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 شماره 1205
 شنبه  21دی 1398

جامعه

تحلیل کارشناسان سیاسی ،نظامی و رسانههای بین المللی
از تأثیر حضور سلیمانی در منطقه

گروه سیاسی

| گوشهای از تشییع سردار سلیمانی توسط مردم کرمان  /عکس :ظهیر صیدانلو |

جهان پس از
قاسمسلیمانی

 مأمور سابق افبیآی یک سال قبل اعتراف کرد امروز و بهخاطر پیروزیهای محور مقاومت
به مدیریت قاسم سلیمانی او میتواند سوار بر خودرویش از تهران تا مرز فلسطین اشغالی برود و برگردد،
بدون آنکه کسی جلویش را بگیرد

ی��ک تحلیلگر مس��ائل منطقهای
یک س��ال پیش در دی ماه س��ال
 97نوش��ت «:نقش مؤثر ایران در
ش��کلدهی به تحوالت خاورمیانه،
از س��وریه و عراق گرفته تا لبنان و
یمن ،بر هیچکس پوش��یده نیست
و ش��اید بیش از هر کس دیگری،
آمریکاییه��ا متوج��ه ای��ن نقش
منطق��های ایران با قدرت ش��گرف
سردار سلیمانی شدهاند .بسیاری از
کارشناسان بینالمللی نیز معتقدند
یک مرد پش��ت تمام موفقیتهای
منطقهای ایران قرار دارد و آن قاسم
س��لیمانی اس��ت .بهگزارش سایت
مش��رق ،ماهنامه «مرک��ز مبارزه با
تروریسم» وابسته به آکادمی نظامی
ایاالت متحده موس��وم به «وس��ت
پوین��ت» ،اخی��را ً بر همی��ن نکته
تأکی��د کرده و با اختص��اص دادن
گزارش اصلی خود به موضوع نقش
سردار قاسم سلیمانی در استراتژی
منطقهای ایران ،با انتشار عکسی از
این سردار ایرانی روی جلد آخرین
شماره خود ،او را «دست برتر ایران»
معرفی نمود .نویسنده این گزارش
مفصل« ،عل��ی صوفان ،مأمور ویژه
سابق افبیآی اس��ت .صوفان که

اصالتاً لبنانی است و بعدها تابعیت
آمریکا را نیز گرفته چهره ای کام ً
ال
شناختهشده است .گزارش مفصل
صوفان نشان میدهد وی آشنایی
خوبی با محور مقاومت دارد ،اگرچه
این آشنایی موجب نشده تا وی از
ادبیات و مفاهی��م آمریکایی برای
توصیف اعضای این محور استفاده
نکند و تح��ت تأثی��ر دیدگاههای
غربی قرار نگیرد .او در یک گزارش
تحتعنوان «قاس��م س��لیمانی و
استراتژی منطقهای منحصربهفرد
ای��ران» مینویس��د« :ای��ران طی
س��الهای اخی��ر در خاورمیانه ،از
لبنان و سوریه تا عراق و یمن ،قدرت
خود را ا ِعمال کرده اس��ت .یکی از
کلیدهای موفقیت این کشور ،اتخاذ
یک استراتژی منحصربهفرد مبنی
بر تلفیق قدرت شبهنظامی و قدرت
دولتی بوده است ،یک استراتژی که
تا اندازهای با الهام از مدل حزباهلل
در لبنان تدوین ش��ده است .همه
اذعان دارند که معمار برجسته این
سیاست ،سرلشکر قاسم سلیمانی،
فرمان��ده کهن��هکار نی��روی قدس
س��پاه ایران اس��ت .ایران ،با وجود
بحرانهای اقتصادی ادامهدار ،امروز
خود را به یکی از برترین قدرتهای
نظامی و دیپلماتیک در خاورمیانه

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول تجدید نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالس�ه  971798محکوم علیه مجتبی امیری فرزند غالمرضا محکوم به پرداخت  14عدد
سکه تمام بهار آزادی و چهارصد میلیون ریال وجه نقد رایج کشور (به نرخ روز) بر مبنای شاخص اعالمی بانک ملی
مرکزی در حق محکوم له مژگان عباسی قرائی فرزند کریمداد گردیده و نامبرده دو باب منزل و یک زمین مسکونی
و دو خودرو را به عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است که مشخصات اموال معرفی شده به این شرح میباشد
که  -1ششدانگ ملک مورد نظر تحت پالک ثبتی  1222فرعی از  2310اصلی مفروز و مجزی از  49بخش  35کرمان
پالک فوق واقع در خیابان شهید شفیعی کوچه پشت تعاونی  16میباشد که بر اساس رونوشت سند ثبتی عرصه به
میزان  292/88مترمربع به صورت ویالیی با کاربری مسکونی ،سازه آجری با سقف تیرآهنی به متراژ تقریبی 172
مترمربع ،نما س�یمان ،درب و پنجرههای تمام فلزی و شیشه معمولی ،سرویس بهداشتی ایرانی ،دارای امتیاز آب،
برق و گاز میباشد لذا با عنایت به بررسیهای انجام شده معاینه دقیق محل صرف نظراز تعهدات و دیون احتمالی و
با در نظر گرفتن موقعیت مکانی طلق بودن عرصه کیفیت بنا ارزش ششدانگ پالک موصوف بانضمام کلیه متعلقات
و ملحقات به مبلغ  8/000/000/000ریال اعالم میگردد که سهماالرث آقای مجتبی امیری از پالک ثبتی مذکور (هفت
سهم از سی و شش سهم چهار دانگ) به مبلغ  1/037/000/000ریال  -2ششدانگ ملک مورد نظر تحت پالک ثبتی
یک فرعی از  4435اصلی بخش  36کرمان بر اساس رونوشت سند ثبتی عرصه به میزان  267/54مترمربع و فاقد
ساختمان میباشد لذا با عنایت به بررسیهای انجام شده معاینه دقیق محل صرف نظر از تعهدات و دیون احتمالی و
با در نظر گرفتن موقعیت مکانی طلق بودن عرصه کاربری و  ...ارزش ششدانگ پالک موصوف بانضمام کلیه متعلقات
و ملحق�ات به مبل�غ  1/800/000/000ریال اعالم میگردد که س�هماالرث آقای مجتبی امیری از پالک مذکور (هفت
سهم از سی و شش سهم ششدانگ) به مبلغ  350/000/000ریال میباشد آدرس پالک فوقاالشاره (زمین) واقع در
نجفش�هر بلوار امام حسین (ع) روبروی مسجد ابوالفضل (ع) می باشد  -4مشخصات فنی وسایل نقلیه سواری-
س�واری پیکان مدل  1379رنگ س�فید روغنی ش�ماره پالک 118د 95ایران  65به ش�ماره موتور  1127995027و
شماره شاس�ی  79498014سوخت بنزین کارکرد کیلومتر نامشخص به علت عدم سوییچ امکانپذیر نبوده است
به مبلغ  120/000/000ریال برآورد گردیده اس�ت که تمامی قیمتهای مذکور اعم از پالکهای ثبتی و وسایل نقلیه
توس�ط کارشناسان رسمی دادگستری اعالم گردیده است که توسط اجرا توقیف گردیده در ضمن خودروی پراید
مذکور در پارکینگ پیام و خودروی پیکان فوقاالشاره در پارکینگ امین شیروانی توقیف میباشند .اموال معرفی
شده در تاریخ  1398/11/2ساعت  11ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش میرسد .مزایده از
قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 .درصد قیمت پیشنهادی
فیالمجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینههای اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز
گردد متقاضیان میتوانند تا  1398/11/2قبل از برگزاری مزایده از اموال معرفی شده بازدید و پیشنهادهای خویش
را به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه  1398/11/2میباشد .مزایده در صورت عدم
حضور شرکت کننده تجدید میگردد.

و رقی��ب اصلی عربس��تان بر س��ر
هژمونی در سراس��ر منطقه تبدیل
کرده است .این کش��ور توانسته با
ترکیبی از سیاس��تهای مختلف،
از جمله ،مانور ماهرانه دیپلماتیک،
ایجاد اتحاد تاکتیک��ی با والدیمیر
پوتی��ن و روس��یه ،و ارائه س�لاح،
مش��اوره و پ��ول به ش��بهنظامیان
ش��یعه در کش��ورهای متعدد ،به
این موفقیتها دس��ت پی��دا کند.
ته��ران در این مورد اخیر [حمایت
از متح��دان منطق��های] ،در اتخاذ
اس��تراتژی ظاهرا ً منحصربهفردی
پیشگام ش��ده که قدرت نیروهای
شورش��ی را ب��ا ق��درت نیروهای
دولتی ترکیب کرده و یک مخلوط
قدرتمند و مؤث��ر را ایجاد میکند.
اتخاذ این استراتژی امروز در لبنان،
سوریه ،عراق و یمن مشهود است.
یک نفر ب��ه عنوان معمار اصلی هر
یک از این سیاس��تها به رسمیت
شناخته میش��ود :سرلشکر قاسم
س��لیمانی ،رئیس کهنهکار نیروی
ق��دس (گ��ردان نیروه��ای وی��ژه
س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی).
سلیمانی اگرچه مردم کشورش به
او احترام میگذارند و دش��منانش
در میدانه��ای جنگ در سراس��ر
خاورمیانه از او وحش��ت دارند ،اما

به تدری��ج چهره این مرد قدرتمند
که منطقه را تحت تأثیر حضورش
قرار داده ب��رای غرب نیز به تدریج
آشکار میشود .این در حالی است
که اگر بگویی��م امروزه بدون درک
کامل قاس��م س��لیمانی ،نمیتوان
ای��ران را درک ک��رد ،حتی اندکی
از حق مطلب را ه��م ادا نکردهایم.
سلیمانی ،بیش از هر کس دیگری،
مس��ئول ایجاد یک هالل نفوذ و به
قول تهران« ،محور مقاومت» برای
ایران اس��ت ک��ه از طری��ق عراق،
س��وریه و لبنان ،از خلیج عمان تا
سواحل ش��رقی دریای مدیترانه را
در ب��ر میگیرد .ام��روز ،با پیروزی
قریبالوقوع اس��د در جنگ داخلی
فاجعهب��ار کش��ورش ،ای��ن اتحاد
ایرانی به اندازه کافی با ثبات ش��ده
به طوری که قاس��م سلیمانی سوار
ب��ر خودرویش میتوان��د از تهران
راه بیفتد و تا مرز لبنان با اسرائیل
بیاید و برگردد ،بدون آنکه کس��ی
خودرویش را متوقف کند .چنانکه
«یوس��ی کوهن» رئیس موساد نیز
اشاره کرده است ،همین مسیر برای
کامیونهای ممل��و از راکت هم باز
است که مقصدشان محل استقرار
نیروه��ای نیابتی ای��ران در منطقه
است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
بطور فوقالعاده (نوبت اول)
شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی
شهید جهانگیری سیرجان (در حال تصفیه)

قابل توجه کلیه اعضاء شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی شهید
جهانگیری سیرجان (در حال تصفیه) به شماره ثبت  588میرساند
که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده (نوبت اول) شرکت در
روز یکشنبه مورخ  98/11/6رأس ساعت  3بعدازظهر در محل سالن
اجتماعات جهاد کشاورزی سیرجان برگزار میگردد .لذا از کلیه اعضاء
جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.

دستور کار جلسه:
 -1گزارش فعالیتهای انجام شده هیأت تصفیه در خصوص روند
کاری انحالل شرکت
 -2انتخاب هیأت تصفیه و یا تمدید مأموریت اعضاء قبل

مدیر هیأت تصفیه
شرکت شهید جهانگیری سیرجان (در حال تصفیه)
محمد خادمپیر

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای عملیات تنظیف ،نگهداری،

سط
تخلیه و باز کردن مجرای سرویساهی بهداشتی اپرکاهی ح شهر و مسجد جامع
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات
تنظیف ،نگهداری ،تخلیه و باز کردن مجرای سرویسهای بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع) به
شماره  2098090549000018را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/10/21میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز سهشنبه تاریخ 98/11/1
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  10روز شنبه تاریخ 98/11/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10روز یکشنبه تاریخ 98/11/13

  نقشه حذف سلیمانی،
خطای استراتژیک
حضور تأثیرگذار سلیمانی در منطقه
که توانس��ته بود از تهران تا بغداد و
از بغداد تا بیروت و دمش��ق و صنعا
«منحن��ی مقاومت» ایج��اد کند و
دس��ت باال را در تحوالت منطقهای
داش��ته باشد دیگر برای آمریکا قابل
تحم��ل نبود و از همی��ن رو بود که
نقش��ه حذف او را طراح��ی کردند.
این البته بزرگترین اش��تباه فاحش
و خط��ای اس��تراتژیک آمریکاییها
بود که نمیدانستند حذف سلیمانی
پیامدهای ناخوش��ایندی برای آنها
در پیخواهد داش��ت .بامداد جمعه
 ۱۳دی  ۱۳۹۸ب��ود ک��ه م��ردم
ایران روز خود را با این خبر بس��یار
غافلگیر کننده آغاز کردند « :قاس��م
سلیمانی به شهادت رسید ».آن روز
درباره نحوه شهادت سردار سلیمانی

جزییات دقیقی منتش��ر نشد اما به
تدری��ج این خبر تکمیل ش��د که او
و همراهان��ش نه ب��ا بالگردها ،که با
شلیک موش��ک از پهباد آمریکایی
جانش��ان را از دست دادهاند .آمریکا
خود هم این خب��ر را تأیید کرد که
حمل��ه به کاروان حش��د الش��عبی
که س��ردار قاسم س��لیمانی در آن
حضور داش��ته ،ب��ا پهپ��اد صورت
گرفته اس��ت .رس��انههای غربی هم
نوش��تند ای��ن حمله باید ب��ا پهپاد
صورت گرفته باش��د زیرا این دقت
از پرت��اب با س��ایر تجهیزات ممکن
نبوده است .رسانههای غربی همان
روز این پرسش را مطرح کردند ،آیا
این عملیات نظامی ممکن است به
جنگی بزرگ در خاورمیانه بیانجامد؟
کریستین مورفی سناتور دموکرات
آمری��کا در توییت��ر خ��ود نوش��ت:
«شکی نیست که سلیمانی دشمن
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فروش ش 5SP

آمریکاست ،اما پرسش این است که
آیا آمریکا بدون مجوز کنگره دست
ب��ه ت��رور دومین فرد مقت��در ایران
زده که ممکن اس��ت به یک جنگ
منطقهای بیانجامد» .شهادت سردار
سلیمانی موجی از خشم و نفرت به
آمریکا نه در ایران که در تمام منطقه
ایج��اد کرد .از حشدالش��عبی عراق
گرفته تا حوثیهای یمن و حزبا...
لبنان و س��ایر گروهه��ای مقاومت
و مردم ع��ادی در ای��ن مناطق که
درک درستی از حضور موفق قاسم
سلیمانی در تأمین امنیت خود پیدا
کرده بودند اخطار کردند انتقام این
جنایت را به موقع و در زمان مناسب
میگیرند .حضور گس��ترده مردم در
مراسم تشییع این س��ردار ایرانی از
کاظمین تا کربال و نجف و شهرهای
اهواز ،مشهد ،تهران ،قم و کرمان که
نش��ان میداد محبوبیت س��لیمانی

ب��ه چه می��زان در منطق��ه افزایش
داشته خود سندی برای ابطال نظر
آمریکاییهایی شد که برای از میان
برداشتن قاسم س��لیمانی دست به
توجیه ای��ن اقدام خصمانه خود زده
بودن��د .اما پس از ش��هادت س��ردار
سلیمانی نخستین سؤال کارشناسان
این بود که با توجه به اینکه سلیمانی
ستون خیمه نظامی ایران در منطقه
بوده ،آیا شهادت او باعث بروز جنگ
منطقهای و درگیری مستقیم ایران
و آمریکا خواه��د انجامید یا تنها به
تغییر تاکتیکهای نظامی دو طرف
منتهی خواهد شد.
ای��ن در ش��رایطی بود ک��ه مقامات
بلندپایه سیاسی و نظامی ایران اعالم
کردند انتقام این اقدام جنایتکارانه
آمریکا را خواهند گرفت و درست در
شبی که سردار سلیمانی در کرمان
خاکسپاری شد ایران با بیش 

ّ
" نوبت اول "

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد ( 5.000پنج هزار) تن شمش فوالدی  5SPسایز 150*150
کارخانه ذوب و ریختهگری شماره یک خود واقع در استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده
سیرجان شیراز ،کیلومتر  2جاده اختصاصی گلگهر را با شرایط و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی
به صورت تحویل فوری به فروش برساند.

بدینوسیله از کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی عالقهمند ،دعوت بعمل میآید حداکثر ظرف مدت یک هفته
از تاریخ چاپ آگهی ،تمایل خود را به صورت مکتوب به آدرس ایمیل  DKMSJSCO@gmail.comارسال
و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
شرایط:
 -1ارسال مشخصات متقاضیان (نام شرکت  /شخص ،شماره تماس و آدرس) ضروری میباشد.
 -2شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 -3شرط بازگشایی پاکتهای مزایده ،ارسال حداقل سه پیشنهاد قیمت توسط شرکتها یا اشخاص حقیقی
واجد شرایط میباشد.
 -4متقاضیان موظف به دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد بر اساس اسناد ارسالی میباشند.
 -5هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.
توضیحات:

 -1نحوه پرداخت به صورت؛ واریز 30درصد (سی درصد مبلغ کل پیشنهادی به عنوان پیش پرداخت ظرف مدت
حداکثر  3تا  5روز کاری)
پس از دریافت ابالغ قبولی پیشنهاد توسط برنده مزایده به حساب شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان و واریز 70درصد
(هفتاد درصد) باقیمانده در زمان تحویل و بارگیری کاال توسط برنده مزایده به حساب شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان.
 -2صرف ًا پیشنهادات ارائه شده به صورت ریالی مورد قبول میباشند و ارائه نرخ به هر صورت دیگر مورد پذیرش نمیباشد.
 -3محل تحویل شمشهای موضوع مزایده؛ درب کارخانه ذوب و ریختهگری شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
واقع در استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان -شیراز ،کیلومتر  2جاده اختصاصی گلگهر میباشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :سیرجان ،بلوار شهید زندینیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن03442338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

از  20فرون��د موش��ک بالس��تیک،
بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا را در
عراق هدف قرار داد.
  جهان پس از سلیمانی
اما جهان ،پس از س��ردار سلیمانی
به انتظار تحوالت منطقه نشس��ته
اس��ت .تحوالتی که با شهادت این
س��ردار ایرانی آغاز شده و میتواند
معادالت سیاس��ی و نظامی منطقه
را تغییر دهد .اولین بازتاب شهادت
سردار س��لیمانی در پارلمان عراق
ص��ورت گرفت که تنها دو روز پس
از ای��ن واقعه نماین��دگان مجلس
ع��راق در ی��ک اق��دام هماهنگ،
رأی به خ��روج نیروهای آمریکایی
از آن کش��ور دادند .اگر چه ممکن
اس��ت بنا به نظر اولی��ه تحلیلگران
سیاس��ی منطق��ه ،آمری��کا در این
رابط��ه مقاوم��ت کن��د ام��ا حمله

موش��کی ایران به بزرگترین پایگاه
نظامیشان ،بیش از گذشته آسیب
پذیری آنها را نشان داد .موضوعی
که میتواند زمین��هی خروج آنها
را از منطق��ه بی��ش از پیش فراهم
کن��د .آس��یبپذیری پایگاهه��ای
آمری��کا و نیروه��ای متح��دش در
منطق��ه ت��ا جایی احس��اس ش��د
ک��ه رییسجمهور آمری��کا پس از
حمله موش��کی ایران (در حالی که
واکنش تندی از او انتظار میرفت
) در یک عقبنش��ینی آشکار تنها
تهدید همیش��گیاش را تکرار کرد
و گف��ت :ما تحریمهای بیش��تری
علی��ه ای��ران اتخ��اذ میکنی��م .از
س��ویی گفته میش��ود این حمله
در کش��ورهای حوزه خلیج فارس
و بهخصوص کشورهایی که آمریکا
در آنج��ا پای��گاه دارد و نیز برخی
کش��ورهای متح��د آمری��کا چون

عربستان و اس��راییل بازتاب خاص
خود را داش��ته است و این کشورها
اکنون ب��ه توانمندی نظامی ایران
که تا حاال فقط صحبت آن میشد
پیبردهاند .آماده باش اسراییل پس
از این حمله و بهخصوص زمانی که
ایران تهدید کرد اگر آمریکا دست
به مقابله به مث��ل بزند ما جاهایی
را میزنی��م که خوش��ایند آمریکا
نیس��ت از جمله این بازتابها بود.
از س��وی دیگر مح��ور مقاومت که
با خون این س��ردار ایران��ی اتحاد
تازهای یافته پس از سردار سلیمانی
و با فرمانده��ی جدید خود تالش
میکن��د ج��ای خالی س��لیمانی
احساس نشود .این محور میخواهد
ب��ا س��ردار قاآن��ی میراث ش��هید
س��لیمانی را حفظ کند .فرماندهای
که به خوبی میداند مسئولیتی بس
دشوار پیش رو دارد.

  جانش�ین س�لیمانی
کیست؟
س��رعت انتصاب س��ردار قاآنی به
عنوان جانش��ین ش��هید سلیمانی
از دید تحلیلگران نش��ان دهنده
اهمیت این نهاد در شرایط کنونی
اس��ت .س��ردار محمد دهقان وزیر
پیش��ین دفاع در این ب��اره گفت:
«شرایط امروز ش��رایطی است که
اقتضائ��ات خ��اص خ��ود را دارد و
اقتضا میکرد این انتصاب س��ریع
صورت گیرد ».یک س��ایت وابسته
به صداو سیما هم نوشت که «حاج
قاس��م در وصیتنامه خ��ودش با
اشاره به برجستگیهای شخصیتی
و اش��راف فرمانده��ی س��رتیپ
اسماعیل قاآنی قب ً
ال پیشنهاد کرده
بود تا ایشان فرماندهی سپاه قدس
را عهده دار ش��ود» پس از انتصاب
سردار قاآنی محمد جواد ظریف در
پیامی اعالم کرد که وزارت خارجه
آماده هر گونه همکاری با اوس��ت.
دیگ��ر نهادهای سیاس��ی و نظامی
نیز خیلی زود برای همکاری اعالم
آمادگ��ی کردن��د .در زندگینام��ه
س��ردار اسماعیل قاآنی آمده است:
« او یک س��ال از سردار سلیمانی
کوچکتر و متولد  ۱۷مرداد س��ال
 ۱۳۳۶مشهد است .قاآنی در جنگ
ای��ران و ع��راق فرماندهی لش��کر
 ۵نص��ر و در مقاطعی لش��کر ۲۱
الس�لام) را عهدهدار
امامرضا (علیه ّ
ب��ود .وی پ��س از پای��ان جنگ با
حکم محسن رضایی فرمانده وقت
س��پاه به قائم مقامی واحد هشتم
عملیاتی نیروی زمینی س��پاه واقع

در مش��هد منصوب شد .وی برای
مدت��ی نیز معاون اطالعات س��تاد
مش��ترک سپاه بود .سردار قاآنی از
ابتدای تشکیل نیروی قدس در این
نیرو فعال بوده است .او از سال ۸۶
به عنوان جانش��ین فرمانده نیروی
قدس خدمت کرده است .آشنایی
سردار قاآنی با سپهبد شهید قاسم
س��لیمانی به سال  ۶۱و در مناطق
عملیات��ی جن��گ ب��از میگ��ردد.
اطالع��ات زی��ادی درب��اره حوزه
فعالیت س��ردار قاآن��ی در نیروی
قدس در دست نیست اما بنابرآنچه
گفته میشود سردار قاآنی به دلیل
تسلطش بر مسائل سوریه ،لبنان و
اسرائیل به «سردار شامی» شهرت
دارد .ی��ا گفته میش��ود زمانی که
ش��هید س��لیمانی در ایران حضور
نمیداش��ت او ب��ود که ب��ه خوبی
نیروی قدس را مدیریت میکرد.
روای��ت دیگر درباره س��ردار قاآنی
این اس��ت که او به دلیل آش��نایی
ب��ا مجاه��دان افغانس��تانی نقش
مهمی در شکلگیری گردان لشکر
فاطمی��ون ایفا کرده اس��ت .حتی
برخ��ی از خبرنگاران افغانس��تانی
مدعی شدهاند که پرونده افغانستان
در نی��روی قدس زی��ر نظر او بوده
اس��ت .اما روایتهای رس��می هم
درب��اره قاآنی وجود دارد .س��ردار
رمضان ش��ریف س��خنگوی سپاه
گفته اس��ت« :خواص سپاه ایشان
را بهعن��وان یک��ی از باتجربهترین
و ش��جاعترین فرمانده��ان س��پاه
میشناسند و به فضل الهی با این
انتص��اب به جا و با پش��توانه همه

بخشهای سپاه ،با عزمی مضاعف
و مصمم راه س��ردار ش��هید حاج
قاسم سلیمانی ادامه مییابد و هیچ
خللی در مأموریتهای سپاه قدس
ایجاد نمیشود».
س��ردار محمد دهقان وزیر س��ابق
دفاع نیز درباره ویژگیهای س��ردار
قاآن��ی گفت��ه اس��ت« :او از ابتدای
تش��کیل نیروی قدس در این نیرو
بوده و در دوران فرماندهی س��ردار
سلیمانی هم حضور داشته و تولیت
و مدیریت بخشهایی از فعالیتهای
برون م��رزی نیروی قدس را هم بر
عهده داشته؛ لذا ارتباطات کماکان
برق��رار خواهد بود چرا که ش��بکه
انس��انی مرتبط با نی��روی قدس و
شخص سردار سلیمانی این ارتباط
و پیوستگی را با س��ردار قاآنی هم
دارند ».دکتر سید حسن قاضیزاده
هاش��می وزیر پیشین بهداشت نیز
درب��اره فرمانده جدید نیروی قدس
روایت جالبی دارد« :حاج اسماعیل
قاآنی از جنس حاج قاسم سلیمانی
و بهترین جانشین برای حاج قاسم
بود؛ او دانش و تجربه نظامی فراوان
دارد .در دوران دفاع مقدس ایش��ان
السالم)
فرمانده تیپ امام رضا (علیه ّ
از مش��هد و بعد هم فرمانده لشکر
نص��ر بود .نزدیک ب��ه یک ربع قرن
در سپاه قدس بیسر و صدا اقدامات
بزرگی انجام داد .در آینده خواهیم
دید که سردار قاآنی به کمک یاران
حاج قاس��م چگون��ه ای��ن راه را با
صالبت دنبال خواهد کرد .بسیاری
ت او ش��بیه به س��ردار
از خصوصیا 
قاسم سلیمانی است».

  پس از قاسم سلیمانی اولین تأثیر شهادت وی ،در پارلمان عراق دیده شد که تنها دو روز
پس از این واقعه ،نمایندگان مجلس عراق در یک اقدام هماهنگ ،رأی به خروج نیروهای آمریکایی
از آن کشور دادند .اگر چه ممکن است بنا به نظر اولیه تحلیلگران سیاسی منطقه،
آمریکا در این رابطه مقاومت کند اما حمله موشکی ایران به بزرگترین پایگاه نظامی آنها در عراق،
بیش از گذشته آسیبپذیری آمریکاییها را نشان داد .موضوعی که میتواند زمینهی خروج آنها را
از منطقه بیش از پیش فراهم کند
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شهسوار صادقی

ذین آ َمنوا َو َع َم ُلوا الصال ِ
ِحات سِ َیج َعل ل َ ُه ُم ال َرحمن َودّا»
« ال َ َ
«خداوند رحمان محبت ایمان آوردگان را در دلإها میافکند» (مریم )۹۶:

سیل جمعیت سیه پوش با چشم های اشکبار که به دنبال شهادت سپهبد
ایران ماتم زده به راه افتاد ،نشانگر محبوبیت ایشان
ش��هیدمان در سرتاسر ِ
در قلوب میلیون ها ایرانی اس��ت و این محبوبیت ،به روشنی ،تجلی همان
وعده الهی اس��ت که در آیه باال زینت بخش این نوش��ته است .چه این که
همه ایمان دارند ایشان مؤمنانه عمر خویش را در جهاد فیسبیلا ...و دفاع
از خاک وطن که نزد هر ایرانی با شرافت و میهندوست به عنوان عالیترین
جلوه و شکوفه عمل صالح محسوب میشود تا پای جان سپری کرد .آری
این چنین بود که آن مؤمن صالح عالوه در میادین جنگ ،در سراسر ایران
و نزد ایرانیان خارج کشور حتی کسانی که با جمهوری اسالمی زاویه دارند
فرمانده قلب ها و سردار دلها شد .البته قدردانی از فداکاران و قهرمانان ملّی
یک اصل انسانی است و در بین تمام ملتها ارزش محسوب میشود .لذا بر
سردرب قبرستان بزرگان فرانسه نوشتهاند :وطن ،قدر فرزندان فداکار خود را
میداند .مردم ایران نیز نشان دادند پس از شهادت سردار عزیزشان در پرتو
ارزشهای ملّی و مذهبی خود بیش از س��ایر ملتها ،قهرمانانشان را قدر
مینهند .این قدردانی یک پارچه ملت از سرباز صالح وطن ،نشان داد قلبها
در دست خداست و اوست که مِه ِر مؤمنین و صالحین را در قلبها میافکند
و مردم به درس��تی صالحان را میشناس��ند و دفاع از مام میهن را از اهم
صالحات میدانند .گرچه جای چنین آموزههایی در متون آموزش رسمی
ما خالی اس��ت اما امیدکه به برکت خون این س��ردار عزیز جبران شود تا
فرزندان امروز و فردای این کهن مرز و بو ِم دوست داستنی ،درس شجاعت
و غیرت و وطنداری و مردممداری و قدردانی از قهرمانان را بیاموزند .یک
نکته هم در ادامه بگویم و آن چند وجهی بودن ش��خصیت س��پهبد قاسم
سلیمانی است .او تنها یک فرد نظامی نبود و به اعتبار میراث فرهنگی که
از او به جا مانده میتوان وی را «س��ردار فرهنگ» هم نامید اما این بُعد از
شخصیت وی تحت شعاع و شوکت نظامیگری وی مغفول ماند .هنگامی
که قاسم سلیمانی فرماندهی لشکر را بر عهده داشت دستور راهاندازی مراکز
آموزش تکمیلی دروس رزمندگانی را در مقر لشکر داد که به دلیل حضور
در جبهه از ادامه درس بازمانده بودند .تشکیل ستاد دائمی اجالسیه کنگره
س��رداران شهید استان کرمان و سیستان و بلوچس��تان در خرداد 1376
که رهاورد آن تهیه و تألیف صدها جلد کتاب از زندگی س��رداران شهید با
همکاری نویسندگان دانشگاهی و دانشگاه باهنر نیز از آن جمله است .این
س��تاد با تدبیر و پیگیریهای شبانهروزی وی و همکاری تمام سازمانها و
نهادهای استان و بهویژه دانشگاه باهنر ،کارهای ماندگار فرهنگی انجام داد.
ایج��اد بنای عظیم موزهی دفاع مقدس ک��ه تاریخ و جغرافیای جنگهای
دو قرن اخیر ایران و همس��ایگانش را در خود جای داده است نیز از جمله
اقدامات فرهنگی و ماندگار سردار سلیمانی در کرمان بود .در این موزه آثار
ارزشمندی تعبیه شده که گویای تاریخ جنگهای دو قرن اخیر است.

