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پسرعموها از زبان یکدیگر

روشنفکریعنیجالل،روحانییعنیطالقانی
حسین قدیانی

سخن بر س��ر دو انسان است؛
یاد
دو انس��ان از یک تب��ار ،از یک
دیار ،از یک آل ،از یک ایل ،از یک فامیل،
از ی��ک قال و قی��ل ،از یک قبیله ،از یک
قبل��ه ،از یک دین ،از یک آیین .س��خن
بر س��ر دو انس��ان اس��ت که یکی خوب
مینوش��ت و دیگری خوب میسرشت.
یک��ی خوب قلم م��یزد و دیگری خ��وب قدم.
یک��ی برای دی��ن ،از مردم میگف��ت و دیگری
ب��رای مردم ،از دین .یکی ترجمههایش را کتاب
میکرد و دیگ��ری تجربههایش را خطاب .یکی
معلم بود و دیگری معمم .یکی روش��نفکر مبارز
بود و دیگری روحانی بارز .یکی مس��لمان بود و
دیگری سلمان ...دیگری ابوذر ...دیگری روحانی
ام��ا روحان��ی مردمی ،روحانی خاک��ی ،روحانی
ضدغرب و ضدغربزدگی ،روحانی رک و راست،
روحانی س��اده ،ص��اف و بااخالص؛ ن��ه روحانی
فخرف��روش به عوامالناس ،نه روحانی متوهم ،نه
روحانی متکبر ،نه روحانی مغرور ،نه روحانی منم
منم ،نه آن روحانی که امام دل خون از ایش��ان
داشت و «آخوند آمریکایی» خطابشان میکرد.
آری! سخن بر سر جالل و طالقانی است .یکی ما
را به اینجا رساند که بنویسیم؛ «روشنفکر داریم
تا روش��نفکر!» و دیگری ما را بدینجا رساند که
بگوییم؛ «روحانی داریم تا روحانی!» فینفسه ،نه
روش��نفکر بودن مالک است و نه روحانی بودن
معیار که جالل چن��د صباحی ولو به اجبار پدر
درس ح��وزه خوانده ب��ود و طالقانی ولو به جبر
روزگار غیرمرتبط با محافل روش��نفکری نبود.
روش��نفکر اگر جالل نباشد و به جای مردم ،دل
در گرو اجنبی داش��ته باش��د ،وای بر روشنفکر.
روحانی اگر طالقانی نباشد و به جای مردم ،دل
در گرو اجنبی داش��ته باشد ،وای بر روحانی .دم
زدن از م��ردم اما فروختنش��ان به بیگانه یعنی
نفاق .دشمنی با دوست اما دوستی با دشمن و در
عین حال سخن گفتن از جانب مردم یعنی نفاق
اندر نفاق .نفاق ،نفاق اس��ت؛ روشنفکر و روحانی
نمیشناس��د .اگر آدمی دل را به جای خدا بدل
به جوالن دشمن دین خدا کند؛ خواه روشنفکر
باش��د ،خواه روحانی ،در وهله اول اتفاقا س��یلی
از همین کدخدا میخورد! غرب ،به روش��نفکر
غربزده ،نیز ب��ه روحانی غربزده ،جور دیگری
احترام و ذکاوت خود را نشان میدهد! تو وقتی
از نف��ع مردم خود به نفع منافع اجنبی بگذری،
چه روش��نفکر باش��ی ،چه روحان��ی ،چه کت و

ش��لواری باش��ی ،چه معمم ،عنقریب خواهی
فهمید که از گن��دم ری نخواهی خورد! و حتم
کن که نخواهی خورد! دشمن روی مهره
منافق سرمایهگذاری میکند لیکن باش
تا به وعده س��رخرمنش به اصحاب نفاق
عمل کند! صداقت ،صدق و روراستی اما
خصیصه مشترک جالل و طالقانی است.
جالل وقتی فهمید دل باختن به شرق-غرب آن
زمان! -س��ودایی بیسود است ،خیلی زود متنبه
ش��د و وقتی فهمید دل باختن به غرب ،دارد به
عادت جماعت روشنفکر بدل میشود ،خیلی زود
دست به کار نوشتن «غربزدگی» شد تا ناسزای
روشنفکران غربزده را به جان بخرد اما ناسزای
تاریخ را نه .طالقانی وقتی فهمید منافقین قصد
سوءاس��تفاده از صداقت کمنظیرش را دارند و در
یک کالم ،آدمبشو نیستند ،با آخرین خطبهاش در
نماز جمعه تهران ،ناسزای این گروهک را به جان
خری��د اما برای ابد نمادی ش��د از یک «روحانی
وارس��ته» ،نه یک «روحانی وابس��ته» .صدالبته
وابس��تگی آیتاهلل طالقانی و مرحوم آلاحمد به
همان بود که عالمه اقب��ال الهوری از آن تعبیر
به «خودی» میکرد« .خ��ودی» یعنی «مردم»
یعنی «ت��وده مردم» یعنی «هویت مردم» یعنی
«دین مردم» یعن��ی «پابرهنهترین گروه مردم»
یعنی «خدای مردم»« .خودی» یعنی به رسمیت
نشناختن اجنبی ،مش��روعیت ندادن به او ،باور
نکردن خنده او و عدم اعتماد به وعده او« .خودی»
یعنی ایمان به صدق وعده الهی« .خودی» یعنی
«دش��من چو از همه حیلتی فروماند ،سلس��له
دوس��تی بجنباند» فریب این سلسله دوستی را
نخوری و اال «به دوس��تی کارهایی کند که هیچ
دش��من نتوان��د» .جالل هم ش��وروی رفت ،هم
آمریکا و اگر خیل��ی زود فهمید که بیش از این
نباید خودش را در قفس شرق گرفتار کند ،اساسا
و اص��وال بینیاز از ورود به محبس غرب ،ملتفت
ذات پلید این مار خوشخط و خال شد و مبحث
«غربزدگی» را گشود.
آیتاهلل طالقانی هم وقتی در راس حکومت،
ولی فقیه را میدید «وابس��تگی به حکومت» را
عین «وابس��تگی به مردم» و این هر دو را عین
«وارس��تگی» معنی کرد تا وابسته به هیچ گروه
و هیچ گروهکی خوانده نش��ود .روشنفکرانی را
میشناسیم ایضا روحانینماهایی را که تا خرخره
وابسته به شیطان بزرگ هستند اما...
ادامه در صفحه 5

سند چهارم توافق
چرا انکار شد؟

رهب��ر معظم انق�لاب پس از
نگاه
آنک��ه نس��بت به اس��تراتژی
نفوذ جبهه استکبار به داخل کشور هشدار دادند
در دیدارهای��ی برخی مصادیق نفوذ را نیز معرفی
کردند .اصوال اس��تراتژی بلندمدت نظام س��لطه
براساس استعمار فرانو به گونهای است که عناصری
از ملت تحت اس��تعمار را تح��ت قبضه و تصرف
درآورد و بدون آنکه مردمان آن کشور از آن مساله
آگاه باشند ،از افرادی داخل آن کشور برای استحاله
استفاده میکند 3 .هشدار رهبر معظم انقالب در
دیدارهای پس از رو کردن دست دشمن در پروژه
نفوذ بدین قرار است:
الف -مشکالت فرهنگی موجب شده به قول خود
ایش��ان خواب از چشمانش��ان ربوده شود 2 .کار
اساسی و اصلی اس��ت که باید انجام بگیرد؛ یکی
تولیدات فرهنگی س��الم در زمینههای مختلف و
یکی جلوگیری از تولیدهای مضر و بهاصطالح متاع
مضر فرهنگی
و کاالی ّ
ب -ایشان همچنین فرمودند مجلس خبرگان باید
استقالل فکری داشته باشد ،زیرا استکبار درصدد
آن است که کلیشههای مورد نظر خودش را به همه
مردم دنیا تحمی��ل کند ،هم به آحاد ملتها ،هم
بویژه به مسؤوالن و موثران کشورها یعنی دولتها،
نمایندگان مجالس ،تصمیمگیران ،تصمیمسازان و
به قول خودشان اتاقهای فکر .متاسفانه دیده شده
برخی از کسانی که در اصطالح فرهنگ سیاست
تکنوکرات خوانده ش��ده و عموم��ا نزدیکان آقای
هاشمی و دولتهای سازندگی و یازدهم هستند با
ادبیاتی سخن میگویند که درست برخالف مبانی
اس�لامی است؛ با استفاده از تعابیری چون حقوق
«ش��ورای نگهب��ان در نظام
روزنه
حقوق��ی جمهوری اس�لامی
ایران به موج��ب اصول متعدد قانون اساس��ی از
جمله اصول  91تا  99قانون اساس��ی تش��کیل و
ایجاد شده است و کارویژههای مختلفی از جمله
نظارت بر قوانین از نظر مغایرت با ش��رع و قانون
اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر
انتخابات را بر عهده دارد .شورای نگهبان به موجب
یک دیدگاه جزئی از قوه مقننه است از این جهت
که اصول مربوط به آن در فصل ششم ذیل عنوان
قوه مقننه آمده است اما شورای نگهبان به جهت
صالحیتهایی که دارد نمیتواند به عنوان جزئی
ب آید .تفسیر قانون
از ارکان قوه مقننه به حس��ا 
اساس��ی و نظارت بر انتخاب��ات از جمله انتخابات
مجلس شورای اسالمی مانع از آن است که شورای
نگهبان را ذیل قوه مقننه برشماریم .کارویژههای
ش��ورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه و
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فرمانده ناجا در قرارگاه اربعین درمهران خبر داد

افزایش  5برابری
گیتهای مرزی اربعین

سازمان ملل تجاوز زمینی به یمن را محکوم کرد
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هشدارموشکی
انصاراهلل به عربستان

تبارشناسی افسران پروژه نفوذ
سیدمهدی حاجیآبادی

بشر ،دموکراسی و ..که عموما النه کرده در معاونت
زنان نهاد ریاستجمهوری و سازمان محیط زیست
و وزارت علوم و کار و ...هستند.
ج -س��وم اش��اره فرمودند نباید بهواسط ه لبخند
دش��من یا مس��اعدت کوتاهمدت او در موضوعی
خاص فریب خورد .مسؤوالن آمریکایی خیلی بد
حرف میزنند و باید تکلیف اینگونه حرفها روشن
ش��ود .دعوای داخلی آمریکا واقعی است اما آنچه
رسماً میگویند نیاز به پاسخ دارد و اگر پاسخ داده
نشود ،صحبت طرف مقابل تثبیت خواهد شد.
به هر ترتیب اسالم و نظام اسالمی هر دو یک
پدیدهان��د و مثل همه پدیدهه��ا خطراتی آنها را
تهدید میکند و وسیلهای برای مقابله نیاز است که
البته در خود اسالم قرار دارد .هدف دشمن بیرونی
به مخاطره انداختن موجودیت نظام همراه فکر و
دستگاه زیربنایی عقیده نظام اسالمی است .دشمن
درونی نیز خودیهایی هستند که متاسفانه بر اثر
خستگی یا اشتباه در فهم راه درست و احساسات
نفسانی و بزرگ انگاش��تن جلوههای مادی غرب
دچار آفتزدگی میشوند که طبیعتا خطرش بیش
از خطر اولی است.
در ک��وران حوادث دوران جن��گ به علت داغ
بودن فضای کشور چنین جریاناتی اجازه ظهور و
بروز نداش��تند اما پس از دفاع مقدس و فروکش
کردن احساس��ات ناشی از دشمن بیرونی ،برخی
دچار چنین تغییراتی شدند و نظام سلطه نیز تمام
هم و غم خود را مبنی بر یارگیری در داخل کشور

از میان این افراد به کار بست.
س��ربازان جبهه دشمن در داخل نظام را در 3
دسته میتوان به اختصار نام برد:
 -1آخونده��ای درب��اری :ام��روز اب��زار آمری��کا و
نظام سلطه به پش��توانه کارتلهای سرمایهداری
عمدت��ا صهیونیس��ت ،عمدتا هم��ان آخوندهای
درب��اری مزدور ،قلمفروش و دینفروش هس��تند
که میتوان اثر انگش��ت پلیدشان را در بسیاری از
نفاقافکنیها و توطئهپراکنیها مش��اهده کرد .از
اختالفاندازی میان مذاهب اس�لامی به نام دین
گرفت��ه تا پررنگ کردن قومیتها در مقابل عنصر
اسالمیت و متاسفانه عدهای نیز در این میان نقش
پیادهنظام دش��من را بازی کرده و چون عروسک
خیمهشببازی به رقص و پایکوبی با ساز آخوندهای
درباری پرداختند .حوادث جاری و خونریزیهای
داعش و تروریس��تهای مول��ود همین مدرنیته
فعال آخوندهای وابسته به سرویسهای جاسوسی
بیگانهاند .جرگه دیگر این آخوندهای درباری آنهایی
هستند که مدام به بهانه اسالم رحمانی به تساهل و
سستی در دینداری کمک میکنند.
 -2براس��اس اس��تعمار فرانو چنانکه عنوان شد
استکبار کاری میکند که عناصری از داخل ملت
ب��دون اینکه بدانند به او کمک کنند .اصوال هدف
دشمن زدن عقبه فکری نظام اسالمی است و چه
کس��ی بهتر از عمامه به س��رهای خسته از جهاد
و مقاومت که دچار چرب و ش��یرین دنیا شدهاند
برای ایجاد انحراف در مس��یر امام و مبانی فکری

مبناوتحلیلحقوقینظارتاستصوابیشوراینگهبان
محمد مهاجری

*

بس��یاری نهادهای دیگر قابل مقایسه است .نهاد
دادرس اساس��ی ،نظارت بر قوانی��ن و مقررات را
برعهده دارد .نظارت در لغت به معنای مراقب بودن
و نگریستن آمده است و در ادبیات فقهی -حقوقی
نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطالعی یا
استطالعی تقسیم کردهاند.
نظارت اس��تصوابی گونهای از نظارت است که
بای��د همه اقدامات منظور الیه توس��ط مقام ناظر
تایید و تصویب ش��ود .مانند نظارت مدعیالعموم
(دادس��تان) بر فروش اموال محجور توسط قیم و
موارد دیگر .در واقع نظارت اس��تصوابی نظارت در
معنای واقعی کلمه است که نوعی نظارت اثرگذار
است .از سوی دیگر نظارت اطالعی یا استطالعی
نوعی از نظارت اس��ت که مقام ناظر صرفاً از همه

وقایع و اتفاقات باید مطلع باش��د و در نفس عمل
دخالتی ندارد .در حقیقت نظارت اطالعی نمیتواند
ب آید.
نوع کارآمدی از نظارت به حسا 
ش��ورای نگهبان ب��ه موجب اص��ل  99قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،عهدهدار نظارت بر
انتخابات است .این اصل در این باره مقرر میکند:
«ش��وراي نگهبان نظ��ارت ب��ر انتخابات مجلس
خبرگان رهبري ،رياستجمهوري ،مجلس شوراي
اس�لامي و مراجعه به آرای عمومي و همهپرسي
را برعهده دارد» .همه انتخاباتهای کش��ور تحت
نظارت شورای نگهبان است .اما نکته حقوقی این
اصل ،این اس��ت که نظارت شورای نگهبان که در
این اصل آمده است از کدام دسته نظارتهاست؛
نظارت استصوابی یا نظارت اطالعی؟ هیات مرکزی
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جمهوری اسالمی که همان ایمان مردم است .اینها
اگرچه خودی هستند اما سرباز دشمنند و آنان نیز
رویشان سرمایهگذاری میکنند .چنانکه علنا در
فتنه  88از آنها حمایت رسانهای و مالی کردند و
پس از انتخابات  92نیز تمام قد به حمایت از آنان
پرداختند .در سالهای گذشته حزب مشارکت و
در ح��ال حاضر ،حزب اتحاد ملت را که تنها نقاب
و نامی عوض کرده اس��ت میتوان مصداق چنین
جریانی دانست.
 -3دسته سوم طیف روشنفکری است که مسلح
ب��ه ابزار هنر و قلم و ادبیاتند و هیچ س��ازگاری با
عناصر اس�لامیت نظام چون تق��وا ،دین ،ایمان و
امثالهم ندارند .طبیعتشان این است که اهل خطر
و وارد شدن به صحنههای سخت و دشوار نیستند
و سازماندهیشان نیز توسط دستهای بیگانه است
که عموما در داخل کشور از طرف سفارت فرانسه
و انگلیس و آلمان تغذیه شده و میشوند .احساس
میشود در سینما ،مطبوعات ،رادیو و تلویزیون جا
خوش کردهاند و ابتدا با حرکات فرهنگی آغاز کرده
و پس از مدتی سیاست را نیز چاشنیاش کردهاند.
طبیعتاً چون اصولش��ان براساس ایمان و اعتقاد
نیست و منافع مادی و سرسپردگی سفارتخانههای
غربی در میان اس��ت ،حرفش��ان از روی ایمان و
اعتقاد نیس��ت و تنها ظاه��ری زیبا دارد .طبیعت
اهل قلم و روشنفکرجماعت مادیمسلک چنین
است که در میان سخن چنان زمین و آسمان را به
هم میدوزند که مخاطب خیال کند سوختهجانی
است عارفمسلک! در حالی که با بررسی بیشتر جز
بندگی پول و بوی َعفِن پست و منصب و شهرت
چیز دیگری نیست.
انتخابات در سال  1370از شورای نگهبان در این
باره درخواست نظر تفسیری کرده بود و از آنجا که
شورای نگهبان به موجب اصل  98قانون اساسی
تفس��یر این قانون را برعهده دارد درباره اصل 99
نظر تفسیری خود را اعالم کرد.
در ای��ن نظ��ر ط��ی ش��ماره  1234در تاریخ
 1370/3/1آمده اس��ت« :نظارت مذکور در اصل
 99استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی
انتخابات از جمله تایید و رد صالحیت کاندیداها
میشود» .به موجب اصول حقوق اساسی ،تفسیر
قانون اساسی در حکم قانون اساسی است بنابراین
تفسیر شورای نگهبان امری در حکم قانون اساسی
است لذا از نظر حقوقی معتبر و الزماالجراست.
به نظر میرس��د نظارت اس��تصوابی ش��ورای
نگهبان در عرصه نظر هم قابل دفاع باشد .ادلهای که
میتوان در این باره مطرح کرد ،بدین قرار است که...
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