
ســـال های جنگ بود و صدام باالخره توانســـته بود رد  گـزارش
موشـــک های ایرانـــی را بزنـــد. پیـــرو رایزنی هایـــی که با هفتـــــه

مســـئوالن وقت لیبیایی داشـــت، توانســـت رأی آنها را 
عوض کند تا لیبی کمک به ایران را برای شـــلیک موشک  
به ســـمت عراق متوقف کند. همین هم شد که سرگرد 
ســـلیمان، فرمانـــده تیم لیبیایی که راهی ایران شـــده بود از ادامه 
همکاری سر باز زد. فرمانده جوان آن روزهای یگان موشکی سپاه، 
مانـــده بود بـــا چنـــد فروند موشـــک روی ســـکو که بـــا خرابکاری 
لیبیایی ها، دیگر امکان شـــلیک هم نداشـــتند. حاال 38 سال از آن 
روزها و یازده ســـال از شـــهادت فرمانده آن روزهای یگان موشکی 

سپاه می گذرد. 
معاون آن فرمانده جوان، حاال ســـکاندار اصلی نیروی هوافضای 
ســـپاه است. در روزهایی که به آتش کشیده شدن چند سطل زباله 
در خیابان هـــای تهـــران به دســـت اوباش، جریان رســـانه ای خارج 
از ایـــران را بـــه توهـــم براندازی نظـــام جمهوری اســـامی انداخته 
اســـت، معاون ســـرافراز  جبهه حق علیه باطل که در برزخ سال 63 
خرابکاری لیبیایی ها، توانست هفده روزه بر مشکل غلبه کند، برگ 
برنده جدیدی رو می کند: دست یابی ایران به موشک هایپرسونیک 
بالســـتیک که سپرهای دفاع ضدموشکی حال حاضر دنیا، امکانی 
بـــرای مقابله بـــا آن ندارند و حتی افقی هم برای مهـــار و انهدام آن 
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هر نعمتی که دارید
  از سوی خداست
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یکی از نقاط برجســته همین شــهید مهدی زین الّدین است... ]این[ شــهید، یک جوان نوخاســته، بیست وچندســاله، در فرماندهی یک 
یگان رزمی آن مهارت را از خود نشــان میدهد؛ در میدان جنگ آن شجاعت را، آن تدبیر را، آن ســازندگی را، آن فداکاری را و بعد در میدان 
اخاق، میــدان تدّین، ماحظات دینی و اســامی ]هم همیــن جور[. اینها واقعًا فوق العاده اســت؛ بایســتی اینها به مردم گفته بشــود، 

منعکس بشود.      1401/8/8

مزار: گلزار شهدای علی بن جعفر؟ع؟ شهر قم 

شهید زین الدین، نماِد شجاعت، تدبیر و فداکاری 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   شهید مهدی زین الدین و 6090 شهید استان قم 

شهید هفته  

محل شهادت: سردشت در مبارزه با رژیم بعثی عراق تاریخ شهادت: 1363/8/27

آنچهدشمنمیشنود! از آنچهدشمنمیشنود!ایرانقوی؛فراتر از ایرانقوی؛فراتر
خط حزب اهلل، ابعاد پیشرفت حیرت انگیز ایران اسالمی را در ساخت موشک جدید  فراصوت)هایپرسونیک( بررسی می کند
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گنجینه جهاد و شهادت
نگاهیبهاهمیتوراهکارهایترویجارزشهایدفاعمقدسبراساسبیاناتحضرتآیتاهللخامنهای

وجـــود ندارد. نهـــال نازک و جواِن آن روزهای یگان موشـــکی، حاال 
تبدیل به درخت تناوری شده است که در لبه فناوری موشکی دنیا 

حرکت می کند. 
      موشـــک هایپرسونیک چه تفاوتی با بالستیک های معمولی 

دارد؟ 
موشـــک های بالســـتیک هایپرســـونیک، هرچنـــد زیرگونـــه ای از 
موشـــک های بالستیک محسوب می شـــوند، اما با این حال، چند 
تفاوت و تمایز عمده با سایر هم نوعان بالستیک خویش دارند که 

این موشک را از دیگران متمایز کرده است:
      سرعت سیِر 5 تا 10 برابر سرعت صوت

عمده بالستیک های مجموعه تسلیحات موشکی ایران، هرچند 
ســـرعت ســـیری باالتر از صوت دارند و حتی زمینه اصابت به هدف، 
رکوردهای بی نظیری را از ســـرعت، نظیر ده تا دوازده برابر ســـرعت 
صوت، هم شکسته اند، اما بالستیک های هایپرسونیک گونه ای از 
بالستیک هایی محسوب می شوند که سرعت سیر عادی آنها بین 

پنج تا ده برابر سرعت صوت است.
اگـــر ســـرعت صـــوت را 1200کیلومتـــر بـــر ســـاعت در نظـــر بگیریم، 

بالستیک های هایپرســـونیک بین  6هزار 

تصویر: شلیک موشک های بالستیک در پانزدهمین رزمایش پیامبر اعظم�، 27 دی ماه 13۹۹



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

یادداشت هفته

      گنج تمام نشدنی
از نگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای، دوران هشـــت ســـال 
جنگ تحمیلی یک ظرفیت است، به تعبیری: »جنگ یک 
گنج است.«     1401/8/8  و این نکته حائز اهمیت است 
که »دفاع مقّدس در کنار خســـاراتی که برای ما داشت، 
فوائـــد و منافع بزرگی هم داشـــت؛ این منافع، بمراتب 
بزرگ تر و بیشتر از آن خسارات است... یکی از بزرگ ترین 
فوائد این جنگ هشت ساله و دفاع هشت ساله، حفظ 
و تقویت روحیه ی انقاب و حرکت، در نســـل جوان ما و 
در جامعه ی ما بود.«     1396/3/3 اما وظیفه ای را هم 
ایجاب می کند: »شـــهدا عمًال کار بزرگی را انجام دادند. 

این کار بزرگ را باید تبیین کرد.«     1389/4/14  
در نقطـــه مقابل امـــا دشـــمنان »میخواهند قضیه ی 
دفاع مقدس از یادمان برود، فداکاریها از یادمان برود، 
شـــخصیت هایی را که در این فداکاریها نقش آفریدند 
یا نشناســـیم یا از یـــاد ببریم، این جـــور میخواهند.«     
1393/1/6  لـــذا یاد دفاع مقدس نباید فراموش شـــود 
و باید توجه داشـــت که »امروز هدف جنگ نرم دشمن 
و جنگ پنهان دشـــمن، این است که مردم را از عرصه ی 
جهـــاد و مقاومـــت دور کند، مردم را نســـبت به آرمانها 

بی تفاوت کند.«     1395/7/5  
بنابراین شـــناخت ابعاد حادثه دفاع مقدس امر الزمی 
است: »این حادثه ی جنگ، واقعًا حادثه ی عجیبی بود. 
بنـــده هم که میگویم عجیب بـــود، یقین دارم که ابعاد 
شـــگفتی این جنگ را به تمام درک نکـــرده ام. این مثل 
آن اســـت که شـــما از فاصله ی خیلی زیادی، ساختمان 
خیلـــی عظیمی را باالی کـــوه میبینیـــد و میفهمید که 
خیلی باعظمت است؛ اما درمییابید که هنوز هم ابعاد 
عظمت آن را نفهمیده اید؛ وقتی که بروید لمس کنید و 
اطرافش را ببینید، آن وقت خواهید فهمید که چه قدر 
عظمت دارد.«     1370/10/16  و باید دانســـت که »جنگ 
حقیقتـــًا آینـــه ی تمام نمـــای ظرفیت های ملـــت ایران 
بود.«       1384/6/31منتها »نســـل جدید ما متأسفانه 
کم اطاع است. باید کاری کرد که نسل جدید و نسلهای 
بعـــد، از این ظرفیت، از این ذخیره ی عظیم و از این گنج 
تمام نشـــدنی استفاده ی روحی کنند؛ امید پیدا کنند و 

خودشان را بشناسند.«     1384/6/31  

      تولید کتاب و متن های فاخر؛ اساسی ترین مسئله 
اولین مســـئله در ثبت و انتقـــال فرهنگ دفاع مقدس، 
توجـــه به تولید محتوا در حوزه مکتوب اســـت: »وقتی 
گفته میشـــود که مثا ما ششـــصد یا هزار عنوان کتاب 
دربـــاره ی دفـــاع مقدس نوشـــته ایم، بعضیهـــا خیال 
میکننـــد که ایـــن خیلی زیاد اســـت؛ نه، ایـــن خیلی کم 
اســـت.«     1385/7/29  زندگـــی شـــهدا نیـــز می تواند 
دســـت مایه محتـــوای کتاب هـــا باشـــد: »مـــا در بیان 
زندگی نامه ی شهیدان سعی کنیم خصوصّیات زندگی 
اینها و ســـبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها 
را تبیین کنیم، این مهم اســـت... این شـــهیدی که شما 
از یـــاد او و فـــداکاری او و شـــهادت او در میدان جنگ به 

هیجـــان می آیید، در داخل زندگی خانوادگی چه جوری 
مشی میکرده، در محیط عادی زندگی چه جوری عمل 

میکرده؛ اینها خیلی مهم است.«     1395/7/5  
عرصه دیگر در این حوزه، کتاب های درسی و دانشگاهی 
است: »باید هم کتاب را ترویج کرد، هم مفاهیم را ترویج 
کرد، هم آن را در قالب هنر عرضه کرد، هم بهترینهایش 
را در کتابهـــای درســـی گنجاند، هم در دانشـــگاه ها یک 
بابی برای مســـائل مربوط به دفاع مقّدس باز کرد.«     
1395/12/16  بنابراین عنصر اساســـی، متن اســـت: »اگر 
متن خوب و فاخر تهّیه شد، آن وقت نمایشنامه از روی 
آن درست میشـــود، فیلم ســـینمایی درست میشود، 
شـــعر درســـت میشـــود. مثًال فرض کنید که شنیدم از 
همین کتاب شـــهید خوش لفظ، یکی از شعرای متعّهد 
کشـــور ما ده غزل درســـت کرده؛ خیلی خب اگر شعرای 
متعّهد وارد بشـــوند، ده ها دیوان از این کتابهای دفاع 
مقّدس ممکن اســـت شـــعر درســـت کنند؛ شـــعر هنر 

بزرگی است.«     1399/6/31 

      توجـــه بـــه هنـــر، به عنـــوان مؤثرترین عامـــل انتقال 
فرهنگ دفاع مقدس 

از ســـوی دیگر، مســـئله هنر عنصـــر ضـــروری در انتقال 
فرهنگ دفاع مقدس اســـت: »ما در این ماجرای هشت 
ســـاله، یک پیروزی مطلق به دست آوردیم... این پیروزی 
را با همین ابعاد، با همه ی خصوصیاتی که در آن وجود 
دارد، با همه ی آن هزاران هزار ماجرایی که آن را به وجود 
آورده اســـت، مـــا باید روایـــت کنیم. ایـــن کار هنرمندان 
عزیز ماســـت؛ کار نویســـندگان اســـت؛ کار سینماگران 
اســـت؛ کار شاعران است؛ کار نقاشان است؛ کار اصحاب 
فرهنـــگ و هنـــر اســـت.«     1385/7/29  به عنوان مثال: 
»برای قهرمانهایمان باید فیلم بســـازیم. ما قهرمانهایی 
داریم: هّمت قهرمان است، باکری قهرمان است، خّرازی 
قهرمان اســـت؛ رؤســـا و فرماندهان قهرمانند؛ بعضی 
از ایـــن زنده ها قهرمانند. این جور نیســـت که اخاص و 
مجاهـــدت اینهایی که زنده مانده اند، کمتر باشـــد از آن 
کسانی  که رفته اند؛ نه، خدای متعال اینها را ذخیره کرده، 
نگه داشـــته.«     1397/7/4  البته در زمینه روایت زندگی 
و مجاهدت های شهدا، نباید فقط محدود به چهره های 
معروف دفاع مقدس ماند: »ما می بینیم که یک شهید 
گمنام، یک شهیدی که نه سردار بوده، نه فرمانده بوده، 
نه شخصّیت معروفی بوده، وقتی شرح حالش نوشته 
میشود و می آید در اختیار افکار عمومی، دلها را در موارد 

زیادی منقلب میکند.«     1397/8/14  
لذا فرهنگ دفاع مقدس »بایســـتی منتقل بشـــود و 
انتقالـــش هم عمدتًا، یعنی شـــاید صدی نود، به زبان 
هنر احتیاج دارد. البّته نمیگوییم تاریخ و کتاب و مانند 
اینها ننویســـند؛ چرا، باید نوشـــته بشود؛ اّما آن چیزی 
کـــه ایـــن ظرفّیت را دارد کـــه بتواند همـــه ی جزئّیات و 
ریزه کاری ها و ظرافتهای این شـــهادت و شهید و دفاع 
مقّدس و فداکاری و مانند اینها را منتقل بکند، عبارت 

است از هنر.«     1401/8/8 

      توجـــه به حفـــظ یادگارهای جنـــگ و تقویت اردوهای 
راهیان نور 

حفـــظ و بازســـازی یادگارهـــای جنگ، از دیگـــر کارهای 
فرهنگـــی ضروری بـــرای ترویـــج و گســـترش فرهنگ و 
ارزش هـــای دفاع مقدس اســـت: »حفظ آثـــار جنگ در 
بعضی از شهرها و مناطق جنگی... و بازسازی یادگارهای 
دوران مقاومِت پیروز و تشـــکیل موزه ی جنگ، باید در 
برنامه هـــای دولت و ســـازمانهای نظامی قرار گیرد.«     
1368/6/30  و در کنـــار آن، مســـئله دیگـــر اردوی راهیان 
نـــور و بازدید از مناطق جنگی اســـت: »وقتی میگوییم 
راهیان نور یک فّناوری جدید برای استفاده ی از معدن 
تمام نشـــدنی ســـالهای دفاع مقّدس است، معنایش 
این اســـت که همه ی کشـــور باید از این استفاده کند و 

قدر آن را بداند.«     1395/12/16 

      زنده نگه داشـــتن یـــاد شـــهیدان به وســـیله برگزاری 
کنگره شهدا

برگـــزاری یادواره و کنگره از دیگر کارهای اثرگذار اســـت: 
»برای یک شـــخص، یک بزرگداشـــت به وجـــود بیاید و 
دربـــاره ی او بحث بشـــود، درباره ی او تحقیق بشـــود، 
مطالعه بشـــود، سخنرانی بشـــود و جزئّیات زندگی او 
]به بحث[ گذاشـــته بشـــود.«      1399/6/31 و »بدانید 
این کار یک حســـنه ی بزرگ اســـت، کار مهّمی است این 
کاری کـــه انجـــام میگیـــرد.«      1400/7/24 در برگـــزاری 
کنگره شهدا هم »دو خاصّیت از همه مهم تر است: یکی 
»یاد«، یکی »پیام«. یاد شهیدان باید زنده بماند، پیام 

شهیدان باید شنیده بشود.«     1401/8/8  

      برای عّزت اسالم و ایران قوی
بنابرایـــن مســـئله حفـــظ و گســـترش فرهنـــگ دفاع 
مقـــدس، یک ضرورت اســـت: »مـــا هر چـــه از لحاظ 
زمان از دفاع مقّدس دور میشویم، از لحاظ معرفت 
بایـــد به دفاع مقّدس نزدیک تر بشـــویم؛ چرا؟ چون 
تحریـــف در کمیـــن اســـت، دســـتهای تحریف گـــر در 
کمیننـــد... دســـت تحریف، این بخش ُپردرخشـــش 
تاریخ ما را ممکن اســـت مخدوش کند؛ لذا بایســـتی 
کار کنیـــم، معرفت ما بایســـتی زیاد بشـــود، ادبّیات 
دفـــاع مقـــّدس باید تقویت بشـــود.«     1399/6/31  
بـــه همیـــن خاطـــر »هرچـــه میتوانید در ایـــن زمینه 
ت کنیـــد، پیگیری کنید، مطمئّنًا به 

ّ
مطالعـــه کنید، دق

این نتیجه خواهید رســـید که اگر این هشـــت ســـال 
دفـــاع مقـــّدس بـــا آن خصوصّیات در ایـــن قطعه ی 
از تاریـــخ کشـــور ما وجود نمیداشـــت، امروز کشـــور 
ـــت مـــا مطمئّنًا نه از عـــّزت، نـــه از امنّیت، نه 

ّ
مـــا و مل

از ســـامت، نـــه از اســـتقال و نـــه از آزادی برخوردار 
نبود.«     1396/12/19  و بدانیم شـــهدا »همه در یک 
صف بودند، برای یک هدف شـــهید شدند؛ برای عّزت 
اسام، برای عظمت جمهوری اسامی، برای تقویت 
ایران، برای اینها شـــهید شـــدند، برای هدف واحدی 

شهید شدند.«     1401/8/8

نگاهی به اهمیت و راهکارهای ترویج ارزش های دفاع مقدس براساس بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای

گنجینه جهاد و شهادت
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هـــر کـــس که در راه خدا مجاهدت کند، خدا قطعًا راه را به او نشـــان 
خواهد داد. اینها چیزهایی است که یک روز خودمان در دوره جوانی 
میخواندیم، میگفتیم، اعتقاد هم داشـــتیم، ایمان هم داشـــتیم؛ 
امـــا بـــرای ما به وضوح اّتفـــاق نیفتاده بود. میدانســـتیم کام خدا 
راست است؛ اما آن را تجربه نکرده بودیم. امروز تجربه شده است. 
همان اوقات در زمان مبارزات نهضت اســـامی در ایران، اگر کســـی 
میخواست در این کشور، که امروز مهد اسام و مأذنه اسام است، 
یا در این تهران فقط خودش مســـلمان زندگی کند، واقعًا ممکن 
نبود؛ مشـــکل بود! ... و اگر میگفتند یک روز به برکت ورود مردم در 
صحنه، حکومت، حکومت اسامی خواهد شد، کسی باور نمیکرد؛ 

اما وعده الهی بود و محّقق گردید؛ چون عمل شد.      4 /1377/10

 حکومت اسالمی مصداق 
وعده خداوند به مجاهدان است 

خطبه های انقالب  

هر نعمتی که دارید،  از سوی خداست

به رسم آیه ها  

از پیغمبـــر اکرم� نقل شـــده اســـت که فرمـــود: »ان لکل حق 
حقیقتًا.« هر چیزی دارای حقیقتی است و یک روح و یک معنا و یک 
حقیقـــت دارد. »و مـــا بلغ عبد حقیقة االخاص.« بنده به حقیقت 
اخـــاص و به آن معنای حقیقی اخاص نمی رســـد »حتی الیحب 
.« -این خیلی سخت است؛ این، 

ّ
ان یحمد علی شی ء من عمل هَّلَل

مرتبه اش از آن مراتب بسیار باالست- مگر این که دوست نداشته 
باشـــد کـــه مـــردم او را برای هیچ یک از کارهایی کـــه برای خدا انجام 
می دهد، ســـتایش کنند. مثًال فردی اســـت کـــه کار را برای دیگران 
انجام نمی دهد... اما دوســـت می دارد که مردم بگویند: »ایشان 
چقدر آدم خوبی است.« ... مرتبه ی عالی اخاص این است که این 
را هم دوست نداشته باشد. اصًال کاری به کار مردم نداشته باشد! 
می خواهنـــد بدانند، می خواهد ندانند. می خواهد خوششـــان 
بیایـــد، می خواهد خوششـــان نیاید. نگاه کند ببینـــد خدا از او چه 

خواسته است و دقیقًا آن را انجام دهد.      1371/12/4 

حقیقت شـــکر این اســـت که انســـان نعمت را از خـــدا بداند. نه 
این که به زبان بگوید؛ با همه ی وجود باور کند که آنچه از نعمت 
در اختیار اوســـت، از ســـوی خداســـت. این طور نباشد که خیال 
کند، اوســـت که این نعمت را برای خود فراهم کرده اســـت. این، 
جلـــب غضـــب و حرمـــان از نعمت الهی را فراهـــم خواهد کرد که 
»انمـــا اوتیته علـــی علم«. اگر بگویم که خـــودم این دانایی ها و 
ایـــن تمّکن ها را به دســـت آورده ام، غلط اســـت. قـــرآن این طور 
«؛ )1( هر حادثه ی 

ّ
می فرماید که »ما اصابک من حســـنة فمن اهَّلَل

نیکـــو کـــه به شـــما می رســـد، از خداســـت. »ما بکم مـــن نعمة 
«؛ )2( هر نعمتی که دارید، از ســـوی خداســـت. در دعا 

ّ
فمـــن اهَّلَل

هـــم بـــه ما یاد داده اند که به خدای متعـــال عرض کنیم: »ما بنا 
 انت«؛ )3( هر نعمتی 

ّ
من نعمة فمنک وحدک الشریک لک ال اله اال

که ما در اختیار داریم، از توست. حّداکثر این است که ما بتوانیم 
خـــود را قابـــل نعمت و حافظ نعمت خدا کنیم.     1376/3/7 

1- سوره  نساء، آیه 7۹
2-سوره  نحل، آیه ۵3

3- دعای امام کاظم؟ع؟ بعد از نماز عصر

حقیقت اخالص چیست؟

درس اخالق  

تا 12هزار کیلومتر بر ســـاعت، سرعت سیر دارند. به عبارت 
دقیق تـــر و بهتر، جمهوری اســـامی ایـــران هم اکنون به 
گونه ای از تســـلیحات موشـــکی دســـت پیدا کرده است 
که نسبت به تســـلیحات ســـابق، دارای سرعت بیشتری 
اســـت. این نکته از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می کند 
کـــه متوجه شـــویم که یکـــی از راه های گریختـــن از چنگ 
سامانه های دفاع ضدموشکی موجود در دنیا، افزایش 
سرعت سیر پرتابه های موشکی است. هرقدر سرعت یک 
پرتابه باالتر رود، احتمال رهگیری و انهدام آن هم کاهش 

یافته و ضریب نفوذپذیری موشک افزایش می یابد.
      هدایت پذیر بودن کالهک در داخل و خارج جو

نکتـــه مهـــم دیگـــر دربـــاره موشـــک هایپرســـونیک، 
هدایت پذیربـــودن کاهـــک آن در داخـــل و خـــارج جـــو 
اســـت. برای توضیح این مسئله، مروری بر الگوی شلیک 

موشک های بالستیک ضروری است. 
موشـــک های بالســـتیک معمولی بعد از شـــلیک، طبق 
معادالت ریاضی و فیزیک مکانیک، مســـیری معادل یک 
نمودار ســـهمی دارند. موشـــک، روی این مسیر حرکت 
کرده، از اتمســـفر زمین خارج شـــده، به نقطه بیشـــنیه 
ارتفاع خود از زمین رســـیده، روی مســـیر سهمی شکل 
خـــود ادامـــه مســـیر داده، مجددًا وارد اتمســـفر زمین 
شـــده و در نهایـــت بـــه هـــدف اصابت می کنـــد. کل این 
مســـیر، یک معادلـــه ریاضـــی و پیش بینی پذیر اســـت. 
به عبـــارت بهتر اگـــر در هر مرحله ای، موشـــک یا کاهک 
آن، توســـط ســـامانه های رصد و راداری دشمن کشف 
شـــود، باتوجه به ســـایر متغیرها، مســـیر بالستیکی که 
موشـــک قرار اســـت طی کند، حســـب قوانیـــن ریاضی 
پیش بینی می شـــود. این یعنی کل مســـیر و حتی هدف 
درنظر گرفته شـــده، مشخص می شـــود. این موضوع 
صرفًا پیش بینی پذیری مســـیر موشک است که موجب 
کاهش غافل گیری می شود؛ حال، اینکه دشمن بتواند 
از این امر بهره گرفته و موفق به انهدام آن بشود، بحث 
پیچیده دیگری اســـت. تفاوت مهم دیگر موشـــک های 
هایپرســـونیک با بالســـتیک های معمولـــی، در همین 

نقطه تعریف می شود. 
کاهک هایپرسونیک ها، بعد از شلیک و خروج از اتمسفر 
زمیـــن، از بدنه موشـــک جدا می  شـــود. در این مرحله، 
به جـــای اینکه در ادامه مســـیر، به ماننـــد کاهک های 
بالســـتیک معمولی ادامه مســـیر دهـــد، به مانند یک 
پرنده هدایت پذیر از دور )پهپاد( ادامه مسیر می دهد. 
مســـیری که این پرنده هدایت پذیر طی می کند، نه یک 
نمودار سهمی  شکل ریاضی، بلکه طبق الگوی برنامه ای 
اســـت که روی مغزافزار هدایت موشـــک پیاده شـــده 
است؛ بر همین مبنا هم، این کاهک هدایت پذیر دقیقًا 
طبق برنامه ای که برایش نوشـــته شده است، در طول 
مســـیر، به تغییر ارتفاع و باال و پاییـــن رفتن های مکرر و 
تغییرهای متعدد زاویه،  مبادرت کرده و حرکت می کند. 
این کار نتیجه ای مشـــخص دارد: برخاف موارد قبلی، 
دیگر حرکت کاهک موشـــک پیش بینی پذیر نیست. در 
حقیقت صرفًا کسی که برنامه حرکت موشک را طراحی 
کرده، از مســـیر آن مطلع اســـت و این یعنی غافل گیری 

محض برای سامانه های ضدموشکی.
      سازه ی پیشرفته و پرتوان

نکتـــه مهم دیگـــر در ســـاخت این موشـــک، تکنولوژی و 
فناوری پیشرفته ســـاخت آن است. به دلیل آنکه سرعت 
ســـیر موشـــک، باالتر از 6هزار کیلومتر بر ســـاعت است، 
حرارت و دمایی که به سازه موشک وارد می شود، بسیار 
باالســـت. ســـاخت ســـازه ای که بتواند در چنین شرایط 
بحرانی و طاقت فرســـا، بـــه عملکرد عادی و طبیعی خود 
ادامه دهد، نشـــان دهنده سطح باالیی از علم و فناوری 
و تجمیـــع دانـــش در رشـــته های مختلـــف از متالورژی تا 

مکانیک و الکترونیک و هوافضا در کشور است. 

      ورود ایران به جمع معدود کشـــورهای دارای موشک 
هایپرسونیک 

تعداد کشورهایی که در دنیا موفق به ساخت و آزمایش 
موفقیت آمیـــز چنین محصول فناورانـــه و تکنولوژیکی 
شده اند، حتی بعد از اعام رسمی دست یابی ایران به این 
فناوری، هنوز هم از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته 
است؛ به همین دلیل، سوای حوزه نظامی، نتیجه تبعی 
دیگِر موفقیت ایران در قدم گذاشـــتن در چنین مسیری، 
به ثمرنشســـتن دانش و علم بومی است که در نهادها و 
مراکـــز علمی همین دیار آموزش داده می شـــوند؛ از این 
جهت، دست یابی و آزمایش موفقیت آمیز چنین طرحی، 
نه فقـــط یـــک موفقیت بزرگ نظامی اســـت، بلکه پیش و 
بیش از آن، یک موفقیت بزرگ در حوزه علوم و فناوری های 
روز محسوب می شود. گستره ای از ساختارهای مختلف 
است که در لبه علم و تکنولوژی حرکت کرده و در قدم بعد 
هم توانسته است، چنین محصول پیچیده ای را ساخته 

و تولید کند. 
      موشک؛ مایه امنیت و نقطه قوت 

بدون شـــک در ســـایه امن و حصاری محکم است که یک 
جامعـــه پویا، به ســـمت اهـــداف و برنامه هـــای متعالی 
خویش قدم برمی دارد و اولین نتیجه رســـیدن به چنین 
ســـطحی از بازدارندگـــی، توســـعه و گســـترش امنیت، 
به عنـــوان مهم تریـــن زیرســـاخت زندگـــی اجتماعـــی 
میلیون ها ایرانی است. ساخت امنیت و توان محافظت 
از کشـــور، به عنوان پیشران پیشـــرفت، تدبیری است که 
بارها از ســـوی فرماندهـــی معّظم کل قـــوا، مورد تأکید 
قرار گرفته است:»ســـاخت موشکهای گوناگون و اقتدار 
موشکی، موجب ایجاد امنّیت در کشور است. جوانهای 
ما یادشـــان نیســـت، همین شـــهر تهـــران در زیـــر آتش 
موشکهای شبانه روزِی دشمن میسوخت! خانه ها خراب 
میشد، انسانها کشته میشدند؛ در شهر تهران! شهرهای 
جبهـــه -مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شـــوش و بقّیه ی 
شـــهرها- که جای خود دارد؛ حّتی تا شهرهای دوردست، 
موشـــکهای دشـــمن میرســـید! ما موشـــک نداشتیم، 
وسیله ی دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمان را روی 
هم بگذاریم، تماشـــا کنیم! امروز جوانان ما توانسته اند 
به قدرت موشـــکی اّول منطقه تبدیل بشـــوند. دشمن 
میدانـــد که اگر یکـــی بزند، ده تا میخوَرد. پس موشـــک، 

مایه ی امنّیت و نقطه ی قّوت است.«      1397/3/14
نکتـــه جالب توجـــه اینکه این موفقیـــت، در مدت زمانی 
کمتـــر از نیم قـــرن پدید آمده اســـت که اگـــر نبود همت و 
تاش جهادی و شبانه روزی امثال حسن طهرانی مقدم، 
پیمـــودن همین مســـیر، به ده ها ســـال دیگـــر زمان نیاز 
داشـــت. همت و تاش جهادی اما این مســـیر طوالنی را 
بـــرش زد. حســـن طهرانی مقدم، خود نخســـتین  فردی 
بـــود کـــه به توصیـــه همیشـــگی اش عامل بـــود: "فقط 
انسان های ضعیف به اندازه امکاناتشان کار می کنند" و 

طهرانی مقدم و یارانش در زمره اینها نبودند.
موفقیت ها و پیروزی های صنعت دفاعی ایران همچون 
ســـایر پیشـــرفت های دیگر کشور، ریشـــه در انگیزه الهی 
و آرمـــان انقابی نخبگان و برجســـتگان ملت داشـــته و  
خاری در چشـــم بدخواهان این آب وخاک اســـت . هرچند  
دشـــمن به خیال خام خویـــش، هر روز بـــرای توقف این 
مسیر نقشـــه می کشـــد؛ اما پیام ایران اسامی، صریح، 
آشـــکار و باصابت است: »درباره ی مسائل موشکی چه 
جنجالـــی در دنیا راه می اندازند، که ایران موشـــک دارد، 
ایران موشـــک دقیق دارد. بله، ما موشک داریم، موشک 
دقیق ]هم[ داریم؛ موشـــک ما هـــدف را از فاصله ی چند 
هـــزار کیلومتـــری با فاصله ی چند متری قادر اســـت بزند؛ 
این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با 
قدرت افزایش خواهیم داد؛ ان شاءاهلل. با این هم چون 
مایه ی اقتدار کشـــور اســـت مخالفند، بـــا آن دعوا دارند، 

غیظ و غضب دارند.«      1396/2/20

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

سؤال:     آیا انسان با ترک فراگیری مسائل مورد 
ابتالی خود گناهکار محسوب می شود؟

جـــواب:  در صورتی که یاد نگرفتن آن مســـائل 
منجـــر بـــه ترک واجب یـــا ارتکاب حرام شـــود، 

گناهکار است.

حکم یادگیری مسائل شرعی 
مورد نیاز 

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

        ]دشـــمنان[ از همۀ فرصتها و از همۀ ابعاد می 
خواهند اســـتفاده بکنند. مثًال یکی از مســـائلی 
که   دســـت خارج در آن هست و شیاطین داخلی، 
این اســـت که انتظامات را وادار کنند که   محفوظ 
نباشـــد و به هـــم بخـــورد... در دادگاهها و پیش 
پاســـدارها و پاســـبانها و قـــوای مســـلح دیگـــر، 
یکجور تزریقاتی   می شود، که نتیجۀ آن تزریقات و 
تبلیغات این است که انسجام ملت را از دستش 
بگیرد و ملت ما را معرفی کند به دنیا که اینها اصًال 
تحت هیچ نظامی نیســـتند. اینها نظام ندارند... 
مقصدشـــان این است   که روحانیت را پیش ملت 
ضعیف کنند، و انســـجام بین این قوایی که باید 
باشـــد و انتظامـــی که باید در یـــک مملکتی برای 
اداره اش باشـــد، این انســـجام را بـــه هم بزنند. 
وقتیـ  فرض کنید   کهـ  هر چه قدرت هم داشـــته 
باشـــند قوای انتظامی و مســـلح، اگر منســـجم 

نباشند کاری ازشان   نمی آید.     20 /1359/4

تولیـــد کلیـــد حل مشـــکات اقتصادی کشـــور 
ـــی در واقع راه اصلـــی عبور از 

ّ
اســـت. تولیـــد مل

ســـختی ها و دشواریهای اقتصادی برای کشور 
است. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور 
ی و رونق تولید 

ّ
را مسئله ی تولید، رواج تولید مل

ی، حل میکند. طبیعت تولید این اســـت. این 
ّ
مل

اســـت که ما روی تولید تکیه کردیم؛ یعنی رشد 
اقتصـــادی را افزایش میدهد، اشـــتغال ایجاد 
میکنـــد، توّرم را کاهش میدهد، درآمد ســـرانه 
را افزایـــش میدهد، رفاه عمومی ایجاد میکند. 
عاوه بر این دارای تأثیرات روانی است؛ اعتماد 
ی را باال میبرد، احســـاس عزتمندی 

ّ
به نفس مل

ـــت به وجود مـــی آورد. تولید، یک چنین 
ّ
را در مل

اکســـیری است.     29 /1400/12

دشمن با تبلیغات 
درصدد از بین بردن 
انسجام ملت است 

ی راه اصلی عبور کشور از 
ّ
تولید مل

دشواری های اقتصادی است
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farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         
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»تبیین مفاهیم اسالمی«، سالحی موثر در مقابل دشمن 

جهاد تبیین   

خانواده ایرانی  

هنر ادیان - و بیشتر از همه اسام - در این است 
که غرایز جنســـی و غریزه ی زوج طلبی انســـان را 
- که غیر از غریزه ی جنســـی اســـت - در خدمت 
تشـــکیل خانواده قـــرار داده و کاری کرده اند که 
کانون خانواده، با پشـــتوانه ی غریزه ی جنسی، 
یا با پشتوانه ی آن غریزه ی دیگر - که از غریزه ی 
جنســـی عمومیتش بیشتر اســـت - تحقق پیدا 
کنـــد و باقـــی بمانـــد... ســـکن، مایـــه ی آرامش 
اســـت. ادیان - و بیش از همه اســـام - اینها را 
پشتوانه ی تشـــکیل خانواده قرار داده اند... در 
آن جاهایی که دین حاکم اســـت و آزادی جنسی 
نیست، این جا همه چیز برای مرد و زن هست؛ لذا 
این، حفظ و نگهداشـــته می شـــود. اصل قضیه 
این است که باید کانون خانواده به وجود بیاید؛ 
اســـام این را خواســـته اســـت... این خانواده، 

منشأ خیراتی است.     1370/4/20 

مطالبه گری موجب میشـــود که بعضی نگویند »خب 
حـــاال که مثـــًال تشـــکیات مدیرّیتی دولت تشـــکیات 
انقابی استـ ـ مجلس انقابی، دولت انقابی و مانند 
اینهاـ ـ دیگر مثًال نقش دانشجوهای انقابی چیست؟« 
نخیر، اّتفاقًا میتوان گفت نقششان گاهی اوقات بیشتر 
اســـت، برای خاطـــر اینکه امکان حضورشـــان، امکان 
فّعالّیتشـــان، امروز بیشتر است. یکی از موارد، همین 
مطالبه گری اســـت کـــه میتوانید انجـــام بدهید.حاال 
من شـــعار امســـال را مثال زدم که تولید دانش بنیان 
باشـــد؛ مثالهای فراوان دیگری هـــم وجود دارد که در 
همه ی اینها میتوان مطالبه گری کرد، مثل مســـئله ی 
عدالت اقتصادی، مســـئله ی فرهنگ، مسئله ی سبک 
زندگی؛ اینها همه مســـائلی اســـت که میتوان در مورد 
اینها واقعًا مطالبه گری کرد و درخواســـت عمل جّدی 
کرد؛ میتوان از مســـئولین خواست، منتها عرض کردم 

با منطق و با استدالل درست.     1401/2/6 

ـــری عمل کند، تبییـــن مفاهیم عالی 
ّ
امـــروز آن چیـــزی کـــه میتوانـــد به بهترین وجهی به صورت یک ســـاح مؤث

اســـامی اســـت در زمینه های مختلف. ما در زمینه ی مســـائل معرفتی، مســـائل معارفی، حرفهای نگفته زیاد 
داریم؛ حرفهای قابل گفتنی که برای دنیا جّذاب و شیرین است، زیاد داریم. در زمینه ی مسائل مربوط به سبک 
زندگی اســـامی، ما خیلی حرِف نگفته داریم. فرض کنید حاال یک قلم، بحث محیط زیســـت اســـت، یک قلم بحث 
معامله ی با حیوانات اســـت، یک قلم بحث خانواده اســـت؛ اینها سبک زندگی است دیگر. در همه ی اینها اسام 
حرفهای جّذاب دارد؛ معارف اســـامی ای که اینها را میشـــود از درون متون اســـامی تخلیص کرد و تجرید کرد و 

در اختیار همه گذاشت.      1400/12/19 

خانواده منشا خیرات است  از مسئوالن با منطق درست  مطالبه گری کنید 

مبـــادا بـــه خاطر رنجی که برای شـــما به وجود آمده اســـت، دچار ذره ای یأس شـــوید زیرا یأس، وادادگی 
و پشـــت کردن به حقیقت زندگی یک بای بزرگ اســـت و شـــما باید باقیمانده نیرو و نشـــاط خود را در راه 
تحصیل، پیشرفت فراوان علمی و نیز تکامل وجودی خویش به کار اندازید و از قدرت فکری و علمی خود 
در میدانهای مختلف و از جمله میدان دفاع از انقاب و دین که بزرگترین و حســـاس ترین میدانهاســـت 

اســـتفاده کنید.     1378/8/26

عکس نوشت  

دیدار صدها تن از دانش پژوهان و فرهیختگان جانباز با رهبر انقالب در تاریخ 1378/8/26

از قدرت فکری و علمی خود برای دفاع از انقالب و دین استفاده کنید 

حزب اهلل این است  


