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بررسی داليل و عوامل پیروزی جمهوری اسالمی ايران
در جنگ تحمیلی
دکتر ابوالقاسم مردمی



تاریخ دریافت94/15/02 :
تاریخ پایرش94/19/31 :

چکیده
یکی از مسائلی که در خصوص جنگها ،بهویژه بعد از خاتمه آنها مطرح میشود ،این است که
کدام یک از طرفهای درگیر جنگ پیروز شد و کدام یک از آنها شکست خورد .بدون تردید،
این مسئله در مورد جنگ تحمیلی هشت ساله که در آخرین روز شهریور ماه  0009با تهاجم
سراسری رژیم بع ی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز شد ،نیز قابل طرح است .در این مقاله
که به روش توصیفی -تحلیلی انجام میگیرد ،در پی آن هستیم ضمن استدالل این نکته که
جمهوری اسالمی ایران در این جنگ پیروز بوده ،عواملی را هم که موجب این پیروزی شده است،
مورد بررسی قرار دهیم .سسال اصلی این بررسی عبارت است از اینکه آیا ایران در جنگ تحمیلی
رژیم بع ی عراق پیروز شد .با چه دلیل یا دالیلی میتوان این پیروزی را ثابت کرد و عوامل آن چه
بوده است .نتیجه حاصل از این بررسی حاکی از این است که جمهوری اسالمی ایران در جنگ
تحمیلی پیروز شده و اصلیترین عوامل این پیروزی هم ایمان ،نوع رهبری و فرماندهی و اتحاد
ملت و گستره مردمی در دفاع مقدس بوده است که در واقع ،سه ویژگی اساسی و منحصربهفرد
پیروزی انقالب اسالمی ایران بودهاند.
کلیدواژهها :دفاع مقدس ،جنگ تحمیلی ،جمهوری اسالمی ایران.

 . استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
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مقدمه
جنگ تحمیلی هشت ساله که بحن آن را دفاع مقدس مینامیم ،در حقیقت ،یکی از پیامدهای قطـع
شدن دست استکبار جهانی به سرکردگی ایاالت متحده امریکا از منافع نامشروع خود در ایران بـود
که با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) به وقوع پیوسته و اقدامات خصمانه دشـمن
برای بازگرداندن منافع خود و یا کنترل جریان و روند انقالب اسالمی به سوی انتظارات خود یکـی
پز از دیگری با شکست مواجه شده بود .روند پیشرفت انقالب اسالمی به رغم توطئههای متعـدد،
بیانگر ت بیت انقالب بود و با شکست هر یک از توطئهها ،چهره کریه امریکا هرچه بیشتر آشـکارتر
میشد و روحیه ضد امریکایی را برای مردم مسلمان و انقالبی ایران قویتر و محکمتـر مـینمـود و
در سطح جهانی هم وجهه و اعتبار امریکا را بیشتر زیر سسال میبرد و پوشالی و شکستپایر بـودن
هیبت آن را ثابت میکرد .مواجهه نظامی در واقع ،مناسبترین اهرمی بود که میتوانسـت در برابـر
انقالب اسالمی به وجود آید و از پیشرفت هرچه بیشتر و نیز گسترش آن جلوگیری کند و انقـالب
اسالمی را به سقوط وادارد (درویشی سه تالنی.)31-30 :0075 ،
جنگ تحمیلی در واقع حربه نهایی دشمنان برای از میان برداشتن جمهوری اسالمی ایران بود
که توسال رژیم بع ی عراق با همه آمادگیهای قبلی و بعد از جلـب حمایـت اسـتکبار جهـانی و بـه
نیابت از سوی آن ،در  00شـهریور  0009بـهطـور رسـمی و سراسـری آغـاز شـد .دشـمن در ظـاهر
درست و دقین محاسبه کرده بود و انتظار ایستادگی ملت ایران را در مقابل یـک هجـوم همـهجانبـه
نداشت؛ زیرا همه شرایال مادی و ظاهری به سود او بود .دشمن افزون بر اینکه شرایال داخلی ایـران
را برای تهاجم مناسب میدید ،شرایال منطقهای و بینالمللی را نیز برای آغاز جنگ فراهم مییافت.
سکوتهای معنیدار مجامع بینالمللی ،حمایتهای سیاسی ،تبلیغاتی و نظامی قدرتهای جهـانی و
حمایتهای سیاسی و مالی عمده کشورهای منطقـه کـه از آغـاز جنـگ تـا پایـان آن ادامـه یافـت،
گواهانی صادق بر این مدعایند .دشمن افزون بر اینها ،خود را دارای ارتشی قـوی ،آمـوزشدیـده و
مجهز به اسلحه و تجهیزات ییشرفته میدید که از نظر کمی نیز بر نیروها ،اسلحه و تجهیـزات ایـران
برتری داشت .همه این شرایال دستبهدست هم داد تا دشمن برنده و بازنده جنگ را از پیش تعیین
کند و خود را فاتح بیچون و چرای کارزار بدانـد (تقـیزاده اکبـری و دیگـران .)31 :0057 ،ولـی
آنچه در ایران اتفاق افتاد و حماسههایی که در جبههها آفریده شد ،موازنه را تغییـر داد و بـا وجـود
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همه حمایتهای پنهان و آشـکار اسـتکبار جهـانی و وابسـتگان بـه آن از رژیـم بع ـی عـراق ،ملـت
مسلمان ایران با ایمان و عشن به خدا و با روحیه شهادتطلبی ،به دفاع جهادی و مقدس برخاست و
با پیروزی حقانیت خود را بار دیگر ثابت کـرد .نویسـنده در ایـن مقالـه دالیـل پیـروزی جمهـوری
اسالمی در دفاع مقدس و عواملی را که موجبات این پیروزی را فراهم آوردند ،بررسی میکند.

اهمیت و ضرورت
از آنجا که جنگ تحمیلی هشت سالة رژیم بع ـی عـراق علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران در تـاریخ
 0027/14/37با پایرش قطعنامـه  095و براسـاس مفـاد آن خاتمـه یافـت و در آن مقطـع ،منجـر بـه
سقوط آن رژیم نشد ،ممکن است چنین برداشـت شـود کـه جمهـوری اسـالمی ایـران بـه پیـروزی
نرسید .لاا استدالل این امر و احصای دالیلی که میتواند پیروزی جمهـوری اسـالمی را در جنـگ
تحمیلی اثبات کند ،در جای خود ضرورت پیدا میکند و این به نوبة خود ،اهمیـت ایـن تحقیـن را
نمایان میسازد .از این گاشته ،استدالل ،بررسی و تبیین این دو مسئله برای نسـلهـای بعـد از نسـل
حاضر در دفاع مقدس (که شاهد پیروزی بودند ،آن را لمز کردند و چهبسا نیازی بـرای اسـتدالل
آن احساس نمیکردند) ،میتواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

بیان مسئله
معموال جنگها با هر هدفی که آغاز شود ،خاتمه آنها از سه وضعیت زیـر خـار نیسـت .در طـول
تاریخ هم ،بهویژه در جنگهایی که در قرون اخیر اتفاق افتاده است ،این سـه وضـعیت بـه وضـوح
قابل درک است:
 .1خاتمه جنگ به شکلی که یکی از طرفین منازعه بـر طـرف مقابـل غلبـه کـرده و آن را وادار بـه
شکست کرده باشد؛
 .2خاتمه جنگ به شکلی که بین دو طرف منازعه آتشبز اعالم و برقرار شود و منازعه بـه شـکل
نه جنگ و نه صلح خاتمه یابد؛
 .9خاتمه جنگ براساس توافن بر مفاد یک عهدنامه یـا قطعنامـه انجـام پـایرد و طـرفین منازعـه از
طرین یک میانجی به مخاصمه خاتمه بدهند.
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برداشت اولیه و عمومی بر این است که جنگها به شکل اول خاتمه پیـدا مـیکننـد ،ولـی بـا
توجه به اینکه در جنگ تحمیلی ،خاتمه جنگ به شکل سوم اتفاق افتاد ،ممکن است چنـین تصـور
شود که جمهوری اسالمی ایران پیروز نبوده است .به این سبب ضرورت دارد کـه بـه ایـن موضـوع
پرداخته شود و با استدالل کافی و بیان برخی مصادین پیروز بودن جمهوری اسالمی ایران در دفـاع
مقدس (به رغم خاتمه جنگ براساس یک قطعنامه) ثابت شود .لـاا در ایـن مقالـه تـالش مـیشـود
ضمن استدالل این موضوع ،برخی از عوامل پیروزی هم مورد بحو و بررسی قرار گیرد.

تعریف مفاهیم
 جنگ در لغت یعنی جدال ،ستیزه ،نبـرد (معـین ،0324 ،جلـد اول .)0342 :ولـی جنـگ دراصطالح عبارت است از برخورد خشونتآمیز نیروهای مسلح دو یا چند دولت پز از بـه بـنبسـت
رسیدن راهحلهای سیاسی ،به منظور تحمیل اراده یکـی بـر دیگـری (پیـری و شـربتی.)04 :0090 ،
اساسا جنگ در عین حال که یک امر ناخوشایند است و همواره همراه با تلفات جـانی و خسـارات
مالی بوده ،در طول زندگی اجتماعی انسانها بنابه دالیل و علل مختلفی جریان داشته اسـت .برخـی
از عمدهترین مسائلی که معموال موجب تعارض و اختالف در میان حکومتها شـده ،سـبب وقـوع
جنگها میشود ،به شرح زیر است:
جنگها براساس هدف به جنگهای عادالنه و غیرعادالنه؛ طبـن مقیـاسهـای جغرافیـایی بـه
جنگهای محلی ،منطقهای ،فرامنطقهای و جهانی؛ برمبنای انضباط و تاکتیک به جنـگهـای مـنظم
(کالسیک) و نامنظم (چریکی)؛ براساس سطح جغرافیایی به جنگهای دریـایی ،هـوایی و زمینـی؛
براساس قلمـرو بـه جنـگهـای داخلـی و خـارجی؛ برمبنـای نـوع ابـزار بـه جنـگهـای متعـارف و
غیرمتعارف؛ از نظـر طـول زمـان بـه جنـگهـای محـدود ،متوسـال و نامحـدود و از نظـر شـدت بـه
جنگهای کم شدت ،متوسال و پر شدت تقسیمبندی شدهاند (پیری و شـربتی .)00-02 :0090 ،در
یک تقسیمبندی خاصی که در دهههای اخیر مطرح شده ،جنگ از نظر ماهیـت بـه دو نـوع جنـگ
سخت و نرم و گاهی به سه نوع جنگ سخت ،نیمه سخت و نرم تقسیمبندی شده است.
جنگ از دیدگاه اسالم دارای شرایال و ویژگیهایی است که در مباحو فقهی بهعنوان جهـاد
مورد بحو مفصل قرار گرفته است .در اسالم جنگی مشـروعیت دارد کـه منطبـن بـا مفهـوم جهـاد
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باشد .جهاد در اصل به معنی تالش و کوشش است ،ولـی در فقـه اسـالمی جهـاد دو مفهـوم عـام و
خاص دارد .در معنی عام هرگونه جهاد و مبارزه در راه خدا را جهاد گویند .جهاد بـا نفـز (جهـاد
اکبر) ،جهاد با عمل و جهاد با قلب و زبان .جهاد با این معانی فاقد جنبههای نظامی است که در ایـن
نوشتار مدنظر نیست.
اما جهاد در معنی خـاص ،جنـگ مقـدس یـا جنـگ بـه خـاطر دیـن و در راه حـن و دفـاع از
آزادیهای واالی اسالم است که در قرآن کریم ،بیشتر از واژه «قتال» برای آن استفاده شـده اسـت
(سبحانی فر و دیگران .)94 :0090 ،البته در این مفهوم هم ،جنگ به جهاد ابتـدایی و جهـاد دفـاعی
تقسیمبندی شده است.

0

 دفاع از نظر لغت یعنی از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن ،بازداشتن ،پز زدن،پاسخ طرف مقابل در هر دعوی ،جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حملـه آنـان
(معین ،0024 ،جلد دوم.)0041 :
در اصطالح دفاع عبـارت اسـت از تـدابیری کـه بـرای مقاومـت در مقابـل حمـالت سیاسـی،
نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و فناوری توسـال یـک یـا چنـد کشـور مستلفـه اتخـاذ مـیشـود
(نوروزی .)040 :0075 ،از این منظر ،دفاع به انواع مختلفی تقسیم شده است ،م ل :دفاع ملی ،دفـاع
راهبردی ،دفاع جمعی و دفاع مشروع که هر کدام در جایگاه خود قابل بحو است .در این مقاله از
دفاع ،یک مفهوم خاص را با عنوان دفاع مقدس توضیح میدهیم.
 دفاع مقدس یک اضافه وصفی است که به جنگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران اطـالق شـدهاست .این عبارت بارها در بیانات امام خمینی(ره) بنا به مناسبتهایی ذکـر شـده اسـت و از
جنگ هشت ساله بهعنوان دفاع مقدس یاد کردهاند .لاا بیش از هـر توضـیح دیگـری بهتـر
است در تعریف این مفهوم از بیانات ایشان استفاده شود که از مجموعه آنها میتـوان دفـاع
مقدس را بهصورت زیر بیان کرد :دفـاع مقـدس یعنـی یـاری دیـن خـدا ،دفـاع از اسـالم و
آبروی آن ،دفاع از کشور اسالمی و آبروی آن؛ یعنی پیروی از اولیای عظـیم الشـین بـرای
 .0برای مطالعه بیشتر به فصل دوم منبع زیر مراجعه شود :محمدجواد سبحانیفر و دیگران ،اندیشههـای دفـاعی فرمانـده
معظم کل قوا با نگرشـی بـر مکتـب دفـاعی اسـالم ،59 -005 :0091،تهـران :دانشـگاه افسـری و تربیـت پاسـداری
امام حسین(ع).
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رسیدن به هدفهای اعالی قرآ نـی و جـان و مـال را داوطلبانـه فـدا کـردن در ادای وظیفـه
الهی.
برای استناد تعریف ارائهشده ،چند فراز از بیانات امام خمینی(ره) را در زیر میآوریم:
ما میخواهیم دفاع بکنیم ،ما دفاع مقدس میخواهیم بکنیم ،یعنـی مـا مـیخـواهیم از آبـروی
اسالم ،از آبروی کشور اسالمی دفاع بکنیم .این یک دفـاع اسـت کـه عقـل و اسـالم هـر دو بـا آن
موافناند (صحیفه امام ،جلد .)09
ملت بزرگ ایران به پیروی از اولیای عظیم الشین ،این دفاع مقدس را آغاز کـرده و در انجـام
آن و رسیدن به هدفهای اعالی قرآنی ،جان و مال را داوطلبانه فدا کرده و آنچه وظیفه الهی بوده
بهطور شایسته انجام داده است (همان.)24/03/0 :
هفته جنگ امسال حال و هوای دیگری دارد .پز از سالهـا دفـاع مقـدس ،یـاری دیـن خـدا
صورت دیگری به خود گرفته است (همان.)27/7/0 :

پیشینه
در مورد موضوع مقاله حاضر که پیروز بودن جمهوری اسـالمی ایـران در جنـگ تحمیلـی بـهطـور
مستند مورد استدالل قرار گرفته و عوامل پیروزی هم به بحو و بررسی گااشـته شـده ،اثـر تـیلیفی
خاصی مشاهده نشده است ،ولی در عموم نوشتههای مرتبال با دفاع مقدس ،به ویـژه در آثـاری کـه
جنبه تحلیلی دارند ،گاهی به پیروز بودن جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی ،گاهی به ناکام
ماندن رژیم عراق در آن ،گاهی به قوتهای جمهوری اسالمی ایران در طول جنگ ،گاهی به عدم
دسترسی عراق به اهداف پیشبینیشده خود و ...پرداخته شده است .در بعضـی از نوشـتههـا دالیـل
پیروزی با عوامل پیروزی یکی تلقی شده و این دو در دل هم مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .در
بعضی از آنها با عنوان دالیل پیروزی به عوامل آن و در بعضی دیگر بـا عنـوان عوامـل پیـروزی بـه
دالیل آن هم اشاره شده است .در زیر برای نمونه به مواردی از آثار مرتبال اشاره میشود:
 سردار حسین عالیی در یک مقاله عمومی با عنوان «دالیل پیروزی ایران در جنگ» کـه درتاریخ  0059/9/04در سایت پژوهشـگاه دفـاع مقـدس قـرار داده شـده اسـت ،مـینویسـد:
دالیلی که صدام را در این جنگ ویرانگر ناکام گااشـت و موجـب شـد تـا او بـه اهـداف
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اعالمشده خود نرسد را میتوان به این شرح ذکر کرد .0 :وجود رهبری بیبـدیل حضـرت
امام خمینی(ره)؛  .3پشتیبانی عظیم توده مردم؛  -0وجود رزمندگان با ایمان؛  .4وجود یک
فرمانــدهی خــالق و باتــدبیر؛  .0عِــده و عُــده ســاختار و ســازمان مناســب؛  .2ابتکــار عمــل،
خالقیت و تدبیر مناسب .در این بررسی درباره هر یک از مـوارد ذکرشـده توضـیحاتی نیـز
داده شده است.
 امیر ناصر آراسته هم طی مقالهای با نام «چرا خود را پیروز جنگ میدانیم؟» کـه در سـایتتبیان قرار دارد ،دفاع مقدس را با توجه به موضوعهای مختلفی ،از جمله اهـداف صـدام ،و
اهداف دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،از نظر تحلیل مرحلهای مورد بررسی قرار داده و در
هر یک از آنها پیروزی جمهوری اسالمی ایران و ناکامی صدام را یادآوری کرده است .او
بهطور کلی ،رهبری پیامبرگونه حضرت امام خمینـی(ره) ،انگیـزه و میـل ملـی بـرای دفـاع
براساس اعتقادات دینی ،وجود ارتش و تشکیل سـپاه و بسـی ،را از عوامـل اصـلی پیـروزی
دانسته است.

 پژوهشکده تحقیقات اسالمی در کتاب دو جلـدی ارزشـمندی بـا عنـوان عوامـل معنـوی وفرهنگی دفاع مقدس ،پیروزی ایران در جنگ را مفـروض گرفتـه و بـهطـور مفصـل نقـش
تعیینکننده عوامل معنوی و فرهنگی در دفـاع مقـدس را مـورد بررسـی عالمانـه قـرار داده
است .میتوان گفت این اثر تاکنون بی رقیبی مانده است.
 نویسندگان کتاب درسی آشنایی با مبانی دفاع مقدس برای دانشگاهها با عنوان «آشـنایی بـاعلوم و معارف دفاع مقـدس»  ،فصـل پـانزدهم ایـن کتـاب را بـه دالیـل و عوامـل پیـروزی
جمهوری اسالمی ایران در دفاع مقدس اختصاص دادهاند و چهار دلیل را برای پیروز بودن
ایران برشمرده و در دو صفحه توضیح دادهاند .همچنین پن ،عامل را برای پیروزی ایران در
جنگ تحمیلی با عناوین زیر احصا کرده و توضیح دادهاند .0 :رهبری و مدیریت حضـرت
امــام خمینــی(ره) در هشــت ســال دفــاع مقــدس؛  .3پشــتیبانی مــردم از دفــاع مقــدس؛
 .0ابتکار و خالقیتها؛  .4وحدت و همبستگی ملی؛  .0شیوه و سبک مدیریت جبهه.
 آقای دکتر اسماعیل منصوری الریجانی در کتاب آشنایی با دفاع مقدس که بهعنوان اولـینکتاب درسی توسال پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقـدس در سـال  0055چـا و منتشـر
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شد ،در فصل هشتم با عنوان «پیامدها و دسـتاوردهای سیاسـی ،فرهنگـی و اقتصـادی دفـاع
مقدس» 47 ،مورد از دستاوردهای دفاع مقدس را در بیش از  01صفحه توضیح داده اسـت
که بعضی از آنها به دالیل ،بعضی از آنها به عوامل پیروزی و بیشتر آنها هـم بـه دسـتاوردها
اشاره میکنند.

بررسی شرایط حاکم بر دو کشور ایران و عراق در قب :از آغاز جنگ
تحمیلی
جنگ تحمیلی از جنبههای مختلف ویژگیهای منحصربهفردی داشته است .یکی نـابرابری فـاحش
در موازنه دو طرف درگیر بوده که مقایسه تطبیقی آن در آستانه تهاجم سراسری رژیم بع ـی عـراق
علیه جمهوری اسالمی ایران ،میتواند بیانگر واقعی این نابرابری باشد کـه بـه لحـاظ تغییـر غیرقابـل
انکار ایـن موازنـه در جریـان دفـاع مقـدس کـه خـود دلیلـی بـر تفـوق رزمنـدگان اسـالم در سـایه
مقاومتهای پیروزمندانه در دفاع مقدس است ،بهطور مختصر بیان میشود:
 .0ایــران در طــول یــک ســال و نــیم قبــل از آغــاز جنــگ ،درگیــر مشــکالت پــیشآمــده از ســوی
گروهکها و جریانهای ضد انقـالب ،و مشـغول ایجـاد بسـترهای قـانونی بـرای تشـکیل نظـام
جمهوری اسالمی پ ز از فروپاشی رژیـم شاهنشـاهی بـود و در نتیجـه دچـار اخـتالف نظرهـا و
چالشهای سیاسی به منظور روی کار آوردن دولت دائمی شد .در حـالی کـه در عـراق حـزب
بعو با قدرت کامل مخالفان را سرکوب میکرد و زمام امور کشور را در اختیار داشت.
 .3ایران دچار تروریسم از سوی گروههایی نظیر فرقان و منافقـان و نیـز درگیـریهـای مسـلحانه در
برخی از استانها شده بود .همزمان درگیر هجوم سراسری رژیم بعو عراق نیـز شـد ،در حـالی
که رئیزجمهور عراق تصفیه در درون حزب بعو را آغاز و مخالفان درون کشور را بـهشـدت
سرکوب کرد تا پز از آغاز جنگ هیچگونه نگرانی از اوضـاع سیاسـی داخـل کشـور نداشـته
باشد.
 .0روابال خارجی ایران دچار تحول اساسـی شـد و بسـیاری از کشـورهای دوسـت بـه دولـتهـای
متخاصم و یا دولتهای غیردوست تبـدیل شـدند؛ در حـالی کـه رژیـم بع ـی پیمـان دوسـتی و
همکاری نظامی با اتحـاد جمـاهیر شـوروی سـابن داشـت و بـا کشـورهای عضـو بلـوک شـرق
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مناسبات خوبی برقرار کرده بود .همچنین دولت عراق در حال نزدیک شدن به امریکا و برخـی
از کشورهای اروپایی م ل فرانسه ،آلمان و ایتالیا و فاصله گرفتن از سوریه به دلیـل رقابـتهـای
حزبی بود.
 .4امنیت داخلی ایران در اولویت برنامههـای دولـت قـرار داشـت و ایجـاد یـک دولـت بـا ثبـات و
نهادهای قانونی مردمی نیز مهمترین دغدغه مسئوالن کشور بود .در حالی که عراق دارای ثبات
سیاسی ،ساختار یک پارچه و قـدرت متمرکـز ،اسـتبدادی ،دیکتـاتوری ،بـا حاکمیـت امنیتـی و
پلیسی در کشور و بدون نگرانی از یک تهدید خارجی بود.
 .0از نظر ساختاری ،ایران قبل از آغاز جنگ ،فاقد نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی بـود کـه
بتواند بهطور منظم مسائل مربوط به تهدیدات نظامی و امنیتی علیـه کشـور را بررسـی و ارزیـابی
کند ،مورد مطالعه قرار دهد و بحرانهـای امنیتـی و دفـاعی را مـدیریت و کنتـرل کنـد .تهـاجم
نظامی ارتش عراق زمانی آغاز شد کـه ایـران بـرای ورود بـه یـک جنـگ تمـامعیـار آمـادگی
نداشت.
 .2با توجه به اینکه اک ریت قریب به اتفاق جمعیت ایران را شـیعیان تشـکیل مـیدهنـد و از طرفـی،
حزب بعو دارای اندیشهای ضد شیعی و ضد ایرانی بوده لاا سعی مـیکـرد جمهـوری اسـالمی
ایران را تهدید جدی معرفی کند و بهدنبال برتریجویی و تالش برای توسـعه قـدرت عـراق در
جهان عرب بود.
در نهایت میتوان گفـت ایـران در شـرایال قبـل از آغـاز جنـگ ،از نظـر نظـامی در وضـعیت
نابسامان ،از نظر سیاسی متشتت و دچار چنددستگی و اختالفات داخلی ،از نظـر اقتصـادی در حـال
آشفتگی و از نظر بینالمللی نیز در شرایال نسبتا منزوی به سـر مـیبـرد .امـا رژیـم عـراق در آسـتانه
جنگ تحمیلی ،دارای ثبات سیاسی ،ساختار یکپارچه و قدرت متمرکز ،استبدادی ،دیکتاتوری ،با
حاکمیت امنیتی و پلیسی در کشور و بدون نگرانی از یک تهدید خارجی بود (مراد پیری و شربتی،
.)01-09 :0090

بیانیه  1978الجزایر و ح :اختالفات مرزی بین ایران و عراق
بیانیه  0970الجزایر فصلالخطاب همه مناقشات و اختالفات مرزی بین ایران و عراق تلقی و بهعنوان
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یک سند رسمی بینالمللی ثبت و شناخته میشد اما لغو یکطرفه و پاره کردن آن توسال صدام که
بهانه حمله ناجوانمردانه نظامی به ایران شد و پایرش ایـن عهدنامـه توسـال رژیـم عـراق در خاتمـه
جنگ و ثبت مجدد آن در سازمان ملل متحد ،میتوانـد بیـانگر پیـروزی جمهـوری اسـالمی ایـران
باشد .لاا به ذکر بندهای چهارگانه آن میپردازیم .البته این بیانیه چندین الحاقیه و توافننامه نیـز در
خصوص مسائل مرزی دارد که به علت رعایت اختصار از بیان آنها صرف نظر شده ،فقال بخشی از
آن آورده میشود :با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی ،تجاوزناپایری مرزها و عـدم دخالـت
در امور داخلی ،طرفین تصمیم گرفتند:
 .0مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ  0900و صورتجلسـههـای کمیسـیون
تعیین مرز مورخ  0904تعیین کنند؛
 .3مرزهای آبی خود را براساس خال تالوگ تعیین نمایند؛
 .0با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند
ساخت .طرفین بدینسان متعهد میشوند که در مرزهای خود یک کنترل دقین و مسثر به منظور
قطع هرگونه رخنه و نفوذ -که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد -اعمال کنند؛
 .4دو طرف توافن کردهاند که مقررات فوق ،عواملی تجزیهناپایر از یک راهحـل کلـی بـوده و در
نتیجه ،بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روحیه توافـن الجزیـره اسـت (روزنامـه
اطالعات.)0000/03/07 :
این قرارداد در دبیرخانه سازمان ملل متحد بـه شـمارههـای  04910ـ  04917بـه ثبـت رسـید و
رسمیت یافت .به این ترتیب ،ماهیت روابال ایران و عراق براسـاس عهدنامـه  0970و پروتکـلهـا و
موافقتنامههای آن ،براساس حسن همجـواری و رفـع هرگونـه اخـتالف از طریـن مسـالمتآمیـز،
پیریزی شد (جعفری ولدانی.)414 :0070 ،

اهداف رژیم بعثی عراق از تهاجم سراسری علیه جمهوری اسالمی
ایران
رژیم بع ی عراق با همه علل و عواملی که اقدام به تهاجم نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران کـرد،
در پی دستیابی به اهدافی بود که بتواند تحت پوشش آن علل و با بهرهگیری از آن عوامل ،بـه آنهـا
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دست یابد که بهطور کلی میتوان در موارد زیر جمعبندی کرد( .بیان این مسئله از آن جهـت قابـل
توجه است که در خاتمه جنگ ،رژیم عراق به هیچ یک از اهداف مورد نظر خود نرسید و این هـم
دلیل دیگری بر پیروزی جمهوری اسالمی ایران در دفاع مقدس است).
 .0سرنگون کردن نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران (به علت هراس رژیم بعـو عـراق از رخنـه و
تیثیرگااری پیام انقالب اسالمی در عراق)؛
 .3تجزیه استان خوزستان و الحاق آن به عراق؛
 .0خرو از تنگنای ژئوپولیتیک عراق با تصرف سواحل شمالی خلی ،فارس؛
 .4حاکمیت مطلن بر آبراه اروند رود و لغو قرارداد  0970الجزایر؛
 .0کسب رهبری جهان عرب؛
 .2استرداد جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک (مرادپیری و شربتی:0090 ،
.)71-73

تهاجم سراسری رژیم بعثی عراق به جمهوری اسالمی ایران
رژیم بع ی عراق با زمینهسازی و آمادگی قبلی «رأس ساعت  03بـا  093فرونـد هواپیمـای جنگنـده
نیروی هوایی» (سامرایی )20 :0091،تهاجم سراسری را علیه جمهوری اسالمی ایران آغـاز کـرده و
 09شهر ،از جمله :تهران ،تبریز ،شیراز ،اصفهان ،دزفول ،همدان ،بوشهر ،کرمانشاه ،سنند  ،ارومیـه
و ...را مورد هدف حمله هوایی قرار داد و هـم زمـان ،شـهرهای مـرزی را هـم زیـر حمـالت آتـش
توپخانه گرفت و نیروی زمینی عراق در تمام طول مرز با استعداد سه سپاه وارد خاک ایران شـد .بـا
توجه به شرایال متفاوت مناطن در طول مرز به لحاظ تجانز و همگونیها ،اهداف مورد نظر رژیـم
بع ی در تهاجم سراسری و نوع اقدامات جمهوری اسـالمی ایـران در دفـع تجـاوز ،سـه جبهـه قابـل
تفکیک است که به شرح زیر به تفکیک اهداف رژیم بع ـی در هـر یـک از آنهـا ،در جـدول زیـر
آورده شده است.

118

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،بهار و تابستان 1998

جبهه

اهداف

جبهه جنوبی از فاو تا

جبهه میانی از چنگلوله تا

جبهه شمالی از باویسی تا

چنگوله  474کیلومتر

باویسی  815کیلومتر

داالمپرداغ  616کیلومتر

 .0کنتـــرل کامـــل ارونـــدرود و

 .0با تصـرف شـهرهای مـرزی

 .0کنتـــرل معـــابر و محورهـــای

تصرف خرمشهر و آبادان.

(قصر شـیرین ،نفـت شـهر،

 .3دسترســی بــه ســواحل شــمال

ســومار و مهــران) و ســپز

 .3تقویــت و پشــتیبانی نظــامی و

غربی خلی ،فارس با تصـرف

ســــــر پــــــل زهــــــاب و

مــــالی از گروهــــکهــــای

بنادر امام و ماهشهر.

گــیالنغـــرب بـــه منظـــور

تروریستی و ضد انقالب علیه

 .0تصرف منابع مهم نفت و گـاز

خــوراک تبلیغــاتی و آواره

جمهــوری اســالمی ایــران و

بــا هــدف تضــعیف و نــابودی

کردن مردم با هدف ایجـاد

زمینــهســازی بــرای تجزیــه

اقتصــاد جمهــوری اســالمی

مشـــکل بـ ـرای جمهـــوری

کردستان.

ایران

اسالمی ایران.

 .4تصــرف اســـتان خوزســـتان و

وصولی مناطن مرزی.

 .0برقراری امنیت و حفـظ نقـاط

 .3تصــرف عــوارض حســاس

حســاس و حیــاتی کردســتان

ارتفاعــات زاگــرس بــرای

عـــــراق و قطـــــع ارتبـــــاط

 .0تحمیــــل اراده سیاســــی بــــه

ایجـــاد پدافنـــد مطمـــئن و

جمهــوری اســالمی ایــران بــا

جمهوری اسالمی ایـران و یـا

ایجاد یک فضای امن برای

گروههای معارض عراقی.

سرنگونی آن.

شــهرهای عــراق ،بــه ویــژه

 .4پشــتیبانی از نیروهــای خــودی

الحاق آن به عراق.

شهر بغداد.

در جبهــه جنــوبی بــا درگیــر
کــــردن بخشــــی از تــــوان
جمهوری اسالمی ایران

مردمی ( ،)0090جزوه درسی

تهاجم سراسری رژیم ع راق علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران در شـرایطی کـه ایـران بـه دلیـل
وضعیت انقالبی هیچگونه آمادگی برای یک جنگ تمامعیـار خـارجی نداشـت ،موجـب شـد کـه
ارتش عراق با زیر آتش سنگین گرفتن مناطن مرزی ،وارد خاک جمهوری اسـالمی ایـران شـود و
اقدام به پیشروی کند که گاه شمار اشغال شهرها و مناطقی از خـاک ایـران توسـال دشـمن بیـانگر
این امر است که از  0009/2/00تا  0009/01/37اتفاق افتاد .بیان این امر از آنجا اهمیت دارد که در
خاتمه دفاع مقدس هیچ نقطهای از کشور ما در اشـغال عـراق بـاقی نمانـد کـه ایـن خـود دلیلـی بـر
پیروزی جمهوری اسالمی ایران در دفاع مقدس است.
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شهرها و مناطق اشغال شده توسط دشمن در دو ماه اولیه تهاجم نظامی
ارتش بع

عراق

 :0009/7/0اشغال سومار؛
 :0009/7/3اشغال نفت شهر و مهران و نیز نفوذ دشمن به سرپل ذهاب و عقب نشینی از آن؛
 -0009/7/0اشغال موسیان  -4/7/09اشغال بستان؛
 :0009/7/0اشغال قصر شیرین ،پیشروی تا پل نادری و اشغال منطقه غرب دزفـول ،تپـههـای
رادار ،جاده دهلران -دزفول و نفوذ دشمن به گیالن غرب؛
 :0009/7/2اشغال سوسنگرد و عقب رانده شدن از گیالن غرب؛
 :0009/7/5پیشروی دشمن تا  00کیلـومتری اهـواز و اشـغال منطقـه غـرب کـارون ،جفیـر،
کرخه ،پادگان حمید ،جاده خرمشهر -اهواز و جاده اهواز -حمیدیه؛
 :0009/7/9نزدیکتر شدن دشمن به اهواز؛
 :0009/7/01آزادسازی بستان و سوسنگرد از اشغال دشمن؛
 :0009/7/05نفوذ دشمن به دهلران و عقبنشینی از آن؛
 :0009/7/09عبور دشمن از کارون ،اشغال جاده آبادان -اهواز ،تکمیل محاصـره خرمشـهر و
آغاز محاصره آبادان؛
 :0009/7/30اشغال جاده آبادان -ماهشهر و تنگتر شدن حلقه محاصره آبادان؛
 :0009/5/4دست رسی دشمن به مسجد جامع خرمشهر و اشغال آن شهر؛
 :0009/5/5نفوذ دشمن به جزیره آبادان
 :0009/5/9عقب راندن دشمن از جزیره آبادان؛
 :0009/5/34نفوذ مجدد دشمن به سوسنگرد و محاصره آن؛
 :0009/5/32آزادسازی مجدد سوسنگرد؛
 :0009/9/37تصرف ارتفاعات غرب مریوان؛
 :0009/01/32اشغال نوسود؛
 :0309/01/37اشغال هویزه (سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،0050 ،تلخیف).
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راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در دفاع مقدس
رژیم بع ی عراق با ارزیابی توان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و با اقدامات پیشبینیشـده
تهاجم سراسری خود را با راهبرد «جنگ پرشدت و باسرعت» آغاز کرد .با توجه به شـرایال حـاکم
در ایران ،متیسفانه امکان ایجاد بازدارندگی اولیه در برابر این تهاجم فراهم نشـد و دشـمن در چنـد
روز اولیه در داخل خاک ایران پیشروی کرد؛ ولی با حضور مـسثر نیروهـای مردمـی در شـهرها و
بعضی از مناطن مرزی با روحیه انقالبی و اتخاذ راهبرد دفاع و مقاومـت ،عملیـات سراسـری ارتـش
عراق با ناهماهنگی مواجه شد و دشمن در راهبرد جنگ پرشدت و باسرعت ناکام ماند و نتوانسـت
به اهداف و برآوردهای خود دست یابد .لاا مجبور به توقف شد و تن به شرایال پدافنـدی داد .بعـد
از ت بیت و متوقف کردن دشمن ،جمهوری اسالمی ایران با اتخاذ راهبرد آزادسازی مناطن اشـغالی،
متجاوز را به عقب نشینی وادار کرد و قریب به اتفاق مناطن اشغالی را پـز گرفـت و در پـی آن بـا
اتخاذ استراتژی «تعقیب متجاوز» ،رژیم بع ی عراق را کامال با شکسـت مواجـه کـرد و جنـگ را بـا
پیروزی سرفرازانه به پایان رساند (والیتی ،0072 ،برداشت).
البته تداوم جنگ بعد از خرداد سال  0020و آزادسازی خرمشهر که به منظور استیفای حقوق
خود (ایران) مبنی بر شناخته شدن آغازگر جنگ و تیمین غرامت انجام گرفت ،دالیل خـاص خـود
را داشت و اینکه همواره در آن ابتکار عمل و برتری نظامی با رزمندگان اسالم بوده ،میتواند دلیـل
دیگری بر پیروزی جمهوری اسالمی ایران باشد .به ایـن سـبب عمـدهتـرین دالیلـی را کـه موجـب
تداوم جنگ شد و ضرورت تعقیب متجاوز را ایجاب میکرد ،ذکر میکنیم.

دالی :اتخاذ راهبرد تعقیب متجاوز اادامه جنگ بعد از آزادسازی
خرمشهر
 .0بخشهایی از مناطن مرزی در طالییه ،کوشک و شلمچه و نیز بعضـی از ارتفاعـات مهـم مـرزی
(در مجموع حدود  3111کیلومتر مربع) در تصرف و اشغال رژیم بع ی عراق بـاقی مانـده بـود.
شهرهای آبادان و خرمشهر در دید و تیررس دشمن قرار داشت.
 .3رژیم بع ی عراق که عهدنامه  0970را بهطور یک طرفه لغو کرده بود ،نمیپایرفت.

115

بررسی دالی :و عوام :پیروزی جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی

 .0مطالبات بهحن جمهوری اسالمی ایران از جمله معرفی آغازگر جنگ ،اخا غرامت جنگی تیمین
نشده و بال تکلیف بود.
 .4هیچگونه پیشنهاد مشخف و قانعکنندهای برای صلح وجود نداشت.
 .0وضعیت نه جنگ و نه صلح نامناسب بود و باید به صلحی پایدار نایل میشدیم.
 .2هیچگونه اعتمادی به رفتار صدام حسـین وجـود نداشـت و احتمـال مـیرفـت کـه ارتـش عـراق
بازسازی شود و مجددا دست به تجاوز بزند.
 .7جمهوری اسالمی ایران دارای برتری نظامی بود و از سوی مردم و رزمندگان حمایت همهجانبـه
میشد .همچنین کشور به موضع دفاعی مناسب و مطمئنی نیاز داشت.
 .5با توجه به شرایال اجتماعی و روحیه بـاالی دفـاعی ،مـردم مسـلمان ایـران انتظـار تنبیـه و تعقیـب
متجاوز را داشتند (سپاه پاسداران انقالب اسالمی :0054 ،تلخیف).

دالی :پذیرش قطعنامه  895از سوی جمهوری اسالمی ایران
قطعنامه  095که در تـاریخ  0022/4/37توسـال شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد تصـویب شـد،
براساس اسناد موجود ،از سوی جمهوری اسالمی ایران ،برخالف قطعنامـههـای قبلـی ،م بـت تلقـی
شد .بر آن اساس ،ایران ضمن اهتمام به حفظ برتـری نظـامی در جبهـههـا نظـرات خـود را اعـالم و
اصالح آنها را شرط قبول آن قرار داد (منصوری الریجانی.)40-45 :0055 ،
ولی تالش برای ممانعت از پیروزی سیاسی جمهوری اسالمی ایـران بـر پایـه نظـامی از سـوی
نظام سلطه ،موجب فشارهای گوناگون و همهجانبهای بر ایران شد و حمایتهای بیدریغ و چنـدین
ساله استکبار جهانی از رژیم عراق در حال به نتیجه رسیدن بود (دفتر حقوقی وزارت امور خارجـه،
)073 :0020؛ طوری که از یک سو:
 .0با کمکهای مالی و انتقال فناوری پیشرفته و مشارکت دولتهای غربی در سـاخت سـالحهـای
کشتار جمعی ،ارتش عراق را در حال تبدیل شدن به قدرت فرا منطقهای قرار داده بود؛
 .3قدرت فرماندهی ارتش عراق با برخوردار شـدن از اطالعـات مـاهوارهای و جاسوسـی غـرب در
تجزیه و تحلیل قوای نظامی ایران به مراتب افزایش یافته بود؛
 .0رهبری مستبدانه عراق از طرین تسلیح طبقات مختلف مردم و قرار دادن اجبـاری آنهـا در اختیـار
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سازمانهای ارتش در آستانه بهدست گرفتن ابتکار عمل بود.
و از سوی دیگر:
 .0از طرین تشدید تحریمها و مسدود کردن هرگونه معامله آزاد تجهیـزات نظـامی و پـیش گـرفتن
جنگ نفت علیه ایران ،توان اقتصادی و نظامی ایران به حداقل رسیده بود؛
 .3با اعزام ناوگانهای جنگی و نظامی به خلی ،فارس و ایجاد تـنش و درگیـری از سـوی اسـتکبار،
ایران با مشکالت شدیدی مواجه شده بود؛
 .0نوعی اجماع جهانی علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران شـکل مـیگرفـت کـه هرگونـه اقـدام علیـه
جمهوری اسالمی ایران را موجه جلوه مـیداد کـه نمونـههـایی از آن را در تهدیدکننـده بـودن
تهاجمات جدید عراق ،کشتار حجا ایرانی ،قتل عام مردم حلبچه و سردشـت ،شـدت گـرفتن
حمالت موشکی به مناطن مسکونی ،حمله موشکی به هواپیمای مسـافربری جمهـوری اسـالمی
ایران و ...میتوان یاد کرد (سپاه پاسداران انقالب اسالمی :0050 ،تلخیف).

جمعبندی از دالی :پیروزی جمهوری اسالمی ایران در دفاع مقدس
با توجه به آنچه در مباحو گاشته بیان شد ،در خصوص دالیل پیروز بودن جمهوری اسالمی ایران
در هشت سال دفاع مقدس ،به طور کلی میتوان موارد زیر را احصا کرد:
الف) تمام سرزمینهای اشغالشده توسال رژیم بع ی عـراق ،بـازپز گرفتـه و همـه آنهـا آزاد
شد؛
ب) مرزهای ایران مجددا ت بیت شد ،عهدنامه  0970الجزایر دوبـاره تیییـد و در سـازمان ملـل
مجددا ثبت شد؛
) استقالل جمهوری اسالمی ایران حفظ و ت بیت شد؛
د) در طول حدود شش سال و نیم از هشـت سـال دفـاع مقـدس برتـری نظـامی بـا جمهـوری
اسالمی ایران بود؛
هـ) جنگ در پیروزیهای نظامی و سیاسی ایران و از موضع قدرت خاتمـه یافـت (درودیـان،
 :0075تلخیف).
دوره هشت ساله جنگ تحمیلی یکی از مقـاطع فرامـوشنشـدنی و بـی نظیـر در تـاریخ ایـران
بوده ،و دارای اهمیت بسیاری است .مردم مسلمان ایران در شرایطی که تازه با نهضت اسالمی خـود
111

بررسی دالی :و عوام :پیروزی جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی

توانسته بود نظام شاهنشاهی و وابسته به اجانب را سـرنگون کنـد و هنـوز سـاختارهای الزم را بـرای
نظام جدید فراهم نیاورده بود و به شدت زیر فشارهای تبلیغات خصمانه برخی از قدرتهای بزرگ
قرار گرفته بود و آشوبهای داخلی در بعضی از نقاط کشور با تحریک مستقیم یا غیر مستقیم آنها
به جریان افتاده بود ،دچار تهاجم نظامی ارتش عراق شد .در همان حال ،کشور ،با ترورهای منافقان
و اختالفات سیاسی در سطح مقامات بـاال از جملـه ریاسـتجمهـوری مواجـه شـد .ولـی در طـرف
دیگر ،کشور عراق از همه امکانات الزم برای شروع یک جنگ تمام عیار برخـوردار بـود ،مشـکل
مالی نداشت ،حمایت تسلیحاتی میشد و تبلیغات جهانی هـم بـه نفـع آن بـود .در چنـین وضـعیتی،
ایران توانست به مقابله با قوای متجاوز عراق بپردازد و همه سرزمینهـای اشـغالی خـود را بـا انجـام
عملیات نظامی باز پز گیرد و برای اولینبار حتی یک وجب از خاک کشور هم در تصرف ارتش
متجاوز باقی نماند (عالیی.)9 :0055 ،
مقاومت دلیرانه و ای ارگرانه ملت مسلمان ایران در برابر تجاوز و تهاجم سراسری رژیـم بع ـی
عراق موجب تحوالت بسیاری شد که هر کدام از آنها در جای خود ارزش و اهمیت قابل تـوجهی
داشته است و در قالب دستاوردهای دفاع مقدس بهصورت تفکیکی در حوزه داخلی و خـارجی در
عرصههای مختلف سیاسی -امنیتی ،نظامی ،فرهنگی -اجتماعی ،اقتصـادی ،علمـی و فنـاوری قابـل
طرح است که به علت رعایت اختصار ،از توضیح آنها صرف نظـر مـیشـود؛ امـا همـه آنهـا بیـانگر
پیروزی جمهوری اسالمی ایران در دفاع مقدس است.
وفین السامرایی در خاطرات خود به این واقعیت اشاره میکند و میگوید :صدام قصد داشـت
آنچه در معاهده  0970الجزایر بخشیده بود ،بهویژه نیمی از اروندرود را بازپز ستاند و رژیم جدید
ایران را سرنگون کرده ،یک پارچگی کشور ایـران را متالشـی سـازد .ولـی در همـه ایـن کارهـا بـا
شکستی آشکار مواجه شد (سامرایی.)005 :0091 ،
در دفاع مقدس همه کارکردهای م بتی کـه بـرای جنـگهـا (در کنـار جنبـههـای منفـی آن)
برشمردهاند ،محقن شد .دفاع در جنگ تحمیلی موجب ت بیت و استحکام نظـام جمهـوری اسـالمی
ایران شد ،به عاملی برای همبستگی و وحدت اقشار مختلـف مـردم تبـدیل شـد ،موجـب کـاهش و
تخفیــف تش ـنجات داخلــی در کشــور شــد ،تحــول ویــژهای در مســائل اجتمــاعی بــهوجــود آورد،
ارزشهای واال به ظهور و بروز رسید ،زمینه خالقیتها و نوآوریها را پدید آورد ،عزت و شرف و
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سربلندی کشور اسالمی را احیا کرد و حقانیت جمهوری اسالمی ایران را به اثبات رساند.
بیانات امام خمینی(ره) نیز حاکی از این است که دفاع مقدس با همـه سـختی هـایش ،نعمـت
الهی برای ملت و کشور ما بوده ،خود بیانگر پیروزی است:
ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.
هر روز ما در جنگ برکتی داشتهایم که در همه صحنهها از آن بهره جستهایم.
ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر کردهایم.
ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدهایم.
ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناختهایم.
ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت غرب و شرق را شکستیم.
ما در جنگ ریشههای انقالب پربار اسالمیمان را محکم کردیم.
ما در جنگ حز برادری و وطندوستی را در نهاد یکایک مردم بارور کردیم.
راستی مگر فراموش کردهایم که مـا بـرای ادای تکلیـف جنگیـدهایـم و نتیجـه فـرع آن بـوده
است؟ (صحیفه امام ،0023 ،جلد .) 354-350 :30
فرازی از بیانات مقام معظـم رهبـری در تـاریخ  0079/17/12هـم شـاهد زنـده و دلیـل بسـیار
محکمی بر این مسئله میتواند باشد .ایشان در دیدار با متولیان فرهنگ و هنر دفاع مقدس فرمودنـد:
ما در این ماجراى هشت ساله ،یک پیروزى مطلن بهدست آوردیم .ما کـه جنـگ را شـروع نکـرده
بودیم که بگوییم فالنجا را مىخواستیم بگیریم ،نتوانستیم ،پز ناکام شدیم ،قضیه این نبود .قضـیه
این بود که دشمنى به ما حمله کرده بود و مىخواست بخشى از خاک ما را بگیرد .همه دنیا هـم بـه
او کمک کردند ،ما هم مردانه ایسـتادیم ،ناکـام شـد و بینـىاش بـه خـاک مالیـده شـد و برگشـت.
پیروزى از این باالتر؟ (مقام معظم رهبری)79/17/12 ،
نگاهی گارا به دستاوردهای دفاع مقدس هم این امر را تییید میکند کـه جمهـوری اسـالمی
ایران در این جنگ کامال پیروز بوده است ،از جمله اینکه:
 .0رژیم بع ی عراق به هیچ یک از اهداف خود از تهاجم سراسری نرسید (سامرایی)005 :0091 ،؛
 .3تمامی مناطن اشغالی از متجاوز پز گرفته شد و هیچ نقطهای از کشور جمهوری اسـالمی ایـران
در اشغال عراق باقی نماند؛
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 .0مفاد عهدنامه  0970الجزایر مجددا تییید شد و مبنای مرز آبی ایـران و عـراق در ارونـدرود قـرار
گرفت؛
 .4رژیم بع ی عراق بهعنوان متجاوز و آغازکننده جنگ معرفی و عـراق ملـزم بـه پرداخـت غرامـت
جنگی به ایران شد؛
 .0استقالل جمهوری اسالمی ایران حفظ و مرزهای بینالمللی آن ت بیت شد؛
 -2جمهوری اسالمی ایران از موضع قدرت وارد مااکره شد؛
 .7عراق به کشوری با  011میلیارد دالر قبدهی تبدیل شد (سامرایی 005 :0091 ،و .)009

عوام :پیروزی جمهوری اسالمی ایران در دفاع مقدس
واقعیتهای موجود در جریان هشت سال دفاع مقدس نشان میدهد عـواملی کـه موجـب پیـروزی
انقالب اسالمی در بیست و دوم بهمن  0007شد ،همان عواملی است که سـبب پیـروزی جمهـوری
اسالمی ایران در دفاع مقدس شده مهمترین و اصلیترین آنها را در سه عامل زیر میتـوان خالصـه
کرد:

 .1اعتقادی و دینی بودن دفاع مقدس و الگو گرفتن از مکتب تشیع
دفاع مقدس ماهیت دینی -ماهبی و ایدئولوژیک داشـت و از همـان آغـاز تهـاجم نظـامی دشـمن،
خود را نشان داد .مردم مسلمان ایران با بهـرهگیـری از سرچشـمه زالل معرفـت و از گنجینـه عظـیم
ارزشها و معارف دینی که در مکتب تشیع نهفته است و در انقالب اسـالمی بـه خودآگـاهی از آن
رسیده بودند ،برای حفظ انقالب اسالمی به صحنه آمدند و با این باور که در جبهه حن قـرار دارنـد
و جبهه باطل درصدد از میان برداشتن و شکست دادن انقـالب اسـت و تهـاجم نظـامی رژیـم بع ـی
عراق آخرین حربه استکبار برای رسیدن به این هدف شوم است ،با قدرت ایمان به خدا و باور قلبی
به یاری از طرف او و توکل بر او ،به دفاع از میهن اسالمی برخاستند .در حقیقت ،ایـن روح حـاکم
بر کشور ،مردم ،جبههها و رزمندگان ما بود که در یک تحول الهی به وقوع پیوسته بود.
حضور داوطلبانه و عاشقانه جوانان کشور و مردم مناطن و شهرهای مرزی ،در کنـار نیروهـای
نظامی با انگیزههای دینی و اعتقادی و مقاومت دلیرانه ،شجاعانه و ای ارگرانـه و عاشـورایی آنهـا در
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برابر تهاجم نظامی دشمن ،محاسبات عامالن جنگ را بـر هـم زد و در رونـد آن هـم رزمنـدگان بـا
الهام از آموزههای مکتبـی و بـا اتکـا بـه باورهـای دینـی کـه در عمـن وجـود آنهـا ریشـه داشـت و
انگیزههای آنها را شکل میداد و به وظایف ،مسئولیتها و همه اقدامات آنها تقـدس مـیبخشـید و
تحمل هرگونه سختی جنگ و شدت ناراحتیهای ناشی از آن را هموار مـیکـرد ،دفـاع مقـدس را
عملی کردند که تمام مقاطع آن مملو از ارزشهای برخاسته از اعتقادات دینی و خـدا بـاوری بـوده
است .اعتقادات قلبی قوت و نیرومندی به آنهـا مـی بخشـید و بـا شـجاعت تمـام بـه نبـرد بـا دشـمن
میپرداختند و با روحیه فوقالعاده قوی و انگیزه جهاد در راه خدا به ای ار و فداکاری قیام میکردند
و تا پای جان در برابر متجاوز دفاع کرد ،استقامت میکردند .با امید به یاری خدا ،ییس و ناامیدی و
شکســت و ناکــامی در اراده مســتحکم آنهــا راه نمــییافــت و در همــه حــاالت خودشــان را پیــروز
میدانستند و از این رو میدان جنگ برای آنها عبادتگـاه تلقـی مـیشـد .چنـد مـورد از بیانـات امـام
خمینی(ره) را که جلوههایی از روحیـات رزمنـدگان را نشـان مـیدهـد ،بـرای نمونـه در زیـر ذکـر
میکنیم:
 ایمان است که در جبههها این عزیزان مـا در جنـگ تـا حـد شـهادت حاضـر هسـتند (امـامخمینی(ره))370 :02 ،؛
 شــما در عبــادت خــدا هســتید در ســنگرها کــه هســتید .عبادتگــاه شماســت ســنگرها (امــامخمینی(ره))337 :04 ،؛
 عزیزانی که س نگرهای جنگ را بـه محـراب مسـجد و معـرا الـی اهلل تبـدیل کردنـد (امـامخمینی(ره))002 :02 ،؛
 افتخار بر رزمندگانی که جبهههای نبرد را با مناجات خویش و راز و نیـاز بـا محبـوب خـودعطرآگین نمودهاند (امام خمینی(ره))302 :00 ،؛
 شما در راه خدا دارید جنگ میکنید و این عالمـت ایمـان شماسـت (امـام خمینـی(ره)،)343 :00
 آنچه برای اینجانب غرورانگیز و افتخـارآفرین اسـت ،روحیـه بـزرگ و قلـوب سرشـار ازایمان و اخالص و روح شهادتطلبی این عزیزان است (امام خمینی(ره))300 :00 ،؛
 در جبههها در حالی که جنگ میکنند تکبیر میگویند ،نماز میخوانند و در شب مناجـات114
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با خدا میکنند (امام خمینی(ره))304 :07 ،؛
 فریادشان به اهلل اکبر بلند است و حمله میکنند (در جستوجوی راه از کالم امام(ره) ،دفتردوم.)320 :
در دفاع مقدس همه مفاهیم نظامی از نمادها ،سـمبلهـا و ارزشهـای دینـی و اعتقـادی الهـام
میگرفت ،عملیاتی میشد و عمومیت پیـدا مـی کـرد .از اسـم شـب تـا اسـامی تقسـیمات نظـامی و
یگانها ،ها ،از رمز عملیاتها تا نام آنها ،از نام مقرها تا عنوان سالحها ،از تـابلو نوشـتههـا در مسـیر
تردد تا پیشانیبندها ،از نوشتههای روی لباس رزمندگان تا وصیتنامـههـا همـه و همـه مملـو از بـار
ارزشی و ملهم از آموزههای دینی و اعتقادی بود .شعارها ،نوحهها ،عزاداریهـا ،سـینهزنـیهـا همـه
آکنده از رنگ و بوی معنویـت و الگوگرفتـه از عاشـورا و مشـی ائمـه(ع) و اهـل بیـت نبـی مکـرم
اسالم(ص) بود که به حماسه و اسطوره مبدل میگشت .همه رزمندگان از صدر تـا ذیـل همـه چیـز
خود را در طبن اخالص نهـاده بودنـد و در کمـال تواضـع و فروتنـی پـای فرمـان امـام جـانفشـانی
میکردند .از ریاستخـواهی ،شـهرتطلبـی و امتیـازجویی گریـزان بودنـد و در گمنـامی ،آرزوی
شهادت در راه خدا میکردند.

 .2نوع رهبری و فرماندهی در دفاع مقدس
رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) و فرماندهی دفاع مقدس توسـال ایشـان ،همـان طـور کـه انقـالب
اسالمی را رهبری کردند و به پیروزی رساندند ،دفاع مقدس را هم به پیروزی رسانید .قـرار گـرفتن
شخصی روحانی ،مجتهد ،مرجع تقلید و ولی فقیه در رأس فرماندهی جنگ ،که بنا به فرمایش مقام
معظم رهبری :غیـر از پیـامب ران ،فرمانـده کـل قـوای عـارف ،حکـیم ،عاشـن و الهـی در دنیـا (امـام
خامنهای )00 :0070 ،نمیتوان سراغ گرفت ،به امـور در تبعیـت از ایشـان وجهـه شـرعی بخشـید و
قدرت بسی ،مردمی و عمومی را متجلی کرد و دورنگـری و ژرفاندیشـی ایشـان را کـه در فاصـله
بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا آ غـاز جنـگ تحمیلـی نسـبت بـه امـر بسـی ،عمـومی و اجتمـاعی
داشتند ،نمایان کرد .با حمایت از ارتش در برابر توطئه شعار انحالل ارتش ،آن را بازسـازی روحـی
کرد و به آن هویت مردمی و انقالبی بخشید و با تعیین  39فروردین بهعنوان روز ارتش و اعـالم آن
در فروردین  ،0005شخصیت ارتـش را در راسـتای نگـرش م بـت مـردم بـازآفرینی کـرد .در دوم
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اردیبهشت  0005موجودیت سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی را کـه بـهصـورت خودجـوش توسـال
انقالبیون مسمن شکل گرفته بود ،اعالم کرد .امام(ره) در پنجم آذر  ،0005ارتش بیسـت میلیـونی و
دستور تشکیل بسی ،را صادر کرد .در دومین روز تهاجم سراسری رژیم بعو عراق با صدور پیـامی
خالمشیهای اساسی را برای دفاع و مقاومـت ترسـیم کـرد .بـا اعـالم پشـتیبانی مجـدد از ارتـش و
نیروهای مسلح ،وظایف آنها را با محول کردن امور جنگ به شورای فرماندهی تعیین کرد و با قیـد
حرمت عقلی و شرعی ،نسبت بـه تضـعیف آنهـا هشـدار داد .تکلیـف رسـانههـا را روشـن کـرد .بـه
مخالفان تاکر اکید و شدید داد و همه را به وحدت دعـوت کـرد (صـحیفه نـور ،0023 ،جلـد :00
.)94
امام خمینی(ره) اقدامات و تدابیر صحیح و مسثری را در تقویت ،استحکام و پویایی نیروهـای
مســلح بــهعمــل آورد .بــا روشــنبینــی و اشــراف کامــل نســبت بــه مســائل منطقـهای و بــینالمللــی،
موضعگیری و هدایتگریهای فعال و خالقی را پیش گرفت ،با قدرت کامل ابتکـار را در پشـتیبانی
و تدارک رزمندگان به دست گرفت و با نفوذ معنوی و مقتدرانـه بـر دل نیروهـای رزمنـده و مـردم
جامعه ،حزّ وفاداری ،اطاعتپایری و فـداکاری ملـت مسـلمان ایـران را در امـور جنـگ و دفـاع
برانگیخت.
در یک جمعبندی میتوان نقش رهبری و فرمانـدهی حکیمانـه امـام خمینـی(ره) را بـهعنـوان
یکی از عوامل تعیینکننده پیروزی در دفاع مقدس ،در موارد زیر خالصه کرد:
 .0آگاهی دادن به مردم و آماده کردن آنها برای دفاع و ربال دادن تهاجم عراق به امریکا و استکبار
جهانی و دشمنان اسالم؛
 .3پیوند زدن دفاع و مقاومت در برابر تهاجم عراق به دفاع از دین ،عزت و شرف انسـانی و تقـدس
بخشیدن به آن؛
 .0تقویت روحی و آرامش دادن به مردم و تحقیر و ناچیز نشان دادن دشمن؛
 .4تکلیف نمودن و وظیفه خواندن دفاع در برابر متجاوز و عمومیت دادن به جنگ و قـرار دادن آن
در رأس امور و وارد کردن همه نظام به دفاع مقدس؛
 .0هویت بخشیدن ،تقویت روحی و حمایتهای همهجانبه از نیروهای مسلح و نیروهای رزمنده؛
 .2ایجاد وحدت ،همدلی و هماهنگی میان نیروهای رزمنده و مردم با حاف عوامل اختالفآفـرین
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و تشن،زا و حاکمیت دادن به تفکر انقالبی و بسیجی؛
 .7ایجاد خودباوری ،خود اتکایی و اراده ،عزم ملی و هویت دینی.
برای نمونه مواردی از بیانات امام خمینی(ره) را که میتواند شاهدی بر مسائل ذکرشده باشد،
در زیر میآوریم:
 در هر نقطه که هستید مردم را برای جنگ و درگیری با امریکا و اذناب خونخـوارش چـونعراق آماده کنید که جنگ ،جنگ است و عزت و شرف میهن و دیـن مـا در گـرو همـین
مبارزات است ...امروز روز اتحاد و یگانگی است (صحیفه نور ،0023 ،جلد )95 :00؛
 امریکا عراق را وادار کرده است خون جوانان ما را بریزد ...امروز دسـت امریکـا از آسـتیندولت عراق بیرون آمده است (صحیفه نور)50-54 :00 ،0023 ،؛
 این صدام حسین است که به واسطه تحریک امریکا به ما تجاوز کرده است (صـحیفه نـور،)013 :0023؛
 صدام حسین به حسب حکم شرعی کافر اسـت و ایـن طرفـدار کفـار اسـت (صـحیفه نـور،)90 :0023؛
 قیام این (صدام) نسبت به ایران ،قیام کافر بر مسلم است و قیام لشکر کفـر بـر لشـکر اسـالماست (صحیفه نور)90 :0023 ،؛
 این یک دزدی آمده است یک سنگی انداخته و فرار کرده رفته است سـر جـایش (همـان:)90؛
 باید  ...حال تهاجمی بگیرند  ...محکم باشید آقا ،جوانهای ما محکم بایستند (صحیفه نـور،)021-020 :0023؛
 شما برای حفظ اسالم دارید جنگ میکنید و او (صدام) برای نابودی اسالم (صـحیفه نـور،)019 :00 ،0023؛
 ما هدفمان این است که تکیفمان را عمل بکنیم ،تکلیف ما این است کـه از اسـالم صـیانتکنیم و حفظ کنیم اسالم را کشته بشویم تکلیـف را عمـل کـردیم ،بکشـیم هـم تکلیـف را
عمل کردیم (صحیفه نور.)0023 ،
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 .9گستره مردمی ،اتحاد ملت و شمول جمعیتی در دفاع مقدس
همگانی شدن ،شمول جمعیتی ،گستره جغرافیایی و آرمانی دفاع مقدس همان گونه که در پیروزی
انقالب اسالمی نقش اساسی داشته و بهعنوان یکی از ویژگیهای منحصربهفرد انقالب بـوده اسـت،
در پیروزی دفاع مقدس نیز ظهور و بروز داشته است .فرمان بسی ،که توسـال امـام خمینـی(ره) داده
شده بود ،با شروع جنگ تحمیلی و در روند آن ،به واقع محقن شد و شکل عملی و واقعی به خـود
گرفت .همه اقشار ملت را به صحنه مقابله با دشـمن آورد .کـارگر و کارمنـد ،شـهری و روسـتایی،
معلم و دانشآموز ،طلبه و دانشجو ،زن و مرد ،پیر و جـوان همـه و همـه را در کنـار هـم و در بطـن
دفاع مقدس و در اختیار و در کنار سپاه و سایر نیروهای مسلح قرار داد .حضور مسئوالن طـراز اول
کشور ،روحانیون بزرگ و علمای شناختهشده دینی در کنار رزمنـدگان در خطـوط مقـدم جبهـه و
رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) ،تفکـر انقالبـی و بعـد آرمـانی بـه آن بخشـید و مبـارزه مردمـی و
شهادتطلبانهای با تمام ای ارگری را نمایان کرد .در این زمینه نیز مواردی از بیانات امام خمینی(ره)
را برای نمونه در زیر میآوریم:
 انسجامی که امروز بین ملت دلیر ،ارتش و سپاه شـجاع دیـده مـیشـود ،در تـاریخ ایـران وجهان بیسابقه است (صحیفه نور.)95 :00 ،0023 ،
 این تحولی که پیدا شد در ملت ،یک تحول الهی بود (صحیفه نور.)010 :0023 ، این یک قدرت الهی بود که ملت ما داشت و االن هم بحمدهلل دارد (صحیفه نور.)0023 ، یک همچو ملتی که آرزوی شهادت میکند ،این ملت دیگر خـوف نـدارد (صـحیفه نـور،.)013 :0023
 با تمام قدرت ،بیست سال هم این جنگ طول بکشد ،مـا ایسـتادهایـم (صـحیفه نـور:0023 ،.)045
گفتنی است عوامل دیگری هم که در پیروزی دفاع مقدس نقش داشتهاند ،م ل :برنامـهریـزی
و طراحیهای صحیح و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود ملی ،شناسایی و کسب اطـالع دقیـن از
دشمن و بکار بردن تجربیات گاشته ،داشتن روحیه انقالبی و انگیزه قوی دینی و شهادتطلبـی ،بـه
کـار بــردن ابتکــارات و نــوآوریهــا بــا حضـور گســترده و اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای بســیجی و
داوطلب ،کاهش اختالفات و تنشهای سیاسی در کشور و افزایش همکـاریهـا و همـدلیهـا و در
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نهایت ،رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) و فرمانـدهی دفـاع مقـدس (مـراد پیـری و شـربتی:0090 ،
 031-009و  )314-095که باز ،برگشتشان به همان سه عامل ذکرشده است.

جمعبندی و نتیجهگیری
همه قرائن و شواهد موجود در بطن حوادث جنگ تحمیلی و وقایع بعد از آن ،حاکی از این اسـت
که رژیم عراق که جنگ را بر جمهوری اسالمی ایران تحمیل کرد ،طـرف مغلـوب جنـگ اسـت؛
زیرا اوال ،به هیچیک از اهداف پیشبینیشده جاهطلبانهاش از تهاجم نظامی علیه جمهوری اسـالمی
ایران نرسید؛ ثانیا ،در طول جنگ به رغم همـه حمایـتهـای اسـتکبار جهـانی و جیـرهخـواران آن،
شکستهای سخت و سنگین نظامی را از سوی رزمندگان اسالم متحمل شد؛ ثال ا ،متجـاوز شـناخته
و وادار به پرداخت غرامت جنگی شد؛ رابعا ،با وجود برخورداری از درآمدهای نفتی و کشـاورزی
زیاد ،به کشوری با  011میلیارد دالر بدهی تبدیل شد.
بنابراین جمهوری اسالمی ایران را که ملت مسلمان آن شجاعانه در برابر تجـاوز نظـامی دفـاع
کردند که موجب حفظ تمامیت قارضی کشور شـ د ،بـه یقـین بایـد طـرف پیـروز جنـگ تحمیلـی
دانست .بیتردید ،این پیروزی را باید در سایه عواملی جستوجـو کـرد کـه انقـالب اسـالمی را بـا
سرنگون کردن نظام شاهنشاهی -که متکی به استکبار غـرب و تـا دنـدان مسـلح بـود -بـه پیـروزی
رسانیدکه اصلیترین و اساسیترین آنها عبارتاند از .0 :اعتقادی و دینی بودن دفاع مقدس و الگـو
گرفتن از مکتب تشیع؛  .3نوع رهبری و فرماندهی دفاع مقدس؛  .0گستره مردمی ،شـمول جمعیتـی
و آرمانی بودن دفاع مقدس.

پیشنهادها
 .0برای مواجهه با هر مسئله خطیر و عبور پیروزمندانه از آن در تـداوم انقـالب اسـالمی ،سـه عامـل
ذکرشده در این تحقین مورد توجه قرار گیرد؛
 .3در تجزیه و تحلیل ماهیت دفاع مقدس الزم است ماهیت انقالب اسالمی مد نظر قرار گیـرد و بـا
عنایت به آن ،مسائل مرتبال با دفاع مقدس بررسی شود؛
 .0برای حفظ دستاوردهای دفاع مقدس ،به ابعـاد پیـروزی جمهـوری اسـالمی در آن ،مبسـوطتـر،
مستندتر و مستدلتر پرداخته شود.
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منابع
.0

قرآن کریم ،چا علمی ،ترجمه الهی قمشهای.

.3

امام خمینی ()0071؛ صحیفة نور ،مجلدی بیست و یک گانه ،تهران :وزارت ارشاد.

.0

امام خامنهای ()0070؛ حدی

والیت (مجموعه رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری)،

اول،

تهران :سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.
.4

تقیزاده اکبری ،علی و دیگران ()0057؛ عوام :فرهنگی و معنوی دفاع مقدس ،پژوهشکده
تحقیقات اسالمی ،0 ،قم :زمزم هدایت.

.0
.2

جعفری ولدانی ()0070؛ کانون بحران در خلیج فارس ،چا اول ،تهران :مسسسه کیهان.
درودیان ،محمد ()0075؛ سیری در جنگ ایران و عراق،

( 0پایان جنگ) ،چا چهـارم،

تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه.
.7

درودیان ،محمد ()0072؛ سیری در جنگ ایران و عراق( ،0 ،آغاز تا پایان) ،تهران :مرکـز
مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه.

.5

درویشی سه تالنی ،فرهاد ()0075؛ ریشههاای تهااجم ،تهـران :مرکـز مطالعـات و تحقیقـات
جنگ.

.9

دفتر حقوقی وزارت امور خارجه ()0020؛ تحلیلی بر جنگ تحمیلی عاراق علیاه جمهاوری

اسالمی ایران ،0 ،چا اول ،تهران :وزارت امور خارجه ،دفتر حقوقی.
 .01روزنامه اطالعات.0000/03/07 ،
 .00سر لشکر عراقی السامرایی ،وفین ()0091؛ ویرانای دروازه شارقی ،ترجمـه عـدنان قـارونی،
چا ششم ،تهران :مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
.03

سبحانیفر ،محمدجواد و دیگران ()0091؛ اندیشههای دفااعی فرماناده معظام کا :قاوا باا

نگرشی بر مکتب دفاعی اسالم ،تهران :دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع).
.00

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ()0050؛ کارنامه نبردهاای

زمینی (اطلز راهنما شماره  ،)0تهران :سپیده احرار.
 .04سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ()0054؛ تعقیاب متجااوز،
تهران :سپیده احرار.
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 .00عالیی ،حسین ()0055؛ تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق ،تهران :دانشگاه.
 .02والیتی ،علی اکبـر ()0072؛ تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران،
تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .07محمدحسینی ،مسعود ()0090؛ مرزهای ایران ،چا اول ،تهران :انتشارات دانشگاه افسری و
تربیت پاسداری امام حسین(ع).
 .05مراد پیری ،هادی و شربتی ،مجتبی ()0090؛ آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس ،ویراسـت
دوم ،تهران :سمت.
 .09مردمی ،ابوالقاسم ()0091؛ آشنایی با دفاع مقدس (جزوه جمعبندی شده).
 .31معین ،محمد ()0324؛ فرهنگ فارسی ،چا هفتم ،تهران :امیرکبیر.
 .30منصوری الریجانی ،اسـماعیل ()0055؛ آشنایی با دفاع مقادس ،تهـران :پژوهشـگاه علـوم و
معارف دفاع مقدس.
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23. Tebyan.net

121

