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مقام معظم رهبری« :هرشهید پرچمی برای استقالل و شرف این ملت است».
دنیای هوادار یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان کردستان را گرامی میدارد

حقوقی و قضایی

دیالوگ

جزییات پروندهقضایی
ترور «شهید سلیمانی» از زبان بازپرس؛

«فرمانده سپاه استان البرز» مطرح کرد:

 ۱۲۴متهمشناساییشدند

بازپرس ویژه پرونده ترور شهید سلیمانی اخرین وضعیت
پیگیری پرونده در محاکم داخلی و خارجی را تشریح کرد.
فرهادی نیا در همایش بررسی ابعاد حقوقی و بینالمللی
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی گفت :اتفاقی که افتاده
است ،قتل عمد محسوب میشود .موضوع ترور از دو
جهت کیفری و حقوقی قابل تعقیب است.
وی افزود :در هر دو بعد پیگیریها انجام شده است .در
بعد بین الملل قواعدی نقض شده است که از جمله آنها
میتوان به قطعنامهها و کنوانسیونهای مختلف اشاره
کرد .با توجه اینکه سردار سلیمانی نماینده ایران در عراق
بودند ،کنوانسیون خاصی وجود دارد مبنی بر کنوانسیون
 ۱۹۷۳که از این ابعاد حمایت میکند.
فرهادی نیا در خصوص پیگیری ترور سردار سلیمانی در
دادگاههای بین المللی گفت :رجوع به دیوان بین المللی
دادگستری نیاز به تأیید صالحیت آن دادگاه از سوی ایران
و ایاالت متحده دارد .اما ایران و ایاالت متحده عضو این
مجمع نیستند .در رابطه با ایجاد دادگاههای خاص هم
باید گفت این موضوع نیاز به همکاریهای بین المللی
دارد .اما با این همه تنگناها پیگیریهایی وجود دارد.
وی افزود :پیگیری در محاکم داخلی و کشور عراق به
عنوان کشور محل وقوع جرم و همچنین محکوم
ایاالت متحده قابل تحقق است و همچنین میتوان از
طرفیتهای سازمان ملل استفاده گرد که تمامی این
اقدامات انجام شده است.
فرهادی نیا در خصوص پرونده تشکیل شده در دادسرا
گفت :این پرونده در بیش از  ۴هزار صفحه تنظیم شده
و  ۹نیابت قضائی به سایر کشورها ارسال و  ۱۲۴متهم
شناسایی و احضار از طریق ایمیل و دفتر حافظ منافع
آمریکا و همچنین از طریق اعالن قرمز اینترپل انجام شده
است و به زودی قرار جلب دادرسی در رابطه با بخشی از
پرونده صادر خواهد شد.
بازپرس ویژه دادستانی در پرونده ترور شهید سلیمانی
گفت :امریکاییها از اقدام خود تحت عنوان قتل هدفمند
و دفاع مشروع یاد میکنند .دفاع مشروع در حالی است
که یک حمله مسلحانه رخ بدهد اما در پرونده ترور هیچ
مخاصمهای صورت نگرفته است .این عبارات در حالی از
سوی آمریکا مطرح میشود که هیچ پشتوانه حقوقی بین
المللی ندارد .آمریکاییها از قتل هدفمند استفاده میکنند
در حالی که در هیچ سند قضائی بین المللی این عبارت
وجود ندارد.
فرهادینیا بازپرس ویژه دادسرای امور بین الملل که
مسئولیت رسیدگی به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی
را برعهده دارد ،افزود :آمریکا اعالم کرده بود که ایران و
سردار سلیمانی تهدیدی برای آمریکا محسوب میشوند که
در گزارشهای حقوق بشری چنین موضوعی صحت ندارد.
ً
اخیرا اعالم
فرهادی نیا اظهارداشت :براساس اماری که
شده آمریکایی ها اقدامات زیادی از طریق پهپادهای بدون
سرنشین داشتند که این موضوع نیز سوال و ابهامی مطرح
میکند که مجوز استفاده از پهپاد در خاک کشور عراق از
کجا اخذ شده است و به نظر بنده استفاده از پهپادها در
این رابطه یک تروریسم جدید است.

خبر

اخالص عمل در عنی گمنامی ویژیگ بارز رسدار دلها بود
ِ

«سردار علیرضا حیدرنیا» -فرمانده سپاه امام حسن
مجتبی(ع) استان البرز -ضمن تسلیت ایام فاطمیه و
دومین سالگرد شهادت سردار سرافزار سپاه اسالم اظهار
داشت :نزدیک به دو سال از شهادت سردار رشید جبهه
مقاومت توسط شقیترین افراد عالم میگذرد؛ دو سال
است که این سردار فقید در بین ما نیست و در میان
همرزمانش و در جوار خدا آرمیده است.
فرمانده سپاه استان البرز با بیان اینکه اخالص عمل
در عین گمنامی ویژگی بارز سردار دلها بود ،گفت:
هیچیک از اقدامات وی به خصوص در جبهه مقاومت،
برای کسب عناوین و القاب دنیوی نبود.
وی افزود :دو سال است که ما در غم فراق این فرمانده
دالور و سرباز مطیع والیت سوگواریم .در زمان تشییع
این شهید واالمقام نهتنها همه مردم ایران بلکه همه
بالد مسلمین در سوگ وی گریستند .چند شب گذشته
مشاهده کردید که فرمانده
معظم کل قوا پس از
گذشت دو سال ،هنوز
در فراق سرباز عزیز و
مالک اشتر خود گریان
و غمگین است.
فرمانده سپاه استان
البرز مطرح کرد :طبق
فرمایش رهبر معظم
انقالب اسالمی ،حاج
قاسم یک فرد نیست
بلکه یک مکتب است
که شاخصههایی دارد
که خوب است همه
ما برای ادامه مسیر
پاسداری و سربازی
والیت آنها را مرور

کنیم .حاج قاسم مجاهد بیوقفه در راه خدا بود و
در برابر جبهه استکبار ،جهاد مستمر و خستگیناپذیر
داشت و در نهایت نیز مزد مجاهدتهای خود را با
شهادت در راه خدا گرفت.
سردار حیدرنیا ،شهید سلیمانی را نماد اخالص و
مجاهدت در راه خدا دانست و با اشاره به اینکه اخالص
حاج قاسم زبانزد همه بود ،گفت :بنا بر فرمایشات رهبر
معظم انقالب اسالمی ،تشییع میلیونی و قدردانی
همه مردم از این شهید بهواسطه وجود اخالص در او
بود .وی در همه کوهها و بیابانها بهدنبال شهادت
میگشت و سرانجام پس از انجام ماموریتش ،خداوند
او را به بهترین شیوه به نزد خود برد.
وی با بیان اینکه اخالص عمل در عین گمنامی ویژگی
بارز سردار دلها بود ،خاطرنشان
کرد :هیچیک از اقدامات وی

بهخصوص در جبهه مقاومت ،برای کسب عناوین و
القاب دنیوی نبود .حاج قاسم والیت مدار بیچون و
چرا و سرباز و مطیع محض ولیفقیه زمان بود؛ اندیشه
و سلوک او در این سالیان ،تبعیت بیچون و چرا از
امامین انقالب بود.
فرمانده سپاه استان البرز مطرح کرد :وصیتنامه شهید
حاج قاسم سلیمانی آکنده از مضامین بلند و توصیفات
بسیار وزین نسبت به ولیفقیه زمان است؛ مضامینی از
جمله حکیم ،مظلوم ،تنها نسخه حیاتبخش و خیمه
رسولاهلل گواهی میدهند که این شهید والیتمدار
بیچون و چرا بود و در اوج بحرانها ،نگاهش به دهان
مبارک ولی زمان بود و هرچه که تدبیر او بود را در
صحنه عمل پیاده میکرد.
به گفته سردار حیدرنیا ،تدبیر و مدیریت راهبردی توام
با شجاع ،نبوغ خاص نظامی و عملیاتی ،توان باالی
سازماندهی ،نظم و انضباط ،قدرت و شجاعت این
شهید در همه صحنهها از دیگر ویژگیهای این فرمانده
دلیر بود و نایب امام زمان (عج) به مقام این شهید
واالمقام سر تعظیم فرود میآورد؛ این جایگاهی است
که بهواسطه سالها مجاهدت نصیب وی شد.
وی اذعان داشت :هنوز عقده و بغض انتقام حاج
قاسم در گلو و سینه ما نهفته است .موشک باران
پایگاه عیناالسد تنها یک سیلی به گوش آمریکا بود.
ما باید انتقام خون حاج قاسم را بگیریم زیرا به خون
این شهید بدهکاریم .ما تا نابودی کامل اسرائیل و
اخراج ذلیالنه آمریکای جنایتکار از منطقه از پای
نخواهیم نشست.
فرمانده سپاه استان البرز ادامه داد :زمانی انتقام واقعی
خون حاج قاسم سلیمانی گرفته میشود که رژیم
صهیونیستی نابود و برای همیشه از تاریخ محو و آمریکای
جنایتکار از منطقه اخراج شود .مطمئن باشید که موعد
پیروزی و انتقام خون حاج قاسم نزدیک است.

فرمانده سپاه استان البرزبا بیان اینکه اخالص عمل درعینگمنامی ویژگی بارزسرداردلها بود،
گفت :هیچیک از اقدامات وی به خصوص در جبهه مقاومت ،برای کسب عناوین و القاب دنیوی نبود.
کرونا در ایران

بهداشت و سالمت

بنابر اعالم روابط عمومی «وزارت بهداشت»؛

«معاون وزیر بهداشت»:

 ۴۱فوتی و  ۱۵۱۰ابتالی جدید
کرونا درکشور

تست تشخیص ُ«امیکرون» برای همه
علمی و منطقی نیست

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش در شبانه روز گذشته یکهزار
و  ۵۱۰مبتال به کرونا در کشور شناسایی
شدند و متاسفانه  ۴۱بیمار نیز جان خود
را از دست دادند .در شبانه روز گذشته و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،یک
هزار و  ۵۱۰بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که  ۲۹۴نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۱۹۶هزار و  ۹۱۳نفر رسید .متاسفانه
در طول  ۲۴ساعت گذشته ۴۱ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و  ۶۸۰نفر رسید .خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۴۰هزار
و  ۸۹۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
دو هزار و  ۶۵۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۴۲میلیون و  ۱۸۰هزار و  ۲۴۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

دکتر سعید کریمی  -معاون درمان وزارت
بهداشت گفت :درباره تشخیص امیکرون،
ابتدا فرد باید تست بدهد که مشخص شود
مبتال به بیماری کرونا است یا خیر و سپس
در موارد مثبت باید با کیت مخصوص نوع
سویه را بررسی کنیم .امیکرون در خیلی موارد
عالئم ساده و همچون سرماخوردگی دارد که
ممکن است خود فرد به پزشک مراجعه نکند
یا درصورت مراجعه ممکن است پس از معاینه نیازی به انجام آزماشات بیشتر نبینند.
وی گفت :کیت تشخیص امیکرون به میزان کافی و تعداد زیاد در قطبهای دانشگاهی
کشور توزیع شده است و در صورتی که پزشک به امیکرون شک کند و نمونه را ارسال کند،
تست تشخیصی امیکرون انجام خواهد شد؛ ولی اینکه بخواهیم برای همه مبتالیان از
کیت تشخیص امیکرون استفاده کنیم علمی و منطقی نیست و باید در ابتدا تست PCR
از فرد گرفته شود و تست تشخیصی امیکرون در صورت لزوم در موارد مشکوک انجام
شود .اکنون کیت امیکرون مشکل اصلی کشور نیست .در کشورهای اروپایی و آمریکایی
به سرعت منتشر شده است و ما به بیمارستانها و مرکز درمانی اعالم آماده باش کردهایم.

اجتماعی
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یادداشت

نگاهسیستماتیک«شهیدسلیمانی»بهاقتصاد؛

ِ
مریاث «حاج قاسم» در توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه
داشتند و با ایجاد ستاد توسعه روابط اقتصادی بین ایران
و عراق و بعدها با اضافه شدن سوریه به این ستاد ،از
همه امکانات و اختیارات و ابزارهای موجود برای توسعه
روابط اقتصادی ایران و عراق استفاده کرد و با جلوگیری
از فروپاشی اقتصاد عراق ،زمینه فعالیت تجاری ایران را

سارا نصرتی
نویسنده و مترجم

با اینکه حاج قاسم سلیمانی یک فرمانده نظامی بود ،نقش
او در رونق اقتصاد کشور نیز کم نبوده است .فرماندهای که
چتر گسترده امنیتی را بر سر منطقه پرتنش خاورمیانه قرار
داد و توانست از طریق گسترش مناسبات کشورهای محور
مقاومت ،کمک بزرگی به معیشت مردم ایران کند .قطعا
برای هرگونه فعالیت اقتصادی و وارد شدن به بازار ،موضع
حائزاهمیت و حساس برای بازرگانان و سرمایهگذاران و
تجارت ،امنیت است تا بدانند که در شرایط امن میتوانند
کاالی خود را به دست خریدار برسانند.
حاج قاسم با اخراج داعش از عراق ،عامل ثبات اقتصادی در
عراق بود و این کشور را به بازار بسیار بزرگی برای کاالهای
ایرانی تبدیل کرد و همچنین با فراهمسازی زیرساختهای
مرزی و گشایش نقاط مختلف مرزی بین ایران و عراق،
نقش اصلی را در ایجاد ارتباطات و زیرساختها داشت.
شهید سلیمانی یک نگاه سیستماتیک به مسائل اقتصادی

مهیانمود.
اکنون ایرانیها در بخشهای مختلف اقتصادی در عراق
فعالیت میکنند .نقش حاج قاسم در زمینه بسترسازی و
توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق بسیار بیبدیل بود .در

کنار حجم عظیم مبادالت اقتصادی ایران و عراق ،نقش
استراتژیک این کشور در دور زدن تحریمها از سوی ایران،
همواره مورد توجه بوده است.
حاج قاسم اعتقاد داشت امنیت عالوه بر محیط داخلی
باید در محیط بینالمللی نیز برقرار شود تا رونق اقتصادی
در منطقه بوجود بیاید .همچنین راهاندازی بازارهای مرزی
از اقدامات دیگر ایشان بود .چون این بازارها در داخل خاک
ایران بود و نیاز به مجوز از مراجع حکومتی عراق نداشت،
تجار عراقی براحتی میتوانستند با ورود به بازارچه ها به
خرید و فروش کاال بپردازند .بنابراین ایشان فقط فرمانده
نظامی نبود بلکه رابطه ایران و عراق را نیز تنظیم میکرد.
در حال حاضر عمده روابط ما با عراق روابط تجاری است در
حالی که ظرفیت عظیمی در سایر حوزهها اعم از پزشکی و
صنعت و زیرساختها برای تداوم همکاری با عراق و سوریه
وجود دارد .همکاریهایی که پیششرط اصلی آن وجود
امنیت در این کشورهاست .میراث حاج قاسم برای ایران
صرفا محدود به مسائل نظامی و امنیتی و بیرون بردن
جنگ از مرزهای جغرافیایی ایران نیست و میراث او قطعا
چیزی فراتر از این حرفاست.
حاج قاسم با نگاه امنیتی و سیاسی که داشت به این
نتیجه رسیده بود که برای گسترش روابط نمیتوان بر پایه
سیاست تکیه کرد و باید روابط اقتصادی را هر چه بیشتر
پایدارتر کرد.

شهید سلیمانی یک نگاه سیستماتیک به مسائل اقتصادی داشتند و با ایجاد ستاد توسعه روابط اقتصادی بین
ایران و عراق و بعدها با اضافه شدن سوریه به این ستاد ،از همه امکانات و اختیارات و ابزارهای موجود برای توسعه روابط
اقتصادی ایران و عراق استفادهکرد و با جلوگیری ازفروپاشی اقتصاد عراق ،زمینه فعالیت تجاری ایران را مهیا نمود.
نفت و انرژی

جزئیات اجرای طرح بنزینی دولت
از سه هفته آینده

سرپرست منطقه آزاد قشم در نشست خبری با تشریح جزئیات اجرای طرح بنزینی
دولت در این جزیره از ساخت سه ساله پل خلیج فارس توسط قرارگاه خاتم در صورت
تامین منابع مالی خبر داد .افشار فتح اللهی در خصوص اجرای طرح بنزینی دولت در
این جزیره ،گفت :هدف طرح بنزینی دولت رساندن یارانه به اقشار ضعیف است براین
اساس در جزایر قشم و کیش این طرح پایلوت اجرا و به هر نفر ۱۵لیتر بنزین تخصیص
می یابد .به عنوان مثال یک خانواده  ۴نفره که خودرو داشته و  ۶۰لیتر دریافت می کند
و امروز هم همان ۶۰لیتر را به انها اختصاص می دهند قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد.
فتح اللهی ادامه داد :این یک اتفاق میمون بوده و عین عدالت است .پس از آنکه نتایج
اجرای این طرح ارزیابی شود دولت درباره اجرای آن در کشور تصمیم گیری خواهد کرد.
وی جمعیت قشم را حدود  ۱۶۷هزار نفر اعالم کرد و گفت :طرح جدید بنزینی
به صورت پایلوت ابتدا در کیش عملیاتی می شود و طی دو تا سه هفته بعد در
قشم اجرایی خواهد شد.
افشار فتح اللهی سرپرست منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه جزیره قشم از ۲۰
کشور دنیا بزرگتر است ،اظهار کرد :متاسفانه تاکنون با وجود موقعیت ژئوپولتیک
جزیره قشم ،این منطقه به لحاظ لوجستیگ حمل و نقل ذخایر نفت و گاز و
گردشگری رشد آن چنانی نداشته است.
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بانک

بانک ها ازساعت  ۷:۳۰صبح به
ارائه خدمات بپردازند
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواست ساعت کاری بانکها به صورت
یکپارچه از سوی این سازمان اعالم شود .قیطاسی ،دبیر شورای هماهنگی
بانکهای دولتی با اشاره به تغییر ساعت کاری بانکها به موجب مصوبه ستاد
ملی مقابله با کرونا ،گفت :پیش از این مصوبه ،ساعت حضور کارکنان بانکها
 ۷صبح و ساعت آغاز خدمتدهی آنان ۷:۳۰ ،صبح بود؛ اما پس از مصوبه ستاد
ملی مقابله با کرونا مبنی بر آغاز ساعت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی از
ساعت  ۷:۳۰ساعت خدمتدهی به مشتریان بانکها به  ۸صبح تغییر یافته که
این موضوع باعث یک ناهماهنگی در ارائه خدمات بانکی شده است .رفیعزاده،
معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی کشور علت این ناهماهنگی را
تفسیر اشتباه بانکها از مصوبه مذکور دانست و تأکید کرد :مطابق با بخشنامه،
کارکنان بانکها مانند سایر کارکنان دستگاههای اجرایی میبایست از آغاز ساعت
کاری ،به ارائۀ خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهمکردن مقدمات کار خود
دارند ،میتوانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند .اگر نیاز است ،اصالحیهای
برای ساعت حضور کارکنان بانکها ابالغ شود .به این ترتیب تاخیر بانکها در
ارائه خدماتی بانک به مشتریان قانونی نیست و باید مانند همه کارکنان دولت
از ساعت  ۷:۳۰صبح به ارائه خدمت بپردازند.

«وزیر نیرو» خبر داد:

برنامه ای برای افزایش
تعرفه آب نداریم

وزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه ای
برای افزایش تعرفه آب مشترکان پر مصرف در دستور کار
وزارت نیرو قرار دارد گفت :در حال حاضر هیچ برنامه ای
برای افزایش تعرفه آب نداریمو قرار نیست تعرفه های آب
تغییری ایجاد شود.
محرابیان با اشاره به افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف
گفت :براساس قانون قرار شد تا تکالیفی برای تامین برق
پرمصرفها به صورت غیر یارانه ای ایجاد شود که برای این
مسئله آیین نامه ای در هیات دولت به تصویب رسید و
براساس این آیین نامه مصرف کنندگانی تا سطح الگو
مصرف می کنند شامل حال هیچ گونه افزایش تعرفه نشده
اند ضمن اینکه اگر این دسته از مشترکان در ماه های گرم
سال اقدام به صرفه جوئیی کند با نرخ خرید تضمینی برق
تشویق خواهند شد.
وی با بیان اینکه اگر این دسته از مشترکان در اوج بحرانی
که حدود یک ماه از سال است ،به صرفهجویی اقدام کنند،
با نرخ دو برابر خرید برق تضمینی مورد تشویق قرار میگیرند
که عدد قابل توجهی است.
وزیر نیرو افزود :یعنی اگر مشترکی صرفهجویی کند،
نه تنها قبض خود را به صورت رایگان دریافت خواهد
کرد بلکه طلبکار نیز خواهد شد و می تواند نقدا میزان
صرفهجویی را از شرکت توانیر مطالبه کند ،همچنین
پیشبینی شده مشترکانی که تحت پوشش نهادهای
حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند ،میزان
نیمی از الگوی مصرف به صورت رایگان برای آنها
محاسبه شود.

راه و مسکن

شرط عجیب «وزیرراه» برای
مجردهایمتقاضیمسکن

رستم قاسمی گفت :ما برای ترویج ازدواج ،امکان ثبت نام مجردها را در طرح
نهضت ملی مسکن فراهم کرده ایم ،اما در هنگام تحویل واحد این افراد باید
ازدواج کرده باشند .فردی که ثبت نام کرده اگر ازدواج نکند در هنگام تحویل
مسکن ،زمین رایگان نخواهد بود و باید مبلغ پول زمین را فرد مجرد پرداخت
کند .قاسمی بیان کرد :ما حتی اگر در بخشی زمین نداشته باشیم حاضریم زمین
بخریم و آنها را در اختیار متقاضیان قرار دهیم .سالی  ۳۶۰هزار میلیارد تومان
برای اجرای این طرح اختصاص داده شده است .در حال حاضر تنها یک بانک کار
عملیاتی برای پرداخت تسهیالت را انجام می دهد که برای تهران  ۴۵۰میلیون
تومان و برای سایر شهرها و روستا ها بین  ۴۰۰تا  ۲۰۰تومان است .اگر بانک ها
به تعهدات خودشان در پرداخت تسهیالت عمل نکنند قانون با آنها برخورد خواهد
شد .عضو کابینه دولت اظهار کرد :سودی که برای این تسهیالت شورای پول و
اعتبار در نظر گرفته است  ۱۸درصد است که در این شرایط تورمی کشور بسیار
مناسب است با مدت بازپرداخت  ۲۰ساله است .ما اقساط را پلکانی خواهیم کرد.
قاسمی اظهار کرد :عددی هنوز برای اقساط و مبلغ آورده مشخص نیست و مردم
حدود  ۲سال که بعد از ساخت است اقساط را پرداخت خواهد کرد .پیش بینی
این است که آورده اولیه متقاضیان برای تهران حدود  ۱۵۰میلیون تومان باشد.
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به مناسبت دومین سالروز شهادت حاج قاسم
مر ِد میدانِ ،
وقف مردم؛

ســرباز وطن ،ســردار دلها
در پیای در تاریخ دفاع مقدس ثبت کند.

رضا شاعری
نویسنده

«سرباز وطن سردار دلها»؛ شاید این پُربسامدترین و آشناترین
معرفی برای شهید حاج قاسم سلیمانی باشد ،مجاهدی
نستوه که مقام معظم رهبری در بخشی از توصیفاتشان
نسبت به این شهید واالمقام فرمودند؛ «او همه عمر خود را به
جهاد در راه خدا گذرانید .شهادت پاداش تالش بیوقفه او در
همه این سالیان بود».
نين ِرجالٌ صَ َدقوا ما عاه َُدوا َّالل َه عَ َليهِ
آیات نورانی «مِ َن المُ ؤمِ َ
ضى َنح َب ُه َومِ نهُم َمن يَن َتظِ ُر ۖ َوما ب ََّدلوا َت ً
بديل»
ۖ َفمِ نهُم َمن َق ٰ
﴿سوره احزاب آیه  ﴾۲۳در زندگی شهید سلیمانی و یاران
با وفایش جلوهگر شده است.
آیاتی که فرمود« :در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر
عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادهاند؛ بعضی پیمان
خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) ،و
بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و
پیمان خود ندادند ».او در صف مجاهدانی بود که بر سر عهد و
پیمان خود ماند تا پس از  ۴۰سال مجاهدت سرافرازانه خلعت
شهادت بر تن کرد.
اما «سردار عبدالحسین رحیمی» ،متولد آخرین روز سال
 1337است .او که از فرماندهان لشکر  41ثاراهلل در روزهای
جهاد و حماسه بوده ،خاطراتش را در سه بخش سالهای
دفاع مقدس ،مبارزه با اشرار و توسعه حرمهای آلاهلل در کنار
سیدالشهدای مقاومت برایمان روایت میکند.
پدر و مادرش  63سال پیش از کرمان به نجف اشرف

حاذق و زبدهای که فرمانده لشکر شد .ابتدای جنگ به طور
پراکنده نیروهای کرمانی به جبهه میرفتند .بیشتر رزمندگان
به نام شهرهایشان ،بچههای کرمان ،بچههای تهران ،بچههای
اصفهان و ...شناخته میشدند.
با وجود همین پراکندگی نیروها در ابتدای جنگ ،گردان
قدرتمندی داشتیم ،آقای مهاجری و حاج قاسم و تعداد
دیگری از مربیان در حین عملیات به ما پیوستند .در
سوسنگرد و حمیدیه آماده عملیات شدیم .هم زمان پادگان
قدس که آقای مهاجری یکی از مربیانشان بود هم برای اینکه
با بچهها آشنا شوند ،حین عملیات به ما ملحق شدند .حاج
قاسم و آقای مهاجری در آن عملیات به شدت زخمی شدند.
حاج قاسم هم جزو مربیان بارز بود ،از ناحیه دست و بازو

شده بود.
پس از آشنایی حسن افشردی با حاج قاسم ،شهید افشردی
از حاجی میپرسد ،میخواهی چه کار کنی؟ حاج قاسم گفته
بود ،آمدهام تا در جبهه بمانم .حسن باقری هم او را به عنوان
معاون خط ثاراهلل منصوب میکند .در این مقطع تیپهای
سپاه در کل کشور به صورت تشکیالتی در حال شکل گیری
بود .بسیاری از تیپها هم زمان در حال شکل گیری بود.
تیپ الرسول در تهران (با فرماندهی حاج احمد متوسلیان)
سازماندهی شده بود ،حاج حسین خرازی در اصفهان ،با توجه
به اینکه حاج قاسم را در منطقه شناخته بودند آقای افشردی
شهید سلیمانی را به برادر محسن معرفی کرد ،ایشان هم
ماموریت داد تا در جنوب شرق کشور (کرمان ،سیستان و

«سربازوطن سرداردلها»؛ شاید این پُربسامدترین و آشناترین معرفی برای شهید حاج قاسم سلیمانی باشد،
مجاهدی نستوهکه مقام معظم رهبری دربخشی ازتوصیفاتشان نسبت به این شهید واالمقام فرمودند؛ «او همه عمرخود
را به جهاد درراه خداگذرانید .شهادت پاداش تالش بیوقفه او درهمه این سالیان بود».
مهاجرت و در جوار حرم موالی متقیان زندگی مشترکشان
را آغاز میکنند .آقای رحیمی میگوید :من از ابتدایی تا
مقطع راهنمایی در کشور عراق و مدرسه علوی که خیلی از
شخصیتهای ایرانی فرزندانشان در آنجا درس میخواندند،
تحصیل کردم .این مدرسه ،مدرسهای ایرانی بود .شنیدم یکی
از فرزندان آقا مصطفی فرزند امام(ره) نیز در همین مدرسه
درس خوانده است .تا اینکه سال  1349صدام ،ایرانیها از
عراق بیرون کرد .از ابتدای جنگ و در بستان و سوسنگرد
همراه و یار شهید سلیمانی بوده و به قول خودش همیشه با
هم بودیم .در بین مصاحبه چند باری بغض می کند ،اشک
میریزد و ادامه میدهد.
او اینچنین از زندگی والدینش میگوید :پدرم شغلش نانوایی
بود و به عشق حضرت امیر(ع) به نجف اشرف مهاجرت کرد.
تعمیرکارها و صنعتکارها بیشتر اصفهانیها ،یزدیها و به
طور کلی ایرانیها بودند .دایی خودم در آن جا کفاشی داشت.
بخشی از اقتصاد نجف در دست ایرانیها بود .خدا صدام را
لعنت کند که این پیوند عمیق بین ایرانی و عراق را خراب
کرد.
عربی را به خوبی بلدم در بازاری که همه علما و بزرگان و
حضرت امام و آیتاهلل صدر ،آیتاهلل خویی ،از این مسیر
عبور میکردند .علما از بینوایان دستگیری میکردند.
گاهی به خیلی از طلبهها یا کسانی که امکان مالی خوبی
نداشتند ،ژتون میدادند .ما در عوالم کودکی همه علما را
دوست میداشتیم .براساس ارادت میرفتیم و دست علما
را میبوسیدیم .همه مردم در این مسیر به علما اظهار ارادت
می کردند .پدرم به ما گفته بود حضرت امام را شاه به عراق
تبعید کرده است .تعدادی از رفقایم که آن جا همسایه بودم
و درحال حاضر در قم ساکن هستند.
آغاز کار در آموزش
ورود حاج قاسم به سپاه در بخش آموزش بود .مربی آموزش

مجروح شد که به عقبه جبهه در درمانگاه عمومی پشت خط
برگردانده شد .آنجا هم آرام نگرفت و بچههای مجروح کرمان
را پیدا میکرد و وضعیتشان را یادداشت میکرد .خیلی از
مربیان رفتند ولی ایشان با اینکه مجروح بود ،در منطقه ماند.
آزاد سازی بستان
قبل از عملیات بستان در کرمان ۲ ،گردان برای عمیالت
آماده میشود ،در آن جا بحث فرماندهی این دو گردان مطرح
میشود و یکی از افرادی که پیشنهاد فرماندهی حاج قاسم را
داد ،من بودم .پس از تایید فرماندهان رده باالی سپاه ،حاج
قاسم فرمانده این دو گردان برای آزادسازی بستان شد ،من
فرمانده یکی از آن گردانها شدم و فرمانده گردان دوم شهید
اکبر محمدحسینی بود که واقعا فداکاری کرد و پل را حفظ
کرد .در همین عملیات هم مجددا حاج قاسم مجروح شد.
گردان من در آن ایام با برادران ارتش ادغام بود .حاج قاسم نیز
در همان عملیات مجروح شد ،همان جا برای درمان ایشان به
مشهد منتقل شد و بالفاصله پس از نقاهت به جبهه برگشت.
آشنایی با حسن افشردی
«شهید حسن باقری (شهید افشردی) قبل از طریق القدس با
سردار سلیمانی آشنا شده و تواناییهای ایشان را از نزدیک
دیده بود ،بنابراین وقتی قرار شد استانهای کرمان و سیستان
و بلوچستان و هرمزگان یک تیپ مستقل داشته باشند،
حسن باقری حاج قاسم را که آن موقع در جبهه شوش به
عنوان معاون خط مشغول خدمت بود به مقر گلف فراخواند».
«سردار سلیمانی بعد از عملیات طریق القدس در حالی که
آثار جراحت در ایشان مشهود بود به مقر گلف بازگشت ،شهید
حسن باقری ایشان را به جبهه شوش فرستاد تا به عنوان
جانشین مسئول خط آن جا مشغول کار شود ،خط شوش
بسیار جبهه پر تحرکی بود و حجم آتش دشمن زیاد و تعداد
شهدا هم زیاد بود ،به همین دلیل به نام خط ثاراهلل نام گذاری

بلوچستان و )..یک تیپ تشکیل دهد.
فراخوان برای تشکیل تیپ ثاراهلل
آقای سلیمانی از منطقه به کرمان برگشت و در
پادگان قدس به فرماندهان که یکی از آنها من
بودم ،فراخوان زد .قرار شد هر کداممان مسئولیتی
برای تشکیل تیپ بر عهده بگیریم .بنا شد اسم تیپ
را انتخاب کنیم ،حاج قاسم چون در
خط ثاراهلل بود و خاطره خوشی
داشت پیشنهاد داد تیپ را
به ثاراهلل نام گذاری کنیم.
شکل گیری ،چینش،
نام گذاری تیپ ثاراهلل
همه با خود شهید
سلیمانی انجام شد.
یکی از معدود اتفاقات
همین است که شکل
گیری لشکر به دست
فرماندهی رخ داد که
از ابتدای نامگذاری
تا چینش نیروها
هم در سال های
جنگ و هم در سال
های بعد جنگ در
خدمتبچههایلشکر
بود .این یکی از رمزهای
موفقیت حاج قاسم در طول
زندگیاش و دفاع مقدس بود.
خداوند هم عمری با برکت به
ایشان داد تا در عملیاتهای
دفاع مقدس و غیره پیروزیهای پی

حاج قاسم در تنگه ابوقریب
به طور مثال در عملیات فتحالمبین در مناطق عملیاتی
عین خوش و دشت عباس هدفی که به تیپ تازه تاسیس
ثاراهلل محول شده بود ،تصرف توپخانه دشمن بود .این توفیق
نصیب من و دو تن از رفقا شد .در آن عملیات مسئول محور
بودم ،خدا رحمت کند این کار با کمک مرحوم نقدی از امیران
ارتش و آقای تهامی صورت گرفت .با برادران ارتشی ادغام
شدیم تا توانستیم آن محور را فتح کنیم .ادامه عملیات هم
تصرف تنگه ابوقریب بود .حاج قاسم جلوتر از همه حرکت
میکرد .عراقیها در حین عقبنشینی لب جاده مین کار
گذاشته بودند ،در همین عملیات ماشین حاج قاسم روی
مین میرود ،هر کس ماشین را میدید میگفت آقای
سلیمانی شهید شده است .خداوند ایشان را با اینکه زخمی
شد برای ایران حفظ کرد .حتی با اینکه زخمی شد در منطقه
ماند .در فتح خرمشهر هم نقش بهسزایی داشت.
نیروهایش را به خوبی میشناخت
در خرمشهر  ۶گردان داشتیم ،چندین مرحله وارد عملیات
شدیم ،پاتکهای سنگینی را در جبهه کوشک دفع کردیم.
یک گردان برای ما مانده بود ،حاج قاسم به ما ماموریت
دادند و برای آخرین مرحله وارد خرمشهر شدیم .در طول دفاع
مقدس تیپ ثاراهلل به فرماندهی این مرد بزرگ عملیاتهای
موفقیتآمیزی را انجام داد .یکی از نکات مهم چینش نیروها
با خودش بود و تکتک نیروها را به خوبی میشناخت.
رزمندگانی مثل یوسف الهی که از اول که فرمانده نبودند ،به
مروردرعملیاتهارشدمیکردند،هرکداممسئولیتیداشتند،
کمکم فرمانده گروهان و گردان و فرمانده محور میشدند،
حاجی شجاعت و ابتکار اینها را خوب میشناخت و دوم
اینکه خود مردمان کرمان و جنوب شرق کشور به انسانهای
سختی کشیده مشهورند ،قشر روستایی ،زحمتکش و پای
کار به قول معروف در بزنگاهها و بحرانها جا خالی نمیدادند.
فقدان نیروها برایمان سخت بود
در طول جنگ لشکر  41ثاراهلل شهدای
عزیزی را به نظام اهدا کردند و فرماندهان
قدری درجنگ رشد کردند .حاج قاسم در
فقدان تکتک شهدا اشک میریخت ،چون
آنها را می.شناخت ،گرچه همهشان به
مراتب الهی رسیدند ،اما او میدانست لشکر
چه سرمایههایی را از دست داده و واقعا خالء
وجودیشان آتش به جان هر فرماندهی می
اندازد .برای همین با آه و حسرت
در مورد آنها سخن میگفت،
چون یکایک شهدا و رزمندگان
را خودش پرورش داده بود.
برای همین عالقه خاصی به
نیروهایش داشت .خودش تا
نزدیکی نیروهای عراقیها کنار
نیروهای شناسایی میرفت
و کنترل میکرد .مسیرها
را چک میکرد تا ببیند
نیرویی که میخواهد
به خط بزند آیا مسیر
شناسایی شده مورد
اطمینان است یا نه؟
نکته دیگر تدارکات و
پشتیبانی و لجستیک
را هم بررسی میکرد.
دستمزدفرماندهان
برای خیلیها شاید سوال
باشد که فرماندهها چقدر
حقوق میگرفتند .حقوق و لباس

روزنامه

همه در جنگ یکی بود ،بسیجی
و فرمانده یک میزان حقوق
میگرفتند .چه بسا
یک نیروی بسیجی
در پشتیبانی کار
میکرد و عائلهمند
بود ،حقوقش از
ما بیشتر بود.
فرمانده آشپزخانه
مجزا نداشت ،غذا
به صورت متمرکز
طبخ میشد و با
لندکروز در دیگهای
بزرگ به منطقه میآمد.
فرمانده هم مانند باقی
بسیجیها ظرفش را میبرد و
غذا میگرفت .در بحث فرماندهی
آنچه حائز اهمیت است ،زحمتی بود که فرمانده
میکشید .بسیجی چند ماه می آمد جبهه و به عقب بر می
گشت ،اما فرمانده وظیفه هدایت و فتح خط را داشت و
باید مداوم به نیروها و کارها سرکشی میکرد .پس از اتمام
هر عملیات دوباره منطقه دیگر یا خط دیگر را برای عملیات
بعدی باید شناسایی میکرد.
کار جهادی در جنگ
خطهایی در شلمچه ،فاو و مریوان داشتیم که فرماندهها باید
اینها را سرکشی میکردند ،مستمر در حال چک کردن این
محورها بودند .خانوادهها را به اهواز میبردیم ،اما چند ماه
یکبار از خانواده خبر نداشتیم .کار جهادی که حضرت آقا
میفرمایند اینگونه است ،از بس کار زیاد بود ،سوار لندکروز
میشدند ،هر جا گرسنه میشدند غذا میخوردند و هر جا
در وسط راه و ماشین خسته میشدند استراحت میکردند.
اینگونه جنگ را مدیریت کردیم .پایان جنگ یکی از تلخترین
روزهای زندگیمان بود .اما شیرینی زمانی بود که وعده الهی
محقق شد و پس از حمله صدام به کویت همه کشورهایی
که در جنگ ایران حمایتش کرده بودند با صدام برخورد کردند.
در نهایت هم مشاهده کردید ،صدام با خفت و خاری اعدام
شد .همه حامیان عراق همگی بر علیه خود صدام شدند .این
را لطف خداوند میدانیم .اواخر جنگ لشکر عراق چند برابر
شد .آن لشکر قدرتمند بعثی با حمایت غربی ها شکل گرفته
بود اما در نهایت به دست خود آمریکایی ها نابود شدند .در
زمان جنگ رزمندگان ما با وجود کاستی های مالی و امکانات
استقامت می کردند ،نه دستمزدی خاصی و نه درجه ای بود،
واقعا رزمندگان خلوص داشتند .همین ها موجب خشنودی
خدای تبارک و تعالی شد .آن ایام آرزو داشتیم به کربال برویم.
و راه ها بسته بود اما به لطف خداوند مسیر باز شد.
توفیق نوسازی عتبات عالیات
یکی از توفیقاتی که اهل بیت(ع) به حاج قاسم دادند بازسازی
حرم های آل اهلل در کشور عراق بود .این روزها جانشین
عتبات عالیات در کرمان هستم .حاج قاسم خودشان برایم
تعریف می کرد ،بعد از سقوط صدام وقتی وارد نجف شدم،
حرم موال امیرالمومنین(ع) را دیدم متحیر شدم .گنبد حضرت
غرق در خاک بود ،به دلم آمد و از خدا خواستم که توفیقی
دهد این حرم را بتوانم بازسازی کنم .این هم توفیق بزرگی
بود ،خداوند به این شهید واالمقام داد .در تاریخ اگر خوانده
باشید ،ایرانی ها و حتی پادشاهان در ساخت حرم ها دست
داشتند .در جمهوری اسالمی مردم بودند که هزینهها را
پرداخت کردند.
نوسازی برای طواف ضریح
یکی از کارهای مهم در توسعه حرم الغرسازی ستونهای
حرم حضرت سیدالشهدا(ع) بود .آن زمان فاصله ضریح
 170سانت بود و االن فاصله  4متر شد .با حفظ
معماری حرم را حفظ شد ،اما توسعه را انجام
دادیم .هم بازسازی حرم هم حفظ معماری
اصلی را توامان مد نظرمان بود .به لطف خدا
و گروه های مشاوران که یکیشان «پرفسور
قهرمان و برادران بنان است» این هدف را
پیش بردیم .آقای قهرمان در طراحی برج
میالد هم نقش داشته است .برادران
شیرازی هم در پروژه نوسازی حرم کمک
حالمان بودند .جالب است در گذشته
نیز شیرازیها و کرمانیها در طراحی

حرم نقش داشتند ،امروز
هم طرا حها کرمانیها و
شیرازیها هستند .در
نهایت فاصله از 170
سانت  4متر شد و
زائران به راحتی
می توانند طواف
کنند .عنایت اهل
بیت(ع) به حاج
قاسم زیاد بود،
گنبدی هم که
ساخته شد به صورت
سازه بتنی است که
به صورت قطعات بتنی
است .روی گنبد قبلی قرار
میگیرد و یک برابر و نیم از گنبد
قبلی باالتر می رود.

و در کشور عامل وحدت بود ،از همه گروهها
و جناحها در مراسم حسینیه ثاراهلل حضور
مییافتند .بعد جنگ ایشان تسلط خوبی روی
مسائل سیاسی داشت .مطالعهاش عالی بود و
به گونهای برخورد میکرد که همه جناحها به او
عالقهمند بودند .او شخصیت وحدت آفرین داشت .با تمام
وجود ارادتمند حضرت آقا بود و به وحدت توصیه می کرد.
خط قرمزشان نظام و رهبری بود.
آنچه خودش می گفت را عمل میکرد .امام علی وقتی
مالک را از دست داد ببینید با چه سوز و گذاری از او سخن
گفته است .وقتی مالک به خیمه معاویه رسیده بود امام
فرمود برگرد ،اطاعت پذیری کرد و برگشت .حاج قاسم برای
مقام معظم رهبری همچون مالک اشتر بود .دوستانی که در
محضر آقا حضور داشتند ،می گفتند وقتی آقا ،حاج قاسم را
می دیدید بسیار خوشحال می شد ،دستشان را باز می کردند
و او را در آغوش می کشید .شهید سلیمانی باور داشت این
نظام بدون رهبری هیچ نیست.

میعادگاه شهدا قرارگاه ساخت گنبد سیدالشهدا
زمینیکهبرایکارگاهعتباتانتخابکردیم،زمینیبودکهشهدا
را در آنجا برای تشییع آماده میکردند (جایی همانند معراج
الشهدا)وبعدبهشهرهایشانمنتقلمیکردند.مانمیدانستیم
این زمینی که انتخاب کردهایم چنین ویژگی را دارد .قرار است
میعادگاهشهداقرارگاهومحلساختگنبدسیدالشهدا(ع)شود.
معتقدم این هم لطف اهل بیت(ع) بوده است.

اشرار و قاچاقچیان در کرمان
دهه هفتاد اشرار گستاخ شده بودند ،برای غیرتمندان و بچههای
جبهه و جنگ سخت بود چنین افرادی هر کاری دلشان
میخواهد در شهر انجام دهند .مبارزه با قاچاقیان مسلح و قلع و
قمع آنها را در دستور کار قرار داد و آنهایی که ناآگاهانه با اشرار
همکاری کرده بودند را تامین داد ،برایشان شغل ایجاد کرد،
تفنگشان را گرفت و بیل به دستشان داد .در نهایت با کمک
به مردم محروم و فعالیتهای جهادی خود را پیش گرفت.

حاج قاسم ولی خداست
آیتاهلل ناصری که از علمای اصفهان هستند ،پدرخانم
آقای ملکیان که امام جمعه شهر زرند کرمان بودند ،روایت
میکردند( ،این مطلب را به نقل از آیت اهلل برایتان میگویم)
آقای ناصری گفتند« :اوال حاج قاسم از اولیا الهی بود ،دوم
اینکه دل مردم اینگونه منقلب نمیشود مگر اینکه دل حجت
خدا منقلب شود( .آقای رحیمی اینها را می گوید و بغضش
می شکند) چند دقیقهای سکوت میکند و دوباره ادامه
میدهد».
منقلب شدن حجت خدا اثر وضعی در جهان می گذارد.
انشاءاهلل انتقام این شهید عزیز گرفته شود و این وعده
محقق شود .البته این مسئله وعده الهی است و ما در گذشته
شاهد از بین رفتن باطل بودیم .وقتی صدام با لشکر بعثیاش
و حمایت غربیها به کشورمان حمله کرد ،بهترین عزیزانمان
را در جنگ از دست دادیم ،خانوادههای شهدا همگی دعا
می کردند تا صدام نابود شود و آخر با آن خاری از بین رفت.
معتقدم وعده الهی حق است و روز انتقام نزدیک است.
در رفاقت درجه یک بود
حاج قاسم در بحث رفاقت بینظیر بود .فرماندهان و زیر
دستانش که در زمان جنگ با او کار
کرده بودند برایش خیلی عزیز
بود .حاج قاسم مروج ایام
فاطمیه در شهر بود.
امکانات مالی کمی
هم داشت .با این
حال بره ای خریداری
میکرد و به پدرش
میداد تا آن را برای
مراسم ایام فاطمیه
بزرگ کند.
حاجی در کرمان

حفر چاه برای اشتغا لزایی
حاجی شاید  300حلقه چاه زد و اشرار را از کوهها به پایین کشاند.
من معتقدم حضرت آقا در ارتباط هایی که در حین گزارشدهی
برقراری امنیت جنوب شرق کشور با حاج قاسم داشت ،این شهید
عزیز را شناخت و کشف کرد .حاج قاسم در جنوب شرق هم به
اشرار فریب خورده که جنایت نکرده بودند و دستشان به خون
کسی آلوده نشده بود کمک کرد ،با تسهیلگری آن ها را به کار
مشغول کرد .شهید شوشتری هم ادامه دهنده راه حاج قاسم بود.
رفاقت با حاج محمد ناظری
موزه دفاع مقدس ،حسینیه ثاراهلل و بیت الزهرا(س) نیز
از جمله فعالیت های فرهنگی شهید سلیمانی در روزگار
فرماندهی اش در کرمان بود .حاج قاسم با شهید حاج محمد
ناظری که از فرماندهان تهرانی بود از زمانی که در پادگان امام
علی(ع) دوره آموزش مربی نظامی گذرانده بود ،رفیق شده بود.
حاج قاسم به شهید ناظری خیلی ارادت داشت .زمان جنگ
ارتباط تنگاتنگی داشتند در چند عملیات هم آقای ناظری
در کنار کرمانی ها حضوریافت ،هم در بحث های نظامی
مشاورت داد و هم بسیار خوش مشرب بود و با اخالق خوب
و شوخی هایش روحیه نیروها را باال می برد.
حمایت از محور مقاومت
در بحث محور مقاومت چند نکته سید حسن نصراهلل گفت که به
نظرم جالب است .سید حسن نصراهلل میگفت :بعد از اینکه حاج
قاسم مسئول نیرو قدس شد ما را تجهیز کرد .در جنگ  33روزه
تماس گرفت که من حتما خودم را می رسانم .از اول تا آخرین
روز کنارشان ماند .کمر داعش را در سوریه شکست .می گفت
خیلی ها راضی نیستند ما در سوریه باشیم اما با این همه شهید
سلیمانی کوتاه نیامد .در عراق هم آقای سیستانی فتوای جهاد
داد ،پادگان ها از نیروهای مردمی پر شد و نیروهای حشدالشعبی
را با کمک فرماندهان حزب اهلل لبنان آموزش دادند .همان
نیروها با نام حشدالشعبی درمقابل داعشی
ها ایستادند .ان شاءاهلل خون شهید
سلیمانیزمینهساز ظهورشود.
یادم هست توی لشکر بودم
اتفاقیبرایرزمندگانمیافتاد،
مشکلی برای رزمندگانش
پیش می آمد پرونده شان
را می گرفت و پیگیری
می کرد .در رفاقت درجه
یک بود از آبرو و مال
و جانش مایه می
گذاشت .می گفت
این رزمنده زیر آتش
کربالی  5پای کار
بوده ،حاال برایش
اتفاقی افتاده باید
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هوایش را داشته باشیم.
حواله ماشین را بخشید
به حاجی حواله ماشین داده بودند ،یکی از بچهها گفت من
ماشین ندارم ،حاج قاسم حواله را به او هدیه کرد .خود حاجی
هم ماشین نداشت ،اما اصال تعلق خاطری این سبکی به دنیا
نداشت .هیچچیز را برای خودش نمیخواست .حاج قاسم
دلش دریا بود ،گفت که با کریمان کارها دشوار نیست .خدا
لعنتشان کند که ما را از وجود ارزشمند او محروم کرد .انقدر
دوستش می داشتم که در مخیلهام نمیگنجید که یک روز
من زنده باشم و او رفته باشد .همه ما میگفتیم حاجی ما
نمی خواهیم داغ شما را ببینیم .رفقا شوخی می کردند می
گفتند ما باید زودتر از شما فوت شویم تا شما در مراسم
ختم مان سخنرانی کنید ،حاجی هم به شوخی میگفت:
شما بروید من خودم برای سخنرانی حتما می آیم( .میخندد)
عجیب برادری بود
زمانی که خانوادههایمان را به اهواز بردیم همسرمان با هم
دوست شدند .در کرمان هم ارتباط تنگاتنگ بود .خواهر
حاجی هم در همسایگی ما بود .رفت و آمد داشتیم .همسرم
درسالهای گذشته چند سالی دچار بیماری سرطان شد.
اولین باری که همسرم میخواست برای عمل جراحی برود
حاج قاسم آمد و همسرم را از زیر قرآن رد کرد .حاجی به او می
گفت :خواهر و همسرم حاجی را برادر خطاب میکرد .آنقدر
به این زن روحیه میداد که ما هم روحیه میگرفتیم .برای
مراسم ختم همسرم کنارمان حضور داشت .به حاجی گفتم
از شما با این حجم کار توقعی ندارم .اما در آن روزها کنارمان
بود .حاجی درجه یک بود ،عجیب برادری بود.
هوای بچههای شهید را داشت
یکی از نوههای شهدای شاخص کرمان ،دچار بیماری شدیدی شد و
همه را نگران کرد .وقت عمل جراحیاش با اینکه ماموریت داشت
در بیمارستان ماند .جلوی در اتاق ذکر می گفت تا گفتند سرطان
نیست و عمل با موفقیت انجام شد .حاجی که خیالش آسوده شده
بود ،لبخندی زد و به خانواده شهید تبریک گفت و به سوریه رفت.
برای خانواده رفقایش و خاصه فرزندان شهید دلسوزی می کرد .یکی
از رفقا می گفت :حاج قاسم آنقدر هوای ما را داشت که ما گاهی
احساس میکردیم ،بهتر از ما خانوادهمان را می شناسد.
مثل یک پسر
با مادر شهید شفیعی که به ننه سکینه معروف است مثل
مادر و پسر بودند .تلفنی زنگ می زد با او شوخی میکرد .می
گفت دعاهای همین خانواده شهدا من را تا اینجا نگه داشته
است .یکی از خانوادههای شهدا میگفت وقتی داشتم به
مکه می رفتم .سردار سلیمانی گفت :اوال برایم دعا کن شهید
شوم و دوم دعا کن به دست شقیترین افراد به شهادت برسد.
سردار جعفری هم می گفت :اواخر جنگ حاج قاسم خیلی
مشتاق شهادت بود ،یقین داشت به شهادت می رسد.
شهیدیوسفالهی
شهید حسین یوسف الهی عارف بود ،خانوادهای فرهنگی داشت.
آرایشگر خوبی هم بود .یک روز حاج قاسم شهید یوسف الهی را
برای ارائه گزارش خواسته بود .این شهید با اورکتی که بر روی
دوشش و جوراب در دستان وارد اتاق فرماندهی شد .حاجی
میگفت من جوری نگاهش کردم که این چه وضع لباس پوشیدن
است .شهید یوسف الهی هم بالفاصله پاسخ داده بود وقتی من را
صدا کردید ،با همین وضعیت در محضر خداوند نماز میخواندم.
برای همین با همان وضعیت آمدم پیش شما که فرمانده من
هستید.اینچنیننیروهایمخلصوبامعرفتیداشتیم.

6

روزنامه
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صحبتهای کارشناس  AFCدر مورد آخرین وضعیت استقالل و پرسپولیس در آسیا
سلطان المهوسخبرنگارسرشناس و عضوسابقکنفدراسیون فوتبال آسیاگفت:کنفدراسیون فوتبال آسیاسالیانهبهباشگاهها
فرصتی را میدهد تا از طریق کمیته بررسی وضعیت فدراسیونهای داخلیشان بتوانند مجوز حرفه ای را کسب کنند .بعد از
تایید یا رد شدن در اولین مرحله پرونده باشگاه های رد شده به دومین مرحله وارد می شود .اگر در مرحله دوم باشگاه بتوانند
تعهدات  AFCرا اجرایی کنند ،مجوز را دریافت می کنند و در غیر این صورت از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته خواهند شد.

ورزشی

دیدگاه

ِ
ِ
انتخابات «فدراسیون بوکس»؛
اندرحکایت

فرهاد غالمعلی
نویسنده

شمارش معکوس برگزاری انتخابات فدراسیون بوکس
آغاز شده است و از  ۱۸دیماه رییس منتخب مجمع
این فدراسیون به مدت چهارسال فرصت خواهد داشت تا
وعدههای خود را عملی سازد.
در این رابطه و در شرایطی که روحاهلل حسینی ملیپوش و
نایب رییس سابق فدراسیون بوکس و حسین ثوری رییس
فدراسیون طی چهار سال اخیر ،تنها کاندیداهای تایید
صالحیت شده برای حضور در مجمع هستند ،سوال این
است آیا بار دیگر نمایندگان خانواده بوکس به گزینهای
که طی مدت چهارسال تقریبا هیچکدام از وعدههای خود

ران ِد آخـــر

بهویژه جذب اسپانسر میلیاردی و کسب مجوز فعالیت
بوکس بانوان را عملی نساخته ،اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
در این بین فاکتورهای جوانی ،انگیزه ،تجارب فنی و
مدیریتی ،مقبولیت نزد ملیپوشان و خانواده بوکس به
انضمام ارتباطات موثر با صاحبان صنایع ،امتیازاتی مهم
و قابل توجه محسوب میشوند که میتواند بهعنوان یک
عامل تعیین کننده در روز مجمع ایفای نقش کند.
آزموده را دوباره آزمودن خطاست و بدیهی است ثوری که از
حمایت ویژه مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان دولت
دوازدهم نیز برخوردار بود ،ظرف چهارسال گذشته تاکنون به

قدر کافی فرصت داشت تا بهزعم خود تحولی اساسی در
بوکس ایجاد کند و به وعدههای خود جامه عمل بپوشاند.
مسلما بررسی کارنامه عملکردی افراد خود مهمترین،
شفافترین و منصفانهترین متر و معیار برای تصمیمگیری
سپردن سکان هدایت بوکس به گزینههای ریاست این
فدراسیون خواهد بود.
فراموش نکنیم این فدراسیون طی این چهارسال حتی
در جایگاه نایب رییسی و دبیری نیز دچار تزلزل بوده و
تغییرات متعددی را در این بخشها شاهد بودیم که
نشاندهنده فقدان وجود برنامه و چارچوب مشخص در

سپردن مسئولیتهای کلیدی فدراسیون به گزینههای
اصلح است.
بوکس ایران در المپیک و بازیهای آسیایی عمال به توفیقی
نرسید تا ضرورت بازنگری اساسی در ساختار مدیریتی این
ورزش در آستانه بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲و سپس المپیک
پاریس بیش از هر زمان دیگری احساس شود.

دیالوگ

«مربی سازنده کشتی کالسیک و آلیش بانوان» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

کشیتکالسیکبامنن ِدآلیشپیرشفتنکردهاست
احمد دباغ
کارشناس کشتی

«مریم ملکی» از جمله مربیان سازنده کشتی کالسیک و آلیش
بانوان ایران است .وی توانسته بهعنوان مربی شاگردان زیادی
را تحویل تیمهای ملی دهد .ملکی در همین راستا و طی
گفتوگویی اختصاصی با روزنامه «دنیای هوادار» به نکات
جالبی اشاره کرده است که در پی میآید.
ملکی در ابتدای صحبتهای خود گفت :بنده پس از اینکه
موفقیتهایی در کشتی داشتم ،توانستم سال  ۹۶کارت
مربیگری این ورزش را اخذ کنم و جزو اولینها بودم که ۴
دوره استاژ را برای اخذ کارت مربیگری پشت سر گذاشتم و

آقای امیر صالحی با ارائه وكالتنانه شماره  ۴۴۵۳۰مورخ
 1400/5/10دفترخانه  ۹۳کرج ضمن تسلیم دو برگ
استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که با انتقال از
طرف ابراهیم علی صالحی برابر سند انتقال  ۴۳۹۹۶مورخ
 82/12/21دفترخانه  ۳۴کرج سند مالکیت ششدانگ یک
باب مغازه به مساحت  21/25متر مربع قطعه  ۵تفکیکی به
شماره  ۱۰۸۷۳فرعی از  ۱۴۶اصلی مفروز از پالک  ۶۲۶فرعی

اکنون حدود ۴سال است که مربیگری میکنم.
وی در پاسخ به اینکه چطور شد به ورزش کشتی روی
آورده است ،اظهار داشت :بخاطر حمایتهای پدرم که بسیار
کشتیدوست بود ،بنده هم ورزش کشتی را انتخاب کردم .در
واقع کل خانواده ما کشتی را دوست دارند.
وی افرود :پس از آنکه کشتی کالسیک بانوان در دوره
فدراسیون قبلی پایهریزی شد ،من هم شروع به فعالیت
در این رشته کردم .فکر میکردم دختران کشتی کالسیک
به آرزوهای خودشان در این رشته که قهرمانی جهان بود
میرسند ،اما متاسفانه رشتهای که آنها انتخاب کرده بودند،
یعنی کشتی کالسیک ،مثل آلیش پیشرفت نکرد .بعد از دوران
ورزش همگانی رو به مربیگری آوردم و در حال حاضر نیز
مربیهستم.
ملکی در رابطه با چگونگی فعالیت مربیگری خود خاطرنشان
کرد۴ :سال است که بهعنوان مربی فعالیت میکنم و در اکثر
باشگاههای کرج و تهران برای دختران تمرین گذاشتم و درحال
حاضر در باشگاه حمید سوریان  ۷تیر جمعی از بانوان را تمرین

میدهم.
ملکی در ارتباط با موقعیت کشتی بانوان استان تهران گفت:
آخرین سالی که مسابقات برگزار شد ،تهران با دو طال یک نقره
و یک برنز دوم شد و مازندران با یک طال و سه برنز جایگاه
نخست را به خود اختصاص داد .استقبال
بانوان تهرانی در رشته کشتی کالسیک
بسیار باال و در رشته آلیش خیلی کمتر
است ،هر چند همانطور که ذکر شد
فعال کشتی بانوان در آلیش خالصه
شده است.
این مربی در پاسخ به این سئوال
که آیا تمرینات کشتی موجب بروز
آسیبدیدگی بانوان نمیشود ،تاکید
کرد :ما االن هفتهای سه جلسه
تمرین داریم ،بدیهی است
که ضرب خوردگی
همواره در ورزش بوده

آگهی فقدان سند مالکیت
از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در
شماره چاپی  ۵۷۰۰۲۴مورد ثبت صفحه  ۷۷جلد  ۲۵۴۲بنام یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند
محمد صالحی صادر شده مفقود گردیده و تقاضای صدور مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور
سند مالكيت المثنی نموده است توضيحا حق سرقفلی مورد باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود
ثبت از طرف ابراهیم علی صالحی مالک اولیه برابر سند اجاره را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق
 ۵۲۶۸مورخ  78/7/21دفترخانه  ۴۴کرج به احمد و جواد مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر
کاظمی با السویه منتقل گردیده است .لذا مراتب به استناد اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه

آگهی ابالغ اخطاراداری
بدینوسیله به اقای جلیل کازرانی ساکن تهران جنت آباد باالتر از اتوبان همت کوچه بنفشه ابالغ میگردد که در خصوص پرونده اجرایی کالسه الف ۴۸۱۴/له بانک رفاه و
عليه امیر احمد کازرانی وغيره ملک مورد رهن توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 105/000/000/000لایر ارزیابی گردید مراتب جهت اطالع اعالم میگردد/962.ف
مریم ایران بجندی  -رئیس واحد اجرای اسناد رسمی کرج  -از طرف قاسمی
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رامین بیات ماكو ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 58/28متر
مربع قطعه  ۹تفکیکی به شماره  ۷۰۰۵فرعی از  ۱۵۱اصلی مفروز از پالک  ۴۷۱۳فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به نام مالک
فوق ثبت و صادر گردیده که مخدوش گردیده و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار
این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه أصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد943 .ف
عباسعلی شوش پاشا  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف مسلم مرزآرا

و اجتنابناپذیر است ،بهواقع ،آسیب در ورزش یک امر طبیعی
است اما در رشته کشتی بانوان این امر به ندرت رخ میدهد،
مگر اینکه سهلانگاری خود بچهها در میان باشد.
این مربی با اشاره به حضور بانوان در ورزش کشتی تصریح کرد:
کشتی آلیش بسیار خوب پیشرفت کرده و جایگاه خود را
نزد بانوان پیدا کرده است ،اما در رشته کشتی کالسیک
اینطور نیست و اکثر دختران تمرینات را برای تکمیل
رشتههای امامای و ووشو انجام میدهند .رشته اصلی
بانوان قهرمان ما در آلیش ،کشتی کالسیک است،
مانند ریحانه گیالنی ،فاطمه فتاحی ،سپیده بابایی
که در کشتی کالسیک فعالیت بیشتری داشتند،
مطمعنا اگر برای کشتی کالسیک هم مسابقات
برون مرزی وجود داشت ،دختران ما در این
رشته هم میتوانستند صاحب مدالهای
بینالمللیوجهانیشوند.فعالکهاین
شرایط مهیا نیست اما امیدوارم در
آینده این امر مهیا شود.

نگردد سند مالكيت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم
خواهد شد محدودیت :یک مورد بازداشت دائم بموجب
دستور شماره  ۹۶۰۵۴۶مورخ  1397/10.25صادره از شعبه ۷
بازپرسی دادسرای کرج به مبلغ  1/000/000/000به نفع  -برای
مالكيت محمد صالحی  .بازداشت می باشد/942.ف
محمد شکری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
از طرف حسین رضا نوری شاد

آگهی فقدان سند مالكيت
خانم مرضیه رضائی فرد ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که
سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت  52/26متر مربع قطعه  ۱۱تفکیکی به
شماره  ۱۲۵۲۹فرعی از  ۱۵۶اصلی مفروز از پالک  ۱۲۲۵۹فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی
حوزه ثبتی شهرستان کرج به نام مالک فوق ثبت و صادر گردیده که به علت اسباب کشی
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره
یک اصالحی به ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ
انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی
تسلیم خواهد شد/941.ف
عباسعلی شوش پاشا -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  -از طرف مسلم مرزآرا

جدیدترین ردهبندی فدراسیون جهانی والیبال؛ ایران همچنان بهترین تیم قارهکهن
فدراسیون جهانی والیبال نخستین ردهبندی سال  2022تیمهای ملی بزرگساالن را اعالم کرد و برزیل با  399امتیاز همچنان
صدرنشین جهان است .در این ردهبندی  31تیم باالی جدول بدون تغییر در جایگاه خود باقی ماندند و تیمهای لهستان،
روسیه و فرانسه به ترتیب با  352 ،384و  341امتیاز در رتبههای دوم تا چهارم جهانی قرار دارند .تیم ملی والیبال مردان
ایران نیز با  267امتیاز همچنان در رتبه دهم جهان است و عنوان بهترین تیم قاره کهن آسیا را به خود اختصاص داده است.

ورزشی

اصغر قلندری

به کرات پیرامون اخالق در ورزش و مسائل حاشیهای
مسابقات لیگ برتر و دسته یک والیبال ایران مطالبی را
به نگارش در آوردیم و اشاره کردیم که یکی از مشکالت
فصل گذشته رقابتهای مذکور ،شرطبندی در والیبال
روی برد و باخت تیمها بوده تا جایی که حتی روی کسب
اولین امتیاز و برد ست اول هم شرطبندیها صورت
میگرفته است!
این معضل اجتماعی و فرهنگی در بین بازیکنان
برخی تیمها هم بالی جان والیبال ایران شده
است! اتفاقات ناخوشایندی که فصل گذشته
بازتابهای بسیار بدی ب ه همراه داشت و
سروصداهای زیادی به راه انداخت! منتها بدلیل
اینکه سند و مدرکی در دست نبود ،مسئوالن
برگزاری مسابقات و فدراسیوننشینان نیز
مستنداتی دال بر این موضوع نیافتند ،پیگیری
قانونی به جز یکی دو مورد دیده نشد و مربیان،
بازیکنان و حتی خود فدراسیونیها نیز به گونهای
با این مسئله برخورد کردند که انگار نه انگارکه با یک
چنین معضل اجتماعی و رفتار غیرورزشی مواجه هستند
و به طور کلی ترجیح دادند به این مورد که بسیار هم
حائزاهمیت بود ،نپردازند.
مسئله بسیار مهمی که میتواند ضربات جبرانناپذیری
بر پیکر بعضی از تیمهای باشگاهی که میلیاردها تومان
هزینه کرده بودند ،وارد کند و سرنوشت نتایج را تغییر
دهد! البته این مسئله تازگی ندارد و چند سالی است
که بختک شرطبندی روی والیبال لیگ کشورمان چنبره
زده است! ولی ُ
متاسفانه مسئوالن اجرایی مسابقات
فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران ،حاضر به قبول
آن نیستند و به گونههای مختلف در صدد تکذیب آن بر

مکث

ِ
حکایت یک معضل قدیمی؛

از دور برگشت رقابت های لیگ برتر
والیبال مردان؛

آمدهاند و همانطور هم که اشاره شد ،ترجیح میدهند
الپوشی کنند.
با این حال در برخی موارد تنها با گفتن این جمله که ما
هم شنیدهایم ،سعی در خنثی کردن خبرهای مربوط به
شرطبندی در والیبال دارند که احتمال می دهند باعث
ایجاد ناراحتی و نارضایتی مدیرانعامل باشگاهها شود.
به هر تقدیر ،فصل گذشته در این رابطه ساسان خداپرست
بازیکن و کاپیتان اسبق تیمملی و سرمربی جوان آذر
باتری ارومیه چندباربه این موضوع پرداخت و آخرینبار

وقتی نتوانست تا آخر فصل مسابقات در کنار این تیم
باقی بماند ،مسئله را نو کرد و دست به افشاگری زد.
ساسان خداپرست خواهرزاده یداله کارگرپیشه اسطوره
والیبال آذربایجان غربی و تیمملی والیبال ایران یکی از
نوادر والیبالیستهای با اخالق و مربیان زحمتکش تیم
ملی و تیمهای منتخب و باشگاهی آذربایجان غربی است
که در حال حاضر ،سرمربی تیم شهرداری ورامین میباشد
که دلیل ناکامی تیم آذر باتری ارومیه را به شرطبندیها

ربط داده و گفته است ،بعضی از بازیکنان وارد این بازی
کثیف شدهاند و من در این مورد کوچکترین شکی ندارم.
بهواقع صحبتهای خداپرست آتش زیر خاکستر
را شعلهور کرد و اکثر مربیانی که تا آن زمان سکوت
اختیار کرده بودند و گویا منتظر جرقهای بودند لب به
سخن گشودند که از آنجمله باید به علیرضا نادی یکی
از سالمترین بازیکن والیبال ایران اشاره کنیم که سابقه
دیرینهای در تیم ملی و کاپیتانی دارد و بیتردید از
بازیکنان بااخالق والیبال ایران بشمار میآمده است.
نادی در دنباله افشاگری ساسان خداپرست سکوت
را شکست و با ُتایید سخنان مربی جوان آذری ،وجود
شرطبندی بعضی از بازیکنان را مورد تایید قرار داد و گفت:
نمیتوانم بگویم در مسابقات لیگ ،شرطبندی وجود
ندارد بلکه معتقدم صد در صد این مسئله غیرورزشی
و غیراخالقی در والیبال ما رخنه کرده و دامنهدار
شده است.
مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال مردان
باشگاههای ایران از روز امروز یکشنه پیگیری
شد و تیمها در نیم فصل مبادرت به یارگیری
کردهاند و همانطور که حاج خلیل آزمون
رئیس ُ
هیات والیبال گنبد و پدر سردار آزمون
که یکی از چهرههای تابناک و بااخالق والیبال
ترکمن صحرا و تیمملی کشورمان در دهه ۶۰
بوده به جدایی میکائیل تاجر و چند بازیکن دیگر
از تیم شهرداری گنبد و پیوستن تاجر به تیم هورسان
رامسر و بیتوجهی مسئوالن به والیبال این شهر که
ریشهدر والیبال دارد ،ناکامیهای تیم های پرطرفدار را
به پارهای مسائل مالی ربط داده است که احتما ًال عاملی
شده تا برخی از بازیکنان به عمل شنیع شرطبندی روی
آورند که در نهایت دودش به چشم باشگاهداران میرود!
با آغاز مرحله دور برگشت و وارد شدن تیمها به بازیهای
پلی آف نهائی و ردهبندی و فینال سی و پنجمین دوره
رقابتهای لیگ برتر که تحت عنوان جام سردار دلها
برگزار میشود ،امیدواریم شاهد بروز چنین مسائلی
نباشیم و مسئوالن فدراسیون بهویژه ناظران فنی مراقب
باشند که مسائل شرطبندی سرنوشت تیمهای مطرح را
تغییر ندهد.

بهکرات پیرامون اخالق درورزش و مسائل حاشیهای مسابقات لیگ برترو دسته یک والیبال ایران
مطالبی را به نگارش درآوردیم و اشارهکردیمکه یکی ازمشکالت فصلگذشته رقابتهای مذکور ،شرطبندی
دروالیبال روی برد و باخت تیمها بوده تا جاییکه حتی رویکسب اولین امتیازو برد ست اول هم شرطبندیها
صورت میگرفته است!
درحاشیه

واکنش پلیس فتا به پرونده بازیکن گابنی گلگهر؛

فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشد
معاونت اجتماعی پلیس فتای ناجا تأکید کرد که این
مجموعه پاسخ استعالمهای فدراسیون فوتبال را داده است
و این فدراسیون باید پاسخگوی افکار عمومی باشد .کمیته
انضباطی فدراسیون فوتبال بیستوپنجم آذر ماه آرای خود
را درباره شکایتهای صورت گرفته در مورد بازیکن گابنی
باشگاه گلگهر سیرجان صادر کرد که بر این اساس ،نتایج
بازیهای گلگهر مقابل سپاهان ،پیکان و استقالل  3بر
صفر به سود حریفان اعالم شد.
در گزارش کمیته انضباطی اشاره شده است که پلیس فتا
درباره ایمیلهای ارسالی به فدراسیون فوتبال ،گزارش 51
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صفحهای ارائه کرده است .این پرونده قرار است در کمیته
استیناف فدراسیون فوتبال بار دیگر بررسی شود.
سرهنگ رامین پاشایی معاونت اجتماعی پلیس فتای
ناجا ،درباره پرونده بازیکن گابنی گلگهر سیرجان اظهار
داشت :پلیس فتا با بررسی کارشناسی و پیگیری از امور
مربوطه پاسخ استعالم فدراسیون فوتبال را داد .ما جواب
هر چیزی را که نیاز بود ،دادیم .این فدراسیون فوتبال
است که باید پاسخگوی افکار عمومی برای پرونده مذکور
باشد .ما آنچه را که برای استعالم خواسته بودند ،پاسخ
دادیم.

باالنشینانلیگباهمشکستند!
دور برگشت لیگ برتر والیبال مردان با شکست سه تیم برتر
جدول ردهبندی آغاز شد .دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات
ی با هفت دیدار در شهرهای ارومیه،
والیبال یکشنبه ۱۲ ،د 
مریوان ،رفسنجان ،گرگان ،تهران ،رامسر و گنبد پیگیری شد.
سپاهان اصفهان به عنوان صدرنشین لیگ میهمان مس
رفسنجان بود که با حساب سه بر دو شکست خورد .این دومین
شکست سپاهان در فصل جاری است .تیمهای شهرداری
ارومیه و پیکان تهران نیز که به ترتیب دوم و سوم هستند
مقابل رقیبان خود شکست خوردند .شاگردان محمدرضا تندروان
در ارومیه میهمان راهیابملل مریوان بودند که سه بر دو نتیجه
را واگذار کردند .جدال خودروسازان هم با پیروزی سه بر دو
شاگردان ناصر شهنازی در سایپا به پایان رسید.
نتایج کامل هفته چهاردهم لیگ برتر به شرح زیر است:
آذرباتری ارومیه  ۳ -۱فوالد سیرجان ایرانیان :ست اول( ۱۲
بر  ،)۲۵ست دوم( ۲۵بر  ،)۲۳ست سوم( ۲۵بر  ،)۲۷ست
چهارم(  ۱۶بر )۲۵
راهیاب ملل مریوان  ۲ - ۳شهرداری ارومیه :ست اول( ۲۸بر ،)۲۶
ست دوم( ۱۷بر  ،)۲۵ست سوم(  ۱۵بر  ،)۲۵ست چهارم(  ۲۵بر
 ،)۲۰ست پنجم( ۱۵بر )۱۲
مس رفسنجان  ۲ _ ۳فوالد مبارکه سپاهان :ست اول(  ۲۳بر
 ،)۲۵ست دوم( ۲۲بر  ،)۲۵ست سوم(  ۲۵بر  ،) ۲۲ست چهارم(
 ۲۵بر  ،)۱۹ست پنجم(  ۱۵بر )۱۲
پاس گرگان  ۳ - ۲لبنیات هراز آمل :ست اول( ۲۸بر  ،)۲۶ست
دوم(  ۲۳بر  ،)۲۵ست سوم( ۲۳بر  ،)۲۵ست چهارم( ۲۶بر ،)۲۴
ست پنجم( ۱۳بر )۱۵
پیکان  ۳ - ۲سایپا :ست اول(  ۲۱بر  ،)۲۵ست دوم(  ۲۵بر ،)۲۲
ست سوم( ۲۵بر  ،)۲۲ست چهارم(  ۲۰بر  ،)۲۵ست پنجم(  ۱۰بر )۱۵
هورسان رامسر  - ۳صفر شهرداری ورامین :ست اول( ۲۵بر ،)۲۰
ست دوم(  ۲۸بر  ،)۲۶ست سوم( ۲۵بر )۱۸
شهرداری گنبد صفر_  ۳شهداب یزد :ست اول(  ۲۶بر  ،)۲۸ست
دوم(  ۲۴بر  ،)۲۶ست سوم( ۱۶بر )۲۵

سرانجام پس از نشست با رئیس
فدراسیونوالیبال؛

کمپدلیسرمربیتیمملیوالیبال
زنان ایران شد
الساندرا کمپدلی مربی ایتالیایی روز یکشنبه و در
سیزدهمین روز سفرش به تهران ،با محمدرضا داورزنی
رئیس فدراسیون والیبال دیدار و درباره برنامههایش برای
والیبال زنان ایران گفتوگو کرد و در این نشست ضمن ارائه
گزارشی از  ۱۳روز حضورش در ایران و بازدید از امکانات
والیبال زنان ایران ،برنام ه خود را برای آمادهسازی تی م ملی
والیبال زنان و نظارت بر تیمهای رده سنی نوجوانان و
جوانان توضیح داد .داورزنی رئیس فدراسیون والیبال نیز
با تاکید بر پتانسیل باالی والیبال زنان ایران ،هدفگذاری
والیبال زنان ایران را برای رسیدن به آرمانهای این رشته
ورزشی تشریح کرد.
سید میالد تقوی دبیرکل فدراسیون ،فریبا محمدیان نایب
رئیس بانوان ،مهناز شاددل مشاور امور زنان و صدیقه
اسالمی سرپرست تیم ملی زنان نیز در این جلسه حضور
داشتند .در پایان این نشست دو طرف قرارداد همکاری را
امضا کردند تا الساندرا کمپدلی به مدت یک سال به صورت
رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران معرفی
شود .این قرارداد در صورت رضایت طرفین قابل تمدید تا
دو سال است.
نظارت بر نحوه استعدادیابی و پرورش بازیکنان در تیمهای
ملی پایه زنان ایران نیز از دیگر محورهای همکاری کمپدلی با
فدراسیون والیبال ایران خواهد بود.
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«دنیای هوادار» یاد روح قلم و مرام زنده یادان ناصر احمدپور و عباس عبدالملکی ،بزرگان عرصه مطبوعات ورزشی کشور را پاس می دارد

به خاطربیاخالقیها مدیرعامل پرسپولیس نشدم
باران چشمه با انتقاد از فضای فوتبال ایران گفت :یکی از دالیلی که بنده افتخار خدمت و
همراهی با مجموعه بزرگ باشگاه پرسپولیس را در این مقطع نپذیرفتم ،همین بیاخالقی
موجود در فوتبال کشور است .در این دو روز شاهد انواع دروغها ،تهمتها و اظهارات ناروا
و نادرست نسبت به برادر عزیزم آجورلو بودم و ً
واقعا متأثر شدم .بعضی از آقایان که سمت
رسمی در باشگاه دارند ،اقدام به نشر اکاذیب و تهمت ناروا میکنند که این مسائل دور از
اصول جوانمردی است و باید پیگیری شود.

توضیحات فدراسیون درباره احضارمدیران استقالل و پرسپولیس
بعد از باال گرفتن درگیری رسانهای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در روزهای اخیر،
فدراسیون فوتبال از احضار مصطفی آجورلو مدیرعامل استقالل و مجید صدری سرپرست
پرسپولیسبهکمیتهانضباطیفدراسیونخبرداد.تنشهایرسانهایبیندوباشگاهبهدلیل
بحث کسر امتیاز از گل گهر و مسائل مدیریتی شدت گرفته بود .سخنگوی فدراسیون فوتبال
در این خصوص گفت :فدراسیون فوتبال در این مدت تمام تالشش را کرده است تا آرامش
به فوتبال بازگردد .از ابتدای فصل از همه باشگاهها خواستیم همکاری الزم را انجام بدهند.

آزمون ارزشمندترین بازیکن لیگ روسیه شد
مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان از دید یک سایت روسی به عنوان گران قیمتترین
بازیکن لیگ روسیه انتخاب شد .سایت مچ تیوی روسیه  ۱۰بازیکن ارزشمند شاغل در
لیگ این کشور را معرفی کرد و براساس این گزارش ،آزمون ،مهاجم ملی پوش کشورمان
به عنوان گران قیمتترین بازیکن لیگ روسیه انتخاب شد .پیش از این آزمون پس از
واالسیک ،بازیکن لوکوموتیو مسکو در رده دوم گران قیمتترین بازیکنان لیگ برتر روسیه
قرار داشت ،ارزش برآورد شده آزمون در سایت مچ تیوی  ۲۵میلیون یورو عنوان شده است.
فعالیت زنان در رشتههای زیر مجموعه
بدنسازی ممنوع شد
در شرایطی که طی سالهای اخیر مجوز رسمی فعالیت بانوان در
رشتههای پاورلیفتینگ ،فیتنس و مچاندازی از سوی وزارت ورزش
و جوانان صادر شده بود ،مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در
نامهایبهرییسهیاتبدنسازیایناستان،هرگونهفعالیتبانوان
در رشتههای بدنسازی را ممنوع اعالم کرد .این ممنوعیت در حالی
است که ،بانوان از سال ۹۲
مجوز حضور در کالسهای
آموزشیوسمینارهایرشته
بدنسازی را داشتهاند و از
سال  ۹۵نیز میتوانستند در
رشته مچاندازی به فعالیت
حرفهایبپردازند.

مهاجم
استقاللی
در دو راهی مهم
سایت«فوتو مچ» ترکیه
خبرداداللهیارصیادمنش
مهاجم ایرانی فنرباغچه
قرارداد قرضی اش بعد از یک و نیم سال در زوریا اوکراین به
پایان رسید .مقصد بعدی صیادمنش هنوز مشخص نیست
ولی دو راه پیش روی این بازیکن ایرانی قرار دارد .مهاجم
 ۲۰ساله در صورت تایید سرمربی جدید فنرباغچه به ترکیب
این تیم برمی گردد و در سوپر لیگ ترکیه توپ می زند.
راه دوم این است که اندرلخت بلژیک خواهان جذب ستاره
ایرانی است و می تواند دوباره به صورت قرضی به لیگ
بلژیک برود.

 nدبیر تحریریه :محمدرضا ولی زاده

طارمی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد
مهدی طارمی از سوی اسکوچیچ ،برای  ۲بازی برابر عراق و امارات در چارچوب رقابتهای
مقدماتی جام جهانی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شده است .مهدی طارمی ،مهاجم تیم
ملی فوتبال ایران از سوی اسکوچیچ ،برای  ۲بازی تیم ملی برابر عراق و امارات در چارچوب
رقابتهای مقدماتی جام جهانی به اردوی یوزهای ایرانی دعوت شده است .این بازیکن به
دلیلمشکالتبااسکوچیچبهبازیهایقبلدعوتنشدهبود،گفتنیاست؛تیمملیفوتبال
ایران با پیروزی مقابل تیم ملی عراق میتواند به جام جهانی  ۲۰۲۲صعود کند.
مکث

بکارگیری بازنشسته ها؛

به شرطها و شروطها!
آیین نامه نحوه فعالیت هیاتهای ورزشی استانی و
شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه
فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران
مصوب  ۱۴مهر سال  ۹۸و  ۱۵اردیبهشت سال  ۱۴۰۰هیات
وزیران تهیه و تصویب شد.
این آیین نامه به استناد ماده ( )۳۴اساسنامه فدراسیون
های ورزشی جمهوری اسالمی ایران در ( )۲۸ماده و
( )۳۹تبصره در تاریخ  ۲۸مهر  ۱۴۰۰به تایید
وزیر ورزش و جوانان رسید و با
تصویب و ابالغ آن ،آیین نامه و
دستورالعمل های قبلی ملغی
می شود.
وزارت ورزش و جوانان
در متن آییننامه جدید
اعالم کرد :این آیین نامه
و اصالحات آن به استناد
ماده ( )۳۴اساسنامه
فدراسیون های ورزشی
جمهوری اسالمی ایران در
( )۲۸ماده و ( )۴۰تبصره در
تاریخ  ۱۰آذر  ۱۴۰۰به تایید وزیر
ورزش و جوانان رسید و با تصویب و
ابالغ این آییننامه ،آیین نامه و دستورالعملهای
قبلی ،ملغی میشود.
اما نکته بسیار مه م در رابطه باآیین نامه جدید نحوه
فعالیت هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی به
فدراسیونهای ورزشی ،به کار گیری دو شغله ها و به

رسیدگی به پرونده مجوزحرفهای ۳باشگاه ایرانی تا پایان هفته
با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا جلسه رسیدگی به درخواست سه باشگاه ایرانی مبنی بر صدور مجوز
حرفهای  ۱۶دی ماه برگزار میشود .با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا جلسه رسیدگی به درخواست سه
باشگاهایرانی(پرسپولیس،استقاللوگلگهرسیرجان)مبنیبرصدورمجوزحرفهایروز ۶ژانویه(پنجشنبه
 ۱۶دی ماه) برگزار میشود .چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که این  ۳باشگاه از رقابت های
آسیایی حذف شده اند و حاال احتمال دارد به لیگ قهرمانان آسیا برسند.
زمان اعالم اسامی تیم ملی فوتبال مشخص شد
تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق و امارات در هفتم و دوازدهم بهمن ماه در ادامه
رقابتهای مرحله انتخابی نهایی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر به میدان میرود .دراگان
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا پایان هفته جاری به تهران باز میگردد .وی
قرار است لیست بازیکنان تیم ملی ایران را پس از پایان هفته شانزدهم لیگ برتر اعالم
کند تا ملی پوشان داخلی از سوم بهمن ماه در اردو حاضر شوند .همچنین لژیونرها نیز
از شب چهارم بهمن وارد اردو خواهند داشت.

ویژه افراد بازنشسته است .در این ماده از عبارت «موسسه
غیردولتی» استفاده شده و حرفی از واژه «عمومی» به
میان نیامده است که بر اساس آن هیات های استانی
می توانند از ذیل قانون ممنوعیت به کارگیری دو
شغلهها خارج شوند و عالوه بر این از افراد بازنشسته
نیز استفاده کنند.
نکته قابل تامل و چالش آفرین اینکه چگونه در اساسنامه
مربوطه ،فدراسیون های ورزشی به عنوان «نهاد عمومی
غیردولتی» مدنظر قرار گرفته اند اما هیات
های ورزشی استان های کشور
ماهیت متفاوتی داشته ،تحت
عنوان «موسسه غیردولتی»
تعریف شوند؟
با این وجود اما به
تازگی یک سنگ بزرگ
پیشپای بازنشستگان
گذاشته شده و بر
اساس ابالغیه جدید
وزارت ورزش و جوانان،
بهکارگیری بازنشستگان و
افراد بازخرید شده به عنوان
رییس و اعضای هیات رییسه
هیاتهای استانی و شهرستانی
ممنوع است مگر این که در زمان ثبت نام
از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان
رییس هیات ،تعهدنامه محضری گرفته شود که هیات
به هیچ نحوی از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت
کمکهای دولتی یا منابع عمومی ،استفاده نمیکند.

سرانجام لیونل مسی هم ُ
«امیکرون»گرفت
سرانجام لیونل مسی هم به جمع ستارههای دنیای
فوتبال اضافه شد که درگیر ویروس کرونا شدهاند .در ادامه
کرونایی شدن فوتبالیستها در سرتاسر اروپا و جهان،
لیونل مسی فوقستاره آرژانتینی تیم فوتبال پاریسنژرمن
هم درگیر سویه ُ«امیکرون» این ویروس مرگبار شد .به
این ترتیب لئو نمیتواند در آغاز سال جدید میالدی به
تمرین تیمش برگردد
و باید حدود  ۱۰روز در
قرنطینه باشد .الزم به
ذکر است ،مسی در ۲
سال گذشته برخالف
خیلی از فوتبالیستهای
مطرح درگیر «کووید»۱۹-
نشده بود.
پیشنهاد رسمی
پرسپولیس به
بیرانوند تایید شد
گویا مدیران باشگاه
پرسپولیس به علیرضا
بیرانوندپیشنهادبازگشت
به این تیم را داده اند .پس از درخشش علیرضا بیرانوند
در تیم فوتبال پرسپولیس ،این بازیکن راهی لیگ بلژیک
و سپس پرتغال شد .حاال مدیران باشگاه پرسپولیس به
علیرضا بیرانوند پیشنهاد بازگشت به این تیم را داده اند.
سرخها پس از جدایی رادوشویچ ،حاال با حامد لک در لیگ
ادامه میدهند و به دنبال جذب بیرانوند هستند .بیرو در
پرسپولیس روزهای خوبی را پشت سر گذاشته و ستاره
این تیم بوده است.

رضا زارعی ،رئیس فدراسیون کوهنوردی شد
رضازارعیبهمدتچهارسالدیگربهعنوانرئیسفدراسیونکوهنوردیانتخابشد.مجمعانتخاباتی
فدراسیون به ریاست بنیامین شکوه فر ،معاون امور حقوقی ،مجلس و استانهای وزارت ورزش و
جوانان در آکادمی ملی المپیک برگزار شد .رضا زارعی ،رئیس فدراسیون در چهار سال گذشته ،با کسب
 ۳۸رای از مجموع  ۵۶رای مجمع به مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس فدراسیون کوهنوردی
انتخاب شد .کاوه کاشفی هم  ۱۸رای کسب کرد.
کاندیداهای فدراسیون تکواندو تأیید صالحیت شدند
اسامی کاندیداهای تأیید صالحیت شده فدراسیون تکواندو از سوی وزارت وزش و جوانان اعالم شد.
روز گذشته تأیید صالحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون تکواندو اعالم شد و هر پنج کاندیدای
این فدراسیون حائز شرایط حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو شدند .سیدمحمد پوالدگر،
هادی ساعی ،سیروس رضایی ،محمد جمشیدی و حسین حسی نزاده ،پنج کاندیدای ریاست
فدراسیون تکواندو هستند که در مجمع انتخاباتی روز  15دی ماه به رقابت خواهند پرداخت .حال
باید دید ،سلطه بیش از دو دهه ای پوالدگر در فدراسیون تکواندو به اتمام خواهد رسید یا خیر.

