نقل خاطرهای از شهید بهشتی در باب صداقت و دروغ:
اآلن بهترین موقعیته ،کمک به پیروزی انقالب هم هست! نیت بدی هم که نداریم .آمار شهدای ١۵خرداد رو باال
میگیم ،خیلی باال ،این ننگ به رژیم هم می چسبه!

بهش��تی ب��دون تعل��ل گف��ت« :ب��ا دروغ م��ی خواهید از اس�لام دف��اع کنید؟ اس�لام ب��ا صداقت رش��د می کنه
نه دروغ»!
برگرفته از کتاب «صد دقیقه تا بهشت» اثر مجید توالیی

سياست
| شنبه |  23دی | 1396

3

| شماره | 4657

بیا کم�ی اینجا ق�دم بزنیم

مخاطب شماييد!

قطب نمای انقالب

بیانات در دیدار مردم قم
 19دی 1395

جدایی دین از سیاست
سخنرانی در جمع استادان و کارکنان دانشگاه شریف
امام خمینی (ره)؛  14مهر 1358

رهایی از غربزدگی

ما اآلن در یک وقتی واقع ش��دیم ک��ه جوانهایی که به
دس��ت ما تحویل داده شده اس��ت جوانهایی است که همه
فرم غربی داش��تهاند ،و باید تعویض بش��وند ،مغزها باید
عوض بش��وند .اقتصادمان ،ع��رض میکنم که فرهنگمان،
هم��ه چیزمان ،از آنجا آمده؛ نه ب��ه آن طوری که پیش خود

فرهنگ انقالبـی

غلطنامهیکدخدا

سیاست و دیانت انقالبی

سیاستمدار خوب:
[س َم رِ]( .فا)
َ
 -1زرنگ  -2رند  -3دروغگو  -4کسی که بتواند حتی
رنگ ماس��ت را تغییر دهد  -5فردی که توان راس��ت
جلوه دادن دروغ را داش��ته باش��د  -6سیاس��تمداری
که برای کس��ب ق��درت بتواند هم وع��ده بدهد ،هم
گذش��تهاش را فراموش کند ،هم وجوهی از خودش را
به مردم نشان دهد که نیست.
توضیح :انش��اءاهلل که در کشور ما و در ساختار قدرت
نظام جمهوری اس�لامی همچنین ش��خصیتهایی نه
وجود خارجی دارند ،نه داخلی!

ادامه از صفحه اول

آقای مدیرمس��ئول مدعی ش��ده که «کسانی
که آش��نایی مختصری با آقای هاش��می داش��ته
باشند ،می دانند که ایشان فردی نبود که بخواهد
براساس سناریو و ذهنیت یک تهیه کننده سینما
عمل کند ،بلکه همواره براس��اس عقل و تشخیص
خ��ود عمل می کرد و تا جایی که بنده اطالع دارم
موضوع این خاطره را خود آقای هاشمی ابتدا نقل
کرده اس��ت و متن براساس آن نوشته شده است،
حاال ممکن اس��ت برخی الفاظ در این موضوع در
روایت فیلم ،نقل به مضمون شده باشد».
آق��ای کارگزارانی هم ب��ا ادبیاتی دیگر همین
موضوع را مطرح کرده است که «مضمون دیالوگ
در فرمایش��ات و اظهارات مقدماتی آقای هاشمی
برای سناریس��ت و تهیه کننده فیلم مطرح ش��ده
وحاق و محتوای آن جنب��ه تاریخی و واقعی دارد
و ای��ن محت��وا از ذهن و ضمیر آقای هاش��می به
عزیزان مسئول در ساخت فیلم منتقل شده است.
البته واژگان بکار گرفته ش��ده و ادبیات خاص آن
محصول هنرمندی و ظرافت سنجی و هوش آقای
محمدی بوده است».
فکر اینجایش را نکرده بودید؟
ب��ا ای��ن توضیح و تفس��یرها ذکر ای��ن نکات
ضروری اس��ت ک��ه اوال در همان س��ال  84فیلم
دیگری نیز برای مرحوم هاشمی توسط یکی دیگر
از کارگردانان مش��هور ساخته شد .فیلمی که چند
جوان دور یک میز مثال از آقای هاش��می سواالت
متنوع��ی را مط��رح میکنن��د و وی ب��ا لبخند و
ش��وخی به همه آنها پاسخ میدهد .از عاشق شدن
تا ش��ماره کفش و ...دس��ت آخر هم آن گریههای
معروف دخترک!
بعدها مش��خص ش��د که هم��ان اف��راد دور
میز مش��ترک با مرحوم هاش��می ،جزو متقاضیان
بازیگری دفتر تولید فیلم جناب فیلمس��از بودند و
به نوعی اولین بازیگری نس��بتا حرفهای خود را در
کنار نقش اول آن فیلم یعنی کاندیدای آن س��ال
انتخابات ریاست جمهوری تجربه کردند.

مهدیس پارسا

آنط��ور ک��ه در نظریههای بینالمللی آمده اس��ت یکی
از مباحث مطرح نگاه س��کوالر و الئیک به عرصه سیاس��ت
است بگونهای که گفته میشود دین جدا و سیاست جدا .بر
اس��اس همین نگرش هم بوده که واتیکان را تشکیل داده و
عمال دخالت دین و رهبران دینی در سیاس��ت و اداره کشور
و جهان را به حاشیه رانده اند.
در نقط��ه مقابل این تفکر دیدگاه دیگری مطرح اس��ت

و آن پیوند دین و سیاس��ت اس��ت چنانک��ه مرحوم مدرس
می گوید دیانت ما عین سیاس��ت ماست و سیاست ما عین
دیانت ماس��ت .آنچه در این میان مطرح میش��ود آن است
که باالخره کدام یک از این دو تفکر پاس��خگوی نیاز جامعه
اس��ت.؟ نگاهی بر تفکرات جدایی دین از سیاست این امر را
ترویج می کند که اخالق ،انسانیت ،منافع جمعی ،کمک به
دیگران و در کل ارزشهای انسانی و معنوی جایی در جهان
بویژه در عرصه سیاست ندارد و هرآنچه هست منافع فردی
و در قبال دولتها حفظ قدرت است.
کارنام��ه این دی��دگاه در صحن��ه جهانی زمینه س��از
رفتاره��ای اس��تعماری و حت��ی جنگه��ا و جنای��ات ضد
بش��ری بسیاری شده اس��ت چرا که بر اساس این تفکر هر
اقدامی برای کس��ب و حذف قدرت مجاز اس��ت .در عرصه
داخلی کش��ورها نیز این تفکر موجب میشود تا رانتخواری،

ویژهخ��واری ،س��رکوب آزادیهای مردم��ی ،انحصار طلبی
قدرت ،خرد ش��دن طبقات زیرین جامعه زیر چرخ توسعه و
هرآنچه که به دور از اخالق است مجاز و حتی امری ضروری
برای رس��یدن به قدرت عنوان ش��ود .آنچه در تفکر انقالبی
مطرح اس��ت در یک جمله خالصه میشود و آن اینکه دین
و اخالقیات را نمیتوان از سیاست جدا کرد.
این امر به این معنا نیست که صرفا امور باید در دست
روحانی��ون و علمای دینی باش��د بلکه بای��د در تمام ارکان
جامعه از زندگی روزمره و ف��ردی مردم گرفته تا رفتارهای
مس��ئوالن باید در قال��ب تفکرات دینی باش��د .تفکری که
اخ�لاق مدار بوده و تحقق آن موجب میش��ود بس��یاری از
مش��کالتی که ام��روز در جامعه از مدیری��ت کالن گرفته تا
خردتری��ن امور برطرف و اه��داف و آرمانهای انقالبی ملت
ایران تبلور یابد.

به بهانه انتشار مصاحبهای که نشان داد نمیتوان به همه خاطرات و جمالت اعتماد کرد

سیاست ما عین دیانت ماست؟!

دوم آنک��ه آن خاطره چه بود .عین عبارتی که
در فیل��م ب��ود مگر غیر از این ب��ود که« :روزی در
جمع یاران به بهش��تی گفت��م این تهمتهای تلخ
آزارت نمیدهد؟ نگاهم کرد و گفت «این آس��یاب
به نوبت است؛ نوبت تو هم خواهد رسید»؟
در کجای این جمالت س��اده پیچیدگی دیده
میشود؟ چه تغییر ماهوی در ساختار خاطره ایجاد
ش��ده که کارگردان آنرا نه «سلیقه» و «ادبیات»
خود که «زاییده ذهن» خود میپندارد؟
آن خاط��ره صرف نظر از صحت یا زاییدگی آن
در پیام مرحوم هاشمی در سال  90تکرار شده است:
ن
«روزی به ایشان(ش��هید بهشتی) گفتم :سید با ای 
هم��ه توهین و تهمت چه میکنی؟ هنوز آن لبخند
معنادار و نگاه نافذش را با تمام وجود حس میکنم
که با دست بر دوشم زد و گفت :آسیاب به نوبت!»
سوال اینجاست که اگر این خاطره قرار بود با
آن شیوه روایی فیلم سال  84قرار گیرد ،کدامیک
بهتر بود؟ جز اینکه تکرار آن در سال  90به شدت
با فضای آن فیلم نزدیکی بیش��تری داشت تا آنچه
که فیلمس��از برای قرار دادن آن جمالت در دهان
آقای هاشمی «زاییده» بود؟
نکته جالب آنجاست که خود کارگردان دلیل
این زاییدگی ذهن را در ادامه جمله خود می آورد:
«فکر کردم فضاي اتهامي که آقاي هاش��مي با آن
درگير بودند را چطور بيان کنم و»...
س��وم آنکه این درس��ت که روزنامهای که این
مصاحبه را منتش��ر ک��رده در دوران اصالحات جز
منتقدی��ن و مخالفی��ن مرحوم هاش��می بوده ،اما
دس��ت کم در دوران پس��افتنه به جلگه حامیان و
سینهچاکان آن مرحوم پیوستند.
آن جوابیه و توضیح ناش��یانه منتشر شده در
همین روزنامه اوضاع را خرابتر میکند .مصاحبه

تهم��ت و افترا بهتری��ن موقع بود تا «آس��یاب به
نوبت» را خرج کرد.

یادمان باشد اینجا جمهوری
اسالمی ایران است و قرار
نیست تفکرات ماکیاولی بر
آن مسلط باشد که هدف
عمل سیاسی را دستیابی به
قدرت میداند و بنابراین،
آن را محدود به هیچ حکم
اخالقی نمیداند و در نتیجه
به کار بردن هر وسیلهای را در
سیاست برای پیشبرد اهداف
مجاز میشمارد

«تکرار» بازی براساس نظر فیلمساز
در سال  92هم مشابه همین «فیلم»سازیها
رخ داد.
چند س��ال بع��د از انتخابات یازدهم ریاس��ت
جمهوری «حس��ین دهباشی» س��ازنده فیلمهای
انتخابات��ی روحان��ی ف��اش ک��رد که «ه��م چرخ
س��انتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» و
یا «پناه میبرم به خدا از بستن دهان منتقدان» نه
جم�لات جاری از ذهن روحانی که زاییده ذهن او
بوده اس��ت .بدتر از همه آن جمله معروف در فیلم
سال  92بود که مثال آقای روحانی میگفت« :من
سالهاست که وقتی بین منزل و اداره تردد میکنم
و م��ردم را میبینم و چهرهه��ا را مطالعه میکنم
میبینم چقدر گرفته و چقدر عبوس است و خنده
در چهرهها نیست»
جمل��های ک��ه هیچ ربط��ی به مطالع��ه آقای
روحانی و دیدن مردم از پنجره دودی اتومبیلشان
نداش��ت بلکه این را هم به اذعان آقای فیلمس��از،
خودش در دهان رئیسجمهور فعلی گذاشته بود.
این رفتارها نش��ان میده��د که آقای روحانی
هم مثل یار و همراه سالهای قبل خود مشکلی با
«فیلم» بازی کردن نداشته است.

س��ازنده فیلم آقای هاش��می ن��ه در روزنامههای
منتق��د آن مرحوم که در جری��ده به ظاهر حامی
ایش��ان منتشر شده است .رس��انهای که حاال همه
را ب��ه «س��وء اس��تفاده» و بزرگنمایی بخش��ی از
مصاحب��ه کرده،مته��م میکند ،اما به این س��وال
پاس��خ نمیدهد که چرا خود ش��ورای س��ردبیری
و تصمیمگی��ران روزنامه تش��خیص دادهاند که از
آن هم��ه مصاحبه همی��ن تیت��ر را انتخاب کنند
که «خاطره هاش��می از بهش��تی زاییده ذهن من
اس��ت» و بعد هم همان تیت��ر را برای صفحه اول
خ��ود انتخاب کنند؟ ای��ن توجیهگریهای پس از
افشای ناخواسته و برجس��تگی ناخواستهتر خیلی
وقت است که تاریخش منقضی شده است.
چهارم اینکه اگر این خاطره وجاهت داش��ت،
قطعا مرحوم هاش��می میتوانست از آن در دورانی
اس��تفاده کند که توپخانه اصالحات ایش��ان را رها
نمیکرد .از عالیجناب س��رخپوش و مجلس ششم
گرفت��ه تا ماجرای قتله��ای زنجیرهای و آن همه

از اسالم تا ماکیاول!
با این نوع نگاه به کسب قدرت باید اندیشید که
چنین رفتارهایی چه نسبتی به جمله معروف شهید
مدرس دارد که گفته بود« :سیاس��ت ما عین دیانت
ماست»؟ یا آن جمله امام(ره) که فرموده بود« :همه ما
مأمور به ادای تکلیف و وظیفهایم نه مأمور به نتیجه» با

رفتار برخی «السابقون انقالب» چه نسبتی دارد؟
دروغ ی��ا تدلی��س ی��ا «فیل��م» ب��ازی کردن
برای کس��ب قدرت و جلب رای بیش��تر از س��وی
ه��ر که باش��د مضموم اس��ت ،اما قطع��ا از جانب
ش��خصیتهایی که لباس «دین» ب��ر تن کردهاند
نپذیرفتنیتر است.
یادمان باش��د اینجا جمهوری اس�لامی ایران
است و قرار نیست تفکرات ماکیاولی بر آن مسلط
باشد که هدف عمل سیاسی را دستیابی به قدرت
میدان��د و بنابرای��ن ،آن را مح��دود به هیچ حکم
اخالق��ی نمیدان��د و در نتیج��ه ب��ه کار بردن هر
وسیلهای را در سیاست برای پیشبرد اهداف مجاز
میش��مارد .عقایدی که به روش��نی سیاست را به
کلی از اخالق جدا میداند.
قرار نیست «شیفتگان خدمت» برای رسیدن
به هدفش��ان از هر راه و بیراهی استفاده کنند و
بعد به توجیه وسایل رسیدن به هدف بپردازند.
رای آوردن براس��اس چنین رفتارهای خالف
اسالم به لحاظ شرعی چه معنایی مییابد؟ در پله
پایینتر از جهت حقوق و حقوقدانی کس��ی که با
این ش��یوه غلط به کسب جایگاه و قدرت میرسد
مستحق چگونه رفتاری است؟
علوم انسانی غیراسالمی
نگاه غیراس�لامی به علوم انس��انی ،سیاست و
هرنوع روابط اجتماعی دیگر ش��الوده جامعهای را
ش��کل میدهد که در آن هرکس��ی خود را محق
میبیند تا برای کس��ب قدرت ،ثروت ،شهرت و هر
جایگاه دیگری به هر ریسمانی چنگ بزند.
کافی است کمی به مرور کتابهای درسی در
مقاطع مختلف از دبس��تان تا دانشگاه بیندازیم تا
به وضوح ببینیم چه بالیی بر س��ر جامعه امروز و
فردای ایران میآوریم.
جامعهای که در آن اخالقیات در س��طوح باال
زیر پا گذاش��ته میش��ود و همین لگدمال ش��دن
اخالق به آن آموزش داده میشود ،قطعا در سطوح
میانی و پایین آن و در بین مردم نمیتواند اتفاقی
بر خالف آن رخ دهد.

ترغیب اطفای حریق نفتکش

حمید بعی��دی نژاد در پیامی توییتری نوش��ت«:با
بحثهایی که با مقامات سازمان بین المللی دریانوردی
( )IMOدر لن��دن انجام ش��ده آنها نی��ز تالش خود را
جه��ت ترغیب کش��ورهای منطقه به تس��ریع در روند
اطفای حریق نفتکش سانچی به کار گرفتهاند».

بازخوانی جنایت صدام

مع��اون عرب��ی و آفریق��ای وزیر ام��ور خارجه یاد
و خاط��ره  ۶٨دانشآم��وز بروج��ردی را ک��ه در حمله
نیروهای صدام به بروجرد به ش��هادت رسیدند ،گرامی
داش��ت .حس��ین جابری انصاری در اینس��تاگرام خود
نوش��ت« :باز در مقدم خونین تو ،ای روح بهار!بیشه در
بیشه درختان همه آغوشاناند».
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س��امی ،مجری شبکه المیادین از حواشی مصاحبه
اخیر خود با سیدحس��ن نصراهلل و پاس��خ جالب س��ید
به س��ؤالش نوش��ت .او در پایان مصاحب��ه از دبیر کل
حزباهلل لبنان پرس��ید "واقعا روزی وارد قدس خواهید
ش��د؟" که س��ید حسن نصراهلل در پاس��خ به این سوال
گفته اس��ت "واقعا همینطور است و در ایام حیات شما
این اتفاق رخ می دهد" .گفتنی است؛ چندی پیش سید
حس��ن نصراهلل در یکی از برنامههای شبکه المیادین با
اجرای سام حاضر شد؛ برنامهای که به دلیل سؤال جالب
مجری از س��ید ،در فضای مجازی بسیار مورد استقبال
قرار گرفت .او از دبیر کل حزباهلل پرس��یده بود حقوق
ماهیان ه ش��ما چقدر است؟ و س��ید در پاسخ از حقوق
اندک خود یعنی  1300تا  1400دالر گفته بود.

ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ
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آنهاست .شما ال بد این را میدانید که اینهایی که میروند
در خارج از ممالک ش��رقی برای تحصیل ،آن دیپلمی که به
آنه��ا میدهند ،غیر از آنی اس��ت که به خ��ود آنها -آنهایی
که آنجا تحصیل میکنند -میدهن��د؛ یعنی اینها را زود به
ایش��ان اجازه و جواز میدهند .لکن آنهایی که خودشان در

ممالک خودش��ان هست این طور نیست .یا آن کسی که در
دیپلم فُرم شرقی گرفته ،اجازه ندارد در
ِ
آنجا دیپلم گرفته،
آنج��ا مطب باز بکند؛ نباید آنجا مطب باز بکند! او باید بیاید
ایران ،در ایران ،یا در س��ایر ممالک شرقی ،مطب باز بکند.
وضع این طوری بوده است ،و ما را این طوری بار آوردند.

عالوه بر ایمان دینی ،معرفت دینی [الزم] است.
ایمان دینی باید با معرفت همراه باشد؛ معرفت دینی
چیس��ت؟ همین مطلبی که مرحوم مدرّس فرمود که
«دیانت ما عین سیاس��ت ما اس��ت ،سیاس��ت ما عین
دیان��ت ما اس��ت» و امام بزرگوار ما ه��م همین معنا
را و همی��ن مفه��وم را ،هم گفت و ه��م عملی کرد-
این یکی از عناصر اقتدار کش��ور اس��ت .امروز یکی
از توصیهه��ای اساس��یای که هیئتهای اندیش��هورز
آمریکای��ی و انگلیس��ی دُور ه��م مینش��ینند ،فک��ر
میکنن��د ،طرّاحی میکنند ،دارن��د ارائه میدهند و به
فعّاالن مطبوعاتی و رس��انهای و اینترنتی و سیاسی و
دین
غی��ره تعلیم میدهند ،این اس��ت که میگویند با ِ
تبلیغ جدایی دین
ِ
سیاس��ی باید مخالفت کرد؛ یعن��ی
از سیاست؛ یعنی جدایی دین از زندگی ...نخیر ،این
منفک از
ّ
معرفت باید وجود داش��ته باش��د که دی��ن
سیاس��ت نیست؛ و دشمن دین ،از آن دینی میترسد
که دول��ت دارد ،قدرت دارد ،ارت��ش دارد ،اقتصاد
دارد ،سیس��تم مالی دارد ،تشکیالت گوناگون اداری
دارد؛ از ای��ن دین میترس��د؛ وَالاّ آن دینی که مردم
میروند و در مس��جد عبادت میکنند ،خب بکنند ،صد
س��ال بکنن��د؛ پس این هم ی��ک از عوام��ل [اقتدار
کشور] .این را بدانید که عدم انفکاک دین از زندگی
و از سیاس��ت و جریان دین در همهی شراشر زندگی
جامعه ،یک معرفت درست دینی است؛ این باید تحقّق
پیدا بکند و باید دنبال این بود .وَالاّ اسم دین و اسم
سری ماها و مانند اینها
صفتی ماها و عمّامهبه ِ
ِ
روحانی
که کاری نمیکند؛ باید حقیقتا ً حرکت کنیم.
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ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﺍﻟﻒ :ﺁﺩﺭﺱ :ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  -ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ  -ﺗﻠﻔﻦ ٠٧٦-٣٣٣٣٨٠٠٢-٣

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ٠٢١-٤١٩٣٤

ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

