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 ویژگی بارز سلیمانی، صادقانه کار کردن بود 
مردم کشورمان، سخنان  برای  نگران کننده  اخبار  هفته  یک  از  پس  گروه خبر-ایرنا: 
چهارشنبه هفته گذشته حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر انقالب که شاید برای اولین بار 
همزمان با ایراد در بیت رهبری از صداوسیما پخش زنده می شد، هم به لحاظ نکات مهم 
مورد اشاره و به هم به لحاظ نحوه بیان و ارائه، به نظر سخنانی آرامش بخش و آبی  بر آتش 
نگرانی هم وطنان بود. به رغم فضای همدالنه و معنوی ناشی از قدرشناسی مردمی از سردار 
رشید میهن، انواع خط ونشان های افراد تندرو از دعوت به تکه تکه کردن اصالح طلبان و 
دمیدن بی مالحظه بر شیپور جنگ، بسیاری از مردم را در این چند روز دچار تشویش کرده 
بود؛ به ویژه نگرانی از اینکه بخشی از آنچه در حرف و سخن بیان می شود، بدون تدبیر و 

اتخاذ تصمیم مناسب، جامه عمل بپوشد...

 مسئوالن ما باید هوشمندانه عمل کنند       با تبعیض بین مردم مخالف بود       خودی و غیرخودی درست نکنند

 مردم او را یک شخصیت ملی و مذهبی می شناختند       مرد گفتگو و مصالحه بود 



 نسیـم امیدخبـرسرمقاله

اخبار  هفته  یک  از  پس  خبر-ایرنا:  گروه 
سخنان  کشورمان،  مردم  برای  نگران کننده 
ا...  آیت  حضرت  گذشته  هفته  چهارشنبه 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب که شاید برای اولین 
ایراد در بیت رهبری از صداوسیما  با  بار همزمان 
پخش زنده می شد، هم به لحاظ نکات مهم مورد 
اشاره و به هم به لحاظ نحوه بیان و ارائه، به نظر 
نگرانی  آتش  بر  آبی   و  آرامش بخش  سخنانی 

هم وطنان بود.
به رغم فضای همدالنه و معنوی ناشی از قدرشناسی 
مردمی از سردار رشید میهن، انواع خط ونشان های افراد 
تندرو از دعوت به تکه تکه کردن اصالح طلبان و دمیدن 
بی مالحظه بر شیپور جنگ، بسیاری از مردم را در این 
از  نگرانی  ویژه  به  بود؛  کرده  تشویش  دچار  روز  چند 
بیان می شود،  آنچه در حرف و سخن  از  اینکه بخشی 
بدون تدبیر و اتخاذ تصمیم مناسب، جامه عمل بپوشد.

 شجاعت با تدبیر و عقل الزم

در شرایطی که در هفته اخیر، اسطوره سپهبد قاسم 
سلیمانی در چشم و دل مردم به ویژه به عنوان یک فرد 
خود  روایت  هم  انقالب  رهبر  کرد،  گری  جلوه  شجاع 
که  شجاعت  بر  عالوه  و  دادند  ارائه  قهرمان  این  از  را 
روایت غالب از حاج قاسم بود، به ویژگی تدبیر او اشاره 
کردند و با شمردن »شجاعت« و »تدبیر« به عنوان دو 
ویژگی برجسته  او، یادآوری کردند که »برخی شجاعت 
دارند اما تدبیر و عقل الزم را برای به کار بردن شجاعت 
عمل  و  اقدام  اهل  اما  تدبیرند  اهل  برخی  و  ندارند 

نیستند و دل و جگر کار را ندارند.
سلیمانی  شهید  اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  ایشان 
بر  بود،  انقالب  و  امام  خط  پایبند  و  انقالبی  شدت  به 
داخلی  مسائل  در  او  که  گذاشتند  صحه  شاخصه  این 
اهل حزب و جناح و این گونه تقسیم بندی ها نبود و از 
مردم خواستند »وحدتی که در زیر تابوت پیکر شهید 

سلیمانی در بینشان دیده شد، محفوظ بدارند.
اصلی  رویکرد  دیپلماتیک،  و  مدنی  اقدامات   

انتقام سخت
با  خارج،  و  داخل  عمومی  افکار  که  دیگری  موضوع 
رهبری  امروز  سخنان  در  آن  دنبال  هیجان  و  عطش 
پایگاه  به  سپاه  بامداد  حمله  به  ایشان  واکنش  بودند، 
سیلی  یک  را  حمله  این  رهبری  بود.  آمریکایی ها 
این  نظامی  اقدامات  که  کردند  تاکید  البته  و  شمردند 
و  نمی کند  را  قضیه  آن  کفایت  مقابله  مقام  در  گونه 
و  فتنه  و  فساد  منشا  که  آمریکایی ها  حضور  به  باید 
طبعاً  که  امری  داد؛  خاتمه  منطقه  در  است،  ویرانی 
کار  کنار  در  منطقه  مردم  مردمی  و  مدنی  اقدامات  با 
پیگیر دیپلماتیک قابل انجام است. این رویکرد رهبری 
سپاه،  حساب شده  موشکی  حمله  ویژگی های  کنار  در 

آرامشی را در اذهان مردم حکمفرما کرد. 

 نهیب به دشمن تراشان
دشمن سازی  برخی  به  رهبری  هشدار  دیگر،  نکته 
در  بود.  جامعه  فضای  در  روزها  این  نادرست  های 
برخی  ثابت  پای  آل سعود  بر  شرایطی که شعار مرگ 
تجمعات و حتی مساجد شده و سناریو موشک پرانی در 
کشورهای عربی منطقه هم تکیه کالم برخی تحلیلگران 
دورهمی  محافل  و  مهمانی ها  نقل  گاه  و  صداوسیما 
است، آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند »برخی دولت های 
داخل و خارج منطقه را تا زمانی که حرکتی در خدمت 
دشمن انجام نداده باشند نباید دشمن قلمداد کرد« و 
دشمن عبارت از آمریکا و رژیم صهیونیستی و استکبار 
است. این هشدار در فضای ایران هراسی و دشمن تراشی 
تریبون داران  برخی  مشترک  محصول  که  شدیدی 
زیادی  اهمیت  بود،  عربی  و  غربی  رسانه های  با  داخلی 

داشت و تاثیرات مهمی می تواند داشته باشد.
 جمهوری اسالمی بدون مردم بی معناست

»جمهوری  که  بود  این  رهبری  دیگر  مهم  تاکید 
اسالمی ایران بدون خواست کمک و آراء مثبت و اراده 
به  با همین جهت گیری،  ندارد.«  معنایی  و  مردم  های 
باید خود  اینکه  بر  و  اشاره کردند  آبان هم  رخدادهای 
کنیم؛  قوی  امنیتی  و  اقتصادی  و  از جهات سیاسی  را 

موضوعی که درباره آن هنوز گفتنی ها بسیار است.
این  داد  نشان  خامنه ای  آیت اهلل  دیروز  سخنرانی 
شاگرد امام خمینی که در فراز و نشیب های ۳۰ سال 
رسانده،  اینجا  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  گذشته 
همچنان نقطه اتکای مهمی برای حفظ کیان و امنیت 
و وحدت جامعه ایران است و توانمندی باالیی هم برای 
تندروی  جریان های  بر  آمدن  فائق  هم  و  مردم  اقناع 
دارد که این روزها صدایشان بلندتر از گذشته به گوش 

می رسد.
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چگونه زیستن
جمع  در  را  او  بار  اولین  زاده:  فتحی  فرهاد 
دانشجویان معترض دانشکده پزشکی کرمان دیدم. 
 1۳75 سال  حدود  گرفتیم  قرار  هم  کنار  اتفاقی 
دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نسبت به اوضاع 
و احوال مدیریت دانشکده اعتراض و چند روز ادامه 
داشت که سردار سلیمانی بسیار صمیمی و بدون توپ و تشر در 
گفتگوی  در  و  نشست  آن ها  کنار  در  شد  حاضر  معترضان  جمع 

منطقی با دانشجویان معترض موضوع خاتمه یافت. 
1- انسان موجودی است که خداوند متعال در آفرینش او از روح 
خود در او دمیده است: »نفخت فیه من روحی« و پس از آفرینش 
که  الخالقین«  احسن  ا...  »فتبارک  می فرماید:  متعقل  موجود  این 
نشان از ارزش واالی انسانی دارد. انسان های بزرگ در هر جامعه ای 
دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که همین ویژگی های 
متمایز می کند  افراد جامعه  سایر  از  را  آن ها  پسندیده  و  برگزیده 
به نوعی که مردم از بابت داشتن چنین شخصیت های ارزشمند 
خود  ملت  سرافرازی  و  سربلندی  ملی،  غرور  و  افتخار   سبب  که 
این شخصیت  از جمله  بالند. قاسم سلیمانی  به خود می  هستند 
های شاخص و نام آور ایران اسالمی است که همه افراد جامعه ما به 

او افتخار می کنند.
2- از جمله صفاتی که زمینه عزت، محبوبیت و رشد و تکامل 
انسان را فراهم می سازد، تواضع در برابر خداوند متعال و دیگران 
است. مردم داری، برخورد فروتنانه و مهربانانه با مردم یکی از ارزش 
های اخالقی و اجتماعی سلیمانی بوده به طوریکه هر شخص در 
او  نظیر  بی  شخصیت  شیفته  و  مجذوب  ایشان  با  برخورد  اولین 
می شد. سلیمانی ثابت کرد که می توان بدون حیف و میل بیت المال 
زیبا  دکتر شریعتی چه  کرد.  رشد  و  کرد  نفوذ  ها  انسان  قلب  در 
بیاموز، چگونه مردن  به من  را  می گوید: »خداوندا چگونه زیستن 
را خود خواهم آموخت.« سلیمانی دوست داشتنی بود که به ما یاد 
داد که مقام عالی انسانی در برابر ماست و باید بدستش آوریم و او 
خود را چه شایسته و بایسته به انسانیتی واال رساند که برای همه و 
بویژه جوانان کشورمان بهترین پند و گزیده ترین درس و برداشت 

معنوی است. 
۳-هر فردی از دیدگاه و فعالیت فردی و اجتماعی خود به حاج 
قاسم نگاه می کند. مردی که تمام عمرش را در جهاد فی سبیل ا... 
گذراند و در زندگی اجتماعی و سیاسی خود نمونه اعتدال علوی 
بود. او از جایگاه کنشگر اجتماعی و سیاسی، فردی فراجناحی  با 
ادبیات و زبانی نرم بود که سخنانش بر دل می نشست. طی چند 
داخل  احزاب  و  ها  بین جناح  های سیاسی  رقابت  که  اخیر  سال 
کشور باال گرفت و به تقابل و درگیری بین آن ها کشیده شده است 
سردار سلیمانی بدون وارد شدن به جناح بندی های رایج، فراتر از 
آن ها در جهت گسترش گفتمان انقالب اسالمی تالش کرد و برخی 
سعی می کردند او را جناحی کنند ولی او با خردمندی در دام آن ها 
نیفتاد. عشق واقعی فعاالن سیاسی و اجتماعی به او به جهت نگاه 
و عملکرد فراجناحی سردار سلیمانی و نقش او در وحدت مردمی 
می توان یافت. )البته حضور  دیدگاه های مختلف طبق فرموده امام 
باعث رشد و اعتالی جامعه  برادری  بیانیه منشور  خمینی)ره( در 
نظام  مرتبه  بلند  مسئوالن  و  جمعه  ائمه  نظامیان،  ولی  می شود 

جمهوری اسالمی باید فارغ از جناح ها و احزاب قرار گیرند.(
*مدیر مسئول

در پیام مرعشی، نماینده اسبق مجلس بیان شد:
عدم ورود سلیمانی به گروه های سیاسی،

او را محبوب کرد
توانای  و  برادر عزیزم سردار رشید، شجاع  و  شهادت دوست 
ایران حاج قاسم سلیمانی را به همه مردم آزاده ایران، همرزمان 

و خانواده بزرگوار آن شهید تسلیت عرض می کنم. 
ولی  بود  دیرینه  آرزوی  تحقق یک  قاسم شهادت  برای حاج 

این شهادت برای ایران ضایعه عظیمی تلقی می شود.
او از هیچ سرمایه و پشتوانه سیاسی برای حضور و موفقیت 
خود بهره ای نگرفت بلکه با توکل به خداوند بزرگ، مسئولیت 
پذیری، رشادت و ایثار، خود را به پشتوانه ای استوار و سرمایه ای 

سترگ برای ایران و اسالم تبدیل کرد. 
پایبندی او به سیاست روشن امام خمینی مبنی بر عدم ورود 
سپاه به احزاب و گروه های سیاسی، او را که یک چهره مقبول 
همه  احترام  مورد  و  ملی  به شخصیتی  بود  مردمی  محبوب  و 

سیاسیون ایران ارتقاء داد.
دالور،  امیری  اسالم  و  بزرگ  سرداری  ایران  تنها  نه  امروز 
همرزمان وی و خانواده شهدا و ایثارگران تکیه گاهی مطمئن 
را از دست دادند، بلکه ملت های منطقه هم مستشاری امین، 

خالق و مبتکر و مدافع استقالل خود را از دست دادند.
ترور  این  با  که  بدانند  باید  هم  آمریکا  متجاوز  سردمداران 

خسارت بار خشم و نفرت نسبت به خود را تشدید کرده اند.  
سید حسین مرعشی

در پیام کریمی، استاندار اسبق کرمان بیان شد:
سلیمانی جمیع مکارم اخالق بود

مردم  پیشین  نماینده  و  اسبق  استاندار  کریمی  محمدعلی 
با عنوان  پیامی متفاوت  کرمان در مجلس شورای اسالمی در 

»سردار عشق و ادب و تواضع« نوشت:
امام سجاد علیه الّسالم در فرازی از دعای بسیار زیبای مکارم 
به  مردم  نظر  در  مرا  هرگاه  خدایا!  »بار  می فرمایند:  االخالق 
درجه ای باال می بری به همان اندازه در نفس خود خوارم گردان 
نفس  در  قدر  به همان  می نوازی  آشکار  عزتی  به  مرا  هرگاه  و 

خود ذلیل گردان« .
دیگر چه می خواست حاج قاسم؟ 

دست  آن  به  که  معنوی  و  ماّدی  مقامات  از  چیزی  چه 
نیافته باشد؟ چه شأن و منزلت اجتماعی و سیاسی، ملّی و یا 

بین المللی که به آن نرسیده باشد؟
دیوار  و  در  بر  که  عناوینی  و  القاب  همه  میان  در  امروز  اما 
برجسته گویای  این صفات  اندازه  به  شهر می بینیم، هیچ کدام 

شخصیت او نیست: سردار دل ها، سردار عشق و ادب و تواضع.
رسم  او  بود.  اخالق  مکارم  جمیع  جامع  قاسم  حاج  آری 

کاله داری و آئین سروری خوب می دانست.
بهترین  صاحب الزمان)عج(،  کوه های  دامنه  در  سه شنبه 
ما  و  می گیرند  را  فرمانده  وصال  جشن  کریمان  دیار  فرزندان 
ناله وداع  و فریاد خونخواهی سر خواهیم  زمینیان پا در ِگل، 

داد.
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محمد محمودی* : سال ۹2 یا ۹۳ بود که برای اولین بار 
از نزدیک دیدم، درست تر بگویم  را  سردار قاسم سلیمانی 
شنیدم! چون در دفتر آیت ا... هاشمی نشسته بودم که گفتند 
مهمان ویژه ای می آید و چند دقیقه ای نگذشته بود که سردار 
آمد و مستقیم به دفتر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام رفت، هنوز در اتاق آیت ا... کامال بسته نشده بود که صدای 
کوبیدن پایی قبراق و نظامی در تمام سرسرا پیچید، من که 
از تعجب مات مانده بودم از یکی از محافظان پرسیدم: این 
صدایی که آمد، صدای احترام نظامی بود؟ که پاسخ داد: تمام 

سرداران قدیم سپاه هنوز به آیت ا... هاشمی، احترام نظامی 
سردار  تا  کشید  طول  ساعتی  یک  جلسه  آن  می گذارند! 

سلیمانی بیرون آمد. 
جالب است آیت ا... برخالف معمول، ایشان را تا دم در مشایعت 
کرد و با مهربانی تمام دستش را فشرد. گویی فرزند رزمنده 

خود را برای نبرد بدرقه می کرد.
سردار سلیمانی هم قبل از رفتن با تواضع تمام به طرف ما آمد و 
با تک تک ما دست داد و من در همان فرصت کوتاه خدمتشان 
عرض کردم که امروز درس معرفت از شما در احترام به آیت ا... 

هاشمی آموختم که سردار با آن نگاه نافذش، لبخند معناداری 
زد و رفت. شادی روح آیت ا... هاشمی رفسنجانی صلوات

* دبیر پایگاه اطالع رسانی آیت ا... هاشمی)ره(

به مناسبت سومین سالگرد ارتحال آیت ا... هاشمی؛
خاطره ای از احترام نظامی سردار سلیمانی به آیت ا... هاشمی 



انتصاب مشاور فرهنگی و اجتماعی شورای شهر
 گروه خبر: در جلسه  علنی شورای شهر سیرجان و طی حکمی 
ابوذر خواجویی نسب  به عنوان مشاور در امور فرهنگی و اجتماعی  

هفته گذشته منصوب شد .
به گزارش  روابط عمومی شورای شهر، امین صادقی، رئیس شورای شهر با 
اشاره به این که این انتصاب در راستای تحقق اهداف شوری پنجم مبنی 
بر توجه بیشتر به حوزه فرهنگ و هدفمند شدن فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی این نهاد است، گفت:  بر همین اساس با نظر مثبت همه ی اعضای 
شورای شهر آقای ابوذر خواجویی که از چهرهای خوش نام فرهنگی و رسانه 
ای شهرستان است، به واسطه تجاربی که در حوزه فرهنگی دارد را به عنوان 
مشاور فرهنگی  شورا شهر انتخاب شد. رئیس شورای پنجم در پایان افزود: 
امیدوارم با استفاده از تجربیات وی و همفکری و کمک اعضای شورای 
شهر در زمینه هایی چون اشاعه فرهنگ شهروندی، بهبود مستمر فضاهای 
فرهنگی شهر، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و 

حس تعلق به شهر و.. گام های اساسی برداشته شود. 
اولین کارگاه آموزشی

یادگیری تعاملی برگزار شد
درس  مدرس  تربیت  آموزشی  کارگاه  اولین  خبر:  گروه 
تفکر و سبک زندگی با تدریس دکتر محمد نیرو، دکترای 
فرهنگی  موسسه  همت  به  و  تهران  از  درسی  برنامه ریزی 

معراج اندیشه گل گهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه، جمعی از معلمان 
پرورشی و مشاوران مدارس سیرجان پیرامون بحث یادگیری تعاملی 
در این کارگاه آموزش دیدند. آموزش تربیت مدرِس درس تفکر و 
سبک زندگی، هدف تدریس این درس که منجر به تغییر در دانش، 
نگرش، کنش و رفتار دانش آموز می شود، مسئله چیست؟، مشکالت 
تدریس، عدم مشارکت عموم دانش آموزان، کم تحرکی و کمبود 
انگیزه دانش آموزان، کم اهمیت تلقی کردن درس تفکر در مدرسه، 
کمبود امکانات تکنولوژی آموزشی، جمعیت دانش آموزان کالس، 
کم بودن وقت و حجم زیاد مطالب، عدم یادگیری همگام در کالس، 
کاستی مهارت های ارتباطی اجتماعی و کالمی و... مباحث اصلی و 
محوری بود که در این دوره آموزشی پیرامون آن بحث و گفتگو شد.
محمد نیرو با مقایسه روش های سنتی و نوین تدریس گفت: در 
روش های سنتی معلم متکلم وحده بود ولی در روش های نوین، 
کالس فعال و تعاملی بوده و مشارکت دانش آموزان زیاد است. در 
شیوه سنتی معلم یعنی دانشمندی که روی یک صحنه ایستاده 
است اما در شیوه های نوین معلم در کالس به عنوان یک راهنما 
در صحنه است و نقش تسهیل گری برای یادگیری دارد. معلم فضا 

و بستر را فراهم می کند تا دانش آموز خود به کشف علمی برسد. 
نظریه  جمله  از  دنیا  روز  تربیتی  نظریه های  دوره،  این  مدرس 
ویگوتسکی، نظریه جانسون و... را بررسی کرد و گفت: امروزه در تمام 
جهان بیشترین و موثرترین و موفق ترین روش تدریس و تربیت 
روش تعاملی است. در تدریس و تعلیم و تربیت باید مخاطب شناسی 
داشت؛ یعنی دانش آموزان را شناخت. سطح یادگیری را در نظر 
پله ترسیم کرد، سناریوی  قرار داد،  برای تدریس هدف  و  گرفت 

یادگیری طراحی کرد و برنامه ریزی درسی کرد.
مثبت، مسئولیت پذیری  وابستگی  موثری چون  عوامل  افزود:  وی 
فردی، تعامل های هم افزاینده، فرایندهای گروهی و مهارت های 
بین فردی اگر رشد پیدا کنند یادگیری تعاملی نیز به واسطه آن ها 

ممکن خواهد بود.

یادداشت 3 خبـــر  نسیـم امید

سردار  بزرگداشت  مراسم  خبر:  گروه 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمان 
فرماندار،  جمعه،  امام  حضور  با  شهیدش 
شنبه  پنج  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان 
)ره(  خمینی  امام  حسینیه  در  گذشته 

برگزار شد.
امام  حسینی،  محمود  سید  حجت االسالم 
این مراسم گفت: شهید  جمعه شهرستان در 
خدا  راه  در  را  خود  زندگی  تمام  سلیمانی 
و  اسالم  مظلومان  از  دفاع  برای  و  گذاشت 
انجام داد.  فراوانی  با دشمنان، زحمات  مقابله 
وی افزود: شهادت سردار سلیمانی آغاز حرکت 
نوین جبهه مقاومت به صورت بسیار گسترده تر 
وقتش  االن  است  استکبار  برابر  در  قوی تر  و 
نشان  آمریکا  به  عمل  در  مقاومت  که  است 
دهد با شهادت سردار عزیزمان راه ایستادگی 

و مقاومت ها منسجم تر و قاطع تر خواهد بود.
عباس ایرانمنش، هم رزم سردار شهید در ادامه 

سردار  ویژگی های  خصوص  در  مراسم  این 
متدین  جوانان  از  سلیمانی  قاسم  حاج  گفت: 
آغاز جنگ  های  در سال  که  بود  مسلمانی  و 
کارمند اداره ای بود که تصمیم گرفت کار را 
رها کند و وارد سپاه شود. وی در ادامه افزود: 
ویژگی بارز سردار سلیمانی صادقانه کار کردن 
مظلومین  و  اسالم  برای  روز  شبانه  و  بود  آن 
تالش کرد.  وی با بیان اینکه سردار شهید در 
این  در  می گفتند  هم رزمان  که  زمانی  جبهه 
مسیر دشمن کمین کرده و مسیر ناامن است، 
ایشان می گفتند: این مسیر باید برای من ناامن 
باشد و من می روم که به کمین دشمن بخورم 
تا پس از من مردم راحت از مسیرها عبور کنند. 
سلیمانی  قاسم  حاج  افزود:  سلیمانی  همرزم 
رادمردی با صالبت و والیتمدار بود و همواره در 
هر لحظه ای گوش به فرمان رهبری و والیت 
یاور  و  بود  کرده  معامله  با خدای خود  و  بود 
مظلومان و دشمن استکبار و ظالمان جهان بود 

برای شهادت در راه خدا هم لحظه شماری  و 
می کرد. 

ایرانمنش تاکید کرد: راه شهید سلیمانی ادامه 
دل  آرامش  سلیمانی  سردار  و  داشت  خواهد 
خانواده شهدا به ویژه شهیدان مدافع حرم بود 

و استکبار جهانی بداند دیگر جایی در منطقه 
و ادامه ظلم و کشتار ندارد و خون این شهید 
جبهه مقاومت را مقتدرتر و منسجم ترکرد تا 
زودتر شاهد نابودی آمریکا و اسرائیل در منطقه 

باشیم.

گروه خبر: اداره اوقاف و امور خیریه 
راستای  در  سیرجان  شهرستان 
خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  زنده 
سردار سرافراز سپاه اسالم، سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید 
مقاومت  شهدای  از  پورجعفری 
در روز تشییع پیکر این دو شهید 
راه اندازی موکب  به  اقدام  سرافراز، 

کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره اوقاف 
رئیس  سیرجان،  خیریه  امور  و 
اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان 
در  موکب  این  گفت:  باره  این  در 
کنار  در  کرمان،  شهدای  خیابان 
پارک پدر و مسیر منتهی به گلزار 
شهدای کرمان راه اندازی شده بود 
خیابان،  این  اینکه  به  توجه  با  و 
شهید  سردار  پیکر  تشییع  مسیر 
حاج قاسم سلیمانی بود، توانستیم 
پذیرای خیل عظیم عاشقان سردار 

دل ها باشیم. 

سید صادق طباطبایی افزود: تمامی 
و  سیرجان  اوقاف  اداره  پرسنل 
متبرکه  بقاع  خادمین  از  جمعی 
از  عالقه  و  عشق  با  شهرستان 
سردار  تشییع  مراسم  از  قبل  روز 
مستقر  موکب  این  در  سلیمانی 
آنجا  در  مراسم  پایان  تا  و  شدند 
حضور داشتند و اقدام به خدمات 
در  شرکت کنندگان  به  رسانی 

مراسم کردند
سیرجان  اوقاف  اداره  رئیس   .

مراسم  برگزاری  از  همچنین 
سلیمانی  شهید  بزرگداشت 
تمامی  در  مقاومت  شهدای  و 
امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان 
در روزهای گذشته خبر داد و گفت: 
با توجه به آغاز ایام فاطمیه و تقارن 
و  سلیمانی  سردار  شهادت  با  آن 
شهدای مقاومت، ویژه برنامه هایی 
متبرکه  بقاع  در  راستا  همین  در 
حال  در  شهرستان  امامزادگان  و 

برگزاری است.

و  تشییع  مراسم  با  همزمان  خبر:  گروه 
تدفین باشکوه پیکر سردار سرافراز سپاه 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سردار  اسالم 
شرکت  مقاومت،  شهدای  و  سلیمانی 
راه اندازی  با  گل گهر  صنعتی  و  معدنی 

میزبان  کرمان  شهدای  گلزار  در  موکب 
این  در  شرکت کنندگان  از  زیادی  شمار 

مراسم بود.
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، این موکب 
که در محل گلزار شهدا و در مسیر تشییع و 
تدفین پیکر شهید سلیمانی و شهدای مقاومت 
راه اندازی شده بود از ساعات اولیه میزبان خیل 
و  تشییع  مراسم  در  که  بود  عاشقانی  عظیم 

تدفین سردار دل ها شرکت کرده  بودند.

امور  و  عمومی  روابط  دعوت  به  همچنین 
بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
نمایندگان  و  عکاسان  خبرنگاران،  از  جمعی 
نشریات مکتوب و غیر مکتوب سیرجان برای 
آیین  برگزاری  محل  در  مراسم  این  پوشش 
تشییع و تدفین شهید سلیمانی حضور پیدا 
و  عمومی  روابط  برنامه های  دیگر  از  کردند. 
امور بین الملل گل گهر دعوت از گروه موزیک 
برای  برنامه  اجرای  و  سیرجان  دارالحسین 

بزرگداشت این شهدای واال مقام بود.

گروه خبر: مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و 
مسافر شهرداری سیرجان شهردار سیرجان از 
آغاز ثبت نام دریافت سهمیه سوخت و مجوز 

فعالیت برای وانت بارها خبر داد.
ارتباطات شهرداری  به گزارش واحدخبر مدیریت 
سیرجان، رضا یوسفی با اعالم این خبر گفت: طبق 
مکاتبات مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی و حمل ونقل 
و ترافیک استانداری کرمان و سازمان شهرداری های 

کشور در خصوص ساماندهی ناوگان وانت بار شهری، 
مالکان این خودروها می توانند به منظور بهره مندی از 
سهمیه سوخت تشویقی احتمالی بر اساس پیمایش 
به  در سامانه مدیریت مرکزی حمل ونقل شهری 
نشانی www.utcms.ir  ثبت نام و پروانه فعالیت 

دریافت کنند. 
وی ادامه داد: همچنین با توجه به بند 8 مصوبه 
هیات محترم وزیران، تخصیص سهمیه مازاد وانت 

بارها بر اساس ثبت نام در سایت مذکور و صدور پروانه 
فعالیت برای آنها و در مرحله بعدی با دریافت بار 
برگ، پیمایش محاسبه و اعتباری معادل مابه التفاوت 

سوخت به کارت اعتباری مالکان واریز می شود.
مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
سیرجان شهردار سیرجان افزود: لذا مالکان وانت بار 
حداکثر تا پایان ماه جاری )1۳۹8/1۰/۳۰( فرصت 
دارند برای ثبت نام و دریافت پروانه فعالیت و سهمیه 
سوخت خود به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه 

کنند.

بزرگراه ورودی شهر
بنام سردار سلیمانی نام گذاری شد

گروه خبر:قسمتی از بزرگراه سیرجان کرمان با موافقت 
معاونت عمرانی فرمانداری و اداره راهداری و مسئوالن 
شهر هماشهر و همچنین 7 رای مثبت اعضاء شورای 
شهر سیرجان مزین بنام این سردار دالور جهان اسالم 

شد.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر امین صادقی، رئیس 
شورا با اشاره به رشادت ها و پایمردهای شهید سلیمانی و 
همرزمانش زنده نگه داشتن فرهنگ مقاومت و نام این عزیزان  
را وظیفه عمومی دانست، گفت: علت نام گذاری این مسیر را  
تردد زیاد و طرح های فرهنگی و بصری که از سوی شهرهای 

سیرجان و هماشهر در این مسیر انجام می گیرد.
  وی در ادامه اضافه کرد: همچنین از محل بودجه 2 میلیارد 
تومانی فرمانداری در خصوص ایمن سازی این مسیر  کمکی 
در راستای المان ها و طرح ها به راهداری ارائه شود و ساخت 
پل راه آهن که در این مسیر است، پیشنهاد شده که این پل بنام 
شهید المهدی و سایر همرزمانشان نام گذاری شود. صادقی با 
بیان اینکه پیشنهادهای متفاوتی در خصوص نام گذاری برای 
این موارد بود که نهایتا پس از بحث و بررسی در کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر در جریان جلسه علنی اعضاء شورای 
شهر و مسئوالن حاضر در جلسه به این جمع بندی رسیدند .

در مراسم بزرگداشت سردار شهید سلیمانی در سیرجان بیان شد:

 ویژگی بارز سلیمانی، صادقانه کار کردن بود 

برپایی موکب اداره اوقاف در تشییع شهید سلیمانی برپایی موکب گل گهر در گلزار شهدا کرمان 

ثبت نام سهمیه سوخت ناوگان وانت بار شهری
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جـامعه4

سجاد حیدری فرد: شهادت و وداع میلیونی 
مردم ایران و بخصوص کرمانی ها با سردار 
سلیمانی،  قاسم  شهید  امنیت،  و  صلح 
او  رفتن  است.  وصف ناشدنی  رخدادی 
فصل جدیدی را در کشور، مسئوالن نظام 
جمهوری اسالمی و مردم رقم زده است که با استفاده درست 
از آن می توان در راستای جامعه اسالمی مدنی گام برداشت. با 
توجه به این رخداد مهم دیدگاه چند نفر از فعاالن اجتماعی 
سیاسی شهرستان پیرامون چرایی محبوبیت شهید سلیمانی، 
دستاوردهای این شهادت برای جامعه امروز ما و درسی که 

مردم و مسئوالن از آن باید بگیرند، جویا شدیم.

 مسئوالن ما باید هوشمندانه عمل کنند
یحیی سنجری، از فعاالن اجتماعی سیاسی شهرمان  در این باره 
بیان کرد: سردار شهید سلیمانی از آنجا که در دوران جنگ تحمیلی 
توانست قدرت و اقتدار خود، تیزهوشی ، فرماندهی و صالبت خود را 
در جهان به معرض نمایش بگذارد محبوبیت خاصی را در بین مردم 
عزیز ایران اسالمی پیدا کرد. وی بعد از اینکه به حکم فرماندهی کل قوا 
حضرت آیت ا... خامنه ای به فرماندهی سپاه قدس منصوب شد رویکرد 
گسترده تر و قوی تری از مجاهدت و دلیری های او به همگان نشان 
داده شد که از صفات بارز و ماندگار او می توان به مردم داری، خوش 
رویی و حمایت از مظلومان جهان یاد کرد و سلیمانی تاریخ همیشه 

زنده انقالب اسالمی است.
وی در ادامه افزود: قطعا شهید سلیمانی پرچمدار نهضت آزادگی در 
دوران حال بوده است و راه آن بزرگوار به حول قوه الهی همچنان با 
وجود سلیمانی ها ادامه دار خواهد بود. شهادت ایشان اتحاد، همدلی 
و یک پارچگی بیش از پیش مردم ایران را به همراه داشته و همه یک 
صدا خونخواه وی هستند و مردم شریف و نجیب ایران اسالمی بارها با 
حمایتشان از نظام مقدس جمهوری اسالمی نشان دادند که پای عهد 
و پیمان خود هستند و نشان آن همچون سیل گسترده و کم نظیر 
حضور آنها در تشییع پیکر پاک سردار سرافراز شهید سلیمانی است. 
مردم ما در راه خدا، حفظ و حراست حریم اهل بیت رسول ا... و کشور 
خود رشادت های بسیار کردند و شهیدان بزرگی در این مسیر به فیض 

شهادت نائل آمدند، اما مسئوالن ما باید هوشمندانه عمل کنند.
 با تبعیض بین مردم مخالف بود

دکتر ابوالفضل جعفرقلی خانی، در خصوص محبوبیت سردار سلیمانی 
بیان کرد: ایشان ویژگی های خاص و منحصر به فردي داشتند، مردم 
می بینند و قدرت تفکر و تحلیل دارند و سره را از ناسره به خوبی 
تشخیص می دهند . شهید سلیماني از اوایل جنگ در بین مردم به 
دلیري و شجاعت مشهور بود ، با تواضع با مردم حشر و نشر داشت و 
به مردم به چشم اعضاي خانواده خود نگاه می کرد جوانان را فرزندان 
خود می دانست و با تبعیض بین مردم مخالف بود، حافظ امنیت کشور 
و ملت بود و باعث سرافرازي کشور ما در عرصه بین المللي بود . درگیر 
مسائل سخیف و بي ارزش جناح بازی های سیاسي نشد و حاضر نشد 
در حوزه هاي غیرتخصصی وارد شود اما در حوزه تخصصي خود بیش 
از حد قابل تصور خدمت کرد و از نظر اکثر مردم بي نظیر بود و 
بسیار محبوب بود تنها رستم شاهنامه را می توانید تا حدودي شبیه 

او دانست. 
افزود: شهادت سردار سلیماني در عرصه منطقه ای و  ادامه  او در 
بین المللی باعث ایجاد وفاق و همدلي بین ملت ایران و سایر ملت 

بي  تشییع  ها شد، 
نظیر ایشان در عراق، 
بازخوردهاي شهادت 
سایر  در  ایشان 
کشورها همه نشان 
از تاثیر وحدت آفرین 
شهادت او دارد و این 
واقعیت که با راکت 
را  او  دور  راه  از  و 
به  کردند  شهید 
اسطوره ی  نوعي 
او  ناپذیري  شکست 

را جاودان کرد و چهره ی ضعیف و ترسویي از قاتالن او به نمایش 
گذاشت . شهادت این شهید عزیز فضاي معنوي زمان جنگ را به 
جامعه بازگرداند و موجب وفاق و وحدت اجتماعي ایران شد. جعفرقلی 
خانی افزود: از خداوند براي خودم و همه توفیق می خواهم تا بتوانیم 

رهروان صدیق و موفقي در این مسیر متعالي باشیم.
 خودی و غیرخودی درست نکنند

جالل گل محمدی، یکی دیگر از فعاالن سیاسی و اجتماعی شهرستان 
در این باره بیان کرد: مردم قدر شناِس آن هایی هستند که صادقانه به 
مردم و میهن خدمت می کنند و حاج قاسم جزو معدود کسانی است 
که این عنوان را دارا بود، عدم دخالت در سیاست داخلی به عنوان یک 
فرمانده ارشد نظامی و زدن حرف دل مردم و شنیدن در دل مردم 
به محبوبیتش افزوده است، تقوا و خداترسی و بی آالیشی و دوری از 

تجمل گرایی از صفات برجسته ایشان بود. 
وی در ادامه افزود: اولین دستاورد شهادت ایشان ایجاد همدلی و 
یکپارچگی بین مردم و مسئوالن هست که اگر مسئوالن قدر بدانند، 
یعنی قدر این همدلی و یکپارچگی را بدانند و خودی و غیرخودی 
درست نکنند، از روش و مراِم ایشان درس بگیرند و مردم داری را 

سرلوحه ی امورات خود قرار دهند.
 مردم او را یک شخصیت ملی و مذهبی می شناختند

جوان  نژاد،  ایران  رضا 
فعال اجتماعی سیاسی 
در خصوص محبوبیت 
شهید سپهبد سلیمانی 
بیان کرد: به نظر می 
رسید خارج از هرگونه 
و  حزبی  گرایش 
سیاسی مردم ایشان را 
به عنوان یک شخصیت 
مذهبی  و  ملی 
می شناختند و عملکرد 
خالصانه شان در دفاع از 
ملت و کشور برای مردمی که دیگر نمی توانند تفاوت بین شعار دادن و 

عمل کردن را نادیده بگیرند بسیار با ارزش بوده و هست.
به گفته وی شهادت یک سردار ایرانی که با تمام وجود برای سرزمینش 
و اعتقاداتش جنگیده اولین دستاوردش هماهنگ شدن جامعه ای بود 
که در کنار نارضایتی ها و دلخوری ها و حتی خشم نهفته ای که از 
فشار های اقتصادی در دل هاشان داشتند، نتوانستند شهادت قهرمان 
ملی خود را تاب بیاورند و باعث شکل گیری یک  جریان هماهنگ با 
گرایش های ملی و وطن پرستی در دل اکثریت شد چنانچه از دلشان 
به زبانشان و از زبانشان به ماهیچه هایشان رسوخ کرد و قادر نبودند 
فقط بشنوند و بنشینند، برخاستند فریاد زدند و به خیابان ها آمدند و 

یک احساس بزرگ جمعی و ملی را به رخ کشیدند.
ایران نژاد با بیان اینکه  اگر قرار باشد سخنی با مسوالن محترم و 
بزرگانی که در راس امور قرار دارند داشته باشم، گفت: به نظر من وقت 
این است که گوشزد کنیم که این مردمی که زخم شهادت سردارشان 
بر دل هایشان چنین حماسه ای را رقم زد که هیچ رسانه ای نتوانست 
بزرگی آن را اغماض کند خیلی هاشان همان افراد ناراضی  بودند که 
چند وقت پیش صدایشان در آمده بود اما پای میراث ملی شان که در 
وسط باشد دست از پای نمی شناسند و با جان و دل و خود خواستگی 

محض پا به میدان می گذارند.

وی در ادامه افزود: این مردم باید مورد لطف و حمایت بیشتری باشند 
این ها زخمهایشان االن حتی عمیق تر از قبل است و اگر قرار به 
صحبتی با مردم باشد چنانچه خودم هم یکی از همین مردم هستم 
باید اول شهادت بزرگ سردار ایرانی را به همه  تسلیت بگویم و بگویم 
ایران سرزمین مادریمان است و پرورشگاه بزرگان زیادی بوده و هست 
برای آبادی و برقراریش نیاز به آگاهی و هماهنگی است و االن حتی 
بیش از پیش باید در هر مسیری هماهنگ تر و متحدتر و با آگاهی 

بیشتر در مسیر صالح جامعه و مردم قدم برداریم.
 مرد گفتگو و مصالحه بود 

دکتر زهرا رنجبر، بانوی فعال اجتماعی شهرمان در خصوص شهادت 
سردار سلیمانی بیان داشت: سردار سلیمانی چون  برای همه بود، 
محبوب همه شد. چپ و راست، اصالح طلب و اصولگرا، مذهبی و غیر 
مذهبی، مسلمان و غیر مسلمان، ایرانی و غیر ایرانی برایش مهم نبود. 
او به آدم ها به چشم یک انسان نگاه می کرد فارق از القاب وگرایشها، 
حاال اگر این انسان مظلوم واقع شود در هر جای دنیا، سردار شهید 
احساس وظیفه می کرد و خود را به خطر مینداخت که به او کمک 
کند. سردار به معنای واقعی سردار دل ها بود .او می دانست که اگر 
انسانی هدفش سعادت دیگران  باشد بدون خیرخواهی، محبت و دفاع 

از  آن ها ادعایی بیش نیست.
او در ادامه اضافه کرد: او در این گفته خود بسیار جدی بود عزم راسخ 
و عهد استوار داشت و در این راه اگر الزم بود چهل سال دور از خانه 
برای امنیت و آسایش مردم مظلوم منطقه سر از پا نمی شناخت، او قبل 
از اینکه مرد مبارزه باشد مرد گفتگو و مصالحه بود جنگ داخلی کردها 

به درایت او پیشگیری شد.
این پزشک متخصص ادامه داد:  اما سخنی با مسئوالن شهید سلیمانی 
چهل سال دور از وطن در میان دریای خطر  مردانه از مظلومین و 
محرومین منطقه تا سر حد جان دفاع کرد، او را به نفع جریان یا گروه 
خاصی مصادره نکنید عملکرد و صحبت های خود او به روشنی نشان 
می دهد که فراتر از دسته بندی ها بود و برای همه. در آسایش و امنیت 
حاصل از خون شهیدانی چون او جز به فکر خدمت به همه مردم 
نباشید، اگر صالحیت انجام کاری را ندارید رها کنید چون بودنتان 

باعث فساد و خراب شدن کارها می شود.

دیدگاه چند فعال اجتماعی سیاسی، در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی:

سردار وفاق ملی

یادداشت

تفکر سلیمانی زنده است
دی  سیزدهم  جمعه  عباسپور:  مهدی 
ماه، رسانه ها خبر ناگوار شهادت حاج قاسم 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس بزرگ مرد دیار 
الشعبی  حشد  معاون  مهدی،  ابو  و  کریمان 
توسط  همرزمانشان  از  دیگری  وتعداد  عراق 
نیروهای متجاوز آمریکایی اعالم کردند که در 
واقع یک شوک بزرگ بر مردم ایران و منطقه وارد شد. حاج قاسم 
نه تنها در ایران بلکه در اکثریت کشورهای اسالمی به خصوص 
جبهه مقاومت چهره ای دوست داشتنی و کاریزماتیک بود و در 
ایران در بین همه جناح ها توانسته بود جایگاه های ویژه ای پیدا 
کند. هر چند که سردار سلیمانی شیفته و عاشق شهادت بود 
ولی ما یکی از بهترین فرماندهان مقاومت را از دست دادیم، قطعا 
شهادت سردار سلیمانی از زمان زنده بودنش برکات بیشتری را 
نصیب انقالب و اسالم خواهد کرد که آیندگان ثمراتش را خواهند 
یافت، همان گونه که رهبر معظم انقالب  فرمودند: هر چند این 
شهادت بسیار تلخ است »اما چشمان غبارگرفته را باز کرد« که 

مردم جهان چهره واقعی استکبار جهانی را بهتر بشناسند.
مردم قدرشناس ایران مراسمات متعددی در شهرهای مختلف 
برگزار کرده که نمود آن در شهر کرمان در مراسم تشییع و تدفین 
سردار  شهید بود که نشان از عالقه مردم به شهید و اینکه تفکر 
شهید سلیمانی که همان حمایت از مقاومت بوده زنده است و از 

آن حمایت کردند.
شهید  رفتاری  های  ویژگی  از  اهمیت  حائز  نکته  چند  اما 

سلیمانی:
1. بارزترین ویژگی شهید سلیمانی والیت مداری و مطیع بودن 
باید همه مردم و مسئوالن  اوامر ولی فقیه خود است که  از  او 
نسبت به راه این بزرگوار توجه ویژه ای داشته تا بتوانیم از این 

بحران ها خارج شویم.
2. سادگی و تصمیمات به دور از تندی و زندگی متعادل همراه 
با دوری از تجمالت و پشت میز نشینی او را متمایز کرده بود و با 
نگاه باز وآینده نگری وحدت را باالترین اولویت میدانست و نشان 
داد که در عین متعادل بودن می توان در همه شرایط انقالبی بود 

و انقالبی ماند.
 ۳. حضور پرشور مردم به معنای پذیرش گفتمان مقاومت و 
عزت همراه با اقتدار است که می طلبد دانشگاهیان و اساتید و 
سخنرانان و کسانی که تربیون دارند ضمن حمایت، این تفکر و 
گفتمان را برای مردم به بهترین شکل موشکافانه تبیین کنند 
تا مردم در بزنگاه های انقالب دچار تردید و خطا نشوند که این 

مسئولیتی بسیار بزرگ و سنگین است. »اللهم تقبل منی«
*فعال اجتماعی فرهنگی

جالل گل محمدی

رضا ایرانژاد دکتر زهرا رنجبر

دکتر ابوالفضل جعفرقلی خانییحیی سنجری
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گروه حوادث: رئیس مرکز اورژانس 115 سیرجان از فوت 
براثر  سیرجانی  نفره   4 خانواده  یک  اعضای  از  نفر   3

گازگرفتگی خبر داد.
این حادثه  اظهار داشت:  این خبر  اعالم  با  نبی ا... حیدرپور    
شب گذشته به علت انسداد لوله گاز در شهرک ثاراهلل به وقوع 
دو  پسر  و  پدر خانواده  افضلی ۳8 ساله  پیوست که مجتبی 
12ساله  و 2 ساله اش جان باختند. رئیس مرکز اورژانس 115 
یو  سی  سی  بخش  در  هم  خانواده  مادر  داد:  ادامه  سیرجان 
بیمارستان سیرجان بستری شده که حال وی هم رضایت بخش 
نیست. وی ضمن توصیه به خانواده ها تصریح کرد: توجه بیشتر 
به چگونگی نصب و اطمینان از سالمت و استاندارد بودن وسایل 
گرمایشی می توانست از رقم خوردن این حادثه جلوگیری کند. 
حیدرپور خاطرنشان کرد : جسد قربانیان برای بررسی بیشتر 
به پزشکی قانونی منتقل شد اما در بررسی اولیه مشخص شد 
که این افراد به دلیل استنشاق گاز مونوکسیدکربن جان خود 

را  از دست داده اند.

توقیف کامیون حامل ۸00 کیلو 
گوشت قرمز فاسد در سیرجان

توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  حوادث:  گروه 
کامیونت ایسوزو حامل 800 کیلو گوشت قرمز فاسد در 

هفته گذشته خبر داد.
روز  گفت:  خبر  این  اعالم  با  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
گذشته ماموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
دستگاه  یک  عبوری  خودروهای  کنترل  حین  شهرستان  این 
کامیونت حامل 8۰۰ کیلو گوشت قرمز فاسد شده را شناسایی 

و متوقف کردند.
دستگیرو  خودرو  راننده  عملیات  این  در  افزود:  ادامه  در  وی 

کامیونت مورد نظر تحویل اداره دامپزشکی شد.
طی  داد:  ادامه  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
هماهنگی های صورت گرفته با مقام قضایی، شبکه بهداشت و 
اداره دامپزشکی ماموران انتظامی از حمل و جابجایی هرگونه 
با  و  کرده  جلوگیری  فاسد  و  مجوز  فاقد  دامی  محموله های 
برخورد  به شدت  بگیرند  نشانه  را  متخلفان که سالمت مردم 

خواهد شد.

حوادث 5 حوادث و گوناگون  نسیـم امید

گروه  حوادث: سه شنبه هفته گذشته بر اثر ازدحام 
پیکر  تشییع  مراسم  در  جمعیت  انبوه  تراکم  و 
سردار شهید قاسم سلیمانی در کرمان تعدادی از 
هموطنان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز 
به مراکز درمانی منتقل شدند و با توجه به اینکه 
تعداد زیادی از همشهریان در این مراسم شرکت 
کرده بودند و یکی از خبرگزاری از فوت دو نفر از 
سیرجان خبر داده بود موضوع رو پیگیری کردیم.

دکتر محمد صابری، رئیس اورژانس کرمان در خصوص 
حادثه  روز  جانباختگان  و  مصدومین  وضعیت  آخرین 
با  گو  گفت  در  مقاومت   جبهه  شهدای  پیکر  تشییع 
تا این لحظه 1۰ نفر  از روز گذشته  نسیم امید، گفت: 
از مصدومین ترخیص شده اند و اکنون تعداد مصدومین 

بستری شده در بیمارستان های کرمان 21 نفر هستند.

تشییع  حادثه  جانباختگان  تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
نفر  است، گفت:  پیکر شهید سلیمانی در کرمان ۶۰ 
از سه نفری که در ICU بستری بودند متاسفانه یک 
دختر خانم که در  بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
سید الشهدای کرمان بستری بود، فوت کردند و تعداد 
در  سلیمانی  شهید  پیکر  تشییع  حادثه  جانباختگان 
کرمان به ۶۰ نفر رسید. وی در ادامه در خصوص اینکه 
از این تعداد چند نفر از شهرستان سیرجان بوده است، 
گفت: مصدومان را به تفکیک شهرستان اعالم نکردیم 
و آمارکلی بود که در حال حاضر اطالع دقیقی ندارم از 
اینکه چند نفر از سیرجان در این حادثه مصدوم شده 
پزشکی  که  لیستی  ها طبق  فوتی  بحث  در  اما  است، 
قانونی به ما داده است، در بین اسامی نامی از سیرجان 

وجود ندارد.

سروش نیا، شهردار مطرح کرد:
تشدید طرح

جمع آوری سگ های ولگرد
معاونت  حوزه  گفت:  سیرجان  شهردار  خبر:  گروه 
را  خود  عزم  تمام  سیرجان  شهرداری  شهری  خدمات 

برای جمع آوری سگ های ولگرد به کار گرفته است.
سیرجان،  شهرداری  ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
از  یکی  متاسفانه  گفت:  خبر  این  اعالم  با  نیا  سروش  رضا 
پدیده های بسیار آزاردهنده و احتماال خطرآفرین که اکنون 
صاحب  بدون  و  ولگرد  سگ های  حضور  هستیم،  آن  شاهد 
در سطح شهر است که در این راستا حوزه معاونت خدمات 
شهری شهرداری سیرجان تمام عزم خود را برای جمع آوری 

این حیوانات به کار گرفته است.
وی ادامه داد: سگ های بدون صاحب از روستاها و شهرهای 
می آیند  سیرجان  به سمت شهر  گروهی  به صورت  همجوار 
افزایش جمعیت سگ های بدون  از معضالت و مشکالت  که 
و  حیوان  و  انسان  بین  مشترک  بیماری های  شیوع  صاحب 
محیط  کردن  آلوده  و  آسایش  سلب  گزش،  و  حمله  خطر 
است که لزوم کنترل اساسی این حیوانات را نشان می دهد. 
رضا سروش نیا با بیان اینکه اقدامات شهرداری سیرجان در 
خصوص کنترل و کاهش جمعیت سگ های بدون صاحب طی 
سالجاری با شدت بیشتری در حال انجام است افزود: کنترل 
ارتقای بهداشت  با هدف  با سگ های بدون صاحب  و مبارزه 
از  استفاده  با  ساریه،  امراض  سرایت  از  جلوگیری  و  عمومی 
پیمانکار  دو  بکارگیری  مترصد  اما  شده  انجام  پیمانکار  یک 
با  که  هستیم  دو  و  یک  مناطق  های  شهرداری  برای  دیگر 
زنده گیری سگ های بدون صاحب و نگهداری آن ها در محل 
را کاهش دهیم. شهردار سیرجان  این معضل  های مناسب، 
گام نخست در راه حمایت از حقوق حیوانات را آموزش های 
صحیح و مناسب به شهروندان دانست و گفت: فرهنگ سازی 
الزمه صیانت از حقوق حیوانات است؛ حیوانات حقوق اخالقی 
و قانونی معینی دارند و اگر شهروندان از تهیه منابع غذایی 
برای سگ ها در سطح شهر خودداری کنند، قطعا حضور و 

هجوم این حیوانات در برخی مناطق شهر کاهش می یاید.

رئیس اورژانس کرمان، پیرامون وضعیت جان باختگان حادثه تشییع پیکر شهید سلیمانی: خبــر

در بین جان باختگان سیرجانی وجود ندارد

گروه حوادث: فرمانده انتظامي 
سیرجان از کشف 185 کیلوگرم 
حشیش و دستگیري 2سوداگر 
مرگ در این شهرستان خبر داد. 
با  نژاد   ایران  محمدرضا  سرهنگ 
اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان 

محورهاي  از  یکی  کنترل  هنگام 
مواصالتي به یک دستگاه خودرو پژو 
۴۰5 مشکوک شده و به آن دستور 
افزود:  ادامه  در  وي  دادند.  ایست 
راننده خودرو بدون توجه به اخطار 
پلیس با افزایش سرعت و حرکات 
مارپیچ اقدام به فرار کرد اما با سرعت 

عمل ماموران متوقف شد.
خاطر  سیرجان  انتظامي  فرمانده 
از  بازرسی  در  ماموران  کرد:  نشان 
این خودرو 185 کیلوگرم حشیش 
متهم   2 رابطه  این  در  و  کشف 
دستگیر کردند. سرهنگ ایران نژاد 
تصریح کرد: یکي از ماموریت هاي 

مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، 
نگهداري، خریدوفروش موادمخدر 
به عنوان بالي خانمان سوز جامعه 

است و برخورد نیروي انتظامي در 
این راستا محکم، قاطع و مستمر 

خواهد بود.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان 
گفت: از ابتدای سال 270 رستوران، سفره خانه 
و قهوه سرا در استان به دالیل مختلف پلمب 

شده است.
سرهنگ اصغر زاهدی افزود: پلمب این واحدها به 
دالیلی از قبیل اجرای موسیقی زندۀ فاقد مجوز در 
محل واحد صنفی، فعالیت در خارج از رستۀ شغلی، 
پذیرایی از افراد الابالی و بدحجاب، پخش موسیقی 
غیرمجاز و آلودگی صوتی، استعمال قلیان مغایر با 
رستۀ شغلی و فعالیت در ساعات پایانی شب، انجام 
شده است. وی بیان کرد: در راستای ارتقای امنیت 
اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد پروانۀ کسب، طرح 
نظارت و کنترل بر اصناف در شهر کرمان توسط 

مأموران ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان با تأکید بر 
نظارت دائم بر اصناف و اماکن سطح شهر و پلمب 
واحدهای متخلف گفت: در همین راستا مأموران ما 
از ابتدای سال تاکنون از ۶۴۶ واحد صنفی بازدید 
کرده اند و 27۰ واحد صنفی متخلف پلمب شده 
است. زاهدی افزود: در ماه گذشته نیز از 157 واحد 
صنفی در محور هفت باغ و سطح شهر بازدید شد 
که از این تعداد ۳۹ واحد صنفی متخلف به علت 
عدم رعایت ضوابط صنفی در دستور کار پلمب قرار 
گرفتند. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهدۀ 
هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 

11۰ اطالع دهند.

فرمانده  گفته  به  حوادث:  گروه 
اثر  بر  سیرجان  شهرستان  انتظامی 
یک  کامیون  راننده  احتیاطی  بی 

عابر جان خود را از دست داد.
با  نژاد   ایران  محمدرضا  سرهنگ 
اعالم  بنابر  افزود:  خبر  این  اعالم 
وقوع  بر  مبنی  پلیسی  های  فوریت 
خلیج  بلوار  در  تصادف  فقره  یک 
پلیس  ماموران  بالفاصله  فارس 
حادثه  محل  به  شهرستان  راهور 
اعزام شدند. وی افزود: ماموران پس 
از حضور در صحنه به کمک عوامل 
حرکت  اثر  در  که  نفر  یک  امدادی 

کامیون  دستگاه  یک  عقب  دنده 
مجروح  شدت  به  و  شده  زیرگرفته 
منتقل  درمانی  مراکز  به   را  بود 
سیرجان  انتظامی  فرمانده  کردند. 
با اشاره به اینکه مجروح این حادثه 
جراحات  شدت  علت  به  دلخراش 
وارده در بیمارستان فوت شد، گفت: 
توسط  شده  انجام  های  بررسی  در 
مشخص  راهور  پلیس  کارشناسان 
شد راننده کامیون هنگام حرکت به 
پشت  فرد  این  متوجه حضور  عقب 
زیر گرفته  را  کامیونش نشده و آن 

است.

ایران نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان:

کشف 18۵ کیلوگرم حشیش 

شنبه 21 دی 1398، شماره 215 ، سال پنجم

برگ  دو  ارائه  با  کرانی  زاده  یزدی  حسن  آقای  وکیل  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 1446 فرعی از 4572 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای 
حسن یزدی زاده کرانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 
21/ 10 /1398 -محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت: 
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67  آقای مسعود یزدی 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 2 فرعی از 15 اصلی واقع در 
بخش 36 کرمان بنام آقای مسعود یزدی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 
21/ 10 /1398 - محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی: نظر به اینکه ششدانگ خانه دارای پالک 28 فرعی از 2541 اصلی به 
مساحت 201/94 مترمربع واقع در اراضی مکی آباد بخش 36 کرمان مورد تقاضای آقای ابراهیم مکی 
آبادی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب 
درخواست مورخه 98/10/14 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور 
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 98/11/16 در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به مالک )مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم در 
محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی برحدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ 

انتشار: شنبه 98/10/21   - محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان:
270 رستوران و سفره خانۀ متخلف پلمب شد

در پی بی احتیاطی راننده کامیون در سیرجان رخ داد؛
 جان باختن عابر پیاده 

جان باختن 3 نفر از اعضای یک 
خانواده بر اثر گازگرفتگی در سیرجان



 سالم، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد 
روز وداع یاران. مصیبت از دست دادن مالک اشتر زمان و یکی از 
ستون های بی بدیل و تکرار ناشدنی جهان اسالم سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی را به عموم دوست دارانش تسلیت می گویم. 

راهشان پررهرو و روحشان شاد. ۴17۹
 شهرداری پس از چند ماه باالخره خیابان صائب را آسفالت کرد 
ولی پر از پستی و بلندی. ابتدای آن پلی ساخته اند نیم متر باالتر 
از خیابان که باعث خرابی ماشین هایمان می شود. آیا شورای 

شهری وجود دارد و نظارتی در کار هست؟ امیرزاده
 با سالم، کاش مسئولین شهرداری و فاضالب شهری یک سری 
هم به مکی آباد می زدند. االن نزدیک به سه ماه است جلوی خانه 
مردم را کانال زده اند ولی کسی نیست پیگیری کند آنجا درست 

شود. ۰۶۳۳
 فرمانداری ستاد انتخاباتی نماینده شده است. برخی کارکنان در 
آنجا اگر کاری می کنند به اسم نماینده تمام می کنند. سرپرست 
فرمانداری نیز نظارتی بر امورات ندارد و بدش نمیاید انجام شود 

مثل اینکه قول فرمانداری را گرفته است. از کارکنان فرمانداری
 با سالم، خواستم عرض کنم خدمت بازرسان محترم چرا قیمت 
و نظارتی روی قیمت میوه ها نیست در میدان تره بار یک قیمت 
و در مغاز های سطح شهر یک قیمت دیگر جالب اینجاست هر 

دوجا که نگاه کردم یک نمونه بودند. ۴۹2۰
 بر روی لکه گیری آسفالت خیابان ها توسط شهرداری نظارتی 
بعد  روز  دو  و  میریزند  آسفالت  و  گازوئیل  مقداری  ندارد.  وجود 
دوباره چاله ها دوباره سبز می شوند. شهردار پیگیری کند. 58۴2

 سردار سلیمانی بدان راهت ادامه دارد و پرچم اسالم همچنان 
سرافراز خواهد ماند و دشمن نیز بداند کورخوانده که با شهادت 
از  سلیمانی  سردار  یک  او  اگر  رسید  خواهد  اهدافش  به  ایشان 
ملت غیور ایران گرفته با خون و شهادت ایشان میلیون ها سردار 
سلیمانی ها خواهد رویید تا پرچم ایشان بر زمین نماند و راهش 

ادامه دارد به یاری حضرت صاحب الزمان)عج(. ۰11۴
 بسم رب الشهداء و الصدیقین / بسم رب القاصم الجبارین

باز ترامپ فتنه ای دیگر آفرید / در خیال خام خود محشر آفرید
بگذار بگویم ای ترامپ ای دیوانه / ای ملعون ای فاسد زمانه

با دستان خود گورت را   / تو خود را خوار وخبیث تر کرده ای 
کنده ای

مگر ندیدی تو ملت ایران را / ملت همیشه در صحنه و بیدار را 
دیدی از شام تا کرببال را / از نجف تا سامرا و دشت پربال را

از خراسان تا قم و تهران را / عاقبت دیار کریمان را 
مردمانی چون دریا خروشان را / با خودت فکر کردی سلیمانی 

را کشته ای
نه بگذار بگویم ای خبیث / تا ابد در قلب هر ایرانی

یک سلیمانی کاشته ای / باز می گویم ای ترامپ قمارباز
خود  برعلیه  شیر  چون  را  ملتی   / ای  باخته  همیشه  مثل  تو 

شورانده ای - مریم خراسانی
 سرعت گیرهایی که شهرداری در خیابان ها نصب یا با آسفالت 
درست کرده غیر استاندارد هستند و زمانی از آن عبور میکنیم 
شهر  شورای  شود.  می  خودروهایمان  زیربندی  به  آسیب  باعث 

نظارت کند که اصالح شوند. 2۹۳5

ویژه

حاج قاسم قربانی توطئه شد 
سازندگی: حشمت ا... فالحت پیشه، عضوکمیسیون امنیت ملی 
به سازندگی گفت: از 1۰ روز قبل بر اساس مولفه های مختلف 
سیاسی و امنیتی منطقه پیش بینی کرده و هشدار داده بودم که 
سفر به عراق برای ایران به منزله یک دام خواهد بود و احتمال 
وقوع این اتفاق بسیار باالست اما متاسفانه توجهی به هشدار 
نشد. او می گوید: اعتقاد دارم قطعا ایشان دچار توطئه شد. حتما 

نفوذی و ستون پنجم وجود داشته که باید کشف و برخورد شود. البته این نفوذ در طرف 
ایرانی کم تر اما در طرف های خارجی امکان آن باالست. ستاد نیروهای مسلح حتما باید 

به مساله ورود پیدا کند.

باز شدن خیابان بدر شمالی تا چند روز آینده
نسیم امید: »چندی پیش عسکری، عضو شورا از خیابان بدر 

جنوبی بازدید کرد و قول داد طی دو ماه درست شود ولی حتی یک 
اقدام کوچک نشد«. این پیامک یکی از شهروندان بود که محمد 
عسکری، رئیس کمیسیون عموان شورای شهر در توضیح به این 
موضوع به نسیم امید گفت: پس از بازدیدی که از این خیابان 
صورت گرفت موضوع را در کمیسیون عمران مطرح کردیم و پس از موافقت کمیسیون 
پیگیری آن صورت پذیرفت. وی در ادامه بیان داشت: جابه جایی درختان و ایجاد پل برای 
باز شدن مسیر و عبور و مرور خودروها انجام می شود. عسکری ادامه داد: مشکل تملک این 
مسیر حل نشده است اما مجوز شورای ترافیک برای حل موقت آن گرفته شود و این کار 

انجام می شود.

دوماه بود سلیمانی با پرواز عادی در منطقه سفر می کرد
سازندگی: نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت در این باره 
گفت: اینکه آمریکایی ها به دنبال ترور حاج قاسم سلیمانی بودند 
تردیدی در آن نیست. آن ها برنامه داشتند و چند بار هم برنامه ریزی 
کردند و خنثی شد. اما اینکه چطور با وجود دعوت رسمی از ایشان 
چنین اتفاقی افتاد جای بررسی دارد. ایشان رسما از سوی دولت عراق 
دعوت شده بود و اینکه چطور وقتی مقام رده باالی کشور ما آنجا رفته، خبر آن به دشمن رسیده 
باید بررسی شود. نقوی در پاسخ به این سوال که خواست خود شهید بوده یا خیر می گوید: نمی دانم 
ایشان یک مقام امنیتی است اما چرا با هواپیماهای عادی سفر می کرده برای ما سوال است که 

هنوز جوابی برای آن نگرفته ایم ممکن است توصیه مقامات امنیتی در این رابطه بوده باشد.

برگزاری کارگاه دبیران تفکر و سبک زندگی 
نسیم امید: پیرو درخواست اداره آموزش و پرورش 
دبیران  علمی  نیاز  به  توجه  با  و  سیرجان  شهرستان 
واحد درسی تفکر و سبک زندگی )یکی از دروس دوره 
متوسطه دوم(، کانون خانواده و فعالیت های اجتماعی 
به  اقدام  گهر؛  گل  اندیشه  معراج  فرهنگی  موسسه 

برگزاری کارگاه ۴ روزه ویژه دبیران تفکر و سبک زندگی نموده است. این 
کارگاه در روزهای پنجشنبه و جمعه )1۹ و 2۰ و 2۶ و 27 دی ماه(  در 
سالن حکمت موسسه معراج اندیشه برگزار می شود.  طبق هماهنگی های 
انجام شده ۳۰ نفر از دبیران درس تفکر و سبک زندگی شهرستان در این 

کارگاه شرکت خواهند کرد.
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رمز محبوبیت سردار 
عباس عبدی: سرداِر شهید، قاسم 
سلیماني را فقط نمي توان از منظر 
پیشوند سرداري شناخت و یا او را و 
جایگاهش را تحلیل کرد. بهتر است 
گفته شود که پیشوند سرداري یکي 
از پیشوندهایي است که مي توانست 
بسا  و چه  گیرد  قرار  او  نام  ابتداي 
سرداران  نبود.  نیز  آنها  مهم ترین 
زیادي در جهان و ایران بوده اند که 
خدمات نظامي برجسته اي کرده اند، 
ولي هیچ گاه مثل شهید سلیماني مورد احترام نبوده و نفوذ پیدا نکرده اند. 

علت چیست؟
علت را باید در رعایت اصول اخالقي از سوي وی جستجو کرد. هر گاه که نام 
یک نظامي را مي شنویم، بالفاصله چهره اي مغرور، و تا حدي متکّبر و خشن 
و با صالبت نظامیان در ذهن ما خطور مي کند. چهره اي که کلمات او همراه 
با قاطعیت نظامي و آمرانه و متکي به قدرت اسلحه و مستظهر به نیروهاي 
تحت امر است. البته اینها برای یک نظامی لزوماً منفي نیست، شاید الزمه 
یک نظامي هم باشد ولي سلیماني فراتر از این یک فرد مستقل، اخالقي، 
سیاست مدار و با روابط عمومي بسیاري قوي و متواضع بود به نحوي که 
مي توان او را یک نظامي عارف دانست که فقط برحسب اتفاق به کسوت 
نظامي در آمده است ولي جالب آن که در این کسوت نیز بهترین عملکرد را 

داشته است، و در نزد دوست و دشمن به احترام از او یاد مي شود.
او را در لباس غیر نظامي  چهره قاسم سلیماني به گونه اي است که اگر 
ببینید متوجه نمي شوید که مهم ترین فرمانده نظامي منطقه است. گمان 
مي کنید یک عابد و فردي عادي است که تمایزي میان او و مردم معمولی 

نیست. 
که  کساني  تمامي  بود.  او  با  کردن  گفتگو  قابلیت  سلیماني  مهم  ویژگي 
تجربه گفتگو با او را داشتند همواره بر حاکمیت منطق بر گفتارش تأکید 
مي کنند که هیچ گاه حس نکرده اند که او در بیان مقصود خود یا فهم یا 
رد نظر دیگران اتکا به قدرت نظامي را به رخ کشیده باشد. و این برخالف 
رفتار نظامیاني است که سخن سیاسي و منطقي آنان در کنار بیان نظامي 

و مبتني بر قدرت و اسلحه، کم رنگ است و به حاشیه مي رود.
قاطعانه مي توان گفت که سردار سلیماني سیاست مدارترین شخص در میان 
نظامیان بود. او هم سیاست داخلي را خوب مي فهمید و هم در سیاست 
در  که  دیده مي شد  ندرت  به  اینکه  ولي عجیب تر  بود.  منطقه اي سرآمد 
سیاست دخالت کند. مرز میان جایگاه سیاسي و نظامي را رعایت مي کرد. 

ادبیات او در عرصه عمومي هیچ شباهتي به نظامیان دیگر نداشت.
قاسم سلیماني معتبرترین نظامي ایران بود که مي توانست لباس سیاست را 
به تن کند، بدون آنکه بخواهد میراث خوار سابقه درخشان نظامي خودش 
شود. او بهتر از همه مي دانست که نظامیان باید فراتر از سیاست، مدافع 
مرزهاي کشور و امنیت ملي باشند و براي همه سیاسیون و مردم مورد 
احترام و مقبول باشند. و او به این فهم خود ملتزم بود و در عمل به گونه اي 

رفتار کرد که افکار عمومي هیچ انگي سیاسي به کنش نظامي او نمي زد.
شهید قاسم سلیماني انساني خودساخته بود که از پایین ترین مراتب نظامي 
در جنگ به باالترین مرتبه رسید. او مذاکره کننده اي توانمند بود که در 
هماهنگي  و  برآمد  کار  این  عهده  از  خوبي  به  افغانستان  مسایل  جریان 
باالیي را با وزارت امور خارجه به نمایش گذاشت. بخشي از نقشه کنوني 
خاورمیانه محصول کیاست و سیاست قاسم سلیماني است. تاریخ ایران از 

او به نیکي یاد خواهد کرد.
*فعال اصالح طلب

سرباز 
قاسم سلیمانی

قبر ساده، بدون نام 
و

عبارت های عنوان دار

) گوشه ای از وصیت نامه 
شهید سردار سلیمانی (

شهادت سردار سلیمانی
را به عموم هموطنان

تبریک و تسلیت
عرض می کنیم.

هفته نامه نسیم امید

ستون آخــر


