. آنقدر 
زیاد که با اتکای به آن، حتی می تواند سه دهه بعد، در انتقام 
خــون شــهید ســلیمانی یک موضــع آمریکایــی را هدف قرار 
دهد. اتفاقی که از جنگ جهانی دوم به این ســو بی ســابقه 
بوده است. از سال 1363 تا زمانی که ایران موشک هایش را 

روانه پایگاه آمریکایی ها کرد، راه زیادی طی شده بود. 
با پیروزی انقاب اســامی و صریح تر شــدن دشــمنی های 
غــرب و اردوگاه اســتعمار و اســتکبار بــا انقــاب و در ادامــه 
هــم، جنــگ تحمیلی ارتــش بعث علیه جمهوری اســامی، 
بــرای مســئوالن و رهبــران انقــاب، یقینــی شــده بــود کــه 
خودکفایــی و اســتقال، در همــه زمینه هــا از جمله صنایع 

نظامی، ضرورتی انکارناپذیر اســت: »یک روز در این کشــور، 
اگــر قطعــه ای از جنگنده هایــی که امروز شــما دارید، خراب 
می شــد، آن را داخل هواپیما می گذاشــتند و برای تعمیر به 
آمریــکا می بردند و برمی گرداندنــد؛ یعنی اجازه نمی دادند 
ایــن قطعــه در ایران باز شــود و مهندس و صنعتگر نظامِی 
ایرانــی، اصــًا بداند درون این قطعه چیســت... اوایل جنگ 
وقتــی می گفتنــد فان قطعــه را نداریم، ما عزا می گرفتیم و 

می ماندیم آن را از کجا بیاوریم.«          1382/11/19
   از مهندسی معکوس تا سجیل و یگان موشکی

به دلیــل همیــن ضرورت ها بود که از همــان ابتدای انقاب 
اســامی، از هــر طــرح و ایــده  ای که می توانســت ولو به قدر 
ناچیزی، از وابستگی نظامی جمهوری اسامی به بیگانگان 
کــم کنــد، اســتقبال می شــد و بــا تمــام تــوان از آن حمایت 
صــورت می گرفــت. در تاریــخ موشــکی جمهوری اســامی 

ایران اســامی، ثبت شــده اســت که 

مســـئله ی شـــهدا را باید خیلی جّدی گرفت. ما برای شـــهدا همان ارزشـــهایی را باید قائل باشـــیم که خدای متعال برای اینها قائل است 
ا ِفـــی الّتوریِة َو ااِلنجیل َوالُقرآن؛ این کســـانی که در راه خدا 

ً
یِه َحّق

َ
َیقُتلـــوَن َو ُیقَتلوَن َوعدًا َعل

َ
کـــه ]فرمـــود[: ُیقاِتلـــوَن فی َســـبیِل اهلِل ف

مجاهدت میکنند و جان خودشـــان را در کف دســـت میگیرند، هم دشـــمن کشتنشـــان، هم کشته شدنشـــان ارزش دارد؛ پیش خدای 
متعال وعده ی الهی بر رحمت به اینها اســـت.       139۵/9/1۵ 

مزار: بهشت زهرا، قطعه 3۹ 

رحمت الهی، وعده خداوند به شهیدان است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید حجت االسالم سیدعلی اندرزگو

شهید هفته  
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ــورا توجه کرد باید به عبرت های حادثه عاش

استقالل کشور ایران به برکت انقالب اسالمی است
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یادداشت هفته

      جنبش ملی علیه زیاده خواهی مستکبرین
موقعیت خاص ایران و نفوذ سیاســـــــت های بیگانگان، 
همواره منجر به کشمکش هایی بین قدرت های بیگانه، 
برای غارت ثروت های ملی ایران بوده است. این رقابت ها 
زیربنای بســـــــیاری از حوادث تلخ تاریـــــــخ ایران معاصر 
محسوب می شود. پس از جنگ جهانی دوم و شکست 
آلمان ها، دولت های متفقین، یعنی انگلیس و آمریکا و 
شوروی، هریک درصدد کسب امتیازات جدید و به دست 
آوردن حداکثر ممکن از غنائم جنگی بودند. متجاوزین 
به کشور که بر اساس توافق، زمان اشغال نظامی شان 
به پایان رســـــــیده بود، در تاش برآمدند تا نفوذ نظامی 
خود را به نفوذ سیاســـــــی و اقتصادی تبدیل کنند. دولت 
انگلیس، بر اساس قرارداد سابق، امتیاز جنوب را داشت 
و دولت شوروی هم، برای کسب امتیاز نفت شمال تاش 
کرد. اما در ایـــــــن میان، مجلس، اعطای هرگونه امتیازی 
را ممنوع کرد. آمریکا این قانون را ابزاری مناســـــــب برای 
خارج نمـــــــودن رقبایش از میدان دید و به همین خاطر و 
در پس خواسته های استعماری اش با چهره ای معتدل، 
مناســـــــباتش را با ایران دنبال کرد.در این میان، جنبش 
ملی شدن صنعت نفت با رویکرد ضداستعماری شکل 
گرفت. دکتر مصدق با کمک مرحوم کاشـــــــانی، توانست 
حمایت مردمی را به دســـــــت آورد. در این میان، نقش 
علما و مشخصًا آیت اهلل کاشانی، پررنگ بود. ایشان هم 
در شکل گیری نهضت، هم در مواجهه با تهدیدات نظام 
ســـــــلطه و هم در خصوص توطئه های نظام پادشاهی 
و دربار، نقش مؤثری ایفا کرد و با بســـــــیج ملت در مقابل 
هجمه ها ایستاد. این جنبش در گام های ابتدایی خود، به 
موفقیت های خوبی رسید و توانست حرکتی را آغاز نماید 
که می رفت تا دســـــــت استعمارگران را از نفت ایران قطع 
نماید. این جنبش، حتی توانست در مقاطعی، توطئه های 
دشمنان خارجی و عوامل و وابستگان داخلی شان را ناکام 
بگذارد؛ اما به مرور در مسیر نهضت، انحرافات و اشکاالت 
و اختافات مهمی رخ داد که منجر به شکست آن و تسلط 
مجدد مستکبرین و قدرت های مادِی زیاده خواه بر منافع 
ایران  ملت 

شد.

      اعتماد به بیگانه؛ جدایی از دین و مردم
یکی از عوامل مهِم شکســـــــت، اعتمـــــــاد مصدق به 
مســـــــتکبرین بود. در جریان ملی شدن صنعت نفت، 
مصدق به آمریکایی ها اعتماد کرد: »در نهضت ملی، دکتر 
مصدق به آمریکایی ها حســـــــِن ظن داشت، بلکه ارادت 
داشـــــــت.«      1396/3/22 و عمًا »نهضت ملی شدن 
صنعت نفت به وسیله کسانی که آن را اداره می کردند، به 
لیبرال دمکراسِی آمریکایی ملحق شد.«      1381/3/1۴ 
در بستر چنین اعتمادی بود که آمریکایی ها توانستند به 
اهدافشان نائل آیند. آنها ابتدا در دوران دولت مصدق 
با چهره میانجی وارد اختاف ایران و انگلیس شدند؛ اما 
در ادامه، زیرکانه طرح خود را پیش برده و در وقت الزم 
با دولت اســـــــتعماری انگلیس به عنوان دشمن شماره 
یک جنبش ائتاف کردنـــــــد. یکی از مهم ترین اقدامات 
مستکبرین علیه جنبش، اختاف افکنی بود: »دشمن 
فهمید که راز پیروزی ملت ایران چیست؛ لذا درصدد برآمد 
تا سیاســـــــیون و سردمداران دولتی را از روحانیت و دین 
جدا کند. آن ها را از آیت اهلل کاشانی جدا کردند و بینشان 

فاصله انداختند.«       138۰/8/2۰ 
همواره رویکرد نظام سلطه، از بین بردن جنبش های 
مردمِی عدالت خواهانه و ضداستعماری در سرتاسر 
جهان بوده است. استعمار، برای آنکه نهضت ملی شدن 
صنعت نفت را از بین ببرد با نقشه ای دقیق حرکت کرد که 
این نقشه سه گام داشت: »قدم اّول، جدایی دستگاه 
سیاست و نهضت، از دین و روحانیت است. قدم دوم، 
مأیوس شدن مردم از تحولی که به وجود آمده است؛ 
مثل... نهضت ملی شـــــــدن صنعت نفت... قدم سوم، 
در غیاب مردم، پدید آمدن یک دیکتاتوری ظالمانه و 
بی رحم.«      138۰/8/2۰ با مأیوس  شدن مردم، ملت 
از صحنه خارج شد. در چنین فضایی، استعمارگران، 
توانایی پیاده سازی هر سیاستی را پیدا کردند. در نهایت 
هم، نقشه مستکبرین و مشخصًا دولت های آمریکا و 
انگلیس با به میان آوردن اوباش خیابانی و... عملیاتی 
شد و دولت برآمده از یک جنبش ملی و ضداستعماری، 
با کودتا ساقط گردید: »گروهی از ایادی داخلی آن ها، 
تبلیغات و جنجال و هیاهو راه انداختند و اغتشا گران به 
خیابان ها ریختند.«      1381/۵/۵  ریچارد کاتم به عنوان 

مأمور ارشـــــــد ســـــــیا در ایران، دراین باره 

بازخوانی تاریخی ماجرای جنبش ملی صنعت نفت و کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

نـــــاکــــــام جنبـــِش 
می گوید: "برادران رشـــــــیدیان، فرصـــــــت را غنیمت 
شمردند و مردمی را که در قبضه اختیار ما آمریکایی ها 
بودند، به خیابان ها فرستادند تا چنان عمل کنند که 
گویی توده ای هستند. آن ها نقشی بیش از تحریک و 
فتنه انگیزی نداشتند و نیروهای ضربتی ای بودند که 
گویا توده ای هایی هســـــــتند که پیکره ها و مساجد را 
سنگ باران می کنند." در واقع، سیا و تشکیات ام آی 
6، به عنوان سازمان هایی اطاعاتی و امنیتی آمریکا 
و انگلستان طراحی شـــــــده و عملیات اجرای کودتا و 
سقوط دولت مصدق را دنبال کردند و البته در میدان 

عمل نیز، به خواسته استعماری شان رسیدند.

      درس هایی برای امروز و فردا...
با نـــــــگاه تجربه تاریخی، دکتر مصـــــــدق »در مقابِل 
دشـــــــمنی انگلیس ها، فکر کرد باید یک پشتیبانی در 
آمریکایی ها  به  باشـــــــد...  داشته  بین المللی  عرصه 
اعتماد کرد... از این خوش بینی و ساده اندیشـــــــی، 
آمریکایی ها استفاده کردند.«      139۴/8/12 و کودتای 
28مرداد را به راه انداختند. در نتیجه این کودتا، عصر 
جدیدی در مناســـــــبات استعماری بر ضد منافع ملی 
ایرانیان آغاز شد که تا پیروزی انقاب اسامی در سال 
۵۷ ادامه یافت. مستشاران نظامی آمریکا »ارتش ما 
را تصرف کردند، عوامل اقتصادی شان سیاست های 
اقتصادی خود را پیش بردند... کارهای غیر مشهودی 
نرسیده اند  ما متأسفانه  تحلیلگران  کردند که هنوز 
که به حرکات غیر مشهوِد در جهت نابودی ثروت های 
ت ایران که از طرف آمریکایی ها در 

ّ
معنوی و انسانی مل

ایران، در این 2۵ سال انجام گرفت، رسیدگی کنند.«   
   139۴/8/12 با اتکا به این تجربه باید گفت که درگیری 
و دشمنی دولت آمریکا با ایران و چپاول منافع ملی 
ایرانیان، به ســـــــال ها  پیش از پیروزی انقاب اسامی 

برمی گردد. 
با توجه بـــــــه رخدادهای تاریخـــــــی همچون کودتای 
28مرداد و بینش سیاســـــــی حاصل شـــــــده از روند 
تحوالت و رفتار سیاسی نظام سلطه، باید مراقبت کرد 
که شیوه و نقشـــــــه قدیمی دشمن در انقاب اسامی 
محقق نشـــــــود. در واقع، تنها راه اتمام دشمنی غرب، 
قوی شـــــــدن و توسعه  و تعمیق قدرت ملی است. باید 
بدانیم که در مواجهه با سیاست های استکباری نظام 
ســـــــلطه »وظیفه ما این است که کشور را، هم نیرومند 
کنیم، هم مقاوم کنیم.«      139۵/1۰/19 مقاوم شـــــــدن 
کشور در همه عرصه ها، به ویژه در مسائل اقتصادی که 

امروز نقطه تمرکز دشمنان است، ضرورت دارد. 
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اســتقال یعنــی این کــه ملــت و دولــت ایــران دیگــر مجبــور 
نیســتند تحمیــل قدرتهــای بیگانــه را قبــول کننــد. بیگانــگان 
ــا  ــر آنه ــود؛ اگ ــام ش ــا انج ــل آنه ــق می ــر طب ــتند، ب ــه خواس هرچ
مصالــح کشــور را قربانــی کردنــد، دولــت دم نزنــد؛ اگــر بــه منابــع 
ملــی کشــور تعــّرض و تجــاوز کردنــد، کســی حــرف نزنــد؛ اگــر 
ملــت هــم مخالفــت کــرد، دولــت تــوی ســرش بزنــد! ایــن وضعــی 
بــود کــه در دوران پهلــوی، خــود مــا بــا پوســت و گوشــت و 
ــت و  ــد مل ــاب آم ــم. انق ــس کردی ــود آن را لم ــاِن خ ــم و ج جس
ــا  ــی در دنی ــچ قدرت ــروز هی ــرد. ام ــتقل ک ــت را مس ــور و دول کش
ــور  ــا را مجب ــوذ و م ــال نف ــا اعم ــور م ــائل کش ــد در مس نمیتوان
بــه کاری کنــد. مســؤوالن کشــور نــگاه میکننــد و هــر کاری را کــه 
مصلحــت تشــخیص دادنــد، انجــام میدهنــد. ملــت، تماشــاگر و 
قضاوت کننــده کارهــای مســؤوالن اســت؛ اگــر آنهــا را پســندید، 
پشــت ســر مســؤوالن می ایســتد؛ اگــر نپســندید، آنهــا را عــوض 

ــت اســت.     1382/11/2۴   ــار دســت مل ــد؛ اختی میکن

استقالل کشور ایران به برکت
 انقالب اسالمی است

خطبه های انقالب  

مقاومت، بروز قدرت ایمان و جهاد و توکل است 

به رسم آیه ها  

در مقابل دشمنان باید غیظ داشت؛ »و یذهب غیظ قلوبهم«. در 
مقابل آن دشـــمنی که با هویت شما، با موجودیت شما مخالف 
اســـت، آنجا خشم میشـــود خشم مقدس؛ آن اشکالی ندارد. نه، 
در جمـــع مؤمنیـــن، در بین افرادی که مأمور به رفتار مســـلمانی 
با آنها هســـتیم، خشـــم و حالت عصبانیت نباید باشـــد. خشم به 
انسان ضرر میزند. تصمیم گیری با خشم مضر است، حرف زدن با 
خشـــم مضر اســـت، کار کردن با خشم مضر است، غالبًا دچار غلط 
و اشـــتباه است؛ این چیزی اســـت که ماها متأسفانه خیلی ابتاء 
پیدا میکنیم. جلوگیری از این خشـــم، خشمی که موجب انحراف 
میشـــود، موجـــب خطـــای در فکر و عمل میشـــود، یکی از موارد 

تقواست؛ »و کظم الغیظ«.     1392/۵/12  

خودآگاهی اســـامی، پدیده ای شـــگرف و معجز آســـا در قلب 
دنیای اســـام آفریده اســـت که قدرتهای استکباری در برابر آن 
بشـــّدت دچار مشـــکلند. نام این پدیده »مقاومت« و حقیقت 
آن، ُبروز قدرت ایمان و جهاد و توّکل اســـت. این پدیده همان 
اســـت کـــه دربـــاره ی نمونه ای از آن در صدر اســـام، این آیه ی 
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یکـــی از جلوه گاه هـــای ایـــن پدیده ی شـــگفت انگیز اســـت که 
توانســـته رژیـــم طغیانگـــر صهیونیســـت را از حالـــت تهاجمی و 
عربده کشـــی به وضعّیت دفاع و انفعال بکشـــاند و مشـــکات 
سیاســـی و امنّیتی و اقتصادی آشـــکار کنونـــی را بر آن تحمیل 

کنـــد.      1۴۰1/۴/1۴ 
1- ســـوره آل عمران، آیات 173 و 17۴

جلوگیری از خشم یکی از موارد تقواست

درس اخالق  

پــس از رایزنــی مســئوالن سیاســی و نظامی برای 
ورود محــدود چند فروند موشــک اســکاد-بی به 
ایران از یک کشــور ثالث، شــهید طهرانی مقدم که 
تازه از دوره آموزش موشــکی از ســوریه به کشــور 
بازگشــته بود، درخواســت می کند که یک فروند از 
موشــک ها، در اختیارش قرار گیرد تا با باز کردن آن 
بتواند قدم های نخســت را در مهندسی معکوس 
آن بردارند. با وجود آنکه کمتر از ده فروند موشک، 
وارد ایران شده بود، اما مسئوالن با این درخواست 

موافقت کردند تا شاید ثمره ای داشته باشد. 
شــخص آیــت اهلل خامنه ای، با نفــوذ و محبوبیتی 
کــه از یــک ســو در ســازمان های نظامــی و ارتش و 
ســپاه داشــتند و از ســوی دیگر با مقبولیتی که در 
میــان نیروهــای انقابــی کشــور داشــتند، نقش 
به ســزایی در ایــن زمینــه ایفا می کردنــد. از همان 
زمان، اســتقال دفاعی کشــور از ارکان مهم تفکر 
و رویکرد ایشان محسوب می شد. در سال 13۵8 
و هشــت ماه قبل از شــروع جنگ تحمیلی، زمانی 
کــه به عنــوان نماینده حضــرت امــام�در ارتش 
و معــاون امــور انقــاب وزارت دفــاع، مســئولیت 
داشتند، با صدور پیامی از سوی ایشان، نخستین 
مجموعه هــای خودکفایــی و هســته های غیــر 
متمرکــز و جهــادی، در زیرمجموعه هــای فنــی و 
تخصصی ارتش، ایجاد شــد تا باور به خوداتکایی، 
خودکفایی، اعتای دانش فنی و استقال و اقتدار 

دفاعی در نیروهای مسلح پایه گذاری شود.
تأسیس و تشکیل مجموعه های جهاِد خودکفایی 
در ارتــش و نیروهــای مســلح هــم، در ادامه همین 
رویکرد صورت گرفت. هرچند عمده موفقیت های 
صنایــع دفاعی، به ســال های بعد از جنگ تحمیلی 
بــاز می گــردد، با این حال در ســال های جنگ هم، با 
وجــود همــه محدودیت ها، طرح هــای موفقی در 
صنایع دفاعی کشور به ثمر نشست. در آن سال ها، 
به دلیل محدودیت های شــدید اعمال شــده علیه 
جمهــوری اســامی، نیروی هوایــی ارتش با کمبود 
موشک های فونیکس روبرو شد؛ موشک هایی که 
ساح اصلی جنگنده اف-1۴ محسوب می شدند؛ 
جنگنده ای که کار ویژه آن، حفاظت از آسمان کشور 
و از همــه مهم تــر، تأمیــن پوشــش هوایــی کاروان 
نفتکش هــای ایــران در خلیج فارس، در برابر تهاجم 

هوایی دشمن بود. 
متخصصــان نیــروی هوایــی بــا تــاش جهــادی و 
محاسبه و برنامه ریزی موفق شدند، موشک های 
ســامانه پدافند هوایی هاوک را با رادار و تجهیزات 
جنگنده اف-1۴ منطبق کنند تا این جنگنده عاوه 
بر فونیکس، با موشک جدیِد طراحی داخل، تحت 
عنوان »سجیل«، توانایی رزم با پرنده های دشمن 
را داشته باشد. نکته جالب آنکه در همان زمان و در 
یک درگیری  هوایی در آسمان غرب کشور، این طرح 
موفق عمل کرد و اف-1۴ ایران اســامِی مجهز به 
موشک سجیل، جنگنده بعثی را هدف قرار داد و آن 
را در آسمان منهدم کرد. اینها اما همه ماجرا نبود.

اولین رویش های موشکی جمهوری اسامی ایران 
هم در سال های جنگ تحمیلی حاصل شد. جنگ به 
پایان نرسیده بود که اولین موشک های کوتاه برِد 
ساخت داخل، با همکاری ارتش و سپاه تولید شد. 
یگان موشکی ایران، در ابتدای مسیر بود که جنگ 

به پایان رســید؛ اما آنها راه قدرتمندترشــدن را پیدا 
کرده بودند. در کنار یگان موشکی، اولین استفاده 
از پهپادها هم، از جنگ تحمیلی آغاز شــد. با وجود 
امکانات اولیه، پهپادهای ایران تا پایان جنگ، 9۴۰ 
فقره مأموریت شناسایی هوایی و ۵۴ هزار قطعه 

عکس را به نام خود ثبت کردند. 
   رسیدن به بازدارندگی نظامی در مقابل تهدیدات

هرچنــد قطعنامه ۵98 در تابســتان 136۷، نقطه 
پایانــی بــر جنــگ تحمیلــی شــد و دشــمن بعثــی و 
حامیان مســتکبرش، در نیل به اهداف خود ناکام 
ماندند، اما ایران که حمایت همه جانبه مستکبرین 
از دشــمن بعثــی و عمق دشــمنی ایــن قدرت ها با 
ایران انقابی و مســتقل را عمیقًا چشــیده بود، به 
ایــن یقین رســید که در روز مبــادا، جز به توان بومی 
خــود، به هیچ جای دیگر نباید امید داشــته باشــد. 
همین هم باعث شد که تشویق و حمایت از صنایع 
دفاعی در سال های پس از جنگ، با قوت ادامه پیدا 
کنــد. سیاســت حضرت آیت اهلل خامنــه ای که اینک 
در قامــت رهبــری جامعه قــرار گرفته بودند، همان 
سیاســت ســال 13۵8 بــود کــه در قامــت نماینده 
امــام� در نیروهــای مســلح و شــورای عالی دفاع 
دنبــال می کردنــد: »من این ]جهــاد[ خودکفایی را 
چند ســال قبل بــراى همین قضیه تشــکیل دادم. 
االن هــم جهــاد خودکفایــی در همــه نیروهــا  -از 
جملــه در نیــروى زمینــی- باید در حــّد اعلٰی کار کند 
و تــاش کنــد تــا بتوانــد مقصــود از این تشــکیات 
را  -کــه خودکفایــی درونــی اســت- تــا حــّد ممکن 
تأمین کند.«          1368/12/۵ »از ده ها ســال پیش، 
تــاش بــر این بوده اســت که نگذارند ایــن ارتش، از 
لحــاظ تجهیــزات، روی پای خودش بایســتد. امروز، 
بحمــداهلل، جهادهای خودکفایی و دســتگاه های 
فّنی، مشغول کارند. این را هر چه می توانید، ادامه 

دهید.«          13۷2/۷/28
تجربــه یــک دفاع 8 ســاله، در کنــار دودهه حمایت 
همه جانبه از صنایع بومی دفاعی کشــور، از اوایل 
دهــه 138۰ بــه بــار نشســت و ثمره داد. ســاخت و 
تولیــد انبوِه انواع موشــک های دقیــق و نقطه زن 
کوتاه بــرد، میان برد و برد بلند، تشــکیِل بزرگ ترین 
نــاوگان پهپــادی در منطقــه بــرای انجــام انــواع و 
اقســام مأموریت هــا در عمــق خطــوط دفاعــی 
دشــمن، ساخت و تجهیز شــناورهای رزمی دریایی 
از نــاو رزمــی جماران تا ناوبندرهای مکران و شــهید 
رودکــی، تولیــد و ســاخت نمونه هــای اولیه موتور 
توربوجــت جنگنــده، ارتقــای ســنگین پرنده های 
رزمــی شــرقی و غــرب ارتــش و ســپاه و ســاخت 
موشــک های ماهواره بر آن هم در شــرایط تحریم، 
تنها بخش کوچکی از توانایی های بومی جمهوری 
اســامی ایــران در صنایــع دفاعی اســت. مجموع 
اینها در کنار هم، برای ایران اسامی تولید قدرت و 
اعتبار کرده و برای ملت ایران در مقابل توطئه های 
دشمنان خبیث »بازدارندگی نظامی« ایجاد کرده 
است. صنایع دفاعی کشور، امروز حصار امنی برای 
ملــت ایــران پدیده آورده تا با برخورداری از امنیت و 
اقتدار، مسیر پیشرفت را برای رسیدن به آرمان های 
انقابــی خویش ادامه دهند؛ حصار امنی که فقط 
و فقــط متکی به ایمــان به خداوند متعال و همت 
و عــزم و عمــل ایمانی و جهــادی فرزندان این مرز و 

بوم است.

ادامه از  صفحه 1

گزارش هفته
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:   کـــدام نـــوع از حیوانـــات دریایی، حالل 
گوشت می باشند؟

جـــواب:  از حیوانات دریایـــی فقط ماهی پولک 
دار و میگو و نیز برخی از پرندگان دریایی، حال 

هســـتند و بقیه حال نمی باشند.

حکم شرعی خوردن حیوانات دریایی 

احکام  

کالم امام  

حسینیه  

ع نباشـــــید که قدرتهـــــای بزرگ 
ّ

شـــــما متوق
جهانـــــی، که منافع خودشـــــان را در ایران از 
دست     داده اند و در سایر کشورها هم خوف 
این را دارند که از دســـــت بدهنـــــد، آنها آرام 
بنشـــــینند و     تماشاگر باشـــــند. آنها در کمین 
هســـــتند و با همۀ قوا که دارند، کوشش می 
ج  کنند که این نهضت     اسامی ایران را در خار
از کشور وارونه جلوه بدهند و این یک مسئله 
ای است که برای     آنها حیاتی است؛ کشورهایی 
که همۀ جهان را می خواهند ببلعند و قدرت 
خودشـــــان را     گســـــترش در همۀ کشورهای 
جهان بدهند... همۀ ملتهای اســـــامی باید   
  کوشـــــش کنند که حق را در جامعۀ خودشان 
پیاده کنند، که مصداق   جـــــاَء الَحق   متحقق 
بشود.     اگر حق آمد، باطل خودبه خود زاهق 

خواهد شد.       13۵9/6/6 

چطــــور شــــد حســــین بن علی ؟ع؟ - همــــان 
کودکــــی کــــه جلــــِو چشــــم مــــردم، آن همــــه 
پیغمبــــر  و  بــــود  پیغمبــــر  تجلیــــِل  مــــورِد 
دربــــاره ی او فرمــــوده بــــود: »ســــّید شــــباب 
اهــــل الجنه«؛ســــرور جوانــــان بهشــــت - بعــــد از 
گذشــــت نیــــم قــــرن از زمــــان پیغمبــــر، بــــا آن وضــــِع 
ــــه  ــــود ک ــــوخی ب ــــر ش ــــد؟! ... مگ ــــته ش ــــع کش فجی
ــــرزمینهاِی  ــــراِن س ــــل دخت ــــر را مث ــــران پیغمب دخت
ــِو  ــ ــد جل ــ ــامی، بیاورن ــ ــر اس ــ ــده ی غی ــ ــح ش ــ فت
ــه  ــ ــد و ب ــ ــازار بگردانن ــ ــه و ب ــ ــردم کوچ ــ ــم م ــ چش
کســــی مثــــل زینــــب ؟اهس؟ اهانــــت کننــــد؟! چطــــور 
ــــن، همــــان  ــــه این جــــا رســــید؟ ای شــــد کــــه کار ب
ــــر اســــت. ایــــن، نــــگاه  عبــــرت اســــت و از درس باالت
ــــوادث  ــــخ و ح ــــای تاری ــــاق و ریزه کاریه ــــه اعم ب

اســــت.      13۷3/1۰/1۵  

همۀ ملتهای 
اسالمی، حق را در 
جامعۀ خودشان 

پیاده کنند

 باید به عبرت های
 حادثه عاشورا توجه کرد

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              1۰۰۰1۰28 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   
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تالش امام سجاد؟ع؟، پاک کردن چهره جامعه از فساد اخالقی بود

مناسبت  

شـــهید رجائی صریح گفت من طرف دار حزب اهلل هســـتم. بنده همان وقتی که این حرف را از رجائی شنیدم 
-که در تلویزیون و رادیو داشت سخنرانی میکرد و من هم داشتم می شنفتم- با خودم گفتم که این مرد، 
عقل و دین را با هم آمیخت؛ چون یقین اســـت که در یک جامعه ای که ســـالیان درازی با حکومت تبعیض 
زندگی کرده، در آِن واحد، دل همه ی مردم را نمیشـــود به دســـت آورد؛ باید انتخاب کرد، و رجائی انتخاب 
کـــرد؛ همـــان چیـــزی که در آن فرمان معروف امیرالمؤمنین ؟ع؟به مالک اشـــتر بود که به عاّمه ی مردم و به 
توده های مردم رو بیاور و آنها را بطلب، آنها هستند که دلشان با خدا آشناتر و مأنوس تر است.     1362/6/8  

عکس نوشت  

طبق تحلیل آن امام بزرگوار]امام سجاد؟ع؟[، بخش مهّمی از مشکات اساسی دنیای اسام که به فاجعه کربا 
انجامید، ناشی از انحطاط و فساد اخاق مردم بود. اگر مردم از اخاق اسامی برخوردار بودند، یزید و ابن زیاد و 
عمر سعد و دیگران نمیتوانستند آن فاجعه را بیافرینند... یک ملت، وقتی منشأ همه مفاسد خواهد شد که اخاق 
او خراب شود. این را امام سجاد علیه الّصاةوالّسام، در چهره جامعه اسامی تفّحص کرد، و کمر بست به این که 
این چهره را از این زشـــتی پاک کند و اخاق را نیکو گرداند. لذا، دعای »مکارم االخاق« دعاســـت؛ اما درس اســـت. 

»صحیفه سجادیه« دعاست؛ اما درس است.      13۷2/۴/23        |       25 محرم، سالروز شهادت امام سجاد)ع( به روایتی

رجایی، طرفدار حزب اهلل

خانواده  ایرانی  حزب اهلل این است   

همه ی ارزشـــهای معنوی را میتوان از درون کانون گرم 
خانـــواده - که محور آن، زن خانواده اســـت؛ کدخدای 
این مجموعه، آن مجســـمه ی عاطفه اســـت - بیرون 
کشـــید و معنویـــات را در ســـطح جامعـــه گســـتراند. 
امیدواریـــم دختران جوان و زنان جامعه ی ما در الگوی 
زینـــب کبـــری دقت کنند و هویت و شـــخصیت خود را در 
آن ببیننـــد؛ بقیه ی چیزها فرعی اســـت. جوهر ذات یک 
انســـان اگر تعالی و روشنایی و شفافیت پیدا کند، همه 
چیـــز در مقابل او کوچک میشـــود و قـــدرت او بر همه ی 
کارهای دیگر، برای او تأمین میگردد...زن به یک جایگاه 
مصنوعی و تصنعی و تشریفاتی احتیاج ندارد؛ جایگاهی 
که دون شـــأن متانت و ســـکینه و آرامش روحی اوست. 
در طبیعـــت الهی زن، آن چنان لطافت و زیبایی و گرمای 
محبتـــی وجود دارد که میتواند هم خود را و هم محیط 
پیرامون خود را - چه در داخل خانه، چه در هر محیطی 
که باشـــد - به طرف معنویت، پیشـــرفت و علّو مقامات 

علمی و عملی سوق دهد و پیش ببرد.       138۴/3/2۵

امروز کار عمده ی دشـــمن در جنگ نرم، غبارپراکنی در 
فضای سیاسی کشور است؛ این را توجه داشته باشید. 
امروز مهمترین کار دشـــمن این اســـت. افرادی که در 
کار سیاســـی و مسئله ی سیاســـی واردند و مطلعند، 
میداننـــد امـــروز قـــدرت ابرقدرتها بیـــش از آنچه که در 
بمب هسته ایشـــان باشـــد، در ثروتهای انباشـــته ی در 
بانکهاشان باشد، در قدرت تبلیغاتی آنهاست، در صدای 
بلند آنهاست که به همه جا میرسد. شیوه های تبلیغاتی 
را هم خوب بلدند... یکی از اساسی ترین کارهای آنها این 
است که تبلیغ کردن را بلدند. با این شیوه های تبلیغی، با 
جنجال، با فرستادن انبوه حرفهای خاف واقع، سعی 
میکنند فضای جوامع را دگرگون کنند و تأثیر بگذارند؛ 
باید به این نکته توجه داشـــت، باید این را مراقب بود. 
امروز وظیفه ی جوانهای ما از این جهت سنگین است. 
نه فقط خودتان باید حقیقت را تشخیص دهید، بلکه 
بایـــد فضا و محیط پیرامونـــی خودتان را هم بابصیرت 
کنید و برای آنها هم قضایا را روشن کنید.      1389/8/۴ 

خانواده، کانون گسترش معنویت 
در جامعه است 

جوانان در عرصه جنگ نرم، 
حقایق را روشن کنند


