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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه
بنایی 

و خدمات

گمشده

پیدا شده قالیشویی
مبل شویی

تهرانپارس- بلوار پروین
110- متر سالن فلت 

طبقه همکف
با سرویس بهداشتی

کف سنگ دیوار سرامیک
مناســب جهت دفتــرکار، مزون، 
آرایشگاه زنانه، عمده فروشی و...

09109565967

4 طبقه 60 متری نوساز
با زیرزمین 80 متری

دسترسی عالی به اتوبان همت و 
امام علی و بابایی چهارراه استقالل

یــا  یکجــا  اداری  و  مســکونی 
تک واحدی

09122770518
09123380556

برگ ســبز خودرو پژو 206 تیپ 
2 بــه رنگ ســفید مــدل 1398 
 97 ق   959 پــالک  شــماره  بــه 
)شناســه ســبز( و کارت شهربانی 
موتــور  شــماره  بــه   20 ایــران 
182A00699927 و به شــماره 
 NAAP03EE8KJ339969 شاسی
به نام منصــور قائمی زاده بافنده 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
 131 پرایــد  ســواری  خــودرو 
بــه رنــگ ســفید  مــدل 1398 
انتظامــی  شــماره  بــه   روغنــی 
343 ق 25 ایــران 18 و شــماره 
موتور M13/6282611 و شماره 
 NAS411100K3522406 شاسی
به نام وحید روشنی مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی- بــرگ ســبز- عــوارض 
شــهرداری- اســناد دفترخانــه خــودرو 
ام.وی.ام 315 مدل 1391 رنگ سفید 
به شماره شهربانی 876 د 95 ایران 78 و 
شماره موتور MVM477FJAA007497 و 
 NATFBAKD9C1000160 شماره شاسی
بــه نــام محســن خاکســار کهنه شــهری 
 مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

ســند کمپانــی و بنچــاق و بــرگ ســبز 
خودروی ســواری مرســدس بنــز تیپ 
280 بــه رنگ ســرمه ای روغنــی مدل 
 1978 بــه شــماره پــالک 928 ی 48 
ایران 44 و به شماره موتور 10010453 
و بــه شــماره شاســی 10122271 به 
مالکیت نوذر سرخوش مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند راننده 
به شــماره 1251069 
به نــام اینجانب محمود 
پیردایه فرزند داراخان 
مفقــود از درجه اعتبار 

ساقط است.

ســند مالکیــت پژو پــارس مدل 
1389 خاکستری متالیک شماره 
موتور 12489250213 شماره 
 NAAN01CA0BE271192 شاسی
شماره پالک 78 ایران 431 ه 77 
متعلق بــه علیرضــا جان محمدی 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 

می باشد.

کارت فعالیــت نــاوگان عمومــی 
بــه شــماره 2920922 متعلــق 
بــه کامیــون ایســوزو یخچالدار 
انتظامــی  شــماره  بــه   NPP75K

972 ع 48 ایــران 24 مدل 93 
موتور 4HK1242140 شاســی 
NAGNPR75PET001490 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

و  ســبز  بــرگ  کمپانــی  ســند 
کارت خــودرو وانــت مــزدا مدل 
 1381 آبی به شــماره شــهربانی

 322 هـ 19 ایران 11 و شــماره 
موتور 423183 و شماره شاسی 
8020001207 به نام امیرحسن 
نواب کاشــانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

فــروش  بــرگ  و  ســبز  بــرگ 
پــارس  پــژو  ســواری  خــودروی 
شــهربانی شــماره  بــه   مــدل 90 
62 ص 916 ایــران 99 و شــماره 
موتور 12490279906 و شماره 
 NAAN01CA8CK343226 شاسی
به نام امین معصومی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  شناســنامه 
خــودروی وانــت آریســان بــه رنــگ 
 ســفید مدل 1394 به شماره انتظامی

 192 ص 58 ایران 46 و شماره موتور 
شاســی  شــماره  و   118j0006181
NAAB66PEXFV519783 به نام محبوبه 
غالمی شکارسرائی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو ســواری شورلت 
مــدل 1976 رنــگ لیمویی به 
شماره شــهربانی 261 س 26 
موتــور  و شــماره  ایــران 11 
شاســی  شــماره  و   229322
حســین  نــام  بــه   229322
امرکاشــانی مفقــود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به تعــدادی کارگر ســاده 
پارکینــگ  در  کار  جهــت 
باحقــوق ثابــت و انعــام با 

جای خواب
ساعت تماس

 8/30 الی 19
09192500642

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( و برگ 
کمپانی و سند فروش قطعی خودروی 
ســواری پژو 405 مــدل 1385 به 
شماره پالک ایران 28- 349 ق 39 
به شماره موتور 12485107157 
و شــماره شاســی 24225135 به 
مالکیــت احمد جباری بخــش مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

پیش نویس ســه طبقه 
منزل مسکونی به شماره 
پرونده 1785 اینجانب 
مفقود  احمــدی  زهــره 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

و  ســبز(  )شناســه  ســبز  بــرگ 
 S7 کارت شــهربانی خــودرو هایما
بــه شــماره شــهربانی 20 ایران 
663 س 29 بــه شــماره موتــور 
484QT87007993A به شماره 

 NAAD391Z6KY726706 شاسی
به نــام ســیدحاجی زاد کپورچالی 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

ســند ســه برگ موتور ســیکلت 
مــدل  مشــکی   RS200 پالــس 
شــهربانی  شــماره  بــه   1395
33864 ایــران 132 و شــماره 
موتور JLZWFH02342 و شماره 
 NSP***200A9537192 شاسی
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز )سند( و برگ کمپانی خودرو 
سواری پژو 405 جی ال آیکس آی مدل 
84 رنگ نقره ای- متالیک به شــماره 
انتظامــی 854 ل 17- ایــران 78 و 
شــماره موتــور 12484184911 و 
شماره شاسی 14268027 متعلق به 
اینجانب محمد رستمی کوثریان مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
نوبت اول

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرشاد 
سلیمانی محمدی فرزند ناصر به شماره 
شناســنامه 1707 صادره از خرم آباد 
در مقطع کارشناســی ناپیوسته رشته 
مکانیــک صادره از واحد دانشــگاهی 
خرم آبــاد بــا شــماره 31418 مفقود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد 
به نشــانی خرم آباد- کیلومتر 5 جاده 
بروجرد- دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خرم آباد ارسال نمایند.

اینجانب قهرمــان خان پور مالک کامیون 
بــاری بغلــدار ال پــی 608 به شــماره 
  ،15 ایــران   86 ع   536 انتظامــی 
2304060موتور 10011053 شاسی 
944764 به علت فقدان سند کمپانی 
و کارت مشخصات و کارت فعالیت ناوگان 
عمومی به شــماره 2304060 تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده اســت چنانچه 
هر  کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف 15 روز از تاریخ درج آگهی با 
در دست داشتن مدارک کافی به دفتر 
فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع 
در تهران کیلومتر 8 جاده ساوه مراجعه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شــد. 

مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

اینجانــب مســلم فرج پــوری حقیقی 
مالک پــژو 405 ال جی ای به شــماره 
 73 ایــران   41 و   644 انتظامــی 
شاســی   12484143351 موتــور 
16223053 بــه علت فقدان ســند 
کمپانی و برگ ســبز تقاضای رونوشت 
المثنی نموده اســت چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خــودرو مذکور دارد 
ظرف مــدت ده روز بــه دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شــهر ساختمان سمند 
مراجعــه نماید. بدیهی اســت پس از 
انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابط 
اقدام خواهد شــد. مدت اعتبار این 

آگهی یکسال است.

برگ ســبز پژو 206 به نــام محمدرضا 
ویالمهر به شــماره پــالک 516 ق 42- 
ایران 77 و شاسی KJ328598 و موتور 
63513 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

برگ ســبز پژو 206 به شماره انتظامی 
412 ط 14 ایــران 38 شــماره موتور 
166B0006718 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.

کلیه اجناس سوپرمارکت شامل یخچال 
قفسه ها ویترین و کلیه اجناس موجود 

در مغازه فروشی
09127375280 -09125434405

خرید لوازم اداری
 و مازاد شرکت ها )تمام نقاط(

44862664 -09125153407

کهریزک- کمربندی دوم تهران
ده هزار متر زمین دور فنس شده

با سند تک برگ شش دانگ مالکیت قطعی
09362405359

رفع سوءاثر چک به طور قانونی
معرف حساب جاری

ضمانت دادگاه
09379544354

استخدام

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

اسامی 10 نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه)س(

نمک آبرود- شهرک دریانوردان
ویالی لوکس مهندسی ساز دوبلکس
512 متر زمین 370 بنا 8 میلیارد

09128036416

اجرای سقف بتونی با اسکافلد 
اجرای وافل یوبیوت و کوبیاکس 

و دال دوطرفه 
09127927709

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ساع

تعــدادی راننــده وانت 
وســیله  بــا  نیســان  و 

نیازمندیم 
)بازار آهن شادآباد(

66631569
66636339

به تعدادی نیروی فعال 
جهت هایپر نیازمندیم

* کارگر ساده آقا و خانم
* راننده بدون کامیون)راننده ایسوزو 6 تنی(

* گل فروش                  * صندوقدار آقا و خانم
* پیک موتوری           * راننده با کامیون)6 تنی(

0991-3235928

خرید و فروش
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
66386975 - 66383692

09123252154

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

مهندسین مشاور زرین کلید
طراحان حرفه ای انواع وب

سایت، اپلیکیشن، سئو، پشتیبانی
88552190 -09021248883

بهترین خریدار نقدی در محل شما 
رند... معمولی

33381010-091221180403

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

اسامی 2 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

نام کودک:   آیسان
تاریخ تولد: 1394

تاریخ پذیرش: 98/8/12
نام والدین: زهرا نوروزی فام

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی نواب صفوی

نام کودک:   آیسو
تاریخ تولد: 1396

تاریخ پذیرش: 98/8/12
نام والدین: زهرا نوروزی فام

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی نواب صفوی

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران در نظر دارد فروشگاه 
لــوازم خانگی جنب تاالر خانــه معلم به آدرس: خیابان آزادی روبه روی 
دانشگاه شریف کوچه شهید گرانمایه و همچنین سوله عالقه مندان به 
آدرس: تهرانســر ابتدای بلوار اصلی پشــت پارک نرگس را از طریق 
مزایــده در قالب اجاره واگذار نمایند. متقاضیان می توانند به آدرس، 
آزادی خیابــان نجــارزادگان خ ســبزه زار پالک 12 طبقــه همکف واحد 
کارشناسی پشتیبانی اداره مراجعه نمایند. شماره تماس 66002738
مدیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران

تاریخ انتشار: 98/9/19
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده- نوبت دوم

شرکت تعاونی حمل و نقل تریلیداران خوزستان
بدینوســیله به اطــالع کلیه اعضاء شــرکت تعاونی حمل و نقل، 
تریلیداران خوزستان می رساند، جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
این شرکت راس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 98/10/4 
در محــل: دفتر شــرکت واقع در اهــواز کیلومتر 2 جاده اهواز 
اندیمشــک شهرک حمل و نقل کاالی اهواز برگزار می گردد. از 
اعضایی که به هر دلیل قادر به حضور در مجمع عمومی نیستند 
درخواســت می شود از تاریخ انتشــار تا قبل از برگزاری مجمع 
به آدرس: دفتر شــرکت واقع در اهواز کیلومتر 2 جاده اهواز 
اندیمشک شهرک حمل و نقل کاالی مراجعه و با دادن وکالت به 

یکی از اعضا تعاونی در تصمیم گیری ها شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1- تصویب اساسنامه جدید
مقام دعوت کننده-  رئیس هیئت مدیره: حسین سیدمحمودی

آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت سوم(
 شرکت عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان 

در حال تصفیه )سهامی خاص( ثبت شده
 به شماره 8962 و شناسه ملی 10460123433 

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال 
تصفیه عمران مســکن سازه پایدار افق استان زنجان )سهامی خاص( 
که آگهی انحالل آن در روزنامه رسمی کشور به شماره 21417 مورخ 
1397/07/02 و آگهی تغییر نشــانی محل تصفیه در روزنامه رسمی 
کشور به شــماره 21703 مورخ 1398/06/28 چاپ گردیده، دعوت 
به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در 
زنجان،  خیابان راهداری،  پشــت پارک ملت )شــهربازی(، جنب استخر 
کوثر،  کدپستی 4515884516، مراجعه فرمایند بدیهی است شرکت 
در مــورد هر گونه ادعــای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شــرکت 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

مدیرتصفیه: امیرحسین عباسی

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب ســیدابراهیم موســوی فرزند اســمعیل شماره شناســنامه 6 کدملی 
2249783713 صادره از کردکوی مالک خودرو تاکســی پراید مدل 1385 به 
شماره انتظامی 525 ت 13 ایران 59 و شماره موتور 1471450 و شماره شاسی 
S1412285850259 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه 
هر کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
حقوقی شرکت واقع در تهران جاده قدیم کرج شرکت سایپا مراجعه نماید. بدیهی 

است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

رفتار و سیره رســول اکرم)ص( در حوزه عمل اجتماعی و 
سیاســی چنان بود که حتی منافقان به سبب عدم درک و 
فهم کرامت حضرت، ایشان را ســاده لوح می شمردند و 
گمان می کردند این عفو و گذشت و مرور کریمانه و احسانی 
ایشان برخاسته از سادگی و ساده لوحی اوست؛ در حالی که 

این همه برخاسته از رحمت رحمانی ایشان بوده است.

صفحه ۶
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ 
۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۵۱

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

رهبر امت اسالمی، مظهر رحمت خاص الهی
از نظر آموزه های قرآن، خلیفه اهلل کســی اســت که مظهر اتم و اکمل 
اسماء و صفات الهی است.)بقره، آیات 30 و 31( بر این اساس، پیامبر)ص( 
به عنوان خلیفه اهلل، مظهر خدای ســبحان اســت و از همین روســت که 
می بایســت ایشان را مظهر اتم و اکمل، رحمت رحمانی و رحیمی  دانست؛ 
چنانکه خدا نیز به صراحت این صفت و فضل را برای آن حضرت)ص( تایید 

می کند.)توبه، آیه 128(
قرآن، پیامبر)ص( را به عنوان »َرْحَمْهًً لِلَْعالَِمیَن« معرفی می کند به طوری 
که گستره رحمت ایشان همه جهانیان از جن و انس بلکه همه هستی را دربر 
می گیرد)انبیاء، آیه 107(؛ زیرا آن حضرت)ص( در مقام مظهریت اســمای 
الهی قرار گرفته است؛ پس همان طوری که گستره رحمت الهی جهانیان 

است، مظهر اتم و اکمل ایشان نیز این گونه است.
این رحمت پیامبر)ص( در همه ابعاد بروز و ظهور می یابد؛ به طوری که 
در رفتار سیاســی به عنوان رهبر و امام امت نیز بر اساس رحمت فراگیر با 
دیگران تعامل می کند. در آیات قرآن و سنت و سیره پیامبر)ص( می توان 
موارد بســیاری را به دست آورد که بر اساس »رحمت رحمانی« با دیگران 
تعامل می کند. تعامالتی که ایشان با جاهالن و بی خردان از مردم و دشمنان 
داشت مبتنی بر مکارم اخالقی بود؛ ایشان به عنوان »عبادالرحمن« در اوج 
مکارم اخالقی با مردم معاشرت و تعامل داشت و با کرامت حتی نسبت به 
درشت گویی و تندروی بی خردان با سالم عبور می کرد)فرقان، آیه 63( و در 
برابر لغو و بیهودگی آنان، کرامت می ورزید و کریمانه از کنار آن می گذشت.

)فرقان، آیه 72( 
رفتار و ســیره ایشان در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی چنان بود که 
حتی منافقان به ســبب عدم درک و فهم کرامت ایشــان، وی را ساده لوح 
می شمردند و گمان می کردند این عفو و گذشت و مرور کریمانه و احسانی 
ایشان برخاسته از سادگی و ساده لوحی ایشان است؛ در حالی که این همه 

برخاسته از رحمت رحمانی ایشان بوده است.)توبه، آیه 61(
همین مظهریت پیامبــر)ص( در رحمت رحمانی به عنوان رهبر امت، 
موجب شده بود که در هیچ اقدام تنبیهی عجله نداشته باشد، بلکه با حرص 
شدید تالش می کرد تا با تقدم رحمت بر غضب همانند خدا)انعام، آیه 147؛ 
حجر، آیات 49 و50؛ اســراء، آیه 57( به گونه ای عمل کند تا شرایط برای 
تغییر رفتار نادرســت دوست و دشــمن فراهم آید.)فتح، آیه 29؛ توبه، آیه 

61؛ فرقان، آیات 63 و 72(
نشانه های رحمت در عمل سیاسی رهبران

از نظر آموزه های قرآن، رهبران و مسئوالن در نظام اسالمی می بایست 
مظهر اسمای الهی باشند. از همین رو، الزم است تا در عمل سیاسی به گونه ای 
رفتار کنند که مردم نشانه های رحمت را ببینند و بدان دلخوش شوند. در 
حقیقت مظهر عدالت و شــفقت باشند؛ به این معنا که افزون بر مقابله به 
مثل در برخی از موارد، می بایســت در پاره ای از موارد بر اســاس احسان و 
اکرام عمل کنند و شفقت و دلسوزی همراه با نگرانی را به نمایش گذارند؛ 
زیرا شفقت به معنای دلسوزی همراه با نگرانی است که نوعی خوف و  ترس 
در آن خودنمایی می کند. این بدان معنا اســت که رهبران امت نباید تنها 
مبتنی بر عدالت با مردم تعامل داشته باشند، بلکه الزم است تا در برخی از 
موارد بر اساس دو اصل اساسی احسان و اکرام عمل کنند. شکی نیست که 
ظهور احسان و اکرام در افراد انسانی برخاسته از حالت روحی »شفقت« است. 
در تعالیم قرآن می توان مواردی را یافت که بیانگر نشانه های شفقت و 
رحمت در عمل سیاسی رهبران و مسئوالن در نظام اسالمی است. از جمله 

این موارد می توان به موارد زیر  اشاره کرد:
1. آسان گیری در قانونگذاری: مسئوالنی که مسئولیت وضع قانون 
را دارنــد در مقام قانونگذاری باید قوانینی را وضع کنند که انجام آن برای 
مردم آسان باشد و موجب عسر و حرج نشود؛ چنانکه قوانین الهی را خداوند 

این گونه وضع کرده است.)نساء، آیه 28؛ بقره، آیات 178 و 181 و 182(
2. انعطاف در قانونگذاری و اجراء: خدا یکی از مظاهر رحمت خویش 
را تسهیل در قانونگذاری و انعطاف در قانونگزاری)اجرای قانون( می داند. به 

گستره رحمت و رأفت الهی در نظام اسالمی
* علی جواهردهی

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی، در شیوه تعامل با معترضان و آشوبگران، مبتنی بر 
آموزه های قرآن است که در سنت و سیره معصومان)ع( تجلی یافته است؛ چنان که در 
توقیع شریف امام زمان)عج( در بیان تعامالت و وظایف امت و امام آمده است: َوَعَلی 
؛ بر امیران است تا عدالت  یَرْهًِ ْهًِ بِاْلِنْصاِف َوُحْسِن الِسّ ِعَیّ ، َوَعَلی الَرّ َفَقْهًِ اْلَُمراِء بِالَْعْدِل َوالَشّ

و شفقت ورزند و بر رعیت و امت است تا انصاف و سیره نیک داشته باشند.
خدا در بیان سیره نبوی)ص( می فرماید: قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که 
بر او دشوار است  شما در رنج بیفتید، به هدایت شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز، 
رحیم و مهربان است.)توبه، آیه 12۸( در جایی دیگر نیز می فرماید: محمد پیامبر خداست 

و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر رحمان و مهربانند.)فتح، آیه 29(
بر این اساس، بررسی مبانی و ریشه های قرآنی پیام امام خامنه ای درخصوص رعایت 
رأفت اسالمی درخصوص مجرمان، می تواند راه روشنی در پیش راه مسئوالن و مردم 
قرار دهد و شیوه درست اسالمی تعامل در سطح احسان و اکرام اسالمی را به نمایش 
گذارد که بر اساس فلسفه بعثت پیامبر)ص( و رساندن امت اسالمی به سطح اتمام مکارم 

اخالقی است.)بحاراالنوار، ج 16، ص 210؛ ج 70، ص 372(
در نوشتار حاضر نشانه های رأفت در عملکرد دولتمردان حکومت اسالمی که مبتنی 

بر آیات قرآن و سیره پیامبر)ص( و ائمه)ع( است واکاوی شده است.

این معنا که همان طوری که در وضع قوانین، به گونه ای قوانین را وضع می کند 
که قابلیت آســان اجرا داشته باشد و موجب عسر و حرج نشود؛ همچنین 
در مقام اجرا به گونه ای تســهیل می کند که مردم به دور از هرگونه عسر و 
حرج بتوانند در شرایطی برخی از قوانین را انجام ندهند. به این معنا که در 
اجرای قوانین سختگیرانه عمل نمی شود، بلکه نوعی انعطاف در نظر گرفته 
شده است که انسان در صورت خطا و اشتباه یا شرایط خاص و اضطراری 
بتواند آن را  تــرک کند و انجام ندهد.)مائده، آیه 3؛ انعام، آیه 145؛ نحل، 
آیه 115( بنابراین، هر چند که قانون و اجرای آن تلخ است، ولی این گونه 
نیســت که هیچ گونه انعطافی در اجرای آن نباشــد، بلکه خدای رحیم با 
غفران در مقام غفور از ســخت گیری خودداری می کند. بنابراین، قضات و 
مســئوالن نظام والیی نمی بایست در مقام اجراء سختگیرانه عمل کنند و 
بگویند قانون این است و باید حتما به »ُمّر« قانون عمل کرد و این گونه مثال 
بسیاری از مردم یا اکثریت آنان را در شرایط سخت قرار داد. در این موارد با 
شفقت و رحمت اسالمی می بایست با انعطاف در اجرا به گونه ای عمل کرد 
که اکثریت مردم در عسر و حرج قرار نگیرند. البته این به معنای تعطیلی 
قانون یا عمل برخالف قانون نیست، بلکه به معنای انعطافی است که برای 
عبور از مشکلی انجام می شود. در حقیقت اینجا بر اساس مصلحت عمومی 
 برای شرایط خاص اقداماتی انجام می شود تا مشکلی حل شود و قانون هم 

نادیده گرفته نشود یا تعطیل نگردد.
3. جلوگیری از اختالف: مسئوالن نظام اسالمی می بایست بر اساس 
اصول رحمت و شفقت، به گونه ای عمل کنند که مردم در اصول با هم اتحاد 
داشته باشند و از هرگونه اختالف و تفرقه دور شوند. این زمانی رخ می دهد 
که زمینه برای اختالف و تفرقه وجود دارد؛ زیرا اگر در جایی چنین بستری 
نباشد، اجرای عدالت و مقابله به مثل می تواند تامین کننده اهداف باشد، اما 
در جایی که بستر و فضا برای تفرقه و اختالف مهیاست مسئوالن و رهبران 
نظام اسالمی باید بر اساس مظهریت از خدای سبحان، از در شفقت و رحمت 
وارد شده و اسباب اختالف را بردارند و مردم را به سمت و سوی اتحاد سوق 

دهند.)هود، آیات 118 و 119(
4. اعتــدال و پرهیز از افراط و تفریط: همان طــوری که افراط و 
زیاده روی در هر کاری خروج از صراط مســتقیم و عدالت اســت؛ تفریط و 
کوتاهی و کم کاری نیز می تواند زیان آور باشد و بستری برای ضرر و خسران 
فردی و جمعی فراهم آورد. بنابراین، الزم است تا همگان به ویژه رهبران و 
مسئوالن در نظام اسالمی به دور از هرگونه افراط و تفریط مبتنی بر عدالت، 
بــه اعتدال عمل کنند تا این گونه رأفت و رحمت رحیمی  و خاص الهی در 
نظام اســالمی بروز و ظهور کند. وســطیت در هر کاری از جمله در عمل 
سیاسی الزم و ضروری است و مسئوالن نمی بایست از دایره اعتدال خارج 

شوند.)بقره، آیه 143؛ المیزان، ج 1، ص 323(
5. پذیرش توبه و عذر: از نشــانه های رحمت و شــفقت رهبران و 
مســئوالن در یک نظام اســالمی آن اســت که عذر مردمان را در خطا و 

رفتارهــای خالف قانون و عرف و هنجارهــا بپذیرند و توجیهات آنان را با 
حسن ظن پذیرا شوند.)بقره، آیه 27؛ توبه، آیه 61؛ فرقان، آیه 70؛ نور، آیات 

11 و 12؛ حجرات، آیه 12(
6. تبدیل بدی ها و زشتی ها: اگر مردم یا گروهی از آنان خطایی را 
مرتکب شــدند و عمل زشت و بدی را انجام دادند و سپس توبه کردند، نه 
تنها عذر و توبه آنان را پذیرفت، بلکه می بایســت زشــتی ها و بدی هایشان 
را اصــالح کرد و برای آنان بر اســاس نیک گمانی و اصول ایثار و کرامت و 
احسان نه تنها عفو و گذشت کرد، بلکه کمک های مناسب از جمله مالی در 

اختیارشان گذاشت.)فرقان، آیات 65 تا 72(
7. تبدیل مجازات کیفری به حقوقی: همان طوری که خدا با رحمت 

رحمانی و رحیمی  از بسیاری از خطا می گذرد و عفو می کند)مائده، آیه 15؛ 
یونس، آیه 92؛ شوری، آیات 25 و 30(، همچنین رهبری و مسئوالن نظام 
اسالمی می بایست از مقام عفو و گذشت با مردم برخورد کنند و حکم کیفری 
صادر شده افراد را با عفو و شفقت رحمانی نظام اسالمی به مجازات حقوقی 
تبدیل کنند. به این معنا که به جای حکم قصاص و قتل، جایگزین حقوقی 
و مادی قرار داده و مثال دیه از قاتلین بگیرند تا این گونه از دامنه خشونت و 
نیز تناوب و استمرار آن بکاهد یا از میان ببرد.)بقره، آیه 178؛ مجمع البیان، 
ج 1-2، ص480( البته این نرمی  و آســان گیری در اجرای قوانین، زمانی 
است که همه مسائل امنیتی و مالحظات آن سنجیده شده باشد و تبعات و 
پیامدهایی چون گستاخی و بی باکی را در مخالفان و معترضان و مانند آنها 

ایجاد نکند و آسیبی به اعتماد عمومی  وارد نسازد.
۸. حلیت غنایم و بهره برداری از انفال: دولت اســالمی و مسئوالن 
و رهبران آن می توانند در راستای شفقت و رحمت اسالمی، برخی از اموال 
دولتــی و عمومــی  از جمله انفال و غنایم را برای افــراد خاص با توجه به 
فعالیت های میدانی تحلیل کننــد و اجازه مصرف به آنها بدهند. این گونه 
اســت که نوعی تشویق برای کسانی می شود که در برخی عرصه ها به ویژه 
نبرد و فعالیت های جهادی حتی جهاد اقتصادی با خطرپذیری به حمایت 
از نظام سیاسی پرداخته و امت را یاری رسانیده اند.)انفال، آیه 69؛ المیزان، 
ج 9، ص 139( به نظر می رسد که حکم اولی در مصرف انفال به ویژه غنایم 
حرمت برای امت است؛ ولی خدا با رحمت و غفران خویش، تعدیلی را ایجاد 

کرده تا امت اسالم از آنها بهره مند شوند.)همان(
9. حمایت از یتیمان: از نشانه های رحمت و شفقت نظام اسالمی آن 
است که در حمایت از یتیمان و صالحان اقدام کند)کهف، آیه 82( و برای 
دفاع از مستضعفان و مظلومان حتی دست به اقدامات نظامی  علیه ظالمان 

و مستکبران بزند.)نساء، آیه 75(
10. دلجویی برای رفع کینه ها: مسئوالن نظام اسالمی می بایست برای 
رفع کینه اقداماتی را انجام دهند و با دلجویی بستری برای آن فراهم آورند 
تا امت و نظام سیاسی همدالنه در کنار هم در مسیر تحقق اهداف متعالی 

اسالم و نظام اسالمی گام بردارند.)حشر، آیه 10(
11. سقوط حدود: در نظام اسالمی مسئوالن در مواردی که شخص 
یا  اشخاص توبه کردند، می بایســت از اجرای حدود خودداری کنند. البته 
این ســقوط حدود قبل از دســتگیری و اطالع مسئوالن از جرم و جنایت 
فرد اســت.)مائده، آیات 38 و 39( باید توجه داشت که در این موارد نظام 
سیاسی می تواند بر اساس مصالح عالی نظام از مجرمانی که توبه کرده و راه 
دیگری را با اصالح عمل خویش برگزیده اند، گذشــت کند و اجرای احکام 

کیفری یا حقوقی را متوقف سازد.
12. مصالحه: نظام اسالمی برای حفظ جان و مال و عرض امت اسالم، 
گاه تن به مصالحه می دهد. این مصالحه برای اهدافی از جمله ایجاد شرائط 
الزم برای اسالم آوری، توبه و بازگشت به مسیر اسالم و صراط مستقیم آن 

انجام می شــود و مصالح بزرگ تر امت مدنظر قرار می گیرد.)فتح، آیه 25؛ 
مجمع البیان، ج 9-10، ص 186(

13.  بازگشت به مسیر امام امت: از نشانه های رحمت و شفقت نظام 
اســالمی ایجاد فرصت برای بازگشت افراد عاصی امت به مسیر امام امت و 

رهبری الهی آن است.)نساء، آیه 83؛ مجمع البیان، ج 3-  4، ص 126(
14. نرم خویی: رهبری و مســئوالن نظام سیاسی بر اساس رحمت و 
شفقت الهی است که با مردمان نرمخو هستند و به دور از هرگونه خشونت 

کالمی  و رفتاری با امت برخورد می کنند.)آل عمران، آیه 159(
15. مشورت: از دیگر نشانه های رحمت و شفقت رهبری و مسئوالن 
نظام اسالمی، مشــاوره گیری از امت در کارهای مهم اجتماعی و سیاسی 

است.)همان(
16. معافیت: برخورداری برخی از افراد امت از برخی از معافیت ها در 
زمینه های گوناگون از جمله شرکت در جهاد، از جلوه ها و نشانه های رحمت 

و شفقت نظام اسالمی است.)توبه، آیه 91(
در آیات قرآن جلوه ها  و نشانه های بسیار دیگری می توان یافت که بیانگر 
گستره رحمت در نظام اسالمی است. اما از آنجا که بیان همه آنها بیرون از 

حوصله این مقاله است به همین میزان بسنده می شود.
بهره مندان از شفقت و رحمت نظام اسالمی

پرســش این اســت که چه کسانی از رحمت و شــفقت نظام اسالمی 
برخوردار می شوند؟ خدا به این پرسش در آیات گوناگونی پاسخ داده است. 

از جمله این افراد می توان به موارد زیر  اشاره کرد:
1. مطیعان از خدا و پیامبر: از نظر آموزه های وحیانی کسانی از رحمت 
الهی و در طول آن رحمت و شــفقت مســئوالن و رهبران نظام سیاســی 
برخوردار می شوند که در عمل سیاسی مطیع رهبری باشند و به مخالفت 
نپردازند.)آل عمران، آیات 31 و 32 و  132؛ توبه، آیه71؛ حجرات، آیه 14(

2. اعتراف به گناه: کسانی که اصل گناه و خطای خویش را می پذیرند 
و دنبــال اصالح می روند. چنین افــرادی به طور خاص مورد رحمت نظام 
اســالمی قرار می گیرند و از خطای آنان گذشت می شود.)توبه، آیه 102( 
از نظر قرآن، گناهکاران از جمله  اشــاعه دهندگان فحشا و فساد در میان 
مؤمنان)نور، آیات 19 و 20(، متجاوزان به حدود الهی و قوانین اسالمی)بقره، 
آیه 178(، مجرمان)انعام، آیه 147(، توطئه گران و شایعه سازان)نور، آیات 
11 و 14( از جمله کســانی هستند که از رحمت خداوند و نظام اسالمی 
بی بهره هستند؛ اما همین ها اگر توبه کرده و به گناه خویش اعتراف کنند، 
از رحمت و شفقت نظام اسالمی برخوردار شده و در مجازات آنان تخفیف 

داده می شود.
3. اصالح خطاها: همچنین کسانی که فساد خویش را اصالح می کنند و 
بر آن هستند تا در مسیر درست گام بردارند، از رحمت و شفقت نظام اسالمی 

برخوردار می شوند.)بقره، آیه 160؛ آل عمران، آیه 89؛ نور، آیات4 و 5(
4. اعراض از گناهکاران: هرگونه اعراض از گناهکاران به معنای تغییر 
رویکرد به شــمار می آید که موجب بهره مندی شخص از رحمت و شفقت 

اسالمی نظام اسالمی خواهد شد.)اسراء، آیات 27 و 28(
5.  ترک جنگ و خشونت و فتنه گری: از دیگر عواملی که موجب 
می شود تا افراد از رحمت و شفقت نظام اسالمی برخوردار شوند،  ترک جنگ 
و خشونت و فتنه گری و آشوب است.)بقره، آیات 191 و 192( کسانی که 
در اعتراضات به دور از هرگونه خشونتی شرکت می کنند، در امان و امنیت 
اســالم هستند؛ اما کسانی که شــیوه محاربه و جنگ را در پیش گرفته و 
فتنه گری و آشوب به پا می کنند، تا زمانی که به این عمل زشت خود ادامه 
می دهند، محارب و مفســد فی االرض شناخته شده و حکم قتل برای آنان 
صادر می شــود، اما هر گاه از آن توبه کنند و از میدان فتنه گری و آشــوب 
بیرون روند، از ســوی نظام اسالمی مورد مالطفت و شفقت و رحمت قرار 
گرفته و اعمال گذشته شان عفو می شود.)بقره، آیات 191 و 192؛ الکّشاف، 

زمخشری، ج 1، ص236(
در آیات قرآن کسانی دیگر نیز مشموالن رحمت الهی معرفی شده اند 
که برای جلوگیری از طوالنی شدن در اینجا به همین مقدار بسنده می شود.
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