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مــاه محــرم در مكتــب تشــيع یــادآور نهضــت حضــرت سيدالشــهدا 
و حماســه  جــاودان كربالســت.

ایــن مــاه، یــادآور دالورمردی هــای یــاران بــا وفــای اباعبــداهلل 
ــالم اهلل  ــب كبری)س ــای زین ــالم(، فداكاری ه ــين)عليه الس الحس
ــرای كاروان  ــه  اس ــالم(، و هم ــجاد)عليه الس ــرت س ــا(، حض عليه
امــام حســين)عليه الســالم(، اســت. ایــن مــاه، یــادآور خطبه هــا 
و شــعارهای آگاهي بخــش ســاالر شــهيدان، نطــق آتشــين حضــرت 
ــه  ــن العابدین)علي ــّرای زی ــه  غ ــا( و خطاب ــالم اهلل عليه زینب)س

ــت. ــالم(، اس الس
ایــن مــاه، یــادآور اســتقامت حبيــب بــن مظاهــر و شــهادت عــون 

و جعفــر اســت.
آری این ماه، ماه پيروزی حق بر باطل است.

ــده  ــل ش ــن نق ــالم(، چني ــه الس ــام رضا)علي ــر  ام ــرم از منظ مح
ــت: اس

ــد،  ــده نمي ش ــدان دی ــدرم خن ــيد، پ ــرا مي رس ــرم ف ــي مح »وقت
ــود و روز  ــب ب ــر او غال ــه  اول ب ــان ده ــا پای ــدوه ت ــزن و ان ح

ــود.« ــان ب ــه ایش ــت و گری ــزن و مصيب ــورا، روز ح عاش
ــورا  ــاره  عاش ــالم( درب ــه الس ــام رضا)علي ــرت ام ــن حض همچني

: یــد ما مي فر
ــد،  ــه اش باش ــدوه و گری ــت و ان ــورا روز مصيب ــه عاش ــي ك »كس
ــد داد.« ــرار خواه ــرور او ق ــادماني و س ــت را روز ش ــد قيام خداون

منبع : وسائل الشيعه، ج 5، ص 394، حدیث 7 و 8.

 مــاه محــرم ایام ســوگواری ســرور 
ــين )ع(  ــام حس ــان ام آزادگان جه

را تســليت مــي گویيــم.
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در 31 شــهریور 1359 رژیــم بعثــي 
عــراق بــا تصمیــم و طــرح قبلــي و 
بــا هــدف برانداختــن نظــام نوپــاي 
تمــام  جنگــي  اســامي  جمهــوري 
ــاز  ــامي آغ ــران اس ــه ای ــار را علی عی
کــرد. صــدام حســین رییــس جمهــور 
برابــر  در  شــدن  ظاهــر  بــا  عــراق 
بــا  عــراق  تلویزیــون  دوربین هــاي 
پــاره کــردن قــرارداد 1975 الجزایــر، 
آغــاز تجــاوز رژیــم بعثــي بــه خــاک 

ایــران را اعــام کــرد. 
جنگــي نابرابــر در شــرایطي بــه ایــران 
ــب اســتکبار  ــل شــد کــه از جان تحمی
جهانــي بــه ویــژه آمریــکا تحت فشــار 
شــدیدي قــرار داشــت و در داخــل 
ــه  ــته ب ــاي وابس ــاح  ه ــز جن ــور نی کش
ــوي  ــاد هیاه ــا ایج ــرق، ب ــرب و ش غ
درگیري هــاي  ایجــاد  و  تبلیغاتــي 
نظــام  تضعیــف  صــدد  در  نظامــي 
بودنــد و نیروهــاي نظامــي نیــز بــه 

خاطــر تبعــات قهــري انقــاب، هنــوز 
مراحــل بازســازي و ســاماندهي را بــه 
طــور کامــل پشــت ســر ننهــاده بودنــد. 
ــاندن  ــازش کش ــه س ــراي ب ــکا ب آمری
نهایــت  در  و  اســامي  جمهــوري 
و  پنهــان  حمایــت  آن هــا  تســلیم 
ــه زمینه هــاي  آشــکار خــود را در کلی
سیاســي، نظامــي ،  اقتصــادي و ... از 
رژیــم بعثــي عــراق بــه اجرا گذاشــت. 
از ســوي دیگــر نیــز ابرقــدرت دیگــر 
جهــان  یعنــي شــوروي کــه متحــد 
عــراق محســوب مي شــد، خصومتــش 
ــه  ــعار ن ــه ش ــامي ک ــام اس ــا نظ را ب
ــرلوحه کار  ــي را س ــه غرب ــرقي و ن ش
خــود قــرار داده بــود و در جریــان 
ــوروي،  ــط ش ــتان توس ــغال افغانس اش
ــود،  ــن تجــاوز را محکــوم کــرده ب ای

ــود.  ــش نم ــش از پی بی
اســاس  بــر  کــه  عــراق  ارتــش 
محاســبات خــود از وضعیــت داخلــي 

و خارجــي ایــران، فتــح یــک هفتــه اي 
مي پرورانیــد،  ســر  در  را  تهــران 
تجــاوز،  نخســت  روزهــاي  در 
بــدون مانعــي جــدي در مرزهــا تــا 
دروازه هــاي اهــواز و خرمشــهر پیــش 
ــام  ــن شــرایطي ام تاخــت. تحــت چنی
و  آمــد  خــروش  بــه  )ره(   خمینــی 
ــیفتگان  ــاي ش ــش دل ه ــداي ملکوتی ن
انقــاب و نظــام را متوجــه دفــاع از 
ــه  ــان جمهــوري اســامي نمــود؛ ب کی
طوریکــه، نیروهــاي مردمــي بــدون 
حتــي  و  تجهیــزات  و  امکانــات 
بــه مقاومــت  آموزش هــاي نظامــي 

پرداختنــد. 

نیروهــاي جــوان و شــهادت طلــب بــه 
ــتافتند.  ــا ش جبهه ه

و  اتحــاد  شــکل گیري  از  پــس 
ــي  ــاي انقاب ــان نیروه ــجام در می انس
و طــرد نیروهــاي وابســته، حماســه اي 
مقــدس شــکل گرفــت کــه در تاریــخ 

به انضمام تصاویری 
از سطح شهر تهران

یادداشتي بر هفته دفاع مقدس
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بــود.  بي ســابقه  اســامي  ایــران 
ــرکات  ــاع مقدســی کــه ب حماســه دف
و دســتاوردهاي بي نهایتــي را بــراي 
ملــت ایــران بــه ارمغــان آورد. جهاد و 
شــهادت مردمــان بــا ایمــان و مخلــص 
نظــام  ســتون هاي   ، ســرزمین  ایــن 
تــا مدت هــا مســتحکم  اســامي را 
بزرگ داشــت  مناســبت  بــه  نمــود. 
ایــن همــه مجاهــدت و ایثــار هرســال 
31 شــهریور تــا ششــم مهرمــاه بــه 
عنــوان هفتــه دفــاع مقــدس نامگذاري 
شــده اســت.)1( بــه ایــن مناســبت 
ایــن شــماره مجلــه ویــژه هفتــه دفــاع 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدس درنظ مق

 آن روزهــا نــام و نــان بهایــی نداشــت 
ــود و  ــام ب ــود، قی ــدان دار ب و آنچــه می
عــروج. آن روزهــا مانــدن بی معنــا 
بــود و مــردن در بســتر، ننگــی بزرگ. 
شــاهراهی  شــهادت،  روزهــا  آن 
ــا  ــت. آن روزه ــق داش ــعت اف ــه وس ب

فاصلــه خــاک تــا افــاک و کویــر 
ــود.  ــن ب ــدان می ــک می ــت، ی ــا بهش ت
خاک ریزهــا، بــوی بهشــِت مردانــی 
ــه  ــن ب ــر، ت ــه سربه س ــود ک ــه ب را گرفت
ــی  ــادا وجب ــا مب ــپردند ت ــرگ می س م
از کیــان دیــن و وطــن، بــه دســت 
ــد؛  ــاوز بیفت ــص و متج ــاران حری کفت
چراکــه دفــاع مقــدس، رســاترین واژه 
ملّــت  ایــن  ایســتادگی  قامــوس  در 
ــار در  ــن دی ــردان ای ــت. م ــان اس قهرم
ــگ و  ــان نن ــار صفت ــاوز کفت ــی تج پ
نفریــن، در هفــت شــهر عشــق، هشــت 
بهــار، آزادگــی را پیمودنــد و حماســه 

آفریدنــد .

هفته دفاع مقدس 
ــگ  ــروع جن ــالروز ش ــهریور س 31 ش
تحمیلــی از ســوی رژیــم بعــث عــراق 
ایــران،  اســامی  جمهــوری  علیــه 
ــدس  ــاع مق ــه دف ــاز هفت ــوان آغ به عن

 31 از  و   اســت  شــده  نام گــذاری 
شــهریور تــا 6 مهــر ادامــه دارد . 

علیرغــم   59 ســال  شــهریور   31 در 
رئیــس  جمهــور  کارشــکني هاي 
مقــدس  دفــاع  بني صــدر،  وقــت 
ایــران  انقابــي  و  مســلمان  مــردم 
ــوان و  ــاي ج ــت و نیروه ــکل گرف ش
شــهادت طلب بــه جبهه هــا شــتافتند. 
پــس از شــکل گیري اتحــاد و انســجام 
در میــان نیروهــاي انقابــي و طــرد 
نیروهــاي وابســته، حماســه اي مقــدس 
ــران  ــخ ای ــه در تاری ــت ک ــکل گرف ش
اســامي بي ســابقه بــود. حماســه دفــاع 
مقدســی کــه بــرکات و دســتاوردهاي 
بي نهایتــي را بــراي ملــت ایــران بــه 
شــهادت  و  جهــاد  آورد.  ارمغــان 
ایــن  مخلــص  و  باایمــان  مردمــان 
ــامي  ــام اس ــتون هاي نظ ــرزمین، س س

را تــا مدت هــا مســتحکم نمــود.
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بیانــات امــام خمینــی )ره( در باره 
ــاع مقدس ــه دف هفت

 مــا در جنــگ پــرده از چهــره تزویــر 
 . زدیــم  کنــار  جهانخــواران 

ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــگ ب ــا در جن  م
ــتیم .  ــود بایس ــای خ ــد روی پ ــه بای ک

 مــا مظلومیــت خویــش و ســتم ســتمکاران 
را در جنــگ ثابــت نمــوده ایــم . 

 مــا انقابمــان را درجنــگ بــه جهــان 
صــادر نمــوده ایــم . 

ــر  ــاب پ ــای انق ــه ه ــگ ریش ــا در جن  م
ــم .  ــم کردی ــامیمان را محک ــار اس ب

 البتــه دفــاع بــر هــر مســلمی ، بــر هــر 
ــب  ــه حس ــا ب ــت و م ــب اس ــانی واج انس
ــم از خودمــان و از  ــاع کردی امــر خــدا دف

ــام.  اس
 جنــگ مــا موجــب شــد کــه تمامــی 
ــل  ــد ، در مقاب ــای فاس ــردمداران نظامه س

اســام احســاس ذلــت کننــد . 
  جنــگ مــا جنــگ فقــر و غنــا بــود 
ــود  ،جنــگ مــا جنــگ ایمــان و رذالــت ب
ــی  ــم زندگ ــا خت ــگ از آدم ت ــن جن و ای

. وجــود دارد 

 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــات مق بیان

ــدس  ــاع مق ــاره دف ب

هفتــه دفــاع مقــدس نمــودار مجموعــه 
ای از برجســته تریــن افتخــارات ملــت 
میهــن  مرزهــای  از  دفــاع  در  ایــران 

ــای  ــه در پ ــانی دالوران ــامی و جانفش اس
ــت.  ــرآن اس ــام و ق ــته اس ــم برافراش پرچ
در ایــن مجموعــه تابنــاک، درخشــنده 
تریــن و نفیــس تریــن نگیــن گرانبهــا یــاد 
ــان  ــا جوان ــت. آنه ــهیدان اس ــره ش و خاط
و جوانمــردان رشــید و پــاک سرشــتی 
بودنــد که بــا آگاهــی و درک واالی خود 
موقعیــت حســاس کشــور را تشــخیص 
ــاد در راه  ــزرگ جه ــه ی ب ــد و وظیف دادن
خــدا را مشــتاقانه پذیــرا شــدند. هــر ملتــی 
کــه چنیــن دالوران آگاه و شــجاعی را 
در دامــان خــود پــرورده باشــد حــق دارد 
ــان را الگــوی تربیــت  ــان ببالــد و آن ــه آن ب
ــد. ــان خــود در همــه دوران هــا بدان جوان
ــد.  ــردم اداره ش ــیله ی م ــه وس ــگ ب * جن
هــم ارتــش و هــم ســپاه پاســداران انقاب 

بيانات امام خميني )ره ( و مقام معظم 
رهبری در باره دفاع مقدس
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گوناگــون،  نیروهــای  هــم  و  اســامی 
متکــی بــه مــردم بودنــد؛ بــه ایمــان مــردم، 
مــردم.  صفــای  بــه  مــردم،  عشــق  بــه 

 ۲۰/۰7/139۰

* جنــگ هشــت ســاله، مــا را قوی تــر 
ــود،  ــاله نب ــت س ــگ هش ــر جن ــرد. اگ ک
مــردان  ایــن  شــجاع،  ســرداران  ایــن 
برجســته نشــان داده نمیشــدند، در بیــن 
ملــت بــروز نمیکردنــد؛ ایــن حرکــت 
ــروز و  ــردم مجــال ب ــه ی م ــِم مخلصان عظی

 ۲7/11/13۸9 نمیکــرد.  پیــدا  ظهــور 

ــاً  ــا صرف ــدس م ــاع مق ــال دف ــت س * هش
یــک امتــداد زمانــی و فقــط یــک برهــه            ی 
زمانــی نیســت؛ گنجینــه            ی عظیمــی اســت 
کــه تــا مدتهــای طوالنــی ملــت مــا میتواند 
از آن اســتفاده کنــد، آن را اســتخراج کند 
ــد.  ــرمایه            گذاری کن ــد و س ــرف کن و مص

 ۲۴/۰6/13۸۸

  
* آن عزتــی، اعتمــاد بــه نفســی، احســاس 
معنویــت  ناحیــه            ی  از  کــه  اقتــداری 
ــا  ــامی م ــه            ی اس ــا و جامع ــدگان م رزمن
احســاس شــد و توانســت آن حادثــه            ی 
عجیــب و شــگفت            انگیز - یعنــی پیــروزی 
در دفــاع مقــدس و شکســت نخــوردن در 
مقابــل تهاجــم ایــن همــه دشــمن - را رقــم 
بزنــد، آن خصوصیــات، آن خصلــت هــا، 
ــرای کشــور مــا، یکــی  ــرای ملــت مــا، ب ب
از بزرگتریــن نیازهاســت. ۲۴/۰6/13۸۸ 

ــن  ــن هشــت ســال، مظهــری از برتری * ای
صفاتــی اســت کــه یــک جامعــه مــی 
توانــد بــه آنهــا ببالــد و از جوانــان خــودش 
انتظــار داشــته باشــد. یعنــی دفــاع مقــدس 
ــت و  ــر معنوی مظهــر حماســه اســت، مظه
دینــداری اســت، مظهــر آرمان            خواهــی 
ــتگی  ــار و از خودگذش ــر ایث ــت، مظه اس
اســت، مظهــر ایســتادگی و پایــداری و 

مقاومــت اســت، مظهــر تدبیــر و حکمــت 
 ۲۴/۰6/13۸۸ اســت. 

* جنــگ، کار پیچیــده            ای اســت. مدیریت 
ــیار  ــگ، کار بس ــی جن ــگ و فرمانده جن
ایــن کار  ســنگین و پیچیــده            ای اســت. 
را جوانهــای نــورس مــا در بســیاری از 
بخشــها انجــام میدادنــد. ایــن تدبیــر، ایــن 
شــگفت            آوری  بســیار  چیــز  حکمــت، 
اســت؛ مظهــر شــکوفائی اســتعدادها و 
ــال  ــای کم            س ــدر جوانه ــت. چق ظرفیتهاس
توانســتند در آنجــا  رفتنــد در جبهــه و 
نشــان  خودشــان  از  بــزرگ  کارهــای 
بدهنــد. بعضــی شــهید شــدند، بعضــی هــم 
جــزو ســرمایه            های انقــاب بودنــد، بعدهــا 
کشــور از اینهــا اســتفاده کــرد. حقیقتــاً این 
جــوری بــود کــه ســپاه پاســداران یکــی از 
مراکــز صــدور نیــرو بــه همــه جای کشــور 
شــده در طــول ایــن بیســت و هفت هشــت 
ــگ توانســت  ــه خاطــر اینکــه جن ســال؛ ب
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از یــک مجموعــه            ی جــوان، مجموعــه            ای 
ــت  ــتعداد درس ــد و بااس ــر کارآم از عناص
کنــد و تحویــل بدهــد؛ چــون اســتعدادها 

ــد. ۲۴/۰6/13۸۸  ــکوفا ش ــا ش در اینه

* اینکــه تصــور بشــود کــه هنــر دفــاع 
مقــدس در جامعــه            ی مــا مخاطــب نــدارد، 
ــن هــم خطــای بزرگــی  ــدارد، ای ــب ن طال
اســت؛  فاحــش  اشــتباهات  از  اســت، 
ــاً  ــد. تحقیق ــال کن ــن را خی ــی ای ــر کس اگ
از  بعــد  هنــری  آثــار  پرمشــتری            ترین 
آن  مختلــف،  زمینه            هــای  در  انقــاب 
آثــار هنــری اســت کــه مربــوط بــه دفــاع 
مقــدس بــود؛ چــه در زمینــه            ی فیلــم و 
ســینما، چــه در زمینــه            ی کتــاب، خاطــره، 

 ۲۴/۰6/13۸۸ داســتان. 

بــرای  دشــمن  را  تحمیلــی  جنــگ   *

خامــوش کــردن انقــاب بــه راه انداخــت، 
باعــث  تحمیلــی  جنــگ  همیــن  امــا 
و  انقــاب  نیــروی  شــدن  شــعله ورتر 
انقــاب شــد.  ۲6/۰1/13۸۸  روحیــه ی 

* مــن مشــتاقم کــه جوان هــای مــا قصــه ی 
ــد  ــاله را بدانن ــت س ــی هش ــگ تحمیل جن
ــم؛  ــا گفته ای ــن را باره ــود. ای ــه ب ــه چ ک
ــد؛  ــریح کرده ان ــد و تش ــم گفته ان ــراد ه اف
امــا یــک نــگاه کان بــه ایــن هشــت 
ــا اطــاع از جزئیاتــی کــه وجــود  ســال، ب
ــزی  ــرای برنامه ری ــی ب ــت، خیل ــته اس داش
مهــم  مــا  روزگار  در  جــوان  آینــده ی 

 ۰۸/۰۸/13۸7 اســت. 

ــاع  ــد کــه در دوران دف ــد بدانن * همــه بای
مقــدس چــه معجــزات عظیمــی از حضــور 
مؤمنانــه و پــر تــاش نیروهــای بســیجی در 

ــن را  ــاد؛ ای ــاق افت ــگ اتف ــای جن صحنه ه
بایــد همــه بداننــد. 1۴/۰۲/13۸7 

ــی  ــن کتابهای ــم ای ــی کن ــه م ــن توصی * م
ــا  ــت ی ــرداران اس ــال س ــرح ح ــه در ش ک
آنچــه کــه در گــزارش روزهــای جنــگ و 
ســالهای دشــوار اول بــه خصــوص نوشــته 
شــده، ایــن را جوانهــا بخواننــد. خــود 
را ســیراب کنیــد از معرفــت بــه آنچــه 
ــاب.  ــخ انق ــت در تاری ــته اس ــه گذش ک

 1۴/۰۲/13۸7
 

* ایــن جنــگ، یــک جنــگ دفاعــی بــود. 
جنــگ دفاعــی بــا جنــگ تهاجمــی فــرق 
دارد؛ جنــگ تدافعــی و دفاعــی، محــل 
بــروز غیــرت و تعصــب و وفــاداری عمیــق 
انســانها بــه آرمانهایــی اســت کــه بــه آنهــا 

پایبنــد اســت. ۲9/۰7/13۸5 
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ــا  ــت م ــرای مل ــدس ب ــاع مق  * دوران دف
ــت  ــن مل ــود کــه ای ــی ب ــت و موقعیت ظرفی
ــودش را در  ــره ی خ ــاق جوه ــد اعم بتوان
ــد، و نشــان داد.  ــف نشــان ده ــاد مختل ابع

 31/۰6/13۸۴

 * مــا هرچــه بــرای دوره ی دفــاع مقــدس 
زیــاد  کنیــم،  کار  و  ســرمایه گذاری 
نیســت؛ چــون ظرفیــت هنــری و ادبــی 
کشــور بــرای تبییــن ایــن دوره، خیلــی 
گســترده، وســیع و عمیــق اســت و از ایــن 
و  خــوب  اســتفاده ی  تاکنــون  ظرفیــت 

 31/۰6/13۸۴ نشــده.  درخــوری 
 

دفــاع  مســأله ی  از  باشــید  مواظــب   *
اتفــاق  کشــور  ایــن  در  کــه  مقــدس 
ــاد، غافــل نشــوید؛ کار بزرگــی انجــام  افت
ــد؛  گرفــت. آن جوانهــا مثــل شــماها بودن

در جنــگ  کــه  ایــن جوانهایــی  اکثــر 
قبیــل  از  ایفــا کردنــد،  نقشــهای مؤثــر 
ــد و خیلی هایشــان  ــن دانشــجوها بودن همی
ــه  ــل نخب ــد. دلی ــا بودن ــزو نخبه ه ــم ج ه
بودنشــان هــم ایــن بــود کــه یــک جــوان 
ــک  ــده ی ی ــاله فرمان ــه س ــت ودو، س بیس
لشــکر شــد؛ آن چنــان توانســت آن لشــگر 
توانســت  آن چنــان  و  کنــد  هدایــت  را 
ــات را، کــه هرگــز نکــرده  طراحــی عملی
بــود، بکنــد کــه نــه فقــط دشــمنانی را کــه 
ــه  ــرد، بلک ــب ک ــد متعج ــا بودن ــل م مقاب
ماهواره هــای دشــمنان را هــم متعجــب 

 ۰5/۰7/13۸3 کــرد. 
 

ــز  ــای عزی ــیار جانه ــگ، بس ــا در جن * م
ــاّدی  ــارتهای م ــم و خس ــت دادی را از دس
ــم؛  ــل کردی ــم تحم ــادی ه ــوی زی و معن
امــا چیــزی در دل ایــن ملــت جوشــید 

ــروز و  ــرای ام ــش ب ــرکات و ارزش ــه ب ک
ــر  ــز باالت ــه چی ــت، از هم ــن مل ــردای ای ف
ــس،  ــه نف ــکاء ب ــاس اتّ ــت و آن، احس اس
اســتقال،  احســاس  عــّزت،  احســاس 
و  عظیــم  ملــِی  خودبــاورِی  احســاس 
ــر  ــه اگ ــود ک ــن ب ــه ای ــاد ب ــاس اعتق احس
یــک ملــت حــول محــور ایمــان بــه خــدا 
ــزاِت  ــوند، معج ــع ش ــح جم ــل صال و عم
قابــل  از دیگــری  پــس  نشــدنی یکــی 

شــدن خواهــد شــد. ۰6/۰7/1379 
 

* جنــگ هشــت ســاله، ایــن ملــت را 
آبدیــده، شــجاع و متّکــی بــه نفــس کــرد. 
ــی از  ــرد. خیل ــد ک ــت را بلن ــن مل ــام ای ن
ملتهــای مســلمان دنیــا بــه خاطــر جنــگ و 
عقایــد شــما ملـّـت، توّجــه و گرایــش پیــدا 

 ۲۴/۰9/1375 کرده انــد. 
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* یکــی از بــرکات دفــاع هشــت ســاله مــا، 
همیــن پیشــرفتهای علمــی و تکنولوژیکــی 
ــا  ــه ب ــت ک ــن ابزارهاس ــاخت دقیقتری و س
دســت خالــی و بــدون هیــچ ســابقه ای آنها 
ــم و جــزو موجــودی  ــه دســت آوردی را ب

ملــت ایــران شــده اســت. ۲9/۰6/137۴ 
 

ــا  ــزرگ م ــت ب ــی مل ــگ تحمیل * در جن
بــا ایســتادگی و مقاومــت خــود در راه 
خــدا، ایــن توطئــه را بــه وســیله و نردبانــی 
بــه ســمت قلــه ی آرزوهــا و ارزشــهای 
پیشــرفت  بــرای  وســیله یی  و  اســامی 

تبدیــل کــرد. ۰1/۰6/1369 

و  دردناکتریــن  بزرگتریــن،   *
ــا  ــمنان م ــت دش ــن خصوم فاجعه آمیزتری
بــه راه انداختــن جنــگ تحمیلــی بــود. 

31 /۰6 /1366

ویژگی های دفاع مقدس 

1-  دفاعی بودن
 

ــادی  ــاد، جه ــن جه ــد، مقدس تری بی تردی
حقــوق  از  دفــاع  به عنــوان  کــه  اســت 
انســانی صــورت گرفتــه باشــد. در جنــگ 
تحمیلــی، رژیــم بعــث عــراق، جنگــی 
ناخواســته را بــه کشــور مــا تحمیــل کــرد 
ــرزمین  ــتقال س ــن اس ــده گرفت ــا نادی و ب
تجــاوز کــرد.  اســامی  ایــران  بــه  مــا 
در  ایــران،  غیرتمنــد  مــردم  ازایــن رو، 
دفاعــی مقــدس، از حــق خــود کــه دفــاع 
از اســتقال ســرزمین و هویــت دینــی ـ 

ــد . ــاع کردن ــود، دف ــود ب ــی خ مل

ــگ  ــای جن ــت جبهه ه   2- معنوی

و دفــاع مقــدس 

دفــاع  در  معنویــت  جلوه هــای  از 
مقــدس، حالــت تضــرع، اســتغاثه و راز 
ــوده  ــام ب ــدگان اس ــه رزمن ــاز عارفان و نی
ــش  ــت نمای ــدس، فرص ــاع مق ــت. دف اس
و  مناجــات  زیباتریــن  و  خالصانه تریــن 
دعاهــا را پدیــد آورد. در کنــار نمــاز و 
قــرآن، دعــا وســیله دیگــری بــود کــه یــاد 
خــدا را در دل رزمنــدگان زنــده نــگاه 
روحــی  قــدرت  آنــان  بــه  می داشــت، 
ــرد را  می بخشــید و تحمــل ســختی های نب

. می ســاخت  آســان تر  آنــان  بــرای 

و  رزمنــدگان  اســتقامت   -3
درنبــرد  فرماندهــان 

دربــاره  خــود  ســخنان  در  فرماندهــان 
ــت  ــداری و مقاوم ــه پای ــدس، ب ــاع مق دف
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ــاره  ــف اش ــات مختل ــدگان در عملی رزمن
کردنــد و آن را از علت هــای پیــروزی 
ســردار  برشــمرده اند.  اســام  لشــکر 
دربــاره  زین الدیــن،  مهــدی  شــهید، 
در  آن  تأثیــر  و  ایســتادگی  و  مقاومــت 
پیــروزی می گویــد: »تنهــا کســانی کــه 
کــه  راســت قامت اند  نبــرد  درصحنــه 
ــوکل  ــا ت ــد و ب ــکای نماین ــد ات ــه خداون ب
در ســختی ها  نــه  بتازنــد.  پیــش  او  بــر 
و نــه در پیروزی هــا، در هیــچ کجــا از 
ــاوم  ــم و مق ــوند و محک ــل نش ــاد او غاف ی
ــای  چــون کــوه بایســتند و دشــمن را از پ
درآورنــد و ایــن صفــت فقــط مخصــوص 
رزمنــدگان اســام اســت. در هیــچ کجای 
ــد  ــه خداون ــاد ب ــا آن کســانی کــه اعتق دنی
ــد،  ــت ندارن ــاد روز قیام ــه مع ــاد ب و اعتق
و  مقاومــت  چنیــن  دارای  نمی تواننــد 
ــه  ــروزی صحن ــز پی ایســتادگی باشــند. رم

نبــرد، مقاومــت و ایســتادگی اســت«. 

ــاع  ــدگان در دف ــه رزمن ــی ک از ارزش های
مقــدس بــدان متصــف بودنــد، بی اعتنایــی 

بــه دنیــا و مظاهــر آن اســت

4- شــجاعت فرماندهان در دوران 
ــاع مقدس  دف

شــجاعت فرماندهــان در دوران هشــت 
بــود.  مثال زدنــی  ســال دفــاع مقــدس، 
یکــی از رزمنــدگان، از شــجاعت ســردار 
عملیــات  در  باکــری  مهــدی  شــهید 
المبیــن چنیــن ســخن می گویــد:  فتــح 
ــد  ــات، هفــت ســاعت راه بای »شــب عملی
می رســیدیم  منطقــه  بــه  تــا  می رفتیــم 
می کردیــم.  غافل گیــر  را  دشــمن  و 
حــدود شــش ســاعت راه رفتــه بودیــم 

را  راه  شــدیم  متوجــه  یک دفعــه  کــه 
ــرب شــده  ــدت مضط گم کرده ایــم. به ش
ــا  ــم ت ــو رفتی ــه جل ــر ب ــد نف ــا چن ــم. ب بودی
متوجــه شــدم  مــن  پیــدا کنیــم.  را  راه 
یــک نفــر از جلــو می آیــد. بــا خــود 
گفتــم حتمــاً دشــمن اســت. صــدا کــردم 
کیســتی؟ گفــت: مــن باکــری هســتم، 
فــوراً بــه عقــب برگــرد و نیروهــا را بیــاور. 
ــر  ــرد او جلوت ــاور نمی ک ــی ب ــاید کس ش
ــده  ــمن را دور زده و آم ــه، دش ــا رفت از م
ــه مــا گفــت:  ــود مــا را هــم ببــرد. بعــد ب ب
ــواب  ــمن خ ــای دش ــه نیروه ــید، هم نترس

هســتند«.

5- بزرگــواری و مــرّوت در حــال 
قــدرت 

رزمنــدگان  بزرگــواری  نمونه هــای  از 
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ــاران  ــاع مقــدس، خــودداری از بمب در دف
و گلوله بــاران مناطــق مســکونی عــراق 
توپ خانــه  نیروهــای  و  خلبانــان  بــود. 
را  مســکونی  مناطــق  می توانســتند 
ســازند  ناامــن  مقابله به مثــل  به عنــوان 
ــه رو  ــدی روب ــکلی ج ــا مش ــمن را ب و دش
بــه  آنــان  بنــدی  پــای  ولــی  کننــد، 
ــد در  ــبب می ش ــی، س ــای اخاق ارزش ه
طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس هیــچ گاه 

از ایــن حربــه اســتفاده نکننــد .

6-  بی اعتنایی به دنیا 

از ارزش هایــی کــه رزمنــدگان اســام 
ــد،  ــف بودن ــدان متص ــدس ب ــاع مق در دف
بی اعتنایــی بــه دنیــا و مظاهــر فریبنــده 
آن اســت. رزمنــدگان اســام در دوران 
ظهــور  اوان  و  جوانــی  و  نوجوانــی 

بــه  مــادی،  بی شــمار  خواســته های 
همــه لذت هــای دل فریــب دنیــا پشــت 
ــاع از  ــه و دف ــور در جبه ــد و حض ــا زدن پ
ــد.  ــر دیدن ــامی را برت ــام اس ــن و نظ میه
بی گمــان، بــدون دل بریــدن از دنیــا و دل 
ــچ گاه  ــدگان هی ــرت، رزمن ــه آخ ــتن ب بس
ــترگ و  ــه های س ــش حماس ــق آفرین توفی
مانــدگار دفــاع مقــدس را نمی یافتنــد .

ــدگان در  ــهادت طلبی رزمن   7- ش
دفــاع مقدس

درصحنــه  پیروزی آفریــن  عوامــل  از 
ــه  ــدن و ب ــه جــان خری ــا را ب ــرد، خطره نب
پیشــواز مــرگ ســرخ رفتــن اســت. تــرس 
از مــرگ و اشــتیاق بــه زنــده مانــدن، 
رزمندگــی  و  جنگ جویــی  بــاروح 
ناســازگار اســت. یکــی از ارزش هایــی 

کــه رزمنــدگان اســام بــا تکیه بــر آن 
را  بزرگــی  پیروزی هــای  توانســتند 
بــرای جبهــه حــق بــه ارمغــان آورنــد، 
ــام  ــدگان اس ــت. رزمن ــهادت طلبی اس ش
ازآنجاکــه دفــاع در برابــر تهاجــم بعثیان را 
مقــدس می دانســتند و کشــته شــدن در این 
راه را بــرای خــود، مرگــی ســعادت آفرین 
می کردنــد،  ارزیابــی  افتخارآمیــز  و 
ــد  نه تنهــا از دادن جــان دریــغ نمی ورزیدن
شــهادت طلبی  بودنــد.  آن  شــیفته  کــه 
ــر  ــل مؤث ــوان عام ــام به عن ــدگان اس رزمن

ــود. ــی ش ــی م ــوی  تلق معن
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نقش دانشجو و دانشگاه در دوران  
دفاع مقدس
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نقش بارز شادروان دکتر مهدی بيگدلي و  
هم رزمانش در مدیریت دانشکده پزشکي در 

سال های آغازین جنگ
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اساســاً هرکشــوری پایــان جنــگ ویــا 
در  دارد.  مــی  را گرامــی  بحرانــی  هــر 
ــه  ــه ب ــم ک ــی کنی ــعی م ــا س ــه م ــن مقال ای
ایــن مســاله بپردازیــم کــه چــرا هفتــه اول 
جنــگ بــه نــام دفــاع مقــدس نــام گــذاری 

ــت؟ ــده اس ش
ــی  ــش از نیم ــه بی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی و ب
از جمعیــت کشــور را جوانــان زیــر 3۰ 
ســال تشــکیل مــی دهنــد. و بــا توجــه 
ــدس در  ــاع مق ــه دوران دف ــی ک ــه اهمیت ب
ــواره  ــه هم ــران داردک ــر ای ــخ معاص تاری
در پــی بــروز هــر جنگــی، شــاهد جدایــی 
بخــش هایــی از ایــن ســرزمین پهنــاور بــه 

ــت. ــوده اس ــگان ب ــت بیگان دس
ــت در  ــوان گف ــی ت ــه م ــه ای ک ــه گون ب
ــان  ــی از زم ــته، یعن ــال گذش ــت س دویس
ــه بعــد، نزدیــک  »فتحعلــی شــاه قاجــار« ب
بــه یــک میلیــون کیلومتــر مربــع از خــاک 
ــا علــی رغــم  ــران جــدا شــده اســت. ام ای
پشــتیبانی قــدرت هــای بــزرگ از عــراق، 
ــران و عــراق  ــد مذکــور در جنــگ ای رون
ــدی  ــرفصل جدی ــرد و س ــدا نک ــه پی ادام
از تاریــخ ایــران را در صفحــات تاریخــی 
بــه ثبــت رســاند. در ایــن جنــگ نــه تنهــا 
ــت  ــران در دس ــاک ای ــب از خ ــک وج ی

بلکــه  نمانــد،  باقــی  عراقــی  نیروهــای 
عــراق بــه عنــوان کشــور متجــاوز بــه نظــام 

ــد. ــی ش ــل معرف ــن المل بی
پس چرا؟

بســیاری از جوانــان نســل ســوم و چهــارم 
ــد  ــه آن دارن انقــاب کمتریــن توجــه را ب
و کمتریــن خاطــره هــای آن دوران مهــم 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــود ندارن ــا خ را ب
ــاع  ــتقیم در دف ــه مس ــلی ک ــوز نس ــه هن ک
مقــدس حضــور داشــته اســت زنــده و 
گــواه تاریخــی ایــن واقعــه عظیــم اســت.
ــواده  ــازان وخان )رزمندگان،آزدگان،جانب

ــهدا( ــم ش معظ
ــیم  ــش تقس ــار بخ ــه چه ــر ب ــه حاض مقال
گردیــده اســت: ابتــدا وضعیــت ایــران 
قبــل از جنــگ ، در بخــش دوم وضعیــت 
ــوم  ــش س ــگ و بخ ــروع جن ــران در ش ای
پایــان جنــگ و بخــش چهــارم بعــد از 

ــگ. جن
 

از  قبــل  ایــران  وضعیــت   : اول  بخــش 
جنــگ شــروع 

ــدد  ــات متع ــه ازجه ــامی ک ــاب اس انق
بــود.  متفــاوت  هــا  انقــاب  ســایر  بــا 
قدرتهــای  بــا  مســتقیم  ودرتعــارض 

ــن تفــاوت  ســلطه گــر قرارداشــت. و همی
وتعــارض باعــث شــده بــود کــه غیــر پیش 
بینــی باشــد. وهمیــن موضــوع موجــب 
ــذا  ــزرگ شــده بود.ل ــی قدرتهــای ب نگران
ــه  ــه جانب ــه ی هم ــا مقابل ــد ب ــان ابت ازهم
شــد.وقدرتهای  مواجــه  آنــان  وجــدی 
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــرای اینک ــزرگ ب ب
را همــراه خودکنند.صــدور اندیشــه هــای 
انقــاب اســامی بــرای کشــورهای منطقــه 
را خطرنــاک عنــوان مــی کردنــد .ومدعی 
ایــن بودنــد انقــاب اســامی درصــدد 

ــت. ــان اس ــای آن ــرنگونی حکومته س
درتشــریح  ســره  قــدس  خمینــی  امــام 
صــدور انقــاب مــی فرمایــد » ایــن معنــی 
برداشــت  انقــاب  صــدور  از  را  غلــط 
نکننــد کــه مــا می خواهیــم کشورگشــایی 
ــلمین را  ــورهای مس ــة کش ــا هم ــم. م کنی
کشــورها  همــة  می دانیــم.  خودمــان  از 
بایــد در محــل خودشــان باشــند معنــی 
صــدور انقــاب مــا ایــن اســت کــه همــه 
ملتهــا بیــدار شــوند و خودشــان را از ایــن 
ــلطه ای  ــت س ــد و تح ــه دارن ــاری ک گرفت
ــازن  ــه مخ ــه هم ــن ک ــتند و از ای ــه هس ک
آنهــا دارد بــه بــاد مــی رود و خودشــان 
ــات  ــد، نج ــی می کنن ــر زندگ ــو فق ــه نح ب

 چرا آغاز جنگ را هفته دفا ع مقدس مي ناميم
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دهنــد مــا می خواهیــم ایــن چیــزی کــه در 
ــه  ــداری و اینک ــن بی ــد، ای ــع ش ــران واق ای
ــد  ــه دادن ــا فاصل ــان را از ابرقدرته خودش
و دســت آنهــا را از مخــازن خــود کوتــاه 
ــة  ــا و در هم ــه ملته ــن در هم ــد، ای کردن
ــن  ــا ای ــود، آرزوی م ــع بش ــا واق دولت ه

ــت.« اس
درایــن دوره کشــوربا بحــران و چالشــهای 
ــود. از لحــاظ سیاســی  ــرور ب ــی روب فراوان
، اقتصــادی و فرهنگــی. کــه ایــن فشــارها 
ــزرگ و  ــای ب ــدرت ه ــوی ق ــاٌ ازس عمدت
ــل  ــران تحمی ــه ای ــه ای ب کشــورهای منطق
مــی شــد. تاشــاید بتواننــد ایــران را بــه 

ــانند. ــره بکش ــز مذک ــای می پ
در درون ایــران گــروه هــای سیاســی اعــم 
از منافقیــن و جریــان هــای سیاســی دیگــر 
ــت  ــدون حمای ــد ب ــی کردن ــر م ــه فک ک
شود.کشــور  نمــی  بــزرگ  قدرتهــای 
 ، گنبــد  غائلــه  ایجــاد  کرد.بــا  اداره  را 
کردســتان ، تــرور شــخصیت هــا و آدم 
ــاش  ــا ت ــامی ب ــاب اس ــر انق ــای موث ه
در حــذف نیروهــای انقابــی و وفــادار 
ــان  ــی )ره( خواه ــام خمین ــه حضــرت ام ب
جدائــی  و  حکومــت  گرفتــن  بدســت 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــت بودن ــن از سیاس دی
حضــرت امــام خمینــی )ره(تاکیــد بــر 
داشــت. وسیاســت  دیــن  پیوســتگی 

ــی باعــث اســتقاق  چــرا کــه اندیشــه دین
ــن  ــی دی ــه جدای ــی ک ــزت بود.درحال وع
ازسیاســت باعــث همــان وابســتگی هــا 
دوران طاغــوت مــی شــد. کــه تمامــی این 
جریانهــا وابســته بــه حمایتهــای قدرتهــای 
ســلطه گــر بود.اتقافــات دیگــری هــم 
درایــن دوره رخ مــی دهــد. تــاش بــرای 
کودتــا توســط عوامــل نظامــی وابســته 
بــه خــارج »کودتــای نــوژه« ،عملیــات 
مســتقیم نظامــی )حملــه بــه طبــس( توســط 

آمریــکا صــورت گرفــت.
از لحــاظ ا قتصــادی: مشــکات اقتصــادی 
از  کمتــر   59 و   5۸ ســالهای  در  ایــران 
ســالهای  در  نبــود،  سیاســی  مشــکات 

قبــل از پیــروزی بــه دلیــل اعتصابــات 
اقتصــادی  بخشــهای  در  گرفتــه  انجــام 
کــه  نفــت  شــرکت  در  بویــژه  کشــور 
اقتصــاد ایــران بــه فــروش آن بســتگی 
داشــت، عمــًا اقتصــاد کشــور فلــج شــده 
بــود، تقریبــاً تمامــی بنگاهــای تجــاری 
و کارخــا نجــات بــه علــت وابســتگی 
بــه خــارج و بلوکــه شــدن دارائی هــای 
تحریــم  و  امریــکا  بانکهــای  در  ایــران 
ــل  ــکا تعطی ــران ازســوی امری اقتصــادی ای
ــروزی انقــاب  ــد. اگرچــه بعــد از پی بودن
راحــل)ره(  امــام  فرمــان  بــه  اســامی، 
کارگــران و کارمندانــی فعالیــت خــود را 
از نــو آغــاز کردنــد. لکــن بــه دلیــل عــدم 

انســجام سیاســی در داخــل و تحریــک 
ــادی  ــت اقتص ــته حرک ــای وابس گروهکه
ــدیداً  ــور ش ــت. کش ــبی نداش ــکل مناس ش

ــرد. ــی ب ــر م ــادی بس ــود اقتص در رک
ازلحــا ظ فرهنگــی هــم دجــار بحــران 
ــگ  ــاً فرهن ــته تقریب ــرا درگذش ــم زی بودی
ــر کشــور حاکــم بــود.» متاســفانه  غربــی ب
هنــوز آن نــوع فرهنــگ درجامعــه مــا 
ــروزی  ــد از پی ــن بع ــت« ولیک ــاری اس ج
انقــاب اســامی در حــال گــذر وتطبیــق 
خــود بــا جامعــه بــود. کــه خــود ایــن 
بســزایی در  تاثیــر  دوگانگــی فرهنــگ 
مراحــل مختلــف انفــاب ودفــاع مقــدس 

ــت. داش
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اوضــاع  و  :شــروع جنــگ  بخــش دوم 

نظامــی ایــران
ــالهای 5۸ و  ــران در س ــی ای ــاع نظام اوض
59 بــه مراتــب بدتــر از اوضــاع سیاســی و 
اقتصــادی بــوده اســت. ارتــش جمهــوری 
اســامی بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی 
ــوالت  ــار تح ــال 57 دچ ــن س در ۲۲ بهم
ــش  ــاختار ارت ــرا س ــد. زی ــده ای گردی عم
متناســب بــا منافــع شــاه و اولویت هــای 
ــوده اســت و  سیاســی امریــکا در منطقــه ب
ــت  ــت در خدم ــاختار نمی توانس ــا آن س ب
اهــداف انقــاب اســامی قــرار گیــرد. 
حضــرت امــام خمینــی)ره( ضمــن تأکیــد 
بــر حفــظ انســجام ارتــش، فرصــت الزم را 
در اختیــار ایــن نیــرو قــرار داد تــا ســاختار 
جدیــد خــود را بــر مبنای معیارهــای ارتش 
مکتبــی توســعه دهــد، امــا بــه دلیــل اینکــه 
اســامی  ارتــش جمهــوری  ســازمان و 
ایــران پــس از قطــع وابســتگی هــا کــه تــا 
ــوذ  ــوت نف ــش طاغ ــتخوان ارت ــق اس عم
کــرده بــود و خــروج کارشناســان نظامــی 
ــارج از  ــه خ ــی ب ــان نظام ــرار فرمانده و ف
کشــور کــه عمــدة فنــون و تخصص هــای 

ــار داشــتند. ــی را در اختی نظام
و  خائــن  امــرای  تصفیــه  و  ارتــش  از 
سرســپرده بخصــوص بعــد از کودتــای 
نــوژه کاهــش نیروهــای ارتــش و از ســوی 
دیگرکاهــش مــدت خدمــت ســربازی از 
۲۴ مــاه بــه 1۲ مــاه و اعــزام کادرهــای 
ارتــش بــه محلهــای ســکونت و زادگاه 
زمینــه  در  مشــکوک  خود،ودراقدامــی 
ــو  ــل لغ ــی، از قبی ــای نظام ــو قرارداده لغ
قــرارداد خریــد شــش فرونــد زیردریایــی 
نظامــی  قراردادهــای  لغــو  و  آلمــان  از 
ــوان  ــش ت ــوع کاه ــه در مجم ــکا، ک امری
نظامــی و عــدم امــکان توســعة طرحهــای 
ســاختاری ارتــش هــدف آن بــوده اســت.

ســوی  از  ارتــش  انحــال  شــعار 
بــا  هماهنــگ  مخالــف  گروهکهــای 
سیاســت کاهــش تــوان دفاعــی ارتــش  

ایــن موضاعــات باعــث نوعــی از هــم 
ــش بوجــود  ــه ارت گســیختگی در مجموع
انقــاب  شــرایط خــاص  بدلیــل  آورد. 
اســامی و مرحلــه دگرگونــی و عبــور 
ــش  ــه ارت ــاهی ب ــش شاهنش ــش از ارت ارت
ــه کنــدی پیــش مــی رفــت ولــی  اســام ب
بعدهــا بــا حــذف بنــی صــدر بــا حاکمیــت 
ایــن  ارتــش  بــر  امــام  نیروهــای خــط 
ــد.»  ــام ش ــر انج ــرعت زیادت ــا س ــول ب تح
ــر امــور خارجــه عــراق  ــز وزی طــارق عزی
ــی از  ــی تحلیل ــه ط ــل از حمل ــاه قب ــه م س
ــش  ــروز ارت ــد: ام ــران می نویس ــاع ای اوض

ــتـ« ــده اس ــیده ش ــم پاش ــران از ه ای
ــد  ــا ض ــر ب ــم درگی ــور دائ ــز بط ــپاه نی س
انقــاب بــود و فرصــت برپایی تشــکیات 
ــوی تهاجمــی  ــد جل و ســازمانی کــه بتوان
نظیــر حملــه عــراق را بگیــرد پیــدا نکــرده 
بــود و همچنیــن در شــروع جنــگ جریــان 
هــای حاکــم بــر کشــور )گــروه هــای 
ــپاه  ــف س ــدد تضعی ــتر درص ــرال( بیش لیب
ــادار  ــپاه وف ــون س ــت، چ ــا تقوی ــد ت بودن
ــه امــام )ره( و نظــام جمهــوری اســامی  ب

ــود. ب
وضعیــت بســیج هــم مبهــم بــود ، بــا وجود 
ایــن که ســپاه پاســداران تشــکیات بســیج 
ــا  ــدت ه ــا م ــود ت را ســازماندهی کــرده ب
ایــن کشــمکش وجــود داشــته کــه بســیج 

وابســته بــه ســپاه باشــد یــا نباشــد
ــل از  ــاع کام ــا اط ــراق ب ــی ع ــم بعث رژی
واقتصــادی  نظامی،سیاســی  وضعیــت 
ایــران در 31 شــهریور 1359 بــا تصمیــم و 
طــرح قبلــی و بــا هــدف برانداختــن نظــام 
ــای جمهــوری اســامی جنگــی تمــام  نوپ
عیــار را علیــه ایــران اســامی آغــاز کــرد. 
امــام خمینــی قــدس ســره در مورخــه 31 
شــهریور 1359، در پیامــی بــه مناســبت 
آغــاز  ی  دربــاره  مــدارس  شــدن  بــاز 

ــد. ــی فرمودن ــگ تحمیل جن
»ایــن جنــگ، جنــگ بــا اســام اســت بــه 
هــواداری کفــر و یــک همچنیــن جنگــی 
برخــاف رضــای خداســت. و خــدای 

تبــارک و تعالــی نخواهــد بخشــید بــر ایــن 
کســانی کــه بــر ضــد اســام قیــام کننــد بــه 
ــن  ــر.« همچنی ــا کف ــی ب ــطه ی همراه واس
ــود را  ــان خ ــن فرم ــره اولی ــدس س ــام ق ام
 ،1359/7/1 تاریــخ  در  جنــگ  دربــاره 

ــد. )1( ــادر فرمودن ص
در ایــن میــان، بــه دلیــل حضــور نیروهــای 
ــود  ــه وج ــور، از جمل ــرال در رأس ام لیب
بنــی صــدر بــه عنــوان ریاســت جمهــوی، 
تحریمــی داخلــی علیــه مدافعــان انقــاب، 
صــورت گرفــت. وبــه شــدت جلوگیــری 
مــی کــرد از حضــور ســپاه ونیروهــای 
مردمــی درجنــگ وهمــواره ادعــا میکــرد 
کــه ایــن هــا دخالــت غیــر تخصصــی 
امــر  جنگ.وهمیــن  امــور  اســت.در 
باعــث شــد کــه عــراق موفــق بــه تصــرف 
ــه  ــن نقط ــمالی تری ــرزی از ش ــهرهای م ش
ــرانجام  ــام خرمشهرگردید.س ــر انج ــا س ت
ــا  ــره ب ــدس س ــی ق ــام خمین ــرت ام حض
صــدر  بنــی  منفــی  موضــع  بــه  توجــه 
درقبــال رزمنــدگان ارتــش اســام وی 
فرماندهــی  از  تاریــخ136۰/3/۲1  رادر 
نیروهــای مســلح عــزل وبافاصلــه مجلــس 

ــرد. ــب ک ــت وی را تصوی ــدم کفای ع
مقــام  در  )ره(  خمینــی  امــام  وقتــی 
فرماندهــی کل قــوا بــر لــزوم شکســته 
شــدن حصر آبــادان تأکیــد کردند ماشــین 
ــری  ــیر بازپس گی ــران در مس ــروی ای پیش
مناطــق اشــغالی شــروع بــه حرکــت کــرد. 
بــه  کــه  ثامن االئمــه  عملیــات  از  پــس 
ــات  ــان داد در عملی ــادان پای ــره آب محاص
ــتان  ــام بس ــدگان اس ــدس رزمن طریق الق
را آزاد کردنــد. دهاویــه ، غــرب شــوش 
و دزفــول در عملیــات بــزرگ فتح المبیــن 
پیروزی هــا  اوج  نقطــه  در  و  شــد  آزاد 
خرمشــهر  بیت المقــدس  عملیــات  در 
ــا  ــن عملیات ه ــه ای ــت. هم ــز آزاد گش نی
ــان  ــگ می ــترک و هماهن ــورت مش ــه ص ب
نیروهــای ارتــش و ســپاه اعــم از زمینــی و 

ــد…. ــرا می ش ــی اج هوای
چــرا آغــاز جنــگ را هفتــه دفــاع مقــدس 
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 بخش سوم : پایان جنگ
ــک و  ــا تحری ــه ب ــاله ک ــت س ــگ هش جن
ــی،  ــتکبار جهان ــه اس ــه جانب ــت هم حمای
توســط رژیــم بعثــی عــراق بــر مــردم 
ایــران تحمیــل شــد، تنهــا محــدود بــه 
خطــوط مقــدم جبهــه هــا نبــود، بلکــه 
تمــام ســرزمین اســامی مــا اعم از شــهرها 

و روســتاها را در برگرفــت.
در31  کــه  ایــران  بــه  عــراق  تجــاوز 
شــهریور 1359)ســپتامبر 19۸۰(، آغــاز 
ــت،  ــه یاف ــال ادام ــدت ۸ س ــه م ــد و ب ش
طوالنــی تریــن و بــی ســابقه تریــن جنــگ 
متعــارف قــرن حاضــر بــه شــمار مــی رود، 
چــرا کــه جنــگ جهانــی اول و دوم مدتی 
کمتــر از هشــت ســال ادامــه یافتنــد و 
جنــگ هــای دیگــر، ماننــد جنــگ ویتنــام 
ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــی نی ــمالی و جنوب ش
ــران  ــگ ای ــد جن ــارف همانن ــگ متع جن
ــخ از  و عــراق شــناخته نشــده اســت. تاری
هشــت ســال جنــگ بــرای ایــران، شــرف 
ــه خــدا  و آزادگــی و مقاومــت و ایمــان ب
ــا از  را در صفحــات خــود ثبــت کــرد، ام
ــت  ــی هش ــه ط ــدان او ک ــاوز و متح متج
ــد، جــز  ــاری و تشــویق کردن ســال او را ی

ــرد. ــد ک ــاد نخواه ــتی ی ــه زش ب
ــر  ــد: ه ــدس ســره فرمودن ــی ق ــام خمین ام
روز مــا در جنــگ برکاتــی داشــته ایم کــه 
ــا از آن بهــره جســته ایم.  در همــه صحنه ه
مــا انقابمــان را در جنــگ بــه جهــان 
ــش  ــت خوی ــا مظلومی ــم م ــادر نموده ای ص
و ســتم متجــاوزان را در جنــگ ثابــت 
ــره  ــرده از چه ــگ پ ــا در جن ــم. م نموده ای
زده ایــم.  کنــار  جهان خــواران  تزویــر 
دشــمنانمان  و  دوســتان  جنــگ  در  مــا 
را شــناخته ایم. مــا در جنــگ بــه ایــن 
پــای  روی  بایــد  کــه  رســیدیم  نتیجــه 
ــت  ــگ ابه ــا در جن ــتیم. م ــان بایس خودم
دو ابرقــدرت شــرق و غــرب را شکســتیم. 
ــار  ــاب پرب ــه های انق ــگ ریش ــا در جن م

اســامی مان را محکــم کردیــم. مــا در 
جنــگ حــس بــرادری و وطن دوســتی 
را در نهــاد یکایــک مــردم مــان بــاور 
کردیــم. مــا در جنــگ بــه مــردم جهــان و 
خصوصــا مــردم منطقــه نشــان دادیــم کــه 
ابرقدرت هــا  و  قدرت هــا  تمامــی  علیــه 
کــرد.  دفــاع  ســال  ســالیان  می تــوان 
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جنــگ بــا تمــام فــراز و فرودهــای فراوانی 
کــه در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــن  ــد. ای ــم ش ــس خت ــش ب ــه آت ــت .ب داش
آتــش بــس در هالــه ای از ابهام قــراردارد. 
تکلیــف بندهــای قعطنامــه 59۸ چــه شــد.؟ 
کــدام یــک از بندهــای قعطنامــه بطــوری 
ــاع مقــدس  جــدی پیگیــری شــد. ایــن دف
ــت و  ــا مقاوم ــمن ت ــم دش ــروع تهاج ازش
تنبــه متجــاوز هــای در طــول هشــت ســال 
ــزرگ  ــک وب ــات کوچ ــش از 9۰ عملی بی
را در خــود جــای داده اســت.تلخی هــا 
وشــیرنی هــای بســیاری را در یــاد هــا 

زنــده مــی کنــد.
ــا  ــود. ام ــخ ب ــگ تل ــروع جن ــد ش ــر چن ه
ایــن تلخــی شــیرینی را بــه ایــن مــردم 
ــرای  ــادی ب ــت ع ــه در حال ــه داد وک هدی
رســیدن بــه آنهــا بایــد قرنهــا تــاش کــرد.
ــی  ــام خمین ــرت ام ــش حض ــه فرمای برپای
تــا  جنــگ  فرمونــد  کــه  ســره  قــدس 
پایــان رفــع فتنــه بنابرایــن مــا نمــی توانیــم 
بــرای جنــگ )دفــاع مقــدس( پایانــی 
تصــور کنیم.امــام فرمونــد جنــگ نعمــت 
اســت. آثــار ایــن برکــت نعمــت شــیرنیی 
آن همــان آغــاز جنگ)دفــاع مقــدس( 
ــه  ــرا ک ــرش قعطنامه.چ ــا پذی ــه ب ــت ن اس
رزمنــدگان  قاطــع  پیــروزی  علیرغــم 
ایران(ایــن  اســامی  اســام)جمهوری 
پیــروزی بــه ذائقــه رزمنــدگان اســام 
وملــت ایــران خــوش وشــیرین نیامــد. 
زیــرا حضــرت امــام خمینــی)ره( پذیــرش 
ــر از آن  ــه جــام زهــر و تلخت ــه را ب قعطنام

تعبیــر کردنــد.
و در قســتمی دیگر ازســخنان خود خطاب 
فرماید»فرزنــدان  مــی  رزمنــدگان  بــه 
انقابــی ام، ای کســانی کــه لحظــه ای 
ــتان  ــرور مقدس ــه از غ ــتید ک ــر نیس حاض
دســت برداریــد، شــما بدانیــد کــه لحظــه 
لحظــه عمــر مــن در راه عشــق مقــدس 
خدمــت بــه شــما میگــذرد. مــی دانــم کــه 
ــه شــما ســخت مــی گــذرد، ولــی مگــر  ب
ــر شــما ســخت نمــی گــذرد؟  ــدر پی ــه پ ب
مــی دانــم کــه شــهادت شــیرینتر از عســل 
در پیــش شماســت، مگــر بــرای ایــن خادم 
تــان اینگونــه نیســت؟ ولــی تحمــل کنیــد 
کــه خــدا بــا صابــران اســت.«درحالی کــه 
شــروع جنــگ وادامــه آن را نعمــت تلقــی 
ــاع  ــول دف ــه در ط ــی ک کردند.رزمندگان
ــر تکلیــف  مقــدس حضــور داشــتند.به غی
شــرعی واحســاس مســئولیتی کــه نســبت 
ــای  ــتند.بعداز رض ــدس داش ــاع مق ــه دف ب
خــدا دوســت داشــتند رهبــر و مــوالی 
آنهــا پایــان دفــاع مقــدس را شــیرین تلقــی 
ــار  ــیرنیی افتخ ــن ش ــه ای ــا ب ــا آنه ــرده ت ک
کنند.درضمــن دفــاع مقــدس نــه درجنگ 
بلکــه درتمــام عرصــه هــای درون انقــاب 
ــی در عرصــه هــای  خــودرا نشــان داد.حت

ــد. ــی کن ــی م ــروز کشــور خودنمای ام
امــام)ره(1367/1۲/3  حضــرت  حتــی 
هفــت مــاه بعــد از پذیــرش قطــع نامــه 
درجمــع طــاب مــی فرماییــد. جنــگ مــا 
ــود. وتمــام شــدنی  جنــگ حــق وباطــل ب
ــود. ــا ب ــگ فقروغن ــگ ماجن ــت ،جن نیس
ــود  ــت ب ــان ورذال ــگ ایم ــا جن ــگ م جن
وایــن جنــگ از آدم تــا ختــم زندگــی 

دارد. وجــود 
شــود  مــی  ایــن گفتــار  بیــان  بــا  آیــا 
پایانــی بــرای دفــاع مقــدس را تصــور 
ــتی  ــزرگ داش ــاس ب ــرآن اس ــه ب کرد؟ک
گرفــت؟» هــدف از نامگــذاری روزهــا و 
هفته هــای خــاص، بزرگداشــت ارزش هــا 
ملــی،  دینــی،  پیوندهــای  شناســایی  و 
ــادی و  ــی، اقتص ــی، سیاس ــی، علم فرهنگ
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اجتماعــی در جامعــه اســت کــه منجــر بــه 
ــی می شــود.«ولی  ــی همــکاری عموم نوع
آغــاز آن را چرا؟مــی شــود بــه عنــوان 
اولیــن گام بــرای دفــاع از هرچــه کــه 

بدســت آورده ای جشــن گرفــت.
بقــول شــهید چمــران وقتــی شــیپور جنــگ 
نواختــه مــی شــود مــرد از نامــرد مشــخص 

مــی شــود.
 

نــام گــذاری هفتــه اول شــروع رســمی 
ایــران  علیــه  عــراق  تحمیلــی  جنــگ 
ــه  یعنــی از 31شــهریور لغایــت6 مهرمــاه ب
ــل  ــل ذی ــه دالی ــاع مقــدس ب ــه دف ــام هفت ن
بهتریــن زمــان مــی باشــد و از چنــد منظــر 

ــت: ــه اس ــل توج قاب
یــک  از  پذیــری  وفرمــان  1-اطاعــت 
والیــت  عنــوان  تحــت  دینــی  مجتعــد 

فقیــه. مطلقــه 

ــدن  ــی ش ــن براجرائ ــای ام ــاد فض ۲-ایج
هــای  عرضــه  در  انقــاب  شــعارهای 

کشــور وخارجــی  داخلــی 
3-ثبیــت انقــاب اســامی وفراهــم شــدن 

زمینــه هــای صــدور آن.
از  انقــاب  ضــد  عناصــر  ۴-پایــش 

انقابــی. عناصــر 
روحیــه  ورشــد  5-ظهــور 
تمــام  در  وپایــداری  اســتقامت،وحدت 

ایرانــی. جامعــه  ســطوح 
ــگان  ــور نخب ــان وظه ــه جوان ــاد ب 6-اعتم
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ــد در اداره جنگ.درتمامــی ســطوح جدی
درفالــب  دفاعــی  مهندســی  7-رشــد 

جهــاد.
علیــه  اهلل  رحمــت  امــام  حضــرت 
شــریف  ملــت  اســت  الزم  میفرمائیــد: 
دولتمــردان  وخصوصــا  عمومــا  ایــران 
وشــاعران  ونویســندگان  وگوینــدگان 

فــداکار  قشــرهای  ازایــن  وهنرمنــدان 
هریــک بــه ســهم خــود قدردانــی نماینــد 
ومراحــل مختلــف پیــروزی ایــن حماســه 
آفرینــان را بــا گفتارونوشــتار وکــردار 
ــد.ودر  ــش گذارن ــرض نمای ــود در مع خ
ونتایــج  جنگ\”فوایــد  محافل\”هفتــه 
روح  ،و  برشــمارند  را  آن  وپیامدهــای 

شــجاع ایــن رزمنــدگان بــزرگ را هرچــه 
بیشــتر تقویــت کننــد. ایــن نــگاه حضــرت 

ــت . ــدس اس ــاع مق ــه دف ــه هفت ــام ب ام

نویسنده: ابراهیم رضاپور
منبع: 

http://golestanp.ir
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 ایثارگران از دفاع مقدس تا مدافعين حرم
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رسالت و مسئوليت دانشجویان در حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
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  اگر شهدا سينه سپر نمي کردند، امروز تهران و خوزستان دست چه کسي بود؟!
 مقام معظم رهبری 
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مقام معظم رهبری : 
ــل  ــته، مث ــه ی برجس ــک نقط ــالم، ی ــين بن علي عليه الّس ــي حس در زندگ
ــد،  ــرار مي ده ــود ق ــعاع خ ــا را تحت الش ــه ی دامنه ه ــه هم ــه ای ک قل

ــت. ــورا اس ــود دارد و آن عاش وج


