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اين پژوهش از طريق مطالعه اسنادي نشريات محلي و سراسري سال           . منتشره در آن سال ها صورت مي گيرد       
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  :مقدمه

اين ها همه مفاهيمي است كه شـنيدن        ...شهادت جانبازي، ايثار، فداكاري، سلحشوري، ،رشادت ازخودگذشتگي،

مي آورد و طي اين سال ها نيز بسيار از آن شنيده و در قالب فيلم ها                 ايراني ها    به ذهن ما     "دفاع مقدس "لفظ  
ن و واقعـي ولـي      ولي واقعيت اين است كه اين ها همه گرچه شيري         ،  و خاطرات و برنامه هاي مختلف ديده ايم       

در كمـال قـدرت و تجهيـزات و بـا             چيزي است كه آمده،    ند  و مفهوم جنگ در ذات خود،       يك روي سكه جنگ   
فرقـي نمـي كنـد       .آمده تا زندگي را در تمام اشكال خود نابود كند          بيشترين ميزان خشونت آمده تا تو را بكشد،       

جنگ آمده تـا     . و يا حتي يه مهدكودك     هدف چيست؟يك پادگان نظامي يا يك خانه مسكوني،يك بيمارستان        
اين تنها مربوط به جبهه ها       .هرآنچه منسوب به دشمن است نابود كند و اثري از او بر روي زمين باقي نگذرارد               

 تمام شهرهاي دور و نزديك و حتي روستاها مي توان جنگ و تبعـات ناشـي از آن را احـساس                      نيست بلكه در  
تـرس و    پناهگـاه،  آژيـر خطـر،    بيمـاري،  كودكـان بـي سرپرسـت،      ،نمـاني بي خا  آوارگي، ،قحطي خرابي، .كرد

اين ها بخشي از آن چيـزي اسـت كـه واژه     .عزيزاندر نهايت مرگ   و   گم شدن  خودكشي، خشونت، اضطراب،

   .متبادر مي كندبه ذهن جداي از اينكه در چه زماني و در كدام نقطه دنيا رخ داده  "جنگ"
به مخاطره انداخته و هدف مي گيرد و اين درحالي است كه در روزهاي جنگ               جنگ،يعني همه آنچه زندگي را      

 . و در يك كالم زندگي مي كننـد        بچه دار مي شوند    ازدواج مي كنند،   درس مي خوانند،   مردم سر كار مي روند،    
 هرچند در ظاهر زندگي با جنگ در تعارض است ولي انگار جنگيـدن را خـوب مـي دانـد و زيـستن در جنـگ،                        

و اينگونه است كه مـي بينـيم آنچـه اهميـت دارد زنـدگي           مي آموزد ،      است كه زندگي به اهالي جنگ      مهارتي
به نقد مي كشد و به قضاوت مي نشيند          است،آنچه مي ماند زندگي است و حتي آنچه جنگ را روايت مي كند،            

  .باز هم اين زندگي است
ه اسـت ولـي واقعيـت ايـن       و شنيده شـد   مطالب زيادي گفته     ،و حال و هواي جبهه    درخصوص تاريخچه جنگ    

از كـودك و پيـر و     تنها در جبهه وسنگرهايش و نزد رزمنده ها جاري نيست كـه تمـام مـردم،        ،است كه جنگ  
  . گفته شده بخش دوم استرگير آن هستند و آنچه كمتر از آنجوان و در تمام نقاط كشور جنگزده د

ز خالل نشريات سراسري و محلي منتشر شده در         مستندسازي روزهاي جنگ در قزوين ا      هدف پژوهش حاضر،  
سعي دارد ده سال زندگي مردم قزوين را  بين پيروزي انقالب تا پايان جنـگ                ژوهش،اين پ  .همان سال هاست  

ــد  ــايي كنـــــــــــــ ــشيده و بازنمـــــــــــــ ــصوير كـــــــــــــ ــه تـــــــــــــ .بـــــــــــــ
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  :رح مسئلهط

  هـاي اخيـر   هشت سال دفاع مقدس، بخشي از تاريخ  معاصر ايران است كه تحليل بـسياري از مـسائل دهـه                     
اين جنگ هشت ساله، عالوه بر آنكـه هزينـه هـاي مـادي بـسياري بـر                  . بدون توجه به آن امكان پذير نيست      

جامعه وارد كرد تبعات رواني فردي و اجتماعي متعددي نيز داشت كه درك جامعه امـروز بـدون شـناخت ايـن                      
ون  اين واقعيت اجتماعي حركـت       هشت سال، تمام ذهنيت مسئولين و مردم ما پيرام        . واقعيت ها ممكن نيست   

رفتن مردم به جبهه هاي نبرد، شكل گيري بسيج مردمي، كمك هاي مختلف، جهت گيري هـاي                 . كرده است 
فرهنگي كشور، رويكردهاي خاص اقتصادي و خالصه كالم، بسيج تمام سرمايه هاي انساني و مادي ايران در                 

  . راستاي اهداف دفاع مقدس بوده است
 و شناخت زواياي مختلف آن در كنار بررسي شـرايط روز جامعـه و جهـان، امكـان شـناخت                     درك اين واقعيت  

در اين راستا تاكنون كارهـاي      . جامعه امروز ايران را در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني فراهم مي آورد              
تحليـل  جنـگ،  مختلفي صورت گرفته كه از آن جمله مي توان به انتشار خاطرات رزمندگان از جنگ، روزشمار           

در كنار اين ها ما ادبيات دفـاع مقـدس را   . نام برد... نقش اين جنگ بر كشورهاي منطقه و    علل وتبعات جنگ،  
فيلم و تئاترهاي دفاع مقدس نيز از جمله كارهاي ديگـر           . شامل شعر و داستان و رمان و نمايشنامه را نيز داريم          

ي اين واقعيت تاريخي و نيز انتقال آن به نسل بعـدي            در اين زمينه هستند كه قصد مستندسازي جهت ماندگار        
   .را داشته اند

مروز كمتر به آن پرداخته شـده       نسل امروز، تحليل دفاع مقدس از ديدگاه هايي است كه تا به ا            يكي از وظايف     
 به منظور بررسي هـا و پـژوهش هـاي علمـي در ايـن                . از آن جمله اند     ديدگاه هاي اجتماعي و فرهنگي     .است
اسنادي كه بتوانـد  . ه، پژوهشگران به مجموعه هاي گسترده اي از اسناد مكتوب و چند رسانه اي نيازمندند زمين

وصيت نامه ها، خاطرات، مـصاحبه بـا خـانواده شـهدا و             . به آنها اطالعات گوناگوني را درخصوص جنگ بدهند       
ه جمع آوري آنهـا پـيش از ايـن          بخشي از اين اطالعات و اسناد است ك       ... ايثارگران، دست نوشته هاي شهدا و     

 اطالعات ديگري نيز در اين حوزه مي تواند جمع آوري و مستندسازي شود ماننـد                .مورد توجه قرار گرفته است    
بريده هاي جرايد، عكس هاي مردمي، آثار هنري با محوريت اين موضوع، زندگي نامه هاي نسلي كه جنگ را                   

 تاكنون كارهاي بسياري با محوريت دفاع مقدس انجام شـده  كـه   همان طور كه اشاره شد    ... و تجربه كرده اند  
اند و ايـن در  اول آنكه بيشتر اين كارها با رويكردي ملي انجام گرفته         : البته به اكثر آنها دو نقد عمده وارد است        
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زوين حالي است كه تجربه آبادان و كرمانشاه از جنگ، بسيار متفاوت از تجربه سيستان و بلوچستان و يا حتي ق                   

گرچه در زمينه ارسال نيرو و كمك به جبهه هاي نبرد، همه ايران سهيم بوده و با عزمي ملي                   . و خراسان است  
به دفاع پرداختند ولي واقعيت اين است كه موقعيت جغرافيايي شهرستان ها، تجربه هاي متفـاوتي را از جنـگ                    

شمن را بسيار نزديـك و ملمـوس تـا          يك زن جنوبي در طول اين هشت سال جنگ، د         . برايشان رقم زده است   

 حتي در ناخودآگاه خود، استرس و اضطراب فرار و نيز ترس            "كرد"پشت در خانه خود حس كرده، يك كودك         
بخـشي از  ...از بمباران را در وجودش دارد و تصاوير شهرهاي ويران شده، خانه هاي مطرود، آوارگـان جنگـي و    

دارد با كودك يك شهرستان شرقي يا شمالي كه تنهـا از جنـگ،              خاطرات او از جنگ است و اين بسيار تفاوت          
 بنـابراين، توجـه بـه       .بـه يـاد مـي آورد      ات اطرافيـانش را     تصاوير تلويزيون، اخبار روزنامه ها و يا نهايتـا خـاطر          

رويكردي محلي در روايت و مستندسازي دفاع مقدس يك الزام است كه نقص آن در آثـار موجـود ديـده مـي                   
  .شود

اينكه در بهترين شرايط تنها روايت زيبـا  . م، توصيفي بودن اكثر اين كارها و نه تحليلي بودنشان است مسئله دو 
  . و كاملي از آن روزها و اتفاقات و رويدادهاي واقع شده در آن دارند و نه تحليل علل و تبعات و نتايج

د در گـام اول بـه   قـصد دار توجـه بـه ماهيـت محلـي جنـگ و نقـش شهرسـتان هـا در آن         با پژوهش حاضر  
مستندسازي نقش قزوين در دفاع مقدس از دريچه نشريات محلي و سراسـري پرداختـه و بـا جمـع آوري داده            

 از بـين نـشريات محلـي        .هاي مورد نياز، زمينه را براي مرحله بعدي و انجام پژوهش هاي تحليلي فراهم آورد              

جمهـوري  " و   " اطالعـات  "،  "كيهـان "امـه    و از بين روزنامه هـاي سراسـري، سـه روزن           "هفته نامه واليت  "

  . براي اين كار انتخاب شده اند"اسالمي
  :پژوهش حاضر، داده هاي كسب شده را در سه بخش زير ارائه خواهد كرد

  1359 شهريور 31 تا 1357 بهمن 22: انقالب تا جنگ  -

  1367 مرداد 26 تا 1359 شهريور 31: حين جنگ  -

  1367ان  تا پاي1367 مرداد 26: پس از جنگ  -
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  :ضرورت مسئله

  : از چند جهت ضرورت داردانجام اين پژوهش
اول، فراموشي واقعه   : رايج مورد تهديد قرار مي گيرند     اتفاق  دو  رويدادهاي تاريخي ، در گذر زمان به وسيله          -1

ره ماهيتي اسـطو  با مسائلي غيرواقعي به گونه اي كه يا         آن  و دوم، آميخته شدن     آن پس از گذشت چند نسل از     
بـراي گريـز از ايـن دو        .  پيدا مي كنند و يا تحريف شده و كال ماهيتشان زير سوال مـي رود               اغراق آميز   اي و   

اهميتي كه بخـشي از آن بـه        . واقعه، ثبت دقيق و بي طرفانه رويدادهاي تاريخي اهميت ويژه اي پيدا مي كند             
مستندسازي يكي از كارهاي مورد قبـول و         از اين حيث،     .مسئله هويت و رابطه بين تاريخ و هويت بازمي گردد         

از اين جهت نيز روزنامه ها براي مستندسازي انتخاب شـده           . مفيد خصوصا در زمينه انجام كارهاي علمي است       
اند كه از  جمله منابع نوشته شده در همان روزهاي واقعه هستند، به طور روزانه به انتشار اخبار پرداخته و كليه                      

ضمن اينكه احساس و فضاي عاطفي آن روزهـا         . ميانه و براي مخاطب عام ثبت كرده اند       مسائل را به زباني عا    
و اعالم موضع ها در مقابل رويدادهاي مختلف آن سال ها  نيـز از خـالل كلمـات، تيترهـا و موضـوعاتي كـه                          

  . بخش قابل توجهي از نشريه را به خود اختصاص داده اند قابل بررسي و استخراج است
مترين نيازهاي هر فرهنگ براي بقا و نيز يكي از جدي ترين دغدغه هاي هر نسل در خصوص                  يكي از مه   -2

تربيت نسل پس از خود، انتقال يكسري مفاهيم فرهنگي و ارزش هاي اجتماعي به افراد تازه متولد شـده و بـه        
كنند كه بازي، قصه،    فرهنگ ها در اين راه از ابزارهاي مختلفي استفاده مي           . اصطالح، تازه واردان جامعه است    

مسئله اي كه در اين امر انتقال فرهنگي و اجتماعي كردن نسل جديـد از اهميـت                 . از جمله آنهاست  ... خاطره و 
ويژه اي برخوردار بوده و در حقيقت، رابطه مستقيمي با ميزان پذيرش از سمت نسل جوان دارد فاصله موضـوع         

سئله اي كه قـصد داريـم درخـصوص آن بـا مخاطبمـان              به عبارت ديگر هر چه م     . با مخاطب جوان خود است    
از . صحبت كنيم به او و زندگي روزمره و فضاي ذهنيش نزديك تر باشد احتمال پذيرش بيـشتر و بهتـري دارد          

اين حيث، صحبت كردن در خصوص دفاع مقـدس و زنـدگي مـردم در آن روزهـا نيـز اگـر برمبنـاي فـضاي                          
اين رويكـرد باعـث خـرد       . د تاثيرگذاري بيشتري خواهد داشت    ايش باش جغرافيايي خود او و افراد نزديك و آشن       

وقتي به كودك يا جوان گفتـه       . شدن مسئله، مصداق پيدا كردن آن شده و به نوعي ان را ملموس تر مي سازد               
شود فالن مسجد، پايگاه جمع آوري كمك هاي مردمي بود، كمك ها شامل ايـن مـوارد مـي شـد و بـه ايـن               

ن شخص به جبهه فرستاده مي شد براي او خيلي ملموس تر است تا بگوييم مردم در پشت                  وسيله و توسط فال   
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بنابراين يكي ديگر از ضـرورت هـاي انجـام          . جبهه نيز مقدمات حضور رزمندگان در جبهه را فراهم مي كردند          

اف، بـه  اين پژوهش، آن است كه مسئله دفاع مقدس را بومي كرده و ضمن معني دادن به فضاها و افـراد اطـر        
  .ملموس شدن اين واقعه و درك بهتري و عميق تر از آن كمك مي كند

 همان طور كه در بخش هاي پيشين نيز گفته شد كارهاي مستندسازي و توصيفي، گام اول و در حقيقـت،                     -3
صحبت كردن درخصوص نقش زنان در جنـگ، وضـعيت كودكـان در جنـگ،               . مقدمه كارهاي تحليلي هستند   

همـه و همـه مـستلزم آن        ... ش به شهدا، نقش اصناف، مكانيزم مديريت پـشت جبهـه و             شادي در جنگ، نگر   
داده هايي پراكنده در خصوص ماهيت جنگ به طور كلي داشته باشيم تا بتـوانيم از طريـق دسـته                    است كه ما    

 مقدمـه   اين پژوهش، از اين نظر كـه      . بندي و ارزش گذاري بر آنها به انجام كارهاي تحليلي عميق تر بپردازيم            
  .چنين امري را مهيا مي كند نيز اهميت و ضرورت خاص دارد
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  :ف پژوهشاهدا

هدف از انجام پژوهش حاضر، جمع آوري و مستندسازي اخبار و گزارش هايي است كه پيرامون دفـاع مقـدس                    
جمع آوري اين داده ها مـي  .  منتشر شده است   1357-1367از قزوين در نشريات محلي و سراسري سال هاي          

جمـع  . اند گام مهمي در جهت شناخت جايگاه شهرها و نقاط مختلف ايران در اين دفاع و جهـاد ملـي باشـد                     تو
بـا  . آوري اين داده ها ، در حقيقت فاز اول اين پروژه است كه بيشتر به كار مستندسازي و تشريح مـي پـردازد                      

 كـه در آن سرفـصل هـايي چـون     استناد به همين كار و در فازهاي بعدي مي توان پژوهشي تحليلي ارائـه داد       
به طـور جداگانـه مـورد تحليـل و     ... زنان، كودكان، پشت جبهه، زندگي اجتماعي، كمك هاي مردمي، امنيت و   

  :با اين همه و به طور خالصه، اهداف انجام اين پژوهش به شرح زير است. پژوهش قرار گيرند

 مقـدس و در قالـب دو نـشريه           سـال  8شناسايي و جمع آوري اخبار مربوط به قـزوين كـه در طـول                -1
  .سراسري و يك نشريه محلي منتشر شده است

 .تهيه عكس ديجيتال از اسناد جمع آوري شده -2

 .كدگذاري و منظم ساختن عكس ها بر مبناي نشريه، تاريخ و شماره صفحه -3

 .تهيه گزارشي مجمل از داده هاي جمع آوري شده -4

  .ي از اين موضوع در فاز بعدي كارآماده سازي مواد اوليه جهت انجام يك پروژه تحليل -5
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  :روش شناسي

نشريات، يكي از مهمترين اسناد هر جامعه است كه از خالل آن مي توان اطالعات مهمي دربـاره برهـه هـاي       
 تـا  1357اين پژوهش نيز يك كار اسنادي است كه از طريق بررسي نشريات ده سال  .مختلف تاريخي پيدا كرد   

  .  انجام شده است1367
انجام اين پژوهش، پس از اخذ قرارداد و هماهنگي هاي الزم با مسئولين مربوطه و انجام نامه نگاري ها،                   براي  

پيش از انجام اين پژوهش، طي بررسي       . به كتابخانه عالمه رفيعي مراجعه و از آرشيو نشريات آنجا استفاده شد           
اسايي شد كه از آن بـين، دو روزنامـه   هاي به عمل آمده، كليه نشريات ملي و محلي منتشره در آن سال ها شن         

 براي انجام كـار اسـنادي انتخـاب        "واليت" و نيز هفته نامه محلي       "جمهوري اسالمي " و   "كيهان"سراسري  
  .شدند

 و مقطعـي نيـست كـه نقطـه شـروع            از لحاظ روش شناسي نيز از آنجا كه جنگ مانند زلزله، يك اتفاق مهـم               
د كه چند سال پيش از آن نيز به عنوان بستر رويداد جنگ، بررسي              صالح ديده ش   داشته باشد    مشخص و ثابتي  

از اين رو و به استناد همين مهم، روزنامه هاي مربوط بـه سـال هـاي                 . شده و اطالعات و اسناد آن ثبت گردد       
  .  به عنوان نمونه انتخاب شده اند1357 -1367انقالب تا پايان جنگ يعني از سال هاي 

تهيـه  ق روزنامه ها، جستجوي مطالب، يافتن اخبار مرتبط بـا دفـاع مقـدس در قـزوين،      شيوه انجام كار نيز تور    
  . بوده استو نيز تهيه گزارش برمبناي آنها ويرايش عكس ها عكس از انها، كدگذاري، 
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  :مشكالت پژوهش

ـ                يكي از مشكالت موجود بر سر راه اين پژوهش         -1 ك ، خود آرشيو روزنامه ها بود كه گـاه بخـش هـايي از ي
جداي از اين، كج شدن كاغـذها       . مطلب به علت جاماندن درون صحافي، قابليت نمايش و تهيه عكس نداشت           

  . حين صحافي نيز، تهيه عكسي با كيفيت مناسب را دشوار مي ساخت
 كيفيت جنس كاغذ نشريات مختلف و گاه شماره هاي مختلف يك نشريه، چنان متغير بود كـه طبيعتـا بـر                      -2

چنانكه بعضي از شماره ها بر روي كاغذ كاهي و بعضي ديگـر بـر روي       . يز تاثير مي گذاشت   كيفيت عكس ها ن   
  .منتشر شده اند...) صورتي، زرد و(كاغذهاي روغني يا كاغذهايي با رنگ هاي غير از سفيد 

 بـزرگ بـودن   .  كه قطعا كيفيت كار را تحت تاثير قرار داده اسـت            بود ،مشكل بزرگي فقدان ابزار كار مناسب    -3
هزينه بسيار باالي تهيه اسكنرهاي بزرگ و نيز زمان بر بودن اسـكن نـشريات              قطع روزنامه هاي آرشيو شده ،       

از طرفي و احتمال آسيب ديدن آرشيوهاي صحافي شده به علت قرار گرفتن در دستگاه اسكنر از طـرف ديگـر                  
اين مسئله عالوه بـر  .  ها انتخاب شودباعث شد تا دوربين عكاسي ديجيتال به عنوان ابزار تهيه فايل از روزنامه   

آنكه احتمال لرزش دست و تار شدن پايين آمدن كيفيت عكس ها را افـزايش مـي داد كـار نـورپردازي و نيـز                      
باعث شـده سـايه دوربـين بـر     اين مسئله، . انتخاب زاويه مناسب براي تهيه عكس ها را نيز مشكل مي ساخت     

  .فالش بر روي عكس، قابل رديابي باشدروي برخي عكس ها بيفتد و يا نقش زاويه 
 علي رغم پيگيري هاي انجام شده و جستجوهاي فراوان، ولي همچنـان آرشـيو روزنامـه هـاي موجـود در                      -4

قزوين ناقص بود به طوري كه برخي شماره ها و ماه هاي روزنامه هـاي سراسـري اصـال در كتابخانـه وجـود                        
كليه سال اول انتشار ايـن نـشريه        . ه خود نشريه نيز موثر نيفتاد     نداشت و در مورد نشريه واليت، حتي مراجعه ب        

بـه شناسـايي آرشـيوهاي شخـصي و     حتي در آرشيو خود آن وجود نداشت و براي تامين و تهيـه آنهـا مجبـور             

 و صـحبت بـا مـسئولين آن نيـز     "صداي قزوين"مراجعه به چاپخانه نشريه محلي . استفاده اماني از آنها شديم  
را كه بنابر گفته هاي مدير مسئول سابق ايـن نـشريه، در آن سـال هـا صـداي قـزوين، آخـرين                        موثر نيفتاد چ  

  .روزهاي خود را پشت سر مي گذاشته و مطلب عام و قابل استنادي در آن وجود ندارد
 انجام مراحل قيد شده در بخش روش شناسي آن چنان وقتگير و پر زحمت بود كه زمان بسيار زيادي مـي                      -5

صا با توجه به محدود بودن ساعات مراجعه و اسـتفاده از سـالن مرجـع كتابخانـه كـه محـدود بـه              خصو(طلبيد  
 ماه بود كه با توجه بـه حجـم   6با اين حال زمان اين پروژه  ) روزهاي غيرتعطيل و مدت زمان صبح تا ظهر بود        
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نشده و در متن قرارداد نيامـده       كار، حداقل به دو برابر اين زمان نياز بود كه متاسفانه در برآوردهاي اوليه لحاظ                

  .بود
 با توجه به وسعت كار و نيز شيوه چيدمان اخبار در نشريات آن دوره كه اغلب تابع نظم خاصي نبـوده و بـه                         -6

صورت پراكنده است پيدا كردن اخبار مرتبط، كار دشواري است، به اين معنا كه به دليل صفحه بنـدي دسـتي                     
و اين مسئله وقتـي     ر صفحات غير مرتبط و در ابعادي كوچك قرار گرفته اند            نشريات، اخبار شهرستان ها گاه د     

بنابراين آنكـه گفتـه     . احتمال وقوع خطا را افزايش مي دهد       در كنار شيوه دستي جستجوي اخبار قرار مي گيرد،        
  .شود اين پژوهش توانسته كليه اخبار مرتبط را  يافته و ثبت كند ادعايي بيش نيست



  :جمع بندي
براي درك اين برهه از تاريخ كشور و قزوين و با توجه به اخبار مندرج در اينجا، موارد زير به عنوان شاخص و نيز جمع بندي اين 

  :ودبخش مطرح مي ش
  .تاكيد بر ضرورت حفظ نيروها در جبهه و اعزام نيروي داوطلب به مناطق جنگي -
 .ارسال كمك ها و هداياي مردمي به جبهه -
 .تشييع شهداي جنگ و برگزاري مراسم يادبود و بزرگداشت براي شهدا -
 .صحبت پيرامون پذيرش قطعنامه -
حصيلي و نيز ارتقائ كيفيت تدريس، مطرح شدن ضرورت توسعه آموزش و پرورش از طريق ساخت فضاهاي ت -

 .گسترش تحصيالت تكميلي و نيز برگزاري سمينارها و جلسات و نشست هاي علمي
 .توجه به وضعيت كارگران، وضعيت بيكاران و بيمه -
 .تاكيد بر جهاد جدي با بحث اعتياد و مواد مخدر -
 .تاكيد بر ضرورت توليد و توجه به صنايع -
 . وساز مناطق شهريتاكيد بر ضرورت عمران و ساخت -
 .تاكيد بر توسعه اقتصادي و توان مالي كشور براي حفظ استقالل -
 .برگزاري نمايشگاه هايي جهت يادآوري روزهاي جنگ -
 .برگزاري راهپيمايي هاي بيعت با امام -
 .توجه به امور جهاني و توجه به تحليل مسائل بين المللي و ساير كشورها -
  . دفاع مقدس به نسل هاي بعديضرورت حفظ و نيز انتقال ارزش هاي -

  


