
 جنگ به روایت بازنده

 ــ آوازه گری پوچ ۱

سال از آغاز جنگ ایران و  هفت شهریورماه امسال، سی و   مسی و یکبا پشت سر نهادن 

عراق بدون اعالم جنگ، از هوا و زمین به غرب و جنوب بعثی عراق می گذرد، روزی که رژیم 

غربی کشور یورش آورد. اگر چه رژیم عراق بر ان بود که با یک حمله ی برق آسا، جمهوری اسالمی 

کشوری ایران و در امان ماندن پای گاه های گستره ی ، اما به تسلیم واداردنشانده، را بر جای خود 

به  در یورش متقابل  ،ه ویژه  واکنش برق آسای نیروی هوائیب توان نظامی ارتش  و  هوائی، 

سماجت جمهوری اسالمی،  جنگ هشت ساله ای را بر طرفین تحمیل ساخت و  تاسیسات نظامی عراق 

سال جنگ و بیست و هشت طی که زیان های ناشی از آن، شاید در یک سده هم جبران پذیر نباشد. در 

تازه به روحانی و فرماندهان  کشوری، نظامی، مقامات سال گذشته ی پس از برقراری آتش بس،  نه 

می  ی جنگ بوق و کرنا در  از آوازه گری باز نمانده و هم چنان ، پاس داران سپاهدوران رسیده ی 

تکرار می هم دیگر را  یاوه سرائی های  سخن می گویند، و دفاع مقدس  ایثار گران از پیروزی دمند و 

 که بر اثر لشکرکشی آمریکا،  هم  از آن زمانپیوند می زنند. امدادهای غیبی کنند و دفاع مقدس را با 

حریفی در مقابل گشوده شده و  شیعیان ایران راه کربال بر روی رژیم  بعثی عراق سرنگون شده و 

  که چنان شد و چنان کردیم.  دریده تر است هادهان و  درازتر  هانیست، زبان 

، دفاع مقدس هم چنان هشت ساله برون مرزی با عراق پس از پایان جنگ سال  نه بیست و 

سلایر سوژه ی ، رادیو،  تلویزیون و روزنامه ها  را اشغال می کند اخبار روزانه ی  بخش مهمی از

جلد از  مروزنامه ها و صدها  سینمائی، پاورقیتکراری انبوهی از فیلم های است و  ونییهای تلویز

به  در باره ی جنگ است و یا  ، دست گاه های آوازه گری و سازمان های تبلیغاتی رژیم انتشارات

سوزان، ویرانی های انسانی، سرزمین تلفات انبوه  اما در مورد  . دفاع مقدس اختصاص می یابد

که هم چون مهاجران خارجی در آواره گان جنگی انبوه محیط زیست، ویرانی شهرها و روستاها، 

، یا و سرزنش قرار می گرفتند که چرا نمانده اند  بجنگندتحقیر مورد  ، شهرهای بزرگ و کوچک

، یا بی لیاقتی روحانیون ابلهی که توده های عقب مانده را علیه آواره گان جنگی تحریک می کردند

مرهمی بر زخم قربانیان جنگ نمی دولت و نهادهای دیوان ساالر دولتی و نهادهای  اختصاصی که 

 برقرار است. سکوت گذاشتند، هم چنان 

های دروغین دوران جنگ  را پیروزی زنی در مورد الف آیا زمان آن فرا نرسیده که بازار 

در غیر نظامی  به طور رسمی اعالم کنند شمار تلفات نظامی در جبهه ها و قربانیان   تعطیل کنند و

و از کار  فلج شده گان ، مصدومان جنگی ؟استمیزان  چه به  ، شهرهاپشت جبهه ها و یا جنگ 

 از همه ی آوازه گری ها به کنار، و چند صدهزار نفر تقویم می شوند. به چه شمارند؟ بازمانده گان

و در میان نیست؟ چه شماری از افسران و درجه داران و ارتش  نامی از نظامیان  چرا هنوز هم

جان باخته اند؟  ، بی هوده و زیانبار در این جنگسربازانی که به اجبار به جبهه ها اعزام شده اند،  

چه شماری از نظامیان خود را داوطلبانه تسلیم ارتش عراق  یا کیان اند.مسول این همه قربانی کیست؟ 

ویژه در سال پایانی می کردند؟ چه شماری از افسران؛ درجه داران و سربازان در جریان جنگ، به 

جنگ، از فاو، جزیره ی مجنون یا دیگر جبهه ها گریختند و با آن ها چه برخوردی صورت گرفت؟ 

فیه ه شماری از آنان به عنوان تمرد از فرمان نظامی تیرباران شدند. چون که شایع بود پیش از تصچ

ران کرده اند و  شهید در جبهه تیرباهم در پایان جنگ نظامیان را  زشمار زیادی ا ، زندانیان سیاسی

 و یا مفقوداالثر نامیده اند.    

خمینی، در سمت ولی فقیه، رهبر،  روائی بی گمان نخستین دهه حکومت اسالمی تحت فرمان 

و  مرجع بزرگ  شیعیان ایران و جهان، که با بازداشت، شکنجه، محاکمه و کشتار شماری از 



ده ها هزار نفری از مبارزان سیاسی  و  خلق رکوب خونین هواداران رژیم شاهنشاهی آغاز و  با س

یکی از خلق  مبارز کورد، به پایان رسید،  سرکوب خونین خاسته ی تحت ستم، به ویژه های به پا

در کنار جنگ هشت ساله برون مرزی با  که خونین دهه ای خونین ترین دهه های تاریخ ماست. 

اد تاریخی فراموش ناشدنی در سینه ی تاریخ حفظ خواهد کشور همسایه عراق،  به عنوان یک روی د

نه در جنگ های درون مرزی   و نه در جنگ های   چند سده ی گذشته، شد. زیرا که ما در طی 

. دهه ی خونینی که داشتیمن ای خون ریزی های بی هوده برون مرزی، چنین کشتارهای  وحشیانه  و 

و هم بدین سبب می باید نسبت به هر گونه هم تراز است  مغول با یورش  اعراب و  ، در مقام سنجش

یت روایتی از این دهه ی پرشور و شر، به ویژه روایت های دروغین دولت مردان اسالمی  حساس

         نشان داد. 

، سال گذشته هفت و  ،  در سی برون مرزی با عراق از جنگروایت جمهوری اسالمی 

زنی باز نمی الف  و از  اخته بودبتازه کاری به حریف که مسابقه را است کشتی گیری روایت 

امتیاز دو  ، یک خاک کردم که در سه دقیقه نخست  باد در غبغب  انداختدر میان جمعی  . ایستاد

خاک دوباره  کسب کردم. دیگر یک امتیاز دو خم گرفتم ، ، یک خم گرفتمگرفتم، در سه دقیقه دوم

یک حریف را به زانو در آوردم،  به پشت حریف پریدم، در سه دقیقه پایانی  تم، دو امتیاز گرف ، کردم

آخر چه خوب  د یپرس ای شده بی طاقت  ی شنونده این که و هی گفت و گفت، تا  امتیاز دیگر گرفتم 

 ضربه فنی شدم.   !هیچی؟ شد

شخص  اگر و  از ضربه فنی شدن جمهوری اسالمی به دست صدام حسین می گذرده دهه س

آمریکا و همه جانبه ی های فشار ، با وجود سر می کشیدچند روزی دیرتر خمینی جام زهر تسلیم را  

ارتش عراق تا چه بسا ، به خاک ایران دوباره   از ورود صدام  حذر داشتن بربرای  پیشین  شوروی

 تاخت. قلب کشور پیش می 

" و یا "خاتم قرارگاه کربال"فرماندهان اصلی جنگ در  در ماه ها و هفته های پایانی جنگ، 

بسته، از جبهه ی را محسن رضائی، که فلنگ  خامنه ای و سید علی هاشمی، علی اکبر  ، االنبیا"

به حال خود رها کرده و و سربازان بینوا را زیر آتش هوائی و زمینی ارتش صدام  ، جنوب گریخته

در جنوب های پیاپی شکست اوضاع وخیم جبهه ها و از بیان دلی زو ب با خرفتی ،  گذاشته بودندتنها 

و جنگ شوند  توده های عاصی ازخشم بر انگیخته شدن تا مبادا موجب ، ترس داشتندو غرب کشور 

با همین چهره های بزدل و دروغ گو،  اما را در پی داشته باشد.  خمینی یا گزارش آنان  سرزنش 

از ان جنگ و پذیرش قطع نامه ی شورای امنیت، جنگ باخته را دفاع مقدس نامیدند و یافتن پایان 

دوران   امتیاز و چهار امتیاز و از دو   ندن، از  دفاع مقدس دم می زو به هر بهانه ههر سالتاریخ 

 ! صحبت می کنند هشت ساله ی جنگ

که از سی و یکم شهریور ماه، سال روز آغاز ، هفته ی دفاع مقدسبرگزاری اینک همه ساله، 

به  و  تحویل سوخت هستند که در گرو موشک های عاریتی  نظامییگان های با رژه ی جنگ، 

  آخر گرم تر می شود.  از دفاع مقدس الف زنی در قالب بیان خاطره ها بازار  !می آیددر نمایش 

باشی! تجاوز است و نه  ای اش نقش داشته ن شعله هبرافروختدر  ، جنگی که خودکدام دفاع مقدس؟ 

در جنگ نیابتی سوریه را با یاوه سرائی، دخالت   دفاع! به همان گونه که در طی شش سال گذشته، 

کارگران و زحمت کشان را در سفره ی و ساالنه میلیاردها دالر از  نامیده اند پاس داری از حرم 

جنگ برون مرزی با عراق را هم بدین گونه  . بر باد می دهنددیگری برون مرزی  باتالق جنگ 

  دادند. می کش 

 ــ تداوم بی هوده ی جنگ  ۲



توجیهی داشت، تداوم مرزی از کشور و دفع تجاور  دفاع  ، ی نخست جنگهاهفته در اگر 

، جز تداوم بازگشت نیروهای عراقی به پشت مرزهای بین ال مللی ، به ویژه پس ازی آنهشت ساله 

و هست و نیست  هر دو کشور ثروت های ملی ی انسانی و هاخیانت، جز به باد فنا دادن سرمایه 

می تواند چه تقدسی  در غرب و جنوب غربی کشور، هم جوار مرزی  و روستاهای  ساکنان شهرها

جوش و  و به همان گونه که حضور نیروهای اشغال گر عراقی، ایرانیان را به جنب و؟ ه باشدداشت

واکنش بر می انگیزد، ورود نظامیان  ایرانی به خاک عراق هم به نوبه ی خود،  واکنش دفاعی آنان 

 را بر می انگیزد.   

رهبران دروغ گو دولت مردان و و  ، الف زن پاس داران  راسردچرا در پی این همه سال، 

کجا را  هشت ساله از خود  نمی پرسند با ادامه جنگ و خون ریزی ، حکومت اسالمی دروغ پردازو 

هیچ یک از تالش های آشتی جویانه و پا در میانی نهادهای جهانی چرا به   ؟ مبه کجا رسیدیم و گرفتی

توانسته که   در این بوددر دوران جنگ هاشمی رفسنجانی الف زنی های  همه ی  توجهی نکردیم.

پیر   توانسته است  سرانجام همه ی هنرنمائی او هم این بود که  اره کند و جنگ را به خوبی اداست 

در سمت  را برای پذیرش قطع نامه ی شورای امنیت آماده سازد. به راستی هاشمی جماران خرفت 

و هم آهنگ کننده ی قوای   در سمت ریاست جمهوری ، خامنه ایجانشینی خمینی و فرماندهی کل قوا

، یا شعله محسن رضائی در سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران، سرهنگ سهرابی ، سه گانه ی کشور

در سمت فرماندهی نیروی صیاد شیرازی، در سمت ریاست ستاد ارتش و سرهنگ علی  سعدی 

را ها جبهه وخیم  اوضاع  چرا نتوانسته اند  به عنوان نماینده ی خمینی نوریعبداله زمینی  و آخوند 

از پذیرش قطع نامه شورای  ، یا شش ماهه اگر تاخیر یک سالهیان بگذارند. حتا در مبا خمینی زودتر 

 میزان تلفات  انسانی و ویرانی تاسیسات صنعتی و مالی به مراتب کم تر می بود روی نمی داد امنیت 

 .و ده ها هزار تن از  جان باخته گان این سال، امروز در میان ما می بودند

، برای ایران بیش از شورای اسالمی یکی از نماینده گان مجلس سومجنگی که بنا به اعتراف 

بر جای گذاشته است، چه دست آوردی می تواند به بار  هفتصد هزار قربانی و  دو میلیون زخمی

البته هاشمی در سمت ریاست مجلس شورای اسالمی به شیوه ی خود، به اصالح سخن نماینده  آورد؟ 

هفتاد یعنی زیاد گفتند.  کمی کم لطفی فرمودند، رقم تلفات را  زه ای تا انداپرداخت و گفت ایشان 

      را هفتصد هزار گفتند.  تلفات ما  هزار 

طی شورای امنیت سازمان ملل با شعله ور شدن جنگ در مرزهای دو کشور ایران و عراق، 

ملل برای مذاکره شد و کورت والد هایم، دبیرکل سازمان خواهان برقراری آتش بس قطع نامه ای 

از رهبران چند کشور با اعزام یک هیات بلند پایه  ،وارد تهران شد. دبیرخانه ی کنفرانس اسالمی

دبیرخانه شد. جویانه دو عضو خود برقراری آتش بس و گفت و گوهای آشتی خواستار مسلمان 

، ند کشور غیر متعهداز مقامات چ با فرستادن هیاتی عالی رتبه، خود کشورهای غیرمتعهد هم به نوبه 

اما مرغ خمینی و دیگر رهبران  .پا در میانی نمود  برای برقراری آتش بس و گفت و گوهای صلح

جنگ، جنگ تا  دهید و یاما بکه یا صدام حسین را دست بسته تحویل  جمهوری اسالمی یک پا داشت

فرار را  ، در همه ی جبهه ها پاس داران و نیروهای بسیج  و تازه پس از هشت سال کهنابودی! 

ا ، صدام رکه غربی ها خود دست اندر کار شده می آیند می دادند، یک قدم پائین  حبرقرار ترجی

 این خرفت بازی ها نمی شود. زاما در الف زنی های کنونی یادی ابازداشت و محاکمه کنند. 

را در کنترل  ن جنوبندر فاو و بخشی از جزیره ی مدر شرایطی  که جمهوری  اسالمی 

و رسیده گی به ، شرایط آتش بس داشت، شورای امنیت با صدور قطع نامه نهصد و پنجاه و چهار

خواست که  از دو طرف  را تدوین و جنگ و ادامه ی جنگ کننده ی  آغاز  ، تعیین دعاوی دو طرف

بدون  خود،  موضع ضعیفا وجود ، حتا ببه کلیه عملیات نظامی پایان دهند و اگر چه طرف عراقی



با در دست داشتن برگه ، طرف ایرانی می دهدپاسخ مثبت  ، با پذیرش چهار چوب قطع نامه، درنگ

 ضع ادست یابی به موخریداری وقت و به امید ی مثبت اشغال فاو و بخشی از جزیره ی میمون، 

نوشیدن جام زهر  در چانه زنی بی هوده ای که  زد. اپردمی  ، به چانه زنی و برتری تازه تر نظامی

    یند. نشمی به ثمر 

غیر سیاسی شیخ علی اکبر  ، احمد هاشمی بهره مان، یکی از سه برادر  به گفته ی خود

،  از  مادراش یاد گذشتهطی مصاحبه ای در میان انبوه خاطرات پس از مرگ او هاشمی رفسنجانی، 

این جنگ   ی اکبر می آید  و می گوید پسربه دیدار شیخ عل ، می کند که از  ده بهره مان به هم راه او

تمام مردم را ذله کرده است اگر دست خودات است و یا دست آقای خمینی، این جنگ را تمام کنید. 

 آقای احمد هاشمی می افزاید  مادرم شب خانه شیخ علی اکبر نماند و  به منزل خواهرم  رفتیم. 

می کشد و فریاد پایان دادن به جنگ آن به راستی جنگ ایران و عراق آن چنان به درازا  

 تهران برساند و بگوید  چنان بلند است که  مادر  پیر رفسنجانی را هم به جوش می آورد تا خود را به

نه کک امام جماران  ، با طوالنی شدن زمان جنگآن وقت  ! آخر تا کی؟ بس است جنگ  جان مادر 

می گزد که هم چنان امیدوار است صدام حسین سلمان از این همه تلفات انسانی و ویرانی دو کشور م

دستور دهد مثل نصیری گوش اش را از وی انتقام گیرد و آورند  تا  وی  را دست بسته به حضور

، که هرگز به جبهه نخواهد رفت  و نه می گزد پیش از اعدام ببرند و نه کک احمدآقای مشاور پدرجان

هم چنان از  ، که  در تریبون نماز جمعه تهرانبه این حرف ها بدهکار است شیخ علی اکبر  گوش 

تهران را نشانه می روند  و  ، نعمت جنگ سخن می گوید و آن گاه که موشک های دور برد عراق

به و بسیج نیرو  تهرانی ها هم مثل دیگر شهرهای جنگ زده ی کشور  راه فرار در پیش می گیرند

می گوید خوب شد که تهران هم با این موشک پرانی حال و هوای   می کشد،  تهعنوان گوشت دم توپ 

 جنگ پیدا کرد. 

 ــ گرمی جبهه و شیرینی جنگ  ۳

در طی هشت سال جنگ، سران حکومتی و روحانیون و امام جمعه ها از کوچک تا بزرگ، 

گفته ی خود نظامیان و  و هر از گاهی به پشت جبهه می رفتند تا بهکه الفبای جنگ را هم نمی دانستند 

که و از دالوری جانبازان و ایثارگران از گرمی جبهه ها سخن می گفتند  ، بسیجیان را دل گرم سازند

یزد،  در یکی از خطبه های به آدم روحیه می دهد. شیخ صدوقی امام جمعه و نماینده ی خمینی در 

ال و هوائی داشت. صدام آمده بود با  نماز جمعه ی یزد می گوید رفته بودم جبهه نمی دانید که چه ح

 هواپیما، نه یکی، نه دو تا، نه صد تا، با یک فروند! انگار که فروند از شمار صدگان هم باالتر است.

از چندی  شمار این تیپ آدم ها و  گرم می شود که بازار خاطره  در هفته ی جنگ  ساله همه 

سواد حتا از آنان و شماری را نمی دانستند الفبای نظامی در آن دوره که  سپاه، کنونی سران مافیائی 

پشت جبهه،  ، در یئآبدارچی و سقاتدارکات چی، درست خواندن و نوشتن هم نداشتند و در سمت 

هنگ  بسیجی، در و  گردانگروهان، یا در مقام فرماندهی   و فرماندهان ارتش را زاغ چشم می زدند

و یا حرک  رسیده اند ند که آیا به مقصد جبهه و یا پشت جبهه به دنبال نفرات خود بود، پشت جبهه

واقعی  ی تحت فرمان احتمالی آنان و گردان های پنجاه نفره و صد نفره ها گروهان  آمار ؟ کرده اند

در سمت های ارشد دولتی،  ، دفاع مقدسبه عنوان خوشه چین های اینک  ؛ است یا بر روی کاغذ

 دولت دارند هایهم سر در آخور ، در مقام سرداری و سرلشکریپارلمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی 

به غارت گری  و  در پیوند تنگاتنگ با  باندهای مافیائیهم  بخش خصوصی و و هم سر در توبره  

از   سخن می گویند و  بهه هافتوحات خود دم می زنند، از گرمی ج ، از مال اندوزی مشغول اند

ی که جان به در برده و عنوان ایثارگری را یدک می شیان جان بر کفو ارت !شیرینی جنگ و جاسوسی



اداره  معاش و ته گی  دریافت نمی دارند که تکافوی سنین کهولت آن اندازه  حقوق بازنشس، در کشند

  باشد.   شان زنده گی 

به مناسبت هفته ، ستاد نیروهای مسلحکنونی  ریاست ، باقریحسین سرلشکر پاس دار محمد 

می در جبهه حلوا پخش می کردند.  سخن می گوید انگار که جنگ آن چنان از شیرینی  دفاع مقدس، 

 ی سجاسوکه وی و یا یگان  .  انگار ، شیرین تر بودگوید اشغال فاو شیرین بود، برای ما اطالعاتی ها

هر بار به ُکره  دیگری سفر می  با عبور از کناره ی اروند رود یا شط ال عرب، ، تحت فرمان وی

مطلق فقط یک بار در سال می شد که از تاریکی  . رفتیم هشتصد بار به شناسائی کردند. می گوید 

باز پس گرفتن فاو برای عراقی ها هم شیرین شب دیگری!  و نه هیچ  ، شب استفاده کرد، هشت بهمن

 شیرین یجنگچنین شیرینی دارد که جاسوسی در تجاوزکارانه کجای جنگ جناب پاس دار بود. آخر 

که چهار سال از جانب آبادان زیر  ای یک بندر متروک و تخلیه شده آن هم برای اشغال   باشد؟ تر 

هم دیگر را به ، انگار که دو طرفپاس دار، جناب به گفته ی  بود.  ی ارتش گلوله ی توپ خانه

لذت شیرینی  بچشد و آنان هم از شیرینی  تا طرف مقابل کردند مهمانی چائی و شیرینی دعوت می 

 اش را حس کند.

اشغال کرد و  روشن روز  و در  ، نخست جنگ روز  طی دو خرمشهر را  رعراق بندارتش 

ی اشغال بندر متروک جمهوری اسالمی براو   دالر کاالی گمرکی را به تصرف در آورد ملیاردها 

شب هشت بهمن فرا رسد و بندر را بکشد تا و دو سال انتظار بفرستد  هشتصد بار جاسوسباید   ،فاو

نهایت این که با هشتصد نظامی به امان خدا رها سازد به تصرف خود در آورد و  در تاریکی مطلق 

سال های نظامی البته سردار باقری به بیان واقعیت  از دست بدهد.  طی نبردی دو، سه ساعته، تا 

حرف است. تا امام بپذیرد و می گوید این که نامه نوشتیم و فالن کار کردیم پایانی جنگ می پردازد 

ما جنگ را تمام نکردیم،  ما جنگ را پیش از پذیرش قطع نامه باخته بودیم. زیرا در پایان جنگ، 

ا دوازده لشکر به ایران حمله کرد که این دوازده لشکر در طول بعراق عراق قوی بود و ما ضعیف! 

بزنیم و  یبسیجچنین دست به  توانست تا پنجاه لشکر بسیج کند و ما نتوانستیمجنگ از بین رفت. اما  

سرلشکر فرمانده سپاه قدس چندی پیش، همان سخنی که  یا به اندازه ی عراق سالح بدست آوریم. 

آورد که از جنگ سوریه استقبال نمی می بر زبان  به مناسبت  هفته ی مساجد یقاسم سلیمان ، پاس دار

به زبان نمی آورد که حتا نتوانستیم  در مقابل اندک پاس دار باقری اما  شود و ما به تنگنا افتاده ایم.

    از مهران دفاع کنیم. هم شمار نیروهای مجاهد 

 ــ  جنگ و جهاد ۴

چرا جنگ آغاز شد؟ آیا جنگ به همان گونه که از جانب مقامات ارشد پرسیدنی است که 

خواست  ،ادعا می شدو یا دست کم بخشی از چپ ایران و جهان  چپ ایران حتا جمهوری اسالمی، یا 

یا این که  و   به اجرا در می آمد حسین بود که توسط  صدام و ارتجاع منطقه قدرت های امپریالیستی 

 ی داشت؟محور جنگ نقشآتش بر افروختن جمهوری اسالمی در 

در کشوری با  ، پس از کسب قدرت سیاسی ایدئولوژیکنظام یک به مثابه   میجمهوری اسال

 داشت. از یک سوی برای قواممگونی های خود را همختصات اقتصاد سرمایه داری، چالش ها و نا 

، منافع به کار می بسترا رشد سرمایه داری الزامات می باید وابسته نظام سرمایه داری  یک  یافتن 

با تضمین نیروی کار ارزان، برای جلوگیری از فرار سرمایه ها، و بازاریان محترم را تامین می کرد 

که نیازمند سرکوب جنبش کارگری و   . امریمی ساخت را فراهم  زم برای سود سرمایه شرایط  ال

فقه شیعی، به مثابه یک نظام اسالمی در چهارچوب ، از سوئی دیگرو  ، چپ برآمده از انقالب بود

سرکوب جنبش مبارزاتی خودجوش می داد و را سازمان و جنگ اسالم علیه کفر امر جهاد می باید 



با پیوند می زد و بی هوده نبود که درونی و مبارزه ی خلق های تحت ستم را با جنگ برون مرزی 

و پس از  جنگ برای ما نعمت است. نعمتی که امروزهخمینی گفت حمله ی عراق به مرزهای کشور، 

در پرتو کشور، پلیسی  گری است. سازمان دادن ه ازهر زمانی آشکارتر در جلو سی و هفت سال، 

ایجاد و تقویت بنیادی سازمان های نطامی، امنیتی و انتظامی جنگ و تهدیدهای نظامی برون مرزی، 

، و در پرتو این سازماندهی نیت در اداره ی کشورروحا هدف حفظ قدرتبا در خدمت روحانیت و 

جنگ و سیاست که در پیوند با اراذل و اوباشی میدان دادن به غارت گران حکومتی و  یکه تازی

 به کار می آیند.جنگ افروزی 

سران برای ا نه برای کارگران و زحمت کشان، جنگ نعمت بود مبی گمان جنگ نعمت بود ا

توانستند با سرکوب مخالفان و رقیبان موقعیت  ، زیرا در پرتو جنگ روحانیونجمهوری اسالمی و 

بخشند.با آغاز جنگ روسری را در مدارس و ادارات دولتی و نهادها اجباری سازند. خود را تحکیم 

، کشتار تاریخی زندانیان سیاسی در پایان جنگ هم، با بهره برداری از فضای بین ال مللی و درونی

خون سرخ چند هزار تن از زندانیان سیاسی  او دهه ی خونین را ب هند ی خمینی سازمان درا با فتوا

به سر سال های چندی را در زندان دروان بازجوئی، شکنجه و محکومیت را پشت سر نهاده، که 

      زند. ، رنگین تر ساآورده بودند

مرتضا مطهری، یکی از زبان در جریان انقالب و ماه های نخست پس از پیروزی انقالب، 

می نوشتند کمونیسم  و  و روستا شهر های حکومت اسالمی، بر در و دیواراولیه از معماران 

مرگ بر مطهری با شعار  این گفته ی که  ، بریدن اسالم صهیونیسم  دو لبه ی یک قیچی هستند برای 

مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی،  به همین سان، و تکمیل می شد  کمونیزم، مرگ بر صهیونیزم 

 و امت اسالمی شیعه و دفاع از اسالم  مرگ بر صدام یزید کافر را باید تجلی امر جهاد مسلمین

جمهوری ایران تحت فرمان روائی هم در هیچ نقطه ی دنیا، به اندازه ی  زبی گمان هنودانست. 

 .نمی شود آوازه گری در ستایش از مرگ و تقدس مرگ در راه خدا  ، اسالمی

 از . ، شیعه و سنی هم ندارد، یک رکن اساسی اسالم استبا کفار، یا جنگ در راه خدا جهاد 

سده های میانی ، تا نخست محمد و چهار خلیفه زمان از  ،گذاری حکومت اسالمین صدر اسالم و بنیا

و عروج و از سده های میانی  ، و فاطمیان در مصر ، عباسیان در بغدادامویان در دمشق، حکومت  و

که حکومت چند دهه ی  معاصر در و نیز  ، آن در پایان جنگ اول جهانیزوال  تا  ، عثمانیخالفت 

و  ، بی دین، مومن و به کافر و مسلمان انسان ها تقسیم های ناب اسالمی بار دیگر سر برآورده اند، 

" و "دارالکفر"، داراالسالم" الد )سرزمین( بدو تقسیم کشورهای جهان  به سرزمین کفر و اسالم، یا 

پی روان سایر ادیان، و حتا ، ، دگراندیشانکشتن کفار، مشرکان وجه بارزی از آئین مسلمانی است و

به عنوان  و  دارد  نام جهاد کشتار فرقه های اسالمی از هم دیگر،  فراتر از پی روان سایر ادیان، 

و امروزه جنگ های فرقه ای   تلقی می شود آئین فرقه ای از واجبات  ی یفه ی خطیر مسلمانظو

در   ، و مدوام امری است جاری سپرده شده باشد.  تاریخنیست که به دیگر واقعه ای  ، شیعه و سنی

، طالبان و ال ایران، عراق، سوریه، یمن و عربستان و نمونه ی برجسته اشافغانستان،  پاکستان، 

و  دنکه شیعیان، علویان و یزیدی ها را گردن می زنر عراق و سوریه دداعش  قاعده در افغانستان، 

فرمان که به  "جن جاویدسواران " بوکو حرام در نیجریه که مسیحیان را طعمه خود می سازد. یا 

 ها یا روح پرستان  تمیسیشکار بت پرستان، مسیحیان و انژنرال بشیر رئیس جمهور سودان به 

 تن را بیش از دویست هزار  ، به گونه ای که بنا بر برآورد سازمان های جهانی پردازندی م ارفور د

  آواره ساخته اند. خانه و کاشانه ی خود  نفر را از  کشته و دو میلیون و هفتصد هزار

در تفسیر این واژه ها  کفر و کافر، و جهاد علیه  امر جهادپیوند با نکته ی در خور توجه در 

، مطهریمرتضا  شریعتی و علی  آوازه گران انقالب اسالمی از نوع دکتر فسیر است که بر مبنای ت



از کفر  ، تفسیر کفر به معنای پوشاندن حقیقت است و کافر یعنی کتمان کننده ی حقیقت! بر مبنای این 

هم عمل جهاد دانست و مخالفت با تفسیر رسمی از هر مسلمان مومنی را می توان کشتن  و کافر 

ی بزرگ و کوچک نه تنها دینی، که سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را هم به نام پوشاندن روی دادها

     سزاوار کشتن قلم داد نمود.  و  حقیقت یا انکار حقیقت کفر دانست  و هر دگر اندیشی را کافر

چه در درون موجود را  یتزیرا وضع یا بودند. نظام های فاشیستی هم بدین گونه هستند،

شتند نمی پذیرفتند و بنا دامرزی مرزهای ملی، در سرزمین های برون  مرزهای ملی و چه فراتر از 

، به سود توسعه طلبی با خشونت نظامیدر درون با سرکوب دگر اندیشان و در برون وضعیت را  که 

هم  در منطقه می جریان های بنیادگرای اسال دیگر و ایران جمهوری اسالمی  .دگرگون سازند خود، 

های در بررسی و  است اسالم دین جهاد و خشونتیرا که ز. دناین مقوله  خارج باش زنمی توانند ا

مساله ی جهاد و خون  ای بر به اندازه ی اسالم  ، در گذر زماندیگری هیچ دین و آئین  ، تاریخی هم

 داده است. نپای بندی نشان اش  اناهمیت قائل نشده و به اندازه پیامبر اسالم و جانشین  ،ریزی

 ــ صدور انقالب  ۵

روی داد قیام بهمن ماه پس از ، ، به رهبری روح اله خمینیروحانیت شیعهیک شعار محوری 

ظام نوپای و رهبران روحانی ن  شعار صدور انقالب بود ،سیاسی کسب قدرتسال پنجاه و هفت و 

به جهان که ما انقالب مان را  بر زبان جاری می ساختند به هر بهانه ای  ، اسالمی از خرد تا کالن

 و  ز مبارزه ی طبقاتیااست که انقالب امری است درونی و جوششی  با توجه به این  صادر می کنیم.

از جانب روحانیون تازه به  اسالمیمعنای روشن صدور انقالب  نه مقوله ای صادراتی، توده ای و 

توانست  مین ی دیگر آماج ، جز فتنه انگیزی در کشورهای همسایه ،ی شیعه در ایران دوران رسیده

در  شمار حضور به سبب   و  در میان همسایه گان  و کشورهای دور و نزدیک مسلمان،  داشته باشد

هم جواری  ، و در ایرانو گروه بندی های شیعی مخالف صدام ان عراقی معاودخور توجهی از 

پیام کننده ی مستعدترین کشور دریافت مناسب ترین و به را ، عراق جنوب این کشور  یهای شیعشهر

به توصیه ی شاه که را   خصی خمینی نسبت به صدام حسینکینه توزی ش و بدانند ی انقالب اسالم

 زیر پوشش صدور انقالب پنهان سازند. می کند، را صادر  وی از نجف  دستور اخراج 

و جهان مسلمان در دیگر کشورهای  ،کومت اسالمیبرقراری حآوازه گری برای از این روی 

در امور دیگران،  ی گستاخانه مداخله با تنها  ، و حوزه ی خلیج فارس منطقه کشورهای  دربه ویژه 

 بسیج توده های عقب ماندهو   ، کشورهااین فرمان روا بر سکوالر سرنگونی نظام های  تالش برای 

 بسیج می توانست میسر باشد.  فرقه ای شیعه و سنیهای دمیدن بر آتش نهفته ی جنگ  و  دین مدار 

، و سرانجام مسلح آنانوزش نظامی و ایدئولوژیکی در این کشورها، آمبنیادگرا و سنی ستیز،  شیعیان 

  ، گام های نخست در تحقق شعار صدور انقالب تلقی می شد.اقدامات تروریستیساختن آنان برای 

 مورد دست آوردهای انقالب اسالمی، در جمهوری اسالمی گری رسانه های  دولتی  آوازه

مریکائی، تصویب قانون اساسی مبتنی بر آاشغال سفارت آمریکا به عنوان یک حرکت اسالمی ضد 

در دو کشور فرمان روائی ولی فقیه، تداوم شعارهای ضد اسرائیلی و آزاد ساختن قدس، والیت فقیه و 

 زمینه  خریدار بیش تری می یابد و  لبنان، که یک اقلیت نیرومند شیعی تحت ستم وجود دارد،عراق و 

اگر چه چنین زمینه ای در لبنان و فراهم می سازد. خیزش شیعیان را در گسترش جنگ های فرقه ای 

و پر  بالاست که بار دیگر دارد، اما در پرتو اقدامات جمهوری اسالمی هم  ی تاریخی عراق پیشینیه 

 می گشاید. 

عرب های تازه فرمانده  نامه  به  در عشق به شهادت و ستایش مرگ، مطهری مرتضا 

عمر،  تیسفون پایتخت امپراتوری ی خالفت دروه به رستم فرخ زاد اشاره می کند که در ، مسلمان



وهای نیر و به تصرف خود در آوردند. فرمانده عرب در این نامه می نویسد  ساسانی را محاصره 

 .دارند زندگیبه عشق مردان تحت امر شما که هستند شق مردن ان اندازه عآ، به منتحت فرمان 

کجا می تواند تبلور یابد؟ آن جائی که جنگ است و  در راه خدا کشته شدن عشق به مردن و 

  می آید. وجود به  دننامکان جان دادن و جان ستا

 ــ زخمی بودن صدام ۶

اگر دولت های آلمان، فرانسه، ایتالیا، سویس، اتریش، ترکیه و پاکستان،  ترور مبارزان 

تبعیدی  و یا مخالفان جمهوری اسالمی را به انگیزه های دیپلماتیک و یا داد و ستدهای پرسود مالی و 

اقتصادی تحمل می کردند  و یا تروریست های بازداشت شده ی جمهوری اسالمی را با توجیه 

پلماتیک و گذرنامه سیاسی،  رها می ساختند  تا به کشورشان برگردند،  ترور مقامات دولتی و دی

زب آل دعوه،  برای رهبری حزب بعث  و ححزبی عراق، توسط تروریست های آموزش دیده ی 

شخص صدام حسین غیر قابل تحمل است.   از همه مهم تر این که جمهوری اسالمی در تدارک 

انقالب اسالمی در عراق، دروازه های سفارت ایران در بغداد را بر روی  هواداران محمدباقر صدر 

ائی سفیر وقت خمینی در عراق، که می گشاید  و  آخوند محمود دعروحانی  سرشناس مخالف صدام  

بوئی از دانش دیپلماتیک و سیاسی نبرده،  با مداخله های گستاخانه و  آشکار خود  در امور داخلی 

عراق و پوشش دادن به مخالفان شیعه ی صدام، بر تیره گی مناسبات دو کشور می افزاید.  سپاه  پاس 

گروه، گروه  از معاودین و هواداران حزب "ال داران نوبنیاد هم به نوبه ی خود، دسته، دسته و 

دعوه"، و اعضای  مجلس اعالی انقالب اسالمی تحت رهبری آیت اله زاده حکیم  را در قم آموزش 

نمی تواند که در خور توجهی ی . مساله می دهد و برای عملیات تروریستی روانه ی عراق می سازد

 از دید مقامات عراقی  پنهان مانده باشد. 

با جمهوری اسالمی   ش های دیپلماتیک دولت بعثی عراق برای بهبود مناسبات دیپلماتیکتال

ی جمهوری اسالمی در امور داخلی عراق به جائی نمی رسد و  و پایان دادن به مداخله ی گستاخانه

سیاسی آن گاه که سیاست به بن بست می رسد، جنگ به عنوان ادامه سیاست، برای شکستن بن بست 

همان گونه که جمهوری و  اماج های سیاسی  و دیپلماتیک به کارزار اصلی مبدل می شودو تحقق 

اسالمی جنگ برون مرزی را با جنگ درون مرزی و سرکوب نیروهای مبارز به پاخاسته پیوند می 

زند، دولت بعثی عراق هم با برپائی جنگ برون مرزی با ایران  که از پشتیبانی شیخ نشین های 

فارس هم برخوردار است، تشدید سرکوب شیعیان و دیگر مخالفان را در دستور کار  حوزه ی خلیج

. این قرار می دهد. از این روی جنگ تنها برای خمینی و مالیان فرمان روا بر ایران نعمت نیست

حزب بعث حاکم بر عراق هم مادام که سرکوب داخلی  وحسی برای صدام  ، به نوبه ی خود جنگ 

به نوبه  و امکان تجدید نظر در قرارداد الجزایر ، جمهوری  اسالمیرهبران چیدن دم در میان است و 

  باشد. نعمت می تواند  ی خود 

بی هوده نیست که صدام حسین در تلویزیون بغداد ظاهر می شود و قرارداد سال  هفتاد و   

وزیر امور خارجه دولت در دیدار با با دکتر حسن یزدی  وی البته  پنچ با شاه را پاره می کند. 

جریان برگزاری کنفرانس کشورهای غیر متعهد در  درشهریور ماه سال پنجاه و هشت،  موقت، در

هاوانا، بر زبان می آورد که قرار اجزایر را در شرایطی امضا نموده که عراق به اعتبار نظامی 

به زعم ، نظامی ایران یابا روی داد انقالب و تضعیف نسبی قوبدون تردید سخت در تنگنا بوده  و 

به اعتبار حقوق دریائی  و در چهار اگر چه  تجدید نظر در این قرارداد را هم ممکن می داند. خود 

در رودخانه  رودهای مرزی و تعیین خط الراسدر چوب قوانین بین ال مللی  ناظر بر کشتی رانی 

انی ایران در اروندرود  و قرارداد الجزایر، جز رسمیت بخشیدن به حق کشتی ردر ، های مرزی



علیه طرف نقطه ی اجحافی  ، تجدید نظر اصولی در قرار تحمیلی استعماری بریتانیا بر طرف ایرانی

اما صدام چون مار زخمی بر خود می پیچد که این قرارداد را در شرایط ناچاری  وجود ندارد.عراقی 

پیش از امضای سال  رف ایرانی پنچ پذیرفته و امضا نموده است. بدون آن که بر زبان آورد که ط

عوارض  ، کشتی های تجارتی را با اسکورت نظامی از اروند رود عبور می داد و ال جزایر قرارداد

    عبور به عراق نمی پرداخت.

 رح کنار گذاشتن ارتشطــ  ۷

"لوئی بناپارت" یا کودتای مارکس در اثر درخشان جنگ طبقاتی در فرانسه و هجده برومر، 

که بناپارت با تاسیس جمعیت ده دسامبر لئون سوم، برادرزاده ی ناپلئون بناپارت، توضیح می دهد ناپ

رتش ملی فرانسه، اارتش چه گونه اراذل و اوباش را به خدمت خود درآورد و چه گونه در برابر 

 را سازمان داد. مزدور خود 

و دست یابی توده ها به سالح های غارت شده از بهمن ماه پنجاه و هفت  پس از روی داد قیام 

رژیم جمهوری اسالمی از یک سوی نیروی انتظامی و ارتش ایدئولوژیک پادگان ها و کالنتری ها، 

و از  دهد سازمان  می انقالب اسالمی به نام کمیته های انقالب اسالمی و سپاه پاس داران خود را 

بازمانده از رژیم شاهنشاهی، شهربانی و ژاندارمری و نیروی انتظامی  ورزد سوئی دیگر تالش می 

و اگر چه در پایان   را در خدمت خود در آوردشاهنشاهی تسلیم شده  نیز قوای سه گانه ی ارتش 

 ی انتظامی ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته های انقالب را تحت عنوان نیروایران و عراق، جنگ 

 بیمناک است.  پاه و ارتش از ادغام س هنوز هم کند، اما می 

و  سی و دو سال  مردادبیست و هشت  سران رژیم با توجه به پیشینه ی کودتای امپریالیستی

واهمه دارند و هم از بیم ، هم از احتمال وقوع کودتای ارتشیان بازگرداندن شاه فراری به کشور

نوژه و دیگر کودتاهای شکست احتمالی تهاجم خارجی به وجود ارتش نیازمندند. تجربه کودتای ناکام 

با وجود تصفیه ی خونین زیرا خورده، و جنگ با عراق این مساله را به عریانی نشان می دهد. 

یگان به  آخوند اعزام اعدام شماری از فرماندهان ارشد، برکناری بیش ترین شمار امیران،  ، ارتش

نشانی از  ، ودتای لو رفته ی نوژهکناظر بر اعمال و کردار نظامیان، عنوان های بزرگ و کوچک به 

اگر چه نیروهای سه گانه با رشادت و درایت کم مانندی و به نمایش می گذارد. را  ناآرامی در ارتش 

، اما بدگمانی نسبت به ارتش پا برجاست و چون توان کنار گذاشتن ایستندمی  در برابر تهاجم عراق 

ندارند، تضعیف ارتش و کشور در حال جنگ یا تحت تهدید ارتش را از معادالت سیاسی و نظامی 

 در کوران جنگ در دستور کار قرار می گیرد.  ،ارتش مزدور ولی فقیهسپاه، یا  تبدیل آن به زائده ی 

است و هنوز سپاه جنگ در درون مرزهای ایران جاری که در بیست و یک ماه نخست، 

دارد و فرماندهی جنگ با افسران آموزش دیده ی ندر جنگ  نوبنیاد پاس داران جای پای چندانی 

با تاکتیک های از سوئی دیگر ارتش است، ارتش از یک سوی پیش روی عراق را سد می سازد و 

دشمن را مرحله به مرحله، به عقب ، به جبهه های جنگ نیروهای تازه نفساعزام  و  دقیق نظامی

راق به پشت مرزهای ارتش عبا بازگشت  ک، اما از خرداد ماه سال شصت و ی . نشینی وا می دارد

، یا قدس از راه کربال رسیدن به با شعار آزادی قدس و که  هستند جمهوری اسالمی سران ، این خود

آتی  با کیلومترشمار کربال در جاده های کشور، آماج   و نصب تابلو راه قدس از کربال می گذرد 

سیاست جنگ با  ، ی جنگی درستی داشته باشدو بدون آن که استراتژ می سازد جنگ را مشخص 

 .بر ارتش کالسیک تحمیل می سازندادامه ی جنگ را  و  امواج انسانی را پیش می گیرد

کوبیدن بر طبل جنگ، آوازه گری برای حضور در جبهه ها،  و عده های بهشتی در پی 

آویختن کلیدهای ورودی ، ددست یابی به حوران بهشتی که برای شهیدان اسالم صف کشیدنشهادت و 



بهشت بر گردن بسیجیانی که برای پاک سازی میدان های مین گذاری شده بر روی مین می فرستند. 

تامین زنده گی بسته گان نزدیک ، با شهید بازی کشته شده گان جبهه زاری مراسم پرشکوه برای برگ

ه برای کسب مقام ومنزلت نشهیدان، همراه با وعده های شیرین و دمیدن در انگیزه های جاه طلبا

دست گاه های دولتی و و کارمندان  کارکنان برای گسیل در بازگشت از جبهه،  اداری و نظامی 

تعطیل،  برای گسیل داوطلب اعزام به جبهه،  آمیز،تشویق و در کنار سیاست های بنیادها  به جبهه 

برکنار از کارگران و کارکنان صدها یگان صنعتی و خدماتی بزرگ و کوچک تا نیمه تعطیل یا بستن 

 بخش دیگری از سیاست جنگ با امواج انسانی است.  گوشت دم توپ بسازد ی این یگان ها شده 

بیش در طی سال های جنگ، برای گرمی جبهه ها، که  باید افزود ، یاد شده ورای ابتکارهای

 . دنسازمان می ده از درس و مشق  ان زبسیج دانش آموزان گریترین شمار گوشت دم توپ  را با 

برای تشویق دانش آموزان، از یک سوی در و دیوار مدارس را با عکس  ، در اجرای این سیاست

و دیگر مراجع شیعه  تزیین می کنند و از سوئی دیگر از خمینی در جبهه ها جان باخته دانش آموزان 

رضایت پدر یا مادر اجازه  و یا ای جنگ، به جبهه هفتوا می گیرند برای اعزام دانش آموزان نابالغ 

ان و دیگر بسته گان دور و نزدیک دانش مادر ان، پیشاپیش پدر و با این گونه فتواها،  موردی ندارد

دارند. جنایت تاریخی بزرگی که در می  ر حذر اعتراضی ب هر گونه اقدام را از آموزان نابالغ 

اعزام به جنگ سوریه، ورای دانش آموزان نابالغ امروزه هم برای  متبلور است. جو کودکان جنگ

    خدمت می گیرند. تهدید اخراج از ایران به افغانی را هم به ریز و درشت ایرانی، کودکان 

تدارک  نظامی، پای داری در برابر ارتش عراق، سازمان دادن دفاعهمان گونه که اشاره شد   

و بیرون راندن  متقابل  تعرضدر هم کوبیدن استحکامات نظامی دشمن و رای ب و آموزش نیرو نیرو 

 پیش می برندآن چنان را فرماندهان ارتش با نظم و انضباط نظامی از مواضع  اشغالی  ارتش عراق 

اما سیاست پشت مرزهای خود بر می گردد و به سیاست دفاعی روی می آورد. ناچار که عراق به 

این سیاست با است و چون  صدام است صدور انقالب و سرنگونی رژیم جنگی جمهوری اسالمی، سی

عواقب نظامی  و جنگی از اوضاع  منطقه  آنان با توجه به شناخت نسبی روحیه فرماندهان ارتش، 

نشان نمی تمایل چندان برای ورود به خاک عراق،  در خاک دشمن خوانائی ندارد و زمین گیر شدن 

تبدیل و  یجای گزینی آنان با مهره های خودو نظامی ارتش فرماندهان  دهند، برنامه کنار گذاشتن

 ارتش به زائده ی سپاه در دستور کار قرار می گیرد. 

در سمت فرمانده سپاه ارتش را کنار می زنند. محسن رضائی برجسته ی عملیاتی فرماندهان 

را  ان ، آنتوسط امنیتی های سپاه با  بازداشت رهبران حزب تودهتا ، می شوددست به کار پاس داران 

افسران توده ای و اعدام جنایت گذارند و با بازداشت ب ارتش زیر فشار توده ای برای لو دادن افسران 

  .  داده باشندکارانه ی آنان، زهرچشمی به دیگر نظامیان نشان 

جمهوری اسالمی با تداوم جنگ برون مرزی، همان گونه که اشاره شد آماج  چندی را هم   

ورای سرکوب ر آماج های مهم، که چندان هم پنهان نمی ساختند،  گیکی از دیزمان پیش می برد. 

بنیه ی نظامی با تقویت  است دان به درکردن ارتش یاز م جنبش کارگری و سازمان های انقالبی، 

با تشکیل وزارت خانه سپاه آغاز می شود  ،. که در هرم قدرتسپاهولی فقیه به نام ئولوژیکی ارتش اید

ایجاد در خرید تجهیزات نظامی، در رقابت کامل  با ارتش،  با اتکا به بودجه ی گزاف وزارتی، و 

، و دریافت سهمیه از از آموزش گاه تا دانش کده ، آموزشیپادگان ها، و مکان های  توسعه تاسیسات، 

و آن گاه  نیروی انسانی متبلور می شودبرای آموزش  ، در همه ی رسته ها به خدمتآماده مشموالن 

در دستور کار قرار می گیرد.  که امکان آموزش مستقل وجود ندارد، بهره برداری از امکانات ارتش

ه ویژه ی امیران ارتش با رتبه ی کو ستاد  برای نمونه در دانش گاه جنگ، یا دانش کده ی فرماندهی 

در ی بیست و بیست و پنج سال خدمت نظامی،  با پیشینهسرهنگی است، در کنار سرهنگ های ارشد 



در پایان دوره های  . اما ندنظام جمع هم بلد نیستچند تنی از پاس داران را می نشانند که  هر نوبت

که هم  هنگامی  ظامیان کارکشته فرمان دهند.در سمت فرماندهی بر ناینان هستند که کوتاه و بلند، 

به بار سنگین لجستیکی ، نظامی، تدارکاتی و تلفات سنگین انسانی ، نوفرماندهانتحت فرماندهی این 

 ما مهم تر است.  ارزش تجربه آموزی  ، اهمیت چندانی ندارد ویند این تلفات برای ماد، می گیمی آ

سهرابی یا شعله ، صیاد شیرازیاز امثال  خشکه مذهبی  افسران  بله قربان گو و اگر چه  

علی اکبر هاشمی همه کاره  با تقویت سپاه، اما  . دارندنظامی سعدی تا پایان جنگ  کم و بیش حضور 

که در دوران طلبه گی به اجبار به خدمت احضار شده و  پیشینه سربازی دارد. می شود ی جنگ 

عهده دار فرماندهی  ، فرماندهی کل قواجانشینی  در سمت  ، تهفردی که تنها نظام جمع را یاد گرف

یا به سربازی هم نرفته  و سبزوار گویا که خامنه ای سید علی او  در کنار  قرارگاه جنگ است و 

دارد و تا انقالب دست اندر  از  روستاهای حوزه  مسجد سلیمان  که دیپلم صنعتی  رضائی  محسن 

نا گفته نماند که در پایان جنگ از دانش گاه اسالمی رفسنجانی دکترای  است.کار قاچاق از بندر گناوه 

 اقتصاد دریافت می دارد. 

در کارنامه شش ساله ی پس از آزادی و یا تخلیه خرمشهر از وجود نیروهای عراقی، که  

نیمی از  اشغال بندر متروک فاو و  ،هبیش از نیم  میلیون نفر بر شمار قربانیان پیشین افزوده شد

 سرداران سپاه و ارتش اسالمی شده  دست آورد جنگی  ، جزیره ی مجنون در باتالق های هویزه

، یا با تلفات سنگین "والفجر" ها که بهتر است "والزجر"ها خوانده شود حساب می آید. دست آوردی 

ی در باتالق از نظامی و بسیجهزار نفر ده ها  عملیات رمضان و غیره! در این ولزجرها، هر بار 

نیمی از جزیره ی نفت خیز "مجنون" را به اشغال خود در بتواند رژیم  تا  می بازند های هویزه جان 

به آن ها و اعزام  چند هزار دست گاه کمپرسی از سرتاسر کشوراجباری  با به خدمت گرفتن و  آورد 

ه نتوانست بدون آن که . اما زدپر سا تا ساحل ایران را فاصله ی جزیره  ،، و هزینه ی گزافخوزستان

 ، جزیره و جاده ی ساخته شده، باشد در زمان صلحو برگ برنده ای  د ننگه دار تا پایان جنگ باشد 

 .دوباره ی ارتش عراق به خاک ایران آسان تر می شود  ورود و راه  دیآمی به تصرف عراق در 

بزرگ جهانی و مداخله ی آن چه که امروز در خاورمیانه می گذرد، از حضور قدرت های 

آشکار آنان در منطقه، از لشکرکشی آمریکا به عراق و لشکرکشی روسیه به سوریه، تا  اوضاع 

نابسامان داخلی ایران، عراق،  سوریه و  یمن، گسترش سیاست نظامی گری در جنگ های نیابتی و 

وعراق دارد که منطقه  رشد بنیادگرائی اسالمی در منطقه، ریشه در تداوم جنگ هشت ساله ی ایران

را برای چند دهه،  از مسیر  طبیعی رشد اجتماعی و اقتصادی بازداشته  و چشم انداز روشنی هم به 

 دنبال ندارد و با این وجود دست اندر کاران جمهوری اسالمی از دفاع مقدس دم می زنند!

 مجید دارابیگی 

  ۲۰۱۷اکتبر  ششم 

     ۱۳۹۶مهر ماه  چهاردهم 

   

          

 


