7

| روزنامه جوان |شماره 6306

دوش��نبه  29ش��هریور  13 | 1400صف��ر | 1443

ارتباط با ما 88498481

یادکرد

مروری بر دستاوردهای ماندگار جنگ  8ساله

دفاع مقدس الگویی همیشگی برای ملتهای مستضعف جهان
غالمحسین بهبودی
بیش از چهار دهه قبل در چنین روزهایی
تاری�خ معاصر جه�ان در انتظار ش�روع
رس�می جنگی بود که برای نابودی نظام
اسلامی تدارک دیده ش�ده بود .اما بعد
از هشت س�ال پرفراز و نشیب این جنگ
در حالی به پایان رسید که تمام معادالت
اس�تکبار جهانی را بره�م زد و ملتهای
آزاده جهان را با شکل دیگری از مقاومت
و ایس�تادگی آش�نا ک�رد .همانط�ور که
امام(ره) فرمود :ما در جنگ ابهت شرق و
غرب را شکستیم .ما در جنگ ریشههای
انقالب پر بار اسلامی را محک�م کردیم.

روایتهای آزادهای که در روزهای منتهی به شروع رسمی
جنگ به اسارت دشمن درآمد

خبر شروع جنگ را
در اردوگاههای دشمن شنیدم!

دفاع مقدس
دفاع مقدس م��ردم ایران علیه تم��ام آنهایی
که کمر همت بس��ته بودند تا این نظام نوپای
اسالمی را به نابودی بکشانند از همان آغازین
روزهای پی��روزی انقالب آغاز ش��ده بود .تنها
هش��ت روز از پیروزی انقالب میگذشت که
در  ۳۰بهمن م��اه  ۵۷پادگان مهاباد س��قوط
کرد و اسلحههای س��بک و سنگین آن توسط
ضدانقالب به غارت رفت.
در واقع از زمانی که ضدانقالب در اقصی نقاط
کشورمان علم جداییخواهی برافراشتند ،دفاع
مقدس آغاز شد .آن روزها در بسیاری از نقاط
کشورمان گروهکهایی که دنباله همگیشان
به آن س��وی مرزها میرس��ید مثل قارچ سبز
میش��دند و خیلی زود علیه حکومت مرکزی
مبارزه مسلحانه را آغاز میکردند.
در بهار س��ال ۵۸در حالی که هن��وز دوماه از
پیروزی انقالب نگذش��ته بود ،غائله اول گنبد
در ششم فروردین ماه ش��علهور شد .همزمان
کیلومتره��ا آن طرفت��ر ح��زب دموک��رات
کردس��تان ب��ه همراه��ی دیگ��ر گروهه��ای
جداییطلب رژهای 5هزار نفری را در سنندج
به اجرا گذاشتند .اوضاع در خوزستان به واسطه
خلق عرب خراب بود و در خطه آذربایجان خلق
مسلمان شبنامههای خود را توزیع میکرد.
وقتی که رزمندگان از تهران و دیگر شهرهای
کش��ورمان به گنبد  ،سیس��تان  ،خوزس��تان
و آذربایج��ان اعزام میش��دند ،اس��تان غالبا
ًکوهس��تانی و صعبالعبور کردستان در سایه
اهمالکاریه��ای دول��ت موق��ت میرفت تا
بزرگترین مانع در مسیر نظام نوپای اسالمی
را ایجاد کند .از تابس��تان س��ال  ۵۸به یکباره
آتش زیر خاکس��تر کردس��تان رخ نشان داد
و به س��رعت ش��هرهایی چون مریوان ،پاوه،
بوکان،بانه ،سردشت،پیرانش��هرو ...یکی پس
از دیگری یا سقوط کردند یا توسط ضد انقالب
محاصره ش��دند .در ش��ش ماهه اول پیروزی
انقالب اوضاع در کردستان به قدری وخیم شد
که برخی کارشناسان غربی پیشبینی کردند
یا کردستان از ایران جدا میشود یا دهها سال
طول خواهد کش��ید تا نظام اسالمی بر اوضاع
این خطه مسلط شود.
ام��ا تنه��ا چه��ار س��ال ط��ول کش��ید ت��ا
نامهای��ی چ��ون مصطف��ی چمران،احم��د
متوس��لیان،محمدبروجردی ،ناصر کاظمی و
محمود کاوه آنچنان پایهه��ای اقتدار نظام را
در کردستانات مسلط س��ازند که لشکر ویژه
شهدا به عنوان اصلیترین یگان سپاه در جبهه
شمال غرب بتواند خود را از کردستان رهایی
بخشد و در عملیات بزرگ جنوب چون بدر و
کربالی 5شرکت کند .اما چه چیزی توانست
یک نظ��ام نوپ��ا را اینچنین ب��ه پیروزیهای
معجزهآسایی نائل کند؟

آرمان شریف
ارتش بعث ع�راق پیش از ش�روع رس�می جن�گ بارها مناط�ق مرزی ای�ران را
مورد تع�رض و تهاجم ق�رار میداد و ب�ا واکنش کوبن�دهای از ط�رف دولت ایران
روبهرو نمیش�د .همین نش�ان ندادن واکنش ،دش�من بعثی را در گسترده کردن
حمالت گس�تاخ ک�رد ت�ا در نهایت آنه�ا با حمل�ه به س�ایر نقاط کش�ور جنگی
سراس�ری را به مردم ایران تحمی�ل کنند .م�ردم مناطق مرزنش�ین و نیروهایی
که در مرز خدمت میکردند ش�اهد تجاوز آش�کار دش�من به خاک کش�ور بودند
ولی دولتم�ردان وق�ت با تعلل نس�بت ب�ه ای�ن اتفاقات واکن�ش نش�ان دادند.

رزمندگان صرف ًا جنگاورانی نبودند
که بیمحابا به صفوف دشمنان حمله
میکردند .آنها مجاهدانی بودند که
بیش از اتکا به تس�لیحات مادی به
سلاح ایمان مجهز بودند .هرکدام
از آنه�ا س�فیرانی بودند ک�ه با رزم
مکتبی خود ارزشهای نظام اسالمی
را ب�ه جهانی�ان مخاب�ره میکردند
پاس��خ این س��ؤال را باید در همان معجزهای
دانس��ت که باعث پیروزی انقالب شد .مگر نه
آنکه نظام اسالمی بر پایه آموزههای عاشورایی
و به رهبری حض��رت امام خمینی ب��ر تاریخ
2هزار و 500ساله شاهنشاهی فائق آمده بود.
همان انگیزه و همان اراده این بار در چارچوبی
به نام دف��اع مقدس رخ نش��ان داد و معجزهها
یکی پس از دیگری به وقوع پیوس��تند .اینجا
بود که دیدیم هنوز غائله کردس��تان نخوابیده
جنگ عظیم تحمیل شده توسط عراق بعثی به
کشورمان به وقوع پیوست؛ بسیاری از سرداران

و امیران ناچار شدند کردس��تان را رها کنند و
به جبهههای جنوب بروند .اما همان نیروهای
باقی مانده توانستند با تأسی بر قدرت ایمان و
آموزههای نبرد عاش��ورایی بر تمامی دشمنان
و گروهکهای مختلف فائق آیند .آنها آموخته
بودند ک��ه اگر قلبه��ا مملو از ایمان باش��ند،
دستهای خالی بهانهای برای تسلیم نیستند
و میشود با کمترینها ،بیشترین پیروزیها را
نصیب جبهه اسالم کرد.
سالح و قرآن
در سراسر دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران
تک تک رزمندگان مصداق عینی این فرمایش
امام «در یک دست قرآن و در یک دست سالح»
را جامه عمل پوش��اندند .اینه��ا ( رزمندگان)
صرفاً جنگاورانی نبودند که بیمحابا به صفوف
دشمنان حمله میکردند .آنها مجاهدانی بودند
که بیش از اتکا به تس��لیحات مادی به س�لاح
ایمان مجهز بودند .هرکدام از آنها س��فیرانی
بودند که با رزم مکتب��ی خود ارزشهای نظام
اس�لامی را به جهانیان مخاب��ره میکردند .از
این رو بود که مردم کردس��تان به خاطر رفتار
حسنه رزمندگان فریب شعارهای ضدانقالب
را نخوردند و جوانانش��ان فوج فوج به صفوف

رزمندگان پیوس��تند و کردستان را از فتنهای
عظیم رهایی بخشیدند.
در همین دف��اع مقدس بود ک��ه چندین هزار
جوان افغانس��تانی در جبههه��ای جنگ ،رزم
حس��ینی را آموختن��د و به مجاهدان کش��ور
خویش انتقال دادند .در همین دفاع مقدس بود
که اولین هستههای مقاومت با مفاهیم اسالم
ناب محمدی در لبنان و س��وریه شکل گرفت.
حزباهلل از نفس گرم حاج احمدها جان گرفت
و بسیاری از گروههای فلسطینی با الگوبرداری
از رزمندگان ایرانی ،شکل دیگری از مقاومت
و ایس��تادگی را در برابر رژیم اشغالگر قدس به
نمایش گذاشتند.
صدور انقالب
ارزشه��ای انق�لاب در جن��گ تحمیل��ی به
ملته��ای آزادیخواه جهان ب��ه خوبی معرفی
شد .امام گفته بود ما انقالبمان را در جنگ به
جهان صادر کردیم و این صدور به برکت خون
جوانانی بود که حتی در سختترین لحظات و
شرایط میادین نبرد ،ارزشها و اخالق اسالمی
و انسانی را زیر پا نمیگذاشتند.
مگر نه آنکه بیداری ملت ع��راق نیز در همین
جنگ تحمیلی رقم خورد .گذشته از گروهها و

پیش از شروع رس��می جنگ قدرتاهلل هزاوه
در ارت��ش خدمت میك��رد و محل خدمتش
پاسگاه مرزی بوس��تان و س��وبله در پادگان
لشكر  92زرهی در لب مرز بود .از سال 1358
درگیریه��ای مرزی ع��راق با ایران ش��روع
ش��د و تا س��ال  1359كه ارتش بعث تهاجم
سراسریاش را آغاز کرد ،هزاوه و سایر نیروها
در منطقه مرزی حضور داشتند.
هزاوه یك س��ال و  9ماه در منطقه حاضر بود
و بعد به اسارت دشمن درآمد .او در تاریخ 28
شهریور  1359اسیر شد و این نشان میدهد
که نیروهای دش��من س��ه روز پیش از شروع
رسمی جنگ اقدام به اسارت نیروهای ایرانی
کرده بودند .یعنی آنها قوانی��ن بینالمللی را
زیرپا گذاش��تند و نیروهای نظامی ایران را به
اس��ارت درآوردند؛ اقدامی خصمانه که نشان
میدهد جنگ از قبل در مناطق مرزی شروع
شده بود.
هزاوه توضیح میدهد که در آن روزها عراق با
توپخانه و هواپیما مرزهایمان را میزد و بعضی
مواقع ما هم جوابشان را میدادیم .یك بار ارتش
عراق به بخشی از خاكمان حمله و قسمتی را
اش��غال كرد كه ما در جواب خودسرانه عمل
كردیم و منطقه را بازپ��س گرفتیم .تمام این
موارد شواهدی بر ش��روع جنگ هستند ولی
دولتمردان وقت چشمهایشان را روی مناطق
مرزی بسته بودند و نمیخواستند اتفاقاتی را

احزاب شیعه که طی جنگ تحمیلی در جبهه
ایران اس�لامی حضور یافته بودند ،بسیاری از
اسرای عراقی نیز وقتی با رأفت اسالمی روبهرو
ش��دند ،پس از آزادی ،پیامرس��ان ارزشهای
واالیی ش��دند که انقالب خمین��ی کبیر مملو
از آنها بود.
جنگ تحمیلی اگرچه خسارات مادی بسیاری
به همراه داش��ت ،اما توانس��ت ب��ه ملتهای
آزادیخواه جهان ،ش��کل دیگری از مقاومت و
ایستادگی و اتکای به نفس را بیاموزد .در دفاع
مقدس جهان نظارهگر بود ک��ه چگونه اتحاد
ابرقدرت ش��رق و غرب در به نابودی کشاندن
ایران اسالمی به شکس��ت منتهی شد .جهان
ش��اهد بود که چطور یک ملت با دس��تهای
خالی هشت سال تماممقابل ارتشی که مرتباً
توس��ط به روزترین تس��لیحات جهان مجهز
میش��د ،ایس��تاد و حتی یک وجب از خاکش
را واگذار نکرد.
این جمله که «ایستادگی ملت ایران در جنگ
تحمیلی یک معجزه بود» نه از سوی یک چهره
داخلی که از طرف یکی از چهرههای سیاسی
مشهور اسالمی -عربی گفته شده است .یاسر
عرفات که این جمله از اوس��ت ،خود س��ابقه
س��الها مبارزه با رژیم صهیونیستی را داشت.
وی که مرتباً به عنوان میاجی به کش��ورهای
ایران و عراق س��فر میکرد ،به خوبی از وقایع
جنگ تحمیلی آگاه ب��ود و با چنین اطالعاتی،
این جمله خاص را بیان میکند.
معالوصف ،دفاع مقدس مردم ایران که تقدس
خود را از ایثارگریه��ای رزمندگانش گرفته
ب��ود ،جلوهه��ای رزم عاش��ورایی را به جهان
استضعاف نشان داد و الگویی همیشگی برای
ملته��ای آزادیخواه جهان ش��د .اگ��ر امروز
میبینیم که نوار غزه با آن وسعت کم ،پایههای
رژیم اس��رائیل را میلرزاند ی��ا حزباهلل لبنان
مدتهاس��ت تبدیل به یک ق��درت بازدارنده
در برابر توس��عهطلبیهای رژیم صهیونیستی
شده است ،همگی به برکت خون جوانانی است
که دفاع از ارزشهای خود را به بهترین شکل
ممکن به انجام رساندند و تبدیل به ستارگان
پرفروغ تاریخ شدند.

به م�ا مهم�ات و نی�رو نمیدادند.
ما ه�م میگفتیم اگر نی�رو و تانك
نداری�د حداق�ل می�ن بدهی�د تا
داخل زمی�ن كار بگذاری�م و مانع
نفوذشان شویم .عراقیها در برابر
هر تانك ما صد تان�ك میچیدند
و بعد به ما میگفتن�د اینها جرئت
نمیكنند یك قدم داخل خاكمان
ً
اصلا نگ�ران نباش�ید
بیاین�د و

که در مرزهای غربی کشور رخ میداد ،ببینند.
مسئوالن دولت وقت با تصور اینکه عراق جرئت
نمیکند به ایران حمله کند ،خودشان را راحت
کرده بودند و دیگر به دنبال اقدامات اساسیتر
نبودند .بر اس��اس همین پیشفرضهای غلط
بود که از ارتش��یهای حاضر در مرز حمایت
الزم صورت نمیگرفت تا آنها با دست پر مقابل
دشمن متجاوز حاضر شوند.
هزاوه در این باره میگوی��د «:به ما مهمات و
نیرو نمیدادند .ما هم میگفتی��م اگر نیرو و
تانك ندارید حداقل مین بدهید تا داخل زمین
كار بگذاریم و مانع نفوذشان شویم .عراقیها
در برابر هر تانك ما صد تانك میچیدند و بعد
به ما میگفتند اینها جرئت نمیكنند یك قدم
داخل خاكمان بیایند و اص ً
ال نگران نباش��ید.
زمانی كه عراق فرودگاه مهرآب��اد را بمباران
كرد تازه دولتمردان وقت اعالم جنگ كردند
در حالی كه شروع جنگ برای ما از دو ماه قبل
محرز ش��ده بود .جنگ از ماهها قبل كامل و
علنی ش��روع ش��ده بود و نمیدانم چرا اعالم
جنگ نمیكردن��د ،زمانی جن��گ را به طور
رسمی اعالم كردند كه من اسیر شده بودم و
خبرش را در اردوگاه از طریق رادیو شنیدم».
ماجرای اسارت این آزاده دوران دفاع مقدس
نشان از وضعیت بد مناطق مرزی در آن روزها
دارد« :عراقیها بخش��ی از خاكمان را گرفته
بودند و ما هم حمله كردی��م و كلی از خاكی
را كه اشغال شده بود ،بازپس گرفتیم .بیسیم
زدیم كه ما هم��ه جا را گرفتهای��م و برایمان
نیرو بفرس��تید كه به ما گفتند نباید این كار
را میكردید .مهماتمان در حال تمام ش��دن
بود و من برگشتم مهمات بیاورم .به نقطهای
رسیدم كه گفتند از اینجا جلوتر نروید چون
عراق به ش��دت حمله میكند و همه در حال
عقبنش��ینی هس��تند .فرمانده گردانمان به
فرمانده گروهان دستور داد واحد را برگرداند.
فرمانده گروهانمان ت��ازه ازدواج كرده بود و
من به او گفتم تو نرو و من جایت میروم .من
رفتم به نیروها بگویم عقبنشینی كنند كه به
تنهایی اسیر ش��دم .من رفتم نیروها را نجات
بدهم كه در كمین عراقیها گیر افتادم».
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ویروسی واگیردار حاد دستگاه تنفسی -غوزه پنبه  -9تزویر -همیش��گی -مهاجم آرژانتینی یوونتوس ایتالیا
 -10مدرسه عشق -دشت بی آب و علف -سبزی کباب  -11ودیعه -کرایه خانه -ترش و شیرین  -12ویرگول-
منظره -رئوس  -13یازده -سلف سیمان -جواب مثبت -آزاد  -14کرکس -گل خوشبو -شرکت سوئدی سازنده
اتوبوس و کامیون  -15جد پیامبر اسالم(ص) -شهری در مازندران

جدول کلمات متقاطع
پاسخ جدول شماره6305
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 -۱از رشتههای ورزش دوومیدانی  -2مکتب ملیگرایی -حیوان مسابقهای  -3ناپیدا -ایمان قلبی -کلمهای
که دو بار در سوره حمد تکرار شده است -رفوزه  -4چشمپوشی اختیاری طلبکار از طلب خود -وفای به عهد -از
صنایع ادبی  -5پرچم -واحد ش��مارش هواپیما -میل و رغبت  -6فالگیر -براق و روشن -اقیانوس کبیر -7
رئیس قوم -ماتم -از اسامی بانوان -بین  -8دش��منان ذوالقرنین در قرآن  -9نخستین مسجد ساخته شده در
اسالم -پرندهای شکاری -زبان تایلندی -مایه حیات  -10اشاره -راهب بودایی -کلهپز  -11لبریز -رمان آن ماری
سلینکو -رودست خوردن  -12تیری که با کمان انداخته میشود -رنگ آسمان -باالترین رنگ  -13به سیگار
میزنند -شجاع -دریای در غرب عربستان -سایه  -14از هر دو سو نام سورهای است -ناشناخته و بی نام و نشان
 -15وزیر کشاورزی در عهد ساسانی
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ارقام1تا 9راطوریقراردهیدکه
درهرردیف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطیکبار
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طراح:علیرضا سجادی فر شماره 6306
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