
ارگان رمسی بسیج دانشگاه هتران

ویژه مرامس تشییع هشیدحاج قامس سلیماین

پیــش از وقــوع ایــن حادثــه نیــز، انتظــار شــهادت 
حــاج قاســم را داشــتیم، چــرا کــه نیــک می دانیــم، 
ــدان  ــت مجاه ــدا و عاقب ــردان خ ــر م ــهادت هن ش
راه حــق اســت. شــهید ســلیمانی، پــس از چندیــن 
دهــه مجاهــدت در راه خــدا و فتوحــات بســیار 
ــود  ــه آرزوی خ ــرانجام ب ــرد، س ــای نب در صحنه ه
بــه  )ع(،  عنایــت سیدالشــهدا  تحــت  و  رســید 
ــت،  ــم اس ــروز مه ــه ام ــد. آن چ ــل آم ــهادت نائ ش
ــون  ــداری از خ ــلیمانی و پاس ــهید س ــه راه ش ادام
اوســت. خــط شــهید ســلیمانی، همــان خــط 
اصولــی دفــاع از مســتضعفین اســت کــه همــه مــا 
موظــف بــه پاســداری از آن هســتیم. برکــت خــون 
ایــن شــهید عزیــز، رویــش سلیمانی هاســت کــه در 
آینــده ای نزدیــک، کار اســتکبار جهانــی را یکســره 

ــرد. ــد ک خواه
اوال  اســامی،  مقاومــت  فرماندهــان  تــرور 
نشــان دهنده شکســت دشــمن و دســت و پــا 
ــت  ــده خباث ــا نمایانن ــت. ثانی ــر اوس ــای آخ زدن ه
ــخ،  ــول تاری ــه در ط ــم امریکاســت ک ــت رژی و رذال
نمونه هــای مکــرر دیگــری از ایــن دســت جنایــات، 
ــن  ــه ای ــان ک ــا آن ــن مدعاســت. ام ــر ای شــاهدی ب
ــور  ــس جمه ــخص رئی ــه ش ــه را ب ــدام وقیحان اق
ــدگان  ــان بزک کنن ــد، هم ــل می دهن ــکا تقلی امری
همیشــگی چهــره امریــکا هســتند کــه امــروز، راه را 
ــد  ــد و چــاره ای نمی بینن ــر خــود ســخت می بینن ب
جــز نســبت دادن ایــن حادثــه بــه شــخص ترامــپ و 
مبــرا دانســتن دیگــر اجــزای ایــن رژیم تروریســتی. 
وجــود همیــن تفکــر اســت کــه بــا اقدامــات خــود، 
تصویــری از جمهــوری اســامی ایــران بــه دشــمن 
ــمنان  ــاس آن، دش ــه براس ــت ک ــرده اس ــه ک ارائ
وقیحانــه دســت بــه جنایاتــی اینچنینــی می زننــد.

اما، شما ، مسئولین جمهوری اسامی ایران!
بدانید،

ــران  ــت ای ــاد مل ــا آح ــراه ب ــجویان، هم ــروز، دانش  ام
و دیگــر ملــل مســتضعف، بــا چشــمانی اشــک بار 
ــه  ــبت ب ــم نس ــه از خش ــره ای برافروخت ــه چه و البت
امریــکا و ایــادی خارجــی و داخلــی اش، خواســتار 
ــران  برخــورد ســخت و صریــح جمهــوری اســامی ای
ــهدای  ــون ش ــری خ ــزرگ و انتقام گی ــیطان ب ــا ش ب
ــان  ــط اع ــه فق ــکا، ن ــدام امری ــد. اق محــور مقاومت ان
جنــگ نظامــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران، کــه 
ــل مســتضعف  ــه مل ــت و هم ــه مقاوم ــه کل جبه علی
ــع  ــخی قاط ــر پاس ــه اگ ــت ک ــی اس ــن بدیه ــود. ای ب
ــدام  ــن اق ــه ای ــران ب ــوری اســامی ای ــب جمه از جان
داده نشــود، مســیر بــرای ادامــه ایــن جنایــات، 
ــدگار نصیــب مــا،  ــر خواهــد شــد و ذلتــی مان هموارت
ــروج  ــه . خ ــا الذل ــات من ــان و هیه ــتضعفین جه مس
ــش،  ــکا و همپیمانان ــا امری ــی ب ــدات بین الملل از معاه
امــروز امــری بدیهــی و مطالبــه آن از مســئولین، 
ــران اســت.  ــت ای شــرم آور و موجــب کســر شــأن مل
ــکا و  ــدام امری ــس اق ــخی از جن ــروز، پاس ــه ام مطالب
ــده از  ــه وارد ش ــدازه ضرب ــه ان ــه ای ب وارد آوردن ضرب
جانــب دشــمن اســت، نــه اعــام مواضــع چنــد پهلــو، 
کلیشــه ای و ضعیــف و اکتفــا بــه آن هــا. اخــراج کامــل 
تروریســت های امریکایــی از منطقــه، اولیــن خواســت 
ملــت ایــران اســت کــه بایــد محقــق شــود. امــروز اگــر 
ــان  ــکا و در هم ــدام امری ــس اق ــران از جن ــش ای واکن
ــردن  ــر گ ــت ب ــهدای مقاوم ــون ش ــد، خ ــدازه نباش ان
مســئولین مربوطــه و تبعــات اقدامــات بعــدی امریــکا، 

ــت. ــده آن هاس برعه
ــی معظــم  ــه فرمانده ــی خطــاب ب ــه پایان ــا جمل و ام

ــوا! کل ق

بدانیــد و آگاه باشــید کــه امروز، بســیجیان دانشــجوی 
شــما، آمادگــی خــود را بــرای اعــزام بــه صحنــه نبــرد 
نظامــی بــا همــه مســتکبرین جهــان و در راس آن هــا 
امریــکای جنایتــکار و رژیــم صهیونیســتی محضرتــان 
اعــام مــی دارنــد. اینــک کــف خواســته مــا، اخــراج 
مــزدوران جنایتــکار آمریــکا از منطقــه و پــاک کــردن 
ــتی  ــم صهیونیس ــود رژی ــوث وج ــی از ل ــه گیت صحن
ــی را ســخت  ــرد نهای ــه نب ــد ک ــی دان ــدا م اســت. خ
چشــم انتظاریــم و هــر روزمــان را بــه امیــد اذن جهــاد 
ــران  ــتکبران را وی ــن و مس ــا کاخ ظالمی ــان ت حضرتت
ــربازان دانشــجویتان  ــه س ــان راحــت ک ــم. خیالت کنی
ــت.  ــر شماس ــر، ام ــد و ام ــان ان ــق فرمانت ــاده تحق آم
آمــاده ایــم کــه منطقــه را جهنــم جنایتــکاران ســازیم 
و کاری کنیــم کــه از تــرس انتقــام مــا خــواب نداشــته 

باشــند. و آن روز، بــه لطــف خــدا دور نباشــد...
و لینصرن اهلل من ینصره...

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

آماده ایم برای انتقام سخت
بیانیه بسیج دانشگاه هتران در یپ جنایت اخیر آمریکا و هشادت رسدار سلیماین

#توئیت_نوشت

نرشیه سپیدار

#انتقام_سخت تکنولوژی دور کردن تهدید جنگ است. جنگ 

نتیجه انتقام نیست، نتیجه عدم اقتدار است. تاریخ آمریکا نشان 

میدهد این کشور هیچگاه با یک #مقتدر_منتقم نجنگیده است

سید حسن نرصالله: قصاص عادالنه ما امروز برای قاسم سلیامنی، 

عامد مغنیه،عباس موسوی،راغب حرب،مصطفی بدرالدین،ابومهدی 

املهندس و همه شهدای مقاومت خواهد بود.

#انتقام_سخت

به امثال تاجزاده ها میگیم نتایج رفاه و صلحتون با آمریکا رو 

دیدیم. دیگه دورتون متوم شده. این بار میخوایم اقتدار انتقام را 

بچشیم.

#انتقام_سخت

آمریکا برای روز های بعد از جنایت روی بلندگوهای خود در داخل 

حساب باز کرده.

بلندگوهایی که امروز انتقام نگرفنت را توجیه میکنند و  بعد کم کم 

در اصل حرکت حاج قاسم هم تشکیک میکنند. ظاهرا #تاجزاده 

چراغ اول را روشن کرده.



ــا  ــا ت ــی ه ــود در تاریک ــوری ب ــم ن ــاج قاس ــهادت ح ش
ــایه  ــن س ــار رود ای ــود و کن ــن ش ــود. روش ــن ش روش
ــاخته  ــان س ــره برایم ــالین مذاک ــس پوش ــه از جن ای ک
ــط  ــت و فق ــح اس ــای صل ــان ج ــا جه ــه گوی ــد ک بودن
ــم و اندکــی زندگــی  ــار بگذاری ــازی هــا را کن ــد لجب بای
را ســاده تــر بگیریــم. مگــر رفــاه نمیخواهیــد؟ میدانیــد 
ــگ  ــه اش جن ــن نتیج ــمن ریخت ــن دش ــه دام ــش ب آت
اســت و جنــگ هــم یعنــی زوال و نابــودی رفــاه و تنگــی 

ــز! ــی شــدن همــه چی معیشــت و کوپن
امــروز روشــن شــد جهــان فقــط جــای جنــگ اســت و 
ــه  ــرای کســی اســت کــه تمــام تمرکــزش ب پیــروزی ب
صحنــه نبــرد باشــد. همــه، ســاح ها را کشــیده اند 
ــه  ــان، آنک ــن می ــته اند. در ای ــه گذاش ــای در عرص و پ
بیــش از همــه شمشــیر میزنــد و تقــا می کنــد  ترامــپ 
ــش  ــه حلقوم ــان ب ــه ج ــی ک ــه آن ــر همیش ــت. آخ اس
ــر  ــوی مــرگ را حــس کنــد، محکم ت رســیده باشــد و ب
ــده می شــود کــه تمــام  ــد امــا کســی برن شمشــیر میزن

ــر صحنــه نبــرد باشــد. تمرکــزش ب
اینکــه روی مســئله تمرکــز بــر جنــگ تأکیــد می کنــم 
بــه ایــن خاطــر اســت کــه مــا کمتــر بــه بعــد اقتصــادی 
و داخلــی جنــگ بهــا داده ایــم.  حتــی اگــر یــک گلولــه 
هــم شــلیک نشــود آنکــه به خوبــی تحــوالت اقتصــادی 
ــگ  ــک جن ــت را ی ــد وضعی ــل کن ــه ای را تحلی و منطق
ــار  ــاع تمام عی ــار دف ــه تمام عی ــد. حمل ــار می یاب تمام عی
ــدید  ــکا درش ــادی آمری ــرم اقتص ــه ن ــد. حمل می خواه
تریــن نوعــش دنبــال می شــود و در مقابــل اقــدام 
جنگــی اقتصــادی ایــران در ضعیف تریــن شــکلش. 
ــت  ــی دول ــور یعن ــادی کش ــه اقتص ــه رأس جبه چراک
ــان  ــدارد. جه ــادی ن ــی اعتق ــت جنگ ــه وضعی ــًا ب اص
جــای صلــح اســت و بایــد بــا مذاکــره مشــکات کشــور 
را حــل کــرد. ایــن اســت کــه هیــچ اقدامــی در راســتای 
ــرای  ــا همســایگان ب ــد ب ــی، پیون ــی داخل ــد همگان تولی
ــاختی  ــرات زیرس ــرای تغیی ــه ب ــتن بودج ــارت، بس تج
ــده  ــرف فرمان ــی، ح ــاد مقاومت ــود. اقتص ــام نمی ش انج

ــد. ــن می مان ــم، زمی ــاج قاس ح
شــهادت حــاج قاســم پیــام روشــنی دارد. حــرف آخــر 
ــاز دارد  ــئولینی نی ــور مس ــن اول زد. کش ــد همی را بای
ــود را  ــند و خ ــکا باش ــمن آمری ــدان دش ــن دن ــه از ب ک
ــروز عرصــه  ــه ام ــد چراک ــه جنــگ حــس کنن در صحن
ــر  ــرداران خوش فک ــی و س ــرد جنگ ــور م ــاد کش اقتص
ــه  ــی ب ــرد جنگ ــی م ــود یک ــاز دارد. فرم ــوان نی و ج
از صــد هــزار. گاه انتخابــات نزدیــک اســت. شــاید 
ــان  ــف نش ــم و ضع ــتاده بودی ــم ایس ــل محک ــر از قب اگ
ــه  ــد چ ــم نمی ش ــد ه ــی تهدی ــران حت ــم ای نمی دادی
ــه اینکــه ســردار بزرگــش تــرور شــود. بوقچــی  رســد ب
هــای صلح طلــب داخلــی چنــد روزی هســت بلندگوهــا 
ــمن  ــل دش ــکوت در مقاب ــاد س ــد و فری ــد کرده ان را بلن
ــان  ــت. جه ــتر نیس ــز بیش ــتدالل یک چی ــد. اس می دهن
جــای صلــح اســت و هــدف رفــاه مــردم. رفــاه را البتــه 
ــت. ــت اس ــان اوج ذل ــم. رفاهش ــاله دیده ای ــن چندس ای

در  مطــرح  بحث هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ــن  ــی ای ــی سیاس ــل و روانشناس ــط بین المل رواب
پرســش اســت کــه آیــا سیاســت های کلــی 
ــور  ــخص اول آن کش ــر ش ــا تغیی ــور ب ــک کش ی
ــت  ــا ثاب ــود و ی ــر می ش ــر کان منج ــه تغیی ب
ــداق  ــه مص ــه ب ــا توج ــی ب ــه عبارت ــد؟ ب می مان
ــخصی  ــکا ش ــور آمری ــر رئیس جمه ــش رو اگ پی
به غیــراز ترامــپ بــود جرئــت و یــا حماقــت 
ــرای پاســخ  چنیــن اعــام جنگــی را می کــرد؟ ب
ــم  ــاز هســت بدانی ــدا نی ــن پرســش در ابت ــه ای ب
ــدام ترامــپ ناشــی از یــک تصمیــم  ــن اق کــه ای
تکمیل کننــده ی  یــا  ســت  انفــرادی  کامــًا 
اســت.  ایاالت متحــده  کلــی  سیاســت های 
ترامــپ دو روز قبــل از شــهادت ســردار ســلیمانی 
بــا نتانیاهــو نخســت وزیر اســرائیل گفت وگــو 
ــل از  ــاعت قب ــو ۴۸س ــی پامپئ ــد.از طرف می کن
ــا برخــی رهبــران می گیــرد  ــی ب ــرور تماس های ت
بامــداد  از  بعــد  همچنــان  تماس هــا  ایــن  و 
ــه ی  ــن روزنام ــه دارد. همچنی ــم ادام ــه ه جمع
ــد ترامــپ«  ــد: »دونال لس آنجلــس تایمــز می گوی
توجیهــی  جلســه  در  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــک  ــر تحری ــی اش و تحــت تأثی ــی مل ــم امنیت تی
مشــاوران ضدایرانــی خــود، گزینــه تــرور نظامــی 

ــرد. ــاب ک ــلیمانی را انتخ ــم س قاس
ــه  ــرد ک ــت ک ــور برداش ــوان این ط ــاً می ت نتیجت
شــخص  تصمیم گیــری  حاصــل  اقــدام  ایــن 
کلــی  اجمــاع  حاصــل  نیســت،بلکه  ترامــپ 
ــه  ــت.اجماعی ک ــده اس ــت های ایاالت متح سیاس
ــد  ــت می دان ــام را درس ــه ی برج ــان گزین یک زم
و زمانــی دیگــر تــرور را انتخــاب می کنــد و همــه 

این هــا باهــدف ضربــه زدن بــه جمهــوری اســامی 
ــد کــه ایــاالت در ایــن پــروژه  اســت. ناگفتــه نمان
بعضــاً تاش هــای واهــی قبلــی خــودش را نقــض 
ــکا  ــر امری ــاه اخی ــد م ــن چن ــت. در ای ــرده اس ک
تمــام تــاش خــود را کــرد تــا بتوانــد بیــن مــردم 
عــراق و ایــران شــکاف عمیقــی را ایجــاد کنــد امــا 
ــلیمانی و  ــردار س ــان س ــرار دادن هم زم ــدف ق باه
ابــو مهــدی المهنــدس فرمانــده حشــد الشــعبی در 
ــن دو روز شــاهد عــزاداری و همــدردی بیشــتر  ای
ــک  ــد ی ــاً می توان ــه قطع ــم ک ــران بودی ــراق و ای ع
اشــتباه در پــازل فکــری ایاالت متحــده تلقــی 
ــع  ــی از مناف ــکا ترکیب ــرای آمری ــئله ب ــود. مس ش
و ذهنیت هاســت. نفــوذ و قدرتــش در منطقــه 
نفت خیــز خاورمیانــه در حــال کــم شــدن اســت و 
از طرفــی ذهنیــت و تفکــر ضــد اســتکباری اســام 
نــاب در حــال گســترش و ســلطه بــر ســرمایه داری 
ــه  ــکا ب ــث میشــود آمری ــل باع ــن دوعام اســت. ای
تکاپــو بیفتــد. امــا میبینیــم اقداماتــش بــا تحلیــل 
ــراق  ــران و ع ــردم ای ــط از م ــای غل و پیش فرض ه

انجــام میشــود.
ــن  ــی ای ــه در ط ــزی ک ــر آن چی ــال حاض در ح
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــر اس ــخ مدنظ ــه ی تل حادث
سیاســتمداران بایــد بداننــد کــه دشــمنی ایــران و 
امریــکا ازلحــاظ فنــی وابســته بــه اشــخاص نیســت 
ــور  ــی در دو کش ــتم کل ــمنی دو سیس ــه دش بلک
اســت کــه تــا اآلن قــدرت ایــران به عنــوان عاملــی 
ــکا  ــی امری ــای این چنین ــع حماقت ه ــده مان بازدارن
ــیاری از  ــور بس ــاف تص ــا برخ ــده است.چه بس ش
ــم وزن از  ــخت و ه ــی س ــود واکنش ــردان نب دولتم
ــه جنــگ در آینــده شــود. ــران، منجــر ب ســوی ای

یکی مرد جنگی به  
از صد هزار

جنگ اقتصادی کشور، مرد جنیگ میخواهد!

دولت آمریکا؟   یا ترامپ؟
اب چه کیس طرف هستیم؟

ــوری  ــام جمه ــاالی نظ ــئولین ب ــر از مس ــار دیگ ــن ب م

اســامی می خواهــم کــه از هیــچ کــس و از هیــچ 

را  کمرهــا  و  نرتســند  بــزرگ  خــدای  جــز  چیــز 

ببندنــد و دســت از مبــارزه و جهــاد علیــه فســاد 

غــرب  داری  رسمایــه  فحشــای  و و 

پوچــی و تجــاوز کمونیــزم نکشــند 

کــه مــا هنــوز در قدمهــای اول مبــارزه جهانــی خــود علیــه 

رشقیــم. و  غــرب 

ــواران  ــراً از جهانخ ــا ظاه ــه م ــت ک ــن اس ــش از ای ــر بی مگ

شکســت می خوریــم و نابــود می شــویم؟ مگــر بیــش از 

ایــن اســت کــه مــا را در دنیــا بــه خشــونت و تحجــر معرفــی 

ــادی  ــوذ ای ــا نف ــه ب ــت ک ــن اس ــش از ای ــر بی ــد؟ مگ می کنن

قاتــل و منحــرف خــود در محافــل و منــازل، عــزت اســام و 

ــن اســت  ــش از ای ــر بی ــد؟ مگ مســلمین را پایکــوب می کنن

کــه فرزنــدان عزیــز اســام نــاب محمــدی در رسارس جهــان 

بــر چوبه هــای دار می رونــد؟ مگــر بیــش از ایــن اســت کــه 

زنــان و فرزنــدان خردســال حــزب اللــه در جهــان بــه اســارت 

گرفتــه می شــوند؟ بگــذار دنیــای پســت مادیــت بــا مــا 

چنیــن کنــد ولــی مــا بــه وظیفــه اســامی خــود عمــل کنیــم.

ــران  ــردم ای ــام و م ــئوالن نظ ــه مس ــم هم ــاز می گوی ــن ب م

بایــد بداننــد کــه غــرب و رشق تــا شــا را از هویــت 

اســامی تان - بــه خیــال خــام خودشــان - بیــرون نربنــد، آرام 

ــنود  ــاوزان خش ــا متج ــاط ب ــه از ارتب ــت. ن ــد نشس نخواهن

ــه  ــور، همیش ــان رنج ــا آن ــاط ب ــع ارتب ــه از قط ــوید و ن ش

ــاز بــه دشــمنان خیــره شــوید  ــا چشــانی ب ــا بصیــرت و ب ب

ــه ای  ــد، لحظ ــر آرام گذاری ــه اگ ــد ک ــان را آرام نگذاری و آن

منی گذارنــد. آرامتــان 
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