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نیروی هوایی عراق کاروان ابوبکر بغدادی را هدف قرار داد
منابـع خبـری گـزارش دادند کـه نیروی هوایـی عراق کاروان سـرکرده داعـش را بمباران
کـرد .به نقل از شـبکه سـومریه نیـوز عراق ،نیـروی هوایی عـراق کاروان ...
یادداشت سردبیر

 28ذی الحجه 1436

بیا تا گل برافشانیم

از جملـه رمـوز وجـود رابطـهی عاطفـی مـردم بـا حافظ
در طـول صدهـا سـال شـاید یکی این باشـد کـه حافظ
بـدون سـرکوفت زدن و تحقیـر کـردن و بـا پرهیـز از
فضلفروشـی و نـگاه از بـاال بـه پاییـن بـه مخاطـب
بـا او ارتبـاط برقـرار م یکنـد و خیلـی مالیـم تصویـری
متعـادل و حقیقی از هسـتی پیش چشـمش بـه تصویر
م یکشـد ،چنیـن تصویـری موجب م یشـود کسـانی که
خیلـی بـه دنیـا چسـبیدهاند و آن را جـدی گرفتهانـد از
آن فاصلـه بگیرنـد و کسـانی کـه از دنیا توسـری خورده
و مأیـوس شـدهاند ،فـردا را روشـنتر از امـروز ببیننـد.
حافـظ در خیلـی از مـوارد خـودش را بـه جـای مخاطب
م یگـذارد و همیـن امـر موجـب گونـهای همذاتپنداری
م یشـود.
همه کارم ز خودکامی ،به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها

شـخص خودکامـهای کـه این بیـت را از نظـر م یگذراند
خـودش را در آینـهی ایـن شـعر م یبینـد و درم ییابد که
ای دل غافـل ایـن همـه خودکامگی و اختلاس و مکر و
تزویـر و ریـاکاری مـرا به کجا کشـانید ،چه تصـور باطلی
کـه گمـان م یکردم کسـی بـه هویـت من پـی نخواهد
بـرد غافـل از آن کـه سـخن وقتی کـه از دو نفـر بگذرد
عالمگیـر م یشـود چه رسـد بـه حرف و حدیثـی که نقل
محافل و مجالس باشـد.
آدمـی کـه از سـپیدهی سـحر تـا سـیاهی شـام کار و
حرفـهاش دشمنتراشـی و حـرف مفـت زدن و ن ّمامـی
و سـخنچینی اسـت بـا خوانـدن بیـت زیـر از حافـظ
متوجـه م یشـود کـه بـا ایـن کار هم بـه دنیـای خودش
پشـت پـا زده اسـت و هـم سـقف آخـرت را بر سـر خود
و پی رامونیانـش خـراب کـرده ،چـرا کـه پـس از عمـری
اراجی فبافی ،کلکسـیونی از دشـمنان رنگارنـگ را تدارک
دیـده و در چنیـن حالـی یا از جلو سـیلی م یخـورد یا از
قفـا پـس گردنـی و راه بـه جایـی هم نـدارد.
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت ،با دشمنان مدارا

و خالصه این که:

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

حـاال هـی هـل مـن مبـارز بگوییـم و درحالـی کـه
م یدانیـم بی مایه فطیر اسـت بـر طبل منازعـه بکوبیم

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج ب یشمار آرد

حافـظ هرگـز کسـی را به فسـق و فجـور دعـوت نکرده
و هزینـهی پیالهکشـی کسـی را هم نپرداختـه اما گاهی
در البهالی اشـعارش برخی از اعمال ناپسـند را بر برخی
اعمـال ناپسـند دیگـر ترجیـح م یدهـد و ایـن هرگـز به
معنـای توصیـه به فسـق نیسـت بلکـه به معنـای بیان
درجـهی قباحـت و زشـتی برخی اعمال اسـت که از بس
فراگیـر شـده زشـتی آن بـه چشـم نم یآید نمونـهاش را
مالحظـه بفرمایید:
بادهنوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست

و در ادامـه م یگویـد آب انگـور در پیالـه کـردن بهتـر از
خـون مـردم در شیشـه کردن اسـت.

چه شود گر من و تو یک دو قدح باده خوریم
باده از خون رزان است نه از خون شماست

گاهـی اوقـات شـما بـا افـراد شـگفتانگیزی مواجـه
م یشـوید کـه در همـهی زمینههـا سـخنرانی م یکننـد
و نظـر م یدهنـد و اگـر کسـی هـم قصـد ابـراز نظـر
پی رامـون حـوزهی تخصصـی آنهـا را داشـت داد و
فریادشـان بلنـد م یشـود که شـما اینـکاره نیسـتید و در
حالـی کـه هزار جـور ادعـای کشـف و کرامـات دارند در
کار خویـش فروماندهانـد .حافـظ بارهـا چنین کسـانی را
بـه بـاد ریشـخند گرفته اسـت

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشهی چشمی به ما کنند

و بالفاصلـه حرفـش را پـس م یگیـرد و م یگویـد چنین
کسـانی فقط حـرف م یزننـد و قدرت معنوی کـه ادعای
آن را م یکننـد ندارند:

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانهی غیبش دوا کنند

در مـواردی حافـظ بـه مخاطـب هشـدار م یدهـد کـه
مراقـب بـاش هیـچ کـس از کیـد شـیطان در امـان
نیسـت و عنوانهـا و پسـتها و مدارج علمـی و وجاهت
اجتماعـی با یـک حرکت شـیطنتآمیز از بیـن م یرود و
فاصلـهی زیـادی بیـن اوج غرور و حضیض ذلت نیسـت.

زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار
که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست

و در عیـن حـال م یگویـد کـه گنـاه همـواره در کمیـن
انسـان اسـت و هیـچ انسـانی در امـان نیسـت و بـرای
اثبـات ادعـای خـودش داسـتان فریـب خـوردن آدم کـه
همـهی انسـانها وارث خصلتهـای او هسـتند را یادآور
م یشـود:
نه من از پردهی تقوا به در افتادم و بس
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

یا در موردی دیگر اذعان م یدارد:

پدرم روضهی رضوان به دو گندم بفروخت
ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم
ادامه در ستون روبرو
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برای افزایش توان موشکی خود از هیچکس اجازه نمیگیریم
وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح از آزمایـش موفقیتآمیـز موشـک دوربرد
"عمـاد" خبـر داد ...

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ایران و جهان

شرایط پس از برجام برای ایران و غرب مثبت خواهد بود
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام شـرایط جدید پـس از اجرایی شـدن برجام
بـرای ایـران و غـرب را مثبت ارزیابـی کرد ...
ادامه از ستون روبرو

محسنیاژهای اعالم کرد

شکایت «احمدینژاد» از «جهانگیری» در دادسرا مطرح است
ســخنگوی قــوه قضاییــه از صــدور حکــم
پرونــده جیســون رضاییــان خبــر داد و گفــت:
قاعدتــا ایــن حکــم قابــل اعتــراض اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار حقوقــی خبرگــزاری
دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،حجــت االســام
و المســلمین محســنی اژهای در هشــتاد و
ششــمین نشســت خبــری خــود بــا بیــان ایــن
مطلــب اظهــار کــرد :حکــم ایــن پرونــده صــادر
شــده اســت .هنــوز فرصــت بــرای اینکــه بــه
ایــن حکــم اعتــراض داشــته باشــند باقــی
اســت و بــه اتمــام نرســیده اســت.
صدور حکم پرونده «جیسون رضاییان»
وی افــزود :دادگاه منتظــر مــی مانــد کــه اگــر
بعــد از اتمــام بیســت روز بــه حکــم اعتــراض
نکردنــد ،حکــم قطعــی شــود و اگــر بــه حکــم
اعتــراض شــد ،قاعدتــا بــه مرجــع تجدیدنظــر
ارســال میشــود .محســنی اژهای در پاســخ
بــه ســئوال ایســنا دربــاره اینکــه مفــاد حکــم
پرونــده جیســون رضائیــان چیســت؟ گفــت:
ایــن فــرد محکــوم شــده ،ولــی مــن از جزئیــات
مفــاد حکــم اطالعــی نــدارم.
وی افــزود :ناگفتــه نمانــد تــا زمانــی کــه حکــم
قطعــی نشــود ،نمیتــوان در بــاره مفــاد آن

صحبــت کــرد .محســنیاژه ای در پاســخ بــه
ســئوالی در مــورد پرونــده بــرادران روزچنــگ و
اینکــه گفتــه شــده عوامــل دولــت قبــل در آن
مشــارکت داشــتهاند و آیــا ایــن عوامــل تحــت
بازجویــی قــرار گرفتهانــد؟ گفــت :رســیدگی
بــه ایــن پرونــده در دادگاه جریــان دارد .روز
چهارشــنبه هفتــه جــاری جلســه ایــن دادگاه
برگــزار خواهــد شــد کــه قطعــا در ایــن روز
بررســی پرونــده تمــام نمــی شــود و جلســات
آن ادامــه خواهــد داشــت.
محســنیاژهای تصریــح کــرد :همانطــور کــه
قبــا نیــز مطــرح کــردم در هــر پرونــدهای هــر
کســی کــه در مظــان اتهــام باشــد و دالیــل و
مســتندات بــر اســاس قانــون متوجــه او باشــد
بــه عنــوان متهــم یــا مطلــع از او تحقیــق
میشــود و در ایــن پرونــده بــر اســاس همــان
رونــد قبلــی عمــل خواهــد شــد و مــا در ایــن
چارچــوب حریــم خاصــی را بــرای کســی قائــل
نیســتیم .وی در پاســخ بــه ســئوالی مبنــی بــر
اینکــه دو ســال از احضــار احمــدی نــژاد بــه
دادگاه میگــذرد و او در دادگاه حاضــر نشــد
و از دیگــر ســو احمــدی نــژاد از جهانگیــری
بــه عنــوان شــاکی شــکایت کردنــد ،بررســی

پرونــده قبلــی آقــای احمــدی نــژاد بــه کجــا
رســیده اســت؟ تصریــح کــرد :پرونــده مــورد
اشــاره بســته نشــده و همچنــان در حــال
رســیدگی اســت.
شــکایت «احمدینــژاد» از «جهانگیــری» در
دادســرا مطــرح اســت
محســنی اژهای در ادامــه نشســت خبــری در
پاســخ بــه ســئوال خبرنــگاری مبنــی بــر اینکــه
در خــرداد مــاه ســال جــاری حمیــد بقایــی
معــاون اجرایــی دولــت دهــم بازداشــت شــد،
ولــی تاکنــون دالیــل بازداشــت آن ابالغ نشــده
اســت گفــت :اگــر منظــور شــما از ابالغ نشــدن
دالیــل بازداشــت بــه خــودش یــا وکیل اوســت،
ایــن امــر بــه آنهــا ابــاغ شــده اســت ،ولــی بــه
جامعــه هنــوز دلیــل ایــن موضــوع ابــاغ نشــده
اســت.
ســخنگوی قــوه قضاییــه خاطرنشــان کــرد:
همانطــور کــه بارهــا گفتهایــم از بیــان
جزئیــات یــک پرونــده کــه در مرحلــه رســیدگی
اســت و حکــم صــادر نشــده معــذور هســتیم،
ولــی جزئیــات پرونــده بــه خــود وی و اگــر
وکیلــی داشــته باشــد بــه وکیــل اش ابــاغ
شــده اســت.

هاشمی رفسنجانی:

شرایط پس از برجام برای ایران و غرب مثبت خواهد بود
رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
شــرایط جدیــد پــس از اجرایــی شــدن برجــام
را بــرای ایــران و غــرب مثبــت ارزیابــی کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومــی مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام ،آیــت اهلل اکبــر
هاشــمی رفســنجانی صبــح دیــروز در دیــدار
رییــس مجلــس ســنای لهســتان بیــان کــرد:
اگــر مانــع بزرگــی کــه طــی ایــن ســال هــا
بــه بهانــه هــای سیاســی و تبلیغــات منفــی

صهیونیســت هــا در مســیر همــکاری ایــران
و اروپــا ایجــاد شــده برطــرف شــود ،ظرفیــت
هــا بــرای توســعه همــکاری هــا زیــاد اســت.
وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه لهســتان از
جوانــی بــرای مــا از جهاتــی جالــب بــود و
پــس از جنــگ دوم جهانــی جمــع زیــادی از
لهســتانی هــا در ایــران بودنــد ،افــزود :بــه
رغــم عــدم قطــع روابــط دو کشــور در فــراز و
فرودهــا ،روابــط سیاســی و اقتصــادی در شــان

دو ملــت نبــوده ،امــا نشــان از احتــرام متقابــل
داشــت و کمتــر گرفتــار حاشــیه ســازی هــا
شــده اســت.
هاشــمی رفســنجانی لهســتان را یکــی از
کشــورهای مارکسیســتی پیشــتاز در حرکــت
بــه ســوی آزادی دانســت و اظهارداشــت:
لهســتان اولیــن کشــوری بــود کــه توانســت
پوســته هــای ضخیــم تمرکزگرایــی را بــه
عنــوان شــیوه مرســوم مارکسیســتی بشــکند.

وزیر دفاع:

برای افزایش توان موشکی خود از هیچکس اجازه نمیگیریم
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح از
آزمایــش موفقیتآمیــز موشــک دوربــرد "عمــاد"
خبــر داد.
بــه گــزارش گــروه دریافــت خبــر خبرگــزاری
دانشــجویان ایران(ایســنا) ،ســردار ســرتیپ پاســدار
حســین دهقــان اعــام کــرد :در آســتانه محــرم
حســینی فرزنــدان رشــید ملــت بــزرگ و سلحشــور
ایــران اســامی در وزارت دفــاع بــا مــدد گرفتــن از
الطــاف بیکــران الهــی و رمــز مقــدس یــا ابوالفضــل
العبــاس(ع) موشــک دوربــرد "عمــاد" نســل
جدیــد موشــک هــای بالســتیک زمیــن بــه زمیــن
جمهــوری اســامی ایــران را بــا موفقیــت آزمایــش
کردنــد .وی بــا اشــاره بــه راهبــرد وزارت دفــاع در
توســعه و تکمیــل تــوان موشــکی نیروهــای مســلح
و افزایــش قــدرت بازدارندگــی موثــر جمهــوری
اســامی ایــران گفــت :ایــن موشــک کــه تمامــی

مراحــل طراحــی و ســاخت آن توســط دانشــمندان
و متخصصــان ســازمان صنایــع هوافضــای وزارت
دفــاع صــورت پذیرفتــه اســت ،نخســتین موشــک
دوربــرد جمهــوری اســامی ایــران بــا قابلیــت
هدایــت و کنتــرل تــا لحظــه اصابــت بــه هــدف
مــی باشــد؛ کــه قــادر اســت اهــداف مــورد نظــر را
بــا دقــت بــاال مــورد اصابــت قــرار داده بطــور کامــل
منهــدم کنــد .وزیــر دفــاع بــا بیــان اینکــه طراحــی،
ســاخت و آزمایــش موفقیــت آمیــز موشــک عمــاد
یــک جهــش فناورانــه و عملیاتــی در ایــن حــوزه
راهبــردی بــه شــمار مــی رود تاکیــد کرد:مــا بــرای
افزایــش قــدرت دفاعــی و تــوان موشــکی خــود
از هیچکــس اجــازه نمــی گیریــم و برنامــه هــای
دفاعــی خــود را بویــژه در حــوزه موشــکی بــا
قاطعیــت دنبــال مــی کنیــم کــه موشــک عمــاد
یکــی از مصادیــق برجســته آن محســوب مــی شــود.

بدینوسیله از ســهامداران شرکت تعاونی چند منظوره
تکاب  371به شماره ثبت  9207دعوت به عمل می آید
در جلسه مجمع عمومی که ساعت  12:30روز پنجشنبه
مورخ  94/7/30در محل سالن اجتماعات اداره کل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی فارس تشکیل می شود حضور بهم
رسانند.
آگهی مناقصه عمومی
94-501

سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهرداری
شــیراز در نظر دارد عملیات انجام خدمــات به انضمام حفظ
و نگهداری فضای ســبز میدان مرکزی میوه و تره بار ،محوطه
سایت ساماندهی ،سورت و بسته بندی و فضای سبز ساختمان
اداری را به مدت یک سال شمسی با برآورد 10/107/051/334
ریــال از طریق مناقصــه عمومی و با شــرایط ذیل به بخش
خصوصی واگذار نماید .بدینوســیله از کلیه شرکت های واجد
شــرایط دعوت به عمل می آید جهت اخذ اوراق و شــرکت
در مناقصه از تاریخ  94/7/20لغایــت تا آخرین مهلت تحویل
پیشــنهادات( )94/7/30به آدرس میدان ولی عصر(عج) ،بلوار
پیرنیا ،خیابان مثنوی ،کوچه یک(پشــت درمانگاه نادر کاظمی)،
انتهای ده متری قدس ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل
شهرداری مراجعه نمایند.
-1ارائه صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس
و صالحیت ایمنی کار الزامی است(در سال )94-95
 -2ســپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ  506/000/000ریال به
صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی واریز به حساب سپرده
شرکت در مناقصه به شماره  700785419287نزد بانک شهر
شــعبه کاراندیش به نام سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
شهرداری شیراز

یعنـی بـدون تعـارف و تکلـف و اسطورهتراشـیها و
مقـدس بازیهـا همـه باید بپذیرند که انسـان هسـتند و
در معـرض خطا و نسـیان و تفاوت آدمهـا نیز در اندازهی
زاویـهای اسـت کـه با حـق پیـدا م یکنند و انـدازهی این
زاویـه را نیـز فقـط خـدا م یدانـد و بـس ولـی در عیـن
حـال م یگویـد کـه خدا هـوای آدمهـای خـوب را دارد و
اگـر اهـل حرامخـواری و غـارت امـوال عمومی نباشـند،
احیانـ ًا اگـر گاهـی اندکـی بلغزند بـه کمک آنهـا م یآید.
دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد

حافـظ در دورهی خودش آدمی ایدهآل سـراغ نداشـته که
بخواهـد روی آرمانی بودنش قسـم بخورد

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
صراحی می ناب و سفینهی غزل است

ایــن مقــام مســئول در قــوه قضاییــه در پاســخ
بــه ســئوال دیگــری در رابطــه بــا شــکایت
احمــدی نــژاد از جهانگیــری و پاســخی کــه
جهانگیــری بــه ایــن شــکایت داده و اینکــه
آیــا او در ایــن ارتبــاط احضــار شــده اســت؟
گفــت :ایــن شــکایت در دادســرا مطرح اســت و
رونــد خــود را طــی میکنــد؛ بــه طــور طبیعــی
از کســانی کــه در ایــن پرونــده مطــرح هســتند
دعــوت میشــود یــا آنهــا احضــار مــی شــوند
تــا پاســخ بدهنــد و اینکــه آیــا پاســخ داده انــد
یــا نــه از ایــن موضــوع خبــر نــدارم.
رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
در ادامــه ســخنان خویــش بــا یــادآوری
مجموعــه بحــران هایــی کــه دامــن بشــریت
را در اوکرایــن ،ســوریه ،یمــن ،بخــش هایــی
از آفریقــا و جاهــای دیگــر دنیــا گرفتــه اســت،
گفــت :راه حــل همــه ایــن مشــکالت بــا
توجــه بــه مســایل انســان دوســتانه ،مذاکــره
و گفــت وگــو اســت.
هاشــمی رفســنجانی تاکیــد کــرد :هرچنــد،
جنــگ و بمبــاران شــاید بتوانــد بعضــی از
مســایل را بــه تأخیــر بینــدازد و بطــور مقطعــی
حــل کنــد ،امــا نمــی توانــد یــک راه حــل
اساســی باشــد.

نیروی هوایی عراق کاروان ابوبکر بغدادی را
هدف قرار داد
منابــع خبــری گــزارش دادنــد کــه نیــروی هوایــی عــراق کاروان ســرکرده داعــش را
بمبــاران کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،بــه نقــل از
شــبکه ســومریه نیــوز عــراق ،نیــروی هوایــی عــراق کاروان ابــو بکــر
بغــدادی ،ســرکرده داعــش را هنگامــی کــه قصــد داشــتند در نشســت
ســرکردههای ایــن گــروه در غــرب االنبــار شــرکت کننــد ،هــدف قــرار داد.
ســایت اینترنتــی النشــره نیــز گــزارش داد کــه در ایــن حملــه چنــد تــن از ســرکردههای
داعــش در منطقــه الکرابلــه کشــته و زخمی شــدند.
گــروه رســانه جنــگ ،وابســته بــه آژانــس اطالعاتــی وزارت کشــور عــراق اعــام
کــرده کــه بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده از طریــق فرماندهــی هماهنگــی
عملیــات مشــترک و نیــروی هوایــی ایــن عملیــات انجــام شــد و جنگندههــای عراقــی
همچنیــن محــل برگــزاری ایــن نشســت را هــدف قــرار دادنــد و بــه زودی اســامی
کشــته شــدگان ایــن حملــه اعــام خواهــد شــد.
رســانه جنــگ عــراق اعــام کــرده اســت کــه سرنوشــت بغــدادی در پــی ایــن حملــه
هنــوز مشــخص نیســت.

موضوع جلسه:
 ارائه و تصویب صورت های مالی انتخاب دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیرهانتخاب بازرس اصلی و علی البدل -تعیین خط و مشی فعالیت های آتی شرکت

هیئت مدیره

-3مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
-4برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-5در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان
ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ
می گردد.
-6زمان بازدید میدانی ســاعت  8/30صبح روز چهارشــنبه
 94/7/22می باشد.
-7آخرین مهلت تحویل پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز
پنجشنبه  94/7/30می باشد.
-8تاریخ بازگشــایی پاکات ساعت  15عصر روز یکشنبه مورخ
 94/8/3می باشد.
-9هزینــه درج آگهی به عهده برنــده مناقصه خواهد بود و
سازمان در رد یک یا تمام پیشــنهادها مختار است که در این
صورت سپرده ها مسترد می گردد.
-10بدیهی است شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله
قبول کلیه شروط سازمان خواهد بود.
-11سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
ضمنــ ًا در صــورت نیاز به اطالعات بیشــتر شــماره تماس
 37250737آماده پاسخگویی می باشد.
نوبت اول 94/7/18 :خبر جنوب
نوبت دوم 94/7/20 :عصرمردم
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روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

هـر چنـد در جایی دیگر جانـب احتیاط را نگـه م یدارد و
تلویحـ ًا خـود را به ب یخبـری م یزند

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم
یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد

در ادامـه غـزل هـم م یگویـد بـرای نمونه در این شـهر
برخـی افـراد نظیـر محتسـب که اهـل بگیـر و ببند هم
هسـتند ،خودشـان اینکارهانـد .حـاال یا مسـت شـراباند
و یـا مسـت قدرت.
حافظ طریق رندی از محتسب بیاموز
مست است و در حق او کس این گمان ندارد

دهـان محتسـب کـه بـوی خمـر و مسـکرات نم یدهد،
پـس ایـن مسـتی از کجاسـت ،معلوم اسـت که مسـت
قـدرت اسـت! و هیـچ کس بـه ایـن نکتـهی ظریف پی
نم یبـرد .و در جایـی دیگر نیز حافظ از مسـتی ناشـی از
غـرور سـخن م یگویـد و آن را تقبیـح م یکنـد:
بیار باده که رنگین کنیم جام هی زرق
که مست جام غروریم و نام هشیاری است

البتـه بـه زعـم حافـظ اینگونـه حقهبازیهـا آخـر و
عاقبـت نـدارد:
بازی چرخ بشکندش بیضه در کاله
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم
زانچ آستین کوته و دست دراز کرد

دغدغـه حافـظ و امثـال حافـظ ایـن اسـت کـه عـدهای
دکاندار بـا تبلیغـات و غوغـا اهلیتـی بـرای خـود قائـل
شـدهاند و آن قـدر خودشـان و اط رافیانشـان پی رامـون
محاسـن و دسـتاوردهای موهـوم کس ندیـده و وجنات و
سکناتشـان زبانفرسـایی کردهانـد که باورشـان شـده اما
زمانـی کـه محکی پیـدا شـود و بخواهند عیار نقـد آنها
را ارزیابـی کننـد ،دستشـان رو م یشـود بـه همیـن دلیل
از نقـد و محـک بـه میـدان آوردن دیگـران م یه راسـند.

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
تا همه صومع هداران پی کاری گیرند

و در ادامه م یگوید:

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی
گر فلک شان بگذارد که قراری گیرند

و البته فلک کار خودش را بلد است و نخواهد گذاشت.
از دیـدگاه حافـظ کـه البتـه متأثـر از آموزههـای دینـی
اسـت اعتقاد به معاد اگر نشـانهای نداشـته باشـد ارزشـی
نـدارد .مسـلم ًا کسـی کـه اهل قلـب و دغـل و حقهبازی
و عوامفریبـی اسـت اساسـ ًا بـه معـاد و قیامـت اعتقادی
نـدارد چـرا کـه اگر داشـت مـردم را گـول نمـیزد و علنا
دروغ نم یگفـت
گوئیا باور نم یدارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور م یکنند

جالـب ایـن اسـت کـه نتیجـهی چنیـن رفتارهایـی
جـز وی رانگـری و آشـفتگی و فاصلـه گرفتـن از حـق و
حقیقـت نیسـت امـا نابـاوران بـه معـاد تصـور م یکنند
کـه کیمیاگـری م یکننـد و اکسـیر را بـه دسـت آوردهاند
و مـس را طلا کردهانـد امـا سـکهای کـه محصـول به
اصطلاح کیمیاگـری آنهاسـت سـیاه و بـیارزش اسـت.
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز
باطل در این خیال که اکسیر م یکنند

باالخـره وقتـی یـک جریانـی غالـب م یشـود بـه
گزایـی منجـر م یشـود و روی همـگان تأثیـر
فرهن 
م یگـذارد و کار بـه جایـی م یرسـد کـه عـدهای در ایـن
میـان قربانی م یشـوند کـه در این میان حافـظ ریاکاران
را مقصـر واقعـی قلمـداد م یکنـد:

کردار اهل صومع هام کرد می پرست
این دود بین که نام هی من شد سیاه از او

خالصـه ایـن کـه از دریچهی چشـم حافـظ دنیا بـه بازار
مـکارهای تبدیـل شـده و هـر کسـی چیـزی م یگویـد و
قبـل از اثبـات منطقـی ادعایش پنجه بر چهـرهی این و
آن م یکشـد و گـرد و خاکـی بـه هـوا بلنـد م یکنـد که
اجـازه نم یدهـد حـق از باطـل تمیـز داده شـود و هزاران
هـزار انسـان را بـه بـازی م یگیـرد به قـول حافظ:
یکی از عقل م یالفد ،یکی طامات م یبافد
بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم

و در چنیـن شـرایطی باید به دنبال طرحـی نو و متفاوت
باشـیم کـه بـه زعـم دیگـران کاری محـال و غیرممکن
مانند شـکافتن آسـمان اسـت امـا حافظ م یگویـد راهی
نبایـد تجربـه شـدهها را دوبـاره تجربـه کنیـم و همـان
کالهـی کـه بارهـا بر سـرمان رفته بـا توجیهـات موهوم
بـر سـر بگذاریم
هر چند کازمودم ،از وی نبود سودم
المج رب ّح لت به النّدامه
من ج ّرب
ّ

معلـوم اسـت که در این صورت درخور سـرزنش هسـتیم
اگـر حافظـهی تاریخ یمان ضعیف باشـد بناب راین:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

