کانون شهدای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ویژه نامه شهادت سپهبد حاج قاسم سلیامنی

گاهنامه مذهبی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتامعی عامر

تحلیل 1
زینب سلیمانی :
خانواده ســربازان آمریکایی در غرب آســیا ،در انتظار مرگ فرزندانشــان روزها را ســپری خواهند کرد.
یکــی یــک تفنــگ بدهــد بدســت دختــر ســلیمانی و بگویــد ایــن گــوی و ایــن هــم میــدان ،حــاال
بــرو انتقــام بگیــر .پــدر ایــن خانــم یــک تروریســت و آدمکــش حرفــه ای بــود کــه فقــط یکــی دونفــر
بــا کمــک او کشــته نشــدن .فقــط درســوریه بــا کمــک ســلیمانی نزدیــک بــه نیــم میلیــون کشــته
شــدند و میلیونهــا آواره شــده انــد .در ایــران هــم در خیلــی از قتــل عــام هــا دســت داشــت ،اگــر
خــودش گاهــی مســتقیما شــلیک نکــرده ولــی بــا اعترافــات خــودش دســتور شــلیک را داده اســت.

گزارش مراسم تشییع سپهبد

سردار،ســپهبد،حاجی،فرمانده نیروهــای قدس،مدافــع حــرم و
حــاال #شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
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روح ســردار بــزرگ مــا شــاد کــه فرمود:اگــر زیــر آســمان یــک ملــت باشــد کــه لیاقــت نابــود
کــردن آمریــکا را داشــته باشد،ماهســتیم.
و تــو ای مالــک ســیدعلی ،چــه جوانمردانــه رســالت خــود را بــه پایــان رســاندی،
خوشا بحالت که اینگونه به وصال یار رسیدی و شیرینی آن را چشیدی.
مالــک اشــتر ولی،مالــک اشــتر ســیدعلی ،زبانــم ،قلمــم عاجــز بــود کــه در وصــف تــو ســردارم
چیــزی بگویــم و بنویســم کــه خود،خــود در دلــم نشــاندی.
وما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی...

شناسنامه

مدیر مسئول :فهیمه برزگر
سردبیر :امیرحسین عباسپور
نویسنده گزارش :عزیزه قطب الدینی
نویسنده تحلیل ها  :فاطمه ضیاءالدینی
طراح :محمد باهری

کســی کــه دشــمن حتــی از اســم و تصاویــرش
بعــد از شــهادت نیــز میترسد(اینســتاگرام ترســو)
از حــال و هــوای ایــران زمــان شــنیدن خبــر شــهادت و تشــیع
باشــکوه در شــهر هــای مختلــف ایــران و عــراق و گریــه هــای
رهبــر بــر جنــازه ایشــان کــه بگذریــم
تدفینش در کرمان اما حال و هوای دیگری داشت...
اولیــن چیــزی کــه توجــه همــه را جلــب کــرده بــود
جمعیــت زیــاد و میلیونــی مــردم بود،مردمــی کــه از شــهر
هــای مختلــف ایــران و حتــی جهــان جمــع شــده بودنــد تــا
جســم ایــن انســان بــزرگ را بــه آرامــگاه ابدیــش بســپارند،
حضــور اینجمعیــت زیــاد در یکــی از تلــخ تریــن خداحافظــی
هــای تاریــخ ایــران چنــدان دور از پیــش بینــی هــم نبــود،
کمکســی را کــه بــه خــاک نمــی سپردیم،ســردار دلهــا
بــود کــه تشــیع و تدفیــن میشــد و ملتــی ک عــزادار او
بودنــد مــات و مبهــوت جنــازه هــارا همراهــی میکردنــد...
بدون شک کرمان دیگر چنین جمعیتی بهخود نمی بیند!
موکــب هــای اربعیــن امامحســین(ع)  اینبــار از گوشــه گوشــه
ی ایــران آمــده بودنــد تــا آغــوش خودشــان را بــرای عــزاداران
ســردا ِر امــام حســین(ع) بــاز کننــد.
کربــا رفتــه هــا میفهمنــد تــک تــک قــدم هایــی کــه همــراه بــا
جنــازه ســردار بــه ســمت گلــزار شــهدا برداشــته میشــد خاطــرات
و حــال و هــوای اربعیــن را زنــده میکــرد.
قــدم قــدم بــا یــه علــم موکبــارو میگردم...امــا اینبــار در تشــیع
جنــازه علمــدار ایــران.
سرد بود
شلوغ بود
مسیر طوالنی بود
امــا محبوبیــت حــاج قاســم ایــن حــرف هــا حالیــش نمــی شــود،
هــر لحظــه بــه تعــداد جمعیــت و بــه شــور و اشــتیاق مــردم
اضافــه میشــد و همــه یــک صــدا و از صمیــم قلــب #انتقــام_
ســخت را فریــاد مــی زدنــد.
کمکــم هــوا تاریــک میشــد و کرمــان شــاهد غــم انگیزتریــن

غــروب خــود بود،مراســم تدفیــن بــه دلیــل اســتقبال زیــاد
جمعیــت بــه تعویــق افتــاده بــود و ســعی در متفــرق کــردن مردم
داشــتند امــا مگــر کســی تــاب دور شــدن از گلــزار را داشــت؟!
حتــی مردمــی کــه ازشــب قبــل از مراســم هــم آمــده بودنــد
حاضــر نبودنــد گلــزار را رهــا کنند،کیلومتــر هــا پیــاده روی کــرده
بودنــد امــا کســی حوصلــه اســتراحت هــم نداشــت!
دوازده ســیزده ســاعت از شــروع مراســم گذشــته بــود و تعــدادی
از مــردم برگشــته بودنــد امــا بــاز هــم جمعیــت زیــادی در محــل
دفــن حاضــر بودنــد.
مــردم عــزادار بــا وجــود همــه ی شــرایط ســخت ،ســاعت
هــا بعــد از اعــام خبــر بــه تعویــق افتــادن تدفیــن هــم
در کــوه هــای صاحــب الزمــان حضــور داشــتند تــا شــاید
لحظــه ای از زمــان هــای حضــور ســردار در کــوه هــا و
بیابــان هــای ایــران و عــراق و ســوریه و لبنــان بــرای
دفــاع از اســام و کشــور هــای اســامی را جبــران کننــد.
ســاعت حوالــی دو بامــداد خبــر حملــه ی موشــکی پخــش شــد
و گویــی روح تــازه ای در بــدن حاضــران دمیــده شــد...صدای
لبیــک یــا خامنــه ای و اهلل اکبــر بــود کــه در فضــا پیچیــده بــود...
ملتــی کــه عــزادار ســردار بــزرگ ایــران بودنــد و
دلشکســته از گریــه هــای رهبــر ،اندکــی خوشــحال شــدند
در اوج ناامیــدی هــم مــی شــود بــه انتقــام ســخت امیــدوار
بــود ،مگــر نــه اینکــه خــدا در قــرآن مــی گویــد :الیــس صبــح
بقریــب؟! ســردار را شــبانه و نزدیــک اذان صبــح بــه خــاک
ســپردند ،ایــام فاطمیــه و دفــن شــبانه دل هــای همــه را بــه
کوچــه هــای مدینــه بــرد و شــبی کــه بــی بــی فاطمــه(س) را
بیــن در و دیــوار شــهید کردنــد (چــه فاطمیــه ای شــد امســال)
چه بر سر امام علی(ع) آمد ،خدا می داند!
اکنــون نیــز چــه غمــی بــر دل رهبرمــون ســید علــی نشســته
اســت خــدا میدانــد!
اشــک روی صــورت همــه جــاری بــود و قلــب هــا شکســته ...اما
گویــی ایــن بیــت شــعر در روح و جــان مــردم نفــوذ کــرده بــود
کــه  اشــتیاق انتقــام جویــی را در آن هــا زنــده نگــه میداشــت:
گــر چــه یــاران همگــی بــار ســفر بربســتند.

شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنور

By: @MOBACH75

ارتــش آمریــکا چــرا تروریســت نباشــد؟ کــم تصویــراز آمریکایــی هــا دیــده ایــم کــه در ویتنــام مــردم
را ســاخی کــرده انــد؟ چــرا بلــک واتــر تروریســت نباشــد کــه مــردم عــراق را در وســط شــهر و
پشــت چــراغ قرمــز تیــر بــاران کــرد؟ چــرا ارتــش اســرائیل تروریســت نباشــد وقتــی در غــزه و قانــا
مــردم را تکــه تکــه کــرد؟ چــرا انگلیــس تروریســت نباشــد وقتــی در هندوســتان نســل کشــی کــرده؟
دلیلــش ســاده اســت وقتــی کــه بلنــد گوهــای اســرائیل و آمریــکا و انگلیــس بلنــد تــر از بلندگوهــای
جهــان اســت و جــای قهرمــان و تروریســت را عــوض میکنــد .و مــرد را نامــرد جلــوه میدهــد.

تحلیل 2

مــن امــروز بــرای اولیــن بــار معنــای جهــل و حماقــت را بــا تمــام وجــودم درک کــردم ،بعــد از اینکــه
دیــدم تعــدادی از مــردم کشــورم بــرای مــرگ زندانبانشــان عــزاداری میکنند...
مــرگ ســلیمانی نشــان داد کــه جهــان ســومی بــودن یعنــی چــه ،جهــل و فقــر فرهنگــی یعنــی چه...
مــرگ ســلیمانی نشــان داد کــه اکثــر کانــال هــای تلگرامــی بــه ظاهــر مردمــی و اجتماعــی  یــا
وابســته و امنیتــی  هســتند و یــا نــان بــه نــرخ روز خــور...
مرگ ســلیمانی نشــان داد که کســی دل برای ما نمیســوزاند و و خودمان باید به فکر خودمان باشــیم...
انتقام ما فرا میرسد...انتقام برای پویا بختیاری و دیگر شهیدان راه آزادی

بایــد فاتحــه فرهنگــی را خوانــد کــه قیــام یــک ملــت در برابــ ِر بــه ناحــق ریختــه شــدن
خــون سردارشــان را کــه خالصانــه چندیــن دهــه بــرای دفــاع از مظلومیــن جهــان و برقــراری
امنیــت همیــن افــرادی کــه  قیــام عظیــم مــردم را فقــر فرهنــگ و شــعور مــی داننــد ،خوانــد.
آیــا واقعــا عــزاداری مــردم و خــون خواهــی از قهرمــان ملــی شــان کــه خونــش
بــه ناحــق توســط وقیــح تریــن افــراد دنیــا ریختــه شــد ،فقــر فرهنگــی اســت؟
شــاید بهتــر بــود ایــن ســوال را وقتــی مطــرح مــی کردیــم کــه بــدون مجاهــدت هــای ســردار
ســلیمانی و مدافعــان حــرم ،داعــش و بیگانــگان خدایــی نکــرده دستشــان را بــه خــون مــردم ایــن
ملــت آلــوده میکردنــد ،آن وقــت چــه پاســخی میخواســتن بدهنــد!

