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جنگ تحمیلی و شکوفایی استعدادها
در بیانات مقام معظم رهبری (حفظه اهلل)
جنــگ ،کار پیچیــدهای اســت .مدیریــت جنــگ و فرماندهــی جنــگ ،کار
بســیار ســنگین و پیچیــدهای اســت .ایــن کار را جــوان هــای نــورس مــا در
بســیاری از بخــش هــا انجــام مــی دادنــد .ایــن تدبیــر ،ایــن حکمــت ،چیــز
بســیار شــگفتآوری اســت؛ مظهــر شــکوفایی اســتعدادها و ظرفیــت هاســت.
چقــدر جــوان هــای کمســال رفتنــد در جبهــه و توانســتند در آن جــا کارهــای
بــزرگ از خودشــان نشــان بدهنــد .بعضــی شــهید شــدند ،بعضــی هــم جــزو
ســرمایههای انقــاب بودنــد ،بعدهــا کشــور از ایــن هــا اســتفاده کــرد.
حقیقتــ ًا ایــن جــوری بــود کــه ســپاه پاســداران یکــی از مراکــز صــدور
نیــرو بــه همــه جــای کشــور شــده در طــول ایــن بیســت و هفــت هشــت
ســال؛ بــه خاطــر ایــن کــه جنــگ توانســت از یــک مجموعــهی جــوان،
مجموعــهای از عناصــر کارآمــد و بااســتعداد درســت کنــد و تحویــل بدهــد؛
چــون اســتعدادها در ایــن هــا شــکوفا شــد)1388/6/24( .
مفهومی از واژه جنگ
کلمــه جنــگ بــه معنــی جــدال ،ســتیز و پیــکار مــی باشــد .معــادل ایــن واژه
ــرب» مــی باشــد .اصــل واژه حــرب ،تــاراج ،غــارت و
در لغــت عربــی َ
«ح ْ
ربــودن غنائــم در جنــگ اســت .از ایــن رو هــر تاراجــى حــرب ناميــده شــده
اســت( .ترجمــه و تحقيــق مفــردات الفــاظ قــرآن ،راغــب اصفهانــى ،مترجــم:
خســروى ،ج ،1ص)464
جهــاد و جنــگ از مقولــه هایــی اســت کــه بــا رعایــت اصــول و قوانینــی در
اســام تجویــز شــده اســت .نمونــه ای از اهتمــام قــرآن بــه رعایــت اصــول و
يل َّ
ـدواْ إِ َّن َّ َ
الل
ـم َو َل َت ْع َتـ ُ
ـى َسـبِ ِ
شــرایط در آیــه « َو َقاتِ ُلــواْ فـ ِ
اللِ الَّذ َ
ِين ُيقَاتِ ُلون َُكـ ْ
ـن» « ،و در راه خــدا ،بــا كســانى كــه بــا شــما مىجنگنــد،
َل ُيحِ ـ ُّ
ـب الْ ُم ْع َتدِيـ َ
بجنگيــد ،و [لــى] از انــدازه درنگذريــد ،زيــرا خداونــد تجــاوزكاران را دوســت
نمــىدارد»( .بقــره )190/مــی باشــد.
بــه عبارتــی در ایــن آیــه ابتــدا بــه قیــد «فــی ســبیل ّ
الل» توجــه داشــته کــه
جنــگ و قتــال در صورتــی آغــاز مــی شــود کــه گروهــی بخواهنــد در راه خــدا
بــا شــما بجنگنــد در ایــن جــا شــما هــم بایــد بجنگیــد .در عیــن حــال بــه
یکــی دیگــر از اصــول در جنــگ نیــز اشــاره داشــته کــه از حــد تجــاوز نکنیــد.
آیاتــی نیــز در قــرآن مشــاهده مــی شــود کــه غالــب آن هــا در صــدد بــاال
بــردن روحیــه رزمنــدگان اســام و تســلی دادن بــه آن ها مــی باشــد .از قبیل
آیــه « إِ ْن َي ْم َس ْسـ ُ
ـر ٌح ِم ْث ُلـ ُه » « ،اگــر بــه شــما
ـر ٌح َف َقـ ْد َمـ َّ
ـس الْ َقـ ْو َم َقـ ْ
ـك ْم َقـ ْ
آســيبى رســيده ،آن قــوم را نيــز آســيبى نظيــر آن رســيد»( .آل عمــران)140/
ـرح» در لغــت بــه معنــی جراحتــى اســت كــه از خــارج
در آیــه فــوق واژه « َقـ ْ
مثــل زخــم شمشــير وارد مــی شــود( .قامــوس قــرآن ،قرشــی ،ج ،5ص)299
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در تفســیر ایــن فــراز از آیــه مــی گوید که دشــمنان
در جنــگ بــدر از مســلمانان شكســت خوردنــد و در جنــگ احــد شكســت خود
را بــر اثــر غفلــت مســلمانان جبــران كردنــد و تاکیــد مــی کنــد کــه مســلمانان
نبایــد از شكســت بترســید( .رک :مکارم شــیرازی ،تفســير نمونــه ،ج ،3ص )109
عالمــه طباطبایــی نیــز ایــن گونــه تفســیر کــرده انــد کــه كلمــه «قــرح» در
آيــه مــورد بحــث كنايــه از آســيبى اســت كــه در جنــگ احــد بــه مســلمين
كــه يــك فــرد واحــد فــرض شــدهاند از ناحيــه دشــمن رســيد ،يعنــى جمعــى
از ايشــان كشــته و گروهــى مجــروح گرديدنــد و موقعيــت فتــح بــا ايــن
كــه نزديــك شــده بــود از ايشــان فــوت گرديــد( .ترجمــه تفســیر الميــزان،
طباطبایــی ،مترجــم :موســوی همدانــی ،ج ،4ص)41
بنابرایــن آیــه در مــورد جنــگ احــد اســت کــه دشــمنان پیــروز شــدند در
حالــی کــه در جنــگ بــدر مســلمانان بــه پیــروزی رســیدند و در احد شکســت
خوردنــد .مهــم تریــن درســی کــه ایــن آیــه دارد نترســیدن از شکســت هــا
اســت و ایــن کــه غفلــت هــا یکــی از زمینــه هــای شکســت را بــه تدریــج
فراهــم مــی نمایــد.
از ایــن رو انســان بایــد بــه گونــه ای زندگــی کنــد و بــا شــرایط مــدارا نمایــد
کــه غفلــت هــا او را بــه ســمت شکســت ســوق ندهــد و اگــر شکســتی بــه او
رســید .شکســت هــا پــل پیــروزی در آینــده شــوند و ایــن امــر جــز بــا اتــکاء
بــه خداونــد متعــال ،صبــر و مقاومــت امــکان پذیــر نیســت.

ماهیت جنگ
اگــر چــه جنــگ فــی نفســه پدیــده ای مذمــوم و اســف بــار اســت امــا بــه
جهاتــی چنــد ،گاه مذمــت جنــگ امــری نســبی و اعتبــاری تلقــی مــی شــود
و ایــن نکتــه ای اســت کــه یعضــی خردمنــدان نیــز بــدان تصریــح کــرده انــد.
جنــگ میــدان و معیــار آزمایــش اســت کــه مــی توانــد محــک شــناخت واقعــی
گرایــش هــا و اندیشــه هــای آدمــی باشــد و افــق نویــن را در عرصــه اندیشــه
و فرهنــگ و تاریــخ اقــوام و ملــت هــا پدیــد آورد( .جبهــه ای نــو در فرهنــگ
شناســی ایــران ،مهرآبــادی و کمــری ،ج ،1ص)123
از جهتــی اگــر بــه ماهیــت و جوهــره مبــارزه توجــه نگــردد ،در برنامــه ریــزی
مبارزاتــی و ســازماندهی نیروهــای مبــارزه و اتخاذ شــیوه و مقدار ســرمایه گذاری
و بهــره گیــری از ســرمایه هــا ،توفیــق الزم بــه عمــل نخواهــد آمــد .لــذا بــر
رهبــران مبــارز و مجاهــد و جبهــه ای واجــب اســت کــه پیــش از هــر عملیاتــی
بــه معرفــی و تفســیر ماهیــت مبــارزه خــود اقــدام کننــد( .ســیری در اندیشــه های
دفاعــی امــام خمینــی(ره) ،دبیرخانــه تبییــن اندیشــه هــای دفاعــی حضــرت امام
خمینــی ،ج ،1ص)151
شــهید مطهــری نیــز در بــاب ماهیــت و فلســفه جنــگ چنیــن گفتــه اســت:
« بعضــی هــا معتقدنــد ،اساس ـ ًا در دیــن نبایــد جهــاد وجــود داشــته باشــد .در
دیــن نبایــد قانــون جنــگ وجــود داشــته باشــد .دیــن بایــد بــر ضــد جنگ باشــد
نــه ایــن کــه خــودش قانــون جنــگ وضــع کــرده باشــد و مــا مــی دانیــم کــه
یکــی از فــروع دیــن اســام ،جهــاد اســت( .جهــاد ،مطهــری ،ص)12
اگــر قومــی یــا ملتــی حیاتــش از ناحیــه دیگــری در معــرض خطــر قــرار گرفت،
ایــن جــا دفــاع از حیــات امــری مشــروع اســت .همچنیــن اگــر ثروتــش و
مالکیتــش مــورد تهاجــم قــرار گرفــت ،بــاز از نظــر حقــوق انســانی اش حــق
دارد کــه از ثــروت خــودش دفــاع کنــد یــا یــک ملــت اگــر یــک قــوم دیگــری
بخواهنــد ثــروت او را تصاحــب کننــد و بــه نحــوی ببرند ،حــق دارد کــه از ثروت
خویــش دفــاع کنــد و لــو بــا جنــگ( .جهــاد ،مطهــری ،ص)40
آغاز جنگ
عوامــل تجــاوز بــه ســرزمین هــا را مــی تــوان در امــوری از قبیــل ارتــش
منســجم قــوی ،دسترســی بــه تجهیــزات نظامــی ،اقتصــاد پویــا ،انســجام درونی
بــر شــمرد( .رک :ضــرورت تــداوم دفــاع مقــدس ،الهــی ،ص 44ـ)46
عــاوه بــر مــواری کــه ذکــر شــد .یکــی از علــت هــای اصلــی وقــوع جنــگ
بیــن کشــورها اختالفــی اســت کــه اســتعمار جهــت رســیدن بــه منافــع شــوم
خــود بیــن کشــورها ایجــاد مــی کنــد و آن هــا را بــه ســمت تنــازع مــی کشــاند.
اســتعمار بــا ایجــاد اختــاف مــرزی بیــن عــراق و کشــورهای همســایه و از آن
جملــه ایــران ،از ایــن اختالفــات بــه عنــوان ابــزاری بــرای ســلطه گــری در
منطقــه ســود جســته اســت( .ضــرورت تــداوم دفــاع مقــدس ،الهــی ،ص 3ـ )4
تــا ایــن کــه در 31شــهریور ســال  1359ارتــش عــراق هجــوم وســیع و از پیــش
ســازماندهی شــده ای را بــه داخــل خــاک کشــورمان آغــاز کــرد .هجومــی کــه

منجــر بــه یکــی از طوالنــی تریــن و ویرانگرتریــن جنــگ هــای دنیــا پــس
از پایــان جنــگ جهانــی دوم و همچنیــن یکــی از غــم انگیزتریــن و در عیــن
حــال افتخــار آمیــز تریــن حماســه هــای تاریــخ میهن عزیــز مــا گردیــد( .تاریخ
سیاســی جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه جمهــوری اســامی ایــران ،والیتــی،
ص)64
دالیل آغاز جنگ
وقــوع جنــگ بیــن کشــور عــراق و ایــران بــه دالیلــی بــر مــی گــردد ،کــه
تفصیــل آن در متــون تاریخــی کشــورمان آمــده اســت و مطالعــه بــه آن منابع
ارجــاع داده مــی شــود .در ایــن قســمت بــه اختصــار بــه برشــماری تعــدادی از
دالیــل اکتفــا مــی شــود.
اختالفــات مــرزی قبــل از تاســیس دولــت عــراق ،اختالفــات ایــران و عــراق
از ابتــدای تشــکیل دولــت عــراق ،روابــط ایــران و عــراق پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی ایــران ،ادعاهــای عــراق بــرای تجــاوز بــه ایــران و رد
اســتدالل هــای عراق(.تاریــخ سیاســی جنــگ تحمیلی عــراق علیــه جمهوری
اســامی ایــران ،والیتــی ،ص 15ـ )44
در بــاب اختالفــات مــرزی ایــران و عــراق مــی تــوان بــه مــرز مشــترک بیــن
دو کشــور اشــاره ای داشــت کــه شــامل ارونــد رود ،رودخانــه هــای خیــن،
دویــرج ،میمــه ،کنجــان چــم ،تلخــاب ،کنگاکــوش ،کنــه کبــود ،الونــد ،قــوره
تــو ،ســیروان ،قزلجــه ســو ،گالس ،ژاژاوه ،هــور العظیــم ،خشــکی مــی باشــد.
بنابرایــن از مجمــوع  8731کیلومتــر طــول مــرز ،ایــران در بخــش عمــده ای،
یعنــی حــدود 1610کیلومتــر بــا عــراق در خــاک و آب(رودخانــه هــای مختلف)
هــم مــرز اســت( .تقویــم تاریــخ دفــاع مقدس(آخریــن روزهــای صلــح) ،مرکــز
پژوهــش هــای دفــاع مقــدس نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ،زیر
نظــر :بهــروزی ،ص 49ـ )50
همــان گونــه کــه مطــرح شــد ،پیــروزی انقــاب اســامی ایــران نیــز بــه
عنــوان یکــی از دالیــل شــروع جنــگ بــود ،زیــرا پیــروزی انقــاب ایــران در
ســال و ناکامــی کاخ ســفید در مهــار انقــاب ،آمریــکا را بــر آن داشــت تــا از
طریــق تجــاوز بــه خــاک ایــران ،حاکمیــت و اقتــدار خــود را از طریــق یــک
کشــور عربــی بــه ایــران و خاورمیانــه اســتحکام بخشــد( .تقویــم تاریــخ دفــاع
مقدس(آخریــن روزهــای صلــح) ،مرکــز پژوهــش هــای دفــاع مقــدس نیروی
زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ،زیــر نظــر :بهــروزی ،ص)7
همچنیــن از ادعاهــای عــراق بــرای تجــاوز بــه خــاک ایــران ســخن بــه میان
آمــده کــه ایــن اســتدالل هــا رد مــی شــود .بــه عبارتــی دالیــل عــراق در
توجیــه لغــو یــک جانبــه عهدنامــه  1975و حملــه بــه ایــران عمدت ًا بــه دالیلی
ماننــد نقــض عهدنامــه توســط ایــران ،عــدم اســترداد ســرزمین هایــی کــه بــه
موجــب عهدنامــه  1975مــی بایســت بــه عــراق بازگردانــده مــی شــد ،رفتــار
نــاروای ایــران بــا اعــراب خوزســتان و عــدم اســترداد ســه جزیــره عربــی در
خلیــج فــارس بــر مــی گشــت( .تاریــخ سیاســی جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه

ویژه نامه هفته دفاع مقدس

جمهــوری اســامی ایــران ،والیتــی ،ص )44
نقش شورای امنیت در جنگ
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد یــک روز پــس از حملــه عــراق علیــه
ایــران ،اولیــن اقدامــش را در قبــال جنــگ بــا صــدور بیانــه  23ســپتامبر1980
میــادی1 ،مهــر  1359بــه انجــام رســانید و  5روز بعــد از آن نخســتین
قطعنامــه خــود را صــادر کــرد.
ایــن رونــد بــا صــدور  8قطعنامــه و بیــش از  5بیانیــه دیگــر ادامــه یافــت.
عمــده ایــن قطعنامــه هــا و بیانیــه هــا صرف ـ ًا جنبــه توصیــه داشــت ولــی
قطعنامــه 598یــک اســتثناء در ایــن مــورد اســت ،زیــرا ایــن قطعنامــه یــک
تصمیــم یــا پیشــنهاد هــای اجرایــی بــرای پایــان دادن بــه جنــگ 2887روزه
عــراق علیــه ایــران به شــمار مــی رود(.دو جنــگ دو داوری ،شــیرودی ،ص)44
ســرانجام ناتوانــی ایــن ســازمان در ایفــای نقشــی کــه جامعــه جهانــی بــر
اســاس منشــور ملــل متحــد بــه آن واگــذار کــرده بــود و ســاختار ناکارآمــد
شــورای امنیــت کــه بــه عنــوان مهــم تریــن رکــن تصمیــم گیــری و حافــظ
صلــح جهانــی اســت ،نمایــان شــد( .دو جنــگ دو داوری ،شــیرودی ،ص)243
شکست صدام
در عــراق فاجعــه شکســت ،جایــگاه صــدام را متزلــزل تــر کــرد .در واقــع
عملیــات فتــح المبیــن بزرگتریــن عملیــات تــا آن روز جنــگ بــود کــه عــراق
تحقیــر آمیزتریــن شکســت را متحمــل شــد و تقریب ـ ًا ســه لشــکر خــود را
کامــل از دســت داد.
23فروردیــن ،ســوریه بــا عــراق توافــق کــرد و لولــه هــای نفتــی عــراق را که
از ســوریه مــی گذشــت ،بســت .صــدام در جلســه فرماندهــان حــزب بعــث از
تاریخچــه حــزب بعــث و دشــمنی هــای ســوریه گفــت و معتقــد بود ،دشــمنی
جدیــد آن هــا ربطــی بــه جنــگ نــدارد.
وی بیــان داشــت کــه بــه دنبــال جنــگ نبــوده و بــرای جلوگیــری از تهدیــد
ایرانــی هــا حملــه کــرده اســت .همچنیــن اعتــراف کــرد کــه مــا حاضریــم
همیــن االن خــاک ایــران و خرمشــهر را تخلیــه کنیــم ولــی چــه تضمینــی
وجــود دارد کــه در صــورت عقــب نشــینی مــا ایــران بــه عــراق حملــه کنــد.
او در توجیــه تعــداد بــاالی اســرایش در ایــن عملیــات بــه جنــگ جهانــی دوم
اشــاره کــرد کــه کشــورهای پیــروز هــزاران اســیر داده انــد و مــا دنبــال جنگ
نبــوده ایــم و بـرای آن آمادگــی نداشــتیم .در آن جلســه صدام ســخت می توانســت
جملــه ای قدرتمندانــه بگویــد .مــی گفــت :مــن دیگــر آن صدامــی نیســتم
کــه در کاخ ریاســت جمهــوری بنشــینم .بــه مرزهــای جنــگ مــی روم و بــا
ایرانــی هــا مــی جنگــم( .رک :دایــرة المعــارف مصــور تاریــخ جنــگ ایــران و
عــراق ،شــیر علــی نیــا ،ص 149ـ )150
انواع دفاع
امــام خمینــی(ره) جهــاد را دو نــوع ابتدایــی و دفاعــی برشــمرده انــد .کــه در
قالــب دفــاع از اســام و مکتــب و نفــس ،مــال ،عــرض و  ...قــرار مــی گیــرد.
رهبــر معظــم کشــورمان آیــت اهلل خامنــه ای نیــز در بــاب جنــگ فرمــوده انــد:
« ایــن جنــگ ،یــک جنــگ دفاعــی بــود .جنــگ دفاعی بــا جنگ تهاجمــی فرق

دارد؛ جنــگ تدافعــی و دفاعــی ،محــل بــروز غیــرت و تعصــب و وفــاداری عمیــق
انســان هــا بــه آرمــان هایــی اســت کــه بــه آن هــا پایبنــد اســت»)1385/7/29( .
یکــی دیگــر از انــواع جنــگ هــا ،جنــگ روانــی اســت کــه ابزارهــا و محورهــاي
ایــن جنــگ را ميتــوان در اموری همچون انتشــار شــايعه ،اســتفاده از شــعارهاي
رزمــي و حماســي ،تظاهــر بــه قــوي بــودن ،ايــراد خطبــه در شــروع جنــگ،
پايبنــدي بــه مقدســات خــود و حملــه بــهمقدســات طــرف مقابــل ،ارســال
نامــه توســط ســفيران و مبــارز طلبــي اشــاره کــرد( .رک :پژوهشــکده فرهنــگ
و معــارف قــرآن)
از دیگــر محورهــای حملــه دشــمن ،نشــانه گرفتــن فرهنــگ و هویــت ملــت هــا
مــی باشــد کــه از آن بــه تهاجــم فرهنگــی تعبیــر مــی شــود و در واقــع بــا هــدف
زدودن هویــت فرهنگــی و وابســته کــردن جوامــع از نظــر فکــری و فرهنگــی بــه
جوامــع اســتعمارگر انجــام مــی شــود کــه ایــن وابســتگی خود بــه خود منشــأ تمام
وابســتگی هــا اســت( .ســیری در اندیشــه هــای دفاعــی امــام خمینــی(ره) ،دبیــر
خانــه تبییــن اندیشــه هــای دفاعــی حضــرت امــام خمینــی ،ج ،1ص)293
از ایــن رو شــناخت راه هــای مقابلــه با آن اهمیت بسـزایی دارد که در تبییــن راه های
مقابلــه بــا آن مــی تــوان بــه ارائــه کــردن اســام واقعــی و نقــش رســانه هــای
جمعــی ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،توجــه بــه جوانــان و  ...اشــاره کــرد.
(رک :ســیری در اندیشــه هــای دفاعــی امــام خمینــی(ره) ،دبیــر خانــه تبییــن
اندیشــه هــای دفاعــی حضــرت امــام خمینــی ،ج ،1ص 303ـ )305
فرهنگ جبهه
در کنــار تهاجماتــی کــه شــکل گرفــت .مقولــه ای بــه نــام فرهنــگ جبهه رشــد
کــرد .ایــن فرهنــگ در ســه عرصــه گفتــار ،نوشــتار و رفتــار بــه عنــوان معــارف
عامــه و فرهنــگ عمومــی جبهــه هــا نشــان دهنــده قســمت اعظــم رفتــار و
محتویــات ذهنــی ،روحیــه و افــق فکــری ،ذوق و ســلیقه رزمنــدگان در طــول
ســالیان دفــاع مقــدس اســت کــه در واقــع از نخســتین رویارویــی حــق و باطــل
در صــدر اســام بــه خصــوص نهضــت امــام حســین(ع) پدیــد آمــده و پــس از
گذشــت قــرن هــا فرصــت یافتــه تــا در عرصه جنــگ تحمیلی خــود را نشــان دهد.
فرهنــگ جبهــه بیشــتر شــفاهی و انتقــال آن ســینه بــه ســینه بــوده اســت و در
طــول هشــت ســال مبــارزه تکیــه گاه نامالیمــت هایی بــوده که خـواه و نا خـواه در
جبهــه هــای مــا وجــود داشــته اســت( .فرهنــگ جبهــه؛ اصطالحــات و تعبیرات،
فهیمی ،ج ،1ص)11
برخــی از ایــن اصطالحــات و عبــارات در نــوع خــود محــل توجــه اند و هــر کدام
داســتان و سرگذشــت تاریخــی دارنــد مثــل ســه راه مقاومــت ،پیچ منافقیــن ،تپه
جهــاد ،جــاده شــهادت ،در ارتفاعــات اهلل اکبــر ،دهکــده حضرت رســول(ص) ،شــهید
زنــده و ( . ...فرهنــگ جبهــه؛ اصطالحات و تعبیرات ،فهیمــی ،ج ،1ص)23
ایــن گونــه مــی تــوان گفــت کــه فرهنــگ جبهــه ،فرهنــگ اســراف نبــود
بلکــه فرهنــگ قناعــت ،ایثــار ،اســتقامت ،عــزت نفــس و  ...بــود( .رک :ســیمای
وارســتگان ،معصومــی گراشــی ،ص)115
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آســیب دیــدن امکانــات و ســرمایه کشــورها از جملــه مالــی ،انســانی و . ...
امــام خمينــي(ره) نیــز در مــورد جنــگ و اثــرش فرمــوده انــد « :جنــگ
هــم یــک مســالهاى بــود کــه انســان خیــال مىکــرد کــه یــک هائل ـهاى
اســت بــراى مــا و یــک مســالهاى اســت بســیار مهــم لکــن معلــوم شــد کــه
منافعــش بیشــتر از ضررهایــش بــود .آن انســجامى کــه در اثــر جنــگ ،بیــن
قشــرها پیــدا شــد و آن معنــاى روحانــى و معنــوىاى کــه در خــود ســربازان
عزیــز از ارتــش و ژاندارمــرى و ســپاه پاســداران بــه نمایــش گذاشــته شــد و
آن روح تعاونــى کــه در همــه ملــت از زن و مــرد در سرتاســر کشــور تحقــق
پیــدا کــرد ،بــه دنیــا فهمانــد کــه ایــن مســالهاى کــه در ایــران اســت بــا همه
مســائل جداســت( .صحيفــه نــور ،موســوی خمینــی ،ج ،16ص18ـ )19
از ایــن رو مــی تــوان آثــار مثبــت جنــگ بــرای ایــران در طــول هشــت
ســال دفــاع مقــدس را بــر شــمرد کــه ایمــان ،مقاومــت و شــهادت در راه خـدا از
مهــم تریــن آن هــا مــی باشــد( .جبهــه ای نــو در فرهنــگ شناســی ایــران،
مهرآبــادی و کمــری ،ج ،1ص)123
ســایر آثــار در قالــب اعتمــاد بــه نفــس ،شــكوفايي اســتعداد ،رشــد باورهــاي
دينــي ،تولــد تفكــر بســيجي ،رشــد فضايــل اخالقــي و معنــوي ،تحــول در
صنايــع دفاعــي كشــور ،حضــور داوطلبان ـهي مــردم در جبهههــا ،ســنجش
ظرفيــت دفاعــي مــردم ،نيروهــاي مردمــي عشــايري ،تجــارب در زمینــه
هــای مختلــف و تحكيــم وحــدت ملــي(رک :تاریــخ دفــاع مقــدس ،منصوری
الریجانــی ،ص 1ـ ،)13شــناخته شــدن چهــره منافقــان و لیبـرال هــا ،توانمنــدی پــر
شــکوه ایــران در رویارویــی بــا ابــر قــدرت هــا ،رشــد شــجره طیبــه جمهــوری
اســامی ایــران (رک :گــذری بــر دو ســال جنــگ ،دفتــر سیاســی ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی ،ص 22و  31ـ  ،)34اتحــاد داخــل کشــور( مبانــی
دفــاع از دیــدگاه امــام خمینــی در دفــاع مقــدس بــا تحلیلــی مقایســه ای ،بنی
لوحــی ،ص ) 53و  ...قــرار مــی گیــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نیــز در ایــن زمینــه مــی فرماینــد « :یکــی از
بــرکات دفــاع هشــت ســاله ما ،همیــن پیشــرفت هــای علمــی و تکنولوژیکی
و ســاخت دقیــق تریــن ابزارهاســت کــه بــا دســت خالــی و بــدون هیــچ
ســابقهای آن هــا را بــه دســت آوردیــم و جــزو موجــودی ملــت ایــران شــده
اســت»)1374/6/29( .
اما پیامدهای به یادماندنی
در کنــار پیامدهایــی کــه تاکنــون ذکــر شــد و اکنــون شــاهد آن هســتیم ،باید
بــه پیامــدی مانــدگار و جاودانــه اشــاره کنیــم کــه بــرای همیشــه در تاریخ این
مــرز و بــوم ثیــت شــده اســت و تصاویــر و ســخنان در زمــان هــای مختلــف
بعــد از جنــگ تحمیلــی گویــای آن اســت.
پیامدهایــی کــه خواننــده بــا خوانــدن آن ،مخاطــب بــا شــنیدنش به فکــر فرو
مــی رود کــه در آن شــرایط چگونــه عــده ای از جــان ،مــال ،خانــواده ،فرزنــد
و هــزاران آرزوی خــود دل بریدنــد و روانــه میــدان عشــق و شــهادت شــدند.

شماری از آثار جنگ تحمیلی
 .1جبهه های معنویت
جنــگ مقولــه چنــد جانبــه ای اســت کــه آثــار مثبــت و منفــی را بــه همــراه دارد .جبهــه جنــگ صحنــه کارزار و محــل رزم و مــکان ســتیز اســت کــه همیــن
آثــار منفــی آن عبــارت اســت از آوارگی ،اســارت ،اشــغال ســرزمین ،ســلب آرامش ،فضــای خشــک و طاقــت فرســای آهنــی و دود و بــاروت چنــان بــا گرمــی راز
و نیازهــای عارفانــه و طــراوت اشــک و لطافــت روح هــای عاشــقانه عطر آگین
شــده بــود کــه انســان نــه خــود را در میــدان رزم بلکــه در فضــای روحانــی و
در صحــن حــرم امــام حســین(ع) در جذبــه ،خلــوص ،زیــارت و دعــا مــی یافت.
(ســیمای وارســتگان ،معصومی گراشــی ،ص)112
مقــام معظــم رهبــری نیــز در ایــن بــاره فرمودنــد « :آن عزتــی ،اعتمــاد بــه
نفســی ،احســاس اقتــداری کــه از ناحیــهی معنویت رزمنــدگان مــا و جامعهی
اســامی مــا احســاس شــد و توانســت آن حادثــهی عجیــب و شــگفتانگیز ـ
یعنــی پیــروزی در دفــاع مقــدس و شکســت نخــوردن در مقابــل تهاجــم ایــن
همــه دشــمن ـ را رقــم بزنــد ،آن خصوصیــات ،آن خصلــت هــا ،بــرای ملــت
مــا ،بــرای کشــور مــا ،یکــی از بزرگتریــن نیازهاســت»)1388/6/24( .
 .2اسوه های جبهه
جبهــه دفــاع مقــدس در زمــان جنــگ و پــس از آن حماســه هایــی آفریــد
و بــه یــادگار گذاشــت .ایــن حماســه بــه جهــات زیــادی بــا حماســه «حــر»
پیونــد خــورده اســت کــه در یــک چشــم بــر هــم زدن از مرز شــقاوت گذشــت
و بــه امــام حســین(ع) پیوســت و تنهــا در یــک لحظــه تاریخــی تصمیــم
گرفــت و از بــن بســت مادیــات و هــر آن چــه رنــگ و بــوی دنیائــی داشــت،

ویژه نامه هفته دفاع مقدس

4

رد شــد( .رک :حســین در بهــار شــهادت ،اصغــری ،ص)5
اســوه هــای شــهادت و رشــادت جبهــه هــای نبــرد آن قــدر فــراوان انــد کــه
در ایــن نوشــتار مجــال پرداختــن بــه آن هــا نیســت .از ایــن رو بــه گوشــه ای
از آن هــا اشــاره مــی شــود.
گوشه ای از نیایش های شهید چمران
از شــهید چمــران در تاریــخ کشــورمان بــه عنــوان یکــی از مجاهــدان نمونــه
و دالور مــردان عرصــه پیــکار نــام بــرده شــده اســت کــه در مناجــات و
ارتباطــش بــا خداونــد ایــن گونــه راز و نیــاز مــی کــرد:
« همیشــه مــی خواســتم کــه شــمع باشــم و بســوزم و نــور بدهــم و نمونه ای
از مبــارزه و کلمــه حــق و مقاومــت در مقابــل ظلم باشــم.
مــی خواســتم همیشــه مظهــر فــداکاری و شــجاعت باشــم و پرچــم شــهادت
را در راه خــدا بــه دوش بکشــم.
مــی خواســتم در دریــای فقــر غوطــه بخــورم و دســت نیــاز بــه ســوی کســی
دراز نکنم.
مــی خواســتم فریــاد شــوم و زمیــن و آســمان را بــا فــداکاری و آســمان و
پایــداری خــود بلرزانــم.
مــی خواســتم میــزان حــق و باطــل باشــم و دروغگویــان و مصلحــت طلبــان
و غــرض ورزان را رســوا کنــم.
مــی خواســتم آن چنــان نمونــه ای در برابــر مــردم بــه وجــود آورم کــه هیــچ و کســانی را کــه بــه هــر دلیــل توانایــی انجــام کار نداشــتند را پــارو مــی کــرد .شهادت و شیرینی
حجتــی بــرای چــپ و راســت نمانــد و طریــق مســتقیم روشــن و صریــح و بــه خاطــر دارم مدتــی قبــل از شــهادتش ،در حــال عبــور از خیابــان ســعید در قســمتی از وصیــت نامــه شــهید ســید جــواد مجــد پــور خطــاب بــه پــدر
معلــوم باشــد و هــر کســی در معرکــه سرنوشــت مــورد امتحــان ســخت قــرار قزویــن بــودم کــه ناگهــان عبــاس را دیــدم .او معلولــی را کــه از هــر دو پــا و مــادرش مــی نویســد « :پــدر و مــادر عزیــزم اگــر در راه خــدا کشــته شــوم،
بگیــرد و راه فــرار بــرای کســی نمانــد .»...
عاجــز بــود و تــوان حرکــت نداشــت ،بــر دوش گرفتــه و بــرای ایــن که شــناخته ناراحــت نباشــید .بلکــه خوشــی کنیــد ،بــر قبــرم نگرییــد ،شــاد باشــید و بــر
( زمــزم عشــق :شــرح مفاهیــم عرفانــی در نیایــش هــای شــهید چمــران ،نشــود ،پارچــه ای نــازک بــر سرکشــیده بــود .مــن او را شــناختم و بــا ایــن گمان مــزارم شــیرینی پخــش کنیــد ( .»...رک :پیــام شــهدا ،واعظــی ،ص)94
منصــوری الریجانــی ،ص 139ـ )140
کــه ،خــدای ناکــرده بــرای بســتگانش حادثــه ای رخ داده ،پیــش او رفتم .ســام
کــردم و بــا شــگفتی پرســیدم :عبــاس چــه اتفاقــی افتــاده؟ بــه کجــا مــی روی؟ کرخه و شهادت و ...
شهید برونسی و جنگ
او کــه از دیــدن مــن غافلگیــر شــده بــود ،اندکــی ایســتاد و گفــت :این پیرمــرد را
كرخه اي معبد ياران خدا
شــهید برونســی بــا شــروع جنــگ تحمیلــی در اولیــن روزهــای جنــگ بــه بــرای اســتحمام بــه حمــام مــی بــرم .او کســی را نــدارد و مدتــی اســت کــه بــه
كرخه اي شاهد اعجاز خدا
جبهــه روی آورد کــه ایــن دوران ،بــرگ زریــن دیگــری در تاریــخ زندگــی او حمــام نرفتــه اســت .بــا دیــدن ایــن صحنــه ،تکانــی خــوردم و در دل ،روح بلنــد
كرخه اي ياد همه خاطره ها
مــی شــود .بــه خاطــر لیاقــت و رشــادت هایــی کــه از خــود نشــان مــی دهــد ،او را تحســین کــردم»( .ســایت شــهداء صالحیــن)
بوي خاك تو شفاي غم ما
مســئولیت هــای مختلفــی را بــه عهــده او مــی گذارنــد کــه آخرین مســئولیت
كرخه اي سينه غم دار زمين
او فرماندهــی تیــپ هجــده جواداالئمــه(ع) اســت کــه قبــل از عملیــات خیبــر شهید فالح هاشمیان و شوق دیدار
عهــده دار آن مــی شــود .ســرانجام در1363/12/23بــه شــهادت رســید .علــی اکبــر رجــب پــور همــرزم شــهید ســید حســن فــاح هاشــمیان نقــل مــی از چه خاموش شدي باز چنين
(خــاک هــای نــرم کوشــک ،عاکــف ،ص)10
کنــد کــه « :آن روز بـرای انجــام عملیــات کربــای پنــج آمــاده مــی شــدیم .ســید كرخه اي همدم عشاق حسين
حســن فــاح هاشــمیان خیلــی تاکیــد داشــت کــه همــه لبــاس نــو بپوشــند .ياوران پدر پير خمين
محرومان در فکر شهید بابایی
اصــرار زیــادش مــرا واداشــت تــا دلیــل آن را بپرســم.
كرخه آيا خبرت هست زما
از میــرزا کــرم زمانــی نقــل شــده اســت کــه شــهید عبــاس بابایی« :همیشــه گفــت« :بایــد بــا لبــاس هــای نــو شــادی مــان را نمایــان ســازیم .لبــاس نــو
ما كه مانديم ز خوبان تو جا
در فکــر مــردم بــی بضاعــت بــوده در فصــل تابســتان بــه ســراغ کشــاورزان پوشــیدن در عملیــات ،عشــق و عالقــه بــه معشــوق را نشــان مــی دهــد» .ســید
كرخه آيا غم ما مي داني
و باغبانــان پیــری کــه ناتــوان بودنــد و وضــع خوبــی نداشــتند ،مــی رفــت و حســن آن قــدر شــوق و ذوق عملیــات داشــت کــه انــگار دارد بــه یــک مجلــس
قصه ماتم ما مي خواني
آنــان را در برداشــت محصوالتشــان یــاری مــی کــرد .زمســتان هــا وقتــی جشــن و شــادی مــی رود» (.افالکیــان خاکــی ،نخعــی ،ص)80
كرخه آيا دل تو سنگ شده
بــرف مــی باریــد پارویــی بــر می داشــت و پشــت بــام خانــه هــای درماندگان
مثل ما سينه تو تنگ شده
كرخه از سوز چه كس سوخته اي
ديده بر راه چه كس دوخته اي

كرخه كو خيمه گاه يارانت
كرخه كو زمزمه قرآنت

كرخه كو راز و نياز سحرت

نيست ديگر ز عزيزان خبرت

كرخه اين درد كه پنهان داري
دانم از هجر عزيزان داري

كرخه رفتند محبان خدا

همه رفتند به نام زهرا (س)

دامنت از چه غمي مي سوزي

دام دل بهر چه كس مي دوزي

باش خاموش به شب هاي دراز

باش در حسرت آواي نماز

(زنده باد کمیل ،مطلق ،ص)86

