
نگاه

دفاع مقدس و دستاوردهاي آن
  احمد رحيمي فرجام

هشت سال جنگ تحميلي به عنوان يكي از 
مقاطع مهم و حساس تاريخ معاصر كشورمان 
خسارات فراواني براي جامعه ايران به بار آورد. 
اين جنگ ناخواسته بسياري از فرصت هاي 
خدمت رساني، س�ازندگي و آباداني كشور 
را از بي�ن برد. ليك�ن آث�ار و پيامدهاي آن 
داراي ابع�اد و زواي�اي گوناگوني اس�ت كه 
با بررس�ي هر يك از اين ابع�اد درمي يابيم 
كه اين پديده )دفاع مق�دس( چه فرهنگ 
و ارزش هاي�ي را در خود جاي داده اس�ت. 
جنگ به عنوان يك عامل تغيير و دگرگوني در 
هر جامعه وجدان گروهي و جمعي انس��ان ها 
را محك مي زن��د و در اين رابطه روي فرهنگ، 
ارزش ه��ا و باوره��اي عمومي جامع��ه تأثير 
مي گذارد. وفاق اجتماعي شكل گرفته در جامعه 
ايران در طول سال هاي دفاع مقدس براي دفاع 
از كشور در مقابل متجاوزان يكي از پيام هاي اين 
دوران بود كه ريشه هاي آن را مي توان در انقالب 
سال 1357 جمهوري اسالمي جست. اين جنگ 
براي مردم ايران مقدس بود و بيشتر اين اهداف 
با تأثر از گفتمان اسالم انقالبي شيعي ماهيتي 
جمع گونه داشت و فقط در عرصه اجتماعي به 

منصه ظهور  رسيد. 

وقت��ي اي��ران اس��المي در مع��رض تهدي��د 
خارجي قرار گرفت، تمام آرمان ها، ارزش ها و 
گفتمان هاي انقالب اسالمي در معرض تهديد 
قرار گرفت. از همين رو، تجاوز دشمن نه تنها 
يك تهديد فيزيكي نبود، بلك��ه فراتر از آن در 
چارچوب گفتمان اسالمي، جنگ براي حفظ 
اسالم و ارزش ها و آرمان هاي اسالمي و در واقع 
جنگ بين حق و باطل بود. اي��ن دوران باعث 
وفاق اجتماعي، انضباط بخشي، انسجام بخشي 
و حيات بخشي گرديد و چون بر پايه اعتقادات 
اسالمي بود، زمينه حل شدن فرد در جامعه و 
شكل گيري هويت ملي بر پايه هويت ديني را 

فراهم كرد. 
 اين پديده از سويي ديگر باعث افزايش آگاهي 
و شناخت و همچنين افزايش قوه بازدارندگي 
در كشور شد. دفاع در همه ابعاد امري فطري، 
مش��روع و فراگير اس��ت و نيازهاي جمهوري 
اسالمي به خصوص در زمينه تسليحاتي باعث 
شد در صنايع نظامي نوآوري هاي مختلفي بروز 

كند و اين روند بعد از جنگ نيز ادامه يافت. 
ساخت موشك ها و تانك هاي پيشرفته و ناوهاي 
كوچك و بزرگ از دس��تاوردهاي مهم صنايع 
نظامي در ط��ول دوران پ��س از دفاع مقدس 
بود، به طوري كه هم اكنون ايران در منطقه به 
عنوان قدرت برتر و در جهان به عنوان يكي از 
كشورهاي پيشرفته در صنايع نظامي و موشكي 
است. اين پيشرفت را مي توان از دستاوردهاي 
هشت سال دفاع مقدس ناميد، زيرا باعث ايجاد 
تفكر دفاعي و لزوم آن شده و هدف از ايجاد اين 
تجهيزات براي اهداف دفاع��ي و امنيت ايران 

اسالمي بوده است. 
تبلور فرهنگ شهادت طلبي برگرفته از تعاليم 
ديني و اسالمي از ديگر وجوه دفاع مقدس است. 
تاريخ پر فراز و نشيب اسالم و تاريخ خونين شيعه 
گوياي اين واقعيت است كه شهادت طلبي به 
عنوان يك كليدواژه براي پيروزي هاي لشكريان 
اس��الم در نبردهاي مختلف و متع��دد بوده و 
هست. اين فرهنگ با شعار »پيروزي خون بر 
شمش��ير« در دوران طاليي دفاع مقدس نيز 
به ميدان آمد و بعد از گذش��ت بي��ش از 200 
سال ناكامي در تمامي جنگ ها و از دست دادن 
س��رزمين و واگذاري امتيازهاي بسيار، براي 
نخس��تين بار جنگ تمام عيار و همه جانبه را 
با محوريت س��ران دو ابرقدرت شرق و غرب و 
با پادرمياني دول مرتجع منطق��ه و دالرهاي 
نفتي شان باعث سربلندي ايران در هشت سال 

دفاع مقدس شد. 
امروز فرهنگ ش��هادت طلبي ب��ه عنوان يك 
سرمايه اجتماعي تلقي مي شود و اين فرهنگ 
ضمن حفظ جامعه ش��هادت طلب كه در پناه 
تزكيه نف��س و تقويت روح ايم��ان و بندگي و 
غيرت دين پديد آمده است، با نهادينه شدن روح 
از خودگذشتگي و فداكاري، كيان كشور و امت 

اسالمي را نيز تثبيت و تضمين مي كند. 
يكي ديگر از بركات مهم دفاع مقدس، تقويت 
اعتمادبه نفس و خودباوري ب��ود. كوران دفاع 
مقدس منتج براين شد كه بايد خود را باور و با 
تكيه بر توانمندي هايمان كشور را اداره كنيم. 
تأثير اين خودباوري بعد از جنگ در عرصه هاي 
مختلف اجتماعي، اقتصادي و فناوري هاي نوين 

دفاعي نمود فزاينده اي داشت. 
جوانان انقالب اسالمي در تجربه جنگ به اين 
نتيجه رسيدند كه مي توان با خودباوري، به دفاع 
و پيشرفت پرداخت. ايجاد اين رويه خودباوري 
و اعتمادبه نفس باعث شد جمهوري اسالمي در 
دوران جنگ و تحريم ه��اي آن دوران و پس از 
آن نيز در بسياري از صنايع و با بروز خالقيت ها 
و نوآوري ها و اعمال بديهي به خودكفايي برسد. 
اما آن چيزي كه بسياري از صاحبنظران از آن به 
عنوان مهم ترين بركات دفاع مقدس نام مي برند، 
تحكيم وحدت ملي بين آحاد ملت به ويژه گروه ها 
و احزاب سياسي كشوري اس��ت، به طوري كه 
همگان منافع حزبي و سياسي خود را در خدمت 
مصالح نظام و امنيت كشور قرار مي دهند. امروزه 
در سايه اتحاد ملت، دولت جمهوري اسالمي به 
عنوان يك كشور قدرتمند و با ضريب امنيتي باال 

در جهان شناخته شده است. 
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امروز فرهن�گ ش�هادت طلبي به 
عنوان يك سرمايه اجتماعي تلقي 
مي ش�ود و اين فرهنگ ضمن حفظ 
جامعه شهادت طلب كه در پناه تزكيه 
نفس و تقوي�ت روح ايمان و بندگي 
و غيرت دي�ن پديد آمده اس�ت، با 
نهادينه شدن روح از خودگذشتگي و 
فداكاري، كيان كشور و امت اسالمي 
را ني�ز تثبي�ت و تضمي�ن مي كند

يك روز قبل از شروع جنگ چه اتفاقي افتاد؟
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
31 شهريورماه 1359 در تقويم ها به عنوان 
سالروز شروع جنگ تحميلي نامگذاري شده 
است. بيش�تر توجهات به اين روز معطوف 
است. روزي كه جنگي هفت سال و 11 ماهه 
شروع ش�د و تا آخرين روز مردادماه 1367 
با پذيرش رس�مي آتش بس ت�داوم يافت، 
اما كمتر كس�ي به روز قبل از شروع رسمي 
جنگ توجه دارد. راس�تي 30 ش�هريورماه 
59 چه اتفاقي افتاد؟ آي�ا در مرزها هم مثل 
ساير نقاط كشورمان آرامش قبل از طوفان 
حاكم بود ي�ا اين مناطق از پي�ش در كانون 
درگيري ها قرار داش�تند؟ با ه�م مروري به 
وقايع سي ام شهريورماه 1359 مي اندازيم. 

اروندرود ام��روز لحظ��ات ناآرامي را س��پري 
مي كند. مدت هاست كه اين آبراهه مرزي، ديگر 
آرامش س��ابق را ندارد. بعثي ها ادعاهايي روي 
مالكيت آن دارند و اجازه نمي دهند شناورهاي 
ايراني به راحتي در آن تردد كنند. عراق امروز 
30 شهريورماه 1359 اروند، خرمشهر، آبادان 
و پاس��گاه مؤمني از توابع خرمش��هر را هدف 
حمالت خمپاره اي قرارداد. نيروي دريايي عراق 
به پاسگاه دريايي ايران در خرمشهر حمله كرد و 
طرفين با يكديگر درگير شدند. در اين درگيري 
يك ناوچه خودي آتش گرفت و غرق ش��د. در 
آبادان كه به ع��رض اروندرود ب��ا خاک عراق 
فاصله دارد، پااليشگاه آبادان، پايگاه خسروآباد 
و اسكله 11 و 12 هدف توپ هاي دشمن قرار 
گرفتند. فاصله زياد نيس��ت و توپخانه دشمن 

مسلط عمل مي كند. 
كمي بع��د تانكر نفت جزيره مينو غرق ش��د و 
دو مجروح و دو مفقوداالثر به جاي گذاش��ت. 
اين طرف نيروهاي غالباً مردمي هس��تند و آن 
طرف يك ارت��ش كاماًل مجهز. كس��ي به درد 
مرزنشين ها نمي رسد. خبري از اعزام عمومي به 
مرزها نيست! يك قايق ايراني كه به قصد انتقال 

مجروحان روي اروند پيدا مي شود، بعثي ها آن 
را هم مي زنند و غرق مي كنند. 

نيروهاي ايراني ت��وان اندكي دارن��د. ماهيت 
مدافعان، يگان هاي مرزي ارت��ش با نيروهاي 
س��پاه و داوطلب��ان مردمي اس��ت، اما همين 
نيروهاي ان��دک نيز صبر نمي كنن��د عراق هر 
كاري دل��ش مي خواه��د انجام بده��د و آنها 
بي تفاوت ن��گاه كنن��د. بنابراين ب��ه اقدامات 
خصمانه دش��من واكنش نشان مي دهند. يك 
كش��تي تجاري عراق در ارون��درود هدف قرار 
مي گيرد و آسيب مي بيند. اين حمله باعث غرق 
شدن كشتي نمي شود، اما به بعثي ها مي فهماند 

كه طرف مقابلشان دست بسته نيست. 
كمي باالتر از آبادان و خرمشهر در منطقه رملي 

فكه، عراقي ها پاسگاه هاي ايراني را هدف قرار 
مي دهند. با اين وجود شايد وضعيت خوزستان 
از ايالم و كرمانش��اه بهتر باشد. اين مناطق كه 
بعد از ش��روع جنگ جبهه غرب ناميده شدند، 
زودتر مورد هجوم زميني دشمن قرار گرفتند. 
ع��راق روز 30 ش��هريورماه 59 پاس��گاه هاي 
گيس��كه، چغاحم��ام و چي��الت در مرزهاي 
س��ومار، نفت ش��هر و دهلران را ب��ه تصرف در 
مي آورد. جنگ وارد فاز علني خود شده است، 
اما 24 س��اعت بعد مهرآباد بمباران مي شود و 
تا آن زمان، كس��ي نمي خواهد باور كند جنگ 

شروع شده است!
عراقي ه��ا نيم��ي از هواپيماه��اي خ��ود را به 
عربستان، كويت، امارات، عمان، يمن شمالي 

و اردن مي فرستند. يك كار احتياطي كه وقتي 
جنگ رسمي شد، از حمالت متقابل ايراني ها 
در امان بمانن��د. اين طرف ام��ا حتي گمرک 
خرمش��هر و آبادان تخليه نمي ش��وند. مملو از 
اجناس و ماش��ين هاي گران قيمتي هس��تند 
كه بعد از ش��روع جنگ برخي از آنها به دست 
دشمن مي افتند! كس��ي به حرف مرزنشين ها 
گوش نمي دهد. خيلي ها به استانداري و ديگر 
مسئوالن گفته اند كه الاقل اجناس گمرک را 
تخليه كنند ولي كسي از باالدستي ها باور ندارد 

كه عراق بخواهد تا آنجا پيشروي كند! 
در همين روز 30 ش��هريورماه 1359 س��تاد 
لشكر5 مكانيزه عراق به تمامي واحدهاي تابعه 
خود دس��تور مي دهد تا اطالع ثانوي س��كوت 
راديويي را رعايت كنند. اين سكوت بايد آرامش 
قبل از طوفان اصلي باشد. مدافعان سنگربندي 
مي كنند. خرمش��هري ها هنوز نمي دانند بايد 
بروند ي��ا بمانن��د. روي جاده اث��ري از ازدحام 
خودروها نيست. كسي هش��دار الزم را صادر 
نمي كند. برخي از مردم شهرهاي مرزي تصور 
درس��تي از عمق فاجعه ندارن��د. رزمندگان و 
فرماندهان حاضر در منطقه اجازه صدور دستور 
ترک فوري ش��هر را ندارن��د. تصميم روي اين 
موضوع از حيطه اختيار آنها خارج است. همه 
مي دانند به زودي اتفاق بزرگي رخ مي دهد اما 
نمي توانند كاري جز تحكيم مواضع دفاعي خود 

انجام دهند. 
عراق به كشتي تجارتي ايران در خور موسي 
حمله مي كند. اين ششصدوششمين و آخرين 
حمله آنها به مواض��ع ايران پيش از ش��روع 
رس��مي جنگ اس��ت. حوالي ظه��ر روز بعد 
31 شهرويورماه 1359، ده فرودگاه و پايگاه 
هوايي ايران مورد حمله جنگنده هاي عراقي 
قرار مي گيرد. اخبار از ش��روع رسمي جنگ 
ايران و عراق خب��ر مي دهند. وضعيت دفاعي 
كشور مناس��ب نيس��ت. بايد از پيش كاري 

صورت مي گرفت. 

 غالمحسين بهبودي
»برادر يكي از دوس�تانم از عراقي ها شنيده 
بود كه قرار اس�ت ارت�ش اين كش�ور فردا 
)31شهريورماه( به ايران حمله كنند. رفتيم 
مسجد تا به برادران س�پاهي اطالع بدهيم، 
ديديم خودش�ان در جريان هس�تند. همه 
مي دانستيم جنگ قطعي است جز مسئوالني 
كه به حرفمان گوش نمي دادند.« سيدمحمد 
فضلي يكي از اهالي خرمشهر خاطرات جالبي 
از لحظات قبل از ش�روع رسمي جنگ دارد. 
گفت وگوي كوتاه ما ب�ا وي را پيش رو داريد.

خرمش�هر با مرز خيلي فاصل�ه ندارد. 
مسلمًا شما مرزنش�ين ها زودتر از هر 
كس ديگر متوج�ه حمله قريب الوقوع 

عراقي ها شده بوديد؟
همي��ن ط��ور اس��ت. صرف نظ��ر از آنك��ه از 
20شهريورماه عراق به شكل عملي به مرز حمله 
كرد و پاسگاه مؤمني را كوبيد، خيلي از مردم با 
آن طرف مرز ارتباط داش��تند و خبرها منتقل 
مي شد. خوب يادم است مقارن با شروع جنگ، 
يك شب در ساختمان اتحاديه انجمن اسالمي 
بوديم كه آقاي چم سوركي از بچه هاي اتحاديه 
كه برادرش در اتاق بيسيم كشتيراني خرمشهر 
كار مي كرد، گفت: برادرم شنيده عراقي ها اعالم 

كرده اند فردا به طور گس��ترده ب��ه ايران حمله 
مي كنند. نيمه شب بود كه چم سوركي اين خبر 
را به ما داد. همان لحظه خودمان را به مقر سپاه 
رسانديم و ديديم وانت و ماشين است كه همين 
طور از ساختمان سپاه خارج مي شود. فهميديم 

خودشان از خبرها مطلع هستند. 
پس خود رزمنده ها و نظامي هاي حاضر 
در شهر خبر داش�تند كه حمله عراق 

قطعي است؟
بله، مي دانستند اما كس��ي نمي دانست بايد چه 
كار كنيم؟! اس��تعداد قواي نظامي ما آن مقطع 

زياد نبود. ما هم از برادران سپاهي پرسيديم چه 
كار بايد كنيم؟ گفتند در داخل شهر گشت بزنيد 

و مراقب ستون پنجم باشيد. 
روز بع�د ع�راق حمل�ه ك�رد. تص�ور 
مي كردي�د كه جن�گ اين هم�ه طول 

بكشد؟
صبح همان روز رفتم پادگان آموزشي تا ببينم 
بچه ها چه كار مي كنند. اوض��اع آنجا هم به هم 
ريخته ب��ود. بچه ها مي گفتند از ش��لمچه ما را 
مورد اصابت قرار مي دهند و پادگان بايد تخليه 
شود. لحظات پر التهابي بود، اما اينكه مي گوييد 

فكر مي كرديم جنگ اين همه طول بكش��د، نه 
خيلي ها چنين تصوري نداشتند. فكر مي كردند 
درگيري ها به همان مرز محدود مي ماند. كسي 
فكرش را نمي كرد ك��ه عراقي ها چه افقي براي 
نفوذشان در نظر گرفته اند. حتي فكر نمي كرديم 
بخواهند تا خرمشهر بيايند چه برسد به اينكه آنها 

چند روز بعد تا نزديكي هاي اهواز هم رفتند. 
پس خيلي از مردم غافلگير شدند؟

بله، خيلي ها تا چند روز بعد از شروع جنگ شهر 
را تخليه نكردند. چون فك��ر نمي كردند عراق 
به قصد تصرف خرمش��هر بيايد. اينطور شد كه 

برخي از غيرنظامي ها به اسارت درآمدند. 
روز  اس�ت  ق�رار  م�ا  گفت وگ�وي 
30شهريورماه منتشر شود. اگر مي شود 
خاطره اي از ساعات اول شروع جنگ 

تعريف كنيد. 
بعد از اينكه قرار ش��د در شهر گش��ت بزنيم و 
مراق��ب س��تون پنجم باش��يم، من ب��ه طرف 
ساختمان اتحاديه انجمن اسالمي رفتم. شهيد 
سيدمحسن هاشمي يكي از دوستانم آن زمان 
در دوره آموزشي بود. ديدم يكسري از بچه هاي 
رزمنده در مسجد امام صادق)ع( تجمع كرده اند. 
آنجا بچه هاي سپاه به مردم اسلحه مي دادند. غالباً 
هم سالح ام يك بود. به عنوان ضمانت شناسنامه 
تحويل گيرنده را گرو مي گرفتند. شهيد هاشمي 
روي پش��ت بام مسجد بود. اس��لحه اي در يك 
دست و قرآني در دست ديگرش داشت. فرياد زد 
و من متوجه اش روي پشت بام شدم. برگشتم و 
تا در آن شكل و ش��مايل او را ديدم به ياد حرف 
امام)ره( افتادم كه فرمودند: »با يك دست قرآن 
و در دس��ت ديگر س��الح برگيريد و از اسالم و 
انقالب دفاع كنيد.« وقتي جنگ شدت گرفت، 
شهيد هاش��مي  همراه جمعي از رزمندگان به 
جاده خرمشهر به اهواز اعزام شدند و همان جا 
سيد محسن هاشمي به شهادت رسيد. او از اولين 

شهداي دفاع مقدس بود. 

عراق ب�ه كش�تي تجارتي اي�ران در 
خ�ور موس�ي حمل�ه مي كن�د. اي�ن 
ششصدوشش�مين و آخري�ن حمله 
آنها به مواض�ع ايران پيش از ش�روع 
رس�مي جن�گ اس�ت. حوال�ي ظهر 
روز بع�د، 31 ش�هرويورماه 1359، ده 
ف�رودگاه و پايگاه هواي�ي ايران مورد 
حمل�ه جنگنده ه�اي عراق�ي ق�رار 
مي گي�رد. اخب�ار از ش�روع رس�مي 
جن�گ ايران و ع�راق خب�ر مي دهند

كسي نمي دانست بايد چه كار كنيم؟! 
استعداد قواي نظامي ما آن مقطع زياد 
نبود. ما هم از برادران سپاهي پرسيديم 
چه كار باي�د كنيم؟ گفتن�د در داخل 
شهر گشت بزنيد و مراقب ستون پنجم 
باشيد. خيلي ها تا چند روز بعد از شروع 
جنگ ش�هر را تخلي�ه نكردند. چون 
فكر نمي كردند ع�راق به قصد تصرف 
خرمشهر بيايد. اينطور شد كه برخي 
از غيرنظامي ه�ا به اس�ارت درآمدند
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خاطراتي از آخرين ساعات منتهي به شروع جنگ در گفت وگوي »جوان« با يك رزمنده خرمشهري

مردم فكر مي كردند جنگ محدود به مرز است
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