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 هر نظ��ام حکمرانی بر 
دکتر حسین بابایی*

  یادداشت
اساس مبانی و اصولی که 
دارد بی ش��ک به دنبال 
بقای خود است و اگر حدوثاً خود را محق برای حکمرانی 
نمی دید بقائاً نیز تالشی را مصروف نمی کرد. مهم  ترین 
اصلی که نظام دایر کشورمان بر آن بنا شده است تحقق 
اسالمیت با قید اعتنا و احترام به خواست عموم مردم 
است. لذا می خواهد دوگانه اراده خدا � اراده عمومی را با 
اتکا به نظر متکلمین، با تبیینی که از ارتباط طولی میان 
این دو اراده ارائه می دهد، حل و ارتباط عرضی میان آن 
دو را تخطئ��ه کن��د، چرا ک��ه دامنه ش��بهه را خواهد 
گس��ترانید. اما این ارتباط طولی نیز متک��ی بر قواعد 
تکوینی موجود در عالم خلقت و قواعد تشریعی مستفاد 
از دین اله��ی، پیچیدگی های خود را خواهد داش��ت. 
اختیار تکوینی در عین محدودیت های تشریعی، انسانی 
که تکویناً آزاد بر اعمال خود )فارغ از جبر محیطی، جبر 
علّی و...( از منظر شریعت الهی در معرض ثواب و عقاب 
و همینطور مجازات و پاداش اس��ت، ل��ذا این جبر  ها و 
تفویض  ها طوری در هم تنیده ش��ده است که وضعیت 

بشر نه در جبر مطلق باشد و نه تفویض مطلق. 
حال حکومت اسالمی با این رویکرد کالمی می خواهد 
حاکمیت خود را اعمال کند؛ یعنی مداخالت بر کنش 
فردی و اجتماعی امت را طوری نظام دهد که آدمی در 
عین برخورداری از باال  ترین س��طح اراده مندی، حامل 
معانی عالی و تحقق بخش غایات الهی باش��د. نه حکم 
عقلی و نه تجربه بش��ری، هیچ کدام نمی پذیرد که یک 
نظام حکمرانی صرف نظر از نظام ارزشی حاکم بر آن، 
ملت خ��ود را آزاد از هرگونه مداخله گ��ری حاکمیتی 
گذاشته و همه امور را به ایش��ان بسپرد بلکه سهمی از 
مداخله از آن حکومت است. لذا در تمام حکومت  هایی 
که دموکراس��ی به عنوان یک ارزش مطرح است، این 
مکتب فکری و نظام ارزشی مستقر در آن کشور است 

که به دموکراسی جهت داده و حد دموکراسی را تعیین 
می کند که ی��ا حدش عدم آس��یب زدن به آزادی های 
ف��ردی است)لیبرال دموکراس��ی(، یا ع��دم تعدی به 
هنجارهای اجتماعی )سوسیال دموکراسی( و در منطق 
اسالمی نیز حد دموکراسی کشف حق است نه جعل حق 
و تا جایی که در منطقه الفراغ به س��ر ببرد، معتبر است 
و در صورت تعدی به حدود الهی از حیز اعتبار س��اقط 
خواهد شد. بنابراین، خدا انس��ان را به اعتبار آیه 256 
سوره بقره به طور تکوینی آزاد آفریده و مسیر تعالی و 
انحراف را برای او روشن کرده است. اما در عین حال او 
را در صورت کفر به آیات الهی به عذاب دردناک تهدید 
کرده و او را به معروف، امر و از منکرات نهی فرموده است. 
لذا حکومت اسالمی در عین حال که بر آزادی تکوینی 
بشر ارج می نهد، نسبت به عاقبت او نیز بی تفاوت نبوده 
و ش��رایط را برای تدین به دین الهی در جامعه، تمهید 

و اعداد می کند. 
بر اساس ایده مدنی باالضطرار بودن انسان، باید اذعان 
کرد ک��ه آدمی به طور ف��ردی امکان رف��ع و دفع همه 
نیازهایش را ن��دارد و به همین جهت پن��اه می آورد به 
اجتماع انسانی. از آنجا که زیست اجتماعی نیز طبیعت 
او نیست، تنازع بر س��ر منابع و زیاده خواهی گروهی و 
کم بهره مندی گروهی دیگر نتیجه قهری این اجتماعی 
زیستن است، لذا مداخالت حاکمیتی جهت به سامان 
کردن اجتم��اع، ام��ری اجتناب ناپذیر اس��ت و همین 
معناست که شکست بازار را تبیین کرده و حضور دولت 
)به معنای عام( را موجه می س��ازد. اما دولت هم که به 
انتخاب عموم م��ردم و جهت تحق��ق اراده عمومی بر 
مسند حکمرانی تکیه می زند، تکافوی حل دوگانه اراده 
الهی - اراده عمومی را نمی کند چرا که دولت  ها بسته به 
مش��رب و مذاق های مختلف فکری و ارزشی )هرچند 
در اسالمیت مش��ترکند( که دارند بیش از آنکه خود را 
موظف به تحق��ق اراده الهی بدانن��د، موظف به تعقیب 

و تأمین اراده عمومی )در عمده م��وارد، جبهه فکری و 
سیاسی خاص( می دانند چرا که بقای آنها منوط به این 
نحوه مناسبات است و سرسپردن به خواست مردم آنها را 
وامی دارد که عمل مخالف خواست عمومی را خالف شرع 
قلمداد کنند. همه این معانی نشان از آن دارد که دولت 
در انجام وظیفه خود در برآوردن خواس��ت عموم مردم 
ضمن تحقق اراده الهی توفیق کمی داشته است و بیش 
از آنکه بر اس��اس وظایف چهارگانه متعارف خود یعنی 
سیاستگذاری، تسهیل گری، تنظیم گری و ارائه خدمات 
به حل دوگانه اراده الهی � اراده عمومی و جمع اسالمیت 
و جمهوریت کمک کند، یا مس��ئله را منح��ل کرده یا 
متمایل به خواست عمومی شده اس��ت و این تا حدی 
نظریه شکست دولت را اثبات می کند. اما همچنان که 
شکست بازار به معنای نفی بازار یا حاکمیت دوگانه بازار 
و دولت نیست، شکست دولت نیز به معنای نفی دولت و 
ایجاد حاکمیتی هم عرض با دولت نیست بلکه مواردی که 
دولت موفق به تحقق اهداف عالی نظام اسالمی نیست در 
عین احترام به شأن او و حفظ جایگاهش، نهاد  هایی ایجاد 

می شوند که موارد شکست دولت را پوشش دهند. 
این شکاف در دستگاه سیاس��تگذاری و اجرایی کشور 
است که حاکمیت را بر آن داشته که غیر از دولت)اعم از 
دستگاه تقنینی و اجرایی( مستقر، نهادهای حاکمیتی 
دیگری چون شورای نگهبان، سپاه، بسیج و صداوسیما را 
ایجاد کند که باقی به بقای کلیت نظام بوده، خط مشی  ها 
و موازینی که بر وفق آن عمل می کند، به جهت تغییراتی 
که در آرای عمومی واقع می ش��ود دستخوش تغییر و 
تشتت قرار نگرفته تا به این اعتبار بتواند حافظ و صائن 
اسالمیت نظام باشد؛ اگرچه این نهادسازی نیز موافق 
قانون اساس��ی بوده که خود، مؤیَّد ب��ه تأییدات عموم 

مردم است. 
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی

  ورزشي پرسپولیس با پیروزی مقابل 
پدیده در ضربات پنالتی به 
نیمه نهایی جام حذفی صعود کرد و حریف سپاهان شد. 
رقابت های ج��ام حذفی دی��روز با برگ��زاری یک بازی 
عقب افتاده از مرحله یک چهارم نهایی پیگیری ش��د و 
پرسپولیس در ورزش��گاه آزادی به مصاف پدیده مشهد 

رفت. 
بازی در نیمه اول با فوتبال محتاطانه دو تیم آغاز شد. 
هم برانکو و هم یحیی گل محمدی تیم های شان را در 
حالی راهی میدان کرده بودند که ابت��دا به دنبال گل 
نخوردن بودند تا در ش��رایطی ک��ه در دو قدمی فینال 
هستند، از جام حذفی کنار نروند. با این حال در دقایق 
ابتدایی مسابقه پدیده رو به جلوتر از پرسپولیس توپ 
را در زمین به چرخش در آورد و در دقیقه 12 توانست 
به گل برس��د و یک بر صفر از پرسپولیس پیش بیفتد. 
در این دقیقه پاس روی پای امین قاسمی نژاد به پشت 
مدافعان پرس��پولیس را محمدمه��دی مهدی خانی با 
فرار سریع و ضربه چیپ دقیق از کنار دستان بیرانوند 
عبور داد و در ادامه تالش شایان مصلح برای دفع توپ 

حاصلی به همراه نداشت تا گل اول پدیده به ثمر برسد. 
در ادامه بازیکنان پرسپولیس که با این گل در آستانه 
کنار رفتن از جام حذفی بودند، برای جبران گل خورده 
هجومی تر از شروع نیمه اول به بازی ادامه دادند و انتظار 
آنها برای گل مساوی طوالنی نشد و تنها هشت دقیقه 

بعد قرمز  ها به گل مساوی رسیدند. 
در دقیقه 20 کرنر ارس��الی مهدی ترابی از جناح راست 
پرسپولیس را ش��ایان مصلح با یک ضربه سر دیدنی از 
پشت محوطه شش قدم وارد دروازه میالد فراهانی کرد 
تا دو تیم در عدد یک مساوی ش��وند. پس از 20 دقیقه 
ابتدایی بازی که نسبتاً جذاب و پرهیجان دنبال شد، در 
ادامه روند دو تیم افت کرد و بیشتر بازی در میانه میدان 
در گردش بود و بازی محافظه کارانه ش��اگردان برانکو و 
گل محمدی سبب ش��د در 20 دقیقه پایانی نیمه اول، 
تماش��اگران حاضر در ورزش��گاه آزادی بازی سردی را 

شاهد نباشند. 
بازی محتاطانه دو تیم با شروع نیمه دوم هم ادامه پیدا کرد 
اما هر چه از دقایق بازی می گذشت، این پرسپولیسی  ها 
بودند که با برتری در میانه زمین، جریان بازی در اختیار 

گرفتند اما با وجود برتری نسبی قرمزها، کمتر موقعیت 
خطرناک��ی روی دروازه پدیده خلق ش��د ت��ا نیمه دوم 
برخالف 45 دقیق��ه اول بدون رد و بدل ش��دن گلی به 
پایان برس��د. جدی   ترین موقعیت این نیم��ه در دقایق 
پایانی به دست آمد و ش��وت روی پای امین قاسمی نژاد 
مهاجم پدیده را بیرانوند در دقیقه 94 وقت های تلف شده 
مهار کرد تا کار برای تعیین تیم صعود کننده به مرحله 
نیمه نهایی، به وقت های اضافه بکشد. تالش دو تیم در 
وقت های اضافه هم نتیجه ای نداشت تا پس از 120 دقیقه 

بازی، کار به ضربات پنالتی بکشد. 
در ضربات پنالتی برای پرس��پولیس احم��د نوراللهی، 
بودمیر و علی علیپور گلزنی کردند اما ضربه بشار رسن و 
مهدی شیری تبدیل به گل نشد، برای پدیده نیز بهنام 
برزای توپش را تبدیل به گل کرد اما مسعود ریگی، محمد 
حسین مرادمند و علی نعمتی ضربات شان را هدر دادند 
تا در نهایت پرسپولیس با نتیجه 3 بر 1 به نیمه نهایی جام 
حذفی صعود کند. شاگردان برانکو با این برد در مرحله 
نیمه نهایی حریف سپاهان ش��دند تا برنده این مسابقه 

حریف داماش گیالن در فینال جام حذفی شود. 
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در دیدار رئیس ستادکل نیروهای مسلح عنوان شد

 تأکید  مراجع 
بر تقویت  بنیه دفاعی کشور

   رئیس ستادکل نیروهای مس��لح روز گذشته در سفری 
یک روزه به قم، با علما و حض��رات آیات عظام تقلید دیدار و 
گزارش��ی از اقدامات و فعالیت های نیروهای مس��لح به آنها 

ارائه کرد |  صفحه 2

   امس��ال ماهي هاي قرمز ش��ب عید، رقیبي جدي پیدا کرده اند که به مراتب 
 از آنها دلرباتر اس��ت. ماهي هاي گورخري از همین حاال بازار دستفروشان را داغ 

کرده  است|  صفحه 3

   من به مسئوالن و دولتي ها نمي گویم چه کنند اما باید بنشینند، فکر کنند و به گونه اي عمل کنند 
که فریب آنها را نخورند و به امید آنکه حاال کاري بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند

    همه مشکالت کشور اعم از گراني ها، کاهش ارزش ریال و مسائل تولید داخلي قابل حل است 
اما نیازمند، صبر، تدبیر، اتحاد و جدیت مسئوالن است |   صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 عزت ملت يا كارآمدي دولت؟
 ادعايی ناصادق و كالمی نازيبا

صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  30 بهمن 1397   -    13جمادی الثاني 1440

سال بیست و یکم- شماره 5594 - 16 صفحه
قیمت:500تومان

 چرایي و چگونگي پایان دوره پهلوي ها 
در گفت وشنود »جوان« با دکتر شهریار زرشناس 

مسئوالن به امید اروپا خود و ملت را دچار مشکل نکنند
هشدار رهبر معظم انقالب درباره خدعه اروپایی ها

   سیاسي

سپاه کلید صادرات بنزین را 
برای دولت ساخت

 قرارگاه خاتم االنبیای سپاه با راه اندازي فاز سوم پاالیشگاه  
 ستاره خلیج فارس ابتدا ایران را به  خود کفایي در تولید 

فرآورده هاي نفتی و سپس به توانایی صادرات بنزین  رساند |  صفحه 12
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 20 میلیارد دالر سعودی 
برای جذب پاکستان 

 گزارش هاي کمیسیون شاهنشاهي 
آیینه فساد سیستماتیك است

گورخر در تنگ ماهي نوروز!
ماهي هاي »زبرا« تازه ترین قرباني سودجویان در عید باستاني شده اند

در شرایطی که مردم پاکستان با توسعه مناسبات با عربس�تان سعودی مخالف هستند اما دولت 
اسالم آباد بدون توجه به خواسته های مردمی، روابط با سعودی را در اولویت سیاست های خود قرار 

داده است


