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در بيانات مقام معظم  و شکوفائی استعدادها جنگ تحميلی

 )حفظه اهلل( رهبری

ای است. مدیریت جنگ و فرماندهی جنگ،             جنگ، کار پیچیده

های نورس ما ای است. این کار را جوان            کار بسیار سنگین و پیچیده

دادند. این تدبیر، این حکمت، چیز ها انجام میدر بسیاری از بخش

-آوری است؛ مظهر شکوفائی استعدادها و ظرفیت            بسیار شگفت

جا سال رفتند در جبهه و توانستند در آن            های کمهاست. چقدر جوان

کارهای بزرگ از خودشان نشان بدهند. بعضی شهید شدند، بعضی 

ها استفاده های انقالب بودند، بعدها کشور از این            هم جزو سرمایه

جوری بود که سپاه پاسداران یکی از مراکز صدور  کرد. حقیقتاً این

نیرو به همه جای کشور شده در طول این بیست و هفت هشت سال؛ 

ای از             جوان، مجموعهه که جنگ توانست از یک مجموع به خاطر این

عناصر کارآمد و بااستعداد درست کند و تحویل بدهد؛ چون 

 .(42/6/8811).ها شکوفا شداستعدادها در این
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 جنگ  ی از واژهمفهوم

کلمه جنگ به معنی جدال، ستیز و پیکار می باشد. معادل این 

 ،تاراج ،اصل واژه حربمی باشد. «  حَرْب»ه در لغت عربی ژوا

هر تاراجى حرب  . از این روغارت و ربودن غنائم در جنگ است

،  نى، مترجم: خسروى، راغب اصفها )ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآناست نامیده شده

 .(262، ص8 ج

ی اصول و قوانین هایی است که با رعایتاز مقوله جهاد و جنگ

ای از اهتمام قرآن به رعایت اصول است. نمونه در اسالم تجویز شده

 تَعْتَدُواْ لَا وَ یُقَاتِلُونَکُمْ الَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فىِ قَاتِلُواْ وَ»و شرایط در آیه

 شما با که کسانى با خدا، راه در و« »الْمُعْتَدِینَ یُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ

 خداوند زیرا درنگذرید، اندازه از[  لى] و بجنگید، جنگند، مى

 باشد. می (891)بقره/« دارد نمى دوست را تجاوزکاران

توجه داشته که  « فی سبیل اللّه»ابتدا به قیددر این آیه به عبارتی  

شود که گروهی بخواهند در راه آغاز می جنگ و قتال در صورتی

در عین حال به . خدا با شما بجنگند در این جا شما هم باید بجنگید
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اشاره داشته که از حد تجاوز  نیز از اصول در جنگ یکی دیگر

 نکنید. 

شود که غالب آن ها در صدد باال در قرآن مشاهده مینیز آیاتی 

باشد. از ن به آن ها میتسلی دادو  رزمندگان اسالمبردن روحیه 

 شما به اگر«»مِثْلُهُ قَرْحٌ الْقَوْمَ مَسَّ فَقَدْ قَرْحٌ یَمْسَسْکُمْ إِنْ»قبیل آیه

 .(821)آل عمران/«رسید آن نظیر آسیبى نیز را قوم آن رسیده، آسیبى

 از که است در لغت به معنی جراحتى« قَرْح»واژه در آیه فوق 

 .(499، ص5)قاموس قرآن، قرشی، جشودوارد می شمشیر زخم مثل خارج

گوید که آیت اهلل مکارم شیرازی در تفسیر این فراز از آیه می

جنگ احد  در جنگ بدر از مسلمانان شکست خوردند و در دشمنان

کند کید میأت کردند و جبرانمسلمانان  غفلت اثر بر را خود شکست

 ص ،8 ج نمونه، سیر)رک: مکارم شیرازی، تفبترسید شکست نباید از که مسلمانان

819).  

 در «قرح» کلمه اند کهعالمه طباطبایی نیز این گونه تفسیر کرده

 که مسلمین به احد جنگ در است که آسیبى از کنایه بحث مورد آیه

 از جمعى یعنى رسید، دشمن ناحیه از اند شده فرض واحد فرد یک

 که این با فتح موقعیت و گردیدند مجروح گروهى و کشته ایشان
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طباطبایی، مترجم:  المیزان، )ترجمه تفسیرگردید فوت ایشان از بود شده نزدیک

 .(28ص ،2 موسوی همدانی، ج

پیروز شدند در در مورد جنگ احد است که دشمنان  آیه بنابراین

گ بدر مسلمانان به پیروزی رسیدند و در احد حالی که در جن

دن از ترین درسی که این آیه دارد نترسیمهم شکست خوردند.

های شکست را به ها یکی از زمینهها است و این که غفلتشکست

 نماید.تدریج فراهم می

ای زندگی کند و با شرایط مدارا رو انسان باید به گونهاز این 

شکستی  رها او را به سمت شکست سوق ندهد و اگنماید که غفلت

ز با ها پل پیروزی در آینده شوند و این امر جبه او رسید. شکست

 اتکاء به خداوند متعال، صبر و مقاومت امکان پذیر نیست. 

 

 ماهیت جنگ

بار است اما به موم و اسفمذ ایاگر چه جنگ فی نفسه پدیده

شود و گاه مذمت جنگ امری نسبی و اعتباری تلقی می ،چندجهاتی 

 ای است که یعضی خردمندان نیز بدان تصریح کرده اند.این نکته

تواند محک شناخت واقعی میکه  ار آزمایش استو معی جنگ میدان
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افق نوین را در عرصه اندیشه و  های آدمی باشدها و اندیشهگرایش

ای نو در فرهنگ شناسی )جبههها پدید آوردتاریخ اقوام و ملت ،و فرهنگ

 .(848، ص8ایران، مهرآبادی و کمری، ج
-رنامهاگر به ماهیت و جوهره مبارزه توجه نگردد، در باز جهتی 

ریزی مبارزاتی  و سازماندهی نیروهای مبارزه و اتخاذ شیوه و مقدار 

ها، توفیق الزم به عمل نخواهد گیری از سرمایهگذاری و بهرهسرمایه

ای واجب است که پیش از آمد. لذا بر رهبران مبارز و مجاهد و جبهه

در )سیری معرفی و تفسیر ماهیت مبارزه خود اقدام کنند بههر عملیاتی 

، 8های دفاعی حضرت امام خمینی، جهای دفاعی امام خمینی)ره(، دبیرخانه تبیین اندیشهاندیشه

 .(858ص
در باب ماهیت و فلسفه جنگ چنین گفته نیز شهید مطهری 

اساساً در دین نباید جهاد وجود داشته  ،ها معتقدندبعضی»است:

ید بر ضد باشد. در دین نباید قانون جنگ وجود داشته باشد. دین با

-ه این که خودش قانون جنگ وضع کرده باشد و ما مینجنگ باشد 

 .(84)جهاد، مطهری، صدانیم که یکی از فروع دین اسالم، جهاد است

اگر قومی یا ملتی حیاتش از ناحیه دیگری در معرض خطر قرار 

جا دفاع از حیات امری مشروع است. همچنین اگر گرفت. این

اجم قرار گرفت. باز از نظر حقوق ثروتش و مالکیتش مورد ته
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اش حق دارد که از ثروت خودش دفاع کند یا یک ملت اگر انسانی

یک قوم دیگری بخواهند ثروت او را تصاحب کنند و به نحوی 

)جهاد، ببرند. حق دارد که از ثروت خویش دفاع کند و لو با جنگ

 .(21مطهری، ص
 

 آغاز جنگ

ن در اموری از قبیل ارتش تواها را میعوامل تجاوز به سرزمین

، انسجام پویانظامی، اقتصاد دسترسی به تجهیزات منسجم قوی، 

 .(26ـ22ضرورت تداوم دفاع مقدس، الهی، ص رک: )درونی بر شمرد

های اصلی وقوع جنگ یکی از علتعالوه بر مواری که ذکر شد. 

بین کشورها اختالفی است که استعمار جهت رسیدن به منافع شوم 

 کشاند. کند و آن ها را به سمت تنازع میکشورها ایجاد می خود بین

استعمار با ایجاد اختالف مرزی بین عراق و کشورهای همسایه و 

گری برای سلطه آن جمله ایران، از این اختالفات به عنوان ابزاریاز 

 .(2ـ  8)ضرورت تداوم دفاع مقدس، الهی، صدر منطقه سود جسته است

ارتش عراق هجوم وسیع و  8859سال  ورشهری88که در تا این

ای را به داخل خاک کشورمان آغاز کرد. از پیش سازماندهی شده
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های و ویرانگرترین جنگترین که منجر به یکی از طوالنی هجومی

و همچنین یکی از غم انگیزترین دنیا پس از پایان جنگ جهانی دوم 

ما  هن عزیزهای تاریخ میو در عین حال افتخار آمیزترین حماسه

 .(62)تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران، والیتی، صگردید

 

 دالیل آغاز جنگ

که گردد. وقوع جنگ بین کشور عراق و ایران به دالیلی بر می

آن در متون تاریخی کشورمان آمده است و مطالعه به آن تفصیل 

صار به برشماری شود. در این قسمت به اختارجاع داده می منابع

 شود.تعدادی از دالیل اکتفا می

سیس دولت عراق، اختالفات ایران و أاختالفات مرزی قبل از ت 

روابط ایران و عراق پس از ، از ابتدای تشکیل دولت عراق عراق

ادعاهای عراق برای تجاوز به ایران و ، پیروزی انقالب اسالمی ایران

تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران،  )تاریخ سیاسی جنگهای عراقرد استدالل

 .(22ـ  85والیتی، ص

مرز مشترک توان به در باب اختالفات مرزی ایران و عراق می

های اروند رود، رودخانهای داشت که شامل دو کشور اشارهبین 
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خین، دویرج، میمه، کنجان چم، تلخاب، کنگاکوش، کنه کبود، الوند، 

 ، گالس، ژاژاوه، هور العظیم، خشکیقوره تو، سیروان، قزلجه سو

 باشد.می

کیلومتر طول مرز، ایران در بخش  1388بنابراین از مجموع 

کیلومتر با عراق در خاک و  8681دای، یعنی حدوعمده

)تقویم تاریخ دفاع مقدس)آخرین آب)رودخانه های مختلف( هم مرز است

تش جمهوری اسالمی، زیر نظر: های دفاع مقدس نیروی زمینی ار روزهای صلح(، مرکز پژوهش

 .(51ـ  29بهروزی، ص
به  نیز پیروزی انقالب اسالمی ایرانگونه که مطرح شد، همان

پیروزی انقالب ایران در عنوان یکی از دالیل شروع جنگ بود. زیرا 

سال و ناکامی کاخ سفید در مهار انقالب، آمریکا را بر آن داشت تا 

میت و اقتدار خود را از طریق از طریق تجاوز به خاک ایران، حاک

تقویم تاریخ دفاع یک کشور عربی به ایران و خاورمیانه استحکام بخشد)

مقدس)آخرین روزهای صلح(، مرکز پژوهش های دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش جمهوری 

 .(3اسالمی، زیر نظر: بهروزی، ص

سخن به ایران  خاک ادعاهای عراق برای تجاوز بهاز  همچنین

دالیل عراق در شود. به عبارتی رد می هااستدالل ده که اینمیان آم

عمدتاً به و حمله به ایران  8935 توجیه لغو یک جانبه عهدنامه
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هایی عدم استرداد سرزمین، نقض عهدنامه توسط ایراندالیلی مانند 

شد، بایست به عراق بازگردانده می می 8935که به موجب عهدنامه 

عدم استرداد سه جزیره و  اعراب خوزستانرفتار ناروای ایران با 

)تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه گشت بر می در خلیج فارس عربی

 .(22جمهوری اسالمی ایران، والیتی، ص 

 

 

 

 جنگ  درشورای امنیت نقش 

شورای امنیت سازمان ملل متحد یک روز پس از حمله عراق 

 48صدور بیانه  در قبال جنگ با راعلیه ایران، اولین اقدامش 

روز بعد از  5و  به انجام رسانید 8859مهر 8میالدی،  8911سپتامبر

 را صادر کرد. قطعنامه خود آن نخستین 

بیانیه دیگر ادامه  5قطعنامه و بیش از  1این روند با صدور 

صرفاً جنبه توصیه داشت ولی ها ها و بیانیهعمده این قطعنامهیافت. 

این مورد است. زیرا این قطعنامه یک  یک استثناء در 591قطعنامه

روزه  4113تصمیم یا پیشنهادهای اجرایی برای پایان دادن به جنگ
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رود)دو جنگ دو داوری، شیرودی، عراق علیه ایران به شمار می

 .(22ص

سرانجام ناتوانی این سازمان در ایفای نقشی که جامعه جهانی بر 

ساختار ناکارآمد و  ملل متحد به آن واگذار کرده بود اساس منشور

گیری و حافظ صلح ترین رکن تصمیممهم به عنوان که شورای امنیت

 (428)دو جنگ دو داوری، شیرودی، ص نمایان شد. ،جهانی است

 

 

 شکست صدام

در واقع تر کرد. در عراق فاجعه شکست، جایگاه صدام را متزلزل

عراق  هک جنگ بودعملیات تا آن روز مبین بزرگترین عملیات فتح ال

تقریباً سه لشکر خود را  و تحقیرآمیزترین شکست را متحمل شد

 کامل از دست داد. 

های نفتی عراق را فروردین، سوریه با عراق توافق کرد و لوله48

در جلسه فرماندهان حزب گذشت، بست. صدام که از سوریه می

های سوریه گفت و معتقد بود، از تاریخچه حزب بعث و دشمنیبعث 

 ها ربطی به جنگ ندارد. جدید آن دشمنی
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به دنبال جنگ نبوده و برای جلوگیری از وی بیان داشت که 

ما حاضریم همچنین اعتراف کرد که ها حمله کرده است. تهدید ایرانی

ولی چه تضمینی  ؛هم االن خاک ایران و خرمشهر را تخلیه کنیم

 کند.وجود دارد که در صورت عقب نشینی ما ایران به عراق حمله 

جنگ این عملیات به او در توجیه تعداد باالی اسرایش در 

ما های پیروز هزاران اسیر داده اند و کشور اشاره کرد که جهانی دوم

ایم و برای آن آمادگی نداشتیم. در آن جلسه صدام دنبال جنگ نبوده

گفت: من دیگر آن ای قدرتمندانه بگوید. میتوانست جملهسخت می

در کاخ ریاست جمهوری بنشینم. به مرزهای  صدامی نیستم که

دایرة المعارف مصور تاریخ جنگ رک: )جنگممیها روم و با ایرانی جنگ می

 .(851ـ  829ایران و عراق، شیر علی نیا، ص

 

 

 

 انواع دفاع 

اند. که برشمردهابتدایی و دفاعی را دو نوع  جهادامام خمینی)ره( 

-قرار می س، مال، عرض و ...نف ودفاع از اسالم و مکتب در قالب 

 گیرد.
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ای نیز در باب جنگ رهبر معظم کشورمان آیت اهلل خامنه

این جنگ، یک جنگ دفاعی بود. جنگ دفاعی با جنگ »اند:فرموده

تهاجمی فرق دارد؛ جنگ تدافعی و دفاعی، محل بروز غیرت و 

ها هایی است که به آن ها به آرمانتعصب و وفاداری عمیق انسان

  (49/3/8815)«. د استپایبن

ابزارها و است که جنگ روانی یکی دیگر از انواع جنگ ها، 

، انتشار شایعه در اموری همچونتوان  را می این جنگمحورهای 

ایراد ، تظاهر به قوی بودن، و حماسی استفاده از شعارهای رزمی

 پایبندی به مقدسات خود و حمله به، خطبه در شروع جنگ

اشاره  مبارز طلبیو  ارسال نامه توسط سفیران ،مقدسات طرف مقابل 

 .پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن(رک: کرد)

نشانه گرفتن فرهنگ و هویت  ،از دیگر محورهای حمله دشمن

ع قشود و در واتعبیر می تهاجم فرهنگی که از آن به باشدها میملت

زدودن هویت فرهنگی و وابسته کردن جوامع از نظر فکری با هدف 

این وابستگی خود شود که انجام میرهنگی به جوامع استعمارگر و ف

های دفاعی امام خمینی)ره(، )سیری در اندیشهها استبه خود منشأ تمام وابستگی

 .(498، ص8های دفاعی حضرت امام خمینی، جدبیر خانه تبیین اندیشه
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در که  های مقابله با آن اهمیت بسزایی داردرو شناخت راهاز این

ئه کردن اسالم واقعی و نقش ااربه توان میبا آن  های مقابلهراهین تبی

و  توجه به جوانان، امر به معروف و نهی از منکر، های جمعیرسانه

-های دفاعی امام خمینی)ره(، دبیرخانه تبیین اندیشهسیری در اندیشهرک: )... اشاره کرد

 .(815ـ  818، ص8های دفاعی حضرت امام خمینی،ج
 

 جبههفرهنگ 

 

ای به نام فرهنگ جبهه گرفت. مقوله لدر کنار تهاجماتی که شک

این فرهنگ در سه عرصه گفتار، نوشتار و رفتار به عنوان رشد کرد. 

ها نشان دهنده قسمت اعظم معارف عامه و فرهنگ عمومی جبهه

افق فکری، ذوق و سلیقه رفتار و محتویات ذهنی، روحیه و 

ع مقدس است که در واقع از نخستین در طول سالیان دفارزمندگان 

رویارویی حق و باطل در صدر اسالم به خصوص نهضت امام 

ها فرصت یافته تا در پدید آمده و پس از گذشت قرن حسین

 عرصه جنگ تحمیلی خود را نشان دهد.
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فرهنگ جبهه بیشتر شفاهی و انتقال آن سینه به سینه بوده است و 

هایی بوده که خواه و  ه نامالیمتدر طول هشت سال مبارزه تکیه گا

)فرهنگ جبهه؛ اصطالحات و است های ما وجود داشتهنا خواه در جبهه

 (88، ص8تعبیرات، فهیمی، ج

اند و برخی از این اصطالحات و عبارات در نوع خود محل توجه

دارند مثل سه راه مقاومت، پیچ هر کدام داستان و سرگذشت تاریخی 

شهادت، در ارتفاعات اهلل اکبر، دهکده  منافقین، تپه جهاد، جاده

)فرهنگ جبهه؛ اصطالحات و تعبیرات، ، شهید زنده و ... . حضرت رسول

 (48، ص8فهیمی، ج
نبود فرهنگ اسراف توان گفت که فرهنگ جبهه، این گونه می

سیمای رک: )قناعت، ایثار، استقامت، عزت نفس و ... بود.  بلکه فرهنگ

  (885، صوارستگان، معصومی گراشی
 

  جنگ تحمیلی آثارشماری از 

 

که آثار مثبت و منفی را به جنگ مقوله چند جانبه ای است 

 ، اسارت، اشغالآوارگیهمراه دارد. آثار منفی آن عبارت است از 
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از  ها، سلب آرامش، آسیب دیدن امکانات و سرمایه کشورسرزمین

 .انسانی و ... جمله مالی، 

جنگ هم »اند:دهوفرم شاثرجنگ و د نیز در مور امام خمینی)ره(

اى است براى  کرد که یک هائله اى بود که انسان خیال مى لهأیک مس

اى است بسیار مهم لکن معلوم شد که منافعش بیشتر  لهأمس ما و یک

از ضررهایش بود. آن انسجامى که در اثر جنگ، بین قشرها پیدا شد 

از ارتش  زان عزیزاى که در خود سربا و آن معناى روحانى و معنوى

و ژاندارمرى و سپاه پاسداران به نمایش گذاشته شد و آن روح 

تعاونى که در همه ملت از زن و مرد در سرتاسر کشور تحقق پیدا 

اى که در ایران است با همه مسائل  لهأکرد، به دنیا فهماند که این مس

 (89ـ 81ص، 86جموسوی خمینی، صحیفه نور، )جداست 

ان آثار مثبت جنگ برای ایران در طول هشت تورو میاز این

اومت و  شهادت در راه ایمان، مقسال دفاع مقدس را بر شمرد که 

ادی و بشناسی ایران، مهرآای نو در فرهنگ)جبهه.باشدها میترین آناز مهم خدا

 .(848، ص8کمری، ج

رشد ، شکوفایی استعداد، اعتماد به نفسسایر آثار در قالب 

، رشد فضایل اخالقی و معنوی، تولد تفکر بسیجی ،باورهای دینی
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ا، ه حضور داوطلبانه مردم در جبهه، تحول در صنایع دفاعی کشور

در  تجارب، نیروهای مردمی عشایری، سنجش ظرفیت دفاعی مردم

تاریخ دفاع مقدس، منصوری رک: )تحکیم وحدت ملیهای مختلف و زمینه

ها، توانمندی فقان و لیبرالشناخته شدن چهره منا ،(88ـ  8الریجانی، ص

ها، رشد شجره طیبه  پر شکوه ایران در رویارویی با ابر قدرت

جمهوری اسالمی ایران)رک: گذری بر دو سال جنگ، دفتر سیاسی 

اتحاد داخل  ،(82ـ  88و  44سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ص

ای، بنی لوحی،  ایسه)مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی در دفاع مقدس با تحلیلی مقکشور

 گیرد.قرار می و ...  ( 58ص

یکی از »فرمایند:ای نیز در این زمینه میحضرت آیت اهلل خامنه

های علمی و تکنولوژیکی برکات دفاع هشت ساله ما، همین پیشرفت

ترین ابزارهاست که با دست خالی و بدون هیچ و ساخت دقیق

ها را به دست آوردیم و جزو موجودی ملت ایران شده ای آن سابقه

  .(49/6/8832)«است

 پیامدهای به یادماندنی

در کنار پیامدهایی که تاکنون ذکر شد و اکنون شاهد آن هستیم. 

باید به پیامدی ماندگار و جاودانه اشاره کنیم که برای همیشه در 
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های زمان تصاویر و سخنان در ،تاریخ این مرز و بوم ثیت شده است

 .گویای آن استمختلف بعد از جنگ تحمیلی 

پیامدهایی که خواننده با خواندن آن، مخاطب با شنیدنش به فکر 

ای از جان، مال، خانواده، رود که در آن شرایط چگونه عدهفرو می

فرزند و هزاران آرزوی خود دل بریدند و روانه میدان عشق و 

 شهادت شدند. 

 های معنویت جبهه. 1

ستیز است که هه جنگ صحنه کارزار و محل رزم و مکان جب

دود و باروت چنان با  ،طاقت فرسای آهنی ،همین فضای خشک

های ی عارفانه و طراوت اشک و لطافت روحاگرمی راز و نیازه

عاشقانه عطر آگین شده بود که انسان نه خود را در میدان رزم بلکه 

 ،در جذبه در فضای روحانی و در صحن حرم امام حسین

 .(884سیمای وارستگان، معصومی گراشی، ص)افتیزیارت و دعا می، خلوص

آن عزتی، اعتماد به »نیز در این باره فرمودند:  مقام معظم رهبری

معنویت رزمندگان ما و جامعه   نفسی، احساس اقتداری که از ناحیه

ـ گیز ان            عجیب و شگفت  اسالمی ما احساس شد و توانست آن حادثه

یعنی پیروزی در دفاع مقدس و شکست نخوردن در مقابل تهاجم 
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ها، برای را رقم بزند، آن خصوصیات، آن خصلتـ این همه دشمن 

 (42/6/8811)«. ملت ما، برای کشور ما، یکی از بزرگترین نیازهاست

 جبهه اسوه های.2

هایی جبهه دفاع مقدس در زمان جنگ و پس از آن حماسه

به جهات زیادی با حماسه ماسه دگار گذاشت. این حآفرید و به یا

در یک چشم برهم زدن از مرز شقاوت  پیوند خورده است که «حر»

پیوست و تنها در یک لحظه تاریخی  امام حسین بهگذشت و 

ه رنگ و بوی دنیائی تصمیم گرفت و از بن بست مادیات و هر آن چ

 .(5صحسین در بهار شهادت، اصغری، رک: ) داشت، رد شد.

آن قدر فراوان اند که های نبرد جبههشهادت و رشادت ای هاسوه

ای رو به گوشهاز اینها نیست. مجال پرداختن به آندر این نوشتار 

 شود.ها اشاره میاز آن

 

 های شهید چمرانای از نیایشگوشه

در تاریخ کشورمان به عنوان یکی از مجاهدان از شهید چمران 

مناجات ت که در اسعرصه پیکار نام برده شده  مردان نمونه و دالور

 کرد:این گونه راز و نیاز میبا خداوند ش ارتباط و



 

19 
 

-خواستم که شمع باشم و بسوزم و نور بدهم و نمونههمیشه می»

ای از مبارزه و کلمه حق و مقاومت در مقابل ظلم باشم.می خواستم 

راه  همیشه مظهر فداکاری و شجاعت باشم و پرچم شهادت را در

 خدا به دوش بکشم.

می خواستم در دریای فقر غوطه بخورم و دست نیاز به سوی 

 کسی دراز نکنم.

خواستم فریاد شوم و زمین و آسمان را با فداکاری و آسمان و می

 پایداری خود بلرزانم.

خواستم میزان حق و باطل باشم و دروغگویان و مصلحت می

 طلبان و غرض ورزان را رسوا کنم.

ای در برابر مردم به وجود آورم که استم آن چنان نمونهخومی

هیچ حجتی برای چپ و راست نماند و طریق مستقیم روشن و 

صریح و معلوم باشد و هر کسی در معرکه سرنوشت مورد امتحان 

)زمزم عشق: شرح مفاهیم ...«.و راه فرار برای کسی نماند سخت قرار بگیرد 

 .(821ـ  889، منصوری الریجانی، صعرفانی در نیایش های شهید چمران
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 شهيد برونسی و جنگ 

ر اولین روزهای جنگ دشروع جنگ تحمیلی  شهید برونسی با

زرین دیگری در تاریخ  به جبهه روی آورد که این دوران، برگ

شان هایی که از خود نبه خاطر لیاقت و رشادت شود.زندگی او می

گذارند که آخرین او میرا به عهده های مختلفی دهد. مسئولیتمی

است که قبل از  مسئولیت او فرماندهی تیپ هجده جواداالئمه

 به48/84/8868سرانجام در شود. یبر عهداه دار آن میخعملیات 

 (81)خاک های نرم کوشک، عاکف، ص شهادت رسید.

 

 

 

 

 شهيد باباییدر فکر  حرومانم  

ایی: از میرزا کرم زمانی نقل شده است که شهید عباس باب

راغ همیشه در فکر مردم بی بضاعت بوده در فصل تابستان به س»

ناتوان بودند و وضع خوبی نداشتند،  کشاورزان و باغبانان پیری که

 کرد. زمستانرفت و آنان را در برداشت محصوالتشان یاری می می
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های بام خانهداشت و پشتبارید پارویی بر میها وقتی برف می

را که به هر دلیل توانایی انجام کار نداشتند را درماندگان و کسانی 

 کرد.پارو می

به خاطر دارم مدتی قبل از شهادتش، در حال عبور از خیابان 

سعید قزوین بودم که ناگهان عباس را دیدم. او معلولی را که از هر 

دو پا عاجز بود و توان حرکت نداشت، بر دوش گرفته و برای این 

ای نازک بر سرکشیده بود. من او را شناختم که شناخته نشود، پارچه

ای رخ داده، و با این گمان که، خدای ناکرده برای بستگانش حادثه

پیش او رفتم. سالم کردم و با شگفتی پرسیدم: عباس چه اتفاقی 

روی؟ او که از دیدن من غافلگیر شده بود، اندکی افتاده؟ به کجا می

برم. او کسی تحمام به حمام میایستاد و گفت: این پیرمرد را برای اس

دتی است که به حمام نرفته است. با دیدن این صحنه، مرا ندارد و 

سایت شهداء ) .«تکانی خوردم و در دل، روح بلند او را تحسین کردم

     (صالحین
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 و شوق دیدار شهيد فالح هاشميان 

نقل سید حسن فالح هاشمیان علی اکبر رجب پور همرزم شهید 

شدیم. آن روز برای انجام عملیات کربالی پنج آماده می»که:  کندمی

سید حسن فالح هاشمیان خیلی تاکید داشت که همه لباس نو 

 بپوشند. اصرار زیادش مرا واداشت تا دلیل آن را بپرسم.

باید با لباس های نو شادی مان را نمایان سازیم. لباس »گفت:  

«. نشان می دهد عشوق رانو پوشیدن در عملیات، عشق و عالقه به م

سید حسن آن قدر شوق و ذوق عملیات داشت که انگار دارد به یک 

 (11افالکیان خاکی، نخعی، ص ).«رود مجلس جشن و شادی می

 شهادت و شیرینی

خطاب به  قسمتی از وصیت نامه شهید سید جواد مجد پوردر 

ته پدر و مادر عزیزم اگر در راه خدا کش» پدر و مادرش می نویسد: 

شوم، نارحت نباشید. بلکه خوشی کنید، بر قبرم نگریید، شاد باشید و 

 (92)رک: پیام شهدا، واعظی، ص ...«.بر مزارم شیرینی پخش کنید 

 

 

 



 

23 
 

 اسارت

 فرمود: )علیه السالم( امام صادق 

َن إلُْحرَّ ُحرٌّ عََل   »
ِ
ِ   إ يع ْن ََنبَْتُه ََنئَِبٌة َصََبَ لَهَا   َأْحَوإِلِ   ََجِ

ِ
ْن تََدإكَّْت عَلَْيِه إلَْمَصائُِب لَْم إ

ِ
َو إ

يُق إْْلَِمنُي ص لَْم يَْضُ  ِ د  ِ ْن ُأِِسَ َو قُهَِر َو إْستُْبِدَل ِِبلْيُِْسِ ُعِْسًإ مََكَ ََكَن يُوُسُف إلص 
ِ
ُه َو إ ْر تَْكِِسْ

ُتْعِبَد َو قُهَِر َو ُأِِسَ  ََّتُه َأِن إس ْ ِي  «.ُحر 

اگر بال و سختی به او رسد  آزاده در همه حال آزاده است:»

شکیبایی ورزد و اگر مصیبت ها بر سرش فرو ریزند او را نشکنند 

هر چند به اسیری افتد و مقهور شود و آسایش را از دست داده و به 

به )علیه السالم( سختی و تنگدستی افتد. چنان که یوسف صدیق امین

آسیب بندگی گرفته شد و مقهور و اسیر گشت اما به آزادگی او 

 ( 19، ص4)الکافی، کلینی، ج«. نرساند

 

 مفهومی از آزادی 

مفهوم واژه آزادی در لغت مشخص می باشد. معادل آن در عربی 

)قاموس است که به معنی آزاد و در مقابل عبد می باشد. « حرّ»واژه 

یکی از مشتقاتش تحریر به معنی آزاد کردن  (881، ص4، ج ، قرشى قرآن

ه از قیود مادی و خروج از حجاب های عالم است. البته آزادی ک

 ( 894، ص4، ج ، مصطفوى .) التحقیق فی کلمات القرآن الکریمطبیعی به سوی نور باشد
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 إِنِی  رَبّ عِمْرَانَ امْرَأَتُ قَالَتِ إِذْ»آیت اهلل مکارم شیرازی در آیه 

«. الْعَلِیمُ السَّمِیعُ أَنتَ إِنَّکَ مِنیِ فَتَقَبَّلْ مُحَرَّرًا بَطْنىِ فىِ مَا لَکَ نَذَرْتُ

 که گرفته شده« تحریر»ماده  از« محررا »می گوید واژه ( 85)آل عمران/

 (542ص ،4 مکارم شیرازی، ج نمونه، )تفسیر .است ساختن آزاد معنى به

در آیاتی نظیر « حرّ»قابل توجه می باشد که مشتقات واژه 

طرح شده است که ( م8، مجادله/19، مائده/85،آل عمران/94)نساء/

 مطالعه تفصیلی آن به خواننده واگذار می شود.

بنابراین با توجه به تعریفی که از واژه آزادی و حرّ حاصل می 

نیز اشاره ای )علیه السالم( شود. می توان به  سخن موال امیر المومنین

ُ   َو قَْد َجَعَلَ   َعْبَد غَْْيِكَ   ََل تَُكنْ » داشت إً   إّللَّ بنده دیگری مباش که  »، « ُحر 

که   (218، ص88، نامه  )نهج البالغة، شریف الرضی«. خدا تو را آزاد آفریده است

دقت در این سخن ما را به  فلسفه و اهمیت مقوله آزادی  در زندگی 

 انسان سوق می دهد. 

 خصلت مهم انسان

انسان دارای ابعاد منحصر به فردی نسبت به سایر مخلوقات 

رتند از تعقل، تدبر، آزادی و ... که آزادی نیز باشد. که عبا می
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، دین، بیان، انتخاب وطن و ... آزادى اندیشهمصادیق مختلفی مانند 

  دارد.

رد. در از این رو با توجه به نقش متمایزی که این نعمت الهی دا

ُس »آمده است که )علیه السالم( سخن رئیس مکتب جعفری امام صادق   ََخْ

َتْمَتع    ِفيهِ   َخْصََلٌ ِمنْهَا فَلَيَْس   ِفيهِ   تَُكنْ   لَمْ   َمنْ   ِخَصال   لُهَا إلَْوفَاُء َو إلثَّاِنَيُة إلتَّْدِبُْي َو   َكِثُْي ُمس ْ َأوَّ

إِبَعةُ  َّةُ  إلثَّاِلثَُة إلَْحَياُء َو إلرَّ ِي َمُع َهِذِه إلِْخَصاَل إلُْحر  پنج » ، «ُحْسُن إلُْخلُِق َو إلَْخاِمَسُة َو ِِهَ ََتْ

خصلت و ویژگی است که اگر در شخص نباشد از زندگی خود بهره 

ای نمی برد: وفای به عهد، تدبیر، حیا، حسن خلق و خوی و آزادی 

 (412، ص8، ج بویه، ابن با )الخصال«. هاست که جامع و دربردارنده همه آن

 

 شرایطی برای آزادگی 

در متون دینی، مقوله آزادگی مورد اهتمام می باشد که در این 

زمینه می توان به آیات و روایات مراجعه ای داشت. یکی از 

های مورد بحث در آزادی، شرایط آن می باشد که در سخنان  عرصه

 آمده است.)علیهم السالم( ائمه 

)علیه امام علیع به دو سخن ارزشمند از در این مبحث جهت اطال

پرداخته می شود. ایشان رعایت شرایط بندگی را زمینه آزادگی السالم( 

َل ِللِْعْتِق، َمنْ » انسان دانسته اند.  َِّة ُأه ِ إئِطِ إلُْعُبوِدي َ َعنْ   َمْن قَاَم بََِشَ َِّة   َأْحََكمِ   قََّصَّ ِي إلُْحر 

http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,4718#f9
http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,4718#f9
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َل 
ِ
ِقِ   ُأِعيُد إ س شرایط بندگی خدا را به جا آورد سزاوار هر ک»، « إلر 

آزادگی می شود و هر کس در عمل به شرایط آزادگی کوتاهی کند، 

،  )عیون الحکم و المواعظ،  لیثى واسطى«. به بندگی )غیر خدا( مبتال می شود

ایشان همچنین وفای به وعده های نیک را از شرایط تکمیل  (251ص

ْحَسانِ   ِمنَ   َما ُأْسِلَف   َض قَ   َمنْ » آزادگی دانسته اند که 
ِ
َّةِ   فَهَُو ََكِملُ   إَْل ِي ، « إلُْحر 

هر کس به وعده نیکی ای که در گذشته داده است عمل کند »

 (688، ص ، تمیمى آمدى )غرر الحکم و درر الکلم«. آزادگی اش کامل است
 

 و تحقق آزادی پیامبران

رامت وی یکی از امتیازات انسان نسبت به دیگر مخلوقات ک

ْمنَا لََقدْ  وَ »است که قرآن نیز به آن اهتمام ویژه داشته است   َءإَدمَ  بَنِ  َكرَّ

 (31)اسراء/«. داشتیم  گرامى را آدم فرزندان ما راستى به و» ، «...

عتاب دانسته، زیرا  با آمیخته عالمه طباطبایی سیاق آیه را منت

)رک: ت می شود. انسان در قبال نعمات فراوان دچار فراموشی و غفل

 (482ص  ،8 تفسیرالمیزان، طباطبایی، مترجم: موسوی همدانی، ج

از رسالت های اصلی انبیاء نیز در راهنمایی انسان ها به سوی 

کمالی نهایی، محقق ساختن آزادی در زندگی آن ها جهت نیل به این 

مقصد بوده است. زیرا انسان خلیفه و جانشین خداوند در زمین می 
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این رو پیامبران در این رسالت خطیر به روشنگری، تقویت  باشد. از

 جامعه سازی برتر و معرفی نظام  ،انتقاد از وضعیت موجودخرد، 

  )رک: پایگاه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن(گام برداشتند. 

 بادیگران ها از سلطه  آزادسازى انساندر این راستا می توان به 

ان ها اشاره داشت که انبیاء در عنوان روشنگری و تقویت خرد انس

 تمام دوران رسالتشان به این مهم اقدام کردند.

( بیان 46(، )شعرا/815ـ818تأمل در آیاتی از قرآن )اعراف/

به نزد )علیه السالم( کننده این نکته است که ورود حضرت موسی

فرعونیان در جهت رهاسازی مردم زمانش از بند طاغوت یعنی 

 فرعون بوده است.

 

 هایی از بندر

روابط کشور ایران و عراق به زمان فروپاشی عثمانی بر می 

کشور همیشه در سطحی نامطلوب قرار گردد. که نوع روابط دو 

نداشته و در تاریخ روابط ایران و عراق نقاط قابل اتکایی نیز یافت 

شود. پیروزی انقالب اسالمی که موجب تغییر ساختار قدرت در  می

امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، عالوه بر  خاورمیانه و نظام
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اینکه ایران را از صف حامیان ایاالت متحده و بلوک غرب خارج 

در  کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود.

با حمالت هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک  8859شهریور  88

)رک:  اسالمی را آغاز کرد.ساله علیه جمهوری  1ایران جنگ تحمیلی 

 موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی(

انسان باید علیه اسالم دین آزادی و آزادگی است از این رو 

دعوت  اسارت و در برابر دیگرانى که به اسارت بندها و زنجیرهاى

کنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگى تسلیم  مى

، 8، جپژوهشکده تحقیقات اسالمی )ره(،دى از دیدگاه امام خمینىآزا). و بنده خدا باشند

 (41ص

هجرت، دعا، جهاد، مقاومت و ... از این رو از راه هایی مانند 

جهت نیل به آن موجود می باشد. البته جهاد و مقاومت با شرایطی 

که از طرف شرع برای آن تعیین شده، باید انجام شود. که در این 

خالل گاهی مساله ای به نام اسارت نیز گنجانده شده است و این 

گ موضوع زمانی محقق می شود که یکی از دو طرف در حال جن

عده ای را از طرف مقابل تحت سلطه خود در آورده تا مدتی که آن 

 موضوع مورد درگیری در طرفین به وضعیت مشخصی برسد.

http://lib.eshia.ir/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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بنابراین پایان بخش اسارت، آزادی است و انسان هایی که از بند 

با این حال پس  اسارت رهایی می یابند به آزاده مشهور می شوند.

، صدام 8869مرداد  48ران در از استقامت و ایستادگی مردم ای

تمام شرایط ایران را  ای حسین رئیس جمهور عراق با ارسال نامه

مرداد سال  46در و  برای برقراری صلح میان دو کشور را پذیرفت

 . ، نخستین گروه آزادگان به میهن اسالمی بازگشتند8869

 درس صبر جمیل

ند. که با آزادگان انسان های معمولی از همین سرزمین خاکی بود

و درس آموزی از مکتب )علیهم السالم( ایمان راسخ، عشق به اهل بیت

با ایثار جسم و روح و )سالم اهلل علیها( و زینب)علیه السالم( عاشورای حسین

با هدف عروج به آسمان شهادت خالصانه و عارفانه به سمت جبهه 

ستان های نبرد حرکت کردند. تا آرامش و امنیت را برای خانواده، دو

 و مردم خود به ارمغان آورند.

آزاده کسی است که آزادی را در عمق وجودش نهادینه کرده و 

از قید خود را آزاده اسارت را به جان خریده است. انسان آزاد و 

این رهایی در عمل و زبانش جاری  .می کندنفس و نفسانیات رها 

 می شود و همچون مرواریدی در اقیانوس هستی می درخشد.
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 ام خمینی)ره( و  آزادگانام

امام خمینی)ره( در بیان کار عظیم و جان نثاری آزادگان در 

ما را چه »پنجم شهریور هزار و سیصد و شصت و سه ایراد کردند: 

های نارسا در وصف شهیدان و های شکسته و بیانرسد که با این قلم

خود را اهلل جان  جانبازان و مفقودان و اسیرانی که در جهاد فی سبیل

اند یا به دست دشمنان فدا کرده و یا سالمت خویش را از دست داده 

اند مطلبی نوشته یا سخنی بگوییم؟ زبان و بیان ما  اسالم اسیر شده

عزیزانی است که برای اعتالی کلمه  پایهعاجز از ترسیم مقام بلند

ر، )صحیفه نو اند. حق و دفاع از اسالم و کشور اسالمی جانبازی نموده

 (21، ص89موسوی خمینی، ج

 

 لحظه های اسارت در سخن رهبری

لحظه های اسارت، لحظه های اثبات حقانیت جمهوری اسالمی و 

دفاع از استقالل و آزادی سرزمینی بود که با سال ها مبارزه و با 

فریاد خاموش غیورمردانی  خون هزاران الله عاشق به ثمر نشست.

رویی پرداختند و از سرزمین اسالمی که با دژخیمان فرومایه به رویا

مان دفاع کردند. آنان پس از نبردی جانانه و دالورمردانه، بر 

های اسارت صبر کردند و با تحمل ضربات کینه و خشم  مصیبت
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دشمن، مایه ماندگاری و پایداری جمهوری اسالمی شدند. صبر و 

ود که استقامت اسیران ایرانی، گواه شکوه و صالبت انقالب نوپایی ب

برای واالیی کلمه اهلل، در برابر دنیای دشمن ایستاد. شکنجه و درد و 

ها به انقالب و ارزش ها افزود و  غم اسارت، بر ایمان راسخ آن

اسارت گاه ها را به دانشگاه های تربیت انسان های مجاهد و آزاده 

تبدیل کرد. سال های اسارت، سال های وفاداری به والیت و نماد 

و عشق به خمینی بود. پای مردی اسرا در اسارت، بار  سرسپردگی

دیگر نشانه پیروزی ایمان بر فکر و خون و اسارت بر شمشیر و 

 )سایت جامع آزادگان دفاع مقدس(قدرت بود.

 یاد امام در اسارت 

در اسارت فشارها و محرومیت های دشمن سخت و طاقت فرسا 

روحیه بچه ها نمی  بود. اما این تهدیدها وفشارها چندان اثری در

نمی )علیهم السالم( گذاشت. در این باره البته از عنایات پروردگار و ائمه

توان غافل شد ولی عامل مهم دیگر یاد نام و امام خمینی)ره( بود. 
 (88)رمز مقاومت؛خاطرات آزادگان درباره امام خمینی)ره(، عطاریان، 

 عطش در اسارت

گی شدید دست و پنجه نرم همه اسرای ایرانی کم و بیش با تشن

می کردند و در روزهایی از زندگی اسارتی خود به ویژه لحظه های 
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نخستین اسارت دچار کم آبی می شدند. چه بسیار کسانی که بر اثر 

.)تنفس ممنوع، رحمانیان، نبود آب جان خود را در غربت  از دست داده اند

 (82ص

 هنر در اسارت

ز تمام موهبت ها و امکانات وقتی انسان به اسارت می رسد و ا

فاصله می گیرد سعی می کند کمبودهای خویش را با خالقیت و 

 (4)سه هزار روز در اسارت، نوری، ص ابداع فردی جبران نماید.

آزادگان در ایام اسارت خود به انجام کارهای مختلفی مشغول 

می شدند. که البته با توجه به فضای حاکم بر اردوگاه، غالب این 

ا می بایست بدور از چشمان نیروهای بعثی انجام می شد. که کاره

در صورت اطالع نیروهای بعثی از آن فعالیت، اسرا مورد تنبیه و 

 شکنجه قرار می گرفتند.

یکی ازاین کارها، انجام امورهنری بود که نمونه های فراوانی 

ی ارجاع داده م )رهاورد غربت، رحمانیان(دارد و مطالعه آن را به کتاب 

 شود.
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انجام تئاتر نیز از دیگر فعالیت هایی بود که با توجه به شرایط  از 

قبیل مدت زمان، نحوه اجرا، نوع اجرا، موضوع و محتوا تقسیم 

 (38)رک: تئاتر در اسارت، رحمانیان، صهای متفاوتی داشت.  بندی

 یادی از دوران اسارت

نفر  ماه مبارک رمضان بود. نیمه شبی آمدند آسایشگاه و چند

داوطلب خواستند تا برای بردن سحری بیرون بروند. عده زیادی 

داوطلب شدند. عراقی ها چند نفر را انتخاب کردند و بردند. وقتی که 

برگشتند، با شگفتنی و شادمانی گفتند: بیرون چقدر قشنگ بود. 

آسمان یک دست سیاه بود و ستاره ها در دل آن می درخشیدند. 

گویی برای اولین بار در عمرشان آسمان طوری حرف می زدند که 

ها  دیگران با غبطه و آه به سخنان آن شب و ستاره ها را دیده اند.

گوش می دادند. اسیرانی بین ما بودند که هفت سال تمام اسیر بودند 

)تبیان نت( و حتی یک شب، آسمان پرستاره را ندیده بودند.  


