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چکیده
ترور حاج قاسم فقط ترور یک شخص نبود.
خونخواهی سردار سلیمانی باید جوری باشد که حقیقتا فقدان این مرد بزرگ
را جبران کند .کشتن یک نفر از دشمن هر چقدر هم رده باال جبران ترور
سلیمانی نیست .دستور قرآن این است:
فاقتلوهم حیث ثقفتموهم هر کجا آنها را پیدا کردید بکشیدشان!
یعنی باید کاری کنیم که در هیچ جای دنیا امنیت نداشته باشند
و منافعشان در تمام دنیا به خطر بیفتد.
ضربت متقابل باید سنگین باشد.
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انتقام سخت
بسم الله قاصم الجبار ین

یکی از هشتگ هایی که در این چند روز بعددد اد ادد رد دار
راید ارالم حاج قارم رلیمانی به ادد ت ند می اه و مقام اول
را در ابکه های مجازی به خودش اختصاص داده هشتگ انتقددام
رخت ارت که پس از ا ادد حدداج قارددم بدده ممادبدده مد دم در
ابکه مجازی تبدیل اده.
در اینکه این انتقام،رخت خواهد بود اکی نیست .اگ ه کسددی
در عادم بگه که مثال انتقام فالن عمل را می گی یم ااید مددا ت دیددد
کنیم اما وقتی حض د آقا می گه که انتقام رختی می گی یم نه تن ا
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دورتان بلکه دامنان هم باور می کنند و یقین دارند که بدده فضددل
اد ی این انتقام گ فته خواهد اد و رخت هم خواهد بود.
حاال روادی که ذهن م دم را مشغول ک ده نحوه ی گد فتن ایددن
انتقامه .همه دارند فک می کنند کدده بدده چدده نحددو انتقددام خددواهیم
گ فت؟
اگ میخوایم نحوه ی انتقددام گد فتن از داددمنان حدداج قارددم را
بف یم به نظ م اول بایددد خددود حدداج قارددم را بشنارددیم چد ا کدده
رنگینی این خون ارت که وزن انتقام را مشخص می کنددد .حدداج
قارم رلیمانی که بود؟
آیا انقدری که دامن حاج قارم رلیمانی را می انارد ما آن را
می اناریم؟
« _1دامن اایسته»؛ این دفظی ارت که «ژن ال پت ائوس» رئیس
رابق رتاد مشت ک ارتش آم یکا و مدی کل رددابق رددیا در مددورد
ر دشددک رددلیمانی بکددار میبد د .او حدددود دو رددال پددیش ددی
مصاحبهای به ویژگیهای منحص بدده فد د رقیددم قدرتمندددش در
غ ب آریا اااره ک د و گفت«:قارم رلیمانی ف دی بسیار توانمنددد
و مدب و دامنی اایسته ارت .وی بازی خود را به خوبی انجددام
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میدهد اما این بازی والنی ارت پس اجازه دهید ببنددیم حددواد
چگونه به پیش میرود»
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 _2نشدد یه آم یکددایی «نیویددورک » در رددال  ،۹2بدده ب ررددی
ویژگیهای ف مانده نید وی قدددس رد اه از زبددان مد موران رددیا و
مقاماد ع اقی پ داخت و با بیان اینکه رد دار رددلیمانی بهندددرد
صحبت میکند ،وی را دارای یک کاریزمای ن فته دانست .در ایددن
گزارش «جان ماگوی » افس رابق رازمان ا العاد م کزی آم یکا
(ریا) ،ر دار رلیمانی را قدرتمندددت ین عامددل در خاورمیاندده کدده
کمت کسی چیزی درباره او انیده ،مع فی ک ده ارت.
 _3جان مگوای افس رابق ریا گفته ارت کدده در نبد د ادقصددی
کدده چ ددار رددال پددیش در رددوریه صددورد گ فددت و منج د بدده
بازپسگی ی ا

ارت اتژیک ادقصی تورط ارتددش رددوریه اددد و

نقمه عمفی در جنددگ بددود ،تحددت نظددارد و ف ماندددهی رد دار
رلیمانی بوده ارت و این نب د را «یددک پید وزی بددزری» بد ای او
خواند.

www.mizanonline.com/fa/news/3710331
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 _4زدمای خلیلزاد ،رفی رابق آم یکا در افغانستان نیددز در مددورد
ر دار رددلیمانی گفتدده ارددت« :همانقدددر کدده مقامدداد آم یکددایی
رلیمانی را به جنگاف وزی مت م میکنند ،او در ایجدداد صددلز نیددز
ب ای رریدن به اهدددافش فعددال بددوده ارددت .او در پایدداندادن بدده
درگی یهای نی وهای مقتدی صدر و نی وهددای ع اقددی در بصد ه،
نقشی حیاتی داات ،ت دیدی که میرفت ناآرامیهای آن گست ش
یافته و پیامدهای وخیمی بهویژه بد ای منددابت نفتددی عد ا در پددی
دااته بااد»
 _5در م داد رال جاری نیز خب ررید که نتایج نظ رنجی انجام
اده تورط م کز  Iran.pollب ای «م کز ممادعاد بینادمللی و
امنیتی» دانشگاه م یلند آم یکا نشان میدهد «ر دار قارم
رلیمانی» ،ف مانده نی وی قدس ر اه پارداران انقالب ارالمی
محبوبت ین اخصیت از نگاه م دم ای ان ارت.
این نظ رنجی همچنین نشان میدهد محبوبیت ر دار رلیمانی
بعد از حمله ت وریستی گ وه داعش به مجلس اورای ارالمی
ای ان افزایش یافته ارت.
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این نظ رنجی نشان میدهد که  ۶1درصد از ای انیها نظ اان
درباره ر دار رلیمانی را «بسیار مملوب» توصیف ک دهاند .این
رقم ،نسبت به تاریخ نظ رنجی قبلی در  ۷مه  ۷(2۰1۷اردیب شت
 )13۹۶اش درصد افزایش نشان میدهد 1۷ .درصد دیگ هم
گفتهاند که نظ اان نسبت به وی «تا حدی مملوب» ارت.
 _۶اما عالوه ب آم یکاییها نیز اروپاییها هم توجه زیادی در
چند رال اخی به ر دشک رلیمانی دااتهاند .در می 2۰1۷
(اردیب شت  )۹۶روزنامه دوموند ف انسه ی یک گزارای در
حادیکه عکس در حال نماز خواندن ر دار قارم رلیمانی را به
صورد بزری منتش ک ده بود ،به تع یف و تمجید از ف مانده
نی وی قدس ر اه پارداران پ داخت و وی را «قویت ین م د
خاورمیانه» و «چهگوآرای ای ان» نامید.
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حتما این همه تع یف و تمجید دامنان در مورد حدداج قارددم
رلیمانی ااتیا اما رو نسبت به اناخت بیشددت ایددن اخصددیت

2

www.mizanonline.com/fa/news/371033
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بزری و مادک اات والیت بیشت ک ده .پس بگذارید بیشت ب اتددون
از حاج قارم بگم.
 - 1رلیمانی در  13۶۰با حکم حاج محسددن ریددایی ف مانددده
وقت ر اه پارداران ،به عنوان ف مانده دشددک  41ثددارام منصددوب
اد.
 - 2همچنین از ف ماندهان عملیادهای وادفج هشت ،کد بالی
چ ار و ک بالی پنج نیز بود
 - 3دشک  41ثارام به ف ماندددهی سردار سللمانی

بدده ک مددان

بازگشت و درگی جنگ با اا اری اد که از م زهای ا قی کشور
هدایت میادند.
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 _ 4ایشان تا یک دهه بعد از دفاع مقدس در م زهای ا قی کشور به
مبارزه با اا ار و باندهای مواد مخدر در م زهای ای ان و افغانستان
میپ داخت خدماد او باعث اد که در رال  13۷۶حض د آیتام
خامنهای ف مانده معظم کل قوا مسئودیت نی وی قدس ر اه را به او واگذار
کنند.3
 - 5حاج «قارم رلیمانی» اودین ف ماندهی بود که نشان ذوادفقار
 4را از درتان ف مانده معظم کل قوا دریافت میک د .ف مانده نی وی
قدس ر اه پیش از این نیز به وارمه ف ماندهی دشک  41ثارام در
رالهای دفاع مقدس  3نشان فتز دریافت ک ده بود
 - ۶سردار سمانی

در ب من  13۸۹از

ف حض د آقا،

ف مانده کل قوا ،درجه ر دشک ی (باالت ین درجه نظامی در ای ان)
را دریافت ک د.
خم به نظ اما انتقام خون همچین اخصیتی که ما تازه
عناوین گواه ای از افتخاراتش را بیان ک دیم باید چگونه بااه؟

www.yjc.ir 3
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نشان «ذوالفقار» ٬عاال

فر انده عام کل قیا اعطاء

ترین نشاان نااا
شید

ا ا

کا

از
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آم یکایی ها خوب می دونند که وزن این اخصیت انقدر زیاد
هست که اگ کل ر بازهااونم به خاک و خون کشیده بشه باز
هم انتقام یک تارموی حاج قارم رلیمانی نخواهد بود .واره
همین هم بدجوری ت ریدند.
در خب ها دیدم امی ر تیپ پوردرتان گفته بعد از ت ور ر دار
رلیمانی آم یکاییها  1۶کشور را وارمه ق ار دادند تا ای انیها
کاری نکنند یا اگ کاری هم میکنند یکی از ر ان آم یکا را ت ور
کنند.

5

ت ور حاج قارم فقط ت ور یک اخص نبود .خونخواهی ر دار
رلیمانی باید جوری بااد که حقیقتا فقدان این م د بزری را
جب ان کند .کشتن یک نف از دامن ه چقدر هم رده باال جب ان
ت ور رلیمانی نیست .پس این انتقام چگونه باید بااد؟
ث
حیْ ُ
ث ثَقِفْتُمُو ُهمْ وَ أَخْ ِجُو ُهمْ ِمنْ َ
حیْ ُ
ق آن می گوید وَ اقْتُلُو ُهمْ َ
أَخْ َجُوکُمْ َو ادْفِتْنَةُ أَاَدُّ مِنَ ادْقَتْل

۶

ه کجا آن ا را پیدا ک دید

بکشیداان! یعنی باید کاری کنیم که در هیچ جای دنیا امنیت

masf 5
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ندااته بااند و منافعشان در تمام دنیا به خم بیفتد .ی بت متقابل
باید رنگین بااد.
در کنگ ه ا ید عماد مغنیه ر دار رلیمانی یک صحبتی دارند
که درباره کیفیت این انتقام به ما کد می ده .خیلی صحبت عجیبی
ک ده حاج قارم .ف موده :دامن میداند اما باید با جدیت بداند که
قصاص خون عماد مغنیه الیک مواک و کشتن یک نف نیست،
قصاص این خونها نابودی رژیم ص یونیستی ارت و دامن
میداند که این یک ام حتمی ارت این وعده اد ی ارت که حتماً
تحقق پیدا خواهد ک د.
پس ما در انتقام خون ا ید قارم رلیمانی باید به دنبال این
باایم که ار ائیل را از صفحه روزگار حذف کنیم و نام از ار ائیل
باقی نگذاریم.
م ا تن ا زمانی میتوانیم این کار را بکنیم که اگ ای ان ما و م دم و
ملت مقاوم ما پشت ر رهب ی نشان بدهند که مقاومند و انتقام
رختبگی هستند ،اتفاقاد بسیار روانی در ا ف رخ دادن ارت.
رهب ما ح ف حساب و انقالبی میزنه ،ح ف ریاری نمیزنه.
وقتی ایشان گفته «انتقام رخت در پیش ارت» این را باید م دم،
دانشجوها و نخبگان تک ار کنند.
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باید عماروار درت به قبضه امشی نشان بدیم به رهب که "اهل
انتقام رخت" هستیم .ه جور که می تونیم ودو با فعادیت مثبت در
فضای مجازی حتی در حد یک تصوی پ وفایل به ج ان اعالم
کنیم که ما در راه خونخواهی مادک اات زمانمان پشت رید علی
ایستاده ایم .آن موقت ارت که در اُ ُف یک اتفا بزری خواهیم
بود .حوادثی که فک میک دیم رادیانی ب ای آن ا باید بگذرد،
بخوارت خدا ممکن ارت در آرتانه آن ق ار بگی یم.ان ااام...
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