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مقدم 3

 1سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیّه خواهران ،مدرسه علمیه امام خمینی ،پژوهشگر
 2استاديار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم (نويسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
ملت مسلمان ايران جنگ هاي بسیاري را تجربه و از سرگذرانده است؛ از جمله مهمترين عوامل تأثیرگذار در پیروزي جنگ
حوزهي قشر روحانیت و مراجع تقلید است .روحانیون در مناصب مختلفی در پیروزي کشور نقش متعالی داشتند .قشر روحانیت
همان قشري است که فعالیتهايی را همچون سازماندهی نیروها ،تقويت روحیهي معنوي رزمندگان و نیز مبانی و زمینه و
راه هايی را در بُعد فرهنگی و معنوي انجام دادند چراکه همین قشر است که رزمندگان را هم از جنبهي مادي و هم از جنبهي
معنوي رشد کردند و اين خود باعث پیروزمند شدن کشور در آن دوران بحرانی بود و شايستگی حضور در جامعهاي سعادتمند
را که خود آنان شکل دادند پیدا کنند .با توجه به مطالب گفته شده روحانیون و مراجع با حضور خود در هشت سال دفاع
مقدس توانستند اقدامات الزم را جهت پیروزي انجام دهند .امروزه انتظار میرود که همچون کوهی استوار در برابر تهاجم
دشمن قرار بگیريم و از اين مکتب اسالمی دفاع کنیم .الزم به يادآوري است که روش جمعآوري اطالعات در اين پژوهش به
شیوهي مطالعهي کتابخانهاي بوده است.
واژههای کلیدی :اقدامات ،پیروزي ،دفاع مقدس ،رزمندگان ،مراجع تقلید.
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مقدّمه
به خود میبالیم در کشوري زندگی میکنیم که جاي جاي آن عطرآگین از حضور شهیدانی است که تاريخ ما را با نثار خون
خويش ،براي سربلندي ايران عزيز رقم زدند .به روح پاکشان درود میفرستیم و خاضعانه در برابر آرمانهاي بزرگ امام سر فرود
میآوريم.
طوفان جنگ در  31شهريور  ،1359به راه افتاد .همچنان که تهاجم در حال تولد بود ،حماسهاي برتر از درون فرهنگ و
باورهاي ژرف ملتی مؤمن سرچشمه میگرفت اين حماسه که دفاع مقدس نام گرفت روز به روز بالندهتر شد و چونان کوهی
استوار در برابر تهاجم دشمن قد علم کرد همین کافی بود تا دشمن را متقاعد سازد که در محاسباتش دچار اشتباهی بزرگ
شده است .امروزه همه مرد و زن به خصوص مسئولین و مردان بايد احساس مسئولیت کنند ،بايد از اين صراط مستقیم و
مکتب ،پاسداري و به آن عمل کنند زيرا ض عف و سستی در اسالم وجود ندارد .اگر شور يک عارف عاشق پروردگار را با منطق
يک نفر مصلح ترکیب کنید از آنها منطق شهید در میآيد خون شهید براي همیشه در رگهاي اجتماع میجوشد .به راستی چرا
دشمن نتوانست ظهور اين حماسه را پیشبینی کند؟ اين عوامل ناپیدا از ديد دشمنی ،که موازنه قدرت را در ظاهر به نفع او بود
بر هم زد عوامل فرهنگی و معنوي بود؛ امام خمینی در مورد غفلت دشمن از تأثیر معنويّت در پیروزي انقالب بیان میکند که
آنها حساب همه چیز را می کردند إال يک حساب و آن حساب معنويت بود آنها توجه به اين نداشتند که ملت همه با هم عالقه
به خدا دارند و عالقه به اسالم.
با توجه به بررسیهاي انجام شده در زمینه ي سیاسی ،اقتصادي و فرهنگی دوران هشت سال دفاع مقدس تعداد زيادي
کتب قديمی و جديد به طور عام به اين مسأله پرداختهاند .مانند کتاب عوامل معنوي و فرهنگی دفاع مقدس اثر علی تقیزاده
اکبري و ديگران در تاريخ  ،1386کتاب دستاوردهاي فرهنگی دفاع مقدس و آفتهاي تهديدکنندهي آن اثر محمدمهدي
بهداروند در تاريخ  ،1390کتاب آشنايی با دفاع مقدس اثر اسماعیل منصوري الريجانی در تاريخ  ،1389کتاب سیره اخالقی
مرجعیت و حوزههاي علمیه در دفاع مقدس اثر محمد اسماعیلزاده در تاريخ  1391و مقالهاي به نام راهبردهاي امام خمینی
در مديريت دفاع مقدس اثر حسین ارجینی و زهرا علیمرادي در تاريخ  1394نگاشته شده است که در اينجا بیشتر کتاب
دستاوردهاي فرهنگی دفاع مقدس و آفتهاي تهديدکنندهي آن و کتاب عوامل معنوي و فرهنگی دفاع مقدس استفاده شده
است .اما کتبی خاص زندگی هر عالم مرجع تقلیدي را بررسی کرده و در ضمن آن به نقش آنها در دفاع مقدس و پیروزي
جنگ تحمیلی پرداخته شده است.
در اينجا با توجه به در دسترس بودن منبعی از کتابها آنچه در اين مقاله مورد اهمیت واقع شده نقش علماي مراجع تقلید
در پیروز شدن دفاع مقدس در مقابل مزدوران رژيم بعثی عراق و ديگر کشورهاي غربی است که هدفی جزء محو جمهوري
اسالمی ايران نداشتند .تفاوت اين اثر در اين است که نويسندگان اين کتابها برخی به طور عام و کلی به بحث نقش تأثیرگزار
روحانیت در هشت سال دفاع مقدس پرداخته اند و برخی به طور خاص و جداگانه زندگی عالمان و مراجع تقلید را مورد بررسی
قرار دادهاند ولی اين اثر که تدوين شده شامل بررسی نقش مراجع تقلید در پیروزي جنگ تحمیلی در جمهوري اسالمی
میباشد.
 .1بررسی واژگان از نظر لغت و اصطالح
 .1-1مراجع تقلید در لغت و اصطالح
مراجع جمع «مرجع» (عمید )2209/3 :1382 ،به معناي رجوع کننده (معین )3023/4 :1386 ،و تقلید در لغت به معناي
پیروي کردن و در اصطالح فقه به معناي عمل کردن به فتواي مجتهد است( .همان867/2 ،؛ حسینی دشتی)1746/3 :1393 ،
مراجع تقلید در اص طالح عبارت است از علماء روحانی که مردم در تکالیف شرعی از آنان تقلید و عمل میکنند( .عمید،
)2209/3 :1382
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 .1-2دفاع مقدس در لغت و اصطالح
دفاع در لغت به معناي از دستبرد دشمن (انسان ،حیوان) حفظ کردن است( .معین )1228/2 :1386 ،و در اصطالح فقه به
معناي جنگی است که مسلمانان با کافران کنند براي جلوگیري از حمله آنان( .همان)
مقدس از واژهي «قُدس» (قرشی بنابی )255/5 :1371 ،به معناي پاک و پاکیزه و منزه است( .عمید2291/3 :1382 ،؛
معین)3170/4 :1386 ،
دفاع مقدس عبارت است از مجموعه مجاهدتها ،حماسهها ،پايمرديها و فعالیتهاي متنوعی که ملت شريف و مسلمان
ايران و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران در طول هشت سال در برابر تهاجم رژيم بعث عراق به خاک ايران اسالمی انجام
دادند و در اين امتحان الهی سربلند و پیروز بیرون آمدند( .مرادپیري ،شربتی)15 :1391 ،
 .2اقدامات و عملکردهای مراجع تقلید در دفاع مقدس
 .2-1اقدامات و عملکردهای امام خمینی در دفاع مقدس
وحدت و حضور يکپارچه ملت به ويژه عالمان دين و روحانیون و گسترهي مدافعان در شکلگیري نیروهاي بسیج که نقش
حیاتی و کارساز بر عهده داشتند ويژگی ممتاز و بیسابقهي دفاع مقدس است.
انقالب اسالمی از منظر امام خمینی از انقالبی اساسیتر و ژرفتر يعنی انقالب و تحول روحی ملت مسلمان ايران سرچشمه
میگیرد .اين تحول روحی از نظر ايشان جلوه اي از عنايات و الطاف خداوند متعال است .و هیچ عاملی جز اراده و مشیت خداوند
نمیتوانست ملت ايران را به ملتی شجاع ،ايثارگر و انقالبی تبديل کند از اينرو میتوان اين امداد را از امدادهاي ابتدايی و
تفضّلی خداوند برشمرد.
امام وحدت و انسجام ملت در اهداف و شعارهاي انقالب بسیج همگانی و حضور همهي اقشار از جمله روحانیون و مراجع
تقلید و شجاعت بینظیر مردم به ويژه جوانان و  ...را از نشانههاي تحول انقالب میداند.
 .2-1-1نظارت و اشراف اطالعاتی به امر جنگ
امام در رهبري دفاع مقدس بر تمامی ارگانها و سازمانهاي مربوط به دفاع مقدس نظارت کامل داشتند و گزارشهاي
مختلفی از مسائل جزئی و کلی جنگ اعم از عملکردها ،امکانات ،تجهیزات ،وضعیت روحی و روانی رزمندگان اسالم ،وضعیت
خطوط مقدم جبهه و  ...به وسیلهي نمايندگان امام به ايشان ارائه میشد و امام به طور دقیق آنها را بررسی میکرد( .ارجینی،
علیمرادي)140 :1394 ،
 .2-1-2نظارت بر عملکردهای کارگزاران و مطبوعات
امام خمینی بر عملکرد کارگز اران نظارت کامل داشتند چنانکه تأکیدهاي مکرر ايشان به مسئوالن نظام جمهوري اسالمی
مبنی بر توجه بیشتر به مسائل و ابعاد مختلف جنگ و در اولويت قرار دادن دفاع مقدس و حل مشکالت مربوط به آن باعث شد
که آنان سیاست و برنامههاي خود را در جهت تقويت دفاع مقدس پايهريزي کنند( .همان)141 ،
 .2-1-3سازماندهی نیروها
سازماندهی نیروها و چگونگی به کارگیري آنها در نبرد با دشمن نقش مؤثري در پیروزي جنگ دارد حضرت امام در مسند
فرماندهی کل قوا در جنگ نیز با بینش و بصیرت عمیقی که داشت ،قلمرو سازماندهی نیروهاي رزمی را از محدوده نیروهاي
آموزش ديده نظامی و کالسیک ارتش و سپاه فراتر برد و تمامی اقشار ملت ايران را به عرصهي نبرد فراخواند.
نیروهايی که از آغاز جنگ در صحنههاي نبرد حضور داشتند و با دشمن میجنگیدند عبارتاند از:
 . 1ارتش کالسیک و مجهز به سالح که به تازگی از بند رژيم شاهنشاهی و سلطه مستشاران آمريکايی رهايی و براساس
اهداف متعالی انقالب اسالمی سامان يافته بود.
 . 2سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ نهادي جوشیده از متن انقالب و مردم با انگیزههاي قومی و روحیهاي عالی اما فاقد
تجهیزات مدرن نظامی و يگانهاي رزمی.
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 .3نیروهاي مردمی با عنوان بسیج که ستون فقرات نظام اسالمی را تشکیل میدادند و همواره در تمامی صحنههاي
سیاسی ،اجتماعی و به ويژه نظامی حضوري فعال داشتند اما امام با شخصیت برجسته و نفوذ معنوي باالي خود ارتش سپاه و
بسیج را در جهت هدف مشترک دفاع از میهن اسالمی هماهنگ کرد( .همان)142 ،
 .2-1-4تفویض اختیارات و تأکید بر رعایت مقررات
امام به دلیل گستردگی امور جنگ و به منظور تمرکز قواي نظامی ،بهرهگیري کامل از استعدادها و نیروهاي رزمی و
پشتیبانی و سرعت عمل در تصمیمگیري هاي نظامی راهبرد مشخصی داشتند ايشان برخی از اختیارات خود را به مسئوالن
سیاسی و فرماندهان نظامی مورد اعتماد تفويض میکردند و خود به عنوان رهبر و فرماندهي کل قوا ،بیشتر سیاستهاي کلی
دفاع مقدس را تعیین و بر حسن اجراي آنها نظارت میکردند.
به هر حال گذشته از تفويض اختیارات و تعیین مسئولیتها توسط حضرت امام که نقش شگرفی در کنترل شرايط و
موقعیت در طول دفاع مقدس داشت تأکید ايشان بر رعايت مقررات هم بسیار مهم تلقی میشد زيرا بنیان نیروهاي مسلح بر
رعايت نظم و مراعات سلسله مراتب استوار است.
رعايت مقررات و حفظ انضباط ،به ويژه در صحنهي نبرد ،عامل مهمی در موفقیت و پیروزي نیروهاي مسلح است .رعايت
نظم و مقررات در اجراي موفق تاکتیکهاي عملیاتی نیز سهم زيادي دارد از اينرو امام خطاب به رزمندگان میفرمود«:بايد
انسجام و انضباط رزمندگان اسالم به حد اعال باشد»( .خمینی )37/15 :1389 ،از مصاديق مهم رعايت مقررات و انضباط در
جنگ ،اطاعت از دستورات فرماندهان است از اينرو امام به رزمندگان میفرمود«:اگر در جنگ بنا باشد از فرماندهی اطاعت
نشود مسلماً شکست خواهیم خورد»( .همان15/17 ،؛ ارجینی ،علیمرادي)143 :1394 ،
 .2-1-5مقابله با عوامل بازدارندهی داخلی
حوادث گوناگون در دوران دفاع مقدس در داخل کشور پديد آمد که گاه فضاي سیاسی را ملتهب میساخت .برخی از
پیشامدها را عوامل دشمن پديد میآورند و برخی ديگر نتیجهي اعمال گروههاي ناآگاه داخلی بود .هر کدام از اين حوادث به
طور مستقیم و غیرمستقیم می توانست در حضور رزمندگان اسالم در جبهه تأثیر منفی بگذارد که امام با درايت و تدبیر و
شیوه هاي رهبري خويش تأثیر منفی و شکننده هر يک از اين حوادث را خنثی میکرد و توجه رزمندگان اسالم و ملت ايران را
به مسألهي اصلی يعنی دفاع مقدس از میهن اسالمی معطوف میداشت.
در اينجا به نمونههايی از تدبیرهاي امام در مقابله با عوامل بازدارنده داخلی خواهیم پرداخت.
 . 1بازداشتن نیروها از توجه به مسائل انحرافی :فضاي سیاسی کشور همزمان با هجوم عراق به شدت ملتهب و افکار عمومی
ملت ايران تا چند ماه اول جنگ به حوادث سیاسی گوناگون مشغول بود.
همچنین فعالیتهاي برخی از گروههاي ضد نظام با پشتیبانی برخی از مسئوالن وقت بر تشنج موجود میافزود .نمونه آن
تجمع هواداران بنیصدر شامل اعضا و هواداران سازمان منافقین و دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور در شهر مشهد بود.
در اين تجمع ،عدهاي به قصد ايجاد اغتشاش شعارهاي اهانتآمیز داده ،عکس حضرت امام را پاره کردند .انتشار اين خبر
باعث جريحهدار شدن قلب میلیونها عاشق و دلداده امام شد .اينان بر آن شدند تا با تعطیل کردن بازارها و مغازهها و انجام
راهپیمايی انزجار خود را از فعالیتهاي ضد انقالب اعالم نمايند .در اين هنگام امام با درايت کامل و شناخت توطئهي انحراف
افکار مردم از مسألهي جنگ براي جلوگیري از عکسالعمل برخی گروهها و ادامه يافتن اين درگیري سیاسی از ملت خواستند تا
از انجام راهپیمايی صرف نظر نمايند.
 .2کماهمیت جلوه دادن حوادث داخلی :حوادث هفتم و هشتم شهريور سال  1360و ديگر اقدامات تروريستی منافقان ،از
مهمترين بحرانهاي داخلی در زمان جنگ بود که امام پس از اين حوادث ،به ملت ايران آرامش میداد و میفرمود«:هیچ
مملکتی با انفجار از بین نمیرود ،هیچ مملکتی با ترور از بین نمیرود»( .خمینی )192/15 :1389 ،کماهمیت جلوه دادن
فعالیتهاي گروهکهاي تروريستی از بهترين تدابیر و شیوههاي امام در رهبري دفاع مقدس بود از اينرو از ملت میخواهند تا
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متوجه جنگ شوند .و کشتارهاي اين گروهکها باعث انصراف ذهن آنها از مسائل جنگ نشود( .ارجینی ،علیمرادي:1394 ،
)147
 .2-1-6پشتیبانی معنوی و فرهنگی رزمندگان
حضرت امام خمینی در طول هشت سال دفاع مقدس ،همواره نیروهاي مسلح را از نظر معنوي و فرهنگی مورد پشتیبانی و
حمايتهاي بیدريغ خود قرار میداد و در اين باره میفرمود«:من عهدهدار حمايت آنان میباشم»( .خمینی)219/14 :1389 ،
تفاوت انگیزه و هدف و نیت در رزمندگان اسالم و نیروهاي عراقی ،مهمترين شاخصه شناخت اين دو نیروي نظامی بود .امام
با توجه به اين نکتهي دقیق و مهم خطاب به رزمندگان میفرمود«:فرق است ما بین ايده شما و دشمن هاي شما ،آنها براي
قدرتمندي ،براي نمايش قدرت ،براي شیطان ،با اسالم به جنگ برخاستند و شما براي خدا و براي رضاي او و براي قوت دادن
به اسالم و پیاده کردن احکام اسالم به دفاع برخاستید»( .همان90/16 ،؛ ارجینی ،علیمرادي)152 :1394 ،
امام پیوسته رزمندگان و فرماندهان قرارگاه ها را به مسائل معنوي توجه میداد و در ديدار با فرماندهان ،مالک اشتر را به
عنوان يک الگو مطرح میکرد و آيهي «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم» (فتح )29/را به آنان تذکر میداد.
حضرت امام خمینی با توکل به خداوند متعال و عزمی راسخ و قاطعیتی کمنظیر و نفوذ معنوي که در میان ملت و
رزمندگان داشت توان روحی و معنوي آنان را براي مقابله با همه جانبه با دشمن بسیج و ساماندهی کرد.
حضرت امام خمینی میفرمايدِ «:سرّ پیشرفتی که در صدر اسالم شد اين است که سربازان اسالم با تعداد کمی که داشتند
در مقابل تعداد زيادي از سربازان دشمن که يکی ايران و ديگري روم بود و بسیار هم مجهز بودند ايستادند و پیروز شدند زيرا
سالح معنوي داشتند يعنی اعتقادشان بر اين بود که ما اگر برويم و کشته شويم باز هم سعادتمند هستیم و اگر بکشیم همه ما
سعادتمنديم»( .خمینی295/12 :1389 ،؛ خمینی100 :1378 ،؛ تقیزاده اکبري و ديگران)30/1 :1386 ،
«کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَة ( »...بقره )249/کم هم که باشید با داشتن آن جنبهي معنوي زيادها را در مقابل
خودتان مجبور به هزيمت میکنید همین معنويت بود که بسیج را در میدانهاي نبرد آن طور بیتاب و عاشق میکرد.
شوق جبهه اين جوانان را میکشاند و وقتی میآمدند از جبهه دل نمی کندند( .تقیزاده اکبري و ديگران)62/1 :1386 ،
عنايت امام به رزمندگان تا بدان حد بود که در يکی از پیامها ايشان خطاب به آنها فرمود«:من به شما دعا میکنم»( .خمینی،
 )136/17 :1389معمو ًال حضرت امام در شبهاي عملیات بیدار بودند همانطور که رزمندگان بیدار بودند و در جبههها
میجنگیدند ،ايشان هم بیدار بودند و مرتب در جريان پیشروي و وضعیت عملیات قرار میگرفتند( .اسماعیلزاده:1391 ،
)41/1
 .2-2اقدامات و عملکردهای آیت اهلل خامنهای در دفاع مقدس
در  31شهريورماه  ،59نظام نوپاي جمهوري اسالمی با بحرانی تازه و سرنوشتساز مواجه شد؛ ارتش بعث عراق به پشتوانه
قدرت هاي جهانی و با اتکا به تجهیزات پیشرفته نظامی ،تهاجم سراسري به خاک ايران را آغاز کرد .آنها مدعی بودند ،تهران را
طی دو روز فتح خواهند کرد .اما در اين میان ،بعثی ها با مانعی بزرگ مواجه شدند که همان مديريت میدانی جنگ توسط
نیروهاي ايرانی بود؛ مسئله اي که آثار مثبت آن در طول هشت سال جنگ تحمیلی بروز و ظهور يافت .اين يادداشت بر آن است
تا با مروري کلی بر تاريخ دفاع مقدس ،ثمرات حضور میدانی در آن دوره را واکاوي کند.
 .1-2-2راهاندازی ستاد جنگهای نامنظم
در همان روزهاي ابتدايی جنگ ،آيتاهلل خامنه اي به عنوان نماينده امام در شوراي عالی دفاع ،به همراه شهید چمران ،ستاد
جنگهاي نامنظم را راهاندازي کردند تا پیشروي دشمن متوقف شده و پشتیبانی قويتري از مدافعان خرمشهر و آبادان صورت
گیرد .سردار رحیم صفوي درباره ثمرات اين اقدام میگويد«:ايشان با راهاندازي جنگهاي نامنظم در خط مقدم حضور داشت.
در مقطعی وقتی براي بار دوم سوسنگرد محاصره شد 500 ،نیروي رزمنده سپاه و بسیج محاصره شدند و عراقیها براي بار دوم
می خواستند سوسنگرد را تصرف کنند .شبی که قرار بود تیپ براي دفاع برود بنیصدر اجازه نداد ،رهبر معظم انقالب اسالمی
نامهاي به سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر  92نوشت و با مرحوم اشراقی در بیت امام تماس گرفت و به فرمانده لشکر دستور
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حمله داد .اينچنین شد که  26آبان سوسنگرد از محاصره نجات پیدا کرد» ( .سايت حوزه نت ،مروري بر تاريخ دفاع مقدس و
ثمرات حضور میدانی حضرت ايت اهلل خامنهاي ،تاريخ و ساعت دانلود،11:11 ،1440/2/10 :
)https://hawzah.net/fa/Article/View/99277
فیروزآبادي در ادامه خاطرات خود با اشاره به راهاندازي ستاد جنگهاي نامنظم میگويد« :شايد بتوان اينگونه گفت که
نخستین ستاد سازماندهی شده بسیجی همین جنگهاي نامنظم بود و ايشان [آيتاهلل خامنهاي] بعد از مشاهدات خود به
تهران بازگشته و به عنوان امام جمعه مردم را دعوت به کمک به سپاه و ارتش کردند»( .همان)
 .2-2-2نقشآفرینی در شورای عالی دفاع
حضور آيتاهلل خامنهاي در شوراي عالی دفاع ،بسیار کارساز بود .صدور نامه تهديدآمیز براي شکست محاصره سوسنگرد و
جلوگیري از سقوط آن ،نمونهاي از تصمیمهاي ماندگار ايشان است .همچنین حمايت آيتاهلل خامنهاي از طرح عملیات
ثامناالئمه موجب تسريع در روند شکست حصر آبادان شد.
سردار رحیم صفوي با اشاره به نقش آفرينی آيتاهلل خامنهاي در شوراي عالی دفاع میگويد« :طرح شکستن حصر آبادان را
خود من بردم در شوراي عالی دفاع که در پايگاه هوايی وحدتی دزفول تشکیل شد .ارديبهشت سال  .1360آن موقع بنیصدر
هم بود .جزئیات جلسه يادم هست .ما طرح را که ارائه داديم ،آقاي بنیصدر و ديگران موافق نبودند .حضرت آقا از آنجا که
نسبت به بنده شناخت داشتند و آن زمان من فرمانده ستاد عملیات جنوب بودم ،قاطعیت به خرج دادند و با منطق و استداللی
که ايشان به کار بردند ،طرح تصويب شد ».وي با اشاره به عملیات موفق آمیز عملیات ثامناالئمه میگويد«:اگر قاطعیت حضرت
آقا نبود ،اصالً طرح شکست حصر آبادان تصويب نمیشد»( .همان)
سرلشگر فیروزآبادي رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح هم در اين خصوص میگويد« :همت مضاعف آيتاهلل خامنهاي به
عنوان نماينده حضرت امام در شوراي عالی دفاع در انجام عملیات آفندي آزادسازي سوسنگرد و خنثی کردن نقش کارشکنانه
بنی صدر و حاکم کردن فرمان امام خمینی ،به حفظ اهواز و جلوگیري از سقوط حتمی آن انجامید و راه را براي طراحی و
اجراي عملیات پیروز فتح المبین ،طريق القدس و آزادي سرزمینهاي اشغال شده و بیتالمقدس هموار ساخت»( .همان)
 .3-2-2پشتیبانی لجستیکی و رفع مشکالت جنگ
پشتیبانی در عملیاتهاي دفاع مقدس همچنین رفع مشکالت جنگ از ديگر ويژگیهاي اثرگذار حضور میدانی آيتاهلل
خامنه اي در میدان جنگ بود .سردار محمدحسین جاللی ،فرمانده هوانیروز در زمان اجراي عملیات خیبر با اشاره به دشواري
«پرواز در شب» در اين عملیات ،همچنین نبود تجهیزات و قطعات الزم به دلیل تحريم ،حمايتهاي همه جانبه آيتاهلل
خامنهاي را راهنماي فرماندهان در جنگ میداند و میگويد« :من و آقاي صفوي خدمت ايشان رسیديم و ايشان گفت :آقاي
جاللی هر کاري که میتوانی براي اين عملیات انجام بده .خدمت ايشان رسیدم و به عرضشان رساندم که نیاز به تمرين هست و
تمام هلیکوپترهاي کشور را عالوه بر هوانیروز احتیاج دارم و بودجهاي خاص هم میخواهم .بزرگواري ايشان را من همیشه
لمس کردهام و ايشان هم همه درخواست هاي ما را مثل همیشه پذيرفتند و ما هم از فرداي آن روز مشغول به کار آمادهسازي
نیروها براي پرواز در شب شديم».
وي ادامه میدهد «:در عملیات خیبر ،در پاسگاه برزگر ،مقام معظم رهبري (که در آن زمان رئیس جمهوري وقت بودند) ما
را هدايت و مسیرهاي ما را مشخص میکردند و دستور میدادند که چه کنیم و کجا برويم .گاه هم از ما گاليه بود که چرا
بیشتر از اين نمی توانیم پرواز کنیم .نکته جالب اين بود که گاه ايشان از شدت خستگی در همان حالت نشسته به خواب
میرفتند ولی تا پايان عملیات قبول نمیکردند که به رختخواب بروند و درست و حسابی استراحت کنند» .بدون شک،
«پشتیبانی» بخش مهمی از جنگ بود که مديريت آن تاثیر بسزايی در جبههها داشت .آيتاهلل خامنهاي با درک اين مهم ،تالش
ويژهاي در تامین امکانات جبههها داشتند( .همان)
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 .4-2-2تشکیل بسیج مردمی
مديريت قواي مردمی در جبهههاي جنگ موضوع مهمی بود که آيتاهلل خامنهاي به ساماندهی آن پرداخت .ايشان خود با
حضور در میان رزمندگان ،روحیه مضاعفی به آنها منتقل میکردند و مهم تر از آن ،بسیج مردمی را مديريت میکردند .پنجم
مهرماه ،آيتاهلل خامنهاي به ديدار حضرت امام خمینی می روند تا براي رفتن به جبهه از ايشان کسب اجازه کنند .آيتاهلل
خامنهاي «راز» ديدار را اينگونه بیان میکنند « :من از امام اجازه گرفتم که به جنوب بروم و مردم را براي مقابله بسیج کنم .راز
رفتن ما اين بود»( .سايت مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ثمرات مديريتی آيت اهلل خامنهاي در دفاع مقدس ،تاريخ و ساعت دانلود:
.)http://www.irdc.ir/fa/news/6247 ،11:11 ،1400/2/10
سردار نقدي به حضور آيتهلل خامنهاي «در میان رزمندگان سپاه تهران در غرب کشور و در مناطق سرپلذهاب،
قصرشیرين ،گیالنغرب و بازيدراز ،همچنین عشاير منطقه داالهو» در اوايل جنگ اشاره میکند و ادامه میدهد« :اين حضور
براي عشاير آن منطقه که روحیهشان به دلیل پیشرويهاي اولیه دشمن در خاک کشور از دست رفته بود ،بسیار روحیهبخش و
امیدوارکننده بود .عشاير به يمن همین حضور ،جان تازهاي گرفتند و مجدداً اسلحه گرفتند و بسیج شدند» .وي حضور آيتاهلل
خامنه اي در میان عشاير را مبناي تأسیس بسیج عشايري میداند و میگويد« :بسیج عشايري اساساً از آنجا شکل گرفت که تا
آخر جنگ هم در منطقهي داالهو و کِرِند بسیار نقشآفرين بود»( .همان)
مديريت قواي مردمی تا پايان جنگ ادامه داشت به طوري که پس از پذيرش قطعنامه  598و آغاز حمله مجدد و سراسري
بعث عراق ،آيتاهلل خامنهاي در پیامی به ائمه جمعه سراسر کشور به تاريخ  2مرداد  1367بار ديگر با تأکید بر حضور همگانی
در جنگ میفرمايند « :امروز نیز بايد ملّت به کمک نیروهاي مسلّح بشتابد؛ امروز نیز بايد دلها و همّتها ،جسمها و جانها
براي دفاع از میهن عزيز ،کعبهي امید مستضعفان و پايگاه رفیع اسالم و قرآن ،بسیج شوند؛ امروز نیز همهي قشرها بايد به نداي
امام خود لبّیک گويند و سرکوب متجاوز را واجبترين فريضه بدانند»( .همان)
ايشان خود نیز به سرعت در میان رزمندهها حاضر شدند و در  5مرداد  67خطاب به آنان گفتند«:آن روزي که اين ملت
احساس کند که میهنشان و اسالم و انقالبشان و ارزشها و آرمانشان تهديد میشود ،ديگر قشر و گروه نمیشناسد؛ از همه
قشرها ،از مسئولین مملکتی اعم از رئیس جمهور ،وزراء ،مسئولین انتظامی و نظامی ،روحانیت ،آحاد مردم ،همه جانشان را
برمیدارند و براي دفاع از انقالب اسالمی يکبار ديگر به جبههها میشتابند ».ايشان که خود نیز در منطقه جنگی حضور
داشتند ،تصريح کردند « :اگر بتوانیم اين جانی را که به هر حال از ما گرفته خواهد شد ،امروز خرج اسالم و انقالب و میهن
اسالمی و شرف يک ملت کنیم ،سود کرده ايم .من که روحیه و احساس و نشاط جوانی شما را ندارم در يک چنین دورهاي به
تقلید و تبعیت از شما جوانها جسم خودم را برداشتهام و آوردهام به اينجا به امید اين که بتوانم آن را خرج بکنم»( .همان)
 .5-2-2روشنگری در سنگر امامت جمعه تهران
متعاقب شروع جنگ تحمیلی ،آيتاهلل خامنه اي در خطبه نماز جمعه با تحلیل اهداف دشمن از راهاندزي جنگی تمام عیار
علیه جمهوري اسالمی میفرمايند«:تحلیل ما اين است که اسالم و انقالب اسالمی میدانی براي جوالن میجست ،اين میدان به
دست دشمن در مقابلش باز شد .ما کسی ن بوديم که به خاک عراق يا هر خاک ديگري وارد بشويم و حمله را شروع کنیم .لذا ما
حمله را شروع نکرديم اما دشمن که شروع کرد ما ضرب شصت را اول به اين دشمن نزديک و شروعکننده نشان داديم» .ايشان
در ادامه با اشاره به اين موضوع که «خدا راه شکست را به روي ما بسته است» آينده جنگ را پیروزي رزمندگان اسالم میدانند
و میفرمايند« :شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ اين هر دو راه براي ما افتخارآمیز است .يکی راه شهادت که
افتخارش همیشگی و ثابت و اليزال است و ديگري راه پیروزي ،پیروزي ظاهري .و هر دو براي ما پیروزي است .اين تحلیلِ اين
جنگ است» ( .سايت حوزه نت ،مروري بر تاريخ دفاع مقدس و ثمرات حضور میدانی حضرت ايت اهلل خامنهاي ،تاريخ و ساعت
دانلود)https://hawzah.net/fa/Article/View/99277 ،11:11 ،1440/2/10 :
آيتاهلل خامنهاي پس از يک هفته حضور در جبهههـاي جنوب ،بـراي اقامه نماز جمعه بــه تهران باز می گردند و در
خطبهها گزارشـی از وضعیت جبههها ارائه می دهند و میفرمايند :در جبهه جنگ«:مجموعهاي از ايمان ،از عشق ،از همکاري و
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برادري ،از آمادگی براي شهادت و جانبازي ،از شهامت و مردانگی هم نسبت به برادران هم مروت و مردانگی نسبت به
دشــمنان» وجود دارد .آيتاهلل خامنه اي تا پايان جنگ همواره در سنگر نماز جمعه ضمن ستايش روحیه دالورمردي ملت و
رزمندگان ايران ،به روشنگري ابعاد مختلف جنگ میپرداختند( .همان)
 .6-2-2تقویت روحیه رزمندگان پس از پذیرش قطعنامه
با پذيرش قطعنامه  598و نوشیدن «جام زهر» ،رزمندهها که خود را بینصیب از برکات جنگ میديدند ،به شدت دچار
ضعف روحیه شدند .در اين شرايط بار ديگر آيتاهلل خامنه اي وارد صحنه شدند .کمتر از يک هفته پس از پذيرش
قطعنامه  598شوراي امنیت ،حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رئیسجمهور و امام جمعه تهران ،در خطبههاي نماز جمعه خود ملت و
رزمندگان ايران را پايهگذاران «يک غرور ملی تمام نشدنی و پايان ناپذير» معرفی میکنند که «بدون کمک گرفتن از هیچ
دولت و قدرتی و بدون تکیه بر هیچ تکیهگاهی غیر از شخصیت خودش و خداي خودش ،توانسته در مقابل يک رژيمی که شرق
و غرب او را کمک کردند و به او کمک تزريق کردند ،ايستادگی کند» .آيتاهلل خامنهاي همچنین با تأکید بر قدرت رزمندگان
اسالم فرمودند« :نیروهاي سرزنده و تازه نفس و قدرتمند ما بايد آماده باشند که اگر دشمن به فکر حیلهگري افتاد بتوانند در
زمان مناسب و با سرعت الزم پاسخ او [را بدهند و حیلهي او] را به خودش برگردانند» .ايشان در ادامه مردم و رزمندگان ايران
را «سرافرازان» تاريخ خواندند که توانستند با جان و دل از خاک و ناموس خود دفاع کنند( .سايت مرکز اسناد انقالب اسالمی،
ثمرات مديريتی آيت اهلل خامنهاي در دفاع مقدس ،تاريخ و ساعت دانلود،11:11 ،1400/2/10 :
.)http://www.irdc.ir/fa/news/6247
عالوه بر اين ايشان در مرداد  67در جمع رزمندهها با اشاره به توانمندي رزمندگان اسالم فرمودند«:دنیاي استکباري و
ارتجاع عرب بايد بدانند اين انقالب با تمام قدرت از خودش دفاع خواهد کرد .آنها بايد بدانند که قبول قطعنامه  598شوراي
امنیت از روي ضعف و عجز نبوده است و اگر خیال می کنند که يک ملت انقالبی عاجز است از خودش دفاع بکند به شدت در
اشتباه هستند  ...وقتی ما قطعنامه  598را قبول کرديم مصالح انقالب و اسالم را در نظر گرفتیم»( .همان)
در روزهاي پايانی جنگ که سازمان منافقین با پشتیبانی آمريکا و رژيم بعث بناي حمله به خاک ايران و کشتار مردم را
گذاشت ،باز هم آيتاهلل خامنه اي وارد میدان شد و کوشید تا بسیج عمومی حفظ شود .آري! اين حضور میدانی و اين شیوه
مديريتی ،آثار و برکات بسیاري داشت و در مواقع متعددي موجب گرهگشايی و بنبست شکنی در جنگ شد .البته ثمرات اين
حضور میدانی و نتايج حاصل از آن ،بیشک بسیار بیشتر از اينهاست؛ از اين رو چنین نمونهي موفقی ،امروز بايد به مثابه
الگويی بیبديل ،نقشهي راه مسئوالن و صاحب منصبان کشور باشد( .همان)
 .2-3اقدامات و عملکردهاي آيت اهلل صدوقی1در دفاع مقدس

 .آقاى محمد صدوقى «شهيد محراب» ،از علماى مجاهد و از ياران ديرين امام خمينى و از فعاالن نهضت امام در مبارزه

عليه1

رژيم شاه بود .وجود او در استان يزد پايگاهى براى حمايت از انقالب اسالمى محسوب مىشد .كمكهاى مالى فراوان مردم نيكوكار
و مؤمن يزد با هدايت وى پشتوانهاى براى مبارزين محسوب مىشد .پس از استقرار نظام جمهورى اسالمى خدمات ارزنده ايشان،
به عنوان نماينده امام و امام جمعه يزد در امور خدماتى و عمرانى و تأسيس مراكز و بنيادهاى خيريه در استان و در سطح كشور
بويژه در كمكرسانى به آسيب ديدگان از بالياى طبيعى نظير سيل و زلزله و  ...زبانزد بود .وى سرانجام پس از عمرى جهاد علمى
و عملى ،و در اوج نيك نامى ،در حالى كه براى اقامه نماز عازم محراب عبادت بود ،بر اثر انفجار بمب عوامل سازمان تروريستى
منافقين به شهادت رسيد(.خمينی ،صحيفه امام ،ج  ،16ص (367در قسمت پاورقی ذكر شده است)).
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در هر نهضت و انقالب اسالمی و مردمی ،علماي اسالم اولین کسانی بودهاند که بر تارک جبین شان خون شهادت نقش
بسته است .کدام انقالب مردمی اسالمی را سراغ کنیم که در آن حوزه و روحانیت پیش کسوت شهادت نبودهاند و بر باالي دار
نرفتهاند( .خمینی)5 :1385 ،
نقش روحانیت در دفاع مقدس به ترغیب و تشويق ديگران و آماده ساختن مردم براي جهاد و مبارزه محدود نمیگردد بلکه
آنان خود در میدان مجاهدت و شهادتطلبی پیشتاز ديگران بودهاند.
اين شهید بزرگوار در تمام صحنههاي انقالب حضور داشت و يار گرفتاران و مستمندان بود .شهید صدوقی يکی از نزديکترين
ياران امام محسوب میشد و همواره سعی وافري داشت که در تمام زواياي انقالب همسو و همراه امام حرکت کند .امام راحل
در توصیف شهید صدوقی فرمود«:بیش از  30سال با او آشنا هستم و روحیات عظیمش را از نزديک درک کردم»( .خمینی،
 )369/16 :1389شهادت شهید صدوقی نیز گواهی صادق بر حقانیت و مظلومیت شیعه و عالم اسالم بود ،چراکه او و اجداد
طاهرينش همگی ريشه در تاريخ اسالم و شیعه داشتند.
رهبر معظم انقالب نیز اين شهید بزرگوار را اينگونه ياد کردند«:اين عالم ربانی يکی از ارکان اسالم و بانیان انقالب اسالمی
ايران بود .او با مبارزات خود در دوران خفقان ،مقاومتش در برابر دشمن و حضورش در همهي صحنههاي حساس و سازنده
سند افتخاري براي جامعه روحانیت و نمونهاي از يک عالم مبارز و مجاهد اسالم بود»( .سايت مشرق نیوز ،مروري بر زندگی
سومین شهید محراب؛ آيت اهلل که براي تشويق به جبههها میرفت ،تاريخ دانلود ،98/10/14 :ساعت دانلود،19:14 :
)https://www.mashreghnews.ir/news/870868
 .2-3-1حمایتهای مادی و معنوی
او با حضور در خط مقدم جبهه به ديدار رزمندگان اسالم میرفت و همواره آنان را به دفاع تشويق میکرد.
ترغیب مردم به کمکهاي مالی ،اعزام نیروي انسانی و فرستادن تجهیزات مورد نیاز جبهه همگی حاکی از اهمیت دفاع
مقدس در نظر وي بود .حضرت آيت اهلل صدوقی در هیچ شرايطی اجازه نداد مسأله جنگ و دفاع تحتالشعاع مسائل ديگر قرار
گیرد و همواره به لزوم دفاع و پر بودن جبههها از نیرو تأکید میکرد( .همان)
شجاعت و شهامت شهید صدوقی در مبارزه با طاغوت زبانزد همگانی است يکی از جنبههايی که میتوان شجاعت کمنظیر
ايشان را درک کرد ،ديدار از تبعیديها و حمايت هاي مادي و معنوي از آنان بود .اقتدار و خشم انقالبی ايشان زبانزد بود به
گونهاي که گاه با نگاه هاي نافذ خويش و زمانی با استمداد از قلم و نگارش تواناي خود نقطه ابهامی باقی نمیگذاشت ذهن
توانمند او قدرت تدبیر آينده را داشت و در تصمیمگیري دريا دل و م توکل به ذات خداي تواناي خود بود .او از جمله عالمانی
بود که به حمايت از اين نهضت جوشیده از متن روحانیت مبارز پرداخت .در هنگام خطر خانهي خود را پناهگاه امن آنان قرار
داد .فرزندشان میکند که يکی از جاهايی که شهید راه اسالم نواب صفوي به عنوان پناهگاه انتخاب میکردند منزل پدرم بود و
مشخص است پناه دادن به شخصی که از نظر رژيم بايد محاکمه و اعدام گردد جرأت و شهامت فوقالعاده میخواهد( .سايت
،19:14
دانلود:
ساعت
،98/10/14
دانلود:
تاريخ
صدوقی،
اهلل
آيت
شهادت
حوزه،
)https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3282/4959/42490
آيت اهلل صدوقی به پشتیبانی مستمر مالی و معنوي از رزمندگان و حضور ايشان در جبههها به رغم بیماري شديد يکی از
مؤثرترين حربهها در جهت خنثی سازي تبلیغات دشمن و موجب دلگرمی رزمندگان بود .ايشان با روحیهي باال و اخالص
بینظیرشان در تقويت ايمان جوانان و هدايت آنان جايگاه ممتازي را در دل آنها باز کرده بود( .سايت تبیان ،شهید آيت اهلل
صدوق و رزمندگان(گفتگو با سردار سرتیپ حسین رستگار پناه) ،تاريخ دانلود،19:14 -98/10/14 :
https://tebyan.net/newindex.aspx/Comment/WEBLOG/News
)/index.aspx?pid=934&articleID=715573
عال م مجاهد از پیشگامان انقالب و نزديکان رهبر کبیر آن ،از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ايران نسبت به آن شديداً
احساس مسئولیت نمود و تا سر حد امکان حمايت از رزمندگان در جبههها را از نظر دور نکرد .اين نگاه حمايتی از حضور مداوم
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در جبههها و حتی اموري چون خواندن مکرر خطبهي عقد ازدواج براي رزمندگان را در برگرفت( .مؤسسه مطالعات تاريخ
معاصر ايران ،شهید آيت اهلل محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آينهي تصاوير ،تاريخ دانلود ،98/10/14 :ساعت دانلود:
)http://www.iichs.ir/Picture-4772 ،19:14
درآمد آيت اهلل صدوقی در حدي نبو د که بتواند از نظر مالی مبارزات انقالبی را ياري کنند ولی طبق اراده و مشیت الهی و
به لطف انسانهاي متدين قادر بودند در زمینههاي مختلف ،کمکهاي مالی قابل توجهی کنند و همواره به مردم میفرمود«:راه
اسالم و انقالب عالوهبر اموال خويش در صورت لزوم میبايست جان خود را نیز فدا کنیم»( .سايت تبیان ،شهید آيت اهلل صدوق
و رزمندگان(گفتگو با سردار سرتیپ حسین رستگار پناه) ،تاريخ دانلود،19:14 -98/10/14 :
https://tebyan.net/newindex.aspx/Comment/WEBLOG/News
)/index.aspx?pid=934&articleID=715573
آنچه باعث پیروزي رزمندگان اس الم در طول هشت سال دفاع مقدس و در پايان جنگ شد برتري سالح و تجهیزات نبود
بلکه مهمترين عامل خنثی کننده برتريهاي دشمن و در نهايت کسب پیروزي رزمندگان اسالم نیروي ايمان بود( .سايت
مشرق نیوز ،نقش مراجع در دفاع مقدس مرجعی بود ،تاريخ دانلود،19:14 -98/10/14 :
)https://www.mashreghnews.ir/news/48596
حضرت امام در مقاطع مختلف دفاع مقدس ،پیروزي رزمندگان اسالم را بر مهاجمان بعثی پیروزي ايمان میدانست و به
رزمندگان اسالم میفرمود«:شما برادرها با قدرت ايمان و قدرت اسالمی اين پیروزيها را به دست میآوريد»( .خمینی:1389 ،
92/16؛ تقیزاده اکبري و ديگران)97/1 :1386 ،
 .2-3-2فعالیتهای سیاسی
آيت اهلل صدوقی نقش فراوانی در پیروزي و به ثمر نشستن انقالب داشتند و در اين راه دستیار بسیار مناسبی براي رهبر
انقالب بودند .امام خمینی در اينباره نقل میکند که ايشان در انقالب اسالمی نقش اساسی داشته ،میتوانم بگويم محور انقالب
بودند( .سايت پژوهشکده باقرالعلوم(دانشنامه پژوه) ،توفیقیان ،شهید آيت اهلل صدوقی ،تاريخ دانلود ،98/10/14 :ساعت دانلود:
)http://pagoohe.ir ،19:14
مردم به ايشان به ديد يک رهبر سیاسی دينی و اجتماعی در تمام عرصهها مینگريستند.
آيت اهلل صدوقی در بازديد از خطوط مقدم همچون پدر و متوالیاي دلسوز از رزمندهها سوال میپرسیدند و بیان میکردند
که راه امام خمینی راه عظیم و قابل تجلیل می باشد راه اسالم و مسیر سعادت و سربلندي ما مسلمانان همین راه انقالب است.
و دلیل ديگري که باعث میشد که ايشان در خطوط مقدم جبهه بروند شجاعت بینظیرشان بود و تأثیر عملی و سیاسی که
آيت اهلل صدوقی در تقويت روحیهي رزمندگان جهت ادامهي مبارزات میگذاشتند به جرأت میتوان گفت کمنظیر بود .آيت اهلل
صدوقی از نظر تأثیر کالمی ،معنوي و عملی سرآمد همهي شهداي محراب بودند.
نکتهي ديگري که در وجود اين شهید بزرگوار میدرخشد خدمت به خلق خدا بود و همواره در سعی و تالش بودند تا
مشکالت اقشار مختلف جامعه را حل کنند( .سايت تبیان ،شهید آيت اهلل صدوق و رزمندگان(گفتگو با سردار سرتیپ حسین
،19:14
-98/10/14
دانلود:
تاريخ
پناه)،
رستگار
https://tebyan.net/newindex.aspx/Comment/WEBLOG/News
)/index.aspx?pid=934&articleID=715573
 .2-3-3فعالیت فرهنگی و اجتماعی
شهید صدوقی همواره در طول مدت زندگیشان با حضور فعال در عرصهي اجتماع از طرق مختلف به خدمات اجتماعی،
فرهنگی و علمی میپرداخت .در حوزه فرهنگی همواره سعی در جذب جوانان ،ساماندهی افکار اسالمی و انقالبی آنها مقابله با
مظاهر فساد و همچنین مقابله با ترويج افکار بهائیت در جامعه را داشت .اما در حوزه اجتماع نحوه خدمترسانی ايشان به
گونه اي بود که او را به حضرت خضر نبی(علیه السالم) تشبیه کردهاند چراکه گفتهاند حضرت خضر هر کجا که مینشست آنجا
سبز و خرم میشد و آيت اهلل صدوقی نیز به هر ديار که قدم میگذاشت از خودش آثار خیر و باقیات صالحاتی به يادگار
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میگذاشت( .سايت پژوهشکده باقرالعلوم(دانشنامه پژوه) ،توفیقیان ،شهید آيت اهلل صدوقی ،تاريخ دانلود ،98/10/14 :ساعت
دانلود)http://pagoohe.ir ،19:14 :
 .2-4اقدامات و عملکردهای آیت اهلل اراکی و دیگر مراجع در دفاع مقدس
با نگاهی به حماسهي هشت سال دفاع مقدس به راحتی میتوان فهمید که جز با روحیهي ايثار هرگز نمیتوانستیم پیروز
میدان باشیم و اين عظمت ها را از رزمندگان ببینیم .کشورهاي اروپايی و غربی براي اعزام سربازان خود به میدانهاي جنگ
مبالغ و هزينههاي هنگفتی را پرداخت میکنند ولی در جامعهي الهی اشتیاقهاي معنوي و اخروي و توجه به کرامتهاي
انسانی مردم را به صحنههاي جنگ انقالب و لحظات حساس میکشاند .حضرت امام با اين سیل حرکتها بود که توانست
جنگ را در مدت هشت سال اداره کند .خداي متعال نیز به ازاي اين روحیه آن همه عظمت و عنايات را به آنها اعطا نمود
بنابراين روحیهي ايثار عامل اصلی پیروزي ما در دوران هشت سال جنگ بود( .بهداروند)245 :1390 ،
امام خمینی و همه ي علما نظرشان اين است که هرگاه اسالم در خطر باشد بايد تمام مسلمانان در دفاع و در مقام دفاع
برآيند جنگ هم همان دفاع است و پاسداران هم جنگجوها هستند که از اين حقیقت اسالم حمايت میکنند همشان منصوراند
انشاءاهلل.
در دوران هشت سال دفاع مقدس روحانیت و مراجع عظام حضورشان يک حضور باشکوه بود ،حضور گستردهي روحانیون
در جبههها از علماي عظام و شخصیتهايی مانند آيت اهلل اراکی ،آيت اهلل بهاء الدينی ،آيت اهلل اشرفی اصفهانی ،آيت اهلل مدنی
و  ...گرفته تا طالب و روحانیون تبلیغی رزمی حقانیت اين عمل مقدس و مشروعیت اين تکلیف الهی را تقويت نموده است.
(حاجی صادقی ،بیتا)96 :
 .2-4-1پشتیبانی از رزمندگان اسالم
آيت اهلل اراکی با آغاز جنگ تحمیلی در شهريور ماه سال  1359در کنار رزمندگان اسالم در خطوط مقدم جبهههاي
خرمشهر به دفاع از اسالم و میهن اسالمی و پشتیبانی و تقويت رزمندگان اسالم پرداخت و پس از سقوط خرمشهر با تداوم
حضور در جبهههاي نبرد در آبادان دفاع از مرزهاي اسالمی و تقويت و حمايتهاي فکري و عملی رزمندگان را ادامه داد .او
شخصاً در عملیات هاي رزمی گوناگونی در کنار رزمندگان اسالم حضور يافته و نقش مؤثري در تقويت روحیهي رزمندگان اسالم
در جبهه هاي نبرد آبادان و خرمشهر ايفا نمود او با حضور مستقیم در عملیات بیتالمقدس در کنار رزمندگان در فتح خرمشهر
مشارکت نموده و در اين عملیات مجروح شد( .سايت جامعهي مدرسین حوزه علمیهي قم ،زندگینامهي حضرت آيت اهلل
محسن اراکی ،تاريخ دانلودhttps://www.jameehmodarresin.org/azae-jameeh/azae- ،19:14 -98/10/14 :
)kononi/250-arake-mohsen/3759-html
آيت اهلل مدنی گاهی براي حل مشکالت به جبهه عزم را جزم میکرد در محاصرهي سوسنگرد عشق شهید مدنی به
رزمندگان اسالم باعث شد که مشتاقانه با آنها ارتباط برقرار کند در حالیکه بنیصدر خیانت پیشه کرد و نیروهايش هیچ
اعتنايی به تنگتر شدن حلقهي محاصره سوسنگرد نداشتند( .اسماعیلزاده )93/1 :1391 ،آنها بیدرنگ با آيت اهلل مدنی تماس
میگیرند و ايشان هم نزد امام می رود و ايشان بالفاصله با قاطعیت دستور شکسته شدن محاصرهي سوسنگرد را صادر میکند.
(سايت حوزه ،روزبهانی ،گلبرگ پايداري؛ روحانیت و دفاع مقدس ،مجله گلبرگ ،شماره ،107اسفند  ،1387تاريخ دانلود:
)https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3282/6756/80696 ،19:14 -1398/10/14
آيت اهلل العظمی بهاءالدينی پیرمراد جوانان پاک باز جبهه و جنگ در دوران دفاع مقدس و شمع محفل بسیجیان عاشق بود
و بارها صفوف میدان جبههها را با حضور خود نورانیت و مضاعف بخشید( .اسماعیلزاده)90/1 :1391 ،
آيت اهلل مشکینی از جمله چهرههاي ارزشمند و پرفايده اي بود که در طول هشت سال دفاع مقدس بارها به جبههها و در
میان رزمندگان اسالم رفت و با ايراد خطبه هاي اخالقی به تقويت روحیه رزمندگان و تشويق و ترغیب آنان در دفاع از حريم
اسالم و مملکت اسالمی میپرداخت و با وجود کَرم خود مايه تقويت روحیهي رزمندگان میشد( .سايت حوزه ،روزبهانی،
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گلبرگ پايداري؛ روحانیت و دفاع مقدس ،مجله گلبرگ ،شماره ،107اسفند  ،1387تاريخ دانلود،19:14 -1398/10/14 :
)https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3282/6756/80696
شهید آيت اهلل اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب با وجود سن هشتاد سال با شور فراوان به جبهههاي غرب جنوب
میشتافت و میفرمود که وقتی به جبهه میروم تا مدتی روحیهام قوي است ،قدرت خدا در جبهههاست هرکس میخواهد خدا
و دست خدا را ببیند به جبههها برود .باور کنید اگر من دستم رعشه نداشت چند روزي به اسلحه آموزي میرفتم و با کمال
افتخار مانند حبیب بن مظاهر آنجا در راه اسالم کشته میشدم( .سايت حوزه ،حضور روحانیت در جبههها ،تاريخ دانلود:
)https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/3697/19785 ،19:14 -1398/10/14
تکیه بر قدرت ايمان اساس ًا در عملیات نظامی ،عامل انسانی در میان ساير عوامل يعنی قدرت آتش و قدرت تحرک
واحدهاي عملیاتی نقش محوري داشت .حاکمیت ايمان مذهبی ،قدرت سالح را از محرومیت ساقط میکند بر اين اساس بود
که بسیج گستردهي نیروهاي مردمی و تسلیح و تشکیل آنها براي تداوم جنگ به کار گرفته شد و اين مهمترين تجربهي
پیروزمند جنگ بود( .منصوري الريجانی )295 :1389 ،امام راحل ،امام خمینی داراي ويژگیهاي منحصر به فردي بودند جدا از
جنبهي علمی شجاعت و بی باکی توان باال در ايجاد وحدت و همدلی بین مردم ساالري دينی و سربلندي ،اين الگوي نوين را در
ادارهي جامعه به اثبات رساند( .همان)302 ،
 .2-4-2فعالیتهای قضایی و علمی در خوزستان
آيت اهلل اراکی در سال  1360به عنوان رياست دادگاه هاي انقالب اسالمی خوزستان منصوب شد و مهمترين نقش را در
پاکسازي خوزستان به ويژه مناطق جنگی از عناصر گروهکها و برقراري امنیت کامل در شهرهاي خوزستان ايفا نمود و نقش
مؤثري در فعالیت هاي فرهنگی سطح شهر و تقويت و حکايت مراکز و نیروهاي فعال فرهنگی ايفا نمود( .سايت جامعهي
مدرسین حوزه علمیهي قم ،زندگینامه ي حضرت آيت اهلل محسن اراکی ،تاريخ دانلود،19:14 -98/10/14 :
)https://www.jameehmodarresin.org/azae-jameeh/azae-kononi/250-arake-mohsen/3759-html
نتیجهگیری
مقاله حاضر تحت عنوان «نقش عامالن دين در پیروزي جنگ تحمیلی» است .با پیروزي اتقالب اسالمی و برپايی نظام
جمهوري اسالمی در ايران ،آمريکا که منافع خودش را در اين کشور از دست داده بود با کمک عوامل خود براي سرنگون کردن
نظام جمهوري اسالمی دست به اقداماتی زد اما اين عوامل کوچکتر از آن بود که حضور مراجع را در آن دوران کمرنگ کند و يا
دچار دغدغه و ترديد کند .حضور مراجع قوت قلب دالور مردان جبهه بود و مراجع در جنگ نیروهاي بسیج تشکیل دادند که
اين نیروها نقش حیاتی و کارسازي داشت اينها همه عوامل پیروزي در دفاع مقدس و جنگ بود.
يک حماسه از اين جهت ضرورت و اهمیت دارد که نسلهاي بعدي بتوانند آن را در آزمونهاي سخت حوادث الگو قرار
دهند و اين حماسهي بزرگ در ذهن ملت ايران باقی ماند و کسانیکه در آن دوران نبودند و درک نکردهاند امروزه میتوانند اين
حماسه را در ديده هاي خود قرار بدهند و زنان و مردان در مقابل اين حماسه احساس مسئولیت کنند .حال اينک در اين جنگ
تحمیلی مراجع تقلید چه اقدامات و عملکردهايی انجام دادند و حضورشان چه تأثیري در اين مقطع زمانی در حفظ و پايدار
ماندن نیروهاي رزمندگان اسالم داشتهاند با پاسخ گفتن به پرسشی که مطرح شد میتوان گفت امام خمینی از جمله مراجعی
بود که در جنگ حضورش نقش مؤثري داشت ايشان بر تمام ارگانها و سازمانها نظارت کامل داشتند .يعنی مراجع با
حضورشان در جنگ يکسري نیروهايی را سازماندهی میکردند زيرا دشمن زمانی اين تهاجم را به اين سازمان آغاز کرد که نظام
اسالمی استقرار يافته بود و فقیهی عادل و فرماندهی کل نیروهاي مسلح را برعهده گرفته بود که اين عامل مهم در جنگ و
پیروزي انقالب اسالمی داشت و عامل ديگر نظم و انسجام رزمندگان بود در اينجا انگیزهي دشمن به دست گرفتن قدرت و
مبارزه با اسالم بود و انگیزهي رزمندگان اسالم رضاي خدا و قوت دادن اسالم بود.
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بنابراين مراجع تقلید نقش ويژه و حضور گرمی در دفاع مقدس داشتند که اين خود باعث دلگرمی رزمندگان ،قوت قلب
آنان و پیروزشدن شان است .روحانیون ،ملت شريف ايران را در تمام بحرانها به دست گرفتند .از مجموع اطالعات گردآوري شده
و تجزيه و تحلیل آنها اين نتیجه حاصل می آيد که مراجع اقداماتی را در جنگ انجام دادند اين اقدامات عبارت بودند از:
سازماندهی نیروها ،تفويض اختیارت ،مقابله با عوامل بازدارنده ي داخلی ،پشتیبانی معنوي و فرهنگی رزمندگان و  ...که به آنها
اشاره شد .حاال بر ماست که به حرمت بدنهاي پارهپاره پرستوهامان و به خاطر چشمهاي همیشه منتظر مادرانمان نگذاريم که
يوسفهاي اين وطن از ياد برود و دستهاي آلوده ،شهداي ما را از ما بگیرند.
منابع
* قرآن.
 .1ارجینی ،حسین ،علیمرادي ،زهرا ،)1394( ،راهبردهاي امام خمینی(قدس سره) در مديريت دفاع مقدس ،مطالعات
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فردا.
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تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .9معین ،محمد ،)1386( ،فرهنگ معین(فارسی) ،ج  2و  ،4چاپ دوم ،تهران ،انتشارات زرين.
 .10منصوري الريجانی ،اسماعیل ،)1389( ،آشنايی با دفاع مقدس ،چاپ پنجم ،قم ،انتشارات خادم الرضا(علیه السالم).
 .11خمینی ،روحاهلل ،)1378( ،جنگ و دفاع در انديشهي امام خمینی(سالم اهلل علیه) ،چاپ اول ،تهران ،مؤسسه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی(سالم اهلل علیه).
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 .15سايت پژوهشکده باقرالعلوم(دانشنامه پژوه) ،توفیقیان ،شهید آيت اهلل صدوقی ،تاريخ دانلود،19:14 -98/10/14 :
.http://pagoohe.ir
 .16سايت تبیان ،شهید آيت اهلل صدوق و رزمندگان(گفتگو با سردار سرتیپ حسین رستگار پناه) ،تاريخ دانلود-98/10/14 :
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