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اختالف افکنی در نیروهای مسلح پروژه دشمنان است
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش گفت: اختالف افکنی در جامعه و بین نیروهای 

مسلح بخشی از پروژه دشمنان اسالم و ایران است.
امیر س��رتیپ کیومرث  حیدری گفت: نیروهای مس��لح آماده است هر کجا 
که رهبر انقالب اراده کند مشت محکم خود را بر دهان استکبار و در رأس آنها 

اس��رائیل و آمریکا بکوبد و مش��روعیت آن براساس فرمان والیت است. وی افزود: 
نیروهای مسلح یعنی ارتش و سپاه یک روح در دو کالبد هستند زیرا همه یک رهبر 

واحد داریم و زیر پرچم و امر والیت هستیم.
وی تصریح کرد: اختالف افکنی در جامعه و بین نیروهای مسلح بخشی از پروژه دشمنان 
اس��الم و ایران اس��ت. امیر حیدری در پایان گفت: اختالف افکنی در بین صفوف نیروهای 
مسلح، مردم و مسئوالن خیال باطلی است که دشمنان در سر می پرورانند و تا زمانی که ما 

تحت امر والیت هستیم این خیال باطل دشمنان هیچ گاه تعبیر نخواهد شد.  مهر

ارتش اسالم
مشروعیت مجلس در عمل به بایدها و نبایدهای رهبری است

دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به بایدها و نبایده��ای رهبری در 
دیدار نمایندگان مجلس گفت: مشروعیت مجلس در عمل به بایدها و نبایدهای 

رهبری است.
محمدنب��ی حبیبی افزود: نباید مجلس طوری عمل کن��د که در مورد لوایح 

حیاتی کش��ور که مس��تقیم به منافع و مصالح ملی مربوط اس��ت از رهبری تذکر 
بگیرد.باید مجلس از لوایح بی تأثیر در مسائل اصلی کشور فاصله بگیرد و تنها به لوایح و 

طرح هایی بپردازد که اولویت کشور بوده و ناظر به منافع طبقات ضعیف و متوسط است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی اظهار کرد: لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف و نیز سند 
۲۰۳۰ از قبیل معاهداتی اس��ت که در اتاق فکر قدرت های بزرگ پخت وپز می شود و ما 
مجبور نیس��تیم آن را بپذیریم. ما در آن موضوعات باید لوایح و طرح های خود را داشته 

باشیم که ناظر به منافع ملی باشد نه منافع قدرت های بزرگ جهان!  فارس

احزاب
حادثه ایرانشهر 4 قربانی رسمی دارد

وزیر کشور با بیان اینکه طبق گزارش رسمی ما آسیب دیده های حادثه ایرانشهر 
تنها 4 مورد است، گفت: قوه قضاییه موضوع را دقیق و سریع پیگیری کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه ایرانشهر اظهار 
کرد: حادثه ایرانش��هر با آن رقمی که اعالم می کنند نبوده است، آنچه که گزارش 

رسمی به ما شده و شکایت نیز از آن شده است 4 مورد است؛ البته در بازجویی از 
این افراد دستگیر شده ادعا کرده اند که موارد دیگری نیز بوده  است اما هنوز آن موارد 

اثبات و مشخص نشده است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه مسئول این کار است و باید موضوع را به صورت دقیق، جدی 
و سریع پیگیری کنند تا انشااهلل بتوانیم با اقدام سریع بازدارندگی ایجاد کنیم.برخی اتفاقات 
در جامعه رخ می  دهد که اگر قوه قضاییه با س��رعت و دقیق وارد عمل ش��ود و عادالنه و 

منصفانه برخورد جدی داشته باشد بازدارندگی خواهد داشت.  باشگاه خبرنگاران

شفافیت

 شعار امسال»حمایت از کاالی ایرانی«
هم خطاب به مسئولین است و هم مردم

ش��عار امس��ال، هم خطاب به مسئولین است، هم 
خطاب به مردم است. شعار امسال ]حمایت از[ کاالی 
ایرانی اس��ت. کاالیایرانی یعنی محص��ول نهایی کار و 
سرمایه و فّعالّیت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه چیز. 
سرمایه گذار با سرمایه ی خود، کارگر با کار خود، طّراح 
ب��ا ذهن خود و با دانش خود، اینها همه تالش میکنند 
و محص��ول ]کار آنها[ میش��ود کاالی ایرانی. بنابراین 
چیز باعظمتی اس��ت، چیز بس��یار مهّمی است؛ این را 
بایس��تی حمایت کرد. در حمایت از این کاالی ایرانی 
-که محصول تالش فّعاالن اقتصادی و فّعاالن کارگری 
و سرمایه گذاران و برنامه ریزان و طّراحان و مانند اینها 
اس��ت - هم مردم نقش دارن��د به عنوان تولید کننده ی 
کاالی ایران��ی، ه��م م��ردم نق��ش دارن��د به عن��وان 
مصرف کننده ی کاالی ایرانی؛ هم باید تولید کنند، هم 
بای��د مصرف کنند؛ هم باید در تولید تالش کنند -که 
حاال عرض میکنم کارهایی را که باید انجام بگیرد- هم 
باید در مصرف مراقبت بکنن��د که کاالیایرانی مصرف 
کنن��د؛ و این هم یک وظایف��ی را برعهده ی مردم و بر 
عه��ده ی مس��ئولین دولت قرار میده��د؛ مخاطب این 
ش��عار، هم مردمن��د، هم مس��ئوالنند..... من توصیه ام 
این اس��ت: همان طور که عرض کردم، با تعّصب دنبال 
کاالی ایرانی بگردید؛ فروشنده، کاالی ایرانی بفروشد؛ 
خری��دار، کاالی ایرانی بخرد؛ مس��ئولین تولید ایرانی 
را کم��ک کنند و حمایت بکنن��د و از واردات و قاچاق 

جلوگیری کنند؛ این بحث تمام شد.

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم 
مطهر رضوی
اول فروردین 97

مخاطب شمایید

حجاب قابل تحسین خانم ها در هوای گرم 
عزت اهلل ضرغامی ضمن انتش��ار عکس��ی خود 
نوشت: امروز، س��اعت ۱۳ )دوم تیر(، چهارراه 
امیراکرم، لحظه س��بز ش��دن چراغ راهنمایی! حجاب 
خانم ه��ا، در ای��ن هوای گرم، قابل تحس��ین اس��ت. 
خوشبختانه با عینک آفتابی کمتر مورد شناسایی قرار 
می گیرم. این عینک که یکس��الی گم شده بود، اخیراً 
پیدا ش��د و حسابی خوش��حالم کرد. در پست قدیمی 
»عینک« به این موض��وع پرداخته بودم. بعضی مواقع 
ک��ه مدت چ��راغ قرمز خیلی طوالنی می ش��ود، مردم 
دسته جمعی از چراغ قرمز رد می شوند و چون همگی 

در لذت این تخلف شریک اند، مشکلی پیش نمی آید!
باره��ا در اینگونه موارد خواس��ته ام با مردم همراه 
ش��وم و حالش��و ببرم ولی به دلیل ترس از مسئولیت 
قبل��ی ام این کار را نکردم. ترس از اینکه اگر حتی یک 
نفر از من بپرس��د که شما که رئیس رسانه ملی بودید 
چ��را در روز روش��ن تخلف می کنی��د و از چراغ قرمز 
عبور می کنید، چه پاسخی بدهم. اجماالً ترس از افکار 
عمومی از جمله بازدارنده های مهمی است که می تواند 
مانع از تخلف در سطح جامعه شود. متاسفانه بسیاری 
از "بازدارنده های اجتماع��ی" را فراموش کرده و صرفاً 
دستگاه قضایی را مسئول برخورد با تخلفات کرده ایم.

پی نوش��ت: فضای مجازی ظرفیت بی بدیلی برای 
نظارت افکار عمومی بر عملک��رد آحاد مردم و به ویژه 
مسئولین کشور فراهم کرده که آثار و برکات زیادی به 

همراه داشته است.
متأسفانه به دلیل عدم نظارت مؤثر بر نحوه انتشار 
اخب��ار در این فضا، اخبار ناصحیح و کاماًل کذب نیز به 
شدت در حال تولید و انتشار است. برای حفظ دستاورد 
ارزشمند مورد اول باید مورد دوم با حساسیت و دقت 
باالیی مدیریت ش��ود ت��ا خدای ناک��رده این ظرفیت 

ارزشمند اجتماعی به ضد خود تبدیل نشود.

سیاست مجازی

آگـهـى مـنـاقـصـه 

سازمان نوسازى و بهسازى شهر اصفهان پروژه هاى ذيل را به صورت جداگانه به مناقصه مى گذارد.

1- اجراى جداول سنگى مربوط به محور ميانى خيابان چهارباغ عباسى حدفاصل ميدان امام حسين (ع) تا ميدان انقالب 

2- اجراى ژوئن هاى واقع در كف ميدان امام على (ع) 

 متقاضيان واجد شرايط مى توانند تا ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه سازمان واقع در خيابان ابن سينا، مقابل بانك ملى ، 

كوچه كدخدا ، بن بست دوم مراجعه نمايند.

سازمان نوسازى و بهسازى شهر اصفهانتلفن تماس: 34484892-4- 031

ت اول
نوب

شهردارى اصفهان 
سازمان نوسازى و بهسازى شهر اصفهان

ت اول
نوب

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى
1397 شماره مجوز 1374

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به انجام ارزيابى كيفى جهت خريد/ تامين كاالى مورد نياز خود از طريق مناقصه عمومى دو مرحله اى اقدام نمايد. بدينوسيله 
از شركتهايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.

1ـ شماره مناقصه: 
BROACH REBOILER HEATER PARTS :2ـ موضوع مناقصه

3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم
4ـ آخرين مهلت ارائه مدارك تكميل شده ارزيابى كيفى 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.

5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه شــركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 324/000/000 ريال با اعتبار 5 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشــابه در صورت كســب حداقل امتياز 
قابل قبول يا واريز نقدى مبلغ مذكور.

6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.
7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942661 تماس حاصل نمايند.

8ـ محل ارســال مدارك ارزيابى كيفى: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مســجد بالل، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك12، طبقه9، اتاق 16ـ9، كميســيون 
مناقصات به شماره فكس 22664451

9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى سال 1396 در مناقصات مشابه (در حدود مناقصه حاضر) توسط شركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى و حداقل امتياز الزم را كسب نموده اند، 
نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف اعالم آمادگى كتبى و تكميل جداول ارزيابى كيفى در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 

(سهامى خاص)

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

اخب��ار ناخوش��ایند زی��ادی از  س��وءمدیریت ها دست بـه نقد و  ک��م کاری 
شنیده می شود، که همه این اتفاقات با اهتمام مدیران 
قابل حل است اما... نامه نمایندگان به روحانی درباره 
تعوی��ض رئی��س بانک مرک��زی و تغیی��ر در کابینه 
بی جواب مان��ده اما... آبادان آب ندارد اما... اس��تادیوم 
آزادی می توان با خانواده رفت... خبر آمد آنکه می گفت 
خیالت��ان از بابت دالر راحت!! راحت )با لباس راحتی( 
به توچ��ال رفته تا در ارتفاعی بیش از س��ه هزار متر 
تمرین داشته های خوبمان باشد برای آنهایی که صبح 

تا شب از وضع اقتصاد سیاه نمایی می  کنند! اما...
اما او ان��گار نمی داند بلی��ت تله کابین توچال 

چقدر است...
اما او نمی داند قیمت سوار شدن بر تله سیج...

حضور در هتل... و حتی تجهیزات س��فر به ارتفاع 
س��ه هزار متری برای اسکی چقدر تمام می شود!!! 
خبر ندارد که انگار اس��م سال را حمایت از کاالی 
ایرانی نامیده اند!!! ش��اید خبر ن��دارد که امریکا از 
برجام خ��ارج ش��ده و تحریم ها را تش��دید کرده 
که برند امریکایی بر تن!! راهی می ش��ود... ش��اید 
نمی داند اروپا هم... کاله اروپایی بر س��ر می گذارد 
و عینک دودی زنان حاال که شیشه دودی مانع از 
دیدن نمی ش��ود راهی مسیری می شود که غیر از 
اف��رادی دل خوش!! بی دغدغه نمی توانند پا در این 
مسیر بگذارند. انگاربرای لحظه ای فراموش می کند 
که یارانه ها به نس��بت سالی که آمد همگام با تورم 
رش��د نکرده تا شاید ضعیفی بتواند بلیت تله کابین 
را بخ��رد!! مرخصی نگرفته تا ب��ه تفریح رود چون 
ش��بیه آن قبلی نیس��ت که پز مرخصی گرفتن و 
حضور در کنار یارش را برای ثبت نام در انتخابات 
بدهد! ماموریت رفته با برخی از اعضای کابینه اما 

نه لباس رسمی دارد و نه...

به ارتفاع سه هزار متری رفته تا جایی را ببیند 
که قبال دالر روی آن بود!!! ش��اید می خواهد ببنید 

قله هم همگام با دالر رشد داشته یا... 
نمی دانیم چرا هر کاری می کنیم هر طورخود 
را متقاعد می کنیم که رئیس جمهور اس��ت تفریح 
هم الزم دارد باز نمی  توانیم برخی مسایل را هضم 
کنیم. نمی�  وانیم بفهمیم برند گران قیمت امریکایی 
بر تن رئیس جمهورم��ان که اتفاقا ملبس به لباس 
پیامبر هم هست و انتظار داریم ساده زیست واقعی 
باش��د چه می کند!! نمی توانیم توجیهی برای کاله 
اروپایی که بر سر رئیس جمهورمان رفته پیدا کنیم. 
قرار اس��ت حال مردم خوب باشد، قرار است اخبار 
خ��وش مخابره کنیم، قرار اس��ت بگوییم در میان 
اخبار منفی و اتفاقات عجیب این روزها جایی برای 
امید، تدبیر و اص��الح وجود دارد اما از چه چیزی 
ای��ن بازدید بنویس��یم؟! از برنده��ای خارجی؟ از 
حضور در جمع مردم و ضعفا؟! از صحنه  های زیبای 
توجه به اولویتها یا از توجه به ش��عار سال؟! دلمان 
می توانس��ت به تکذیب خبر خوش باش��د که خبر 
آمد »مجموعه تفریحی توچال« حضور روحانی در 
تله کابین را تأیید کرده اس��ت؟! و در سایت تسنیم 
در این باره نوشته»این بازدید، طبق تاریخی که در 
س��ایت مجموعه تفریحی توچال منتشر شده، روز 
گذشته )شنبه ۲/4/97( و همزمان با آغاز روزهای 
کاری در هفته جاری انجام ش��ده اس��ت. آن طور 
که در تصاویر منتش��ره مش��خص اس��ت، در این 
بازدید محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، رئیس جمهور را 

در مجموعه تله کابین توچال، همراهی کرده اند.«
از طرف��ی رواب��ط عمومی ش��رکت تله  کابین 
توچال با اعالم اینکه »روحانی مهمان این مجموعه 
بوده اس��ت«، اعالم ک��رده که، »روحان��ی پس از 
استماع گزارش سیدمحمدرضا پرهیزکار مدیرعامل 
مجموع��ه فرهنگی ورزش��ی توچ��ال ضمن عرض 
خداقوت و قدردانی از زحمات مدیریت و همکاران 
مجموع��ه تفریح��ی ورزش��ی توچ��ال، از اقدامات 
انجام شده در راستای بهس��ازی مسیر کوهنوردی 
که موجب رضایتمندی ش��هروندان و کوهنوردان 

گردیده است، ابراز رضایت نمود.«

ب��ا خودم��ان فکر کردی��م که ش��اید ما فقط 
فک��ر می کنیم ک��ه اف��کار عمومی ای��ن روزها از 
رئیس  جمه��ور و کابین��ه دوازده��م انتظ��ار دارند 
به صورت جدی به مش��کالت اقتصادی مردم توجه 
کنند، با خود گفتیم ش��اید روحانی با لباس مبدل 
ب��ه میان چادرنش��ین های تجمع ک��رده در میان 
آنهایی که مس��کن مهرشان داستان قدیمی مهریه 
را پیدا کرده و ب��ه »کی داده و کی گرفته« تبدیل 
شده است رفته باشد، با خود گفتیم روحانی حتما 
خواس��ته ریا نش��ود و قبل از توچال بی سر و صدا 
به آبادان بی آب و آبادانی!! به س��رپل ذهاب و درد 
بیماری پوستی مصیبت زدگان زلزله و... نیز سرزده 
اس��ت، برای همین خواستیم خود مردم بگویند با 
دیدن عکس روحانی در توچال چه حس��ی دارند، 

آیا به او خداقوت می گویند که بعد از س��ر زدن به 
همه دردمندان راهی کوه شده یا... خودتان پاسخ 
مردم را که در س��ایت »ال��ف« و در کانالمان آمده 
را بخوانید، ما هم س��عی می  کنیم قابل انتشارها را 

منتشر کنیم:
ناش��ناس: آخه کدوم آدمی با گرمکن ورزشی 
میره بازدید؟!!! حاال رفتید تفریح باشه، چرا منتش 

رو سر مردم می گذارید؟!!! 
ناشناس: خوب مش��کالت از ارتفاع بهتر دیده 

میشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناش��ناس: این عکس متعلق به ۳-۲ سال قبل 

است.
ال��ف-ب: در س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی، 

گرمکن رئیس جمهور امریکایی ست!

تبریزی: ایشون رفتن "تو چال" تا به مردم کمک 
کنن. االن مگه مردم "تو چال" نیستن؟ )توی چاله(

گ.الف: پس از حل مش��کالت کش��ور و فتح 
قله های عرصه های بین المللی، توچال رفتن خیلی 

حال می ده.
آقای ناراضی: من هم ویال تو ولنجک داشتم و هر 
روز قیمتش باالتر می رفت قیافه ام اینطوری می شد. 
باور کنید به خاطر نگرانی از وضع زندگی االن چند 

سال است حال و حوصله کوه رفتن ندارم.
آرش: نگی��د این ح��رف رو. رفتند مش��کالت 
توچال رو حل کنند دیگه. مگه اونجا مشکل نداره؟

ناشناس: سالم؛ لطفا وقتی از توچال برگشتید 
یک فکری هم برای وضعیت اقتصادی و معیش��ت 

مردم بکنید.
محمود: ای کاش ایشان سری به کارخانجات و 
صنایع کش��ور می زدند تا با واقعیات امروز صنعت 

کشور از نزدیک آشنا بشوند. 

پناه برخدا
اما بع��د از خوان��دن واکنش های م��ردم باید 
نگاهی دیگر داش��ت به س��خنانی ک��ه روحانی در 
ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید بیان داشت، باید 
دوباره هنرمندانی را دید که برای جمالت آهنگین 
رئیس دولت دابس��مش ساختند و اینطور جمالت 
را بازخوان��ی کرد روحان��ی در آن روزها می گفت: 
»من سنگینی بار این رأی و این تنفیذ را احساس 
می کنم و تنها و تنها به خداوند پناه می برم. از آن 
دس��ت گیر بنده نواز خالصانه و خاضعانه درخواست 
می کنم این بنده ضعیف خود را از شر کبر و غرور، 
حرص و بخل و حسد وا َرهاند. خداوندا، به تو پناه 
می برم از اس��تبداد رأی، عجل��ه در تصمیم، تقّدم 
نفع ش��خصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن 
ده��ان رقیبان و منتقدان. بارالها! یاریم کن تا بندۀ 
مخلص��ی برای تو و خادم الیقی برای مردم باش��م 
و فراموش نکنم آن چه بر پیش��ینیان رفته اس��ت. 
س��خن بس��یار اس��ت و مجال اندک، چه بهتر که 
س��خن را کوتاه کنیم و پ��ای در راه نهیم. که دراز 

است ره مقصد و من نوسفرم.«
ما هم فقط به خدا پناه می بریم.

 من سنگینی بار این رای را حس می کنم!
و ما از سنگینی نگاه ضعفا به خدا پناه می بریم؛

اوج تدبیر
تشدید تحریم با پز امریکایی - اروپایی در توچال

به مناسبت هفته قوه قضاییه؛
مردمی بودن کلید »بهشتی« شدن

ود به شرطی که  وحانی می  تواند هر جا بر ر
علمش را داشته باشد

ن گروه رویکرد  به بهانه نزدیک شدن به  ا هفته قوه قضاییه و شهادت نخستین رئیس میـــــز
قوه و 7۲ تن از یارانشان در ادامه سلسله گزارش های قوه قضاییه 
نگاهی داریم بر زندگی ش��هید بهشتی اویی که بعد از ریاست بر 
قوه قضاییه س��اکن خیابانی در پایین شهر شد که بیشتر در دل 
مردم باشد، البته پیش از آن حساسیت قضاوت را بازگو می کنیم.

اهمیت قضاوت
قضاوت از جمله کارهایی است که در قرآن به آن اشاره شده 
اس��ت. حضرت امام خمینی)ره( در این باره چنین می فرمایند: 
»منصب قضاوت از منصب های با عظمتی است که خداوند آن 
را برای پیامبر اکرم)ص(، و از طرف او برای ائمه معصومین)ع(، 
و از ط��رف معصومین)ع( برای فقیه جامع الش��رایط قرار داده 
است«. مرحوم آشتیانی می فرمایند: »احادیثی که داللت دارد 
بر اینکه منصب قضاوت از جمله منصب های پیامبر اکرم)ص( 
و جانش��ینان اوست بسیار اس��ت، مهم این است که ببینیم از 
قرآن می توان چنین مطلبی را اس��تفاده کرد یا نه؟« و سپس 
آیه ۲6 س��وره »ص��اد« را به عنوان دلیل قرآن��ی بر این مدعا 
ذک��ر می فرمایند. مفهوم آیه چنین اس��ت: »ای داود، ما تو را 
در زمی��ن خلیفه و جانش��ین گردانیدیم. پ��س میان مردم به 
ح��ّق داوری کن و زنهار که از ه��وس پیروی مکن که تو را از 
راه خ��دا به در کند«. عالمه طباطبایی)ره( می فرمایند: »حکم 
وقتی به انبیا نس��بت داده می شود به معنای قضاوت است و از 

منصب های الهی است که به انبیا واگذار شده است«.

ویژگی های قاضی از منظر امام علی)ع(
در اینکه کار »قضاوت« از جمله کارهای بسیار مهم حکومتی 
است شکی نیست. مهم این است که بدانیم قضات چه ویژگی هایی 
باید داشته باشند. سخنان گوهربار امیر بیان حضرت علی)ع( در 
مورد گزینش قضات، خطاب به مالک اش��تر بسیار در خور تعمق 
بوده، گره گشای بس��یاری از مشکالت کنونی جامعه اسالمی ما 
خواهد ب��ود. حضرت علی)ع( در این بخ��ش از نامه، ویژگی های 
چن��دی را برای گزینش قاضیان یادآور می ش��وند: ۱- قاضی باید 
کس��ی باشد که فشار کار بر او دشوار نیاید؛ ۲- ستیز متخاصمان 
او را به لجاجت نکشاند؛ ۳- بر لغزش پایدار نباشد؛ 4- وقتی حق 
را ش��ناخت، در بازگش��ت به آن در نماند؛ 5- چشم طمع به مال 
دیگران ندوزد؛ 6- به شناخت اندک بسنده نکند؛ 7- در شهادت، 
درنگش از همه بیش��تر باشد؛ 8- بیش از همه حجت و برهان به 
کار برد؛ 9- از آمد و شد صاحبان دعوا کمتر به ستوه آید؛ ۱۰- در 
آش��کار شدن کارها از همه شکیباتر باشد؛ ۱۱- در صورت روشن 
ش��دن حکم از همه قاطعتر باش��د؛ ۱۲- س��تایش فراوان او را به 
خودبینی نکش��اند؛ ۱۳- خوش آمدگویی او را بر نیانگیزاند.. طبعا 
افرادی که دارای این ویژگی ها باشد، بسیار اندک هستند، همانگونه 
که حضرت خود فرموده است: »اینان اندکند«. سپس حضرت به 
سبب حس��اس بودن کار قضاوت به مالک سفارش می کند تا در 
رسیدگی به امر قضاوت کوتاهی نکند. بنابراین، منصب قضاوت از 
جمله کارهایی است که در درجه اول، جز انبیا و اولیای الهی کسی 
شایس��تگی عهده دار ش��دن آن را ندارد، سپس این منصب از آِن 
فقهای واجد شرایط است، و سرانجام در صورت اضطرار و ناچاری، 
اگر بنا ش��د به افراد دیگری واگذار شود، باید کسانی عهده دار این 
منصب باشند که عالوه بر قدرت اجتهاد از ویژگی های دیگری که 

آنها را از لغزش ها در امان نگه می دارد، برخوردار باشند.

امام علی)ع( و توبیخ ُشریح قاضی
حضرت علی)ع( در امور مربوط به خدا و َخلق خدا سختگیر 
بود و در مورد مس��ائل دینی به هیچ وجه اهل سازش و معامله 

نبود. لذا وقتی که این خبر به گوش حضرت رس��ید که قاضی 
ایشان در کوفه خانه ای را به قیمت هشتاد دینار خریداری کرده 
اس��ت، او را از طری��ق بازگو کردن عواقب ب��د و ناگوار آن کار، 
توبیخ و ارش��اد کردند و فرمودند: »اگر موقع خریدن این خانه 
پیش من می آمدی، قباله ای برای تو می نوشتم که در نتیجه آن 
رغب��ت نمی کردی که یک دینار برای خرید این خانه بپردازی. 
خانه ای را در س��رای فریب خریداری کرده ای که پیشامدهای 
ناگ��وار، اندوه ه��ا، آرزوهای تباه کننده و ش��یطان گمراه گر آن 
را احاط��ه کرده اند و با ای��ن کار تو خود نی��ز فریفته آرزوها و 
خواهش های نفسانی شده ای و از عزت قناعت دور، و به پستی 
دنیاپرستی نزدیک گشته ای«. بدان امید که همه ما مخصوصا 
افرادی که بر مسند داوری نشسته اند، همواره این بخش از نامه 
حضرت امیر)ع( را که حاوی توبیخ و ارش��اد حکیمانه است به 
یاد داشته باشیم و آن را مایه عبرت خویش قرار دهیم، تا مبادا 

خدای نخواسته، دچار لغزش و انحطاط شویم.

شهید بهشتی و هماهنگی میان علم و عمل
شهید بهشتی انسان جامع و وارسته ای بود که به آموختن 
اکتفا نک��رد، بلکه عمل کردن را س��رلوحه کار خویش و الزمه 
آموخت��ن قرار داد و قله های کمال را با دو بال علم و عمل فتح 
ک��رد و موفقیت او نیز مره��ون هماهنگی بین این دو مهم بود؛ 
چراکه ناهماهنگی بین علم و عمل چه بسا انسان را از رسیدن 
به س��احل خوش بختی محروم می س��ازد و در گرداب نیستی 
می افکن��د. صفحه صفحه زندگی این رادم��رد فرزانه، حاکی از 
ایمان و ایثار و اخالص اس��ت و بدین سبب حیات سبزش برای 
عصرها و نس��ل ها آموزن��ده خواهد بود. یک��ی از خصیصه های 
اخالقی ش��هید بهش��تی تواضع و فروتنی اس��ت که از صفات 
پس��ندیده و سفارش شده، در اس��الم است. شهید باهنر درباره 
فروتنی این بزرگوار چنین گفته اس��ت: »خصلت های ایش��ان 
ممتاز بود. ایشان در عین آن متانت و ابهتی که داشت به لحاظ 
آن مقام و شخصیت در عین حال، حالت تواضع و برخورد بسیار 

مؤدبانه ای، پر از احس��اس و عاطفه همراه با روان شناسی اصیل 
ژرف اس��المی داشتند. جلسات ایش��ان معموالً همراه با صفا و 
نشاط بود و صداقت کاملی که در قضاوت ها و اظهارنظرهایشان 

به چشم می خورد، اعتماد می آورد و اطمینان می بخشید«.

واقعیت های بهشتی
بخشی از خصوصیات شهید بهشتی که بر بهشتی شدنش 
منجر ش��د در کتاب صصد دقیقه تا بهشت مجید توالیی آمده 

است که مرور آن خالی از لطف نیست:
 با بی ادبی بلند شد به توهین کردن به شریعتی. بهشتی 
س��رخ ش��د و گفت: »حق نداری راجع به یک مس��لمان این 
ط��وری حرف بزنی.« هول ش��دند و چند نف��ر حرف تو حرف 
آوردن��د کهیعن��ی بگذریم.گفت: »ش��ریعتی که ج��ای خود! 

غیرمسلمان را هم نباید با بی ادبی مورد انتقاد قرار بدیم.«
 هشت نفری نشسته بودند روبه روی بهشتی برای مناظره. 
آخر جلسه آمده بودند برای خواهش: »خواهش می کنیم پخش 
نشود، آبرویمان می رود.« بهشتی سفارش کرده بود پخش نشود. 

هیچ وقت هم به رویشان نیاورد. انگار جلسه ای نبوده.
 ب��ه جمع رو کرد و گفت:  »ق��درت اجرایی و مدیریتی 
رجوی به درد نخست وزیری می خوره. حیف که التقاط و نفاق 
داره. اگر نداش��ت مناس��ب بود.« تو بدترین حالت هم انگشت 

می گذاشت روی نکات مثبت.
 به قاض��ی دادگاه نامه زده بود که: »ش��نیدم وقتی به 
ماموری��ت می روی، س��اک خود را به همراه��ت می دهی. این 
نشانه تکبر است که حاضری دیگران را خفیف کنی.« قاضی را 

توبیخ کرده بود حساس بود؛ مخصوصا به رفتار قضات ...
 از بهش��تی پرس��ید: روحانی هم می تونه تو شورای شهر 
بره؟ گفت: روحانی همه جا می تونه بره به شرط اینکه علم اون رو 
داشته باشه؛ نه اینکه تکیه اش به علوم حوزوی باشه. گفت: صرف 

روحانی بودن به فرد صالحیت ورود به هرکاری رو نمی ده.
و این بود که کلید بهشت با مردمی بودن نصیبشان شد.
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ت


