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آقای احمدی نژاد مدل های اقتصاد سنجی، 
هاله نور نيست!

نکند عقل در اين مملکت تعطيل 
است؟

بازيگر با گريم های سنگين و غير 
قابل تشخيص 

حافظ شناسي از سلسله درس هاي چاي کيسه اي دشمن دندان شماست
استاد خيرخواه

 1. خود خواهي اساس نابودي است 2. فروتني و 
ديده  بد  3.نگاه  است  بزرگواري  نردبان  تواضع 
اسرافكاري   .4 هاست  سختي  و  ها  فتنه  بان 
همنشين فقر است 5.وفاداري قلعه سروري ميان 
مردم است و اطاعت از دستورات خدا سبب آبرومندي و 

عزت ميان مردم است. )غررالحكم صفحه 66(
 امام علي )ع( 

اخراجی ها و ابوالمشاغل های دولت احمدی نژاد
اول و دوم محمود  یعنی کابینه  نهم و دهم  عزل و نصب های دولت 
احمدی نژاد یکی از پرحاشیه ترین موضوعات 8 سال گذشته بود به 
طوری که رجل سیاسی و افکار عمومی هر یک از منظر خود به تحلیل 
این مسئله پرداخته و پیرامون آن اظهار نظر کردند.   به گزارش مهر، 
برخی  برکناری  جدید،  های  وزارتخانه  تاسیس  وزارتخانه،  چند  ادغام 
وزرا و معرفی یک وزیر برای اداره چند وزارتخانه از جمله اتفاقاتی بود 
این  نژاد رقم خورد. در  که طی 8 سال در دو دولت محمود احمدی 
دو دولت، 14 عضو کابینه  عزل، 3 وزیر با استیضاح برکنار،یک وزیر با 
حکم رهبری ابقا و یک وزیر به دلیل سانحه جان باخت.   براین اساس 
ماه   13 با  کاظمی  پرویز  وزارت،  ماه   3 با  کردان  علی  نهم  دولت  در 
وزارت، محمد ناظمی اردکانی با 15 ماه وزارت کمترین میزان حضور 
و محمد  نامی  و در دولت دهم،محمد حسن  اند  داشته  را  در دولت  
حسن طریقت منفرد با 2 ماه وزارت و اسداهلل عباسی با 3 ماه وزارت 
کمترین مدت حضور در دولت.   علی نیکزاد  با حفظ سمت و مسئولیت 
هایی همچون وزیر مسکن و شهرسازی، سرپرست وزارت ارتباطات و 
اطالعات، سرپرست وزارت راه و ترابری و وزارت راه و شهرسازی و نیز 
غالمحسین الهام نیز با حفظ سمت و مسئولیت هایی از قبیل رئیس دفتر 
رئیس جمهور،رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال، وزیر دادگستری، 
سخنگوی دولت، مشاور حقوقی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی و نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان 
صدا و سیما دو عضو دولت نهم و دهم هستند که به ابوالمشاغل شهره 
اداره چندین وزارتخانه و جایگاه مدیریتی در  با حفظ سمت،  یافته و 
دولت را تجربه کردند.   در جدول زیر مدت همکاری وزرا با دولت و 
علت جدایی آنها از دو دولت نهم و دهم به تفکیک منتشر شده است: 
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سه تحلیلگر سیاسی از سه جناح اصالح طلب ، دولتی و اصولگرا در یک مناظره دانشگاهی به بیان دیدگاه و پیش بینی خود درباره 
آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری در دوره یازدهم پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مناظره انتخاباتی میان صادق زیباکالم، عبدالرضا داوری و عباس سلیمی نمین با عنوان خواست 
های مردم از رئیس جمهور آینده امروز دوشنبه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

صادق زیباکالم در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم انتخاباتی پیچیده خواهد بود، چون در 
بین حاکمیت شکاف ایجاد شده است، گفت: این مساله در سال های گذشته وجود نداشته و اکنون اصولگرایان به دو جناح دولت 

و سنتی تقسیم شده اند.
وی با اشاره به اینکه این شکاف هر روز بیشتر هم می شود، اظهار داشت: امروز محل مناظره اصلی میان اصالح طلبان و اصولگرایان 

نیست بلکه در عرصه اصلی رقابت تا به امروز دو رقابت جدی است.
زیباکالم با بیان این که دولت نمی داند که می تواند فرد مورد نظر خود یعنی اسفندیار رحیم مشایی را به عرصه انتخابات وارد و 
برای حضور وی تاییدیه بگیرد، ادامه داد: اگر دولت بتواند این اقدام را انجام دهد آقای هاشمی و اصالح طلبان وارد عرصه خواهند 
شد اما اگر نتواند جریان دولت همین جا تمام می شود؛ در این صورت فقط سنتی ها می مانند و یک نامزد اصلی که به اعتقاد من 
علی اکبر والیتی خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند مشایی را وارد عرصه انتخابات کند در این صورت انتخابات به 
صورت جدی پیگیری خواهد شد.در ادامه این نشست عبدالرضا داوری که به عنوان نماینده حامیان دولت در این مناظره شرکت 

کرده است ، گفت: امیدواریم انتخابات 92 یک بهار دیگر را در عرصه سیاسی کشور رقم بزند.
وی با اشاره به اینکه در هر انتخاباتی گروه یا سازمان هایی حضور پیدا می کنند، ادامه داد: هر گروهی که بتواند در توزیع منابع 

کمیاب ثروت، قدرت و منزلت عادالنه تر رفتار کند ماندگارتر خواهد بود.
وی اظهار داشت: آن چه در انتخابات 92 در حال وقوع است ادامه فرآیندهایی است که در طول 100 سال گذشته در ایران رخ داده 
است.سلیمی نمین ، تاریخ دان ، دیگر فرد شرکت کننده در این مناظره با بیان این که حضور افراد شرکت کننده در این مناظره به 
قطبی شدن فضا خواهد انجامید، گفت: قطبی شدن فضای سیاسی انتخابات را پدیده نامبارکی می دانم چرا که در فضای قطبی 
تعقل وجود نداشته و درستی مواضع مد نظر نخواهد بود.وی با بیان اینکه قطبی شدن فضا به ماجرای »هاشمی- احمدی نژاد« می 
انجامد و در این صورت همه تصور می کنند که برد یکی باخت رقیب را در پی خواهد داشت، تصریح کرد: هاشمی باید این برداشت 
غلط که حاکمیت میراث خانوادگی آنهاست را تغییر دهد. همچنین احمدی نژاد هم باید بداند که بیان نقاط ضعف رقیب برد وی 
را در پی نخواهد داشت.در ادامه این نشست زیباکالم به آمدن و نیامدن هاشمی یا خاتمی اشاره کرد و گفت: این مساله منوط به 
تایید گرفتن احمدی نژاد برای آمدن مشایی خواهد بود.وی با اشاره به اینکه اگر احمدی نژاد نتواند این تاییدیه را بگیرد نه هاشمی 
وارد صحنه خواهد شد و نه خاتمی اظهار داشت: اصولگرایان خواهند گفت که آمدن کواکبیان، عارف و روحانی نشانه آزادی فضای 
انتخابات است و جریانات سیاسی کشور در عرصه انتخابات حضور دارند اما باید بدانیم که جامعه این افراد را به عنوان نمایندگان 
اصالح طلب نمی شناسد.وی افزود: اگر فرد دیگری به جز هاشمی و خاتمی به عنوان نامزد اصالح طلبان وارد عرصه سیاسی شوند 
باید کسی باشد که از سوی رهبری اصالحات مورد تایید قرار بگیرد.زیبا کالم با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا اصولگرایان نمی 
خواهند هاشمی و خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند افزود: پاسخ این است که در این صورت برد آنها حتمی است.

وی با بیان اینکه یک احتمال برای شرکت این دو )هاشمی و خاتمی( در انتخابات وجود دارد و آن هم زمانی است که احمدی 
نژاد کارت ورود مشایی را برای انتخابات بگیرد، گفت: اگر مشایی وارد عرصه سیاسی شود حتی رای سنگینی می آورد بنابراین 

اصولگرایان چاره ای ندارند که برای حذف مشایی از خاتمی و هاشمی بهره ببرند.
در ادامه داوری با بیان این که احمدی نژاد در دل جریان اصولگرایی قرار ندارد و مرزبندی گفتمان حامیان احمدی نژاد و بقیه 
جریان اصولگرایی شفاف شده و بین آنها جدایی اتفاق افتاده است تاکید کرد: توجه به سوابق احمدی نژاد نشان می دهد که جریان 
حامیان احمدی نژاد از جریان اصولگرایی جدا هستند.وی همچنین حضور دولت در عرصه انتخابات را پیش فرضی دانست که 
رسانه ها و تحلیل گران سیاسی بدون سند و مدرك مطرح می کنند و گفت: برخالف آن چه که در رسانه ها مطرح شد جریان 
حامی دولت جمع بندی مشخصی برای انتخابات ندارد.در ادامه این نشست سلیمی نمین اعالم  رهبری برای اصولگرایان و اصالح 
طلبان را نوعی دیکتاتوری یا استبداد رای دانست و یادآور شد: اگر اصالح طلبان حزب بودند داشتن رهبری برای ایشان معنا می 
داشت اما اصالح طلبان فقط یک طیف سیاسی هستند پس اینکه گفته شود عارف وارد خواهد شد اگر رهبری اصالح طلبان آن را 
تایید کند نوعی استبداد رای است.وی با اشاره به این که مطلب مطرح شده مبنی بر اینکه هاشمی نخواهد آمد مگر اینکه مشایی 

وارد شود، ادامه داد: البته دعوای هاشمی و احمدی نژاد کنونی مصلحتی است چون در پشت پرده با یکدیگر یک دست هستند.
زیبا کالم در واکنش به این سخنان سلیمی نمین با بیان این که تضاد و تقابل بین هاشمی و احمدی نژاد وجود ندارد و تضاد این 

دو یک رقابت زرگری است، گفت: این رقابت را یک بچه دبستانی هم می فهمد.
وی با بیان این که من در سال 90 گفتم که اصالح طلبان در انتخابات مجلس حضور نخواهند داشت، ادامه داد: شاهد این مدعا 

عدم رای آوری کواکبیان حتی در استان سمنان بود.
وی با بیان اینکه اگر شما اصرار دارید که کواکبیان، روحانی یا شریعتمداری نمایندگان بخشی از اصالح طلبان هستند گفت: باید 

اجازه داد که خاتمی در انتخابات شرکت کند تا ببینید که مردم چه کسی را انتخاب می کنند.
داوری نفر بعدی این مناظره بود که وی نیز از اعالم جنگ زرگری میان هاشمی و احمدی نژاد از سوی سلیمی نمین انتقاد کرد و 

گفت: شاید این موضوع در غوغاساالری سیاسی و رسانه ای کشور مطرح شده باشد اما واقعاً این گونه نیست.
وی با سخنان مقام معظم رهبری در سال 83 اشاره کرد و گفت: ایشان در یک جمعی فرمودند مارکسیست ها حرف بی ربط زیاد 

می زنند اما یک جمله کلیدی دارند و آن این که مبارزه علم است.
داوری با اشاره به اینکه تفاوت خاتمی و احمدی نژاد این است که خاتمی به شعارهای خود پایبند نماند ولی احمدی نژاد پایبند 
ماند ، تاکید کرد: تضاد کنونی در کشور بین مدیریت مردمی و غیرمردمی در 4 حوزه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، سیاست داخلی 

و سیاست خارجی است.
وی با اشاره به این که مدیریت اقتصاد در دو گروه جامعه گرایی و بازارگرایی تعریف می شود و مدیریت فرهنگ و اجتماع به دو 
گروه فطرت گرایی و اقتدارگرایی، اظهار داشت: یکی از این دو گروه سیاست داخلی را تامین بستر مناسب برای مشارکت آحاد 

جامعه می داند و گروه دیگر محدود بین احزاب و گروه های خاص است.
وی ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی نیز گروهی به توانمندی بومی معتقد است و گروه دیگر به سازگاری با محیط پیرامون.

داوری با اشاره به اینکه اصالح طلبان و اصولگرایان تضاد فرعی در کشور است خاطرنشان کرد: تضاد اصلی بین مدیریت مردمی و 
مدیریت غیرمردمی است. اصالح طلبان بدنه رهبری واحد ندارند اما در درون جریان اصولگرایی چنین چیزی نیست و نقش جامعه 

مدرسین و روحانیت در این مساله غیرقابل انکار است.
در ادامه سلیمی نمین با بیان اینکه با توهین نمی توان استدالل بنده را درباره رهبری حزبی و استبداد رای خاتمه داد گفت: رهبری 
حزبی می تواند کسی را از حقوق مدنی محکوم کند اما یک جبهه فکری نمی تواند فردی را با گرایش های فکری خود طرد کند.

وی با بیان اینکه آقای هاشمی در دیدار با حسن روحانی از وی دفاع کرد پس نمی توان گفت که حسن روحانی قرابتی با جریان 
هاشمی ندارد تصریح کرد: البته هاشمی چون خودش را راس این جریان می داند حس می کند رای بیشتری هم خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه وجود برخی نکات مثبت و منفی برای آنها نگرانی ایجاد کرده و لذا با تشکیک و احتیاط وارد عرصه سیاسی 
می شوند خاطرنشان کرد: هاشمی قطعاً خواهد آمد و حضور روحانی به جهت آماده کردن فضا برای آمدن هاشمی صورت می گیرد.

سلیمی نمین یادآور شد: تشویق افراد برای ورود به عرصه به معنای عدم تمایل برای حضور هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری 
نیست.وی با بیان اینکه من در بیان دعوای زرگری بین هاشمی و احمدی نژاد از لفظ احمدی نژاد کنونی استفاده کردم تاکید 
کرد: استفاده از آدم های هاشمی مثل مرتضوی یا نعمت زاده در سمت های کلیدی دولت احمدی نژاد نشانه پیوند پشت صحنه 

هاشمی و احمدی نژاد کنونی است.

 زیباکالم : مشایی بیاید هاشمی و خاتمی هم می آیند
در سوابق خدمتی برخی نامزدهای انتخابات حضور در جبهه های حق علیه باطل را می توان یافت.این سابقه را می شود به روایت عکس 

های منتشر شده از ایشان در رسانه ها و خاطرات خود یا همرزمانشان دید.
مجله مهر: در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، شاید شناخته ترین نامزدهای با سابقه حضور در جبهه محسن رضایی و 

محمد باقر قالیباف باشند.
محسن رضایی در شهریور1360  از سوی حضرت امام خمینی)ره( به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی  منصوب شد و در دوران 

هشت سال دفاع مقدس، مسئولیت فرماندهی سپاه  را برعهده داشت.
فرمانده لشکر نصرسپاه پاسداران، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران در دوران جنگ نیز از سوابق خدمتی محمد باقر قالیباف است. در 
وبسایت شهردار تهران و عضو ائتالف پیشرفت درباره حضور وی در جبهه های جنگ آمده است »قالیباف نوجوان در سال 58 و در سن 
18 سالگی وارد جبهه شد و به دلیل قابلیتهایی که از خود نشان داد در سال 1361به عنوان فرمانده تیپ امام رضا)ع( و یک سال بعد 
در جایگاه فرمانده لشکر 5 نصر خراسان انتخاب شد...دکتر قالیباف به همراه لشکر 5 نصر در اغلب عملیاتهای دوران دفاع مقدس در کنار 
شهیدان سرافرازی همچون باکری، همت، خرازی، کاظمی، صیاد شیرازی به صیانت از انقالب پرداخت و برادر ایشان شهید حسن قالیباف 

نیز از نیروهای تحت فرماندهی دکتر قالیباف بود که در عملیات کربالی 4 به فیض شهادت نائل شد«.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس را هم می توان در جرگه نامزدهایی به حساب آورد که سابقه حضور در جبهه دارد. او به 
واسطه برادرش که به سید آزادگان مشهور است وارد فعالیت های سیاسی شد و ارتباط نزدیکی هم با فرزند بزرگوار امام خمینی شهید 
حاج آقا مصطفی خمینی داشت.   بعد از انقالب اسالمی ایران به مسئولیت عقیدتی و سیاسی وزارت دفاع انتخاب شد و در جبهه میانی و 

جنوبی جنگ ایران و عراق مشغول فعالیت شد.
برادر بزرگ وی  سید علی اکبر ابوترابی فرد- وی نقش عمده ای در روحیه دادن به سربازان ایرانی در اردوگاههای اسرای ایرانی در عراق 
داشتعلیرضا زاکانی دبیر کل جبهه رهپویان انقالب نیز از سن 15 سالگی به جبهه پیوست.  در وبسایت او آمده است: »وی  که در هنگام 
پیوستن به جبهه حق بیش از 15 سال نداشت، پس از حضور در لشگرهای محّمد رسول ا )ص( و سیدالشهداء )ع( و قرارگاههای جنوب 
و غرب، عمده حضور خود را در واحدهای تخریب و اطالعات و عملیات سپری کرد و توفیق قبول مسئولیت هایی از جمله معاون گردان، 
مسئول محور اطالعات و عملیات قرارگاه نجف 3، قائم مقام اطالعات و عملیات لشگر محّمد رسول ا )ص( و نهایتاً مسئولیت محور این لشگر 
را کسب نمود«.مصطفی پورمحمدی  درباره حضور یا عدم حضور خود در جبهه های در وبسایت خود چیزی ننوشته است. او درباره این 
مقطع نوشته است پیش از پیرزوی انقالب ، بر حسب مدارج حوزوی، در اواخر دوره سطح  تحصیل می کردم.  پس از انقالب، تحصیل در دوره 
خارج فقه و اصول را در مشهد آغاز کردم. با آیت  اهلل شاهرودی، فقه و با آقا سید علي  اصغر علم  الهدي ، دو سال  خارج  اصول  خواندم. علم  
الهدي ، از عالمان  دقیق النظر حوزه   مشهد و از شاگردان  ممتاز آیت  اهلل میالني  بود و در سبک  و سیاق مرحوم  کمپاني  بزرگ درس  مي گفت.

دادستان انقالب اسالمی اهواز، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد، دادستان انقالب نظامی در مناطق غرب کشور از پست های پورمحمدی در 
دوران هشت سال جنگ تحمیلی است.

مصطفی کواکبیان هم سابقه حضور در جبهه را دارد. او در وبسایت خود درباره سابقه حضورش  در جبهه نوشته است:  حضور مکرر مصطفی 
کواکبیان در جبهه های ایثار و شهادت آن هم به فاصله 20 روز پس از شروع جنگ تحمیلی در کنار خیل عظیم نیروهای مردمی و شرکت 
در عملیات مردمی و شرکت در عملیات مختلف حتی در زمان تحصیل در دانشگاه نشان از همگامی ایشان با مردم در حقیقت جوی ایران 
در راه حفط استقالل کشور و حراست از دستاوردهای انقالب داشت . شهادت برادر بزرگوارشان »شهید محمد کواکبیان«« برادر همسر 
ایشان»»شهید عباس یزدی فر««و بسیاری از وابستگان نزدیک و مجروح و جانباز شدن خود ایشان در عملیات فتح المبین از افتخاراتی 

است که در راستای حفط دستاوردهای نظام اسالمی نصیب وی گردیده است .
حسن روحانی نیز سابقه حضور در جبهه های جنگ را دارد. او در سال 79 مفتخر به دریافت نشان درجه یک نصر از دستان رهبر معظم 

انقالب شد. این نشان به عنوان مسؤول  واحد بسیج  مستضعفین  سپاه  و مسؤول  ستاد جذب  و هدایت  کمکهاي  مردمي  به وی اعطا شد.
روحانی در کتاب خاطرات خود نوشته است: با پیروزی انقالب، حسن روحانی در اولین اقدام، در سال 1358، به ساماندهی ارتش آشفته 
و پادگان های از هم پاشیده پرداختدر دوران جنگ ایران و عراق، روحانی مسئولیت های متعددی، از جمله عضویت در شورای عالی دفاع، 
عضویت در شورای عالی پشتیبانی جنگ و رئیس کمیسیون اجرائی آن،  معاونت فرماندهی جنگ، ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء 
و فرماندهی پدافند هوایی کل کشور را برعهده داشت. روحانی بین سال های 1367 تا 1368 به معاونت جانشین فرماندهی کل قوا منصوب 
شد.محمد شریعتمداری و یحیی آل اسحاق را می توان در جرگه نامزدهایی قرار داد که اگر چه در جبهه حضور مستقیم نداشت اما در 
پست های مرتبط خدمت می کردند. از سال 1360 از زمان نخست وزیری شهید رجایی )اعلی ا مقامه( در نخست وزیری به عنوان جانشین 
معاونت امور انقالب انجام وظیفه می کرده و  در تشکیل وزارت اطالعات در کنار آیت اهلل ری شهری نقش داشته است. یحیی آل اسحاق 
نیز درسال 1360 در وزارت دفاع به عنوان معاون وزیر به کار مشغول شد. علی اکبر والیتی را هم به عنوان کسی که مذاکرات پذیرش 

قطعنامه را انجام داد می توان در این ردیف آورد

کدام یک از نامزدهای ریاست جمهوری سابقه جبهه دارند ؟

 مجله مهر: اعضای ائتالف پیشرفت متشکل از علی اکبروالیتی، محمدباقر قالیباف و غالمعلی حداد عادل در کنار چهره هایی مثل 
مصطفی پورمحمدی، محسن رضایی، علی فالحیان، حسن سبحانی، علی نیکزاد، محمد شریعتمداری، ارسالن فتحی پور، محمدرضا 
باهنر، محمد حسن ابوترابی فرد، یحیی آل اسحاق، حسن روحانی، نهضت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را راه 
انداخته اند. طوری که گمان می رود این دوره از انتخابات، به لحاظ تعداد نامزد، رکوردی جدید در ادوار مختلف انتخابات ریاست 

جمهوری ثبت کند
بیشترین تعداد شرکت کننده ها و در واقع رقابت کننده های انتخابات ریاست جمهوری ایران مربوط به انتخابات دوره اول ریاست 
جمهوری که پنجم بهمن ماه سال 1358 برگزار شد. در آن انتخابات 124 نفر نامزد شده بودند که با اعالم انصراف یا استعفای برخی در 
نهایت 106 نفر به رقابت پرداختند. ابوالحسن بنی صدر با کسب 10 میلیون و 752 رای به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران انتخاب 
شد. شش نامزد دیگر این انتخابات آرایی بین 40 هزار تا 2 میلیون کسب کردند و مجموع آرای 99 نامزد دیگر 2 هزار و 110 رای بود. 
بعد از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در واقع از دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در سال 1360 و پس از عزل بنی 
صدر خائن برگزار شد، شورای نگهبان قانون اساسی، وارد بررسی صالحیت نامزدها شد. در آن دوره از انتخابات 71 نفر برای شرکت 
در کارزار ریاست جمهوری اعالم آمادگی کردند که که صالحیت محمد علی رجایی، علی اکبر پرورش، عباس شیبانی و حبیب اهلل 
عسگراوالدی تایید شد.چندماه بعد با شهادت محمدعلی رجایی انتخابات سوم هم با حضور 4 نامزد برگزار شد. آیت اهلل سیدعلی خامنه 

ای، سیدعلی اکبر پرورش، حسن غفوری فرد و سیدرضا زاوره ای نامزدهای تایید صالحیت شده این دوره از انتخابات بودند.
بعد از این دوره، تعداد نامزدها در دوره های بعد کاهش یافت. چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 25 مرداد با حضور سه نامزد 
برگزار شد و چهارسال بعد در سال 68 پنجمین دوره انتخابات با حضور دو نامزد یعنی آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی 
برگزار شد. دوره پنجم انتخابات ریاست جمهوری، به لحاظ آماری کمترین تعداد تایید صالحیت شده ها را در ادوار مختلف داشت. 
75 نفر نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند.در انتخابات ششم که در سال 72 برگزار شد هم 4 نامزد حضور داشتند. عالوه بر 
اکبر هاشمی رفسنجانی که پیروز این انتخابات بود، عبداهلل جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد، رجبعلی طاهری استاندار وقت تهران در 

دولت هاشمی و احمد توکلی رقبای انتخاباتی بودند.

پررقیب ترین انتخابات ریاست جمهوری کدام دوره بود؟
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بهمن اخوان، نماینده مردم در دوره های پنجم، ششم و هشتم مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت:
جناب آقای احمدی نژاد سالم علیکم ؛ 

جناب آقای احمدی نژاد سخنان شما در سفر استانی به سمنان موجب حیرت آندسته از مردمی شد که اطالعات بسیار کمی از دانش اقتصاد و مدیریت داشته 
و یا اینکه گاه گاهی به اخبار سیاسی اقتصادی از طریق رسانه ها گوش می دهند. 

به گزارش اعتدال، می گویند مهمان رندی هشت بار به خانه مرد فقیری به مهمانی رفت ، بار هفتم که چیزی از مال دنیا نمانده بود که او ببرد،در یک اقدام 
عجیب مشق ها و تکالیف دانش آموز کالس اول خانواده را خط زدو بار هشتم که برای مهمانی رفت، چون  مشقی هم باقی نمانده بود،از روی کینه، خانه را آتش 

زد تا سقف آن فرو بریزد. جناب آقای احمدی نژاد در اقتصاد ایران فعاًل فقط سقفی باالی سر مردم باقی مانده است. 
 پرداخت نفری 250000 تومان به مردم مساوی با افزایش حجم 18750 هزار میلیارد تومانی به حجم نقدینگی موجود خواهد شد برای یادآوری منحنی های 
مقایسه ای رشد نقدینگی و تورم را ببینید.آقای احمدی نژاد مدل های اقتصاد سنجی مانند هاله نور نیست که گاهی بچرخد و گاهی نچرخد، مدل های بومی 
سازی شده اقتصاد سنجی همیشه در ایران هم پیش بینی کننده بوده ، و هم تحلیل کننده عملکرد اقتصادی دولت ها . اگر طرح جنابعالی برای افزایش این 
حجم به نقدینگی که معادل 4 درصد کل  حجم نقدینگی کشور  می باشد، عملی گردد، سقف ترك خورده اقتصادی را نیز باالی سر خانوار  خراب  خواهد کرد. 

با پرداخت این پول چه تضمینی وجود دارد که تورم باالی 40 درصدی نقطه به نقطه به 50 درصد نرسد. 
چه تضمینی وجود دارد که نرخ بیکاری از 25 درصد رد نشود. چه تضمینی وجود دارد که واحد های تولیدی دیگری تعطیل نشوند. چه تضمینی وجود دارد 
قیمت گوجه فرنگی و بادمجان از 45000 ریال به باالتر از 100000 ریال نرود چه تضمینی وجود دارد که با این پرداخت چند شغل ایجاد شود و شغلی از بین 
نرود.جناب آقای احمدی نژاد آمار استخراجی از مرکز آماری که خودتان مدیریت می کنید و در این نوشته مالحظه می فرمائید ،بیانگر این است که با افزایش 
یک درصد رشد نقدینگی ، 0/65 درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه خواهد شد.شما سنت شکنی کنید و مانند آن مهمان رند در میهمانی هشتم  ، سقف پناهگاه 
خانوار را فرو نریزید.به پیشنهاد شما حتی اگر یک خانواده 8 نفره هم دو میلیون تومان دریافت کند و با آن 50 کیلو گوشت بخرد ، بعد از 4 ماه که فریزر آن از 
گوشت خالی می شود با آثار باقی مانده از تورم و بیکاری ناشی از نقدینگیچه کند ؟ آقای احمدی نژاد فکر نکنید پرداخت این پول به خانوارها به تولید لطمه 
نمی زند. نقدینگی که در اختیار مردم باشد و در اختیار تولید نباشد، در کشوری مانند ایران که کمبود منابع ارزی دارد ، در لب مرز به ابزار مبادله ی کاالی 

قاچاق تبدیل شده وپس از خروج این پول ها از مرز ، مجدداً برای مکش  ارز های باقی مانده به داخل می آید. 
 پس بنابراین تولید از دو سو لطمه می خورد، یکی آنکه نمی تواند با کاالی قاچاق رقابت کند ، و دیگر اینکه منابع ارزی برای خرید مواد اولیه ماشین آالت، و یا 
قطعات یدکی ندارد. چگونه اقتصاد دان های مشاور شما تاکنون به شما نگفته اند نقدینگی در گردش ، فقط باعث افزایش تقاضا و تورم نیست، بلکه تولید را هم 
نشانه می گیرد. آقای احمدی نژاد در سال حمایت از تولید ملی، این سیاست شما تولید را خانه نشین کرد. شما را به خدا  سقف را روی سر آن خراب نکنید. 

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را زیر سقف فرو ریخته به سختی میتوان به جلو برد.

آقای احمدی نژاد مدل های اقتصاد سنجی، هاله نور نیست!
توکلی در نشست خبری؛

رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس گفت: اگرچه دولت کسری بودجه 30 هزار میلیارد تومانی را برای سال 
جاری اعالم کرده است، اما بررسی جداول بودجه، کسری 86 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد. 

احمد توکلی امروز دوشنبه در نشست بررسی کلیات بودجه سال 92 کل کشور در خبرگزاری مهر گفت: دولت 
در چند جدول در بودجه سال 92 کل کشور، هزینه های جاری وغیرعمرانی را با مالیات مقایسه کرده و می 
گوید بودجه عملیاتی بودجه ای است که کل هزینه های جاری را پوشش دهد، در حالی که این جدول اعالمی 

از سوی دولت، 30 هزار میلیارد تومان کسری را اعالم کرده است. 
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی مهر درباره کسری بودجه سال 92 افزود: دولت هزینه عمرانی و دارایی 
مالی دارد و بر اساس مباحث مالیاتی می گوید که کسری بودجه ندارد، در حالی که کسری بودجه واقعی یعنی 
کل هزینه منهای درآمد مالیاتی که از دارایی نفتی، دارایی اموال ساختمانی، دارایی طرحهای عمرانی نیمه تمام، 
استقراض داخلی و خارجی به دست می آید که این شکاف، کسری بودجه 86 هزار میلیارد تومانی دولت در 

سال 92 را نشان می دهد. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید احیا شود 

 وی در پاسخ به این سئوال که آیا معتقد به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت آینده هستید؟ 
تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک سازمان الزم برای کنترل بودجه دولت است، به این معنا که به 
عنوان سازمان مقتدر بتواند به نحوه تخصیص ورود پیدا کرده و آن را ارزیابی کند و آثار سوء آن را به حداقل 
رساند.توکلی ادامه داد: این سازمان باید احیا شود تا آثار منفی عملکرد دولت در بودجه را از بین برده و بر آثار 

مثبت تخصیص ها بیفزاید. 
دولت طرح احیای کوپن را دهد، مجلس رای باالیی می دهد 

 وی در پاسخ به این پرسش دیگر مهر که آیا مجلس با طرح احیای ارایه کوپن به اقشار آسیب پذیر موافق است؟ 
گفت: در شرایط رکود تورمی که احتماال تا سه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، باید کارت هوشمند برای 

توزیع کاالهای خاص به اقشار آسیب پذیر جامعه احیا شود
توکلی گفت: کارت هوشمند باید جایگزین کوپن شود، چراکه تقلب در آن کمتر است، اطالعات اقشار ۀسیب 
پذیر به خوبی جمع آوری می شود و در شرایط رکود تورمی کارگشا است.  وی افزود: اگر دولت این طرح را به 

مجلس بیاورد، نمایندگان مجلس رای باالیی به آن خواهند داد. 
ارایه داد،  توکلی گفت: در سال 2011 دولت آمریکا به 47 میلیون و 753 هزار نفر از مردم خود کوپن غذا 

بنابراین ارایه کارت هوشمند و توزیع کاالهای خاص از طریق ان برای مردم ضعیف جامعه راهگشا است. 
نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد 

 توکلی همچنین در خصوص تک نرخی شدن ارز نیز گفت: نرخ شناور مدیریت شده که در برنامه پنجم توسعه 
مورد تاکید قرار گرفته، یک نرخ واحد است که در یک محدوده ای خاص نوسان می یابد، بنده نیز خود با ارز تک 
نرخی موافق هستیم، چراکه دو نرخی شدن ارز، منشا انحراف منابع است.  وی افزود: اینکه ارز چه نرخی باشد، 
چند مالك دارد و یک تیم اقتصادی مسلط و بی طرف باید این نرخ را تعیین کنند که البته کار ساده ای نیست

سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید احیا شود

بررسی قیمت فعلی سکه تمام طرح جدید با فرمول قیمت گذاری آن از گرانفروشی سکه در بازار توسط طالفروشان 
حکایت دارد. به گزارش مهر، قیمت جهانی هر اونس طال که در روز شنبه با بیش از 100 دالر کاهش نسبت به شنبه 
ماقبل به یکهزار و 478 دالر رسیده بود،در روز جاری)دوشنبه( نیز با کاهش حدود 78 دالری نسبت به ابتدای هفته 
جاری مواجه شده است. در حال حاضر قیمت هر اونس طال در بازار جهانی یکهزار و 400 دالر است.در پی سقوط 
قیمت جهانی طال، قیمت انواع سکه و طال در بازار داخلی نیز امروز دوشنبه کاهش یافت اما براساس گفته برخی فعاالن 
بازار، این کاهش قیمتها واقعی نبوده است. باتوجه به اهمیت موضوع قیمت های واقعی را از فرمول قیمت گذاری می 

توان به دست آورد.  از فرمول ذیل، نرخ جدید سکه تمام بهار آزادی حاصل می شود: 
4.24927  ÷ )قیمت یک دالر بازار× قیمت یک اونس طال( = قیمت یک عدد سکه تمام 

 قیمت دالر بازار امروز دوشنبه 3520 تومان و هر اونس طال در بازارهای جهانی 1400 دالر است. حال اگر عدد 
3520 را در عدد 1400 ضرب کنیم و عدد حاصل را بر عدد 4.24927 ) وزن طالی خالص سکه( تقسیم کنیم، قیمت 
سکه تمام طرح جدید یک میلیون و 160 هزار تومان می شود، این در حالی است که قیمت این نوع سکه در بازار در 
حال حاضر یک میلیون و 320 هزار تومان است. برای به دست آورد قیمت مظنه طالی ایران و ... از فرمول زیر می 

توانید استفاده کنید. 
فرمول 1: بدست آوردن مظنه طالی ایران 17 )705( عیار از طریق اونس جهانی 
9.5742  ÷ )قیمت یک دالرمبادالتی× قیمت یک اونس طال( = مظنه طالی ایران 

فرمول 2: بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق انس جهانی 
4.24927  ÷ )قیمت یک دالرمبادالتی× قیمت یک اونس طال( = قیمت یک عدد سکه تمام 

فرمول 3: برای بدست آوردن یک مثقال طالی 18 )750( عیار از انس جهانی 
8.999 ÷  )قیمت یک دالر بازار × قیمت یک اونس طال( = قیمت یک مثقال طالی 18 )750( عیار 

فرمول 4 : قیمت یک گرم طال با هر عیاری از روی مظنه بازار 17 )750( عیار 
Au مظنه( = قیمت یک گرم طال با عیار  Au ×( ÷ ) 4.608×705(

جزئیات گرانفروشی سکه در بازار

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم با ارائه توصیه هایی به وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، تأکید کرد: ظرفیت اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایران بسیار زیاد است و کشور ما در جمع 20 اقتصاد برتر دنیا قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت : برای خلق حماسه اقتصادی باید همه ارکان نظام با همگرایی و هم 
افزایی کامل تالش کنند از منابع تولید ثروت کشور حداکثر بهره وری و بهره برداری بدست آید.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در سال گذشته به خوبی توانستیم آثار و پیامدهای تحریمهای اقتصادی را کنترل کنیم و باید تالش کنیم با استفاده از منابع 
تولید داخلی نیازهای بازار به خوبی تأمین شود.

به گفته حسینی در برنامه ریزیهای اقتصادی باید نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی جدی تر گرفته شود تا سیاستها و برنامه های اقتصادی با حداکثر 
دستاورد همراه شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این همراهی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیار مؤثر بوده است اما در مدیریت بازار ارز و 
سکه به خوبی از این ظرفیت استفاده نشد. حسینی تأکید کرد: در سال جاری باید شفافیت در عملکردها افزایش یابد و موفقیت های بیشتری بدست آید.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید همه تالش کنیم اقتصاد ایران پایدارترین و بیشترین رشد را در منطقه و جهان داشته باشد و با خیز باالی اقتصادی به سمت 
تحقق اهداف سند چشم انداز و خلق حماسه اقتصادی و تحقق منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد ایران را در سال گذشته بی سابقه توصیف کرد و گفت : کشورهای اعمال کننده تحریم بر این باور بودند که 
با کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران با کسری مالی و کسری بودجه مواجه می شود و حتی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مردم هم مشکل 
خواهد داشت.حسینی اظهارداشت: با وجود کاهش درآمدهای دولت، اجازه ندادیم اقتصاد کشور اسیب ببیند و هزینه ها و مخارج کشور دسته بندی و 
برمبنای اولویت ها هدفگذاری شد.وی تصریح کرد: به وزیر اقتصاد در دولت بعدی توصیه می کنم حتما رسانه های گروهی را جدی بگیرد و تعامل کامل 

با آنها داشته باشد ، درسال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی باید انسجام بیشتری در حوزه اقتصاد برای تعالی کشور داشته باشیم.
حسینی بهبود پرداختهای کارکنان و توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری و عمرانی کشور را بسیار مهم دانست و گفت : نیروی انسانی خبره و کارشناس 

زیادی داریم و باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم.

توصیه حسینی به وزیر اقتصاد دولت یازدهم
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بعضی از نقش هایی که در تاریخ سینما ایفا شده به خاطر شرایط خاصشان، گریم های 
سنگین، موقعیتی که شخصیت در آن حضور دارد و بسیاری از مسائل دیگر تبدیل به 

نقش های دشواری شده اند که هر بازیگری از پس ایفای آن برنمی آید.
به حال  تا  اما  است.  تصویر  از جذابترین بخش های عرصه  بازیگری در سینما همواره 
به این نکته دقت کرده اید که چرا بعضی از بازیگران به واسطه حرفه شان بیشتر مورد 
توجه قرار می گیرند؟ بازی در بعضی از نقش ها قدری دشوارتر از این است که پشت 
میز گریم بنشینی و خود را زیباتر جلوه دهی یا جلوی دوربین بروی و بعد شب با خنده 

و خوشی به خانه برگردی. 
بعضی از نقش هایی که در تاریخ سینما ایفا شده به خاطر شرایط خاصشان، گریم های 
سنگین، موقعیتی که شخصیت در آن حضور دارد و بسیاری از مسائل دیگر تبدیل به 
نقش های دشواری شده اند که هر بازیگری از پس ایفای آن برنمی آید. حتی برخی از 
این نقش ها به قدری متفاوت و دور از کاراکتر واقعی بازیگر است که او باید برای ایفای 
او از خودش و نقش هایی که تا به آن روز بازی کرده فرسنگ ها فاصله بگیرد و غیرقابل 

شناخت به نظر برسد. 
این مورد می تواند هم در گریم غریب آن بازیگر نمایان شود هم در نوع ایفای نقش و 
تبحر او در اجرای کاراکتر. در ادامه توجه شما را جلب می کنیم به 10 بازیگری که در 

بعضی از فیلم ها غیرقابل شناخت تر از دیگر شخصیت ها ظاهر شده اند.

دنیل دی لوئیس )لینکلن  2012 / استیون اسپیلبرگ(

این بازیگر برنده سه جایزه اسکار در آخرین پروژه سینمایی خود، »لینکلن« به قدری 
در شخصیت خود فرو رفته بود که در تمام دوران فیلمبرداری اگر کسی او را با نامی 
غیر از »آقای رئیس جمهور« خطاب می کرد پاسخی از او دریافت نمی کرد. برای درك 
این تغییر بسیار زیاد فقط کافی است که او را به صورت همزمان در دو فیلم »لینکلن« 
و »دار و دسته نیویورکی ها« ببینید تا دریابید تفاوت »بیل قصاب« با »آبراهام لینکلن« 
چگونه در این بازیگر نمایان شده است. اگر باز هم با ما هم عقیده نیستید می توانید به 
تماشای این فیلم بنشینید و ببینید که او چقدر روی تکلم، لحن و تک تک حرکاتش 

تمرین و ممارست کرده است.

 

نیکالس کیج )اقتباس  2002 / اسپایک جونز(

این بازیگر در فیلم »اقتباس« نه تنها نقش یک فیلمنامه نویس چاق غیرقابل شناسایی 
را ایفا می کرد بلکه در واقع نقش برادر دیگرش هم در این فیلم به عهده اوست و او 
همزمان هم چارلی است و هم دونالد کافمن! نیکالس کیج با این فیلم نشان داد که می 
تواند در کنار شمار زیاد فیلم های اکشن ساده خود، بازی از خود ارائه دهد که الیق 

نامزدی جایزه اسکار است.

 

کریستین بیل )ماشینیست  2004 / برد اندرسون(

به نظر نمی رسید که این بازیگر برنده اسکار نیاز آنچنانی به گریم داشته باشد، بیشتر 
به نظر می آمد که نیاز به یک ساندویچ دارد بعد از آنکه چیزی حدود 30 کیلوگرم وزن 
کم کرد تا بتواند نقش یک کارگر ساده صنعتی که بیش از یک سال دچار بی خوابی 

شده را بازی کند.

 

دیو گرول )دی سخت کوش در راه انتخاب سرنوشت  2006 / لیام لینچ(

این آهنگساز، نوازنده و خواننده سرشناس راك با گریم عجیب و دندان هایی منحصر به 
فرد در نقش »استن« به طور کامل غیرقابل شناسایی شد. شاید با این کار می خواست 
که با قرار دادن پیک گیتار در میان آن دندان ها قطعه هایی بسازد که خود را به عنوان 
فردی بزرگ در موسیقی راك معرفی کند و شاید هم قصد داشت با آن شاخ ها کاری 

کند تا دوباره نیروانا برگردد!

 

میکی روك )شهر گناه  2005 / رابرت ردریگوئز(

میکی روك درست یک سال بعد از آنکه این بازیگر خود را به دست جراحان پالستیک 
سپرد تا چهره ای بهتر و جوانتر داشته باشد در نقش مارو حضور پیدا کرد که به نظر می 
رسید دیگر نیاز چندانی به گریم ندارد که بتواند نقش یک مرد عظیم الجثه را بازی کند 

که یک شبه قصد دارد تعداد زیادی انسان را به قتل برساند.

 

رایان رینولدز )فقط دوست  2005 / راجر کامبل(

بازیگران بسیاری بوده اند که با پوشیدن لباس های مخصوص خود را به شکل یک انسان 
چاق به نمایش گذاشته اند اما کاری که این بازیگر در این فیلم انجام داد این بود که 
خود را به صورت یک فرد چاق دوست داشتنی و شیرین نشان داد. به محض اینکه خود 
را از شر آن لباس های طراحی شده رها کرد تبدیل به یک معشوقه به تمام معنا شد و 

این کار بسیار بزرگی بود.

 

مریل استیریپ )بانوی آهنی  2011/ فلیپ لوید(

این بازیگر برنده اسکار برای آنکه خود را شبیه به نخست وزیر سابق انگلستان کند، عمل 
جراحی پالستیک را بحثی مختومه خواند و تنها با قدری سیلیکون و البته کاله گیس 
کاری کرد تا بازی در این نقش برای او هفدهمین نامزدی و سومین جایزه اسکار را به 

ارمغان بیاورد.

 

آنتونی هاپکینز )هیچکاك  2012/ ساشاکرواسی(

به نظر شما برای بازی کردن نقش یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینما، چه کسی 
مناسبتر از یکی از بزرگترین بازیگران زنده تاریخ سینماست؟! در این فیلم تاریخی برای 
بازی در نقش آلفرد هیچکاك این بازیگر سنگ تمام گذاشت، رفتارهای عجیب و غریب 

هیچکاك را چه کسی می توانست بهتر از این بازیگر ارائه دهد.

 

چارلیز ترون )هیوال  2003 / پتی جنکینز(

نبود نقش زنی  بار قرار  این  نیز بسیار شهرت دارد،  به عنوان یک مدل  بازیگر که  این 
زیبا را به نمایش بگذارد، قرار بود نقش یک قاتل سریالی را ایفا کند. او برای این نقش 
چیزی حدود 14 کیلوگرم وزن اضافه کرد و اگر با دقت به صورتش نگاه می کردید می 
توانست لکه های زرد رنگ پوستی را نیز روی صورتش ببینید، اما همه این مشقت ها 
زمانی ارزشمند شد که بازی در این نقش برای او جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول 

زن را به ارمغان آورد

 

ریکا رومین )ایکس من  2000 / برایان سینگر(

شخصیت میستیک یکی از اصلی ترین شخصیت های داستان مردان ایکس است. این 
بازیگر در 3 فیلم از این سری فیلم ها با پوشیدن لباسی آبی رنگ که شبیه به پوست 
پرندگان بود نقش آفرینی بسیار متفاوتی را از خود به نمایش گذاشت. هر چند که در 
دو سری جدید از فیلم های مردان ایکس او جای خود را به کریستین الرنس داد تا این 

بازیگر برنده اسکار نیز این لباس عجیب را امتحان کند.

بازیگر با گریم های سنگین و غیر قابل تشخیص 
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متأسفانه، جریان های سیاسی نیز برای این که بتوانند از معروفیت این افراد 
به نفع خود استفاده کنند، با بی مسوولیتی تمام در قبال جامعه، به جای 
متخصصان مجرب، آنها را در لیست انتخاباتی خود قرار می دهند و به این 

موضوع دامن می زنند.
عصر ایران - در روزهای گذشته موضوع ثبت نام واجدان شرایط نامزدی در 
فرهنگی،  سیاسی،  مختلف  های  نامزدی شخصیت  خبر  و  شوراها  انتخابات 
علمی، ورزشی و ... در این دوره از انتخابات شوراها تبدیل به یکی از سوژه 

های خبری شده است.
همزمان  صورت  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  با  امسال  شوراها  انتخابات 
مدیریت شهری   انتخابات شوراها سرنوشت  با  است  قرار  و  برگزار می شود 
به  مردم  رای  با  روستاها  نیز  و  کوچک  و  بزرگ  شهرهای  دیگر  و  تهران 

منتخبان سپرده شود.
داشتن  بدون  که  است  ای  »چهره«  نامزدهای  با  نوشتار  این  سخن  روی 
تخصص الزم و تنها بر اساس مشهوریت و یا محبوبیت در عرصه های ورزشی 
و هنری و بدون سابقه و تخصص در مدیریت شهری ، پا در این عرصه نهاده 
اند و می خواهند برای مدت 4 سال برای مثال اداره کالن شهری چون تهران 

با همه معضالت و بحران های خرد و کالن آن را بر عهده بگیرند.
در این زمینه ذکر نکاتی چند الزم و ضروری به نظر می رسد:

1- تجربه حضور سیاسیون و نظامیان در ورزش در طی دهه های گذشته 
تجربه در مجموع تلخ و ناموفقی بوده است اما به واسطه نفوذ و قدرتی که این 
قشر از افراد در ساختار های حکومتی دارند ، گوش هایشان در برابر انتقادات 
سازنده و درست منتقدان در زمینه ضرورت دوری اصحاب سیاست و نظامی 
ها از عرصه مدیریت ورزشی شنوا نبود و آسیب و ضررهای حضور آنها در 
عرصه مدیریت ورزشی واضح تر از آن است که نیاز به توضیح و ارایه برهان 

داشته باشد و مراد اصلی این نوشتار نیز نیست.
حاال عکس این اتفاق رخ داده و ورزشی ها و هنری ها ، بی ان که تخصصی 
در مدیریت شهری داشته باشند ، عزمشان را جرم کرده اند که وارد شورای 

شهر شوند! چرا؟ چون معروف اند و احتمال رأی آوری دارند!
مگر شورای شهر ، به تخصص هایی چون برداشتن وزنه ، فیتیله پیچ کردن 
، آپچاکی ، مجری گری برنامه کودك ، بازیگری سینما ، خوانندگی و سه 
گاه کشیدن و ... دارد؟ مگر نامداران ورزشی و هنری و رسانه ای چه چیزی 
ای در آن  تجربه  تا کنون هیچ  ای می شوند که  وارد عرصه  دارند که  کم 

نداشته اند؟!
2- متأسفانه  مالك و معیار اصلی در نامزدی انتخابات مختلف در ایران »رای 
آوری« شده است. هر چند رای آوری یکی از مالك های الزم در این عرصه 
باید باشد اما نکته اصلی در این است که عموم توصیه کنندگان به نامزدی 

چهره ها ، همواره به آنها می گویند : » شما رای می آورید نامزد شوید!« 
و کمتر کسی به آنها می گوید: »شما می توانید کاری بکنید پس وارد این 

عرصه شوید.« 
و  تهران  مدیریت کالنشهری چون  برای  ویژه  به  است.  مهم  ای  مساله  این 
دیگر شهرهای کشور که با دهها معضل و مشکل دیرپا و بحران های متعدد 

فرهنگی ، اجتماعی، زیست محیطی و... دست و پنجه نرم می کنند.
در واقع مالك  اصلی چهره های ورزشی و رسانه ای و هنری برای حضور در 
عرصه انتخابات شوراها )و یا احتماال دیگر انتخابات ها( مساله » رای آوری« 
است نه این مساله که آیا می توانند قدمی برای بهبود اوضاع بردارند یا نه؟! 
در واقع ، همین که رأی آور هستند ، برای نامزدی شان کفایت می کند. 

کاردانی ، موضوعی ثانویه است.
متأسفانه ، جریان های سیاسی نیز برای این که بتوانند از معروفیت این افراد 
به نفع خود استفاده کنند، با بی مسوولیتی تمام در قبال جامعه ، به جای 
متخصصان مجرب ، آنها را در لیست انتخاباتی خود قرار می دهندو به این 

موضوع دامن می زنند.
3- آقایان و خانم های ورزشی ،هنری و رسانه ای و همه کسانی که بدون 
داشتن تخصص وارد عرصه انتخابات شوراها شده اید و امیدوارید با توجه به 
محبوبیت و شناخته بودنتان در افکار عمومی رای بیاورید و به کرسی های 

شوراهای شهر در تهران و دیگر شهرهای کشور تکیه بزنید!
بدانید و آگاه باشید که  در کالن شهری چون تهران بر اساس آمارهای رسمی 
ساالنه رقمی نزدیک به 4 هزار نفر تنها و تنها به دلیل مستقیم آلودگی هوا 

می میرند و این ، تنها یکی از مشکالت موجود است.
شما که می خواهید به کرسی های عضویت در شوراها تکیه بزنید اگر واقعا 
،جای  مدیریت شهری  عرصه  در  الزم  های  تخصص  و  لیاقت  داشتن  بدون 
یک متخصص و مدیر الیق را اشغال کنید در مرگ این عده از شهروندان 

کشورمان در تهران و دیگر شهرها سهیم هستید.
ورود هر کدام از شما ، می تواند جای یک متخصص را بگیرد. شورای شهر 
، به متخصصین و افراد با تجربه در حوزه های شهرسازی و زلزله ، محیط 
زیست، علوم اجتماعی ، حمل و نقل ، حقوق و ... نیاز دارد. اگر در هر کدام از 
این عرصه ها ، تخصص و تجربه دارید ، بسم اهلل ! ولی اگر نه تخصص دارید 
و نه تجربه و فقط معروف هستید ، حرمت معروفیت خود را نگه دارید و نه 

به آن شهرت خیانت کنید و نه به این ملت.

شال و کاله ورزشکاران، 
بازيگران، خوانندگان و... برای 

ورود به شورای شهر: خيانت به 
92: تجربه های دوستیشهرت و ملت

یکی از دغدغه های این دوره ی جامعه ی ما »عاشق شدن و فراغت از عشق« است. در روزگار مدرن، برخی ها فکر می کنند دوستی چون بازی هفت سنگ است؛ روزی سنگ ها را بر هم بچینند 
و آن را باال ببرند و روزی دیگر آن را با ضربه ای فرو بریزند و نابود کنند. در این روزگار آدمها زمان زیادی را صرف عاشق شدن و فراغت از عشق می کنند و تقریباً همواره در حال باز و بستن 
کردن پیوندها هستند. نباید درشگفت شد که تعریف رمانتیک دوستی به صورت »تا دم مرگ با هم هستیم« از ُمد افتاده است. آدمها در این دوره دوست دارند که تجربه ی عاشق شدن را تکرار 

کنند و از قضا هر بار هم فکر می کنند که عاشق شده اند.
»تجربه های عشقی« و نیز »پیوندهای عمیق دوستی« از دغدغه های جاری زندگی ماست. عشق ها و دوستی ها در روزگاران پیش تر قیمتی داشتند. پاس داشته می شدند. هر تجربه ای را 
دوستی نمی شمردند و هر دوستی ای به سادگی نابود نمی شد. اما امروزه آدمیان این تجربه ها را قدر نمی دانند و حتی ممکن است که با افتخار بگویند که به آسانی از کسی دل کنده اند. این 
دل بستن ها و دل کندن ها تجربه ی هر روز ما شده است. مدرنیته به ما یاد داده است که وقتی کسی در چشمان ما ُزل می زند و می گوید »دوستت دارم« باور نکنیم و منتظر روزی باشیم 

که ساده و بی دغدغه به ما بگوید: »خدانگهدار«
...... 92: زيستن در انزواي فرهنگي

وقتي اهل جایي نباشي و به هر دلیل مجبوري در آنجا زندگي کني، احساس غربت درد کشنده اي است. زبان آن مردم را نمي داني، خنده هایشان را، بازي هایشان را و حتي مرامنامه هاي رفتاري 
شان را. مي ماني که چه باید بکني. شاید آنان هم تو را نفهمند و به همین دلیل بر اساس میزانهاي خویش ارزیابي و داوریت کنند. آرام آرام به این نتیجه مي رسي که باید گوشه اي دنج خلوت 
کني، نه با کسي هم کالم شوي و نه دوستی برگزینی که گرمابه و گلستان همراهش گردي. به این مي گویند »انزواي فرهنگي«. درد بدي است. جسم آدمي در میان مردمان بچرخد، با آنان راه 

برود و زندگي کند، ولي روحش و فکرش با آن جماعت نباشد.
انزواي فرهنگي افراد، یعني تنها زیستن در جمع. نه مي توان با آنان گفت و نه مي توان از آنان شنید. یعني شّکاکیت معناشناختي، یعني شّکاکیت گفتار و یعني افسردگي. فرض کنید کسي 
که صد سال پیش مرده است، امروز زنده شود و بخواهد در جامعه ي امروز ما زندگي کند. باورش مي شود نسبت میان آدمیان از زمانه ي او تا اکنون، این اندازه تغییر کرده باشد؟ آیا مي تواند 
بفهمد که معناي خواهر و برادر، فرزند، پسر و دختر، دوست و دوستي، خوب و بد، و .... تا این اندازه تغییر کرده باشد؟! مي تواند معناي رفتار آدمیان را بفهمد؟ مي تواند امیدوار باشد که دیگران 

حرفش را بشنوند؟.....
آدم باید فرزند زمانه ي خویش باشد؛ شعار خوبي است. اما وقتي نباشي سخت مي گذرد. وقتي به »کاه گل« عالقه داري و در یک ساختمان شیشه اي زندگي مي کني؛ وقتي که به بوي گله و 

شیر و آشتي و توت... دلبسته باشي و حاال باید ادکلن »وود« و ... بزني روزگارت سخت مي شود. وقتي مال صد سال پیشي و در این زمان زندگي مي کني، کارت سخت مي شود
برگرفته از وبالگ خـــاك خیـــس

يادداشــــــــت هايی از مهـــــراب صـادق نيـا

 

دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز »اسفند91«
مغرب دیروز-  سه شنبه-  یکی از دوستان سابق را دیدم . فرزند دانشجویش که در دانشگاه علوم پزشکی تهران تحصیل می کند با او بود. وقتی ازجوان دانشجو پرسیدم:  از دانشگاه تهران چه 

خبر؟ لبخند زنان گفت:امروزعصر دردانشکده حقوق دانشگاه تهران مناظره ای بین دکتر زیبا کالم وحجت االسالم؟ ذوالنوربرقرار بود.
پرسیدم چه گذشت؟ ادامه داد: وقتی ذوالنورگفت: هاشمی حتی اگرهم درانتخابات شرکت کند، رای نمی آورد! تمام دانشجوبان حاضردرسالن یکپارچه او را هو کردند!

این را که گفت دلم بحال مرد بزرگی مثل آقای هاشمی سوخت .هموکه با پشتوانه ای که از دهه سی نزد امام داشت به شهادت حتی منتقدینش در دوران امام وبا نظارت ایشان کشور را اداره 
می کرد اما اکنون چنین کسانی با چنان قدر و وزنی! یکی پس از دیگری به مصاف او صف کشیده ومی کشند، بی آنکه وی با روشی که دارد آنان را به مصاف خویش فرا خوانده باشد. چه اساسا 

وی نه تنها اهل مصاف نیست بلکه دربرابر سیل تهمتها وتخریبها غالبا حاضربه دفاع ازخویش هم نیست.
 سالها قبل یکی ازدوستان نزدیک من که درانتخابات سال 84  درستاد آقای هاشمی کارمی کرده است می گفت: پس ازدستگیری بعضی افراد یکی از نهاد های انقالبی که به تولید تکثیر وتوزیع 
میلیونی شبنامه های مختلف علیه هاشمی و خانواده اش درسطح کشوردستگیر شده بودند - که همگی هم به جرم خود اعتراف کردند واعترافشان ضبط تصویری شد-  وقتی ازآقای هاشمی 
خواسته شد  درآخرین نطق تلویزیونی خود با اشاره به این شب نامه ها در مورد این مساله رازگشایی کند و سسپ بخشی از اعترافات افراد دستگیرشده  درالبالی صحبت ایشان پخش شود،  

راضی به این افشاگری نشد وگفت: نه، این درست نیست که من بخاطرخودم آبروی یک نهاد انقالبی را درسطح جامعه ببرم.
هاشمی از یکسو مورد آماج حمالت مستمرچنین افرادی است واز سویی گاه  و بیگاه  رسانه های معاند نظام درخارج بنام او واز قول اوخبرهای دروغین نظیر خبر دیشب بی بی سی مبنی برعدم 

اعتماد رهبری به ایشان! و.. می سازند و پخش می کنند تا ماهی مقصود خود را ازاین آب گل آلود صید کنند.
امروزعصرکه ازمازندران عده ای ازنخبگان و کشاورزان و صنعتگران وفرهنگیان به دیدارهاشمی آمده بودند.حرف همه آنها یکپارچه این بود که فقط و فقط چشمها به شما دوخته شده است.

دیدار با جمعی از اصحاب رسانه و خبرگزاریها »بهمن91«
دراین سه ماه که حجم مالقاتهای عمومی آقای هاشمی نسبت به ماههای قبل چند برابرشده است از نزدیک شاهد بوده ام غالب دیدارکنندگان اعم از روحانیون وفضال ،نمایندگان ادوارمختلف 
سیاسی  تشکلهای  و  احزاب  محتلف  های  سلیقه  نمایندگان  سیاسی،  زندانیان  ،دانشگاهیان،  اندرکارانتولید  ،دست  بازنشستهجنگ  ،فرماندهان  ایثارگران  ،هنرمندان،  سابق  استانداران  مجلس، 
دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور ،فعاالن سیاسی و...در دیدار هایشان با آیت اهلل هاشمی همین حرف را زده اند وازایشان خواسته اند به صحنه بیاید و ایران را از بحران کنونی نجات بدهد 

اما او فقط گفته است فعال ترجیج می دهد دیگران بیایند واوبه آنها کمک ومشورت بدهد.
کاش وضع رادیو وتلویزیون ما اینگونه نبود تا مردم سراسرکشورازاین شورعمومی برای حضور هاشمی در صحنه تصاویری را پحش می کردند.

دیدار با فارغ التحصیالن و نخبگان علمی دانشگاهی »آذر91«
به گمان من آیت اهلل هاشمی بر سر یک دو راهی بزرگ قرار گرفته است : اگر به این هم هدرخواست پاسخ مثبت ندهد تاریخ خواهد نوشت او مصلحت اسالم و کشور و انقالب را درنظر نگرفت  

بفکر خویش بود و امنیت سالمت خود را براین همه تقاضا ارجح دانست . از سوی دیگر اگر به این درخواستها پاسخ مناسب دهد ممکن است بعضی در باره او بگویند وی تشنه قدرت است
بخشی از روحانیت ما را چه شده است؟ حتی دردوران مشروطیت نیزاینگونه روحانی دربرابر روحانی آن هم کسی مثل هاشمی که ازمهمترین استوانه های نظام است اینگونه قد علم نکرده است.

توقع مردم از روحانیت این نبود که خود زنی کند.مگرما چند نفر مثل هاشمی وخاتمی و....را در جهان اسالم داریم؟مگراین سرمایه ها ارزان به دست آمده اند؟ وقتی آمار روزانه تخریب هاشمی 
غالمعلی رجائیوخاتمی و.. را دربعضی رسانه ها ی مثال اصولگرا می بینم با خود می گویم نکند عقل دراین مملکت تعطیل شده است!

نکند عقل در اين مملکت تعطيل است؟
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مقايسه 8شوينده
همه ما از کودکي مي آموزیم که باید حتما روزي چندبار دست هایمان را بشوییم تا بدن سالم تري داشته باشیم ولي در دوران 

کودکي ما اینقدر تنوع در شوینده ها و صابون ها نبود...
باورهاي مختلفي در مورد استفاده از صابون ها وجود دارد، برخي معتقدند صابون گلیسیرینه بهترین است و عده اي فکر 
مي کنند اگر صابون یا ژل آنتي باکتریال استفاده کنند، بهداشت را دوچندان رعایت کرده اند و همه میکروب هاي دستشان 
کشته مي شود و بیمار نمي شوند یا دیگر جوش نمي زنند. در صفحه »کاال و سالمت« این هفته به این موضوع پرداخته ایم.

ژل ؛ غليظ و قوي
شوینده هایي هستند که به شکل ژل غلیظ ساخته شده اند. مقدار کمي از این ژل ها با آب، کف زیادي درست مي کند ولي 
عوارض آن و تاثیرش روي پوست تفاوتي با صابون ندارد و پاك کنندگي آن هم خوب است. برخي ژل ها هم نیازي به آب کشي 

ندارند و معموال وقتي آب در دسترس نیست، به کار مي روند.
صابون جامد؛ قديمي و متنوع

هر چه pH شوینده اي قلیایي تر باشد یعني قدرت پاك کنندگي و چربي زدایي بیشتري دارد ولي به همان نسبت pH پوست 
را قلیایي تر مي کند. pH صابون معمولي 8-7/5 است و صدمه چنداني به پوست نمي زند ولي مثال pH مایع ظرفشویي 
براي اینکه قدرت پاك کنندگي بیشتري داشته باشد، حدود 9است و به همین دلیل مدت زماني که پس از تماس با آن 
پوست قلیایي مي ماند، طوالني تر و صدمه پوست بیشتر مي شود. صابون هاي جامد انواعي دارند که کاربردشان متفاوت است 

و باورهاي مختلفي در موردشان وجود دارد.
صابون  طبي؛ ماليم و مؤثر

غدد چربي  که  که چربي اي  است  زیاد  آنقدر  پوست  جوانان چربي سازي  در  مثال  دارند؛  درماني  صابون ها خاصیت  برخي 
مي سازند به حالت بلوغ و روغني تبدیل نشده، به سطح پوست مي رسد و به صورت پوسته هاي چرب و چسبنده روي پوست 
قرار مي گیرد. براي این بیماران صابون هایي تجویز مي شود که از مواد مخصوصي ساخته شده اند و باعث کم کار شدن غدد 

چربي مي شوند و این پوسته هاي چرب را بیشتر از بین مي برند.
دستمال  مرطوب؛ بي نياز از آبکشي

دستمال هاي مرطوب  براي کساني که پوست خشک و حساسي دارند، ساخته شده است. ظاهر این دستمال ها مانند دستمال 
کاغذي  نمدار است و بدون اینکه نیازي به آب باشد، با کشیدن آنها روي پوست، آلودگي و چربي ها تا حد زیادي کاهش 

مي یابد. این دستمال ها مخصوصا براي افراد دچار اگزما و با پوست هاي حساس مناسب است.
صابون آرايشي؛ حاوي عطر و اسانس زياد

همان طور که از نامشان پیداست، عطر و اسانس بیشتري به آنها افزوده شده و اگر کسي به عطرها حساسیت داشته باشد، با 
مصرف این صابون ها هم دچار حساسیت خواهدشد.

صابون  شفاف؛ ماليم و مفيد
بسیار مالیم هستند و خاصیت چربي زدایي شان کم است بنابراین براي جواني که صورت پر از جوش یا چربي دارد، مناسب 
نیستند ولي براي کودکان و افراد مسن و کساني که پوست خشک و حساس دارند، مي تواند مفید باشد اما این باور که هر 

کس مشکل پوستي دارد بهتر است از این صابون ها استفاده کند، غلط است.
صابون مايع؛ بهداشتي تر از صابون جامد

صابون هاي مایع از نظر پاك کنندگي مانند صابون هاي جامد هستند ولي از آنجا که به حالت مایع اند، پس از شستشو با آنها 
pH پوست سریع تر به حالت طبیعي برمي گردد و پوست بهتر مي تواند با عوارض آن مبارزه کند. 

یکي از مزیت هاي صابون مایع نسبت به صابون جامد این است که استفاده از آن بهداشتي تر است. درست است که صابون 
جامد ضدعفوني مي کند ولي چون مرطوب است، ممکن است میکروب هاي دست کسي که از آن استفاده کرده رویش باقي 
بماند و وقتي دیگري بالفاصله از این صابون استفاده مي کند، میکروب ها به دست او منتقل مي شود بنابراین حتي اعضاي 

یک خانواده هم باید هرکدام صابون شخصي داشته باشند و این صابون ها براي مکان هاي عمومي اصال مناسب نیستند.
صابون بچه؛ ماليم ترين

پوست همه گروه هاي سني چربي و تعریق یکسان ندارد و مثال پوست کودکان و افراد مسن خشک تر از جواناني است که 
تحت تاثیر هورمون هاي جنسي و فعالیت فیزیکي بیشتر، تعریق بیشتري دارند. به همین دلیل صابون هاي مخصوصي براي 
بچه ها ساخته شده که قدرت پاك کنندگي شان کمتر است و مالیم تر ند. از سوي دیگر براي اینکه ماده لوریل سولفات سدیم 
که ماده موثر همه شوینده هاست، چشم کودك را نسوزاند، موادي به این صابون ها مي افزایند. این صابون ها براي کساني هم 

که به علت وسواس یا نوع شغل مدام با آب و مواد شوینده در تماس هستند هم مناسب تر است

شستشوي دست ها ؛ چرا، چقدر، چگونه؟
 

خدا رحمت کند دکتر محمدولي سهامي، استاد روان پزشکي کودك 
از درگذشتش مي گذرد. همیشه در  روز  تقریبا 40  را که  و خانواده 
مواجهه با والدیني که از مشکالتشان مي گفتند جمله معروفي داشت: 
من  در  را  باور  این  دراز،  سالیان  آموخته هاي  و  بالیني  »تجربه هاي 

برانگیخته که کودك بدون مساله وجود ندارد...
 خانواده خوب باید بتواند به نحوي شایسته مسایل فرزندان خود را 
حل کند.« زیر نظر این استاد گرامي کتاب هاي مفید زیادي ترجمه 
درس  دروغگویي،  بدخوابي،  مثل  مشکالتي  براي  اگر  است.  شده 
نخواندن و مشکالت دستشویي رفتن و... در جستجوي کتابي هستید 
را معرفي کند، توصیه مي کنم حتما  راه حل هاي ساده و کارآمد  که 
زیر  که  را  گاربر  دکتر  نوشته  کنم«  رفتار  کودکم  با  »چگونه  کتاب 
نظر دکتر سهامي ترجمه شده است، بخوانید. بي مناسبت نیست که 
بازخواني  این استاد گرامي در مورد ترس هاي کودك را  توصیه هاي 

کنیم:
1. ترس اقتضاي سن کودك را بشناسید: بسیاري از کودکان 3 تا 5 
ساله از تاریکي مي  ترسند اما فقط وقتي مداخله شما ضروري است که 

فرزندتان خواب راحتي در شب نداشته باشد.
گرفتن  نادیده  که  همان طور  ندهید:  نشان  حد  از  بیش  واکنش   .2
ترس منطقي نیست، هیچ گاه نباید زیاد واکنش نشان دهید. عصباني 
با جمله هایي مانند »گربه به  انتقاد بي موقع و مسخره کردن  شدن، 
و...  شدي!«  گنده  خرس  »ترسو،  تو!«،  به  نداره  کاري  کوچکي  اون 
دهید،  انجام  را  غلط  رفتارهاي  این  بیشتر  هر چه  دارد.  منفي  تاثیر 
را  آن  شما  ترس  از  شاید  هر چند  خواهد شد.  بیشتر  کودك  ترس 
نشان ندهد. در مقابل همدردي و توجه بیش از حد نیز ممنوع است. 
در آغوش کشیدن و نوازش کودك در پي بروز ترس، به او این حس 
را مي دهد که خطري واقعي وجود دارد. مادري که با نزدیک شدن 
یک گربه بالفاصله پسرش را بغل مي کند و مي گوید: »نترس! گربه 
نمي تونه نزدیکت بشه، اینجام.« مادر همان مردي است که هنوز از 
گربه ها مي ترسد و به محض خروج از اداره همه جا را مي پاید تا مبادا 

گربه اي سر راهش باشد.
3. حمایت را فراموش نکنید: الزم نیست براي کودکي که از هیوالي 
زیر تختش مي ترسد، نطق کنید. به او اطمینان دهید زیر تخت چیزي 

نیست و تشویقش کنید در حضور شما زیر تخت را وارسي کند.
4. رفتارهاي جسورانه را تقویت کنید: کلید کمک به کودك براي غلبه 
بر ترس، تحسین و تشویق انجام رفتارهاي جسورانه است. نباید روي 
تاریکي،  از  کند  اعتراف  بگذارید  بگذارید.  سرپوش  او  ترس  احساس 
گربه و... مي ترسد. حس او را مسخره و احمقانه ندانید. در اتاق تاریک 
کنارش بنشینید و در مورد اینکه چرا از این اتفاق تاریک مي ترسد 
تهدیدش  تاریکي  این  در  دهید خطري  اطمینان  او  به  بزنید.  حرف 

نمي کند. نشانش دهید پنجره ها قفل اند و دزدي نمي تواند بیاید.
نشان دهید نورها چطور سایه روي دیوار را مي سازند. او حتي اگر 2 
دقیقه به اتاق تاریکش رفت و عروسکش را از آنجا آورد در آغوشش 

بگیرید و این جسارت را تحسین کنید تا باز هم تشویق شود

ترس ها و درس ها

رنگ موجود در چاي هاي کیسه اي براي 
چاي هاي  دارد.  ضرر  دندان  سالمت 
براي  فوري  محصوالتي  کیسه اي، 
باید  و  هستند  چاي  لیوان  یک  تهیه 
نظر  مورد  رنگ  کوتاهي،  مدت  طي 
به  بنابراین  کنند  پیدا  را  مصرف کننده 
رنگي  از  بیشتر  آنها،  رنگ  مي رسد  نظر 
روند  طي  معمولي  چاي هاي  که  است 
رنگ  و هرچه  آزاد مي کنند  دم کشیدن 
چاي،  مانند  خوراکي هایي  و  نوشیدني ها 
دندان ها  باشد،  بیشتر  شکالت،   یا  قهوه 
اما خود چاي  بیشتر رنگ مي گیرند  هم 
باعث  بخواهد  که  ندارد  قندي اي  ماده 

پوسیدگي دندان ها شود...
 بد نیست بدانید چاي حاوي مقداري فلوراید )ماده اي که از پوسیدگي دندان ها پیشگیري مي کند( هم است. البته میزان 
بشود  دندان ها  پوسیدگي  باعث  نمي تواند  این خاصیت ضدپوسیدگي  با  دارد پس چاي  تفاوت  انواع مختلف چاي  فلوراید 
و آسیب وارده به دندان ها از طریق مصرف چاي کیسه اي، مربوط به رنگ دادن آن مي شود. رنگ گرفتن دندان ها در اثر 
مصرف خوراکي ها و نوشیدني هاي رنگي، طبیعي و اجتناب ناپذیر است. حاال اگر شما به دلیل شرایط کاري یا زندگي تان، 
مجبور به استفاده مداوم از چاي  کیسه اي هستید، مي توانید براي پیشگیري از رنگ گرفتن دندان ها، عالوه بر شستن مداوم 
آنها با آب، روزي 2 بار هم با خمیردندان هاي حاوي فلوراید مسواك بزنید و گاهي هم )هفته?اي 2بار( از خمیردندان هاي 
ساینده مانند خمیر دندان هاي مخصوص سیگاري ها استفاده کنید. جرم گیري هم مي تواند راه دیگري براي از بین بردن 

رنگ دندان ها باشد.

چاي کيسه اي دشمن دندان شماست

حرف بزن، نيش نزن!
یا  مي برد  باال  را  اعتماد به نفستان  با شما  همسرتان  ارتباط  شیوه  آیا 
از  گاتمن،  جان  دکتر  کنید؟  سرافکندگي   احساس  مي شود  باعث 
دانشگاه واشنگتن و کارشناس باسابقه روان شناسي ازدواج، پس از 20 
سال تحقیق در این زمینه مي گوید: »مهم ترین عامل موثر در طالق، 

تحقیر شدن یک یا هر دو همسر در روابطشان است.«...
تحقیر کردن )متضاد احترام گذاشتن( اغلب به صورت قضاوت منفي، 

عیب جویي یا زخم زبان زدن انجام مي شود.
4 نوع رفتار، چه عمدي و غیرعمدي باعث تحقیر طرف مقابل خواهد 

شد.
زبان »تو« و لحن آمرانه

زبان »تو« شامل جمله هایي مانند »تو )اینطور(... هستي«، »تو باید 
)اینطور(... باشي«، »تو مجبوري)  )اینطور(... باشي«، »تو الزم است 

اینطور(... بشوي« و »تو بهتر است )اینطور(... باشي« است.
جمله هاي آمرانه هم بیانگر قضاوت منفي یا عیب جویي از طرف مقابل 
هستند. نمونه هاي این زبان »تو« و آمرانه حرف زدن را مي توان در 

این جمله ها دید:
»تو آنقدرها خوب نیستي...«

»تو باید حواست را جمع کني...«
»تو االن باید این کار را بکني«

»تو باید وضعیت من را بفهمي...«
»تو بهتر است بیشتر فکر کني...«

بیشتر افراد دوست ندارند در مورد آنها قضاوت شود یا کسي به آنها 
بگوید چه کاري انجام دهند. هنگامي که از زبان »تو« و لحن آمرانه 
استفاده مي  کنیم، احساس رنجش را در طرف مقابل برمي انگیزیم و او 
را در وضعیت دفاعي قرار مي دهیم. این نوع ارتباط مشکل آفرین است 

و باعث مي شود طرف مقابل عدم توافق و تعارض نشان دهد.
جمله هاي مطلق

جمله هاي مطلق، شخصیت یا رفتار فرد را منفي جلوه مي دهند. در 
جمله هاي مطلق معموال کلماتي مانند »همیشه«، »هرگز«، »دوباره«، 
بیانات  دارد.  وجود  اینها  مانند  و  کسي«  »هر  دفعه«،  »هر  »همه«، 

همگاني اغلب در ترکیبي با زبان »تو« به کار مي روند. مثال:
»تو همیشه جوراب هایت را روي زمین ول مي کني«، »تو هیچ وقت 
در خمیردندان را نمي بندي«، »دوباره چیزها را به هم ریختي«، »چه 
تنبلي هستي«، »هر دفعه انجام این کار را فراموش مي کني!«، »چقدر 

شلخته هستي!« و ...
نشان  زیرا  مي شوند  زوج  بین  مشکل  بروز  باعث  عبارت هایي  چنین 
مي دهند در ذهن گوینده هیچ امکاني براي اینکه فرد مورد خطاب به 
طریق دیگري عمل کند، وجود ندارد. از طرفي، این جمله ها به اینکه 
اینکه »چگونه مي  توان  »چه کاري اشتباه است« اشاره مي کنند، نه 
بهتر بود« بنابراین مانع تغییر طرف مقابل در جهت بهتر شدن و باعث 

ناامیدي او مي شوند.
درنهایت طرف مورد خطاب مي تواند جمله هاي مطلق را هم به راحتي 
را  »هیچ وقت ظرف ها  باشید  گفته  همسرتان  به  اگر  مثال  کند؛  نفي 
و  کند  نفي  را  آن  مي تواند  استثنا  یک  بیان  با  فقط  او  نمي شویي«، 
را  بار سال گذشته ظرف ها  یک  نیست، من  بگوید: »حرفت درست 
شستم!« و به این ترتیب به راحتي نادرست بودن این جمله شما را 
نشان مي دهد. جمله هاي مطلق چون ماهیتي عمومي دارند، به راحتي 

با بیان مثال هاي نقض قابل نفي هستند.
سختگيري به شخص و بي توجهي به اصل موضوع

و  مي کنید  برقرار  ارتباط  او  با  که  ارتباطي شخصي  موقعیت  هر  در 
موضوع یا رفتاري که مورد بحث قرار مي دهید، بسیار مهم است. در 
را  همه چیز  مقابل،  شخص  به  نسبت  سختگیري  تحقیرآمیز،  روابط 
»شخصي« مي کند و موضوع یا رفتار مورد بحث نادیده گرفته مي شود 

یا اهمیت چنداني به آن داده نمي شود. به این مثال ها توجه کنید:
- رابطه تحقیرآمیز: »تو خیلي احمقي!«

انجام  امروز  اما کاري که  باهوشي هستي،  آدم  کارآمد: »تو  رابطه   -
دادي، خیلي هوشمندانه نبود.«

- رابطه تحقیرآمیز: »هیچ وقت کارهاي خانه را انجام نمي دهي! آدم 
بي مصرفي هستي!«

انجام  را  کارهاي خانه  این هفته  که  کارآمد: »متوجه شدم  رابطه   -
نداده اي.«

فراموش  را  من  به  مربوط  چیزهاي  »همیشه  تحقیرآمیز:  رابطه   -
مي کني؛ اصال یادت هست باید چه کار مي کردي؟«

- رابطه کارآمد: »مي دانم این اواخر خیلي ذهنت مشغول است. فکر 
کنم بد نیست امشب درباره رابطه مان صحبت کنیم.«

سادگي  به  موضوع،  اصل  به  بي توجهي  و  شخص  به  سختگیري 
شما  حرف هاي  و  مي شود  مخاطب  منفي  واکنش  برانگیختن  باعث 
را حمله اي شخصي به خودش درنظر مي گیرد. نتیجه این وضعیت، 
احساس خشم، رنجش، دلخوري و مقاومت کردن است. کساني که به 
جاي توجه به اصل موضوع، به طرف مقابلشان سخت مي گیرند، مدام 

جمله هاي مطلق را با »زبان تو« و لحن آمرانه به کار مي برند.
بي ارزش  شمردن احساسات

بي ارزش شمردن احساسات هنگامي رخ مي  دهد که عواطف مثبت یا 
منفي شخص مقابل را درك کنیم اما آنها را کوچک بشماریم، نادیده 
بگیریم یا درباره آنها قضاوت منفي  کنیم. به این جمله ها توجه کنید:

»نگراني هاي تو از نظر من بي معني است!«
»شکایت هاي تو کامال بي پایه است.«

»تو بي خودي عصباني مي شوي.«
»کي به عصبانیت تو اهمیت مي دهد؟«

هنگامي که احساسات شخص دیگري را بي اعتبار مي شماریم، باعث 
تحقیر او مي شویم. معموال شخصي که احساساتش بي ارزش شمرده 
شده است، دچار خشم مي شود و ممکن است ارتباط عاطفي اش را با 

طرف مقابل قطع کند تا دوباره احساساتش جریحه دار نشود.
نابود  را  همسران  میان  صمیمانه  پیوند  تحقیرآمیز،  رفتارهاي  این 
مي کنند، بنابراین اگر نشانه اي از آنها در رابطه تان وجود دارد، به آن 
توجه کنید ولي ناامید نشوید چون امکان بهبود روابط  شما با یادگیري 

شیوه هاي ارتباط موثر وجود دارد.

رابطه تحقيرآميز ؛ عامل شماره يک طالق
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بزرگی که  انفجار  از  بهتر،  به عبارتی  یا  از خلقت جهان کنونی، 
منجر به خلقت و پیدایش جهان فعلی شد تا حال زمانی در حدود 
15 الی 17 میلیارد سال می گذرد. در این مدت، جهان بزرگ، که 
مجموعه ای از کهکشانها، کیهان ها، کائنات و جهانهای دیگری 
را پشت سر گذارده  زیادی  بسیار  تغییرات  و  باشد تحوالت  می 
پیدایش  آغازین  لحظه  جهان  همان  فعلی،  جهان  قطعاً،  است، 
نیست. همه چیز تغییر کرده است. ابعاد جهان گسترده تر شده 
عظیمی  دگرگونیهای  دچار  جهان  دهندۀ  تشکیل  ماده  است. 
گشته و خواص فیزیکی و شیمیایی و همچنین روابط ریاضی بین 
بوده و هست.  نیز جملگی دچار تحوالت و تغییرات دائمی  آنها 
در ساختار ماده، به شکلی که امروز با آن مواجه هستیم و آن را 
شناخته ایم با شکل آغازین خود، تفاوتهای فاحشی پدیدار گشته 
است. حرارت جهان به طرز حیرت آوری کاهش یافته و از مقدار 
درخشندگی آن نیز کاسته شده است. عالم در لحظه های اولیه 
پیدایش خود، به دلیل قدرت و شدت فوق العادۀ آن انفجار بزرگ 
و سترگ، بسیار داغ، سوزان و ملتهب بود و حرارتی در حدود چند 
صد میلیارد درجه داشته است. اما امروزه حرارت عمومی فضای 
جهان بطرز چشمگیری کاهش یافته، بطوری که به 273- درجه 
سانتیگراد که به آن »کلوین« یا صفر مطلق جهان گفته می شود 
رسیده است که این خود حاکی از سرد بودن بیش از حد فضا 
می باشد. هنوز بر کسی معلوم نیست که ماّدۀ موجود در جهان، 
پیدایش( که در  از  )پیش  انفجار سترگ  آن  از  قبل  لحظات  در 
باالترین حد و اندازۀ چگالی و فشردگی قرار داشته به چه شکلی و 
در چه اندازهای بوده و چه رنگ و طعم و مشخصاتی داشته است. 
مسطح بوده است یا منحنی، مکعب بوده است یا کروی. به شکل ماده ای بی شکل و سیاه رنگ بوده و یا شکل و رنگی 
خاص داشته است. داغ بوده است یا سرد. و اصاًل چه شده است که ناگهان آن انفجار عظیم و بزرگ بوقوع پیوسته و جهانی 
این چنین سترگ و بزرگ و بی حد و مرز و بیکران پا به عرصه وجود گذارده است. جهانی که تکه پاره های مواد حاصل از 
انفجار آن، هنوز و همواره، با سرعتی تا حد سرعت نور در حال حرکت و انبساط و دور شدن از یکدیگرند. ضمن اینکه لحظه 
به لحظه، دچار تحول و تکامل جدیدتری می شوند که آنها را از شکل قبلی خود دور و دورتر می کند. از لخته ها و پاره پاره 
های ماده منفجر شده در آن انفجار بزرگ و عظیم، ابرها و گازها و غبارهائی عظیم و موادی بوجود آمد که از تراکم تدریجی 
آنها طی میلیاردها سال، اجرام سماوی مانند ستارگان پدیدار شدند و از تجمع میلیونها و میلیاردها ستاره در گوشه ای از 
فضا، جزیره های بسیار عظیمی بنام کهکشان، پا به عرصه وجود نهادند/ در سراسر جهانی که تاکنون کشف و شناخته شده 
میلیاردها میلیارد کهکشان شناسایی شده است. درون هر کهکشان دهها وصدها میلیارد ستاره همچون خورشید ما وجود 
دارد که فاصله هر ستاره با نزدیکترین ستاره، میلیاردها میلیارد میلیارد کیلوتر است و این در حالی است که هر کهکشان با 
نزدیکترین کهکشان همسایۀ خود، میلیونها و بلکه میلیاردها سال نوری فاصله دارد. این کشفیات تا آنجایی است که در افق 
و میدان دید قوی ترین تلسکوپها و رادیو تلسکوپهای پیشرفته امروزی قرار داشته است. حال آنکه همه چیز و بیشترین مواد 
و اجرام سماوی عالم در بیرون از میدان و افق دید ما قرار دارند. هنوز و شاید هرگز کسی نداند که در ماورای این افق جهان 
چه چیزهایی و در چه اندازه هایی نهفته است. البته این خود دلیلی است بر انحنای عظیم جهان و اینکه هندسه فضا و جهان 
مسطح نیست، بلکه خود دلیلی است بر مواد تشکیل دهنده جهان، هیدورژن است. هیدروژن در فرآیندهای هیدروژن سوزی 
که در نیروگاه ها و کوره های عظیم جهانی )حرارتی ? هسته ای( واقع در قلب ستارگان و کهکشانها اتفاق می ا فتد، تبدیل 
به هلیوم می شود و این فرآیند خود موجب تولید انرژی نورانی و حرارتی جهانی می گردد. هلیوم نیز خود در فرآیندهای 
مشابه بعدی، تبدیل به عناصری سنگین تر از قبیل کربن، آهن و انواع فلزات شناخته شده می شود که آن هم خود مجدداً 
موجب پیدایش و رهایی انرژی عظیم تری در کل فضا و انتشار آن به سراسر عالم می باشد. حرارت فوق العاده زیاد ردون 
ستارگان و مرکز کهکشانها، موجب شکسته شدن و شکافتن اتمهای عناصر موجود در فضا گشته و ذرات ریز بنیادی اتمی 
تولید می شود. این ذرات در فرآیند انتشار خود، بدلیل سرعت و قدرت فوق العاده و سرسام آوری که دارند در برخورد با 
یکدیگر به ذرات دیگر و همچنین به ضد ذرات و ضد ماده تبدیل می شوند. از بهم پیوستن و ادغام ذرات اتمی، اتم، ماده، 
اجرام عظیم سماوی و جهانهای مختلف پدید می آیند. همچنین از ادغام ضد ذرات که دارای میدانهای مغناطیسی معکوس 
و بارهای الکتریکی مخالف و انرژی منفی می بانشد، ضد اتم، ضد ماده، ضد اجرام سماوی و ضد عالم پدیدار می گردد. از 
برخورد هر ذره اتمی با ضد خود  و بطور کل ذرات مادی با ضد ذرات مادی، انفجاراتی هولناك و بس عظیم و سترگ رخ می 
دهد که جهان را آکنده از انرژی، نور، حرارت و ذرات و مواد جدیدتری می نماید. تحقیقات نشان می دهد که بیشترین میزان 
انرژی، از برخورد اَشکالی از ماده و ضد ماده بدست می آید. هر گاه در گوشه ای از فضا، ماده بطور متراکم، بدور مرکزیتی بنام 
هسته گرد آید پدیده های حیرت آوری بنام میدان های مغناطیسی و گرانشی )جاذبه ای( پدیدار می گردند. میدان?های 
الکترو مغناطیسی و جاذبه ای متشکل از ذراتی هستند که به سراسر جهان منتشر می شوند. این ذرات، نامرئی می باشند و 
فقط از تأثیر آنها بر محیط، می توان پی به وجود آنها برد. حال آنکه ذرات نوری )فوتون( و ذرات حرارتی کاماًل قابل ادراك، 

احساس و مشاهده می باشند و پس از تولید و انتشار، حضور خود را سریعاً و دقیقاً اعالم می دارند. 
زمین و تمام سیارات منظومه شمسی و حتی خورشید، در میان انبوه بیکرانی از این ذرات که از سراسر عالم بطرف ما می 
آیند غوطه ورند. این ذرات شامل الکترونها، پروتونها، نوترونها و ضد آنها نیز می باشند. در این بین، ذرات مغناطیسی و ذرات 
جاذبه ای )گراویتون( و انواع دیگر ذرات اولیه مانند کوارك ها، مزون ها، هادرون ها، موئون ها و غیره را نیز باید به آنها افزود. 
آشنایی با ساختار جهان از لحظۀ آغازین تا به امروز، برای ما جالب و شیرین خواهد بود. لذت بخش است اگر بدانیم اتم 
چیست و چگونه پدید می آید. چه شیرین است لحظه ای که شاهد شکافتن و شکستن یک اتم و آزد شدن انرژی عظیم 
نورانی و حرارتی آن باشیم. و چه با شکوه است لحظاتی که سوار بر یک ذرۀ نوری باشیم و با سرعت نور در فضا حرکت 
کنیم و آنگاه جهان را و فضا را و زمان را ساکن ببینیم و بعد از میلیونها سال سفر با نور، هنوز خود را جوان مشاهده کنیم 
در حالیکه صدها و هزارها نسل از فرزندان ما مرده اند و جهان به اندازه میلیونها سال، قدیمی تر، پیرتر و متحول تر شده 
است، و ما همچنان خود را در شکل و سن و موقعیت قبل از شروع سفر چند میلیون ساله، و جوان مشاهده کنیم. و چه 
حیرت آور است هنگامی که به ابعاد اتم  و اندازه های درونی آن پی ببریم و بدانیم که اگر هستۀ اتم را به اندازه زمین فرض 
کنیم، الکترونها به اندازه یک سیب بوده و در فاصله ای برابر با فاصلۀ مدار ماه تا زمین و با سرعتی سرسام آور )صدها هزار 
تا میلیونها برابر سرعت گردش ماه بدور زمین( بدور آن می چرخد. دانستن اینکه اتم به عنوان سنگ بنای ساختار ماده 
چیست، چگونه ساخته می شود، چگونه شکسته می شود و این انرژی عظیم نهفته در اتم، چگونه در آن ذخیره می شود، در 
کجای آن نهفته است و چگونه آزاد می شود، الکترونها چگونه با سرعتی سر سام آور به دور هستۀ اتم می چرخند و در یک 
لحظه چگونه در تمام نقاط اتم )پیرامون آن( حضور داشته و به دور آن، پوسته ای نفوذ ناپذیر و ابری الکترونی بوجود می 
آورد، ماده از ضد ماده پدید آمده است یا ضد ماده از ماده، ضد عالم در کجای این عالم قرار دارد و چگونه است که از برخورد 
ماده و ضد ماده )حتی اگر یک اتم و یک ضد اتم باشد( انفجاری بس عظیم تر و هولناك تر از انفجار بمب اتمی هیروشیما 
رخ می دهد و انرژی بس عظیم تر از آن آزاد می نماید و هزاران نکته دیگر، هر چند ممکن است چیزی بر زندگی مادی و 
رفاه و ثروت ما نیفزاید ولی قدر مسلم آن است که آگاهی ما را نسبت به جهان هستی افزایش می دهد و این آگاهی موجب 
افزایش آگاهی حیرت ما از کشف اسرار خلقت و شکافتن رازهای سر به ُمهر آن می گردد. و حیرت ما از اسرار عالم هستی 
و کشف رازهای نهانی آن، موجب افزایش معرفت ما نسبت به آفرینش و بخصوص آفریدگار بزرگ می گردد، و همه این ها 
شاید باعث تواضع و فر وتنی بیش از پیش ما در مقابل جهان آفر ینش و خضوع و خشوع بیشتر ما در مقابل خالق بزرگ 
هستی گردد و موجب شود که ما با دیدی عمیق تر و عالمانه تر به جهان هستی و آنچه در آن است بنگریم و همواره بر »ذره 

بودن خویش« در مقابل عظمت و شکوه و جالل خلقت، آگاه و معترف باشیم. 

عباس دهقانيان

از اتم تا کائنات
 آشنایی با ساختار مادی جهان خلقت

 از جهان شناسی تا خدا شناسی
حدیثي از پیامبر )ص( درباره شعر:

)خداوند  مفاتیُح«  الُشعراء  لساُن  و  الِحکمَه  خزائُن  تعالي  اهلل  اَِنَّ   «
گنجینه اي پر حکمت است و زبان شاعران کلید آن گنج است(

و  علما  اکثر  و  است  اهمیت  حائز  روایات  و  قرآني  ادبیات  در  شعر 
عرفا نیز دستي در شعر داشته اند برخي از اولیا و ائمه خدا نیز شعر 

مي سروده اند.
یکي از عرفاي بزرگ که اشعارش سراسر حکمت و ترجمان االسرار 

بوده حافظ شیرازي است.
* شرح مختصري از احوال حافظ:

حافظ، شاعر پرآوازه ي قرن هشتم در ابتدا شاگرد نانوا بوده و بخشي 
انفاق میکرده و  را  از مزدش را صرف خانواده اش مي کرده. بخشي 
بخشي را نیز صرف تحصیل و علم آموزي. به واسطه ارادت و توسلي 
ایجاد مي شود و  او  به حضرت علي)ع( داشته شبي تحولي در  که 

اولین غزلش را با این مطلع مي سراید؛ 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند   
نقل کرده اند که او لسان الغیب و حافظ قرآن بوده؛ »زحافظان جهان 
کس چو بنده حفظ نکرد... لطایف حکما از کتاب قرآني«، از نظر 
ادیبان و اهل معرفت وحتي از نگاه تني چند از شعرا و اندیشمندان 
نیز  حافظ  خود  البته  که  نبوده  حافظ  توانایي  به  شاعري  خارجي 

اذعان دارد که...
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

به قرآني که اندر سینه داري   
طریق  از  است  کریم  قرآن  عرفاني  تفسیر  نوعي  به  حافظ  غزلیات 

حافظ شناسي بسیاري از معارف را مي توان به مردم منتقل کرد.
ادوارد بر اون/ حافظ شناس برجسته مي گوید حافظ دو شخصیت 
و  دنیا  )اهل  بوده  ابتدا  که  مادي  و  ظاهري  شخصیت  یک  داشته 
مي و... بود( و یک شخصیت عرفاني که بعداً کسب کرده متأسفانه 
ظاهري  ترجمه  با  مآب ها  مقدس  و  متحجرین  و  متعصبین  بعضي 
اشعارحافظ اورا کافرمي دانند اما عرفاوبزرگان حکمت و فلسفه چنین 

نگاهي ندارند.
میرزا جواد ملکي تبریزي که سالک عجیبي بود، هنگام نماز و وضو 
مي گریسته. اعتقاد داشته که اگر دعا انسان را خسته مي کند انسان 
نباید آن را ادامه دهد دعا باید به انسان لذت و نشاط بدهد ایشان 

در قنوت نماز شعر هاي حافظ را مي خواند.
حافظ  مثل  نفسي  و  روحي  من  اعتقاد  به  مي گوید  مطهري  استاد 
نیامده که آنقدر ذوق لطیف داشته باشد منفعل و تأثیر پذیر باشد.

نیچه شاعر پر آوازه آلماني مي گوید: اي حافظ بزرگ تو از »مي« چه 
مي خواهي که این اندازه از آن حرف مي زني؟ تو خود میي هستي 

که عالم را تا ابد در مستي فرو برده  است.
شرحي بر اشعار حافظ... غزل شماره 1

االیا ایها الساقي ادرکاساً و ناول ها
ببوي نافه ي کاخر صبا زان طّره بگشاید

مرا در منزل جانان چه جاي عیش چون هر دم
به مي سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

شب تاریک و بیم موج و گردابي چنین هایل
همه کارم زخود کامي به بد نامي کشید آخر

حضوري گرهمي خواهي از و غایب مشو حافظ
که عشق آسان نمود اول ولي افتاده مشکل ها

زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دل ها
جرس فریاد مي دارد که بر بندید محمل ها

که سالک بي خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

نهان کي ماند آن رازي کزو سازند محفل ها
نیا و اَهِملها َمتي ما تَلِق َمن تَهوي َدِع الدُّ

* بیت اول:
االیا ایها الّساقي ادرکاساً و ناول ها

که عشق آسان نمود اول ولي افتاده مشکل ها
است  معاویه  یزیدین  به  منسوب  غزل  این  اول  مصراع  که  گویند 
)همان یزید که دستور قتل امام حسین)ع( را داد(. حال چرا حافظ 
این غزلش را در اولین بیت از شعر یزید تضمین کرده؟ در جواب 
از شعر دیگري  به معني عاریه گرفتن  باید گفت تضمین در شعر 
بخواهد شعرش  وقتي شاعري  بلکه  نمي باشد  ادبي  و سرقت  است 
زیباتر شود از شعر دیگري استفاده مي کند که این کار جزء صنایع 

ادبي بوده و تضمین نام دارد مثاًل سعدي مي گوید:
چنین گفت فردوسي پاکزاد

میازار موري که دانه کش است
که رحمت بر آن تربت پاك باد    

که جان دارد و جان شیرین خوش است
که بیت اول مال سعدي است و بیت دوم متعلق به فردوسي است که 

سعدي از شعرفردوسي تضمین کرده است.
در اینجا حافظ نیز از شعر یزید تضمین کرده است که البته اصل 

شعر یزید این بوده؛ 
اَناَ المسموُم ما عندي به تَریاٍق و الراقي

ادرکاساً و ناولها االیا ایّها الّساقي   
بوده(  مجازي  عشق  )مسموم  است  من  نزد  آنچه  از  مسمومم  من 
من یک ضد سم )تریاق( مي خواهم چیزي که مرا بهوش آورد پس 
اي ساقي یک دوري بزن و جامي  بده هم به من و هم به دیگران 

بنوشان.
» مادر یزید چون بدوي نشین بوده و یزید هم از کودکي در صحرا 
اینکه  زندگي مي کرد، عشق عجیبي به شعر و شاعري داشته کما 

اکثر مردم بدوي نشین این چنین ذوقي داشته اند«
حافظ  عزل  این  با خواندن  »اهلي شیرازي«  نام  به  ایراني  شاعري 

چنین مي سراید:
خواجه حافظ را شبي دیدم به خواب

از چه بستي بر خود این شعر یزید
گفت واقف نیستي زین مسئله

گفتم اي در علم و دانش بي مثال   
با وجود این همه فضل و کمال

مال کافر هست بر مؤمن حالل
و... شاعر دیگري به نام کاتبي نیشابوري راجع به این شعر حافظ 

گفته...
عجب در حیرتم از خواجه حافظ

چه حکمت دید در شعر یزید او
اگرچه مال کافر بر مسلمان

ولي از شیر عیبي پس عظیم است
به نوعي کش ِخَرد زان عاجز آید

که در دیوان نخست از وي سراید
حالل است و در آن قیلي  نشاید

که لقمه از دهان سگ رباید
ااَل: هان حرف استفتاح )گشودن( حافظ غزلش را با اال شروع مي کند 
براي توجه بیشتر و ااَل در فارسي هان است هان اي دل عبرت بین 
خداي  و  دان.  عبرت  آیینه  را  مدائن  ایوان  هان،  کن  عبر  دیده  از 
اولیاء اهللِ ال  اِنَّ  از این واژه استفاده مي کند. »ااَل  سبحان در قرآن 
َخوف، علیهم و والهم یحزنون«: »هان آگاه باشید اولیاء خدا هرگز 
اولیاء اهلل چرا نمي ترسند چون به  اندوه نمي شوند.«  دچار ترس و 
خوشي هاي دنیا دل نمي بندند و به آنچه از دست مي دهند غمگین 
نمي شوند مي گویند با خدا که هستیم هرچه مي خواهد بشود مهم 
اینها  المتهدون هستند  اولئک هم  اینها  با ماست.  او  این است که 

راه را پیدا کرده اند کاستي و فزوني در دنیا بر ایشان یکسان است.
اکثر اشعار حافظ چکیده اي از آیات قرآني است توحید افعالي است 
خرده  او  به  که  شاعر  این  حال  نمي خندد(  گل  نخندد  خدا  )اگر 
گرفته اند چرا به غزل یزید استناد کرده جوابش این است که این 
خود حکمتي دارد و عارف الي اهلل آنقدر اهل حق است که اگر چه 
کسي تمام ویژگي هایش منفي بوده و فقط یک حسن دارد باید آن 
حسن او را در نظر گرفت. کما اینکه حضرت علي)ع( فرمود: » اُنُظر 
اِلي ما قال و ال تَنُظر اِلي َمن قال« ببینید چه مي گوید نگاه نکنید که 

کیست مي گوید )به سخن توجه کن نه به گوینده سخن(.
حضرت مسیح با حواریون مي رفت در راه الشه سگي دیدند حضرت 
فرمود این سگ چه ویژگي ها و محاسني دارد گفتند هیچ ُحسني 
چه  ببینید  فرمود:  مسیح  متعفن  بوي  با  مرده  سگ  یک  ندارد 
دندان هاي سفید و براقي دارد چرا چنین گفت: یعني اینکه انسان 

باید حق بین باشد تا به حقیقت نائل شود.
با عظمتي است. ساقي: در معني ظاهري  نداي  این حرف  ایها:  یا 
یزید  شعر  در  و  مي دهد  شراب  مجلس  در  که  است  کسي  ساقي 
همان ساقي مجازي است که به او جام شراب مي دهد تا مست شود

ولي در معني باطني ساقي مقام واالیي دارد و اسم مقدسي است. 
آن  مراد  حافظ  در شعر  و  است  کوثر  ساقي  علي)ع(  مثاًل حضرت 
ساقي است که به انسان مي )معرفت( مي دهدو خداوند هم درقرآن 

مي فرماید »اَلَسقینا هم ماًء َغَدقا« 
کننده  مست  جامي  آنها  به  ورزند  استقامت  معرفت،  راه  در  »اگر 
مي نوشانیم تا حیات جاودان یابند. پس خدا هم ساقي است )چون 

مي فرماید ما مي نوشانیم(«.
مالصدرا مي گوید: مجازها پل حقیقتند. و حافظ نیز از مجاز براي 

رسیدن به حقیقت استفاده کرده.
اَِدر: بچرخان- دور بزن- بگردان )به همه بده(.    

کاَساً: جامي را   
َکأس : ظرفي که در آن ِمي  مي ریزند و از ظروف بهشتي است. 

وناول ها: اصل آن تا ولي بوده فعل امر بنوشان آن را بر من   
ها: آن مي را

»اال یا ایها الساقي ادر کاساً وناولها«
را در  بگردان جام مي  هان اي ساقي که مقامت واالست بچرخ و 

محفل و آنرا به همه بنوشان و به من هم برسان
»که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل ها« )این مصراع حرف ها 

دارد...(
اگر بخواهي عشق را برایت تعریف مي کنم، عشق اولش خیلي نرم و 
مالیم است و در لغت به معني دلبستگي به چیزي در حد افراط، و 
در عشق مجازي عاشق بین خود و معشوق هیچ فاصله اي نمي بیند 
و همواره معشوق را در وجود خود حس مي کند قرآن مي فرماید: 
زلیخا آنقدر عاشق یوسف بود که زنان مصري مي گفتند زلیخا غالف 
پوسته اي  و  غالف  مثل  زلیخا  وجود  یعني  شمشیر  یوسف  و  شده 
است که یوسف در دل اوست زلیخا دیگر زلیخا نیست و یوسف است 
عاشق  مانده حال چگونه کسي مي تواند«  زلیخا  از  پوسته اي  فقط 
خدا شود؟ آنقدر غرق در خدا شود که هیچ اثري از آثار خودي در 
با خدا  ابراهیم آنقدر دنبال خدا گشت که  او نباشد مانند حضرت 
مي گویند  قندي  به  کرد خلیل خدا شد خلیل  پیدا  وجود  وحدت 
نمي ماند  باقي  قند  آثار  از  اثري  دیگر  و  مي شود  حل  آب  در  که 
ابراهیم نیز در خدا حل شد این یعني وحدت وجود این یعني عشق 
ابراهیم گفت  تسلیم شو  ابراهیم گفت  به  آنگاه که خدا  و  حقیقي 
اول  تویي... آري عشق  ندارد همه وجود من  ابراهیمي وجود  اصاًل 
آسان است اما خطرها و گرفتاري ها و بالها دارد موي یار را بخواهي 

ببیني باید سرت بدهي.
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست   
و در غزلي دیگر مي فرماید: 

اندر کمند زلفش ایدل مپیچ کانجا
سر ها بریده بیني بي جرم و بي جنایت   

عشق ابتدا آسان بود و بعد دیدم چه خطرهاست در راه رسیدن به 
معشوق حال اي ساقي! من مست عشق توام به من جا مي بنوشان 
نه به من بلکه به همه، این راه صدها هزار عقبه و مقام و منزل دارد 

این راه بسیار پرپیچ و خم است باید همه چیزت را بدهي.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست 

کش صدهزار منزل بیش است در بدایت   
مانند ابراهیم)ع( و حسین)ع( و... اگر جز این باشد ریا کاري است.

در ازل پرتو حسنت زتجلي دم زد 
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد   

در ابتداي هستي جلوه اي از حسن رخ تو نمایان شد یکمرتبه اولین 
وجودي که خلق شد عشق بود و به تمام عالم آتش زد چون همه 

عالم مي خواستند جلوه رخ تو را ببینند.
فرشته عشق نداند که چیست اي ساقي

جلوه اي کرد رخت دید ملک عشق نداشت
بخواه جام و گالبي به خاك آدم ریز

برق غیرت شد از این آتش و بر آدم زد

حافظ شناسي از سلسله درس هاي استاد خيرخواه
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