
 ما جنگ ، آنها جنگ

 ظبّشاً مِ ايي ٍجَد ثب )داًؼتٌذ هي ّوِ صيشا شذ هي تقجيح لحبظ ّش اص ثبيؼت هي جٌگ ايي

 هشغَل ػخت شبػشاى ٍ ّب ًَيؼٌذُ. ّؼتٌذ هقصش اًذاصُ يل ثِ ّوِ( مشد آغبص سا ًجشد آلوبى

 هي ثش مشد هي تأييذ سا جٌگ مِ آثبسي خَاًذى اص هٌتقذاى ٍ شذًذ جٌگ ضذ آثبس ًَشتي

 آهشينب ثِ جٌگ اص ًفشت احؼبع ّوبى ثب اسٍپبيي ًَيؼٌذگبى اص ثؼيبسي طشفي اص. آشفتٌذ

 جٌگيذى هشغَل اهشٍص ثِ تب سا جْبًي دٍم جٌگ اص پغ ّبي ػبل توبم مِ مشَسي. سفتٌذ

 دس آًچِ حقيقت دس. اػت پشٍساًذُ خَد دس سا جٌگ ضذ توبيالت ثيشتش ادثيبت سٍ ايي اص. اػت

 دٍم جٌگ خبطشُ تأثيش تحت مِ اػت جٌگ ػليِ هيلي داسد جشيبى غشثي ادثي ػٌت قلت

 ػَ يل اص آًْب صيشا. مٌذ هي اشنبل دچبس سا غيشغشثي ّبي ػشصهيي ادثيبت هؼٌب ايي. شذ ايجبد

 طشف اص ٍ گيشًذ هي قشاس تجبٍص هَسد اغلت حتي ثلنِ. مٌٌذ ًوي صًذگي هتجبٍصاًِ فضبيي دس

 هبًٌذ طاًشّب اص ثؼضي صادگبُ اػبػبً صيشا. ّؼتٌذ غشثي ادثيبت تأثيش تحت ،«صَست »دس ديگش

 ثش خَد ًبخَدآگبُ دس ديگش مشَسّبي ثَهي ًَيؼٌذگبى حبل. اػت غشة دس سهبى ٍ ًوبيشٌبهِ

. هبًٌذ هي دٍساّي يل ػش

 ػش پشت سا اي ٍيظُ جٌگ هب صيشا. داسد خبص هَقؼيتي ايشاى دس ًَيؼٌذگبى ٍضغ هيبى ايي دس

 سػيذ هي ًظش ثِ. اػت ًْفتِ ۵۷ اًقالة ٍاقؼيت دس هب ػبلِ ّشت جٌگ هْن ساص. اين گزاسدُ

 سا جٌگ ايي چٌبًچِ. اػت مشدُ حولِ هب ػشصهيي ثِ ايشاى خبك اص ثخشي طوغ ثِ صذام

 ثَدُ خبك ػش ثش ًجشد ثجيٌين، هؼلوبى مشَسّبي هؼبصش تبسيخ اػبػبً ٍ ايشاى تبسيخ اص جذاي

 ثَدُ اشتجبُ داٍسي دٍ حجبة دس ّوَاسُ ايشاى اػالهي اًقالة. ًيؼت چٌيي حقيقت دس ٍلي

 دس ّوَاسُ اًقالة هَافق ّبي ديذگبُ ثشخي حتي ّوچٌيي ٍ اًقالة هخبلف ّبي ديذگبُ. اػت

 ثب مبهالً هخبلفبى ٍ هَافقبى ّوِ شَد هي گوبى اثتذا دس ايٌنِ ثب. اًذ غلتيذُ دس هْيجي خطبي

 اشتجبُ آى. اًذ ٍسصيذُ غفلت هْوي اصل اص آًْب اص ثؼضي داد ًشبى تَاى هي ّؼتٌذ، هتفبٍت ّن

 ثيذاسي ًتيجِ دس الجتِ ٍ اداهِ دس اػالهي اًقالة. اػت اػالهي اًقالة ًذيذى « تبسيخي » ،

. داسد سا خَد تبسيخ ايشاى ٍ ػَسيِ هصش، دسػشثؼتبى، اػالهي ثيذاسي جشيبى. ثَد هؼبصش اػالهي



 ٍ آهذُ خَد ثِ ًبگْبى غشة ػَي اص اػتؼوبس دساص ػبليبى ٍ ػثوبًي شنؼت اص پغ هؼلوبًبى

. صدًذ خَيش حيثيت احيبي ثشاي تحشمبتي ثِ دػت

 داشتٌذمِ ػَػيبليؼتي ٍ شًٍَيؼتي گشايشبت گشٍّي. داشت هختلف صَست ػِ جشيبى ايي

 َّاداس هؼلوبًبى دٍم گشٍُ. ثَد ثؼث حضة تأػيغ ٍ سٍصُ شش جٌگ آى ّبي جلَُ تشيي هْن

 اػالهي َّيت ثِ ثبصگشت قصذ ثَدًذمِ مؼبًي ػَم دػتِ ًْبيت دس ٍ ثَدًذ ليجشاليؼن

 اصدسجِ فبسؽ مِ پيَػت ٍقَع ثِ ّب جشيبى ايي هتقبثل تأثيش تحت هختلفي ّبي اًقالة. داشتٌذ

 اػالهي ثيذاسي جشيبى. يبثذ دػت اصيل ثبصگشت ًَػي ثِ شذ هَفق ايشبى اص يني آًْب حقبًيت

 هؼلوبًبى ثيذاسي جشيبى تأثيش تحت ديگش ػَي اص ٍ شيؼِ ػٌت تأثيش تحت ػَ يل اص ايشاى دس

 دسايي ثْتشي داٍسي تَاى هي ايشاى اًقالة ديذى تبسيخي صَست دس تٌْب. ثَد اػالهي ثالد دس

 ّبي ػبل هبجشاي اًقالة دلؼَصاى ٍ هَافقيي اص ثؼضي شَد هي ديذُ گبُ هتأػفبًِ. داشت ثبة

 اًقالة تشتيت ايي ثِ. داًٌذ هي هؼبصش اػالهي ثيذاسي اص جذاگبًِ اهشي سا( شوؼي )۵۷ تب ۲۰

 هب مِ شَد هي آغبص آًجب اص خلط ايي. شذ خَاّذ تجذيل آى اصلي اّذاف اص جذاي چيضي ثِ هب

 اگش. گيشين هي ًظش دس اصل يل هثبثِ ثِ خَد ّبي ثشسػي هشمض دس سا هلت - دٍلت هفَْم

 يبثذ تقليل هلي ّبيي اًگيضُ ثِ اًقالة ّبي اًگيضُ مِ ثبشذ صَستي ثِ ٍقبيغ هَسد دس هب داٍسي

 مبهالً ٍ غشثي هفَْم يل هلت - دٍلت هفَْم مِ حبلي دس. افتذ هي دٍس ثِ خَد ٍاقؼيت اص

 حشمت جولِ اص ٍ )ًجَي حشمت ّشگًَِ. داسد ًجَي سّجشيت ًَػي دس سيشِ اػالم . اػت هذسى

 ًجَت خَاػت اػت، شوَل جْبى خَد رات دس( ( ػلن ٍ آلِ ٍ ػليِ اهلل صلي )هحوذ حضشت

 ثِ ٍ گزاسد هي سامٌبس ػشصهيٌي ٍ اهپشاتَسي هفَْم خبطش ّويي ثِ. ثبشذ هي ثشش مل ّذايت

 ػش هفبّيوي ثب ثيشتش ًيض ػولي حنوت ٍ مالم ، فقِ. شَد هي هؼٌب « اهت »هجٌبي ثش آى جبي

 ثِ موتش ٍ اًذيشذ هي هزاّت ٍ ّب فشٌّگ ٍ ًظادّب هؼلوبًبى، سٍاثط دسثبسُ مِ داسًذ مبس ٍ

 خبطش ثِ ثؼذّب هلت - دٍلت هفَْم. اػت هؼطَف اػالهي ّبي ػشصهيي هيبى ساثطِ هَضَع

 ثِ ثخَاّذ مِ اي ثيذاسگشاًِ حشمت ّش خبطش ّويي ثِ. شَد هي ايجبد تبسيخي ضشٍست يل

 اص. شَد سيختِ هؼلوبًبى مل اص حوبيت دس اهت هجٌبي ثش شَد هي هججَس ثبصگشدد اػالم رات

 ًبمبم اػالم جْبى دس ليجشاليؼتي ٍ ػَػيبليؼتي ّبي حشمت چشا شَدمِ هي سٍشي هٌظش ايي

( اػت غشثي ٍ هذسى مِ )هلت - دٍلت چبسچَة دسٍى دس راتبً ليجشاليؼن ٍ ػَػيبليؼن. اًذ ثَدُ



 ثب ثبصگشدد خَد اثتذاي ثِ ثگيشد تصوين چٌبًچِ هؼلوبى يل مِ اػت حبلي دس ايي. داسًذ قشاس

 ٍ هَضَع ّويي اص غفلت شبيذ. اػت هؼلويي مل ًگشاى مِ شَد هي هَاجِ ًجَي ػٌتي

 فلؼطيي هؼبئل ثِ ًؼجت هؼلوبًبى اص ثؼضي شَد هي ثبػث مِ اػت هلت - دٍلت جبيگضيٌي

 يل ثبيؼت هي مِ حبلي دس. داًٌذ هي ديگشي ػشصهيي هشدم سا آًْب چَى.ثبشٌذ خًَؼشد

 هي گوبى صذام. شَد فْويذُ هؼلوبى يل ػٌَاى ثِ ٍ جغشافيبيي هشصّبي فشاي ، فلؼطيٌي

 دٍلت چبسچَثي ديذ هي سا دًيب آى اص مِ چبسچَثي صيشا دسآٍسد اشغبل ثِ سا ػشصهيٌي ثبيذ مشد

 ًبچبس ثِ ًظش دٍ ايي. داشت سا اػالهي اهت احيبي قصذ( سُ )خويٌي اهبم دسهقبثل . ثَد هلتي- 

. داشت سا اػالم ششف اص دفبع قصذ ساػتي ثِ اهبم. گشفتٌذ قشاس ّن هقبثل دس

 هي صهيي اي تنِ دس سا خَد ششف صذام ػَ آى دس. ثَد گشفتِ قشاس تَّيي هَسد مِ چيضي

. ثَدًذ آى ًگشاى مِ مشدًذ هي دفبع چيضي آى اص مذام ّش. ثَد ايذُ دٍ ًجشد هب جٌگ. داًؼت

 تفنش »ثِ « ػشصهيٌي تفنش »حولِ ثلنِ. ًجَد ّيتلش ٍ چشچيل تقبثل شجيِ هطوئٌبً تقبثل ايي

 دس مِ ادثيبتي. گَيين هي هقذع دفبع ػبل ّشت آى ثِ هب هٌبػجت ّويي ثِ. ثَد « قذػي اهش

 مٌذ هي مبس دٍم جْبًي جٌگ هَسد دس مِ ادثيبتي ثب اػت هججَس مٌذ هي مبس تقبثل ايي هَسد

 هب مِ اػت ٍاضح. اػت غيشهقذع اهش ثب هقذع اهش تبسيخي ًضاع هب ًضاع صيشا ثبشذ هتفبٍت

. مٌين هي ٍ مشدُ دفبع قذػي اهش پبيگبُ ػٌَاى ثِ خبك توبهيت اص ّوَاسُ

 هقذع دفبع هؼبسف ٍ ػلَم پظٍّشگبُ:هٌجغ


