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 ﴾۱۱سوره تغابن آيه ﴿ عَلِیمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ قَلْبَهُ يَهْدِ بِاللَّهِ يُؤْمِنْ وَمَنْ اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا مُصِیبَةٍ مِنْ أَصَابَ مَا

 [كه ست]خدا و آورد راه به را دلش بگرود خدا به كه كسى و نرسد خدا اذن به جز مصیبتى هیچ

 داناست. چیزى هر به

دست  وطنان ازداشت یاد و خاطره عزیزان و همبسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن گرامیین مواضع شورای تبی

مه ف و عرض تسلیت به هیکی –سپهبد شهید سلیمانی و سقوط هواپیمای مسافربری تهران پیکر رفته در حادثه تشییع 

 ارواحکند همه ما داغدار این غم بزرگ هستیم و از خداوند متعال، رحمت و مغفرت الهی را برای اعالم می عزیز، میهنانهم

 یم:برسانگرامی ویان جشما مردم و دانشایع اخیر، نکاتی چند را به چنین الزم است پیرو وقکنیم. همدرگذشتگان طلب می

شهر کشور خودمان نشان از زنده بودن انقالب  4های کشور عراق و شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرپیکر تشییع میلیونی  -1

خواهند انقالب و محبوبیت اسالم را چنان میخواستند و همای میاسالمی در منطقه و جمهوری اسالمی است. همانطور که عده

نار این حماسه، اتفاقی افتاد که اما در ک ها به جهانیان اثبات شد.در این کشور مرده و از دست رفته نشان دهند، عکس حرف آن

ای که حاضر در مراسم همچون تیر زهرآلودی بر پیکرمان نشست. حادثهنفر از افراد  06حال همه ما را دگرگون کرد. خبر فوت 

ای صورت نپذیرفته است. مطالبه اصلی نیز سازیشفافچنان و بعد از گذشت چند روز، گزارشی از آن به مردم ارائه نشده و هم

، مردمجاست. باید علت حادثه مشخص، از تکرار آن جلوگیری و با خاطیان برخورد شود تا شبهات و سواالت و انتظارات همین

 است که بدترین اتفاق، در سکوت از کنار آن گذشتن است.بدیهی این حادثه برطرف شود.های اصلی این نظام، نسبت به سرمایه

ایاالت متحده در عراق، مشت محکمی بر دهان  تروریستی االسد رژیمران پایگاه عینباسیلی سپاه پاسداران یعنی موشک -2

یری و حتی توانایی رهگ)!(  تمامی کشورها اثبات کند آمریکای ترسناک هایتا به ملت بود استکبار جهانی و هیمنه پوشالی آن

و وده سابقه باز جنگ جهانی دوم تا کنون بی بارانی کههای ایرانی نداشته است. موشکشلیک یک تیر را هم به سمت موشک

 هایش همین؛ در حالی که جمهوری اسالمی فقط یکی از سیلینکرده استهایش حتی کشوری نگاه چپ به آمریکا و پایگاه

 !آمریکا جرئت نکرد خبرنگاران را به آنجا راه بدهد و آماری از تلفات منتشر کند تروریستی بارانی بود که حتی رژیمموشک

ایم! ساعت بررسی، ریاست جمهوری خبیث ایاالت متحده اعالم کرد همه چیز خوب است و تلفاتی نداده 26هرچند که بعد از 

البته نباید فراموش کرد که این فقط یک سیلی بود و انتقام سخت تازه شروع شده است! انتقام سخت یک رویداد نیست بلکه 

 ریکا از منطقه است.یک روند است و ماحصل این روند اخراج آم

 ۷3۷ بوئینگ مسافربری هواپیمای فروند یک سقوط دلخراش حادثههای آمریکا، ساعاتی پس از حمله موشکی به پایگاه -3

ای . حادثهمان فرو بردو ما را دوباره در غم از دست دادن عزیزان کرد اوکراین، بار دیگر کام ملت ایران را تلخ کشور هوایی خطوط

کل نیروهای مسلح کشور مشخص شد به علت خطای انسانی پدافند غرب تهران اتفاق افتاده  روز، طی اطالعیه ستاد 3که بعد از 

م در هنگامی که کشور در شرایط هشدار ( عدم لغو پروازهای مسافربری آن ه1نکته حائز اهمیت است.  دواست. در این حادثه 

 نظامی درخواست هاینیرو که شرایطی ی آن تاکنون داده نشده است. درباشد و پاسخی براجنگی قرار دارد جای سوال میو 

اعالم بررسی و ( هرچند که به نسبت وقایع مشابه، 2کرد؟ می لغو را پروازها باید مسئول نهاد کدام داشتند؛ را هاپرواز تعطیلی

ای و صداوسیمای کشور با هرگونه فرضی به قضیه روز فعالین رسانه 3مقصرین حادثه از سرعت خوبی برخوردار بود اما نزدیک به 



ای به نگریستند به جز فرضی که در بهت و حیرت همگان قطعی شد. همین بهت و حیرت، باعث شد تا احتماال ضربه اساسیمی

 ن را کنترل کرد.شد آای بهتر به خوبی میه با مدیریت رسانهاعتماد عمومی مردم وارد شود ک

حضور شجاعانه و مدبرانه سردار زنیم! همان چیزی که مدام از ژاپن، سرکوفتش را میپذیری است! مسئولیتفرهنگ مساله،  -4

 به عهده گرفتن اشتباهپذیرفت. انجام ها اقدام خوبی بود که ان و رسانهزاده، فرماندهی هوافضای سپاه، در برابر خبرنگارحاجی

یک نیرو توسط فرماندهی و خرج کردن از آبروی خود کار هرکسی نیست، آن هم در شرایطی که نیروی نظامی کشور آماج 

بنزین به یکباره  ،ای داخلی و خارجی قرار دارد. موارد مشابهی وجود داشته است که در یک شبای و غیررسانهحمالت رسانه

با خنده مسئولیت تصمیم دولت خود را نپذیرفته، آن را به گردن  ،تفاوتییس جمهور محترم کشور در عین بیگران شده و ری

از کنار قضیه رد شده است! و یا در بحث کارت سوخت،  "!من خودم هم صبح جمعه متوجه شدم "نظام انداخته و با گفتن جمله 

ن اند با ایخت نموده و بعد از چند سال دوباره به این طرح رجوع نمودهآقای زنگنه، وزیر نفت کشورمان، اقدام به حذف کارت سو

در حالی که هیچکس مسئولیت  ؛المال گذاشتی بیتهزار میلیارد تومانی را بر پیکره 166تفاوت که حذف کارت سوخت خسارت 

 د!شومواجه با مردم مشخص و عیان میاینگونه موارد و در  ری و غیرانقالبی داین اتفاق را قبول نکرد! تفاوت تفکر انقالب

ال اما سو عدم تکرار این اتفاق است.واضح است که مطالبه اصلی، رسیدگی و برخورد با خاطیان حادثه سقوط هواپیما و  -5

خواهی برای خون ،اصلی اینجاست؛ آیا پاره کردن عکس و پوستر شهید حاج قاسم سلیمانی، توهین به رهبری و دعوت به تجمع

شود و طبق شواهد وی در حال باختگان هواپیماست؟ تجمعی که دیروز در آن سفیر انگلیس خبیث در آن دستگیر میجان

مردمی است؟ آیا تجمعی که بعد از آن، ترامپ قمازباز توییت فارسی  ،هدایت لیدرهای جمعیت و پخش زنده این تجمع بوده

عی بوده است، تجمعی مردمی است؟ آیا تجم د از آن همه تهدید و تحریم()بع کند همواره در کنار مردم ایراند و ادعا مینزمی

کنندگان نه از تجمعتجمعی مردمی است؟ شود، پاره میشدیم، که در آن، عکس سپهبد شهیدمان، که کاش ما فدایی او می

م ست که بازهواضح اوطنانمان ناراحت نیستند، بلکه از اشتباه فرزندان وطن خوشحال هستند! سقوط هواپیما و نه از مرگ هم

چنان برای آسایش و آرامش این مردم و مملکت ها و بالهای گوناگون و جدیدی خواهد شد و دشمنان هماین کشور آماج فتنه

توسط عمال داخلی استکبار از  ،های سربازان آمریکاییاست این است که قرار است انتقام جنازه مشخصچه آنها دارند! نقشه

 این مردم گرفته شود.

ه چنان ادامدر پایان الزم به ذکر است که این راه شهید سلیمانی که همان مسیر انقالب و اعتالی این مردم بوده است، هم -0

تا ترور  1306دارد و خواهد داشت. این انقالب روزهای پرمخاطره را کم ندیده است. از سقوط خرمشهر تا ترورهای تابستان 

های سرخ و سفید به اهتزاز پرچم اسالم باید بر سر کاخ"چه خوب فرمود پیر خمین که  .88فتنه  تا سپهد شهید صیاد شیرازی و

 این مسیر، مقدمه حکومت جهانی حضرت حجت است و قطعا قرار نیست به سادگی طی طریق نماییم. ".یددرآ

 

 ﴾۱11سوره بقره، آيه ﴿ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِنَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنَ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

 آزمايیم مى محصوالت و جانها و اموال در كاهشى و گرسنگى و ترس[ قبیل] از چیزى به را شما قطعا و

 را. شكیبايان ده مژده و
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