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 اولین هتل زیرزمینی دنیا در چین

 

در کنج روستای صالح سرا شولم بخش سردار جنگل شهرستان فومن در خانه ای 
فریبا  نام  به  می کند  زندگی  دختری  می دهد  گل  کاه  بوی  هنوز  قدیمی که 
انسانها  مهر،  گزارش  می کند.به  فرق  همه  با  او  برای  زندگی  رنگ  معصومی که 
از دست ندهند پی به ارزش آن نمی برند و قدر  تا چیزی را که دارند  معموال 
نعمت هایی را که دارند نمی دانند و تا مصیبتی وارد نشود قدر لحظات زندگی را 
نخواهند دانست.گاهی چنان غرق در نعمت، راحتی و آسودگی اند که با بی خیالی 
به جای شکر از خدا گله مند و شاکی اند. گاه در زندگی با افراد و مسائلی برخورد 
باشند  آئینه ای  شاید  و  است  زندگی  مسیر  تغییر  برای  تلنگری  که  می کنیم 
تا تصویر خود و زندگی درآن روشن  افراد قرار می گیرد  ناخواسته برسرراه  که 
بخش  شولم  سرا  صالح  روستای  کنج  در  کبود  آسمان  این  زیر  شود.در  دیده 
سردارجنگل شهرستان فومن در خانه ای قدیمی که هنوز بوی گاه گل می دهد و 
برای رفتن به آنجا باید از مسیر سخت و خاکی گذشت دختری زندگی می کند 
که رنگ زندگی برای او با همه فرق می کند، در دستان نحیف فریبا معصومی  
27 ساله و با 70 سانت قد و 15 کیلو وزن دنیایی از هنر را می توان سراغ گرفت.

هنر تنها سرگرمی  من است
دختری که با معلولیت کامل قادر به حرکت نیست و کل شبانه روز به صورت دراز کشیده به فعالیت می پردازد، در نگاه اول گمان می کنی 
با کودکی هم صحبت می شوی اما با شنیدن حرف هایش می فهمی که با روحی بزرگ، بخشنده و سپاسگزار حرف می زنی.فریبا معصومی با 
خنده و مهربانی با خبرنگار ما به صحبت می نشیند و می گوید: هنر تنها سرگرمی من است که میل به زیستن و شعله امید را در دلم روشن 
نگه می دارد.وی با بیان اینکه از 11 سال پیش تاکنون به فعالیتهای هنری روی آورده است، افزود: هنر بافندگی، بافتن گیوه، شال گردن، 
ترمه دوزی، گل سازی و کشیدن نقاشی را بدون رفتن به کالس و آموزش و با تخیل قوی و استعداد بی نظیرش انجام می دهد.این هنرمند 
معلول فومنی اظهارداشت: روزهایی بود که حتی پول خرید کالف برای بافتن گیوه و غیره را نداشتم و به دلیل هزینه های زیاد، منجوق 
کاری و ترمه دوزی را کنار گذاشتم.وی گفت: من به هنر عشق می ورزم و توانستم در یک نمایشگاه در مجتمع خاتم االنبیای)ص( رشت 
به خیلی ها ثابت کنم که می توانم و معلولیت محدودیت نیست، به طوری که خیلی ها به دلیل سرعت در بافندگی به من لقب اره موتوری 
می دادند.فریبا معصومی نقاشی هایش را نشان می دهد، در یک نقاشی حرم امام حسین)ع( را کشیده است. وقتی از وی درباره امام حسین 
)ع( سوال می شود اشک از چشمانش جاری و می گوید: این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست.وی ادامه می دهد: امام حسین )ع( را 
دوست دارم و تنها کاری که از دستم برمی آید در محرم و عاشورا با تمام وجودم تنها با پاک کردن نخود و لوبیا در پخت آش نذری کمک 

و برای پدر و مادرم دعا می کنم امیدوارم از من راضی باشند.
بهترين مادر دنيا را دارم

این هنرمند فومنی با انگشت خود مادرش را نشان می دهد و می گوید: بهترین مادر دنیا را دارم، مادری که 27 سال کار نگهداری و تر 
خشک کردنم به عهده اوست و خم به ابرو نیاورده است، به راستی بهشت زیر پای مادر من است و پدری که رنج در دستانش پینه بسته 
است.وی سه خواهر و دو برادر دارد که همه از سالمت برخوردارند.فصل تابستان این معلول هنرمند را می آزارد. به دلیل نداشتن امکانات 
خنک کننده بدنش خیس عرق و زخم می شود، فریبا از عید خوشش نمی آید چون می گوید: در خانه باید بمانم و به دلیل راه دور و نامناسب 
روستا کسی به من سر نمی زند.وی می گوید: فقط با خدای خود درد دل می کنم و برای این کار نخست قرآن را باز می کنم چون می دانم از 
این طریق خدا صدای مرا می شنود، از خدا می خواهم اول به همه مریضان و بعد به من سالمتی دهد.فریبا معصومی از این که به دلیل دوری 
روستا مکانی برای فروش صنایع دستی خود ندارد بسیار غمگین است، و از اینکه با ماهیانه 40 هزار تومان که از بهزیستی می گیرد آن 
هم پس از چند ماه حتی قادر به تهیه اولیه نخ و کاموا خود نیست. او از نداشتن حمام در خانه خویش گله مند است.وی در ادامه می گوید: 
درخواست من برای دریافت یک کالسکه با بی توجهی مسئوالن بهزیستی فومن مواجه می شود. به ناچار کالسکه ای را آزاد خریداری کردیم.

فریبا معصومی با اشاره به اینکه همه از ضعف جسمانی وی مطلع اند، می گوید: به بهانه اینکه تخت خواب در سایزمن نیست از دادن تخت 
مناسب به من خودداری می کنند و خوابیدن من در زمین باعث مریض شدنم می شود با اینکه دفترچه بیمه دارم هزینه ویزیت از من دریافت 
می شود، بیشتر اوقات درد را تحمل می کنم و به دکتر نمی روم. در عین حال فریبا معصومی از اینکه بهزیستی استان برایش معلمی گرفته تا 
ادامه تحصیل دهد، خوشحال است.به گزارش مهر سبک و امکانات زندگی این اشخاص با توجه به شرایط خاص با افراد عادی باید متفاوت 
باشد. باید اذعان کرد: وجود این افراد در جامعه زنگ بیدار باش برای انسانیت خفته بشر است. این افراد سربار جامعه نیستند بلکه تلنگری 
هستند برای وجدان های خواب آلود و انسان های غرق دنیا و زیور آالت دنیوی، همان هایی که در ساحل نشسته شاد و خنداند و بی خبر 
از این که یک نفر دارد، می سپارد جان.به هر حال گوش دادن به صحبت های این قشر از جامعه انسان را به زندگی واقعی سوق می دهد و 

همچنین گذشت، شکرگزاری و تالش را به انسان می آموزد
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به  الریجانی  آملی  آیت اهلل  به  خطاب  نامه ای  در  جمهور  رییس 
نوشت:  و  پرداخت  اوین  زندان  از  خود  درخواست  کامل  تشریح 
مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصالح ریشه ای امور کشور 

هستم.
 محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسالمی ایران  در نامه ای به 
آیت اهلل صادق الریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی 
اندیشی قوه قضائیه در اجرای  یا مصلحت  اجازه، موافقت و  لزوم 
وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: 
به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند 
شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصالح 
از  سرکشی  با  مطمئناً  و  هستم  کشور  امور  ای  ریشه  و  اساسی 
زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت 
حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به 

ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه 
قضائیه، تصریح کرد: اتفاقاً رفع ریشه ای مشکالت مزمن اقتصادی 
کشور ایجاب می نماید که عالوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه 
های  رانت خواری  و  اقتصادی  مفاسد  با  برخورد  و  عدالت  اعمال 
تمهید  در  که  اقتصادی  عمومی  امنیت  ایجاد  و  خاص  ای  عده 
برنامه-های  و  سیاستها  بودن  بخش  اثر  و  اقتصادی  سالم  فضای 
اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی 
قرار گیرد اموری که جزء وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این 
اعتقاد  به  که  جایی  تا  است  کرده  ممتاز  را  قوه  این  نقش  جهت 
است.  قضاوت  الینفک حکومت  و  قطعی  وظیفه  علما  از  بسیاری 
متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه 

در دسترس نیست.
قضائیه شرح  قوه  رییس  به  نژاد  احمدی  نامه دکتر محمود  متن 

زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیت اهلل صادق الریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه

سالم علیکم
محرمانه«  ُمهر«خیلی  با  که  جنابعالی   91.07.30 مورخه  پاسخ 
نحوه  از  اینجانب  نگرانی  تشدید  موجب  و  واصل  گردید  ارسال 
قوه  محترم  ریاست  سوی  از  اساسی  قانون  متعدد  اصول  اجرای 
از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی  قضائیه گردید. 
ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات 

زیر را متذکر می گردم:
قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان  بر اساس اصل 113   -1
منتخب ملت باالترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس 
قوه مجریه و به عالوه مجری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری 
با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. 
متن اصول فوق کامالً روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از 
منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در 
متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و 
تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار 

خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.
اصول  اجرای  نحوه  بررسی  قانونی،  وظیفه  اساس  بر  اینجانب   -2
برنامه  در  را  دادرسی  نحوه  جمله  از  قوه  آن  در  اساسی  قانون 
کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و 
مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها 
خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات الزم برای 
اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص 
مقدس  در مشهد  قضایی  مسئولین  مورخه 91.04.06  در جلسه 
نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت 
حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله 
اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 

، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعالم نمودم.
3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی 
برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم 
تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد 
باید یادآور شوم که  اید که موافق نیستید.  بار هم فرموده  و یک 
در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی 
قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی 

نشده است.
چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر 
این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود 
تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم 
با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده 
و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قباًل اعالم کرده 
اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون 
اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. 
اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات 

و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.
4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به 
معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب )آقای 
جوانفکر مدیر روزنامه ایران( مشغول تحمل کیفر در زندان اوین 
است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام 
بعدی  ریاست جمهوری  انتخابات  به  نزدیک  اینکه  یا  و  شود  می 
هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت 

از مجرم تلقی فرموده اید:
اوالً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید 
امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.

ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص 
سیاسی خود حکمی صادر نمائید.

آتی  انتخابات  در  اوین  زندان  یا  و  قضائیه  قوه  بناست  مگر  ثالثاً 
نقشی ایفا نمایند.

در  مندرج  وظایف  اجرای  و  کاری  های  برنامه  جنابعالی  آیا  رابعاً 
قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.

اید.  از مجرم« زده  اتهام » حمایت  اینجانب  به  به راحتی  خامساً 
بر خالف عدالت می  را  آقای جوانفکر  علیه  اینجانب حکم  گرچه 
ایشان در حال تحمل مجازات  و  تمام شده  ولیکن محاکمه  دانم 
است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی 
شود. به عالوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه 

کاری اینجانب بوده است.
در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت 

و مجری قانون اساسی است اتهام
جز  خاصی  پشتیبان  که  مردم  آحاد  برای  توان  می  آیا  زنید  می 
عمیق  احترام  ضمن  بود.  متصور  قضایی  امنیت  ندارند  خداوند 
باید  قضائیه  قوه  شریف  کارکنان  و  متعهد  قضات  عظیم  خیل  به 
اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین 
بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد 
سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. الزم به 
ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن 

هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.
تواند  قانون اساسی می  آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول  سادساً  
یا  و  متوقف  مسئول  یک  مسئولیت  مختلف  سالهای  تاثیر  تحت 
دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در 

قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.
ایجاب  کشور  اقتصادی  مزمن  مشکالت  ای  ریشه  اتفاقاً رفع  سابعاً 
می نماید که عالوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت 
و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و 
ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی 
نقش  دولت  اقتصادی  های  برنامه  و  سیاستها  بودن  بخش  اثر  و 

تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری 
که جزء وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه 
را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه 
قطعی و الینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و 

دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل )ره( زندان باید دانشگاه باشد 
و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، 
روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان 
و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار 
می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای 
ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد 

خواهد کرد.
های  بودجه  پرداخت  نیز  اینجانب  که  است  قبول  قابل  آیا  تاسعاً 

کالن به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.
5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 
اعالم می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله 
کامل  اجرای  به  مصمم   ،121 اصل  شرعی  سوگند  و   113 اصل 
و  هستم  کشور  امور  ای  ریشه  و  اساسی  اصالح  و  اساسی  قانون 
مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول 
قرار  بررسی  مورد  را  ملت  اساسی  حقوق  رعایت  و  اساسی  قانون 
داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم 

خواهم کرد. انشاء اهلل .
لطف  و  دلسوزان  و  قوا  همه  یاری  سنگین  وظیفه  این  انجام  در 

خدای متعال را می طلبم.

محمود احمدی نژاد

نامه تند و تامل برانگیز احمدی نژاد به رئیس قوه قضائیه

حکایت شما حکایت سلطاني است که امالک مردم 
را غصب کرده و به همه مي گفت چرا رعایت ملک 

سلطان نمي کنید؟!
دو سال پیش گفتم بیایید از زندان ها بازدید کنید...

قاطعانه از هرگونه حرکت تعّدي گونه و دخالت نابجا 
ممانعت خواهم کرد.

آیت اهلل آملی الریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال 
نامه ای،به موارد مندرج در نامه اخیر رییس جمهور 

پاسخ داد. 
متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: 

دکتر محمود احمدي نژاد   
رئیس محترم جمهوري اسالمي ایران 

همزمان  را  شما   91/8/1 مورخه  نامه  بعدازسالم، 
بسیار   . نمودم  دریافت   ، رسانه ها  در  آن  انتشار  با 
از  پس  و  کنوني  خاص  شرایط  در  که  متأّسفم 
برضرورت  دائر  رهبري  معظم  مقام  ي  رهنمودها 
حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکالت مردم ، 
شاهد چنین مکاتبات رسانه اي هستیم. از باب انجام 
وظیفه و تنویر افکار عمومي و دفاع از قانون اساسي و 
حقوق عامه و جلوگیري از انحرافات و قانون گریزي 
ها ناچار از توضیحات زیر مي باشم و همانطور که در 
نامه محرمانه گفته ام : این سطور را مي نگارم تا در 

ذاکره تاریخ بماند . 
حمالت  مقابل  در  که  است  مدیدي  مّدت   -1
واقع  خالف  نسبت هاي  و  قانوني  غیر  و  غیرمنطقي 
اختیار  سکوت  آن،  مسئوالن  و  قضائیه  قوه  به  شما 
و  نظام  مصالح  رعایت  سکوت  این  مبناي   . کرده ام 
تبعّیت از فرامین مقام معظم رهبري در عدم تقابل 
مسئوالن و خصوصاً سران قواست.لذا پاسخ نامه اّول 
را به صورت » خیلي محرمانه« ارسال داشتم تا این 
متأسفانه شما   . باشم  کرده  رعایت  را  اهم  مصلحت 
به بهانه » حقوق اساسي ملت « نامه دومتان را نیز 
 ، نادرست  سخنان  بر  عالوه  که  کرده اید،  رسانه اي 
نسبت هاي ناروا و خالف واقع بسیاري در آن مطرح 
واقع  خالف  نسبت هاي  این  بر  سکوت  اید.  کرده 
واقع  زند که شاید  ره  را  اذهان  پاره اي  است  ممکن 

امر همین است که مي گویید. 
2 - مبناي باطلي که تقریباً اکثر دعاوي شما بر آن 
واضح  و  گیرد  قرار  مداّقه  مورد  باید  گشته،  استوار 
گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده اید 
بلکه متعمدانه علي رغم همه تصریحات قانون اساسي 
و تفسیرهاي روشن شوراي محترم نگهبان برآن پاي 
نادرستي  کشي هاي  دیگران خط  براي  و  مي فشرید 
ترسیم مي نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق 
خود مي نمایید. حکایت شما حکایت سلطاني است 
که اموال و امالک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود 
و به ملک خود منّضم ساخته بود و به همه مي گفت 

چرا رعایت ملک سلطان نمي کنید!! 
اساسي  قانون   113 اصل  براساس   « گفته اید   -  3
جمهوري  اساسي  قانون  مجري  جمهوري  رئیس 
معناي  معتقدید  قاعدتاً  و   .  » است  ایران  اسالمي 
 . است  ها  حیطه  همة  در  اساسي  قانون  اجراء  آن 
از  فهم  این  اگر  که  نیندیشیده اید  خود  با  واقعاً  آیا 
قانون اساسي درست باشد، پس معناي تفکیک قوا و 

استقالل آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي 
بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود. 

براي تنویر خاطر حضرتعالي نّص اصل پنجاه و هفتم 
قانون اساسي را مي آورم:

عبارتند  ایران  اسالمي  در جمهوري  حاکم  قواي   «  
، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر  از قوة مقّننه 
اصول  طبق  بر  اّمت  امامت  و  امر  مطلقه  والیت 
از  این قوا مستقل  اعمال مي گردد.  قانون  این  آیندة 
یکدیگرند. « اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس 
جمهور مجري قانوني اساسي است و معنایش هم این 
است که همة نهادها و دستگاه ها و قواي مذکور در 
بفرمایید  اجرا مي گردند،  این  اساسي مشمول  قانون 
معناي استقالل قوا از یکدیگر چیست ؟ عالوه بر نکته 
ششم  و  پنجاه  یکصدو  اصل  صدر  به  نگاهي   ، فوق 
بیندازید: » قوة قضاییه ، قوه اي است مستقل که ...« 
اگر بنا باشد »مجري« قانون اساسي در قوة قضاییه 
معنایي  چه  استقالل  این   ، باشد  رئیس جمهور  هم 

دارد؟! 
اساسي  قانون  هفتم  و  پنجاه  و  یکصد  اصل  در   -  4
قوة  هاي  مسئولّیت  انجام  منظور  به   «  : است  آمده 
قضاییه در کلّیة امور قضایي و اداري و اجرایي، مقام 
رهبري یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایي و 
مدیر و مدبّر را براي مّدت پنج سال به عنوان رئیس 
قّوة  مقام  عالي ترین  تعیین مي نماید که  قّوة قضاییه 
قضاییه است .نّص این اصل که اجراي مسئولیت هاي 
گذاشته  قضاییه  قوة  رئیس  عهدة  به  را  قضاییه  قوة 
است جایي براي »مجري« دیگري باقي نمي گذارد. 

5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضاي 
قانون  تفسیر  مسئولیت  که  نگهبان  شوراي  محترم 
 ، آمد  خواهد  آن  داستان  و  دارند  بعهده  را  اساسي 
به  آن  تعمیم  و  اجرا  مسئولیت  تفسیر  که  معتقدیم 
همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. با این 
به فهم  باید  اینجانب  بفرمایید به چه منطقي  وجود 

شما از قانون اساسي تمکین کنم ؟! 
دو  قوه  دو  رئیس   : است  روشن  مسأله  صورت 
برداشت مختلف از قانون اساسي دارند: بنده حیطة » 
مسئولیت اجرا« را منحصر در قوه مجریه مي دانم ) به 
قرینه همة آنچه آوردم( و شما آن را عام و شامل همه 
قوا و دستگاهها ) حسب ظاهر نامة ارسالي و پاره اي 
از  فارغ  فعاًل  و   ،  ) دیگر  گریخته  و  جسته  سخنان 
صحت ادله و استدالالت ، به چه دلیل باید به نظریّه 
اي که آن را صددرصد خطا مي دانم تمکین کنم و 
براي شما در امور اجرایي قوة قضاییه و یا نظارت بر 

آن حقي و شأني قائل باشم؟! 
6 - اگر به هر دلیل بین رؤساي قوا و مسئولین در 
صراحت  به   ، داد  روي  اختالفي  اساسي  قانون  فهم 
اساسي  قانون  تفسیر  رسمي  مرجع   ، اساسي  قانون 
، شوراي  بود  امور خواهد  این  در  الخطاب  که فصل 
محترم نگهبان است . شوراي محترم نگهبان در رأي 
تفسیري مّورخ 91/4/12 خود به روشني آورده است 
بر اساس اصل 113، حق نظارت  که رئیس جمهور 
بر اجراي قانون اساسي ندارد. اکنون بفرمایید چرا و 
به چه مجّوزي به خود حق مي دهید در مقابل رأي 
براساس  ننمایید.  تمکین  نگهبان  شوراي  تفسیري 

قانون  تفسیر   « اساسي:  قانون  هشتم  و  نود  اصل 
اساسي به عهدة شوراي نگهبان است که با تصویب 

سه چهارم آنان انجام مي شود.« 
7 - شما حتماً به نظریه تفسیري اخیر شوراي نگهبان 
واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون 
از  قواي دیگر  علیه  فرافکني  با  و  ایستاده اید  اساسي 
پذیرش آن شانه خالي مي کنید. براي تذّکر مجدد به 
حضرتعالي و براي اطالع عموم مردم شریف مان متن 

تفسیر شوراي محترم نگهبان را در اینجا مي آورم: 
نظر شوراي نگهبان 

مورخ   91/31/46909 شماره  نامه  به  عطف   «
در  تفسیري  اظهارنظر  بر  مبني   ،  1391/3/17
خصوص اصل 113 قانون اساسي موضوع در جلسه 
و  بحث  مورد  نگهبان  شوراي   1391/3/31 مورخ 
اعالم  زیر  شرح  به  شورا  نظر  و  گرفت  قرار  بررسي 

مي گردد: 
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است که 
مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، 

امري غیر از نظارت بر اجراي قانون اساسي است. 
شامل   113 اصل  در  جمهور  رئیس  مسئولیت   -2
تشخیص،  اساسي  قانون  که  نمي شود  مواردي 
وظایفي  و  اختیارات  اعمال  کیفیت  و  نوع  برداشت، 
را به عهده مجلس خبرگان رهبري ، شوراي نگهبان 
شوراي  مجلس  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع   ،
دیگري  دستگاه  و  مقام  هر  و  قضائیه  قوه  اسالمي، 
یا وظیفه اي محول  اختیار  آنها  به  اساسي  قانون  که 

نموده است. 
رئیس  اساسي  قانون  موجب  به  که  مواردي  در   -3
جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد 

هیچگونه تشکیالتي را هم ندارد. « 
رئیس  نظارت  صراحتاً  اینکه  بر  عالوه  تفسیر  این   
 ، مي کند  نفي   ،113 اصل  حسب  به  را  جمهور 
در  مذکور  وظایف  حیطه  در  نیز  را  وي  مسئولیت 
نهادها  و  دستگاه ها  و  قوا  دیگر  براي  اساسي  قانون 

منتفي مي داند . 
 ، شما  دغدغة  واقعاً  آیا   . جمهور  رئیس  جناب   -  8
صیانت از حقوق اساسي مردم است؟ در این صورت 
مردم  اساسي  که سند حقوق  اساسي  قانون  به  باید 
است احترام بگذارید و در موارد اختالف، به داوري 
کنید  تمکین  کرده،  تعیین  اساسي  قانون  خود  که 
قانون  در  مذکور  اختیارات  از  فراتر  اینکه همواره  نه 
قوا  سایر  به  نسبت  شخصي،  تفسیري  با  و  اساسي، 
مدعي شوید و بي جهت و بدون دلیل، موجب تنش 
در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتي براي معاندین و 

دشمنان انقالب فراهم آوردید. 
9-  در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید 
، نسبت به سرکشي  از قوه قضاییه  از استیذان  قبل 
باید   « آورده اید  مي کردید،  ریزي  برنامه  زندان ها  به 
یادآور شوم که در اصول قانون اساسي، لزوم اجازه یا 
موافقت و یا مصلحت اندیشي قوه قضائیه در اجراي 
وظایف قانوني رئیس جمهوري پیش بیني نشده است 
و  است  این سخن درست  کبراي  البته  و صد  .البته 
کسي را در آن تردیدي نیست . تمام سخن در تطبیق 

 نادرست شما است .
رئیس  آقاي  که  ننوشته اند  اساسي  قانون  اصول  در   
برود  زندان ها  به  مي تواند  کرد  اراده  هرگاه  جمهور 
ولو  دادگاهي  هر  در  و  کند  زنداني صحبت  هر  با  و 

غیرعلني حضور پیدا کند. 

رئیس  اجراي  است: مسئولیت  این  با شما  ما  سخن 
جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته 
دیگر  وظایف خاص  پاره اي  قوا  سران  سایر  همچون 
هم دارد که درحّد قانون اساسي معتبر است همچون 
شوراي  ریاست  ملّي،  امنیت  عالي  شوراي  ریاست 
انقالب فرهنگي و غیر آن . در هر حال به حسب نّص 
قضائیه  قوة  انجام مسئولیت هاي  براي  اساسي  قانون 
در کلّیه امور قضایي و اداري و اجرایي ، رئیس قّوة 
قضاییه از ناحیة رهبري تعیین مي شوند و عالي ترین 
و  دادگاهها   ، قانون  طبق   . است  قضاییه  قوة  مقام 
این  با  قضاییه اند  قوه  از  بخشي  تابعه  سازمانهاي 
زندان ها  به  سرکشي  که  مي فرمایید  چگونه  حساب 

نیاز به هماهنگي و موافقت قوة قضاییه ندارد. 
10 - آورده اید: 

» چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت 
نمي دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت هاي قوه قضاییه 
حاکم باشد آیا نمي شود تّصور کرد که برخي از اصول 
مصلحت  با  مردم  اساسي  حقوق  و  اساسي  قانون 
متوقف  قضاییه  قوة  و تشخیص شخصي در  اندیشي 
شده و یا نادیده انگاشته مي شود.« البته این نسبت 
خالفي است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته ام که 
بلکه  نمي دانم،  مصلحت  به  را  اساسي  قانون  اجراي 
راستاي  دقیقاًدر   ، بنده  اندیشي  مصلحت  عکس  بر 
از  ممانعت  و  اساسي  قانون  دقیق  اجراي  بر  تحفظ 
دخالت هاي بیجا و خارج از حدود قانوني بوده است ، 
و اگر آن زمان کسي در این تردید داشت ، اکنون با 
رفتارهاي نامتعارف و نامه پراکني هاي علني ، دیگر 

در این نکته کسي تردید نمي کند. 
11 - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خالف دیگري 
 « گفته اید:   ، داده اید  نسبت  اینجانب  به  که  است 
وجود  که  کرده اید  اعالم  قباًل  جنابعالي  متأسفانه 
هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون 
اساسي است را قبول ندارید که در این مورد حضوري 
اقدامات  از  بخشي  ظاهراً  متأسفانه  اّما  دادم.  تذّکر 
همین  با  رسانه ها  و  مطبوعات  دربارة  قضاییه  قوة 
اعالم  صراحتاً  اینجا  در  بنده  مي گیرد«  انجام  نگاه 
است  کذب  و  واقع  خالف   ، نسبت  این  که  مي کنم 
حضوري  حضرتعالي  که  نمي آورم  هم  خاطر  به  و   .
در این باره اشاره اي کرده باشید . ولي در هر حال 
نگفته ام  زماني  در هیچ  و  موضعي  در هیچ  اینجانب 
که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون 
اساسي است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدي 

دارید اقامه کنید. 
و  گفته ام  جلسات  برخي  طي  در  بنده  آنچه   -  12
مضبوط هم هست  و کاماًل هم از آن دفاع مي کنم 
این است که فرق است بین » مشروط بودن رسیدگي 
به جرائم سیاسي و مطبوعاتي به حضور هیأت منصفه 
در محاکم دادگستري « که نّص قانون اساسي است 
و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین » الزام 
قاضي به تبعّیت از رأي هیئت منصفه ولو اینکه آن 
را خالف بداند «. این دّومي مطلبي است که آن را 
قبول ندارم و آشکارا هم مي گویم و موضع شخصي 

بنده هم نیست، 
موضع اکثریت یا همه فقهاي محترم شوراي نگهبان 
بودن  شرع  خالف  احراز  طریق  آنان  نظر  که  است 
قانون  قوانین و مقررات و حتي اطالقات و عمومات 
اساسي است. و در قانون اساسي نه فقط مطلبي علیه 
خواهد  که  توضیحي  به  آن  ذیل  بلکه   ، نیامده  آن 

دو  تفکیک  عدم  متأسفانه  ادعاست.  مؤید   ، آمد 
مطلب فوق که ظاهراً تا حدي دقت مي طلبیده است، 
منجر به نسبت دادن چنین مطلب خالف واقعي به 

اینجانب شده است. 
بنده الزام قاضي به رأي دادن بر خالف نظر خویش 
را جایز نمي دانم و بعید هم مي دانم فقیهي این امر 

را جایز بشمارد. 
اصل  ذیل  در  که  است  این  توجه  قابل  نکته   –  13

یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است:
منصفه  هیأت  اختیارات  شرایط،  انتخاب،  »نحوة   
موازین  اساس  بر  قانون  را  سیاسي  جرم  تعریف  و 
اسالمي معین مي کند.« فقهاء محترم شوراي نگهبان 
در  که  منصفه  هیئت  طرح  به  رسیدگي  مقام  در 
مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمي 
نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضي به رأي 
بر خالف نظر خود به مجلس محترم شوراي اسالمي 

اعالم نموده ا ند. 
اینکه گفته ام  با اشاره به  نامه،  14 - در بند چهارم 
رسیدگي  اصلي،  موضوع  که  کنوني  شرایط  »در 
کشور  اقتصاد  به  دادن  سامان  مردم،  معیشت  به 
یکي  که  اوین  زندان  به  رفتن  است،  بازار  کنترل  و 
در  کیفر  تحمل  حال  در  شما  نزدیک  منتسبین  از 
از  سال  از گذشت هفت  و پس  مي باشد،  زندان  آن 
بودن و  دورة ریاست جمهوري شما، شائبه سیاسي 
جانبداري از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به 
مصلحت نمي باشد « پرسشهایي مطرح کرده اید که 
برخي از آنها اصاًل محّصلي ندارد مثل اینکه گفته اید 
» آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه مي توانید به استناد 

تشخیص سیاسي خود حکمي صادر نمایید؟« 
در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمي است با چه 
محتوایي، مقصود حکم قضایي و انشاء رأي است یا 
غیر قضایي و صرفاً تصدیق امري، و اگر حکم قضایي 
با  به چه چیزي.  مربوط  قضایي  است حکم  مقصود 
اینهمه ابهامات، سؤال شما محّصلي ندارد.در عبارتي 
نکرده ام،  صادر  قضایي  حکم  بنده  کرده اید  نقل  که 
بلکه چند مطلب گفته ام که در آنها نوعي »تصدیق« 
بپرسید  من  از  اگر  دارد.  وجود  منطقي  معناي  به 
به استناد  به عنوان رئیس قوه قضائیه مي توانید  آیا 
تشخیص سیاسي خود تصدیق هایي در باب مصلحت 
بودن یا نبودن یا شائبه سیاسي داشتن و نداشتن ، 

داشته  باشید، پاسخ حتماً مثبت است.
 حتماً مي توانم تصدیق هایي از این قبیل داشته باشم 
نپذیرید. واضح  یا  بپذیرید  را  آنها  اینکه شما  از  اعم 
باب  از  و  بر اساس تشخیص سیاسي خود  است که 
جمهور  رئیس  جناب  بگویم  مي توانم  مؤمنین  نصح 
این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان مي شود 
و به صالح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمي  دانم 

چرا در آن مانده اید؟! 
حافظ حقوق  و  مردم  بعنوان خدمتگزار  خاتمه  در   
رئیس  آقاي  جناب  کنم  مي  عرض  مشفقانه   ، آنان 
ها  دغدغه   ، داریم  قرار  شرایط خطیري  در  جمهور 
با حسن  و مشکالت مردم ایجاب مي کند که همه 
ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاري براي 
رفع نگراني ها و عبور از تحریم و گراني ها بیابیم و 
خالصانه تالش کنیم تا نظام اسالمي و مردم شریف 

به اهداف و آرمانهاي واالي خود نائل آیند . 
صادق الریجاني

نامه بی سابقه آیت اهلل آملی الریجانی به احمدی نژاد:
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 بعد از آن که علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور 
شد،  اوین  راهی  و  بازداشت  محکومیتش،  دوران  گذراندن  برای 
قضیه  پیگیر  که  کردند  اعالم  نژاد  احمدی  محمود  دکتر  جناب 
مقامات  برخی  با  را  هایی  رایزنی  ابتدا  رو،  این  از  شد.  خواهند 
بلندپایه انجام دادند و پس از آن که فرجی برای مشاورش حاصل 

نشد، اعالم کردند که شخصاً به اوین می روند.
این در خواست با مخالفت صریح قوه قضائیه مواجه شد و کار به 
نامه نگاری های سرگشاده بین رؤسای دو قوه کشید که در آخرین 
مرحله از این کش و قوس تا کنون، قوه قضائیه اعالم کرده است که 
اجازه نخواهد داد رئیس جمهور بدون هماهنگی، وارد زندان شود.

درخواست  بودن  تبلیغاتی  بر  ناظران  همه  تقریباً  که  چند  هر 
اتفاق نظر دارند ولی پیشنهاد  از زندان  بازدید  احمدی نژاد برای 
می شود قوه قضائیه با درخواست احمدی نژاد برای بازدید از اوین 

موافقت کند.
نکرد  موافقت  این درخواست  با  دلیل  به هر  قوه قضائیه  اگر  ولی 
، پیشنهاد می کنیم، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ، از 
اماکن زیر که رفتن به آنها نیازی به اجازه گرفتن از اشخاص دیگر 

ندارد بازدید کنند.
جناب رئیس جمهور، در نامه نگاری های اخیر خود، بازدید از اوین 
بازدید از  را در راستای صیانت از حقوق ملت دانسته اند و اتفاقاً 
نقاط زیر نیز )به عنوان مشتی نمونه خروار( می تواند در همین 

راستا باشد:
1 - تهران؛ میدان ارگ، بازار تهران - اینجا نخستین جایی است که 
پیشنهاد می شود دکتر احمدی نژاد به آنجا بروند و ساعاتی را در 
راسته های مختلف آن به گشت و گذار و بازدید بپردازند. پیشنهاد 
می شود ایشان در کنار چاق سالمتی با مردم و مغازه داران و نشان 
دادن عالمت پیروزی به دوربین ها، قیمت ها را نیز جویا شوند تا 
بدانند چه بر سر اقتصاد و معیشت مردم آمده و می آید؛ به ویژه 
از مغازه داران قیمت های  آقای رئیس جمهور،  توصیه می شود 
یک هفته قبل، یک ماه قبل، یک فصل قبل و یک سال قبل را 
نیز بپرسند و آن را با قیمت های روز مقایسه کنند و سپس کاله 
خود را قاضی کنند که با این گرانی های سرسام آور ، مردم چگونه 

گذران زندگی می کنند؟!
2 - تهران؛ چهار راه استانبول - در مسیر بازگشت جناب رئیس 

از  نقطه  این  از  نیز  را  دقایقی  می شود  پیشنهاد  بازار،  از  جمهور 
کشور تحت مدیریت شان بازدید کنند و قیت انواع ارز را بپرسند تا 

ببینند دولت ایشان چه بر سر ارزش پول ملی آورده است.
رئیس  که  است  نقاطی  از  هم  اینجا   - ارزی  مبادالت  اتاق   -  3
جمهور بی نیاز به اذن و اجازه کسی، می توانند حتی به صورت 
سرزده نیز بازدید کنند تا از نزدیک ببینند بازرگانان ایرانی برای 
تهیه ارز مورد نیاز به چه روزی افتاده اند و چه کمبودهایی وجود 

دارد که نهایتاً منجر به گرانی های بیشتر می شود.
جناب   - کشور  از  نقطه  هر  در  امالک  معامالت  بنگاه  یک   -  4
رئیس جمهور که دغدغه حقوق اساسی ملت را دارند، حتما می 
دانند که داشتن »مسکن« از حقوق هر ایرانی است. با این حال، 
سوء مدیریت اقتصادی باعث شده است خرید خانه برای میلیون ها 

ایرانی به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شود.
حتماً در این بازدید به جناب ایشان یادآور خواهد شد که با قیمت 
امروز رهن یک خانه، در سال آغازین ریاست جمهوری ایشان می 

شد همان خانه را خریداری کرد.
احمدی  اگر جناب   - از کشور  نقطه  در هر  بیمارستان  - یک   5
نژاد از یک بیمارستان هم بازدید کنند و پای درد دل های مردم 
بنشینند و ببینند که هزینه مداوای یک بیماری ساده چقدر کمر 
شکن است و انواع پول های زیرمیزی و رومیزی چگونه از کیسه 
ملت می رود و چه فجایعی در بخش درمان کشور رخ می دهد، 
حتماً به یاد حقوق اساسی ملت ایران و وظیفه رئیس جمهور در 

صیانت از آن خواهند افتاد.
6 - سازمان ثبت احوال کشور - توصیه می کنیم جناب رئیس 
جمهور مردمی، سری هم به این سازمان بزنند و از افزایش شش 
درصدی طالق و کاهش پنج درصدی ازدواج طی شش ماهه اول 

سال جاری خبر دار شوند تا شاید از خود بپرسند که »چرا« ؟
 

حتماً بخش بزرگی از جواب را می توانند در دولت خود بیابند.
7 - یک کافی نت در میدان ولیعصر تهران - اگر ایشان برای چک 
اینترنت  از  دل  خود،  سایت شخصی  رسانی  بروز  و  ایمیل  کردن 
نت  کافی  یک  از  را  دقایقی  و  بَکنند  ریاست جمهوری  نهاد  ویژه 
از  ایرانی را  بازدید و در آنجا کانکت شوند، درد میلیون ها کاربر 
دست این اینترنت ُکند و فشل و آزار دهنده خواهند چشید و ای 

بسا فکری هم بکنند.
8 - بهشت زهرا - بازدید از بهشت زهرا، هم به جهت قرائت فاتحه 
و شاد کردن روح اموات و یاد مرگ توصیه می شود و هم برای این 
که جناب رئیس جمهور در دفتر آمار فوتی ها، بخوانند که ساالنه 
چند هزار نفر فقط بر اثر آلودگی هوا می میرند و مهم ترین کار 
دولت، تشکیل کمیته بحران در مواقع تشدید آلودگی هوا و شیرین 

کاری هایی مانند آب پاشی هواست!
 - رانندگی  و  راهنمایی  فرماندهی  مرکز  آزمایش،  شهرک   -  9
محرمانه ترین آمارها درباره یکی از علل مرگ و میر ایرانیانی که 
این  آنها را دارد، در  از حقوق  نژاد دغدغه صیانت  جناب احمدی 

آدرس نگهداری می شود.
حتماً در این بازدید، به ایشان گفته خواهد شد سهم خودروهای بی 
کیفیت و جاده های پر خطر در کشتار جمعی ایرانیان چقدر است.

آن وقت شاید آقای رئیس جمهور، برای جلوگیری از ریخته شدن 
خون های بیشتر و یتیم شدن بچه های دیگر، دستور توقف تولید 
پول  از  بخشی  و  کنند  صادر  را  وطنی  مرگبار  خودروهای  برخی 
نفتی که قرار بود بر سر سفره های مردم بیاورند را خرج اصالح 

جاده ها کنند.
تهران -  برخی پل های  زیر  تا  ها  از کنار خیابان  ها،  - شب   10
بازدید تلخی است ولی واقعیت ها را نمی توان کتمان کرد؛ این 
اکنون  که  فسادی  جریان  در  را  جمهور  رئیس  تواند  می  بازدید 
واداشته  فروشی  تن  به  را  زیادی  تعداد  و  شده  پراکنده  و  آشکار 

قرار دهد.
نیز  و  ها  پارک  از  بعضی  داخل  و  ها  پل  برخی  زیر  همچنین 
اعتیاد  به  آلوده  از جامعه  نمادهایی  توان  از محالت، می  تعدادی 
و بی خانمانی را دید که بد نیست رئیس جمهور با آنان هم دیدار 
کنند ، هر چند آنان نایی برای دست تکان دادن و ابراز احساسات 

نداشته باشند.
چندان  آمار  به  کردن  خوش  دل   - صنعتی  شهرک  چند   -  11
عاقالنه نیست؛ به آقای رئیس جمهور پیشنهاد می کنیم از چند 
شهرک صنعتی در هر جای کشور که خواستند، بازدید کنند تا به 
چشم خودشان ببینند که چقدر کارخانه و کارگاه، نیمه کاره رها 
شده اند، یا بر درهایشان قفل تعطیلی خورده و یا در بهترین حالت، 
با حداقل ظرفیت کار می کنند؟ رفتن به این شهرک ها نیز نیازی 

به اجازه گرفتن از هیچ کسی ندارد.
از   - نگرفته  حقوق  کارگران  با  هایی  پروژه  و  ها  کارخانه   -  12
کارخانه های بخش خصوصی و دولتی گرفته تا پروژه های عمرانی 
هم  از کارگرانی است که عمدتاً  ... آکنده  و  راه  عسلویه و وزارت 

عائله مند هستند ولی ماه هاست حقوق نگرفته اند.
بهتر است آقای احمدی نژاد در این بازدیدها - که باز هم نیازی به 
مجوز ندارد - با کارگرانی که ماه هاست بدون پول کار می کنند 
صحبت کنند و بپرسند: پدر جان، برادر جان ! در این چند ماه از 
کجا آورده اید و خورده اید و تا کی می توانید به قرض گرفتن و 

فروختن دارایی هایتان برای امرار معاش ادامه دهید؟!
13 - آژانس - منظور ، آژانس اتمی و این جور جاهای پرطمطراق 

نیست، بلکه همین تاکسی تلفنی های خودمان است.
بازدید از یک آژانس تاکسی تلفنی، از دو جهت توصیه می شود: 
ببینند که چقدر  با چشم خود  رئیس جمهور  آن که جناب  اول 
بازاری و صنعتگر و استادکار، در سال های اخیر، از صدقه سری 
سیاست های دولت ایشان ورشکست شده و به مسافر کشی روی 
ها  تاکسی  این  از  یکی  سوار  را  ساعتی  که  این  دوم  و  اند  آورده 
شوند، کنار راننده بنشینند، روی خود را به عنوان این که خوابند، 
بپوشانند و از راننده بخواهند مانند تاکسی های گردشی، ساعتی را 
در شهر بچرخند و کار کنند و درباره اقتصاد و معیشت و سیاست 
و دولت، سخن به میان آورند. در این صورت، آقای رئیس جمهور 
نه در جلسات  با گوش های خود چیزهایی را خواهند شنید که 

رسمی گفته می شوند و نه در آیین های تشریفاتی و شعارزده.
14 - مغازه سر کوچه - بعد از بازدیدهای پیش گفته، بد نیست 
آقای رئیس جمهور، آخر شب نیز سری به مغازه معروف سر کوچه 
شان بزنند تا بدانند که حتی در آنجا هم از ارزانی خبری نیست و 

هر جایی که بروند، آسمان همین رنگ است
تعداد بازدید:

پیشنهاد 14 مکان برای بازدید رئیس جمهور

برگزاری بازیهای المپیک لندن، تولید ناخالص داخلی انگلستان را افزایش 
داد.تولید ناخالص داخلی انگلستان در سومین سه ماهة سال جاری شاهد 
بازیهای  برگزاری  آن  دلیل  شود  می  گفته  که  بوده  درصدی   1 افزایش 
انگلستان  در  اقتصادی  های  فعالیت  است.  بوده  کشور  این  در  المپیک 
بعد از 9 ماه کاهش، در سه ماهة سوم سال جاری از رشد قابل توجهی 

برخوردار بوده است.
رشد  فیگارو،  روزنامة  اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به  خبرآنالین  گزارش  به 
قبل  ماهة  با سه  مقایسه  در  تا سپتامبر  ژوئیه  زمانی  دورة  در  اقتصادی 
از افزایش 1 درصدی برخوردار بوده که گفته می شود این رقم بیشتر از 
پیش بینی کارشناسان بوده است. چنین رشدی در انگلستان طی 5 سال 

اخیر آنهم در طول تنها یک سه ماهه بی سابقه است. 
نرخ  و  یافته  افزایش  افرادی که دارای شغل هستند  تعداد  گفتنی است 
بیکاری در این کشور زیر 8% قرار دارد. تورم کاهش یافته و تولید ناخالص 
وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  دارد.  قرار  مساعدی  وضعیت  در  داخلی 
اعالم کرد که: »  پارلمان  نمایندگان  انگلستان روز چهارشنبه در مقابل 
کار  افزود: همچنان  کامرون   .» است  راه  در  نیز  دیگری  خبرهای خوب 
زیادی پیش رو داریم اما این آمار و ارقام بیانگر آنست که در مسیر خوبی 

قرار داریم و اقتصادمان احیا شده است. 
با این حال کارشناسان اقتصادی پیرامون ماندگاری و تداوم این وضعیت 
در انگلستان شبهات زیادی را مطرح کرده اند. وضعیت مساعد اقتصادی 
انگلستان به دلیل بازیهای المپیک و همچنین تولید بلیط و فروش آنها 
بوده که سود قابل توجهی را برای کشور به همراه آورد. اقتصاد انگلستان 
ملکه  پادشاهی  های  جشن  برگزاری  متعاقب  کاهش  دوره  یک  از  بعد 
این  است.  بوده  رشد  شاهد  آن،  تعطیل  روزهای  همچنین  و  انگلستان 
رشد و افزایش فعالیت اقتصادی در بخش های خدماتی)1.3+(- که سه 
چهارم فعالیت های اقتصادی بریتانیا را تشکیل می دهد- و بخش تولید 
صنعتی)1.1+( بوده در حالیکه بخش ساخت و ساز)با 2.5( شاهد کاهش 

بوده است. 
در طول یک سال اخیر رشد اقتصادی بریتانیا دینامیسم و پویایی نداشته 
و از سال 2008 تنها از نیمی از فعالیت های از دست رفتة اقتصادی خود 
بهره برداری کرده است. یک کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: 
انگلستان به دلیل برنامه های ریاضتی و تأثیر آن بر تقاضا و بحران بدهی 
اروپا همچنان با ریسک بازگشت بحران اقتصادی برای سومین بار در سال 

2013 روبروست. 
صندوق بین المللی پول در ابتدای ماه جاری در پیش بینی رشد اقتصادی 
ماروین کینگ،  بود.  داده  کاهش  به 0.4  را  آن  و  تجدیدنظر  این کشور 
نامطمئن  و  کند  را  کشور  اقتصادی  احیای  روند  انگلستان  بانک  رئیس 
اقتصادی  نیز برای سال 2013 رشد  المللی پول  خوانده و صندوق بین 

1.1 را پیش بینی کرده است.

بازیهای المپیک
اقتصاد لندن را نجات داد

انتخاب: گزارش جدید بانک جهانی حکایت از سقوط 37 پله ای فضای کسب وکار در دولت 
محمود احمدی نژاد دارد که فاصله اش با بدترین رتبه از همین منظر، تنها 40 رتبه است. 
این در حالی است که رتبه ایران در آغاز سال ریاست جمهوری احمدی نژاد،  108 بوده است

در گزارش بانک جهانی از رتبه کشورهای جهان بر اساس »شاخص سهولت کسب و کار« 
در سال 2013،  رتبه ای بهتر از 145 نصیب اقتصاد ایران نشده است.  رتبه ا ی که در مقایسه با 
پارسال، بیانگر  نزولی یک پله ای برای اقتصاد ایران و فضای کسب و کار در این اقتصاد است.

بر اساس این گزارش،  فاصله ایران با بدترین رتبه از نظر شاخص سهولت کسب و کار که به 
جمهوری آفریقای مرکزی با رتبه 185 رسیده، 40 پله است. 

شاخص سهولت کسب و کار که در گزارش های ساالنه بانک جهانی از فضای کسب و کار 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،   بستر  و  وضعیت  خالصه  نوعی  به  می شود  منتشر  کشورها 

کشورهاست.
بر این اساس،  اقتصاد کشورها برحسب 10 شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دریافت 
مجوزهای کسب و کار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت 
کسب و اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات ها، 
سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت الزم برای به نتیجه رساندن یک 

دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب و کار رتبه بندی می  شوند. 
این گزارش های ساالنه بانک جهانی که انتشار آن از سال 2003 میالدی آغاز شده و هر 
ساله به تعداد کشورهای حاضر در این گزارش ها اضافه شده،  برای سرمایه گذاران خارجی 
و داخلی به عنوان نشانه ای است از آنکه اگر قصد ورود به اقتصاد کشوری را دارند با چه 
و  عملیات  بر  موثر  مولفه های محیطی  و  عوامل  و  روبرو خواهند شد  احتماالتی  و  اتفاقات 
فعالیت اقتصادی آنها که تسلطی بر آنها ندارند،  چگونه فعالیت های اقتصادی خود را تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.
در گزارش تازه بانک جهانی، جایگاه ایران از نظر رتبه سهولت کسب و کار در میان 20 کشور 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه ای نه چندان امیدوارکننده است؛  ایران در میان این 
20 کشور،  رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده و پس از ایران فقط سه کشور الجزایر، 
عراق و جیبوتی قرار گرفته اند و لیبی نیز از اساس در این گزارش مورد مطالعه گزارشگران 

بانک جهانی، قرار نگرفته است.
خود  به  را  نخست  رتبه های  اسرائیل  و  امارات  عربستان سعودی،  همچنان  منطقه  این  در 

اختصاص دادند.
رتبه ایران در سال 1384 )2005( که سال نخست فعالیت دولت محمود احمدی نژاد بود در 
این گزارش رتبه 108 بوده، این رتبه در سال 1392)2013( که سال پایانی دولت محمود 
احمدی نژاد خواهد بود، به رتبه 145 در میان 185 کشور جهان تنزل یافته که به معنای 
تنزل 37 پله ای جایگاه ایران از بابت شاخص سهولت کسب و کار در میان کشورهای جهان 

در گزارش های ساالنه بانک جهانی است.

در  کسب وکار  فضای  پله ای   ۳۷ سقوط 
دولت محمود احمدی نژاد

» اگر در فروش نفت دچار مشکل شويم، هزينه ها را با مالیات تامین می کنیم .« اين جمله به نقل از 
وزير امور اقتصاد و دارايي در رسانه ها منتشر شد. 

در اين که جناب وزير در جايگاه بااليي از علم اقتصاد قرار دارند و از حیث اشراف اطالعاتي نسبت به 
وضعیت اقتصاد خرد و کالن کشور نیز از اشخاص موثر در تیم اقتصادي محسوب مي شوند ترديدي 

نیست. 
انتظار را در شهروندان فراهم مي آورد ؛ که از يك مقام برجسته  همین عدم ترديد ؛ موجبات اين 

اقتصادي سخنان سنجیده و گره گشا و منطبق بر واقعیات بشنوند. 
جناب وزير به نحوي آشکار اداره کشور در غیاب راحت الحلقوم نفت ، با ابزار مالیات ممکن دانسته اند! 
حال شايسته است؛ که جناب وزير به پرسشهاي افکار عمومي جامعه که اين روزها به شدت نگران 
وضعیت اقتصادي کشور است ؛ پاسخ شايسته بدهد و به شهروندان اطمینان دهد که سفره هايي که 
نفت از سر آن پر کشیده است ؛ دولت به گونه اي زير عنوان »مالیات« ناخنك مي زند که نه سیخ 
بسوزد و نه کباب ، يعني اينکه هم مردم با عرق جبین و کديمین از پس هزينه هاي دولت فربه و 
سنگیني که تاکنون از نفت به راحتي خورده و از مفت خوري به افزايش وزن مفرط مبتال شده است 
؛ بر بیايند و هم در اين تنگناي اقتصاد قوت ال يموتي به شکم گرسنه عائله خود برسانند ؛ که از قضا 

قرار است زيادش کنند و از مشوق دولت استفاده نمايند! 
جناب وزير از شما انتظار محاسبه هست و سخن گفتن از روي حساب و کتاب شاه بیت وظايف شما 
مي باشد. حاال فرض کنید ؛ از همین امروز دچار مشکل شده ايم و نمي توانیم نفت بفروشیم . لطفا 
با بیکاري چند هزار نیروي کار فعال در اين  پاسخ دهید برآيند اين عدم تجارت نفت مواجه شدن 
صنعت است؟ چند خانوار دچار مشکل معیشتي مي شوند؟ با کم شدن و يا صفر شدن قدرت خريد 

اين خانوارها چه اثرات احتمالي بر ديگر بخشهاي اقتصاد متصور است؟ 
از آنجا که عدم امکان فروش نفت امري عادي و طبیعي نیست و زير فشارهاي مهندسي شده قدرتهاي 
خارج از کنترل مي باشد ؛ در پي اين مشکل ممکن است با انسداد مرزها مواجه شويم و انجام مبادالت 
بین المللي با مشکل بیشتري روبرو شود؛ در اين حالت جناب وزير چگونه مي خواهند از تولید گري 
که يا مواد اولیه براي تولید ندارد و يا بازار مناسب براي عرضه تولیداتش بر او بسته شده است و ناتوان 

از فروش محصول و کسب سود بوده است؛ مالیات دريافت نمايد؟ 
آيا بخش کشاورزي و دامپروري ما که با کمك هاي بي دريغ دولتي و حمايت يارانه اي به سختي بر 

پاي خود ايستاده است مي تواند در روز سخت به عنوان منبع مالیاتي تلقي شود؟ 
انتظار پشتیباني  توان  از صنعت ساختمان مي  آيا  در دوران رکود و کم شدن قدرت خريد عمومي 

مالیاتي داشت؟ 
شايد جناب وزير حقوق کارکنان دولت را براي مالیات هدف مناسبي ديده اند و شايد هم شايدهاي 

ديگر! 
سخنان نا سنجیده مسئولین نه تنها موجب آرمش افکار شهروندان نگران نمي گردد ؛ بلکه آواز خروس 

بي محلیست که بر تنش و تشويش دامن مي زند. 
»دوچیز طیره عقل است دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي.«

سید ابراهیم کراماتي
 

درباره سخنان وزیر اقتصاد
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تمتع،  حج  متقاضیان  از  توجهی  قابل  شمار  که  شرایطی  در 
این فریضه لحظه شماری می کنند و هر  انجام  سالهاست جهت 
ساله تعدادی از آنها به واسطه کهولت سن و بیماری فوت کرده و 
توفیق انجام این فریضه را از دست می دهند، شب گذشته تعدادی 

از بازیگران سینما و تلویزیون عازم عربستان شدند.
تعدادی  گذشته  شب  گزارش؛  این  اساس  بر  مشرق،  گزارش  به 
و  از سهمیه مخصوص  استفاده  با  تلویزیون  و  بازیگران سینما  از 
حمایت ویژه یک جریان خاص دولتی با پرواز شماره 1532 تهران 
را به مقصد جده ترک کردند تا اعمال حج تمتع را به جای آورید.

شهرزاد  غفاری،  رزیتا  قریشی،  سحر  زنگنه،  لعیا  آخوندتبار،  تینا 
مادر  و  خلیلی  ماه چهره  عاملی،  زهرا  پاکدل،  سمانه  زاده،  کمال 

مهناز افشار از جمله حاضران در این کاروان بودند.
مدرس،  حسین  امیر  طباطبایی،  بهنوش  شده  شنیده  همچنین 
از  دیگر  برخی  و  آهنگر  باشه  محمدعلی  سلطانی،  جهانبخش 
سینماگران نیز در این کاروان حضور داشته اند. برخی از هنرمندان 
نیز در دقیقه 90 بعلت مسایل کاری نتوانستند با این گروه عازم 

مکه مکرمه شوند.
سفر  کننده  هماهنگ  مسوول  »علی.ک«  گزارش  این  اساس  بر 
سینماگران به حج در دقایق آخر به دالیل نامعلومی از سفر بازماند.

و  رئیس جدید سازمان حج  این  از  پیش  است که  در حالی  این 
زیارت بارها با تاکید بر سیاست هدفمند سازی سهمیه های حج و 
حذف سهمیه های خاص، تصریح کرده بود »حق مردم متعلق به 

آنهاست و دادن و بخشیدن حقوق مردم به دیگران معنا ندارد.«
چندی قبل نیز زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس 
اعزام  بر  مبنی  در سایت مشرق  دنبال خبری  به  اسالمی  شورای 
هنرمندان خارج از نوبت به حج طی تذکر کتبی ارائه توضیح وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی پیرامون علت اعالم اسامی هنرمندان تئاتر 

و سینما جهت تشرف به حج تمتع را خواستار شده بود.
مبنای این سفرها با چند پرسش اساسی روبه روست:

1. اعزام هنرمندان براساس چه معیار و مالکی و سیاست فرهنگی 
انجام می شود؟

2. نتیجه، بازخورد و انعکاس این سفرها در آثار و تولیدات هنری 
چگونه ارزیابی و دیده می شود؟

3. چرا هنرمندان دیگر رشته ها از چنین امتیازی که به راحتی در 
اختیار چهره های گیشه پسند سینما قرار می گیرد، سهم و بهره ای 

ندارند؟
چرا هنرمندان دیگر رشته ها مانند نویسندگان، شعرا و ... از کاروان 
حج جا می مانند و حمایت های دولتی فقط شامل سوپراستارهای 

سینما می شود که در کارنامه هنری خود، تقریباً گوشه چشمی 
به آثار معناگرا و ارزشی نداشته اند و حتی برخی از آنها به دالیلی 
روشن ممنوع تصویر هستند به گونه ای که حتی برخی از آنان به 
دلیل بعضی نقش های هنری و رفتار خاص خود در جامعه، در کنار 
خانه خدا مورد انتقاد زائران ایرانی قرار می گیرند یا به استفاده از 

رانت های دولتی و ارتباط با جریان انحرافی متهم می شوند.
گفتنی است، موضوع اعزام هنرمندان به سفر عمره مفرده و یا حج 
از برنامه های ویژه دولت است که پایه و اساسش در  تمتع، یکی 
اعزام  با  ماجرا  این  اگرچه  است.  گذاشته شده  احمدی نژاد  دولت 
هنرمندانی چون محمدحسین لطیفی در حج تمتع سال 86 آغاز 
شده، اما در سال 90 و با اعزام دسته جمعی سوپراستارهای سینما 
مانند محمدرضا شریفی نیا، حسام نواب صفوی، محمدرضا گلزار، 
بوی  و  رنگ   ... و  حمیدی  الهام  افشار،  مهناز  شاکردوست،  الناز 

تازه ای پیدا کرد و موجب انتقادهایی در جامعه هنری کشور شد.

بازیگران  با  سهمیه ویژه  عازم مکه  شدند

رزیتا غفاری و ماه چهره خلیلی- سالن حجاج فرودگاه مهرآباد

سحر قریشی- سالن حجاج فرودگاه مهرآباد

ماه چهره خلیلی- سالن حجاج فرودگاه مهرآبادزهرا عاملی مجری تلویزیون- سالن حجاج فرودگاه مهرآباد

مهناز افشار- سالن حجاج فرودگاه مهرآباد سمانه پاکدل- سالن حجاج فرودگاه مهرآباد

تینا آخوند تبار و شهرزاد کمال زاده- سالن حجاج فرودگاه مهرآباد
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گفت وگو با رئیس پژوهشکده دین پژوه
برجسته  عارف  و  فقیه  قاضی،  آیت اهلل  مرحوم  بزرگداشت  کنگره 
معاصر، چند روز پیش در شهر تبریز برگزار و در آن، متن سخنان 
رهبر انقالب در دیدار با اعضای ستاد این کنگره قرائت شد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در این سخنان اشاره کرده بودند که مرحوم آقای 
عموم  الگوی  می تواند  بلکه  خواص  و  علما  برای  فقط  نه  قاضی 
مردم باشد. پایگاه اطالع رسانی رهبر انقالب با حجت االسالم دکتر 
محمدجواد رودگر، رئیس پژوهشکده دین پژوه پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی به گفت وگو پرداخت تا زوایا و مختصات عرفانی 

مرحوم آیت اهلل قاضی بهتر شناخته شود.
ستاد  اعضای  جمع  در  انقالب  رهبر  سخنان  توجه  قابل  نکته   •
کنگره بزرگداشت مرحوم آیت اهلل سید علی آقای قاضی، الگو بودن 
آن عالم ربانی عالوه بر خواص، برای عموم مردم و جامعه است. به 
نظر شما با توجه به مقام رفیع و ویژه مرحوم آقای قاضی در بین 

علما و عرفای شیعه، جنبه های الگوگیری از ایشان کدام است؟
که  است  الگو  وقتی  ـ  است  پیدا  نامش  از  که  ـ همان طور  الگو  
پیاده سازی در  و  پیروی  قابلیت  تمام عیار و همه جانبه  به صورت 
متن زندگی افراد و جامعه داشته باشد. یعنی مردم بتوانند آن را 
در همه ابعاد و ساحت ها سرمشق زندگی خود قرار دهند؛ چه در 
ساحت های عقالنی و مباحث مربوط به جهان بینی و منطق فکری 
و فلسفه حیات و چه در اخالق و سلوک و معنویت و تربیت روحی 
و باطنی، و چه در مقوله اجتماعیات و تبعیت از احکام اله و باید و 
نبایدهای دینی.مرحوم آیت  اهلل قاضی رضوان اهلل تعالی علیه از آنجا 
که یک شخصیت تربیت یافته در مکتب اهل بیت علیهم السالم و 
تجلی گاه آموزه های وحیانی به شمار می رفت، از شخصیت جامعی 
و  توده ها  برای  هم  و  جامعه  خواص  برای  هم  که  بود  برخوردار 

مجموعه آحاد مردم الگو بود.
• چه ویژگی هایی در این شخصیت جامع وجود داشت که حتی 

امروزه هم می توان از آن الگو گرفت؟
یکی از ویژگی های  بارز ایشان که در اثر مجاهدت و ریاضت های 
علمی بود، یافتن این توفیق بود که توانست یک اسالم شناس و 
دین«  در  »تفقه  به  و  بشود  متبحری  و  متأله  فقیه  و  دین  عالِم 
جامه عمل پوشاند؛ یعنی همان تفقه  مورد اشاره آیه 122 سوره 
توبه1 که عبارت است از تفقه در دین به معنی فهم عمیق، دقیق، 
و  مبانی  و  اصول  در  هم  دین،  مجموعه  در  فراگیر  و  همه جانبه 
اعتقادیات و هم در اخالقیات و معنویات و هم در شرعیات و احکام 
دینی.حضرت آیت اهلل سید علی قاضی طباطبایی در ایام جوانی 
و میانسالی یک شخصیت این چنینی در حد بسیار اعال توانست 
در  و مدّرس خوبی  باشد  برخوردار  علمی  ممتاز  موقعیت  از یک 
حوزه های مختلف دینی اعم از فقه و اصولی و همین طور فلسفه 
و حکمت و کالم و عرفان و اخالق و تربیت و سلوک باشد. چنین 
شخصیتی یقیناً می تواند یک الگوی مناسب برای کسانی باشد که 

می خواهند در مسیر مستقیم سلوک علمی و عملی قرار بگیرند. 
مرحوم عالمه طباطبایی گفته بودند که هرچه دارم، از میرزاعلی 
و  معنویت  حوزه  در  فقط  دارم«  »هرچه  این  است.  قاضی  آقای 
آن کرامات وجودی به معنی سلوک عرفانی نیست، در حوزه های 
بزرگان گفته اند که مرحوم عالمه  بعضی  علمی هم هست. حتی 
طباطبایی این »روش تفسیر قرآن به قرآن« را نیز با الهام از روش 

تفسیری مرحوم قاضی توانست تحقق ببخشد.
• راجع به مباحث علمی که اشاره کردید، شنیده شده شرط حضور 

شاگردان در مباحث اخالقی و عرفانی ایشان، اجتهاد بوده است.
بله، شرط بوده که یا مجتهد باشند یا قریب االجتهاد. ایشان معتقد 
بودند اگر کسی در وادی سیر و سلوک می آید، باید به دستورهای 
دینی و اخالقی و مواعظ إشراف داشته باشد و عمل کند تا بتواند 
اهلل«  الی  »سالک  فردی  وقتی  بگیرد.  قرار  ویژه ای  جای  یک  در 
و  خطیر  بسیار  مسیر  این  می کند،  طی  را  مسیر  این  و  می شود 
افراد از معرفت  خطرخیز است و مسیر آسانی نیست. این جا اگر 
دینی درست و دقیقی برخوردار نباشند و اجتهاد در حوزه شریعت 
اسالمی نداشته باشند، چه بسا گرفتار لغزش های سخت و سنگینی 
بشوند.از طرف دیگر مباحث عرفانی، یک معارف ثقیل و سنگین 
علمی و عملی است. افراد اگر اجتهاد دینی نداشته نباشد، در این 
راه  و در دیدن منازل سلوکی و کشف و شهودی که برایشان واقع 
می شود و در الهاماتی که پیش می آید، ممکن است دچار تلبسات 
هر  چون  گردند،  گرفتار  و  بشوند  تخیالت  و  توهمات  و  ابلیسی 
منزلی برای خود یک دنیایی دارد و این افراد اگر واقعاً با شریعت 

مبین اسالم آشنا نباشند، گرفتار خواهند شد.
و  است  چگونه  قاضی  آقای  مرحوم  عرفانی  و  تربیتی  مکتب   •

مهم ترین ویژگی های آن چیست؟
عرفانی  سلوک  حوزه  در  قاضی  آقای  مرحوم  تربیتی  مکتب 
از  یکی  ایشان  بود.  سّنت  و  کتاب  از  برگرفته  مکتب  معنوی،  و 
حقیقتاً  و  می آمد  حساب  به  تشّیع  عرفانی  مکتب  نمایندگان 
ترجمان عرفان وحیانی یا قرآنی و اهل بیتی بود. عرفان وحیانی، 
عرفان زندگی است، عرفان زندگی ساز است و نه عرفان زندگی سوز. 
عرفان زندگی گرا است و نه زندگی گریز. عرفانی است که با فرهنگ 
از آن  بیگانه نیست و  و تمدن و سیاست و تدبیر صحیح جامعه 
درگیر  نظام های سلطه  و  فساد  و  با ظلم  که  است  عرفانی  طرف 
است. یک عرفان درونگرا نیست که افراد را فارغ از مسئولیت های 
اجتماعی  حیات  به  نسبت  که  کند  تربیت  تعهداتی  و  اجتماعی 

دارند.
• تاکنون دو ویژگی مربوط به مرحوم آقای قاضی را بیان کردید؛ 
یکی تالش واالی علمی آن بزرگوار و دیگری منطق عرفانی ایشان 
که در متن زندگیشان بوده است. درباره ویژگی های دیگر ایشان 

چه می توان گفت؟
باید برای همگان  از دیگر ویژگی های مرحوم قاضی که به نظرم 

سرمشق و سرلوحه قرار بگیرد، این بود که بر اساس شریعت عمل 
بعضی  از  و  نداشت  از شریعت  ایشان هیچ چیزی خارج  می کرد. 
جریان های تصوف انحرافی و عرفان نمایان و عارف نمایانی مبرا بود 
این  امثال  نیاز به شریعت ندارد و  از یک جایی  انسان  قائلند  که 
بر  ایشان  موارد که خود قصه پرغصه ای در حوزه معنویت است. 
اساس شریعت عمل می کرد؛ چه در حدوث حقایق سلوکی و چه 
در بقاء حقایق سلوکی.مرحوم آقای قاضی یک سر سوزن از انجام 
مکروهات  ترک  و  مستحبات  انجام  از  محرمات،  ترک  و  واجبات 
خارج نمی شد. همه دستورهای عملی ایشان هم بر اساس شریعت 
بوده است. شریعت نیز سالک را در هیچ جایی رها نمی کند و او را 
تنها نمی گذارد. این جور نیست که سالک در یک جایی به شریعت 
مراجعه کند و نتواند دستور سلوکی خودش را از شریعت دریافت 
و  عرفان  مهم  نکته  این  و  ندارد  امکان  اصاًل  چیزی  چنین  کند. 
سلوک  از  صادق  سلوک  قرمز  خط  »شریعت،  که  است  سلوک 
طباطبایی  قاضی  علی  سید  اهلل  آیت  حضرت  است.«مزار  کاذب 
مرحوم  دیگر  نجفویژگی  مقدس  شهر  السالم  وادی  قبرستان  در 
بوده  ایشان  امامت محوری  و  والیت گرایی  قاضی،  آقای  سیدعلی 
است. این هم نکته ای بسیار ظریف و حساس است که اگر کسی 
می خواهد سیر و سلوک کند، باید واقعاً پا جای پای امام خودش 
و ولی مطلق و حجة اهلل و خلیفة اهلل بگذارد و در آن مسیر باشد. 
کنار  را  حجاب ها  می توانند  افراد  که  است  آنها  واسطه  با  اساساً 
افراد  محبت  صورت  این  در  برسند.  وجودی  حقایق  به  و  بزنند 
و سلوک و نماز و روزه و مناجات آنها و حتی سیاست و تجارت 
آنان »والئی« خواهد بود و والیت چتر گسترده ای است که همه 
اضالع و اجزای زندگی یک سالک را تحت پوشش قرار می دهد. 
سالک در واقع چشم به امام می دوزد و نگاه می کند که ولّی او چه 
گفته تا همان را عمل کند.کسی که بر اساس خط امامت و والیت 
عمل کند، گرفتار انحراف ها و خبط ها و خطاها و بدعت ها نخواهد 
تّمارها  ِغفاری ها و میثم  ابوذر  بلکه مثل سلمان فارسی ها و  شد، 
و کمیل زیاد نخعی ها عمل می کند. امثال مرحوم آقای قاضی از 
همین بزرگان یاد گرفته اند که چگونه در مقام سیر و سلوکشان در 
خط نبوت و رسالت و در خط امامت و والیت قرار بگیرند. این جور 
نیست که سیر و سلوک جدای از مقوله امامت باشد. مرحوم عالمه 
طباطبایی که خود از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، در کتاب 
»شیعه در اسالم«  -که مجموعه مکاتبات و محاضرات و مراسالت 
امامت در  فرانسوی-  می فرماید که  ُکربَن  هانری  با  است  ایشان 
شیعه سه شأن دارد؛ عقیدتی، باطنی و سیاسی. یعنی امام عالوه 
بر ارائه منطق فکرِی درست به جامعه و اداره جامعه، به هدایت 
باطنی نیز اهتمام دارد و عرفان والیی یعنی همین. مرحوم آقای 

قاضی این چنین بودند.
• ما برای مواجهه و مقابله با عرفان های کاذب چگونه می توانیم از 

شخصیت هایی همچون مرحوم قاضی بهره ببریم؟
با عرفان ها و معنویت های نوظهور و کاذب دو گونه می توانیم  ما 
برخورد کنیم؛ یکی برخورد سلبی و یکی ایجابی. جنبه سلبی آن 
است که این عرفان ها را نقد کنیم. البته اینها »عرفان« نیستند و 
واژه عرفان برای آنها به سرقت رفته است. در واقع معنی عرفان به 
لحاظ ماهوی ترور شده است. خیلی از این جریان ها و جنبش هایی 

که هیچ سنخیتی با عرفان ندارند، متأسفانه موسوم و موصوف 
به عرفان شده است. به هر حال گاه کتاب ها و روش ها و مبانی 
این ها را نقد می کنیم که می شود کار سلبی.یک برخورد دیگر هم 
ایجابی و اثباتی است. یعنی باید داشته های خودمان را در اختیار 
و در دسترس نسل جوان قرار دهیم. ما از فرهنگ عرفانی بسیار 
غنی و قوی و معنوی برخورداریم و باید بتوانیم آن را با ادبیاتی 
اختیار  در  ادبی  و  هنری  قالب های  در  و  زمانه  زباِن  به  و  نوآمد 
مخاطبان قرار دهیم تا مصداق این نشویم که »آن چه خود داشت 
ز بیگانه تمنا می کرد.« ما غنی ترین معارف معنوی را داریم که از 
هر جهتی می تواند فرد را به کمال، به آرامش و به مقام رضایت 
انبساط روحی  ابتهاج و  او را به شادی ها و شادابی ها و  برساند و 
و درونی نائل آورد. مرحوم آقای قاضی در این جهت می تواند به 
عنوان یک الگوی ایجابی در برابر عرفان های انحرافی قرار بگیرد.ما 
اگر حقیقتاً به دنبال عرفان و حقیقتاً در پی تعالی معنوی و خروج 
از این عالَم ماده و طبیعت و عالَم ناسوت و ورود و اتصال به عالم 
ملکوت هستیم، باید به قول بزرگان: »راه چنان رویم که رهروان 
چه  دارد؛  راهنماهایی  و  رهروان  و  است  معلوم  راه  این  رفتند.« 
در میان معصومین، از پیامبر عظیم الشأن اسالم تا عترت طاهره 
ایشان، و چه چهره های عرفانی و اصحاب عرفانی و عالِمان عارف 
قاضی یک  آقای  این ها هم روشن و شفاف است. مرحوم  راه  که 

عارف به معنی واقعی کلمه بودند
بزرگداشت  کنگره  برای  خود  بیانات  در  نیز  انقالب  معظم  .رهبر 
جوانان،  جمع  در  فرمایش هایشان  در  هم  و  قاضی  مرحوم 
کردند.  عنوان  کاذب  عرفان های  در خصوص  را  خود  دغدغه های 
ناظر به عرفان عملی است و نه عرفان نظری.  ایشان  البته بحث 
این ها نیاز به سلوک عملی و عرفان عملی دارند که مبتنی بر تقوا 
و  احکام  همین  بر  مبتنی  بندگی.  و  عبودیت  بر  مبتنی  و  است 
شریعت اسالمی است که در همه توضیح المسائل ها آمده و مبتنی 
بر دعا و نیایش در کتاب های دعایی است که در مفاتیح الجنان و 
دیگر کتب ادعیه و مناجات آمده است. الحمداهلل کتاب های خوبی 
مانند المراقبات مرحوم میرزا جوادآقا ملکی تبریزی و مواردی از 
این قبیل در دسترس همگان است. لذا چه به لحاظ دستورهای 
درست عملی برای سلوک در مراحل اولیه عرفانی و معنوی چیزی 
کم نداریم و همه می توانند استفاده کنند و چه در الگوهای رفتاری 
ایشان  آقای قاضی و شاگردان  و سلوکی مثل مرحوم میرزا علی 

مانند عالمه طباطبایی و آیت اهلل بهجت.
از  بردیم.  بهجت  آیت اهلل  را خدمت مرحوم  دانشجویان  از  عده ای 
ایشان مطالبه شد که دانشجویان می خواهند شما نصیحتی داشته 
عمل  می دانند،  که  آن چه  به  بگویید  این ها  به  فرمودند  باشید. 
کنند، خدا روزِی فهم و دانستن آن چه را که نمی دانند نیز به آنها 
از سیر و  خواهد داد. خدمت آیت اهلل حسن زاده آملی هم بودیم. 
سلوک سؤال شد. فرمودند سه عنصر را در نظر بگیرید: از محّرمات 
اجتناب کردن، واجبات اله را در حد میسور انجام دادن و روزی 
حالل به دست آوردن. این ها زیربنای سیر و سلوک معنوی است. 
غیبت کردن،  مثاًل  که  می دانیم  ما  خود  و  است  معلوم  راه،  پس 
از  تهمت زدن، زخم زبان، حسادت، کینه، حرام خواری و مواردی 

این قبیل حرام است.

عرفان زندگی ساز، عرفان زندگی سوز

والیت فقیه یکی از مهمترین موضوعات فقهی، حقوقی و سیاسی 
در  که  است  طبیعی  روی،  این  از  می رود.  شمار  به  ما  زمانه 
بسیاری  بحث های  آن  پیرامون  و  باشد  داشته  قرار  توجه  کانون 
نیز  پیرامونی مسأله والیت فقیه  از مباحث  صورت گیرد. بخشی 
این توصیف ها دالیل  بیان توصیفات مبالغه آمیز درباره آن است. 
گوناگونی دارد؛ مثاًل گاه امر بر گویندگان مشتبه شده و برداشت 
نادرستی از موضوع دارند. گاه از روی محبت و ناتوانی در کنترل 
احساسات غلّو و گاه با هدف دفع تبلیغات و هجمه های دشمنان 

مبالغه می کنند تا کوبنده و حماسی سخن گفته باشند.
والیت فقیه مایه قوام جامعه اسالمی و ستون خیمه انقالب است 
و به همین دلیل، مواجهه غیر علمی و غلّوآمیز با آن پیامدهای 
یا  می اندازد  اشتباه  به  را  دوستان  این که  جمله  از  دارد.  بسیاری 
موضوع  اصل  انکار  و  منصفانه  غیر  موضع گیری  به  را  منتقدان 

وامی دارد یا بهانه خوبی به دست مخالفان می دهد.
اوصاف  و  شخصیت  در باره  است  ممکن  مبالغه آمیز  توصیف های 
اختصاصی  اوصاف  بعضی  که  این  مانند  گیرد.  صورت  فقیه  ولی 
معصومین ـ علیهم السالم ـ را بر او تطبیق می دهند. رهبر معظم 
انقالب بارها و بارها به این قبیل توصیف ها واکنش نشان داده و 
از آن گالیه کرده اند. ایشان در واکنش به یکی از این توصیف ها 
اظهار داشته اند: »مبادا آن صفاتی، خصالی، مناقبی که متناسب با 
وجود ولیّ عصر ارواحنافداه هست، این ها را تنزل بدهیم در سطح 

انسان های کوچک و ناقصی مثل این حقیر و امثال این حقیر«1
والیت مطلقه به معنی آن نیست که رهبری هر وقت که اراده کند، 
می تواند آن ساز و کار را نقض کند. رهبری به نظم حقوقی کشور 
ملتزم است. با این همه ممکن است نظام دچار معضلی شود که 

ساز و کار پیش بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید.
ایشان همچنین در مناسبتی دیگر بیان فرموده اند: »وقتی کسانی 
ولیّ عصر  مبارک  اسم  یا  علیه السالم  امیرالمؤمنین  مبارک  اسم 
روحی فداه را می آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش می آورند، بنده 

تنم می لرزد.«2
نیست  جمالتی  مبالغه آمیز  توصیف های  از  نگارنده  مقصود  البته 
که از روی ارادت و با هدف تکریم ولّی امر مسلمین بیان می شود. 
اسالمی  جامعه  اداره  سنگین  بار  که  کسی  درباره  محبت  اظهار 

ستایش  قابل  و  الزم  امری  می کشد،  دوش  بر  غیبت  عصر  در  را 
است. به ویژه وقتی دشمنان در تالشند تا جایگاه رهبری را تضعیف 
محبت  اظهار  فرموده اند،  انقالب  رهبر  که  همان طور  لکن  کنند. 

نباید موجب بیان تعابیر و اوصاف مبالغه آمیز شود.3
توصیف های مبالغه آمیز گاه مربوط به اختیارات ولّی فقیه است. در 
برخی از این توصیف ها، گوینده چنان غلّو می کند و موقعیتی را 
برای ولّی فقیه تعریف می نماید که حتی بر خالف نصوص شرعی 
والیت  تضعیف  به  واقع  در  رفتار  این  است.  سلیم  عقل  حکم  و 
فقیه منجر می شود، زیرا زمینه پذیرش آن را نزد بعضی از مردم 
و به ویژه جوانان تحصیل کرده از بین می برد. چنین توصیفاتی را 
متأسفانه گاه بعضی موّجهین باسواد نیز بیان می کنند که تبعات 

بیشتری دارد.
باری! نگارنده بر مبنای وظیفه روشنگری و دفاع صحیح از نظریه 
والیت فقیه، بعضی توصیف های مبالغه آمیز را در این نوشته ذکر 
می کند و آن را مورد نقد قرار می دهد. انتظار می رود نوشتار کنونی 
بعضی سوء تفاهم ها را رفع و به روشن  شدن حقیقت کمک نماید. 
نقد  از  و  می داند  ناچیز  را  خود  علمی  سرمایه  قلم  این  صاحب 

خوانندگان گرامی استقبال می نماید.
1. والیت بر شریعت یا مجری شریعت؟

برخی به گونه ای سخن می گویند که گویا شرع مقدس نیز تحت 
والیت فقیه است و او همان  گونه که بر مردم و اموال آنان والیت 
دارد، بر احکام شرعی نیز والیت دارد و می تواند آن را تغییر دهد یا 
هر وقت که خواست، آن را تعطیل نماید. این سخن مبالغه ای بیش 
نیست و ولّی فقیه مجری شریعت است و والیت او در چهارچوب 
احکام شرع مقدس است. او یا هیچ کس دیگر، حتی رسول گرامی 
اسالم صلّی اهلل علیه و آله نمی تواند حکمی از احکام اسالم را تغییر 
دهد.4 اصوالً حکومت در اسالم مطلوبیت ذاتی ندارد و وسیله ای 
علی  حضرت  دلیل،  همین  به  است.5  اسالم  احکام  اجرای  برای 
علیه السالم حکومت و فرماندهی بر مسلمانان را از کفش وصله دار 
را  بتواند حقی  آن  از طریق  آن که  مگر  بی ارزش تر می داند،  خود 

برقرار و باطلی را بردارد.6
در همین بحث باید به مسأله تزاحم احکام شرعی در مقام اجرا 
اشاره کنم. هر گاه اجرای هم زمان دو یا چند دستور دینی امکان 
گردد،  دیگر  حکم  ترک  سبب  کدام،  هر  اجرای  و  نباشد  پذیر 
چاره ای جز ترجیح و تقدیم حکم اهّم بر حکم مهم نیست. قاعده 
تأیید شرع مقدس  مورد  عقلی  قاعده  مهم« یک  بر  اهّم  »تقدیم 
او  از احکام اسالمی بر عهده ولّی فقیه است.  است.7 رفع تزاحم 
وقتی که دستورهای اسالم را در سطح جامعه پیاده می کند، به 
باشد  الزم  که  مواجه  شود  مواردی  با  است  ممکن  طبیعی  طور 
بعضی از قوانین، موقتاً اجرا نشوند و به جای آن، قوانین مهم تری 
یا  تغییر  به  و  است  تزاحم  اصل  مقتضای  مسأله  این  گردد.  اجرا 

تعطیل احکام اسالمی ارتباطی ندارد.8
امور  بر  والیت  یا  خصوصی  امور  حوزه  در  صاحب اختیاری   .2

عمومی؟
مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسائل زندگی مردم است 
که کاماًل جنبه شخصی دارد و به اداره جامعه مربوط نیست. این 
امور از حوزه بحث والیت فقیه خارج است و تسّری والیت فقیه به 
این امور نادرست است. لکن بعضی به گونه ای سخن می گویند که 

نیز صاحب اختیار  امور خصوصی زندگی مردم  ولّی فقیه در  گویا 
آنان است.

امام خمینی رحمه اهلل در مقام تبیین والیت عاّمه یا مطلقه فقیه 
می نویسد: »همه اختیاراتی که در خصوص والیت و حکومت برای 
پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و ائّمه علیهم الّسالم معّین شده است، عیناً 
از  پیشگیری  برای  ایشان  است.«9  ثابت  و  معّین  نیز  فقیه  برای 
دیگر  از جهت  والیتی،  »اگر  می نویسد:  ناروا سپس  برداشت های 
و  معّین  سالم اهللّ علیهم  ائّمه  برای  حکومت،  و  زمامداری  از  غیر 
برخوردار  والیتی  چنین  از  فقها  صورت،  این  در  شود،  دانسته 
نخواهند بود.«10 ایشان سپس به بعضی مصادیق امور خصوصی 
به  راجع  معصوم  امام  بگوییم  »اگر  می نویسند:  و  می کنند  اشاره 
-اگرچه  او  مال  و گرفتن  فروختن  یا  مرد  طالق دادن همسر یک 
مصلحت عمومی هم اقتضا نکند- والیت دارد، این دیگر در مورد 
فقیه صادق نیست و او در این امور والیت ندارد.«11 روشن است 
که مثال های مذکور در این عبارت تا وقتی از حوزه والیت فقیه 
خارج است که به لحاظ ماهوی جنبه خصوصی داشته باشد، اما 
دادخواه  نزد حاکم  و زن  به همسرش ستم کند  مثاًل مردی  اگر 
حاکم  و  بود  نخواهد  دیگر خصوصی  مسأله   این صورت  در  کند، 
بنابراین  می کند.  مداخله  دارد،  که  والیتی  اقتضای  به  اسالمی 
همسانی اختیارات ولی فقیه و معصومین علیهم السالم مربوط به 
امور خصوصی زندگی  به  امور سیاسی و اجتماعی است و ربطی 

مردم ندارد.
ممکن است از آیه شریفه »النَِّبيُّ أَْولی  بِالُْمْؤِمنیَن ِمْن أَنُْفِسِهْم«12 
والیتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود13 
لکن باید توجه داشت که والیت پیامبر بر امور خصوصی زندگی 
مسأله  به  ربطی  و  است  بزرگوار  آن  نبوت  از سمت  ناشی  مردم، 
سیاست و حکومت ندارد تا به حاکم اسالمی غیر معصوم منتقل 
گردد و مقصود امام خمینی رحمه اهلل در عبارت سابق الذکر همین 

است.
از آن چه بیان شد، به خوبی معلوم است که تشبیه و توصیف برخی 
منتقدین و مخالفین، از والیت فقیه به »والیت بر محجورین«14 
صحیح نیست و این سخن اگر از سر غرض ورزی نباشد، ناشی از 
از بعضی سخنان مبالغه آمیز است،  فهم نادرست موضوع و متأثر 
زیرا والیت فقیه عبارت از والیت بر جامعه خردمندان است و با 

والیت بر محجوران تفاوت ماهوی دارد.15
3. والیت بر قانون اساسی یا والیت قانونمند؟

برخی می پندارند که قانون اساسی تحت والیت فقیه قرار دارد و 
والیت مطلقه به معنی فّعال ما یشاء بودن است، و او ملزم نیست 
اساسی است.  قانون  بر  بلکه حاکم  نماید  را رعایت  قوانین کشور 
ولّی  که  باشد  آن  معنی  به  اگر  فقیه  مطلقه  والیت  از  تلقی  این 
فقیه التزامی به قانون اساسی ندارد، به لحاظ حقوقی نادرست و با 
مواضع صریح مقام معظم رهبری ناسازگار است. ایشان در سخنانی 
در این خصوص اظهار داشته اند: »بعضی ها خیال می کنند که این 
والیت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است 
که رهبری مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می تواند 
بکند. معنای والیت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو 

قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد.«16
أَنُْفِسِهْم«  ِمْن  بِالُْمْؤِمنیَن  أَْولی   »النَِّبيُّ  آیه شریفه  از  است  ممکن 
والیتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود لکن 
باید توجه داشت که والیت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، 
ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله سیاست 

و حکومت ندارد تا به حاکم اسالمی غیر معصوم منتقل گردد.
ایشان در مناسبتی دیگر اظهار داشته اند: »مسئوالن قوه مجریه، 

نمایندگان مجلس، مسئوالن قوه قضاییه، با اختیارات کامل و 
انجام می دهند و ممکن است تصمیماتی  قانونی، وظایف خود را 
بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد، اما رهبری نه حق دارد، نه 
این مسائل دخالت کند، مگر در  می تواند و نه قادر است که در 
جایی که اتخاذ سیاستی، به کج شدن راه انقالب منجر می شود که 

طبعاً در این هنگام به مسئولیت های خود عمل خواهد کرد.«17
قانون  در  مطلقه  قید  حقیقتاً  نیست.  تواضع  سر  از  فوق  سخنان 
حقوقی  ظرفیت  یک  بلکه  نمی دهد،  قانون شکنی  مجّوز  اساسی 
با ساز و کار تعریف شده  بتواند  ایجاد می کند که رهبری  ویژه ای 
و قانونمند، معضالت غیر قابل پیش بینی را تدبیر نماید. در یک 
تقسیم  نوع  سه  به  والیت  اعمال  موارد  کوتاه،  حقوقی  تحلیل 

می گردد:
1( اموری که قانون اساسی آن را در ردیف اختیارات رهبری قرار 

داده است.
2( اموری که قانون اساسی نسبت به آن ساکت است و نفیاً و اثباتاً 
مطلبی ندارد. تصمیمات رهبری در این حوزه هیچ محذور حقوقی 
اساسی  قانون  در  رهبری  اختیارات  ردیف  در  آن چه  زیرا  ندارد، 
ذکر شد، تمثیل است و تعیین نمی باشد. اگر مقصود کسانی که 
والیت فقیه را فراقانونی می شمارند این معنی باشد، سخنی قابل 

قبول است.
قانون اساسی ساز و کاری معّینی دارد. والیت  اموری که در   )3
کند،  اراده  که  وقت  هر  رهبری  که  نیست  آن  معنی  به  مطلقه 
می تواند آن ساز و کار را نقض کند. رهبری به نظم حقوقی کشور 
ملتزم است. با این همه ممکن است نظام دچار معضلی شود که 
ساز و کار پیش بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید. در این 
صورت رهبری از ظرفیت بند 8 اصل 110 قانون اساسی18 برای 
اختیار  این  باید توجه شود که  لکن  استفاده می نماید،  تدبیر آن 
غیر  یا  فراقانونی  و  است  کرده  ایجاد  اساسی  قانون  را  ظرفیت  و 
قانونی شمرده نمی شود و این از امتیازات قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران است که به  گونه ای تنظیم گردید تا زمینه ای برای 

نقض آن باقی نماند.
4. فقیه عادل یا فقیه معصوم؟

بعضی برای آن که لزوم اطاعت مطلق از ولی فقیه را اثبات نمایند، 
می کوشند به نوعی وی را خطاناپذیر و مصون از اشتباه بخوانند. 

در باره این سخن مبالغه آمیز مالحظاتی وجود دارد:
اسالمی19  اساسی جمهوری  قانون  در  و  اسالم  در  رهبری  الف( 
ایران فقیه عادلی است که سیاست ورزی می داند و بر مبنای اصل 
رجوع به خبره و بهره مندی از اصل مشورت تصمیم هایی می گیرد. 
از فنون سیاست  احتمال خطا در تصمیم های فقیه عادل و آگاه 
اخذ می کند، هر چند  از عقل جمعی  بهره گیری  با  و  مدیریت  و 
محتمل ولی بسیار ضعیف است و می توان به آن اعتماد کرد. در 
عین حال، قابل اعتماد بودن تصمیم های ولی فقیه هیچ ربطی به 

عصمت ندارد.
احتمال  نفی  به  فقیه مشروط  ولی  فرامین  از  اطاعت  ب( وجوب 
رهبری  فرمان  که  این  بهانه  به  نمی تواند  هیچ کس  نیست.  خطا 
اشتباه است یا ممکن است اشتباه باشد، از اطاعت وی شانه خالی 
کند. اگر چنین بشود، هرج و مرج و اختالل در نظام پدید می آید. 
همه مردم و از جمله نخبگان و صاحب نظران باید از اوامر رهبری 
اطاعت کنند. لزوم اطاعت از ولی فقیه نافی آن نیست که اشخاص 
صاحب نظر به طریقی مناسب نظر کارشناسی خود را در خصوص 
نظرات رهبری بیان کنند. هر کسی می تواند ناقد قانون یا احکام و 
اوامر رهبری باشد، اما »نقد« غیر از »نقض« است؛ همان گونه که 

نقد با عیب جویی نیز تفاوتی آشکار دارد.

توصیف های مبالغه آمیز از والیت فقیه
فرج اهلل هدايت نيا
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یا  کارها  دنبال  به  همواره  وزن  اضافه  دچار  و  چاق  افراد  از  بسیاري 
موادغذایي اي هستند که الغرشان کند...

غلط  رژیم هاي  با  و  نمي شود  الغر  زیاد خوردن کسي  با  اینکه  از  غافل 
باالرفتن  صورت،  الغر شدن  زیرچشم ها،  گودرفتن  جمله  از  عوارضي 
این  و... رخ مي دهند.  زیرپوستي، عصبي شدن  چربي خون، کم شدن آب 
در حالي است که اگر فقط 10 روز از مصرف غذاهاي خیلي شیرین و 
پرانرژي اجتناب کنیم، بدن رفته رفته به این حالت عادت مي کند و در 
عین الغر شدن، به حفظ سالمت مان نیز کمک مي شود. در این میان، 
رژیم هاي غلط و باورهاي نادرستي هم وجود دارد که در ادامه به 8 مورد 

آنها اشاره مي کنیم:
کرفس درماني : بین عموم، مصرف آب سبزي ها، به خصوص آب کرفس، 
اما آب سبزي ها باعث  جعفري یا شوید براي کاهش  وزن مرسوم است 
الغري نمي شود و فقط به دلیل فیبر و آب فراواني که دارند، جذب برخي 
باعث دفع مقداري آب هم مي شوند که  و  را کاهش مي دهند  چربي ها 
این موضوع حس خوشایندي به فرد مي دهد و فکر مي کند وزنش پایین 
آمده است! مصرف روزانه آب کرفس به هیچ وجه توصیه نمي شود زیرا 
کرفس از سبزي هایي است که اگزاالت فراواني دارد و تجمع اگزاالت در 
مي تواند  دارند،  کلیه  سنگ ساز  و  مثانه  که  افرادي  در  به خصوص  بدن، 
باعث به وجود آمدن یا بزرگ شدن سنگ هاي اگزاالته شود. از سوي دیگر،  
دریافت زیاد اگزاالت عامل از دست رفتن عناصر 2 ظرفیتي مانند کلسیم، 
روي، فسفر، آهن، منگنز، منیزیم و... است که براي بدن ضروري هستند 

و کمبود آنها مي تواند خطرناک باشد.
ورزش درماني : اگر فردي مثال روزانه )به مقدار نیاز( 2 هزار کیلوکالري 
انرژي دریافت مي کند و معتقد است اضافه وزن دارد، به جاي کم کردن 
از مدتي وزنش  بعد  قاعدتا  پیاده روي کند،  انرژي دریافتي، فقط  میزان 
در  و  ببرد  باال  را  انرژي اش  دریافت  میزان  کسي  اگر  اما  مي آید  پایین 
ما  بدن  نمي شود.  الغر  بیفزاید،  روزانه اش  برنامه   به  را  ورزش  آن  کنار 
مثل ظرفي است که از یک سو انرژي دریافت مي کند و از سوي دیگر به 
مصرف مي رساند بنابراین اگر انرژي دریافتي و مصرفي برابر باشند، وزن 
ثابت مي ماند، در غیر این صورت احتمال چاقي یا الغري وجود دارد. به 
عبارت دیگر، نمي توانیم هرچه مي خواهیم بخوریم و در کنار آن ورزش 
نکنیم و منتظر کاهش وزن باشیم بلکه باید انرژي دریافتي و مصرفي مان 

تنظیم شود.
آب درماني : دریافت آب به تنهایي باعث از دست دادن انرژي نمي شود. 
در مواردي که افراد آب فراوان مي نوشند، احساس پري در معده مي کنند 
و تا حدي میزان دریافت موادغذایي در هر وعده شان کمتر مي شود. اگر 
مصرف زیاد آب با دریافت کمتر انرژي نیز همراه شود، مي تواند وزن فرد 
را کاهش دهد اما در بیشتر موارد این اتفاق نمي افتد. بسیاري از افراد فکر 
مي کنند مصرف زیاد آب قبل از وعده هاي غذایي باعث کاهش وزن است 
اما این تفکر درست نیست. اگرچه آب معده را پر مي کند و احساس پري 
باعث مي شود فرد غذاي زیادي نخورد، اما علم تغذیه این موضوع را تایید 
هضم کننده  آنزیم هاي  رقیق شدن  باعث  زیاد  آب  مصرف  زیرا  نمي کند 
مشکل آفرین  طوالني مدت  در  و  مي شود  بدن  در  مولکول ها  درشت 
تشنگي  رفع  براي  و  نیاز  در حد  آب  است  آن  بهتر  بنابراین  خواهدشد 
نوشیده شود. در کتاب هاي علمي آمده روزانه باید 8 لیوان آب بنوشیم 
نیاز نداریم زیرا در موادغذایي اي که  این مقدار آب  اما واقعا به مصرف 
روزانه مصرف مي کنیم نیز آب بین بافتي وجود دارد که نیاز بدن ما به 

آب  را تامین خواهد کرد.
حذف درماني : این بدترین کاري است که یک فرد مي تواند انجام دهد. 
متخصصان تغذیه توصیه مي کنند وعده هاي غذایي در طول رژیم الغري 
هیچ وجه  به  را  غذایي  اصلي  وعده هاي  شود.  کمتر  حجم شان  و  بیشتر 

نباید حذف کرد و میان وعده ها را فقط در موارد استثنایي مي توان کاهش 
داد. نباید فراموش کرد که وقتي غذا مي خوریم، مقداري انرژي مصرف 

مي شود که خود عامل الغري است.
به  اما  : بیسکویت سبوس دار گرچه داراي فیبر است،  بیسکویت درماني 
دلیل داشتن روغن و شکر، در صورت مصرف زیاد مي تواند چاق کننده 
باشد. اگر فردي تاکنون بیسکویت معمولي مي خورده و حاال بیسکویت 
سبوس دار را جایگزین کرده، انرژي دریافتي اش کم مي شود اما اگر فردي 
را  سبوس دار  بیسکویت  مصرف  حاال  اما  نمي خورده،  بیسکویت  تاکنون 

آغار کرده، الغر نخواهد شد.
ترشي درماني : به یاد داشته باشید که ترشي ها میزان دریافت انرژي و 
اشتها را باال مي برند. انگور، آب انگور و سرکه خود انرژي دارند و به عبارتي 
محسوب  ترشي ها  جزو  گرچه  نیز  آلوچه  و  لواشک  هستند.  چاق کننده 
مي شوند اما به هر حال انرژي دارند و الغرکننده نیستند. البته بد نیست 
نکته اي را در نظر داشته باشید؛ اگر فردي تاکنون ذائقه شیرین داشته 
به  برود،  به سمت ترشي ها  و  را کنترل کند  این عادتش  و سعي کرده 
دلیل ترک عادت بد زیاد شیریني خوردن، راحت تر رژیم مي گیرد و در 

طوالني مدت وزن کم مي کند.
سایر  جایگزین  اگر  و  است  خوبي  روغن  روغن زیتون،   : زیتون درماني 
در  اما  مي کند  پیدا  بهبود  وضعیت چربي خون  شود  مصرفي  روغن هاي 
نهایت میزان انرژي این روغن تفاوتي با سایر روغن ها ندارد و افراطش 

چاق کننده خواهد بود. 
8. قرص درماني: این موضوع درست است که خوردن این قرص ها باعث 
از الغري فرد سالم نخواهدبود. برخي پزشکان  بعد  اما  الغري مي شود، 
نکنید  فراموش  اما  مي کنند  توصیه  الغري  براي  را  متفورمین  قرص 
افراد  براي  مي برد،  باال  بدن  در  را  که چربي سوزي  قرص  این  مکانیسم 
سالم غیردیابتي مناسب نیست و مي تواند عارضه دار باشد. این قرص ها 
تعادل متابولیکي بدن را به هم مي  زنند و باعث بروز عوارض متابولیکي 
طوالني مدت مي شوند. استفاده بي مورد از قرص هاي تیرویید نیز عوارض 

بسیاري دارد و به هیچ وجه توصیه نمي شود.
دکتر احمد ساعدي/متخصص تغذیه و رژیم درماني

 کرفس درماني و ورزش درماني تا آب درماني و حذف درماني
با اینکه استفاده از محصول هاي مختلفي که در این مطلب 
به آن اشاره شده، خوب است و اگر به  وسیله پزشک تجویز 
جواني  و  شادي  مي تواند  باشد،  مناسب  فرد  براي  و  شود 
پوست را مدت بیشتري حفظ کند و روند پیري را به تعویق 
استفاده  افراد،  جوان ماندن  راز  گفت  مي توان  اما  بیندازد، 
و...  لیزر  مانند  جوان کننده  روش هاي  یا  محصول ها  این  از 

نیست...
 زیرا هر فرد با توجه به استعداد ژنتیکي اي که دارد، در سن 
افتادگي پوست و چین وچروک خواهد شد و  خاصي دچار 
به تعویق  را  این رخداد  با سالم زندگي کردن  تنها مي توان 
انداخت و بدون  صرف هزینه براي خرید انواع محصول ها یا 
جراحي و روش هاي مختلف جوان ماند. 3 توصیه مهم در 

این باره دارم:
1. با حفاظ هاي فیزیکي و شیمیایي پوستتان را از اشعه هاي 
از  ضدآفتاب  زدن  بدون  هرگز  و  کنید  حفظ  آفتاب  مضر 

منزل خارج نشوید.
یا  ساعت   1 روز  هر  ما  بگویند  که  افرادي  هستند  2.کم  
آثار  همه  تقریبا  اینکه  با  داریم.  ورزشي  برنامه  نیم ساعت 
نیستیم  حاضر  شبانه روز  در  اما  مي دانیم،  را  ورزش  مثبت  
چند دقیقه براي این امر مهم وقت بگذاریم و آثار کوتاه مدت 
جریان  ورزش  ببینیم.  زندگي مان  در  را  آن  درازمدت  و 
افزایش  باعث  مهم  تغییر  این  و  مي دهد  افزایش  را  خون 
کالژن سازي پوست مي شود زیرا خون و موادمغذي بیشتري 
قرار  پوست  جمله  از  بدن  مختلف  ارگان هاي  اختیار  در 
را  ورزش   میانسالي  حتي  یا  جواني  دوره  از  اگر  مي گیرد. 
کنید  حس  مي توانید  محسوس  کامال  باشید،  کرده  شروع 
شاداب  تر هستید و با اینکه از نظر سني وارد دوره سالمندي 
شده اید، چهره  و فیزیک  بدنتان از هم سن و ساالنتان خیلي 
با  این تجربه را دارند، مي خواهم  از کساني که  بهتر است. 
نشریه تماس بگیرند و گواه این تجربه علمي باشند. هرگز 
براي شروع دیر نیست. با ورزش  جواني را به خودتان هدیه 
دهید. وقتي ورزش مي کنید، تغذیه بهتر و خواب بهتري هم 

خواهید داشت و قطعا از این اتفاق لذت خواهید برد.

3. اگر خانم ها و آقایان ایراني دور استعمال دخانیات را خط 
دست  هم  تفنن  و  تفریح  براي  قلیان کشیدن  از  و  بکشند 
صورتشان  پوست  چروک  شدن  از  زیادي  حد  تا  بکشند، 
انجام  مورد  این  در  وسیعي  تحقیقات  مي شود.  پیشگیري 
شده که ثابت کرده است افراد سیگاري )قابل توجه آنهایي 
از سیگار است(،  بیشتر  قلیان مي کشند چون ضرر آن  که 
از نظر ظاهري نسبت به همسن وساالن خود پیرتر به نظر 
طبیعي  رنگ  و  مي ماند  شاداب  و  سالم  پوستي  مي رسند. 
آن زیباست که درست اکسیژن رساني شود. وقتي با مصرف  
سیگار عروق تغذیه کننده پوستتان را تنگ مي کنید، نباید 
عامل  که  پوست  االستین  و  کالژن  باشید  داشته  انتظار 
باشند.  جوان ماندن پوست هستند، عملکرد درستي داشته 
پوست  نگهدارنده  رشته هاي  کالژن،  مختل شدن ساخت  با 
مي شوند،  پوست  قوام  باعث  که  رشته هایي  االستین،  و 

چروک هاي متعدد ایجاد مي شوند.
نگاه متخصص پوست/ دکتر پروین منصوري/استاد دانشگاه 
علوم پزشکي تهران

جوانسازي پوست بدون لیزر و کالژن و...

 

درمان ریشه  دندان که برخي از مردم آن را به نام عصب ِکشي 
بین بردن  از  و  برداشت  شامل  مي شناسند،  عصب ُکشي  یا 
به  عمده  به طور  که  آنهاست  محرکه  عوامل  و  میکروب ها 
بافت هاي سالم درون ریشه  دنبال پوسیدگي در تاج دندان 
را آلوده  کرده و بیماري هاي ریشه  دندان را ایجاد مي کنند...

در صورتي که درمان ریشه  دندان به موقع یا به خوبي انجام 
ریشه سرایت   اطراف  فضاهاي  به  عوامل محرکه  این  نشود 
مي?کنند و باعث از بین رفتن استخوان اطراف آن همراه 
با تحلیل ریشه مي شوند. گاهي این از بین رفتن استخوان 
اطراف ریشه که ناشي از عفونت داخلي ریشه است، آنقدر 
احساس  را  دندان  لقي  خوبي  به  فرد  که  است  گسترده 

مي کند. 
قبل از اینکه ویژگي هاي یک درمان ریشه خوب را بررسي 
کنیم الزم است این توضیح داده شود که قضاوت در مورد 
و  نیست  صحیح  رادیوگرافي،  توسط  ریشه  درمان  کیفیت 
کار  و  بیمار  عمومي  وضعیت  دنداني،  شرایط  مجموعه 
مطرح  مناسب  ریشه  درمان  یک  ارائه  در  دندان پزشک 
دنداني  اثر ضربه  در  فردي که  براي  مثال  عنوان  به  است. 
یا افزایش سن، کانال هاي دندان نیازمند درمان ریشه دچار 
یک  انجام  است  ممکن  مي شود،  )کلسیفیکاسیون(  انسداد 
درمان ریشه مطلوب امکان پذیر نباشد و حتي حوادثي نظیر 
سوراخ شدگي دندان در قسمت تاجي یا ریشه اي ایجاد شود. 
به  توجه  بدون  و  رادیوگرافي  براساس  فقط  نباید  بنابراین 
درمان  دندان پزشک  که  کرد  قضاوت  دنداني  اولیه  شرایط 
را به درستي انجام نداده است یا به طور مثال بیماراني که 
به دلیل بیماري اسکلرودرمي یا به طور طبیعي محدودیت 
بازشدگي دهان دارند و نیازمند درمان ریشه روي دندان هاي 
آسیاي بزرگ هستند از جمله شرایط عمومي اولیه قبل از 
درمان هستند. تنها نکته مهم در این گونه موارد آن است 
که دندان پزشک توانایي خود و امکانات و وسایل مورد نیاز 
ارجاع  یا  ریشه  درمان  به  اقدام  و سپس  ارزیابي   را  درمان 

بیمار به متخصص درمان ریشه بکند. 
ویژگي هاي یک درمان موفق

یک درمان ریشه خوب شامل پاکسازي سیستم کانال ریشه 
از میکروب ها و عوامل محرکه آنها و پرکردگي آنها در تمام 
ابعاد به صورت فشرده است. براي اینکه این امر به خوبي 
دنداني  پوسیدگي هاي  تمام  ابتدا  است  الزم  شود،  انجام 
برداشته شده و مسیر دسترسي به داخل کانال یا کانال هاي 
شود.  فراهم  اضافي  کانال هاي  جستجوي  امکان  و  ریشه 
کانال  دیواره هاي  مناسب  پاکسازي  امکان  ترتیب،  این  به 
محلول هاي  نیز  و  دندان پزشکي  ابزارهاي  کمک  با  ریشه 

شستشو دهنده و ضدعفوني کننده ایجاد مي شود. 
هر چقدر ابزارهاي مناسب به درستي و تا حد الزم استفاده 
شوند و هر چقدر محلول هاي شستشو دهنده با حجم باالتر 
به کار روند، شانس پاکسازي کانال ریشه بیشتر است. در 
ضدعفوني کننده  محلول هاي  برخي  کار بردن  به  حال  عین 
که فواید آنها ثابت شده است، کمک زیادي به پاکسازي هر 
چه بیشتر سیستم کانال ریشه و افزایش از بین بردن عفونت 

داخل کانال یا اطراف ریشه مي کند. 
ریشه  درمان  هنگام  دندان  داخل  بزاق  ورود  از  جلوگیري 
افزایش  باعث  و  مي کند  پیشگیري  میکروب ها  تداخل  از 

موفقیت درمان ریشه مي شود. 
همه  پاکسازي  خوب،  ریشه  درمان  ویژگي هاي  از  یکي 
کانال هاي ریشه اعم از اصلي یا اضافي است به گونه اي که 
تمام طول کانال از قسمت تاجي دندان تا قسمت انتهایي 

ریشه به طور کامل پاکسازي و آماده سازي شوند. 
پرکردگي  خوب،  ریشه  درمان  مهم  ویژگي هاي  دیگر  از 

تا  ابتدا  از  ریشه  کانال هاي  یا  کانال  فضاي  تمام  سه بعدي 
مخصوص  مواد  با  منسجم  و  فشرده  به طور  کانال  انتهاي 
نفوذ  و  رشد  اجازه  که  صورتي  به  است  ریشه  پرکردگي 
شرایطي،  چنین  تحت  باشد.  نداشته  وجود  میکروب ها 
میکروب هاي باقیمانده در کانال یا موجود در فضاي اطراف 
بنابراین  رفت.  بین خواهند  از  و  نداشته  امکان رشد  ریشه 
براي بررسي شرایط دندان و  کنترل هاي 6 ماهه و ساالنه 

وجود عفونت ضروري است. 
از نکات مهمي که باعث افزایش موفقیت یک درمان ریشه 
مدت  در  یا  بالفاصله  دندان  تاج  ترمیم  مي شود،  خوب 
که  شده  ثابت  است.  ریشه  درمان  از  پس  کوتاهي  زمان 
میکروب هاي موجود در بزاق یا ناحیه پوسیدگي مي توانند 

وارد کانال ریشه و باعث از بین رفتن آن شوند.
درد پس از درمان ریشه باید بررسي شود

در پایان الزم است بدانیم هرگاه دنداني که درمان ریشه  اي 
جنبه هاي  از  باید  شود،  دردناک  شده  انجام  برایش  خوبي 
با  از جمله وضعیت تماس  قرار گیرد.  مختلف موردبررسي 
دندان مقابل و تماس هاي بین دنداني، احتمال گیر غذایي 
یا  دنداني  ترک  احتمال  دندان،  اطراف  لثه  ناراحتي هاي  و 
ریشه اي، وجود پوسیدگي هاي زیر پرکردگي یا روکش و نیز 

بررسي کیفیت درمان ریشه به طور دقیق. 
به ریشه  دندان  باشد و مشکل  چنانچه همه شرایط خوب 
ارتباط یابد، الزم است بررسي شود که چه مدت از درمان 
ریشه گذشته است. درد پس از درمان ریشه طي هفته هاي 
خواهد  کاهشي  روند  درد  این  و  است  طبیعي  کامال  اول 
داشت ولي دردي که پس از گذشت چند ماه یا چند سال 
و در ارتباط با ریشه ظاهر مي شود، نیازمند بررسي بیشتر 
در  است.  ریشه  انتهاي  جراحي  یا  درمان  تجدید  لحاظ  از 
به  رادیوگرافي  نظر  از  ریشه  درمان  اگر  حتي  صورت  این 
داشته  وجود  هم  مجدد  درمان  امکان  و  باشد  ظاهر خوب 
رفع  مشکل  تا  شود  تکرار  درمان  این  است  باشد، ضروري 
دلیل  به  است  ممکن  ریشه  مجدد  درمان  نیاز  علت  شود. 
طول  در  بیشتر  پاکسازي  به  نیاز  یا  اضافي  کانال  احتمال 

کانال ریشه باشد.
دکتر ناهید محمدزاده اخالقي

 عصب کشي يا درمان ريشه دندان

»استخوان هایتان را دوست بدارید.« این شعار روز جهاني پوکي استخوان 
است که بر 3 نکته کلیدي دریافت ویتامین D، مصرف غذاهاي سرشار 

از کلسیم و ورزش تاکید دارد...
پاي  بهانه  به همین  ما هم  و  است  پوکي استخوان  روز جهاني  مهر   28
و  درماني  رژیم  و  تغذیه  متخصص  کیمیاگر،  مسعود  دکتر  صحبت هاي 
شهید  پزشکي  علوم  دانشگاه  و  کشور  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  استاد 
پوکي  از  پیشگیري  براي  صحیح  تغذیه  اصول  با  تا  نشسته ایم  بهشتي 

 استخوان آشنا شویم. 
پوکي  دچار  تا  بخوریم  غذاهایي  چه  شما  نظر  به  دکتر!  آقاي  سالمت: 

 استخوان نشویم؟
کلسیم، مهم ترین ماده مغذي براي پیشگیري از پوکي استخوان است و 
این  کنند.  دریافت  کلسیم  روزانه 1000میلي گرم  افراد  مي شود  توصیه 
مقدار در خانم هاي شیرده بیشتر و حدود 1500 میلي گرم است. شیر 
و لبنیات از منابع خوب کلسیم هستند و یک لیوان شیر 220میلي گرم 

کلسیم دارد. 
سالمت  براي  مناسب  غذایي  رژیم  از  صحبت  وقتي  همیشه  سالمت: 
تاکید  لبنیات  و  شیر  خوردن  و  کلسیم  مصرف  بر  مي شود  استخوان ها 
از  پیشگیري  در  که  هستند  هم  دیگري  مغذي  مواد  آیا  مي شود. 

پوکي استخوان موثر باشند؟
درست است که محور اصلي در پوکي استخوان کمبود کلسیم است اما 
باید توجه داشت که مواد مغذي دیگري هم هستند که در پیشگیري 
باید  که  است   D ویتامین  آنها  مهم ترین  دخیل اند.  پوکي استخوان  از 
افزایش  کلسیم  تا جذب  دریافت شود  یا مکمل  نور خورشید  از طریق 
پوکي استخوان  به  ابتال  احتمال  داده  نشان  تجربه  عالوه  به  کند.  پیدا 
البته  در کساني که بیشتر میوه و سبزي مصرف مي کنند، کمتر است. 
به  اما ممکن است  این موضوع هنوز کامال مشخص نیست  علت دقیق 
دلیل کمبود ویتامینC، پیش ساز ویتامین A یا عوامل ناشناخته دیگر 

باشد. در کشورهایي که در غذاهایشان از سویا استفاده مي کنند نیز 
در  موجود  فالونویید هاي  مي رسد  نظر  به  است.  کمتر  پوکي استخوان 
سویا در پیشگیري از پوکي استخوان نقش موثري دارند. البته زمینه هاي 
غیرتغذیه اي هم موثر است مثل ورزش هایي مانند پیاده روي و دویدن که 

استخوان ها وزن را تحمل مي کنند.
سالمت: به جز شیر و لبنیات که منبع سرشار کلسیم هستند با خوردن 

چه غذاهایي مي توان کلسیم دریافت کرد؟
کلم بروکلي و سبزیجات تیره برگ دیگر مانند کاهو کلسیم خوبي دارند 
که مقدار جذب آنها هم باالست. جذب کلسیم در بهترین شرایط حتي 
در لبنیات حدود 40 درصد است. هر 100گرم کلم بروکلي 50 میلي گرم 
کلسیم دارد که حدود 30 تا 35 درصد آن جذب مي شود. ما باید عالوه 
بر لبنیات منابع غذایي دیگري که حاوي کلسیم هستند را نیز معرفي 
کنیم تا افرادي که بنا به دالیلي نمي توانند لبنیات بخورند از آنها استفاده 
اما مقدار جذبشان متفاوت است.  البته همه غذاها کلسیم دارند  کنند. 

میوه ها و غالت به ازاي هر 100گرم
ضعیف  منابع  خوردن  با  حتي  ما  و  دارند  کلسیم  میلي گرم   40 تا   30
کلسیم، تقریبا به ازاي هر کالري 0/25 میلي گرم کلسیم دریافت مي کنیم 

ولي جذب کلسیم در این غذاها پایین است.
سالمت: مصرف غذاهاي حاوي کلسیم در چه سني بیشتر اهمیت دارد؟

براي پیشگیري از پوکي استخوان مصرف کلسیم از دهه 4 و 5 زندگي 
تشکیل  براي  جواني  در  دارد.  بیشتري  اهمیت  خانم ها  در  ویژه  به  و 
استخوان ها روزانه 600 میلي گرم کلسیم الزم است که معموال از طریق 

رژیم غذایي دریافت مي شود.
سالمت: چه عادت هاي غذایي در ابتال به پوکي استخوان موثرند؟

مصرف غذاهاي شور و خوردن نمک زیاد در طوالني مدت مي تواند باعث 
از  باعث دفع کلسیم  پوکي استخوان شود چون سدیم موجود در نمک 
نوشابه هاي  و  گازدار  نوشابه هاي  مصرف  همچنین  مي شود.  استخوان ها 
غذایي  بد  عادت هاي  از  غذایي  رژیم  از  لبنیات  و حذف  کافئین  حاوي 

هستند که باعث پوکي استخوان مي شوند. 
سالمت: افرادي که نمي توانند زیاد لبنیات بخورند و بنا به دالیلي مکمل 

هم نمي توانند مصرف کنند باید چه کار کنند؟ 
براي این افراد باید یک برنامه دقیق نوشته شود و محاسبه شود که مثال 
چقدر سبزي یا چقدر لبنیات بخورند تا از منابع مختلف کلسیم دریافت 
کنند. مقدار کلسیم و ویتامینD در افرادي که داروهایي مصرف مي کنند 
رژیم  به  باید  و  است  متفاوت  نیز  مي شود  پوکي استخوان  به  منجر  که 

غذایي شان بیشتر توجه شود.
سالمت: حرف یا نکته آخر؟ 

ما باید به چگالي کلسیم با توجه به کالري توجه کنیم و بدانیم به چه 
قیمت و با مصرف چند کالري کلسیم دریافت مي کنیم. برخي موادغذایي 
مانند پسته و گردو ممکن است حاوي کلسیم باشند اما مصرف زیادشان 
چاق کننده است. با تمام اینها، لبنیات بیشترین چگالي کلسیم را دارد و 

براي تامین کلسیم مناسب ترند.

راهي به رهايي از پوکي استخوان
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البته  ایران مسیح علی نژاد را می شناسند  مشرق نوشت:تقریبا همه اصحاب رسانه های 
ندارد. مسیح علی  این خانم خبرنگار  نگاری  توانایی های روزنامه  به  این شهرت ربطی 
نژاد خبرنگار متوسط روزنامه کم تیراژ همبستگی در اوایل دهه هشتاد به لطف یکی از 

نمایندگان مجلس توانست پله های شهرت تا در نشریات ایران بپیماید. 
البته او مانند هر خبرنگار دیگری از توانایی های نوشتن در فضای روزنامه نگاری برخواردار 
بود. اما همان قدر که حضور برخی سیاسیون آنگونه که رسانه ها رپرتاژ می کردند معجزه 
نبود؛ اثر قلم علی نژاد نیز چندان شگرف و خارق العاده نمی نمود. همه چیز در گرو امواج 
و ناآرامی های سیاسی قرار گرفت. علی نژاد پس از فتنه 88 به لندن سفر کرد تا یکبار 
دیگر بهانه ای برای طرح دوباره نام او پیش بیاید. با این همه. دوری از فضای رسانه های 

ایران تاثیر خود را بر تعبیر رویاهای مسیح علی نژاد تحمیل کرد. 
در چنین شرایطی یک خبرنگار اگر از حداقل ذکاوت حرفه ای برخوردارباشد می کوشد تا 
از قابلیت های خود و دسترسی هایش استفاده کند و این یعنی یکبار دیگر به سراغ منابع 
با مسووالن  انگلیس مصاحبه  ایرانی رفتن. قطعا مزیت خبرنگار فارسی زبان در  خبری 
اروپایی و آمریکایی نیست که اگر هم باشد فضای آن بسیار ضیق و محدود بوده و به 
زبان  فارسی  خبرنگاران  که  است  اینچنین  شود.  می  پر  دارترها  سابقه  توسط  سرعت 
جالی وطن کرده می کوشند تا از طریق ارتباط دوباره با مسووالن ایرانی؛ به کارفرمایان 

انگلیسی زبان خود ثابت کنند هنوز به کار می آیند. 
نوشابه امیری به سعید حدادیان تلفن کرده و مسیح علی نژاد با ابوالقاسم طالبی و این 
بار جواد شمقدری تماس می گیرد. دقت کنید هر خبرنگار تازه کاری از لندن می تواند 
گفتگویی شسته و رفته با یک فعال اپوزیسیون در تهران ترتیب دهد اما گفتگو با جواد 
شمقدری بیش از اینها ارزش دارد؛ حتی اگر این گفتگو تنها در وبالگ علی نژاد منتشر 

شود. 
در آنسوی ماجرا جواد شمقدری توجیهات خودش را برای انجام این مصاحبه دارد. او می 
گوید که قصد مصاحبه نداشته و در عین حال به خوبی می داند هر گفتگویی با علی نژاد 

می تواند حکم یک مصاحبه تمام عیار داشته باشد.
توضیحات جواد شمقدری را خودتان بخوانید و قضاوت کنید. حرفهای جدی تر با رییس 
سازمان سینمایی کشور را به فرصتی نزدیک-خیلی نزدیک- که امیدواریم با خوش قولی 

ایشان فراهم شود. موکول می کنیم.
جناب شمقدری امروز گفتگوی شما با یک خبرنگار رسانه های ضد انقالب منتشر شد. 
فکر نمی کنید گفتگو با این خبرنگاران ورسانه ها به نوعی مشروعیت بخشی به آنان است؟

من به این خبرنگار گفتم که با شما مصاحبه نمی کنم اگر هم جوابتان را می دهم تنها به 
این دلیل است که شما ایرانی هستید؛ اما حدس می زدم که او این گفتگو را پیاده کرده 
و آن را منتشر کند. البته ایشان تمام گفتگو را منتشر نکرده است. او اگر شجاع است 
تمام مصاحبه را منتشر کند. چرا او مصاحبه را گزینش کرده است. یکی از نکات حذف 
شده این بود »او به من گفت اگر به ایران بیایم زندانی می شوم که بنده پاسخ دادم اگر 
انسان در یک گوشه در جمهوری اسالمی زندانی باشد بهتر از این است که برود در آغوش 

ملکه انگلیس قرار بگیرد.«

البته وقتی این فرد تماس گرفت من احساس کردم این گفتگو شاید اثر خوبی داشته 
باشد.

بنده چندین بار با شخص شما بصورت حضوری و غیر حضوری صحبت کردم تا یک وقت 
برای گفتگو بگیرم اما شما و مسووالن دفترتان این وقت را در اختیارمان نگذاشتید؛ حاال 
شما با یک خبرنگار خارج نشین بی بی سی و صدای آمریکا گفتگو کردید؟آیا قصد شما 

از این برخورد تنبیه رسانه های منتقد است؟
اصال اینطور نیست. اوال که ایشان پنجشنبه تماس گرفت و ما هم تعطیل بودیم و من 
اینکه طرف  نمی دهم مگر  را جواب  تلفن  بنده معموال  بودم.  فیلمنامه  مشغول خواندن 
مقابل و شماره را بشناسم. بنده دیدم شماره خارج از کشور بود و چون با برخی دوستان 
در خارج از کشور ارتباط داریم جواب دادم. اما واقعا علت اصلی هماهنگ نشدن مصاحبه 

با رسانه هایی مانند شما فقط و فقط مشغله کاری بنده است.
دیروز شفیع آقامحمدیان در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها خبر استعفا یا انصراف دسته 
جمعی عوامل فیلم الله را تکذیب کرده و گفته بود و انتشار این اخبار را حاشیه سازی 
برای این فیلم قلمداد کرده بود اما شما امروز این انصراف را تایید کردید.قضیه این تایید 

و تکذیب ها چیست؟
بعید می دانم. شاید منظور ایشان این نبوده است. البته هر تهیه کننده ای که مسوولیت 
یک کار را می پذیرد یک تیم را با خود می آورد و بالطبع تهیه کننده که از ادامه کار 

انصراف می دهد تیم او هم با وی می روند و این مرسوم است. 
وقتی از دو – سه هفته پیش قرار شد آقای سبط احمدی برکنار شود طبیعی بود که تیم 
او با خود او خواهند رفت. ضمن اینکه چند نفر از اعضای تیم قبال از همکاری در این 
پروژه انصراف داده بودند.در حال حاضر هم تهیه کننده سریال امام رضا)ع( مسوولیت 
کار را به عهده گرفته است و خوشبختانه او سوابق حضور در کارها و پروژه های بزرگ را 
دارد امیدوارم ایشان بتواند این کار را با کمترین حاشیه و به نحو احسن به اتمام برساند

مصاحبه BBC با سعیدحدادیان و شمقدری
به گزارش آخرین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مسلمانان امریکا که جمعیتی قابل توجه و 
تاثیرگذار در این کشور هستند، اهتمام ویزه ای به تربیت فرزندان خود دارند و حال که 
موسم حج فرارسیده، کودکان و دانش آموزان مسلمان در ایالت فلوریدای آمریکا به تمرین 

مناسک حج پرداخته و در فضایی شاد و کودکانه با این فریضه بزرگ الهی آشنا شدند. 
نزدیک به 400 کودک و دانش آموز کم سن مسلمان آمریکایی در مرکزی در شهر » 
سنت پترزبورگ » در ایالت فلوریدای آمریکا گردهم آمدند تا با فریضه حج آشنا شوند. 
از حج و  اغلب تصویر درستی  تا 5 سال سن داشتند و  این کودکان بین 2  از  بسیاری 
اما به دلیل قرار گرفتن در جمع همساالن خود و به  بزرگی این واقعه در ذهن ندارند 
شکل بازی های کودکانه دسته جمعی با مناسک حج آشنا می شوند. این کودکان در 
حالی که دست در دست هم داشتند مناسکی همچون طواف خانه خدا، حرکت بین صفا 
و مروه و رمی جمرات را تمرین کردند. این مراسم از حدود 5 سال پیش در این مرکز 
آموزشی برگزار می شود و تعداد زیادی از مسلمانان در این ایالت را به خود جذب کرده 
است و باعث شده است تا آنان با این مراسم الهی بیشتر آشنا شوند. حتی در این مراسم 
آب زمزم نیز که از عربستان آورده شده است در لیوان های رنگارنگ به این کودکان برای 

نوشیدن داده می شود. 

بسیاری از والدینی که در این مراسم به همراه فرزندان کوچک خود شرکت کردند ، خود 
به حج مشرف شدند و حاال با شرکت دادن فرزندان خود در این مراسم سعی می کنند تا 

آنان را ترغیب کنند که در آینده در این مراسم شرکت کنند.

ابتکار آمریکا برای ترویج حج

کنگره  سومین  آخرین: 
آب«  پای  »صدای 
سپهری  سهراب  یادواره 
ششم  شنبه  روز  صبح 
فارابی  تاالر  در  آبان 
حالی  در  هنر  دانشگاه 
تعداد  که  شد  برگزار 
کنگره  این  در  حاضران 
شمار  از  »بین المللی« 
هم  دست  دو  انگشتان 

فراتر نرفت.

تاسف بارترین صحنه فرهنگی سال در ایران

به طور  از گونه های حیوانی  امروزه برخی  مشرق، 
جدی زیر نظر قرار دارند تا از انقراضشان جلوگیری 
شود اما در گذشته این مراقبت ها وجود نداشت و 
برخی از حیوانات بسیار ساده از بین رفتند و دیگر 

نشانی از آنها نیست.
1.زرافه اسب

مشخص  نیز  اسمش  از  که  همانطور  حیوان  این 
حیوان  این  است؛  اسب  و  زرافه  از  ترکیبی  است 
قد  و  است  بوده  سنگین  بسیار  کله ای  دارای 
بلندترین آنها نیز به 2 متر می رسید؛ این موجود 
دارای شاخ هایی مانند زرافه بوده است و از آن برای 
دفاع شخصی استفاده می کرد؛ این زرافه ها تقریباً 
تغییرات آب و هوایی  اثر  بر  و  5 هزار سال پیش 

منقرض شدند.
2.کويين کانا

کروکدیل ها  خانواده  از  موجودات  از  دست  این 
جنوب  و  استرالیا  منطقه  در  بیشتر  و  هستند 
از  یک  کانا«ها   »کوین  می کردند؛  زندگی  آسیا 
بودند؛  خودشان  زمان  موجودات  ترسناک ترین 
نیز  خشکی  در  بلکه  آب  در  تنها  نه  چراکه 
می توانستند به راحتی شکار کنند در حالی که این 
روزها کروکدیل ها تنها در آب می توانند به راحتی 

شکار کنند.
این کروکدیل نزدیک به 3 متر طول داشته است و 
البته زمان دقیق حضور آنها روی زمین و همچنین 
منقرض شدن آنها مشخص نبوده است، اما احتمال 
آن می رود که در ابتدای حضور انسان ها روی زمین 
و همچنین تغییرات جوی باعث انقراض آنها شده 

است.

3.کوليلی

این پرنده یکی از بزرگترین شکارچینان در گذشته 
بود ولی با این حال اصاًل در پرواز استعداد نداشته 
است؛ این پرنده به راحتی می توانست برای خودش 
در  و  خوب  خیلی  نمی توانست  اما  کند  پیدا  غذا 
از  یکی  دلیل  همین  و  کند  پرواز  زیاد  ارتفاع های 
توسط  چراکه  بود؛  آنها  انقراض  علل  اصلی ترین 

دیگر موجودات به راحتی شکار می شدند.
این پرنده بیشتر در جنوب آمریکا زندگی می کرد 
از  در سال 1901  بی رویه  به خاطر شکار  البته  و 

بین رفت.
4.وارح

فالک  جزیره  از  شده  منقرض  حیوانات  از  یکی 
لند وارح نام دارد؛ این حیوان تا به حال مشخص 
که  چرا  گرگ  یا  است  بوده  روباه  که  است  نشده 
را در خود داشته است؛  آنها  ویژگی های هر دوی 
این موجود نزدیک به 1.5 متر طول داشته است 

ولی به خاطر کوتاه بودن پاهایش تنها 60 سانتی 
متر از زمین فاصله داشت.

به  فالکلند  به  انسان ها  ورود  با  بزرگ  روباه  این 
برای  کشاورزان  چراکه  رفتند؛  بین  از  سرعت 
محافظت از گوسفندانشان آنها را شکار می کردند؛ 

وارح برای آخرین بار در سال 1876 دیده شد.
5.جغد کوبا

البته به  این جغد تنها در کوبا دیده شده است و 
اندازه بسیار بزرگش تنها روز زمین زندگی  خاطر 
می کرد؛ این جغد توانایی پرواز نداشت اما به مانند 
باقی جغدها توانایی ها مانند شکار در تاریکی و شب 

را داشت.
این پرنده نزدیک به یک متر ارتفاع داشت و وزن 
جغد  است؛  بوده  انسان  یک  اندازه  به  تقریباً  آن 
رفت  بین  از  انسان ها  خاطر حضور  به  نیز  کوبایی 
و شکار و از بین رفتن محیط زیست باعث از بین 
رفتن این پرنده در نزدیک به 800 سال پیش شد.

6.چيتای آمريکايی

چیتای  به  خاصی  شباهت های  آمریکایی  چیتای 
آفریقایی داشت و البته نزدیک به 10 کیلوگرم نیز 
سنگین تر است؛ این اضافه وزن باعث شده است که 

از دیگر  نباشد؛ مانند بسیاری  خیلی دونده خوبی 
شکارچیان بر اثر تغییرات آب و هوایی و همچنین 
نبود غذا نزدیک به 10 هزار سال پیش این چیتا 

منقرض شد.
7.دوو

از جزیره های متروکه که شکارچی  بودن در یکی 
بسیار  نیز  پرندگان  تا  می شود  باعث  ندارد،  وجود 
از  یکی  دوو  کنند؛  پرواز  نتوانند  و  شوند  تنبل 
اسرارآمیزترین پرندگانی است که تا به حال روی 
زمین زندگی کرده است؛ هیچ کس در مورد شکل 
عیان  که  چیزی  البته  نمی داند  چیزی  آن  اصلی 
است تاریخ از بین رفتنش است که نزدیک به 150 

سال پیش تخمین زده می شود.
8.موآ

این پرنده که در جزیره نیوزیلند زندگی می کرده 
از  ولی  داشت  مرغ  شتر  به  عجیبی  شباهت  است 
آن بسیار بزرگتر بود؛ این پرنده نزدیک به 10 نوع 
متر  به 4  نزدیک  آنها  بزرگترین  و  مختلف داشت 
ارتفاع داشت و وزن آن نیز نزیک به 275 کیلوگرم 

بوده است.

بار دیگر با ورود انسان ها به این جزیره موآ به 
و  آسان  بسیار  شکار  چراکه  شد؛  منقرض  سرعت 
به  نزدیک  پرنده  این  بود؛  انسان ها  برای  راحتی 

500 سال پیش منقرض شد.
9.گوزن ايرلندی

گوزن بزرگ، در اوراسیا از ایرلند تا شرق دریاچه 
بایکال می زیست؛ عمر جدیدترین بقایای به دست 
تخمین  پیش  تا 7700 سال  این حیوان  از  آمده 
بسیار  اندازه  خاطر  به  حیوان  این  می شود؛  زده 
ویژه  به  و  شانه(  تا  ارتفاع  )حدود2.1متر  بزرگش 

بخاطر داشتن بزرگترین شاخ ها معروف است.
روی  بر  بیشتر  آنها  انقراض  دلیل  مورد  در  بحث 
اندازه شاخ های شان متمرکز است؛ برخی معتقدند 
انقراض گوزن  اصلی  عامل  انسان  وسیله  به  شکار 

ایرلندی است.
10.گاو دريايی

دریای  آسیاتیک  سواحل  در  قباًل  که  حیوان  این 
حاشیه اقیانوس آرام، از ژاپن تا کالیفرنیا پیدا شده 
بود، در سال 1741 توسط طبیعت شناس جورج 
استلر کشف شد؛ گاو دریایی تا حدود 8 متر رشد 
به  توجه  با  داشت؛  وزن  تن   3 حدوداً  و  می کرد 
سرعتی که آخرین گروه آنها از بین رفت، احتماالً 
ورود انسان ها به منطقه دلیل انقراض این حیوان 

بوده است.
شدن  دیده  از  پراکنده ای  گزارش های  هم  هنوز 
یک حیوان گاو شکل دریایی در دریاهای حاشیه 
بنابراین  دارد؛  وجود  گرینلند  و  آرام  اقیانوس 
احتمال دارد که هنوز گروه کوچکی از این حیوان 
ثابت  هنوز  مسئله  این  ولی  باشند  داشته  وجود 

نشده است.

10حیوان عجیبی که هرگز نخواهید دید
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مسیر شمال غربی )بیدهند( :
 برای رسیدن به بیدهند بعد از طی 18 کیلومتر از جاده نطنز به کاشان )جاده قدیم( به پل هنجن می رسیم از این پل جاده به 2 قسمت تقسیم می شود که یکی به ابیانه می رود و دیگری به بیدهند.این جاده تا روستای چیمه آسفالت است . در بیدهند امام زاده ای قراردارد که برای شب ماندن مناسب است. از روستا به طرف جنوب می رویم تا به آخر بیشه ده برسیم. مسیر صعود از این محل شروع می شود که البته منطقه ای ممنوعه است و تابلویی در آخر بیشه روستا است که روی آن نوشته از این جا به باال ممنوع می باشد که با شورای روستا هماهنگ می کنیم.

در آخر روستا با طی کردن راه مالرو در سمت چپ در کنار آب به دو راهی میرسیم که در کنار آن آغل سنگی ساخته شده و با ادامه دره سمت چپ و راه مالرو به طرف جنوب و تا سرچشمه پیش می رویم و سپس با صعود از دامنه شرقی دره به طرف جنوب شرقی ادامه مسیر می دهیم که دارای شیب بسیار تندی است  تا به صخره ای بر می خوریم که نباید با آن درگیر شد و باید از کنار آن )سمت راستش( گذشت . بازهم به طرف جنوب شرقی حرکت می کنیم تا به قله برسیم حدوداً 6 ساعت زمان تقریبی برای رسیدن به قله می باشد.
...شعری در وصف بیدهند

مسیر شمال غربی )بیدهند( :
 برای رسیدن به بیدهند بعد از طی 18 کیلومتر از جاده نطنز به کاشان )جاده قدیم( به پل هنجن می رسیم از این پل جاده به 2 قسمت تقسیم می شود که یکی به ابیانه می رود و دیگری به بیدهند.این جاده تا روستای چیمه آسفالت است . در بیدهند امام زاده ای قراردارد که برای شب ماندن مناسب است. از روستا به طرف جنوب می رویم تا به آخر بیشه ده برسیم. مسیر صعود از این محل شروع می شود که البته منطقه ای ممنوعه است و تابلویی در آخر بیشه روستا است که روی آن نوشته از این جا به باال ممنوع می باشد که با شورای روستا هماهنگ می کنیم.

در آخر روستا با طی کردن راه مالرو در سمت چپ در کنار آب به دو راهی میرسیم که در کنار آن آغل سنگی ساخته شده و با ادامه دره سمت چپ و راه مالرو به طرف جنوب و تا سرچشمه پیش می رویم و سپس با صعود از دامنه شرقی دره به طرف جنوب شرقی ادامه مسیر می دهیم که دارای شیب بسیار تندی است  تا به صخره ای بر می خوریم که نباید با آن درگیر شد و باید از کنار آن )سمت راستش( گذشت . بازهم به طرف جنوب شرقی حرکت می کنیم تا به قله برسیم حدوداً 6 ساعت زمان تقریبی برای رسیدن به قله می باشد.
...شعری در وصف بیدهند

روستای ابیانه نطنز


