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گفتگو با سرهنگ احمدعلی شهریارپناه کارشناس مسائل اجتماعی و افسر بازنشسته ارتش

جنگ آینده
جنگ بیولوژیک است

 غریبهها برای ما آبی گرم نخواهند کرد .ما باید دست به زانوی خودمان بگیریم و بلند شویم

بیژن ادبی

آقــای شــهریارپناه شــما
مطالعــات و تحقیقــات مختلفی
داشــته و داریــد .انتخابــات
اخیــر آمریــکا تــازه برگــزار
شــده .تحلیــل شــما از ایــن
انتخابــات چیســت و سیاســت
خارجــی ایــن کشــور بــه
خصــوص در رابطــه بــا ایــران
بــه چــه ســمتی پیــش خواهــد
رفــت.؟
بهنامخــدا و بــا ســام بــه مخاطبــان
عزیــز نگارســتان .در زمان مشــروطه
بــه شــیخ فضلا...نــوری گفتنــد
نظرتــان در مــورد فضــای فعلــی
سیاســی ایــران و جهــان چیســت ،او
در پاســخ گفتــه بــود کــه هرچــه از
آخــور انگلیــس در بیایــد ،بیشــک،
بــه ضــرر مــردم ایــران اســت .بــه

ســرنخ تمــام ایــن امــور
نظــرم
ِ
در جهــان ،دســت کشــورهای

اســتعمارگری مثــل انگلیــس اســت.
غریبههــا بــرای مــا آبــی گــرم
نخواهنــد کــرد .ترامــپ یــا اوبامــا یــا
بایــدن بــرای مــا فرقــی نمیکنــد.
مــا از فــراز و نشــیبهای تاریخــی
کشــورمان ،آموختهایــم کــه بایــد
بــه زانوهــای خودمــان تکیــه کنیــم
و بــه اصطــاح ،پشــتمان بــه
خودمــان گــرم باشــد .بهجــز یکــی
دو رییسجمهــور آمریــکا مثــل
آبراهــام لینکلــن ،باقــی رؤســای
جمهــور در آمریــکا ،امتــداد یــک
خــط اســتعماری هســتند.
جهــان بــه چــه ســمتی و
ســویی خواهــد رفــت؟
بعــد از فروپاشــی اتحــاد شــوروی،
بســیاری ایــن تحلیــل نادرســت
بــه ذهنشــان خطــور کــرد کــه
جهــان تکقطبــی شــده اســت.

مفقودی کارت هوشمند
کارت هوش�مند راننده به شماره  3251708بنام سعید آغر
فرزند اکبر کدمل�ی  3060110905مفق�ود گردیده از درجه
اعتبار ساقط می باشد

خالصه آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان به اتفاق
هیئت امنا بقعه متبرکه امامزاده علی(ع) قصد دارد
مقداری پسته مربوط به بقعه و موقوفات را از طریق
مزایده حضوری بفروش رساند از متقاضیان خرید
دعوت بعمل می آید در تاریخ 99/9/17راس ساعت
 10صبح روز دوشنبه در محل اداره اوقاف سیرجان
حضور یابند.
سید صادق طباطبایی رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

خالصه آگهی مزایده نوبت سوم
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان قصد دارند
 5/5از  96سهم آب با  5/5هکتار اراضی موقوفه خواجه
زین العابدین ( )1واقع در روستای منصورآباد قلعه
سنگ را با اجاره سالیانه  610000000ریال برای مدت 2
سال به اجاره واگذار نماید از متقاضیان تقاضا می شود
جهت شرکت در مزایده تا تاریخ  99/9/16پیشنهادات
خود را به این اداره تحویل نمایند.
سید صادق طباطبایی رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

امــا در حــال حاضــر ،چیــن بــا
سیاســت اقتصــادیاش در تولیــد
انبــوه و کارخانههایــش ،جنــگ
جدیــدی بــا کشــورهای ابرقــدرت
دیگــر بهوجــود آورده اســت.
کشــوری کــه سیاســتمدار و
اقتصــاددان نیــاز دارد نــه ســرباز.
عــاوه بــر آن ،روســیه و دیگــر
کشــورهای اروپایــی ،هــم قــدرت
جهانــی هســتند و معــادالت در دنیا
تغییــر کــرده اســت .شــوروی بعــد از
جنــگ ســرد ،بــه علــت رقابتهــای
بیهــوده بــه روزگاری افتــاد کــه در
فضــای کهکشــان ســیر میکــرد
امــا مثـ ً
ا گندمــش را وارد میکــرد.
ایــن شــروع یــک تجربههــای
تلخــی بــود کــه انتهــای داســتان
بــه خرابــکاری در طرحهــای
جنگــی آمریکاییهــا از ســوی
جاســوسهای شــوروی ماننــد

اختــال در پــروژه جنــگ ســتارگان
و متقابــ ً
ا فاجعــه چرنوبیــل بــود
کــه در آنهــم احتمــاالً دســت
آمریکاییهــا در کار بــود .بعــد هــم
کــه شــوروی فــرو ریخــت و ســاختار
سیاســت در دنیــا کامــ ً
ا تغییــر
کــرد.
فکــر میکنیــد ایــن تغییــر
و تحــوالت بــر روی کشــور
مــا چــه تأثیــرات مثبــت و یــا
منفــی دارد؟
واقعیتــش را بخواهیــد آمریــکا ســگ
شــکارچی انگلســتان اســت و اگــر
مــا مســتحکم و قدرتمنــد باشــیم
هیــچ کاری از پیــش نخواهنــد بــرد.
از زمانــی کــه عثمانیهــا بــه اروپــا
راه پیــدا کردنــد آنهــا تصمیــم
گرفتنــد کــه نگذارنــد کشــورهای
همجــوار مــا قــوی و مســتقل

مفقودی جواز

جواز اسلحه شکاری ساچمه زنی تهپر یک لول کالیبر
 12مدل چخماقی شماره سالح  226911بنام مراد
سهرابی فرزند امیر کد ملی  3070495753مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

خالصه آگهی مزایده نوبت دوم

حوزه علمیه نرجسیه شهرستان سیرجان به اتفاق
هیأت امناء مذکور در نظر دارند یک قطعه زمین به
مساحت 626/30مترمربع از حوزه علمیه نرجسیه
واقع در خیابان امام خمینی(ره) کوچه شهید حیدری
زاده جنب این حوزه علمیه را از طریق آگهی مزایده
به فروش رساند .لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات
خود را تا پایان وقت اداری مورخ 99/9/15تحویل
دفتر حوزه نمایند .تلفن تماس09133472507:
هیأت امناء حوزه علمیه نرجسیه

خالصه آگهی مزایده نوبت سوم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان به اتفاق
متولی موقوفه خواجه زین العابدین ( )2قصد دارند 4/5
از  96سهم آب با  4/5هکتار اراضی مربوط به موقوفه
مذکور واقع در روستای منصورآباد قلعه سنگ را با اجاره
سالیانه  529000000ریال برای مدت  2سال به اجاره
واگذار نماید از متقاضیان تقاضا می شود جهت شرکت
در مزایده تا تاریخ  99/9/16پیشنهادات خود را به این
اداره تحویل نمایند.
سید صادق طباطبایی رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

شــما جایــی گفتــه بودیــد
جنگهــا در آینــده ،جنــگ
بیولوژیــک خواهــد بــود.
منظورتــان دقیقــ ًا از ایــن
جملــه چــه بــود؟
مــن  ۱۵ســال پیــش ایــن
صحبتهــا را گفتــم و نوشــتم.
ببینیــد اســتعمارگران بررســی
کردنــد ببیننــد چگونــه هزینههــای
کشورگشــایی بــرای آنهــا کمتــر
میشــود ،در قرنهــای گذشــته،
اســتعمار کهــن از انگلســتان بــه
هندوســتان لشکرکشــی میکــرد
تــا بتوانــد آن کشــور را غــارت و
مســتعمره خــودش بکنــد تــا جایــی
بــرای تأمیــن هزینه ســاخت پادگان
و خــورد و خــوراک و پوشــاک و

تجهیــزات نظامــی ســربازانش پیــدا
کنــد .امــا در ســدههای بعــد ،تمــام
ایــن هزینههــا بــر روی وابســته
ســاختن فــان سیاســتمدار
دستنشــانده مثــ ً
ا در آفریقــا یــا
شــبهقاره هنــد ،هزینــه شــد کــه
بــه آن اســتعمار نویــن میگفتنــد.
اآلن از ایــن مرحلــه هــم عبــور
کردهانــد و برایشــان امــروزه
صــرف نمیکنــد کــه فــان
هواپیمــا یــا موشــک چندمیلیــون
دالری و ســرباز و تجهیــزات را
بــرای مســتعمره کــردن کشــورها
هزینــه کننــد .بــا جنــگ بیولوژیــک
بــا هزینــه بســیار کمتــر میتواننــد
فــرد یــا وســیله ناقــل را وارد
کشــوری کننــد و بــه صــورت
تصاعــد هندســی آنهــا را بیمــار و
گرفتــار نماینــد.
پیــش از ایــن همــه ســابقه
چنیــن نبردهایــی داشــتهایم؟
بلــه در ســالهای گذشــته هــم
نمونههــای نبــرد بیولوژیــک را
داشــتیم .اصــوالً در تاکتیکهــای
علــوم نظامــی ،وقتــی دشــمن
میخواهــد منطقــهای را بمبــاران
کنــد اول هواپیمــای شناســایی
میفرســتد .در ایــن شناســایی هــم
پدافنــد را شناســایی میکنــد و
پدافنــد و نیــروی نظامــی را خســته،
فرســوده و کمدقــت میکنــد.
حملــه اول هــم معموالً مهم نیســت.
حمــات بعــدی تأثیرگذارتــر اســت.
جنــگ بیولوژیــک هــم همینگونــه
اســت ،ابتــدا میــزان مقاومــت
ملتهــا را محــک میزننــد و وارد
جدیتــ ِر «جنــگ
تاکتیکهــای ّ
فریبنــده» میشــوند کــه خســارات
بیشتــری بهمراتــب از اولیــن
برخــورد دارد.
تفــاوت ایــن نبردهــا
بــا جنگهــای ســایبری و
جنگهــای الکترونیــک در
چیســت ؟
در جنــگ الکترونیــک ،اصــل بــر
مختــل کــردن سیســتم رایانــهای
و سیســتم مخابراتــی اســت .در
حقیقــت ،دزدیــدن و بــه ســرقت
بــردن اطالعــات حیاتــی کشــورها
مهمتریــن اقــدام در جنــگ
الکترونیــک اســت .گام بعــدی هــم
پــس از ایــن کارهــای ایذایــی،
وارد کــردن اطالعــات غلــط در
اطالعــات صحیــح اســت ...در جنــگ

| عکس :محمد غیوری |

تابســتان  ۱۳۳۷در حالــی در ســیرجان بدنیــا
آمــد کــه یکمــاه بعــد پــدرش بــه همــراه گــردان
ســوار کــه در ســیرجان مســتقر بــود بنــا بــه نیــاز
بــه آذربایجــان منتقــل شــد .منطقـهای سردســیر کــه بــه علــت نبود
امکانــات زندگــی دو بــرادرش در اثــر ســرما از دســت رفتنــد .مدتــی
بعــد بــه همــراه خانــواده بــه تهــران منتقــل شــدو درس و تحصیــل
را در پایتخــت دنبــال نمــود .همزمــان بــا تحصیــل چــون بــا پــدرش
بــه مراکــز نظامــی رفــت و آمــد میکــرد بــه نظامیگــری عالقمنــد
گردیــد .همیــن بــود کــه پــس از اخــذ دیپلــم وارد نیروهــای مســلح
شــد و در دانشــکده مخابــرات ارتــش عــاوه بــر آمــوزش نظامــی،
زبــان انگلیســی ،روســی و علــوم جدیــد الکترونیــک را فراگرفــت و
بــه عنــوان مهنــدس الکترونیــک و مخابــرات شــناخته شــد .چیــزی
نگذشــت کــه وارد لشــکر  ۶۴ارومیــه شــد.

ورود او بــه شــهر ارومیــه در مهــر مــاه  ۵۹مصــادف بــود بــا آغــاز
جنــگ ایــران و عــراق .از ایــن رو ســالهای طوالنــی را بــا ایــن لشــکر
در کرمانشــاه و کردســتان در شــهرهای مریــوان ،ســومار ،ســرپل
ذهــاب ،دشــت پنجویــن و گیالنغــرب در موقعیتهــا و مناصــب
گوناگــون جنــگ و جبهــه خدمــت کــرد .بعــد از جنــگ در ســال ۷۰
بــه لشــکر  ۹۲زرهــی اهــواز کــه بزرگتریــن لشــکر زرهــی خاورمیانــه
اســت منتقــل شــد .شــهریارپناه بعدهــا بــا درجــه ســرگردی بــه
دزفــول رفــت و ســپس در دهــه ســوم خدمــت بــه آمــادگاه کرمــان
آمــد و بــرای چنــد ســال نیــز مدیــر بیمارســتان  ۵۷۹ارتــش در ایــن
شــهر شــد تــا اینکــه در ســال  ۸۳بــا درجــه ســرهنگی بازنشســته
شــد و بــرای همیشــه بــه شــهر خــودش ســیرجان بازگشــت .عصــر
یکــی از روزهــای پاییــزی آبــان فرصتــی دســت داد تــا بــه اتفــاق
همــکارم محمــد غیــوری بــرای ســاعاتی مهمانــش باشــیم و بــا او
کــه مطالعــات زیــادی در حــوزه هــای نظامــی و اجتماعــی داشــته
اســت گفتگــو کنیــم.

باشــند .سیاســتمداران مــا بایــد
آیندهنگــر باشــند .آیندهنگــری
و اســتفاده از فرهیختــگان بــرای
ترقــی و پیشــرفت کشــور مــا
کفایــت میکنــد .کشــور مــا
برخــوردار از نعمتهــا ،منابــع
و ذخایــر بیشــمار اســت .بــا
طرحهایــی مثــل انتقــال آب از
خلیــج فــارس [کــه در حالحاضــر
بــه شــکلی در حــال انجــام اســت] و
جابهجایــی پایتخــت سیاســی [ کــه
البتــه ســالها اســت کــه از ســوی
مســئوالن و کارشناســان مطــرح
شــده اســت] بــه علــت جمعیــت
فــراوان و مشــکالتش ،میتــوان
کشــور را بــه لحــاظ اقتصــادی تکان
داد تــا بــا اســتفاده از دیگــر منابــع
خــدادادی اینهمــه وابســته بــه
نفــت تکمحصولــی نباشــیم .مــا
احتیاجــی بــه ابرقدرتهــا نداریــم.
نــه بایــد بــه آنهــا امتیــاز بیجــا
بدهیــم و نــه وابســته بــه فــروش و
قیمــت نفــت باشــیم.

داشــت امــا تلخیهــای جنــگ
هــم زیــاد اســت چــون هــر جنگــی
بــا کشــتار و ویرانــی همــراه اســت.
خاطــرات تلــخ مــن مــن از جنــگ
بــا تلخیهــای بســیار و قســاوت
بســیار از جانــب بعثیهــا همــراه
اســت .مــا بــرای آوردن جنــازه
نامــوس ایرانــی و بهخاکســپاری
آبرومندانــه آن ،حتــی شــهید هــم
دادهایــم .در خوزســتان و در شــهر
سوســنگرد  ۴۰۰جســد را در یــک
گــور دســتهجمعی دیــدم کــه
عراقیهــا یکجــا خــاک کــرده
بودنــد .خاطــره تلــخ زیــاد دارم ،دور
میــدان آزادی کرمانشــاه بــودم تــا
س بیایــد و بــروم ،عراقیهــا
اتوبــو 
بمبــاران خوشــهای کردنــد .در
چشــم بههمزدنــی پــس از
بمبــاران خوشــهای ،کــف میــدان
و تمــام کوچــه و خیابــان روی
بالکــن و پشـتبام خانههــا و داخــل
خودروهــا پــر از کشتهشــدگان و
سراســر خونیــن شــد .زن و مــرد و
پیــر و جــوان و کــودک در همــان
حالتــی کــه آنلحظــه بودنــد کشــته
شــدند .االن هــم کــه میگویــم
مــو بــر بدنــم راســت میشــود .در
ایــن گونــه شــرایط ســخت بــود کــه
بچههــای مــا مقاومــت کردنــد تــا
پیــروز شــدند.

الکترونیــک معمــوالً تلفــات انســانی
نداریــم امــا در جنــگ بیولوژیــک
هــدف شــوم هــر دولــت متخاصــم،
نابــودی مــردم و ســرزمینها اســت.
بــا ایــن توصیــف نس ـلهای
فعلــی و آینــده چــه شــیوهای
در تحقیــق و علــم و زندگــی
بایــد پیــش بگیرنــد.؟
تنهــا راهحــل ،مطالعــه و قــوی
کــردن خــود اســت .تنهــا بــا
آموختــن و مطالعــه کــردن ایــن
مســیر طــی خواهــد شــد .حتــی
اگــر مجلــه فکاهــی یــا هرگونــه
کتابــی را هــم بخواننــد ،همینکــه
عالقــه بــه مطالعــه در آنهــا
بهشــکل عــادت دربیایــد ،تشــنه

رشــد و ترقــی میشــوند .البتــه در
فضــای مجــازی و ارتباطــی امــروز
بایــد ســواد رســانهای هــم داشــت
تــا بتــوان میــان خبــر کــذب و
حقیقــت ،تفــاوت گذاشــت .اصــل
بــر آگاه شــدن و توانمندتــر شــدن
جوانــان اســت ،آنموقــع خودشــان،
راه صحیــح پیشــرفت را خواهنــد
آموخــت و از تاریــخ نیــز عبــرت
میگیر نــد .
بنابــر بیوگرافــی کــه داریــد
شــما مــدت زیــادی در جنــگ
بودهایــد .چــه گفتههایــی از
آن ســالها داریــد؟
مــن  ۳۱شــهریور  ۵۹فارغالتحصیــل
شــدم و همانموقــع بــه 
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ارومیــه رفتــم .مــن افســر مخابراتــی
و در رســته جنــگال بــودم .مــا از
میهــن و دیــن و مملکتمــان دفــاع
َفــس خــود،
کردیــم .جنــگ در ن
ِ
خطرنــاک اســت و جــز جنــازه و
مــرگ و تخریــب چیــزی نــدارد امــا
جنــگ در کشــور مــا بــرای دفــاع
از ناموسمــان و تمامیــت ارضــی
کشــورمان بــود .مــن  ۸ســال در
میــدان جنــگ بــودم .هیچکــس
طالــب جنــگ نیســت .در میــدان
دیپلماســی اگــر شــرایط برابــر
باشــد ،همهچیــز قابــل حــل اســت.
چــه خاطراتــی برایتــان
مانــده اســت؟
جنــگ شــیرینیهای زیــادی

بدتریــن تصویــر شــما از
جنــگ چــه بــود؟
زش ـتترین تصویــری کــه از جنــگ
بــا عراقیهــا دیــدم ،جنــگ شــهرها
بــود کــه در آن طبیعتــاً نیــروی
نظامــی ممکــن اســت بــه جنــگ
تــن بــه تــن هــم کشــیده شــود
کــه مــا هــم از وطنمــان دفــاع
میکردیــم ،امــا کاری کثیفــی
کــه انجــام میشــد ،بمبــاران
شــهرها و کشــتن غیرنظامیهــا
و مــردم عــادی مظلــوم بیدفــاع
مــا بــود .مــا کــه ســینهمان ســپر
بــود و میجنگیدیــم آخــر چــرا
ایــن نامردهــا مــردم عــادی کوچــه
و بــازار ،مــدارس و بیمارســتانها
را هــدف قــرار میدادنــد .منطــق
ضعیفــی داشــتند .ایــن چهــره
کثیفــی بــود کــه آنهــا از جنــگ
بهخصــوص بــا بمبــاران شــیمیایی
مــردم عــادی نشــان دادنــد .مثــ ً
ا
همیــن انتحاریهــای کثیــف و
تکفیریهــا هــم همیــنکار را
میکننــد ،چــون منطقشــان
ضعیــف اســت.

 اگــر تصویــر خوبــی از
جنــگ در ذهــن شــما باشــد
کــدام اســت؟
مــن در جنــگ اغلــب آدمهــای
طبقــه متوســط و محــروم را دیــدم
کــه قــدرت اراده خودشــان را نشــان
دادنــد و فهمیدنــد کــه بایــد متحــد
و پشــتیبان هــم باشــیم .آدمهــای
محرومــی بــه عنــوان ســرباز
ق کــم
میدیــدم کــه وقتــی حقــو 
خــود را میگرفتنــد ،تــا بــه رســیدن
بــه شهرشــان ،برایــش ُکلــی برنامــه
میریختنــد ،همیــن آدمهــای بــا
همــت ،بــا اراده و توانمنــد ،کشــور
ّ
مــا را پیــروز و روســفید کردنــد.
نســلی کــه جنــگ مــا را پیــش
بــرد هیــچ ادعایــی نداشــت امــا
بزرگتریــن پیروزیهــا را نصیــب
کشــور کــرد .از ایــن چــه تصویــری
زیباتــر و بهتــر ســراغ داریــد.
شــما مدتــی در کرمــان بــه
عنــوان مســئول بیمارســتان
 ۵۷۹ارتــش خدمــت کردهایــد.
ایــن خدمــت مربــوط بــه
چــهدورهای اســت آیــا در آن
زمــان اپیدمیهایــی مثــل
اآلن وجــود داشــت یــا خیــر.؟
در آن دوره خیــر امــا قبــل از آمــدن
بــه کرمــان ،پــس از پایــان جنــگ
و انتهــای دهــه شــصت شمســی
کــه جنــگ داخلــی در یوگوســاوی
ســابق بــود و بوســنیاییهای
جنــگزده و آواره از خطــ ِر
نسلکشــی صربهــا بــه کشــور مــا
پنــاه آورده بودنــد .مــن در آن زمــان
در کرمانشــاه فرمانــده قرارگاهــی
بــودم کــه در همیــاری بــا نهادهــای
اســتانداری بــه آنــان خدمترســانی
میکــرد .در میــان آنهــا بیمــاری
بــه نــام «شــبهوبا» شــایع بــود.
ن موقــع تصمیــم مبنــی بــر
آ
جداســازی بیمــاران از افــراد ســالم
بــود کــه اآلن بــه آن «قرنطینــه»
میگوینــد امــا در آن دوره بــه
«ایزولــه» معــروف بــود .کلمـهای که
بـ ه نظــرم تبعــات روحی کمتــری از
واژه قرنطینــه داشــت .شــما اگــر در
میــان درختانتــان هــم درختــی
دچــار آفــت و مشــکل شــود،
آنهــا را از ســایر درختــان جــدا
میکنیــد .همیــن کار در مــورد
انســانها هــم صــدق میکنــد و
کامــ ً
ا راهحــل عــادی و طبیعــی
بــرای بیمــار نشــدن و عــدم
ســرایت بیماریهــای واگیــردار در

  اصوًال در
تاکتیکهای علوم نظامی،
وقتی دشمن میخواهد
منطقهای را بمباران کند
اول هواپیمای شناسایی
میفرستد .در این شناسایی
هم پدافند را شناسایی
میکند و پدافند و نیروی
نظامی را خسته ،فرسوده و
کمدقت میکند .حمله اول
هم معموًال مهم نیست.
حمالت بعدی تأثیرگذارتر
است .جنگ بیولوژیک هم
همینگونه است ،ابتدا
میزان مقاومت ملتها
را محک میزنند و وارد
ّ
تر
تاکتیکهای جدی ِ
«جنگ فریبنده»
میشوند که خسارات
بیشتری بهمراتب از اولین
برخورد دارد .این خاصیت
اینگونه نبردهاست

همــه جــای دنیاســت .در آنموقــع
هیــچ پزشــک و پرســتاری مریــض
نمیشــد و حتــی یــک نفــر از
شــهروندان بومــی ُکــرد هــم بــه
ایــن بیمــاری مبتــا نگردیــد.
بــا توجــه بــه آن تجــارب،
نظرتــان در خصــوص نحــوه
مقابلــه بــا اپیدمــی کرونــا
چیســت؟
مــن بــه عملکــرد دولــت در ایــن
رابطــه انتقــادات بســیاری دارم.
بهنظــرم مســئولین اجرایــی مــا،
شــجاع و آیندهنگــر نیســتند .مــن
در هشــت ســال جنــگ ،فرمانــده
در میــدان بــودم .بهنظــرم نقــش
مســئولین در ایــن میــان بســیار
مهــم اســت و بایــد در میــدان حضور
داشــته باشــند نــه در حاشــیه .چنــد
وقــت پیــش ،رییسجمهــور گفــت
کــه مــن دو دســت بیشــتر نــدارم
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و همزمــان بــا کرونــا و تــورم در
حــال مبــارزه هســتم !.خــب ایشــان
کــه نبایــد خــودش اینکارهــا را
بکنــد .دولــت مجموعــه عریــض و
طویلــی اســت و بایــد آنهمــه نیــرو
از کارشــناس تــا وزیــر و امکانــات را
وارد گــود کــرد .او بایــد اتــاق فکرش
را تقویــت کنــد .بــرادران خــود مــن
در جنــگ شــهید شــدند .شــهدایی
ماننــد بــرادران مــن ،جــان بســیار با
ارزشــی داشــتند کــه در راه دفــاع از
مملکــت فــدا کردنــد ،مســئولین هم
ـش فداکارانــه و
بایــد آن دیــد و بینـ ِ
ایثارگرانــه را ماننــد همهی شــهدای
بزرگوارمــان داشــته باشــند .خــون
مــن و مســئوالن کــه رنگینتــر از
خــون شــهدا نیســت .بــرای حفــظ
آرامــش و ســامت مــردم بایــد از
همهچیزمــان بگذریــم.
 چنــدی پیــش پیشــنهاد
همــکاری بــرای مقابلــه بــا
ایــن ویــروس را داده بودیــد.
همچنیــن پیشــنهاد کردیــد
از تاالرهــای پذیرایــی تعطیــل
شــده بــه عنــوان کمپیــن
کروناییهــا در ســیرجان
اســتفاده شــود ولــی احتمــاالً
بــا توجــه بــه کمبــود امکانــات
در خصــوص تجهیــز تاالرهــا ،از
این پیشــنهاد اســتقبال نشــد.
جزییــات ایــن طــرح را بیشــتر
توضیــح میدهیــد؟
ببینیــد مــن خــودم ریههایــم
بهخاطــر بمبــاران شــیمیایی در
جنــگ آســیبدیده و اگــر مبتــا
بشــوم نمیدانــم چــه سرنوشــتی
در انتظــارم اســت امــا بــا اینحــال
داوطلــب شــدم کــه اگــر مســئوالن
ارشــد اجرایــی شــهر بخواهنــد
بــا توجــه بــه تجاربــی کــه دارم
کمــک کنــم و هرچــه از دســتم
برمیآیــد ،انجــام بدهــم .در طــرح
پیشــنهادی ایجــاد کمپیــن هــم
بهنظــرم تاالرهــا بهتریــن مــکان
از منظــر آرامشبخشــی بــه ایــن
بیمــاران بودنــد کــه مکانــی کام ـ ً
ا
آمــاده بــهکار هســتند و نیــاز بــه
احــداث تأسیســات و زیرســاخت
خاصــی نداشــتند .ایــن تاالرهــا
را میتــوان بهآســانی بــا کمــک
پشــتیبانی نیروهــای
آمــادگاه و
ِ
مســلح از جملــه نیــروی دریایــی
تجهیــز کــرد .در قــدم بعــد هــم
میتــوان از پرســتاران و پزشــکانی
اســتفاده کــرد کــه خودشــان

  پس از پایان
جنگ و انتهای دهه شصت
شمسی که جنگ داخلی
در یوگوسالوی سابق بود
و بوسنیاییهای جنگزده
خطر نسلکشی
و آواره از
ِ
صربها به کشور ما پناه
آورده بودند.
من در آن زمان در کرمانشاه
فرمانده قرارگاهی بودم
که در همیاری با نهادهای
استانداری به آنان
خدمترسانی میکرد.
در میان آنها بیماری به
نام «شبهوبا» شایع بود.
آنموقع تصمیم مبنی بر
جداسازی بیماران از افراد
سالم بود که اآلن به آن
«قرنطینه» میگویند اما در
آن دوره به «ایزوله» معروف
بود .کلمهای که بهنظرم
تبعات روحی کمتری از واژه
قرنطینه داشت.

بــدون هیــچ اجبــاری داوطلــب
هســتند .در آن محیــط آرامبخــش
بیشــک ،شــرایط روحیشــان،
بهتــر و رونــد درمانــی بیمــاران نیــز
تأثیرگذارتــر بــود .مــا چیــزی بــه نام
ارتــش ســبز در کشــورهای اروپایــی
داریــم ،کــه در آن هــر شــهروندی با
هرگونــه شــغلی کــه دارد ،در اوقــات
بیــکاریاش میتوانــد بیایــد و مثـ ً
ا
زبالههــا را داوطلبانــه جمــع کنــد
یــا درختــان شــهر را زیباســازی و
هــرس کنــد .ایــن تاالرهــا هــم
میتوانســتند همیــن نقــش را
بــرای داوطلبــان ایفــا کننــد و
اشــخاص بهطــور داوطلبانــه بــه
امــداد دیگــر شــهروندان بیاینــد.
شــما قاعدتــ ًا اهــل
مطالعــه و تحقیــق هســتید.
چــه کتابهایــی و در چــه
حوزههایــی بیشــتر مطالعــه
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می کنیــد ؟
کتابهــای کــه مــن بیشــتر
دوســت دارم مطالعــه کنــم
کتابهایــی اســت کــه بــه انســان
تعالــی میبخشــد .اول ادبیــات،
دوم تاریــخ و ســوم کتابهایــی در
حــوزه فلســفه.
بــه کــدام نویســندههای
ایرانــی و خارجــی عالقمندید؟
نویســندههای زیــادی در ایــران
وجــود دارد کــه چراغــی هســتند
در شــاهراه زندگــی در ایــران
خودمــان .ســلطان ســخن ســعدی
شــیرین ســخن ،حکیــم بــزرگ
طــوس و . ...صــادق هدایــت،
جــال آل اجمــد ،شکســپیر،
تولســتوی ،پائولــو کوئیلــو
و گارســیا مارکــز و . ...البتــه همــه
خوبنــد از افالطــون تــا نیچــه...
یــک کتــاب ثمــره و عصــاره روح
یــک انســان اســت امــا مــن بــا
ایــن نویســندهها بیشــتر احســاس
یگانگــی میکنــم.
آخریــن کتابــی کــه
چیســت؟
خواندهایــد
آخریــن کتابــی کــه خوانــدم
«انســانی بســیار انســانی» از
فردریــش نیچــه بــود.
چگونــه بــا تاریــخ و دنیــای
سیاســت آشــنا شــدید؟
همــه مــردم کــه نفــس
میکشــند بــا سیاســت آشــنا
هســتند یکــی کمتــر یکــی
بیشــتر .مثــل ســواد میمانــد،
یکــی دیپلــم دارد ،یکــی دکتــرا و...
مــن در دبیرســتان کــه بودم بــا آثار
صمــد بهرنگــی آشــنا شــدم .ماهــی
ســیاه کوچولــو شاهکارشــه .بعــد
یــاد گرفتــم معمــای نویســندهها رو
از تــوی کتابهاشــون حــل کنــم
و آشــنایی بــا سیاســت و انســانیت
همــراه بــوده و هســت و خواهــد
بــود.
اگــر بخواهیــد بــه یــک
چهــره برجســته در جنــگ
اشــاره کنیــد از چــه کســی
نــام مــی بریــد؟
شــهید ســرهنگ حســن آبشناســان
همیشــه الگــوی مــن بــود .چــرا
چــون خــودم را در او میدیــدم و
آرزو داشــتم مثــل او شــوم.
فیلــم و ســریال هــم

می بینیــد ؟
خیلــی کــم ،مگــر مســتند یــا فیلم
کمــدی باشــد .حــدود پنچــاه ســال
پیــش مــن یــک ســریال مســتند
را دنبــال میکــردم بــه اســم
« در جســتجوی سرچشــمههای
نیــل» همیــن فیلــم مــرا بــه آفریقــا
بــرد و بــا تمدنهــای بســیار
قدیمــی آشــنا کــرد .یــک فیلــم
خــوب میتوانــد بــه انــدازه صــد
کتــاب بــه شــما آگاهــی بدهــد.
فیلــم کمــدی هــم مثــل نمــک
غــذا میمانــد .بــا کمــک طنــز
میشــود خیلــی از گرههــای
روحــی و اجتماعــی را حــل کــرد.
البتــه طنــز بــا لودگــی اشــتباه
گرفتــه نشــود.
بــا موســیقی و هنــر چــه
میانــهای داریــد؟
بــه موســیقی عالقمنــدم و از
قدیمیهــا اســتاد شــجریان،
اســتاد محمــد نــوری و اســتاد بنــان
هرکــدام بــه تنهایــی یــک قطعــه
از ملکــوت را بــرای مــن تداعــی
میکردنــد .در میــان هنرپیشــهها
هــم مرحــوم فردیــن ،مرحــوم
ناصــر ملــک مطیعــی هنرمنــدان
تکــرار نشــدنی ســینمای ایــران
بودنــد .حــاال کــه صحبــت از هنــر
و فرهنــگ شــد مــن فقــط یــک
گفتــه از مولــوی را در انتهــا بگویــم
کــه میفرمایــد« :ای انســان! تــو
کارد زرینــی ،تــو را بــرای کمــر
امیــران ســاختهاند نــه آنکــه بــر
دیــوار بکوبنــد و کدویــی از آن
بیاویزنــد کــه ایــن کار یــک میــخ
چوبیــن اســت».
و
جملــه
آخریــن
توصیــه شــما را بــرای راه
حــل مشــکالت اجتماعــی
میشــنو یم . . . .
بــرای آنکــه بتوانیــم یــک منبــع
بــه عنــوان یــک ظــرف را از آب
پُرکنیــم ،قبــل از هــر امکانــی بایــد
بتوانیــم اول ســوراخها را ببندیــم
تــا منبــع پُرشــود .ایــن یــک نقطــه
ضعــف و محــل آســیب اســت .نباید
پســرخاله و پســرعمه را رعایــت
کنیــم کــه مثــ ً
ا فــان ارتبــاط را
دارد ،اینجــور کــه فضــا ســامان
نمییابــد .اگــر بتوانیــم راه را بــر
سواســتفادهکنندهها از بیتالمــال
و متخلفــان ببندیــم ،بهنظــرم
همهچیــز درســت میشــود.
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انتخاب دست گاه نظارت افز اول نهالستان و گلخاهن
منطقه گل گهر سیرجان

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد طراحی سایت مجتمع

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انتخاب دستگاه نظارت فاز

مشاوره که دارای حداقل پایه  3تخصص ساختمانهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی

شرکت های مهندسین مشاور که دارای رتبه  3و  4سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

انبار ضایعات واقع در منطقه گلگهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های

اول نهالستان و گلخانه منطقه گل گهر سیرجان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به

و نظامی در گروه شهرسازی و معماری باشند واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به

منابع طبیعی رسته گلخانه و نهالستان می باشند واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به

آدرس  www.geg-area.comمراجعه نمایند.

آدرس  www.geg-area.comمراجعه نمایند.

عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  ۱3۹۹ / 08 /26به سایت این شرکت به

عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  ۱3۹۹ / 08 /26به سایت این شرکت به

 _ ۱آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت  ۱3:30مورخ ۱3۹۹ / 0۹ / 5

 _ ۱آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت  ۱3:30مورخ ۱3۹۹ / 0۹ / 5

 _ 3سپرده شرکت در مناقصه ۱22،۹02،688 :ریال

 _ 3سپرده شرکت در مناقصه 243،33۹،525 :ریال

_ 2شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

- 4هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 - 5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

_ 2شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

- 4هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 - 5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

_ 6محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان_کیلومتر  50جاده محور سیرجان _شیراز

_ 6محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان_کیلومتر  50جاده محور سیرجان _شیراز

توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر)

توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر)

 ،شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( 5شرکت
_ 7تلفن جهت هر نوع هماهنگی  0۹۱3۱420642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

مدیریت امور حقوقي و قراردادها
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_ 7تلفن جهت هر نوع هماهنگی  0۹۱3۱420642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

