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درحالی به سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی نزدیک 
می شــویم که نه تنها دوستان او بلکه دشــمنان او نیز او را 
ســتایش می کنند. فرمانده لشکر ۴۱ ثاراهلل در دفاع مقدس، 
ســازمان دهنده نیروهای حزب اهلل در جنگ ۳۳ روزه لبنان 
و فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران و کابوس داعش و 

جبهه النصره و در راس آنها امریکا و رژیم صهیونیستی بود. 
شیوه عملکرد خاص وی زبانزد دوست و دشمن بود و او عالوه 
بر اقتدار نظامی، مجهز به آشــنایی با اصول دپیلماتیک بود. 
با این حال برخالف برخی از دولتمردان و سیاســت مداران 
عملکرد انفعالــی را بر نمی تافت و می توانســت از ابزارهای 

مختلف در زمان های بحران بهره جوید. 
اگرچه سردار سلیمانی تا قبل از درگیری ها در سوریه و عراق 
برای بســیاری از مردم کشورمان به طور کامل شناخته شده 
نبود، اما دشــمنان نظام به خوبی از او و تســلط بر مدیریت 
نظامی و تحلیلگری سیاسی اش آگاه بودند چرا که او در ردیف 

۱۱ استراتژیست برتر دنیا قرار داشت. 

او تنها ســرداری بود که عالوه بر سه نشان فتح توانسته بود 
بعد از انقالب به دریافت نشــان ذوالفقار که باالترین نشــان 
عالی نظامی در کشــور و مخصوص انجام رشادت در جنگ 

بود دریافت کند. 
عملکرد خاص ســردار شهید ســلیمانی به گونه ای بود که 
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که بایستی 
این رویکرد به عنوان رویکردی برگزیده برای مدیران کشــور 

در نظر گرفته شده و مرتباً یادآوری شود. 
 اقتدار با چاشنی دیپلماسی 

اگرچه در برخی از معادالت منطقه ای می توان مشکالت را به 
وســیله دیپلماسی حل کرد اما این روش همه حال کاربردی 
نبوده و مداخله در برخی از مســائل ضرورتی اجتناب ناپذیر 
است. یعنی سیاست خارجی تا آنجا به کار می آید که موجب 
رفع تهدید شــود امــا زمانی که نیاز به دخالــت وجود دارد 
برخورد منفعل موجب گســتاخی دشمن خواهد شد. مردم 
ایران پیش از این طعم اینگونه تصمیم گیری ها را چیشیده اند، 

نمونه این امر نیز بهره گیری از سیاست خارجی و دیپلماسی 
برای حل مشــکل طالبان در منطقه بود. ابوالفضل ظهره وند 
سفیر اسبق ایران در افغانســتان در این باره گفته؛ در دولت 
اصالحــات وزارت خارجه به دنبال این بود که با اســتفاده از  
سیاست خارجی مســاله طالبان  و درگیری ها در افغانستان 
را در مســیر نرمالیزاســیون پیش ببرد و به همین دلیل از 
ظرفیت های نهضتی ایران در افغانستان و پاکستان غافل بود و 
به این امر اهمیتی نمی داد.   چنین طرز فکری موجب شد تا 
برخی دستاوردهای کشورمان در افغانستان را در کنفرانس بن 
تحویل آمریکا بدهند. با این حال ســردار سلیمانی رویکردی 
تازه را در این مســیر بنیان گذاشــت و آن اقتدار اسالمی با 
چاشــنی دیپلماتیک بود. وی در پاســخ عده ای که مخالف 
عملکرد او در عراق، ســوریه و نبرد با داعش بودند و بر موارد 
دیپلماتیک تاکید می کردند، گفته بود؛ در مورد اینکه چرا در 
بُعد حکومتی تصمیم گرفتیم در ســوریه و عراق وارد شویم، 
بایستیم و کمک کنیم، چند مسئله مهم وجود دارد که اینها 
حلش از راه دیپلماسی غیرممکن است یعنی میخ دیپلماسی 
با هر چکشی به سنگ سخت این موضوع فرو نمی رود.« سردار 
سلیمانی در ادامه گفته بود؛»اگر بعضی از کارها با دیپلماسی 
قابل حل بود، هیچکــس مصلح تر از امیرالمؤمنین)ع( نبود، 
هیچکس مصلح تر از امام حســین)ع( نبود، چرا امام حسین 
و چرا امیرالمؤمنین در بعضی جاها دست به شمشیر بردند و 
چرا امام حسین با خون خودش و فرزندانش آمد از اسالم، با 
خون دفاع کرد ؛ چون آن منطق، منطق دیپلماسی نبود. در 
مورد تروریست های منطقه راهی جز مقابله نیست، وقتی که 
منطق طرف مقابل این است که شما از نظر دینی واجب القتل 
هستید و کشتن تو به هر تعداد بهشت را بر او واجب می کند، 

آیا امکانی برای این دیپلماسی وجود دارد؟«
با این حال دیری نگذشــت که حس رضایتمندی از امنیت 
در ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه سبب شد که 
اغلب چهره های اصالح طلب نیز از این مداخله های نظامی ابراز 
رضایت کننــد و آن را معقول بدانند. اما در میان آنها بوده و 

هستند که همچنان بر اعتقاد پوچ خود اصرار دارند.
برای شهید ســلیمانی هیچ فرقی نداشت که دشمن در چه 
جایگاهی قرار داشته باشد و زمانی که مایک پمپئو به عنوان 
ریاست سازمان ســیا به او نامه هشدار آمیز فرستاد، او حتی 

این نامه را باز نکرد. 
در عین حال شــاهد هستیم که هیچ سخنرانی از این سردار 

وجود ندارد که بیانگر موضعش پیرامون توافق هسته ای باشد 
و این سکوت معنا دار سردار قطعاً تنها به خاطر جایگاه نظامی 

او نیست. 
 بکار گیری دیپلماسی بهتر از یقه دیپلماتی 

با این حال وی در بکارگیری دیپلماسی به اندازه توان نظامی 
خود مهارت داشــت. حســین امیر عبدالهیان مشاور رئیس 
مجلس در امور بین الملل در این باره گفته؛ با اینکه یک ژنرال 
ارشد نظامی بود اما در مذاکره یک دیپلمات به معنای واقعی 
بــود. بارها دیدم که دکتر ظریف به این موضوع اشــاره کرد. 
ســردار به عنوان یک مرد نظامی می توانست ده ها و صدها 
جلســه با وزیر امور خارجه داشته باشد و آقای ظریف جدای 
از موقعیت نظامی ایشــان وقت می گذاشــت و با او صحبت 
می کرد. برخی نظامی ها فقط در چارچوب نظامی خودشان 
هســتند و می مانند ولی سردار سلیمانی به این شکل نبود. 
وی افزود: سردار ســلیمانی  با بصیرت، سیاست ورزی را در 
مراحل مختلف طی کرده بود. این طور نبود که فقط با عراق، 
سوریه و غیره مواجه باشد با بسیاری از کنش گران بین المللی 
و منطقــه ای در تماس بود. با این حال در اوج فعالیت هایش 
توجــه اش به جزئیات و موضوعات انســانی و اخالقی از بین 

نمی رفت.
 محبوب در قلوب مردم 

اما نباید فراموش کرد که ســردار سلیمانی نه تنها در قلوب 
مردم ایران، بلکه در قلوب مــردم منطقه نیز جایگاه ویژه ای 
داشته و دارد و این جایگاه و پایگاه مردمی قدرتی بسیار ویژه 
به او داده بود. سفیرسابق ایران در اردن با بیان اینکه شخصیت 
وجودی و قابلیت انعطافی حاج قاســم سلیمانی سبب شد تا 
مردم منطقه او را دوست داشته و شهید بین المللی مقاومت 
بنامند، اظهار داشــت: حاج قاسم اعتقاد راسخی درخصوص 
تشــکیل جبهه مقاومت برای مبارزه با رژیم صهیونیســتی 
داشت. »مجتبی فردوسی پور« سفیر سابق ایران در اردن در 
این زمینه افزود؛ با کودکان آسیب دیده از حوادث طبیعی در 
ایران و حوادث تروریستی در سوریه، عراق و افغانستان پدرانه 
رفتار می کرد. حاج قاســم همین روحیه و قابلیت انعطاف را 
می توانســت با پدران و مادران شاید از نعمت سواد برخوردار 
نبودنــد، برقرار کند، به گونه ای که از جنس آنان محســوب 

می شد. 
به گفته فردوســی پور در غرب آســیا در مورد او چنین می 
گفتند؛ او نشانی از جنگ ویتنام یا جنگ های منطقه ای ندارد 
اما به قدری برمنطقه  و فرماندهی راهبردی آن مسلط است 
که این مدال ها برای او پشــیزی ارزش ندارد در کشــورهای 
عربی نیز می گفتند اگر بخواهند ژنرال حقیقی امروز منطقه 
شناخته شود، آن ســردار سلیمانی است. چرا که او سرداری 

بی نشان و بی ادعاست. 
وی تصریح کرد: با این حال او فرمانده کاریزماتیکی بود.  وقتی 
که در مقابل روســای جمهور و رهبــران عالی رتبه در طیف 

هژمونی قدرت منطقه ای و بین المللی قرار می گرفت با او در 
قامت یک رئیس جمهور مذاکره کردند. 

 محبوبیت از زبان دشمنان 
رفتار سردار سلیمانی چنان بود که نه تنها در عراق و سوریه 
بلکه در کشورهای منطقه و به اذعان رسانه های غربی جایگاه 
ویژه داشــت . روزنامه ایندیپندنت قبل از شــهادت ســردار 
سلیمانی در این باره نوشته بود؛ قاسم سلیمانی تنها در عراق 
و ســوریه چهره ای اثرگذار نیست؛ او در 25 سال گذشته در 

افغانستان نیز به اندازه کافی حضور و نفوذ داشته است.  
این روزنامه نوشت: سردار قاسم سلیمانی در بحبوحه قدرت 
گرفتــن طالبان در افغانســتان، به خصوص پس از کشــتن 
دیپلمات های ایرانی در شــهر مزار شریف توسط طالبان، به 
عنوان فرمانده سپاه قدس شروع به برقراری رابطه با مجاهدینی 
که در صف مبارزه با طالبان قرار داشتند، کرد و حمایت های 
سپاه قدس از گروه ائتالف شمال به رهبری احمد شاه مسعود 
بیشتر شد. هم اکنون سلیمانی در میان اهل تشیع افغانستان 
هواداران بسیاری دارد و او را نگهبان زیارتگاه های اهل تشیع و 
مبارز علیه استکبار می دانند. محمد محقق، از رهبران جهادی 
اهل تشــیع، او را »سردار استوار اسالم « لقب داده بود. هالی 
ویلیامز کارشناس شبکه CBS آمریکا در تحلیل شخصیت 
او می نویسد که بسیاری از دشمنان سردار سلیمانی اعتراف 
کردند که او یک نابغه نظامی بوده است. او همچنین می نویسد 
که سردار سلیمانی در مواجهه با چهار دهه تحریم آمریکا، نماد 
و چهره  ای از مقاومت ملی مردم ایران را به طور گسترده نشان 
می دهد. سردار ســلیمانی در عین قدرت روحیه ی مکتبی و 
بی آالیش و ســادگی در رفتار داشت. حسین امیر عبدالهیان 
مشــاور رئیس مجلس در امور بیــن الملل در این باره گفت:   
ایشان در جایگاهی بود که باید به وزیر خارجه زنگ می زد و 
آن درخواست را می کرد. اما اگر حس می کرد مثاًل در نهایت 
کار قرار است کارشــناس یا معاون ساده ی اداره سیاسی در 
وزارت خارجه، آن کار را انجام دهد مســتقیم به آن فرد زنگ 
می زد. وی افزود:بارها من می دیدم وقتی که در پیچیدگی های 
مســائل منطقه و مشکالتی که به ایشان روی آورده بود و به 
بن بست رسیده بود می رفت با حضرت آقا مالقات می کرد؛ یا 
در جلســه ای که راجع به موضوع برگزار می شد و حضرت آقا 
در آنجا رهنمودها و توصیه هایی داشتند، وقتی ایشان بیرون 
می آمد مثل کســی بود که در یک چشمه ی آب زالل رفته، 
سیراب شده و او خود را  سرباز صفر والیت و نظام جمهوری 
اســالمی می دانست و تاکید داشت که؛ سرباز ملت شجاع و 
عزیزتر از جانم بوده و ان شاء اهلل با استعانت از خدای سبحان تا 

آخر عمر در همین جایگاه »سربازی«خواهم بود.
چنین روحیه و تفکری اســت که مکتب ســلیمانی را شکل 
داده و ایجاب می کند که مسئولین خود را مدیون این مکتب 
بدانند و در راهی که سردار دل ها پیش روی همگان قرار داد 

گام بگذارند.
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آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن
 در اقطار مختلف برای فاز دوم مسکن مهر رشت به شماره ج/99/17 

شركت آب و فاضالب  استان گیالن ) سهامی خاص (

ت اول
نوب

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب  استان گیالن با کد اقتصادی 411184746598 و شناسه ملی 10720161277
2- موضوع مناقصه : خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف برای فاز دوم مسکن مهر رشت.

3-  شرایط شرکت کنندگان : کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان درخصوص انجام موضوع این مناقصه واجد شرایط می باشند .
4- مهلت و محل دریافت دعوتنامه مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر تا تاریخ 99/10/16  از طریق سایت ملی مناقصات کشوراسناد 

را دریافت یا به نشانی : رشت،جنب پارک قدس، شرکت آب و فاضالب استان گیالن ، امور بازرگانی این شرکت مراجعه نمایند . 
5- محل اعتبار:  بودجه منابع جاری  

6- قیمت خرید اسناد : 200/000 ریال  به حساب شماره 2000000046 بانک رفاه کارگران شعبه بلوار امام رشت کد 1391 بنام شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن

7- تصویر فیش واریزی بابت خرید اسناد مناقصه به امور بازرگانی فاکس و تأییدیه دریافت گردد و اصل فیش واریزی در پاکات مناقصه )پاکت ب( 
گذاشته شود.

8-مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار  به مبلغ 499،000،000 )چهارصد ونود و نه میلیون( ریال می باشد که با اعتبار سه ماه 
و قابل تمدید برای سه ماه دیگر و به یکی از انواع ذیل می باشد: ضمانتنامه بانکی از بانکهای دولتی یا خصوصی که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران باشد در وجه شرکت آب و فاضالب استان گیالن یاواریز نقدی بحساب شماره 2000000046 بانک رفاه کارگران شعبه بلوار امام رشت 
کد 1391.به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتراز میزان مقرر، چک شخصی و  چک 

شرکتی ، چک مسافرتی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9- محل تحویل پیشنهادها : پاکتها حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  99/10/29 به دبیرخانه ستاد این شرکت به نشانی مذکور تحویل و رسید دریافت 

گردد.
10-هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- زمان بازگشایي پاکات ساعت   10 صبح  مورخ  99/10/30 می باشد .
12-جهت دریافت اسناد مناقصه داشتن معرفی نامه و کارت ملی الزامی است . نشانی سایت ملی مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir وآدرس 

  WWW.abfa-guilan.ir: سایت اینترنتي شرکت آب و فاضالب استان گیالن
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول   99/10/09
تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم  99/10/11

یک شرکت بزرگ خدماتی ) سهامی خاص ( در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ایی نسبت به شناسایی پیمانکاران 
معتبر و فعال در زمینه پیاده سازی و استقرار نرم افزار مدیریت پروژه سازمانی )EPM( ، اقدام نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت 

دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/10/09 لغایت  99/10/14  به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

واجدین شــرایط می بایست پیشنهادات خود را در سه پاکت دربسته مطابق اســناد دریافت شده را به واحد حراست به نشانی: تهران- خیابان شیخ بهایی 
شمالی- نبش کوچه انصاری آزاد- شماره 28- طبقه 3 ، تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند.

 تمامی هزینه های چاپ اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
 توانایي ارائه تضمین شرکت درفرایند مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ 200/000/000 ریال.

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  82272237 تماس حاصل نمایید.
 کلیه اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 جهت اخذ اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه معتبر از جانب شرکت مناقصه گر، الزامی می باشد.
 مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. 

آگهی مناقصه

زمان  دریافت اسناد و شرایط  موضوع مناقصه
شرکت  در مناقصه

مهلت ارائه اسناد و پیشنهاد قیمت
تا ساعت 12:00 ظهر   

تاریخ بررسی و بازدید

پیاده سازی و استقرار نرم افزار 
مدیریت پروژه سازمانی مطابق اسناد 

ازشنبه 20 دی لغایت دوشنبه 22 دیپنجشنبه 18 دیازسه شنبه  9 دی لغایت یکشنبه 14 دی

سردار قهرمانی که دوست و دشمن زبان به ستایش او گشودند 

 سلیمانی نماد شجاعت ، سرباز والیت


