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 اصفهان -چاپ فردوسی

 

 فهرست مندرجات...

 

 «خدا نامه ب»

 :کتاب شروع از قبل

 یشبخ اتیح و یساز دوباره در ،بود نینو یفصل سرآغاز ،انهیخاورم یعرب منطقه در 3131 رمضان کنندهدگرگون دادیرو 

 .اعراب ژهیو به یاسالم یها ملت



2 
 

 یساسا ینقش امکانات از استفاده و اتحاد ،یرازدار ،دقت ،اطیاحت به دهیچسب «مانیا» که ،بخش یآزاد نبرد نیا در 

 ورهاسط خواستندیم که را ییهاحباب ؛ختیر هم در را ییایخولیمال یاعده یذهن یها ساخت کهنیا بر عالوه ؛داشت

 .ساخت نابود بودنشان حباب تیموجود همان در ،سازند اش

 قرار شیخو ماراستث و استعمار تحت را یملت و ینیسرزم توانندینم انیماجراجو گرید :که است انکار رقابلیغ تیواقع نیا 

 .مزاحم را شده هآوار آن و دیمنا مالکش مهاجر صورت به است یمهاجم که را آن توانینم سال چند گذشت با و .دهند

 و شده ریگغافل اعراب انیم نیا در و .است یناکردن وصف ،نهاد یمسلمان هر نهیس بر 3391 ژوئن شکست که یغم بار 

 ،بود رناص دنتیپرز یجا به کس هر عالوه به .نداشتند یاچاره ،سال آن دردآور بس آتش قبول جز ،ییهوا پوشش بدون

 .بود یبسآتش نیچن رشیپذ به مجبور

 مسلمان آن خون و نمودیم یالزام بس آتش دیتمد پس ،اوردین بار به را شیخو یواقع بازده آن هم ندهیفرسا جنگ 

 نیچ وارید همانند ساروج و مانیس از یمیعظ وارید سوئز آبراه یشرق کناره در دشمن دیدیم یوقت دیجوشیم رشدهیتحق

 بامداد تا شکوچک کلبه یبقا به ینانیاطم چیه یلبنان ییروستا آن و .داردیم پا به شیخو !!مطمئن یمرزها حراست یبرا

  .نداشت را دشمن ییهوا و ینیزم تهاجمات دست از ،فردا

 .بود ایقضا یظاهر نمود نیا و

 متما یسازدگرگون یحت و یسازدوباره ،یداریب یبرا یشوک بود، شوک کی درواقع ،91 ژوئن رانهیگغافل حمله اما 

 یوقت یول ،ستین خشنودکننده گاهچیه شیهایرانیو با جنگ میدانیم کهنیا با و بودند شده شکست موجب که یعوامل

 به «یقبان نزار» قول به اعراب و .داشت روا آن لزوم در یدیترد توانینم باشد انیم در یانسان شرف و تیثیح مسئله

 .بود شان فتهر باد بر تیثیح و شانیهانیسرزم گرفتن پس باز خاطر به نیا و زدند دست دیکش طول روز 0332 که یاروزه

 و فاحش یتفاوت رمضان رزمندگان با ژوئن خوردگان شکست چون میکن یکارکم به متهم را انیدا ژنرال جاستیب پس 

 دیگرد آغاز نبرد ،بود 3131 رمضان 8 با مطابق که 3311 اکتبر 9 شنبه روز )*( 31 ساعت در یوقت نیبنابرا .داشتند یاساس

 .گرفتیم وضو شیخو خون با عرب سرباز

 (تفاوت دارد. یآغاز نبرد اندک قیها در مورد ساعت دق یگزارش خبرگزار :پاورقی)*

 یزرویپ شربت مزه که یرزمندگان ادیفر ویغر و بود غنوده آن در دشمن روز 0332 که ییصحرا در «اکبراهلل» یرسا نیطن 

 .بود مذهب از ییربنایز با یمل یبستگهم از ییهانشانه ؛بودند دهینوش را
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 یبسآتش از رایز ،بود نخواهد آن نیآخر ،بود 3318 از پس جنگ نیچهارم رمضان نبرد اگر که داشت دینبا یدیترد 

 گاهچیه رهدو کی در ینظام یبرتر دیرس ثبوت به که طور همان و .آورد دیپد یدائم یصلح توانینم ،یموقت و یلیتحم

 .باشد گرید یها قدرت بر یمتک که ینظام یبرتر آن ژهیوه ب .گرددینم محسوب یخیتار تیواقع

 یمهم تینهایب یخیتار اثرات یدارا یالمللنیب صحنه در چه و یامنطقه سطح در چه اعراب چهارم بخش یآزاد نبرد 

 .داشت جهان مناطق ریسا در یاساس تحوالت جادیا و هاقدرت نمودن جابجا در ،کنندهنییتع ینقش که بود

 با داشت نفته نندک دیتول یکشورها تمام یبرا یریگبهره نیا که یاجهینت و یاساس حربه کی عنوانبه «نفت» از استفاده 

 ینز برهم و رییتغ در آن از پس و نبرد نیا در ،بود جاها گرید از ترمحسوس اروپا در که یانرژ میعظ بحران به توجه

 .بود مؤثر یاریبس یذهن یهاساخت

 با مانیبرا «رمضان نیدوم» که بود خاطر نیهم به و .گردد آشکار نبرد نیا جینتا تا است الزم یشتریب زمان هرحاله ب 

 .میینما انتخابش ،اسم عنوان به کتاب نیا جهت تا شد گرجلوه خوب ییمحتوا

 .بعد قرن چهارده در یرمضان گرید و ،بود یآزاد یبرا و بخش یآزاد ینبرد خود که (بدر نام به) اسالم صدر در یرمضان 

 همراه ،ردنب آغاز از قبل یکم از ها یخبرگزار یها گزارش یالالبه از تا است بوده نیا ما یسع نیشتریب کتاب نیا در 

 .میکن میترس شیخو یگرام خواننده یارویرو در یانانهیب واقع ریتصو ،آن از پس و تیدرنها و آن

 و نشیگز به ،نشیتحس قابل پشتکار با ،ادیز مشغله وجود با که بود برادرم عهده به یاساس نقش لیتحل و یبررس نیا در و 

 انتخاب و یسیبازنو در زین کشه مهر محمد ،ما آموزدانش دوست هرچند .نمود اقدام مدارک و هاگزارش نیا میتنظ

 .داد نشان خود از یتوجه قابل یهمکار مدارک یبعض

 را مصر وپردازن شاعر «لصبوراعبد صالح» از نامه دو و ییایسور شاعر «یقبان نزار» یبایز شعر تا آمد فمانیح عالوه به 

 .میاورین نجایا در ،بود نموده ترجمه یفردوس مجله جهت ییکسما اکبریعل که

 امدهین انیم به یسخن ژوئن کاریپ و دوم جنگ ، 3318 سال در اول نبرد ،لیاسرائ شیدایپ خچهیتار از شما با کتاب نیا در 

 در لکهب ،دیبخوان دیتوان یم و خوانده گرید یهاکتاب و چهارم جنگ درباره «ینجات» کتاب در را آن خالصه چون است

 حد تا مطالب یلیخ تکرار از اجباراً که است شده توجه ترعیوس یدگاهید و هیقض ینظام جنبه یفراسو به شتریب کتاب نیا

 اختصار به یلیخ «بارلو» میعظ خط ریتسخ و سوئز کانال از یمصر سربازان عبور نمونه یرو از و شده یخوددار امکان

 آن از بعد بتمث یها بازده و نبرد نیا در یروزیپ عوامل از یواضح میترس ،کتاب نیا هیته در ما تالش بلکه است شده انیب

 .گشت خواهد ادآوری را نواقصمان ما خوب خواننده هرچند میباش شده موفق یحد تا دیشا .باشد یم
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  یااژه جواد 

 3131 ماه نیفرورد

 *** 

 ایییسور شاعر یقبان نزار: 31ص 

 (3312شماره  یمجله فردوس )پاورقی:  ییکسما اکبر یعل :ترجمه 

 ه:افتی باز یانگشتر

-3- 

  آورد گرد را شیبایز حروف ،مصر 

 .کرد دیتجد آلودش اشک دستمال یدوزهیحاش بر را آن نقش و

 .نوشت روز وارید بر یکوف خط با را آن و 

 ....ایدر یژرفا از 

 ...کوسه یماه یها دندان انیم از 

 .گرفت بازش مغروق یکشت یها شکسته یالالب از و 

 .نشاند «صاد» کنار را« میم» 

 «ءرا» کنار را صاد و 

 ...ناگهان و 

 .ختیآو بر سبز زمرد از یچلچراغ جهان سقف از 

 .است «مصر» نامش که 

-2- 

  گرفت باز ایدر دل از را اش یانگشتر مصر 
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 د.نشان نو از را آن گانهسه یها روزهیف و

  سوئز آبراه در شیهادست شستن هنگام که ییها روزهیف 

 .بود افتاده فرو اش یانگشتر حلقه از 3391 سال به

 .زدود آن از را ییایدر خزه های و زنگارها 

 .بازگرداند مصر موزه در خود یجا به را آن و 

 .شد مطمئن خود از خیتار 

 ،دییرو یگل ،ماه یها آب بر و 

 .است مصر نامش که 

-1- 

  آزگار سال شش 

 .بودند دهیدزد را آن که بود اش یانگشتر یجستجو مصر در

 ...بود رفته انیشگویپ و رانیفالگ ،کاهنان نزد 

  او یانگشتر که بود گفته کاهنان سیرئ 

 .است بزرگ بزرگ نهنگ آن دل در

  یها آب در مشد و دایفلور یها کرانه در سرش که 

 .دارد یجا لیاسرائ

  سازندگان و کرامات و معجزه صاحبان ؛ها واسطه نزد 

 .بود رفته جادو و سحر

 ،است انیپر شاه صندوق در او یانگشتر که بودند گفته ههم 

 .گرداندینم باز بدو را آن او و 
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  گرو او نزد را خود کودکان و دستبندها آنکه مگر 

 .ردیبگ روزه را هفته روز هفت و بگذارد

 گرفت روزه روز 2372صر م 

 دیکش انتظار روز 2372 مصر 

  دییگرا یزرد به اشچهره 

  گرفت یکاست اش ینیسنگ

 .کردند خانه چشمانش در غم پرندگان

 .برد تیشکا یجهان دادگاه به و یجهان پاسبان به مصر 

  و نهندیم سر بر یساختگ لیسب و سویگ که یداوران به و 

 ...دارند نیچوب یها چکش

 ...ندیبربا را گوهرها تا اندآورده دیپد یواحد شرکت دزدان و داوران که افتیدر و 

-4- 

  شد آشنا نایس نهییآ در شیخو چهره با مصر 

  خواند عبور مزایر و شهادت کتاب در را نامش

  هجوم یالفبا در و شهامت یشاد در و

  کردند سفر ءایکبر گرید کرانه بر که یسربازان جامه بر و

  اقوتی همچون دیخورش پرتو در آنان یها زخم بر و

 .دیدرخشیم

 ...نعمان قیشقا یکشتزارها در و 

 .کرد کشف را خود یآوا مصر 
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  خوانندگانش حنجره در نه ،رزمندگانش گلوله در 

-5- 

 .شد عروس و کرد چپش دست انگشت بر را خود یفاطم انگشتر مصر

 .دیرقص یآزاد ندایم در یونانی یبازور همچون و 

 .دادند او یعروس یروسر بافتن یبرا را خود دیسف یها گل همه ،لین یدلتا در پنبه یهابوته 

 .کنند شرکت او عقددر تا رفتند هیلیاسماع به تندرو قطار با «هرزا» یهاگلدسته 

 .درآمدندب خود یها خوابگاه از کودکان و مردان و زنان ،فراعنه 

  ملوک یواد و کالکرن اسوان، ،قصراال در 

 .دندیپاش گالب مصر بر

 .ندپرداخت را عروس مهر و فروختند را خود یدرس یهاکتاب مدرسه شاگردان 

  آمد ریز به خود اسب از عاص بن عمرو 

 دیپوشان خود یعبا با را مصر و

 او هدیه داد هو شمشیرش را ب

 خواند.« فتح»و برای او سوره 

-1-  

 ...مصر یا

 .دارم دست در را ات یعروس نامهدعوت

  غم جنگل از که را سوانتیگ یده یم اجازه من به ایآ 

 .کنم شانه است آمده

  ببوسم را آتشت از سوخته یها دست و 
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  ات یریدل یهاگلوله از شده سوراخ راهنیپ دامان و

 ؟رمیگ بدست را

*** 

 مصر نوپرداز شاعر «لصبوراعبد صالح» از «:نامه دو»: 31ص 

 (3310مجله فردوسی شماره )پاورقی:  ییکسما اکبریعل :ترجمه 

 

 د...ز بوسه نایس خاک بر که یسرباز نینخست به -3

  دیچش را نایس خاک طعم که یهنگام دیلرز تو یهالب 

  شد آغشته تو اشک با نایس خاک

 ؟دیچش یطعم چه ،خاک بر بوسه نینخست با تو یهالب

  سود اتیشانیپ نایس خاک بر کهیهنگام و 

 ؟یگفت چه ،یگرفت کف در که شن هایی با

 دخو بر را نایس خاک اشک از مرطوب هجام و یختیر فرو اشک شکل به را چشمت در رشدهیزنج شوق کهیهنگام 

 ...یپوشاند

*** 

  شد رابیس خاک از تیهالب چون 

 .یکن حس شیخو زخم بر را نایس خاک یسرد تا یگشود را مجروحت نهیس

 .بود بسته نقش تیمایس بر واروانهید خنده و اشک 

 .یآورد زبان بر چگونه شوق از یدانستینم را وطن لفظ و عشق نامه تو و 

*** 
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  یکرد سجده یزگاریپره پرستنده همچون نایس خاک بر 

  یسپرد نهیس به را نایس پرستش راز و

 .رسد فرا خوش یروزها تا بایشک و بردبار

 یدرافکن چنگ ،تابدیم دیخورش بدانچه تا 

 .رسد فرا صفا و صلح شامگاهان و 

  باشد گانیرا یمهربان و کاست و کم یب ،عشق و 

  شود ذوب تو یهست در اهویه و یخاموش و یخوابب نایس آغوش در تو و

  کند هیتک صحرا بر نایس نیزر اندام

 .باشند یبامداد ژاله های و ستارگان ،شما شاهد و

 .ابدی ادامه انرگاهید تا وندیپ رشته نیا و 

 !برافراشت نایس فراز بر را مصر پرچم که یسرباز نینخست به -2

  زد یم بوسه مصر پرچم بر اتچهره 

  دیکشیم فرا دیخورش مدار در را نآ تیهادست کهیهنگام

 .بود درآمده اهتزاز به آزادانه پرچم

 .ربودیم بوسه نایس یهوا از مشتاقانه و 

  بود دایناپ و دایپ اتچهره 

  دمیدینم تلبخند و چشمت دو جز

  تو یبرا یشیستا نه و بود تو از ینام نه

 .یشدیم محدود ینام در تو چگونه اما

 ،میعظ لحظه آن در هم آن 
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  یکین یمعنا :یبود شده معنا به مبدل که 

  نور یمعنا ،ی مجدمعنا ،عشق یمعنا

 ..؟.فراتر و برتر ییتوانا یمعنا

*** 

  یجاودان پهنه در دمید راو ت 

  یبود فرشتگان پر و خدا هیسا انیم

  ینگاشتیم یخیتار و یدیآفریم یاتیآ که دمید را تو

  یبود ترکینزد افالک و دیخورش مدار به که دمید را تو

 .یکرد ادی ،اند یفان و محدود که من مانندگان و من از که دمید را تو

  بود نایس آسمان در اهتزاز پر پرچم نیا عشق رنج ما 

  بازنگردد خود گاهیجا به ما پرچم و میریبم که میدیترس و

 ...است اهتزاز در مبرانیپ آسمان در نکیا یول

*** 

 ؟یزد پرچم نیا بر بوسه ،سرباز نام به و شاعر به نام ایآ 

 ؟یکرد دعا آن یهابافت بر ،سرباز نامه ب و شاعر نام به ایآ 

 ی؟دیلرز شوق فرط از ،سرباز نامه ب و شاعر نام به ایآ 

 ،یدید اهتزاز در نایس آسمان بر را آن کهیهنگام 

 ؟یخواند «فتح» سوره ،سرباز نامه ب و شاعر نام به ایآ 

  بود برافراشته تو رامونیپ در فرشتگان یهابال 

 !یبرد آسمان به دیخورش بوسه یبرا را ما یهاگونه یول یبرنشمرد را ها آن وت
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*** 

  دمید سوئز عهتر بر نخل شهیر چون را تو 

  دمید گانهسه اهرام از هکند یا قطعه چون را تو

  .دمید لین جاودانه یهاموج از یموج چون را تو

 .یبرافراز را مصر پرچم تا یبود ستادهیا پا سر بر

 خوردیم تکان جهان: 22ص 

 بود یختلفم یهابرداشت و رهایتفس ،داد جهان یعموم افکار به دیشد یتکان لیاسرائ و اعراب نیب چهارم جنگ بروز خبر

 جنگ انیجر به خاص ینکیع با و خود خاص طیشرا به بنا یملت هر و یگروه هر .شدیم جنگ نیا اطراف در که

 .ستینگریم

 یخبر محافل یبعض در که طورآن دیبدان ستین بد البته ؛نداشت را ییآسابرق جنگ نیچن انتظار هرگز ایدن یطورکل به 

 دینبا را ردک اعالم ونیزیتلو از جنگ شروع اول ساعات در ریمااگلد که را یتیواقع و نشد ریگغافل لیاسرائ است منتشر

 مخابره را ریز خبر جنگ از قبل روز کی هایخبرگزار اکثر میبدان است یکاف شیخو یادعا اثبات یبرا .نمود فراموش

 :بودند کرده

  -تدپرسیآسوش =«لیاسرائ در کامل باشآماده»

 به را خود ،کرد اعالم رسماً لیاسرائ دولت و است شده دتریشد امروز انهیخاورم در خطرناک تشنج :فرانسه یخبرگزار

 به بزرگ حمله کی یبرا که اندکرده متهم را لیاسرائ ،عرب یکشورها یطرف از .است درآورده کامل باش آماده حالت

 (3211شماره  30مهر  31: شنبه هانیک )*پاورقی:« .کندیم آماده را خود ،عرب یکشورها

 احتمال قطف بلکه باشند آگاه جنگ شروع از که است نیا از ریغ داشتن کامل باشآماده میدانیم چنانچه حالنیدرع یول 

  د.ننیبب را بسآتش خطوط طرف آن توانستندیم یراحتبه روز هر هایلیاسرائ ،نیمفسر از یکی قول به و دادندیم

 اجازه رگزه که بود یشکل ب بهاعرا ماهرانه العادهفوق یهاکیتاکت که ستا نیا است تیاهم حائز نجایا در که یانکته

 د:یکن دقت ریز خبر به بارهنیا در ،کردیمخطر  احساس فقط لیاسرائ بلکه .بداند لیاسرائ را جنگ یقطع بروز خبر دادینم

 :شود یم آماده هیسور به حمله یبرا لیاسرائ»



12 
 

 و سوئز کانال در مخصوصاً  و لیاسرائ و عرب آتش خطوط تمام در یروزافزون تشنج معتقدند یلیاسرائ ناظران درضمن ...

 .خوردیم چشم به گوالن

 و افتهی شیافزا یمحسوس زانیم به لبنان و هیسور مرز در یلیاسرائ یروهاین تمرکز داد گزارش شبید «وفا» یخبرگزار 

 ستگاهد صدها گزارش نیهم موجبه ب .است نشده قطع لحظه کی یلیاسرائ یروهاین ینیزم و ییهوا ییشناسا اتیعمل

 )*(.«اندکرده منتقل جبهه به یاتازه مهمات و افراد اسرائیل یارتش خودرو

 (3211شماره  30مهر  31: هانیک)*پاورقی: 

 یرو ،میبده یاروزنامه گزارش تا میکن لیتحل و هیتجز میلیما شتریب و است جنگ حوادث به عیسر ینگاه ما قصد چون 

 .میینما استفاده آن از خود لیتحل و هیتجز یبرا میبتوان که کرد میخواه ذکر را یحوادث فقط حساب نیا

 یکی .بودند دهید یعیوس تدارکات قبل هاماه از نشود آگاه جنگ شروع جهت ها آن قصد از لیاسرائ آنکه یبرا اعراب 

 شیاتر لتدو و فرستاده شیاتر در یشورو مهاجر انیهودی یتیترانز پاسگاه به کیچر یاعده که بود نیا هاآن یهاحربه از

 به را انیجر نیا کیپلماتید عیوس تیفعال با عرب دول یطرف از و ندهد انیهودی به گرید عبور اجازه که کنند مجبور را

 باالخره .کنندیم ادتریز روزروزبه را لیاسرائ خشم او قهرمانانه عمل و شیاتر دولت قیتشو با و رسانندیم خود شدت اوج

 که شودیمن موفق شکل چیه به دهدیم انجام که یطوالن و سخت مذاکرات با و کندیم شیاتر به عیسر یسفر ریمااگلد

 مشغول نهیابک العادهفوق جلسه در و گرددیبازم ویآوتل به جهینت یب و خسته و فرسوده .بازدارد خود میتصم از را شیاتر

 آغاز ار خود بخش یآزاد جنگ گرید ساعت چند تا اندآماده اعراب کهنیا از خبریب شودیم لیتحل و هیتجز و یبررس

 :میکنیم دقت بود ها روزنامه بزرگ تریت که شیاتر ریوز نخست سخن به .کنند

 (3211شماره  30مهر  31: هانیک )*پاورقی: «شومینم میتسل انیهودی فشار ریز» :یسکیکرا 

 انجام عرب کشور چند خارجه یوزرا که بود واشنگتن در کیپلماتید شگفت تیفعال بردند کار به که یگرید جالب حربه

 گرفته خود به یجد صورت لییاسرا با اعراب میرمستقیغ مذاکرات است قرار که کردیم جلوه نیچن ظاهربه و دادندیم

 نایم در لیاسرائ و اعراب خارجه یوزرا با را انهیخاورم صلح جهت یدیجد طرح یدواریام با نجریسیک که یطور به

 )*(.شود یم مخابره جهان به جنگ از قبل ساعت چند درست خبر نیا و گذاردیم

 (3211شماره  30مهر  31: هانیک )*پاورقی:

 ساعت در و دهیرس خود یانیپا مراحل به جنگ شروع جهت معکوس شماره که بود جالب یهایسازنهیزم نیا با یآر 

 چنانچه و .کردند شروع لیاسرائ به را خود یآسابرق حمله عرب یهاارتش «رمضان مبارک ماه 8» اکتبر 9 شنبه روز 31
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 ساعت 9 ظرف هایمصر و رانده عقب بسآتش خطوط از را لیاسرائ ارتش «اکبراهلل» شعار با عرب ریدل قهرمانان میدانیم

 نانیطما وارید :کرد اعالم آن اتمام از پس انیدا که یوارید .کردند ریتسخ را «بارلو» زیانگشگفت و یا افسانه خط

 .شد ساخته لیاسرائ

 ما و دیکن اجعهمر ینجات غالمرضا فیتال لیاسرائ و اعراب چهارم جنگ کتاب به دیتوانیم نهیزم نیا در شتریب اطالع یبرا 

 .میپردازیم میعظ یروزیپ نیا درباره یمختصر توضیح به فقط نجایا در

 :گذشتند بارلو خط از چگونه هایمصر 

 صورت شیپ روز شش که «بارلو» خط به زیآمتیموفق حمله به اقدام از قبل مصر ارتش ،ینظام یوگسخن کی اظهار طبق 

 ورتصبه» آن یشرق ساحل در لیاسرائ یدفاع استحکامات با سوئز کانال از یمیعظ ماکت یرو سال 9 مدت به گرفت

 یلم مجمعبه  خطاب خود سخنان ضمن انورسادات دنتیپرز ،قبل روز دو .است کردهیم ینظام اتیعمل نیتمر «ماکت

 نیا» :گفت و دیکش طول ساعت 9 فقط خط نیا ریتسخ که کرد ادعا و ستود را بارلو خط به زیآمتیموفق حمله قاهره

 (3288شماره  -3130مهر  12: هانیک)پاورقی:  .«است بوده خیتار یروزها نیترپرشکوه از یکی

*** 

!!شد خواهد روزیپ هم باز: 25ص   

 با شیب و کم مسئله نیا و ؟شد خواهد روزیپ گرید بار لیاسرائ ایآ که نمودندیم خود از را سوالاین  جهان مردم اغلب 

 معلوم کجا از .دارند یا نقشه چه ستین معلوم هایهودی نیا گفتیم یدیپرسیم یکس هر از .دیرسیم اتمام به مثبت پاسخ

  .لیاسرائ ینینشعقب یبرا هیتوج هزاران و باشد هاآن کیتاکت

 دوشنبه ،لیاسرائ ارتش ستاد سیرئ .الزارا دیداو ژنرال » (جنگ دوم روز) گفتیم چه لیاسرائ ارتش ستاد سییر مینیبب

 را شانیهااستخوان و کرد خواهد مغلوب سرعته ب را اعراب که دادیم وعده یادیز نانیاطم با (رمضان32) اکتبر 8 شب

 (3282شماره  -3130مهر ماه  03: هانیک )پاورقی: .«کرد خواهد خرد

 شانیهاحرف در یلیاسرائ فرماندهان پس آن از اما» :میخوانیم نیچن مطلب نیا از بعد هانیک روزنامه در نجایا در و 

 که یاهیروح ضعف کردن کپا یبرا نیا و ماندند یباق نشده خرد اعراب ،دیجد جنگ روز نیششم در اندشده ترمحتاط

 .«ستیکاف ،بود شده جادیا 3391 جنگ شکست دنبال به

*** 
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 بستشآ: 21ص 

 00 یعنی جنگ لحظات نیآخر به را خود میبپرداز آن لیتحل و هیتجز به و میبگذر جنگ عیوقا از عیسر شد قرار چون

 به همواره هک یشورو و کایآمر ،ابرقدرت دو یبندها و زد و کیپلماتید عیوس تیفعال لحظات نیا در .میرسانیم اکتبر

  .شد منجر بسآتش لیتحم و قبول یعنی اعراب یبرا یبارانیز جهینت به )*(هستند خودشان فکر

 (3288شماره  هانیک )*پاورقی:

 :گفت بسآتش از پس مصر جمهور سیرئ هرچند

 )*(.«داد نخواهم اسلحه گرید که بود کرده دیتهد داًیشد یشورو میدادیم ادامه را جنگ ما اگر»

 بیخواست مرا فر یم یشورو»که گفت:  یوگوسالویو قبل از سفر به  30با توجه به سخن سادات در اسفند  :پاورقی)*

را که آتش بس  هینظر نیروز که از آغاز جنگ گذشته بود، ا 38ساعات شروع جنگ نه بعد از  نیآن هم در نخست« دهد

 (دهد. یقرار م دییتر و مورد تا یبوده قو یلیتحم

 قبول جز یاهچار اعراب عمالً و بود نگفته لیاسرائ به را یمطلب نیچن داشت که یعیوس یرزم قدرت با کایآمر کهیدرحال

 نداشتند یفرمانده وحدت کهنیا با ربع یهاارتش که ،بود 3318 انیجر مشابه کامالً که یقبول .نداشتند بسآتش یاجبار

 بسآتش قبول هب را هاآن ،روند شیپ سمیونیصه شده جادیا دولت یقطع شکست و ویآوتل مرز تا بودند توانسته حالنیا با و

 از ،انداخته راه به را یدیجد نبرد یکوتاه فاصله در و کردند بکنند دیبا آنچه زور و فشار با هم آن از پس و کرده مجبور

 یبرا رهاکشو گرید قیطر از سالح دیخر و ارسال مانع گرید طرف از و دادند ینظام سالح ممکن حد تا لیاسرائ به یطرف

 .ساخت آشکار عرب یهاملت آرمان به را بزرگ یهادولت انتیخ گرید بار که یبسآتش .شدند اعراب

 جایب ،رندبیم آن از را استفاده حداکثر ابرقدرت دو که است ییهامهره از یکی منطقه نیا در لییاسرا وجود یطورکل به 

 به جرتمها اجازه با یشورو :گفت یشورو ندهینما «کیمال اکوبی» به خطاب ملل سازمان در نیچ ندهینما که ستین

 )*(.است رفته یهودی دولت کمک به لیاسرائ به ینظام و یفن افراد

 (هزار نفر بوده است. 32تا  12 انهیسال لیبه اسرائ یاز شورو یهودی نیتعداد مهاجر :پاورقی)*

 ،هانیکی: )پاورق .«کرد قطع را اناتمیب شد برمال ابرقدرت دو فیکث معامله کهنیا علته ب یشورو ندهینما» :گفت یو 

 (3232شماره 
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 و داشتن را خود یپا یرو ستادنیا توان گرید اعراب خردکننده ضربات ریز چون بود اسرائیل نفع به کامالً بسآتش

 :گفت لیاسرائ دفاع ریوز انیدا موشه حاًیصر

 )*(.«مینداشت اریاخت در جنگ ادامه یبرا یکاف گلوله چون نبود بسآتش قبول جز یاچاره»

 (ها یبه نقل از تمام خبرگزار -3233شماره  هانیک )پاورقی:

 با لکن -تهس هم هنوز و -نمودینم یکردن باور دیشا لیاسرائ یبرا شکست کلمه یاسیس و ینظام ناظران از یبرخ یبرا 

 .رسدیم نظر به افتهیانیپا یامر نیا لیاسرائ یفعل جبهه به توجه

 یتمام به دده ادامه اگر و است باخته را جنگ کندیم احساس که است یطرف یسو از معموالً بسآتش شنهادیپ نینخست 

 اعراب یبرا البته نیا و درآمد صلح در از که بود لیاسرائ نیا نیشیپ یبارها خالف به بار نیا .خورد خواهد شکست

 یسو به ینینشعقب به وادار را لیاسرائ که کردند آغاز روز آن از را جنگ یراست به آنان چراکه رفتیم شمار به یروزیپ

 ینیفلسط عرب دولت کی لیتشک الجرم و هاینیفلسط مسئله حل قبول به وادار زین و3391 روزه شش جنگ از شیپ یمرزها

  .کنند لیاسرائ متصرفات از یبخش در

 رد ،دیدرآ آب از درست تیامن یشورا دیجد طیشرا قبوالندن یبرا «سادات» به یشورو نانیاطم اگر صورت نیا در

 به تدعو از شد اشاره کههمچنان یروزیپ نیا و اندبرده بودیم که آنچه از کمتر اریبس یزحمت به را جنگ اعراب واقع

 انیوگسخن و اسرائیل یسرفرمانده که آنچه خالف به جنگ نیا در ها آن تلفات که چرا ،بود معلوم زین لیاسرائ بسآتش

 یشورا هجلس یبرا ،کایآمر از یفور درخواست به مجبور را لیاسرائ که است وحشتناک چنان کردندیم ادعا شان ینظام

 )*(.نمود یعرب انهیخاورم منطقه به صلح اعاده و تیامن

عوامل  دیکه شابل ستیبخش ن جهینه تنها نت یها تعهد شورو یسادگ نیدهد به ا ینشان م لیطور که اسرائ نیا :پاورقی)*

مهم  یعامل است وگرنه منافع خود شورو نیتر یخود اعراب اساس یبستگاتحاد و هم دیالزم باشد که بدون ترد یگرید

 (.دینما یتر م

 از دبع جنگ نه و -افتییم ادامه وضع همان به جنگ اگر شکیب کهنیا اول ؛است مطرح یاساس مسئله دو انیم نیا

 نامستحکم چنان ئزسو کانال در لیاسرائ یغرب جبهه وضع .بودیم یسخت اریبس شکست تحمل به مجبور لیاسرائ -بسآتش

 مار و ارت و شدهمحاصره سوئز کانال غرب در یلیاسرائ یروهاین شدیم برقرار رترید یروز چند بسآتش هرگاه که بود

 یمقدار اندک یحت بود نتوانسته جنگ یینها هفته دو عرض در لیاسرائ چون که بود مسلم زین یشرق جبهه در .بودند شده

  .داشتیم دنبال هب را یشرق جبهه آن دنبال به و یغرب جبهه شکست جوالن در لیاسرائ یروهاین ماندن صحبت ،کند یشرویپ
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 شهیهم» هک بود گفته او .است کرده اشاره بدان یلیاسرائ سرباز کی که گرددیم ترروشن دوم مسئله تیاهم رونیا از

 در مسئله نیا ایآ .«دکنیم برقرار بسآتش آنگاه میکن بهتر را خود وضع ما تا کندیم صبر تیامن یشورا است طورنیهم

 یوقت یول میودب روزیپ میدیجنگیم اسرائیل با که یوقت تا ما» گفت که آوردینم ادی به را سادات دنتیپرز سخن ؛تینها

 )*(.«میکرد قبول را بسآتش کرد دخالت جنگ در یخارج یروین کی

 (یمقاله: ف. قابوس 3311شماره  یفردوس )*پاورقی:

 کریپغول یماهایهواپ آن انیجر در 3318 بسآتش همانند باز و آورد دنبال به را بسآتش ابرقدرت دو توافق شکل هر به 

 و هاسالح ؛سرعت با باشد زیآم فاجعه کند اصابت هاآن به سام موشک اگر که بودند زین یاتم بمب حامل که ییکایآمر

 یاعظم سمتق یمحدود فرصت در و کردند منتقل (لیاسرائ یتصرف قسمت) کانال شرق به را اسرائیل لزوم مورد یهاتانک

 همه آنکه از پس اناتیجر و درگرفت جنگ گرید بار کهیطوربه کردند ریتسخ بسآتش از استفاده با را کانال شرق از

 یول کند ینینشعقب کانال شرق در خود تصرفات از شد مجبور لییاسرا سادات یاسیس یهاکیتاکت با گرچه ،دانندیم

  .کرد استفاده آن از صلح مذاکرات در که بود یابرنده برگ حالنیدرع

 جهینت به هاروین یجداساز و شودیم اجرا قاًیدق بسآتش مصر جبهه در که دیرس جانیبد تا انهیخاورم اناتیجر شکل هر به

 دیتجد یبرا شودیم یعامل باالخره ای و گرددیم مصر همانند ای و ستین خارج حالت دو از هیسور جبهه در و دهیرس

 لجوج مه هنوز لیاسرائ چون است شیپ در دهیچیپ و مبهم یاندهیآ شود هم مصر همانند اگر یقو احتمال به که )*(جنگ

 بتواند ندهیآ یدرپیپ یهاجنگ دیشا دارد را وضع نیا تا و کند ینینشعقب یادیز یهانیسرزم از ستین حاضر و است

 چه نیرفط کهنیا به دارد یبستگ یمنته شود منجر یقطع جهینت به یروز و بگسلد را هاگره آرامآرام جنگ نیا همانند

 .ونددیبپ وقوع به رترید ای زودتر ینیبشیپ نیا که کنند عمل شکل

 (به دو ماه است که نبرد در جوالن ادامه دارد. کیرود، نزد یچاپ م ریکتاب به ز نیهم اکنون که ا :پاورقی)*

*** 

 اسالم یآسمان نیفرام به بازگشت: 10ص 

 یمدع رچنده ؛میپردازیم جنگ نیا لیتحل و یبررس به میدیرسان انیپا به جنگ حوادث از را خود کوتاه ریس که اکنون

 .کوشندب اشادامه و لیتکم در گرانید که شود یراه که میدار آن دیام بلکه است کامل لیتحل و یبررس نیا میستین

 و ریشمگچ است ینقش آن یآسمان نیفرام و اسالم رومندین نقش افتی دیخواه لیتحل نیا در که همانگونه دیترد بدون 

 .بود اسالم بخش اتیح نیفرام به بازگشت آن آمده بدست یهایروزیپ و نبرد نیا یاساس عامل که گفت دیبا و ی.اساس
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 نبود املک شکل به بازگشت نیا گرچه کنندیم و کردهیم دعوت آن به را مردم یاسالم بزرگ نیمصلح که یزیچ همان

 فرهنگ و شیخو شتنیخو به برگشت نیهم حال نیا با ،شود یعمل دیبا که است یباق اسالم از یفراوان مسائل هم هنوز و

 .میباش هاآن هبازگوکنند میکنیم کوشش که آورد بار به یدرخشان جینتا باشد یم یشیدوراند هر یآرزو که یاسالم لیاص

 عقب ملل فتشریپ عامل نیتریاساس «زر سه امه» و «فانون فرانتس» لیقب از جهان شرویپ فکرانروشن یطورکل به 

 .اندهداد دست از و بوده شانیترق باعث که هااصالت به بازگشت یعنی دانندیم شتنیخو به بازگشت را افتاده

 ینمع بهی اسالم نظام دوباره یاجرا جز یاچاره رندیگ آغوش در را یخوشبخت بخواهند اگر دیترد بدون یاسالم ملل 

 اصل نیا از اعراب جنگ نیا در .اندداده دست از و بوده هاآن شرفتیپ و حرکت عامل که یاسالم .ندارند اشیواقع

 روعش نیا در که میدار آن دیام و نمودند شروع را شیخو کار یاسالم بخشاتیح نیفرام به توجه با و کردند یرویپ

 ازگشتب نیا در یهمگ جهان مسلمانان و افتهیتوسعه روزروزبه و بردارند گام تمام یاریهوش و یآگاه با شتریب هرچه

 .کنند شرکت

 را آن نمونه چند ما و شد آغاز جهاد است محسوس کامالً کاریپ ضرورت هاآن در که قرآن یهافرمان موجبه ب یآر 

 :میکنیم ذکر

استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدواهلل و عدوکم و آخرین من دونهم ال لهم ما  واو اعدّ»

 .«تعلمونهم اهلل یعلمهم

 (ها است.( نهیزم نیدر هم یمیعظ میمفاه یسوره دارا نی)ا 33 هآی -سوره توبه)پاورقی: 

 (کندیم باناس گروه به اشاره ،زمان طیشرا موجبه ب آن یپ در و) دیکن تیتقو را شیخو ینظام قدرت دیتوان یم تا یعنی

 شناسدیم را هاآن خدا و دیندار یآگاه هاآن از شما که را خود یمخف دشمنان زین و را شیخو دشمن و خدا دشمن تا

 .دیریبگ او از را حمله و تجاوز تأجر و دههراسان

 :دیفرمایم گرید هیآ در 

ولون ربنا اخرجنا نساء و الولدان الذین یقلالرجال و ا لکم التقاتلون فی سبیل اهلل و المستضعفین من ما»

 (11اء آیه سوره نس) «من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً

 که ینیعفمستض ،دیکنینم کاریپ انددهیکش ستم و دهید رنج که یکودکان و زنان و مردان و خدا راه در علت چه به یعنی 

 .ده رارق یاوری و یسرپرست ما یبرا و کن رونیب اند ظالم آن اهل که یاهیقر از را ما ایخدا که است آسمان رب ادشانیفر
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 امنظ در اصوالً و- آمده هاآن در که یحیصر یهافرمان موجبه ب و .آن مشابه یهانهیزم و نهیزم نیهم در یگرید اتیآ و 

 :ددهیم یاساس تیاهم ستا تکامل و یترق باعث که یکپارچگی و وحدت به اسالم -است مسلم و یقطع یاسالم

 (321 هیآل عمران آ) «و اعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا»

 .دینکن جادیا خود نیب در نفاق و تفرقه هرگز و دیوندیبپ (اسالم بخشاتیح مکتب نیفرام و نیقوان) یاله سمانیر به یهمگ 

 و اعراب یبرا مردش میبرخواه که یدرخشان جینتا توانست بود نیمسلم نیب ینسب اتحاد نقش روشنگر که نبرد نیهم یآر 

 تکامل و فتشریپ بازگردند آن نیقوان و زیعز اسالم به اگر که شد داده نشان و .آورد بار به جهان مسلمانان همه یطورکلبه

 ،کیتکن و صنعت کنار در که یتمدن ابندی دست شرویپ تمدن و یواقع استقالل به توانست خواهند و بود خواهد هاآن آنِ از

 ریاخ جنگ در اعراب شکل هر به یول دارد یطوالن یزمان به ازین امر نیا گرچه .باشد برداشته در را تیمعنو و اخالق

 :بود ریز عوامل از یناش هایروزیپ نیا همه .آورند دسته ب یریچشمگ یهایروزیپ توانستند

 .نمودند افزون را خود یرزم و یجنگ قدرت -3

 .نمودند استفاده مشترک یفرمانده از -0

 .نمودند اجرا ممکن شکل نیبهتر به را (یاسالم یبایز نظام) یرازدار کیتاکت -1

 .کردند دایپ قیدق اطالع دشمن یروین از و ننمودند جایب اتکاء گرانید به و کرده دایپ خود یواقع یروین به نانیاطم -1

 .زدند کنار ممکن حد تا را اختالفات و کرده جادیا را ینسب یبستگهم و اتحاد -3

 .نمودند را استفاده حداکثر دشمن یهاکیتاکت از -9

 .کردند تیتقو را یاسالم شور و خروش و مانیا -1

 .نمودند یریگبهره یادیز حدود تا خود امکانات از -8

 .کردند تیرعا ممکن حداکثر را یعاطف و یانسان مسائل باالخره و -3

 .میشمریبرم را جنگ نیا جینتا امکان حد تا و وارفهرست میکن بحث یروزیپ عوامل از هرکدام درباره کهنیا از قبل 

 رد و انددهیرس «یروان» هدف به» :نوشت اعراب یهاهدف یبررس از پس جنگ نیح در خود ریتفس در هانیک رمفس 

 «)*(.است مانده بدان یزمان هنوز «یاسیس» نهیزم در و هستند دنیرس مشغول «ینظام» هدف نهیزم

 (3280مهر ماه شماره  01کیهان دوشنبه )پاورقی: 
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 عوامل همه آثار از یبیترک شمرد میخواه که یجینتا گفت دیبا کرد لیتحل و هیتجز ترقیدق طور به بشود کهنیا یبرا اما 

 جنگ جینتا و ارآث یطورکل به ما صورت نیا در و .داشت خواهند گریکدی با را تأثر و ریتأث و متقابل رابطه عمالً  و یروزیپ

 :میکنیم یبررس را

 .زدودند خود چهره از را حقارت رنگ و هافتیباز را خود تیثیح اعراب -3

 .آوردند دست به گرید بار را شیخو به یاتکا و مانیا -0 

 .رساندند ثبوت به را خود تیحقان جهان در -1 

 .شدند موفق یادیز حدود تا لیاسرائ چهره یمعرف در -1 

 .شکستند یادیز حدود تا را لیاسرائ غرور و کردند نابود را لیاسرائ یبرتر افسانه -3 

 .نمودند دیتشد را لیاسرائ یداخل یهابحران -9 

 .کردند جادیا انیجهان دل در دیام -1 

 .کردند ثابت انیجهان به را خود یدوست صلح روح و یآزادمرد -8

 د.کردن وارد لیاسرائ به یالمللنیب دیشد ضربه -3

 .دادند قرار سقوط یبیسراش در را سمیونیصه یهانقشه -32

 .دادند یکامل هشدار انیجهان به و دندیگرد باعث را اروپا به شتریب یخودآگاه دادن -33

 .برشمرد آن یپ در توانیم که یگرید جینتا و 

 فقط وهجز نیا و کنند لیتکم گرانید دیبا حتماً میاکرده شروع ما که یکار ،آورد میخواه هم کتاب انیپا در چنانچه 

 .مودیپ خواهند پژوهشگران گرید که دباش یریمس یراهنما تواندیم

*** 

 یروزیپ عوامل: 18ص 
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 کستش و انهدام عامل مقابلش نقطه شودیم یروزیپ باعث که یعامل هر که است یهیبد ،یروزیپ عوامل یبررس یبرا

 تافی میخواه را هاآن یقبل شکست عوامل آن دل در میبشمار اعراب یروزیپ درباره آنچه هر صورت نیا در .شد خواهد

 (را هاآن مقابل نقطه)

 ی:جنگ قدرت -3

 به را ودخ داشتند که یپول قدرت از استفاده با جهان نیقوان نیبهتر طبق و اسالم بخشیآزاد فرمان به عرب یهاارتش 

 یهاالحس از استفاده .کنند یخنث را دشمن یرزم قدرت بتوانند لهیوس نیبد تا کردند مجهز روز یهاسالح نیترمدرن

 یفاعد هیبن و ارتش سازمان تیتقو باالخره و دادند او به را «سام ژنرال» نام که سام بارمرگ یهاموشک و یروس مدرن

 گرید با اگر رایز ،باشد یکاف یروزیپ یبرا توانستینم و تواندینم عوامل نیا تنها یول .بود اعراب یروزیپ عوامل از یکی

 .کند یباز ینقش است محال نشود ختهیآم عوامل

 ؟نداشت نایس یصحرا در تانک 0222 مصر 3391 جنگ در مگر 

 یهاسالح مگر ؟نبود انهیخاورم در ییایدر یروین نیتربزرگ و یجنگ یمایهواپ 022 حداقل یدارا مصر ارتش مگر 

 .بود یروزیپ گرید عوامل نبود که یامسئله یول ؛چرا !نداشت اریاخت در مدرن

 :قاطع و متحد و مشترک یفرمانده از استفاده -2

 خاطر به .باشد یم ارتش کی یروزیپ ای شکست عوامل نیترحساس از یکی یجنگ اتیعمل یرهبر و یفرمانده موضوع 

 یجنگ یهایتکش زدن آتش یعنی یفرمانده مهارت از استفاده با ایاسپان فتح در که را «طارق» اسالم ارتش سیرئ دیاوریب

 لیه السالمع یعل هرانیدل یهاجنگ دیآور ادی به باز و .ساخت روبرو شکست با را دشمن سپاه نیتربزرگ یرهبر قدرت و

 .آمدندیم لینا یشگرف یهایروزیپ چه به اسالم یگرام ینب ماهرانه یفرمانده از استفاده با که را «اشتر مالک» و

 در خود مشهور نطق در انورسادات و برد نام 3391 شکست عوامل نیترمهم از یکی عنوان به توانیم که یامسئله پس 

 گجن چهارم روز ها یخبرگزار تمام درست .بود مصر یجنگ فرماندهان انتیخ ،کرد اعالم حاً یصر ،ریاخ جنگ دهم روز

 اقتیل یب فرماندهان لیو جنگندیم هجانبازان مصر ریدل سربازان و شد شروع مصر ارتش متقابل حمالت که دادند گزارش

 به 3391 جنگ چهارم روز اطالعات روزنامه تریت از دیتوانیم را مطلب نیا .شوند یم میتسل یگرید از پس یکی هاآن

 .دیکن استفاده یخوب

 فرمان و بود خارج مصر یجمهور سیرئ عبدالناصر جمال دست از یفرمانده اصوالً یقبل جنگ انیجر در عالوهه ب 

 روزیپ لیاسرائ بود محال بودیم جنگ در یحیصح یفرمانده اگر سادات قول به و بود او اطالع بدون اصوالً ینینشعقب
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 رس بر اسالم» کتاب در مورد نیا در )*(«یشیرطا اسد محمد» .بود یعیوس یرزم قدرت یدارا مصر هنوز رایز شود

 :نگاردیم نیچن «یدوراه

ا ب یجوان نیمتولد شده و در سن یهودی ینام اسالم است که در خانواده ااز دانشمندان ب یکیمحمد اسد : پاورقی)*

 (است. دهیرا شناخته و به اسالم گرو یچهره اسالم واقع ریگیپ قاتیتحق

 جهان منظم یهاارتش .دارد العادهفوق تیاهم یامروز عیسر ینبردها در یجنگ اتیعمل یرهبر و یفرمانده موضوع»

 و ینظام تایعمل بودن مختلف نیع در که دهند انجام یریتدب چه ؛شود یم قسمت نیا مصروف شانکوش و یسع شتریب

 یفرمانده کی از را دستور تا سازند متعهد را هاآن ستاد و یفرمانده مرکز .ییایدر ،ییهوا ،ینیزم یروین ؛لیازقب آن تنوع

 تشکلم یهاارتش و است شده نیتام مجهز یمخابرات لیوسا لهیوس به هامسافت یدور با جهت نیا کنند افتیدر واحد

 .کنندیم استفاده زین ینظام واحد ماتیتعل وجود از یفرمانده مرکز وحدت از ریغ جهان

عدم فرماندهی  معلول( باشد. یم 3391مقصود جنگ ژوئن  )پاورقی: ریاخ حادثه در نیمسلم شکست مؤثر عوامل از یکی 

مشترک بود و غیر از آن جهت، ستاد مشترک تعلیمات واحد نظامی هم در ارتش های چند مملکت اسالمی وجود نداشت، 

 فرصت هک بود روشن و دیگرد منعقد آنان از یبرخ نیب موقت ینظام اتحاد کی که بود جنگ وقوع از شیپ روز چند نهات

 حدمت ارتش کی نبرد صحنه وارد یجنگ مختلف یمتدها با یچند یکشورها که بود جهت نیهم یرو .بود شده یمنقض

 یشرویپ به واحد ستاد از گرفتن الهام با توانستو  کردیم شود یم استفاده کنواختی یرهبر کادر کی از که دندیگرد

 )*(«.دانندیم جهت نیهم معلول را نیمسلم شکست عمده قسمت یاسیس نیمفسر اکثر .دهد ادامه خود

 (321صفحه  یراه از کتاب اسالم بر سر دو :پاورقی)*

 آن شگرف تیواقع کی با لیاسرائ که دیگرد باعث واحد یجنگ ستمیس داشتن و مشترک یفرمانده ؛ریاخ جنگ در اما

 به لیاسماع احمد ژنرال قبل سال چند از .شود روبرو عراق و هیسور و مصر هدف کی و همگام و منظم یهاارتش هم

 مصر ینظام وحدت و بود کرده کامل یزیرطرح نهیزم نیا در عبدالناصر جمال و درآمد هیسور و مصر مشترک یفرمانده

 ،نیطرف یامنظ فرماندهان گرید و لیاسماع یدرپیپ یسفرها با سپس و عرب ریجماه اتحاد ونیفدراس در یبیل و هیسور و

 ارتش مشترک دادن سازمان با و کردند جادیا حمله زمان و هحمل نوع و ارتش ،قدرت نیب کامل تناسب تمام دقت با

 نام با شروعش که ار خود یآسابرق حمله (اکتبر 9) رمضان مبارک ماه هشتم یخیتار ظهر از بعد آن در باالخره ،توانستند

 .دهند انجام بود «بدر» رمز
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 رمضان در زین جنگ نیا آوردند دسته ب یبزرگ یروزیپ است مشهور بدر نام به که کفار با جنگ در اسالم یگرام امبریپ)

 .(افتاد اتفاق

 ی:دار راز -1

 مواقع در آوردن وارد ضربه یبرا روین حفظ کیتاکت ای یرازدار در توانیم را شکست ای یروزیپ عوامل از گرید یکی 

 .دانست دشمن یآگاه و توجه بدون حرکت کیتاکت و یضرور

 گجن حوادث در چنانچه و کنند پنهان جنگ آغاز بر یمبن را خود قصد توانستند تمام مهارت با اعراب جنگ نیا در 

 .ساخت روبرو سخت یتکان با را جهان جنگ آغاز ،میگفت

 :میکن توجه هانیک از ریز مطلب به ستین بد نهیزم نیا در 

 :لیاسرائ و اعراب جنگ از یخواندن نکات 

 .بود نگفته یزیچ کسچیه بارنیا اما .دارند نگاه را یراز توانندینم اعراب که شدیم گفته بارها *

 8 ات کشور دو ینظام فرماندهان یحت و بودند گرفته جنگ به میتصم جنگ آغاز از شیپ روز 92 «اسد و سادات» *

 مانه نوع از گرفت انجام کشور دو در که هم یتدارکات لذا .نداشتند خبر میتصم نیا از جنگ آغاز به مانده ساعت

 به الس سه بود آن یمدع سادات که «سرنوشت نبرد» .بود گرفته انجام گذشته سال 9 در که شد محسوب ییمانورها

 .بود افتاده عقب

 3.نکنند اعتماد بزرگ یهاقدرت به گرید که اندگرفته ادی اعراب ؛ندیگو یم روتیب در *

 به گرید که اندکرده خو اعراب ،نبودند آگاه عرب کشور دو میتصم از هاییکایامر نه و هاروس نه معلوم قرار از *

 0.کنند یم یبانیپشت شانیا از یوقت یحت ،نکنند اعتماد بزرگ یهاقدرت

 :نگرادیاستال نبرد از ترنیسهمگ ،هاتانک نبرد 

 باعث یعامل چه که است نیا مسلماً است مطرح کیپلماتید محافل در اکنونهم که یبزرگ مسئله :سام یهاموشک راز 

 نیمه که یدرصورت اندشده خکوبیم خود یدرجا یحت و فلج یطوالن مدت نیا در ،لیاسرائ یماهایهواپ که استشده
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 یلمروق وارد کامل یآزاد با باًیتقر و دلخواه طبق مذکور یماهایهواپ که بود جنگ شروع از قبل یعنی شیپ روز چند

  .دندیگردیم هیسور ییهوا

 مصر و هیسور رتشا که بود کنندهنییتع آثار با یجنگ لهیح کی بردن کاره ب جهینت در که شودیم دیتاک یرسم منابع در

 باًیتقر هک خود یتازها و تاخت انیجر در لیاسرائ یماهایهواپ .دارند باز تیفعال از را دشمن یمایهواپ نجایا تا اندشده موفق

 از ییهاعکس لیاسرائ ییشناسا یماهایهواپ کهنیا با شدند روبرو «23-گیم» یماهایهواپ با بود کرده دایپ یدائم جنبه

 شده پراکنده کشور نقاط تمام در که) اعراب 9-و سام 1-سام و 0-سام یها موشک پرتاب یسکوها و کیاستراتژ نقاط

  .کنند توجه یجنگ لهیح نیا به بودند توانستهن حالنیا با ،بودند گرفته (بود

 مقابل رد دفاع و نکنند کیشل دشمن یماهایهواپ طرف به هرگز که بود شده دیتاک هاآن خدمه به ،هاموشک نیا وجود با

 سطتو دفاع به هایسور ینیسنگ تلفاتچه  تحمل با که میدانیم همه و .بگذارند گیم یماهایهواپ عهده بر را هاآن

 به وذنف و حمله به شروع مصر و هیسور یهاارتش که یالحظه تا ماند مهر به سر راز نیا .کردند قناعت گیم یماهایهواپ

 .کردند یاشغال یهانیسرزم

 یهماهنگ و یدهسازمان ،یکشنقشه معجزه نیا از میکن گفتگو هاآن با میتوانست ما روزید ظهر از قبل که یجوان افسران *

 3.بودند شده رتیح دچار

 .ندیگو یم «هیتق» یاسالم نظام در را مطلب نیا و باشد یروزیپ عوامل نیتریاساس از یکی تواندیم حساس مسئله نیا پس 

 و داشته خود خیتار طول در عهیش که یرومندین یارتباط ستمیس و میابییم را آن از یفراوان یهانمونه اسالم خیتار در که 

 یاساس امر نیهم از استفاده علته ب شیپ قرن چند تا دوامش و بقا یاساس علل از یکی ه،برد یم را ممکن استفاده حداکثر

 .است بوده

 در و ندا کرده شیآزما و ساخته مصر در را آن ماکت بارها ،است ساخته که یاافسانه «بارلو» خط انستدینم لیاسرائ 

 سربازان از یکی که یطور به بودند کرده تجربه را بارلو خط ختنیر درهم و سوئز مشابه کانال از عبور بار صدیس حدود

 و دیبوسیم را خود وطن خاک و افتاده نیزم یرو بر کانال غرب در که یحال در عربش گرید برادر به یشوخ با مصر

 !!باشد یشیآزما هم بار نیا نکند گفت رفتیم هوا به ش«اکبراهلل» ادیفر

 نگج نیا در را سازنده نقش العادهفوق یجاسوس ضد عیوس تیفعال عمالً و هانقشه ،هاطرح حفظ یبرا یرازدار مسئله 

 .کرد یباز
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  دشمن از قیدق اطالع و یواقع یروین به نانیاطم -4

 العاط حداکثر دشمن یقوا از است الزم حالنیدرع و است جنگ امکانات و روهاین قیدق یبررس ،یروزیپ گرید عامل

 یهاتیفعال با و هپرداخت شیخو یدفاع و ینظام هیبن تیتقو به اهویه و شعار به پرداختن یجا به و باشند داشته را قیدق و الزم

 از آگاهانه دیبا بلکه ببالند خود یرزم قدرت به دینبا هرگز حالنیدرع .شوند مطلع دشمن ینظام موقع از یجاسوس عیوس

 .نشود هاآن خوردن بیفر باعث نخوت و غرور و هکرد استفاده آن

 کیتاکت و نقش از کردیم استفاده جهان یجنگ یماهایهواپ نیترمدرن از لیاسرائ کهنیا به توجه با اعراب جنگ نیا در 

 نیا دهیانجام تیموفق به یقبل قیدق یابیارز با عمالً ،شد ادهیپ که یطرح و بردند را استفاده حداکثر یروس یهاسالح جالب

 عدم و بمب ختنیر جهت هاخلبان کردن مجبور یبرا انیدا موشه که یطور به کرد چارهیب را دشمن ،بارمرگی هاسالح

 میدانیم که یطور به و کرد استفاده مایهواپ یصندل به خلبان بستن ریزنج به یعنی ممکن ستمیس نیترفیکث از ،هاآن اسارت

 ژنرال قول به سوئز کانال میدانیم باز و نمود یم سقوط مایهواپ 1 کردند یم پرواز هیسور فراز بر که ییمایهواپ  8 هر از

 !!شدندیم ختهیر فرو آن در لیاسرائ یها هاک یاسکا و ها فانتوم یدرپیپ که بود یبزرگ خندق «لیاسماع احمد»

 کانال شرق هب لیاسرائ ورشی البته .شوند موفق اعراب شد باعث دشمن از قیدق اطالع و یواقع یروین به نانیاطم خالصه و 

 نیا به ودخ یهاینیبشیپ در مصر و .کرد استفاده ضعف نقطه از لییاسرا که ،بود اصل نیهم نکردن اجرا و خروج درست

 از بورع امکان آن و نوشته لییاسرا و اعراب چهارم جنگ کتاب در «ینجات» آنچه اگر درضمن و )*(بود نبرده یپ مطلب

 کی از را رمص ییطال فرصت نیا از قیدق اطالع عدم علته ب و بود مصر یبرا مشکل بدون «یجد و الیمت» یهاگذرگاه

 .دینمایم دییتأ یترقیدق شکل به را ما نظر ،باشد درست کرد محروم میعظ یروزیپ

قه را دارد به منط نیقصد حمله از ا لیرا که اسرائ انیجر نیا نا،یدر خط مقدم جبهه س ینیالبته افسران فلسط :پاورقی)*

 تیحما از زین لیاسرائ میدان یشد و م لیاسرائ تیساده گرفتن مساله باعث موفق یرسانده بودند ول یاطالع افسران مصر

 (کرد. یاستفاده م کایامر یجاسوس یماهواره ها قیدق

 منطقه یهاختتیپا به «نجریسیک یهنر» یمربع و یمثلث مدام یپروازها به توجه با یول کند جلوه ساده دیشا مسئله نیا 

 نیا لیاسرائ که شد خواهد روشن جوالن جبهه اکنون هم و 323 لومتریک مذاکرات و روهاین یجداساز جهت انهیخاورم

 .داد نخواهد دست از یسادگ نیا به است برخوردار یمهم اریبس یشیالج سوق تیموقع از که را هاگذرگاه

 ورتص در مینیبینم است آمده گرید یها کتاب در آنچه تکرار در یلزوم چون و نداده یشتریب حیتوض مورد نیا در 

 در تباهاش» عنوان تحت که یقسمت در ینجات غالمرضا نوشته لیاسرائ و اعراب چهارم جنگ کتاب از دیتوانیم لیتما

 .دیابیب را لیاسرائ شکست و اعراب یروزیپ عوامل .است آمده «محاسبه
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 :اتحاد -5

 شعار. اشدب موفق و روزیپ است محال پراکنده و متفرق ملت جهان شرویپ نیقوان تمام و اسالم یآسمان نیقوان براساس 

 :دیگو یم نیچن و شماردیم ملت یطورکلبه و مردم توده را خیتار ییایپو و تحرک عوامل نیترمهم از یکی قرآن یخیتار

 (33 هیسوره رعد آ) .«بانفسهمما اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا  انّ»

 :دهدیم فرمان که است نیا داندینم روزیپ هرگز را پراکنده ملت قرآن

 (321 هیآل عمران آ) .«واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا»

سالم ا)پاورقی:  :نگاردیم مورد نیا در میآورد انیم به ینام او از قبالً که دهیگرو اسالم به یشیاتر یهودی «یاسد محمد»

 (31صفحه  ،یبر سر دوراه

 دینمایم زدگوش مکرر یاسالم جوامع سالم یستیهمز یبرا که ییدستورها و هابرنامه نیتریعال از یکی اسالم مقدس نید»

 است. مسلمان مختلف یروهاین یوستگیپ هم و وحدت مسئله

 رد متعال خداوند که است توجه و تیعنا مورد اسالم گذارقانون نظر در چنانآن ،مسلمانان قلوب بودن هم با و وحدت 

 خاطرنشان «نعمت» وصف به دوبار آن تیاهم و عظمت یرو یافهیشر هیآ ضمن در را آنان قلوب فیتأل دیمج قرآن

 :دیفرمایم که ییجا سازدیم

 هیسوره آل عمران آ) .«و اذکروا نعمة اهلل علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم و اصبحتم بنعمته اخواناً »

321) 

 رادرب یو موهبت و نعمت به و داد یوندیپ تانیهادل انیم دیبود دشمن که دم آن دیآور ادی به را یاله موهبت و نعمت»

 «دیگشت

 :دیفرمایم دیمج قرآن گرید یجا در و 

 .«دینگرد متفرق و پراکنده و دیزن چنگ یاله رشته کی به یهمگ»

 اختالف جادیا و است کرده میتنظ را یمقررات و اصول ،یبرادر نظام یاجرا و وحدت حفاظت جهت اسالم مقدس نیآئ 

 یمعاص از یکی (است یاسالم جامعه یدگیپاش و یسست و ضعف موجب که آن یعیطب و یوضع آثار از ریغ) را تفرقه و

 )*(.دهدیم قرار فریک و مجازات سزاوار را آن مرتکب و دانسته ینابخشودن
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 تَِفیءَ  حََتَّى بِْغیتَ الََِّتی فَقَاِتلُوا اْلأُخْرَى عََلى ِإحْدَاهُمَا بَغَتْ َفإِنْ وَإِنْ طَاِئفَتَاِن مِنَ الُْمؤْمِنِینَ اْقَتتَلُوا َفأَصْلِحُوا بَیَْنهُمَا  :پاورقی)*

 ((3 هی. )سوره حجرات آاللََّهِ أَمْرِ إِلَى

 ،یپرستگانهی و دیتوح کلمه یکی که محکم استوانه دو یرو را یاسالم جامعه التیتشک اساس اسالم بزرگوار امبریپ و

 :دیفرمایم که جاآن دینمایم یگذارهیپا باشد نیمسلم کلمه وحدت موضوع یگرید

 (صر.م بیقرتدارال هیاز رساله االسالم نشر )پاورقی: «بنی االسالم علی دعامتین: کلمة التوحید و توحید الکلمة»

 .ماست ینگار مختصر عهده از خارج یاسالم اخوت و اتحاد درباره یاسالم داتیتأک و نصوص

 یگانگی و وحدت برانداختن در یااندازه به آمدند کار یرو بر یاسالم یهانیسرزم در اسالم نام به که ییهاحکومت 

 فیضعت در منازعات و هاکشمکش آن وجود با که کردند کوشش یاسالم ملل انیم در تفرقه و شکاف جادیا و مسلمانان

 چنانآن ینید دشمنان به محبت القاء و یدوست در آنان .نبود یخارج و گانهیب دشمن به یازین یاسالم ممالک شدن مالیپا و

 .کردندیم فراموش را خودشان و کردندیم لگدمال را گریهمد مسابقه نیا در که گرفتندیم سبقت گریهمد از

 ممالک از یبعض ینما مسلمان نادانان یرؤسا از یبرخ یها یفروشوطن و هاانتیخ از و میندار یکار خیتار گذشته با ما 

 نشان ار خیتار یجمع دسته یترورها و هاغارت و قتل و هایبرادرکش آلودخون و اهیس صفحات ؛میکنینم یادی یاسالم

 قبل روز دچن را یعرب منطقه یاسالم کشور چند مناسبات و روابط یگرام خواننده شما که است یکاف تنها یول میدهینم

 نانآ مناسبات و روابط در که کرد دیخواه مالحظه تاسف کمال با ؛دیده قرار مطالعه و یبررس مورد ریاخ واقعه بروز از

 .است داشته وجود نهیک و یدشمن و عداوت و یرگیت نوع همه یگانگی و وحدت از ریغ و تیمیصم و صفا از ریغ

 مدون یهابرنامه از یحت که بودند سرگرم شیخو یداخل اختالفات در چنان ،یاسالم ماسک دو یهاحکومت نیا 

 یصدا ردنک خاموش و اسالم دنیکوب یبرا یغرب ممالک از یبرخ عوام مجلس در که گانگانیب دیپل منشور و ینیضدد

 ،ودب داریب او یول دادندیم محبت و ارادت دست آنان به و زده تغافل به را خود شدیم طرح مسلمانان کعبه هدم و قرآن

  .کند سیتأس زیخ اختالف منطقه در که را یاسالم ضد محکم گاهیپا دانستیم بهتر و ،بود داریب دشمن یآر

 از بهتر او .دهد انجام دیبا یکار چه یاسالم ممالک یزعما اختالف دیتشد یبرا بود مطلع و بود دهیکش یقیدق نقشه وا

 در) نیفلسط در را سمیونیصه که بود جهت بدان است حدود چه در تکاریجنا هودی با مسلمانان عداوت که دانستیم ههم

 در طلبفرصت دشمن شد نیچننیا جهینت دهد یم قرار تیبهائ مرکز را آن یعکا شهر و نشاندیم (یاسالم ممالک قلب

 غفلت مسلمانان و کرد یبرداربهره خود ینظام گاهیپا از و خود یروین از یاسالم ممالک یداخل اختالفات و یبحران وضع

  .ساخت ریگغافل ینامساعد طیشرا در را متشتت و زده
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 که یبستگمه اصول ریسا و اتحاد درباره که است بوده یاسالم میتعال روح ترک معلول نیمسلم شکست یقیحق علت پس

 .نکردند مراعات ،بود شده داده تذکر مکرر

 از یکی یجمهور سیرئ ،بسآتش قبول و( 3391جنگ ژوئن )پاورقی:  جنگ انیپا از پس که بود اصل نیهم یرو 

 انیم زا را جنگ آثار میتوانیم یوقت ما» :گفت نیچن و داشت اظهار صراحت باکمال را موضوع نیهم یاسالم یکشورها

 بسته کار هب را الشأنمیعظ امبریپ ارزنده یدستورها و اسالم هیعال میتعال که میگرد روزیپ مشترک دشمن بر و میبردار

 )*(.«میباش

 (هانینقل از اطالعات و ک-سابق عراق  یجمهور سییعبدالرحمن عارف ر: پاورقی)*

 خود جان ،خرهباال اعراب نیب ینسب ولو اتحاد جادیا یبرا که مصر دیفق رهبر عبدالناصر جمال مینیبیم 91 جنگ از پس اما

 باالخره و نمود را کوشش حداکثر نهیزم نیهم در ،داد دست از هاینیفلسط و اردن 3312 سپتامبر جنگ انیجر در را

 کیپلماتید عیوس تیفعال با آن یدرپ و شد موفق عرب ریجماه اتحاد لیتشک به ،رصنا یهاطرح ادامه با «سادات»او  نیجانش

 بر یاسیس ارفش کردن وارد با شد موفق و کرد دعوت یبیل و هیسور و مصر جرگه در کشاندن به را یعرب گرید یکشورها

 نیا اگر رهباالخ و کرد خواهند نبرد وارد او کنار در را نفت میعظ حربه که کند حاصل نانیاطم تیکو ریام و صلیف ملک

 چنانچه ودب محال ،آوردند دسته ب که ییهاتیموفق کردند امیق لیاسرائ هیعل صدا کی که نبود اعراب ریچشمگ اتحاد

 :نگاشتند نفت حربه از استفاده هنگام در مشروح طوره ب مطبوعات

 شبردیپ در یاساس نقش عرب زیخنفت کشور 33 قیطر از واشنگتن بر دیجد یاقتصاد فشار و اعراب بزرگ وحدت»

 یخبر ابعمن از یبعض چنانچه و کردند یکارشکن نهیزم نیا در کشورها از یبرخ کهنیا درلبته ا .«داشت اعراب یهاآرمان

 نتوان ستفادها دیبا و دیشا که طور آن حربه نیا از دیگرد باعث عوامل نیا و کرد نیتام را هلند نفت یشورو مثالً ،گفتند

 یهانقشه نیتریاساس از یکی اصوالً  و است مناکیب آن از سخت لیاسرائ که یزیچ ،عرب اتحاد و وحدت مسئله یول کرد

 .کرد فایا اعراب یروزیپ در یاسازنده نقش ،است اعراب نیب یپراکندگ و نفاق و اختالف جادیا او

 :گفت وانتیم که است جهت نیهم به و نموده را یپافشار حداکثر نهیزم نیا در است یکپارچگی و دیتوح اسالم شعار 

 .هست و هبود چاره راه تنها اسالم به بازگشت

  دشمن یهاکیتاکت از یریگبهره -1
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 ،دبودن خورده گول که آنقدر افتندیدر و کنند یبررس را خود شکست عوامل دندیکوش 3391 شکست از پس اعراب

 و یرازدار و کردن گم رد آن و گرفتند کاره ب دشمن هیعل را کیتاکت نیهم نیع جهت نیهم به .نبودند هخورد شکست

 .بود رکنندهیگغافل و آسابرق حمله از استفاده باالخره

 :دیکن دقت ریز خبر به

 ارهدرب تاکنون که را ییهاحساب همه بیترت نیا به و شد خود هفته نیدوم وارد روزید لیاسرائ و اعراب چهارم جنگ»

 اعراب ،یعبر حکومت سال 03 خیتار طول در بار نینخست یبرا ختیر درهم ،شدیم انهیخاورم یاسیس و ینظام طیشرا

 یریاپذنشکست افسانه و بگذرند یروان چهارچوب کی آستانه از ،لیاسرائ هیعل جنگ به زدن دست با کردند تأجر

 حمله» از یعنی است شده لیاسرائ یهایروزیپ باعث تاکنون که یسالح از کار نیا یبرا هاآن ،کنند خرد درهم را لیاسرائ

 .کردند استفاده «یناگهان

 .ببرند لیتحل جاًیتدر را لیاسرائ ینظام قدرت تا اندزده دست یشیفرسا جنگ ینوع به بار نیا عرب ارتش یستادها 

 دانداده نشان عرب یهاارتش ،است گذاشته جاه ب مردم یرو فراوان یروان اثر جنگ چندروزه در عرب یهاارتش رفتار 

 )*(.انددرآمده عرب ملت قهرمانانه صورتبه و اندگرفته هادرس یلیخ روزه 9 جنگ از که

 (3283شماره  -3130مهر  03: هانیک )*پاورقی:

  یروان تیتقو و یاسالم خروش و مانیا -9

 مانیا از وسیع یریگبهره و ارتش هیروح تیتقو با ریاخ جنگ در باشد یم یروزیپ گرید عوامل از یکی یقو هیروح داشتن

 .کردند کاریپ هاستیونیصه با یزیانگرتیح یجانباز با عرب یهاارتش ،یاسالم شور و خروش و

 یها تانک ریز به شیخو نمودن پرتاب و خود بدن اطراف به تینامید بستن با اسالم ریدل قهرمانان که میا نبرده ادی از هنوز 

 .دادندیم نشان وطن یآزاد یبرا را یریدل و جانیه و شور چگونه دشمن

 ،دیترد بدون 3391 شکست یاساس علل از یکی و بازگردند اسالم به گرید بار دیبا که آموختند 3391 جنگ از اعراب 

 .گرددیم متذکر مکرر یآزاد و استقالل اصول تمام و یجنگ یآمادگ -اتحاد درباره که بود یاسالم هیعال میتعال ترک

 .ندکرد استفاده جهان مبدأ به رومندین مانیا از و .بازگشتند اسالم هیعال میتعال به گرید بار جنگ نیا در یول 

 شربت که گشتیم یجار دگانشانید بر شوق اشک گذراندندیم را اتیح لحظات نیآخر یوقت اسالم ارتش سربازان 

 ییهامصاحبه در را یاسالم هیروح نیا ،دادند دست از را شیخو جان یاسالم هنیم یاعتال راه در و دندینوش را شهادت



29 
 

 تینها قوا کل یفرمانده و ستاد سییر ،میابی یم یسادگ به دادندیم انجام عرب یها ارتش ریدل سربازان و افسران با که

 :که دهد یم اشتر مالک به علیه السالم یعل که است یفرمان همان نیا و داشتند سربازان با را صفا و تیمیصم

 .«کند رفتار صفا و تیمیصم با هاآن همه با دیبا و است یکی سربازان گرید با سپاه یفرمانده»

 در ،آورد دست به یآزاد راه در کاریپ جهت یرومندین هیروح سرباز دیگرد باعث مانیا و خلوص نیا و تیمیصم نیا 

 از شودیم شارت هیروح تیتقو باعث که یاسالم یانقالب یشعارها مرتباً دیگرفتیم را قاهره ویراد اگر شما جنگ از قبل

 خود یاه نطق از یکی در سادات انور جنگ هنگام .ینید فیوظا یاجرا درباره داشت یابرنامه و دیدیشنیم یخوبه ب آن

 :کرد اشاره میعظ هیآ نیا به انیپا در و کردیم تالوت را قرآن یجنگ اتیآ مرتباً

 (331 هیسوره بقره آ) «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»

 (.دیده پاسخ مقابل ضربه با را هضرب هر)

 ادیرف با سربازان و ،شدیم نواخته و خوانده که بود یاسالم یشعارها مرتباً یجنگ یهاسرود در و یجنگ یهاهیاعالم در 

 .تاختند یم شیپ به دشمن یسو به اکبر اهلل

 یاسالم جهاد یبرا را ارتش و راندیم سخن اسالم یآسمان یهافرمان از جنگ آغاز فرمان در هیسور یجمهور سییر 

 یعنی هیروح تیتقو یبرا سالح نیتریقو از استفاده با عرب یهاارتش رمضان مبارک ماه در عالوهه ب کردیم کیتحر

 .کردند آغاز را خود بخشیآزاد نبرد یاسالم خروش و شور و مانیا

 از خواستند هک یمسلمان یهاملت یدرپیپ یهاشکست و هاستآن شرفتیپ و اعتالء راه تنها اسالم به مسلمانان بازگشت 

 مینیبب تا میبپرداز قول نقل چند ذکر به ستین بد نجایا در است. اسالم از یدور خطرات یایگو لیدل خود شوند جدا اسالم

 تواندیم چگونه یاسالم روح که شود روشن حالنیدرع و میکنینم استفاده آن از و میدار اریاخت در را یمیعظ یروین چه

 .باشد یروزیپ یبرا عامل نیتربزرگ

 یمذهب کتاب کی قرآن. »دیگو یم نیچن قرآن درباره ،قایآفر در فرانسه استعمار یوحش گرگ یفرانسو «سوستل» ژنرال 

 ...و قامانت و یروزیپ و جنگ به را اعراب ...و عبادت و ییپارسا به دعوت یجا به که یمذهب ضد است یکتاب ،ستین

 «ست.ین زیآمکیتحر توده انیم در قرآن اندازه به یکتاب چیه و خواندیم

 به حمله ضمن 3331 هیژوئ 0 در سنا مجلس در خود مفصل نطق در کایآمر نیشیپ یجمهورسیرئ «یکند. اف جان» 

 :دیگویم ریالجزا وضع درباره فرانسه
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 اگر وصخصه ب سازد خاموش را آن تواندینم اختناق باران که ونددیپیم ظهور به یاجرقه با معموالً یمل تیهو ییشناسا»

لح ص ص یاستراتژ)پاورقی:  «.هستند برخوردار اسالم میتعال و راثیم از ههم که ردیگ صورت یامنطقه در احتراق نیا

311) 

 :مدعاست نیا بر گرید یگواه یشمال تنامیو ریوزنخست قول از یخبر باالخره و

 کرده شیستا ار اسالم فرهنگ و اسالم حد نیا تا سمیکمون جهان در یرهبر که افتادیم اتفاق کمتر :برحق یدئولوژیا»

 یمبارزات سنت نیستح به عرب یایدن یاسیس برجستگان از یکی حضور در شیپ هفته چند یشمال تنامیو ریوزنخست .باشد

 دییتا استعمار دض یاستراتژ نخبگان از یکی لهیوس به ما زمان برحق یهایدئولوژیا از یکی بیترت نیا به و پرداخت اسالم

 .شد

 تنامیو ریوزنخست یسخنران متن و کردند مسدود را خبر نیا اشاعه راه هاستآن یشگیهم وهیش کهچنان هایخبرگزار 

 «)*(.دیرس یکس کمتر گوش به یشمال

 (3311شماره  یبدیرضا می: علیفردوس: پاورقی)

 ینسب طور به تهالب یاسالم یهاانیبن تیتقو با و ندجست هبهر یانقالب یروین نیا از یریچشمگ طوره ب اعراب ریاخ جنگ در

 .میپردازیم یرگید عامل یبررس به و میرانیمن سخن نهیزم نیا در نیا از شیب ،آورند دست به یجالب یهایروزیپ توانستند

 :امکانات از استفاده -8

 در و کنند ادهاستف خود یهاآرمان شبردیپ جهت یریگبهره یبرا توانندیم یاقتصاد امکانات نیتربزرگ داشتن با اعراب 

 نفت سالح نکرد وارد با ینسب طوره ب یول ننمودند استفاده شیخو امکانات از دیشا و دیبا طورکهآن نکهیا با جنگ نیا

 میعظ منابع هب توجه به دارد کامل یبستگ اشیاقتصاد اتیح که دهند نشان جهان به ،توانستند لیاسرائ هیعل نبرد در

 رهبران که یاننیاطم یول ،نشد یریگبهره بود ستهیشا که گونهآن سالح نیا از گرچه و اعراب ژهیوه ب سوم جهان یکشورها

 شروع هتج هاآن زیتهورآم اقدام یبرا یرومندین عامل توانست خود ،داشتند خود عرب برادران یبانیپشت از هیسور و مصر

 .باشد جنگ

 صلح یپلماسید همان ادامه و داد انجام خود یزمامدار سال چند یط سادات که یقیعم اریبس یپلماسید با گرید طرف از 

 صحبت نگج جینتا و آثار قسمت در نهیزم نیا در که دهد قرار یاسیس کامل یانزوا در را دشمن توانست بود ناصر هدوستان

  .کرد میخواه
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 راه نیرآخ بلکه ستین لهیوس نیاول جنگ کهنیا دادن نشان و صلح ساختن مطرح و مختلف یها راه دادن ادامه با سادات

 موضوع کیلماتپید قیطر از دیشا تا بشود گرید امکانات از استفاده حداکثر یزیرخون از قبل دیبا که داد نشان است چاره

 نیا ستخوایم یول دیدرآ صلح در از که ستین یکشور لیاسرائ دانستیم خود یقو احتمال به گرچه شود فصل و حل

 .ندارد یگرید چاره اسلحه گرفتن دسته ب با جز که شود ثابت جهان به قتیحق

 :یعاطف و یانسان مسائل کردن تیرعا -7

 عامل یانرو و یاسیس یروزیپ در قطع طوره ب یول دیآ حساب به دتوانینم ینظام یروزیپ عوامل جزو مسئله نیا گرچه 

 شدیم میلتس دشمن که هرجا و بود همراه یانسان مسائل تیرعا تینها در که عرب یهاارتش رفتار .باشد یم یاساس اریبس

 رفتار زا هیسور در راًیاخ چه و مصر در چه یهمگ یلیاسرائ رانیاس میدار خاطر به و دادندینم یآزار و شکنجه او به گرید

 مراکز کردن بمباران به هرگز عرب یهاارتش یماهایهواپ یطرف از و راندندیم سخن هاآن با کشور دو نیا یانسان

 .ننمودند اقدام انیرنظامیغ کشتار و یرنظامیغ

 :که دادند نشان اعراب 

 )*(.«گردد متزلزل است تکارانیجنا دهییزا که یاقدامات با یستینبا و است عادالنه هاآن یهاآرمان»

 (3213شماره  3311اکتبر  33 -3130مهر  33: هانیک :پاورقی)*

 .باشدیم یانسان اصول ستین مطرح شیبرا که یزیچ که کرد ثابت جهان به خود یستیفاش رفتار با لییاسرا یطورکلبه

 جادیا اصل و بود رحمانهیب یزیرخون و انتیخ و تیجنا با همراه نهاد وجود عرصه به پا که یزمان از کشور نیا اصوالً

 و ءآبا نیسرزم از راندنشان رونیب و هاآن رحمانهیب یکشتارها و ینیفلسط یبوم مردم هزار صدها کردن آواره جز لیاسرائ

 .است نداشته دنبال به را یگرید مطلب بودن منطقه در یستیالیامپر یهاقدرت نیننگ عامل باالخره و یاجداد

 هرجا هودی ،خیتار طول در که است یمطلب ؛باشد داشته یتازگ که ستین یمطلب یلیاسرائ رهبران یسنگدل و قساوت 

 «ایندرا» یرهبر به هودی که یموقع :نگارندیم شیخو کتاب در یرازیش محمد دیس .است داده نشان آورده دسته ب فرصت

 و گذراندند غیت دم از که صورت نیا به و دهیرسان قتل به را نفر 002222 کردند حمله هایونانی و هایروم کشتن یبرا

 به و کردند قطعه قطعه هم را شانیهااستخوان و شانیسرها و خوردند را شانیهاگوش و دندیآشام را شانیهاخون سپس

 .بکشند وانیح چون را گریکدی که کردند مجبور را هایلیخ و دادند هاسگ

 دفن زنده را همه سپس و کردند مجروح گلوله با و برده شهر از خارج به را یحیمس 318 ایاسپان در واقع «لیساف» در 

 .بود ظاهر نیزم یرو شانیهادست کهیطور به کردند
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 «مینک جمع زمیه یکم میرویم» کتاب در بودند هایناز اتیجنا اول درجه اندرکاراندست خودشان ستیونیصه رهبران

 :میخوانیم نیچن

 هب دوگانه یهاهدف نیا .شدیم اعمال و یرهبر انیهودی هیعل هم و اعراب هیعل هم کار آغاز در یستیونیصه سمیترور»

 در و سازند شیخو یاصل موطن ترک به مجبور را اروپا انیهودی که بود شدهگرفته نظر در سمیترور نیا یبرا منظور نیا

 و یهمدست هایناز با یهودی 122222 کشتار یبرا دوم یجهان جنگ در لهستان اشغال دوران یط هاستیونیصه راه نیا

 .کردند یهمکار

 خواستند یوقت که بود خودشان اهداف جهت عیوس یریگبهره و یالمللنیب عواطف کیتحر یبرا یسازنهیزم هاآن منظور 

 .نشود مزاحمت جادیا دهند لیتشک یدولت

 هایتلریه..، .کردندیم یمساع کیتشر و یهمکار هایناز با یهودی یفقرا ساختن نابود خصوص در ستیونیصه سازمان 

 .کند امضا را یهودی 022222مرگ  اسناد ورشو یگتو در فقط خود هودی آژانس که دادند یبیترت

 لیآور دهم رد که «نیاسی رید» حادثه ،نکردند یپوشچشم یانتیخ و تیجنا چگونهیه از شیخو اهداف راه در انیلییاسرا 

 .دانست لیاسرائ انتیخ و تیجنا یهانشانه از گرید یکی توانیم را داد رخ 3318

 :سدینویم کتابش درزعیتر  

 از نفر 032، کردند حمله نیاسی رید نام به المقدستیب کینزد دهات از یکی به ،هودی مسلح یقوا 3318 لیآور دهم»

 ندنک ،ها شکم دنیدر ،پا و دست دنیبر با ،دندیرسان قتل به ضیمر و عاجز و ریکب و ریصغ ،مرد و زن از را آن یاهال

 .ختندیر یچاه به را اجسادشان و کردند همثل را هازنده و هاکشته ،هاجمجمه کردن له ،ها چشم آوردن رونیب ،هاگوش

 بروز ودخ از اعراب نجات یبرا یحرکت نیترکوچک و دانستندیم را زیچ همه و بودند ده همان کینزد ،انگلستان یقوا 

 و مستعمرات حفظ که را خود یجد یمخف تیمورأم فقط ها آن یول ،بود آنان عهدهبه تیامن حفظ کهنیا با ،ندادند

 .دادندیم انجام درست ،بود یهودی یهاکاروان

 شهر کنار در که نیاسی رید هیقر در اسرائیل یبلندگوها خراشگوش یهانعره ناگهان 3318 لیآور 3 روز عصر 

 و دار از تنشس دست و رفتن رونیب و دهکده هیتخل به دعوت را مردم دیتهد و ارعاب با و ؛دیچیپ است واقع المقدستیب

 .کردندیم خود ندار

 ربازانس یبحران وضع نیچن در .دندیدویم سو هر به حادثه علت دنیفهم یبرا مضطرب و رانیح و جیگ دفاعیب مردم 

 ولط در که ییهادل درد و هانهیک همه خواستندیم ایگو ؛دندیکش محاصره به را مردم مست گرگان مثل یهودی یشق
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 تیحما و دادندیم پناه را آنان شهیهم که مردم مشت نیا سر به ،داشتند نیزم یرو مردم تمام از ،هودی یدربدر سال هزارها

 .کنند یخال ،کردندیم

 در و ندختیر سرپوش یب یهاونیکام در انیعر و لخت و کردند ریاس را عرب دختران از یاعده ،یوحش یهاشهیپ تیجنا 

 عکس آنان از پست و رذل انیهودی و دادندیم عبور مردم نیب از دیجد المقدستیب شهر در مخصوصاً  یهودی یشهرها

 .گرفتندیم

 مساجد هب ترس از گناهیب مردم ه،برد هجوم شهر یهاهیقر از یکی و شدند رهیچ المقدستیب بر که یموقع 3391 جنگ در 

 سجدم فراز بر کوپترهایهل و ماهایهواپ شدند مسجد داخل همه یوقت درست ؟فهمدیم مسجد هودی مگر یول بردند پناه

 )*(.زدند آتش پناهندگان تمام با را آن و ختندیر مسجد یرو به منفجره مواد تن هاده و هگشت ظاهر

 (ها نقل کرد. یاز قول خبرگزار ویخبر را راد نیا :پاورقی)

 شتارک ستین مطرح شیبرا یانسان یهاآرمان هرگز و جنگندیم چه یبرا که داد نشان لیاسرائ ریاخ جنگ در باالخره و 

 در ...و مدارس و هامارستانیب و تیپرجمع مراکز و شهرها بر لیاسرائ مداوم حمالت و هیسور یرنظامیغ مردم رحمانهیب

 :میکنیم اشاره خبر کی و کوتاه ریتفس دو به نجایا در ،هاستآن یرحمیب و خشونت و قساوت دهندهنشان ریاخ جنگ

 :لیاسرائ دانهینوم و منطقیب اقدام»

 ابتدا در هک بود یاسیمق آن از شیب یلیاسرائ یماهایهواپ لهیوس به آن رامونیپ و دمشق در یرنظامیغ یها آماج بمباران 

 «ه است.رفت یم تصورش

 هم نگج زمان در یحت که -یانسان هیاول اصول به را خود یاحترامیب هم خود عمل نیا با لیاسرائ :لیاسرائ یدیمون 

 )*(.است داده نشان را خود کرانیب یدیمون هم و شودیم تیرعا

 (3213 شماره -3311 اکتبر 33 -3130 مهر 33 شنبه 3 -هانیک )*پاورقی:

 .دندیبر را هاآن گوش الله و درآوردند را هیسور مجروح سربازان چشم هایلیاسرائ 

 و چشم یهاهیرنق ،کردندیم کمک هایلیاسرائ به که یهلند پزشکان و یلیاسرائ جراح پزشکان -تدپرسیونای -دمشق 

 یزخم سربازان یهاگوش و هاچشم به را هاآن و کردند خارج را هیسور ارتش مقتول و مجروح سربازان گوش یها الله

 .زدند وندیپ یلیاسرائ شده
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 «میها دوال» معاون «ریگو برتر» با روزید که یمذاکرات در هیسور خارجه ریوز «خدام میعبدالحل» لهیوس به مطلب نیا 

 دنید انهیخاورم یکشورها از حاضر حال در «گویر» است. شده عنوان گرفته انجام دمشق در متحد ملل سازمان رکلیدب

 قضن موارد درباره خدام که گفت است کرده منعکس خود شبید یهاگزارش در را مطلب نیا که دمشق ویراد .کندیم

  .است ذاشتهگ متحد ملل سازمان رکلیدب معاون اریاخت در یاطالعات زین هیسور جبهه در یلیاسرائ یروهاین طرف از بسآتش

 یوستاهار از جنگ انیجر در که یانیرنظامیغ به هم هنوز هایلیاسرائ که کرد خاطرنشان مالقات نیا در هیسور خارجه ریوز

 .بازگردند شانیهایآباد به که دهندینم اجازه اندشده آواره خود

 نقاط زا که اندکرده مجبور را هیسور رشدهیاس سربازان از یاعده که کرد متهم را هایلیاسرائ ضمناً «خدام»

 )*(.رندیگ قرار شدن کشته خطر معرض در و کنند عبور شده یگذارنیم

 (31033 شماره -3130 آبان 01 پنجشنبه -اطالعات)*پاورقی: 

 جزو که اصول نیا تیرعا و دادند انجام یجنگ یاسرا به نسبت را یمهربان و لطافت تینها اعراب هاآن برابر در 

 .کرد یباز را یمهم نقش یالمللنیب یعموم افکار در ریتأث جهت در است یاسالم نیقوان نیتریاساس

 هاآن به کامل طوربه اسالم یجنگ مقررات در و است یعاطف و یانسان اصول کامل تیرعا ،اسالم یجنگ اصول از رایز 

 آن نکات نیتربرجسته از یبرخ آمد انیم به آن از ینام که اسالم یجنگ مقررات از نباشد موردیب دیشا .است شده اشاره

 (میکنیم استفاده یزندگ نییآ اسالم کتاب از نهیزم نیا در) .میکن ذکر را

 فادهاست ریز یاساس یمباد و اصول اندآورده «جهاد» کتاب در یاسالم دانشمندان و فقها که یفقه نیقوان مطالعه از ...»

 :شود

 است. یاسالم عتیشر هیاول یهاهدف و لیاص ارکان از یانسان یها مشترک قدر یرو کردن هیتک و صلح مسئله -3

 دودمس موعظه و اندرز و تعاون و صلح یهاراه که یخاص موارد در تنها و نبوده یاصل منظور گاهچیه نبرد و جنگ -0

 .است دهیگرد عیتشر ییاستثنا حلراه و عالج کی عنوانبه گردد

 دیبا ردیگیم قرار استفاده مورد ضرورت موارد و مواقع در تنها و است العادهفوق و ییاستثنا قانون یجنگ چون -1

 و تجاوز و شود برده کاره ب ییجوانتقام و احساسات و تعصب هرگونه از یخال عاقالنه و حیصحی هایریگاندازه طبق

 .است محکوم و ممنوع ،مربوط نیقوان محدوده از انحراف و ستم و یتعد
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 یعاد یاکاره مشغول ینظام منطقه از خارج که یکسان و انیرنظامیغ وجه چیه به یاسالم یجنگ نیقوان و جهاد در -1

 .شوند واقع تعرض مورد دینبا ،باشندینم زیست و جنگ آماده و هستند خود

 .رندیپذب را صلح شنهادیپ و نموده متوقف را جنگ اسالم انیلشکر دیبا نمود صلح شنهادیپ دشمن که یهنگام -3

 (به اصل هشتم هم دقت شود. )پاورقی:

 ردنک آزاد یبرا و گردد معامله احسان و ییکوین راه از شانیا با و قرارداده محبت و لطف مورد را یجنگ رانیاس -9

 «هفدی» گرید موارد در و شود اکتفا گذشت و احسان نیا مقابل در دشمن امتنان به تنها موارد از یاپاره در هاآن

 .رندیبگ

 شعار رد را هاآن به دادن غذا میکر قرآن که بوده اسالم توجه مورد اندازه آن تا یجنگ رانیاس به احسان و ییکوین           

 است. فرموده ذکر نیمقرب و ابرار صفات

 باغات و تاندرخ به رساندن صدمه نیهمچن و است ممنوع انینایناب و افتاده کار از رمردانیپ و زنان و کودکان کشتن -1

 .است دهیگرد منع هاآن انیم در دنیپاش سم و دشمن انیلشکر یآبرو بستن و

 که است یکاف بلکه ستین دشمن شدن میتسل به منوط تنها یاسالم جهاد در مخاصمه ترک و بسآتش اعالم -8

 و قوقح به تجاوز و فتنه و انیطغ از دست که کنند تعهد و گردد برطرف مسلمانان از هاآن شر

 )*(.بردارند یاسالم جامعه مقدسات

 (.033ه صفح -یزندگ نییاسالم آ )*پاورقی:

 در یانسان اصول تیرعا ،تمام چه هر شدته ب اسالم که دیابییدرم یخوبه ب یاسالم اتیروا و اتیآ به مراجعه با شما 

 تیحقان اثبات و یاسیس و یروان یروزیپ مهم عوامل از یکی مییبگو میتوانیم و است شمرده الزم را نبرد دانیم و جنگ

 و هیجزت و یبررس به و رسانده اتمام به را یروزیپ عوامل یبررس جا نیا در .است نکته نیهم تیرعا ریاخ جنگ در اعراب

  .میپردازیم ریاخ جنگ آثار و جینتا لیتحل

 یعلم قدرت زا استفاده با که است پژوهندگان گرید کار نیا و نبود یکاف میبرشمرد که را یعوامل میکن یم اذعان قبالً

 دیشا و فتدیب قلم از که باشد زین یگرید جینتا دیشا جنگ جینتا یبررس در نیهمچن و بپردازند لیتحل و هیتجز به تریعال

 گرانید ریمس دامها زین کار نیا که یریمس ادامه در که دارد گرانید به یبستگ باز نیا و نباشد اش یبررس امکان یعلل به هم

 .باشند کوشا ،است

*** 
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 جنگ آثار و جینتا: 17ص 

 با که ریخا جنگ در و .زدودند خود از را حقارت و شکست لکه و هافتیباز را خود گذشته تیثیح اعراب

 قدرت و تیثیح افتنیباز خوردیم چشم به همه از شیب که یمطلب شد شروع اعراب ،رکنندهیگغافل و آسابرق حمالت

 طور به که 3391 از پس ژهیوه ب و اعراب شمردن کوچک و ریتحق سال 03 گذشت از پس جهان .بود جهان در اعراب

 را راباع داشتند کوشش جهان در وابستگانش و لیاسرائ و دانستیم جدا اعراب از را استیس و شجاعت ،اقتیل یکل

 .کنند یمعرف هخورد شکست و ریحق و یجنگ مهارت و قدرتیب ،اقتیل یب ،شعور یب یملت

 ،خورد شکست یهودی ونیلیم دو از عرب ونیلیم صد که خوردیم چشم به یخوب به کایآمر و اروپا تمام در مطلب نیا و 

 جهان افراد نیتردهزب از ونیلیم دو بلکه ،ستندین هودی ونیلیم دو برابر در هرگز عرب ونیلیم صد اوالً  دیپرسینم یکس یول

 هودب اورشانی و اری تماماً اروپا و هاآن یحام نیتربزرگ ،جهان قدرت نیتربزرگ یعنی کایآمر و شده جمع ای منطقه در

 ینظام تیحما و اروپا تیحما از یکم درصد داشتن با فقط عرابا کهیدرحال .است لیاسرائ استقالل یحام زین یشورو و

  .اندادهستیا هم برابر در گرید مشکل هزاران و منظم یکادرها نداشتن حال نیع در و بند و دیقیب نه محدود هم آن یشورو

 .کرد واهدخ دایپ یشگرف قدرت اردن ،بشود هم اردن از شود یم لیاسرائ از که یغیدریب تیحما نیا اگر که است یهیبد

 با اعراب تافیدر میخواه میکن مطالعه را عرب یکشورها برابر در لیاسرائ به ینظام و یاقتصاد یهاکمک رقم تنها یوقت

 .)*(بودند طرف یالمللنیب بزرگ قدرت کی با بلکه نبودند طرف لیاسرائ

نفوذ اقتصادی عظیم اسرائیل در سراسر جهان از طریق سرمایه داران یهودی که چرخاننده دولت های بزرگ  :پاورقی)*

 (هستند را در نظر بگیرید.

 تشکس آن قیدق مفهوم به ینظام لحاظ از ،قبل یهاجنگ در اعراب است تیاهم حائز که یگرید مطلب شکل هر به

  .دندخور شکست آورد دنبال به یعیطب طوربه را ینظام جنبه جهیدرنت که یاسیس لحاظ از بلکه بودند نخورده

 گرا هم جنگ همان در سادات قول وگرنه بود شکست عوامل از خارج یدرپیپ یهاانتیخ و یداخل یدرپیپ یهاانتیخ

 شکل چیه به که بود مطلبی 3391 شکست ننگ شکل هر به یول خوردیم شکست دینبا مصر نبود ینظام فرماندهان انتیخ

 تمهار و میعظ قدرت از زین اعراب که کرد ثابت انیجهان به لیاسرائ و اعراب ریاخ جنگ .شدینم زدوده اعراب دامان از

 .دارندبرخور ینظام و یاسیس زیانگرتیح

 رد عرب یهاارتش درخشان یهایروزیپ و جنگ آغاز داشتن نگه یمخف یبرا «سدا» و «سادات» ماهرانه یهاکیتاکت 

 .دیگرد ثبت ینظام حادثه نیتربزرگ عنوان به جهان ینظام خیتار در یدفاع خط نیتربزرگ کردن نابود
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 .اندبوده کامل اهاشتب در اند شناخته که گونهآن را اعراب که کرد ثابت جهان به بارلو رومندین و میعظ یدفاع خط شکستن 

 حمله فیحر به انهباکیب که ستین یلیاسرائ سرباز ابر نیا گرید که کرد ثابت جهان به عرب یهاارتش رینظیب شجاعت و

 اشبهت زده  و زدهرتیح را دشمن که شوند رومندین و یقو چنانآن سال 1 ظرف در توانندیم هم اعراب بلکه ،کند یم

 .ندینما

 ،کنند اغفال را هانج یجاسوس یها دستگاه نیتربزرگ یاسیس یها کیتاکت نیبهتر با توانستند اسد و سادات که یوقت 

 عرابا بلکه دهد گوش تواند یم زین را اعراب یخانوادگ یهاحرف بخواهد که آن هر که ستین لیاسرائ نیا دیفهم جهان

 دستش از آنچه هر جنگ در که کنند سردرگم را لیاسرائ چنانآن ینظام و یاسیس ممکن یهاروش نیبهتر با توانندیم

 از یلیاسرائ سراناف که ستین جهتیب .دهد انجام یرنظامیغ مراکز کردن بمباران و هاخلبان دنیکش ریزنج به لیقب از دیبرآ

  .روندیم فرو یشگفت اعراب شهامت و قدرت مهارت -یکشنقشه معجزه همه نیا

 :دیبگو نیچن شودیم مجبور لیاسرائ ریوزنخست معاون «ایگال آلون» باالخره و

 میکن راموشف را ریتحق عصر دیبا ما گفت روزید لیاسرائ ریوزنخست معاون «ایگال آلون» -رانسهف یخبرگزار -ویآوتل»

 )*(« .میریبگ ادی را اعراب به گذاشتن احترام و

 (3230شماره  -3130آبان  1دوشنبه  -هانیک :پاورقی)*

 کردندیم صورت .بفرستند خیتار گورستان به یقطع و ینیع شواهد جهت به را خود دهیپوس یتئور که شدند مجبور هاآن

 .ملت نیرتریحق اعراب و جهانند دهیبرگز ملت تنها هانیا

 رایز داد اهندنخو خطور خود مغز در زین را لیاسرائ به حمله فکر اعراب گرید :بودند گفته بارها لیاسرائ ینظام فرماندهان 

 نبارهیا در نیا از شیب ،میکشان ینابود به را ریالجزا تا عراق از و هداد شکست را هاآن ساعت چند ظرف میدار قدرت ما

 و اعراب هب نسبت ریاخ جنگ از قبل ندیبب و رود فرو خود درون در یفرد هر است یکاف قدر نیهم و میکنینم صحبت

 .یتصور چه جنگ از بعد و داشت یتصور چه ها آن ینظام و یاسیس یهامهارت

 از قبل یهاتصور برخالف چون ،ناراحتند کردند قبول را بسآتش اعراب کهنیا از دهیفهم افراد تمام که ستین جهتیب 

 را نکته نیا دینبا هرچند ،ببرند شیپ یینها و یقطع شکست تا را لیاسرائ که دارند را قدرت نیا اعراب ،افتندیدر جنگ

 .بود یلیتحم ریچشمگ درصد با بسآتش که کنند فراموش

*** 

 شیخو به یاتکا و مانیا افتنیباز: 11ص 



38 
 

 را ودخ تیثیح انیجهان چشم در تنهانه آوردند دست به ریاخ جنگ در اعراب که یریچشمگ یهایروزیپ به توجه با 

 ،دارند اریاخت در که یمیعظ امکانات و قدرت به زین خود نزد در بلکه ،زدودند خود از را یپست و حقارت آثار و هافتیباز

 به حتماً نندک شروع را یکار مهارت و یآگاه و یبستگهم و اتحاد هیسا در اگر که افتندیدر و کردند دایپ نانیاطم و مانیا

 .دیرس خواهند مطلوب جهینت

 آب از پوچ یهمگ دشمن یرهایتحق که افتندیدر عمالً و هستند یالمللنیب روابط در نیسنگ یاوزنه که افتندیدر اعراب 

 الاحتم اسد و سادات اگر گرچه .دهد شکست را او و هکرد نبرد لیاسرائ ماهر ارتش با تواندیم هاآن یهاارتش و درآمد

 خود یروین به که دیگرد ثابت و شد دییتا هاآن نظر عمل نیا در یول زدندینم جنگ به دست هرگز دادندیم را شرکت

 اتکاء و مانیا نیا دادن نشان یبرا بود یشیآزما جنگ اصوالً ،نهراسند دشمن یهاسالح و هاکیتاکت از و .باشند یمتک

 :خالصه و دیرس ثبوت به عمالً

 یهاارتش مخصوصاً و مسلمان یقشرها تمام تیشخص احساس -نفس به اعتماد -دیام یعنی رفته دست از هیسرما نیترمهم 

 :که ردیگیم سرچشمه یتیواقع از نظر نیا و )*(بازگشت یاسالم یکشورها

 )**( .«است دهیوز عرب جهان در دیام از یمینس ،شده وارد لیاسرائ بر که یضربت با»

 (31سال  -30مکتب اسالم شماره *پاورقی: )

 (3218شماره  -3130 -مهر 38چهارشنبه  -هانیک)**

 

 دادند جلوه شتریب را خود تیحقان جهان در :11ص 

 .زندیبر ایدره ب را هایهودی دارند قصد یوحش اعراب که کردندیم اعالم جهان به سال 03 نیا طول در مدام هاستیونیصه

 کنند یزندگ کیدموکرات و یمل حکومت تحت یواقع یمعن به دو هر هودی و عرب ملت داشتند قصد اعراب کهیدرحال

 ه،ردک تکرار بارها عرفات دیدانیم و دیادهیشن نیفلسط بخشیآزاد یهاسازمان یرؤسا قول از بارها شما را مطلب نیا و

 همه یعیبط حق نیفلسط نیسرزم میهست یمدع و میهست طرف تکاریجنا یهاستیونیصه با ما میندار جنگ هایهودی با

 آن در که نیفلسط کیدموکرات دولت میخواهیم و شودیم هم ینیفلسط یهایهودی حال شامل عمالً و است آن ساکنان

  .میکن سیتاس دارند شرکت ینیفلسط یهافرقه و هاگروه همه

 تالش را قتیحق نیا ،هودی با نه است طرف سمیونیصه ینابود با که است یقیحق اعراب حرف دانستیم که لیاسرائ یول

 هانج به خود کردن یمعرف با و زندیبر ایدر به را هایهودی خواهندیم اعراب اصوالً دیبگو و داده یگرید جلوه کردیم
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 از قبل در کهیطوربه دادیم جلوه حق ظاهر به را خود یوحش اقوام لهیوس به اطراف از شده محاصره ملت کی عنوانبه

 کردند ثابت جهان به سال نیچند نیا ظرف در اعراب یول بود لیاسرائ طرف به شتریب یالمللنیب یعموم افکار 3391 جنگ

 تا فرات از یامپراتور باشد یم لیما که است یخائن لیاسرائ که دادند نشان و است یکس چه تجاوزکار و ستیک با حق

  .دهد لیتشک خواهانیآزاد و هاملت دنیکوب درهم و گناهیب هزاران جان رفتن دست از متیق به را لین

 یدرخشان یزرویپ عمل نیا با و .کنندیم مبارزه فیکث چهره نیا با که هاستآن با حق که کردند ثابت انیجهان به اعراب

 .«دادند نشان را لیاسرائ یواقع چهره» عمالً که بود نیا مطلب نیا میمستق جهینت و آوردند دسته ب

 خورده نگرین یهاییکایآمر و هاییاروپا از یبرخ در یدیترد و شک اگر یول نداشت حیتوض به ازین مطلب نیا گرچه 

 .(داشت مصداق یحدود تا یمطلب نیچن زین ایآس و قایآفر در یحت) بود

 و صلح در چه که یاشرافتمندانه رفتار با و است گونهنیا اسرائیل عبوس چهره که کنند ثابت انیجهان به توانستند اعراب

 نیا افتیدر جهان و .شدند موفق آن دولت و سمیونیصه کردن رسوا به شتریب هرچه دادند نشان خود از جنگ در چه

 تواندینم مطلب نیا البته .است بسته پشت از را هایناز دست که دارد یفیکث چهره چه کردیم یدلسوز شیبرا که یلیاسرائ

 یبارز اثر نآ کردن ترروشن و کردن یعلن در آن از قبل یاسیس حوادث و جنگ نیا بلکه باشد جنگ نیا میمستق جهینت

 .داشت

 

 لیاسرائ افسانه :11ص 

 سپرده خیتار تانگورس به لیاسرائ یبرتر افسانه که بود نیا لیاص جهاد نیا و بخشیآزاد نبرد نیا زنده اثر نیشکوهمندتر

 هاک یاسکا و فانتوم کریپغول یماهایهواپ آن هر که یلحظات در میدار خاطر به درست عرب یهاارتش فرماندهان و شد

 لیسرائا» ،«بزرگ لیاسرائ» لیقب از لیاسرائ پوچ یادعاها به یتند شخندیر ،ختیریم نیزم بر خزان برگ همانند

 در ما یشورو و کایآمر از پس» ،«ندارد حمله تأجر کسچیه» ،«حاکم ییهوا یروین» ،«انهیخاورم قدرت نیتربزرگ

  .زدندیم ،«میبرتر جهان

 شد افکنده اکخ به لیاسرائ یبرتر افسانه که کردندیم هیتک نکته نیا یرو دائماً و شدیم صادر که ینظام یهاهیاعالم در

 .افتندی را آن ینیع طور به یتیگ مردم تمام و جهان رهبران تمام که بود یقتیحق نیا و

 جبهه یکیالکترون لیوسا تمام دنیکوب درهم و ساعت 9 ظرف در «بارلو» رومندین یدفاع خط دنیکوب هم در با اعراب 

 خلبانان و .نندک نابود ابد یبرا را لیاسرائ یبرتر افسانه خود بخشیآزاد جهاد پرتو در توانستند کوتاه یفرصت در جوالن
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 یصندل هب ریزنج اب را هاآن شود مجبور انیدا کهیطوربه هکرد لیتبد افراد نیترسوتر به را !!لیاسرائ قهرمان

 .ببندد مایهواپ

 ساله 03 خیتار طول در بار نینخست یبرا» و ماالند خاک به را لیاسرائ نخوت و غرور لییاسرا و اعراب چهارم جنگ 

 افسانه و بگذرند یروان چهارچوب کی آستانه از لیاسرائ هیعل جنگ به زدن دست با کردند تأجر اعراب ،یعبر حکومت

 (3283شماره  هانیک )پاورقی: .«کنند خرد درهم را لیاسرائ یریناپذشکست

 یادعا یپوچ و باشد منطقه ژاندارم و منطقه حاکم قدرت تواندینم لیاسرائ گرید که هستند یمدع یهمگ جهان رهبران 

 .دیگرد ثابت جهان به او

 چاپ به عصر یخبر یهاروزنامه در درشت تریت با که «گلدمن» ،سمیونیصه گذارانانیبن نیتربزرگ از یکی سخن به 

 اثر بر هک یفراوان اوهام و میمفاه انهیخاورم ریاخ جنگ در .«کرد محکوم را لیاسرائ گلدمن» :دیکن توجه دیرس

 داخل رد یروان خطرناک بحران کی و است رفته انیم از نکیا بود آمده دسته ب گذشته سال چند درخشان یهایروزیپ

 (3319 شماره -1 صفحه -هانیک)پاورقی:  .است آمده وجوده ب لیاسرائ

 و مکر زارانه با یقبل یهاجنگ در که لیاسرائ قدرت و بود اوهام و هاافسانه جزو واقعاً یبرتر نیا گفت توانیم نیبنابرا

 یلناکهو ضربه ،کند لیتحم را خود اعراب به بود شده موفق ابرقدرت دو یهمکار و سهیدس و رنگین و لهیح و بیفر

 .آمد وارد آن بر یخطرناک شکست و خورد

 و دید خود به یامالحظهقابل نوسانات و داشت یادیز عاتیضا و گرفت فراوان یقربان اعراب چهارم جنگ کهنیا با»

 ،بود خشدبیام ،بود سازنده ،غرضیب نظرانصاحب همه اعتراف به بود هرچه اما .داشت هاینینشعقب یگاه و هاشرفتیپ

 مسالا رمضان ماه گفت توانیم رو نیهم از و .نیسنگ العادهفوق و بود باراندوه اسالم دشمنان یبرا و ،بود دهندهتکان

 ارکیپ اسالم لجوج و سرسخت دشمنان با یماه نیچن در و بودند اسالم نینخست مجاهدان بدرکه غزوه مجاهدان خاطره

  .کرد زنده ،زدند هاآن بر یهولناک ضربه و کردند

 تحوالت و بکاهند افکار در یروزیپ نیا تیاهم از کوشندیم هاآن به وابسته محافل و دشمنان گرچه

 ،هانیا همه رغمیعل یول ،است ساخته آماده هایسمپاش یبرا را یسطح اذهان از یاپاره زین جنگ ریاخ

 (31سال  30شماره  -مکتب اسالم: پاورقی) .بود مالحظهقابل شد تصور آنچه از شیب جنگ نیا جینتا

 نیحس .ردآو بار به لیاسرائ افسانه کردن له نیهم جملهمن یدرخشان جینتا شمرد میخواه و میبرشمرد تاکنون چنانچه و

 یماهایواپه نیا و داشتند تریقو بسته که بودند اعراب نایس در» :نوشت یفردوس در ایدن معتبر مجالت از نقل به یمهر
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 لیاسرائ یآسابرق فتح از پس که ییهااسطوره روزروزبه ...افتادیم فرو ترانهیمد یآب آسمان از یدرپیپ که بود لیاسرائ

 وزهر شش جنگ تجربه از هاآن خاطر .ستندین جنگ مرد اعراب کهنیا اول اسطوره ...شکندیم درهم بود شده بنا 3391

 متمدن جهان از یمین در را «محمد» مانیا ،عرب انیجنگجو یزمان که بودند کرده فراموش هاآن از یاریبس بود مکدر

 «.ودب یتوانینم جلودارشان دید یخواه کن آشنا اعراب مشام به را یروزیپ یبو :گفت ناظر کی .دادند انتشار وقت

 یلیاسرائ یاطالعات افسر که داشت باور جهان جنگین ا از شیپ تا .بود «لیاسرائ غول» یریناپذشکست ،دوم اسطوره 

 ،بازدینم را ییهوا نبرد چیه یلیاسرائ خلبان که داشت باور .بکشد بو جلوتر روز چند را اعراب یجنگ نقشه هر تواندیم

 جهان و اعراب ذشتهگ هفته اما کند ریتسخ را یعرب تختیپا کی ای اشاره به تواند یمی لیاسرائ ادهیپ سرباز که داشت باور

  .بود پوچ یهمگ که شعار هزاران و روین نیبرتر و ابرقدرت نه )*(انسانند هم هایلیاسرائ که ندافتیدر

 (3313شماره  یمجله فردوس )*پاورقی:

 

 یداخل یهابحران دیتشد :83ص 

 نیا در .است لیاسرائ یداخل یهابحران دیتشد ،باشد یم محسوس کامالً گفت توانیم که نبرد نیا جینتا از گرید یکی

 است آمده شیپ لیاسرائ رهبران و ینظام فرماندهان نیب که یدیشد اختالفات به مربوط اخبار در سیری است یکاف نهیزم

 در که است یدیشد تزلزل یایگو ،ریماگلدا و دفاع ریوز هیعل یدرپیپ اعتصابات ،دیکن درک را مسئله یآسان به تا هنمود

 .است آمده شیپ جاآن

 آمد وارد لیسرائا کریپ بر اش یبرتر افسانه ختنیفرور و جنگ در لیاسرائ ینظام شکستن جهت از که یهولناک ضربات 

 اعتماد آمدن وجوده ب عامل و دیآ شیپ لیاسرائ در یدیشد یاسیس و یاقتصاد یهابحران و اختالفات که دیگرد باعث

 است: مطلب نیا گواه ریز خبر بشود لیاسرائ ی توده نیب در گرید مسئله هاده و یواقع

 «وندبر کشور نیا از خواهندیم لیاسرائ یاهال درصد ده از شیب »

 هامتیق جاآن در هک را یهودی کشور نیا که آنست فکر در شتریب ای نفر کی یلیاسرائ ده هر از :تدپرسیآسوش -ویآوتل 

 نیا ،کند ترک ،است کرده فیتضع را هاهیروح انهیخاورم ریاخ جنگ از یناش یمردگدل و رودیم باال سرعت به

 .دیآیبرم ریاخ یریآمارگ کی از که ستیا جهینت
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 ترک را لیاسرائ دارند یجد میتصم لیاسرائ بالغ مردم از درصد 3/9 که دیگویم یعموم افکار آمار یقاتیتحق تویانست 

 فکر در درصد 0/02 هاساله 03 تا هاساله 38 گروه در هستند لیاسرائ از خروج فکر در یجد طوربه درصد 3/3 و کنند

 (3039شماره  31 نفروردی 9 -هانیک) .هستند لیاسرائ از خروج

 هآمد شیپ لیاسرائ یبرا جنگ یاقتصاد تیموقع براثر که یمیوخ وضع باشد لیاسرائ یهابحران یایگو خبر نیهم دیشا 

 درست که است جنگ نیا جینتا از گرید یکی هآمد وجوده ب لیاسرائ در که یعموم یتینارضا و یطبقات اختالفات دیتشد و

 .دیگرد جادیا اعراب در آن مقابل نقطه

 

 انیجهان دل در دیام: 80ص 

 شودیم را غول شد دانسته و کند جادیا دیام گرید بار جهان خواهانیآزاد همه دل در توانست جنگ نیا در اعراب یروزیپ

 زین ستشک نیا بود شده جادیا هاآن یبرا جهان مناطق گرید در که یگرید یهاشکست یپ در و دیکش نییپا به اوج از

 .کند ترزنده ،خودش آن از کس هر نیسرزم دارطرف و صلح دوستدار افراد دل در را دیام توانست

 انانبیپشت و کرد جادیا جهان خواهانیآزاد همه دل در نو یدیام بخشیآزاد جهاد نیا میگفت شیپ در چنانچه عالوهه ب 

 مسلمانان مهه یبرا یدبخشیام امیپ جنگ نیا .نمود استوارتر یروزیپ یسو به نهادن گام جهت را لتیفض و عدالت و یآزاد

 .میکرد نقل زین قبالً  «عارف» قول از چنانچه است زیعز اسالم به بازگشت چاره راه فهماند هاآن به و فرستاد جهان

 نکهیا و نک دایپ قدرت یتوان یم ات و ده پاسخ مقابل یاضربه با را هضرب هر که را اسالم مندهشکو امیپ افتندیدر هاآن 

 .باشدیم انشنهیرید عظمت یسوه ب بازگشت و نجات راه تنها و است مانیا یاساس شرط ستادنیا خود یپا یرو و استقالل

 نیقوان و ردندبازنگ قرآن به مسلمانان تا :که بود آن میمستق جهینت و ها نیالدجمال دیس ریگیپ مجاهدات ادامه مسئله نیا و

 شودیم که داد هاآن همه به را دیام نیا جنگ نیا و دید نخواهند را یخوشبخت رنگ نکنند اجرا گرید بار را آن یآسمان

 برد شیپ یقطع شکست آستانه تا باشد سرسخت چند هر را دشمن شودیم و کرد دایپ قدرت شودیم و برگشت اسالم به

 .بود هرانیدل و مندشکوه نبرد نیا در اسالم به بازگشت میمستق جهینت که یدانستن هزاران و

 

 کردند ثابت جهان به را خود یدوست صلح و یآزادمرد :81ص 
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 و تیاجن خواستار هرگز هاآن که دادند نشان دشمن با خود نیسهمگ نبرد طول در شیخو شرافتمندانه رفتار با اعراب

 است مسخره فرانسه خارجه ریوز قول به و باشند یم خود یاصل نیسرزم به بازگشت و صلح خواهان بلکه ستندین انتیخ

 ست.ود صلح هکرد اشغال را او خاک که لیاسرائ و میبنام تجاوزکار را جنگدیم خود هنیم از دفاع یبرا که یکس که

 بخش در هنیزم نیا در و داده انجام یانسان شرافت و یدوست صلح نهیزم در را یاسالم میتعال یخوبه ب که دادند نشان اعراب 

 .رود یم بشمار هم جنگ نیا جینتا جزو عمالً  که میکرد بحث قبالً یروان یروزیپ عوامل

 

 لیاسرائ به یالمللنیب دیشد ضربه: 81ص 

 :میبپرداز مطلب انیب به ،دارد یریتفس ریز نام تحت که هانیک از نقل به ستین بد بارهنیا در

 «لیاسرائ یالمللنیب روابط بر بزرگ ضربه»

 در .است ختهیسگ درهم سخت انهیخاورم جنگ اثر بر بودند افتهی ادیز دقت با را آن که لیاسرائ یالمللنیب روابط شبکه 

 تنها امروز ،کردندیم دییتأ اهیس قاره افتهی استقالل تازه یکشورها بزرگ دوست عنوان به را لیاسرائ یروزگار که قایآفر

 از یبعض وابطر اروپا در .(..و یجنوب یقایآفر -لسوتو -ایرودز) دارند یاسیس روابط لیاسرائ با ییقایآفر اهیس ملت شش

 .«است دهییراگ وخامت به خواندیم یعرب زیخنفت ممالک نفع به یطرفیب را آن لیاسرائ آنچه خاطر به لیاسرائ با ممالک

)*( 

 (3233شماره  -3130آبان  3چهارشنبه  هانیک )*پاورقی:

 یروز که لیاسرائ .است قیحقا از یاریبس نمودار خود باال فشرده ریتفس و نباشد الزم نهیزم نیا در یشتریب حیتوض دیشا 

 شده شاندهک یالمللنیب کامل یانزوا به امروز دیدیم را قایآفر استیس صحنه در بودن تاز کهی تنها و یامپراتور خواب

 مساعدت هباالخر و نفت صادرکننده یعرب یکشورها سرشار نفت و سادات ماهرانه استیس میمستق جینتا از نیا و است

 یشورهاک کنفرانس از پس زین کوبا کهیطور به است اعراب ریاخ جنگ تیدرنها و یاسالم و یعرب یکشورها گرید

  .کند قطع لییاسرا با را روابطش دیگرد مجبور رمتعهدیغ

 چنانچه و آورد وارد لیاسرائ کرهیپ بر یدیشد ضربه لییاسرا با ییقایآفر اروپا یکشورها یدرپیپ رابطه قطع شکل هر به

 .میخوانیم جنگ دوران در لیاسرائ شتریب یانزوا لیقب از ییهاعنوان مطبوعات در
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 سمیونیصه یهانقشه سقوط :89ص 

 یعیوس یراتورامپ جیتدربه بود قرار ،گشتیم یزیرطرح نیفلسط در یستیونیصه دولت کی جادیا نهیزم یابتدا همان از

 و شود جادیا لیاسرائ نام به لبنان و اردن و هیسور تمام و عراق و عربستان اعظم قسمت و مصر قلب از یعنی لین تا فرات از

 :است بسته نقش یعبر و یعرب زبان دو به لیاسرائ یمل مجلس یورود سردر بر که است یشعار مدعا نیا گواه

 «من الفرات الی النیل لیاسرائحدودک یا »

 یروزیپ در و کردندیم تکرار ریماگلدا و گلدمن ،ونیگور بن لیقب از یستیونیهص رهبران همه که بود یشعار ،شعار نیا

 از را یلتم بشود ندارد امکان یعنی کردندیم شنا ریمس برخالف هاآن باالخره اما و افتی تحقق شتریب هاآن یآرزو 3391

 هاینیلسطف تمام ینابود آن و کردندیم را اربابشان کار آنکه مگر د،نشان را مهاجر یتیجمع شیجا و ختیر رونیب اشخانه

 .شدند روبرو یرت مفتضحانه شکست با هربار خوشبختانه یول دندیکش یبرخ یهمکار با را نقش نیا بارها البته که بود

 باد بر را اهستیونیصه اوهام و االتیخ و هاخواب اغلب جنگ نیا در اسرائیل ینسب ینینشعقب و شکست شکل هر به 

 :نمود عنوان رمضان نبرد از پس هودی یجهان سییر گلدمن چنانچه ،داد

شماره  3130بهمن  39سه شنبه  هانیک)پاورقی: « .است کینزد لیاسرائ عمر انیپا ،مینرس صلح اعراب با کهیدرصورت»

3319) 

 :گفتیم و دیکشیم آه تگزاس در یهودی برجسته رهبران از گرید یکی و

 .است شده گرید یطور اوضاع منطقه نیا در اکنون اما بود یگریقهرمان ینوع بودن یهودی ،روزه شش جنگ از بعد 

 (کیوزویبه نقل از ن -3311شماره  هانیک)

 دبربا را هاستیونیصه یهانقشه همه اعراب بخشیآزاد نبرد و رمضان جهاد .است شده دگرگون اوضاع رصورته به 

 حداکثر عرب یکشورها دل در تواندیم 3391 یروزیپ از پس کردیم تصور که یلیاسرائ ،کشاند سقوط یبیسراش در و داد

 یخیتار حساس لحظه کی در که شد روبرو یملت با تمام یشگفت با دنز کنار را ناصر همه از اول و کند جادیا را اختالف

  .داد باد بر بود دهید لیاسرائ که را یخواب آگاهانه میتصم کی با و نداد دست از را خود رهبر

 با آمد ارک یرو دوباره آنکه از پس و داشت جانیه و شور چنانآن ،کرد استعفا ناصر که یلحظات لیاسرائ یویراد یصدا

 لیاسرائ .سوزدیم کجا از که بود معلوم یول کردیم یمعرف عرضهیب را اعراب و انیمصر یگریهوچ و مسخره هزاران

 :بلکه نشد موفق عرب یکشورها نیب در دلخواه صورت به اختالف جادیا در که حال نیدرع
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 نیا هب ستوانخ و ستینگر خود قدرت عوامل و ..(.و یاسیس و ینظام) فیحر ضعف عوامل به فقط آثار نیا یتمام از »...

 و غرور ثرا بر) قدرت عوامل از اریبس چه و ندیآفریم قدرت که ضعف عوامل از اریبس چه که کند توجه یخیتار قتیحق

 و متحرک یموجود را خیتار که است درک قابل یهنگام یمنطق جدال نیا و شود یم ضعف موجب که (یخودخواه

 )*(.حرکتیب و مرده ای الشه نه میبدان ایپو

 ((هانی)نظر مفسر ک 3218شماره  -3130مهر  38 هانیک: پاورقی)*

 میعظ سنت نیا به دائماً کندیم انیب که یخیتار اناتیجر در نیمسلم یآسمان کتاب قرآن و است خیتار یقطع مسیر نیا و 

 شد واهندخ نابود و گرفت خواهند قرار ینابود و سقوط یبیسراش در یروز باالخره ستمگران :که دینمایم اشاره یخیتار

 :دیرس خواهند شیخو حق به باالخره خیتار یها ستمکش و

 (1 هیاز آ یسوره قصص قسمت) «الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمة و نرید ان نمنَّ»

 :گفت گلدمن هودی یجهان رهبر که همانگونه ختیر فرو ها ستیونیصه از یفراوان اوهام و آرزوها شکل هر به 

 نکیا ودب آمده بدست گذشته سال چند درخشان یهایروزیپ اثر بر که یفراوان اوهام و میمفاه انهیخاورم ریاخ جنگ در 

 (3319شماره  -3130بهمن  39سه شنبه  -هانیک )پاورقی: .است رفته انیم از

 خوشبختانه زین ار دردناک تیواقع نیا و ستین شیب یاافسانه فقط گرید ،بزرگ لیاسرائ و روین ابر و ابرقدرت اسرائیل و 

 روز چند و خود عمر لحظات نیآخر در ،لیاسرائ ریوزنخست نیاول و ستیونیصه عمال نیترمهم از یکی «ونیگور بن»

 و گفته وداع را یزندگ بود دهیدو جانش بر تیواقع نیا از که یاندوه و غم هزاران با نموده حس رمضان جنگ از پس

 .فشرد را او حلقوم مرگ نگالچ

 

 اروپا به شتریب یخودآگاه ،جهان به هشدار :83ص 

 تیارع هاینیفلسط مشروع حقوق اگر و هاستآن گوش خیب خطر که کرد داریب را جهان یکشورها اغلب ریاخ جنگ

 یلاص عامل که دیرس احساس نیا به یحد تا اروپا خصوص به ایدن و .بود خواهد یقطع یجهان جنگ بروز خطر نشود

 خود به را صلح یرو جهان ،دهد یم ادامه خود تجاوزات به تجاوزکار دولت نیا تا و است لیاسرائ انهیخاورم در فاجعه

  .دید نخواهد
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 طمئنم یمرزها یبرا اسرائیل که افتیدر یطرف از و باشد انهیخاورم است ممکن یجهان جنگ مرکز که افتیدر جهان

 یگرید زیچ اکیآمر دسته ب یامهره جز که دیفهم اروپا و .کند یم نبرد یاستعمار فیکث یهاآرمان یبرا بلکه جنگدینم

 )*(.شودیم ترشدهحساب روزروزبه فرانسه یرهبر به اختالف نیا و کرد دایپ کایامر با که یدیشد اختالف و ستین

چه با توجه به آن و دیدر فرانسه انجام سکاردستنیژ یروزیکه باالخره با پ یو انتخابات دویدر گذشت ژرژ پمپ :پاورقی)*

ادامه  نهیزم نیدر مورد استقالل اروپا و نقش فرانسه در ا دویدوگل و پمپ استیباالخره س دیآ یدستن به دست م اناتیاز ب

 (.افتیخواهد 

 اروپا .آمد وارد اکیآمر و اروپا به که یاقتصاد دیشد ضربه و نفت قطع انیجر ؛نبود ممکن تصورش قبالً که بود یامسئله 

 ودب اعراب و هاینیفلسط مشروع حقوق به یتوجهیب که یخرگوش خواب از را جهان یکل طوره ب و غفلت خواب از را

 در زین عرابا عمل نحوه و نقش عالوهه ب کند قضاوت دیبا ندهیآ باشد تواندیم یحدود چه تا یداریب نیا منتها کرد داریب

 حساسا شودیم یخوببه ژوبر فرانسه خارجه ریوز جمله در را اروپا یآگاه و اختالف نیا .بود خواهد مؤثر کامالً  مورد نیا

 :گفت که کرد

 (3021شماره  -3130اسفند  03سه شنبه  هانیک)پاورقی:  «وکر.ن ای خواهدیم اری اروپا در کایآمر»

  

 !!!فاتح یب جنگ: 33ص 

 .داشتن یفاتح جنگ گفت دیبا هم باز آمد شیپ جنگ نیا اثر در که یجینتا همه نیا به توجه با هم باز میدانینم

 ،شد ادهد نشان لیاسرائ یواقع چهره ،بازگشت هاآن به اعراب شده دارلکه تیثیح ختیر فرو لیاسرائ یبرتر افسانه 

 :گفت توان یم بازهم .میبرشمرد که یگرید جینتا و بازگشت انیجهان دل در دیام گشت دیتشد لیاسرائ یداخل یهابحران

 یبرا یراحته ب جنگ از بعد و جنگ از قبل به یسطح نگاه کی ایآ ستیچ در یروزیپ ستین معلوم !«فاتح یب جنگ» 

 .شد ختهیر هم در محاسبات تمام که ،کندینم روشن یشیآزاداند و فکرروشن هر

 :راگ نیبنابرا .است جنگ از قبل لیاسرائ همان لیاسرائ ایآ و کندیم نگاه چشم همان به اعراب به هم باز ایدن ایآ 

 آن در رمص کفه که موازنه ینوع در جنگ نیا که گفت توانیم لیاسرائ و اعراب جنگ نیچهارم یابیارز نینخست در»

 و یظامن تیموفق ،داد ارائه یالنیب لیاسرائ و اعراب جنگ نیچهارم نیا از توانیم یول .افتی خاتمه است ترنیسنگ
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 یروح دهیفا کی یحاو فقط ،آورد وجوده ب اکتبر ششم روز در مصر ارتش توسط کانال از عبور که یتعجب حالنیدرع

 .بود ادهد دست از کامالً روزه شش جنگ دنبال به کشور نیا که داد ینظام وزنه کی مصر به امر نیا .نبود هایمصر یبرا

 )*(.تگرف خواهد یجد را دیتهد نیا یخارج یایدن کند جنگ به دیتهد مصر ندهیآ در اگر که است یمعن بدان عمالً نیا 

 (به نفع مصر. یتحت عنوان موازنه ا یریدر تفس -3283شماره  -3130آبان  3: سه شنبه هانیک :پاورقی)*

 از یکی «شارون ژنرال» آنچه لیقب از یاوهام داد باد بر را یفراوان اوهام و لیاسرائ و اعراب ریاخ جنگ خالصه طوره ب 

 :که بود گفته رمضان جنگ از قبل در برجسته رهبران

 ستندین لیائاسر با مقابله به قادر هم یرو یعرب یکشورها یروهاین همه است، برتر ینظام یروین کی حاضر درحال لیاسرائ»

 یبه نقل از ساند 3211شماره  30مهرماه  31 هانیک)پاورقی:  «.میریبگ را ریالجزا تا عراق از هفته کی فاصله به میتوانیم ما و

 (مزیتا

 را نینخست گام تازه اعراب که نستیا میکن اشاره بدان است الزم آنچه .کرد مطرح انیجهان یبرا را یاتازه مسائل و 

 اگر هک یراه منتها دارند شیپ در خطرناک و خم و چیپرپ یراه خود یاساس و یعال آرمان به دنیرس راه در و اندبرداشته

 از دیبا نباشد همراه نفروختن را خود یهاآرمان و نخوردن بیفر حالنیدرع و یبستگهم و اتحاد ،یآگاه ،یاریهوش با

  .کرد یتلق افتهی شکست را آن اکنونهم

 یانتیخ که گفت دیبا شود خالصه یجزئ یهدف آوردن دسته ب راه در جهادهاو  هاکشته -هایدالور همهنیا باشد قرار اگر

 داختندپر نبرد به شیخو یاشغال هنیم و اسالم یاعتال راه در برکف جان که یمجاهدان آن شدهختهیر یهاخون به بزرگ

  .کرد نخواهد فراموش هرگز را آن خیتار و شده

 از و گشتهن مغرور حوادث دار و ریدرگ و نکنند فراموش را پرداختند نبرد به شیبرا که یآرمان باشند اریهوش دیبا اعراب

 به نجریسیک پنجم رسف انیجر در نیفلسط رهبران از یکی گفته به بنا عالوهه ب .ندیبنما را استفاده حداکثر شیخو یروهاین

 :لیاسرائ و هیسور یروهاین یجداساز جهت انهیخاورم

 و ترسدیم لیاسرائ خشم از گمانیب رایز است نکرده فاش نیفلسط مقاومت نهضت درباره را خود اتین هنوز نجریسیک»

 اگر رایز شود یم مرتکب یبزرگ اشتباه نجریسیک ما دهیعق به اما .است پرداخته روهاین یجداساز به منحصراً لیدل نیهم به

 «.داشت نخواهد یمفهوم روهاین یجداساز نشود حل نیفلسط ملت حقوق یعنی یاصل مسئله
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 طول شتریب هرچه که شود برقرار یا مخاصمه ترک خواهدیم نجریسیک نکهیا بربنی م یشورو دهیعق ،مقام نیا دهیعق به 

 اریبس املت میتصم اخذ از شیپ که داردیوام را نیفلسط امر نیهم و ستین صلح فکر به هرگز او و است درست بکشد

 (3031شماره  31 بهشتیارد 00شنبه کی هانیک)پاورقی:  .بکند

ه ب یراب لحظه نیآخر تا دیبا و است نیفلسط ملت حقه حقوق احقاق و یاشغال یهانیسرزم گرفتن از پس اعراب آرمان 

 یبستگهم و یکپارچگی و وحدت اعراب اگر که ستین یتیموقع در گرید لیاسرائ کنند یپافشار هاآرمان نیا آوردن دست

 خیتار زا دیبا هاآن .شود مسلط هاآن بر بتواند رندیگ اریاخت در او با مبارزه راه در را خود امکانات و روهاین همه جیبس و

 .بردارند گام رومندترین و استوارتر پرداختند نبرد به شیبرا که یمقدس راه نیا در و رندیبگ عبرت درس

 که اشندب داشته یآگاه دیبا اعراب و باشد هم آن دردناک عواقب منتظر دیبا شده مرتکب را تیجنا هزاران که اسرائیلی 

 :عالوهه ب نخورند بیفر

 در که را مردم نفر هزار 313 بار مشقت یزندگ کینزد از نکند دنید ینیفلسط آواره هزار صد چند اردوگاه از یکس تا»

 در یلیاسرائ خلبانان شقاوت از و ندینب شدند رانده یلیاسرائ سربازان توسط «قنیطره» استان در خود زادگاه از 3391 جنگ

 همان امروز که کند اورب تواندینم ،باشد خبریب ستیونیصه یستیفاش وهیش از ،نباشد آگاه لبنان دفاعیب یهادهکده بمباران

  .است گرفته شکل یگرید نحوه به لوط قوم مظالم

 ابدییدرم ندک باز چشم سمیونیصه اگر .دیرس لوط قوم که رسدیم یفریک همان به سمیونیصه دیترد بدون و

 درهم لیائاسر یاافسانه قدرت که بود آن نشانه رمضان جنگ و دیآ فرود هاآن بر که رود یم دیبار لوط قوم بر که یآتش

 «)*(.شد شکسته

اطالعات به جبل  ژهیفرستاده و یگزارش منصور تاراج 31130شماره  31 بهشتیارد 32اطالعات سه شنبه  :پاورقی)*

 ()حرمون( و جوالن. خیالش

 و دارند شیپ در دشوار بس یراه میگفت  قبالً  طورکههمان یینها یروزیپ آوردن بدست یبرا نیفلسط مردم و اعراب 

 از فتم باشند مواظب دیبا که دهیبخش هاآن به یقدرت و مانیا و روین و تیفعال و حرکت و خروش و جوش رمضان جنگ

 یستیبا الوهعه ب گشت خواهند روزیپ حتماً ببخشند یبهتر نظام آن و دهند ادامه خود تالش در اگر که بدانند و ندهند دست

 استاندار وفلن فینا با یتاراج یگوگفت در طورکههمان .بکوشند لیاسرائ اتین به جهان مردم شتریب هرچه یآگاه در

 :میخوانیم قنیطره
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 هر .دیگرد سمیفاش نیجانش گرید شکل به خود و کرد هیتغذ هودی جامعه هیعل یناز ارتش اتیجنا از سمیونیصه 

 .دارد یگسستننا وندیپ سمیفاش با باشد استوار ینژاد یبرتر شهیاند و افکار براساس ،آن هیمادرون که یسمیونالیناس

 دیرس قدرته ب تلریه یوقت .است جهان تمام یبرا بلکه انهیخاورم ملل یبرا بزرگ یخطر تنها نه سمیونیصه قدرت توسعه 

 یابیارز یدرسته ب را تلریه کار عواقب و نبودند یخرگوش خواب در «داالیه» و «رلنیچم» چون جهان روز آن رهبران اگر

 .شدندینم کشته نفر هاونیلیم و شدیم خفه نطفه در سمیفاش ،کردندیم

 را جهان هاالس سرانجام و کرد دایپ توسعه ،افتی پرورش ،کرد رشد چگونه یستیفاش کوچک گروه کی که میدید هم 

 تمام زود ای رید دزیبرنخ مقابله به آن با و نکند یابیارز را سمیونیصه نظر یدرسته ب جهان اگر هم امروز .برد فرو وحشت در

 .شود یم دهیکش خون و آتش و جهان آن دنبال به و انهیخاورم

 :دیافزایم وگفتگ نیا دنباله در اعراب یهاخواسته و یستیونیصه رهبران یاطلبانهتوسعه اتینظر درمورد «نوفل فینا»

 هنشیم به که داشت انتظار توانینم یملت چیه از اما ؛کند ستیز عدالت و صلح در دیبا ایدن تمام ،میخواهیم صلح ما 

 مسلم حق نیا از را ما تواندینم کسچیه و میکن یزندگ خود نیسرزم در میخواهیم ما .بماند خاموش او و بزنند دستبرد

 .سازد محروم

  .است ننگ ،ستین افتخار ملل حقوق به تجاوز ستمیب قرن در 

 .است یجهان مسیونیصه رهبران تمام شعار نیا و «لین» تا «فرات» از خواهدیم ینیسرزم سمیونیصه اما

 را هانآ شرفتیپ راه خود خون با یسور جوانان و میاگرفته جوالن و خیالش جبل در را سمیونیصه هجوم یجلو امروز ما 

  .اندکرده سد

 سال 11 زمان آن از .بود نیفلسط در «نیاسی رید» هیناح در کشتار با که شود یم شروع  3312 سال از سمیونیصه با ما تجربه

 امروز مثالً .دارند یخصوصه ب یغاتیتبل وهیش هاآن .است داشته وار سرطان یا توسعه سمیونیصه مدت نیا در و گذردیم

 اوالً -است جوالن ارتفاعات ازمندین ،امن یمرزها داشتن یبرا لییاسرا که است مطرح طورنیا جهان مردم از یاریبس یبرا

 موجه را ودخ تجاوز بیترت نیبد و سازد مطرح تواند یم دارد یکوهستان یمرزها گرید کشور با کشور هر را استدالل نیا

  .دهد جلوه

 یابزارها و کیتکن عالوهه ب .است یا تپه و یکوه یاتپه هر پشت .ستین تا دو یکی جوالن ارتفاعات دیدانیم شما اًیثان

 دص چند فاصله از که دارد وجود یمدرن یهاتوپخانه و هاموشک امروز .است متفاوت یوسط قرون با یجنگ یکنون

  .ستین جنگ در برتر تیموقع نشان کوه و تپه چند داشتن و قرارداد هدف مورد را یانقطه هر تواندیم لومتریک
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 تدوس را جوالن نعمت لیئاسرا .جهان مردم بیفر امر تیلغا و اوست یواقع یهاهدف یبرا یپوشش لیاسرائ استدالل

 و دارد تیماه یشیالجسوق نظر از جوالن ندیگویم هاآن ؛نستیا از ریغ کامالً  لیاسرائ غاتیتبل اما .را آن تپه چند نه دارد

 )*(.است تیواقع درک از جهان مردم بیفر یبرا نیا

با استاندار  یمنصور تاراج یگواز گفت ییقسمت ها 311132شماره  -31 بهشتیارد 13سه شنبه  -اطالعات :پاورقی)*

 (طرهیقن

 نیا و گشت هریچ مشکالت بر توانیم ،است ملت کی یبانیپشت که یمانیا قدرت به و خود به یاتکا با صورت هر به 

 آن از سپ و رمضان نبرد در آنان یهایروزیپ و افتهی یآگاه آن هب یحد تا عرب ملل که یزیچ است خیتار یقطع ریمس

 .آنست یهانشانه از

 نقل دباش ما بحث مجموعه یایگو و دربردارنده تواندیم که را قرآن یغن و پرمحتوا ،مندشکوه اتیآ از هیآ دو انیپا در 

 به نه ودشانندخ فکر به که ییهاقدرت است گرید یهاقدرت به نبودن وابسته و نشدن یمتک به مربوط اول هیآ .میینمایم

 :دیافرمیم و داده هشدار حاًیصر نهیزم نیا در قرآن .نهند پا ریز را هاملت یهاآرمان یآسان به حاضرند و .محروم ملل فکر

 هیسوره هود آ) «.فتمسکم النار؛ و مالکم من دون اهلل من اولیاء ثم ال تنصرونو الترکنوا الی الذین ظلموا »

330) 

 که (دینکن هیتک) دینگرو هرگز (ندینمایم استثمارتان و کرده مالیپا را گرانید و شما حق) کنند یم ظلم که یکسان به 

 .کرد واهندنخ تانیاری هاآن (که دیباش آگاه) .گرفت خواهد فرا را شما (شکست و حقارت و یچارگیب و یبدبخت) آتش

 همه به را یطعق یروزیپ نیا دینو و بوده خیتار ستمکشان یینها یروزیپ به مربوط شد بحث آن از زین قبالً که دوم هیآ 

 :دیفرمایم که جاآن شد خواهد یالمللنیب واحد حکومت و یجهان عدالت به یمنته که دهدیم هاآن

 (1 هیه قصص آسور) .«علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نرید ان نمنّ»

 .میگردان نشانیزم وارث و شوایپ و نهاده منت نیزم (ستمکشان) شدگان فیضع بر کهنیا بر میاکرده اراده 

ته است یسشا که شده ییها یکوتاه یبررس نیا در میدانیم هرچند .میرسانیم انیپا به را خود کوتاه یبررس نجایا در 

 .رندیگ نظر در زین را ما موانع و مشکالت حالنیدرع و نموده یاری را ما هاآن رفع در شیآزاداند پژوهشگران


