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نامی که ضامن فتح و پیروزی بود

حالجیان  -در اولین روز از خــردادمــاه سال
 1340چشم دنیا به روی یکی از شجاعترین و
دالورترین سرداران حماسهساز ایران اسالمی
بــاز شــد؛ محمود کـــاوه ،یکی از جــوا نتــریــن
فرماندهان در تاریخ دفاع مقدس بود؛ در 19
سالگی ،فرماندهی عملیات تیپ ویــژه شهدا
را به عهده گرفت .او در خــانــواد های مذهبی
تربیت یافت و با تشویق پــدر ،بعد از گذراندن
دوره راهنمایی ،وارد حــوزه علمیه شد .البته
پس از مشورت با آیتا ...خامنهای ،به موازات
دروس حوزوی ،تحصیالت دوران دبیرستان را
هم ادامه داد .محمود کاوه ،قبل از انقالب در
گرماگرم مبارزات نهضت اسالمی ،حضوری
موثر و همیشگی در اعتراضات انقالبی مشهد
داشت و همراه پدر خود که از کسبه متدین مشهد
بــود ،در راهپیماییها شرکت و اعالمیههای
حضرت امـــام(ره) را در مدرسه و سطح شهر
پخش میکرد .او از فعاالن مسجد امام حسن
مجتبی(ع) بود که در آن ،جلسات سخنرانی
حضرت آی ـتا ...خامنهای برگزار میشد؛ این
سخنرانیها ،تاثیر زی ــادی در ایــجــاد روحیه
انقالبی در شهید کاوه داشــت .محمود پس از
پیروزی انقالب ،از اولین جوانانی بود که به
سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیوست و برای
گذراندن دوره ششماهه چریکی به تهران اعزام
شد .آنقدر استعداد داشت که بالفاصله بعد از
طیکردن دوره ،سمت استادی پیدا کرد .در این
بین ،با هدف حفاظت از بیت امام(ره) و تشکیل
تیم امنیتی ،حدود ششماه در تهران سکونت
داشـــت .شهید کـــاوه ،بــا شــروع فعالیتهای
ضدانقالب در کردستان ،برای آزادسازی شهر
بوکان به آ نجــا رفت و توانست با طراحی یک
عملیات و تنها در یک بازه زمانی  24ساعته،
منطقه مرزی و  ۴۵کیلومتر جاده تحت تصرف
عناصر ضدانقالب را آزاد کند .شهید صیاد
شیرازی ،آن روزهــا دربــار ه توانایی و تیزبینی
شهید محمود کاوه به دوستانش گفته بود« :یک
نوجوان ۱۸ساله در جبهه کردستان پیدا شده ...
وقتی در اتاق جنگ شرح عملیات میدهد ،آدم
مات و مبهوت میماند و سراپا گوش میشود».
گویی حضور کاوه در کردستان ،ضامن فتح و
پیروزی هر عملیاتی بــود .شهید محمود کاوه
در  22سالگی به فرماندهی تیپ ویــژه شهدا
رسید و عملیاتهای ویژه و پیچیده چریکی را در
کردستان هدایت میکرد .سرانجام ،در عملیات
برونمرزی کربالی دو ،در ارتفاعات حاجعمران،
مــورد اصابت ترکش خمپاره قــرار گرفت و به
شهادت رسید .کاوه در کردستان چنان قدرتمند
و دالورانه جنگید که تنها آگاهی از حضورش در
یک منطقه ،خواب را از چشم دشمنان میربود.
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جــواد نوائیان رودســری – در طــول تاریخ،
کشورهای زیــادی بــود هانــد که میان ظهور و
افولشان ،چند قرن و شاید چند دهه و حتی چند
سال بیشتر فاصله نبودهاست؛ کشورهایی که به
سرعت تجزیه شدند و رویکردهای قومگرایانه یا
خوی سلطهجویی قدرتهای دیگر ،زمینهساز
پــارهپــارهشــدن آنهــا شــده اســت .ایـنکــه یک
سرزمین ،هزاران سال دوام بیاورد و پرچمش
در اهتزاز باشد و هیچ مهاجمی قادر به محو نام
آن از تاریخ نشود ،نشان از ویژگیهای فرهنگی
خاص و عزم یکپارچه ماندن اقوامی دارد که
میخواهند با یک نــام در تاریخ بدرخشند و
ماندگار شوند .کشور ما ایران ،یکی از کهنترین
کشورهای دنیاست که با وجود فراز و فرودهای
بسیار و روزهـــای تلخی کــه از ســر گــذرانــده،
همچنان پایدار مانده و با همت واالی مردمانش،
خواهد ماند .راز این ماندگاری را باید در اتحادی
بدانیم که همه اقوام گردآمده زیر پرچم ایران را
به حفظ و حراست از آن ترغیب میکند؛ اتحادی
کهبانامایران،باعثهمبستگیوتالشمشترک
بــرای بقای یک سرزمین کهنسال میشود.
آنچــه در ادامــه میخوانید ،مــروری اســت بر
شواهد تاریخی این اتحاد بــزرگ؛ اتحادی که
پس از طی قرنهای متمادی ،میراث مادی و
معنوی آن به دست ما رسید و حماسه هشتسال
دفاع مقدس را خلق کرد؛ حماسهای که میتوان
در آن ،تجلی اتحاد ایرانیان در برابر هجوم
 80کشور دنیا را مشاهده کرد؛ یک پایداری
کمسابقه و توام با پیروزی.
▪قصه چند هزار ساله اتحاد ایرانی

قصه اتحاد ایرانیان در برابر هجوم بیگانگان
از قر نها قبل آغاز میشود؛ از چندهزار سال
پیش ،از زمانی که ایران ،ایران شد .زمانی که
آشوریها ،به داخل فالت ایران تاختند و مادها،
در دوره حکومت «فرورتیش» ،نتوانستند در
برابر سیل بنیا نکن لشکریان مهاجم دوام
بیاورند ،نخستین مقاومتهای اقوام ایرانی،
داخــل فــات ایــران شکل گرفت؛ آ نگونه که
چندسال بعد ،ایرانیان و متحدانشان ،پشت
درواز ههــــای نینوا ،پایتخت آشــور بودند و به
حیات هزارساله آن حکومت مقتدر پایان دادند.
پایمردی ایرانیان بر سر حفظ تمامیت ارضی
سرزمینشان ،در دورههای بعد هم تداوم یافت.
در دوره اشکانی ،سپاهی که مهردادیکم برای
بیرون راندن یونانیان از سرزمین ایران تدارک
دید ،متشکل از همه اقوام ایرانی بود؛ گروههای
قومیای که شاید برخی از آنها با برخی دیگر،
بر سر مسائل جزئی اختالفاتی داشتند ،اما
بیرون راندن دشمن و پاکسازی میهن از لوث
وجود بیگانگان ،همواره در اولویت بود .هنگامی
که کراسوس ،ســردار رومی که با دیده تحقیر
به ایرانیان مینگریست ،در سال  53قبل از
میالد ،با  300هزار لژیون کارآزموده رومی،
عزم عبور از فــرات و فتح ایــران را کــرد ،باز هم
این اتحاد به داد ایــران رسید؛ سورنا ،سردار
بزرگی که در سیستان میزیست و طبق برخی
نقلها ،برای خودش حکومتی مستقل داشت،
پرچم ایران را به دوش گرفت و با سربازانش که
متشکل از همه اقــوام ایرانی بودند ،در دشت
حران ،چنان درسی به دشمن متجاوز داد که
در تاریخ ماندگار و الگویی بــرای جنگهای
پارتیزانی شد .موارد دیگری هم هست؛ مواردی
که میتواند شاهدی بر این ادعا باشد؛ اینکه در
هجوم هپتالیها ،اقوام مهاجم آنسوی جیحون

نیروهای پیشمرگ ُکرد مسلمان در کنار شهید «ناصر کاظمی» فرمانده سپاه پاوه

به مرزهای شمال خراسان بزرگ ،در عهد پیروز
ساسانی ،شاهد حضور دیگر اقوام ایرانی ،مانند
ارامنه ،برای دفاع از میهن هستیم؛ ایرانیانی که
هزاران کیلومتر از زادگاهشان دور میشدند تا
از مرزهای این سرزمین ُ
پرگهر پاسداری کنند.
▪اعترافات تاریخی

عنصراتحاددرتاریخمردمایران،موضوعینیست
که فقط ِ
خود آنها به آن باور داشته باشند .طی
تاریخطوالنیاینسرزمین،بسیاربودندبیگانگانی
که در آثار و فرمانهای خود ،به این ویژگی خاص
اقرار کردهاند .نمونهاش آگوستوس ،امپراتور
مقتدر روم که به جانشینانش وصیت کرد هرگز
درصــدد فتح ایــران بر نیایند و به دنبال عبور از
فــرات ،به عنوان مرز آن روزگــار سرزمین ایران
نباشند؛ چون گذر از مرز و تهدید تمامیت ارضی
ایــران ،حتی زمانی که اختالفات در این کشور
به اوج خود میرسد ،به سرعت روح ایرانی را به
سوی اتحاد رهنمون میشود و آنوقت دیگر هیچ
نیروییقادربهمقاومتدربرابراینسیلبنیانکن
نیست .تراژان ،امپراتور روم که روزگاری پس از
آگوستوس به قدرت دست یافت ،این حرفها را
توهم دانست؛ اما وقتی در گذر از مرز ،به نزدیکی
ارونـــدرود رسید ،دیگر لشکری برایش باقی
نماندهبود و با زحمت بسیار ،فرار را بر قرار ترجیح
داد و در سال 117م ،به طرز دردناکی ُمرد .این
شکست سخت ،بر فکر و ذهن سیاستمداران
رومی تأثیری شگرف گذاشت؛ آنها به این باور
رسیدهبودند که عبور از مرز ایران ،ممکن نیست
و سببساز مرگ مهاجم خواهد شد؛ موضوعی
که به «پیشگویی کتیسفون» مشهور بود و بعد از
مرگ «کاروس» ،امپراتور روم که قصد داشت وارد
خاک ایران شود ،در سال283م ( 166سال بعد
از تراژان) ،در میان دولتمردان رومی طرفداران
بسیاری پیدا کــرد« .انگلبرت وینتر» و «بئاته
دیگناس» ،دو محقق اروپایی در کتاب خواندنی
«روم و ایــران :دو قــدرت جهانی در کشاکش و
همزیستی» (ترجمه کیکاووس جهانداری) به
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این موضوع اشاره میکنند و مینویسند« :طبق
آنچه به «پیشگویی کتیسفون» معروف است،
کاروس به آن علت نابود شد که به این پیشگویی
بیاعتنایی کرد .در این پیشگویی اخطار داده
شدهبود که هرکس پایتخت ایران را تصرف کند
و از مرزهای آن بگذرد ،به کیفر خواهد رسید .به
این وسیله روشن میشود که احتیاط زیاد روم در
مقابله با ایران [حتی زمانی که این کشور در اوج
ضعف و اختالفات داخلی بود ]،نه تنها در اثر
سیاست خارجی آن بود ،بلکه ریشه در محدوده
اسطور های – افسانهای داشت؛ موضوعی که
اتحاد مردم ایران به آن جلوه داده بود ».بیش از
هزار و  600سال بعد از مرگ کاروس و تحقق
پیشگویی کتیسفون ،رد و نشان این اقــرار را
میتوان در نوشته ساموئل گرین بنجامین،
نخستین سفیر ایاالت متحده در ایران که هنگام
سلطنت ناصرالدینشاه وارد کشور مــا شد
هم ،پیدا کــرد .او در کتاب «ایــران و ایرانیان»
مینویسد« :عامل مهم دیگری که روسیه یا
هر کشور دیگری که بخواهد به ایــران حمله
کند ،باید به آن توجه داشته باشدِ ،عرق ملی
و میهندوستی است که در ایران وجود دارد.
ایران از این حیث کام ً
ال شباهت به فرانسه دارد،
هما نگونه که فرانسه در قرن اخیر از چندین
توطئه و تشنج زیرسایه همین ِعرق ملی مردم
آن کشور نجات یافته است ،ایران هم در قرون

اخیر چندبار به دست نیروهای متجاوز و دشمن
افتاده است و هربار مردم ایران ،متجاوزان را از
کشور خود بیرون ریختهاند و استقاللشان را
حفظ کرد هاند .بنابراین ،با یک تجاوز و حمله
اگر هم به طور موقت ،ایران شکست بخورد ،به
زودی در سایه ِعرق ملی موفق میشود دشمن
را از خاک خود بیرون کند».
▪تلفیق وطنداری و دینداری

با ورود اسالم به ایران و شکل گرفتن هویت ایرانی
اسالمی ،تبلور اتحاد مــردم ایــران با تمسک به
دین مبین اسالم و ارزش وحدت در آن آمیخته
شــد؛ ایرانیان مسلمان ،وطـــنداران قابلتری
نسبت به اجــداد خود بودند .جالب اینجاست
که حتی اقوام تازه وارد به این سرزمین نیز ،در
فضای چنین اتحادی قــرار میگرفتند و با آن
همداستان میشدند .در جنگ مالزگرد ،میان
آلبارسالن سلجوقی و امپراتوری بیزانس که
به شکست سنگین رومشرقی انجامید ،هزاران
ایرانی ،از اقوام و نژادهای گوناگون ،زیر پرچمی
واحد جنگیدند و سرزمین خودشان را از تعرض
بیگانگان مصون نگه داشتند .این حس اتحاد،
مایه همراهی ایرانیان با دیگر مسلمانان نیز
بــود؛ صال حالدین ایوبی ،ســردار نامدار جهان
اسالم و فاتح بزرگ جنگهای صلیبی ،اصالت ًا
ُکردی ایرانی بود و بخش عمدهای از آنان که در

رکابش میجنگیدند ،ایرانیان مؤمنی بودند که
در پاسداری از سرزمینهای اسالمی ،همچون
سرزمین مادری ،میکوشیدند .در دورههای بعد
و بهویژه در عهد صفوی ،این اتحاد ،جلوهای بیشتر
یافت .در فتح هرمز و بیرون راندن پرتغالیهای
متجاوز ،هــزاران ایرانی ،از تــرکُ ،کــرد ،بلوچ،
گیلک ،ارمنی ،عرب و مازندرانی ،زیر پرچم ایران و
بافرماندهیامامقلیخان،یکایرانیگرجیتبار،
بــه مصاف دشمن رفتند و درســی جــاودانــه به
متجاوزان دادند .در تالشهای بیامان نادرشاه
بــرای بیرون رانــدن مهاجمان روس و عثمانی،
اتحاد مــردم ایــران و بهویژه همراهی مردمان
بخشهای غربی کشور ،باعث سرعت پیشروی
قشون ایرانی شد و زمینه را برای درهم شکستن
نیروی دشمن فراهم کرد .اما زیباترین جلوه و
به واقع شاهبیت غزل اتحاد ملت ایــران را برای
بیرون راندن متجاوزان ،باید در جنگ تحمیلی
هشتساله دید؛ زمانی که همه مردم ایران ،از هر
قوم و طایفهای که بودند و با هر لهجه شیرینی که
تکلم میکردند ،یکپارچه و مصمم ،زیر پرچم ایران
گرد آمدند و افزون بر سرزمین مادری ،به دفاع از
انقالبی برخاستند که ثمره خون هزاران شهید
بود .دشمن ،مانند همیشه ،به خیال واهی خود،
گمان میکرد که آتش فتنه و اختالف در ایران اوج
گرفته و زمان ،برای تهاجم و پارهپاره کردن این مرز
پرگهر ،فرا رسیدهاست؛ اما تنها با گذشت کمتر از
یکسال ،مردم ایران با نثار صدها شهید گرانقدر
و تقدیم نخبگان سیاسی ،علمی ،اجتماعی و
فرهنگی خود ،تمام فتنهجویان را بیرون راندند و
خطری را که اتحاد آنها را تهدید میکرد ،از بین
بردند .از نیمه دوم سال 1360ش ،کابوس رژیم
بعثی عراق در جنگی که به راه انداخته بود ،کامل
شد .جوانان ایران ،از چهارگوشه این سرزمین،
به جبهههای غــرب و جنوب آمدند و دشمن تا
بن دندان مسلح را ،با اتحاد و ایمان خود به زانو
درآوردنــد و آن پیروزی بزرگ و سرنوشتساز را
رقم زدند.
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