
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 هاي سياست. بازي1

 يدود نيمنطق ماش
 : کندکند که شنيدني است. وي نقل ميماجرايي را نقل مي  "حق و باطل"ي در کتاب مطهر يمرتض دياستاد شه

، يدود ني، اسمش را گذاشته بود منطق ماشداشت فيلط اريبس ريتعب کياست،  ياز دوستان ما که مرد نکته سنج يکي»

 يددونيمنطق ماش يام و جامعه را روآموخته ميرا از قد يدرس کيمن  گفتيم ؟ستيچ يدود نيمنطق ماش ميگفتيم

قطار  نيآهن به صورت امروز نبود و فقط همها قطار راهبود و آن وقت ميبچه بودم منزلمان در حضرت عبدالعظ يوقت .شناسميم

 کننديو آن را تماشا م شونديها دورش جمع مبچه ،ستادهيا ستگاهيدر ا يکه قطار وقت دميديمن م .بود ميشاه عبدالعظ -تهران 

 ستادهيهستند تا قطار ا ليآن قا يبرا ياحترام و عظمت کياست معلوم بود که  يبيجچه موجود ع نيبب نديگويو به زبان حال م

 افتاديو قطار راه م ديرسيحرکت قطار م تا کم کم ساعت کردنديو احترام و اعجاب به آن نگاه م ميو تکر مينظر تعظ کيبود با 

 نيکه اگر به ا کردميم من تعجب دادنديو قطار را مورد حمله قرار م داشتندي، سنگ بر مدنديدويها مبچه افتاديکه راه م نيهم

 شترياعجاب قائل بود، اعجاب ب شيبرا دي، و اگر بازننديبه آن نم کوچک هم گير کي ستادهيکه ا يسنگ زد چرا وقت ديقطار با

ما  يزندگ يقانون کل نيا دميکه بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم د يبود تا وقت ميمعما برا نيا. کندياست که حرکت م يدر وقت

است، اما  ليو تجل مياست مورد احترام است تا ساکت است مورد تعظ که ساکن يتا وقت يزيو هر چ ياست که هر کس انيرانيا

نشانه  نيو ا شوديپرتاب م، بلکه سنگ است که بطرف او کنديکمکش نم يقدم برداشت نه تنها کس کيبه راه افتاد و  نکهيهم

ساکت، متحرکند نه ساکن،  احترام قائل است که متکلم هستند نه يکسان يجامعه زنده فقط برا کي يجامعه مرده است، ول کي

 «.خبرتريباخبرترند نه ب

د و فعال و اگر مسئولي به وظايف خود خوب عمل کنتوان زد. هاي فراواني ميدر سياست هم براي منطق ماشين دودوي مثال

جلس توان به خط تخريب رئيس معنوان نمونه ميشود. به ها آغاز ميها و سنگ زدنورزيکم حسادتپرکار نشان دهد، کم

شوراي اسالمي توجه نمود. اين روزها هر اقدام از جانب ايشان با هجمه تخريبي شديد برخي بدخواهان مواجه شده است که 

هاي متمادي است درگير بيماري کرونايي بيمارستاني در تهران است. در حالي که کشور ماهآخرين آن رفتن ايشان به بخش 

اند کرونا است، هزاران کادر درماني کشور اعم از پزشک و پرستار و ... با همه توان با ايثارگري و گذشت از جانشان به ميدان آمده

رتبه کشور نيز سري به آنان بزنند و از باشند که مسئولين عالي تا حافظ جان ملت ايران باشند. طبيعي است که انتظار داشته

اوضاع سخت و خطرناک ايشان مطلع گردند. حضور رئيس مجلس دلگرمي به اين سربازان ميدان سالمت کشور بود، اما بدخواهان 

اني نداشته باشند، شايد اين با همه توان براي تخريب اين حضور، اقدام کردند. البته اگر ايشان در مجلس بنشينند و کار چند

 سنگ ها هم به سويش پرت نشود. اما خدمت به مردم بدون شک با هجمه هاي رسانه اي دشمنان روبرو خواهد شد.
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 پاسخ از رهبري –. پرسش از شما 2

 نيست؟ شرفتيبه پ دنيرسراه  يجهان ياتکا به قدرتهاچرا 

احبان صکنند به  نفت را، منتقل يهاخودشان را، نفت خودشان را، بشکه ينيرزميز داتياز کشورها ممکن است تول يبعض

 رفتشيپ ست؛ين شرفتيپ نيا اامّ ديايوجود بهم ممکن است به يشرفتيظاهرِ پ کيمحصوالت آنها را بخرند،  ا،يثروت و علم در دن

لّتها دولتها و م واعتبار کشورها  باشد. وزن و ملّت کي يبه استعداد درون ياست که متّک يقتوباشد، آن "زادرون"است که  يوقتآن

ملّت،  کي کشور، به کيوجود آمد، به به يرشد ،يجهش ،يحرکت کياست. اگر چنانچه از درون،  ييزادرون نيبه هم يهم وابسته

 (17/7/92) .دهديابّهت م دهد،يارزش م هد،دياعتبار م دهد،يوزن م

 را ريش کياگر  يعنيخراب است؛  يدارند؛ اما ساخت اقتصاد يتحت سلطه رونق ظاهر ياز کشورها يدر بعض دينيبيم

 ديديما دشهند شد. و نابود خوا ختيفروخواهد ر زيکنند، همه چ يتصرف اقتصاد ايحساب را مسدود کنند،  کيببندند؛  شانيرو

 يشورهم دو سه ک برساند؛ آن يرا در مدت دو سه ماه به ورشکستگ يشرقجنوب  يايتوانست چند کشور آس دارهيسرما کيکه 

با  وآمده بود  به تهران يمناسبتکشورها در همان روزها به نياز هم يکي سيداشتند. رئ ينسبتاً خوب و رونق اقتصاد يکه توسعه

 يمثل نخ يدهوي ،ييکايامر دارهيماک سري! ميشد ريفق يشب بکل کيکه ما در  ميقدر به شما بگو نيبنده مالقات کرد و گفت هم

. ختيا به هم رر زيو همه چ دينخ را کش کيعمل کرد و  زد،يريهم م يرو ،يعروسک يبنا؛ بنا کيو  کشنديم کبارهيکه به

اما  -گر يد يکيه ب ارديليم يس ،يکيبه  ارديلينجاه مپ -کردند  قيتزر ارديليکه الزم داشتند، پنجاه، شصت م ييجاآن هاييکايامر

دوباره  کهنيا يعنيکردن  قي. البته تزرنشاننديم اهيو آن کشور را به خاک س کنندينم قيکه الزم نداشته باشند، تزر ييجاآن

 (1/4/83) کند. دايتحکام پکشورها اس نياقتصاد ا گذارنديهرحال، نمبرپا کنند. به يگريرا به شکل د يهمان ساخت عروسک

 ؟مملکتم!من چه کاره اين . 3

 آيا کاهش مشارکت به معناي مخالفت با جمهوري اسالمي است؟

 صندوق راي ردم پايآيا کاهش مشارکت و نيامدن ميکي از سواالتي که معموال در آستانه انختابات مطرح ميشود آن است که 

 مه آنها کههاست  ي دشمن مدعمعموالًبراي جواب به اين سوال بايد توجه نمود که  به معناي مخالفت با جمهوري اسالمي است؟

که  شوديسبب م يعلل متعدد اتکه در انتخاب است يدر حال نياند، از مخالفان نظامند! احاضر نشده يرأ يهاصندوق يپا

ه مسئل نيا نايدانشجو تمام در جمع يسنجبا نکته يحاضر نشوند. رهبر معظم انقالب اسالم يصندوق رأ ياز جامعه در پا يبخش

 يطورنيا وجهچيهاند؛ بهگفته« نه»به نظام  نهايشرکت نکردند، ا ياديز اگر عده نکهيا نه» :کنندياشاره م نيکرده و چن يرا واکاو

خاطر  به عدهکي ند؛يآينم يحاليخاطر ببه عدهکي. انديکم يليدرصد خ ند،يآيگفتنِ به نظام نم« نه»خاطر که به يي. آنهاستين

ظام و معتقد به ن کهيالّا کسانو. ديندازيرا شما راه ب نهايا ند؛يآيو نم رنددا يگريروز جمعه کار د عدهکي ند؛يآينم يحوصلگيب

 اريستند، درصد بسه گانگانيو منتظر آمدن ب زنديو نفوذ آنها پر م گانگانيب يشان براو دل ستندين يقانون اساس

 (5/3/1384«).انديکم

 يست. بخشا يود، ناآگاهطفره ر يصندوق رأ ياز حضور در پا يو تنبل يحوصلگيفرد با ب شوديکه موجب م يمانع نيـ اول1

ر امور ا مشارکت دق خود باز حقو يبخش قابل توجه نيتأم داننديکه نم اطالعنديخود ب ياجتماع گاهياز افراد جامعه آنقدر از جا

ه ه فرد را بک ستيد نحتا آن  يآگاه نيا يدارد، ول گاهيجا نيا از ي. گاه فرد اطالعاتشوديماز جمله انتخابات حاصل  ،ياسيس

 اقدام وادار کند. 

 ليو حضور در انتخابات آگاهند، اما به دل ياسيمشارکت س تيهستند که نسبت به اهم ياز افراد جامعه کسان يگريـ دسته د2

حوادث  يبرخ ،يتلخ فرد اتيدر تجرب توانيرا م ياعتماديب نيشرکت کنند. منشأ ا يريگيدر رأ ستنديحاضر ن «ياعتماديب»

قرار داده و اراده آنان  ريدانست که ذهن افراد را تحت تأث يدشمنان نظام اسالم يهايافکندر انتخابات گذشته و القائات و شبهه
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 يتقلب، رقابت يادر قالب طرح ادع يدشمنان انقالب اسالم يهارسانه يها. تالشکننديحضور در انتخابات را سست م يبرا

را نشانه رفته است.  ياست که اذهان عموم ييشده بودن آرا و...، از جمله ترفندها يبودن، مهندس يشيبودن، فرما يشينبودن، نما

« رمز آشوب»به « تقلب يادعا»مشاهده کرد که چطور  88سال  نيمخمل يدر قالب کودتا توانيرا م يغاتيتبل يويسنار نياوج ا

 گران مبدل شد.فتنه

تحت  ايبوده  اطالعيکه ب ستندين ييآنها ند،يآينم يرأ يهاصندوق يکه در روز انتخابات به پا ياز کسان يگريـ بخش د3

جود که و يفرهنگ و ياقتصاد ،يمشکالت متنوع اجتماع ليهستند که به دل يشده باشند؛ بلکه کسان اعتماديالقائات ب ريتأث

 ،يصاداقت يبروند. فشارها يرأ يهاصندوق يپا ستنديحاضر ن هاست،تيريمدسوء ليبه دل گريد يو بخش يعياز آن طب يبخش

 اده است. دقرار  دهندگانيآنان را در صف عدم رأ ينيچن نيو معضالت ا يکاريادارات، وجود ب کنندهتيتنبل و اذ يبروکراس

 يرأ يهاوقصند يمطروحه ممکن است در پا ليکه به دال يفيهر سه ط دهد،ينشان م يفوق به خوب يدر کالبدشکاف دقت

 افتنيور نجب حضممکن است مو يثانو يهستند که عوامل يملت و از معتقدان و هواداران نظام اسالم نيحاضر نشوند، جزء هم

 شود.  يرأ يهاصندوق يدر پا شانيا

که  ي. کسانرنديگيار ممخالف بوده و در صف معاندان نظام قر يشود که با اصل نظام اسالم افتيممکن است  زين يتياقل البته

و هر نوع  کننديل مدنبا يسکوالر غرب ياسيس يهانظام يريگو شکل يبه استکبارجهان يخود را در وابستگ يآمال و آرزوها

 به همراه نخواهد داشت. ياجهينت نه،يهزآنها جز صرف  يسازهمراه يتالش برا

 چگونه غرب شد؟!غرب . 4

 نهضت ترجمهنجات غرب با 

ندگان ه نويسکهمانطور که شايد شنيده باشيد، غرب قرن هاي متمادي در توحش و بدبختي و عقب ماندگي زندگي مي کرد 

ا تمدن بو غرب  دگرگون شده کنند. عوامل مختلفي موجب شد تا به تدريج اوضاعياد مي« عصر تاريکي»غربي از آن با عنوان 

 شکوهمند شرق آشنا شود و به تدريج از منجالب خارج گردد. 

دنياي  توان رمز اصلي خروج غرب از قرون وسطي و ورود به عصر رنسانس دانست.بدون شک آشنايي مجدّد با شرق را مي

هاي آن، آرزوي بزرگ دنياي غرب شد و تيابي به ثرورسيد که خيلي زود دستاي و باشکوه به نظر ميقدر افسانهشرق آن

 ريزي براي دست درازي به آن کليد خورد.برنامه

ترجمه کتب  يالديهر چند قبل از قرن دوازدهم م .بودن اسالمي تمدهاي آشنايي غرب با شرق، ترجمه آثار علمي يکي از راه

تون م ضت ترجمهوان نهوجود داشته است؛ اما آن چه تحت عن ،يبه صورت پراکنده و مورد نيبه زبان الت يمسلمانان از زبان عرب

 دوره کتب نيدر ا ه. چرا کرديگ يرا در بر م يالديم زدهميقرون دوازدهم و س يزمان محدوده افتهيمسلمانان در اروپا شهرت 

 برگردانده شد. نيبه زبان الت يشده از زبان عرب يزيو به طور برنامه ر عيوس يمسلمانان در سطح

ي اي در اروپا مورد توجّه قرار گرفت و تالش براطورگستردهاين دوره که به نهضت ترجمه شهرت يافت، کتب مسلمانان بهدر 

ها به علم کرد اروپاييهاي اصلي رنسانسِ علمي و فکري و عامل اساسي رويترجمه و فهم و مطالعه آن آغاز شد. اين نهضت از پايه

 و دانش بود. 

اثر  ،«الحاوي»، کتاب "زيعلي بن عباس اهوا"نوشته  «طبّ الملکي»چون کتاب ر مهمّي در پزشکي همدر اين دوران، آثا

 ر اين دوره،ترجمه شد. د ابن سينا به عبري و التيننوشته  «قانون»کتاب و فارابي « احصاء العلوم»ارزشمند محمد زکرياي رازي، 

ه اوج بر شرق ببراي سوداگران غربي آشکار شد و وسوسه تسلّط  علم، دانش، بزرگي و عظمت مقهور کننده شرق بيش از پيش

 رسيد.
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 شناسمت!. تويي که نمي5

 هاي دوربردمدير انقالبي، سازنده موشک

زرگ همين محله ب بود که پدر موشکي ايران بدنيا امد. حسن تهراني مقدم دردر محله سرچشمه تهران  1338آبان ماه سال 

ه عضويت سپا مين بهشد و درس خواند و به دانشگاه رفت. اما خيلي زود پس از پيروزي انقالب اسالمي براي دفاع از اين سرز

مي و ح هاي نظاليد سالکه بايد براي تو پاسداران انقالب اسالمي درآمد. در کردستان و در جنگ با ضدانقالب بود که متوجه شد

 تجهيز سپاه فکرهاي اساسي کرد. 

پاه سفرماندهي  ميو مدون تقد دهيه صورت سنجاندازها( را ب)خمپاره يبانيآتش پشت يطرح ساماندهبود که  1360 زيير پاد

چنين جنوب  يهاهه در جبهفجر و فتح سپابه فرماندهان قرارگاه قدس، نصر، . در واکنش به اين نامه بود که فرمانده سپاه به کرد

 ياو همکار الزم است با شوند؛يم يسپاه معرف ياخمپاره يهاآتش کنندهيبانيبرادر حسن مقدم به عنوان فرمانده پشت»نوشت: 

 .«ديکن

وپ به سمت ت کيشلولين ا و به اين ترتيب مقدم محول شد يتهران ديبه شه 1362موشک سپاه در آبان  يفرمانده ياندازراه

تالش يک شد. اولين موشک ايران به کرکوک شلنيز  1363اسفندماه  21 در انجام گرفت. شانيتوسط ا 1362بصره در بهمن 

ر اختيار دنگيني مستمر ايشان و همراهانش موجب شد تا در زماني که کامال در محاصره اقتصادي بوديم و دشمن هيچ سالح س

 ا کنيم.ست پيدفناوري ساخت انواع و اقسام موشک کوتاه برد و ميان برد و دور برد د داد، بتوانيم بهايران قرار نمي

 به سِمت 1364شهيد مقدم در سال  گانه سپاه پاسداران،پس از صدور فرمان تاريخي امام)ره( مبني بر تشکيل نيروهاي سه

انجام داده  را شهيد مقدم« 3شهاب»وشک فرماندهي موشکي نيروي هوايي سپاه منصوب شد. عمده کارهاي تحقيقاتي ساخت م

عنوان مشاور به 85آذرماه سال  25عنوان جانشين نيروي هوايي سپاه پاسداران منصوب شد. در به 84بود. او در اول مهر سال 

مه ادا هاي علمي خودو با توان بيشتري به فعاليت يس سازمان خودکفايي سپاه انتخاب شدکل سپاه در امور موشکي و رئفرمانده

 شيانجام آزما يبرا يتوق ريغدديو در آستانه ع 90آبان سال  21 خيفراوان در تار يهاسرانجام پس از مجاهدتتا اينکه داد. 

 .وستيپ دشيشه اراني)ع( مالرد رفته بود بر اثر انفجار زاغه مهمات به جمع  نيرالمومنيبه پادگان ام يموشک

اب کرد. خط ادعايب يمقدم را دانشمند برجسته و پارسا يحسن طهران ديسردار شه، خود تيتسل اميدر پ يمقام معظم رهبر

 شش وپنجستيمقدم سراپا اخالص بود من ب يطهران ديشه»مقدم فرمود:  يطهران ديشه تيشخص فيدر توص ننيهمچ شانيا

 اتياز خصوص يکي. ديديرا م يبلند يليخ يهاداشت؛ افق يبلند يليهمت خ شناسم،يم کيرا از نزد شانيسال است که ا

  «بود. ريمد کيهم نخوانده بود اما واقعاً  تيريبود؛ درس مد يعيطب ريمد کيبود؛  تيريمد شانيبرجسته ا

 


