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بازخــوانی

امام خمینی6:

»روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسالم دیگر تحت 

سیطره شام، به واسطه عامل خبیث شام، واقع نخواهد شد.«

صحیفه امام جلد نـهـم- صفحه276

»دشمن آمده از آن طرف تهاجم خود را به دین برای براندازی 
اســام و براندازی پیغمرب رشوع کرده. جبهه فلسطین است؛ 
این پدری که بدن تکه تکه بچه اش را در دست گرفته و فریاد 
می زند در فلسطین، این در صف مقدم جبهه جنگ با کفار 
و دشمنان پیغمرب است، من و تو روزه دار می توانیم بی تفاوت 
باشیم؟ می توانیم از کنار قضیه همین طور بگذریم؟ خاک ریز 
اول است. این ها ایستاده اند بیچاره ها جان می دهند، خون 
می دهند، مقاومت می کنند، 60 ساله ایستاده اند و با این 
وضع مبب به رسشان می ریزند، بچه فلسطینی از زیر آوار خانه 
مبب باران شده بیرون می آید و می گویند »َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم 
اْلوَِکیُل«، »َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلوَِکیُل« و تو می توانی در برابر این 

بی تفاوت باشی؟«

فلسطین خاک ریز اول اسالم است
»در چند ســال قبل بنده در تهران در یک جلسه ای سخرنانی 
داشتم، قبل از من یک فلسطینی آمد حرف زد، قریب به 
ســه ربع فقط در فضائل صدیقه اطهر و فاطمه زهرا)س( 
صحبت کرد. آقا، ناصبی آن روز را ما به این روز رساندیم که 
فقط سه ربع در فضیلت فاطمه زهرا)س( صحبت کرد، شیعیان 
فلسطین اآلن یک جمعی از شیعیان در جهان اسامی هستند، 
این ها شیعه اند، جوانانشان دو سال پیش آمدند این جا، عشقی 
که به امام حسین)ع( و قمر بنی هاشم)ع( داشتند و عشقی 
که به اهل بیت )علیه السام( اظهار می کردند اصاً قابل مقایسه 

با ما نبودند.
آنان اسم شهدای کربا می بردند و در پهنای صورتشان اشک 
می ریختند و راه افتاده بودند، این که بگویند این داعشــی ها 
مال غزه اند و بعضی از داعشی ها را برده اند در غزه تشییع 
کرده اند، این چه حرفی است؟ ممکن است در داعش از 
ایران هم باشد، بعضی از وهابی ها از ایران هم رفته اند در 
داعش پس بگوییم ایرانی ها هم داعش انــد؟ این حرف ها 
متام حرف های انگلیسی آمریکایی است که می خواهند 
دست حامیت ما از پشت رس فلسطین قطع کنند؛ برادران و 

خواهران، فلسطین خاک ریز اول اسام است. «

روز قدس باعث شــده امروز جوانان غزه با 
موشک، اسرائیل را مستأصل کرده اند

»این را ما باید بدانیم، می گوید حاال این روز قدس چه کار 
کــرد که این همه مرگ بر ارسائیل گفتیم، این همه راهپیامیی 
کردیم، این چی شد؟ جنایات ارسائیل بیشرت شد؛ می دانید روز 
قدس چه کار کرد؟ در سال 66 اولین انتفاضه ای که رشوع شد 
تانک های ارسائیلی که به همین غزه می آمد، بچه ها و جوانان 
غزه با سنگ و کلوخ با تانک می جنگیدند، می دانید روز قدس 
چه کار کرد؟ کاری کرد امروز همین جوانان غزه با موشــک 

ارسائیل را مستأصل و بدبخت کرده اند.
یعنی نتیجه این داد زدن ها و مشت گره کردن ها با دهان روزه 
پای پیاده توی گرما رفنت های شام مردم، فلسطین را این قدر 

قوی کرد و ارسائیل را این قدر مستأصل و بدبخت کرد.«

اه
روز قدس باعث شده امروز نگ

جوانان غزه با موشک، 
اسرائیل را مستأصل کرده اند

روز قدس نماد صف  بندی حق در مقابل باطل
»چقدر ســعی کرده                اند در طول این سال ها که روز قدس را که نماد 
صف                بنــدی حق در مقابل باطل اســت، تضعیف کننــد. روز قدس 
نشان                دهنده                ی صف                بندی حق و باطل، صف                بندی عدل در مقابل ظلم 
اســت. روز قدس فقط روز فلسطین نیست؛ روز امت اسالمی است. 
روز فریاد رسای مسلمانان علیه سرطان کشنده                ی صهیونیزم است 
که به وسیله                ی دست متجاوز اشغالگران، مداخله کنندگان، قدرتهای 
استکباری به جان امت اسالمی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی 

نیست. روز قدس یک روز جهانی است. یک پیام جهانی هم دارد. «
 1388/6/29

 روز قدس، روز دنیای اسالم است
»روز قدس مخصوص ایران نیســت؛ روز دنیای اسالم است و لذا در 
همه دنیای اســالم، مســلمانان حضور خود را برای دفاع از برادران 
فلسطینی خود نشان دادند. مسلمانان در این روز اراده عمومی خود را 
برای مقابله با ترفندهای آمریکا و اسرائیل در فلسطین مظلوم و خونین 
بروز دادند؛ اما ملت ما در این زمینه پیشــتاز بوده است و امسال به 
شکل نمایانی این پیشتازی و عظمِت اراده ملی را در ایران نشان داد.«

1382/9/5

روزی که مردم مظلوم فلســطین احساس می کنند، ملت ها 
پشت سرشان هستند

»روز قدس را گرامی بدارید و آن را بزرگ بشــمارید. البته تبلیغات 
جهانی منعکس نمی کنند؛ نکنند. آن کســانی کــه در زندان های 
فلسطینی هســتند، به ما گفته اند که از شعار شما و حضور شما و 
مشت گره کرده ی شما -که حاکی از نیت و عزم صادقانه ی شماست- 
احساس قوت و قدرت می کنند و ایستادگی می نمایند. آن کسی که 
در پشت دیوارهای زندان فلسطینی است، باید احساس تنهایی نکند، 
تا بایستد. آن زن و مردی که در کوچه ها و خیابان های بیت المقدس و 

نوار غزه و شهرهای دیگر فلسطین اشغالی مورد تهاجم اراذل و اوباش 
صهیونیست است، باید احساس کند که شما پشت سرش هستید، تا 

بتواند مقاومت کند.« 1370/1/16

 روز دمیدن خون در رگ های امت اسالمی
»روز قدس، این حرکتی که امام بزرگوار ما آن را آغاز کردند و بحمدالّل 
روزبه روز بهتر و سال به سال گرم تر این حرکت ادامه دارد، یک حرکت 
بسیار عمیق و پرمعنائی است؛ این فقط یک راهپیمائی نیست؛ خونی 
است که در این روز در رگهای امت اسالمی میدود؛ علی رغم کسانی 
که میخواهند مسئله ی فلسطین و ملت فلسطین به دست فراموشی 
سپرده شود، این مسئله را روزبه روز زنده تر میکند؛ و همین جور خواهد 

بود..« 1391/5/29

  روز سرمشق شدن ملت ایران برای سایر ملت ها
»مــردم ایران به عنوان متولّیان روز قدس، باید کاری کنند که برای 
دیگر ملت ها سرمشق شود؛ چون هر سال ملت های دیگر در گوشه 
و کنار، حّتی در خود اروپا و جاهای دیگر، به تبع شــما روز قدس را 
گرامی میدارند. شما باید روزبه روز این پرچم را سرافرازتر و این کانون 
درخشندگی و نور را درخشانتر کنید، تا عّده بیشتری بتوانند استفاده 

کنند.«  1376/10/26

 روز حفظ امنیت کشور، ملت و دستاوردهای انقالب
 »روز قدس پشتوانه ی امنیت کشور ما هم هست. این را همه ی آحاد 
مردم عزیز ما بدانند؛ هر یک نفری که روز قدس توی خیابان می آید، 
به سهم خود دارد به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای 
انقالبش کمک میکند. روز قدس روز بزرگی است، روز مهمی است. 
ان شاءاللَّ امسال، هم در کشور ما و هم در کشورهای اسالمی دیگر، 

این روز، باعظمت تر از همیشه برگزار خواهد شد.«  1390/6/2

رهبر معظم انقالب:

روز قدس، روز دمیدن خون در 

رگ های امت اسالمی

روزجمعه ی آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، از سوی امام امت)ره( از سال ها پیش شناخته و مطرح شده 
است. این روز بهانه  و فرصتی است برای روح های عالقه مند به مسأله ی فلسطین و دل های پرشور جوانان و قشرهایی از 

ملت های مسلمان، که در مثل چنان روزی در جمعه ی آخر ماه رمضان، از مردم فلسطین حمایت و دفاع کنند.
در زمان های مختلف رهبر معظم انقالب در اهمیت این روز بیانات و رهنمودهائی داشته اند، که خالصه ای از آن در ادامه 

می آید.

آیت اهلل علم الهدی:
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»روز قدس « یک روز جهانی است . روزی نیست که فقط اختصاص 
به قدس داشــته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است . 
روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا 
بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز 
بشــوند در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. 
روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین 
این روز را روز قدس می دانند، و عمل می کنند به آن چه باید بکنند. و 
منافقین آن هایی که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل 
دوستی در این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر 
کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف 
معلوم شــود، باید ملت های مستضعف اعالم وجود بکنند در مقابل 
مستکبرین. باید همان طور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به 
خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های 

فساد را به زباله  دانها بریزند.« صحیفه امام جلد نـهـم- صفحه276

در روز قدس اگر یک میلیارد مسلمان فریاد بزند، اسرائیل از 
همان فریاد می ترسد

»خداوند انشــاءاهلل ما را موفق کند بــه این که یک روزی برویم و در 
قدس نماز بخوانیــم. امیدوارم که مســلمان ها روز قدس را بزرگ 
بشــمارند و در همه ممالک اســالمی ، در روز قدس ، در روز جمعه 
آخر ماه مبارک، تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته 
باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی یک میلیارد 
جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمی تواند، از همان فریادش می ترسد.«

صحیفه امام ج13ص80

روز قدس روزی است که باید اسالم را احیا کرد
»روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار داد که باید 
دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید. 
روز قدس روز اســالم است . روز قدس روزی است که اسالم را باید 
احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسالم در ممالک اسالمی اجرا بشود. 
روز قدس روزی اســت که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که 
اسالم دیگر تحت ســیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما، واقع 
نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسالم است. باید مسلمین به هوش 

بیایند.« صحیفه امام جلد نـهـم- صفحه276

الزم اســت روز قدس در بین مسلمان ها احیا شود و مبداء 
بیداری و هوشیاری باشد

»روز قدس که هم جوار شب قدر است الزم است که در بین مسلمانان 
احیا شود و مبداء بیداری و هوشیاری آنان باشد، و از غفلت هایی که 
در طول تاریخ خصوصا ســده های اخیر شده است بیرون آیند تا آن 
روز هوشیاری و بیداری از ده ها سال ابرقدرت ها و منافقان جهان واالتر 
باشــد، و مسلمانان جهان مقدرات خود را خود به دست قدرت خود 
پی ریزی و پایه گذاری کنند. در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داری 
و مناجات خود از قید بندگی غیر خدای تعالی که شــیاطین جن و 
انسند، رها شده و به عبودیت خداوند در می آیند، و در روز قدس که 

آخرین روزهای شهراهلل اعظم است.« صحیفه امام ج15 ص59
 

مسئله قدس مسئله بزرگی است
»مســئله قدس مسئله بزرگی اســت . روز قدس هم دیدید که چه 
]شد.[ اما روز قدس مسئله ای است و روز جمعه خونین مکه مسئله 
دیگری است . روز قدس ما برای اینکه نجات بدهیم قدس را از دست 
غاصب ]اعالم کردیم [ لکن آنها این طور نبود که قدس را توهین بهش 
بکنند، از بین ببرند. آنها هم مدعی بودند که ما قدس را می خواهیم و 
چه می کنیم . البته نباید قدس دست آنها باشد، . . . روز قدس]اعالم 
شد[ برای خاطر این که اسالم آن طور صدمه دیده، برای خاطر این که 
قدس، که باید دســت صاحبانش باشد، غاصب آمده غصب کرده .« 

صحیفه امام، ج،19ص288

جمعه 2 تیر ماه 1396 |

28 رمضان 1438 |

23 ژوئن  2017 |

ویژه روز قدس |

ولی امر

ور
مر

روز قدس روزی است 
که باید اسالم را احیا 

کرد

پیام رمضان خروش و 
خیزش جهانی علیه ظلم، 
استبداد و استکبار است

تولیت آستان قدس رضوی به مناسبت روز جهانی قدس پیامی 
صادر کرد. منت این پیام به این رشح است: بسم الله الرحمن 
الرحیم/ ماه مبارک رمضان، ماه تقرب به حرضت حق، مبارزه با 
نفس و شکست استکبار درون و بیرون و فصل زیبای هم دلی و 
وحدت مسلامنان در پرتو ضیافت الهی، به روزهای پایانی خود 
نزدیک شده و دیگربار طنین نوای حرضت امام خمینی)ره( به 
گوش می رسد که فرمود: »روز قدس، روز مقابله مستضعفین با 

مستکربین است.«

سیلی محکم ملت ایران با همدلی و ایستادگی
ملت قهرمان ایران که به حمدالله در ســی  و هشــت سال 
گذشته در مسیر تحقق آرمان ها و ارزش های اسامی زیر 
سایه رهربی داهیانه امام راحل عظیم الشأن)ره( و مقام معظم 
رهربی؛ حرضت امام خامنه ای )مدظله العالی( گذر کرده است و 
امروز به عنوان ساکنین ام القرای جهان اسام، الگو و اسوه متامی 
ملت های آزادی خواه جهان شناخته می شود و در وضعیت 
حساس و رسنوشت ساز منطقه در خط مقدم پیرشفت، 
عدالت طلبی و آزادی خواهی قرار دارد. این روزها و در رشایطی 
که تفکر تکفیری با حامیت مــادی و معنوی حکومت های 
مرتجع و قبیله ای منطقه و در پوشش گروه های تروریستی 
مانند داعش، القاعده، النرصه و... به عنوان زاده های شوم آمریکا 
و صهیونیسم جهانی، درصدد نابودی تفکر اسام ناب و گسرتش 
اسام آمریکایی می باشد، حضور، ایستادگی و همدلی ملت ایران 
و نیروهای مسلح غیور سیلی محکمی بر آنان وارد می آورد. 
این حضور همیشگی مردم پیام روشنی به صهیونیستم جهانی 
می دهد که در صورت هرگونه اقدام علیه کشــور عزیزمان با 
جواب سخت تر مواجه خواهند شد و این ایستادگی ملت ایران 
موجب دلگرمی و حامیت از گروه های مختلف آزادی خواه در 

رسارس جهان و تضعیف و نابودی رژیم صهیونیستی می شود.

پیام رمضان؛ خیزش جهانی علیه ظلم
پیام ماه عزیز رمضان خروش و خیزش جهانی علیه ظلم، استبداد 
و اســتکبار است و با توجه به وقایع اخیر در منطقه رضوری 
است همه مسلامنان بار دیگر همدل و متحد با یکدیگر برای 
مسأله اول جهان اسام یعنی رهایی قدس عزیز از چنگال رژیم 

جعلی صهیونیستی در راهپیامیی روز قدس رشکت کنند.
این جانب در جوار مضجع رشیف رضوی و در پرتو انوار کریامنه 
امامی که همگی در لحظه های زیارتش می خوانیم » اْشَهُد أَنََّک 
َجاَهْدَت ِفی اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه«، ضمن آرزوی قبولی طاعات و 
عبادت همه مردم ایران اسامی و مسلامنان غیور و رسافراز 
رسارس عامل در ماه ضیافت الله، در جهت اجرای منویات رهربی 
معظم انقاب اســامی از عموم آزادی خواهان جهان به ویژه 
علامی اعام، اساتید محرتم حوزه و دانشگاه، طاب و دانشجویان 
عزیز و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، جوانان و نوجوانان 
عزیز درجای جای کره خاکی دعوت می کنم با رشکت گسرتده 
در راهپیامیی باشکوه روز قدس، دیگربار اوج اقتدار و همگرایی 
آزادی خواهان جهان و به ویژه امت اسامی در این مسئله مهم 
و اساسی را به منایش بگذراند و موجبات شادمانی وجود مطهر 

و مقدس امام عرص )عج( را فراهم آورند.
 سید ابراهیم رئیسی
 تولیت آستان قدس رضوی«

امام خمینی)ره(:

پیام تولیت آستان قدس رضوی 
به مناسبت روز جهانی قدس



تقسیم بندی نمونه موشک های ساخت کشور
ضربت ذوالفقار سپاه بر کمر داعش

مشخصات موشک ذوالفقار

نگاهی به بخشی از توانمندی های موشکی ایران

توان  موشکی ایران

عامل بازدارندگی دشمنان

توانمندی نظامی و دفاعی کشــور، بدون شــک یکی از مهم ترین محورهای راهبرد نظامی جمهوری اسالمی 

 ایران برای مقابله با تهدیدات اســت. همین طور بر اساس مولفه های قدرت، توان موشکی به عنوان یکی از 

 مهم ترین عوامل بازدارنده تهاجم نظامی قرار دارد . 

تکنولوژی موشــک های ایران نشان می دهد که برد این موشک ها به دورترین نقاط اروپا و بیش از 70 درصد 

 آســیا می رسد و این توان دفاعی باعث نا امیدی دشــمنان در مقابله با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

 شده است. 

 موشکیتوان 
 موشک های بالستیک دوربرد = شهاب ۴، شهاب ۵، شهاب 6، سجیل، ماهواره بر سفیر و پروژه کوثر ایران

 موشک های بالستیک میان برد = شهاب 3، فجر 3، عاشورا و  قدر 110 

 موشک های بالستیک کوتاه برد = شهاب 1، شهاب 2 و فاتح 110 

 موشک بالستیک ضد کشتی = خلیج فارس

 راکت های توپخانه ای = صمید، تندر 69، زالزال 1، زلزال 2 و زلزال 3 

 موشک های زمین به هوا =  محراب، شاهین، میثاق 1، میثاق 2، صیاد 1، شهاب ثاقب و مرصاد

 موشک ضد هلی کوپتر =  قائم

 موشک های ضد تانک هدایت شونده =  صاعقه، رعد، توفان، توفان 2، توفان ۵، توسن و دهالویه

 موشک های  ضد کشتی = نور، کوثر، قادر و ظفر

 موشک کروز =  نصر 1  

 موشک بدون بال = قیام

 موشک های هوا به زمین  =   شفق، شاهین 3، ستار و عصر 67   

 موشک های هوا به هوا =  فاطر و سجیل

 اژدرها = کوسه، یاسین و حوت

 کاتیوشا = آرش، فجر 3، فجر ۵، فلق 1، فلق 2، عقاب و حاسب

شلیک ۶ فروند موشک بالستیک به مقر داعش، بدون اطالع 

تمامی حساسه ها و رصد های دشمنان  فرامنطقه ای در حوالی 

مرزهای ایران صورت گرفــت و عنصر »غافلگیری« را در 

اوج خود به نمایش گذاشت . 

در یکــی از غافلگیرانه ترین عملیات های نیروهای مســلح 

پس از پایان جنگ تحمیلی، ســپاه پاســداران در  پاسخ به 

حمله تروریســتی گروهــک تکفیری داعش بــه تهران و 

شهادت جمعی از مردم بی گناه و بی دفاع  کشورمان، مواضع 

این گروهک را در منطقه دیرالروز در شــرق ســوریه آماج 

حمله موشکی قرار داد  . 

بر اســاس تصاویر منتشر شده، موشــک های مورد نظر بر 

خالف موشــک های بالتســیک میان برد معمول سپاه  مثل 

خانواده شهاب یا قیام که عمودی بعد از پرتاب به سمت باال 

حرکت می کنند، به صورت زاویه دار پرتاب  شده اند. بر اساس 

اعالم منابع مختلف، چیزی در حدود ۶۵۰ کیلومتر از محل 

پرتاب موشــک های ایرانی در  استان کرمانشاه تا هدف های 

منهدم شده در ســوریه فاصله است که در این صورت تنها 

یک گزینه وجود  دارد و آن هم موشــک ذوالفقار است. اما 

ذوالفقار چگونه موشکی است؟

موشــک ذوالفقار که در جریان رژه نیروهای مسلح  در ۳۱ 

شهریور ۱۳۹۵ رونمایی شد بر اساس اعالم  فرمانده نیروی 

ومتر برد دارد  . 
هوا فضای سپاه چیزی در حدود ۷۵۰ کیل

این موشک در حقیقت آخرین عضو خانواده فاتح به حساب 

می آید. جمهوری اسالمی ایران از اوایل دهه   ۱۳۸۰ شمسی 

با نسل اول موشک های فاتح ۱۱۰ صاحب موشکی بالستیک 

کوتاه بردی با برد حدود ۲۰۰  کیلومتر شد. در آغاز راه، دقت و 

مروز نبود و در طول سال های 
جزییات فاتح ایرانی به مانند ا

بعد، نسل های  مختلفی از این موشک وارد خدمت شدند که 

هم برد این موشــک را به ۳۰۰ کیلومتر رسانده، هم خطای 

صفر کرده و در سیســتم پیشران آن از سوخت 
آن  را تقریبا 

پیشرفته تری استفاده شد. 

 موشک سجیل؛ اولین موشک 

دوربرد سوخت جامد

موشک سجیل نخستین موشک زمین به زمین برد 

بلند دو مرحله ای ســوخت جامد در کشور است که 

توسط  متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت 

دفاع طراحی و ساخته شده است. 

از ویژگی هــای منحصربه فــرد آن بــرد عملیاتی 

نزدیک بــه ۲۰۰۰ کیلومتر، دقت باال در اصابت به 

اهداف تعیین  شده، زمان بســیار کوتاه آماده سازی 

و عملیاتی شدن ســامانه پرتاب، زمان بسیار کوتاه 

انتقال ســایت پرتاب  دیسک پس از شلیک، قابلیت 

النچر متحرک، قابلیت حمل موشک آماده شلیک 

و بهره مندی از سیستم   tvc  می توان اشاره کرد. 

موشک خلیج فارس؛ مافوق صوت 

بالستیک علیه کشتی ها و ناوها

موشــک بالســتیک و هوشــمند »خلیج فارس« 

با ســرعتی مافوق صــوت می تواند انــواع ناوها و 

شناورهای دشمن  را مورد اصابت قرار دهد. 

موشک هوشــمند و بالستیک »خلیج فارس « یک 

موشک مافوق صوت و کشتی زن بوده و تفاوت آن 

با  موشــک های قبلی این است که دیگر موشک ها 

عمدتاً با سرعتی زیر صوت و به صورت کروز عمل 

می کردنــد  اما »خلیج فارس « با ســرعتی مافوق 

صوت و به صورت بالستیک از سطح زمین شلیک 

شــده و به صورت  عمودی از ارتفــاع باال می تواند 

هرگونه ناو و یا شــناور دشــمن را مورد هدف قرار 

دهد.  شــعاع برد عملیاتی این موشک ۳۰۰ کیلومتر 

اســت که در آینده نزدیک نسل جدید آن با بردی 

بیشتر تولید  خواهد شد. 

حوت: سریع ترین اژدر 

رادار گریز دنیا

موشــک ایرانــی »حــوت« یکی از ســریع ترین 

موشــک های رادارگریز آبی جهان است که معادل 

۱۰۰ متر در  ثانیه ســرعت دارد کــه حدود ۳ برابر 

بیشتر از آن موشــکی سرعت دارد که آمریکایی ها 

از داشتن آن به خود  می بالند. فناوری ساخت چنین 

موشــکی فقط در اختیار ایران و روســیه )موشک 

اشکوال( است و به حتم در  صورت پرتاب ۲ عدد از 

این موشــک ها  ناوهای  آمریکایی حاضر در خلیج 

فارس  بدون داشــتن راه فراری  ضربه ای سخت و 

مهلک متحمل خواهند شد.  

موشک فجر

راکــت فجر ۵ با کالیبر ۳۳۳ میلی متر ســاخت ایران 

بــوده و دارای برد اعالم شــده ۷۵ کیلومتر) برخی از 

 کارشناسان نظامی برد واقعی این راکت را بیش از این 

می دانند که احتمــاال به دالیل امنیتی این مقدار ذکر 

 شده( می باشــد.  این راکت می تواند سر جنگی ۱۷۵ 

کیلوگرمی که شامل ۹۰ کیلوگرم مواد منفجره شدید 

االنفجار )  HE  (  می باشد را حمل نماید. قابل به ذکر 

اســت که میزان مواد منفجره قابل حمل توسط این 

راکت کمی از بمب  ســقوط آزاد   -MK ۸۲ هم بیشتر 

است!! و از این رو قدرت قابل مالحظه ای را برای هر 

تیر از این راکت  فراهم می آورد. 

بالستیک دوربرد شهاب

خانواده موشک های شهاب )شهاب۱، ۲ ،۳ و . . . ( را 

باید معروف ترین موشک های ایرانی در دنیا دانست. 

ن برد و دوربرد ساخته 
 این موشــک ها که در انواع میا

شــده اند، می توانند به راحتی سرزمین های اشغالی را 

مورد  هدف قرار دهند و شــاید همین ویژگی بود که 

نام شــهاب را به عنوان کلیــد واژه مرگ برای رژیم 

صهیونیستی  در جهان جا انداخت. 

بالستیک میان برد شهاب 3 

شــهاب ۳ یکی از بهترین موشــک های بالســتیک 

میان برد با سوخت مایع است. موشک شهاب ۳ اولین 

 موشک بالستیک میان برد ایران است. مدل اول این 

موشک که با نام شهاب - آ۳  شناخته می شود بردی 

۱ کیلومتر را دارست. مدل بعدی این موشک 
 برابر ۳۰۰

که با نام شــهاب - ب۳ شناخته می شود از کالهکی 

ی گیرد و توانایــی هدف قرار دادن 
 ســنگین تر بهره م

اهدافی در ۲۰۰۰ کیلومتری را داراســت. نوع آخر این 

 موشک شهاب - دی ۳ نامیده می شود که بردی بین 

۲۲۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر را داراســت و این به معنای 

 پوشش کامل اراضی اشغالی است. 
فاتح 110: قابلیت تغیر جهت 

در طول مسیر

موشــک   -Fateh ۱۱۰  یــک موشــک بالســتیک 

اســتراتژیک با برد کوتاه اســت. این موشک از یک 

موتور تک  مرحله اي که با ســوخت جامد کار مي کند 

بهره مي برد. فاتح ۱۱۰ موشکي سطح به سطح است 

که با استفاده  از سوخت جامد توانایي هدف قرار دادن 

اهدافــي در ۲۰۰ کیلومتري را داراســت. فاتح ۱۱۰ 

یکي از طرحهایي  اســت کــه در صنایع هوا و فضای 

ایران براي ساخت موشک هاي سوخت جامد و مایع 

دنبال مي شــود.  افزایش برد، افزایش دقت و کاهش 

ســتقرار و پرتاب و ســهولت در 
زمان مورد نیاز برای ا

نحوه انبــارداری در  مناطق مختلــف آب و هوایی از 

ویژگی های موشک فاتح ۱۱۰ است. 

قیام؛ بالستیک بدون بال

این موشــک هم زمان با راه اندازی نیروگاه بوشــهر 

آزمایش شــد»قیام-۱« موشکی با سوخت مایع است 

که از  قابلیــت جابجایی و متحرک بــودن بهره مند 

است. موشک بالستیک »قیام« قابلیت پرتاب از انواع 

ص را دارا بوده و سرعت آماده سازی آن 
النچرهاي  خا

به حداقل رسیده است. 

بارزترین ویژگی موشــک قیام که بیشتر مورد توجه 

قرار گرفته است نداشتن بالک است که قابلیت پرتاب 

از  ســیلو های مخصوص، پرتاب از پرتابگر، پرتاب از 

زیر دریایی و ... را به این موشک می بخشد. برد قیام 

ومتــر بوده و کالهکی به جرم ۷4۶ کیلوگرم 
۸۰۰  کیل

را حمل می کند.  

موشک نصر

این موشک در کالس موشــک های کوتاه برد است 

که در حال حاضر قابلیت شــلیک از ســاحل و انواع 

را دارد و در آینده ای نزدیک امکان شلیک 
 شــناورها 

ــرد و زیردریایی نیز به قابلیت های تاکتیکی آن 
از بالگ

 اضافه می شود. همین طور قادر است تا اهداف ۳ هزار 

تنی را منهدم کند. 

کروز نصر با ســرعتی معادل ۲۷۰ تا ۳۰۰ متر بر ثانیه 

به ســمت هدف خود در ارتفاع پایین حرکت می کند. 

این  موشــک حدود ۳۰ درصــد از بدنه اش را بال ها و 

بالک ها تشکیل داده اند و جز کمک های کنترل کروز 

موشک  به شمار می روند. 

توفان

از جملــه ویژگی های توفان باید به ســرجنگی ۳.۶ 

کیلوگرمی، جــرم ۱۸.۵ کیلوگرم، میــزان نفوذ ۵۵۰ 

میلیمتر و  برد ۷۰ تا ۳۸۵۰ متر و سرعت بیشینه ۳۱۰ 

متر بر ثانیه ای آن اشاره کرد. روش هدایت، پرتابگر و 

شــکل  ظاهری توفان صرف نظر از تفاوت های اندک 

در ابعاد، مشابه موشک تاو است. 

موشک صیاد

ســامانه پدافنــدی »صیــاد« یکــی دیگر از 

تالش های کارشناســان و دانشمندان دفاعی و 

صنایع موشــکی  جمهوری اسالمی ایران برای 

ارتقاء توان پدافندی کشور در ارتفاع متوسط و 

باال به شمار می رود. این سامانه  شامل موشک 

های ۲ مرحله ای بوده که قابلیت اســتفاده بر 

ضد انواع هواگردها از جمله هواپیماهای بمب 
 افکن را دارد. 

قدر: سریعترین در دنیا

موشــک قدر ۱۱۰ یکی دیگر از موشــک های ایران 

است که از لحاظ سرعت جز سریع ترین موشک های 

 دنیاست و قادر است بر تمام رادارها و موشک های ضد 

موشــک فائق آید. در نتیجه هر چقدر قدرت سامانه 

 دفاعی ضد موشک دشــمن قوی باشد، این موشک 

بــه هدف اصابت می کند. برخــی منابع به برد ۲۵۰۰ 

تا   ۳۰۰۰ کیلومتری این موشــک اشاره کرده اند با این 

تفاسیر این موشک توان ضربه زدن به دورترین نقاط 

اروپا  را داراست و بیش از ۷۰ درصد آسیا را در تیررس 

توان موشکی ایران قرار می دهد. 

قدر-۱۱۰ نسخه ی بهبود داده شده ی موشک معروف 

ایرانی شهاب ۳ اســت.این موشک بر خالف شهاب 

۳ از  موتوری ۲ مرحله ای بهــره می جوید که توانایی 

رســیدن به بردی ۲۵۰۰ تــا ۳۰۰۰ کیلومتر را برای 

ان فراهــم  میآورد.اعتقاد بر این اســت که موتور اول 

این موشــک سوخت مایع و موتور دوم این موشک از 

سوخت جامد  بهره می برد. 

زوبین

زوبین به معنی پیکان یا گرز، موشــک هوا 

به زمینی اســت که از هدایــت تلویزیونی 

استفاده نموده و جزو  سالح های هوشنمد با 

دقت نقطه زنی اســت.  این سالح دورزن بنا 

به ضرورت های جنگی در طول هشت سال 

دفاع مقدس علیه ارتش بعث عراق طراحی 

 ۳۷۹/۲۰ AGM-   و ساخته شده و با عالمت 

نشان داده می شود. 



تقسیم بندی نمونه موشک های ساخت کشور
ضربت ذوالفقار سپاه بر کمر داعش

مشخصات موشک ذوالفقار

نگاهی به بخشی از توانمندی های موشکی ایران

توان  موشکی ایران

عامل بازدارندگی دشمنان

توانمندی نظامی و دفاعی کشــور، بدون شــک یکی از مهم ترین محورهای راهبرد نظامی جمهوری اسالمی 

 ایران برای مقابله با تهدیدات اســت. همین طور بر اساس مولفه های قدرت، توان موشکی به عنوان یکی از 

 مهم ترین عوامل بازدارنده تهاجم نظامی قرار دارد . 

تکنولوژی موشــک های ایران نشان می دهد که برد این موشک ها به دورترین نقاط اروپا و بیش از 70 درصد 

 آســیا می رسد و این توان دفاعی باعث نا امیدی دشــمنان در مقابله با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

 شده است. 

 موشکیتوان 
 موشک های بالستیک دوربرد = شهاب ۴، شهاب ۵، شهاب 6، سجیل، ماهواره بر سفیر و پروژه کوثر ایران

 موشک های بالستیک میان برد = شهاب 3، فجر 3، عاشورا و  قدر 110 

 موشک های بالستیک کوتاه برد = شهاب 1، شهاب 2 و فاتح 110 

 موشک بالستیک ضد کشتی = خلیج فارس

 راکت های توپخانه ای = صمید، تندر 69، زالزال 1، زلزال 2 و زلزال 3 

 موشک های زمین به هوا =  محراب، شاهین، میثاق 1، میثاق 2، صیاد 1، شهاب ثاقب و مرصاد

 موشک ضد هلی کوپتر =  قائم

 موشک های ضد تانک هدایت شونده =  صاعقه، رعد، توفان، توفان 2، توفان ۵، توسن و دهالویه

 موشک های  ضد کشتی = نور، کوثر، قادر و ظفر

 موشک کروز =  نصر 1  

 موشک بدون بال = قیام

 موشک های هوا به زمین  =   شفق، شاهین 3، ستار و عصر 67   

 موشک های هوا به هوا =  فاطر و سجیل

 اژدرها = کوسه، یاسین و حوت

 کاتیوشا = آرش، فجر 3، فجر ۵، فلق 1، فلق 2، عقاب و حاسب

شلیک ۶ فروند موشک بالستیک به مقر داعش، بدون اطالع 

تمامی حساسه ها و رصد های دشمنان  فرامنطقه ای در حوالی 

مرزهای ایران صورت گرفــت و عنصر »غافلگیری« را در 

اوج خود به نمایش گذاشت . 

در یکــی از غافلگیرانه ترین عملیات های نیروهای مســلح 

پس از پایان جنگ تحمیلی، ســپاه پاســداران در  پاسخ به 

حمله تروریســتی گروهــک تکفیری داعش بــه تهران و 

شهادت جمعی از مردم بی گناه و بی دفاع  کشورمان، مواضع 

این گروهک را در منطقه دیرالروز در شــرق ســوریه آماج 

حمله موشکی قرار داد  . 

بر اســاس تصاویر منتشر شده، موشــک های مورد نظر بر 

خالف موشــک های بالتســیک میان برد معمول سپاه  مثل 

خانواده شهاب یا قیام که عمودی بعد از پرتاب به سمت باال 

حرکت می کنند، به صورت زاویه دار پرتاب  شده اند. بر اساس 

اعالم منابع مختلف، چیزی در حدود ۶۵۰ کیلومتر از محل 

پرتاب موشــک های ایرانی در  استان کرمانشاه تا هدف های 

منهدم شده در ســوریه فاصله است که در این صورت تنها 

یک گزینه وجود  دارد و آن هم موشــک ذوالفقار است. اما 

ذوالفقار چگونه موشکی است؟

موشــک ذوالفقار که در جریان رژه نیروهای مسلح  در ۳۱ 

شهریور ۱۳۹۵ رونمایی شد بر اساس اعالم  فرمانده نیروی 

ومتر برد دارد  . 
هوا فضای سپاه چیزی در حدود ۷۵۰ کیل

این موشک در حقیقت آخرین عضو خانواده فاتح به حساب 

می آید. جمهوری اسالمی ایران از اوایل دهه   ۱۳۸۰ شمسی 

با نسل اول موشک های فاتح ۱۱۰ صاحب موشکی بالستیک 

کوتاه بردی با برد حدود ۲۰۰  کیلومتر شد. در آغاز راه، دقت و 

مروز نبود و در طول سال های 
جزییات فاتح ایرانی به مانند ا

بعد، نسل های  مختلفی از این موشک وارد خدمت شدند که 

هم برد این موشــک را به ۳۰۰ کیلومتر رسانده، هم خطای 

صفر کرده و در سیســتم پیشران آن از سوخت 
آن  را تقریبا 

پیشرفته تری استفاده شد. 

 موشک سجیل؛ اولین موشک 

دوربرد سوخت جامد

موشک سجیل نخستین موشک زمین به زمین برد 

بلند دو مرحله ای ســوخت جامد در کشور است که 

توسط  متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت 

دفاع طراحی و ساخته شده است. 

از ویژگی هــای منحصربه فــرد آن بــرد عملیاتی 

نزدیک بــه ۲۰۰۰ کیلومتر، دقت باال در اصابت به 

اهداف تعیین  شده، زمان بســیار کوتاه آماده سازی 

و عملیاتی شدن ســامانه پرتاب، زمان بسیار کوتاه 

انتقال ســایت پرتاب  دیسک پس از شلیک، قابلیت 

النچر متحرک، قابلیت حمل موشک آماده شلیک 

و بهره مندی از سیستم   tvc  می توان اشاره کرد. 

موشک خلیج فارس؛ مافوق صوت 

بالستیک علیه کشتی ها و ناوها

موشــک بالســتیک و هوشــمند »خلیج فارس« 

با ســرعتی مافوق صــوت می تواند انــواع ناوها و 

شناورهای دشمن  را مورد اصابت قرار دهد. 

موشک هوشــمند و بالستیک »خلیج فارس « یک 

موشک مافوق صوت و کشتی زن بوده و تفاوت آن 

با  موشــک های قبلی این است که دیگر موشک ها 

عمدتاً با سرعتی زیر صوت و به صورت کروز عمل 

می کردنــد  اما »خلیج فارس « با ســرعتی مافوق 

صوت و به صورت بالستیک از سطح زمین شلیک 

شــده و به صورت  عمودی از ارتفــاع باال می تواند 

هرگونه ناو و یا شــناور دشــمن را مورد هدف قرار 

دهد.  شــعاع برد عملیاتی این موشک ۳۰۰ کیلومتر 

اســت که در آینده نزدیک نسل جدید آن با بردی 

بیشتر تولید  خواهد شد. 

حوت: سریع ترین اژدر 

رادار گریز دنیا

موشــک ایرانــی »حــوت« یکی از ســریع ترین 

موشــک های رادارگریز آبی جهان است که معادل 

۱۰۰ متر در  ثانیه ســرعت دارد کــه حدود ۳ برابر 

بیشتر از آن موشــکی سرعت دارد که آمریکایی ها 

از داشتن آن به خود  می بالند. فناوری ساخت چنین 

موشــکی فقط در اختیار ایران و روســیه )موشک 

اشکوال( است و به حتم در  صورت پرتاب ۲ عدد از 

این موشــک ها  ناوهای  آمریکایی حاضر در خلیج 

فارس  بدون داشــتن راه فراری  ضربه ای سخت و 

مهلک متحمل خواهند شد.  

موشک فجر

راکــت فجر ۵ با کالیبر ۳۳۳ میلی متر ســاخت ایران 

بــوده و دارای برد اعالم شــده ۷۵ کیلومتر) برخی از 

 کارشناسان نظامی برد واقعی این راکت را بیش از این 

می دانند که احتمــاال به دالیل امنیتی این مقدار ذکر 

 شده( می باشــد.  این راکت می تواند سر جنگی ۱۷۵ 

کیلوگرمی که شامل ۹۰ کیلوگرم مواد منفجره شدید 

االنفجار )  HE  (  می باشد را حمل نماید. قابل به ذکر 

اســت که میزان مواد منفجره قابل حمل توسط این 

راکت کمی از بمب  ســقوط آزاد   -MK ۸۲ هم بیشتر 

است!! و از این رو قدرت قابل مالحظه ای را برای هر 

تیر از این راکت  فراهم می آورد. 

بالستیک دوربرد شهاب

خانواده موشک های شهاب )شهاب۱، ۲ ،۳ و . . . ( را 

باید معروف ترین موشک های ایرانی در دنیا دانست. 

ن برد و دوربرد ساخته 
 این موشــک ها که در انواع میا

شــده اند، می توانند به راحتی سرزمین های اشغالی را 

مورد  هدف قرار دهند و شــاید همین ویژگی بود که 

نام شــهاب را به عنوان کلیــد واژه مرگ برای رژیم 

صهیونیستی  در جهان جا انداخت. 

بالستیک میان برد شهاب 3 

شــهاب ۳ یکی از بهترین موشــک های بالســتیک 

میان برد با سوخت مایع است. موشک شهاب ۳ اولین 

 موشک بالستیک میان برد ایران است. مدل اول این 

موشک که با نام شهاب - آ۳  شناخته می شود بردی 

۱ کیلومتر را دارست. مدل بعدی این موشک 
 برابر ۳۰۰

که با نام شــهاب - ب۳ شناخته می شود از کالهکی 

ی گیرد و توانایــی هدف قرار دادن 
 ســنگین تر بهره م

اهدافی در ۲۰۰۰ کیلومتری را داراســت. نوع آخر این 

 موشک شهاب - دی ۳ نامیده می شود که بردی بین 

۲۲۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر را داراســت و این به معنای 

 پوشش کامل اراضی اشغالی است. 
فاتح 110: قابلیت تغیر جهت 

در طول مسیر

موشــک   -Fateh ۱۱۰  یــک موشــک بالســتیک 

اســتراتژیک با برد کوتاه اســت. این موشک از یک 

موتور تک  مرحله اي که با ســوخت جامد کار مي کند 

بهره مي برد. فاتح ۱۱۰ موشکي سطح به سطح است 

که با استفاده  از سوخت جامد توانایي هدف قرار دادن 

اهدافــي در ۲۰۰ کیلومتري را داراســت. فاتح ۱۱۰ 

یکي از طرحهایي  اســت کــه در صنایع هوا و فضای 

ایران براي ساخت موشک هاي سوخت جامد و مایع 

دنبال مي شــود.  افزایش برد، افزایش دقت و کاهش 

ســتقرار و پرتاب و ســهولت در 
زمان مورد نیاز برای ا

نحوه انبــارداری در  مناطق مختلــف آب و هوایی از 

ویژگی های موشک فاتح ۱۱۰ است. 

قیام؛ بالستیک بدون بال

این موشــک هم زمان با راه اندازی نیروگاه بوشــهر 

آزمایش شــد»قیام-۱« موشکی با سوخت مایع است 

که از  قابلیــت جابجایی و متحرک بــودن بهره مند 

است. موشک بالستیک »قیام« قابلیت پرتاب از انواع 

ص را دارا بوده و سرعت آماده سازی آن 
النچرهاي  خا

به حداقل رسیده است. 

بارزترین ویژگی موشــک قیام که بیشتر مورد توجه 

قرار گرفته است نداشتن بالک است که قابلیت پرتاب 

از  ســیلو های مخصوص، پرتاب از پرتابگر، پرتاب از 

زیر دریایی و ... را به این موشک می بخشد. برد قیام 

ومتــر بوده و کالهکی به جرم ۷4۶ کیلوگرم 
۸۰۰  کیل

را حمل می کند.  

موشک نصر

این موشک در کالس موشــک های کوتاه برد است 

که در حال حاضر قابلیت شــلیک از ســاحل و انواع 

را دارد و در آینده ای نزدیک امکان شلیک 
 شــناورها 

ــرد و زیردریایی نیز به قابلیت های تاکتیکی آن 
از بالگ

 اضافه می شود. همین طور قادر است تا اهداف ۳ هزار 

تنی را منهدم کند. 

کروز نصر با ســرعتی معادل ۲۷۰ تا ۳۰۰ متر بر ثانیه 

به ســمت هدف خود در ارتفاع پایین حرکت می کند. 

این  موشــک حدود ۳۰ درصــد از بدنه اش را بال ها و 

بالک ها تشکیل داده اند و جز کمک های کنترل کروز 

موشک  به شمار می روند. 

توفان

از جملــه ویژگی های توفان باید به ســرجنگی ۳.۶ 

کیلوگرمی، جــرم ۱۸.۵ کیلوگرم، میــزان نفوذ ۵۵۰ 

میلیمتر و  برد ۷۰ تا ۳۸۵۰ متر و سرعت بیشینه ۳۱۰ 

متر بر ثانیه ای آن اشاره کرد. روش هدایت، پرتابگر و 

شــکل  ظاهری توفان صرف نظر از تفاوت های اندک 

در ابعاد، مشابه موشک تاو است. 

موشک صیاد

ســامانه پدافنــدی »صیــاد« یکــی دیگر از 

تالش های کارشناســان و دانشمندان دفاعی و 

صنایع موشــکی  جمهوری اسالمی ایران برای 

ارتقاء توان پدافندی کشور در ارتفاع متوسط و 

باال به شمار می رود. این سامانه  شامل موشک 

های ۲ مرحله ای بوده که قابلیت اســتفاده بر 

ضد انواع هواگردها از جمله هواپیماهای بمب 
 افکن را دارد. 

قدر: سریعترین در دنیا

موشــک قدر ۱۱۰ یکی دیگر از موشــک های ایران 

است که از لحاظ سرعت جز سریع ترین موشک های 

 دنیاست و قادر است بر تمام رادارها و موشک های ضد 

موشــک فائق آید. در نتیجه هر چقدر قدرت سامانه 

 دفاعی ضد موشک دشــمن قوی باشد، این موشک 

بــه هدف اصابت می کند. برخــی منابع به برد ۲۵۰۰ 

تا   ۳۰۰۰ کیلومتری این موشــک اشاره کرده اند با این 

تفاسیر این موشک توان ضربه زدن به دورترین نقاط 

اروپا  را داراست و بیش از ۷۰ درصد آسیا را در تیررس 

توان موشکی ایران قرار می دهد. 

قدر-۱۱۰ نسخه ی بهبود داده شده ی موشک معروف 

ایرانی شهاب ۳ اســت.این موشک بر خالف شهاب 

۳ از  موتوری ۲ مرحله ای بهــره می جوید که توانایی 

رســیدن به بردی ۲۵۰۰ تــا ۳۰۰۰ کیلومتر را برای 

ان فراهــم  میآورد.اعتقاد بر این اســت که موتور اول 

این موشــک سوخت مایع و موتور دوم این موشک از 

سوخت جامد  بهره می برد. 

زوبین

زوبین به معنی پیکان یا گرز، موشــک هوا 

به زمینی اســت که از هدایــت تلویزیونی 

استفاده نموده و جزو  سالح های هوشنمد با 

دقت نقطه زنی اســت.  این سالح دورزن بنا 

به ضرورت های جنگی در طول هشت سال 

دفاع مقدس علیه ارتش بعث عراق طراحی 

 ۳۷۹/۲۰ AGM-   و ساخته شده و با عالمت 

نشان داده می شود. 
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ایده اصلی کار...
در سال 1356 تشکیالت مردمی با نام پیک 
سحر کار آگاهی بخشی به جوانان و نوجوانان 
را عهــده دار بود. این کار با چاپ و انتشــار 
اعالمیــه در منازل و گفتگوی چهره به چهره 
انجام می شــد. این ایده برای نخستین بار در 
مســجد حاج علوان اهواز مطرح شد و بعدها 
به لشکر قدس شهرت یافت. ابتدا هدف گذاری 
برای چند مسجد خاص بود. سپس فعالیت ها 
به سطح مساجد اهواز و بعدها به کل مساجد 
استان خوزستان تعمیم پیدا کرد. در لبنان نیز 
با همکاری سید حسن نصراهلل گروه "شباب 

القدس" راه اندازی شد.

 لشکری در بطن گردان ها
کودکان و نوجوانــان در دوران دفاع مقدس، 
شــوق زیادی برای مبارزه با دشمن داشتند، 
ولی با توجه به مسائل نظامی و میزان توانایی 
ایشان، امکان حضور در میدان نبرد برای آن ها 
فراهم نمی شد. تصمیم براین شد که با تشکیل 
گروه هایی در مســاجد و سپس در مدارس، 
آماده ســازی و تربیت آن به صورت هدفمند 
صورت پذیرد. در آن زمان رسیدن به کربال، 
آرمان رزمندگان بود و یکی از اهداف تشکیل 
لشکر، پرورش نسلی بود که قدس را از چنگ 
نظام ســلطه خارج کند، به همین جهت نام 
لشــکر قدس انتخاب شــد. در دوران دفاع 
مقدس، با روش هــای مختلف، آموزش های 
فرهنگی و نظامــی الزم به نونهــاالن داده 
می شد. فعالیت های ما در آن دوران مداوم و 
روان بود. برنامه هایی برای نوجوانان و کودکان 
تدارک دیده بودیم که ســاعات های بیرون از 
مدرسه را در مســجد سپری می کردند. این 
نوجوانان البته پس از آمادگی کامل به صورت 
دوره ای به جبهه ها اعزام می شدند. به همین 
خاطر به عنوان لشــکری در بطن گردان ها 

مطرح شده بود.

ریزش ها و رویش ها
در زمــان جنگ تحمیلــی گردان ها پس از 
بازگشــت از عملیات، با توجه به شــهادت 
رزمندگان به اصطالح دچار ریزش می شدند 
و نیاز به رویش داشتند. افراد زیادی از لشکر 
قدس به این گردان ها اضافه می شــدند. هر 
مسجد مســئولیت بین 100 تا 150 کودک 
و نوجوان را عهده دار بود. عملیات زیادی در 
دوران دفاع مقدس از نیروهای مسجدی لشکر 
استفاده کرد که از جمله می توان به کربالی 
چهار، بدر، خیبر، بیت المقدس و ... اشاره کرد.

شهدای شاخص
رزمندگان زیادی از دل مساجد اعزام می شدند 
که برخی از ایشان به فیض شهادت نائل شدند.  
از جمله شهدای شاخص آن دوران می توان به 
شهید احمد مستعان، شهید علیرضا سراجی، 
شهید محسن سپهری، شهید سعید پرک و 
شهید مهدی اســکندی اشاره کرد. هر کدام 
از این شــهدا از یکی از مساجد شهر اهواز به 

منطقه عملیاتی اعزام می شدند.

لشکر قدس در گذر زمان
فعالیت های این لشکر به صورت کم و بیش 
در جهت پیشــبرد اهداف انقالب اسالمی و 
تثبیت فکری جایــگاه والیت فقیه در ذهن 
کودکان و نوجوانان در مساجد ادامه دارد. اما 
متاسفانه مانند دوران جنگ چشمگیر نیست. 
این درحالی اســت که مخاطــب پیام رهبر 
معظم انقالب در خصوص نابودی اسرائیل در 
25 سال آینده، مسئولین فرهنگی و مدیران 
تصمیم ســازی هســتند. ما باید کودکان و 
نوجوانان را برای چنین روزی آماده کنیم. لذا، 
پرورش نسلی که این چنین آرزوهای بزرگ 
در ذهن داشته باشد، از وظایف این مسئولین 

است.

آتش به اختیار
این جملــه اخیر رهبر معظــم انقالب، هم 
خطاب به مسئولین بخش های مختلف است 
و هم خطــاب به مردم. مســئوالن برای راه 
انداختن کار مردم، منتظر دستور و بخشنامه 
نباشند. در گذشته امور جاری مردم در ادارات 
و سازمان ها، سریع تر انجام می شد، متاسفانه 
اکنون روند رسیدگی به این امور، کند شده 
است. مردم هم در خصوص کار فرهنگی، نباید 
منتظر بودجه و امکانات دولتی و غیردولتی 
باشند و کارها را با مشــارکت مردمی انجام 
دهند. آتش به اختیار یعنی با باالترین توان، 
بیشــترین فعالیت ممکن در جهت اعتالی 

ایران اسالمی انجام دهیم.

قدس آزاد خواهد شد
خون شــهدا ضامن بقای جمهوری اسالمی 
است. شهدای مدافع حرم نیز، ادامه دهنده راه 
شهدای دفاع مقدس هستند که البته مظلوم 
واقع می شوند. پیام شلیک موشک ها، عالوه بر 
جریان تکفیری، به تمام ابرقدرت های جهان 
بود که هیچ تعرضی بی پاسخ نخواهد ماند و 
قدس شریف تا 25 سال آینده بنا بر فرموده 

مقام معظم رهبری آزاد خواهد شد.

گفتــــگو

»شاخه ي زیتون «

وقتي كه دنيا هم برايم جنگ آورد 

دريا برايم يك بغل خرچنگ آورد 

يب برگي آمد بر رس هر دار زيتون 

وقتي كبوتر نامه هاي جنگ آورد 

خورشيد را پوشاند ابر تريه رويي 

بد بر رس صد غنچه ي دلتنگ آورد 

راه شكفنت را به روي غنچه ها بست 

ابري كه جاي مهر باران سنگ آورد 

گفتم به دنيا دست بردار از خشونت 

خصامنه بر پيشاين اش آژنگ آورد 

بر شاخه ي زيتون كبوتر توي خوابم 

با بال هايش پرچمي همرنگ آورد 

شميم سادات اكرامي

لشـــگر قــدس
گزارشی از یک نمونه موفق »آتش به اختیار« در اوایل انقالب و دفاع مقدس

امام خمینی6:

»روز قدس روزی است که باید رسنوشت ملت های مستضعف معلوم شود، باید 

ملت های مستضعف اعالم وجود بکنند در مقابل مستکربین.« 

صحیفه امام جلد نـهـم- صفحه276

ـر
ـــ

ـــ
شع

تاریخ همیشه روایت گر داستان کسانی 
بوده  است که به نحوی نام خود را ماندگار 
کرده اند. مردان و زنانی که تالش ها و 
فداکاری های آنان از نسلی به نسل دیگر 
نقل می شود. قسمتی از تالش های این 
افراد، با هدف اعتالی ارزش های بزرگ 
اسالمی بوده است و نقطه اثرگذاری 
شخصیت هایی است که ترجمان کامل 
آتش به اختیار را درک کرده اند. چهل 
سال پیش حرکتی در اهواز شکل گرفت 
که نمونه عینی آتش به اختیار بوده است. 
با سید جبار موسوی، همکالم می شویم 
در ادامه با این تشکیالت بیشتر آشنا 
می شویم.

سردار بزرگ
شهید موسی اسکندری بنیانگذار لشگر قدس 

متولد ســال 1337 در شهر اهواز بود. از 

نوجوانی و جوانی با فعالیت های مداوم مثل 

راه اندازی کتابخانه، تئاتر و جلسات مذهبی در 

مسجد حجازی اهواز، با رژیم طاغوت مبارزه 

می کرد. شهید اسکندری به نرش معارف دینی 

در جامعه به عنوان راهی برای پیاده شــدن 

حکومت اسامی اعتقاد داشت و با شناسایی 

کانون های مذهبی تاش زیادی برای گسرتش 

فعالیت شان و پیوندشان با مساجد انجام داد. 

با فرمان امام خمینی)ره( پادگان را ترک کرد و 

پس از انقاب وارد دانشگاه شد. وی نخستین 

کانون منسجم مساجد اهواز را پایه ریزی کرد 

که در زمان دفاع مقدس، خدمات شــایانی به 

دفاع مقدس انجام داد. ایده اصلی لشــکر 

متعلق به شهید اسکندری بود و حامیت های 

این شهید بزرگوار در زمان تشکیل گروه بسیار 

قابل توجه بود. شهید اسکندری نخستین بار 

از نام " لشــکر قدس " برای این گروه استفاده 

کردند و این نام ماندگار شد. بدون حامیت 

شهید اسکندری شاید این لشکر به این صورت 

پا منی گرفت. ایشان یکی از افراد باتقوا، مومن 

و پــاک روزگار بودند، در یک مورد که فرزند 

ایشــان به مریضی مبتا شده بود، در حالی 

که خودروی سپاه در اختیار ایشان بود، فرزند 

خود را پیاده به بیامرستان رساند. می گفت: 

»امکانات بیت املال نباید مورد استفاده 

شخصی قرار گیرد«

در دوران دفاع مقدس، شــهید اسکندری 

مسئولیت های مختلفی عهده دار بود که از 

جمله آن ها می توان به مسئولیت آموزش 

منطقه 8 سپاه خوزستان، مسئول آموزش 

نظامی تیپ امام حسن مجتبی)ع( و...اشاره 

کرد. دی ماه ســال 65 در جریان عملیات 

کربای 4 و در جزیره سهیل به شهادت رسید. 

البته پیکر پاک و مطهر شــهید پس از 10سال 

توسط نیروهای کمیته جست وجوی مفقودین 

شناسایی شد و در سال 1375 با تشییع پرشور 

مردم در گلزار شــهدای بهشت آباد اهواز آرام 

گرفت.
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سید حسن نرصالله، دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم روز جهانی 
قدس در بیروت، با اشاره به اهمیت مسئله ی فلسطین و خصوصاً 
روز جهانی قدس، الزمه ی مقابله با رژیم صهیونیستی و استکبار 
جهانی را همبستگی بیش از پیش قلمرو اسامی دانست. 
بخش هایی از این ســخرنانی به انتخاب KHAMENEI.IR به 

رشح زیر است:
 

بزرگداشت روز قدس
روزبه روز ابعاد بیشرتی از تصمیم حکیامنه ی حرضت امام 
خمینی رحمه الله علیه مبنی بر اعام روز جهانی قدس، روشن 
می شود؛ همچنان که رشایط منطقه مؤید این مسئله است. ما 
این روز را بزرگ داشته ایم، درحالی که در سال گذشته، در نوار 
غزه شاهد وحشی گری رژیم اشغالگر قدس در ماه مبارک رمضان 
بودیم. امروز با وجود رشایط سخت، شاهد آنیم که میلیون ها 
نفر در عراق، سوریه، اردن، عربستان، بحرین، موریتانیا، سودان، 
ترکیه، پاکستان و برخی کشورهای اروپایی، دعوت امام خمینی 
رحمه الله علیه را لبیک گفته اند. این شاخص نشان می دهد هنوز 
کسانی هستند که قدس را در خاطر عزیز می دارند و برای 
پیروزی فلسطین به خیابان ها می آیند و فریاد آزادی خواهی رس 
می دهند. با وجود استمرار تجاوز و حمات دشمن سعودی، اگر 
نگوییم صدها هزار نفر، باید بگوییم ده ها هزار نفر از مردم یمن 
به خیابان ها آمده اند و این در حالی است که مردم یمن معتقدند 
جهان عرب و جهان اسام این کشور را رها کرده اند. با این حال، 
این وضعیت باعث نشده است که مردم یمن بگویند مسئله ی 
فلسطین مسئله ی ما نیست، بلکه آن ها هم التزام اخاقی خود 
را به مسئله ی فلسطین بیان داشتند. مردم بحرین هم علی رغم 
خطرها و تهدیدات داعش و رسکوب نیروهای دولتی، در متام 
خیابان های این کشور حضوری گسرتده داشتند تا در روز قدس، 

پایبندی شان را به مسئله ی فلسطین نشان دهند.

رژیم صهیونیستی، سر منشاء تروریسم در جهان
ماه گذشته کنفرانس هرتزلیا که به مسائل اسرتاتژیک می پردازد، 
برگزار شد و در آن گفته شد که شاهد روند رو به بهبود محیط 
راهربدی و جغرافیایی ارسائیل هســتیم. متأسفانه رهربان این 
رژیم کوچک اشغالگر، نه در میان امت یک ونیم میلیاردنفری 
مسلامن، نه در سازمان ها و ارتش های آنان و نه در نیروهای 
هوایی و موشک های آن ها، هیچ تهدیدی برای خود منی بینند. بر 
همین اساس، ارسائیل هرچه در اطرافش در جریان است، طبق 

مصلحت خود، برداشت می کند.
بزرگان ارسائیل در تاش برای اقناع افکار عمومی هســتند تا 
منطقه ی جوالن را تحت اشــغال خود درآورند. تفکری در میان 
رسان این رژیم وجود دارد مبنی بر اینکه یمن جزئی از محور 
مقاومت به شامر می آید و هم چنین تهدیدی اسرتاتژیک برای 
ارسائیل محســوب می شــود. آن ها می گویند جنگ و حمله ی 
آل سعود به این کشور، بزرگ ترین خدمت این خاندان به ارسائیل 
است. ارسائیل از پیروزی خود در شــعله ور کردن جنگ های 
داخلی و منطقه ای می گوید و از طریق رسویس های جاسوسی 
خود، همواره بر آتش این جنگ ها دمیده است. رسان این رژیم 
گستاخی را به آنجا رسانده اند که از پیامن ارسائیلی-عربی برای 

مقابله با تروریسم سخن به میان می آورند.

راه قدس از قلمون و 
درعا می گذرد

بمب هاي هیدروژني یا گرماهسته اي نوعي بمب هسته اي است 
که انرژي آن ابتدا از طریق فرایند شکافت هسته اي تامین مي شود 
و گرما و فشار حاصله از این انفجار باعث شروع فرایند همجوشي 
هسته اي استفاده مي شود. به همین دلیل بمب هاي گرماهسته 
اي انرژي بسیار بیشــتري از بمب هاي هسته اي تک مرحله اي 
آزاد مــي کنند. این بمب ها از آن رو به »بمب هیدروژني« معروف 
شــده اند که فرایند همجوشي هســته اي با استفاده از هیدروژن 

انجام مي شود. 
نســل جدید این بمب ها که هسته اصلي آن از دل و جان آرمان 
تهراني مقدم ها تجلي یافته اســت، باعث همجوشي باالیي از زیر 
گوش اسرائیل تا جنوبي ترین قســمت خاورمیانه یعني انصاراهلل 

شده است.
همجوشي باالي نیروهاي مقاومت با ایجاد گرمایشي فراتر از توان 
هســته اي هژموني غرب عاملي گشته است که در واکنش سردار 
سلیماني به حمله موشکي ایران به داعش نوید )... َوَسَیْعلَُم الَِّذیَن 
َظلَُمــوا أََيّ ُمْنَقلٍَب یَْنَقلُِبوَن(.1. را مــي دهد که )... آنان که ظلم 
و ســتم کردند به زودي خواهند دانســت که به چه کیفر گاهي 
بازمي گردند( آري اراده هاي برخواســته از خط مقاومت را شاید 
در کمترین سطح بتوان به بمب هیدروژني تعبیر کرد تا شاید پیام 
برخواسته از ایهام و واقعیت از هفته نامه اي منسوب به بزرگترین 

پایگاه تشیع براي آنان که باید بدانند ارسال نماید.
و اما پر واضح اســت که ســربرآوردن داعش این نوادگان دجال 
دوران و پیشقراوالن سفیانیان زمان باعث چنان جوش هسته اي 
در حوزه اســتراتژي هاي خط مقاومت گردیده است که سیاست 
هاي خــرد و کالن نیروهاي مقاومت را از یمن تا لبنان به مرحله 
یکســان ســازي اهداف مهدوي نزدیک کرده اســت و انبارهاي 
تجهیزات نظامي آل ســعود به فضل خدا، ذخایر اســتراتژیک در 
تداوم نصرت هاي آینده خط مقاومت باشد، چرا که در زمانه اي نه 
چندان دور پهلوي ملعون نیز روزگاري انبارهاي متعدد تجهیزات 
نظامي را با اهداف ژاندارم منطقه شدن براي آمریکا و نیل تا فرات 
ســاختن براي اســرائیل  لبریز کرد و همان تجهیزات در دستان 
ســپاهیان اسالم، شعار راه قدس از کربال مي گذرد را پیشاني بند 
ساخت و چه مضحک اســت که اندیشه نیل تا فرات صهیون ها، 
امروز در هراس و دهشــت چگونگي حفظ دو شهر تالویو و حیفا 

خالصه شده است. 
فرامــوش نکنیم که هنوز از حضور  ترامپ - این آقاي تازه کار- ، 
با حضورش در عربســتان، شیر آل ســعود را مي دوشد و حقارت 
و اختالف را در چهره همپیمانان ســعودي باعث مي شود و براي 
پوشاندن این ننگ تاریخي، جبیر سعودي پشت تریبون هاي غربي 
خــود براي ایران رجز جنگ را پــارس میزد و بعد از آن بر عملي 

شــدن پیام خود در ترقه بازي نمایشــي در تهران دم مي جنباند 
و این گونه 6 گوشــه اندیشه هاي پروتکل صهیون را لیس مي زند 
چند روزي نگذشــته اســت که به ناگاه شاهد آن هستیم که با 6  

ضربت ذوالفقار تماما به اغمایي از سکوت فرو مي رود.
آري این مانور ســپاه را نیز مي توان پاسخي نرم بر تحرکات چند 
روز گذشته نیروهاي ائتالف به رهبري آمریکا در حمله به مواضع 
ارتش ســوریه و نظامیان تحت امر ایران در جنوب ســوریه تعبیر 
نمود چرا که  آمریکایي ها برنامه هایي را براي حمالت بیشتر علیه 
این نیروها آغاز کرده اند که مي تواند در صورت تداوم آن، بالشک 
شــاهد بروز تنش هاي جدي در ســوریه بین آمریکا و ایران شود، 
بنابراین،سپاه پاسداران انقالب با حمالت موشکي خود به مواضع 
داعش، این هشدار را به آمریکایي ها داد که آمادگي پاسخ در هر 

نقطه اي از سوریه را دارد.
 و ایــن پیام را جدي بگیرید که ذوالفقارهــا این بار از زیر گوش 
اسرائیل شلیک مي شــود. و اما به هوش باشید این خواب تعبیر 
نشــود که در صورت تداوم رقص شمشیر آل سقوط در منطقه و 
حتي در دنیاي سیاست و  تداوم اقدامات بزدالنه نمایشي در خلیج 
فارس و حمایت از گروهک هاي تروریســتي، شلیک موشک هاي 
نقطه زن از سوي انصاراهلل یمن با تودهني دیگري هیمنه پوشالیان 

را در هم شکند.
و به راســتي برکات این تو دهني شش گانه به قدري زیاد بود که 
هم زمان و شــاید کمي بعد از تأکید نیروهاي ارزشي در کشور بر 
لزوم تداوم این اقتدار -از ســوي نیروهاي مســلح انقالب اسالمي 
ایران- شاهد انکسار وادادگي در دور و نزدیک بوده و فاصله گرفتن 
ها از ادبیات شیفتگي ارتباط با آمریکا و قبول فرجام برخي برجام 
ها هســتیم، بنابراین، ایران با راه انــدازي چنین حمالتي، صرفا 

هدفش پاسخ متقابل و پیام های نظامی و میدانی نبود. 
بلکه از مهم ترین اهدافش بســتن روزنه ورود آمریکا و متهدانش 
و تاکید بر این اصل بود که هیچ قدرتی نمی تواند برنامه موشکی 

بازدارنده جمهوری اسالمی را تهدید و تخریب کند..
شیردالن سپاه با این حمله موشکي، پیام آشکاري به همگان دادند 
که اگر لندن، پاریس، آنکارا و دیگر پایتخت هاي مهم جهاني آماج 
حمالت تروریستي قرار مي گیرد، اما شاهد اقدام تالفي جویانه اي 
از ســوي آن ها نبوده و نیستیم، ما به مانند آن ها عمل نخواهیم 

کرد و هر ماجراجویي را با حمله اي بزرگتر پاسخ خواهیم داد.
در پایان و در آستانه روز قدس به آرشیو هفته نامه ویکلي استاندارد 
گذاري مي زنیم که در چهار ســال پیش نوشته بود همه رؤساي 
جمهور آمریکا از کارتر تــا اوباما در یک نقطه با امام خمیني)ره( 
اشتراک نظر دارند و آن این است که »آمریکا هیچ غلطي نمي تواند 

بکند« و البته این دیدگاه شامل دونالد ترامپ نیز مي شود.

حزب اهلل لبنان 
و نسل جدید بمب هاي هیدروژني

گزیده ای از سخنرانی سیدحسن نصراهلل 
در روز جهانی قدس
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نــگاه ویــژه

الیاس پژوهشگر

وحدت و همدلی رمز ایستادگی مقاومت
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روابط عمومی کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی روز یکشــنبه 28 خردادمــاه در اطالعیه ای از حمله موشــکی نیروی 
هوافضای سپاه به مقّر فرماندهی و مراکز تجمع و پشتیبانی تروریست های تکفیری در دیرالزور سوریه، با هدف مجازات 

عاملین جنایت تروریستی اخیر تهران خبر داد.
پس از این خبر و انتشــار تصاویر و فیلم های این حمله موشــکی ســپاه بســیاری از شــخصیت های کشوری و لشگری در 
واکنش به خبر ضمن ابراز رضایت از این اقدام سپاه در پیام هایی جداگانه از حمله موشکی سپاه به تکفیری ها تشکر و 

حمایت کردند. هم چنین رسانه های مهم خبری دنیا نیز به طور گسترده این خبر را بازتاب دادند.

آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:
»عزت مملکت در اقتدار نیروهای مسلح می باشد، و 

بحمداهلل تعالی موفقیت های بسیار بزرگی در این زمینه 
برای آنها حاصل شده که موجب خوشحالی و خرسندی ملت 

بزرگ ایران شده است.«

محمد جواد ظریف:
» توانایی موشکی ایران برای حفاظت از شهروندان 
خود کامال قانونی است و باعث پیشبرد نبرد جهانی علیه 
داعش و تروریسم افراطی است.«

عالءالدین بروجردی:
»در شرایطی که سنای آمریکا مصوبه اخیر خود را گذراند 

که محور اساسی آن علیه توانمندی موشکی بود، ایران عمال 
در صف خط مقدم توانمندی به لحاظ قدرت موشکی قرار 

گرفته است. حمله موشکی به مواضع تروریست ها پاسخی 
به آمریکایی ها بود.«

غالمعلی حداد عادل:
قرآن مجید: َو من قتَل َمظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا 
سعدی:خالف راه صواب است، ذوالفقار علی در نیام و 
زبان سعدی در کام.

علی اکبر والیتی:
»مستقل ترین کشور جهان پاسخ قاطع به تروریست ها داد.«

محمدرضا باهنر:
»حمله محدود اما کوبنده. این یکی هشدار بود! 
گفته بودیم که انتقام می گیریم.«

محمدرضا عارف :
»حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر داعش در پاسخ به 

عملیات کور تروریستی این گروهک از رهگذر اتحاد و با هم 
بودن میسر شد و پاسخی بود به بدخواهان ایران اسالمی که 

در آرزوی ایجاد تنش و درگیری در داخل کشور ما نباشند؛ 
چرا که ملت بزرگ ایران با حمایت از نیروهای نظامی و 
امنیتی خود، اجازه تجاوز به متجاوزان را نخواهد داد.«

 حسین امیرعبداللهیان:
»موشک باران مرکز فرماندهی تروریست ها در سوریه 
فقط یک هشدار نرم بود.«

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:
سخن ما با مستکبران و دشمنان این ملت و کسانی که سعی 

در ناامنی این کشور دارند، آن است که »ای مگس عرصه 
سیمرغ نه جوالنگه توست/ عرض خود می بری و زحمت ما 
می داری«. پیام حمله موشکی به گروهک های تروریستی 

تکفیری آن است که ایران، کشوری ظلم ستیز است و اجازه 
نخواهد داد ظلم ادامه پیدا کند.

محسن رضایی:
»این شروع انتقام از داعش بود. سیلی بزرگتر در 
راه است. حامیان تروریسم نیز پیام اقتدارایران را 
دریافت کنند.«

مصطفی میرسلیم:
»پشتوانه حمله موشکی سپاه پاســداران،اراده ملت قهرمان 
ایران است که در ٣8 سال اخیر مبارزه با ظلم، جهل ونفاق را 

وجهه همت خستگی ناپذیر خود قرارداده است.«

حجت االسالم و المسلمین 
غالمرضا مصباحی مقدم:
»حمله موشکی سپاه نشان از قدرت بازدارنده و 
گسترده ایران دارد.«

گاردین:
 در گزارشی نوشت که ایران 
به تالفی حمالت هفته گذشته 
به پارلمان و آرامگاه آیت اهلل 
خمینی که 18 قربانی برجای 

گذاشت، با شلیک موشک هایی 
تروریست ها را در شهر 

دیرالزور که تحت کنترل 
داعش است، هدف قرار داد.

دویچه وله آلمان:
خبر حمله موشکی سپاه به 

مواضع داعش در دیرالزور 
سوریه را پوشش داده و 

نوشت: ایران بعد از حمله 
تروریستی اخیر داعش در 

تهران این گروه تروریستی 
را تهدید به انتقام کرده بود. 

حاال سپاه پاسداران این وعده 
انتقام خود را عملی کرد.

آسوشیتدپرس:
 در گزارشی ویژه از اقدام 

نیروهای مسلح کشورمان نوشت 
که سپاه پاسداران انقالب روز 

یکشنبه اعالم کرد که موشک هایی 
را به سوی شرق سوریه شلیک 

کرده و اهداف شبه نظامیان داعش 
را در پاسخ به حمالت صورت 

گرفته علیه پارلمان ایران و حرم 
امام خمینی)ره( در تهران هدف 
قرار داده است و هشدار داده 

است که اگر هر طرف دیگری 
حمالتی را علیه ایران انجام دهد، 
)با آن( رفتار مشابهی خواهد کرد.

نیویورک  تایمز:
در گزارشی نوشت که حمالت 

موشکی ایران که از فاصله 
قابل توجهی انجام شده است، 

ممکن است به منظور ارسال 
پیامی برای دشمنان ایران 

در منطقه از جمله اسرائیل و 
عربستان سعودی و هم چنین 
ایاالت متحده باشد ، کشوری 

که دارای پایگاه های نظامی در 
خاورمیانه است.

الجزیره:
در گزارشی نوشت که این 

اقدام ایران تالشی برای 
ارسال این پیام است که 

آماده است در صورت لزوم 
از تمامی خطوط قرمز عبور 

کند.

شبکه المیادین:
 در گزارشی با پوشش 

لحظه  به لحظه از این ماجرا 
نوشت که نیروهای ایرانی 
با استفاده از موشک های 

بالستیک مقرهای گروه های 
تروریستی را در دیرالزور در 
شرق سوریه هدف قرار داد. 
این رسانه عربی هم چنین به 
نقل از مقامات ایرانی نوشت 

که شلیک موشک ها پیامی 
برای آمریکایی ها بوده است.

     واکنش شخصیت های داخلی  و رسانه های خارجی

 به حمله موشکی سپاه

بازتاب حمله موشکی سپاه به تروریست ها در رسانه های جهان


