ویژه نامه دفاع مقدس
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نظامــی بــه رهبــری شــاپور بختیــار بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن
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
نیروهــای عــراق حــدود  552بــار بــه مرزهــای مقــدس جمهــوری
اســامی تجــاوز کردنــد.
دولــت عــراق در  26شــهریورماه  ،1359عهدنامــه مــرزی 1975
الجزایــر را بــه طــور یــک جانبــه لغــو کــرد و پنــج روز بعــد از آن،
یعنــی در  31شــهریورماه  ،1359پــس از کســب موافقــت واشــنگتن
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تهاجــم گســترده ای را از طریــق زمیــن و هــوا و دریــا بــه خــاک
پیام تسلیت امام خامنهای در پی حادثه تروریستی در اهواز« /دل پرکینهی تروریستها نمیتواند اقتدار ملی را تحمل کند»
ـدس جمهــوری اســامی ایــران آغــاز نمــود .در ایــن روز صــدام در
مقـ ّ
بسمهتعالی
مقابــل دوربیــن هــای تلویزیونــی جهــان قــرارداد  1975را مغرورانــه
حادثـهی تلــخ و تأســفبار شــهادت جمعــی از مــردم عزیزمــان در اهــواز بهدســت تروریسـتهای مــزدور ،یــک بــار دیگــر قســاوت و خباثــت پــاره کــرد و بــا توطئــه ای مشــترک و از پیــش برنامــه ریــزی شــده
دشــمنان ملــت ایــران را آشــکار ســاخت.
بــه جنــگ بــا ایــران برخاســت.
ایــن مــزدوران قس ـیالقلب کــه ب ـهروی زن و کــودک و مــردم بیگنــاه آتــش میگشــایند وابســته بــه همــان مدعیــان دروغگــو و ریاکارنــد
کــه پیوســته دم از حقــوق بشــر میزننــد.
تاریخ دفاع مقدس
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جنــگ عــراق علیــه ایــران  2887روز بــه طــول انجامیــد کــه طــی آن
دولتهــای دستنشــاندهی آمریــکا در منطقــه اســت کــه هــدف خــود را ایجــاد ناامنــی در کشــور عزیــز مــا قــرار دادهانــد .بهکــوری چشــم هــزار روز نبــرد فعــال صــورت گرفــت کــه  793روز حملــه از ســوی
آنــان ملــت ایــران راه شــرافتمندانه و افتخارآمیــز خــود را ادامــه خواهــد داد و ماننــد گذشــته بــر هم ـهی دشــمنیها فائــق خواهــد آمــد .نیروهــای ایرانــی و  207روز از ســوی ارتــش متجــاوز عــراق بــوده
ّ
اینجانــب تســا و همــدردی خــود را بــه خانوادههــای ایــن شــهیدان عزیــز عــرض میکنــم و صبــر و ســکینهی الهــی را بــرای آنــان و عل ـ ّو اســت .در طــول جنــگ شــمار 381هــزار و  680نفــر از نیروهــای
درجــات بــرای شــهیدان مســألت مینمایــم.
دشــمن کشــته یــا زخمــی شــدند و  72هــزار نفــر بــه اســارت
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دســتگاههای مســئول اطالعاتــی موظفنــد بــا
نیروهــای ایــران در آمدنــد .در ایــن  8ســال  371فرونــد هواپیمــا و
قضائی کشــور بســپارند.
 82فرونــد هلــی کوپتــر دشــمن منهــدم شد1700.دســتگاه تانــک و
سیدعلی خامنهای
ّ
 31شهریور  1397نفربــر 480،قبضــه تــوپ و ســه هــزار و  363دســتگاه خــودرو نظامــی
بــه غنیمــت ایــران در آمــد و  5758دســتگاه تانــک و نفربــر532،
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،آزمونــی بــزرگ بــرای اثبــات قــدرت
قبضــه تــوپ و  5152دســتگاه خــودرو نظامــی دشــمن منهــدم شــد.
ایمــان ،حقانیــت و پایــداری پیــروز ملــت ایــران اســت .روزهــای هفته دفاع مقدس
جانفشــانی نیروهــای ایــران ســبب شــد تــا ذخایــر ارزی عــراق کــه در
حســاس و سرنوشــت ســاز دفــاع مقــدس ،سرشــار از حماســه آفرینــی وقتــی در تیرمــاه ســال  1358صــدام حســین پــس از برکنــاری حســن
ابتــدای جنــگ حــدود 30میلیــارد دالر بــود ،پــس از شکســت آنهــا
هــا و سلحشــوری هــای بهتریــن و دالورتریــن فرزنــدان ایــن امــت البکــر رئیــس جمهــور عــراق شــد وی تحــت تأثیــر اســتکبار جهانی در
در عملیــات آزاد ســازی خرمشــهر بــه صفــر برســد و پــس از پایــان
اســت .دفــاع مقــدس یکــی از مهــم تریــن مولفــه هــای عینــی اســت همیــن ســال بــه بهانــه هــای واهــی  84بــار مرزهــای ایــران اســامی
جنــگ ایــن کشــور بیــش از  70میلیــارد دالر بدهــی داشــته باشــد.
ـرض قــرار مــی دهــد .در ا ّولیــن تعــرض ،نیروهــای بعثــی
کــه مفهــوم عینــی  -عملــی مقاومــت را شــکل داده اســت .نظــام را مــورد تعـ ّ
ریشه های جنگ تحمیلی
جمهــوری اســامی زمانــی توانســت قــدرت غالــب عــراق صــدام را عــراق بــه دو دهکــده در سردشــت یــورش بــرده و شــش نفــر را بــه
در ایــران بــه رغــم خواســت دولــت بعثــی و آمریــکا ،اولیــن دولــت
از بیــن ببــرد کــه «مقاومــت» را بــه عنــوان مــدل عملــی سیاســت قتــل رســاندند .پــس از تســخیر النــه جاسوســی ،در آبــان مــاه 1358
شــیعی شــکل گرفــت .در واقــع ،جــدی تریــن ثمــره تفکــر احیاگــری
ورزی خــود تعریــف کــرد .اگــر تمــام جنــگ تحمیلــی در یــک خــرده نیروهــای عراقــی پاســگاه هــای مــرزی ایــران در پیشــگان ،تلخــاب و
اســام در طــول یکصــد ســال اخیــر بــود و جــدی تریــن ضربــه را
گفتمــان خالصــه شــود ،آن خــرده گفتمــان «مقاومــت» اســت .هفتــه کانــی شــیخ را مــورد حملــه قــرار دادنــد .هــم چنیــن در تیرمــاه ســال
هــم بــه مجموعــه تفکــر غــرب ،در خاورمیانــه زد .وقتــی درخــت
 1359آشــکار شــد کــه دولــت عــراق مش ـ ّوق یــک توطئــه کودتــای
دفــاع مقــدس گرامــی بــاد.
انقــاب بــه ثمــر نشســت و ایــن نهــال ســبز شــد ،نشــان داد
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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 مشــکالت 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
حقــوق بشــر از ســوی رژیــم بعثــی عــراق ،حملــه هــای مکــرر بــه
مناطــق مســکونی ایــران اســت کــه «جنــگ شــهر هــا» نامیــده شــده
اســت .پــس از ناکامــی نظامــی ،سیاســی و روانــی در جبهــه هــای
جنــگ ،ســردمداران ایــن رژیــم بــا هــدف کســب امتیــازات و تحمیــل
شــرایط خــود بــه کشــاندن جنــگ بــه شــهر هــا و مناطــق مســکونی
مبــادرت ورزیدنــد.
حمایــت از غیرنظامیــان در حمــات مســلحانه ،تفکیــک اهــداف
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
مبــادرت نمــی ورزیدنــد ،بلکــه بــا حمایــت هــای پنهــان و آشــکار
خــود از رژیــم بعــث ،زمینــه را بــرای گســترش عملیــات هــای
غیرانســانی بــاز مــی گذاشــتند.
ویژگی های دفاع مقدس
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،حدیــث مانــدگار پایــداری ،دالوری و
فــداکاری ملتــی اســت کــه در راه دفــاع از مکتــب ،انقــاب و میهــن
اســامی خویــش ،قلــه هــای بلنــد رشــادت و شــهادت را درنوردیــد
و دشــمن را در رســیدن بــه اهــداف خــود نــاکام گذاشــت .تحمیــل
جنــگ هشــت ســاله بــه ایــران ،دومیــن مــوج اتحــاد و حرکــت
مردمانــی را در پــی داشــت کــه بــرای آزاد زیســتن ،بهــای بســیار

دربــاره ی خوبــی هــا و بــدی هــا و کمــال مطلــوب بــه آن رجــوع
مــی کنــد» (کوئــن .)73 ،1372 ،امــروزه جامعه شناســان بــرای ارزش
هــای دفــاع مقــدس پنــج ویژگــی اصلــی قائلنــد :عینیــت یافتــن،
تاریخــی بــودن ،معاصــر بــودن ،تبلــور در اقشــار خاصــی از مــردم،
حامــل بــار معرفتــی خــاص بــودن

پرداختــه بودنــد و در ایــن عرصــه ،بــا ایمانشــان چنــان بــه مبــارزات
خــود بعــد معنــوی بخشــیدند کــه از دل مــرارت هــای بــی شــمار
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،
ولــی ایمــان و قــدرت روح واالی آنــان ،ایــن خــاک را بــه مکانــی
مقــدس تبدیــل کــرد کــه تــا امــروز ســایه حضورشــان در آن جــا مقاومت و ایثار در دفاع مقدس
دفــاع مقــدس هشــت ســاله در مقابــل دشــمن بعثــی تــا دنــدان
مــوج مــی زنــد و خــاک ،عطــر خــود را از وجــود آنــان وام دارد.
مســلح ،درخشــانترین دوره دفــاع از تمامیــت ارضــی و عــزت مــردم
مســلمان ایــن مــرز و بــوم ،در طــول  200ســال اخیــر اســت .در
فاع مقدس در آینه آمار و ارقام
آمــار تســلیحاتی و نیــروی نظامــی دو کشــور در آخــر جنــگ بیانگــر ایــن جنــگ نابرابــر ،صــدام بــا پشــتوانه قــدرت هــای جهانــی غربــی
بخشــی از ایــن نابرابــری تســلیحاتی و نیــروی نظامــی دو کشــور و شــرقی و همچنیــن کشــورهای عــرب منطقــه ،بــه کشــور اســامی
ایــران حملــه ور شــد و براســاس شــرایط داخلــی کشــور و قــدرت
اســت.
دریــغ نظامــی
هواپیمــای جنگــی :موجــودی ایــران 200 :فرونــد؛ موجــودی عــراق :نظامــی عــراق و نیــز در ســایه حمایتهــای بــی
ِ
 610فرونــد  90 +فرونــد هواپیمــای آمریکایــی و اروپایــی کــه در کشــورهای غــرب و شــرق و حمایــت هــای مالــی کشــورهای عــرب
منطقــه از نظــام بعثــی ،همــه تحلیــل هــا خبــر از پیــروزی قطعــی
ناوهــای ایــن کشــورها در خلیــج فــارس بودنــد.
تاریــخ
هلــی کوپتــر (بالگــرد) :موجــودی ایــران 300 :فرونــد؛ موجــودی ارتــش بعثــی در زمانــی کوتــاه میدادنــد .هنگامــی کــه
ِ
عــراق 325 :فروند+تعــدادی بالگــرد کــه درناوهــای کشــورهای غربــی معاصــر ایــران و جنــگ هــای عصــر قاجــار و پــس از آن را بررســی
مــی کنیــم ،همــواره بــا شــرمندگی و شکســت تحقیرآمیــز ایــران،
درخلیــج فــارس بــود.
تانــک و خــودروی زرهــی :موجــودی ایــران 1050 :دســتگاه؛ مواجــه مــی شــویم .بخــش هــای وســیعی از ســرزمینهای طالیــی
ایــران زمیــن در جنــگ هــای  13ســاله ایــران و روس و در دو قــرارداد
موجــودی عــراق 6230 :دســتگاه.
توپخانــه دور بــرد :موجــودی ایــران 600 :دســتگاه؛ موجــودی عــراق :خفــت بــار و ننگیــن گلســتان و ترکمانچــای از میهــن مــا جــدا شــد
و در جنــگ دیگــری هــرات و افغانســتان را از ایــران گرفتنــد و در
 3900دســتگاه.
نیــروی نظامــی :موجــودی ایــران 655000 :نفــر؛ موجــودی عــراق :دوره پهلــوی نیــز بحریــن از ایــران جــدا شــد؛ امــا در دوره هشــت
ســاله دفــاع مقــدس ،بــا وجــود پشــتیبانی هــای همــه قــدرت هــای
 800000نفــر.
جهــان و کمــک هــای کشــورهای عربــی ،دشــمن نتوانســت حتــی
یــک وجــب از ایــن ســرزمین را جــدا کنــد و در رســیدن بــه اهدافــش
ارزش ها در دفاع مقدس
واژه ی «ارزش» ،از مصــدر «ارزیــدن» گرفتــه شــده اســت .ایــن لغــت نــاکام مانــد.
در کاربــرد اصطالحــی ،تعاریــف متعــددی دارد کــه نزدیــک تریــن
آن هــا چنیــن اســت« :ارزش عبــارت اســت از بــار معنایــی خاصــی زن در دفاع مقدس
کــه انســان بــه برخــی اعمــال ،حــاالت و پدیــده هــا نســبت مــی کیفیــت حضــور زنــان بــه دو شــکل ،مســتقیم و غیرمســتقیم ،در
دهــد و بــرای آن هــا در زندگــی خــود جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای ایــن دوران خالصــه مــی گــردد .در شــکل مســتقیم ،گرچــه زنــان از
قائــل اســت» (جمشــیدی .)391 ،1368 ،انســان بــه موجــب اخــاق حضــور در صحنــه و خــط مقــدم معــاف بودنــد ولــی بــا شــروع جنــگ
و صفــات خاصــی انســان اســت و ارزش و شــخصیت پیــدا مــی کنــد .شــهرها و حمــات موشــکی ،حالــت تدافعــی همــگان خصوصــاً زن
بــروس کوئــن در تعریــف ارزش هــا چنیــن مــی گویــد« :ارزش هــا ،هــا بیــش تــر گردیــد ،چــون در ایــن رزم بــی امــان از ســوی ارتــش
باورهــای ریشــه داری انــد کــه گــروه اجتماعــی ،هنــگام پرســش عــراق مــورد حملــه ی موشــکی واقــع شــده بودنــد .حتــی در اوایــل
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جنــگ ،ایــن زنــان شــیردل خرمشــهر و سوســنگرد و هویــزه بودنــد
کــه در هجــوم ناجوانمردانــه ی دشــمن در کنــار مــردان خــود قــدم
بــه قــدم بــا بعثــی هــا درگیــر شــدند و در عقــب رانــدن دشــمن
از جــان خویــش هــم مایــه نهادنــد .در شــکل غیرمســتقیم ،زنــان
حکایــت َ 70مــن مثنــوی دارنــد کــه چگونــه بــا کارهــای خدماتــی
و پشــتیبانی خــود در عقبــه ،موجبــات دلگرمــی رزمنــدگان را فراهــم
نمودنــد.
دفاع مقدس در سیره و کالم امام و رهبری
صــدام گمــان مــی کــرد کــه بــا یــک مملکــت آشــفته کــه منــزوی
شــده اســت و همــه دولــت هــا پشــت بــه او کــرده انــد یــا او را در
فشــار اقتصــادی گذاشــته انــد طــرف شــده اســت و مــا نــه قــوای
نظامــی داریــم و نــه انتظامــی داریــم و نــه ســاز و بــرگ جهــاد و
جنــگ.او همچــو گمــان کــرد و گمــان مــی کــرد بــا چنــد ســاعت
تهــران را هــم فتــح خواهــد کــرد.او غافــل از خــدا بــود .جنــگ مــا
دفــاع اســت هجــوم نیســت و جنــگ دفاعــی از تکلیــف هــای شــرعی
و وجدانــی و نفســانی همــه اســت .و مــا ایســتاده ایــم در مقابــل دفــاع
از کشــور خودمــان و دفــاع از اســام عزیــز در مقابــل هــر مهاجــم.
مهاجــم مــی خواهــد ابــر قــدرت باشــد ،مــی خواهــد قــدرت کــم،
فرقــی در نظــر مــا نیســت.ما واجــب اســت برایمــان دفــاع کنیــم از
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
نداریــم .جنــگ یــک مســأله ای بــود کــه انســان خیــال مــی کــرد
کــه یــک هائلــه ای اســت بــرای مــا و یــک مســأله ای اســت بســیار
مهــم لکــن معلــوم شــد کــه منافعــش بیشــتر از ضررهایــش بــود ،آن
انســجامی کــه در اثــر جنــگ ،بیــن همــه قشــرها پیــدا شــد و آن
معنــای روحانــی و معنــوی ای کــه در خــود ســربازان عزیــز از ارتــش
و ژاندارمــری و ســپاه پاســداران بــه نمایــش گذاشــته شــد و آن روح
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
ملــت کــرد و بــه ثمــر رســاندنش هــم بــه دســت خــود ملــت شــد،
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
قبــل از عملیــات فتــح المبیــن بــود کــه از جهــاد ســازندگی برگــه
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
یــک مــاه بــه مــن ســخت مــی گــذرد تــا بــا دیگــران آشــنا شــوم؛
ولــی اشــتباه مــی کــردم .بچــه هــای جهــاد چنــان برخــورد محبــت
آمیــز کردنــد کــه گویــی ســالها بــا یکدیگــر آشــنا هســتیم .ســراغ
مســئول را گرفتــم .گفتنــد :فع ـ ً
ا بــرادر حســن بیگــی اســت .پیــش
خــود مــی گفتــم :حتمــاً بایســتی بــرای دیــدن او نوبــت بگیــرم و
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 جـ ّو حاکــم ،جــو دوســتی و محبــت
بــود .رده بــاال و رده پاییــن ،نیــروی ســاده و مســئول ،زانــو بــه زانــو
ســر یــک ســفره مــی نشســتند و بــا هــم از یــک غــذا تنــاول مــی
کردنــد .و غالب ـاً 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
بودیــم ،در ســرما یــا گرمــا ،زیــر بــاران و غیــر آن ،مســئولین هــم
بودنــد .هیــچ کــس از ســاعت کار و شــیفت کاری صحبــت نمــی کــرد.
اگــر نوبــت کاریِ تــو بــود و خــواب مــی مانــدی ،هیــچ کــس بیــدارت
نمــی کــرد تــا بگویــد نوبــت و شــیفت توســت .روزگار غریبــی بــود،
غریــب و شــیرین.

و عمــده را داراســت:
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
و مهــم تــر پیــام رســانی حماســه هاســت کــه ایــن وظیفــه اخیــر
بــر عهــده گروهــی اســت کــه در حیــن حماســه هــا و بخصــوص
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
کــه جامعــه میــل آن دارد تــا خــود را از فضــای حــوادث گذشــته
دور ســازد .ســاز و کاری جدیــد و جــدی را ســامان مــی دهنــد .تــا
بتواننــد راه نیمــه تمــام شــهیدان حماســه هــا را بــه ســر منــزل
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
ایجــاد کــرد؛ دورانــی کــه هــر چنــد تلــخ بــود؛ امــا بــرای بلــوغ و
تکامــل جامعــه ی اســامی الزم بــود .ایــن رویــه اثرگــذاری را بــه
خصــوص مــی تــوان در فضــای هنــر ســینما و فیلــم ســازی بــه
خوبــی مشــاهده کــرد ،مســأله ی جنــگ و دفــاع مقــدس بــه دلیــل
تحمیلــی بــودن آن و مطــرح شــدن مســأله ی دفــاع و حفــظ نامــوس
و مملکــت باعــث شــده بــود تــا تمامــی فیلــم ســازان و هنرمنــدان
بــه هــر شــکلی بــا ایــن مســأله درگیــر شــوند؛ چــرا کــه جنــگ بــا
تمــام وجــوه زندگــی مــردم جامعــه پیونــد خــورده بــود؛ از زن و
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
دغدغــه ی آرمــان هــای دفــاع مقــدس را هــم نداشــتند بــه دلیــل
مواجــه بــودن بــا ایــن مســأله بــه ایــن موضــوع پرداختنــد.

تبلیغ و ترویج فرهنگ دفاع مقدس
میــزان مانــدگاری حماســه هــا بــر لــوح تاریــخ و اشــاعه فرهنــگ
آن حماســه هــا بــه نســل هــای آتــی درگــرو تالشــی اســت کــه
بازمانــدگان و شــاهدان صحنــه هــای حــوادث آن حماســه هــا بــرای
ترســیم آن انجــام مــی دهنــد و شــرح حماســه هــا را بــه زبــان قلــم،
بیــان و هنــر بــرای آینــدگان بــاز مــی گوینــد ،ایــن بازگویــی و
تشــریح حــوادث حماســه هــا در دل خــود حداقــل  3مزیــت شــاخص ادبیات دفاع مقدس
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از مزیّــت هایــی کــه مــی توانــد ادبیــات دفــاع مقــدس در تاریــخ
شــکوهمند انقــاب اســامی داشــته باشــد مزیّــت «سندســازی»
اســت کــه امــروزه ادبیــات عــاوه بــر جــذب مخاطبیــن خــود و اقنــاع
نویســندگان و پــر کــردن اوقــات فراغــت خواننــدگان و فعــال نمــودن
زمینــه هــای فرهنگــی و هنــری مــی توانــد بــه عنــوان ســندی
غیرقابــل انــکار از ادبیــات و تاریــخ ایــن کشــور بــرای آینــدگان باقــی
بمانــد .آینــدگان مــی تواننــد حســب عالقــه و اشــتیاق و نیــاز خــود از
آن بهــره جوینــد و مطالــب مفیــدی را از آن اســتخراج نماینــد و یــا
الگــو بگیرنــد .ایــن اســناد ادبــی ،اســنادی هســتند کــه در صــورت
تحریــف هــم قابــل اســتناد و اســتفاده هســتند .در صورتــی کــه
تــوأم بــا تحریــف باشــد بــا تورقــی بــر متــون ادبــی و موشــکافی و
نقــادی و تحلیــل محتــوا و مقایســه ای بــا آثــار دیگــران مــی تــوان
ـد ادبیــات
بــه حقیقــت آن اثــر پــی بــرد و دریافــت کــه تــا چــه حـ ّ
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
از آنجایــی کــه نویســندگان ادبیــات دفــاع مقــدس عمدتــا خــود در
کــوران حــوادث جبهــه و جنــگ قــرار گرفتــه انــد و از شــمیم کــوی
یــار نفــس کشــیده انــد کمتــر دچــار لغــزش و تحریفــات گردیــده
انــد ،حتــی اگــر در بیــان و قــدرت انتقــال پیــام و اســتفاده بهینــه
از خالقیــت هــای بکارگیــری از کلمــات و ماجراهــا قصــوری کــم و
بیــش داشــته انــد ،در بیــان مفاهیــم صــادق بــوده انــد.
محرم در جبهه ها
بيشــك فرهنــگ عاشــورا در ايجــاد و تــداوم انقــاب اســامي تأثيــر
فــراوان داشــته و بــه فرمايــش حضــرت امــام خمينــي (ره) مــا هــر
چــه داريــم از محــرم و صفــر اســت بــراي پــي بــردن بــه عمــق تأثيــر
فرهنــگ عاشــورا در دفــاع مقــدس بايــد جلوههــا و يادگارهــاي دفــاع
مقــدس يعنــي وصيتنامههــا ،نوشــتهها و خاطــرات شــهدا همچنيــن

تابلوهــاي جبهــه و جنــگ ،اســامي اماكــن ،مقرهــا ،ســنگرها،
مناطــق عملياتــي و محورهــا ،لشــكرها گردانهــا ،گروهانهــا و
عليالخصــوص عملياتهــا و رمــز عملياتهــا و شــعرها و شــعارهاي
جنــگ را مطالعــه و بررســي كــرد.
بــا بررســي اينگونــه مصاديــق و آثــار بــه جــا مانــده از دفــاع مقــدس
بــه ايــن نتيجــه مــي رســيم كــه جبهههــاي دفــاع مقــدس همچــون
چشــمههايي بودنــد كــه از قلههــاي مرتفــع كربــا سرچشــمه
ميگرفتنــد و گويــي خونــي كــه در روز عاشــورا بــر خــاك كربــا
چكيــد در رگهــاي نوجوانــان و جوانــان رزمنــده جــاري بــود.
پيشــاني بندهــا و لبــاس نوشــتهها حكايــت از آرمانهــاي رزمنــدگان
بــود كــه زينــت بخــش پيشــاني و لبــاس آنهــا بــود .عباراتــي ماننــد
يــا اباعبــدا ،...يــا حســين ،زائــر كربــا ،يــا حســين شــهيد ،مســافر
كربــا ،يــا لثــارات الحســين ،لبيــك يــا اباعبــدا ،...يــا زيــارت يــا
شــهادت ،يــا زينــب (س) ،فــداي لــب تشــنه حســين ،كربــا كربــا
مــا داريــم ميآييــم و ...
در طــول جادههــا و مســيرها عباراتــي در تابلوهــا نوشــته شــده بــود
كــه حاكــي از مقصــد و مقصــود رزمنــدگان بــود .عباراتــي ماننــد
هيهــات مناالذلــه ،يــا ثــارا ،...تــا زندهايــم رزمندهايــم ،هــل مــن

ناصــر ينصرنــي ،المــوت اولــي مــن ركــوب العــار ،انــي ســلم لمــن
ســالمكم و حــرب لمــن حاربكــم ،گاهــي تابلوهــا فاصلــه تــا كربــا را
نشــان م ـيداد مث ـ ً
ا تــا كربــا راهــي نمانــده و ...
در جبهههــاي نبــرد از ســنين مختلــف حضــور داشــتند كــه تداعــي
كننــده ،ســنين مختلــف يــاران امــام حســين بــود .ســيماي پيرانــي
كــه در جبهــه ميجنگيدنــد حبيبابــن مظاهــر را تداعــي ميكــرد،
نوجوانــان بــه حضــرت قاســم تشــبيه ميشــدند .ســرداران بــه حضــرت
ابوالفضــل و جوانــان بــه حضــرت علياكبــر و مــادران شــهيد صبــوري
را از حضــرت زينــب ميآموختنــد حتــي كودكانــي كــه در حمــات
هوايــي بــه شــهادت ميرســيدند بــه حضــرت علياصغــر تشــبيه
ميشــدند.
زيســتن و تنفــس در فضايــي هماننــد عاشــورا ،روضهخوانــي ،زيــارت
عاشــورا و تكــرار هــر روز ايــن يادهــا و زيارتهــا تصويــر كربــا را
مقابــل چشــم و ذهــن و احســاس رزمنــدگان قــرار مــيداد.
صــداي دلنشــين مداحــان اهــل بيــت ماننــد حــاج صــادق آهنگــران
بســيار شــورانگيز و عامــل فضــاي حماســي همــراه بــا معنويــت
فرهنــگ عاشــورايي بــود و در عــزم راســخ بســيجيان تأثيــر فراوانــي
داشــت .طــوري كــه اغلــب نوحــه هايــي كــه ايشــان خوانــده بــود،
رزمنــدگان دفــاع مقــدس از حفــظ ميخواندنــد.

