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روایت دفاع مقدس در کالم مقام معظم رهبری

یحیی نیازی*

تاریخ  از  زرین  و  نورانی  قطعه ای  مقدس  دفاع  دوران 
اسالمی  انقالب  ساله   40 حیات  طی  کشور  پرافتخار 
است. مردم عزت مند و قدرشناس ایران همواره یاد و 
نام ایثارگران و شهدای دفاع مقدس را گرامی می دارند 
و از هر فرصتی برای شنیدن وقایع حماسی آن دوران 
همه  مانند  به  نیز  امسال  می گیرند.  بهره  درخشان 
ایران، جوان ها،  مردم شریف  از جنگ،  سال های پس 
راهیان  کاروان های  قالب  در  بسیاری  زنان  و  مردان 
نور یا حتی به صورت خانوادگی راهی مناطق عملیاتی 
انقالب  با چهلمین سال پیروزی  تا هم زمان  می شوند 
مقام  به  ارج نهادن  ضمن  ایران  اسالمی  شکوهمند 
از  ایثارگران،  تجلیل  و  تکریم  و  وطن  واالی شهیدان 
به برکت  باشند که حاال  نزدیک شاهد سرزمین هایی 
قدوم، رزم بی امان و خون پاک شهدای گرانقدرمان از 

جایگاه ویژه ای با عنوان سرزمین نور برخوردار شده اند. 
آن  پاسداشت  زیبای  جلوه های  از  یکی  شک،  بدون 
دوران پرحماسه حضور در مناطق عملیاتی و شنیدن 
روایت های دلنشین راویانی است که دل در گرو عطر و 
بوی شهیدان دارند و تالش می کنند فرهنگ ناب جهاد 
و شهادت و پایمردی را به نسل های بعدی منتقل کنند. 
زمان حضور  در  به ویژه  شرایطی  هر  در  روایت جنگ 
کاروان ها اقدامی ارزشی و ستودنی است. اما اثرگذاری 
بود  خواهد  راویانی  وقفه  بی  تالش  مرهون  اقدام  این 
بیان  با  که  بود  راویانی خواهد  بی وقفه  مرهون تالش 
ارزش ها  انتقال صحیح  برای  نبرد  واقعیت های صحنه 
اهتمام می ورزند. در این ارتباط تأسی به کالم و بیان 
گهربار رهبر معظم انقالب مؤثرترین روش و منش را 
بنابراین، در این فرصت کوتاه  به دنبال خواهد داشت. 

* سردبیر فصلنامه نگین ایران
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روایت  به  مربوط  ویژگی های  از  برخی  می شود  سعی 
دفاع مقدس در کالم ایشان مجدداً باز خوانی شود و در 

اختیار مخاطبان گرانقدر قرار گیرد. 

روایتدفاعمقدسدلیلزندهماندنارزشها
روایت های سینه به سینه و مستند آن روزگار حماسی 
و  بعد  نسل های  که  امروز  نسل  نه تنها  می شود  باعث 
داشته  یاد  به  را  دوره  آن  ماندگار  ارزش های  نیز  بعد 
ارتباط  این  در  ببرند.  معنوی  بهره  آنها  از  و  باشند 
معظم له می فرمایند »دوران دفاع مقدس یک ذخیره 
درصدد  که  دشمنان  خواست  برخالف  باید  که  است 
کشور  پیشرفت  برای  هستند،  آن  به فراموشی سپردن 
آمادگی مردم و جوانان در میدان های  و  و رشد ملی 

مختلف، همواره زنده بماند و مورد تجلیل قرار گیرد.«
ایشان، کاروان های راهیان نور را یک مبارزه عظیم 
پرعظمت  دوران  آن  نگهداشتن  زنده  برای  مردمی 
دفاع  ناگفته  و  گوناگون  ابعاد  به  اشاره  با  و  می دانند 
مقدس، می فرمایند » یکی از این ابعاد، تحلیل چرایی 
آغاز جنگ تحمیلی است که علت آن را باید در عظمت 
وحشت  و  مرعوب شدن  و  اسالمی  انقالب  ابهت  و 

قدرت های مسلط آن زمان در دنیا جست وجو کرد«.

روایتویژگیهایسازندهدردفاعمقدس
ذات جنگ، ویرانی و خسارت است! ذات جنگ نابودی 
و کشتار است! اما ذات دفاع، سازنده و غرورآفرین است. 
آنجا که دفاعی مقدس در برابر دشمنی متجاوز شکل 
میگیرد! سازندگی، پختگی، معنویت و روح سلحشوری 
شکل می گیرد. مقام معظم رهبري در این ارتباط می 
در جنگ 8ساله،  ایران  ملت  جوانان  دفاع   « فرمایند 

که  بود  العاده ای  فوق  خصوصیات  و  ویژگی ها  دارای 
مستحکم«،  »ایمان  قوی«،  اراده  و  »عزم  از:  عبارتند 
»شجاعت و فداکاری«، »ابتکار و نوآوری« و »عبادت 

و توسالت معنوی«.
را  مقدس  دفاع  دوران  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
انسان ساز می خوانند و می فرمایند » همت ها، خرازی ها، 
جوان  هزاران  و  چیت سازیان ها  برونسی ها،  باکری ها، 
به  را  آنها  جنگ  که  بودند  معمولی  انسان های  دیگر، 
و ستاره های  ماندگار  و چهره های  اسطوره های عظیم 

درخشان تبدیل کرد«.
رهبر معظم انقالب اسالمی در بیان ویژگی های بارز 
جواناِن دوران دفاع مقدس از آنها با عبارات بلندی یاد 
می کنند و یاد آور می شوند که » عبادت، خردمندی 
و  ایستادگی،  و  فداکاری  و شجاعت،  دلیری  تدبیر،  و 
بصیرت ویژگی های ممتاز این جوانان بود که از آنان، 
شیران روز و عابدان شب ساخته بود و بر همین اساس 
امام )ره( با نگاه عمیق خود، تربیت چنین جوانانی را فتح 

 الفتوح خواندند«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای آینده سازبودن جوانان را 
خاطرنشان و تأکید می کنند که با وجود چنین جوانانی 
و با حرکت هایی همچون راهیان نور دشمنان مأیوس 
خواهند شد و عقب نشینی خواهند کرد » آینده کشور 
متعلق به شما است. اگر خود را با چنین خصوصیاتی 
نزدیک، در همه  آینده  در  کشور  قطعاً  پرورش دهید 
زمینه ها، به اوج تعالی و کمال خواهد رسید. دشمنان و 
بدخواهان این ملت، قصد داشتند هنگامی که نوبت به 
جوانان این نسل می رسد، نامی از اسالم و انقالب باقی 
نماند و امریکا مسلط بر همه امور کشور باشد و حمالت 
سخت و نرم خود را با این نیت ادامه دادند اما اکنون 
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با نسلی مواجه هستیم که ایمان، استعداد و شکوفایی 
و اقتدار او از نسل اول بیشتر است و این نسل برای 
عقب راندن دشمن از نسل های قبل آماده تر هستند. با 
وجود چنین جوانانی و با حرکت هایی همچون راهیان 
نور، دشمن در مقابل ملت ایران، همچون چهل سال 

گذشته، هیچ غلطی نمی تواند بکند«.
ایشان در همین ارتباط به همه دست اندرکاران امر 
روایت گری دفاع مقدس تأکید می کنند که » در روایت 
دفاع مقدس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش 
این دفاع مقدس درمجموع، یک روح  را نشان بدهد.  
واحد و یک زبان واحد و یک پیام واحدی دارد. این باید 
منعکس بشود. آن پیام و روح، روح ایمان است، روح 
ایثار است، روح دلدادگی است، روح مجاهدت است، 
پیام شکست ناپذیرِی ملّتی است که نوجوان هایش هم 
مثل جوان ها و مثل مردهای میانسال و مثل پیرمردها 
با شوق و ذوق می روند داخل میدان و می جنگند. این 
خیلی مهم است. در همان وقتی که جوان های معموِل 
دنیای مادی، هیجان های خودشان را به یک شکل های 
ما  هفده ساله   شانزده،  جوان  فرومی نشانند،  دیگری 
می رود در میدان جنگ، این هیجان جوانی را با جهاد 
در راه خدا اشباع می کند و تأمین می کند؛ اینها خیلی 

مهم است، اینها خیلی ارزش است«.

برپاداشتنپرچمروایتدفاعمقدس
تدوام روایت ویژگی ها و درس های دفاع مقدس، همواره 
بوده است و  تأکید و توجه مقام معظم رهبری  مورد 
خود ایشان نیز به این موضوع کاماًل اهتمام داشته و 
از روایت حماسه های آن دوره غافل  در هر مناسبتی 
جنگ  روایت  پرچم  برپانگهدارندگان  همواره  و  نشده 

شب  مراسم  در  ایشان  کرده اند.  حمایت  و  هدایت  را 
برپاشد،  حضورشان  در  که   ۱397 مهرماه   4 خاطره 
فرمودند » اوالً الزم است تشکر کنم از کسانی که این 
و  صمیمانه  داشته اند. حقیقتاً  نگه  برافراشته  را  پرچم 
از ته دل متشکرم از کسانی که شب خاطره، ماجرای 
احیای  جریان  و  خاطره گویی  ماجرای  خاطره نویسی، 
حوادث دوران دفاع مقدس را زنده نگه داشته اند؛ واقعاً 
متشکرم؛ کارشان بسیار کار بزرگی است. خب حاال ما 
قّصه داریم؟ ما چند صد  چقدر خاطره داریم؟ چقدر 
هزار رزمنده داشتیم و هر کدام از اینها یک مجموعه  
و  رفیق  و  دوست  افرادی  اینها  از  هرکدام  خاطره اند. 
داشتند  اینها  مانند  و  و همسر  مادر  و  پدر  و  خانواده 
که هر کدام از آنها راجع به این رزمنده یک صندوقچه  
خاطره اند. بعضی از این صندوقچه ها متأسفانه در این 
سی  سال، سی و چند سال، ناگشوده زیر خاک رفته، از 
دسترس ما خارج شده؛ حیف! حیف! این کسانی که 
به فکر می افتند -امروز به فکر می افتند، دیروز به فکر 
افتادند- که خاطره  خودشان را بنویسند یا کسانی به 
خاطره  همسرها  مادرها،  پدرها،  از  بروند  افتادند  فکر 
بگیرند. اینها دارند درواقع جلوی یک ضایعات مهم و 
خسارت بار را می گیرند و نمی گذارند ضایع بشود. دارند 
احیا می کنند این گنجینه های پُرارزش را، گنجینه های 
بی بدیل را. اینها سرمایه  ملتند؛ هم آدم هایشان سرمایه  
ملت بودند، همین هایی که مانده اند- از جانباز و آزاده و 
رزمنده  سابق و مانند اینها- هم خاطراتشان سرمایه های 

مردم هستند«.
ایشان دربارۀ با لزوم برپاداشتن پرچم روایت دفاع 
دفاع  روایت گری  امر  دست اندرکاران  همه  به  مقدس 
مقدس گوشزد می کنند که » اگر چنانچه شما امروز 
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به جمع آوری و افزودن بر سرمایه  خاطرات جنگ رو 
این  گرفت؛  خواهد  شما  از  را  میدان  دشمن  نیاورید، 
را  به شما می گویم. جنگ  دارم  است؛ من  یک خطر 
اگر  بوده اید؛  در جنگ  خودتان  که  کنید  روایت  شما 
را  جنگ  شما  دشمن  نکردید،  روایت  را  جنگ  شما 
روایت خواهد کرد آن طور که دلش می خواهد. از یک 
حرکت  هر  -البّته  می کنند  استفاده  هم  ضعف هایی 
نظامی و غیرنظامی ممکن است ضعف هایی داشته باشد 
که حتماً دارد؛ از اینها استفاده می کنند- و طبق میل 
خودشان می سازند. ما باید در این زمینه خیلی احساس 

وظیفه کنیم، خیلی کار کنیم.«

جهانشمولکردنروایتدفاعمقدس
امروز و در جهان پر از زر و زور، رساندن پیام انقالب 
اسالمی و رساندن پیام مظلومیت ملت ایران در طول 
هشت سال نبرد نابرابر با استکبار جهانی از مطالبات دیگر 
رهبر معظم انقالب است که بارها بر آنها تأکید کرده اند، 
ایشان در همین زمینه می فرمایند » خب، دفاع مقدس 
این  جنبه های مختلفی دارد. یک جنبه  دفاع مقدس 
است که ترسیم کننده  وضع معادالت قدرت در دنیای 
حاکمیت سلطه است -دنیای سلطه گر و سلطه پذیر- 
دفاع مقدس این است. شما و دیگر رزمندگان در طول 
این هشت سال توانستید یک تصویری از دنیای زمان 
خودتان، دنیای دیوانه، دنیای وحشی، دنیای ظالم، دنیای 
بی خبر از معنویات، بی خبر از انصاف به وجود بیاورید 
به وجود  شما  را  تصویری  چنین  کنید. چطور  ثبت  و 
آوردید با عمل خودتان؟ برای خاطر اینکه با یک طرفی 
روبه رو شدید که ]طرف ما[ سیم خاردار نمی توانست 
بیاورد -که این اطالع بنده است که گفتند و این جوری 

بود- سیم خاردار می خواستیم بیاوریم، غیر از اینکه آن 
فروشنده نمی فروخت، آن کشوری هم که باید این سیم 
خاردار از داخلش عبور می کرد، با ما همراهی نمی کرد، 
هم  طرف  یک  بودیم،  ما  طرف  یک  نمی داد.  اجازه 
مدرن ترین وسایل جنگِی آن روز را در اختیار داشت با 
کمیت باال. لشکر 92 اهواز، کمتر از بیست  تانک داشت! 
یعنی در واقع یک هفتم یا یک هشتم استعداد سازمانی 
تانک  باید چهل و چند  تانک، ]در جایی که[ گردان 
می داشت. آن لشکری که ما دیدیم، یعنی آن تیپی که 
در اهواز مستقر بود، کمتر از بیست  تانک داشت. آن 
طرف مقابل وقتی تانکش در جاده می خورد، بولدوزر 
جاده  طرف  آن  می انداخت  را  تانک  و  می فرستاد  را 
که راه را باز کند؛ اصاًل برایش اهمیتی نداشت. هرچه 
دلش می خواست می توانست ]داشته باشد[؛ از امکانات 
زمینی، امکانات هوایی، امکانات دریایی، انواع و اقسام 
مهمات؛ حتی اجازه داشت سالح شیمیایی مصرف کند. 
ببینید االن برای تهمت سالح شیمیایی، اروپایی ها و 
آمریکایی ها چه جار و جنجالی در دنیا راه می اندازند، چه 
رژیم صدام  روز  آن  می کنند!  درست  قرشمال بازی ای 
نه فقط در  اجازه داشت سالح شیمیایی مصرف کند؛ 
جبهه ]بلکه[ در شهر. سردشت، هنوز هم گرفتار است. 
اطراف سردشت هنوز گرفتار عوارض شیمیایی است. 
ببینید این وضع دنیای آن روز بود؛ نشان دهنده  این بود 
که دنیا چه خبر است، تقسیم بندی دنیا چگونه است، 
معادله  قدرت در دنیا چگونه است؛ این را جنگ، دفاع 
رزمندگان  فداکاری های  این  هشت سال،  این  مقدس، 

ثبت کرد.
همین کشور فرانسه و همین کشور آلمان و بقیه  
کشورها -حاال دیگران به  جای خود- بودند که کمک 
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عالوه   طرف.  یک  از  هم  روز  آن  شوروِی  می کردند، 
بودیم هیچ، در  اقتصادی که  ما در محاصره   اینها،  بر 
محاصره  سخت  در  هیچ،  بودیم  که  سیاسی  محاصره  
تبلیغاتی هم بودیم؛ یعنی صدای ما واقعاً به هیچ جا 
و  دنیا در مشت صهیونیست ها  نمی رسید، رسانه های 
در اختیار آنها بود، آنهایی که دشمن بودند؛ نه اینکه 
و  بودند  اسالمی  نظام  دشمن  باشند،  صدام  طرفدار 
به  ما  ما می گفتند و صدای  هرچه می توانستند علیه 

جایی نمی رسید؛ یک چنین وضعی را ما داشتیم.
 ُخب سؤال من این است چرا مردم آلمان و فرانسه 
در دوران آن هشت سال چه  ندانند که دولت هایشان 
االن  ندانند؟  چرا  ایران؟  ملت  نام  به  ملتی  با  کردند 
نمی دانند، و این کوتاهی ما است. االن دنیا این تصویر 
روشِن شفاِف رسوا کننده  نظام سلطه را که ما به وجود 
آورده ایم، در مقابل خودش نمی بیند؛ چرا؟ این کوتاهی 

ما است و ما باید تالش کنیم در این زمینه.
تئاترمان، در  ادبیاتمان، در سینمایمان، در  ما در 
تلویزیونمان، در روزنامه نگاریمان، در فضای مجازیمان 
بسیاری از کارها را باید انجام بدهیم درباره دفاع مقدس 
که انجام نداده ایم؛ هر جا هم که انجام دادیم و متعهدانه 
انجام دادیم، ولو در حجم کم و نسبت به مجموع کاری 
که باید انجام بدهیم، اندک ]بوده[ اّما تأثیرگذار بوده. 
هر  در  سوریه،  در  حاتمی کیا  آقای  اخیر  فیلم  همین 
جایی که پخش شد، مورد استقبال قرار گرفت؛ چرا در 

اروپا پخش نشود؟ چرا در کشورهای آسیا پخش نشود؟ 
و هندوستان  پاکستان  و  مالزی  و  اندونزی  مردم  چرا 
ندانند که چه اتفاقی در این منطقه افتاده و ما با چه 
اخیر  قضایای  این  مال  تازه  این  بودیم؟  طرف  کسی 
است؛ اهمیت و عمق و گسترش قضایای دوران دفاع 

مقّدس به مراتب بیشتر از اینها است.
بعضاً  را  ایرانی  فیلم های  غربی،  جشنواره های  در 
می برند نشان می دهند؛ فیلم هایی که از لحاظ کیفیِت 
حرفه ای به مراتب پایین تر از بسیاری از فیلم هایی است 
که برای دفاع مقدس یا برای انقالب ساخته می شود. 
می روند با به به و چه چه آنها را نشان می دهند ]اما[ یک 
دانه فیلِم دفاِع مقدس را اینها نشان نمی دهند؛ چرا؟ 
این  اینکه  از  معلوم می شود که می ترسند. می ترسند 
تصویر افشاگر به اطالع مردم دنیا برسد و افکار عمومی 
دنیا را تحت تأثیر قرار بدهد؛ می ترسند. پس این سالِح 
کارآمدی است، این امکاِن بزرگی است در اختیار ما؛ 

چرا از این امکان استفاده نمی کنیم؟
آنچه به رشته تحریر در آمد فقط گوشه ای از مطالبات 
و بیانات رهبری در امر روایت دفاع مقدس بود که بهانه 
انتشار شصت و دومین شماره نگین ایران، ویژه روایت گری 
یادمان ها و کاروان های راهیان نور نگاشته شد. امید است 
کارشناسان و صاحب نظران این حوزه با توجه به ابعاد 
مختلف دستاوردهای آن دوران پر ماجرا و پندآموز در 

انتقال همه حوادث ماندگار دفاع مقدش کوشا باشند. 


