
گزارش

پیشنهاد دادم که کل مذاکرات شورایعالی انقالب فرهنگی علنی شود
عضو ش��ورایعالی انقالب فرهنگی گفت: من از زمان دولت اصالحات پیشنهاد 

دادم که مذاکرات شورا مانند مجلس علنی شود.
حسن رحیم پور ازغدی در سی و ششمین نشست میان دوره ای اتحادیه دفتر 
تحکیم وحدت گفت: انقالب اس��المی آمده تا موانع رش��د و تکامل فردی و 

اجتماعی را با تعریف اسالمی و با مشارکت مردم و اراده عمومی بردارد.
او ادامه داد: ۲۲ بهمن ۵۷ موانع حرکت برداش��ته ش��د، اما نه به این معنا که انقالب 
تمام شد. رحیم پور ازغدی تصریح کرد: گزارش دادن به افکار عمومی وظیفه اعضای 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی نبوده اس��ت. او گفت: من شخصا از زمان آقای خاتمی 
پیش��نهاد دادم که کل مذاکرات ش��ورا علنی شود مثل مجلس ش��ورای اسالمی. در 
همین حال رحیم پور ازغدی تصریح کرد: ما در شورای عالی انقالب فرهنگی بحث و 

مسئله محرمانه نداریم.  باشگاه خبرنگاران

در میان سختی ها نباید راه سردار سلیمانی را گم کرد
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها با اش��اره به برخی 
مش��کالت گفت: در ورای س��ختی ها و امتحانات نباید راه سردار سلیمانی را 
گم کرد و نقش��ه راه را فراموش کنیم. حجت االس��الم رستمی گفت: امروز 
دش��من جنگی تمام عیار را علیه ما آغاز کرده، آنها سخت ترین تحریم ها را 

علی��ه ایران اعمال کردند؛ تحریم هایی برخی کش��ورها گفتند که ظرف ۶ ماه 
علیه ما اعمال می ش��د ما را فرومی پاشند.رستمی یادآور شد: آمریکا در ترور سردار 
سلیمانی تحلیل های غلطی داشت، آنها فکر می کردند مردم به دلیل تحریم ها همسو 
با آنها حرکت می کنند. رس��تمی با اشاره به برخی مشکالت ادامه داد: در ورای این 
س��ختی ها و امتحانات نباید راه س��ردار س��لیمانی را گم کرد و نقشه راه را فراموش 
کنیم. وی در ادامه با اش��اره به شهادت س��ردار سلیمانی گفت: شاخصه اول مکتب 

سردار سلیمانی قدم گذاشتن در راه جهاد است. فارس

دولتی ها می خواهند چه چیزی را پنهان کنند؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فرمایشی خواندن انتخابات از سوی 
حسن روحانی گفت: آقایان که به دلیل ضعف عملکردشان فرار به جلو می کنند 
چه چیزی را می خواهند پنهان کنند؟ سیدمصطفی میرسلیم، به اظهارات اخیر 
حسن روحانی رئیس دولت مبنی بر فرمایشی بودن انتخابات واکنش نشان داد و 

اظهار داشت: این سخنان توهین فاحش به مردم است. وی افزود: اگر این حرف از 
حلقوم آمریکایی ها بیرون می آمد تعجب نمی کردیم اما فرمایشی خواندن انتخابات از حلقوم 
مسئوالن توهین به مردم است. وی تأکید کرد: آقایان به دلیل ضعف عملکردی خود فرار 
به آینده می کنند چه چیزی را می خواهید بپوشانید؟ عملکرد شما در این ۶ و نیم سال 
مشخص است می خواهید چه چیزی را پنهان کنید؟ گرفتاری مردم را نمی بینید؟ میرسلیم 
تأکید کرد: قطعا اشکاالتی وجود دارد که قابل جبران است اما اینکه بیاییم به مردم توهین 

کنیم و بگوییم انتخابات فرمایشی است قابل قبول نیست.  فارس

حرفی که قرار است در ال به الی این گزارش گفته شود همان 
آغازین میگوییم که آمریکا، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
را ت��رور کرد چرا که از یک محبوبیت بس��یار باالیی در میان 
م��ردم ایران،منطقه و حتی فرا منطقه برخوردار بود و پس از 

شهادت او نیز این محبوبیت افزون گشته است.
اما این محبوبیت داخلی س��ردار ش��هید سلیمانی چرا باعث 

نگرانی رژیمی همچون آمریکا شده بود؟
ب��ا صراحت میت��وان گفت و بر آن اصرار و تأکید هم داش��ت 
که ش��خصیت و کاریزمایی که سردار سلیمانی در میان افکار 
عمومی مردم ایران داش��ت و دارد، از او یک اس��طوره واقعی 
در زمان حیات دنیایی س��اخته بود که با ش��هادتش جاودانه 
ش��د و همین موضوع باعث شده بود تا آمریکا و دشمنان در 
اندیشه ترور او باشند و سالها بر روی این مسئله برنامه ریزی 

کرده بودند.
نگرانی اصلی آمریکا از وجود شخصیتی چون سردار سلیمانی 
ای��ن بود که با ادامه رش��د محبوبیتی که او به خاطر رفتارها، 
عملکرده��ا، مواضع و س��خنانی که از او دیده ش��ده و وجود 
دارد، بر این بود که احتمال زیاد میداد که س��ردار س��لیمانی 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ایران نامزد شود و 
نامزدی نه تنها با حضور گسترده و بی نظیر مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری همراه میشد بلکه ایشان با رأی بسیار باالیی 
نیز برگزیده میگشت که چنین انتخابی از سوی مردم قطعاً به 

هیچ وجه خوشایند آمریکاییها و جبهه دشمن نبود.
ش��هید حاج قاسم س��لیمانی تنها یک ژنرال نظامی نبود،او 
ی��ک فرد چند وجه��ی از نظر سیاس��ی،نظامی، اقتصادی و 
فرهنگی بود که در این زمینهها توانس��ته بود دستاوردهای 

بزرگی برای کشور داشته باشد.
عملکرد س��ردار س��لیمانی در جبه��ه نبرد ب��رای همگان 
آشکار اس��ت، او توانس��ت عالوه بر بهره گیری از تاکتیکها 
و تکنیکه��ای جنگی با اعتقاد خدایی خود، دش��منی را در 
منطقه نابود کند که سودای تسخیر ایران اسالمی را داشت 
و در س��ر ایجاد دولت بزرگ اسالمی را جمهوری اسالمی و 

دیگر کشورهای منطقه از سوریه تا عراق را میپروراند.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گرچه یک ژنرال است، اما 
ژنرالی است که با ژنرالهای دیگر دنیا تفاوتهای زیادی دارد. 
ق��درت و اختیاراتی که او در این جایگاه داش��ت هیچگاه با 
سوء اس��تفاده همراه نبود بلکه همه آن قدرت را در اختیار 
گرفته بود ت��ا بتواند وظیفه خدمت به ایران،انقالب و مردم 
را ب��ه خوبی انجام دهد و در این راه موفق هم بود و همین 

موفقیت او را تبدیل به یک الگوی تمام عیار کرد.
اکن��ون م��ردم توقع��ات و انتظ��ارات بیش��تر و باالتری از 
مسئولینی دارند که هم اکنون در مسند مسئولیت و قدرت 
ق��رار گرفتهاند. ای��ن توقعات بجا و منطقی اس��ت چرا که 
خدمت بی منت، درس��ت و ب��ه دور از هر گونه تخلف، باند 

بازیهای سیاسی داخلی و در یک کالم خدمت انقالبی را در 
وجود او دیدند و همین امر باعث ش��د تا جمعیتی بیش از 
۲۵ میلیون نفر از مردم ایران اسالمی به تشییع او بیایند و 

نشان دهند که چگونه مسئولینی را میخواهند.
جمهوری اس��المی ایران ش��خصیتی چون سردار سلیمانی 
را میطلبد، ش��خصیتی ک��ه با م��ردم و در دل مردم بود و 
میدانست که این مردم چه موهبتی برای جمهوری اسالمی 
ایران هس��تند، مردم نیز او را به خوبی شناخته بودند و این 

عالقه و عشق دو طرفه بود.
تفاوت ژنرالهای ایرانی که هم در سپاه و هم در ارتش وجود 
دارند با ژنرالها دیگر کشورها به ویژه آمریکا در این است که 
مردم پشتوانه اصلی و محکم نیروهای مسلح خود هستند و 

میتوانند به آنها کاماًل اعتماد کنند و اعتقاد داشته باشند.
اگر س��ردار س��لیمانی به شهادت نرس��یده بود، اگر موانعی 
بر س��ر راه او برای نامزدی در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
وجود نداش��ت، که یکی از آن موانع شخص خود او بود چرا 
که بر اس��اس گفته خود اعتقاد داش��ت نامزد شهادت است 
و به آرزوی خود نیز رسید، قطعاً با رأی بسیار باالیی پیروز 
رقابت انتخاباتی میش��د و هیچ یک از نامزدهای دیگر یارای 
رقابت با او را نداشتند. اما اگر مردم مطالبه میکردند و از او 
میخواستند که بیاید و با مدیریت همه جانبه خود کشور را 

از شرایط موجود نجات دهد، آیا نمیپذیرفت؟

قطعاً مطالبه و خواس��ته مردم یک تکلیف برای افراد ایجاد 
میکند و حاج قاسم سلیمانی نیز اگر چنین سیلی از مطالبه 
مردمی را میدید آیا میتوانست از این خواسته به حق مردم 

رویگردان شود؟
سردار شهید حاج قاس��م سلیمانی یک استراتژیست بزرگ 
بود که نمونه آن را در دیگر کش��ورهای دنیا نمیتوان یافت، 
مکتب او توانس��ته اس��ت نیروهایی در کش��ور تربیت کند، 

نیروهایی که باید پای کار بیایند.
حاج قاسم س��لیمانی قدرت داش��ت اما هیچگاه در قدرت 
هضم نشد بلکه این قدرت بود که سر تعظیم مقابل او فرود 
آورد. مردم چنین ش��خصیتی را میخواهند. این اس��ت که 
ش��خصیت، مرام و منش سردار س��لیمانی ترازی ناب برای 
ماست که میخواهیم نمایندگان مجلس و یا رئیس جمهور 

آینده کشور را انتخاب نماییم. 
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ه    ر شــما
قطعه       

مفروزفرزندنام 

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 153298/08/21
احداثى درآن

محمد 2154 188,64 سمیرا 
نژاد

33/600جبرائیل 

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 253398/08/21
احداثى درآن

محمد 188,642154   سیاره 
نژاد

33/600حسن قلى

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 353098/08/21
احداثى درآن

ضــا 2336  129,42   ر محمد
عباسى

33/323محرم على

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 453198/08/21
احداثى درآن

33/323عربعلىرقیه آقائى  2336  129,42

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 552998/08/21
احداثى درآن

ن 438     84,33 ناصرجهــا
بخش

محمد
عبداله

33/225

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 52898/08/21 6
احداثى درآن 

على اصغر2338  119,15
مرادى

33/618روح اهللا

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 752798/08/21
احداثى درآن

شــاهى 231,132339 على 
راوندى

حبیب اله

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 852698/08/21
احداثى درآن

محمدولى فعله 165,472075
گرى

27/197اسم على

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 952598/08/21
احداثى درآن

33/1444نبى الهلیال جاللى59,94600

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 1052498/08/21
احداثى درآن

33/979غالمعلىتیمور سلیمانى46,811879

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 1152398/08/21
احداثى درآن

حسین 100,992188 حمید 
زاده

33/271اسکندر

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 1252298/08/21
احداثى درآن

33/1477غالمحسینزهره رجبى17,822339

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 1352198/08/21
احداثى درآن

رضا 103,012337 علــى 
رستگار

33/327على اکبر

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 1452098/08/21
احداثى درآن

                      زهره رجبى13,872340
غالمحسین

33/1477

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 1551998/08/21
احداثى درآن

رضا 136,822331  محمــد 
برنجى

33/23على

ششدانگ یکقطعه زمین بابناى 1651898/08/21
احداثى درآن

حق 828311 یحــى 
ویردى لو

33/193حمزه

مکتب سلیمانی شاخص انتخاب
سردار سلیمانی الگویی ناب برای رای دادن به کسانی که به نمایندگی یا ریاست جمهوری انتخابشان میکنیم


