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تهدیدها و فرصت ها
جنگ تحمیلی، با تمام سختی ها و مصائبش اگرچه باعث شد پیکره  
انقالب به ظاهر مجروح و تضعیف شود، اما در واقع از درون آن را 
بیش از پیش قوی تر و مستحکم تر ساخت. همزمان عده  زیادی از 
زنان و مردان و پیران و جوانان در دانشگاه جبهه، درس خودسازی و 
جهاد اکبر می آموختند و عده ای دیگر از همین مجاهدان در کسوت 
دانشمند، در پی رفع نیازهای ضروری کشور برآمدند. نیازهای 
دفاعی و تحریم های ناجوانمردانه، دانشمندان ما را وادار به ورود در 
عرصه  های جدید و کسب موفقیت هایی کرد که کمتر کسی حتی 
در رؤیاهایش خیال دستیابی به آنها را می پروراند. مرزهایی از علم 
درنوردیده شد که تا قبل از آن، در انحصار ابرقدرت های جهانی بود. 
اکنون حدود ربع قرن از پایان جنگ تحمیلی می گذرد و در این 25 
سال، حتی بزرگ ترین ابرقدرت های جهان نیز جرئت دست اندازی 
به خاک ایران بزرگ را به خود نداده اند. این قدرت و نفوذناپذیری 
مثال زدنی، تنها به فضل الهی و به برکت تدبیر حضرت امام و بعد 

از ایشان، رهبری بی نظیر امام خامنه ای میسر گشت.

روحیه  جهادی؛  از 
دیروز تا امروز

با محاسبات مادی اگر از یک طرف ِعّده و ُعّده  دشمنان انقالب را در 
نظر آوریم و از طرف دیگر، امکانات و شرایط )امنیتی، اقتصادی، سیاسی 
و ...( کشورمان را در سه دهه  اخیر مالحظه کنیم، استمرار انقالب و تا 
این حد قدرت گرفتن کشورمان، بیشتر شبیه معجزه است. برای تصدیق 
این ادعا، الزم نیست کتب تاریخ تمدن های قرون گذشته را تورق کنیم، 
تا دریابیم که چه حکومت های به ظاهر قدرتمندی، با کمترین نامالیمات 
و بحران ها، به راحتی سرنگون شده اند؛ بلکه نگاهی گذرا به تاریخ معاصر 

دنیا، به ما نمونه های آشکارتری را نشان می دهد.
اما رمز موفقیت ملت ایران چه بوده است؟ پاسخ را می بایست در چند 

عامل اساسی جستجو کرد: 
اوالً ملت ایران، بعد از قرن ها که از عهد امامت و زعامت پیامبر اکرم 
)صلوات اهلل و سالمه علیه( و اهل بیت مطهر ایشان می گذشت،  به 
فضل پروردگار، از نعمت رهبری حکیم و مؤیَّد و حمایت شده از جانب 

پروردگار برخوردار شدند؛
ثانیاً خواست مردم و اراده  آنها بر اصالح امر و تغییر سرنوشتشان؛

ثالثاً حضور مخلصانه و مجاهدانه  مردم در صحنه و اطاعت از امر رهبر، 
که ما از آن به »روحیه  جهادی« یاد می کنیم. اینکه محدودیت ها، 
محرومیت ها و نبود امکانات، دشواری ها، مصیبت ها و ... مانع 
حرکت یک ملت به سمت کمال و خوشبختی حقیقی اش 
نشود. اینکه همه  افراد، طرف حسابشان را خدا بدانند، نه خلق 
او. و به خاطر خدا و با شوق رسیدن به هدف،  سختی ها را 

پشت سر بگذارند و با خدا معامله کنند. 

معجزه  ایامن و توکل به خدا
 و اعتامد به نفس

در ابتدای جنگ، نیروهای مسلح و مردمی که جلوی هجوم وحشیانه  
ارتش رژیم بعث عراق ایستاده بودند، از امکانات اولیه  نظامی محروم 
بودند. نیروهای ما حتی به تعداد کافی اسلحه  انفرادی نداشتند،  چه 
رسد به تسلیحات سنگین. در برخی از موارد، نیروهای مردمی مجبور 
بودند منتظر غنائم جنگی بمانند تا مسلح شوند و به نیروهای مدافع 

بپیوندند.
اما علی رغم همین محرومیت ها و سختی های جانفرسای جنگ، جوانان 
ایرانی تنها به عشق اسالم، رهبر و وطنشان، با چنگ و دندان مقاومت 
کردند. همزمان تحریم های اقتصادی و سیاسی باعث شده بود که 
واردات کوچک ترین تجهیزات نظامی به ایران ممنوع باشد. ایمان و 
توکل به خدا و اعتماد به نفس در دل دانشمندان جوان، نیرویی ایجاد 

کرد که بر هر مانعی غلبه کردند و کارهای ناممکن را ممکن ساختند. 
صنایع پیشرفته  نظامی امروز ما،  حاصل تالش خستگی ناپذیر همان 
جوانان و مجاهدان است. آنها با دستان خالی از هیچ، همه چیز ساختند 

و به اسوه های ماندگاری در تاریخ ایران اسالمی بدل گشتند. 

»جام زهر«
از ابتدای تهاجم ارتش رژیم بعث عراق به ایران تا پایان جنگ، شورای امنیت سازمان ملل، هشت 
قطعنامه صادر کرد؛ که هشتمین آنها »قطعنامه  598« نام داشت. تمام قطعنامه های قبلی به علت 
اهداف پلیدی که طراحانشان دنبال می کردند و جهت گیری ناعادالنه  آنها از سوی ایران رد شده 
بود، اما قطعنامه  598 از نظر مسئولین وقت،  واجد نکات مثبتی تشخیص داده شد که جای بررسی 
داشت. سرانجام در تاریخ 27 تیر 1367 این قطعنامه مورد قبول جمهوری اسالمی ایران قرار 
گرفت. اما قضیه به همین سادگی نبود. برخالف ادعای مشهور، در این قطعنامه نه عراق به عنوان 
متجاوز شناخته شده بود و نه به پرداخت غرامت از جانب متجاوز به ایران تصریح شده بود. تا چند 
روز قبل از پذیرش قطعنامه، حضرت امام معتقد به ادامه  دفاع و عدم پذیرش آتش بس بودند، اما 
برخی از مسئولین به جای آنکه خود را موظف به اجرای فرمان و تصمیم امام بدانند، بر خالف نظر 
صریح امام، نظر دیگری داشتند. به هر ترتیب، پذیرش این قطعنامه به امام راحل تحمیل گشت، 

و ایشان به تعبیر خودشان »جام زهر« را سرکشید.

35 سال 
جنگ بی امان

از سال 1357، نظام سلطه، جنگی تمام عیار و شبانه روزی را علیه ایران آغاز کرد. این جنگ 35 سال است که آتش بس 
به خود ندیده است. نبردی که اگرچه گاهی رنگ عوض کرده، اما هیچ وقت متوقف نشده است. تمام عیار است، زیرا در 
عرصه های مختلفی جریان دارد: فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... .  و دشمن در هر زمینه ای که با ما دشمنی ورزیده، 
با تمام ادوات و حداکثر نیرو و توانش وارد شده است: رشد قارچ گونه  شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در چند سال اخیر، 
وضع تحریم های سنگین اقتصادی، حجم حیله گری های سیاسی دشمن، حمایت از گروه های تروریستی علیه ایران و ... 
همگی نشان از ابعاد این جنگ تمام عیار دارد. و اما در عرصه  نظامی نیز عراق به نمایندگی از آمریکا، شوروی و هم پیمانان 
آنها، هشت سال با انواع سالح های مدرن و غیرمتعارف، علیه ما جنگید و در آخر، بدون آنکه حتی یکی از اهدافش محقق 

شود، جنگ به آتش بس منتهی شد.
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   مسابقه  پیامکی 11
سؤال تشریحی:

 تعبیر امام خمینی )ره( از پذیرش قطعنامه 598 چیست؟
سؤال های چهارگزینه ای: 

1- رمز موفقیت ملت ایران در پیروزی انقالبشان و فائق آمدن بر موانع و تحریم ها کدام عامل است؟
الف( نعمت رهبری حکیم و مؤیَّد و حمایت شده از جانب پروردگار. ب( خواست مردم و اراده  آنها بر اصالح امر و تغییر 

سرنوشتشان. ج( روحیه  جهادی. د( هر سه گزینه صحیح می باشد.
2- شرایط ایران برای پذیرش قطعنامه های سازمان ملل چه بود؟

الف( مجازات سران حزب بعث عراق در دادگاه های بین المللی. ب( معرفی عراق به عنوان متجاوز. ج( تنبیه و پرداخت غرامت 
از طرف عراق به ایران. د( گزینه  ب و ج صحیح می باشد.

در مورد سؤال تشریحی، تنها کلمه یا کلمات خواسته شده را و در سؤال های تستی، ابتدا شماره  سؤال و سپس عدد گزینه  
صحیح مربوط به آن را به شماره  پیامک  200001377 ارسال نمایید. 

هر بار به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان، ربع سکه  بهار آزادی اهدا خواهد گردید.

اسامی برندگان مسابقه پیامکی گلدسته  شماره  33: آقایان علی شه آیینی، مصطفی ریاحینی و خانم زهرا ریاحینی. 

دالیل ادامه  جنگ
 پس از آزادسازی خرمشهر

پس از آزادسازی خرمشهر،  وقتی که دشمن می دید، ایران جان تازه ای گرفته است و پشت سر هم پیروزی های بزرگی به دست آورده است، ناگهان 
طرح فریب کارانه  آتش بس را مطرح کرد. این در حالی بود که هنوز مناطق زیادی از خاک ما در اشغال عراق بود. و این بسیار نامعقول می نمود که 
ایران در چنین شرایطی، دستانش را باال بگیرد و به خواست دشمن بر سر میز مذاکره حاضر شود؛  آن هم بدون آنکه عراق به عنوان متجاوز شناخته 

شود و یا قرار باشد غرامتی بابت نابودی شهرها و مراکز حیاتی کشور بپردازد. دالیل منطقی و عقالنی ایران برای ادامه جنگ عبارت بودند از: 
1  شرایط ایران برای صلح عبارت بودند از: شناسایی و تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت از سوی عراق که این شرایط مورد قبول رژیم عراق 

و سازمان های بین المللی نبود. 
2 هنوز نقاطی در شلمچه، طالئیه و طول مرز از فکه تا قصرشیرین، ارتفاعات آق داغ، قالویزان، میمک و مهریز در اشغال عراق بود و دشمن 
بر شهرهای قصرشیرین و مهران و دشت میمک تسلط دید و تیر داشت. شهرهای سومار، نفت شهر و مهران نیز عماًل در اشغال دشمن بود. امکان 

آزادسازی این نقاط از راه مذاکره غیرمعقول به نظر می رسید و راهی جز ادامه  جنگ وجود نداشت. 
3 در حالی که نیروهای خودی روی دور پیروزی قرار داشتند، پیشنهاد حربه  فریبکارانه  آتش بس، تنها برای متوقف کردن ایران بود. 

4 شهرهای آزاد شده همچون خرمشهر به علت حضور دشمن در شلمچه همچنان مورد تهدید بود. 
5 اگرچه ارتش عراق از لحاظ روحی دچار ضعف شده بود، اما با کمک های نظامی ابرقدرت ها، از لحاظ امکانات نظامی، از ابتدای جنگ هم 

قوی تر شده بود. 

ســرانجام
یک اقـدام
حساب نشده

هدف دشمنان از حمایت عراق در جنگ تحمیلی، تضعیف انقالب نوپای اسالمی در ایران و 
نهایتاً سرنگونی آن بود. آنها براساس محاسبات غلط و با این خیال خام که ایران اکنون به 
خاطر منازعات سیاسی و فعالیت گروه های جدایی طلب و تروریستی و ضد انقالب در داخل 
کشور، در متزلزل ترین حالت خود از لحاظ امنیتی و نظامی به سر می برد، اقدام به هجوم 

نظامی علیه ایران کردند.
البته ظاهر تحوالت کشورمان در آن زمان چنین می نمود که با از هم پاشیدن ارتش 
شاهنشاهی و شکل گیری ارتش جدید به فرماندهی فرماندهان جوان، و تمرکز ارتش بر 
روی درگیری های داخلی، ایران آمادگی مقاومت در برابر چنین هجومی را نداشته باشد. اما 
دشمن از یک عامل اساسی و سرنوشت ساز غفلت کرده بود؛ نقش رهبری در بسیج کردن 
نیروهای عظیم مردمی. نمونه  چنین پدیده ای در هیچ یک از حکومت های جهان امروز وجود 
ندارد.  اینگونه بود که نتیجه  اقدام جاهالنه  صدام، تضعیف کشور خودش و برای انقالب 

اسالمی ایران مایه  عزت، پیشرفت و ضامن بقای آن شد. 

رشف املکان باملکین
اگر امروز، مناطق جنگی به زیارتگاه عاشقان تبدیل شده است؛  و اگر محل عروج شهدا 

سجده گاه مالئک گشته؛ این شرافت که نصیب خاک بیابان شده است؛ همگی به یمن خون 
مقدس شهدا و مجاهدان راه خداست. اگر نبود سوز عبادت و ناله های شبانه  رزمندگان و اخالص و 

ایثار آن مردان خدا، چه فرقی میان خاک این سرزمین ها با خاک سرزمین های دیگر بود. این رمل ها و 
تپه ماهورها و بیابان های گرم و خشک، به شرافت رجال اهلل، شرف یافته اند.

هشت سال دفاع مقدس، کافی بود تا حجت بر نسل های حال و آینده تمام شود و همگان بدانند که هیچ بهانه و 
توجیهی برای کم کاری و شکوه و شکایت وجود ندارد. آیا شهدای مظلوم گردان کمیل و حنظله را از یاد برده ایم؟ 
آنان که با لب تشنه و مظلومانه به زیارت اربابشان شتافتند. آنان که سکوتشان از فریاد رساتر و گویاتر است. 

فریادی که در گوش سنگین تاریخ پیچید و تا ابد خاموش نخواهد شد.
آیا شهدا برای ما کافی نبودند تا بدانیم اگر عیب و ایرادی در سازمان محل کار ما، اداره، محله، خانه یا 

مسجدمان و ... وجود دارد، ایراد از ماست که کم کاری می کنیم. بد نیست اگر بهانه گیر و عیب جو 
شده ایم، قبل از اینکه بار تمام مسئولیت ها را بر دوش دیگران بیفکنیم و خود را مبَرا بدانیم، 

بکوشیم که همچون شهدا، مجاهدانه و مخلصانه و خستگی ناپذیر زندگی و کار کنیم، تا 
مکان زندگی و کار ما، به برکت نور خدا، مقدس و اصالح شود.  

پیام امام بعد از پذیرفنت 
قطعنامه 598

حضرت امام خمینی پیام مهمی در این مورد خطاب به ملت ایران صادر فرمودند که در قسمتی از 
این پیام آمده است: »  و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتا مسأله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و 

خصوصا برای من بود این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعالم شده در 
جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقالب را در اجرای آن می دیدم ، ولی به واسطه حوادث و عواملی که 

از ذکر آن فعال خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان 
سیاسی و نظامی سطح باالی کشورـ  که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارمـ  با قبول قطعنامه 
و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقالب و نظام می دانم و خدا می داند که اگر 
نبود انگیزه ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت نظام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی 
به این عمل نمی بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود ، اما چاره چیست ؟ همه باید به رضایت حق تعالی 

گردن نهیم دیروز روز امتحان الهی بود که گذشت و فردا امتحان دیگری است که پیش می آید .... 
من باز می گویم قبول این مسأله برای من از زهر کشنده تر است ، ولی راضی به رضای خدایم و 

برای رضایت او این جرعه را نوشیدم و نکته ای که تذکر آن الزم است در قبول این قطعنامه 
فقط مسؤولین کشور ایران با اتکای خود تصمیم گرفتند. تصمیم امروز فقط برای 

تشخیص مصلحت بود .... بدانید که پیروزی از آن شماست.«

افتخارآفرینی
 ادامه دارد

راه افتخارآمیزی را که جوانان آن روزها آغاز کردند، با همان قدرت و سرعت در 
حال طی شدن است. بعد از سه دهه، قطعاً بسیاری از آن مجاهدان، دیگر مانند 
گذشته در میدان عمل حضور ندارند. اما هزاران متخصص مخلص و جوان، بدست 
آنها پرورش یافته و جای خالی آنها را به بهترین نحو پر کرده اند. با این تفاوت که اگر 
آن روز دست ما از امکانات و فن آوری های روز دنیا خالی بود، دیگر امروز دستمان 
کاماًل خالی نیست. بسیاری از فن آوری های انحصاری که تا مدتی قبل تنها در 

اختیار آمریکا و چند کشور هم پیمان او بود، امروز در اختیار دانشمندان ماست.
از پیشرفت ها و موفقیت های  اخبار خوشحال کننده  جدیدی  هر روز 

کسب شده به گوشمان می رسد. این نشان از آن دارد که دشمنی ها 
و تحریم های مستمر نمی تواند اثری در اراده  یک ملت 

برای رسیدن به قله های پیشرفت داشته باشد.
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قرار بود ارتش رژیم بعث، در یک اقدام برق آسا، خرمشهر، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد را به تصرف خویش درآورد. اما طراحان 
این هجوم برق آسا، هرگز انتظار چنین مقاومت جانانه و خودجوشی را از مردم عادی این شهرها نداشتند. عراق در همان مرحله 

اول جنگ، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. ارتش عراق در درگیری هاي خرمشهر 5000 کشته داد.

صدام فکر می کرد در عرض حداکثر چند هفته، با شکست کامل ایران، نتیجه جنگ را به نفع خود رقم خواهد زد؛ اما مقاومت 
مردم محلی نقشه های او را نقش بر آب کرد. حتی عرب های خوزستان که صدام روی حمایتشان حساب می کرد، دست در دست 
همشهری هایشان، پوزه ارتش عراق را به خاک مالیدند. حمالت پیاپی عراق برای تصرف شهرهای سوسنگرد و اهواز عقیم ماند و 

با طوالنی شدن نبرد، عراق شانس غافلگیری را از دست داد. 

 در دوم فروردین 1361 ایران طی عملیات فتحالمبین موفق شد مناطق استراتژیکی را از تصرف عراق خارج کند و دست کم 15000 عراقی 
را به اسارت بگیرد. پس از این عملیات ابتکار استراتژیک در جبهه ها به دست نیروهای ایرانی افتاده بود.

در سوم خرداد سال 1361، عراق هنوز از شوک شکست حصر آبادان بیرون نیامده بود که ایران موفق شد طی عملیات بیت المقدس، 
ظرف کمتر از 28 ساعت از آغاز عملیات، خرمشهر را آزاد سازد. در حین این عملیات 15000 سرباز عراقی کشته و یا اسیر شدند.

در شهریور 1360 خبرنگاران غربی در گزارش های خود از شور و امید به زندگی در نیروهای ایرانی خبر دادند. در طی یک عملیات 
سه روزه ایران موفق شد شهر آبادان را پس از حدود یک سال از محاصره خارج کند و امیدهای صدام را برای به دست آوردن 

سهم بیشتر از اروندرود برباد دهد. 

برخي از ناکامي هاي بازنده  بزرگ:
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همراهان گرامی می توانند جهت دسرتسی به فایل نرشیه، به سایت www.basij.tehran.ir مراجعه منایند.


