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در پی برگزاری مراسم خاک سپاری سردار سلیمانی در کرمان؛

فرودگاه کرمان برای افزایش پروازها اعالم آمادگی کرد
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پیام مدیرعامل و کارکنان شرکت
 معدنی و صنعتی گلگهر 

به مناسبت شهادت سردار سلیمانی: 

»بهشت؛ پاداش معامله

 با خداست«

 مسئول کمیته مراسم ستاد تشییع 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛  

پذیرایی 500موکب از عزاداران

کرمان   سپهبد شهید سلیمانی در 

 رئیس کل دادگستری استان : 
ترور سپهبد حاج  قاسم  سلیمانی

 از مصادیق  بارز تروریسم دولتی است
متن در صفحه دوم

یادداشتی به قلم یحیی فتح نجات: 

سید الشهدای امنیت ملی
 به جاودانگی پیوست 

آگهی مزایده فروش اراضی بنیاد فرهنگی 
قدس کرمان )مرحله چهارم نوبت دوم(

به موجب مصوبه مورخه 98/5/13 هیأت امنا بنیاد فرهنگی قدس کرمان و براساس بند 3 ماده 8 و ماده 19 آیین نامه مالی 
و معامالتی بنیاد مذکور این بنیاد در نظر دارد به منظور کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزش و 
پرورش استان کرمان قطعاتی از اراضی ملکی خود واقع در بلوار کوثر غربی )حسن آباد( را از طریق مزایده به فروش برساند 
از داوطلبین شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط مزایده و بازدید از اراضی مذکور و تحویل اسناد 
بلوار جمهوری اسالمی کرمان روبروی  بنیاد واقع در  تا 12 صبح( به دفتر  اداری )8  تاریخ 98/10/21 در ساعات  تا  مزایده 

دانشکده فنی )هتل آسمان( مراجعه و یا با تلفن های 32116871 - 6 - 32119475 تماس حاصل نمایند. 
بنیاد فرهنگی قدس 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد تعدادی الکترو موتور و پمپ شناور مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان 
یا نمایندگان رسمی آنها خریداری نماید. لذا واجدین شرایط می توانند با ارائه معرفی نامه از تاریخ 15/ 98/10 لغایت تاریخ 
98/10/17 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس کرمان انتهای بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان - مدیریت 

بازرگانی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد : 15/146/195/500

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 757/310/000 ریال به صورت ضمانت بانکی ) فرآیند ارجاع کار( یا نقدی در وجه 
شرکت آب و فاضالب کرمان

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 98/10/29
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 10 مورخ 98/10/30

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.
محل تامین اعتبار: منابع داخلی ) به صورت نقدی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه شماره 
ب/52- 98/38 )نوبت دوم( شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

)سهامی خاص( 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
وزارت نیرو

تسلیت

شهادت سردار بزرگ، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را، که نماد مجاهد در راه خدا و مبارز با 
ظلم و استعمار بود، به حضرت ولی عصر )عج(، مقام معظم رهبری، خانواده و هم رزمان و دوستداران ایشان 

شرکت سیمرغ کرمانو همه ایرانیان و مردم آزاده جهان تسلیت می گوییم.

تسلیت 

کسپاری پیکر مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ کرمان پیش از برگزاری آیین تشییع و خا روایت »کرمان امروز« از حال و هوای 

متن کامل در صفحه سوم

کرمان یکپارچه آغوش است
     دراین  روزها شهر کرمان سراسر رنگ سیاه به خود گرفته است و در و دیوار شهر  پوشیده از پارچه ها و پرچم های مشکی است. کرمانیان غم شهادت سردار محبوب دل ها سپهبد شهید حاج  قاسم  سلیمانی را به دل دارند و 
در انتظار صبح  سه شنبه هستند تا با فرزند دلیر کرمان زمین، سیاووش و مالک اشتر زمانه دیدار تازه کنند و بدرقه سفر بهشتی او شوند. در باره این رخداد مهم مسئول کمیته مراسم ستاد تشییع سردار سلیمانی در کرمان گفت: 

صبح سه شنبه ساعت ۷ و 30 دقیقه مراسم بدرقه و تشییع از میدان آزادی، خیابان شریعتی، میدان شهدا آغاز و نهایتا در گلزار شهدای شهر کرمان پیکر مطهر سردار به خاک سپرده خواهد شد و....

صفحه چهارممتن در صفحه هشتم

در رثای شهادت سردار حاج  قاسم  سلیمانی؛

عاقبت او هم دگر پروانه شد

شعر شاعر هندوستانی 
برای حاج قاسم

اعالممحدودیتهای

ترافیکیکرمان

درتشییعپیکر

سردارشهیدسلیمانی

 صفحه  دوم

 صفحه  چهارم

گزارش»کرمانامروز«ازمراسم
رونماییازجدیدترین

مجموعهشعر»حامدحسینخانی«
باعنوان»پروازدرپیله«

کرمان: کتاب درنمایشگاه

ناشناخته های 
شاعرانگی
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اخبار استان

اتحادیه / شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان آب و فاضالب کرمان به شماره ثبت 
3912 شناسه ملی 10630113405 شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
/ عادی به طور فوق العاده نوبت اول این اتحادیه / تعاونی در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 

1398/11/15 در محل بلوار 22 بهمن سالن اجتماعات آب  و فاضالب تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

ضمنا: 1- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ 98/11/14 به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل 
دفتر تعاونی مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( ضمنا 

ساعت 9 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
متقاضی  که  افرادی  باشد  بازرسان  با  مدیره  هیأت  انتخاب  جلسه  دستور  در  چنانچه   -2
کاندیداتوری سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ 98/10/22 جهت ثبت نام به محل 

دفتر تعاونی مراجعه نمایند. 
دستورجلسه: 1- انتخاب بازرس یا بازرسان 2- ارائه گزارش بازرس3- انتخاب اعضای هیات 
مدیره 4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 5- ارائه گزارش هیات مدیره 6- رسیدگی به ترازنامه و 

حساب سود و زیان عملکردها و تصویب صورت های مالی 
هیات مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه - عادی به طور فوق العاده نوبت اول 

اهدای خون سالم 
اهدای زندگی

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان گفت: فرودگاه بین المللی کرمان 
خاکسپاری  و  تشییع  مراسم  مهمانان  پذیرایی  برای  را  خود  آمادگی 
را  است  نیاز  که  پرواز  تعداد  هر  به  سلیمانی  قاسم  سردار شهید حاج 
اعالم کرده و هیچ مشکلی در خصوص افزایش تعداد پروازها در روزهای 

دوشنبه و سه شنبه هفته جاری نداریم.
»علی قاسم زاده« در گفت و گو با ایسنا، ضمن تسلیت شهادت سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی درباره آمادگی این فرودگاه برای افزایش پروازهای 
ورود به کرمان در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری گفت: یک 
سری پروازهایی برای حضور مردم در مراسم تشییع سردار سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی برنامه ریزی کردیم.
وی ادامه داد: فرودگاه بین المللی کرمان آمادگی خود را برای پذیرایی 
مهمانان مراسم تشییع و خاکسپاری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
به هر تعداد پرواز که نیاز است را اعالم کرده و هیچ مشکلی در خصوص 
جاری  هفته  شنبه  سه  و  دوشنبه  روزهای  در  پروازها  تعداد  افزایش 

نداریم.
به گزارش ایسنا؛ پیش بینی شده است برای مراسم تشییع و خاکسپاری 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی مهمانانی از کشورهای عراق، لبنان، 
سوریه، یمن، نیجریه و اعضای جبهه مقاومت به شهر کرمان سفر کنند.

گفت:بر  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
ترور سپهبد  المللی  بین  ومقررات  اساس ضوابط 
حاج قاسم سلیمانی و همراهان وی یک جنایت 
جنگی تلقی می شود و از مصادیق بارز تروریسم 
دولتی است. به گزارش خبرنگار گروه استان های 
موحد  یداهلل  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
جلسه  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
کرمان  استان  کل  دادگستری  معاونان  شورای 
ضمن عرض تسلیت شهادت سردار بزرگ جهان 
اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی به محضر امام 
العالی(،  زمان )عج(، رهبر معظم انقالب )مدظله 
کریمان  دیار  پرور  شهید  مردم  و  اسالمی  امت 
جمهور  رئیس  دستور  به  که  جنایت  گفت:این 
نقض  افتاد  اتفاق  منطقه  در  آن  عوامل  و  آمریکا 
نقض  مخصوصا  و  المللی  بین  مقررات  تمامی 

حاکمیت کشور عراق است.

کرمان  استان  در  قضائی  دستگاه  عالی  نماینده 
المللی  بین  ومقررات  ضوابط  اساس  داد:بر  ادامه 
جنایت  یک  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  ترور 
جنگی تلقی می شود و از مصادیق بارز تروریسم 

دولتی است.
نگاه  این حادثه  به  زاویه ای  و  بعد  هر  افزود:از  او 
این جنایت علیه بشریت و آزادی خواهان  کنیم 
آمرین  و  عاملین  باید  قطعا  و  است  اسالم  جهان 

این جنایت به سزای عمل ننگین شان برسند.
موحد با اشاره به اینکه شهید سلیمانی یک نماد 
از ارزش های الهی بود، افزود:این شخصیت جامع 
استکبار ستیزی،  در  کامل  الگوی  وارسته یک  و 
خدمت  و  وشهادت  ایثار  اهلل،  سبیل  فی  جهاد 
ویژه  همین  و  می شود؛  تلقی  مردم  به  جهادی 
گی ها وی را به یک شخصیت محبوب برای تمام 
ایران  مردم  مخصوصا  و  جهان  خواهان  آزادی 

اسالمی تبدیل کرد.
بر  تاکید  با  کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
اینکه با شهادت ایشان راه جبهه مقاومت متوقف 
برکت  با  حیات  که  گفت:همانگونه  نمی شود، 
جهانی  استکبار  ماندن  خواب  سلیمانی  شهید 
بود قطعا خون مطهر  را آشفته کرده  در منطقه 
این شهید، استکبار جهانی در منطقه را به ورطه 

نابودی و هولناکی خواهد کشاند.
گفت:یقینا  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
جوانان  رگ های  در  سلیمانی  قاسم  حاج  خون 
غیور و متدین جهان اسالم جریان دارد و هزاران 
حاج قاسم در منطقه حضور دارند و آماده اند راه 

شهید سلیمانی را ادامه دهند.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان در پایان 
برای  تاریخی  اسطوره  یک  سلیمانی  گفت:شهید 

ملت ایران بوده و خواهد ماند.

در پی برگزاری مراسم خاک سپاری سردار سلیمانی در کرمان؛

فرودگاه کرمان برای افزایش پروازها اعالم آمادگی کرد

 رئیس کل دادگستری استان : 
ترور سپهبد حاج  قاسم  سلیمانی

 از مصادیق  بارز تروریسم دولتی است

خبر
پیام مدیرعامل و کارکنان شرکت معدنی و صنعتی گلگهر 

به مناسبت شهادت سردار سلیمانی: 

»بهشت؛ پاداش معامله با خداست«
 »إِنَّ هللاَ اْشَتَرٰی ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن أَنُفَسُهْم َو أَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم اْلَجنََّة یَُقاِتلُوَن ِفی َسِبیِل 

هللاِ َفَیْقتُلُوَن َو یُْقَتلُوَن «
در برابر مجاهدت در راه خدا و از خود گذشتگی برای سعادت مومنین آنچه وجود دارد 

و خداوند متعال نیز به آن وعده داده است، همانا رضای او، بهشت و پیروزی است.
مجاهدت  و  می اندیشیدند  آن  به  سلیمانی  قاسم  حاج  سرافراز  سردار  که  آنچه   
می نمودند، چیزی جز رضای پروردگار، سرافرازی کشور عزیزمان و مجاهدت در راه 
خدا نبوده است و اینک به آن وعده الهی که بهشت و رستگاری است دست یافته و 
سرافرازتر از همیشه در نزد خدا، هم رزمان، هم وطنان و همه جهانیانی است که برای 

آزادگی و بر علیه ظلم ایستاده اند.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ گل گهر با کمال تاثر و تالم شهادت بزرگ مرد 
میدان های حق علیه  باطل سردار بزرگ انقالب سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
را محضر رهبر معظم انقالب، همه مسلمین جهان، هم وطنان، شهروندان سیرجانی و 

خانواده گرانقدر ایشان خصوصا اخوی گرامی  ایشان تبریک و تسلیت عرض میکنم.
بدون شک شهادت این سرباز مطیع والیت و فرمانده فداکار شجاع و بی نظیر نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی  آغازگر راهی نو در راه مجاهدت، فداکاری و 
نقش آفرینی های ماندگار و پرافتخار و اعتالی اسالم و دفاع از حریم قرآن و اهل بیت 

عصمت و طهارت خواهد بود.
جمشید مالرحمان
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

دیدار نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان 
با خانواده سردار شهید سلیمانی

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان و استاندار کرمان به دیدار خانواده سردار 
شهید سلیمانی رفتند.

نماینده  علیدادی سلیمانی  آن الین حجت االسالم حسن  کرمان شهر  گزارش  به 
ولی فقیه و امام جمعه کرمان و محمد جواد فدائی استاندار کرمان برای عرض 
قدس  نیروی  فرمانده شهید  سلیمانی  قاسم  سپهبد  سردار  خانواده  به  تسلیت 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در منزل ایشان حضور یافتند.
این دیدار ضمن  استاندار کرمان در  و  امام جمعه کرمان  و  فقیه  نماینده ولی 
عرض تسلیت به خانواده سردار شهید سلیمانی، به نمایندگی از مردم استان نیز 
مراتب تسلیت و همدردی اهالی دیار کریمان را به اطالع خانواده و بازماندگان 

سردار رشید اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی رساندند.

اعالم محدودیت های ترافیکی کرمان

 در تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی
شنبه  سه  روز  در  گفت:  کرمان  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  جانشین 
کرمان  در  سلیمانی  سردار  مطهر  پیکر  تشییع  مراسم  برگزاری  با  همزمان 
جانشین  نژاد  ساالری  رضا  سرهنگ  شود.  می  اعمال  ترافیکی  محدودیت های 
پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: در روز سه شنبه همزمان با مراسم 
با شکوه تشییع شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان محدودیت های 
میدان  تا  آزادی  میدان  از  تشییع  مسیر  افزود:  او  شد.  خواهد  اعمال  ترافیکی 
شهدا و از میدان شهدا تا خیابان شهدا و نهایتا گلزار شهدای کرمان خواهد بود.

سرهنگ ساالری تصریح کرد: با توجه به حجم باالی ترافیک در شهر کرمان، 
ورود کامیون از تمامی ورودی ها ی شهر به مرکز شهر ممنوع است.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان افزود: همچنین در محدوده 
گلزار شهدا تا جنگل قائم تمامی ورودی ها برای وسایل نقلیه مسدود است.

اوبیان کرد: محدوده زمانی برای اعمال محدودیت های ترافیکی از ساعت 6 صبح 
سه شنبه 1۷ دی ماه تا پایان مراسم خواهد بود.

سرهنگ ساالری تصریح کرد: همچنین در بزرگراه شمالی شهر کرمان و سایر 
بزرگراه های منتهی به شهر نیز محدودیت هایی اعمال خواهد شد.

مسئول کمیته مراسم ستاد تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
از  پذیرایی  منظور  به  موکب   200 تاکنون  اینکه  بیان  با  کرمان  در 

آمادگی  اعالم  کرمان  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد شهید  عزاداران 
افزون  می شود  بینی  پیش  ها،  درخواست  به  توجه  با  گفت:  اند  کرده 
بر 500 موکب در روز تشییع سردار دلها در طول مسیر به عزاداران 

خدمات رسانی کنند.
مهدی صدفی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه موکب های 
زیادی برای میزبانی از عزاداران سپهبد شهید سلیمانی از اقصی نقاط 
استان به کرمان می آیند افزود: ضمن تشکر از این همراهی موکب ها 
در خواست می شود برای حضور در مراسم با کمیته پذیرایی و ستاد 

برگزاری مراسم تشییع هماهنگ باشند.
مناسبت  به  گذشته  روزهای  مختلفی طی  های  برنامه  داد:  ادامه  وی 
شهادت پر افتخار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حسینیه ثاراهلل 

شهر کرمان توسط اقشار و گروه های مختلف در حال اجرا است.

حسینیه  در  سلیمانی  سپهبد  عزاداری  های  برنامه  کرد:  اظهار  وی 
ثاراهلل هر روز از ساعت 9 و 30 دقیقه و بعد از ظهر نیز از ساعت 15 و 

30 دقیقه همراه با  اقامه نماز برگزار می شود. 
مسئول کمیته مراسم ستاد تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
تصریح کرد: مراسم سردار دلها از سوی اقشار مختلف مردم از جمله 
مسلح  نیروی  و  مساجد  های  کانون  مذهبی،  های  هیات  فرهنگیان، 

برگزار می شود.
وی گفت: برنامه های بعد از تشییع پیکر مطهر سردار دلها فردا اعالم 

می شود.
مسئول کمیته مراسم ستاد تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
گفت: مردم کرمان آمادگی خود را برای پذیرایی از عزاداران و دوستان 

سپهبد شهید سلیمانی اعالم کرده اند.

 مسئول کمیته مراسم ستاد تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛  

پذیرایی 500موکب از عزاداران سپهبد شهید سلیمانی در کرمان 

شهرداری خورسند در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر به شماره 2098090909000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/10/14 می باشد. 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12 روز سه شنبه تاریخ 98/11/01   زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 صبح روز شنبه تاریخ 98/11/5

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس شهربابک - 
خورسند خیابان حافظ کدپستی ۷۷55184۷۷۷ تلفن 34143291

اطالت تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
www.setadiran.ir   دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768    آدرس سایت ستاد ایران

داوود منگلی - شهردار خورسند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

گواهینامه پایان تحصیالت اینجانب :  مطهره احمدنژاد   فرزند:   اسماعیل   
به شماره شناسنامه : 2980146331  صادره از  کرمان در مقطع  

کاردانی  رشته نقشه کشی معماری  صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
سما کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بدینوسیله از تمامی اعضای محترم انجمن خرمای استان کرمان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه این انجمن در روز 

یکشنبه مورخ 98/11/13 ساعت 10 لغایت 12 حضور بهم رسانند.
مکان: میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسالمی نرسیده به 20 متری 
نادر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان سالن کنفرانس 

شماره 1
دستور جلسه :

1- ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره 
2- ارایه صورت هاي مالي و گزارش بازرس و تصویب صورت هاي مالي 

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
4- تصویب ورودیه و حق عضویت سالیانه

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار   6- سایر موارد
»هیات مدیره انجمن«

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد 
ازطریق مزایده عمومی تعداد2 دستگاه 
کامیون کمپرسی ولووN12مدل 1983 
اسقاطی را بفروش برساند جهت اطالعات 
بیشتر با مدیریت بازرگانی شرکت ارفع 
 09133403813 شماره   با  سازان 

تماس حاصل فرمایند

آگهی مفقودی 

آگهی فراخوان مجمع عمومی عادی 
ساالنه انجمن خرمای استان کرمان

آگهی مزایده عمومی 

نیاز  بر  به اطالع می رساند، شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد برخی اقالم مازاد  بدین وسیله 
اتصاالت  برقی،  وسایل  انواع  رولیک،  بلبرینگ،  صنعتی،  قطعات  جمله  از  را  خود  مرکزی  انبار 
به عمل می آید  متقاضیان واجد شرایط دعوت  از  لذا  برساند.  به فروش  مزایده  از طریق  را   ... و  لوله 
در  با  شرایط  از  اطالع  و  مزایده  در  شرکت  اسناد  دریافت  جهت   98/10/21 تاریخ  تا  حداکثر 
شماره  جاری  حساب  به  واریز  کارشناسی  قیمت  از  درصد   5 مبلغ  به  واریزی  فیش  داشتن  دست 
به  مدوار  معدنی  تولیدی  شرکت  نام  به  سرچشمه  مس  شعبه  صادرات  بانک   01119111862005 
آدرس رفسنجان شهر مس سرچشمه خیابان نسترن 2 پالک 13 دفتر مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره های 

56 - 34312764 - 034 با آقای احمدی تماس حاصل فرمایید.
شایان به ذکر است به کلیه آیتم ها هزینه آگهی و مالیات برارزش افزوده اضافه می گردد.

آگهی مزایده شماره 392 ص 98 نوبت دوم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مهدیه یزدانی فر به موجب 220627-- 1394/04/20 تنظیمی دفترخانه 38 کرمان از طرف لیلی / کریمدادی فرزند مرحوم قنبر شماره شناسنامه 31 
تاریخ تولد 1357/06/01 صادره از کرمان دارای شماره ملی 2993252291 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان پالک 4231 فرعی از 2976 بخش 3 کرمان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 
چاپی 421237 سری ب سال 90 که در صفحه 172 دفتر امالک جلد 340 ذیل شماره 82339 ثبت گردیده و بموجب رهنی شماره 12470 مورخ 1392/06/18 که به نفع بانک مسکن صدوقی به 
مبلغ 505314377 به مدت 144 ثبت شده . ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضاء شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت سرقت مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده 
لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند 

در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/10/17
1444 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک منطقه 2 کرمان 
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یک وکیل خوب چگونه وکیلی است؟ 
سرویس حقوق و قضا کرمان امروز

حتما خیلی از شما در زندگی درگیر کار های حقوقی شده اید و متوجه 
شدید که به تنهایی نمی توانید از عهده ی مسائل پیچیده ی حقوقی بربیایید 
تا در کار  نیاز دارید  با تجربه در این حوزه  و به یک شخص متخصص و 

خود موفق شوید.
برای شما مطرح می شود: وکیل خوب کیست؟  اینجاست که سئواالتی 
وکیل خوب چه ویژگی هایی دارد؟ چطور یک وکیل متخصص پیدا کنم؟ 

وکیل پایه یک بهتر است یا پایه دو؟ چه نوع وکالیی داریم؟
در این مطلب سعی کردیم به همه ی این سواالت پاسخ دهیم.

 وکیل چه کسی است؟
دیگری  شخص  طرف  از  که  است  کسی  جانشین  یا  نماینده  یا  وکیل 

حقوقی یا حقیقی برای عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می شود.
انواع وکیل

وکیل انواع مختلفی دارد که هرکدام در امور مربوط به خودشان مهارت 
دارند. همچنین شغل وکالت نیز مثل سایر صنف ها دارای دسته بندی ها و 

درجاتی است که در ادامه آن ها را برای شما مشخص می کنیم.
وکیل دادگستری یا قضایی

به همین علت حق  و  داشته  وکالت  پروانه  که  گفته می شود  وکیلی  به 
وکالت از اشخاص را در دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه 
شخصی بتواند وکیل دادگستری شود، باید در رشته حقوق تحصیل کرده 
و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکالی دادگستری یا مرکز 
امور وکال و کارشناسان قوه قضائیه، پروانه وکالت دادگستری دریافت کند.

وکیل اداری
به هر شخصی گفته می شود که به موجب یک قرارداد وکالت اداری )که 
ممکن است دست نویس باشد یا در دفاتر اسناد رسمی امضا شده باشد( 
وکیل کاری شخصی شده است تا در ادارات مختلف، کار های اداری شخص 
دیگری را انجام دهد. توجه داشته باشید که اوال، وکیل اداری می تواند هر 
شخصی، با سواد یا بیسواد، با هر نوع تحصیالت و هر سابقه ای باشد و هیچ 

مجوز یا ویژگی خاصی در وکیل اداری مورد نیاز نیست.

دوما، وکیل اداری صرفا حق مراجعه به ادارات را دارد و به هیچ وجه حق 
وکالت در مراجع قضایی، ارائه مشاوره حقوقی، مداخله در کار های قضایی و 
دفاع از موکل در دادگاه را ندارد و همانطور که گفته شد، در صورت مداخله 

در این امور وفق قانون وکالت مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
وکیل پایه یک دادگستری

وکالی پایه یک دادگستری بهترین و مجرب ترین نوع وکال از حیث تجربه 
و سلسله مراتب در بین انواع وکال هستند. وکیل پایه یک دادگستری برای 

اینکه بتواند به این درجه در حرفه خود برسد باید:
• حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق باشد.

• در آزمون دشوار و طاقت فرسای »وکالت« شرکت کرده و از بین ده ها 
هزار نفر پذیرفته شده باشد.

استعالمات مختلف  اساس  بر  او  • صالحیت عمومی، اخالقی و مذهبی 
تایید شده باشد.

• دوره دشوار کارآموزی وکالت و تکالیف مختلف آن را که حدود دو سال 
است سپری کرده باشد.

• دوره وکالت پایه دو دادگستری را تمام نموده باشد. )فقط وکالی ماده 
)۱۸۷

• آزمون های متعدد تشریحی و مصاحبه های علمی )موسوم به اختبار( را 
با موفقیت پشت سر گذرانده باشد.

افرادی که بتوانند این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارند، در نهایت 
درجه »وکیل پایه یک دادگستری« را دریافت می نمایند. وکالی پایه یک 
می توانند در تمامی محاکم حقوقی و کیفری، در تمام دادگاه ها و در تمام 
برای  محدودیتی  هیچ  و  کرده  شرکت  قضایی  رسیدگی  مختلف  مراحل 

پذیرش وکالت افراد یا شرکت ها ندارند.
 وکیل پایه ۲ دادگستری

وکالی پایه دو دارای اختیارات محدودتری هستند. وکیل پایه دو صرفا 
حق شرکت در محاکم کیفری را دارد که به جرم های تعزیری مستوجب 
حبس کمتر از ۱۰ سال و شالق و جزای نقدی و اقدامات تامینی رسیدگی 
می کنند. همچنین، اختیارات وکیل پایه دو در محاکم حقوقی نیز محدودتر 
است. وکیل پایه دو صرفا می تواند در محاکم حقوقی با خواسته کمتر از 

۵۰۰ میلیون ریال و یا در پرونده هایی با خواسته غیر مالی )به استثنای 
دعاوی مربوط به اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، اثبات و نفی نسب( 

پرونده قبول نموده و وکالت انجام دهد.
نکته مهم اینست که صرفا وکالی مرکز امور مشاوران و وکالی قوه قضائیه 
پایه  به درجه وکالت  از رسیدن  از گذراندن دوره کارآموزی و پیش  پس 
یک دادگستری، پروانه وکالت پایه دو را دریافت می کنند و وکالی کانون 
وکالی دادگستری، مستقیما پس از طی دوره کارآموزی، وکیل پایه یک 

شناخته می شوند.
ویژگی های وکیل خوب

وکیل امانت دار
وکیل هم مثل پزشک محرم اسرار است و ممکن است به سبب ماهیت 
شغلی خود با واقعیت ها و اسرار زیادی از سوی موکلین خود روبه رو شود 
که اخالق حرفه ای ایجاب می نماید که اسرار را به هیچ وجه و تحت هیچ 

شرایطی فاش نکند.
وکیل متخصص

او  تخصص  می توان  را  خوب  وکیل  یک  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
دانست. امروزه تمام کار ها تخصصی تر شده و کیفیت خدمات قابل ارائه در 

تمام رشته های علمی، به شکل قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است.
جدی،  کسالت های  و  بیماری  با  مواجهه  در  مردم  که  می بینیم  همواره 

به دنبال پزشک متخصص یا فوق تخصص می گردند. همین موضوع در 
مسائل دیگر هم قابل مشاهده است.

با این حال، متاسفانه وکالت که حرفه ای بسیار دقیق و پیچیده محسوب 
می شود در ایران به شکل عمومی و غیر تخصصی انجام می شود. پس یکی 
لحاظ شود،  باید  انتخاب یک وکیل خوب  در  معیار هایی که  از مهم ترین 

تخصص و آگاهی علمی او در همان موضوع است.
 وکیل باتجربه

چه بسیار وکالیی که به دلیل تجربیات متعدد در پرونده های حقوقی با 
یک موضوع خاص، راه حل هایی برای مشکالت حقوقی شما می شناسند 

که وکالی دیگر از آن بی خبر هستند.
مشکل  سنتی  ابزار های  با  وکیل  یک  تجربه  شناسایی  که  است  درست 
است، اما شما باید با مقایسه کردن و پرس وجو، وکیل باتجربه در حوزه ی 

مورد بررسی را پیدا کنید.
وکیل صادق و درستکار

دارد،  شغلی  ارتقای  و  پیشرفت  در  بسزایی  تاثیر  راستگویی،  و  صداقت 
صداقت در این حرفه هم از مهمترین اصول کاری است. یک وکیل صادق 
و درستکار فقط به فکر حق الوکاله ی خود نبوده و موکل را بی خودی درگیر 

پروسه های طوالنی و وقت گیر نمی کند.
وکیل با روابط  عمومی قوی

باشد،  با سایرین  موثر  و  ارتباط سریع  برقراری  قدرت  دارای  وکیلی که 
احتمال موفقیت بیشتری را در کار خود رقم می زند. از سویی، وکیل دارای 
دارد  دسترسی  خود  همکاران  و  دوستان  از  شبکه ای  به  قوی  ارتباطات 
که می تواند با مشورت و کسب نظر تخصصی از آن ها، از تجربیاتشان در 
پرونده های مشابه نیز استفاده کند. از سویی دیگر، چنین شخصی توانایی 
انتقال نظر و استدالل خود به قاضی  ارتباط موثر و  بیشتری در برقراری 
اثبات  به  را  راحت تر می تواند حقیقت  احتماالً  و  و کارمندان قضایی دارد 

برساند.
با توجه به این ویژگی ها می توانید بهترین وکیل را برای کار های حقوقی 

خود انتخاب کنید.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

سفر 
به هر دلیل و حتی یک روز تعطیل  بودم و  عاشق مسافرت 
عزم جزم می کردم و راهی سفر می شدم و کاری نداشتم 
آیا وسیله نقلیه ام توان این همه سفر را دارد فقط بنزین برایش 
فراهم می کردم و چون روغن سوز هم بود چند لیتر روغن هم 
همراه خود برمی داشتم. با همه این تفاسیر به محض برگشتن 
به شهر خودم سریع آن را به تعمیرگاه می بردم دیگر تعمیرکار 
هم از دست من و ماشینم کالفه شده بود تا دیروز که ماشین را 

پیش او بردم بعد از حال و احوال گفت »انشاهلل سفر آخرت«

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

کویر 
خسته

نگرانی  و  ترس  دچار  که  انسان  شخصیت  از  قسمت  آن 
و  داشته  نگه  خود  در  را  چیز  همه  دارد  دوست  باشد 
برای روز مبادا نگه دارد. زیرا از تمام شدن و تنها شدن 
همواره  کمبود  احساس  و  ترس  دلیل  به  دارد.  واهمه 
و  اضطراب  در  است  در جریان  آنچه که  از کم شدن 
نگرانی به سر می برد. همواره از حق خود بیشتر خواسته 
اما  بیندازد  چنگ  گیتی  ی  دامنه  بر  که  خواهد  می  و 
به  هر چه  به دست آوردن غروب  برای  آنکه  از  غافل 
مدام  و  نیاورده  دست  به  را  آن  برویم  خورشید  سمت 
در حال دور شدن است و از ما یک فاصله ی نامعلوم 
دارد. آدم هایی که کمبود درونی دارند با وجود فراهم 
بودن نیازهایشان از کم شدن آنچه که دارند در هراسند 
در صورتی که خوشبختی در نقطه ی مقابل ترس قرار 
داشته و ترس را برای خود تبدیل به لذت کرده است 
هرچند که از بیرون این منظره به شکل جنون و سادگی 
تا  دهد  می  تر  تازه  انرژی  یک  آدم  به  اما  آید  نظر  به 
بتواند وسعت بیشتری از عرصه ی زندگی را کشف کند 
می  پنهان  انبار  در  را  خود  های  داشته  ترسو  های  آدم 
نیست  و  و هست  گرفته  آتش  انبار  آن  شاید  که  کنند 
و  ها  داشته  از  بردن  لذت  برای  شود.  یکسان  خاک  با 
نداشته ها الزم است که آن ها را با دیگران سهیم شده 
اندوخته هایی که بیشتر از حد نیاز هستند مایه ی زحمت 
بوده و حتی منفجر می شوند. آینده نگری نباید تبدیل 
به چنین اشتباهی گردد. سهیم شدن با دیگران عالوه بر 
آنکه فرصتی برای فتح قلب ها خواهد بود به شخصیت 
با  که  را  آنچه  تا  داد  خواهد  بیشتری  استقامت  روح  و 
دیگران سهیم می شود واقعی تر پنداشته و به خاطرش 
مشکالت را تحمل کند همچنین آنچه را که از جهان به 
او می رسد. بهتر درک کند اینگونه با جهان یک تعامل 

احساسی خوب خواهد داشت.
خنده هایت زندگی را باز معنا می دهد 

من کویرم، خسته ام آغوش دریا می دهد 
انتخابت کرده ام تا دردهایم کم شود 

صد جماعت تا تو باشی راه فردا می دهد 
آشنایی کن که دردم کم شود از سینه ام 

عشق را پنهان نکن شاید مداوا می دهد 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از حال و هوای کرمان پیش از برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

کرمان یکپارچه آغوش است
سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

کرمان در سوگ سیاووش زمان
دراین  روزها شهر کرمان سراسر رنگ سیاه به خود گرفته 
است. در و دیوار شهر  پوشیده در پارچه ها و پرچم های 
آحاد  دارند.  تن  بر  مردم همگی جامه سیاه   است.  مشکی 
مردم کرمان در غم شهادت سردار محبوب دل ها سپهبد 
منتظر  و  نشسته  سوگ   به  سلیمانی  قاسم   حاج   شهید 
صبح  سه شنبه هستند تا با فرزند دلیر و شجاع این دیار و 
سیاووش و مالک اشترزمانه وداعی در خور مرام عشق کنند.

از بامداد جمعه که خبر شهادت افتخارآفرین سردار بزرگ 
راهپیمایی  و  با تجمع  اعالم شد مردم مومن کرمان  اسالم 
ترور  به  نسبت  را  خود  اعتراض  میادین،  و  ها  خیابان  در 
و  کردند  اعالم  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فقید  فرمانده 
در کنار اینها در جای جای شهر بنرها و پوسترهایی برای 
یادبود این شهید بزرگوار نصب شد. همچنین دلسوختگان 
و داغداران این حادثه جانکاه طی روزهای گذشته با حضور 
در حسینیه ثاراهلل با شکوه هر چه تمام تر مراسم عزاداری 

رابرگزار کردند.
یک هفته عزای عمومی در کرمان

استانداری  کریمان،  دیار  سرافراز  فرزند  شهادت  پی  در 
کرمان در بیانیه ای به مدت یک هفته عزای عمومی در این 
استان اعالم کرد. حجت االسالم حسن علیدادی  سلیمانی و 
محمد جواد فدایی در اطالعیه ای  تا جمعه بیستم دی ماه را 
در کرمان در سوگ سردار شهید حاج  قاسم سلیمانی عزای 
انقالب  معظم  رهبر  نیز  این  از  پیش  کردند.  اعالم  عمومی 
اسالمی در پی شهادت این سردار در کشور سه روز عزای 

عمومی اعالم کردند.
به همین مناسبت نیز آیین های سوگواری شهادت افتخار 
آفرین شهید  سلیمانی با حضور پرشور مردم انقالبی و مومن 
برگزاری  حال  در  همچنان  شده   اعالم  های  برنامه  طبق 
است. قرار است امروز صبح دوشنبه نیز از ساعت 9:3۰ تا 
همکاری  با  سوگواری  مراسم  ثاراهلل  در حسینیه  ظهر  اذان 
آموزش و پرورش و مدارس شهر کرمان برگزار شود. امشب 
نیزمردم برای وداع با پیکر شهید سردار حاج قاسم  سلیمانی 
در محل مصالی کرمان گرد هم می آیند و سه شنبه ۱۷ 
دی ماه نیز از ساعت ۷:3۰ صبح از میدان آزادی به سمت 
مردم  حماسی  و  رنگ  پر  حضور  با  شاهلل   ان  شهدا  گلزار 
کرمان پیکر پاک و مطهر این  شهید بزرگ  و عالیقدرتشییع 

و خاکسپاری خواهد شد.
تشییع پیکر سپهبد سلیمانی از آزادی تا مشتاق

در  سلیمانی  سردار  تشییع  ستاد  مراسم  کمیته  مسئول 
بزرگ  پیکر سردار  آیین تشییع  کرمان در تشریح جزییات 
حاج  قاسم  سلیمانی به خبرنگاران چنین گفت: صبح سه 
شنبه ساعت ۷ و 3۰ دقیقه مراسم تشییع از میدان آزادی، 
خیابان شریعتی، میدان شهدا آغاز و نهایتا در گلزار شهدای 

شهر کرمان به خاک سپرده خواهد شد.
با  وداع  مراسم  نیز  دوشنبه  امشب  گفت:  همچنین  وی 
شهر  )ع(  علی  امام  مصلی  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
نماز  از  بعد  بزرگوار  این شهید  پیکر مطهر  کنار  در  کرمان 

مغرب و عشاء برگزار می شود.
سردار  شهید  با  وداع  مراسم  بتوانیم  اگر  کرد:  بیان  وی 

سرتیپ دوم حسین پورجعفری در گلباف برگزار می کنیم اما 
مراسم تشییع این شهید همراه با شهید سلیمانی خواهد بود.

شهر  در  تشییع  مراسم  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  صدفی 
تشییع  ان شاهلل  کرد:  عنوان  شود،  برگزار  شکوه  با  کرمان 
از کشورها،  میلیونی را در شهر کرمان خواهیم داشت زیرا 
مراسم حضور خواهند  این  در  نیز  دیگر  مناطق  و  استان ها 

داشت.
در  سلیمانی  سردار  تشییع  ستاد  مراسم  کمیته  مسئول 
میزبانی  کرمان  مردم  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  کرمان 
آمادگی  اعالم  مردم  از  برخی  هر چند  باشند  داشته  خوبی 
کردند که منازلشان آماده پذیرایی از میهمانان هستند ضمن 
... نیز اعالم آمادگی  آنکه مهمانسراها، حسینیه ها و تکایا و 

برای میزبانی از مهمانان این مراسم کرده اند.
تشییع  مراسم  روز  در  رابر  و  کرمان  شهر  تعطیلی 

پیکر شهید قاسم سلیمانی در کرمان
مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی نیز از 
تعطیلی شهر کرمان و شهرستان رابر در روز مراسم تشییع 
پیکر شهید قاسم سلیمانی )سه شنبه ۱۷ دی ماه( خبر داد.

به  اشاره  با  ایسنا،  با  تقی زاده" در گفت وگو  "عباس  دکتر 
شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: روز تشییع پیکر 
سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی شهر کرمان و شهرستان 

رابر به غیر از مراکز پزشکی تعطیل عمومی هستند.
قاسم  حاج  سپهبد  پیکر  تشییع  روز  فعال  داد:  ادامه  وی 
ممکن  اما  اعالم شده  ماه  فردا سه شنبه ۱۷ دی  سلیمانی، 
است که تغییر یابد لذا روز تشییع تعطیلی عمومی در شهر 
و  نیستند(  تعطیل  کرمان  شهرستان  )بخش های  کرمان 

شهرستان رابر را داریم.

تشییع  پوشش  برای  خارجی  خبرنگار   ۳۰ حضور 
پیکر سپهبد سلیمانی در کرمان

 مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان با پوشش 
رسانه های جهانی همراه خواهد بود.

اطالع رسانی  و  رسانه  کمیته  مسئول  علیرمضانی،  احمد 
ستاد تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان 
به »کرمان نو« گفت که 3۰ خبرنگار خارجی برای پوشش 
مراسم تشییع پیکر شهید بزرگوار سپهبد سلیمانی به کرمان 

می آیند.
به گفته او سخنرانان و مقامات کشوری حاضر در مراسم 

تشییع در کرمان هنوز مشخص نشده اند.
طبق وصیت نامه، سنگ مزار سردار سلیمانی آماده 

می شود
چگونگی  درباره  نیز  کرمان  استان  شهید  بنیاد  مدیرکل 
قاسم   آرامگاه سردار شهید حاج  بر  قبر  آماده کردن سنگ 
سلیمانی گفت: همسر سردار شهید تاکید داشتند که طبق 
وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی، ایشان را در کنار مزار شهید 
روی  نامه  وصیت  همین  براساس  و  کنیم  دفن  یوسف الهی 
سنگ مزارشان نیز صرفا عنوان سرباز نوشته شود و ما نیز 

طبق همین وصیت نامه عمل خواهیم کرد.
"احمد گروهی" در گفت وگو با ایسنا، در خصوص انتشار 
سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  سردار  وصیت نامه  از  تصویری 
در فضای مجازی گفت: هم اکنون با خانواده ایشان صحبت 
قاسم  حاج  سردار  نامه  وصیت  از  بخش  این  آنها  و  کردم 
سلیمانی درباره محل مزار ایشان و سنگ قبرشان را تایید 

کردند.
وی ادامه داد: همسر سردار شهید تاکید داشتند که طبق 

وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی، ایشان را در کنار مزار شهید 
روی  نامه  وصیت  همین  براساس  و  کنیم  دفن  یوسف الهی 
سنگ مزارشان نیز صرفا عنوان سرباز نوشته شود و ما نیز 

طبق همین وصیت نامه عمل خواهیم کرد.
مدیرکل بنیاد شهید استان کرمان با اشاره به وصیت حاج 
ما  برای  نیز  ایشان  وصیت نامه  حتی  گفت:  سلیمانی  قاسم 
سنگ  روی  که  می گویند  ایشان  وقتی  است.  عبرتی  درس 
قبرم بنویسید سرباز و نه عبارت های عنوان دار، می خواهند 

بیاموزیم که عناوین و انتصاب ها هیچ ارزشی ندارند.
سخن آخر

در پایان این گزارش، سطور را با شعرزیبایی از میالد عرفان 
پور که در فقدان جانکاه  شهید سپهبد و سردار رشید اسالم  

حاج  قاسم  سلیمانی سروده است، مزین می نماییم.
جان خود را فدای جانان کرد    

پهلوان مرد آسمانی ما
رستم دیگری به میدان زد    

 از دل شاهنامه خوانی ما
او خودش یک تنه سپاهی بود   

 زخمی از هر نبرد بر تن او
بی سالح و زره به خط می زد     

نام پروردگار جوشن او
او که پا می گذاشت در میدان     

جبهه آرام می شد از عطرش
رنگ و بوی نمازمان را     

دشت گریه های شبانه ی فطرش
گفتم از اوست هرچی ما داریم     

پرچمش را نمی دهیم از دست
ناگهان آسمان به حرف آمد      

 حاج قاسم هنوز هم زندست
قاسم هنوز در شهر 
 قاسم هنوز در خط

 گرم نبرد در کوه
 گرم گذشتن از شط
قاسم هنوز با ماست
 در کوچه و خیابان
 قاسم هنوز زندست

 مارا گواه قرآن
قاسم میان سنگر 

گرم دفاع مانده 
قاسم همیشه با ما

 از صبح فتح خوانده
در سینه خطر هاست
 قاسم هنوز زندست 
قاسم هنوز اینجاست

کوه بود و بلند باالتر ماه بود
 و چقدر زیباتر لب او محو ذکر یا زهرا 

چشمهایش به یاد موال تر
بود در چشمان نافذ او مالک اشتر علی پیدا 

در دفاع از حرم هنوز انگار بی قرار است حاج قاسم ما
سر بلندیم و تا ابد باالست پرچم قاسم سلیمانی

 ما سپاه رهایی قدسیم همره رهبر خراسانی

   دراین  روزها شهر کرمان سراسر رنگ سیاه به خود گرفته است و در و دیوار شهر  
پوشیده از پارچه ها و پرچم های مشکی است. کرمانیان غم شهادت سردار محبوب دل 
ها سپهبد شهید حاج  قاسم  سلیمانی را به دل دارند و در انتظار صبح  سه شنبه هستند تا 
با فرزند دلیر کرمان زمین، سیاووش و مالک اشتر زمانه دیدار تازه کنند و بدرقه سفر 
بهشتی او شوند. در باره این رخداد مهم مسئول کمیته مراسم ستاد تشییع سردار سلیمانی 
در کرمان گفت: صبح سه شنبه ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه مراسم بدرقه و تشییع از میدان 
آزادی، خیابان شریعتی، میدان شهدا آغاز و نهایتا در گلزار شهدای شهر کرمان پیکر مطهر 

سردار به خاک سپرده خواهد شد و....
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در رثای شهادت سردار
 حاج  قاسم  سلیمانی؛

عاقبت او هم دگر پروانه شد

خانه ام آباد بود ویرانه شد
بادل خونین من بیگانه شد

آبروی ما ازاو جان میگرفت
آبرورفت یارهم بی خانه شد

تاجبخش این دیاربا ما نبود
گرکه بوددیگرزما بیگانه شد

پهلوان بودراهی جنگ وستیز
در دیاری که دگر افسانه شد 

تیر زهرآلوده با صدها فسون 
عاقبت او هم دگر پروانه شد

رستمی بود در دیار عاشقان
عاشقی با او کمی رندانه شد

جان فدای جان جانانش نمود 
عاقبت درپیش شمع پروانه شد

شعر شاعر هندوستانی 
برای حاج قاسم 

سرویس ادبی کرمان امروز

»علی اصغر الحیدری« شاعر هندوستانی همزمان با شهادت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی شعری را به سردار دل ها تقدیم کرد.

شیر بیشه ها بودی حضرت سلیمانی
رحمت خدا بودی حضرت سلیمانی
در مجاهدت ماندی پایدار و پابرجا
تو امید ما بودی حضرت سلیمانی

این بهشت دل گشته موج موج طوفانی
معدن دعا بودی حضرت سلیمانی
ای شهید پاینده مثل مهر تابنده

از جهان رها بودی حضرت سلیمانی
دل به یاد تو گریان دیده ام پر از باران
این سحر کجا بودی حضرت سلیمانی

مثل مالک اشتر یاور علی گشتی
پشت مرتضی بودی حضرت سلیمانی
در تاسی از قاسم پاره پاره تن گشتی

قاسم وفا بودی حضرت سلیمانی
جان جان جان بودی در کجا نهان بودی

جان کربال بودی حضرت سلیمانی
 

به قلم
ناصرفرهادی
) پاژ(

فرهنگ و ادب

زیبایی، روانی و رسایی متن، مثلث داستان پردازِی گیرا برای کودکان
سرویس ادبی کرمان امروز

برای  نوشتن  کشور  پیشکسوت  مترجم  و  نویسنده 
کودکان را مستلزم رعایت ظرافت های خاصی از جمله 
زبان و متن داستان دانست و  زیبایی، روانی و رسایی 
گفت: درک متن برای کودکان و نوجوان نباید نیازمند 

رجوع به فرهنگ لغت باشد.
به تازگی مجموعه ای شامل چهار جلد از کتاب های 
نویسنده  تنها   Gianni Rodari روداری/  جانی 
به  آندرسن  کریستین  هانس  ادبی  جایزه  ایتالیایی 
مترجم  و  نویسنده  امامی  غالمرضا  سرویراستاری 
است،   نشر شده  بازار  وارد  و  ترجمه  پیشکسوت کشور 
به  که  ای  اندازه  همان  به  تالش شده  که  هایی  کتاب 
کودکان ایتالیا لذت بخشیده برای کودکان ما نیز جذاب 

و خواندنی باشند.
  سفر کودکان به آسمان بی مرز ادب همگام با 

آندرسن زمانه 
امامی گفت: روحیه نشاط و دعوت به صلح رمز جاذبه 
نو،  نگاهی  با  روداری  است.  روداری  جانی  کتاب های 
و  صلح  جویای  و  مهربان  ای  اندیشه  طنزگونه،  زبانی 
هایش  قصه  جهان  نوجوانان  و  کودکان  میان  دوستی 
اندرسن  جهانی  جایزه  برنده  تنها  او  کرد،  جاودانی  را 
در ایتالیا است که به نوبل ادبیات کودکان و نوجوانان 

شهره است.
دلیل انتخاب این مجموعه این است که در ایده و دل 
به هم  نوجوانان جهان همه  و  روداری کودکان  جانی 

شبیه اند و همه جویای صلح و دوستی، آگاهی و آزادی 
ایتالیا متولد شد  هستند، روداری در شهری در شمال 
اما نوجوانی و جوانی اش همزمان با جنگ جهانی دوم 
بود. او جهانی بی جنگ می خواست و به جنگ نرفت 
در جنگ  دوستانش  از  تن  دو  و  اسیر شد  برادرش  اما 
پی  برای  و  داد  نوای صلح سر  رو  این  از  جان سپردند 
نوجوانان  و  کودکان  میان  به  نو  نسلی  و  جهان  ریزی 
رفت، بازبانی شیرین و طنزآمیز برای آنها قصه می خواند 
های  برنامه  و  ها  روزنامه  در  را  هایش  قصه  نخست  و 

رادیویی پخش کرد و سپس به چاپ رساند.
تهیدست  ای  خانواده  در  روداری  جانی  گفت:  امامی 
زاده شد، پدرش نانوا بود و خود در شعری که در کتاب 
یکی بود خودش نبود آورده ام آرزو می کند پدرش نانی 
بپزد به آن بزرگی که همه کودکان گرسنه جهان از هند 
گرسنگی  و  شود  نصیبشان  نان سهمی  آن  از  شیلی  و 

شان درمان شود.
کتاب  روداری  گفت:  نبود  خودش  بود  یکی  مترجم 
هایش را به زبان ایتالیایی نوشت و به بیش از ۳۰ زبان 
استقبال میلیون ها تن کودک و  با  ترجمه و هر ساله 

نوجوان و حتی بزرگسال در جهان روبرو شده است. 
بزرگداشت  برای  نشر هوپا چندی پیش پیشنهاد داد 
از  ای  مجموعه  روداری  جانی  زادروز  سالگرد  صدمین 
داستان های وی از زبان اصلی ایتالیایی به زبان فارسی 
ترجمه  حق  و  گرفت  انجام  کار  ، این  شود  برگردانده 
پرداخت شد  ایتالیایی  ناشر  به  هوپا  از سوی  ها  کتاب 
و مجموعه ای با نام های یکی بود خودش نبود، یاس 

در دیار دروغگویان،  روزی که در میالن از آسمان کاله 
بارید و فروشگاه ساحره ترجمه و وارد بازار شد که در 
مدتی کوتاه با استقبال کودکان و نوجوانان کشور مواجه 

شد.
در حقیقت کودکان و نوجوانان ایران همگام و همدل 
با روداری به آسمان زیبای ادب و هنر آسمانی بی مرز 

سفر کردند.
رمز  نیز  را  ها  کتاب  تصاویر جذاب  از  استفاده  امامی 
استقبال کودکان و نوجوانان از کتاب های جانی روداری 
شهره  نقاشان  از  ایتالیایی  ناشر  گفت:  و  کرد  عنوان 
جهانی خواست که این کتاب ها را به تصویر در آورند و 
تصویرگران هنرمند چنین کردند و ناشر ایتالیایی اصل 
فیلم ها را برای هوپا فرستاد و هوپا هم امانت داری کرد.
وی گفت: داستان های دیگر روداری در دست ترجمه 
است و به زودی مجموعه ای دیگر از وی از سوی نشر 

هوپا منتشر می شود.
  روانی و زیبایی متن؛ جاذبه کتاب های روداری

نویسنده و مترجم پیشکسوت کشور گفت: در ادبیات 
کودک و نوجوانان باید توجه داشت که آنان با واژگان 
محدودی سر و کار دارند و باید واژگانی در ترجمه به 
کار برده شود که نیاز به فرهنگ لغت نباشد،  همچنانکه 
در متون اصلی کتاب های روداری این روانی و زیبایی 
حس می شود و هر کودک و نوجوان ایتالیایی می تواند 

کتاب ها را با لذت بخواند و از آن بهره ببرد.
کتاب های  در  است که  این  دیگر  نکته  افزود:  امامی 
داستان  پایان  در  نوجوان  و  کودک  خواننده  روداری 

از  سهیم می شود، مثال در کتاب روزی که در میالن 
آسمان بارید پایان داستان در سه بخش آمده و روداری 
چنین آورده است: »من پایانی که دوست دارم در آخر 
کتاب آورده ام اما کودکان و نوجوانان خود می توانند 
ذهن  رو  این  از  و  بیافرینند  داستان  این  برای  پایانی 
کودکان به خالقیت رو می آورد و با نویسنده در پایان 
برای  پیشنهاد  سه  روداری  شوند.  می  سهیم  داستان 
پایان داستان می دهد و پایان منتخب خود را معرفی 

کند و در عین حال به بچه ها می گوید شما هم می 
توانید پایانی برای داستان انتخاب کنید.

باید  نوجوانان  و  کودکان  های  کتاب  کرد:  تاکید  وی 
خیلی روان باشد چون آرزوهای بشری در میان کودکان 
یکی است، همه کودکان جهان تشنه شادی و بازی اند 
و مرز نمی شناسند و روداری به این نکته با روحیه ای 
شاد و طنزگونه توجه کرده ، چنانکه گفته اند هیچکس 

به پهنای تخیل او در جهان نمی رسد.
امامی گفت: چند جنبه در آثار روداری مهم است یکی 
جایزه  برنده  که  است  ایتالیایی  نویسنده  تنها  او  اینکه 
سطح  در  نویسنده  این  بنابراین  شده  آندرسن  ادبی 
جهانی مطرح است و دوم چنانکه گفته شد تصویرگری 
است و تصویرها به درک مفاهیم داستان ها کمک می 
کنند و تخیل بچه ها را به کار می گیرد و دیگری متنی 
در  اول  بتواند  که  کند  می  انتخاب  نویسنده  که  است 
کشور خود و بعد در کشورهای جهان ارتباط برقرار کند 
و دیگری زبانی است که به کار می گیرد که به آرزوهای 

مشترک کودکان و نوجوانان می پردازد. 
جهان  نوجوانان  و  کودکان  دنیای  گفت:  مترجم  این 
بسیار به هم شبیه است بنابراین در آرزوها، شادی ها و 
بازی هایشان چندان تفاوتی نیست به همان اندازه که 
یک کودک ایتالیایی از یکی بود که خودش نبود لذت 
ایرانی لذت  اندازه کودک و نوجوان  می برد  به همان 
می برد هرچند وقایع در ایتالیا اتفاق می افتد اما می 

توانست این وقایع در ایران رخ دهد.

شاعران در مقام سردار آسمانی سرودند ؛
سرت سالمت سالم سردار

سرویس ادبی – هنری کرمان امروز:

معلم  محمدعلی  عرفان پور،  میالد  ایرنا-  تهران- 
دامغانی، اسماعیل امینی و هادی خورشاهیان از شاعران 

کشور در مقام سردار آسمانی سرودند.
سلیمانی  قاسم  حاج  آسمانی  سردار  شهادت  پی  در 
این  میان  از  سرودند.  و  شدند  قلم  به  دست  شاعران 
معلم  محمدعلی  عرفان پور،  میالد  به  می توان  شاعران 
دامغانی، اسماعیل امینی و هادی خورشاهیان اشاره کرد 

که سروده هایشان را در ادامه می خوانیم:
"سالم سردار"

"سالم سردار« شعری است از میالد عرفان پور، شاعر 
»درباره تو« که در ادامه می آید:

" زمان! به هوش آ، زمین! خبردار/ که صبح برخاست، 
صبح دیدار

چه صبح نابی! چه آفتابی!/ چقدر روشن، چقدر سرشار
قسم به والشمس های قرآن/ قسم به فانوس های بیدار
قسم به از بند خویش رستن/ قسم به مردان خویشتن دار

قسم به والعادیات ضبحا/ قسم به آیات فتح و ایثار
قسم به بامرگ زیستن ها/ به ایستادن میان رگبار

چه فرق دارد شام و فلسطین/ عراق و ایران؟ یکی ست 
پیکار

بلند بادا همیشه نامت/ سرت سالمت سالم سردار
به  پاسخ  داده  که  جان/  جوهر  به  اینسان،  تو  جز  به 

این عّمار
اگرچه باالتری از آنان/ به سرو می مانی و سپیدار

به یار می مانی و سپاهش/ به سیصد و سیزده علمدار
خوشا اگر چون تو، هرچه سرمست/ خوشا اگرچون تو، 

هرچه دیندار
نه دین در شب گریختن ها/ نه دین دنیا، نه دین دینار
تو سیف االسالم روزگاری/ ولی نه از دین خود طلبکار

به خویش می پیچی از لطافت/ به پای طفلی اگر َرَود 
خار

چه جای سجیل، چون ابابیل/ گرفته نام تو را به منقار
تو یار سرچشمه ی حیاتی/ هرآنکه یار تو نیست مردار
تو اهل اینجا نه! از بهشتی/ تو اهل پروازی و سبکبار

روزه های  آن  اهل  نه  آن سجده های سطحی/  اهل  نه 
شکدار

قسم که»َمن ینتظر...« تویی تو/ قسم به این زخم های 
بسیار

بلند بادا همیشه نامت/ سرت سالمت سالم سردار"
"رجعت سرخ ستاره"

محمدعلی معلم دامغانی، شاعر »رجعت سرخ ستاره« 
سلیمانی«  قاسم  دین  »سیف  نام  با  شعری  ترانه سرا  و 

سروده است که در ادامه می آید:
"رایت شوکت مسلمانی/ سیف دین قاسم سلیمانی

و  خودی  از  جان  رسته  اسالمی/  سیف  و  کفر  قاصم 
خودکامی

در  باد  خاک  دشمنت  عظمت/  قرنها  پس افکند  ای 
قدمت

خوزی  و  پارسی  پهلو  ُگرد/  قاسم  حاج  ایزد  بنام  خه 
و ُکرد

حاج  و  بدر  و  حصر  شاهد  چمران/  شجاعت  یادگار 
عمران

ببر اروند و شیر خرمشهر/ از دفاع و جهاد و جنگت بهر
ای سپهدار پور ایرانی/ خاشه دیده انیرانی

سیف دینی تو و صالح الدین/ از در فتحی و فالح الدین
ای امیر سپاه و فرمانده/ خصمت از صولت تو درمانده
مرزبان سواِد آئش باش/ تر تراش درخت داعش باش

ای دلت پاسدار شرزه باغ/ تر درو کن گیاه هرزه باغ
تا مبادا َکشن شود روزی/ تِلو پور پَشن شود روزی

به َمهل ٌکنده َگچف گردد/ دشمن مشهد و نجف گردد
کاش با توبه پاکدین به َفُقم/ باز خیزد به قصد عزت قم

تا به دیدار مهدی موعود/ شیعه مرتضا بسوزد عود
کار دین از خدم به کام شود/ حجت مصطفا تمام شود

تا در آید عیان ز در آقا/ در قدومش فغان شود غوغا
خان شود مست اسم اعظم او/ جان عالم فدای مقدم 

او«
"فرمانده این سرباز را از نیِل خون رد کن"

قاسم  سردار  رثای  در  خورشاهیان  هادی  از  "شعری 
سلیمانی:

فرمانده این سرباز را از نیِل خون رد کن
کشتی خضر و نوح را از چند و چون رد کن

عشق و دمشق و خون و شمشیر و شب و شیون
فرمانده ما را یک شب از شام جنون رد کن

ما را ببر تا مرزهای قدس آزادی
از ال به الی باغ های واژگون رد کن

فرهاد بی شیرین نمی گنجد در این سلّول
این عاشق لب تشنه را از بیستون رد کن
فرمانده داوود نبی باش و سلیمان باش

ما را سالمت از هجوم آزمون رد کن
فرمانده ما را در شب سوریه، تا سوره

با آیه ی "ن والقلم، مایسطرون" رد کن
ما در صراط عشق با تو می رویم امروز
فرمانده ما را از صراط مؤمنون رد کن
دروازه ها در آتش امواج دریا سوخت

ما را از این دروازه های بی کلون رد کن
فرمانده دستت سایبان چشم های ماست

ما را از آوار سراب این قرون رد کن
فرمانده در این راه صد لشکر کمین کرده ست

سرباز خود را از تب دیو درون رد کن
از این ستون تا آن ستون شاید که چاهی هست

سرباز را از این ستون تا آن ستون رد کن
فرمانده قسمت کن زمین را، آسمان را نیز

امروز این سرباز را از مرز خون رد کن
"طالِع او چون دمید، دیو گریزد"

اسماعیل امینی نیز شعری را به بهانه شهادت سردار 
قاسم سلیمانی منتشر کرد.

دو  را  شعر  این  است:  گفته  خود  شعر  این  برای  وی 
بزرگداشت سردار سلیمانی در  برای مراسم  سال پیش 

دانشگاه تهران سرودم.
آینه بنداِن مهِر طالِع سرمد
بزِم شهیداِن سربلنِد سرآمد
سلسلۀ نور از ازل به ابد نور

این صِف بی رخنه، پرصالبت و ممتد
صادق و آزاده، پای بند به پیمان

منتظران، رهرواِن دیِن محمد
خیِل دلیران، نه پُرشمار، نه خیلی

مثِل شِب قدر، در نهان و زبانزد
مثِل نگین در کِف زمیِن تهی دست

گوهِر یکدانه اند و ُدّر و زبرجد
حجِت حق اند و اختراِن شِب تار

وسعِت دریای بی کرانۀ بی حد
از افِق بی کران برآمده سردار

تا که به پیماِن دوست دست گشاید
رایِت فرزانگی ست، مرِد مصمم
تهمِت مردانگی ست، مرِد مردد

مرِد حقیقی میاِن این همه اشباه
چون خبِر خوش در این همه خبِر بد

جاِه سلیمانی است و ذلِت دیوان
طالِع او چون دمید، دیو گریزد

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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خدا در اندیشه فارابی
سرویس تاریخ و اندیشه کرمان امروز

 
آرا و فلسفة مابعدالطبیعة فارابی از ارسطو و تامالت افالطونی 
گرفته شده است. خدا در آثار فارابی از مخلوقاتش فاصله زیاد 
دارد و جز به تأمل و ریاضت صوفیانه نمی توان به آن رسید. 
همین امر در فرق اسالمی موجب جدال های طوالنی شد و 

فقها را به انکار فلسفه و فالسفه برانگیخت.
فارابی )۳۳۹-۲۵۹ ه.ق( در عهدی زندگی می کرد که پیش 
از آن، در مورد مشکالت مهم فلسفی بحث و تحقیق و برای 
هریک از آنها راه حل های مختلف و متناقضی پیشنهاد شده 
از آن پس  بود.  یونان مطرح  فلسفه  بود. بحث هایی که در 
اسالم آمد و در میان فرق مختلف آن، مسائل دیگری مطرح 
شد که برای آنها نیز راه حل های مختلف و متناقض آوردند. 
فارابی نمی توانست خارج از آن فضای دینی و فکری عصر 
خود زندگی کند و مسلماً همه این مسائل اهتمام و توجه او 

را نیز بر می انگیخت.
یکی از مسائل مهم فلسفه، وحدت و عالقه و ارتباط آن با 
کثرت بود. حکمای یونان این مشکل را در شکل طبیعی آن 
حل کرده بودند، ولی در مدرسه اسکندریه و عالم اسالم شکل 
دینی به خود گرفت و با آنکه راه حل آن چندان فرقی نکرد؛ 
مضمون و مقصود آن دگرگون شد. حکمای اسکندریه و بعد 
از آنها حکمای اسالم در صدد برآمدند برای عالم وجود قائل 
به نظامی شوند که هم مطابق عقل باشد و هم موافق برخی 
از  ضروریات دینی. در چنین نظامی، موضوع صدور کثرت 
وحدت، اساس مباحث و نخستین سنگ بنا به شمار می آمد.

در  برخاست.  دین  از  ابتدا  نیز  اسالم  در  فلسفی  اندیشه   
مدارس معتزله پیش از آنکه فالسفه به مسائل بپردازند این  
سر  بر  بحث هایی  آنجا  در  بود.  شده  منتشر  مباحث  گونه 
طبیعت ذات باری و صفات او و ارتباطش با عالم گرم شد 
و چنانکه دیدیم دو گونه تمایل فکری پدید آمد: یکی تمایل 
عقلی که راه معتزله بود و دیگر تمایل مادی که راه مّشبهه 
بود؛ راه حل متوسط چه بود و فارابی در این قضیه چه نقشی 

یافت؟
واجبالوجودوممکنالوجود

فارابی پیش از آنکه در باره ذات و صفات باری سخن گوید، 
ذاتش  آنکه چون  »یکی  کند:  می  قسمت  دو  را  موجودات 
اعتبار شود وجودش واجب نیاید و آن ممکن الوجود است. 
دیگر آنکه چون ذاتش اعتبار شود، وجودش واجب آید، و آن 

واجب الوجود است.« )عیون المسائل، ص ۵۰(

الف(ممکنالوجودبالذاتوواجبالوجودبالغیر
آن چیزی است که وجودش به علت باشد و چون موجود 
بالفعل موجود  بُود، مانند نور که  بالغیر  الوجود  شود واجب 
نیست، مگر وقتی که خورشید وجود داشته باشد؛ پس نور 
پیش از وجود خورشید »ممکن الوجود بالذات« است و ذاتاً 
وجود برای آن ضروری نیست، اما چون خورشید موجود شد 
دلیل  الوجود،  ممکن  این  شود.  بالغیر«  »واجب الوجود  نور 
وجود علت اولی است، زیرا اشیاء ممکنه باید به واجب الوجود 
است.  نخستین  موجود  الوجود،  واجب  این  شوند.  منتهی 
به  نیازمند   - یابد  امتداد  موجودات هر چه  چناچه سلسله 
موجودی است که به آنها وجود دهد، چون ممکن الوجود 
نمی تواند به خود افاضه وجود کند و باید که این موجود، 

خود واجب الوجود باشد.
ب(واجبالوجودبالذات

آن کسی است که ذات او مقتضی وجود است و فرض عدم 
وجود او محال باشد و وجود او به غیر نباشد. او سبب اول 
برای وجود اشیاء است. این واجب الوجود، همان است که آن 

را »اهلل« می گوییم.
ذاتخدادراندیشهفارابی

مبری  نقصی  هر  از  زیرا  علت،  بدون  است  وجودی  خدا 
دائم  و  ازلی  رو  ازین  است،  اقدم  و  افضل  است. وجود خدا 
الوجود است و جوهر او بقاء و دوام وجودش را بسنده است. 
»وجودی چون وجود او نخواهد بود، و وجود او از هر ماده و 
صورتی عاری است. چه هر صورتی باید که در ماده ای باشد، 
و اگر او را صورت باشد الزم آید که ذات او مرکب از ماده و 
صورت باشد. پس وجود باری بسیط و نامرکب است. و چنین 
وجودی نتواند برای دیگری فرض شود، زیرا تام است و شیء 
تام الوجود را به بیرون از او وجودی از نوع وجود خود یافته 
نشود ، همچنانکه کسی را در جمال تام و کامل گوییم که 

بیرون از او جمالی از نوع جمال او نتوان یافت..."
پس خدا واحد و بی شریک است. اگر بیش از یک خدا یافته 

شود، از چند حال خارج نیست:
یا آنکه همه همانند یکدیگرند و این محال است. یا در یک 
چیز باهم متغایرند، پس آن چیزی که هریک را از دیگری 
متغایر کرده است، جزئی است از آنچه توام وجود هریک به 
آن است و جزئی که در آن مشتر کند، جزء دیگری است. 
اگر چنین باشد الزم است آن جزء از اجزاء مرکب باشد و این 
نیز محال است. پس از آنجا که خدا بسیط است، تعریف آن 
محال باشد؛ زیرا تعریف ترکیب است. چون تعریف یا به نوع 
و فصل است. چنانکه در »ماهیات« اینگونه است. یا به ماده و 

صورت است، چنانکه در »جوهرها« اینگونه است و همه اینها 
با بسیط بودن ذات خداوند منافات دارند.

با وجود این، ما خدا را می شناسیم ولی شناخت ما بیرون از 
حد تعریف است، در حالی که اشیا را هر اندازه که در وجود به 
کمال باشند در حد تعریف می شناسیم. چون خدا وجود تام 
است باید معرفت ما به او واضح ترین و دقیق ترین معرفت ها 
باشد. ولی وجود الهی، وجود کمال مطلق است و از این جهت 
مافوق قوای ادراکی ماست. پس ادراک متناهی قادر به درک 
آن کمال غیرمتناهی نیست. او نور شدیدی است که دیدگان 
را خیره کند. ازین گذشته ما در عالم ماده غوطه وریم و ماده 
دیدگان ما را فرو پوشیده و هرچه خود را از حجاب های ماده 
بیرون کشیم، به همان اندازه، معرفت خداوند برای ما واضح تر 

و کامل تر خواهد شد.
صفاتخدادراندیشهفارابی

از نظر فارابی صفات خدا با ذات او یکی است، زیرا خدا واحد 
بسیط است. خدا در ذات و جوهر خود عقل بالفعل است؛ زیرا 
آنچه صورت را از اینکه عقل بالفعل باشد منع کند، ماده است. 
پس اگر شیء محتاج به ماده نباشد، چنین شیئی در ذات و 
جوهر خود عقل بالفعل است و خدا چنین حالتی دارد، پس 
عقل بالفعل است. همچنین خدا به ذات وجوهرخود معقول 
است، زیرا آنچه شیء را از اینکه به صورت بالفعل معقول باشد 

منع می کند، ماده است.

خداوند از آن جهت که عقل است، معقول هم هست، زیرا 
کسی که مثل هویت اوست برای آنکه معقول باشد نیازی به 
ذات دیگری خارج از خود ندارد، تا او را تعقل کند. بلکه او 
خود خویشتن را تعقل کند و از آن باب که ذات خود را تعقل 
کند عاقل باشد. پس خدا بالفعل، هم عقل است و هم عاقل 

است و هم معقول.« )آراء اهل المدینه الفاضله، ص ۹(
 وقتی می گوییم خدا عالم است نیز چنین مبحثی پیش 

می آید.
"خدا برای آنکه عالم باشد نیازمند به ذات دیگری نیست 
که از علمی که به او می یابد فضیلت عالمیت را برای خود 
کسب کند و برای آنکه معلوم باشد، محتاج به ذات دیگری 
باری در ذات خدا در  بلکه ذات  یابد،  او علم  به  نیست که 
ذات و جوهر هم عالم است و هم معلوم؛ علم او به ذات خود، 
چیزی جز ذات او نیست، که او عالم و معلوم و علم است.« 

)آراء اهل المدینه الفاضله، ص ۱۰(
همچنین ذات باری حکیم است اما »نه به حکمتی که به 
سبب علم به شیئی خارج از ذات خود کسب کرده باشد، بلکه 
ذات او حکیم بودن را به اینکه علم به ذات خود داشته باشد 

کفایت می کند.«
خدا حی است، بلکه عین حیات است. »چه بگوییم حی 
است یا بگوییم حیات است به یک معنی است، وقتی می 
گوییم عین حیات است، مقصود آن نیست که خدا دارای 

حیات طبیعی مادی است که قوام آن حرکت است، بلکه 
حیات او در این است که او عقل بالفعل و معقول بالفعل و 
عاقل است. حیات او، ذاتی واحد و جوهری  ابداً  همیشه و 

واحد است.
خداهمعاشقاستوهممعشوق

خدا شیفته عظمت و جالل و مجد غیرمتناهی خود است. 
»خود را دوست دارد و به خود عشق ورزد«. هم عاشق است 
هم معشوق، پس او محبوب اول، ومعشوق اول است، خواه 

دیگران محب او باشند و به او عشق بورزند یا نه.
احدیت،  ذات  کند  ثابت  می کوشد  فارابی  مبحث  این  در 
واحد و بسیط است و صفات او عین ذات اوست. رای فارابی 
از این بابت به معتزله شبیه است. در مورد اسماء حسنی، 
فارابی معتقد است می توانیم هر اسمی را که بخواهیم هرگاه 
حاوی ارتباط های گوناگون خدا با مخلوقاتش و بیانگر عظمت 
و جالل او بود، بر او اطالق کنیم. اطالق این اسم ها داللت 
از  بیرون  با صفاتی که  او  ترکیب شدن در ذات  معنای  به 

اوست، نیست.
این آرا و فلسفة مابعدالطبیعة  چنانکه کامال مشهوداست 
فارابی از ارسطو و تامالت افالطونی گرفته شده است. خدای 
فارابی از مخلوفاتش فاصله زیاد دارد و جز به تأمل و ریاضت 
صوفیانه نمی توان به آن رسید. همین امر در فرق اسالمی 
موجب یک سلسله جدال های طوالنی شد و فقها را به انکار 
فلسفه و فالسفه برانگیخت. زیرا خدای قرآن، به مخلوقات 
دارد.  کامل  علم  آنها  اعمال  همه  به  و  است  نزدیک  خود 
اوصاف او با آنچه فالسفه تصور کرده اند فرق دارد. فارابی این 
رای را که خدا به کائنات علم ندارد و آن را تعقل نمی کند 
از ارسطو گرفته است. فارابی در این زمینه می گوید: »همه 
معقوالتی را که آدمی از اشیاء مادی تعقل می کند، نفوس 
سماوی تعقل نکنند؛ زیرا جوهر و ذات آنها باالتر از این است 
که به تعقل چیزهایی که از آنها پست ترند مشغول شوند. خدا 
ذات خود را تعقل کند، و ذات او از یک نظر همة موجودات 
باشد. چون ذات خود را تعقل کند، از یک نظر همه موجودات 
را تعقل کرده است، زیرا وجود همه موجودات، مقتبس از 

وجود اوست."
بدین گونه فارابی معتقد است خدا به جزئیات خارج از ذات 
خود علم ندارد، ولی از آن حیث که علت آنهاست به آنها علم 
غیر مستقیم دارد. هرچه باشد باید اذعان کرد آرای فارابی 
درباره ذات و صفات خدا، اساس فلسفة ابن سینا و ابن رشد 

است و در فلسفه اسالمی تأثیر عمیق داشته است.
منبع: خبرگزاری ایرنا

نگاهی به میراث برجای مانده از آل احمد به عنوان ادیب و روشنفکر ؛
کدام جالل؟

سرویس ادبی کرمان امروز
 
 

محبوب  خود  زمان  در  که  است  روشنفکری  آل احمد 
روشنفکری  پدرخوانده  لقب  او  به  و حتی  بود  روشنفکران 
داده اند. ویژگی های اخالقی او به پشتوانه تفکری که داشت، 
حرف شنوی  او  از  معاصرانش  از  بسیاری  بود،  شده  سبب 
داشته باشند و این امر اگرچه امروز به مثابه نوعی تحکم و 
استبداد فکری مطرح می شود اما برای بسیاری از معاصرانش 
درون  الجرم  جالل  شخصیت  که  بود  احترامی  جهت  از 
آنان ایجاد می کرد. او کوتاه زیست اما در این زیست کوتاه 
منشاء تحوالت بسیاری چه در عرصه ادبی و چه در زمینه 
نیز وجه  ایران شد. سیمای سیاسی جالل  روشنفکری در 
دیگری است که خود کمتر به آن می پرداخت و حتی گاه 
پیوند  در  او  این همه  با  آن داشت.  پنهان کردن  به  اصرار 
نزدیک با تحوالت عصر خود قرار داشت. روحانی زاده ای بود 
که به مسیر نیاکانش نرفت. زمانی که به عرصه سیاست وارد 
شد جوانی بیست ساله بود که مفتون تب تند حزب توده 
و  اصالح  بهبود،  این حزب  دریچه  از  و  بود  روزگار  آن  در 
رهایی را جست وجو می کرد. با این حال زمانی که وابستگی 
حزب به شوروی آشکار شد، او از جمله کسانی بود که با 
سوسیالیست  حزب  تأسیس  کار  ملکی  خلیل  همراهی 
به  و  کرد  ساماندهی  را  زحمتکشان(  )حزب  ایران  توده 
به  که  مرداد  کودتای ۲۸  وقوع  مبدل شد.  آن  فکر  بازوی 
کنشگران  میان  در  عظیم  دستگیری های  و  سرخوردگی 
سیاسی و روشنفکران انجامید، جالل را تا حدود زیادی از 
وادی سیاست منفصل کرد و آن چه باقی ماند پناه دوباره او 
به وادی ادبیات و نویسندگی بود. همان ساحتی که امروز 
آل احمد را مقابل دیدگاه مخاطب ایرانی قرار می دهد و به او 

فرصت خوانده شدن و نقد شدن را عرضه می کند. 

 آلاحمدادیب
نوشتار جالل به مثابه یک ادیب گویی بازتاب تمام نمای 
شخصیت اوست. کوتاه و بریده، شالقی، عصبی، پرخاشگر، 
افراطی،  تیزبین،  دقیق،  آفرین،  منزه طلب، حادثه  حساس، 
او به شیوه محاوره ای  صریح و صمیمی می نوشت. نگارش 
مخاطب را در فاصله ای نزدیک با متن نگاه می دارد و این 
ویژگی سبب می شود که نثر او ماندگار شود. با آن که شیوه 
نگارش او منتقدان زیادی در آن عصر داشت ولی معتقد بود: 
»ادبیات معاصر فارسی، به سبک بی توجه است، اغلب شعرا، 
مثل هم می گویند و اغلب نویسندگان، مثل هم می نویسند. 
خیلی به ندرت می شود از شعر یا نثری دریافت که امضای 
چه کسی باید باشد.« برای خواننده جالل اما امضای او البه 
داستان های  محتوا  ساحت  در  بود.  آشکار  سطورش  الی 
به گونه ای  او دانست که  از حیات  بازتابی  باید  را  آل احمد 
او حکایت دارند.  نویسنده و روزگار زمانه  احوال  از  توأمان 
جالل به لحاظ فکری و روحی در آثارش حضور دارد و خود 

را از زبان شخصیت ها در داستان هایش بازنمایی می کند.
طی  که  است  آل احمد  آثار  از  دیگری  بخش  سفرنامه ها 
کرد.  ردیابی  را  او  عاطفی  و  فکری  سیمای  می توان  آن 
اشیاء  و  رویدادها  به  سفر  طول  در  او  پویای  و  بدیع  نگاه 
دریچه های جدیدی را پیش روی مخاطب می گشاید. وی 
نیست  لطف  از  خالی  البته  که  جزئیاتی  بیان  از  همچنین 
عبور نمی کند و هرجا که الزم می داند به بیان انتقاداتی در 
رابطه با کیفیت سفر می پردازد. به عالوه این سفرنامه ها از 
تفکر و رویکردهای جالل نیز خالی نیست و در هر مرحله 
می توان بازتاب تحوالت فکری او را در قالب سفرنامه ها نیز 
بلوک زهرا، جزیره  تات نشین های  اورازان،  جست وجو کرد. 
خارک دّر یتیم خلیج فارس، خسی در میقات، سفر به والیت 
عزرائیل از جمله سفرنامه های اوست. علی دهباشی با اشاره 
نکنید که  یادآور شد: »فراموش  نویسندگی جالل  به وجه 
و شش  چهل  و  کرد  زندگی  سال  و شش  چهل  آل احمد 
سالگی به نوعی آغاز کار یک نویسنده است. سفرنامه »خسی 

مهم ترین  ناصرخسرو  سفرنامه  از  بعد  هنوز  او  میقات«  در 
زبان  تا  او  کوتاه  داستان  پنج  حداقل  است.  حج  سفرنامه 
فارسی هست، جزو مهم ترین داستان های کوتاه زبان فارسی 
فلک«،  و  »گلدسته ها  فرخنده«،  »جشن  به  اشاره ام  است. 

»خونابه انار« و »بچه مردم« است. 
به  پرداختن  درباره  ما  نویسنده  مهم ترین  تردید  بدون 
»خود« که نزد همه نویسندگان ما تا به امروز »تابو« بوده 
است، »سنگی بر گوری« او یک شاهکار باقی خواهد ماند. 
کنیم.  نقد  چه  و  بداریم  دوست  را  آل احمد  بخواهیم  چه 
بعدی  آریانپور  بود. یحیی  این خواهد  ادیبان  تاریخ  داوری 
که از راه برسد بدون تردید این داوری های شتابزده را مورد 

نقد قرار خواهد داد.«
حصارغربزدگی

جالل در خوانش های بعدی کمتر از زاویه نگارش ادبی 

ایران  ادبیات  تاریخ  در  جهت  این  از  که  تأثیرگذاری  و 
میان  این  در  اما  است  گرفته  قرار  بازیابی  مورد  داشته 
نگارش اثر »غرب زدگی« اهمیت جالل را در میان جریان 
روشنفکری بیش از پیش کرد و تحوالت آتی تاریخ ایران 
به گونه ای رقم خورد که این اهمیت نه تنها برجای خود 
باقی ماند بلکه بر گستره آن نیز افزوده شد. آن چه او در 
تعمیق  و  تکوین  گویی  است  پرداخته  آن  به  غرب زدگی 
تفکر ایرانی آن جا که در سنت درجا می زند و مایل است 
اما  ببیند  غرب  از چشم  را  ناکارآمدی ها  و  مشکالت  که 
آل احمد  اساسا  و  فراتر می رود  نیز  این جا  از  رویکرد  این 
و  ماشینیسم  مدرنیته،  علیه  شورشی  به  غرب زدگی  در 
مظاهر آن دست می زند. با این حال نباید فراموش کرد، 
نگاه آل احمد به مسئله غرب از زاویه یک ادیب، روشنفکر 
و کنشگر سیاسی است، فقدان رویکرد جامعه شناسانه و 

مورخانه در این اثر پاشنه آشیلی است که سبب شده 
همه  این  با  شود.  هموار  او  منتقدین  برای  مسیر  بعدها 
در  مستتر  غرب ستیزانه  رویکرد  و  اسالمی  انقالب  وقوع 
انقالب سبب شد که اثر جالل به خوانش مسلط، نزدیک 
واسطه  به  او  از  هواداری  و  نقد  نتیجه  در  و  کند  جلوه 
»غرب زدگی« به سکه رایج مبدل شد. علی دهباشی در 
در  نشدنش  محصور  لزوم  و  جالل  کار  اهمیت  با  رابطه 
»غرب زدگی« معتقد است: »امروزه هرکسی می خواهد 
بگوید که متجدد است و مدرنیته را درک کرده است، با 
نفی آل احمد آغاز می کند و غالبا زمانی که من نوشته های 
آثار آل احمد  افراد  این  را می خوانم، پی می برم که  آنان 
را مطالعه نکرده اند. اینان تنها بخشی از آثار آل احمد را 
نیست.  »غرب زدگی«  در  تنها  آل احمد  کرده اند.  مطالعه 
است.  روشنفکران«  خیانت  و  خدمت  »در  کتاب  در  او 
آل احمد در نامه هایش است. آل احمد در مونوگرافی هایش 
است. آل احمد در »خسی در میقات« است. اغلب کسانی 
که در مورد او استدالل می کنند، صرفا به غرب زدگی نظر 
دارند. در سوی دیگر ماجرا متاسفانه کسانی که از آل احمد 
از آل احمد  از منظر حکومت  و  بد  دفاع می کنند، بسیار 
دفاع می کنند. در حالی که آل احمد روشنفکر »چون و چرا 
کننده« بود. چه ما خوشمان بیاید و چه بدمان بیاید او 
نسبت به حکومت و قدرت موضع داشت. او اگر بود در 
مسائل اجتماعی و فکری از بسیاری از روشنفکران امروز 
خوانده  را  او  آثار  اینکه  بدون  ما  ولی  بود  رادیکال تر  ما 
باشیم، او را مدافع نظریاتی می دانیم که او اگر بود مخالف 
یا منتقد آن بود. همین داوری را در مورد دکتر شریعتی 
نیز می کنند. متأسفانه جامعه روشنفکری ما گرفتار این 
وضعیت است. آل احمد را باید دوباره خواند و حتما باید 
او را نقد کرد و بدون تردید در تاریخ اندیشه اجتماعی و 
سیاسی ایران، هرکس در هرکجا و با هر اندیشه ای فصل 

مستقلی به او اختصاص خواهد داد.« 
منبع: روزنامه سازندگی
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مراسم قسامه در پرونده 
بریدن گوِش خواستگار

دو برادر که بعد از خواستگاری پسرجوانی از خواهرشان یکی از آن ها با 
کمک پسرعمویش دست به حمله شبانه زده بودند جرمشان را انکار کردند 

و مدعی شدند بی گناه هستند.
خراسان نوشت: رسیدگی به این پرونده از پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۶ 
به دنبال شکایت یک پسر ۲۸ ساله به نام امین آغاز شد. وی که آثار ضرب 
و جرح روی صورتش نمایان بود و گوش سمت راستش پانسمان شده بود به 
اداره پلیس اسالمشهر رفت و از دو مرد که شبانه به او حمله کرده و گوشش 

را بریده بودند شکایت کرد.
این مرد گفت: من نگهبان یک کارگاه در نزدیکی دانشگاه آزاد پرند هستم. 
پارچه  با  را  هایشان  که صورت  مرد جوان  دو  اردیبهشت  شامگاه سیزدهم 
پوشانده بودند به کارگاه حمله کردند و من را به شدت کتک زدند. آن ها با 
میله به سرم کوبیدند که بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم 
مردان خشن گوش سمت راستم را بریده و با خود برده اند. من که وحشت 
بیمارستان تحت عمل جراحی پیوند  برادرم زنگ زدم و در  به  کرده بودم 

گوش قرار گرفتم.
راز اختالفات دنباله دار

به دنبال اظهارات امین ردیابی دو مرد ناشناس آغاز شد و پلیس به بازجویی 
از برادر امین پرداخت. اظهارات برادر امین پرده از اختالف های دنباله دار وی 

با یکی از بستگان دورش برداشت و امین حرف های تازه ای را مطرح کرد.
وی به مأموران گفت: مدتی پیش به خواستگاری دختر یکی از اقوام دورمان 
در شهرستان نورآباد لرستان رفتم. اما چون به تنهایی به خواستگاری رفته 
بودم برادر بزرگ دختر مورد عالقه ام به نام مریم عصبانی شد و خواستگاری 
را به هم زد. آن ها به من جواب منفی دادند و من به ناچار برگشتم. من به 
مریم عالقه مند بودم و به همین دلیل چند بار با او تماس گرفتم و برایش 
پیامک ارسال کردم. بعد از این ماجرا برادر او کیومرث مرا تهدید به مرگ 
نام  به  عمویش  پسر  همراه  به  کیومرث  آن شب  خاطر  همین  به  و  کرد 

اسماعیل به محل کارم حمله کردند و مرا کتک زدند و گوشم را بریدند.
ردیابی ۲ گوش بر خشن

اظهارات جدید شاکی، کیومرث و پسرعمویش اسماعیل که در  به دنبال 
شهرستان قم بود ردیابی و بازداشت شدند.

شدند  مدعی  و  کردند  انکار  را  شان  جرم  اسالمشهر  دادسرای  در  آن ها 
اشتباهی بازداشت شده اند.

پرونده آن ها در شعبه ۱۹ دادگاه کیفری رسیدگی شد و آنان تبرئه شدند، اما 
با اعتراض شاکی، حکم در دیوان عالی کشور شکسته شد تا آن ها این بار 
به اتهام مشارکت در ضرب و جرح منجر به قطع عضو در شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران محاکمه شوند.
نخستین دادگاه

در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده امین در جایگاه ویژه ایستاد و 
درخواست قصاص گوش را مطرح کرد.

وی گفت: من قصاص می خواهم، اما اگر پزشکی قانونی اعالم کند امکان 
قصاص گوش فراهم نیست دیه می خواهم.

وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این که چرا در شکایت اولیه متهمان را 
معرفی نکرده بود گفت: من آن شب شوکه بودم و نور کارگاه کم بود، ولی 
بعد از این که به بیمارستان رفتم و تحت عمل جراحی قرار گرفتم به خاطر 
آوردم که کیومرث و پسرعمویش دو مرد مهاجم بوده اند. کیومرث به خاطر 
این که از خواهرش خواستگاری کرده بودم از من کینه به دل داشت و به 
همین دلیل هم از لرستان به قم رفت و همراه پسر عمویش به محل کارم 
آمدند. وی ادامه داد:امروز در جلسه دادگاه اسماعیل حضور ندارد. در جلسه 
دادگاهی که در دادسرای اسالمشهر برگزار شد نیز کیومرث حضور نداشت. 
هر بار یکی از آن ها در جلسه دادگاه حاضر نمی شود تا از این طریق صدور 
حکم را به تعویق بیندازند. من حاال از دادگاه تقاضا دارم تا هر دوی آن ها 

را با هم احضار کند.
سپس کیومرث در جایگاه ویژه ایستاد و جرمش را انکار کرد. وی گفت:قبول 
او  از  دیدم  خواهرم  از  خواستگاری  برای  را  امین  سماجت های  وقتی  دارم 
من  شد.  حل  که  بود  سوءتفاهم  یک  ما  میان  درگیری  اما  شدم،  ناراحت 
انگیزه ای برای کتک زدن و بریدن گوش او نداشتم. در پایان جلسه قضات 
موکول  بعد  به  دیگر  متهم  احضار  برای  را  ادامه جلسه  و  وارد شور شدند 

کردند. همچنین قرار شد تا مراسم قسامه برگزار شود.
دومین دادگاه

منجر  و جرح  اتهام ضرب  به  اسماعیل  برگزار شد  که  دادگاهی  در جلسه 
به نقص عضو و کیومرث به اتهام معاونت در این جرم پای میز محاکمه 

ایستادند.
به  میله  با  کیومرث  می خورم  قسم  من  گفت:  شاکی  جلسه  ابتدای  در 
سرم زد و اسماعیل گوشم را برید. من تا امروز حدود ۳۰۰ میلیون تومان 
خرج کرده ام تا توانستم چند عمل پیوند الله روی گوشم انجام دهم. آثار 
جراحت هایی که دو متهم به من وارد کرده اند همچنان روی صورتم نمایان 

است و من برای آن ها تقاضای قصاص دارم.
در ادامه سه نفر از بستگان شاکی برای برگزاری مراسم قسامه در جایگاه 
ویژه ایستادند و سوگند یاد کردند که اسماعیل گوش امین را بریده است. 
سپس دو متهم که با قرار وثیقه آزاد بودند یک به یک به دفاع پرداختند و 
جرمشان را انکار کردند. آن ها مدعی شدند شب حادثه در خانه شان بوده 
اند و نمی دانند چه کسانی شبانه به امین حمله کرده اند. در پایان جلسه 

قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

خبر

بازداشت دو تن از خدمه پرواز سردار سلیمانی

قتل برای انگشتر یک مرده!

تحقیقاتی  که  کرده اند  ادعا  خبری  منابع  برخی 
به  سلیمانی  شهید  سردار  حامل  پرواز  خدمه  درباره 

عراق آغاز شده و تاکنون نیز دو نفر بازداشت شدند.
تحقیقات سازمان اطالعات عراق درمورد خدمه پرواز 
سردار سلیمانی به عراق شبکه »اسکای نیوز« ادعا کرد 

که سازمان اطالعات عراق تحقیقاتی را درباره خدمه 
پرواز هواپیمایی که سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده 
شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 

به بغداد آورد، آغاز کرده است.
امنیتی  مسئوالن  از  نقل  به  اسکای نیوز  خبرنگار 

عراق ادعا کرد: »یک تبعه سوری و یک تبعه عراقی 
بازداشت شدند و تحقیقات درباره خدمه پروازی که 

سردار سلیمانی را به عراق آورد شروع شده است«.
حال  در  نیز  عراق  اطالعات  سازمان  اساس،  این  بر 
ترور  از  بعد  بغداد،  فرودگاه  کارکنان  از  بازجویی 

سرداران شهید سلیمانی و المهندس است.
شبکه »تی. آر. تی.« عربی نیز از آغاز تحقیقات درباره 

خدمه پرواز مزبور خبر داد.
تائید  را  خبر  این  تاکنون  عراق  رسمی  مقامات 

نکرده اند.

برادر جوانی که حدود چهار ماه قبل خودکشی کرده بود، برای گرفتن 
به جنایتی وحشتناک زد که  برادر مرحومش، در حالی دست  انگشتر 

مدعی بود برای به چنگ آوردن آن انگشتر باید چهار نفر را بکشد!
خراسان نوشت: هنوز ساعتی از بامداد سپری نشده بود که زنگ تلفن 
ماموران  ربود.  وی  چشمان  از  را  خواب  عمد،  قتل  ویژه  قاضی  همراه 
کالنتری میرزاکوچک خان مشهد ماجرای وقوع جنایتی هولناک را در 
حالی به قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقالب اطالع دادند که از 
طریق کارکنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد در جریان آن قرار گرفته 
بودند. دقایقی بعد قاضی کاظم میرزایی به همراه گروهی از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به سرپرستی سرهنگ نجفی 
)افسر پرونده( عازم مرکز درمانی شد و به تحقیق در این باره پرداخت.

جسد مربوط به جوان ۳۱ ساله ای به نام جواد مشهدی بود که با وارد 
آمدن ضربه هولناک چاقو به قفسه سینه اش جان خود را از دست داده 
بود؛ بنابراین گزارش، بررسی های میدانی نشان داد که »جواد« در نزاع 
مرگبار با فردی به نام »فرهاد-ک« در بولوار ابوطالب مشهد مجروح 

شده و به بیمارستان شهید هاشمی نژاد انتقال یافته است.
قضایی  مقام  تحقیقات  دامنه  بالفاصله  سرنخ،  این  آمدن  دست  به  با 
نزاع مقابل یک  ابوطالب ۷۶ کشید جایی که  و کارآگاهان به منطقه 

فروشگاه فیلم و بازی های رایانه ای اتفاق افتاده بود.
میرزایی  قاضی  به  بودند  دیده  را  جنایت  صحنه  که  عینی  شاهدان 
این  به  »فرهاد«  نام  به  ساله ای   ۲۱ جوان  شب  نیمه  حدود  گفتند: 
جا آمد )مقابل فروشگاه( و دنبال »جواد« می گشت! او در حالی که با 

انگشتر های  به خاطر  ادعا داشت که  نمایی می کرد  رجزخوانی قدرت 
برادر مرحومش باید چهار نفر را بکشد! که در این لحظه یکی از افراد 
را  خود  که  او  ولی  کند،  آرام  را  »فرهاد«  کرد  سعی  محل  در  حاضر 
با غروری کاذب گفت: »کاری نکن، که  بسیار عصبانی نشان می داد، 
ترک  را  محل  جمله،  این  گفتن  با  سپس  و  باشی!«  تو  چهارمی  نفر 
کرد. هنوز نیم ساعت بیشتر از این ماجرا سپری نشده بود که »جواد« 
رنگ  آلبالویی   ۲۰۶ خودروی  ناگهان  حال  همین  در  و  آمد  محل  به 

»فرهاد« نیز در آن سوی خیابان متوقف شد.
آن  »جواد«  که  می آمد  رایانه ای  بازی های  کلوپ  سمت  به  »فرهاد« 
جا ایستاده بود! »جواد« نیز با دیدن »فرهاد« به سوی او رفت که در 
این هنگام »فرهاد« در حالی که دست به کمرش داشت ناگهان کارد 
وحشتناکی را بیرون کشید و چند ضربه به طرف »جواد« پرت کرد، 
ولی »جواد« جاخالی داد و ضربه های کلنگی وار به او نخورد با وجود 
این در یک لحظه یکی از ضربات بر قفسه سینه اش نشست و خون 
آلود روی زمین افتاد. فرهاد نیز با رها کردن پیکر خون آلود وی، سوار 
بر ۲۰۶ شد و از محل گریخت. »جواد« نیز کشان کشان خود را به 
داخل فروشگاه رساند و از دوستانش خواست با اورژانس تماس بگیرند.
گزارش ها حاکی است با مشخص شدن ماجرا، قاضی کاظم میرزایی 
و  کرد  صادر  جنایت  این  پرونده  پیگیری  برای  را  ویژه ای  دستورات 
تحقیقات سحرگاهی کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ غالمی ثانی 
)رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی( برای ردزنی متهم 
از  استفاده  و  اطالعاتی  با رصد های  که  کارآگاهان  یافت.  ادامه  فراری 

تجهیزات فنی پلیسی وارد عملیاتی هماهنگ شده بودند با پوشش های 
مبدل موفق شدند مکان اختفای متهم فراری را شناسایی کنند و او را 

زیر چتر اطالعاتی قرار دهند.
اداره  کارآگاهان  می رفت،  سپیدی  به  رو  مشهد  آسمان  که  درحالی 
جنایی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد متهم فراری ۲۱ ساله، 
بنابراین عملیات دستگیری به  با یکی از دوستانش قرار مالقات دارد 
گزارش  بنابر  نیز شناسایی شود.  متهم  نزدیک  دوست  تا  افتاد  تاخیر 
خراسان، درحالی که هنوز بررسی های قاضی میرزایی در محل وقوع 
روز  صبح  داشت،  ادامه  فراری  قاتل  حضور  احتمالی  مراکز  و  جنایت 
میرزا کوچک خان  نیرو های کالنتری  با همکاری  کارآگاهان  گذشته، 
با فرماندهی سرهنگ باقرزاده حکاک، محل قرار متهم را به محاصره 
درآوردند و گروه دیگری نیز به تعقیب خودروی پرایدی پرداختند که 
متهم سوار بر آن عازم محل قرار در اطراف میدان میرزا کوچک خان 

مشهد بود!
عملیات پلیس با دقت کامل و رعایت همه جوانب امنیتی ادامه داشت 
تا این که حدود ساعت ۱۰:۳۰ خودروی پراید درست کنار خودروی 
پوششی کارآگاهان متوقف شد و »فرهاد« مشغول پرداخت کرایه به 
قرار  پلیس  محاصره  در  کرد  احساس  بودکه  اینترنتی  تاکسی  راننده 

دارد.
او بی درنگ قفل مرکزی پراید را پایین زد و از راننده خواست برای 
فرار از چنگ پلیس پدال گاز را فشار دهد، اما هنوز راننده در میان 
شوک و تردید و تهدید مسافر قرار داشت که صدای شلیک تیرهوایی 

ماموران کالنتری، او را در جا میخکوب کرد و این گونه کارآگاهان 
حلقه های قانون را بر دستان هر دو نفر گره زدند! در همان بررسی های 
مقدماتی که در حضور قاضی میرزایی صورت گرفت، مشخص شد که 
راننده پراید تاکسی اینترنتی بی گناه است به همین دلیل او در همان 
محل آزاد شد و »فرهاد« که هنوز از مرگ »جواد« خبر نداشت به مقر 

انتظامی انتقال یافت.
اعترافاتش  در  می کرد  معرفی  مجرد  را  خود  که  ساله   ۲۱ متهم  این 
برنج  قرص  با  برادرم  قبل  ماه  چهار  حدود  گفت:  میرزایی  قاضی  به 
نزد »جواد«  انگشتری داشت که فکر می کردم  او  اما  خودکشی کرد، 
گذاشته است! چند بار از »جواد« خواستم که انگشتر برادرم را به من 
بدهد چرا که تنها یادگاری برادرم بود، ولی او می گفت من از چنین 

انگشتری خبر ندارم و هیچ گونه لوازمی از برادرت دست من نیست!
من هم که از این پاسخ های او عصبانی شده بودم تصمیم گرفتم تا او 
را بترسانم به همین دلیل آن شب به »پاتوق« او و دوستانش رفتم و 
آن ها را تهدید کردم، ولی »جواد« آن جا نبود! هنگامی که دوباره از آن 
محل عبور می کردم »جواد« را دیدم و از دوربرگردان دور زدم که این 

اتفاق افتاد، ولی من قصد کشتن او را نداشتم!
گزارش  بگیرم!  چشم  زهر  می خواستم،  جوانی  غرور  خاطر  به  فقط 
خراسان حاکی است بررسی های بیشتر درباره زوایای دیگر این جنایت 
هولناک که به خاطر انگشتر یک مرده رخ داد درحالی زیر نظر سرهنگ 
»علی بهرامزاده« )رئیس دایره قتل عمد اداره جنایی( ادامه دارد که 

کارد خون آلود نیز با دستور قاضی ویژه قتل عمد کشف شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب با اشاره به پیام  آمریکا به 
ایران پس از شهادت سپهبد سلیمانی، گفت:آمریکایی ها صبح جمعه 
به روش دیپلماسی و غیره متوسل شدند و حتی گفتند اگر می خواهید 
انتقام بگیرید، متناسب با کاری که ما کردیم، انتقام بگیرید؛ در حالی 

که آنها نمی توانند چیزی را تعیین کنند.
سردار علی فدوی جانشین در برنامه حاشیه و متن شبکه سوم سیما، 
اظهار کرد: در صحنه های بسیار زیادی حاج قاسم را دیدم که احتمال 
اما وقتی خداوند مقدر کند یک نفر  شهادت در آنها بسیار زیاد بود، 
بماند تا کارهای بزرگی انجام دهد، اینگونه می شود که حاج قاسم ماند 

و کارهای بزرگی کرد و در اوج به شهادت رسید.
 وی افزود: عملیاتی که آمریکایی ها انجام دادند اینگونه نیست که از 
توانمندی نظامی و تکنولوژی خاصی برخوردار باشد و عملیات آنها از 
نظر نظامی ارزش چندانی ندارد، ما هم می توانیم پهپادمان را بفرستیم 

و هر هدف متحرکی را با موشک های لیزری مورد هدف قرار دهیم.
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه درباره جزئیات سفر سردار سلیمانی 
به عراق گفت: مقامات رسمی دولت عراق همواره از حاج قاسم دعوت 
می کردند تا راجع به موضوعات مختلف جلسه برگزار کنند؛ به همین 
به  نیز  سفر  این  در  و  داشتند  مداومی  آمدهای  و  رفت  ایشان  دلیل 
دعوت مقامات دولت عراق به بغداد سفر کردند. مخصوصاً این دفعه که 
حاج قاسم از سوریه به عراق و با هواپیمای مسافری سفر می کردند که 

حتی در سایت های هوانوردی هم قابل رهگیری است.
برای  مقاومت  جبهه  نهایی  پیروزی  اینکه  بر  تاکید  با  فدوی  سردار 
جنایتکاران بسیار تلخ تر خواهد بود، خاطر نشان کرد: آمریکایی ها با 
سرمستی می گفتند ما همه عراق را اشغال کردیم؛ هرچند در روزهای 
را  عراق  وقتی  اما  مواجه کردیم،  با شکست های مختلفی  را  آنها  اول 
گرفتند آیا فکر می کردند با تلخ کامی هایی در عراق مواجه شوند؟ و 
در همه اینها شهید قاسم سلیمانی نفر اول بود که این جبهه را هدایت 

کرد و این تلخ کامی ها را به آمریکایی ها چشاند.
جغرافیا  این  کل  در  مقاومت  جبهه  »توانمندی  اینکه  بیان  با  وی 
توانمندی های بسیار بی نظیری است«، تاکید کرد: آمریکایی ها با همه 
متحدان منطقه ای و فرا منطقه ای خود در همه موارد در منطقه غرب 
آسیا با شکست مواجه شدند؛ اینقدر این شکست بزرگ بود که به فکر 
و  داعش  تروریست های رسمی مثل  به  متوسل  باز  که  افتادند  جدی 

القاعده شوند.
جانشین فرمانده کل سپاه اظهار کرد: محور سفر اخیر سردار سلیمانی 
به عراق این بود که آمریکایی ها می خواستند به سرعت داعش، القاعده 
و جنایتکارانی که در همه دنیا جنایت کردند را فعال کنند؛ داعشی ها 
در سال های گذشته سوریه را گرفتند و می خواستند عراق را بگیرند. 
همه  و  تروریست ها  سر  بالیی  و  یافت  حضور  منطقه  در  قاسم  حاج 
هم پیمانان و صاحبان آنها آورد و حتی بعضی از مقامات آمریکایی ها 
گفتند دنیا باید از حاج قاسم تشکر کند که برچیدن این شر بزرگ را 

فرماندهی کرد تا رفع شد.
از سمت دوستداران  بیم  این  نیز  »این بار  اینکه  بیان  با  فدوی  سردار 
باز  آمریکایی ها  را  تروریستی  این جبهه  داشت  اسالمی وجود  انقالب 
فعال کنند«، افزود: حاج قاسم باید تدابیر خود را انجام می داد و برای 
همین در عراق بود. این شکست سختی برای آمریکا بود و عدول از 
حرف های خود آنها بود؛ چراکه ترامپ خطاب به کلینتون فریاد می زد 
شما داعش را درست کردید. آنها وقتی داعش از دست آنها خارج شد، 
مستاصل بودند و آنها با همه توانمندی خود نتوانستند کاری کنند این 
جبهه حق جمهوری اسالمی بود که حضور یافت و بر آنها پیروز شدند.
وی با اشاره به وعده ی انتقام جمهوری اسالمی ایران از عوامل جنایت 
انتقام  آن  منتظر  باید  آمریکایی ها  گفت:  سلیمانی،  قاسم  ترور سردار 
ایران نیست. درست است  انتقام سخت موکول به  سخت باشند؛ این 
با  مقاومت  بزرگ  جبهه  اما  بود،  پاسداران  سپاه  عضو  قاسم  حاج  که 
جغرافیای وسیع آماده هستند این انتقام سخت را عملی کنند و حتما 
انجام خواهد شد حتما در بهترین زمان و در بهترین نحو ممکن انجام 
به روش دیپلماسی و غیره  امروز صبح  از همین  خواهد شد. هرچند 
متوسل شدند و حتی گفتند اگر می خواهید انتقام بگیرید، متناسب با 
کاری که ما کردیم، انتقام بگیرید؛ در حالی که آنها نمی توانند چیزی 

را تعیین کنند.
با بیان اینکه »بیش از ۴۰ سال است که  جانشین فرمانده کل سپاه 
نبرد حق و باطل میان جبهه حق انقالب اسالمی و جبهه باطل شیطان 
بزرگ وجود دارد«، افزود: در هیچ یک از زمان ها آمریکایی ها نمی توانند 
حتی یک پیروزی را مثال بزنند. آنها از ۱۸۳۵ در خلیج فارس بودند 
. وقتی که بعد از آن همه پشتیبانی از صدام، از سال ۶۵ مستقیما با 
ما وارد جنگ شدند و ناو و تعداد زیادی هواپیما آوردند، هیچ یک از 

مسئوالن آمریکایی سن و فهم شان به آن سال ها نمی رسد، اما سوال 
کنند که در سال ۶۶ و ۶۵ چه وضعیتی در خلیج فارس داشتند.

دولت های  از  خیلی  و  دنیا  مردم  »همه  اینکه  بیان  با  فدوی  سردار 
منطقه از آمریکایی ها منزجر هستند«، تاکید کرد: ما به زودی شاهد 
آن خواهیم بود که آمریکایی ها در منطقه نباشند و اگر باشند همانگونه 
که سردار نقدی هم گفتند یا آمریکایی ها باید خیلی سریع بروند و یا 

باید خیلی سریع سفارش تابوت بدهند.
قدس  نیروی  فرمانده  عنوان  به  قاآنی  سردار  انتصاب  به  اشاره  با  وی 
سپاه پاسداران اظهار کرد: حتما پیروزی های بزرگتری از جبهه مقاومت 
به فرماندهی سردار قاآنی خواهید دید. سردار سلیمانی خیلی بزرگ 
مسلما  و  قطعا  اما  می سوخت  تاب شهادت  و  تب  در  دلش  و  عزیز  و 

پیروزی ها و داده های بزرگتری از خدا را باید شاهد باشیم.
شهید  شخصیتی  ویژگی های  به  اشاره  با  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
متولد  که  است  درست  ابومهدی  شهید  گفت:  المهندس،  ابومهدی 
موضوعیتی  جغرافیا  اسالمی  انقالب  حق  جبهه  برای  ولی  بود  عراق 
ندارد. امروز در دل یمنی ها همانی می گذرد که در دل ایران، لبنان، 

افغانستان، کشمیر، عراق می گذرد.
سردار فدوی در پایان تاکید کرد: در جبهه حق انقالب اسالمی مهم 
این  همه  در  دارند؛  نظر  اشتراک  بلکه  باشی  جغرافیا  کجای  نیست 
جبهه ها همه دل ها مطابق با امام خمینی )ره( بود و در ۳۰ سال بعد 
از انقالب هم دل ها عمل ها و زبان ها مطابق با امام انقالب اسالمی امام 

خامنه ای است.

آمریکا به ایران:  

متناسب با عمِل ما انتقام بگیرید!

تهدید و رجزخوانی جدید ترامپ علیه ایران
رجزخوانی  به  توییتی  رشته  در  ترامپ  دونالد 
را در  علیه کشورمان پرداخت و گفت ۵۲ سایت 
ایران در نظر دارد که در صورت اقدام ایران علیه 

آمریکا، به آنها حمله خواهد کرد.
به  اشاره  با  توییت  رشته  این  در  ترامپ  دونالد 
به  دادن  پاسخ  برای  کشورمان  مقامات  وعده 
آورده  سلیمانی  سردار  ترور  در  آمریکا  جنایت 
است: ایران با جسارت زیاد درباره حمله به منافع 
آمریکا سخن می گوید، اگر ایران به هر آمریکایی 
ایرانی  سایت   ۵۲ کند  حمله  آمریکایی  منافع  یا 
-به نمایندگی از ۵۲ گروگان آمریکایی که سال ها 
هدف  شدند-  گرفته  گروگان  ایران  توسط  پیش 

قرار می گیرند.
 او با بیان این ادعا که سردار سلیمانی برای انجام 
یک حمله به منافع آمریکا برنامه ریزی می کرد، در 
سخنانی گستاخانه آورده است: ایران برای سال ها 

هیچ چیز به جز مشکالت نبوده است.
ترامپ در توییت خود ادعا کرده است اهدافی که 
شدت  به  "بعضی  گرفته اند  نظر  در  حمله  برای 
بسیار  ایرانیان  فرهنگ  و  ایران  برای  و  باال  سطح 
"به  آنها  به  حمله  او  گفته  به  و  هستند"  مهم 

سرعت و با شدت" انجام می شود.
او در پایان گفته است: ایاالت متحده هیچ تهدیدی 

نمی خواهد.
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دومین بازگشت برای مربی جوان؛
فرهاد مجیدی سی و سومین 

سرمربی تاریخ باشگاه استقالل
 

با احتساب مربیان موقت و دائم، فرهاد مجیدی سی و سومین مربی 
است که در تاریخ باشگاه استقالل روی نیمکت این تیم می نشیند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هیات مدیره باشگاه استقالل نام 
این  تا  اعالم شد  تیم  این  عنوان سرمربی جدید  به  مجیدی  فرهاد 
مربی جوان برای دومین مقطع هدایت آبی پوشان را برعهده بگیرد. با 
احتساب مربیان دائم و موقت، مجیدی سی و سومین سرمربی تاریخ 

این باشگاه به حساب می آید.
باشگاه استقالل برای اولین بار در سال ۱۳۲۴ در مسابقات رسمی 
فرد  دانایی  علی  مرحوم  تیم  این  سرمربی  نخستین  و  کرد  شرکت 
بود که ۹ سال پی در پی هدایت این تیم را بر عهده داشت و این 
نیمکت  متوالی یک سرمربی روی  زمان حضور  ترین مدت  طوالنی 

آبی پوشان است.
پرویز  رایکوف،  بیاتی،  محمود  نوعی،  مدد  رسول  فرد،  دانایی  علی 
پورحیدری،  منصور  رضوی،  عباس  جگیچ،  والدیمیر  کنانی،  کوزه 
عسگرزاده،  فریدون  حجازی،  ناصر  شرفی،  اصغر  عضدی،  حسن 
حسن حبیبی، غالمحسین مظلومی، محمد رنجبر، محمد صالحی، 
رضا  سوکوموروخوف،  یوگنی  نسب،  ذوالفقار  بیژن  جمالی،  کامبیز 
نعلچگر، لئونید بیلفسکی، نصراهلل عبداللهی، حمید ملک احمدی، 
جواد زرینچه، امیر قلعه نویی، روالند کخ، عبدالصمد مرفاوی، فیروز 
کریمی، پرویز مظلومی، علیرضا منصوریان، میک مک درموت، وینفرد 
شفر، فرهاد مجیدی و آندره استراماچونی ۳۴ نفری هستند که به 
صورت موقت و دائم در مقاطع مختلف هدایت این تیم را بر عهده 
استقالل  تاریخ  سرمربی  سومین  و  سی  مجیدی  فرهاد  اند.  داشته 

است که البته برای دومین مقطع هدایت این تیم را پذیرفته است.
در این میان ملک احمدی، زرینچه، مک درموت و خود مجیدی در 
مقاطعی نقش سرمربی موقت را ایفا کرده بودند. مجیدی که پیش 
از استراماچونی تنها برای ۵ بازی سرمربی استقالل شده بود، حاال 
بعد از استراماچونی نقش سرمربی دائم را برای این تیم ایفا می کند. 

بازی مس کرمان و قشقایی 
به روز چهارشنبه موکول شد

و  کرمان  مس  های  تیم  بازی  کشور،  فوتبال  لیگ  سازمان  اعالم  با 
قشقایی شیراز که پیش از این قرار بود روز سه شنبه ۱7 دی ماه در 

کرمان برگزار شود، به روز چهارشنبه ۱8 دی ماه موکول شد.
به همزمانی  توجه  با  باشگاه مس کرمان؛  روابط عمومی  به گزارش 
تاریخ قبلی برگزاری این بازی در روز سه شنبه ۱7 دی ماه با مراسم 
تشیع سردار شهید قاسم سلیمانی در کرمان، با اعالم سازمان لیگ، 
بازی تیم های مس کرمان و قشقایی شیراز عصر روز چهارشنبه ۱8 

دی ماه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه باهنر کرمان برگزار خواهد شد.

میثم فردوسی به مس کرمان 
پیوست

 
نیم  در  فوتبال سپیدرود رشت  تیم  دفاعی  هافبک  فردوسی  میثم 
فصل دوم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور برای مس کرمان 

توپ خواهد زد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ فردوسی که در چند سال اخیر 
یکی از بازیکنان ثابت تیم سپدرورد رشت در رقابت های لیگ برتر و 
لیگ یک کشور بوده است در پست هافبک دفاعی بازی می کندو 
پس از تائید کادر فنی تیم فوتبال مس و مذاکرات این باشگاه در 

نیم فصل دوم در جمع نارنجی پوشان کرمانی توپ خواهد زد.

ورزشکار کرمانی فاتح رقابت های 
پاراتنیس روی میز کشورشد

احسان ایرانمنش، ورزشکار کرمانی در کالس ۱۰ مسابقات قهرمانی 
پارا تنیس روی میز کشور بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد.

 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
آقایان   ۱۱ تا   ۶ میز کالس های  روی  تنیس  پارا  قهرمانی  مسابقات 
کشور با حضور ۱۰۵ بازیکن از سراسر ایران به میزبانی تهران برگزار 

شد.
در پایان این رقابت ها، احسان ایرانمنش، ورزشکار کرمانی در کالس 
۱۰ مسابقات قهرمانی پارا تنیس روی میز کشور بر سکوی نخست 

رقابت ها ایستاد.
رده بندی نفرات برتر به شرح زیر است:

کالس ۶:
۱. احد تقی زاده از آذربایجان شرقی
۲. قاسم رائف زاده از خراسان رضوی

۳. محمد رضایی از تهران و رامین صفری از همدان
کالس 7:

۱. حمیدرضا شجیعی از خراسان رضوی
۲. حسین جعفری از تهران

۳. حجت رحمان پور از گیالن و عبدالجلیل گرگانی از گلستان
کالس 8:

۱. حسین زمانی پور از فارس
۲. محمدرضا الهی از آذربایجان شرقی

۳. مهدی هاتفی خراسان رضوی و سیدنصراهلل آهو قلندری از لرستان
کالس ۹:

۱. ناصر دهقانپور از تهران
۲. علی یزدی از تهران

۳. علی اردوان از اصفهان و یوسف بچاری از خوزستان
کالس ۱۰:

۱. احسان ایرانمنش از کرمان
۲. کریم کرمی از البرز

۳. مصطفی یاوری از تهران و احمد رشوند البرز
کالس ۱۱:

۱. مهدی ساعی از تهران
۲. داود قربانی از زنجان

۳. محمد عباسی از زنجان

و 7۵۰  ۳هزار  دارد  قصد  آمریکا  ارتش  که  حالی  در 
نیروی نظامی دیگر به خاورمیانه اعزام کند، فدراسیون 
فوتبال این کشور به دلیل نگرانی های امنیتی ناشی 
از ترور شهید سردار قاسم سلیمانی برنامه های اردوی 

تدارکاتی تیم ملی آمریکا را در قطر لغو کرد.
شبکه تلویزیونی راشاتودی روسیه در گزارشی نوشت: 
این  بیانیه ای  انتشار  با  آمریکا  فوتبال  فدراسیون 
افزایش  دلیل  »به  که  کرد  تاکید  و  تایید  را  تصمیم 
تنش ها در منطقه، آنها تصمیم گرفته اند تا سفر خود 
را به قطر به منظور برپایی اردوی تدارکاتی ژانویه به 
این  بیانیه مذکور  این در  بر  بیاندازند«؛ عالوه  تعویق 
فدراسیون گفته که در حال کار روی گزینه جایگزین 
برای این اردو بوده تا تیم برای دیدار ماه آینده مقابل 

کاستاریکا آماده شود.
از  مجموعه ای  انجام  از  پس  بالفاصله  تصمیم  این 
حمالت هوایی آمریکا در عراق از جمله حمله هوایی 

بامداد جمعه که در نتیجه آن "سردار قاسم سلیمانی" 
و  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  فرمانده سپاه قدس 
چندین نفر از رهبران شبه نظامی عراقی به شهادت 

رسیدند، گرفته شد.
به دنبال افزایش تنش ها در منطقه خاورمیانه، آمریکا 
از روز چهارشنبه حدود ۳ هزار و 7۵۰ نیروی دیگر را 
از  تنش ها پس  این  است؛  اعزام کرده  منطقه  این  به 
که  آمریکایی  نیروهای  هوایی  از حمالت  مجموعه ای 
منجر به کشته شدن ۲۵ رزمنده شیعه حشد الشعبی 
در  را  آشوب  از  موجی  و  یافت  افزایش  عراق شد،  در 

بغداد به راه انداخت.
نیروهای جدید اعزام شده، مجموع نیروهای آمریکایی 
اعزامی به منطقه را از ماه مه سال گذشته تاکنون به 

حدود ۱8 هزار نفر رساند.
آمریکا از سال ۲۰۰۱، فعالیت نظامی خود را در پایگاه 
تاسیسات  بزرگ ترین  از  یکی  که  قطر  العدید  هوایی 

نظامی خاورمیانه محسوب می شود، آغاز و چیزی در 
حدود ۱۱ هزار نیروی آمریکایی و ۱۰۰ هواپیما در آن 

مستقر کرده است.
با  مایل  چند  تنها  که  پیکری  غول  انبار  چنین  با 

تعدادی از ورزشگاه های پر زرق و برق فوتبال در قطر 
فدراسیون  چرا  که  است  عجیب  کمی  دارد،  فاصله 
فوتبال آمریکا تا این اندازه در دوحه احساس ناامنی 

می کند.

از کتانی تا پوتین؛ 
 پای آمریکایی ها به جای چمن روی زمین فرود می آید؟

خبر

معرفی  را  آسیایی  ستاره   ۱۰ اسپورت  فاکس 
چهره  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  که  کرد 

شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فاکس، رقابت های 
شروع  دیگر  روز  چهار  آسیا  جوانان  قهرمانی 
می شود و به همین خاطر فاکس اسپورت در 
گزارشی ۱۰ ستاره جوان این قاره را معرفی کرد 
که توانسته بودند در این رقابت ها خود را نشان 

دهند.

دروازه بان  بیرانوند  علیرضا  نام  خاطر  همین  به 
این  در  پرسپولیس  و  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
فهرست قرار دارد. این دروازه بان ایرانی در سال 
۲۰۱۳ زمانی که در نفت تهران عضویت داشت 
برای تیم زیر ۲۲ ساله های ایران به میدان رفت. 
توانسته  سانتیمتری   ۱۹۴ دروازه بان  این  حاال 
بهترین  از  یکی  عنوان  به  را  خودش  است 

دروازه بان های آسیا مطرح کند.
دیگر ستاره های فعلی آسیا که در این رقابت ها 

خودشان را مطرح کردند این بازیکنان هستند:
تاکوما آسانو )ژاپن(
آئونگ تو )میانمار(

عبداهلل عطیف )عربستان(
کریس ایکونامیدیس )استرالیا(

هوانگ اوی جو )کره جنوبی(
عمر خربین )سوریه(

پاک کوانگ ریونگ )کره شمالی(
همام طارق )عراق(

علی سالمین )امارات(
قهرمانی  فوتبال  رقابت های  ایسنا،  گزارش  به 
با  ژانویه   ۲۳ تا   8 از  المپیک  انتخابی  و  آسیا 
حضور ۱۶ تیم برتر آسیا در تایلند آغاز می شود 
کره  تیم های  با  نیز  ایران  امید  ملی  تیم  و 

جنوبی، چین و ازبکستان هم گروه است.
حضور  مجوز  مسابقات  این  برتر  تیم  سه 
المپیک  بازی های  در  فوتبال  مسابقات  در 

تابستانی ۲۰۲۰ را کسب خواهند کرد.

- اسامی داوران حاضر در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ 
سال آسیا اعالم شد که به جز علیرضا فغانی هیچ 
نماینده ای از ایران به عنوان داور وسط حضور ندارد.

اسامی داوران حاضر در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ 
 AFC سال آسیا و انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توسط

از علیرضا فغانی هیچ داور  اعالم شد که به غیر 
وسط دیگری از ایران در بین دعوت شده ها نیست.

استرالیا  به  که  است  ماهی  چند  فغانی  علیرضا 
اوصاف  این  با  و  می کند  قضاوت  آنجا  در  و  رفته 
نتوانسته  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  از  داوری  هیچ 

خودش را در جمع نفرات نهایی جای بدهد.
صاحب نام  کشورهای  که  است  حالی  در  این 
و  ژاپن  داشته اند.  بهتری  عملکرد  اغلب  آسیایی 
قطر با چهار نماینده رکورددار هستند و کشورهای 
چین،  ازبکستان،  استرالیا،  امارات،  جنوبی،  کره 
خود  به  را  سهمیه  یک  از  بیش  اردن  و  عراق 

اختصاص داده اند.
ژاپن )چهار نماینده(: ریوئیجی ساتو، مینورو توجو، 

هیرویوکی کیمورا و جومپی ایدا
عبدالرحمان  الماری،  عبداهلل  نماینده(:  قطر)چهار 

الجاسم، خمیس الکواری و خمیس الماری
کیم  گون،  هی  کیم  نماینده(:  )سه  جنوبی  کره 

جونگ هیوک و کو هیونگ جین
محمد  الجنیبی،  عمار  نماینده(:  )سه  امارات 

عبداهلل حسن محمد و عمر محمد العلی
استرالیا ) ۲نماینده(: کریس بیث و شاون اوانز

ایلگیز  و  کوالنکو  والنتین  )۲نماینده(:  ازبکستان 

تانتاشف
چین )۲ نماینده(: فو مینگ و ما نینگ

عراق )۲ نماینده(: علی صباح و مهند قاسم
اردن )۲ نماینده(: احمد العلی و ادهم مخادمه

عربستان  شکراهلل(،  )نواف  بحرین  کشورهای 
مان(،  کواک  )لیو  کنگ  هنگ  الخضیر(،  )ترکی 
عمان  یعقوب(،  ایضوان  امیرول  )موهد  مالزی 
جعفری(،  تقی  )محمد  اندونزی  الکاف(،  )احمد 
و  هّتاب(  )حنا  سوریه  پررا(،  )دیالن  سری النکا 
یک  ایران  مانند  هم  پویودوم(  )سیواکورن  تایلند 

نماینده دارند.
داوران  آتی  رویدادهای  و  مسابقات  در  دید  باید 
ایرانی می توانند به مسابقات سطح اول قاره اعزام 
شوند یا همچنان باید اخبار داوری موعو بنیادی 
در  را   ... و  حیدری  برادران  اکرمی،  حسن  فر، 
مسابقات AFC کاپ و ... روی خروجی تارنمای 

فدراسیون تماشا کنیم.

فاکس اسپورت مطرح کرد؛
بیرانوند و ۹ ستاره دیگر که در قهرمانی جوانان آسیا چهره شدند

زنگ خطر برای فوتبال ایران؛  
خشکسالی داور در دوران پسا فغانی



دوشنبه 16 دی ماه 10/1398 جمادی االول 1441/ 6 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3133 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

هرچند شهادت جانگداز سردار سرافراز اسالم، حاج قاسم سلیمانی عزیز، 
ایران و محور مقاومت را به سوگ نشاند و موجی از اندوه و تالم در جهان 
اسالم به راه انداخت ولی همانطور که خود بارها خاضعانه از خدا خواسته 
بود، پاداش جانفشانی و مجاهدت های بی وقفه برای حراست از امنیت ملت 
ایران، ارزش های اسالمی و مبارزه بی امان با جهانخواران را در جام شهادت 

از خداوند دریافت کرد  و به افتخاری جاودانه نائل آمد.
این نابغه ی سیاسی - نظامی که با منش برتر و سلوک عارفانه ی خود از 
سوی بزرگان ایران و دیگر هم رزمانش، ابوذر زمان، مالک اشتر و سیدالشهدای 
مقاومت و امنیت ملی نامیده شده است، طی 8 سال دفاع مقدس ملت ایران 
علیه متجاوزان بعثی، فروتنانه بار سنگین فرماندهی عملیات های سرنوشت 
ساز را بر دوش می کشید و همواره با لبخندی شیرین،  روحیه بخش دالوران 

جبهه ها بود. 
با پایان یافتن جنگ در سخنرانی هایی که به مناسبت بزرگداشت شهدا 
قافله هایی می دانست که در میدان های  را جامانده  برگزار می شد، خود 
خون  از  پاسداری  به  همت  کمر  لذا  و  بودند  شده  آسمانی  شرف  و  خون 
دالورانی بست که دشمن را در دست اندازی به خاک میهن عزیزمان مایوس 
تاریخ  با حضور بی وقفه در جبهه ها به کتاب  او که  ناامید کرده بودند.  و 
ابا  موالیمان حضرت  از  که  را  مکتب شهادت  بود،  بدل شده  ساله   8 دفاع 
عبداهلل الحسین به ارث برده بود، چنان نیرویی بخشید که در پی فروپاشی 
و شکوفایی  مردمی  بسیج  بخش  الهام  و حوادث سوریه،  دیکتاتوری صدام 

شهادت طلبی در جوانان این کشورها شد.
جهانخواران که سالها برای شکستن وحدت اسالمی و فراهم نمودن زمینه 
مطلوب برای غارت منابع ملت های خاورمیانه، نقشه های پیچیده و چند 
سّد  با  ناگهان  بودند،   کرده  گذاری  سرمایه  دالر  میلیاردها  و  طراحی  الیه 
آهنین دست پرورده های مکتب رهایی بخش و آگاهی دهنده ی عاشورا ـ 
که با مجاهدت های امام خمینی )ره(،  حضرت آیت اهلل خامنه ای و سردارانی 
ـ  رو به رو شدند و دریافتند که  چون حاج قاسم سلیمانی به بار نشسته بود 
عصر استعمار و استثمار به پایان رسیده است. چرا که سرداران بزرگی چون 
سپهبد قاسم سلیمانی در پرتو آموزه های اسالمی با رصد کردن بی وقفه و 
همه جانبه ی رفتارها و گفتارهای جهانخواران، نقشه های دشمنان اسالم را 
پیش بینی و با اقدام های سریع و حساب شده، نقش برآب می کردند و ساز 
و کارهای الزم را برای حفاظت از آبرو و عزت ملت های مسلمان فراهم می 

آوردند و به طور شبانه روزی،  مساعی خود را برای افزایش بصیرت ساکنان 
محور مقاومت به کار می بردند.

و چنین شد، آمریکا که دهه ها بر خوان یغما نشسته بود و نفت را به غارت 
هم  و  خود  تولیدی  کاالهای  مازاد  فروش  بازارهای  تامین  برای  و  برد  می 
فکرانش،  مردم خاورمیانه را دچار فرهنگ مصرف زدگی و تجمل گرایی کرده 
بود،  به فکر حیله ی قدیمی »تفرقه بیفکن، حکومت کن« افتاد و این بار با 
استفاده از مسلمانان آموزش دیده اروپا و آمریکا و گروهی از نوکران منطقه 
ای  قبیله  و  ای  فرقه  های  تنور جنگ  برافروختن  راستای  در  را  ای، داعش 
پدید آورد که اگر نبود مساعی مرارت بار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
میلیون ها نفر از مسلمانان بی گناه و پیروان سایر ادیان قربانی این حیله ی 

جدید می شدند.
نبوغ حاج قاسم به امور نظامی منحصر نمی شد و در زمینه ی آگاه نمودن 
علما و روحانیون فرقه های مختلف در کشورهای اسالمی زبانی نرم و موثر 

با  اسالمی  های  فرقه  پیروان  داد  نمی  اجازه  هرگز  و  داشت  فعال  ذهنی  و 
برادر کشی و تفرقه، کام دشمنان اسالم را شیرین کنند و خدا می داند تعداد 
از وحدت اسالمی سربه چه  برای حراست  این فرمانده ی فداکار  سفرهای 
عدد و رقمی بزند و امید است، روزی این بخش از شخصیت سردار محبوب 
ما در کتابی جاودانه شود تا آیندگان بدانند،  سردار سلیمانی چه خدماتی به 

جهان اسالم کرده است.
آمریکای جنایتکار با شهید کردن یکی از شریف ترین انسان های جهان ـ 
آن هم به شیوه ی ناجوانمردانه ی ترورـ  ثابت کرد به اوج استیصال و حقارت 
رسیده است که از رویارویی و مبارزه جوانمردانه هراس دارد و لذا بزدالنه 
از پشت خنجر می زند و خفاشان شب نورد خود را به مصاف دلیر مردانی 
می فرستد که عمر پربرکتشان صرف اعتالی ارزش های انسانی شده است.

فرد یا افرادی که فرمان این ترور ناجوانمردانه را صادر کرده اند،  بی شک 
دشمن مردم آمریکا بوده اند چرا که با شهادت سردار سلیمانی که در اندیشه 

ی ایرانیان اسطوره ی تقوا و خداباوری است، جایی برای آمریکایی ها در 
خاورمیانه نخواهد بود و تا دنیا دنیاست، راهی برای آشتی باز نمی شود. )پدر 

کشتی و تخم کین کاشتی/ پدر کشته را کی بود آشتی(
با عروج ملکوتی سردار حاج قاسم سلیمانی، هر بامداد نسیمی که از روی 
آبهای اروندرود بر می خیزد، زمزمه ی نیمه شبان او را به گوش مرزدارانی 
می رساند که غیرت و آرمان خواهی و حق طلبی و میهن دوستی را از این 
سردار بزرگ و تاریخ ساز و قهرمان تکرارناشدنی آموخته اند و با نثار خون 
خود از وجب به وجب ایران عزیز پاسداری می کنند. دالورانی که تا هزاران 
یادآوری  جانفشانی های حاج  سال دیگر در گردهمایی های خود، ضمن 
می  مشاهده  به  هایش  پالکی  هم  و  ترامپ  ی  چهره  در  را  شقاوت  قاسم، 

نشینند و او را لعن و نفرین می کنند.
آمریکا  بیاری  آتش  در  که  رود  اروند  دو سوی  های  نخل  که  همانطور  و 
اند،  برنشسته  و  بار  به  و شاداب  امروزه سبز  ریختند،   پر  و  بال  و  سوختند 
جوانان مکتب حاج قاسم قد می کشند و می بالند و هزاران حاج قاسم دیگر 
برای حراست آرمانهای واالی او و دیگر شهیدان ایران زمین بر پهنه ی این 
کهن دیار اهورایی سبز می شوند تا چهره ی نورانی و نجیب این سردار دالور 
را در گوش آیندگان زمزمه کنند  و از نبوغ و نقش آفرینی های ماندگار او 
قصه هایی بیافرینند و فیلم هایی بسازند که مخاطبان دوران ها را شگفت 

زده کند.
و چه احمق هستند آنها که گمان می برند با شهادت حاج قاسم ها،  نهضت 
های پایداری در مقابل تجاوز و زورگویی به خاموشی می گراید! و این در 
حالی است که مبارزه با ظالم در ذات اسالم و اندیشه ی ایرانی همواره در 

کار زایش و باز تولید است و خاموشی را برنمی تابد. 
و ختم کالم، عرض تبریک و تسلیت به رهبر معظم انقالب، ملت قدرشناس 
ایران و خانواده ی این سردار نازنین. تسلیت بدان جهت که جواهر گرانقیمتی 
را از کف بدادیم و تبریک بدان علت که سردار محبوبمان در اوج سرافرازی 
و کامیابی به دیدار معبودش نائل آمد و آرزوی دیرینه اش ـ که همواره در 
دعاهایش شنیده می شد ـ که همانا پیوستن به قافله ی شهیدان هم رزمش 
بود، محقق گردید و ما دیگر شاهد چشمان اشکبار او نخواهیم بود که غبطه 
ی شهیدان می خورد و از جاماندگی در این مهمانخانه ی مهمان کش گله 

داشت. روحش شاد و یادش گرامی و جاوید باد.
ـ نظامی که با  سخن آخر اینکه، دانش و تجربه های این نابغه ی سیاسی 
پردازش گونه ی متفاوتی از جنگ در ذهن توانای او پدید آمده است بایستی 
در کتابهایی جمع آوری شود تا در دوره های آموزش نظامی تدریس گردد 
و بی شک اگر نقشه های نظامی او در عرصه های متفاوت جغرافیایی جمع 
آوری و طبقه بندی نشده باشند، خسران بزرگی است و دوستان و همکاران 
او باید به فکر این مهم باشند تا محتوای دانشکده های افسری ما از غنای 

مطلوبی برخوردار شود.

سید الشهدای امنیت ملی به جاودانگی پیوست 

گزارش »کرمان امروز« از مراسم رونمایی از جدیدترین مجموعه شعر »حامد حسینخانی« با عنوان »پرواز در پیله« در نمایشگاه کتاب کرمان:

ناشناخته های شاعرانگی

همزمان با هجدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان کرمان 
که از 7 تا 13 دی ماه برگزار شد، تعدادی از کتاب های 
شاعران، نویسندگان و مترجمان کرمانی نیز در حاشیه این 
نمایشگاه رونمایی شد. کتاب رسوایی قرن اثر گابریل گارسیا 
مارکز ترجمه مهدی نمازیان، رمان شهسوار به قلم مهرداد 
بهزادی، مجموعه شعرهای زندگی را از دهان گرگ ها می 
دوزخی  روزگار  در  یاراحمدی،  کاظم  محمد  سروده  مکیم 
من ایازها سروده فاطمه هویدا، باید تو را رژیم گرفتم سروده 
مهدیه شفیعی و مجموعه شعر کی متولد می شوم سروده 
نمایشگاه  این  در  ها  رونمایی شده کرمانی  آثار  ثانی  یسنا 
بودند. کتاب هایی که عموما با همت حوزه هنری کرمان، 
کانون کتاب و داستان کرمان و همچنین نشر فرهنگ عامه 
به مدیریت حسین سبزه صادقی در بخش جنبی نمایشگاه 

شاهد رونمایی از آن ها بودیم. 
پرواز شعر

از دیگر رونمایی های  نامبرده شده  بر کتاب های  عالوه 
مهم در نمایشگاه بزرگ کتاب که عصر پنجشنبه 12 دی ماه 
در محل غرفه نشر شانی برگزار شد، رونمایی از جدیدترین 
»پرواز  عنوان  با  حسینخانی  حامد  دکتر  شعر  مجموعه 
چاالک   « شعر  مجموعه  دوم  چاپ  همچنین  و  پیله«  در 
چشم های توام« بود. رونمایی و جشن امضایی که در آن 
از دوستداران این شاعر قدرتمند  با استقبال تعداد زیادی 
منتظر  سال   5 از  بیش  که  مخاطبانی  بود.  همراه  کرمانی 
اجتماعی  به ویژه عاشقانه  مطالعه جدیدترین سروده های 
این غزل سرای حرفه ای بودند. دکتر حامد حسینخانی که 
در سال های اخیر با برگزاری چندین کارگاه شعر، کارگاه 
هنری  حوزه  همت  به  عموما  که  خوانی  شاهنامه  و  ترانه 
کرمان تدارک دیده شده است، بی دریغ تالش کرده اند که 
با توجه به تدریس در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
برقرار  و جامعه  دانشگاه  بین  پیوندی  کرمان،  باهنر  شهید 
به ندرت  کنند. چرا که در طول چندین دهه اخیر بسیار 

مشاهده شده است که اساتید دانشگاهی حاضر به برگزاری 
کارگاه برای عموم مخاطبان جامعه شوند.  

زبان و اندیشه نو
گوی  و  گفت  امضاء  و جشن  رونمایی  مراسم  حاشیه  در 
که  همانگونه  حسینخانی  داشتیم.  شاعر  این  با  کوتاهی 
به  نیز نوشته است  پیله  در مقدمه مجموعه شعر پرواز در 
»کرمان امروز« گفت:  کتاب پرواز در پیله آخرین مجموعه 
با مضمون  بنده است و شامل سروده هایی است که  شعر 
عاشقانه اجتماعی در پنج تا شش سال اخیر سروده ام. این 
و  زبان  به  ای که  ویژه  نگاه های  و  تامالت  اشعار محصول 
تصویر داشته ام. وی ادامه می دهد: در این سال ها بیش 
از آنکه به فکر نشر شعرهای تازه باشم، درباره شعر و زبان 
و جهان آن تامل کردم. هم در کالس ها و کارگاه ها از هر 
منظری درباره شعر و ادبیات گفتم و هم بارها متن هایی 
برای  نقد  و  شرح  نگاه  با  را  امروزیان  و  پیشینیان  آثار  از 
زبانی  های  تجربه  خواندم.  دانشجویان  و  مخاطبان  و  خود 

این سال ها، دغدغه ذهن  نوشتن شعرهای  و تصویری در 
پنهان و آشکارم بوده است. در خلسه این تجربه ها و تامل 
صالحی  مجید  جناب  ناشرم،  و  شاعر  دوست  که  بودم  ها 
)مدیر نشر شانی( مهربانانه از من خواست که دفتر تازه ای 

برای چاپ به این نشر بسپرم. 
شاعر »پرواز در پیله« افزود: به قدر فهم خود امروز برآنم 
تاریخی  اساطیری،  زیست  و عصاره  فرهنگ  روح  که شعر، 
و اجتماعی ماست. به عالوه ی تجربه های ذهنی و عینی 
شاعر که به تمامی در »زبان« به متن تبدیل می شود. متنی 
کارکردهای  از  شاعر  توان  و  قریحه  و  ذوق  فراخوِر  به  که 
زیباشناسانه برخوردار است و همزمان از دغدغه های زندگی 
امروز و دردهای انسان معاصر، سرشار است. متنی که تالش 
می کند بیشتر به جوهره مبهم و ناشناخته شاعرانگی و ناب 
بودن نزدیک شود. متنی که نه فلسفه است، نه عرفان، نه 
و  ریاضی  های  تناسب  نه  بیانیه سیاسی،  نه  عاشقانه،  نامه 
نه روانشناسی و جامعه شناسی. از آن سو نه بالغت محض 

به  اما  زبانشناسانه.  مباحث  نه  و  زبان  دستور  نه  و  است 
از همه  اینهاست. به عبارتی دیگر  طرزی شگفت آور تمام 
دارد که  آشکاری  و  پنهان  پاره های  قلمروها در خود  این 
در فضایی به نام شعریت زندگی می کنند. این شاعر تاکید 
کرد: هر چه هست در زبان است و زبان است و زبان است. 
ناخودآگاه  و  پیله خودآگاه  در  پرواز  محتوا.  و چه  فرم  چه 
محصول چنین نگاهی به شعر است. امید دارم که دوستان 
راهنمایی  و  نظر  از  مرا  نازنین،  مخاطبان  و  منتقد  و  شاعر 

های مفیدشان بی بهره نگذارند.
چاالک شعر

 1390 سال  نیز  توام  های  چشم  چاالک  شعر  مجموعه 
پیله،  در  پرواز  با  همزمان  که  شد  چاپ  شانی  نشر  توسط 
این  پیرامون  شد. حسینخانی  رونمایی  نیز   آن  دوم  چاپ 
تغییر  و  ها  ویراست  دوم  چاپ  در  گفت:  نیز  چاپ  تجدید 
برخی واژه هایی که احساس می کردم بهتر باشد را انجام 

داده ام و ناشر نیز طرح جلد کتاب را تغییر داده است.

 عالوه بر این دو مجموعه پیش از این نیز از دکتر حامد 
حسینخانی مجموعه شعرهای مرا که برگ شدم، یکشنبه 
صبح، بخواب فروردین، از این بهشت موازی، آخرین آغاز و 

واژه های وحشی نیز چاپ شده است. 
بخش هایی از غزل پرواز در پیله که از جدیدترین مجموعه 
کرمان  مخاطبان  به  است  شده  انتخاب  حسینخانی  شعر 
امروز تقدیم می شود. مجموعه شعری بسیار درخشان که 
موجب آشتی مجدد مخاطبان با شعر خواهد شد و مطالعه 
آن به تمامی خوانندگان این متن به شدت توصیه می شود.  
پرواز را در پیله می جویی خیالی نیست/ اما چه پروازی! 
که دیگر پر و بالی نیست/ تا ارتباط این قفس با آسمان قطع 
است/ احیای رسم عاشقی را احتمالی نیست/ آن باغ لیمو را 
که هر شب خواب می بینی/ در واقعیت غیر از انبار زغالی 
ها  آیینه  بودم/  رو  روبه  خود  پیری  با  کودکی  در  نیست/ 
گفتند تصویر زاللی نیست/ من پاسخ خود را گرفتم از نگاه 

تو/ از شهر بیرون کن مرا دیگر سوالی نیست و ...

گزارش و عکس: 
سعید احمدی

به قلم 
یحیی فتح نجات


