کمین لیبرالیسم در پشت نقاب

#تاریخ_طبری

مراقب لیبرالهای بهظاهر مسلمان باشیم
زهرا کریم�ی :زمانی که از #لیبرالیس��م و مسئلهی دوستی و فداکاری ،احساسات ناسیونالیستی و یا ایدئولوژی حاضر نیست
#نفوذ صحبت میش��ود ،نباید انتظار یک شبیخون از آنچه که سود و لذت وی را تأمین میکند ،بگذرد؛ حتی در مرگ .در
یکش��به را داش��ت که با یک حمله بر همهی افکار قدرت و سیاست و ...نیز چنین است .در لیبرالیسم اصل بر منفعت است،
مسلط شود .لیبرالیس��م کامال مالیم و به مرور زمان بنابراین از یک مس��ئول لیبرال هیچگاه انتظار نداشتهباشید که خود
و از جایی که اصال انتظارش نمیرود ،وارد میش��ود و را در اولویتی غیر از اولویت اول قرار بدهد و به س��ایرین قبل از منفعت
مثل سلولهای سرطانی کمکم تمام جامعه را درگیر و مسموم میکند .خود رسیدگی کند .اینجاست که تفاوت نگاه #اسالم با نگاه لیبرالیسم
لیبرالیس��م بر اس��اس نظریات نظریهپردازان عمدتا یهودی پایهریزی مشخص میشود.
شده؛ نظریهپردازانی مانند هابز ،فروید ،نیچه و ...سود و لذت بر اساس یکی از این موارد نفوذ نرم لیبرالیس��م در فرهن��گ ،کتابها و تألیفات
آزادیهای فردی ،حرف اصلی تمامی این نظریهپردازان است .وقتی از نویسندهی آلمانی «فردریش نیچه» است .نیچه یکی از نظریهپردازان
لیبرالیسم صحبت میکنیم ،باید بدانیم که لیبرالیسم چیست و چرا با قدر ،صاحبقلم ،خوشقریحه و صدالبته بدخیم لیبرالیس��م است که
آن مخالف هستیم؟ چرا با دولت لیبرال ،مسئول لیبرال و کشور لیبرال آثارش به وفور در میان قش��ر جوان جامعه دس��ت به دس��ت میشود
و بس��یاری (با غرضورزی و ی��ا از روی ع��دم آگاهی) ب��ا ادعای پوچ
مخالف هستیم؟
این روزها سخنان ظاهرفریب غربیان از زبان برخی مسئولین جامعه به روشنفکری ،تفکرات لیبرالیس��تی او را به خورد جامعه میدهند .حال
گوش میرسد و این نشان از نفوذ تفکرات لیبرالی (به صورت خودآگاه آنکه ترویج آرا و عقاید افرادی نظیر نیچه بدون نقد درس��ت و ارزیابی
یا ناخودآگاه) در ذهن آنها دارد .به حدی که برای رسیدن به موقعیت صحیح ،مثل سپردن چاقویی شیک ،مجلسی و تر و تمیز دست کودکی
باالتر از هم سبقت میگیرند و برای رسیدن به ثروت و مقام -نه خدمت خردسال است که خوشگل بودن آن هرگز از میزان خطرش نمیکاهد!
جالب اینجاست که برخی از نویسندگان ما در عرصهی فرهنگی با افتخار
به مردم و جامعهی اسالمی -با یکدیگر رقابت میکنند.
برای ترس��یم دقیقتر این که لیبرالیس��م چه میگوی��د ،باید نظریات آثار خود را الهام گرفته و تحت تأثیر چنین فردی معرفی میکنند .کاش
نظریهپردازان آن را مورد بررسی قرار دهیم .یکی از این نظریهپردازان این جماعت دارای این بصیرت و هوش��یاری بودند که نیچه را از پشت
نقاب الفاظ پرطمطراق و گولزنندهی
مهم که نق��ش اصل��ی را در زیربنای
مکتوباتش نیز ببینند.
لیبرالیس��م بر عهده دارد «زیگموند
در ادامه یکی از نظریات مهم نیچه را
فروید» اس��ت .جدا از بحث نظریهی
مورد بررس��ی قرار میدهیم .نیچه در
معروف فروی��د در رابطه ب��ا کامیابی
س��ال  ۱۸۸۴در کتاب بسیار معروف
جنس��ی و نقش ناخودآگاه انسان بر
«چنین گفت زرتش��ت» م��رگ خدا
رفتار ،برای ش��ناخت بیشتر مفاهیم
را اعالم کرد .ج��دا از اینکه تحت چه
لیبرالیسم باید به س��ایر نظریات وی
ش��رایطی و با چه رویک��ردی به بیان
رجوع کنیم.
این نظری��ه پرداختهاس��ت ،صرفا به
زیگموند فروید در روابط بینالملل-
پیامده��ای ای��ن تفک��ر میپردازیم.
مس��ئلهی جنگ -معتقد به نظریهی
در لیبرالیس�م اصل بر منفعت اس�ت؛ از یک
ادیان عموما انسان را به درستکاری
«غری��زهی مرگ» اس��ت .این نظریه
مسئول لیبرال هیچگاه انتظار نداشتهباشید
و کنت��رل غرای��ز دع��وت میکنند و
که با عنوان «ش��ور م��رگ و حیات»
که خ�ود را در اولویتی غی�ر از اولویت اول
خداوندی که خالق اس��ت -در رأس
نیز مطرح شده ،نشأت گرفته از اصل
قرار بدهد و به س�ایرین قبل از منفعت خود
دین -به ثواب و عقاب اعمال انسانها
#لذت است که فروید تمام معادالت
رس�یدگی کند .اینجاس�ت که تف�اوت نگاه
میپردازد .بنابراین هر فرد دینداری
بش��ری را به آن گ��ره میزند .همهی
#اسالم با نگاه لیبرالیسم مشخص میشود
که معتقد به وجود خداس��ت ،خود را
انس��انها دارای دو غری��زهی #مرگ
در برابر نی��روی قاهرهای که وجودش
و #حیات هس��تند .هم��ه از زندگی
از او نشأت گرفته مسئول میداند و به
(غریزهی حیات) ل��ذت میبرند و در
عین حال از دنیای مردگان و آسایش و آرامش اموات (غریزهی مرگ) دنبال خشنودی خدا ،به درستکاری و کنترل غرایز میپردازد .آن زمان
نیز لذت میبرند .زمانی که این دو غریزه به تعارض برسند ،پرخاشگری که این تفکر بر انسان چیره شود که خدایی وجود ندارد ،فرد دیگر هیچ
ایجاد میشود .س��ربازان در میدان جنگ دچار این تعارض میشوند ،احساس مسئولیتی در قبال خالق خود نخواهد داشت و زمانی که انسان،
ثواب و عقابی برای اعمال خود تجس��م نکند ،نیازی به کنترل غرایز و
بنابراین اقدام به کشتن یکدیگر میکنند.
در خط فکری فروید ،نه تنها چیزی به عن��وان #ایدئولوژی قابل درک درستکاری نیز احس��اس نمیکند .بنابراین بر اساس دو اصل اساسی
نیس��ت ،حتی مفاهیم ناسیونالیس��تی را هم در تصمیمات فرد دخیل لیبرالیسم یعنی س��ود و لذت ،غرایز خود را آزاد و رها میگذارد و حد و
نمیداند و کوچکترین مفاهیم انسانی مانند #فداکاری در این طرز فکر مرزی برای این آزادی قائل نمیشود .پس «خدا مرده است» از دیدگاه
هیچ جایگاهی ندارد .اینکه (به هر دلیلی) آدمی دیگری را بر خود ترجیح خوشبینانه به این معناس��ت که «تن» رها و آزاد است .این اندیشهی
دهد ،به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست ،چرا که مالک فقط و فقط فرد و نیچه ،ریشه در ماتریالیس��م (مادیگرایی) دارد و قطعا به دنبال القای
لذت فردی است .حتی در انتخاب مردن به هیچ وجه منافع دیگری بر تفکر ماتریالیستی (زیربنای لیبرالیسم) با اعالم بیخدایی و عبور از خدا
منافع فرد (سود لذت) ارجح نیست .در لیبرالیسم این نظری ه قابل تعمیم به مخاطب خود است.
به تمامی رفتارهای بشری است .شخص لیبرال هیچگاه به واسطهی نوع متأس��فانه در رابطه با آثار و تفکرات نیچه و امثال او نقدهای درست و

منصفانه و علمی ،بس��یار کم و دور از دسترس است .با کمی هوشیاری اس��ت ،هیچگاه به فکر محرومین جامعه نخواهد ب��ود و تنها با تکیه بر
متوجه میشویم که غرب و جبههی استعمار با استفاده از همین نظریات کعبهی آمال خود یعنی مهد لیبرالیسم ،آمریکا و اروپا ،به دنبال کسب
و بسط و گسترش آثار چنین افرادی ،در افکار جوامع رسوخ میکنند .مقبولیت در نظر آنهاست و در پی آنکه کشور را به «شهروند سازگار
باید دانست که جلوی فکر و اندیشه را نمیشود گرفت ،هرچند مسموم جامعهی بینالمللی» تبدیل کند؛ کش��وری که داعیهدار انقالبی است
و خطرناک باشد .راه و چاره در اینگونه از نفوذ فرهنگی ،مقابله به مثل که نام اس�لام بر آن میدرخش��د و مدعی مبارزه با اس��تکبار جهانی و
است .با قلم باید به جنگ قلم رفت .قطع به یقین با نقد دقیق ،به موقع و امپریالیسم است .آیا ممکن است با ادعای اسالم چنین خیانت بزرگی به
روشنگرانه میتوان ضمن آگاه ساختن قشر جوان جامعه ،سد محکمی آرمانهای انقالب اسالمی کرد؟
عمق فاجعه زمانی مش��خص میش��ود که در یک حکومت اس�لامی،
در مقابل این نفوذ نرم ایجاد کرد.
یکی دیگر از نظریهپردازان لیبرالیسم «توماس هابز» است .هابز جملهی مس��ئوالنی لیبرال در رأس کارها قرار بگیرند؛ چنین مسئوالنی چه در
بسیار معروفی دارد که نوع نگاه و جهانبینی تمام متفکران لیبرالیسم را قوهی مقننه ،چه در قوهی قضائیه و چه در قوهی مجریه ،همگی دست
به انسان نشان میدهد« :انسان گرگ انسان است ».هابز معتقد است :به دست یکدیگر میدهند تا با شعار اسالم اما عمل لیبرال ،منافع خود
«انسانها موجوداتی ستیزهجو هستند که میل و اشتهایشان آنها را به را تأمین و البته اسالم را ساقط کنند.
ستیزه میکشاند .شادکامی در ارضای اشتها و امیال آدمی است .امیالی یک مصداق بارز از نفوذ تفکر لیبرالی در بین مسئولین «اکبر طبری»
است که با تظاهر سعی در پنهان کردن تفکرش دارد؛ ظاهری از نمادهای
که دچار وقفه نمیشوند و مدام همراه انسان هستند».
این نوع نگاه بدبینانه به انس��ان هرچند به دنب��ال یافتن حکومتی برای اسالمی و باطنی از اندیشههای لیبرالی .خطری که باعث فریب خوردن
جلوگیری از دریدن این انسانهای گرگنماست ولی این حقیقت را نیز بیان افراد زیادی میشود .حال آنکه اسالم تنها به ظاهر نیست و آن چیزی
میکند که انسانها دارای خوی وحشی هستند و برای کامیابی به امیال که در اسالم شرط و اصل است ،باطن و اندیشه است که در رفتار و اعمال
انسان بروز پیدا میکند.
و غرایزشان و رسیدن به سود و لذت بینهایت در تالش و نبرد میباشند.
با کنار هم گذاش��تن نظریهی #فروید در رابطه با لذت غریزی ،فرضیهی در تاریخ اس�لام ،داعیهدار این تناقض (ظاهر فریبنده؛ اس�لام بند به
ریش و نه به ریشه) معاویه است که
#نیچه که نتیجهی آن آزادی مطلق تن
با ظاهری متشرع به دنبال بهانهای
و غریزه اس��ت و نیز نظر #هابز در رابطه
برای عادیس��ازی اش��رافیت بود.
با خوی وحشی انس��ان برای رسیدن به
چنی��ن اس�لامی ولو مس��لمانش
امیالش ،به محتوای هستهی لیبرالیسم
ص��د تا ه��م عقی��ق در انگش��تان
پی میبری��م و دیگ��ر فریب پوس��تهی
دس��تش کرده باش��د ،نمایندهی
مخملین لیبرالها را نمیخوریم .این سه
اس�لام محمدی و علوی نیس��ت.
فرد به عنوان سه ضلع یک مثلث ،دورنمای
نمایندهی اس�لام انقالبی یا انسان
کلی و بسیار مختصری را از تفکر لیبرالی به
تراز انقالب اس�لامی هم نیس��ت.
نمایش میگذارند .تنها با اندیشیدن به این
لیبرالهای فاس��د اقتصادی لطف
سه نظریه میتوان خطر نفوذ این تفکرات
لیبرالهای فاسد اقتصادی لطف کنند عوض
کنند عوض تسبیح ،همان را دست
را در جامعهی اس�لامی احس��اس کرد.
تسبیح ،همان را دست بگیرند که در قلبشان
بگیرند که در قلبش��ان است؛ برج
تفکری که لذت و سود مادی همراه با شعار
اس�ت؛ برج ایفل ی�ا مجس�مهی آزادی و یا
ایفل ی��ا مجس��مهی آزادی یا چه
آزادی اساس آن است و بیدینی و فرار از
آثار مکتوب اضالع مثلث لیبرالیس�م؛ همان
میدانم ،آثار مکتوب اضالع مثلث
مسئولیتوتکلیفوجنگبادیگرانسانها
مکتب که انس�ان را گرگ انسان میخواند و
لیبرالیسم ...همان مکتب که انسان
برای رسیدن بیشتر به آزادیهای فردی،
بیتالمال را اسباب عشق و حال
را گرگ انسان میخواند و بیتالمال
از ش��اخصهای بارز آن .در یک کالم این
را اسباب عشق و حال!
آزادی به معنی بهرهمندی هرچه بیشتر
قدرمسلم عبرت گرفتن از #تاریخ
از غرایز است.
جامعهی اس�لامی در این زمان بیش��تر از هر زمان دیگ��ری آماج این موجب میشود که در شرایط مشابه ،دچار مشکل عدم تشخیص حق
تفکرات اس��ت .این تفکرات ،نه تنها در ذهن فرهیختگان جامعه بلکه و باطلی که در هم آمیخته شدهاست ،نش��ویم .اما متأسفانه ما مردمی
در بین مسئولین نیز رس��وخ کرده است .تفکر لیبرالیستی فقط از زبان فراموشکار و تاریخگریز هستیم.
اشخاصی با ظاهر غربی ،خارج نمیشود بلکه این تفکر پنهان را میتوان در انقالب اس�لامی که مدعی دفاع از مظلومین و مس��تضعفین اس��ت،
در پشت ظاهر و نقاب نمادهای اسالمی نیز پیدا کرد .تفکری که ثمرهی تفکر پوچ لیبرالی هیچ جایگاهی ندارد .اینکه مفسدین انقالبینما لیکن
آن امضای سند بیستسی ،پالرمو ،افایتیاف ،و قراردادهای پاریس ،لیبرالصفت در مقابل میز محاکمه باشند ،یقینا باعث خوشحالی و مسرت
کرسنت و ...است .تفکری که نتیجهی آن نگاه از باال به پایین مسئولین است اما هرگز کافی نیست .نکتهی مهمتر واکاوی این سؤال اساسی است:
به مردم ،اشرافیت دولتمردان ،حقوقهای نجومی ،جدال برای تصاحب چگونه میتوان مانع رسیدن امثال اکبر طبری (لیبرالهای ظاهرا متشرع)
مقام و قدرت و ...است .تهدیدی که بیش از هر چیزی در این برهه از زمان به مناصب نظامی شد که خون  ۳۰۰هزار ش��هید از بهترین و پاکترین
جامعهی اسالمی را در معرض خطر قرار داده ،همین تفکر لیبرالیستی جوانان این دیار به پای آن ریخته شده است؟! در نهایت همانطور که امام
است که در شماری از مسئولین نفوذ کرد ه است .مسئولی که با ادعاها و راحل فرمودند؛ باید مراقب بود که این انقالب به دست نااهالن و نامحرمان
شعارهای به ظاهر زیبای لیبرالیستی به دنبال کسب موقعیت و قدرت نیفتد .پس خیلی بیش از اینها باید مراقب لیبرالهای بهظاهر مسلمان بود.
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