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صفحه ۷
پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۱۶ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۳۲

علی چاهخوزاده
بعد از تحریم های سال ۹۰ که ماحصل فتنه ۸۸ بود، کشور در 
حوزه های اقتصادی دچار یک ُشوک مدیریتی شد و در مقطعی کار 
برای دولت وقت دشــوار شد، هرچند بعد از مدتی برخی نهادهای 
انقالبی با دورزدن تحریم ها توانســتند به این موج غلبه کنند ولی 

تاثیرات آن تا انتخابات ۹۲ همچنان مشهود بود.
آقای روحانی هم با اســتفاده از همان شرایط بر موج نارضایتی 
وضع موجود سوار شد و از گشایش اقتصادی در ۱۰۰ روز و اینکه هم 
»باید چرخ کارخانه بچرخد هم سانتریفیوژ« فضای سیاسی و تبلیغی 
انتخابات ۹۲ را به نفع خود جلو برد و بر مســند ریاســت جمهوری 
نشســت. ایشان در همان ابتدای دولت تدبیر و امید، »کلید« را در 
خانــه »کدخدا« دید و نگاه ها را معطوف به خارج کرد. وی پرونده 
هسته ای را از شورای عالی امنیت ملی خارج کرد و به وزارت خارجه 
آقای ظریف و تیمش تحویل داد. در نهایت رئیس  دولت تدبیر و امید 
با حمایت تمام قد مدعیان اصالحات و شگردهای تبلیغی و فضاسازی 
که در افکار عمومی کلید زده بود شرایط شکل گیری »مطالبه مذاکره 
با غربی ها« را تمهید کرد. از همین رو بود که رهبر انقالب هم با توجه 
به اصرار و پای فشاری جریان های سیاسی و اینکه محک و آزمونی 
برای مدیران حال و آینده باشد، اجازه دادند فقط در زمینه هسته ای 
و با رعایت خطوط قرمز، با غربی ها مذاکره کنند. الزم به ذکر است 
که رهبر معظم انقالب بارها »بی اعتمادی به غرب« را متذکر شدند 
و در جریان توافق لوزان فرمودند که »کلید مشکالت اقتصادی در 
داخل اســت نه در لوزان« اما دولت جناب روحانی و جریان مدعی 
اصالح طلبی بر سیبل خود پای فشردند. باالخره توافق برجام امضا 
شد و برای تأیید به مجلس رفت. گرچه در مجلس آن روز، عده ای 
از خواص از عاقبت شوم این توافق سخن گفتند اما فضای سنگین و 
توافق بزک شده- توافقی که در مرده به دنیا آمده بود- به قدری بود 
که صدای خواص دلسوز شنیده نشد و عاقبت برجام با ۹ پیش شرط 
رهبری به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. جالب توجه آنکه در 
همان روزها قانون تحریمی »آیسا« دوباره علیه ایران تمدید شد و 
آمریکا همان روی دست چدنی در زیر دستکش مخمل را نشان داد.
 آقای روحانی قبل از برجام حتی آب خوردن و محیط زیســت 
را هــم به برجام ربط داد و می گفــت »در همان روز اجرای توافق 
تمامی تحریم نه تنها تحریم های هسته ای بلکه باقی تحریم ها هم 
برداشته خواهد شد«. روزنامه های اصالح طلب هم با تیترهایی چون 
»پیروزی بدون جنگ« که عنوان کتاب و دکترین ریچارد نیکسون، 
رئیس جمهوری اسبق آمریکا و خاطرات او از توافق اتمی با شوروی 
به عنوان زمینه فروپاشی بود، به استقبال برجام رفتند، سخن گفتن 
درباره همه ابعاد برجام در این یادداشت نمی گنجد اما نقش خواص 
و اهمیت آن در مســائل هسته ای نکته مهمی است که باید آن را 

مورد کنکاش و بررسی قرار داد.
رهبر معظم انقالب در ســخنرانی روز عید قربان فرمودند »اگر 
جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعاً شکست خواهد 
خورد« این بخش از بیانات معظم له وظیفه و رسالت خواص و رسانه ها 
را دوچنــدان می کند. تالش مدعیان اصالحات از ســال اول دولت 
روحانی تاکنون حاکی از آن است که آنها همچنان راه حل مشکالت 
را در بیــرون می بینند، بعضی نیز که به خیانت های آمریکایی ها و 
اروپایی ها واقف هستند اما برای بهره برداری های داخلی و انتخاباتی 
ســعی می کنند مرده برجاِم بدفرجام را بزک کنند؛ و این در حالی 
اســت که برجام همان خسارت محضی بود که ظریف نتیجه آن را 
»عدم امکان افتتاح یک حســاب بانکی در انگلیس«، عراقچی هم 
دســتاورد آن را »نزدیک صفر« و سیف هم ماحصل آن را »تقریباً 

هیچ« دانستند.
جالب تر آنکه بعد از گذشــت این همه سال برای افکار عمومی 
مســجل شده است که )بر اســاس اعالم برخی خواص، رسانه ها و 
حتی متصدیان دستگاه خارجی( طرف های اروپایی قصد داشتند با 
همکاری برخی خودفروختگان داخلی، در البه الی این توافق عالوه بر 
برجام هســته ای، برجام موشکی و منطقه ای را تحمیل کنند. البته 
ناگفته نماند که در مقاطعی، خواص هوشــیار به مخالفت با برجام 
پرداخته و نگذاشتند جریان تحریف و تحریم که دو لبه یک قیچی 
هســتند، با یکدیگر همراه شده و خط قرمزهای جمهوری اسالمی 

را زیر پا بگذارند.
هرچنــد که در البه الی توافق با غرب و قدم زدن با دموکرات ها، 
دولت خوش بین تدبیر و امید با دیپلماســی لبخند، بدون تصویب 
مجلس شورای اسالمی، تعهدات دیگری هم به طرف های غربی داد؛ 
مثل کنوانســیون های FATF که در زمان مدیریت آقای طیب نیا به 
امضا رسید. این کنوانسیون ها را هم دولت برای تصویب به مجلس 
ارجاع داد؛ مجلس دهمی که حامی دولت بود اما با تذکر خواص و 
جریان های دانشجویی و فهم باالی اعضای شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص، تداوم خود تحریمی ها ناکام ماند. بی تردید خواص جامعه، 
هدایت افکار یک جامعه را بر عهده  دارند و ســکوت و انحرافشــان 

ضربات جبران نشدنی به جامعه می زند.

جریان تحریف
 و رسالت خواص!

بهنام علی پور
مقابلــه حکومت بــا تجار تهران در واقعــه گرانی قند، محرک 
جنبش  مردمی شد. سلسله جنبش های ناشی از این رخداد موجب 
خلق مشروطه گشت. »نخستین کارخانه  قند ایران در سال )۱۲77 
ه.ش/۱3۱6 ه.ق( در جنوب تهران احداث شد«. عدم تناسب میان 
نیــاز و تولید ایران به قند، کشــور را وادار به واردات کرد. »امضای 
قرارداد گمرکی ایران- روسیه در سال ۱3۱۹ ه.ق/۱۹۰۱ ورود بی رویه 
کاالهای روســی را به همراه داشت.« وابســتگی ایران به کاالهای 
خارجی علی الخصوص قند و شکر روسیه در دوره قاجار عامل تحوالت 
سیاســی- اقتصادی شد. افزایش قیمت قند در بازار تهران ناشی از 

جنگ ژاپن و روسیه )۱۹۰5- ۱۹۰4( یکی از این تحوالت بود. 
عالءالدولــه حاکم تهران در واکنش به گرانی قند )۱3۲3 ه.ق( 
به زور متوسل شده و عده ای از تجار را فلک کرد. حضور افراد خّیر 
و دارای اعتباری مانند سیدهاشــم قندی در میان مجازات شدگان 
خشــم تجار را در پی داشت. تجار با جلب حمایت علما به واسطه 
سیادت سیدهاشم مغازه ها را بسته و در مسجدشاه متحصن شدند. 
آنها خواستار عزل عالءالدوله و تأسیس مجلسی برای ارائه عرایض 
و دادخواهی شــدند. عین الدوله درصدد سرکوب متحصنین برآمد. 
درپی ضرب و شتم مردم در مسجدشاه علما به شهری ری هجرت 
کرده و در جوار حرم عبدالعظیم حســنی متحصن شدند. واکنش 
تند حکومت بر مطالبات علما افزود، »آنها عالوه بر موارد فوق عزل 
مسیو نوز ریاست گمرک و مالیه، بازگشت حاج میرزا رضای کرمانی 
مجتهد از تبعید و بنــای عدالت خانه در ایران را مکتوب کرده و از 
طریق سفیر عثمانی برای شاه ارسال کردند.« دستور مظفرالدین شاه 
مبنی بر پیگیری درخواســت علما با تعلل عین الدوله روبه رو شــد. 
»درگیــری طالب با مامورین حکومت در ۱۸ جمادی االول ۱3۲4 
ه.ق به نیت ممانعت از دســتگیری شــیخ محمد سلطان الواعظین 
انجام گرفت. کشته شدن طلبه ای به نام عبدالحمید در این غائله و 
تعلل عین الدوله محرک هجرت کبری شــد.« هجرت علما به قم و 
بست نشینی تجار در سفارت  انگلیس حکومت را تحت فشار گذاشت. 
علی رغم میل باطنی مظفرالدین شــاه ده روز پیش از مرگ خود در 
تاریخ یکشنبه ۱4 جمادی الثانی ۱3۲4 ه.ق/ ۱3 مرداد ۱۲۸5 ه.ش 
فرمان  مشروطه را صادر کرد. تدوین نظامنامه مجلس تعیین کننده 
تصمیمات و محتوای  لوایح خروجی از مجلس بود. لذا آخوند خراسانی 
مرجع اعالی شیعیان مقیم عراق با ارسال نامه ای انطباق نظامنامه با 
قوانین شرع را متذکر می شود. محمدعلی شاه استحکام سلطنت خود 
را در عدم محدودیت به قوانین و عدم تشــکیل مجلس می دانست. 
لذا با ایجاد اختالف تخفیف جایگاه روحانیت، شــکاف میان علما و 
تخریب وجهه آنها میان مــردم را دنبال می کرد. او بازی با واژگان 
را به نیت تقابل مشروطه و مشروعه به کارگرفت، این مهم در نامه 
او بارز اســت. »مالحظه که دولت داشته، این بوده است که قوانین 

الزمه برای انتظــام وزارتخانه ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی، 
مطابق شرع محمدی نوشته، آن وقت به موقع اجرا گذاشته شود.« 
در نهایت مجموعه اقدامات حکومت منجر به شکاف عقیدتی علما 
شــد. شیخ فضل اهلل نوری در ۱۰ جمادی االول ۱3۲5 ه.ق به حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی متحصن شده و با نشر روزنامه و سخنرانی 

اختالف نظرات را مطرح می کند.
او با  اشاره به حذف پسوند اسالمی مجلس و جایگزینی پسوند ملی 
در رابطه با حذف محتوای اســالمی ابراز نگرانی می کند. »از آن جمله 
در منشــور سلطانی که نوشــته بود مجلس شورای ملی اسالمی دادیم 
لفظ اســالمی گم شد و رفت که رفت.« شــیخ فضل اهلل منتقد حریت 
افسارگسیخته ناشی از فضای مشروطه خواهی بود. او معتقد بود فضای 
پسامشــروطه و شب نامه ها درصدد تمسخر و محو آیین اسالم هستند. 
انقال این روحیه به مجلس و مجلســیان عمده نگرانی شــیخ بود.« و 
دیگر روزنامه ها پیدا شد اکثر مشتمل بر سبت علمای اعالم و طعن در 
احکام اســالم و اینکه باید در این شــریعت تصرفات کرد و فروعی را از 
آن تغییر داده تبدیل به احسن نمود و آن قوانینی که به مقتضای یک 
 هزار و ســیصد سال پیش قرار داده شــده است باید همه را با اوضاع و 
احوال و مقتضیات امروزه مطابق ساخت از قبیل اباحه مسکرات و  اشاعه 
فاحشــه خانه ها و افتتاح مدارس و تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان و 
صرف وجوه روضه خوانی و وجوه زیارت مشاهد در ایجاد کارخانجات.« او 
معتقد بود مشروطه خواهی برای نظام مند کردن افعال شاه شکل گرفته 
اما اکنون با وام گیری از اصول غرب در تمامی امور جاری و ساری است 
و این ســرایت در راه تخریب و محو اسالم گام برداشته. او معتقد است 
اسالم دین تسلیم است. آزادی بیان موجب نشر اکاذیب و  اشاعه شبهات 
خواهد شــد لذا سستی در ایمان مسلمانان را منتج می شود. »ای برادر 
مگــر نمی دانی آزادی قلم و زبــان از جهات کثیره منافی با قانون الهی 
است؟ مگر نمی دانی فایده آن، آنست که فرق بتوانند مالحده و زنادقه 
نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند.« غالبا بروز اختالف نظر 
پس از پیروزی جنبش ها بر سر عملی کردن آرمان ها رخ می دهد. پیش 
از پیروزی تمامی توان مبارزین متمرکز بر دســتیابی به مطالبات است. 
با صدور فرمان و پیروزی مشروطه محتوای اصول و نحوه اجرای آن در 
اولویت مشروطه خواهان قرار گرفت. صف بندی و تقابل مشروطه خواهان 
به حیله و با نیت عدم کاربرد این فتح بود. در نهایت تقابل مشــروعه و 
مشروطه به همگرایی منجر شد. در نظر گرفتن جمیع جوانب در صدور آرا، 
وابسته به همگرایی متفکر و متعهد است. بسط و گسترش عدالت بدون 
ساختار ممکن نیست؛ حکومت قاجار میلی به تعریف چنین ساختاری 
نداشــت. این عدم تمایل متاثر از ضعف و افول این حکومت بود. جدال 
برای دســتیابی به ساختار نوید جامعه مترقی و عدالت محور را می داد. 
گفتمان غالب و مغلوب برآمده از طرح محمدعلی شــاه با هدف نقصان 
و عــدم کارایی مجلس بود. به زعم این قلم کمال در نظامنامه مجلس 
بدون این اختالف امکان پذیر نبود. لذا جدال محتوا با وام گیری از غرب 
و ارزش گزاری اسالمی منجر به وحدت معنا و تعالی سازماندهی گشت.

جنــگ  ساخـتار،
 جـدال محتـوا

گفتمان غالب در مشروطه
 با تکیه بر اندیشه شیخ فضل اهلل نوری 

آن چیــزی که امروزه جوامع اســالمی را دچار 
مشکالت عدیده کرده است، نبود ملتی خداپرست 
و مومن نیســت بلکه نبود حکومتی از جنس واقعی 
و جوهــره دین اســت. در کالم وحی از حکومت به 
دین یاد شده اســت. دین یا حکومت بستری برای 
شــکوفایی ارزش های متعالی و رفع حاجات بشری 
و توزیع عادالنه گنجینه ها و ســرمایه های محدود 
در زمین اســت. در جوامع اسالمی برخوردار از فقه 
متعارف یا انفرادی همچون آموزه های فقه طهارت و 
عبادات فردی، مسئله فقه اجتماعی که الزمه جوامع 
بشری است از جمله فقه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و... که با معنی اجتماع بشری موضوعیت 
پیــدا می کند مغفول مانده اســت. قوانین به ظاهر 
اسالمی این ممالک به گونه ای طرح ریزی شده است 
که برگرفته از قوانین لیبرال و سکوالر غربی است و 
اگر نافی مبانی فقه متعارف نشود مورد پذیرش واقع 
می گردد، در حالی که قوانینی حیات بخش و متعالی 
و نافذ اســت که برگرفته از جوهره ذاتی دین باشد، 
نه اینکه صرفا در تعارض با آن نباشد. برخی قوانین 
در اجزا مشــکلی ندارند اما وقتی به صورت  ترکیبی 
بررســی می گردند زوایای بسیاری با قوانین الهی و 

عدالت محور پیدا می کنند. 
آنچه ماحصل تقلید از اندیشــه و تفکرات غربی 
و نســخه های تبیین شده در ممالک اسالمی است 
عایدی جز فقر، فســاد و عقب ماندگی نداشــته و 
نخواهد داشــت. امروزه آنچه که در غرب مشاهده 
می شود اضمحالل تفکرات امانیستی و لیبرالیستی و 
کپیتالیستی و سکوالریستی است. وجه  اشتراک این 
مکاتب این است که همگی جایگاه فرمانروای هستی 
و احکام او نادیده انگاشته شده و بر پایه عقل ناقص 

بشری سرنوشت بشر را تبیین می نمایند. 

ایران حامی صلح و ثبات و روابط مشترک با دیگر کشورها 
در خاورمیانه است. ایران هرگز در طول صدها سال به هیچ 
ملتی حمله نکرده اســت، مگر آنکه تجاوز یا تعرض از طرف 
یک قدرت خارجی اتفاق افتاده باشد، آنچنانکه حق طبیعی 

هر کشوری است.
دفاع از خود یک حق جهانی اســت که بوسیله بند 5۱ 
منشور سازمان ملل تصویب شده است، با این بیان که هیچ 
فرمانــی در حال حاضر نمی تواند این حق ذاتی دفاع از فرد 
یا جمع را از بین ببرد، اگر حمله مســلحانه ای علیه یکی از 
اعضای ســازمان ملل رخ دهد، شورای امنیت طرح ضروری 
برای تامین و حفظ صلح و امنیت جهانی را اتخاذ خواهد کرد.

از زمانی که جمهوری اســالمی در سال ۱۹7۹ تشکیل 
شد، یک نسل خودکامه افراطی دست نشانده آمریکا به انتها 
رسید، که از آن زمان تاکنون جمهوری خواهان و دموکرات ها 
با ایران از هر طریقی در حال جنگ هستند ،که تمام هدفشان 
تالش برای به دست آوردن کنترل دوباره روی ایران و منابع 
کالن هیدروکربنی و جمعیتی اش می باشد، همراه با خواسته 
شان که از ایران می خواهند نسبت به اسرائیل بی طرفی اش 

را اعالم کند.
مقامات حاکم ایــران دریافته اند که برای اهداف برتری 
جویانه اسرائیل و آمریکا تهدید به حساب می آیند. در هزاره 
جدید همواره جنگ ها در مقابل دشــمنان ســاختگی روی 
می دهند و استراتژی هایی که این جنگ ها را توجیه می کنند.

در عصر صلح و ثبات جهانی، استراتژی تهدید به امنیت 
ملی مورد توجه قرار گرفت، که این استراتژی راهنمایی شد 
برای تمام جنگ های بی پایان هم پیمانان ناتو، بر علیه بشریت.
در تفســیر مانورهای بزرگ مقیاس کــه مدام در حال 
جریانند، ژنرال حسین سالمی  فرمانده سپاه پاسداران ایران 
گفت که هدف اســتراتژی دفاعی تهران، توسعه سالح های 
پیشــرفته به عنوان یک اهــرم بازدارنــده در مقابل تجاوز 
احتمالی است. وی افزود: توسعه تجهیزات و جنگ افزارهای 

تقابل حکومت اسالمی 
در برابر حکومت لیبرالی

ایمان آشنادوست

ملت های دنیا فارغ از مرزها و مختصات و تعلقات، 
حیران و آشــفته به دنبال مفــری برای خالصی از 
منجالبی هســتند که توسط دولتمردان و حاکمان 
غیرالهی ایجاد شــده است. متأسفانه پس از انقالب 
شکوهمند اســالمی ایران که فرصتی مغتنم برای 
تبیین و تشــریح احکام اسالم ناب بود، با کاستی ها 
و غفلت های سهوی مسئولین و بعضا عامدانه برخی 
مسئولین غربگرا از این مهم باز مانده و نه تنها امروزه 
قادر به ارائه رویکرد ها و دستورالعمل های مناسب به 
ملت ها بر اساس الگو سازی جمهوری اسالمی نیستیم 
و روند صدور انقالب اسالمی با کندی همراه است، 
بلکه وضعیت اســفناک حاکم بر وضع ملت ایران را 
دستاورد اسالم معرفی کرده و موجب دین زدگی در 
بین برخی افراد جامعه و عدم معرفی صحیح اسالم 

به ملت های دنیا شده اند. 
با توجه به دغدغه عدم شناخت حکومت دینی 
در کشورهای اسالمی از جمله میهن اسالمی ایران 
و شــبهات موجــود در بین برخــی از افراد جامعه 
درخصوص حکومت دین و ضعف های مشــهود که 
حکومت دینی را مسبب آن می دانند به تقریر مقایسه 
اجمالی و محدود بین حکومت اســالمی و لیبرالی 

پرداخته شده است. 
در میــان ایدئولوژی هــا، هیچ کدام بــه اندازه 
لیبرالیسم از تنوع قرائت برخوردار نیست. ازاین  رو 
باید به جای تعریف دقیق، در جست وجوی تعریفی 
مسامحه آمیز از لیبرالیسم باشیم. در چنین تعریفی، 
به باورها و ارزش های مشترک و مورد تأکید لیبرال ها  
اشاره می شود. با چنین نگاهی، می توان لیبرالیسم 
را تعّهد به مجموعه ای از باورها و ارزش های مبهم و 
کلی مانند آزادی و استقالل فرد)۱( دانست. از این 
 رو، لیبرال ها به طور سنتی از کاپیتالیسم و بازار آزاد 
اقتصاد، مالکیت خصوصی، آزادی اندیشــه و بیان و 

مذهب، حقوق و آزادی های سیاسی و محدود کردن 
حریم دولت دفاع کرده اند؛ گرچه در هر یک از این 
عرصه ها با اختالف نظرهایی روبه رو هســتیم، اما با 
تسامح می توان ادعا کرد که نحله های لیبرال، آزادی 

فرد را باالترین ارزش سیاسی می دانند.
از نظر آنان، استقالل فردی باید بی قید و شرط 
باشــد و هر فردی آزاد است که تعریف خویش را از 
زندگی خوب و خیر و ســعادتمند داشته باشد و با 
انتخاب و تصمیم فردی خویش مســتقل از دخالت 
دولت و هــر مرجع قدرتمند دیگر، خواســته ها و 

ایده آل های فردی خود را جامه عمل بپوشاند.
 اشــاره به نگاه لیبرال ها بــه دو بحث عدالت و 
دموکراســی، در فهم بهتر لیبرالیســم بسیار مؤثر 
است. از دیدگاه لیبرالیسم کالسیک، نظام اجتماعی 
و نظام حقوق و وظایف در یک جامعه، زمانی عادالنه 
اســت که این اجازه به افراد داده شــود که با توجه 
به استعدادها و توانایی ها و دانش و کوشش خویش 
به تالش و تکاپوی آزادانه بپردازند و مالک دسترنج 
خود باشند؛ بنابراین، عدالت مربوط به فراهم آوردن 
شرایط چنین ساختاری است. در این تلقی، عدالت 
به هیچ وجه به پیامدها و دستاوردهای تالش  افراد 
مربوط نمی شود. لیبرال های سنتی و محافظه کار با 
ایده عدالت توزیعی مخالفند و بازستاندن بخشی از 
دارایی های افراد تحت عنوان مالیات و باز توزیع ثروت 
به منظور رفع فقر و حمایت از اقشــار آسیب پذیر را 
نوعی بی عدالتی در حق افرادی می دانند که با قابلیت 
و توانایی و استعداد طبیعی خویش در شرایط رقابتی 

به ثروت و مواهب بیشتری دست یافته اند.
درباره رابطه لیبرالیسم و دموکراسی نیز باید گفت 
که دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت 
نیست. اگر  تن دادن به حکومت اکثریت، در فرآیند 

قانون گــذاری و تصمیم گیــری کالن اجتماعی حّد 
و مرزی نداشته باشــد، اصول و ارزش های لیبرالی 
را نیز در معرض دگرگونــی و نابودی قرار می دهد. 
مالکیت خصوصی، آزادی های فردی، تساهل سیاسی 
و مذهبی و سیســتم بــازار آزاد از زمره ارزش های 
مورد تأکید لیبرال هاســت؛ حــال آنکه اگر در همه 
امور میزان خواســت و رأی اکثریت باشد، چه بسا 
در مواردی خواســت اکثریت چیزی متفاوت با این 
ارزش ها و اصول باشد. لیبرال ها موفق شدند که با مهار 
دموکراسی به نوعی از دموکراسی مهار شده باورمند 
شوند و توافق بین لیبرالیسم و دموکراسی را به سود 
لیبرالیسم و در قالب لیبرالـ  دموکراسی برقرار سازند.
با عنایت به توضیحات اجمالی مذکور محورهای 
اساســی لیبرالیسم را می توان در نکات زیر خالصه 

کرد:
۱- تأکید بر اســتقالل فرد که با تلقی خاصی از 
معنای آزادی همراه می شود که به »آزادی منفی« 

موسوم است. 
۲- تقــدم حق بر خیر و لــزوم فراموش کردن 
مبحث ارزشــی خیر و سعادت در حوزه های متنوع 

حکومت
3- اعتقاد به دولت غیرمداخله گر برای استقرار 

آزادی عمل ها بدون هیچ محدودیتی
4- عدم گرایش و تعهد دولت به مذهب یا مسلک 

ایدئولوژیک خاص
5- اعتقاد به اینکه آزادی ارزش مطلق اســت و 
بر دیگر ارزش های انســانی مانند برابری و عدالت و 

ایمان و فضایل اخالقی تقدم دارد. 
آن چیزی که ما مدعی هستیم آن است که اصول 
و آموزه های اســالمی در تقابل آشکار با لیبرالیسم 
است، زیرا برخی از این مؤلفه های پنج گانه در تعارض 
مستقیم با توصیه های اســالم در زمینه کارکرد و 
رســالت دولت دینی است و برخی دیگر، مبتنی بر 
انسان شناسی و مبانی نظری خاصی است که آشکارا 
با نگرش اسالمی به این مباحث بنیادین، ناسازگار 

است. درواقع مکتب لیبرالیسم، مکتب انسان وارونه 
اســت. چرا که در ابتدا ارزش های انسانی را وارونه 
تلقــی کرده و برای آنها احــکام و قوانین را تدوین 
کردند.در مکتب انســان وارونه یا همان لیبرالیسم 
ارزش های متعالی و تعالی بخش انســانیت نادیده 
انگاشــته و یا ضد ارزش تلقی شــده است تا مجال 
برای تاخت و تاز موازین ضد ارزشی و لغزش دهنده 
انســانیت محقق گردد. همان طور که در ادامه بیان 
خواهد شــد در آموزه های اصیل اسالمی حاکمیت 
نه در دست انسان و یا گروهی از انسان های ناقص، 
بلکه ازآن پروردگار خالق و عالم و قادر بر هســتی 
است. این حکومت بر اساس حکمت از مسیر انبیاء 
و رسوالن، اولیاء و در زمان غیبت معصوم به افرادی 
عالم و عادل به فقه الهی واگذار شده است. چرا که 
نه از باب عقالنی و نه باب فلسفی مقبول نیست که 
هدایت کائنات و در راس آن  اشرف مخلوقات پس از 
خلقت رها شود. عموما پس از هر پیامبری، پیامبری 
دیگــر و در خالل آن بهتریــن و عادل ترین  تربیت 

شدگان آن انبیاء هدایت بشر را در دست گرفتند.
دین در جوهره خــود با پاره ای از محدودیت ها 
و مرزبندی هــا همراه اســت. گرچــه از این زاویه، 
دین کنترل کننــده و ســلب کننده آزادی محض 
آدمی می نمایــد، اما از زاویه دیگــر، نوعی رهایی و 
آزادی را به ارمغــان می آورد. اگر بخواهیم بر طبق 
اصطالحات فنی مبحث آزادی سخن بگوییم، آنچه 
مــورد نظر متــون دینی ماســت، »آزادی مثبت«  
اســت که در نقطه مقابل تلقــی لیبرالی از آزادی 
یعنی »آزادی منفــی« قرار دارد. در جامعه مبتنی 
بــر اقتصاد رقابتی و بازار آزاد، کســانی که به علت 
فقر و اختــالف طبقاتی زیاد، فرصتــی برابر برای 
رقابت با قشــرهای ثروتمند و صاحب نفوذ ندارند، 

از نبــود آزادی اقتصادی رنج می برند. در جامعه ای 
که رســانه های جمعی و بنگاه های بزرگ تبلیغاتی، 
اندیشه ها و جهت گیری های سیاسی افرادرا کنترل و 
هدایت می کنند، مردم حقیقتا آزادی انتخاب ندارند؛ 
گرچه آنها با معیارهای لیبرالی و مفهوم آزادی منفی 
آزادند. همچنین در بعد اخالقی و معنوی، اگر شرایط 
اجتماعی و مناسبات اقتصادی و فرهنگی به گونه ای 
طراحی و تنظیم شود که پای بندی به اخالق و زیست 
معنوی با مشــکالت فراوان همراه شود و در عمل، 
فرصت و شرایط رشد فضایل و معنویت از افراد تا حد 
زیادی گرفته شود، این جامعه آزادی معنوی ندارد، 
گرچه به لحاظ خارجی کسی بد اخالقی و فساد را 

به دیگری تحمیل نمی کند. 
 نظریه آزادی مثبــت، جامعه آزاد را جامعه ای 
می دانــد که امکان شــکوفایی افــراد و مجال بروز 
اســتعدادها و خواســته های واقعی آنان به حداکثر 
برســد. این نگرش، در مواردی نیازمند آن است که 
دولت در اموری مداخله کند یا آزادی عمل پاره ای 

افراد و گروه ها سد شود.
در نظام ارزشی اسالم، استقالل فردی و آزادی 
در عین برخورداری از جایگاهی واال، هرگز به عنوان 
ارزش مطلق و برتر از همه ارزش ها قلمداد نمی شود. 
در بینش اســالمی، انســان موجودی انتخاب گر و 
صاحب اراده آزاد اســت که بار مســئولیت انتخاب 
خویش را بر دوش می کشــد و کمال وجودی او در 
سایه این انتخاب گری معنا می یابد. دین می کوشد با 
هدایت و توصیه ها و مرزبندی های فقهی، چارچوب 
انتخاب درســت را در اختیار بشــر نهد. در ســایه 
چارچوب انتخاب درســت اســت که اصلح از بین 
صالحین و بهترین تصمیم از بین تصمیمات خوب 
گرفته می شود، نه اینکه با تفکر انسان وارونه، انتخاب 
بین بد و بدتر و یا بین خوب و بد باشد. آسیب بزرگ 
انتخاب در خارج از چارچوب های فقهی، رای اکثریت 
و یا تصمیم سازان بر گزینه ای است که ممکن است 
بد باشــد و یا اصلح نباشد. پیامد این گونه انتخابات 

خسران برای جامعه بشــری خواهد بود. چگونگی 
چارچوب  سازی های فقهی و انتخاب های مناسب در 
جامعه، به اطاعت و نصرت فرمان فرمانروای دینی که 
مشروعیت خود را با واسطه از فرمانروای عالم یعنی 

خداوند متعال گرفته است محقق می گردد. 
مراجعه به آموزه های اســالمی، نشان می دهد 
که گرچه اسالم در نظام حقوقی خویش چارچوب 
مشخصی برای حقوق مردم ترسیم کرده و بر رعایت 
حق الناس و احترام به حق مشــروع هر فرد تأکید 
فراوانی دارد، ولی کارکرد و وظیفه اقتدار سیاسی و 
دولت اســالمی به حراست از این چارچوب حقوقی 
و تأمین شرایط اولیه و ضروری یک اجتماع محدود 
نمی شود، بلکه مسئولیت دولت اسالمی برخاسته از 
لزوم متعهد بودن او به تصویری اســت که اسالم از 
خیر جامعه و زندگی مطلوب اسالمی ارائه می دهد. 
با این توضیح مختصر، این نکته آشکار می شود که نه 
تنها اسالم با نظریه بی طرفی دولت به شدت مخالف 
اســت و دولت مشروع و مطلوب را موظف به تعهد 
به دین و حدود شــریعت و  ترویج کماالت اخالقی 
می داند، بلکه با نظریه دولت حداقلی نیز ناســازگار 
است. معنای این تعهد، تحمیل دین داری و اجبار به 
پذیرش دین نیســت، بلکه جهت گیری تصمیم ها و 
تدابیر حاکمان جامعه اسالمی باید به گونه ای باشد 
که شرایط دین ورزی را آماده کنند و در عمل، روح 
دیانت و اخالق را با رفع موانع فساد برانگیز، در کالبد 

جامعه بدمند. 
همان گونه که  اشــاره شــد، از آموزه های اصلی 
لیبرالیسم، برجسته کردن لزوم صیانت از استقالل 
فردی و پاس داشت حق انتخاب فردی است. پرسش 
اساسی آن اســت که آیا فرد را می توان مستقل از 
جامعه و نیازها و شــرایط و ویژگی های آن در نظر 
گرفت و به طــور مطلق و غیرمشــروط، به برتری 
استقالل فردی و حق انتخاب فردی حکم داد، حتی 
اگر در مواردی با ارزش ها و تعهدات یک جامعه در 
تضاد باشد؟ لیبرال ها به طور سنتی از فردگرایی دفاع 
می کنند و جامعه را تنها یک فضای اعتباری می دانند 
که فرد بنا به ضرورت ها، خود را با آن درگیر می کند. 
این رویکرد لیبرالی با مخالفت جدی جامعه گرایان 
نیز روبه رو شــده اســت. جامعه گرایان بر آنند که 
لیبرال هــا تصویر رابطه فرد و جامعه را به خوبی در 
نیافته اند. به طور خالصه می توان گفت که اسالم به 
هیچ رو این اندازه از فردگرایی را که در لیبرالیســم 
اســت نمی پذیرد؛ بر اساس آموزه های اسالمی، فرد 
در برابر جامعه مســئول است و کیان جامعه مقدم 
بر منافع و عالقه های فردی افراد است. از این رو در 
موارد تزاحم منافع فرد با مصلحت جامعه، مصلحت 

جامعه است که مقدم می باشد.
تبیین و نقد فلسفی لیبرالیسم در جوامع اسالمی 
اولویت دارد. ذهنیت بسیاری از نخبگان جوامع کنونی 
ـ حتی در جامعه ماـ  به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
متأثر از مؤلفه های لیبرالی است و این پیش فرض ها، 
به طور ناخودآگاه بر جهت گیری فکری آنان و قوانین 
حاکــم بر حکومتداری و جامعــه تأثیر می گذارد. با 
نقد فلسفی می توان به روشنگری ذهنیت مخاطبان 
پرداخت و ریشــه های ایدئولوژیِک آن را نشان داد، 
همچنین باید توجه داشــت که نقد دینیـ  همانند 
نقداخالقی و نقد سیاســیـ  در نهایت، ارزشی را در 
مقابل ارزش لیبرالی قرار می دهد و برگزیدن یکی از 
دو ارزش بر دیگری، به تحلیلی فلسفی و خارج دینی 
نیاز دارد. پس بهتر اســت پیشاپیش نقد و تحلیلی 

فلسفی از سکوالریسم ارائه گردد.
 البته نقد دینی از یک جهت کاری دشــوار و پر 
مخاطره است؛ چرا که بر خالف نقدهای خارج دینی، 
در اینجا اصل ارزشی یا بی ارزشی به دین نسبت داده 
می شود و اثبات یا استنباط این نکته، کاری حساس 
و طاقت فرساست. از آنجا که مفاهیمی همچون آزادی، 
حق، فــرد، جامعه، دولت حداقلــی و غیره، همگی 
مقوله هایی جدید و نوآمد هستند و در بافت فرهنگی 
کامالًً متفاوت با فرهنگ ما، ظهور و رشد یافته اند، فهم 
دیدگاه اسالمی در این موارد نیازمند تالش و تکاپوی 
افزون تری اســت؛ لذا جا دارد کــه بخش اعظمی از 
مطالعات اســالمی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها 
و نخبگان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و غیره، در 
حوزه های فقه اجتماعی و حکومت دینی متمرکز شود 
تا همانند آنچه در تاریخ فقه شیعه پدید آمده است، 
استنباط ها در این زمینه های جدید نیز از روش شناسی 

و منطق قابل دفاع و همگرایانه برخوردار شود.

یکا ؤیای آمر رزمایش ســپاه در خلیج  فارس؛ شلیک به ر

ما، متناسب با تمهیدات و درک واقعی از نقاط ضعف و نقاط 
قوت دشمن است.

مانورهای مداوم در خلیج  فارس طراحی شده اند تا شرایط 
یک جنگ واقعی را بازتاب دهند، تا آمادگی و امکان پاسخ به 
تجاوز احتمالی دشمن را به دست آورند. وی همچنین تأکید 
کرد که ایران شروع کننده حمله به هیچ کشوری نخواهد بود، 
اما تاکتیک و عملکرد ما تماما دفاعی است تا برای مقابله با 

هرگونه حمله احتمالی به خاک سرزمین مان آماده شویم.
مانورهای نظامی سپاه پاسداران شامل اقدامات متقابل 
فرضی در مقابل تهدیدهای احتمالی اســت که ممکن است 
توسط ناو هواپیمابر آمریکا در نزدیکی تنگه بسیار استراتژیک و 
مهم هرمز، رخ دهد. تنگه هرمز یکی از مهم ترین و حیاتی ترین 

تنگ راه های جهان است.
حدود دو سوم نفت جهان از میان آب های مرزی ایران، 

عربستان سعودی، کویت، عراق، امارات، قطر، بحرین و عمان، 
از مسیر تنگه هرمز به سمت بازارهای جهانی عبور می کند.

نیروی دریایی و هوایی ســپاه پاســداران، در مانورهای 
دفاعــی و تهاجمی علیــه عرض اندام نــاو هواپیمابر آمریکا 
مشارکت می کند، که این مانورها شامل استفاده از موشکهای 

بالستیک و موشکهای دوربرد ضدکشتی می باشد.
حکومت غیرقانونی  ترامپ حداکثر فشار را بر ایران وارد 
می کند چرا که می خواهد موشــک های بالســتیک قانونی 
ایــران را نابود کند، تا توانایی های دفاعی ایران علیه آمریکا 
و اسرائیل را در شــرایطی که با نیروهایشان به ایران حمله 

می کنند، محدود کنند.
پمپئو و دیگر حکومت های افراطی به دروغ ادعا می کنند 
که استفاده از موشک های بالستیک ایران و تکنولوژی های 
وابســته به آن توسط شورای امنیت در سال ۲۰۱5 برای 

ایران ممنوع و تحریم شد. قطعنامه ۲۲3۱ که به اتفاق آرا در 
توافق هسته ای)برجام( تصویب شد. تولید، آزمایش و توسعه 
موشکی ایران کاماًل از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
پیروی و تبعیت می کند، و اینکه موشــک های ایران صرفا 
برای دفاع هستند و تنها برای حمل کالهک های متداول 
طراحی شــده اند و هیچ شواهدی در رد آن وجود ندارد و 
اینکه هیچ برنامه ای برای ســالح اتمی ایران وجود ندارد، 
چیزی که بارها بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی آن 

را تایید کرده اند.
اما با وجود این تاییدات مکرر همچنان ادعاهای دروغین 
از جانب پمپئو و دولت  ترامپ وجود دارد، که بخشی از مقاصد 
پیشین آمریکاســت که حکومت های مستقل را با حاکمان 

دست نشانده تحت کنترل خودش جایگزین کند.
دریاساالر علیرضا تنگسیری می گوید: سالح های جدید 
ســپاه پاسداران، بررســی و آزمایش شده اند و در نهایت در 
مانورهای نظامی به کار گرفته می شوند که این جنگ افزارهای 
جدید، همگی درون کشــور تولید شــده اند تا در آینده در 

مانورهای نظامی به کار گرفته شوند.
تنگسیری اضافه می کند: نیروی دریایی سپاه کاماًل آماده 

است و این آمادگی روز  به روز در حال افزایش است. 
ســخنگوی )رزمایش( ســپاه پاســداران ژنرال عباس 
نیلفروشــان می گوید: تمرین ها شامل رهگیری موشک های 
کروز و موشــک های بالستیک می شــود، به همراه آزمایش 
قابلیت موشک های دوربرد برای ضربه زدن به ناوهای شناور 

در فاصله های دور.
در پاسخ به حمله ساختگی به ماکت ناو هواپیمابر آمریکا، 
ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مســتقر است، بیانیه ای 
داد که طبق آن؛ مانور دفاعی ایران را بســیار بی مسئوالنه و 
جسورانه خواند و این موضوع که ارتش آمریکا مانورهایی را 
به همین شکل و سیاق برای سنجش قابلیت ها و توانایی های 

ویرانگرش برگزار می کند، نادیده گرفته شد.
در روزهای اخیر، نماینده  ترامپ، برایان هوک فشار زیادی 
برای تغییر رژیم در ایران، روی شورای امنیت آورده است که 
تحریم های تسلیحاتی روی ایران برای زمان نامحدودی تمدید 
شود، تحریم هایی که در اواسط اکتبر به پایان خواهد رسید. 

آمریکایی ها با دروغ ادامه تحریم ها را دنبال می کنند، که اگر 
این تحریم ها تمدید نشوند، کشورهای منطقه و مردمانشان 
و نیز دوستان و هم پیمانانشان در خلیج  فارس و نیز در دنیا 
احساس خطر خواهند کرد؛ این خطر که سالح های بیشتر از 
ایران به سمت یمن، سوریه، عراق، لبنان، حزب اهلل، حماس و 

دیگران صادر خواهد شد.
که البته ایران تمام اینها را به طور کلی و با جزئیاتش رد 
می کند و آن را در جهت منافع کشورهای منطقه و مردمانشان 
قلمداد می کند و می گوید که از تالشها برای توسعه و بهبود 
شرایط مردم حمایت می کند، و نیز به از میان برداشتن علل 
عمیق افراط گرایی و  تروریسم از جمله فقر و استبداد و فقدان 

حکومت عقالنی، کمک و حمایت می کند.
رژیم نامشــروع  ترامــپ با ترک بدون علــت برجام در 
می ســال ۲۰۱۸، هرگونه اختیــار و قدرتی را بر روی اجرا و 
اعمال برجام از دست داد. اما روسیه و چین در مقابل هدف 
تندروها می ایستند،که هدفشان تحمیل یک تحریم دائمی و 
بلندمدت روی حق مشروع ایران برای خرید سالح متعارف 

از دیگر کشورها است.
 ترامپ، پمپئو و هــوک و دیگران می خواهند توافقنامه 
برجام را از بین ببرند و از طریق منزوی کردن و ضعیف کردن 
مردم ایران، آنها را درمانده کنند تا حکومت ایران واژگون شود.
بیش از چهل سال است که ایران جنگ آمریکا را که به هر 
وسیله ممکن علیه خودش انجام شده است، تحمل می کند و 
با هر چیزی که واشنگتن سعی می کند، ایران را به وسیله آن 
به یک دولت دست نشانده و وابسته تبدیل کند، مقابله می کند. 
اما سیاســت های خصمانه دولت  ترامپ نیز مانند دولت های 
قبلی آمریکا موفقیت آمیز نبوده است. جنگ آمریکا با ایران 
ناموفق است به دلیل توانایی های نظامی سپاه پاسداران که 
قادرند با قدرت در مقابل حمله احتمالی پنتاگون و اسرائیل 
ایســتادگی کنند. چیزی که غیرقابل تصور و ناممکن است، 
این اســت که این دو جناح و شــرکای جنگی که در تالش 
برای کنترل روی تمام ملت ها و منابع و مردمانشان هستند، 

موفق باشند. 
منبع: گلوبال ریسرچ
مترجم: ملیحه قاسمی

شیخ فضل اهلل نوری در نامه ای به یکی از علمای شهرستان ها می نویسد: 
»... آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه 
شورای ما از انگلیس بیاید؟...« شــیخ فضل اهلل   همان زمان در جایی گفته 
بود مشروطه ای را که از دیگ پلوی سفارت انگلیس سردرآورد، نمی خواهد.

تصویری از ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی که برای تمرین نیروهای نظامی کشورمان ساخته شده و سخنگوی 
سپاه نیز در این رابطه گفت آسیب پذیری ناوهای واقعی بسیار شدیدتر از مدل  شبیه سازی شده است، زیرا ناوهای 
هواپیمابر واقعی میدانی مملو از موشک، مهمات و منابع سوخت را در خود دارد که برخورد یک پهپاد و یا موشک 

در لحظه می تواند انهدام و نابودی آن را رقم بزند.


