
ــدرت  ــات ق ــرای اثب ــزرگ ب ــی ب ــدس، آزمون ــاع مق ــال دف هشــت س
ــای  ــت. روزه ــران اس ــت ای ــروز مل ــداری پی ــت و پای ــان، حقانی ایم
حســاس و سرنوشــت ســاز دفــاع مقــدس، سرشــار از حماســه آفرینــی 
ــن امــت  ــدان ای ــن فرزن ــن و دالورتری ــا و سلحشــوری هــای بهتری ه
اســت. دفــاع مقــدس یکــی از مهــم تریــن مولفــه هــای عینــی اســت 
ــام  ــت. نظ ــکل داده اس ــت را ش ــی مقاوم ــی - عمل ــوم عین ــه مفه ک
ــراق صــدام را  ــب ع ــدرت غال ــی توانســت ق ــوری اســامی زمان جمه
ــه عنــوان مــدل عملــی سیاســت  از بیــن ببــرد کــه »مقاومــت« را ب
ورزی خــود تعریــف کــرد. اگــر تمــام جنــگ تحمیلــی در یــک خــرده 
گفتمــان خاصــه شــود، آن خــرده گفتمــان »مقاومــت« اســت. هفتــه 

دفــاع مقــدس گرامــی بــاد.

هفته دفاع مقدس
وقتــی در تیرمــاه ســال 1358 صــدام حســین پــس از برکنــاری حســن 
البکــر رئیــس جمهــور عــراق شــد وی تحــت تأثیــر اســتکبار جهانی در 
همیــن ســال بــه بهانــه هــای واهــی 84 بــار مرزهــای ایــران اســامی 
را مــورد تعــّرض قــرار مــی دهــد. در اّولیــن تعــرض، نیروهــای بعثــی 
ــه  ــرده و شــش نفــر را ب عــراق بــه دو دهکــده در سردشــت یــورش ب
قتــل رســاندند. پــس از تســخیر النــه جاسوســی، در آبــان مــاه 1358 
نیروهــای عراقــی پاســگاه هــای مــرزی ایــران در پیشــگان، تلخــاب و 
کانــی شــیخ را مــورد حملــه قــرار دادنــد. هــم چنیــن در تیرمــاه ســال 
1359 آشــکار شــد کــه دولــت عــراق مشــّوق یــک توطئــه کودتــای 

ــن  ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــوده اس ــار ب ــاپور بختی ــری ش ــه رهب ــی ب نظام
دولــت عــراق بــه منظــور وارد ســاختن فشــار بیشــتر بــه ایــران دســت 
بــه اخــراج دســته جمعــی ایرانیــان مقیــم آن کشــور زد. هــم چنیــن 
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در شــش مــاه اول ســال 1359، 
ــوری  ــدس جمه ــای مق ــه مرزه ــار ب ــدود 552 ب ــراق ح ــای ع نیروه

اســامی تجــاوز کردنــد.
دولــت عــراق در 26 شــهریورماه 1359، عهدنامــه مــرزی 1975 
ــد از آن،  ــج روز بع ــرد و پن ــو ک ــه لغ ــک جانب ــه طــور ی ــر را ب الجزای
یعنــی در 31 شــهریورماه 1359، پــس از کســب موافقــت واشــنگتن 
ــاک  ــه خ ــا ب ــوا و دری ــن و ه ــق زمی ــترده ای را از طری ــم گس تهاج
مقــّدس جمهــوری اســامی ایــران آغــاز نمــود. در ایــن روز صــدام در 
مقابــل دوربیــن هــای تلویزیونــی جهــان قــرارداد 1975 را مغرورانــه 
پــاره کــرد و بــا توطئــه ای مشــترک و از پیــش برنامــه ریــزی شــده 

ــا ایــران برخاســت. بــه جنــگ ب

تاریخ دفاع مقدس
جنــگ عــراق علیــه ایــران 2887 روز بــه طــول انجامیــد کــه طــی آن 
هــزار روز نبــرد فعــال صــورت گرفــت کــه 793 روز حملــه از ســوی 
ــوده  ــراق ب ــاوز ع ــش متج ــوی ارت ــی و 207 روز از س ــای ایران نیروه
ــای  ــر از نیروه ــزار و 680 نف ــمار381 ه ــگ ش ــول جن ــت. در ط اس
ــارت  ــه اس ــر ب ــزار نف ــدند و 72 ه ــی ش ــا زخم ــته ی ــمن کش دش
ــد هواپیمــا و  ــد. در ایــن 8 ســال 371 فرون ــران در آمدن نیروهــای ای
82 فرونــد هلــی کوپتــر دشــمن منهــدم شد.1700دســتگاه تانــک و 
نفربــر،480 قبضــه تــوپ و ســه هــزار و 363 دســتگاه خــودرو نظامــی 
ــر،532  ــک و نفرب ــتگاه تان ــد و 5758 دس ــران در آم ــت ای ــه غنیم ب
قبضــه تــوپ و 5152 دســتگاه خــودرو نظامــی دشــمن منهــدم شــد. 
جانفشــانی نیروهــای ایــران ســبب شــد تــا ذخایــر ارزی عــراق کــه در 
ــود، پــس از شکســت آنهــا  ابتــدای جنــگ حــدود30 میلیــارد دالر ب
در عملیــات آزاد ســازی خرمشــهر بــه صفــر برســد و پــس از پایــان 
جنــگ ایــن کشــور بیــش از 70 میلیــارد دالر بدهــی داشــته باشــد.

ریشه های جنگ تحمیلی
ــت  ــکا، اولیــن دول ــت بعثــی و آمری ــه رغــم خواســت دول ــران ب در ای
شــیعی شــکل گرفــت. در واقــع، جــدی تریــن ثمــره تفکــر احیاگــری 
ــه را  ــن ضرب ــود و جــدی تری ــر ب اســام در طــول یکصــد ســال اخی
ــت  ــی درخ ــه زد. وقت ــرب، در خاورمیان ــر غ ــه تفک ــه مجموع ــم ب ه
انقــاب بــه ثمــر نشســت و ایــن نهــال ســبز شــد، نشــان داد 

ویژه نامه دفاع مقدس

 پیام تسلیت امام خامنه ای در پی حادثه تروریستی در اهواز/ »دل پرکینه ی تروریست ها نمی تواند اقتدار ملی را تحمل کند«
بسمه تعالی

حادثــه ی تلــخ و تأســفبار شــهادت جمعــی از مــردم عزیزمــان در اهــواز به دســت تروریســت های مــزدور، یــک بــار دیگــر قســاوت و خباثــت 
دشــمنان ملــت ایــران را آشــکار ســاخت.

ایــن مــزدوران قســی القلب کــه بــه روی زن و کــودک و مــردم بی گنــاه آتــش می گشــایند وابســته بــه همــان مدعیــان دروغگــو و ریاکارنــد 
کــه پیوســته دم از حقــوق بشــر می زننــد.

ــه ی  ــه ی توطئ ــا ادام ــت اینه ــد. جنای ــل کن ــای مســلح را تحم ــش نیروه ــی در نمای ــدار مل ــی اقت ــد تجلّ ــان نمی توان ــه ی آن ــای پرکین دل ه
دولت هــای دست نشــانده ی آمریــکا در منطقــه اســت کــه هــدف خــود را ایجــاد ناامنــی در کشــور عزیــز مــا قــرار داده انــد. به کــوری چشــم 
ــر همــه ی دشــمنی ها فائــق خواهــد آمــد. ــران راه شــرافتمندانه و افتخارآمیــز خــود را ادامــه خواهــد داد و ماننــد گذشــته ب ــان ملــت ای آن

اینجانــب تســّا و همــدردی خــود را بــه خانواده هــای ایــن شــهیدان عزیــز عــرض می کنــم و صبــر و ســکینه ی الهــی را بــرای آنــان و علــّو 
ــرای شــهیدان مســألت می نمایــم. درجــات ب

دســتگاه های مســئول اطاعاتــی موظفنــد بــا ســرعت و دقــت دنباله هــای ایــن جنایتــکاران را تعقیــب کننــد و آنــان را بــه ســرپنجه ی مقتــدر 
قضائی کشــور بســپارند.

سّیدعلی خامنه ای
31 شهریور 1397

مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند - مهرماه 97

مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند - مهرماه 97



ســرزمین وجــودی جهــان اســام دارای اســتعداد دیگــری اســت کــه 
ایــن اســتعداد اگــر فعلیــت پیــدا بکنــد، نتیجــه اش چــه عظمــت هــا 
و شــکوفایی هایــی بــرای امــت اســامی و چــه مشــکات و موانعــی 
بــر ســر طــرح هــای اســتعماری و ظالمانــه دولــت هــای غربــی ایجــاد 
خواهــد کــرد. بنابرایــن بعــد از اینکــه دیکتاتــوری در ایــران، ســرنگون 
شــد، فشــار بــر نیروهــای اســامگرا در جهــان اســام و غــرب شــدت 
یافــت. یعنــی شــما بعــد از ایــن، در مصــر فشــاری بــر اســامگرایان 
مــی بینیــد کــه در گذشــته ســابقه نداشــت، در اردن، بحریــن، 

عربســتان و عــراق نیــز همیــن طــور.

جنایت های جنگی صدام
یکــی از صحنــه هــای دردنــاک و در عیــن حــال نمونــه بــارز نقــض 
ــه  ــه هــای مکــرر ب ــراق، حمل ــم بعثــی ع حقــوق بشــر از ســوی رژی
مناطــق مســکونی ایــران اســت کــه »جنــگ شــهر هــا« نامیــده شــده 
ــای  ــه ه ــی در جبه ــی، سیاســی و روان ــی نظام ــس از ناکام اســت. پ
جنــگ، ســردمداران ایــن رژیــم بــا هــدف کســب امتیــازات و تحمیــل 
شــرایط خــود بــه کشــاندن جنــگ بــه شــهر هــا و مناطــق مســکونی 

ــد. مبــادرت ورزیدن
ــک اهــداف  ــلحانه، تفکی ــت از غیرنظامیــان در حمــات مس حمای
نظامــی از غیرنظامــی و تــاش بــرای محــدود ســاختن صدمات ناشــی 
از جنــگ در مناطــق غیرنظامــی، اســاس و مبنــای تدویــن مقــررات و 
قوانیــن مربــوط بــه حقــوق جنــگ اســت؛ امــا دولــت عــراق بــه هیــچ 
یــک از هنجارهــای بیــن المللــی تــن درنمــی داد، حمــات خــود بــه 
شــهر هــا و مــردم بــی دفــاع را افزایــش داد. ســازمان هــا و نهادهــای 
بیــن المللــی نــه تنهــا بــه محکــوم کــردن ایــن نقــض آشــکار قوانیــن 
ــان و آشــکار  ــای پنه ــت ه ــا حمای ــه ب ــد، بلک ــادرت نمــی ورزیدن مب
ــای  ــات ه ــترش عملی ــرای گس ــه را ب ــث، زمین ــم بع ــود از رژی خ

غیرانســانی بــاز مــی گذاشــتند.

ویژگی های دفاع مقدس
ــداری، دالوری و  ــدگار پای ــث مان ــدس، حدی ــاع مق ــال دف ــت س هش
فــداکاری ملتــی اســت کــه در راه دفــاع از مکتــب، انقــاب و میهــن 
اســامی خویــش، قلــه هــای بلنــد رشــادت و شــهادت را درنوردیــد 
ــاکام گذاشــت. تحمیــل  ــه اهــداف خــود ن و دشــمن را در رســیدن ب
ــت  ــاد و حرک ــوج اتح ــن م ــران، دومی ــه ای ــاله ب ــت س ــگ هش جن
ــیار  ــای بس ــتن، به ــرای آزاد زیس ــه ب ــت ک ــی داش ــی را در پ مردمان

پرداختــه بودنــد و در ایــن عرصــه، بــا ایمانشــان چنــان بــه مبــارزات 
ــی شــمار  ــای ب ــرارت ه ــه از دل م ــوی بخشــیدند ک ــد معن خــود بع
جنــگ، ارزش هایــی چــون شــرافت، ایمــان، عشــق، شــجاعت، تدبیــر 
و ایثــار تبلــور یافــت. مرزهــای جنــوب و غــرب کشــور هــر چنــد تــا 
دیرزمانــی بــه قربــان گاه پــاک تریــن فرزنــدان ایــن دیــار بدل گشــت، 
ــی  ــه مکان ــاک را ب ــن خ ــان، ای ــدرت روح واالی آن ــان و ق ــی ایم ول
ــا  ــان در آن ج ــایه حضورش ــروز س ــا ام ــه ت ــرد ک ــل ک ــدس تبدی مق

ــان وام دارد. ــد و خــاک، عطــر خــود را از وجــود آن ــوج مــی زن م

فاع مقدس در آینه آمار و ارقام
آمــار تســلیحاتی و نیــروی نظامــی دو کشــور در آخــر جنــگ بیانگــر 
ــور  ــی دو کش ــروی نظام ــلیحاتی و نی ــری تس ــن نابراب ــی از ای بخش

اســت.
هواپیمــای جنگــی: موجــودی ایــران: 200 فرونــد؛ موجــودی عــراق: 
ــه در  ــی ک ــی و اروپای ــای آمریکای ــد هواپیم ــد + 90 فرون 610 فرون

ــد. ــارس بودن ــج ف ــن کشــورها در خلی ناوهــای ای
ــودی  ــد؛ موج ــران: 300 فرون ــودی ای ــرد(: موج ــر )بالگ ــی کوپت هل
عــراق: 325 فروند+تعــدادی بالگــرد کــه درناوهــای کشــورهای غربــی 

ــود. ــارس ب درخلیــج ف
ایــران: 1050 دســتگاه؛  موجــودی  زرهــی:  و خــودروی  تانــک 

دســتگاه.  6230 عــراق:  موجــودی 
توپخانــه دور بــرد: موجــودی ایــران: 600 دســتگاه؛ موجــودی عــراق: 

3900 دســتگاه.
ــراق:  ــر؛ موجــودی ع ــران: 655000 نف ــی: موجــودی ای ــروی نظام نی

ــر. 800000 نف

ارزش ها در دفاع مقدس
واژه ی »ارزش«، از مصــدر »ارزیــدن« گرفتــه شــده اســت. ایــن لغــت 
ــن  ــک تری ــه نزدی ــددی دارد ک ــف متع ــی، تعاری ــرد اصطاح در کارب
ــار معنایــی خاصــی  آن هــا چنیــن اســت: »ارزش عبــارت اســت از ب
ــی  ــبت م ــا نس ــده ه ــاالت و پدی ــال، ح ــی اعم ــه برخ ــان ب ــه انس ک
ــژه ای  ــگاه و اهمیــت وی ــرای آن هــا در زندگــی خــود جای دهــد و ب
قائــل اســت« )جمشــیدی، 1368، 391(. انســان بــه موجــب اخــاق 
و صفــات خاصــی انســان اســت و ارزش و شــخصیت پیــدا مــی کنــد. 
بــروس کوئــن در تعریــف ارزش هــا چنیــن مــی گویــد: »ارزش هــا، 
ــش  ــگام پرس ــی، هن ــروه اجتماع ــه گ ــد ک ــه داری ان ــای ریش باوره

ــه آن رجــوع  ــوب ب ــال مطل ــا و کم ــدی ه ــا و ب ــی ه ــاره ی خوب درب
مــی کنــد« )کوئــن، 1372، 73(. امــروزه جامعه شناســان بــرای ارزش 
ــن،  ــت یافت ــد: عینی ــی قائلن ــی اصل ــج ویژگ ــدس پن ــاع مق ــای دف ه
ــردم،  ــور در اقشــار خاصــی از م ــودن، تبل ــودن، معاصــر ب تاریخــی ب

ــار معرفتــی خــاص بــودن حامــل ب

مقاومت و ایثار در دفاع مقدس
ــدان  ــا دن ــی ت ــمن بعث ــل دش ــاله در مقاب ــت س ــدس هش ــاع مق دف
مســلح، درخشــان ترین دوره دفــاع از تمامیــت ارضــی و عــزت مــردم 
ــت. در  ــر اس ــال اخی ــول 200 س ــوم، در ط ــرز و ب ــن م ــلمان ای مس
ایــن جنــگ نابرابــر، صــدام بــا پشــتوانه قــدرت هــای جهانــی غربــی 
و شــرقی و همچنیــن کشــورهای عــرب منطقــه، بــه کشــور اســامی 
ــدرت  ــی کشــور و ق ــرایط داخل ــاس ش ــد و براس ــه ور ش ــران حمل ای
نظامــی عــراق و نیــز در ســایه حمایت هــای بــی دریــِغ نظامــی 
کشــورهای غــرب و شــرق و حمایــت هــای مالــی کشــورهای عــرب 
منطقــه از نظــام بعثــی، همــه تحلیــل هــا خبــر از پیــروزی قطعــی 
ارتــش بعثــی در زمانــی کوتــاه می دادنــد. هنگامــی کــه تاریــِخ 
ــران و جنــگ هــای عصــر قاجــار و پــس از آن را بررســی  معاصــر ای
ــران،  ــز ای ــرمندگی و شکســت تحقیرآمی ــا ش ــواره ب ــم، هم ــی کنی م
ــی  ــرزمین های طای ــیعی از س ــای وس ــویم. بخــش ه ــی ش ــه م مواج
ایــران زمیــن در جنــگ هــای 13 ســاله ایــران و روس و در دو قــرارداد 
خفــت بــار و ننگیــن گلســتان و ترکمانچــای از میهــن مــا جــدا شــد 
ــد و در  ــران گرفتن ــتان را از ای ــرات و افغانس ــری ه ــگ دیگ و در جن
ــا در دوره هشــت  ــران جــدا شــد؛ ام ــن از ای ــز بحری ــوی نی دوره پهل
ســاله دفــاع مقــدس، بــا وجــود پشــتیبانی هــای همــه قــدرت هــای 
ــی  ــی، دشــمن نتوانســت حت ــای کشــورهای عرب ــان و کمــک ه جه
یــک وجــب از ایــن ســرزمین را جــدا کنــد و در رســیدن بــه اهدافــش 

ــد. ــاکام مان ن

زن در دفاع مقدس
ــتقیم، در  ــتقیم و غیرمس ــکل، مس ــه دو ش ــان ب ــور زن ــت حض کیفی
ایــن دوران خاصــه مــی گــردد. در شــکل مســتقیم، گرچــه زنــان از 
حضــور در صحنــه و خــط مقــدم معــاف بودنــد ولــی بــا شــروع جنــگ 
ــگان خصوصــاً زن  ــی هم ــت تدافع شــهرها و حمــات موشــکی، حال
هــا بیــش تــر گردیــد، چــون در ایــن رزم بــی امــان از ســوی ارتــش 
عــراق مــورد حملــه ی موشــکی واقــع شــده بودنــد. حتــی در اوایــل 
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ــد  ــزه بودن ــان شــیردل خرمشــهر و سوســنگرد و هوی ــن زن جنــگ، ای
ــه ی دشــمن در کنــار مــردان خــود قــدم  کــه در هجــوم ناجوانمردان
ــمن  ــدن دش ــب ران ــدند و در عق ــر ش ــا درگی ــی ه ــا بعث ــدم ب ــه ق ب
ــان  ــتقیم، زن ــکل غیرمس ــد. در ش ــه نهادن ــم مای ــش ه ــان خوی از ج
ــی  ــا کارهــای خدمات ــه ب ــد کــه چگون ــوی دارن ــن مثن ــت 70 َم حکای
و پشــتیبانی خــود در عقبــه، موجبــات دلگرمــی رزمنــدگان را فراهــم 

ــد. نمودن

دفاع مقدس در سیره و کالم امام و رهبری
ــا یــک مملکــت آشــفته کــه منــزوی  صــدام گمــان مــی کــرد کــه ب
ــا او را در  ــد ی ــرده ان ــه او ک ــا پشــت ب ــت ه شــده اســت و همــه دول
ــوای  ــه ق ــا ن ــت و م ــده اس ــرف ش ــد ط ــته ان ــادی گذاش ــار اقتص فش
ــاد و  ــرگ جه ــاز و ب ــه س ــم و ن ــی داری ــه انتظام ــم و ن ــی داری نظام
ــد ســاعت  ــا چن ــرد ب ــی ک ــان م ــرد و گم ــان ک ــگ.او همچــو گم جن
ــا  ــگ م ــود. جن ــل از خــدا ب ــرد.او غاف ــد ک ــح خواه ــم فت ــران را ه ته
دفــاع اســت هجــوم نیســت و جنــگ دفاعــی از تکلیــف هــای شــرعی 
و وجدانــی و نفســانی همــه اســت. و مــا ایســتاده ایــم در مقابــل دفــاع 
ــم.  ــر مهاج ــل ه ــز در مقاب ــاع از اســام عزی ــان و دف از کشــور خودم
ــم،  ــدرت ک ــد ق ــی خواه ــد، م ــدرت باش ــر ق ــد اب ــی خواه ــم م مهاج
ــم از  ــاع کنی ــا نیســت.ما واجــب اســت برایمــان دف ــی در نظــر م فرق
نوامیــس اســام و نوامیــس خودمــان و دفــاع کنیــم از کشــور اســامی 
خودمــان و تــا مادامــی کــه در حــال دفــاع هســتیم، بــا هــر قدرتــی 
کــه بخواهــد هجمــه بکنــد بــر مــا، مقابلــه مــی کنیــم و هیــچ هــراس 
ــرد  ــی ک ــال م ــه انســان خی ــود ک ــک مســأله ای ب ــگ ی ــم. جن نداری
کــه یــک هائلــه ای اســت بــرای مــا و یــک مســأله ای اســت بســیار 
مهــم لکــن معلــوم شــد کــه منافعــش بیشــتر از ضررهایــش بــود، آن 
ــد و آن  ــدا ش ــرها پی ــه قش ــن هم ــگ، بی ــر جن ــه در اث ــجامی ک انس
معنــای روحانــی و معنــوی ای کــه در خــود ســربازان عزیــز از ارتــش 
ــه نمایــش گذاشــته شــد و آن روح  و ژاندارمــری و ســپاه پاســداران ب
تعاونــی کــه در همــه ملــت از زن و مــرد در سرتاســر کشــور تحقــق 
پیــدا کــرد، بــه دنیــا فهمانــد کــه ایــن مســأله ای کــه در ایــران اســت 
بــا همــه مســائل جداســت.اینجا از بــاب اینکــه اصــل نهضــت را خــود 
ــه دســت خــود ملــت شــد،  ــه ثمــر رســاندنش هــم ب ملــت کــرد و ب
چیزهائــی کــه بــر ضــد ایــن نهضــت و بــر ضــد ایــن انقــاب اســت، 
بــاز بــه دســت خــود ملــت از ســر راه برداشــته مــی شــود و انشــاء اهلل 

ایــن هــم بــه زودی حــل خواهــد شــد.

خاطراتی از دفاع مقدس
ــود کــه از جهــاد ســازندگی برگــه  ــات فتــح المبیــن ب قبــل از عملی
مأموریــت گرفتــم. گفتــه بودنــد بــا هــر وســیله ای کــه مــی توانــی بــه 
پــادگان حمیدیــه بــرو؛ چــون تمــام جهادگــران جهــاد دامغــان آنجــا 
مســتقر شــده انــد. تــا اهــواز بــا قطــار و از آنجــا پشــت یــک ماشــین 
در حرکــت بــودم. دلــم گرفتــه بــود. بــا خــود فکــر مــی کــردم حداقل 
ــا دیگــران آشــنا شــوم؛  ــا ب ــه مــن ســخت مــی گــذرد ت یــک مــاه ب
ولــی اشــتباه مــی کــردم. بچــه هــای جهــاد چنــان برخــورد محبــت 
ــا یکدیگــر آشــنا هســتیم. ســراغ  ــی ســالها ب ــد کــه گوی ــز کردن آمی
مســئول را گرفتــم. گفتنــد: فعــًا بــرادر حســن بیگــی اســت. پیــش 
ــرم و  ــت بگی ــدن او نوب ــرای دی ــاً بایســتی ب ــم: حتم ــی گفت ــود م خ
منتظــر شــوم؛ امــا ایــن طــور نبــود. آقــای حســن بیگــی چنــان ســاده 
برخــورد مــی کــرد کــه فکــر مــی کردیــم یکــی از بچــه هــای ســادة 
جهــاد اســت. برگــة مأموریــت را نشــانش دادم. گفــت: بــرو ســوار آن 
تویوتــا شــو! در طــول راه چنــان بــا محبــت برخــورد کــرد کــه فکــر 
مــی کــردم در منــزل خــود هســتم. فقــط روز اول نبــود. در تمــام آن 
مــدت و در تمــام طــول مأموریــت جــّو حاکــم، جــو دوســتی و محبــت 
بــود. رده بــاال و رده پاییــن، نیــروی ســاده و مســئول، زانــو بــه زانــو 
ــا هــم از یــک غــذا تنــاول مــی  ســر یــک ســفره مــی نشســتند و ب
کردنــد. و غالبــاً غذایــی ســاده مثــل: نــان، پیــاز، ماســت بــود. آنجــا 
فــرد بــی کار نداشــتیم. و کســی تماشــاگر نبــود. بارهــا مــی دیدیــم 
فــان مســئول محــور، پابــه پــای مــا مشــغول کار اســت. هــر جــا کــه 
ــم  ــر آن، مســئولین ه ــاران و غی ــر ب ــا، زی ــا گرم ــرما ی ــم، در س بودی
بودنــد. هیــچ کــس از ســاعت کار و شــیفت کاری صحبــت نمــی کــرد. 
اگــر نوبــت کارِی تــو بــود و خــواب مــی مانــدی، هیــچ کــس بیــدارت 
نمــی کــرد تــا بگویــد نوبــت و شــیفت توســت. روزگار غریبــی بــود، 

غریــب و شــیرین.

تبلیغ و ترویج فرهنگ دفاع مقدس
ــگ  ــاعه فرهن ــخ و اش ــوح تاری ــر ل ــا ب ــه ه ــدگاری حماس ــزان مان می
ــه  ــت ک ــی اس ــرو تاش ــی درگ ــای آت ــل ه ــه نس ــا ب ــه ه آن حماس
بازمانــدگان و شــاهدان صحنــه هــای حــوادث آن حماســه هــا بــرای 
ترســیم آن انجــام مــی دهنــد و شــرح حماســه هــا را بــه زبــان قلــم، 
ــی و  ــن بازگوی ــد، ای ــی گوین ــاز م ــدگان ب ــرای آین ــر ب ــان و هن بی
تشــریح حــوادث حماســه هــا در دل خــود حداقــل 3 مزیــت شــاخص 

ــده را داراســت: و عم
اول اینکــه: نســل هــا را بــا حماســه هــا و حــوادث زمانشــان بــه هــم 

پیونــد مــی دهــد.
دوم اینکه: از تکرار تجربیات همدیگر بی نیاز می سازد.

و ســوم اینکــه: بــار تکالیفــی را کــه از نســل پیــش برجــای مانــده و 
راهــی کــه هنــوز بــه تمــام طــی نشــده اســت را بــه نســل بعــد از آن 
بــاز مــی تمایانــد. مشــهور اســت کــه مــی گوینــد هــر حماســه ای از 
دو جــزء یــا دو مرحلــه مهــم تشــکیل یافتــه اســت. جــزء اول حماســه 
ســازی اســت کــه در میــدان مبــارزه حاصــل مــی شــود، جــزء دوم 
ــر  ــه اخی ــن وظیف ــه ای ــام رســانی حماســه هاســت ک ــر پی ــم ت و مه
ــوص  ــا و بخص ــه ه ــن حماس ــه در حی ــت ک ــی اس ــده گروه ــر عه ب
پــس از پایــان مرحلــه اول و بــرای بــرآورده کــردن ســه هــدف فــوق 
الذکــر بعــد از هــر حماســه ای ســاح عــوض مــی کننــد و در حالــی 
ــته  ــوادث گذش ــای ح ــود را از فض ــا خ ــل آن دارد ت ــه می ــه جامع ک
ــا  ــد و جــدی را ســامان مــی دهنــد. ت دور ســازد. ســاز و کاری جدی
ــزل  ــر من ــه س ــا را ب ــه ه ــهیدان حماس ــام ش ــه تم ــد راه نیم بتوانن

مقصــود برســانند.

سینمای دفاع مقدس
در بــرش تاریــخ معاصــر کشــور، هشــت ســال دفــاع مقــدس از دوره 
هــای مهــم و تأثیرگــذاری اســت کــه در ابعــاد مختلــف تحوالتــی را 
ــوغ و  ــرای بل ــا ب ــود؛ ام ــخ ب ــد تل ــر چن ــه ه ــی ک ــرد؛ دوران ایجــاد ک
ــه  ــذاری را ب ــه اثرگ ــن روی ــود. ای ــامی الزم ب ــه ی اس ــل جامع تکام
ــه  ــازی ب ــم س ــینما و فیل ــر س ــای هن ــوان در فض ــی ت ــوص م خص
خوبــی مشــاهده کــرد، مســأله ی جنــگ و دفــاع مقــدس بــه دلیــل 
تحمیلــی بــودن آن و مطــرح شــدن مســأله ی دفــاع و حفــظ نامــوس 
ــم ســازان و هنرمنــدان  ــا تمامــی فیل ــود ت و مملکــت باعــث شــده ب
ــا  ــا ایــن مســأله درگیــر شــوند؛ چــرا کــه جنــگ ب بــه هــر شــکلی ب
ــود؛ از زن و  ــورده ب ــد خ ــه پیون ــردم جامع ــی م ــوه زندگ ــام وج تم
بچــه گرفتــه تــا پیــر و جــوان همگــی خواســته و ناخواســته درگیــر 
مســأله ی جنــگ و حمــات دشــمن بودنــد کــه بــه نوعــی بــا زندگــی 
روزمــره ی آنــان پیونــد خــورده بــود و فیلــم ســازان و هنرمنــدان اگــر 
ــه دلیــل  ــاع مقــدس را هــم نداشــتند ب ــان هــای دف دغدغــه ی آرم

ــا ایــن مســأله بــه ایــن موضــوع پرداختنــد. مواجــه بــودن ب

ادبیات دفاع مقدس

مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند - مهرماه 97



ــخ  ــدس در تاری ــاع مق ــات دف ــد ادبی ــی توان ــه م ــی ک ــت های از مزیّ
ــازی«  ــت »سندس ــد مزیّ ــته باش ــامی داش ــاب اس ــکوهمند انق ش
اســت کــه امــروزه ادبیــات عــاوه بــر جــذب مخاطبیــن خــود و اقنــاع 
نویســندگان و پــر کــردن اوقــات فراغــت خواننــدگان و فعــال نمــودن 
ــندی  ــوان س ــه عن ــد ب ــی توان ــری م ــی و هن ــای فرهنگ ــه ه زمین
غیرقابــل انــکار از ادبیــات و تاریــخ ایــن کشــور بــرای آینــدگان باقــی 
بمانــد. آینــدگان مــی تواننــد حســب عاقــه و اشــتیاق و نیــاز خــود از 
آن بهــره جوینــد و مطالــب مفیــدی را از آن اســتخراج نماینــد و یــا 
ــی، اســنادی هســتند کــه در صــورت  ــن اســناد ادب ــد. ای الگــو بگیرن
ــه  ــی ک ــتند. در صورت ــتفاده هس ــتناد و اس ــل اس ــم قاب ــف ه تحری
ــی و موشــکافی و  ــر متــون ادب ــی ب ــا تورق ــف باشــد ب ــا تحری ــوأم ب ت
ــا آثــار دیگــران مــی تــوان  نقــادی و تحلیــل محتــوا و مقایســه ای ب
ــا چــه حــّد ادبیــات  ــرد و دریافــت کــه ت ــه حقیقــت آن اثــر پــی ب ب
مذکــور در بیــان رخدادهــا، حــوادث و جریــان هــای زندگــی پیرامونی 
نویســنده صــادق و وفــادار بــوده اســت. در ایــن صــورت مایــه عبرت و 
خجلــت پدیدآورنــدگان آثــار مزبــور در همــه اعصــار خواهــد بــود. امــا 
ــا خــود در  از آنجایــی کــه نویســندگان ادبیــات دفــاع مقــدس عمدت
کــوران حــوادث جبهــه و جنــگ قــرار گرفتــه انــد و از شــمیم کــوی 
ــده  ــات گردی ــر دچــار لغــزش و تحریف ــد کمت ــار نفــس کشــیده ان ی
ــه  ــام و اســتفاده بهین ــال پی ــدرت انتق ــان و ق ــر در بی ــی اگ ــد، حت ان
ــم و  ــا قصــوری ک ــری از کلمــات و ماجراه ــای بکارگی ــت ه از خاقی

بیــش داشــته انــد، در بیــان مفاهیــم صــادق بــوده انــد.

محرم در جبهه ها
بي شــک فرهنــگ عاشــورا در ایجــاد و تــداوم انقــاب اســامي تأثیــر 
ــه فرمایــش حضــرت امــام خمینــي )ره( مــا هــر  ــراوان داشــته و ب ف
چــه داریــم از محــرم و صفــر اســت بــراي پــي بــردن بــه عمــق تأثیــر 
فرهنــگ عاشــورا در دفــاع مقــدس بایــد جلوه هــا و یادگارهــاي دفــاع 
مقــدس یعنــي وصیتنامه هــا، نوشــته ها و خاطــرات شــهدا همچنیــن 

تابلوهــاي جبهــه و جنــگ، اســامي اماکــن، مقرهــا، ســنگرها، 
مناطــق عملیاتــي و محورهــا، لشــکرها گردان هــا، گروهان هــا و 
ــا و شــعرها و شــعارهاي  ــز عملیات ه ــا و رم علي الخصــوص عملیات ه

جنــگ را مطالعــه و بررســي کــرد.
بــا بررســي اینگونــه مصادیــق و آثــار بــه جــا مانــده از دفــاع مقــدس 
بــه ایــن نتیجــه مــي رســیم کــه جبهه هــاي دفــاع مقــدس همچــون 
چشــمه هایي بودنــد کــه از قله هــاي مرتفــع کربــا سرچشــمه 
ــا  ــاک کرب ــر خ ــورا ب ــه در روز عاش ــي ک ــي خون ــد و گوی مي گرفتن

ــود. ــده جــاري ب ــان رزمن ــان و جوان ــد در رگ هــاي نوجوان چکی
پیشــاني بندهــا و لبــاس نوشــته ها حکایــت از آرمان هــاي رزمنــدگان 
بــود کــه زینــت بخــش پیشــاني و لبــاس آن هــا بــود. عباراتــي ماننــد 
ــا حســین شــهید، مســافر  ــا، ی ــر کرب ــا حســین، زائ ــدا...، ی ــا اباعب ی
ــا  ــارت ی ــا زی ــدا...، ی ــا اباعب ــک ی ــین، لبی ــارات الحس ــا لث ــا، ی کرب
شــهادت، یــا زینــب )س(، فــداي لــب تشــنه حســین، کربــا کربــا 

ــم و ... ــم مي آیی ــا داری م
در طــول جاده هــا و مســیرها عباراتــي در تابلوهــا نوشــته شــده بــود 
ــد  ــي مانن ــود. عبارات ــدگان ب ــود رزمن ــد و مقص ــي از مقص ــه حاک ک
ــن  ــل م ــم، ه ــم رزمنده ای ــا زنده ای ــارا...، ت ــا ث ــه، ی ــات منا الذل هیه

ــن  ــلم لم ــي س ــار، ان ــوب الع ــن رک ــي م ــوت اول ــي، الم ــر ینصرن ناص
ــا را  ــا کرب ســالمکم و حــرب لمــن حاربکــم، گاهــي تابلوهــا فاصلــه ت

ــده و ... ــا راهــي نمان ــا کرب ــًا ت نشــان مــي داد مث
ــي  ــه تداع ــف حضــور داشــتند ک ــرد از ســنین مختل ــاي نب در جبهه ه
ــي  ــود. ســیماي پیران ــام حســین ب ــاران ام ــف ی ــده، ســنین مختل کنن
ــرد،  ــي مي ک ــر را تداع ــن مظاه ــد حبیب اب ــه مي جنگیدن ــه در جبه ک
نوجوانــان بــه حضــرت قاســم تشــبیه مي شــدند. ســرداران بــه حضــرت 
ابوالفضــل و جوانــان بــه حضــرت علي اکبــر و مــادران شــهید صبــوري 
ــات  ــه در حم ــي ک ــي کودکان ــد حت ــب مي آموختن ــرت زین را از حض
ــبیه  ــر تش ــرت علي اصغ ــه حض ــیدند ب ــهادت مي رس ــه ش ــي ب هوای

مي شــدند.
ــارت  ــي، زی ــد عاشــورا، روضه خوان ــي همانن زیســتن و تنفــس در فضای
ــا را  ــر کرب ــا تصوی ــا و زیارت ه ــن یاده ــر روز ای ــرار ه ــورا و تک عاش

ــي داد. ــرار م ــدگان ق ــن و احســاس رزمن ــل چشــم و ذه مقاب
صــداي دلنشــین مداحــان اهــل بیــت ماننــد حــاج صــادق آهنگــران 
بســیار شــورانگیز و عامــل فضــاي حماســي همــراه بــا معنویــت 
ــي  ــر فراوان ــزم راســخ بســیجیان تأثی ــود و در ع ــگ عاشــورایي ب فرهن
ــود،  ــده ب ــان خوان ــه ایش ــي ک ــه های ــب نوح ــه اغل ــوري ک ــت. ط داش

ــد. ــظ مي خواندن ــدس از حف ــاع مق ــدگان دف رزمن
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