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چکیده
انساا همیشاا اآ آد شاجا وششام میادچ ارا مرد ما ساردار سانیمان را
دوست دارندچ اش شجا است
حسین وراآی روی واکریز راه م رفتچ گفتند این کار وشدکش نیست؟
گفت من میدانم ک میرو !
در صشرت کا دشمنا ترسش کا رهبر با آنها دیشانا میگش ید در اتاق های وشد
م نشینند تش ییت میزنند و با پهپاد اآ راه دور نامردی میزنندچ همین ترسم
باعث م ششد کا اشتباه کندچ و بعد پشیما ششدچ مثل آ کس کا وانا ی
فاطما آهرا را آتم آد و بعد وشدش گفت کاش آ کار را نم کرد چ
امروآ دشامن ما اآ ترسام تما کارکنانم را اآ منطقا وارج م کند اما هیچ
راه فراری نیست و ما آنها را با سزای عمنشا م رسانیم
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نترسیدن از مرگ
بسم الله قاصم الجبار ین
(لحن استهزاء) وقت آمریکا در یک جنگ شبیا ساآی شده اآ طرف
وشدش اآ دشمن فرض شکست میخشرهچ
نشریا نشنال اینترست درگزارش اآ جنگ شبیا ساآی شده آمریکا با ایرا م
نش یسا :یادآوری شکست آمریکا در این جنگ ارزشمند وخنده دار خواهد
بود.
با تشدید تنم در منطقا ونیج فارس ،تمرینات نظام پنتاگش در سال
 ۲۰۰۲گسترش پیدا کردچ در این جنگ یک لشکر اآ تفنگدارا آمریکای  ،نقم
فرمانده یک دشمن(ایرا ) را ایفا کردند کا مقابل نیروهای آمریکای کا بسیار

قشی تر بشدند ،م جنگیدند.
فرمانده طرف ایران این جنگ ،برعهده سرلشکر (پال و رایپر) بشد کا
فرمانده  ،کشت ها و هشاپیماهای جنگ با تشانای شبیا نیروهای واقع ایرا
را در اوتیار داشتچ مشفقیت و رایپر در کم اثر کرد حمنا شبیا ساآی شده
آمریکا ،آشکار م کند کا تهرا احتماال در یک جنگ واقع اگشنا وشاهد

جنگید.
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جالبا کا در روآ اول این مانشر و جنگ تمرین  ،عمنیات متشقف میشا و هما
با پال و رایپر اعتراض میکنند کا ارا اینقدر سخت ودقیق جنگ را شرو
کردی؟!چ این شخص کا روآهای آور ودمتم را میگذراند مجبشر با استعفا و
اآ کار برکنار شدچ
نشنال اینترست در این گزارش میگا در صشرت بروآ یک جنگ واقع  ،هیچ
کس نم تشاند قشانین را با گشنا ای تغییر دهد تا "برتری آمریکا" در جنگ حفظ

ششد.
میبینید مرد ! آمریکای ها در یک جنگ فرض اینقدر میترسند و اآ وشدشا
شکست میخشرند وای بحالشا اگر این امر با حقیقت ب انجامدچ
این ترس من را یاد کنیپ انداوت کا درمهر 98در شبکا های مجاآی دست
با دست میشد کا سرباآا اسرائین با کن تجهیزات نظام (کا فقط کشلا آنها
 200دالر قیمتم است) اآ جشانا فنسطین با دست وال ترسیده بشدند
و پشت دیشار مخف شده بشدند واآ فرمانده وشد کتک میخشردند!

1

 1به گزارش گخبرزارشیگمیارن ،فیلمیگرزگمقهببله گامهبمیهبنگنههه یاای ههه گبهبگ
تمبهررتکنندزبنگفل ههنینیگ شگکههب هبیگرجتمبعیگمنتشههرگکههد گک گ

گ

فرمباد گر نگشژ مگ شگحبلگکت گز نگامبمیبنگتح گفرمبنگخا گرسههه سگازگرزگ
آا گامبمیبنگنه یاای ه گرزگمقببل گببگفل هنینیهبگمیترسهندگب گآا بگمیزا د:گ
کمبگخاربید،گبیدرشگکا د
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تا حاال دقت کردید کا ارا سینمای هالیشود عالقا آیادی با ساوت فینمهای
با شخصیت های قهرما و شجا ویال داره؟ فکر میکنم جشاب را در دو
مطنب قبل دریافت کردیم  ،قهرما ساآی ویال مثل مرد عنکبشت  ،بتمن ،مرد
آهن چچچ
میبینیم کا غربیها برای وشد قهرمانهای را م ساآند اش در حقیقت افراد
شجا و دلیر ندارندچ
اما وقت تاریخ اسال را مرور م کنیم میبینیم در صفحات واک گرفتا تاریخ
افراد شجا و غیشر کم نیستندچ شجاعت کا واقعا مثال آدن است(نا مثل
هالیشود ویال ) تا آنجا کا حت فرماندها دشمن هم با این شجاعت اعتراف
میکنند ،اآ جمالت دشمن در رسای امیرالمشمنین عن بن اب طالب«عنیا
السال » گرفتا ،کا معاو یا پس اآ شنید وبر شهادت حضرت گریا میکند و
میگش ید :اگر بدانید اا کس را اآ دست داده اید شما هم اشک میریز ید ،تا
اعتراف فرماندها دشمن در جنگ تحمین چ
سرهنگ عبدالعزیز قادر السامرای اآ فرماندها ارتم بعث عراق کتاب داره
با نا جنایت های ما در خرمشهرچ این فرمانده نظام حزب بعث اآ
واطراتم در جریا حمنا ی دالورمردا ایرا اسالم برای آآادساآی
ورمشهر نقل م کنا کا:
«پس اآ باآپس گیری ورمشهر تشسط نیروهای ایران من تنها ماند و با یک
اآ تانکها با عقب برگشتم و با آ تا دریااای پرورش ماه آمد چ با قرارگاه
لشکر کا رسید  ،با من تشهین شدچ مرا ترسش وطاب کردند و من اآ روی
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عصبانیت ،شیشا نششابا را با شدت با سر کش بید و ناگها وش فشاره آدچ در
بیمارستا با من وبر دادند کا برای تش مدال شجاعت اوتصاص داده شده
است!» (مدال برای فرمانده ای ترسشووووو)
او همچنین شجاعت رآمندگا ایران و ترس نیروهای بعث را در شب
عمنیات اینطشر تشصیف م کنا :مردا قادسیا ی صدا حسین را تاکنش انین
ذلیل و وشار ندیده بشد  ،هیچکس ترس وشد را پنها نمیکردچ سع کرد فکر
معجزه و یاری وداوند نسبت با رآمندگا ایران را اآ ذهن نیروهایم آایل کنم؛
ول مگر میشد حقایق را کتما کرد؟ یک اآ سرباآا گفت« :قربا  ،ایرانیا
هما ی پنها را با تصرف درآورده اند ،اگشنا فرار کنیم؟ راه رهای کجاست؟
سرهنگ ستاد طنعت الدوری میگفت« :من با اشم وشد شاهد جانفشان
نیروهای مسنما ایران بشد کا با شجاعت با مشاضع ما یشرش میآوردند و با
آغشش باآ با استقبال شهادت میرفتندچ
یک اآ سرباآا کا بسیار متاثر شده بشد و اشک م ریخت ،با گریا و آاری
گفت« :قربا  ،آیا اینها واقعا کافرند؟!»
من برای حفظ روحیا آنا با حرکت لبها جشاب مثبت م داد !
ورمشهر آآاد شد ،رآمنده ها و مرد هما دلگر اآ پیروآی و رسید با
اهداف و آرمانهای فطری انقالب این پیروآی را مدیش شجاعت جشانا با
ودای ایرا هستندچ م بینید کا این شجاعت باعث دلگرم و پیشبرد اهداف
ما میششد و این شجاعت هم در جهت اهداف ماستچ هدف در آندگ من و
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شما آنقدر مهم است کا حت حاضریم برای آ بجنگیمچ اما باید گاه اآ وشد
سشال بپرسیم کا ارا در بعض اآ صحنا های سیاس افراد ترسش قرار گرفتا اند
و بدو دقت و تشجا با آرمانهای انقالب با این نظا ضربا میزنند؟
ای دیپنمات حشاست کجاست؟ تش اآ دیار سنما فارس هست تش مثال شیعا
ی شجا مرد تاریخ عن بن اب طالب هست  ،تش رهبری شجا مثل سید عن
داری محکم باش مقتدر باش با عزت باشچ
َ
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ َّ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
اس َت ُ
الل ُه ُث َّم ْ
قاموا فال خ ْوف عل ْي ِه ْم َو ال ه ْم
ِإن الذین قالوا ربنا
َ ْ َ ُ َ2
یحزنون
َّ
کسان کا گفتند« :پروردگار ما النا است» ،سپس استقامت کردند ،نا ترس
برای آنا است و نا اندوهگین م ششندچ
ورمشهر را ودا آآاد کرد عجب جمنا ی آرامم بخش ،عزیزا یقین داشتا
باشید ودا با ماستچ
داریم م بینم شجاعت فرآندا انقالب را کا حت دشمن هم اآ آ مثال
میزند وقت فینم رشادت و حضشر سردار سنیمان را در جبها های عراق و
سشریا م بینیم کا محافظین وم شده اند و هراا اصرار دارند سنیمان هم
وم ششد اما او با شجاعت و جسارت تما  ،کنار واکریز ها قد برمیداردچ یاد
همرآما شهیدش افتاد آمان کا حاج حسین وراآی روی واک ریز قد میزد

 13 2رحقبف
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با او ایراد میگرفتند کا حاج حسین این وشدکش نیست؟ میگفت من میدانم
ک میرو چ

َ ٌ ََ
َ َّ َ ْ َ َّ
ُ ْ َ ْ َ ُ َ3
ياء الل ِه ال خ ْوف عل ْي ِه ْم َو ال هم یحزنون
أال ِإن أو ِل

آ گاه باشید (دوستا و) اولیای ودا ،نا ترس دارند و نا غمگین م ششندچ
اگر فرمانده بترسا سرباآ پا با فرار میگذارهچ اگر عنم با آمین بیفتا اسال اسال
آمین م وشرهچ آیا مشاظب هست عنمدار؟ عجب عنمداری کرد حاج قاسم
لرآه با اندا دشمن انداوت کاری کرد کا نا یک فرمانده نظام بنکا رئیس
جمهشرآمریکا کا وشدرا ابر قدرت جها م دونا در حال کا ابر نکبت جهانا
دستشر ترور این مرد بزرگ را صادر کناچ
فرمانده اگر شجا و نترس باشا قشت قنب نیروهاش وشاهد بشدچ
واطره ی آیبای کا اآ حاج محمشد کاوه نقل م کنند کا روی واک ریز
ایستاده بشد جانشینم نشستا بشد و سرباآا وشابیده روی واکریزچ جانشین کاوه
میگا :پااا شنشارش رو گرفتم و کشید گفتم حاج محمشد بشین وطرناکا!چ با
یا آرامش رو کرد با من و گفت :ببین سرباآها را وشابید ! تش هم نشست چ اگر
من بشینم!؟ من اگر بنشینم تش اگر بنشین پس کا برمیخیزد؟
بچا ها و رآمنده ها با این شجاعت پیروآ میدا شدندچ

3

ااز62
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در مقابل این رشادت و شجاعت دشمنا ترسش ی را م بینیم کا در اتاقهای
وشد م نشینند تش ییت م آنند و با پهباد اآ راه دور نامردی م آنند همین ترس
باعث میششد کا اشتباه کنند و بعد پشیما بشنچ
اگر ترس در دل و جا وشد راه دادی بدا کا شکست اآ آ تشستچ
مهمترین پیامد ترس ،پشیمان بعد اآ ا استچ آمریکا اآ حاج قاسم سنیمان
م ترسیدچ وین وین هم م ترسیدچ همین ترس باعث شد کا دست با انین
عمل احمقانا ای بزنا و بعد هم اینطشر پشیما بشا و منافعم را در وطر ببیناچ
مششک های سپاه پاسدارا انقالب اسالم تنها پایگاه آمریکا را هدف قرار نداد
بنکا اعتبار و هیمنا ی پششالین نظام آمریکا را هدف گرفتچ اا کس در دنیا
جرات داشت پایگاه آمریکا را بزنا او هم رسم و مستقیم؟چ
وقت پیا رهبر را شنید کا فرمشدند :وبر تنخ است (وبر شهادت سردار
قاسم سنیمان ) دشمنا مطمئن باشند کا امت اسالم برای انتقا وش
ً
شهیدا شا شرایط را برای دشمن سختتر وشاهند کرد و قطعا دشمن اآ این

حماقت کا با ورج داد پشیما وشاهد شد.
این جمنا رهبری در مشرد پشیمان دشمن مرا یاد پشیمان ونیفا اول
انداوت اآ حمنا با وانا دوتر پیغبر وداچ در کتب اهل تسنن آمده کا ابش بکر
در لحظات آور عمرش اآ  3حادثا و عمنکردش اظهار پشیمان میکند کا
مهمترین آنها پشیمان اآ حمنا و آتم آد درب وانا دوتر رسشل ودا فاطما
آهرا سال النا عنیها استچ
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اي کاش دستشر هجش و ورود با آور با وانا فاطما نمي داد و صرف نظر
مي کرد
این کال در بیم اآ  3۰کتاب اهل سنت بیا شده
و دور نباشد آ آما کا اآ آبا وشد غرب ها بشنش یم کا ابراآ پشیمان
میکنند ول با این مثل معروف آنها را گششزد میکنیم کا پشیمان سشدی ندارد
دل نهاد بر پشیمان اا سشد؟

سشآ مهر افزا گذشت
کا پشیما
ِ

اما عن عنیا السال میفرمایند:
َّ
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ِ
ثمره تفریط پشیمان است ،و ثمره استشار اندیش سالمت.
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ِ
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َ
وت أمرهِ ( .6غررالحکم )3308
إال َبعد ف
ِ ِ
سخت ترین پشیمان و بیشترین سرآنم دامنگیر کس م ششد کا شتابکار

و ب فکر است و وقت کار اآ کار گذشت تاآه با سر عقل م آید.
امیر مؤمنا عن عنیا السال م فرمایند:

 4رلمعجمگرل بیرگجگ،1گصگ،62گسلیمبنگبنگأحمدگبنگأ ابگأباگرلقبسمگرلنبررایگتبش خگرلنبریگ
جگ،2گصگ،353گأبیگجعفرگمحمدگبنگجر رگرلنبری
 5ح م گ181گا جگرلبالغ
 6غرشرلح م 3308
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فکم من مستعجل بما ان ادركه و دانه لم یدركه،7
اا بسیارند افرادی کا برای ایزی عجنا م کنند کا اگر با آ دست یابند
فشرا پشیما م ششند و دوست دارند هرگز با آ نرسیده بشدندچ
عزیزا من! آ اا حاج قاسم ها را این طشر در میدا نبرد جسشر م کردچ
بهشش دل شیر م داد و پشیمان هارا اآ آنها دور م کرد تشجا با هدف بشدچ
وقت اآ وشدشش م پرسیدند برای ا داریم فداکاری م کنیم؟ برای ا
دوری آ و فرآند را تحمل م کنیم؟ برای ا اآ لذت های مادی اشم پشش
م کنیم؟ اآ درونشا ندا برم واست برای اسال چ برای تحقق اهداف بنند
اسالم چ برای تحقق شعارهای اصیل انقالب چ
اما او سرباآ بدبخت آمریکای با کن تجهیزات وشدش را ویس م کناچ
آارآار گریا م کناچ التماس م کناچ اش هدف بنندی ندارهچ آرمان ندارهچ
اگر ما هم دوست داریم شجاعت و دلیری حاج قاسم سنیمان را پیدا کنیم
باید هدف حاج قاسم را کا همش تبدیل شعارهای انقالب ما با واقعیت های
میدان بشد وشب بشناسیم و آ هدف را دنبال کنیمچ
حاال این کا اآ اا منبع این شناوت را پیدا کنیم؟بهترین منبع کتابهای
عالما شهید مرتض مطهری استچ حضرت آقا فرمشدند :مبنای فکری نظا
جمهشری اسالم آثار شهید مطهری استچ
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برناما ریزی کنیم اا با صشرت کتاب صشت و اا مکتشب ولش شده در مترو
و اتش بشس هرروآ مقداری اآ آثار این متفکر شهید را بخشنیم کا وین در
شناوت اهداف گره گشاست ا شاالناچ
وداوند با برکت وش شهدا عمر مارا عبادت و مرگ مارا شهادت قرار بده با
ذکر صنشات بر محمد و آل محمدچچچ
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