
 آگهي مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي  
)نوبت دوم( 

 WSD-9410869     به شماره

روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس 

شرکت ملی نفت ايران
شرکت نفت و گاز پارس

شماره مجوز : 1395/4416

ش�رکت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 54 قلم SPRING SUPPORT مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومی و دو مرحله ای طبق 
شرايط زير از طريق يك شرکت واجد صالحيت تأمين نمايد.
 شرايط و مدارک الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي کيفي:

الف( داشتن تجربه کافي و مرتبط با موضوع کار
ب(  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و آخرين  آگهي  تغييرات )مندرج در روزنامه رسمي(

ج(  ارائه کد اقتصادی، شناسه ملي و صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداکثر سه سال گذشته
د( معرفي نامه جهت دريافت استعالم ارزيابي کيفي

از کليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداکثر پنج روز کاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان 
ساعت اداري ضمن ارائه تقاضاي کتبي و معرفي نماينده، به همراه مدارک فوق )در قالب لوح فشرده با فرمتPDF( جهت دريافت استعالم ارزيابي 
کيفي به نشاني تهران، خيابان دکتر فاطمی، نبش خيابان پروين اعتصامی، پالک 1، شرکت نفت و گاز پارس، طبقه  اول،  اتاق 132 مراجعه فرمايند. 
الزم به توضيح اس�ت که پس از ارزيابي کيفي مناقصه گران، اس�ناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارايه 

مدارک هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد.
• آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي کيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي کيفي   

• تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
• آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ های مندرج در اسناد مناقصه.

• الزم به ذکر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران بايستي حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
  www.shana.irو يا سايت www.pogc.ir در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند به وب سايت شرکت نفت و گاز پارس به آدرس

مراجعه و يا با شماره تلفن 83762189 -021  تماس حاصل نمايند.  

آگهي مزايده )فروش زمين(   
)مرحله دوم(

شهرداري دهگالن در نظر دارد به استناد مجوزهاي شماره 563 مورخ 95/10/5 و مجوز شماره شوراي اسالمي شهر دهگالن نسبت به فروش سه قطعه حق السهم 
خود از اراضي محمود جوانمردي واقع در فاز دو شهرک فرهنگيان و يك قطعه از تعاوني کارکنان دولت از طريق مزايده عمومي به شرکت ها و اشخاص حقيقي و 
حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد. 1ط 12 متقاضيان مي توانند از روز چهارشنبه مورخ 95/10/22 نسبت به اخذ اسناد مزايده و آگاهي از شرايط ديگر شرکت در 

مزايده به شهرداري مراجعه و حداکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 95/11/2 پيشنهادات خويش را به واحد امور قراردادهاي شهرداري تسليم نمايند.
1- متقاضيان ملزم مي باشند در اين خصوص مبلغ 5% )پنج درصد( از مبلغ قيمت پايه جهت شرکت در مزايده هر قطعه را به صورت سپرده تضمين شرکت 
در مزايده ضمانتنامه معتبر بانكي و يا مبلغ مورد نظر به حساب شماره 13926147 نزد بانك رفاه واريز و اصل فيش را در هنگام تقديم پيشنهادات خويش 

به امور قراردادهاي شهرداري اقدام نمايند.
2- داوطلب شرکت کننده مزايده بايد پيشنهاد خود را در پاکت سربسته و الک و مهر شده که محتوي سه پاکت جداگانه الف و ب و ج است تحويل شهرداري 
نمايد. محتوي پاکت الف شامل ضمانتنامه بانكي با فيش واريزي و پاکت ب: اسناد مزايده )مهر و امضا شده توسط متقاضي( شرکت در مزايده و موارد موضوع 

بند 9 ذيل براي اشخاص حقوقي- محتوي پاکت ج: مبلغ پيشنهادي شرکت کننده در مزايده به حروف و عدد.
تبصره: به پاکات بدون ضمانتنامه بانكي به پيشنهادات مخدوش و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- چنانچه برندگان اول، دوم و سوم مزايده در صورت اعالم شهرداري حاضر به نشوند قرارداد ظرف مهلت تعييني از سوي شهرداري نشوند به قيد فوريت 
سپرده توديعي موضوع بند 1 آگهي به  نفع اين شهرداري ضبط خواهد گشت و هرگونه ادعايي مسبوق به رد خواهد بود.

4- ساير اطالعات و جزييات مربوطه به موضوع مزايده در پيوستي درج گشته است.
5- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار مي باشد.

6- اشخاص حقوقي شرکت کننده ملزم مي باشند کليه اسناد مزايده را ممهور به مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز شرکت همراه با اسناد مربوط به شرکت 
خود و سپرده را در يك پاکت و مبلغ پيشنهادي را در پاکت ديگر که الک و مهر شده تحويل واحد امور قراردادها نمايند.

7- کليه هزينه هاي نقل و انتقال سند، صدور سند، پروانه ساختماني، بيمه، در صورت صدور به عهده برنده مزايده مي باشد.
8- ساير اطالعات و جزييات مربوطه به موضوع مزايده در پيوستي درج گشته است.

9- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار مي باشد. تاريخ بازگشايي پاکات رسيده 95/11/3 ساعت 10 صبح مي  باشد.
10- هزينه کارشناسي هر قطعه و نشر آگهي روزنامه جمعا 4/700/000 ريال مي باشد که برنده مزايده موظف است عالوه بر قيمت پيشنهادي آن را به حساب 

شهرداري واريز نماييد.
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بزنگاه

ميراثي به نام مشروطيت
دي ماه، ماه قتل اميرکبير است

تيتر مصور|چوب الفدر همين حوالي

اينكه نويس��نده بنويسد و انتظار ديده 
شدن نداش��ته باش��د، عجيب است. 
مولف، خلق كن��د و برايش خوانده ش��دن يا خوانده 
نشدن نوشته هايش بي اهميت باشد كمي دور از ذهن 
اس��ت زيرا نويسنده اي كه نوش��ته هايش را به دست 
انتشار مي س��پارد اميد همنفسي با داستان هايش را 
در مخاطب نفس كشيده است و اگرنه مي شد خط به 
خط آنچه برايش ش��ايد عمري زحمت كشيده باشد 
را در پس��تويي پنهان كند و نق��دي و نظري و نفي يا 

تاييدي را نيز طلب نكند. 
اما چ��ه كتابي،  كت��اب موفق يا به تعبير درس��ت تر 
پرفروش قلمداد مي شود؟ تعريف اين مورد در ايران 
قابل مقايسه با كشورهاي ديگر نيست. زيرا تيراژ و آمار 
و ارقام در ايران وضعيت��ي متفاوت را تجربه مي كند. 
براي مثال در امريكا و بس��ياري از كشورهاي اروپايي 
نظير آلمان، انگلس��تان يا فرانسه كتابي پرفروش به 
ش��مار مي رود كه در طول مدت��ي كمتر از يك هفته 
بتواند بيش از هزار نس��خه در سايت آمازون بفروشد 
تا در فهرس��ت 10 كتاب پرفروش قرار بگيرد. اما اين 
اعداد و ارقام در س��نجش هاي وال استريت ژورنال و 
نيويورك تايمز با فاصله اي بس��يار، بيش��تر است. در 
وال استريت ژورنال هر كتابي كه 3هزار نسخه از آن و 
در نيويورك تايمز 9هزار نس��خه از آن طي يك هفته 
خريداري شوند، مي توانند به فهرست كتب پرفروش 
وارد شده و بر سر جايگاه اول و دوم تا دهم رقابت كنند. 
در ايران اما وضعي��ت گنگ تر از اينهاس��ت. بالطبع 
هر كتاب��ي كه در م��دت زماني كوت��اه تجديد چاپ 
ش��ود موفق تر است. فرضا كتابي در س��ال 1395 از 
ارديبهش��ت تا آذر 10 بار تجديد چاپ شد اما امكان 
بررس��ي دقيق تيراژهاي حقيقي در هر چاپ ميس��ر 
نيس��ت و در خوش��بينانه ترين حالت اگ��ر كتاب با 
تيراژ هزار نس��خه اي منتشر ش��ده باشد يعني بعد از 
گذشت هش��ت ماه توانسته اس��ت بيش از 10هزار 
نسخه بفروش��د كه خب قياس��ش با نيويورك تايمز 
و وال اس��تريت ژورنال نه جايز است و نه منطقي. اما 
مي ش��ود تنها به دانس��تن وضعيت كشورهاي ديگر 

بسنده نكرد.
 خبررس��اني را لزوما از ناش��ر طلب نك��رد و مرجعي 
س��اخت و منبعي تعريف كرد كه اين اع��داد و ارقام 
را در ايران بازنش��ر دهد تا شايد به لطف ايجاد رقابت، 
به مدد ش��فافيت و ميل ب��ه موفقيت ب��راي ارتقاي 
وضعي��ت فروش كتاب هاي ناش��ران مختلف و حتي 
ناش��ر- مولف هايي كه ديگر تعدادشان خيلي هم كم 
نيست، ميل به خريد كتاب بيشتر شود و بيش از اين 
صنعت نشر را با بيماران در حال احتضار مقايسه نكرد 
و ب��راي اندوه نيس��ت و نابودي محتمل��ش در آينده 

مرثيه نخواند. 
* تيتر از اشعار سعدي انتخاب شده است  

ديبا داودي
 آلودگي هوا

ناصر راد

ميرزا محمد تقي خان فراهاني معروف به 
»اميركبير« بزرگ شده خاندان قائم مقام 
بود ك��ه در محيطي كامال فرهنگي پ��رورش پيدا كرد. 
بنابر اين دستاوردها ي او در طول دوران فعاليتش در يك 
شب به وجود نيا مد و حاصل علم، دانش و تربيت او است. 
اميركبير از نوجواني به عنوان منش��ي  در سامانه اداري 
عباس ميرزا قرار گرفت و دو بار به ماموريت ديپلماتيك 
براي مذاكرات ميان ايران و عثماني اعزام ش��د و در اين 
دوران شهر استانبول را كه نسبت به ايران پيشرفته تر بود 
از نزديك مش��اهده كرد. او يك بار هم در س��ن باالتري 
هنگامي كه سفير متكبر روس در پي شورشي كه عليه 
او در تهران انجام ش��د و در   نهايت كش��ته شد، از سوي 
فتحعلي شاه به سن پترزبورگ اعزام شد. اميركبير در اين 
سفر طوالني چيزهاي زيادي ديد. او از نزديك يك شهر 
پيشرفته، مترقي و صنعتي را ديد و پي برد كه ما نسبت 
به آنها در چه وضعيت عقب مانده اي هستيم و راه طوالني 
براي رس��يدن به وضعيت آنها داريم. چنين سفرهايي 
كه باعث ش��د اميركبير از نزديك دستاورد ها و وضعيت 
كش��ورهاي ديگر را مش��اهده كند در آينده او به شدت 
تاثيرگذار بود. اين سفر ها و ديدن ها بزرگ ترين مدرسه 
و آموزش دهنده اميركبير شد. او درك كرد در ايران يك 
خأل وجود دارد كه مانع رشد و پيشرفت كشور مي شود و 
در پي رفع اين خأل اقدام كرد. او دقيقا آنچه را كه در مكتب 
عباس ميرزا آموخته بود در آينده اجرا كرد و از آنجايي كه 
عامل بازدارنده رشد و پيشرفت كشور را بي دانشي و عدم  
آگاهي از پيشرفت هاي زمانه مي دانست، دست به احداث 
مكاني براي جبران اين خأل بزرگ در ايران زد؛ آن هم در 
جامعه اي كه 95 درصد مردم آن بي سواد بودند. احداث 
دارالفنون توسط اميركبير باعث شد كه ايران تكان بخورد 
و بعد از نيم قرن س��لطنت ناصر الدين شاه وقتي نوبت به 
مظفرالدين شاه براي سلطنت رسيد، جامعه ايران فرصت 

پيدا كرد كه آغازگر جنبش مشروطيت باشد. 
بزرگ تري��ن خدمت اميركبي��ر به اي��ران برنامه ريزي 
تاسيس دارالفنون اس��ت و مي توان گفت مشروطيت، 
ارزنده ترين فرزندي اس��ت كه از دارالفنون به اين كشور 
رسيده. خوشبختانه ناصرالدين ش��اه هم با وجود اقدام 
شتاب زده در اعدام اميركبير، كه يك عمر هم پشيمان 
چنين رفتاري بود، هرگز دارالفنون را بي حرمت و تعطيل 
نكرد و حتي پس از مرگ اميركبير در افتتاح و نگهداري 
دارالفنون كوش��يد. حاال نبايد از حق گذشت و فراموش 
كرد كه اميركبير يكي از معدود افرادي اس��ت كه در آن 
دوراني كه ايران جنگ زده و فقير ب��ود و از فقر عناصر و 
اشخاص باتجربه و كوشنده رنج مي برد، توانست ايران را 
حفظ كند.  كمب��ود ما در ايران آن زمان بيش از هر چيز 
كمبود علم، دانش و فرهنگ بود و اميركبير اين موضوع 
را دقيقا درك كرد و دارالفنون را براي جبران اين نقيصه 
ايجاد كرد. معتقدم كه كارهاي ديگر اميركبير خدماتي 
بوده ك��ه ممكن بود از هر كس ديگ��ري برآيد اما ايجاد 
دارالفن��ون و تاثيرگذاري در عل��م، دانش و فرهنگ اين 
كشور مزيت اختصاصي اميركبير است كه اولويت را به 

پرورش فرهنگ و دانش داد.

فريدون مجلسي

در اين روش که تويي گر به مرده برگذري
 عجب نباشد

 اگر نعره آيد از کفنش

دعواي س��تارگان هاليوود با دونال��د ترامپ باال 
گرفته است. بعد از صحبت هاي مريل استريپ در 
گلدن گلوب و »قلدر«خواندن ترامپ، رييس جمهور تازه امريكا 
كه حس��ابي در توييتر فعال است، نوشت كه از واكنش بازيگران 
مخالفش چندان تعجب نمي كند. اما به همان اندازه كه حرف هاي 
استريپ باعث تشويق اهالي هاليوود شد، اين توييت ترامپ، آنها 
را به راحت��ي عصباني كرد و چهره هاي مختلف واكنش ها را آغاز 
كردند. اكثر اين چهره ها ترجيح دادند كه در اين جنگ لفظي در 
جبهه استريپ بايستدند و با توجه به آرامش هميشگي اين بازيگر 
بزرگ، فقط در حمايت او حرف بزنند. جولين مور، شارون استون، 
جيمز وود و... در حساب هاي توييتر خود از استريپ دفاع كردند 
و او را »گنج ملي« خواندند. اما بازيگر هايي مانند جرج كلوني هم 
ترجيح دادند كه در اين ميدان مستقيما ترامپ را مورد هدف قرار 
دهند و از او بپرسند كه مگر شغل تازه اش آنقدر بي اهميت است 
كه اين طور مدام در فضاي مجازي مي چرخد و به حرف هايي كه 

مي شنود جواب مي دهد. كلوني 
در صحبت هاي��ش درب��اره اين 
موضوع گفت: »آيا نبايد در حال 
اداره كشور باشد؟ من به او راي 
ن��دادم، از او حمايت نمي كنم و 
فكر نمي كنم او انتخاب درستي 
باش��د. در اين بره��ه از زندگي، 

 ما بايد اميدوار باش��يم كه او همه چيز را از بين نبرد. واقعيت اين 
است كه شما بايد اميدوار باشيد كه او كارش را خوب انجام دهد 
چون اگر اياالت متحده امريكا شكست بخورد، اتفاقات واقعا بدي 
مي افتد. پس بايد اميدوار باشيد كه او بتواند اما من هيچ نشانه اي 
از آن نمي بينم«. كلوني ب��ه صحبت عليه ترامپ قناعت نكرده و 
اتفاق رياست جمهوري او را اتفاقي شبيه رياست جمهوري بوش 
خوانده و بدشانس��ي اي كه به س��ر مردم امريكا آمده كه اميدوار 

است به خير بگذرد. 

جنگ ستارگان هاليوود با رييس جمهور تازه 
بازخواني خبر تازه رسيده 

جهان؛ خارج از مرزها 

ديروز در ميان شعارهاي فراوان مردم، اين شعار 
بيش از بقيه توجه��م را جلب كرد: »هاش��مي، 
هاش��مي، راهت ادامه دارد«. حين تكرار همين شعارها از سوي 
مردم به مضمون آن فكر مي كردم تا دست كم براي خودم روشن 
باشد كه تداوم راه هاش��مي يعني چه و پايندگي آن بزرگ را در 
انتخاب كدام اصول و مبان��ي و روش ها بايد پي گرفت؟ آنچه در 
اين مختصر خواهم نگاشت برخي از محكمات راه ايشان است به 

برداشت خودم. 
ال�ف- انقالبي گري: هاش��مي قطعا يك انقالب��ي حرفه اي و 
تمام عيار بود. او س��خت به مبارزه با ظلم و س��تم حكومت شاه 
اعتقاد داش��ت و براي سرنگوني رژيم گذشته همه گونه فعاليت 
ممكن )از كار فرهنگي و تبليغ تا بسيج توده ها و حتي كار چريكي 
و جنگ مسلحانه( را تجربه كرده بود. او هيچگاه از انقالبي بودن 
خود پشيمان نبود و برخالف برخي كه اكنون تجربه انقالب ايران 
را گوارا نمي پندارند و راهكارهاي اصالحي در زمان شاه را ممكن 
تصور مي كنند، همچنان به انقالب به عنوان رخدادي گريزناپذير 
در مقابل استبداد شاهنش��اهي معتقد بود و دستاوردهاي آن را 
قابل دفاع ارزيابي مي كرد. وي حتي وقوع رخدادهاي مش��ابه در 
ديگر كش��ورهاي مس��لمان براي تحقق اراده مردم مسلمان را 
مطلوب مي دانس��ت. ب- مردم گرايي: همه نيروهاي سياسي 
از مردم و ضرورت حضور آنان در اداره كش��ور س��خن مي گويند 
اما معموال هنگامي در اي��ن زمينه صادقانه تر عمل مي كنند كه 
خود در عمل به راي آنان نياز دارند و تا حدي حس��اب خودشان 
را از جريان ه��اي حاكم جدا مي كنند. آيت اهلل هاش��مي در اين 
زمينه يك روند روبه رش��د را تجربه كرد. او نيز مانند بس��ياري، 
در آغاز انقالب روش هاي آمرانه و هدايتگر در مواجهه با مردم را 
مي پسنديد اما به تدريج از اين شيوه فاصله گرفت و از چند جهت 
به جايگاه و نقش مردم در نظام سياسي ايمان آورد. او هم نظريه 
سياسي خود را تغيير داد و جايگاه مردم در مشروعيت حاكمان را 
در كنار صالحيت ديني آنان تقويت كرد، هم به ضرورت فعاليت 
تش��كل هاي سياس��ي و نهادهاي مدني به عن��وان قالب حضور 
نظام مند مردم در تعيين سرنوشت خود ايمان آورد، هم به برخورد 
همراه با سعه صدر و تساهل در حوزه اجتماعي و فرهنگي با مردم 
معتقد شد، هم بارها و بارها خود را به مردم عرضه كرد و از حمايت 
گسترده مردم در قبول مس��ووليت برخوردار شد و سرانجام در 
بسياري از مواقع در تعارض ميان مردم با بخش هايي از حاكميت، 
در كنار مردم ايستاد و در اين مسير حرف ها شنيد و رنج ها كشيد. 
ج- اعتدال گراي�ي: روش كل��ي رفت��ار سياس��ي آي��ت اهلل 
هاشمي رفسنجاني را بايد مبتني بر اعتدال و پرهيز از تندروي و 
افراط دانست. اين رويه آنچنان در سلوك سياسي ايشان برجسته 
است كه به حق وي را به نماد اعتدال در كشور ما تبديل كرده است. 
تجربه سال ها كشورداري و مواجهه با رخدادهاي گوناگون، اين 
ايده را در انديشه و عمل او تقويت كرد كه تندروي در هيچ حوزه اي 
جواب نمي دهد و نتيجه بخش نيست. اين امر به خصوص در حوزه 
سياست داخلي و سياست خارجي بيش از ديگر مسائل مورد توجه 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني بود. وي معتقد بود كه جريان هاي 
تندروي سياسي، خواه اصولگرا و خواه اصالح طلب، موجب شقاق 
اجتماعي و رويارويي نيروهاي سياسي و حذف عناصر توانمند و 
انزواي مديران استراتژيك نظام مي شوند و مجال خدمتگزاري 
از آنان گرفته مي ش��ود. طبعا خسارت اين روش براي كل كشور 
زياد اس��ت و از همه بدتر منجر به تضعيف نظام و انقالب و كشور 
مي شود. طبعا آيت اهلل هاشمي در اين مسير هم راه تعالي و تكامل 
پيمود و هر چه زمان گذشت به اين رويه معتقدتر و وفادارتر شد. 

د- پرهيز از تنش زايي: تداوم رويه اعتدالي آيت اهلل هاشمي، در 
حوزه سياست خارجي به رفتارهاي مصلحت انديشانه در مواجهه 
با جه��ان خارج و پرهيز از اقدامات تنش زا ختم مي ش��ود. عمدا 
تعبير »تنش زدايي« را به كار نمي برم زيرا مي دانم كه ايشان هم 
وجهه انقالبي خودش را در مواجهه با امريكا و اس��راييل داشت و 
به مقاومت و ايستادگي معتقد بود اما بر اين باور بود كه جمهوري 
اسالمي در مسائل بين المللي نبايد به اندازه آرمان هايش بلكه بايد 
به اندازه توانش، مسووليت بر دوش بگيرد. او هم معتقد به سازش 
و كنار آمدن و به رسميت شناختن منافع امريكا در منطقه يا قبول 
موجوديت اسراييل نبود اما باور داشت كه ما در جمع ميان منافع 
انقالبي و ايدئولوژيك انقالب با منافع ملي، حتما بايد سازوكاري 
را بيابيم كه منافع ملي تهديد نش��ود و موجوديت نظام و امنيت 
ملي و اقتصاد مردم آسيب نبيند. در اين زمينه موارد فراواني وجود 

دارد كه قابل استناد است. 
ه� - واقع بيني: جمع ميان اعتدال گرايي و عقالنيت سياسي 
منجر به نگرش واقع بينانه به مسائل مي شود به خصوص وقتي 
كسي مانند آيت اهلل هاشمي با آن مطالعات و تجربه و انديشه 
آنان را به ه��م جمع كند. واقع بيني به معن��اي دخالت دادن 
درست واقعيت ها در هر تصميم سياسي مهم و تسليم خياالت 
و ذهنيات نش��دن و آرمان هاي دس��ت نايافتني را جايگزين 
واقعيت امور نكردن اس��ت. مثال در قضي��ه پايان جنگ، امام 
خميني بعد از ترسيم واقعيات براي ايشان، با سران قوا همراه 
ش��د و قطعنامه 598را پذيرفت. در اين زمين��ه بدون ترديد 
آيت اهلل هاشمي نقش محوري داشت و او بود كه با واقع بيني از 
وارد آمدن خس��ارات بيشتر جلوگيري كرد و امام هم اين نظر 
را پذيرف��ت و كار جنگ به اتمام رس��يد. و- مدارا با خودي ها: 
هاش��مي به گفت وگو و تعامل جريان هاي سياس��ي در درون 
جبهه انقالب معتقد بود و از روش هاي حذفي دفاع نمي كرد. 
او هم دايره خودي ها را بزرگ تر از ديگران مي ديد و هم برخورد 
افراطي و تند با خودي ها را غلط مي دانس��ت. به باور او انقالب 
به اين سرمايه هاي انساني سخت نياز دارد و جايگزين كردن 
افراد به آس��اني ممكن نيست. وي برخورد همه يا هيچ با افراد 
و نيروهاي جناح هاي مختلف را باور نداش��ت و نتيجه آن را به 
سود كش��ور و نظام ارزيابي نمي كرد. البته او در اين مسير به 
تدريج مجرب تر ش��د و در اين اواخر به مرحله اي رسيد كه از 
ضدانقالب و دش��من معرفي كردن بخش بزرگي از نيروهاي 
سياس��ي انقالب ناراضي بود و از مهر تايي��د زدن بر اين رويه 

خودداري كرد و تاوان سنگيني هم براي آن داد. 
ز- خويش�تنداري: اوج توانايي فردي و خصوصيت شخصي 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را بايد در صبوري و خويشتنداري او 
شاهد بود. روزگاري بود كه به خاطر مواضع مستقلش، از دروديوار 
بر او فحش و ناسزا و اهانت و تندي مي باريد اما او بر مواضع اصولي 
خود  ايستاد و نه از كوره در رفت و نه هراسيد و بر صراط مستقيمش 
اس��توار ماند. بس��ياري ديگر اگر جاي او بودند نمي توانس��تند 
اينگونه خويش��تنداري كنند و از اعتدال و مصلحت انديش��ي و 
عقالنيت خارج مي شدند اما او صبوري كرد و از بدتر شدن اوضاع 
جلوگيري كرد. مواضع او حتي خطاهاي ديگران را هم جبران كرد 
و پيامدهاي منفي رفتارشان را كاست. كافي بود هاشمي هم مانند 

آنان عمل مي كرد تا اكنون اوضاع كشور به گونه اي ديگر باشد. 
درباره وجوه ماندگار شخصيت و مواضع آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
باز هم مي توان نوشت اما بر اين باورم كه اين موارد برجسته ترين 
آنهاس��ت و اميدوارم اين راه و مسير تداوم يابد و شعار »هاشمي 

پاينده باد« تعين پيدا كند. 

هاشمي پاينده باد!

در حاشيه، در متن
علي شكوهي

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

محمد رسول اهلل- مصطفي عقاد  محمد از قلب ها وارد مي شود و نه از ديوارها... و اين پيروزي جاودانه است. 

فالش بك

ل���ه  مق��ا س���ر
»نيويورك تايمز« 
در صبح سه ش��نبه نگاهي اس��ت 
ب��ه اتفاق هاي ايران بع��د از مرگ 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني. اين 
سرمقاله با اين تيتر آغاز مي شود: 
»اصالح طلبان ستون اصلي خود 
را از دس��ت دادن��د« و در ادام��ه 
تحليلي دارد از شرايط ايران بعد از 
مرگ آيت اهلل رفسنجاني و شرايط 
اصالح طلبان كه يكي از اصلي ترين 
پشتوانه هاي خود را از دست دادند .

يپن��دت«  يند ا «
مي گويد، در ايرلند 
شمالي بحران سياس��ي رخ داده 
و خبر مي دهد: »ب��روز بحران در 
دول��ت ايرلندش��مالي ب��ه دنبال 
اس��تعفاي مك گين��س«. روابط 
تجاري ميان انگليس و امريكا هم 
خب��ر ديگر اين روزنامه اس��ت كه 
درباره آن حرف ه��اي تازه ترامپ 
را تيتر كرده و نوش��ته: » انگليس 
در خط مقدم تجاري براي امريكا 

قرار دارد«. 

»اداي دين ايران به 
هاشمي  رفسنجاني« 
اين تيتري اس��ت كه »فايننشيال 
تايم��ز« صبح روز سه ش��نبه براي 
عكس و گ��زارش اول خود انتخاب 
كرد. اي��ن روزنام��ه در عصري كه 
خبر درگذشت آيت اهلل رفسنجاني 
رس��يد ه��م در گزارش��ي از ق��ول 
محمدعطريانفر نوش��ته بود: »خبر 
باورنكردني است و حاال هركس كه 
در ايران به اصالحات فكر مي كند، 

احساس از دست دادن دارد«. 

جواد طوسي
منتقد سينمايي و حقوقدان

تاريخ در اين نظاره گري 38 س��اله، چه شاهد 
صبوري بوده اس��ت. آرمان خواه��ي ما در چه 
روزگار سخت و پرتالطمي رقم خورد. با هم در يك خوش بيني 
تاريخي  گره خورديم و در واقع بيني تلخ اين سال هاي گذر كرده، 
نخواستيم بدبين و افسرده حال و خلوت نشين شويم. در غم مان 
روزها بي گاه شد و شادي هاي هر از گاه، چه ذوق زده مان كرد. از 
انفعال و عافيت طلبي و جدا افتادن از مردم بيزار بوده و هستم.

 اما در اين كشف و شهود غريب در رقصي چنين ميانه ميدان، 
چ��ه روزها و رخداده��ا كه نديديم. هر كدام گوش��ه  پرغصه و 
قصه اي از تاريخ...بعضي واژه ها، خود يك تاريخ اند. اما چه آسان 
عيارشان را در بازي قدرت و سياست زدگي از دست مي  دهند.

انقالب، آرمان، اصول و عقيده در اين س��ايه روش��ن روزگار و 
سال هاي خاكس��تري، مفاهيم اصيل شان غبار گرفت و ترك 
برداشت. حاال در پيچ و خم و بزنگاه تاريخ، نسلي ديگر لهجه و 
كالم و ادبيات و مطالبات خودش را دارد و بي رحمانه و ش��ايد 
واقع بينان��ه( به خود حق قضاوت، محكوم كردن و خط بطالن 
كشيدن برآدم ها و عملكردشان و دوره اي كه با خون دل پشت 
سر گذاشتند را مي دهد. اگر قدرت و سياست در خط عدالت و 
مسير صواب و  اعتماد مردمي بنا نشود، ترديد، انحراف و شكاف 
در پيكره تاريخ، اجتناب ناپذير است.در اين سال هاي پرخطر 
و حادثه، چند »هاش��مي« را در پهنه سياس��ت دوره كرديم.  
اما نمونه متف��اوت و متعادل و البته آس��يب پذيرش، مبارزي 
مذهبي و حبس كش��يده به نام »اكبر هاشمي بهرماني« بود 
كه آرمان و اصولگرايي و تجدد و سياست را به شيوه خود معنا 
مي كرد. نمي دانم اين چه حكايت غريبي است كه مرگ آدم ها 
و ش��خصيت ها ما را در موقعيتي قرار مي دهد كه با اعتماد به 

نفس زايدالوصف مي توانيم در موردش��ان مديحه س��رايي و 
اسطوره پردازي كنيم يا با صراحت لهجه به ارزيابي منصفانه شان 
بپردازيم. مرحوم هاش��مي رفس��نجاني براي نگارنده در اين 
گزينش دوم، شخصيت مهم و تاثيرگذار و تاريخ سازي است كه 
اين شمايل چند وجهي اش را بايد محصول تناقض هاي آشكار 
و نهان جامعه اي ناهمگون بين سنت و مدرنيته، سياست زده و 
گريزان از سياس��ت دانست. آثار و تبعات جوالندهي زياد و كم 
در ساختار سياسي چنين جامعه اي همراه با اصرار و تالش بر 
آزادانديشي و مس��تقل بودن و ارايه طريق روشن بينانه، قرار 
گرفتن در موقعيتي پردست انداز و آميخته با سوءظن است. در 
اين فضا و شرايط هر چقدر بخواهي مدبرانه عمل كني، باز در 
برابر تركيب متناقضي از القاب و واژه هاي سمپاتيك و دافعه آميز 
قرار مي گيري. از چنين زاويه اي، اين سياستمدار كهنه كار يك 
نمونه استثنايي از اشخاصي بود كه در كنار القابي چون سردار 
سازندگي، اسوه صبر و استقامت و جلودار اعتدال،  در تيررس 
عناويني از اين دس��ت نيز قرار گرفت: حامي فتنه،عاليجناب 
سرخپوش و ...در آن حضور انبوه چند ميليوني اقشار مختلف 
در مراسم تشييع پيكر اين پير دير جفاديده سياست، چه تعداد 
سوگوار واقعي و چه تعداد ناظر و حاضر مصلحت انديش و اهل 
تقيه داشتيم كه واژگان و كالم تند و كوبنده و پركنايه ديروز را 
در درون و برون خود تغيير مي دادند؟مبارز قديمي و سياستمدار 
خلوت گزيده، عاقبت به خير شد كه در اين همراهي و همدلي 
وس��يع مردمي، رخت از اين دنيا بس��ت. همچنان با صبوري 
و حيرت، نظاره گر ثبت رخدادها در متن تاريخ هس��تيم. 21 
دي 95 را به عنوان يكي از روزهاي تاريخ ساز و عبرت آموز اين 

سرزمين، به خاطر بسپاريم.
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