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واکنشکاربرانفضایمجازیبهپاسخموشکیایرانوسیلیسختبهآمریکا

کشاورزیدرعیناالسدورمزگشاییاز 5و! 2
همان طور که انتظار می رفت حمله موشکی ایران به مهم ترین پایگاه آمریکا در عراق به سرعت
در فضای مجازی بازتاب یافت و کاربران نیز به اظهار نظر دراین باره پرداختند.عمده واکنش ها
احساس غروروخوشحالی از پاسخ ایران و تبیین نقش قدرت دفاعی ایران در حفظ اقتدار کشور
بود .در این میان البته مثل همیشه واکنش های طنز کاربران به این مسئله نیز حجم بسیاری را به
خود اختصاص می داد .

میخواهیدسلیمانیشوید!
بسما...
#من_هم_سلیمانی_میشوم

ناصر رعیت نواز-بعد از شهادت سردار رشید انقالب حاج قاسم سلیمانی ،فیلم ها و ویدئوهای
زیادی از رفتار ،کردار و منش این بزرگ مرد در شبکه های اجتماعی منتشر شد .در این میان روز
گذشته مقام معظم رهبری نیز در دیدار هزاران نفر ازمردم قم با اشاره به حمله موشکی دیشب
به پایگاه های آمریکا درباره نقش حاج قاسم سلیمانی در منطقه گفتند و خصلت های این سردار
عزیز را بر شمردند .با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری می توان راه سلیمانی شدن را فرا گرفت.
پس جوانانی که دوست دارند راه حاج قاسم سلیمانی را بروند و حاج قاسم سال های آینده انقالب
باشند ،باید تالش کنند تا این خصلت ها را در خود تقویت کنند که مهم ترین آن ها را در کنار
بیانات رهبر انقالب برایتان جمع آوری کرده ایم.
شجاع:
حاج قاسم از دفاع مقدس تا پایان عمر با شجاعت
به دل خطر میرفت.
با تدبیر و منطقی:
سلیمانی با تدبیر و فکر و منطق عمل میکرد و نه
تنها در میدان نظامی بلکه در میدان سیاست هم
شجاعت و تدبیر توامان داشت .
معتقد به حدود شرعی:
در میدان جنگ نیز حدود شرعی را کام ً
ال رعایت
میکرد تا به هیچ کس ظلم و تعدی نشود.
متواضع:
در جلسههای رسمی با مسئوالن مختلف ،او
بهگونهای در حاشیه و دور از چشم مینشست که
باید میگشتید تا او را پیدا میکردید.

با اخالص:
او شجاعت و تدبیرش را برای خدا خرج میکرد .
متنفر از ریا:
اهل تظاهر و ریا نبود.
سیاستمدار فراجناحی:
در مسائل داخلی اهل حزب و جناح و اینگونه
یها نبود.
مبند 
تقسی 
جنگاور:
فرماندهی جنگاور و مسلط بر عرصه نظامی بود.
مراقب ومدافع حقوق مردم و مظلومین:
مراقبحفظجانرزمندگانوهمکارانشبود.
انقالبی:
بهشدتانقالبیوپایبندبهخطنورانیومبارکامام
بودوانقالبوانقالبیگریخطقرمزقطعیاوبود.

همهجاصحبت
ازانتقامسختوحاجقاسم
خبرشهادتسردار وانتقامسختباچندصدمیلیون پست
وبازدیددرصدرمطالبفضایمجازیطیهفتهگذشتهبود
انتشار اخبار مربوط به جنایت رژیم آمریکا در ترور
سردار قاسم سلیمانی و به شهادت رسیدن این
اسطوره مقاومت ،با بازتاب جهانی روبه رو شد و
کاربران بسیاری در واکنش و محکوم کردن این
اقدام خبیثانه دولت آمریکا ،مطالبی در توئیتر،
اینستاگرام و تلگرام طی یک هفته گذشته
منتشر کردند.
به نحوی که ابرواژه مطالب کانالهای
فــارســی تــلــگــرام در هــفــتــه گذشته
(بــرحــســب مجموع بــازدیــد) بــه خبر
شهادت ســردار سلیمانی با بیش
از  700میلیون بــازدیــد
اخــتــصــاص داشـــت و با
تــوجــه بــه آمـــار سایت
تحلیل گــر دیــتــاک،
پربازدیدترین مطالب
تلگرام نیز در خصوص
شــهــادت حــاج قاسم
سلیمانی بود.
ای ــن درح ــال ــی اس ــت
که مدیران شبکههای
اجــتــمــاعــی هــمــچــون
ایــنــســتــاگــرام درصـــدد
حــــــــــذف اکـــــانـــــت
شبکههای خبری و
کاربران ایرانی فعالی
بودند که در برابر این
جنایت واکنش نشان
دادند.
▪انــتــقــام ســخــت؛ واکــنــش
توئیتری ها به شهادت سردار

سامانه رصد و تحلیل محتوای
فضای مجازی«دیتاک» که
در حوزه داده کــاوی (Data
 )Miningفعالیت دارد ،در
گــزارشــی ،وضعیت انتشار
مطالب در شبکه اجتماعی
توئیتر را پس از اعــام خبر

شهادت ســردار سلیمانی تاکنون منتشر کرده
است.
طبق اعـــام ای ــن ســامــانــه ،در ســاعــات اولیه
انتشار ایــن خبر در روز جمعه ،بیش از ۲۰۰
هــزار توئیت فارسی و  ۲۰۰هــزار توئیت عربی
بــا هشتگ های این مــوج منتشر شــد و
کاربران فارسی زبان بسیاری به این
اقدام جنایتکارانه آمریکا ،واکنش
نشان دادنــد که تا ساعت های اولیه
چهارشنبه بعد از سیلی رزمندگان سپاه
اسالم به آمریکا این رقم به بیش از 500
هزار توئیت فارسی رسید و هشتگ
انتقام سخت همچنان داغ ترین
هشتگ در توئیتر است.
تــلــگــرام در عـــزای
شهادت حاج قاسم
اینسامانههمچنیناعالم
کــرد کانالهای فارسی
تلگرام از ابتدای انتشار
اخــبــار مــربــوط بــه شهادت
سپهبد قاسم سلیمانی تا
ظهر روز چهارشنبه ،بیش
از  450هــزار پست منتشر
کردند و این آمار به سرعت
در حــال رشــد اســت و بیش
از  550میلیون بازدید را به
خود اختصاص داده که رکورد
بی سابقه و کم نظیری در تلگرام
است.
مــحــتــوای ای ــن پــسـتهــا نشان
میدهد بیشتر آن ها مبتنی بر
بــزرگــداشــت و تسلیت شهادت
فــرمــانــده نــیــروی قـــدس اســت؛
اب ــراز نفرت و انــزجــار از آمریکا و
صهیونیسم از دیگر محورهای
پرتکرار است؛ بیشترین تولیدات
و بازدیدها متعلق به کانالهای
خبری داخلی است.

*یکی از جــذابتــریــن بخشهای مرحله اول
#انتقام_سخت،نابودیایستگاهمنطقهایسازمان
جاسوسی آمریکا(سیا) در این عملیات است.
سیستمهای شنود ،سیستمهای رمز و کدینگ،
سیستمهایعملیاتسایبریوالبتهتعدادزیادیاز
جاسوسهایآمریکایی،دراینپایگاهمستقربودند
کهدیگروجودخارجیندارند!
*آن چه تصمیمگیران آمریکا را تا این حد جسور
کردکهپرنفوذترینشخصیتمنطقهراترورکنند،
سکوت طوالنی مدت ما در برابر حمالت هوایی
اسرائیل به پایگاههایمان در سوریه بود.این قاعده
جهاناست:شلبگیریسفتمیخوری.کشورها
هرقدر قدرتمندتر باشند کمتر در خطر جنگ و
تجاوزند.

برخیکاربرانبه اظهارنظرهاییمبنیبرناکافی
بودناینپاسخهاپرداختند ونوشتند:
*همهمیدونیمجنگچقدربدهامامهماینهکهباور
کنیماراد هوتواندفاعهکهمانعجنگمیشه.کمیت
اهمیتی نداره .صرف پاسخ اونم در شرایطی که
ترامپاینهمهتهدیدکردهبودمهمه.حاالبگذارید
هرکیمیخوادبگهپاسخکمبودیازیاد.مهمارادهو
تواندفاعه.صلح،ثمر هشهامتهنهترس.

داشت اما به دو دلیل دورترین و سخت ترین هدف
روانتخابکرد:اولبهخاطراینکهپایگاههواییکه
نزدیکمرزایرانبود،خالیشدهبودودومبهخاطر
اینکهبهآمریکاییهانشونبدهکتتنکیه!!
*گــفــت  ۵۲هــــدف .گفتیم مــی فهمی ایــن
 ۵و  ۲چــیــســت۵...روز بعد از شــهــادت حاج
قاسم۲...پایگاه.اینهمرازورمز۵و.۲

* کاربری با انتشار عکس صحنه گل زدن حمید
استیلی به آمریکا در جام جهانی  98نوشت  :من
االناینحسرودارم.
*مرحله اول جنگ روانی آمریکا ،این بود که پاسخ
به ترور سپهبد شهید #قاسم_سلیمانی ندید و از
خون این شهید بگذرید وگرنه جنگ میشه.حاال
کهمسئوالنباتوکلبهخداوپشتیبانیعموممردم
نترسیدندو#سیلی_سختبهآمریکازدن،مرحله
دوم جنگ روانی با شایعه سازی درباره جزئیات
عملیاتشروعشده.
برخی کاربران هم ضمن ابراز خوشحالی از این
پاسخ جانانه به آمریکا ،به زبان طنز واکنش نشان
دادند:
*کاربری هم با قرار دادن تصویر نتانیاهو که در
حالحرفزدنباترامپاست ،توئیتکرد:طاقت
بیاردونالد.اوناوالشخیلیدرددارهولیبعد ِسر
میشی.منتجربهشودارم

*توکتابهایتاریخمدرسهازترکمانچایوحمله
۲۰شهریور و کودتا می خوندیم اما امروز تبدیل
شدیم به کشوری که در چارچوب دفاع مشروع،
توانستپایگاهنظامیآمریکارومنهدمکنه.
*گذشت آن زمانی که رژیــم ها با حرکت ناو
آمریکا عوض میشدند.امروز ایــران اسالمی
ج ــواب یــک مــوشــک آمریکا را بــا  ۱۵موشک
میدهد.این دســتــاورد از برکات ایدئولوژی
انقالبی حضرت امــام و مقام معظم رهبری و
همچنین خون شهداست که تنها با ایستادگی
و مقاومت به دست آمده نه با مذاکره و سازش
با دشمنان.
* راننده اتوبوس است و از بچه محل های داش
مشدی قدیمی در خرم آباد .صبح زنگ زده بود.
گفتم :چطور شده بعد از سال ها به یاد ما افتادی؟
کاریداشتی؟گفت:برایخودمنه.فقطخواستم
بگماگهمیتونیازقولمنهمبهفرماندهانسپاه
بگوبابتموشکهایدیشبدمتونگرم.یکایران
پشتیبانتونه.
*ایران هدف های آسون تر و بهتری هم برای زدن

طرف رو زده بودن زیر چشمش کبود شده بود،
هرجامیرفتمیگفتخوردهبهدرکابینت!حاال
مصداقایناست!
ناالسدداریم؟
*االنبراندازامیگناصالمگه #عی 
*این فقط یک #سیلی_سخت بود ،ما ایرانی ها
عادتداریمبعدسیلییکلگدهمبزنیموبهدشمن
بگیم#هرییییی،گمشودیگهنبینمت.
*دیشب دو تا حمله شده ،به قول تماشاچی های
ورزشگاه،مامنتظرسومیهستیم.

*بعد از حمله به پایگاههای آمریکا ،ترامپ توئیت
زده:همهخوبن...
ظاهرا منظورش خانواده خودش بوده که میگه
همهخوبن؛
نگو می ترسیده کل خانواده اش رو بفرستیم اون
دنیا!
احمق درجه یک؛ ما مثل تو نامرد و کودککش
نیستیم.
*-1آیااالنفصلمناسبیبرایشخماست؟
-2آیاموشکوسیلهمناسبیبرایشخماست؟
 -3زمین ،خاک ،شرایط اقلیمی و آب و هوایی
منطقهبرایچهنوعکشتیمناسباست؟
-4آیامحوطهپایگاهنظامی،منطقهمناسبیبرای
کشاورزیاست؟
*کاربری با اشاره به تالش رسانه های غربی
برای کوچک شمردن این حمله نوشت :شبکه
فاکس نیوز به نقل از سه مقام آگاه گفته حمله
به پایگاه نظامی عین االسد آمریکا درعــراق،
نه تنها هیچ تلفاتی نداشته"بلکه سه نفر هم به
دنیا اومدن".
*عیناألسدازباالکهمشخصهخیلیجزغالهشده،
فکر کنم ما ایرانی ها چهارشنبه سوری رو یکم زود
شروعکردیم
*سی ان ان :موشک های ایران به نقاطی اصابت
کردند که نیروهای آمریکایی حضور نداشتند.

*این گوگولیهای حاشیه خلیجفارس هم باید
متوجه بشوند اونی که باید باهاش ببندن«ایران
بزرگ»است.عموسامدارهمیره،شماهستید وما!
*ترامپچهارروزتهدیدکردوتودوساعتدهنش
گل گرفته شد .سرباز فراری جنگ ویتنام رو چه به
درگیریباکساییکهشهادتروافتخارمیدونن؟):

*شرطیشدهبودیم،تادیشبهرچنددقیقهیهبار
تا قبل خواب ،شبکههای اجتماعی رو میگشتیم
پی خبر #انتقام_سخت؛ صبح با همهمه بچهها
از #سیلی_اول سپاه بیدار شدم! دست مریزاد به
سردارحاجیزاده...روحشهیدتهرانیمقدمشاد

همینزمانانجامشود؛اتفاقاترسازاقداممتقابل
 iran#مفیدتراست.
*ایـــــران تــا امــــروز فــقــط عــلــیــه تــروریــســت ها
از حــمــات مــوشــکــی اســتــفــاده کــــرده ب ــود.
منافقین،پ.ک.ک،داعشوحاالارتشتروریست
#آمریکا.
*واکنش رهبر انقالب به حمله موشکی به پایگاه
عین االسد ،حاوی پیام های بسیاری است.این
که با یک جمله و فقط گفتن "حاال یک سیلی زده
شد"ازکنارشردشدن،یعنیحملهبهاینبزرگی
به پایگاه مهم آمریکا ،چیزی نیست و تازه شروع
ماجراست.اینواکنش،عالوهبرشکستنظامی،
تحقیرهمداشت.
*تعدادیاز کاربرانهمدرکناراینخبرخوشحال
کننده،تاثرخودراازجانباختنبیشاز 100نفراز
هموطنانماندرحادثهسقوطهواپیمایاوکراینی
نشاندادند.کاربرینوشت:حالبهشدتعجیبی
داریم:بهشدتمشعوف#:سیلی_سخت.بهشدت
ناراحت:کشتهشدنهموطنانعزیزموندرپرواز
#بویینگ.۷۳۷
*برخی کــاربــران نیز به بخش هایی از بیانات
رهبری درباره جنبههایوحدتبخش شخصیت
واالی حاج قاسم اشــاره کردند و کاربری در این
باره نوشت  :دستور رهبری :وحدتی که زیر تابوت
پیکر شهید سلیمانی ایجاد شد باید حفظ شود،
جهتگیریها در این جهت باشد •.رونوشت به
برخی برادران

*سیلی_اول که برای آمریکایی ها کر کننده بود.
حاالمنتظر#انتقام_سختباشند.
برخی کاربران هم خواستار احساسی برخورد
نکردنبااینموضوعشدند وکاربرینوشت:
#ســیــلــی_اول زده شــد ،حــاال بهتره طرفین
خویشتنداریکنندچراکههمیشهتصمیمگیری
در زمان هیجانات و عصبانیت ها نتیجه مناسبی
نمی دهد.نیازی نیست که #انتقام_سخت در

انتقامسختایران،ترندنخستجهانیتوئیترشد
هنوز ساعتی از انتقام رزمندگان سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و حمله به پایگاههای آمریکای جنایتکار در عراق در
راستای «انتقام سخت» شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی
نگذشته بود که این حمله موشکی به داغترین هشتگ توئیتر
تبدیل شد و در جایگاه ترند نخست این شبکه اجتماعی قرار
گرفت.
هشتگ  IranvsUSA#به معنای «ایــران مقابل آمریکا» تا
لحظه تنظیم این خبر نزدیک به 500هزار توئیت را به خود

اختصاص داد و در صدر فراوانی توئیت های این شبکه
اجتماعی جای گرفت و احتمال می رود تا لحظه ای که شما
این خبر را بخوانید مرز یک میلیون توئیت را که تقریبا بی
سابقه است ،رد کند.
در این میان هشتگ #عین_االسد هم که نام یکی از پایگاه
های هدف حمله دالورمــردان سپاهی بوده ،سومین ترند
جهانی توئیتر شد که درباره آن هم بیش از  50هزار توئیت
منتشر شده است.

