
 گاهنامه سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی خط قرمز

 8931شماره نهم ، سال پنجم ، دی ماه 

 بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 ویژه نامه شهادت سردارسپهبد  شهید حاج قاسم سلیمانی

 در این شماره میخوانیم :

 سردار قاآنی کیست؟         

 انتقام سخت ...         

 خبر آمد ،خبری در راه است...        

 راهت ادمه دارد ...       

 نخل ها ایستاده می میرند.        

 بازخود جهانی ترور سردار        

 



 بسم رب الشهدا و الصدیقن

 ای اهل حرم میر و علمدار نیامد... علمدار نیامد...

دی ماه با شنیدن خبری ناگوار ،نفس در سینه هامان حبس شد. منتظر تکذیب خبببر     89صبح روز 

 بودیم ولی افسوس که خبر واقعی بود .

 حاج قاسم ما دیگر در میانمان نبود. دروغ نگویم ، هنوز هم باورم نمی شود 

همچون یتیمی که در داغ پدر می سوزد ، سوختیم و گریه کردیم ولبی هبیبهبات اگبر ایبن اشب                  

هاآتش درونمان را خاموش کند ، بلکه روز به روز و لحظه به لحظبه در وجبودمبان شبعلبه ور تبر                 

 میشود ...

این شماره از نشریه ، ویژه نامه شهادت حاج قاسم سلیمانی است که امیدواریم مورد توجه شبمبا     

 عزیزان قرار بگیرد.

و در نهایت باید بگویم : سردار اسالم ، علمدار رهبر ، حاج قاسم ، تو رفتی ! خوشا به سعبادتبت !       

 آسوده بخواب ! رهبر تنها نمی ماند ! هنوز هم  حاج قاسم ها زنده اند...

  انتقام سخت در پیش است...             ان شا اهلل                                                       مدیر مسئول             

 

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه علوم 

 پزشکی جیرفت

 مدیر مسئول : محبوبه انجم شعاع

 سردبیر : مریم خسروی 

هیئت تحریریه : زهرا بی نیاز ، فاطمه مقبلی ، 

امین رضا خرمی ، محبوبه انجم شعاع ، سیده 

فاطمه نصیری ، سحر احمدی ، پریسا روایی  ، 

 مریم خسروی

 81تعداد صفحات  : 

 



 این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تأیید کرد دین خدا را.

 یعنی خدا دین خودش را به او تأیید کرد. 

 با ریختن خون عزیز ما، تأیید شد انقالب ما.                   

 این انقالب باید زنده بماند 

 این نهضت باید زنده بماند 

 و زنده ماندنش به این خونریزیهاست..... 

 بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند... 

 .بکشُید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود.

 ما از مرگ نمی ترسیم؛ وشما هم از مرگ ما صرفه ندارید. 

 

 

 دلیل عجز شماست که در سیاهی شب، متفکران ما را می کشید. 



 قصاب های ماهر بین خودشان یک اصطالح معروف دارن به نام «بسم ال... کردن  »یعنی موقع ذبح حیوانات اول ،

 بسم هلل میگویند و قبل از اتمام «بسم هلل الرحمن الرحیم  »کارشان تمام شده و ذبح صورت گرفته؛ 

 بعد از ترور حاج قاسم سلیمانی ) سردار دلها (حضرت آیت هلل خامنه ای ارواحنا فداه در توییتی فقط یک کالم را

 فرموند :«بسم هلل الرحمن الرحیم  ...»

«...In the name of god the beneficent the merciful» 

 وقتی ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، لحظاتی بعد از اقدام به ترور توییت میگذارد تنها با عکس پرچم منفور

 آمریکا،آن هم به نشانه ی اقتدار و وپیروزیش، خبرندارد که باید منتظر باشد ، تابوت آماده کند و سربازانش را گردان

 گردان از خاک سوریه و عراق ویمن خارج کند آن هم نه با اقتدار بلکه با حجم عظیمی از خفت و خواری!

 و حال به یاد سخن رهبر کبیر انقالب می افتم که مقتدرانه فرمودند :«آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند  !»

 این آغاز راه است....

 انشاهلل انتقام سختی گرفته میشود از عامالن این ترور !

 سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی یک فرد نیست بلکه یک  #تفکر است که ملت های خونخواه انتقام سختی را

 خواهند گرفت...

 یک تفکرحسینی و عاشورایی هیچ وقت نه تغییر میکند و نه از بین میرود بلکه ریشه میدواند در جان ملت ها

 میشود فریاد سرکوب گرانه و آزادیخواهانه

 میشود شهادت.....

 میشود آزادسازی قدس و یمن

 میشود ظهور قائم آل محمد «عج  »

 میشود  ایران

 

 # انتقام_سخت
 پریسا روایی



 خبر آمد ،خبری در راه است.....                                               

صبح خبر آسمانی شدن سرداران بزرگ اسالم و جبهه مقاومت توسط شقی ترین ۶؛ ساعت  ۸۹۳۱امروز جمعه سیزدهمین روز از اولین ماه زمستان سال 

 آحاد بشر ، روح جهانیان خفته را بیدار نمود .

 امروز ، روز عجیبی بود ...

 مانیکی از جمعه های انتظار ؛حال و هوای این جمعه مان حال و هوای چند سال قبل شده بود، همان زمانیکه شهدای مدافع حرم را می آوردند ، ه

 زمانیکه مردم عراق و سوریه با تمام وجود منتظر آخرین نور و ذخیره الهی بودند .

 مردم ایران ،نه بلکه جهان ،امروز یک پشتیبان بزرگ را در مقابل خونخواران جهانی از دست دادند .

 عج(مالک اشتر سید علی امروز اورا تنها گذاشت .اما سید دست از هدف خود نمی کشد تا پرچم این انقالب را به دست صاحب اصلی اش امام زمان )

 برساند .

 این جمعه اولین باری بود که با تک تک سلول هایم معنای انتظار را فهمیدم...

 وقتی احساس میکنی که یک پشتیبان بزرگ را از دست داده ای ، نگران از آینده ای میشوی که برای آن رویاها دیده ای ؛اما یک چیزی هست که

 امیدوارت میکند 

 و آن اعتقاد به آمدن کسی هست که میتواند آن آینده را روشن کند ...

روزی که ید امروز جهانیان احساس نیاز به ظهور فردی را کردند که می تواند در مقابل تمام این غارتگری ها وخود خواهی ها و ظلم ها بایستد . به ام

 طنین اال یا اهل العالم انا االمام القائم از مرکز جهان به گوش برسد .

 

 زهرا بی نیاز



 همیشه وقتایی که یه مستند از زمان انقالب می دیدم هم برام عجیب بود  و هم درکش برام سخت بود که مردم چجوری

 خود جوش و یک صدا حرفای دلشون رو ،  اون حرفایی که باید زده میشد ولی  مثل یه بغضی که چنگ میندازه توی

 گلوت و راه نفس کشیدنتو میبنده ، میمونن رو فریاد میزند ...

 فریاد هایی مثل:  

 براد مجاهد شهادتت مبارک... 

 یا برادر شهیدم راهت ادامه دارد.... 

 یا سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن...  

 و ازاین جور شعار ها

 ولی این روزا عجیب برام قابل لمس شده اینکه مردم خود جوش به خیابونا میان و یک صدا  هم فریاد میشن باهم ، زن

 و مرد، پیر و جوون ،راستی و چپی، که بگن و فریاد بزنن که 

 راهت ادامه دارد .... 

 نمیزاریم خونت پایمال بشه و انتقام

 سختی در انتظار جنایت کارانی هست که نامردانه خون گلگونت رو روی زمین ریختن.

 راهت ادامه دارد...
 سیده فاطمه نصیری



 نخل ها ایستاده می میرند....

شهید رو به من کردو گفت:حسین نگاه کن به این نخل ها . نگاه کردم،بیشتر شان بر اثر اصابت گلوله های دشمن سوخته ویا شکستتته 

 بودند...

 گفتم:بله همه سوخته اند..

 گفت: به این کاری ندارم تو خود نخل ها را درست ببین...

 دوباره نگاهی انداختم و گفتم:خب همه خشک شده اند!

 گفت : نه منظورم این نیست...

 گفتم راستش نمیفهمم منظورت چیه؟خب واضح تر صحبت کن!

 گفت:ببین!همه نخل ها ایستاده می میرند

تازه فهمیدم که چه میخواهد بگوید دوباره نگاهی به اطراف انداختم.درست بود،همه نخل های اطراف جاده،سوخته خشکیده، هنتوز پتا 

 برجا بودند...

آن روز باز هم عمق مطلب را درنیافتم اما بعد از شهادت آقا حسین وقتی خوب نشستم و آخرین لحظات را مرورکردم،دیدم واقعا او خود 

 تا آخر ایستاد و سوخت

 برگرفته از کتاب نخل سوخته

به روایت حسین متصدی از همرزم شهیدش ،شهیدمحمد حسین یوسف اللهی،که در اثر بمباران شیمیایی روحش به متلتکتوت اعتلتی 

 پیوست.

 فاطمه مقبلی



 امام رضا )ع(را عهده دار بوده است. ۱۸نصر و لشکر  ۵سردار اسماعیل قاآنی یکی از نظامیان با سابقه ایرانی است که در دوران دفاع مقدس فرماندهی لشکر 

به عضویت سپاه پاسداران درآمد و اوایتل  ۵۱ساله بود و اواخر سال  ۱۲این سردار دوران دفاع مقدس که زاده شهر مشهد است، در دوران پیروزی انقالب جوانی 

امام رضا )ع( و شهید چراغچی فرمانده تیپ امام رضا )ع( در یتک  ۱۸برای آموزش به تهران رفت. به گفته خودش، با شهید خادم الشریعه مؤسس تیپ  ۵۳سال 

 آموزش دیده است. -که االن پادگان امام علی )ع( است -کالس آموزشی در پادگان سعدآباد

کتردستتتان، دث سردار قاآنی بعد از طی دوره های آموزشی به مشهد بازگشت و در مرکز آموزش سپاه به عنوان کادر مشغول به فعالیت شد. ایشان با وقوع حوا

 راهی آن منطقه شد و در جریان مقابله با نیروهای متجاوزگر از خود رشادت های فراوانی به نمایش گذاشت. ۵۳اواسط سال 

امام رضا )ع( را برعهده داشت. سردار قاآنی تا ستال  ۱۸نصر و  ۵تا پایان جنگ در جبهه فعالیت کرد ودر دوران دفاع مقدس فرماندهی یگان های  ۶۲وی از سال 

 نصر را برعهده گرفت. ۵فرمانده تیپ امام رضا )ع( بود و پس از آن فرماندهی لشکر  ۶۶

ادامته  هتم پس از پایان جنگ ایران و عراق سردار قاآنی مدتی به خراسان بازگشت و بعد از تأسیس نیروی قدس سپاه در آن مشغول به خدمت شد که تاکنون

 و در جلسات مناطق علمیاتی شروع شد و تا امروز استمرار یافته بود. ۶۸یافته است. دوستی و همکاری وی با شهید سلیمانی از سال 

 سردار قاآنی برای مدتی نیز معاون اطالعات ستاد مشترک سپاه بود که پس از آن جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه شد.

 ، از سوی مقام معظم رهبری سردار قاآنی به عنوان فرمانده سپاه قدس معرفی شد. ۸۹۳۱دی  ۸۹پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی در تاریخ 

و در یکی از موضع گیری های خود علیه آمریکا و اسرائیل گفته بود: آمریکا و اسراییل کوچک تر از آن هستند که خود را  ۳۹دی سال  ۱۶سردار قاآنی در تاریخ 

 ه است.نیدهمتراز با قدرت نظامی ایران بدانند؛ این قدرت اکنون خود را در کنار مردم مظلوم فلسطین و غزه در قالب موشک و سالح به منصه ظهور رسا

گفته بود: ما وقتی برای دفاع از مسلمانان کشور های اسالمی گام برداشتیتم هتدفتمتان  ۸۹۳۶فروردین  ۸۱فرمانده جدید نیروی قدس سپاه همچنین در تاریخ 

شد تتا ایتران  اعثانجام وظیفه الهی بود و اولین نتیجه اش متوجه خود نظام شد. به برکت دستگیری از مسلمانان خداوند خطراتی را از این کشور دفع کرد و ب

 اسالمی به یک مرکز امنیت و ایجاد امنیت برای دیگر کشور ها تبدیل شود.

 سردار قاآنی کیست ؟؟



 سناتور آمریکایی: ترور ژنرال سلیمانی معادل ترور وزیر دفاع آمریکا است

یک سناتور آمریکایی بر این باور است که ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برای ایران معادل ترور وزیر دفاع 

 آمریکا است

 

ای برای مدیریت تبعات احتمالی  وی در ادامه افزود: سئوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت آمریکا طرح و برنامه

 ها است. ناشی از این اقدام هولناک دارد. این اقدام معادل ترور وزیر دفاع آمریکا توسط ایرانی

رود. اگر یک کشور خارجی وزیر دفاع  مورفی گفت: مشخص نیست که آیا این اقدام ذاتا دفاعی بوده یا اعالن جنگ به شمار می

گیریم و خواستار یک اقدام متناسب با آن خواهیم شد. سلیمانی به عنوان  ما را ترور کند، ما آن را یک اقدام جنگی در نظر می

تواند به مراتب برای آمریکا خطرناک تر باشد. سئوالی که امروز باید از خودمان بپرسیم این است که آیا قاسم  یک شهید می

 سلیمانی زمانی که زنده بود برای آمریکا خطرناک تر بود یا االن که شهید شده است؟

 

 ترور ژنرال سلیمانی معادل ترور وزیر دفاع آمریکا است 

 

 

یک سناتور آمریکایی بر این باور است که ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برای ایران معتادل تترور وزیتر 

 دفاع آمریکا است.

ای برای مدیریت تبعات احتمالی ناشی از  در ادامه افزود: سئوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت آمریکا طرح و برنامه

 ها است. این اقدام هولناک دارد. این اقدام معادل ترور وزیر دفاع آمریکا توسط ایرانی

 

رود. اگر یک کشور خارجی وزیر دفتاع  مورفی گفت: مشخص نیست که آیا این اقدام ذاتا دفاعی بوده یا اعالن جنگ به شمار می

گیریم و خواستار یک اقدام متناسب با آن خواهیم شد. سلیمانی به عتنتوان  ما را ترور کند، ما آن را یک اقدام جنگی در نظر می

تواند به مراتب برای آمریکا خطرناک تر باشد. سئوالی که امروز باید از خودمان بپرسیم این است که آیتا قتاستم  یک شهید می

 سلیمانی زمانی که زنده بود برای آمریکا خطرناک تر بود یا االن که شهید شده است؟



 تولسی گابارد: ترور سردار سلیمانی نقض قانون اساسی آمریکا بود

جمهوری آمتریتکتا تترور ستردار  کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست

سلیمانی را مغایر با قانون اساسی آمریکا دانست و هشدار داد جنگ بتا 

 نیک خواهد بود. ایران در مقابل جنگ در افغانستان و عراق مانند پیک

 کنم رهبر شیعیان بحرین: به سردار سلیمانی افتخار می

ای ضمن محکوم کردن حمله  اهلل شیخ عیسی قاسم در بیانیه آیت

تروریستی آمریکا به فرمانده نیروی قدس سپاه، شهادت وی را به 

 رهبر معظم انقالب و ملت ایران تسلیت گفت.

الوروف: ترور سلیمانی سرشار از عواقب جدی برای صلح و ثبات 

 ای است منطقه

وگو با همتای آمریکایی خود تاکید کرد  وزیر خارجه روسیه در گفت

ها در منطقه  که ترور سردار سلیمانی منجر به دور جدیدی از تنش

 خواهد شد.



مجموعه ی خاطرات سردار سلیمانی از دوران دفاع مقدس)روزی روزگاری(نام دارد که کتاب اول با عنوان)هجوم بته 

ثارهلل)ع(روایت متیتکتنتد.  1۸را از زبان فرمانده ی وقت لشکر  ۸۹۶۸تا اردیبهشت سال  ۸۹۶۲تهاجم(خاطرات بهمن 

 است . ۸۹۶۸کتاب دوم با عنوان)نبرد سید جابر(روایتگر خاطرات این سردار دالور اسالم از اردیبهشت تا تیر ماه سال 

فصل روایت شده است.فصل اول این کتاب در ارتباط با شختصتیتت ۱کتاب دیگر ماجرای)سربازان سردار(است که در 

سردار قاسم سلیمانی و تاثیر حضور ایشان در مقام فرماندهی سپاه قدس است.بخش دوم ان نیز به روایت خاطراتی از 

 شهدای مدافع حرم اختصاص یافته است.

اما کتاب دیگر درباره سردار سلیمانی)ذوالفقار(نام دارد که برشهایی از خاطرات شفاهی حاج قاسم سلیمانی اثر عتلتی 

 اکبر مزد ابادی ست.

این کتاب ها توسط نویسنده ی کرمانی کتب دفاع مقدس عباس میرزایی جمع اوری شده وبته هتمتت متوستسته 

 انتشارات یازهرا)س(منتشر شد.

کتاب)حاج قاسم(هم از مجموعه ی)یاران ناب(از سوی نشر یازهرا)س(منتشر شده بود که مورد استقبال متختاطتبتان 

 قرار گرفت.

در قسمت ابتدایی این کتاب یک زندگی نامه خود نوشت از سردار سلیمانی وجود دارد که به بخشی از فعالیت های او 

در دوران ابتدایی جنگ اشاره میکند.اما در بخشهای دیگر این کتاب بیشتر از سخنرانی ها وخاطرات سردار که مرتبط 

استفاده شده است تا از دل این سخنرانی ها ختاطتراتتی از ستردار  ۵،کربالی 1،کربالی ۱عملیات بزرگ والفجر ۹با 

 سلیمانی و سایر هم رزمانش نقل کند و بدین وسیله شخصیت اورا به مخاطب این کتاب معرفی کند.

 سحر احمدی معرفی کتاب



 وحدت مرز نمی شناسد...

خون نمی شناسد...                        

نژاد و زبان نمیشناسد....                                       

 وحدت عشق می خواهد ....                             اخالص که باشد ،وحدت شکل میگیرد....   

 وحدت ثمره ی درخت اخالص و ایمان است و در سایه ی دین داری و اسالم،شکوفایی وحدت ظهور میکند

 

 این را از از عروج سرداران عزیزمان فهمیدم،که با هم آسمانی شدند






