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  پيشگفتار
  

ها و حوادث مهم و برجسته دوران هشت سـال         وضعيتدر اين كتاب سعي شده است       
آفرينـي، معنويـت، عاطفـه و مهربـاني          حماسهدفاع مقدس كه تركيبي از منطق، تدبير،        

هـا،   در اين بررسي ضـمن بحـث پيرامـون پيـروزي          . بوده است مورد مطالعه قرار گيرد     
آفـرين بـوده اسـت، بـه        ايي كه بسيار مهم و غرور     ه ها و فداكاري   ها، شجاعت  رشادت

مسائل و مشكالت مربوط به هر دوره از جنگ، وضعيت و شرايط دشـمن، فـشارهاي                
 و در نهايــت نتــايج و دســتاوردهايي كــه نــصيب ده بــر رزمنــدگان اســالم و مــردموار

  . شود ميجمهوري اسالمي ايران شده است، اشاره 
 بـه ابعـاد      انتشاريافته در مورد دفـاع مقـدس،       هاي تاكنون در اكثر مطالب و كتاب     

 جنـگ در سـطح كـالن و بـه شـكل تحليلـي               هاي علمي و نهادينه شده     مختلف و مؤلفه  
  .شده و به طور عميق مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار نگرفته استنپرداخته 

استفاده از مدارك معتبر و منابع دست اول، روايتـي صـحيح و          در اين كتاب با   
طرفانه از اين واقعه بزرگ تاريخ هشت ساله دفاع ملت بـزرگ              و بي  بينانه واقع تحليلي

در ايــن خــصوص، فراگيــري .  ارائــه شــده اســت جمهــوري اســالمي ايــرانو انقالبــي
محتواي كتاب حاضر كه يادآور دوران پرافتخـار نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران در                 

شجويان ضرورت داشـته و     هشت سال دفاع مقدس است، براي نسل جديد به ويژه دان          
  .كند ميچندان  اهميت آن را دو

 از فرمانـدهان، محققـان،      گيـري  بهـره پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با        
آزموده در زمينه انعكاس علوم و معـارف دوران پـر افتخـار             متخصصان مجرب و كار   

ــشار      ــد و انت ــه روش علمــي و پژوهــشي، در قالــب تولي ــاع مقــدس ب هــشت ســال دف
ت ديداري، شنيداري و نوشتاري مرتبط با حوزه عملكرد رزمنـدگان اسـالم             محصوال
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اي اخيـر انجـام داده كـه بـا          هـ   سال دفاع مقدس، فعاليت چـشمگيري را در سـال          8در  
رود كـه ايـن      مـي توجه به كمبودهاي اساسي در عرصه ادبيات علمي و نظامي، انتظار            

  . كندروند همچنان با حمايت انديشمندان گرامي تداوم پيدا
 بـسيار گرانقـدر ايـن دوران پـر افتخـار، پژوهـشگاه در صـدد                 تجارببا توجه به    

افزايش دانايي دانشجويان علوم مختلف دانشگاهي نـسبت بـه مـسائل پيچيـده جنـگ و                 
 و اميد است كـه      ي رزمندگان اسالم است   ها چگونگي كاربرد علوم مختلف در پيروزي     
) مدظلـه العـالي   ( يا  قوا حضرت امـام خامنـه      بتواند در راستاي منويات فرمانده معزز كل      

  . و به تكليف خود عمل نمايدحركت
 مـستمر   يهـا   ماحـصل تـالش    دفـاع مقـدس   علـوم و معـارف       آشنايي بـا  كتاب  

هـاي ناشـي    أل كه به منظور پر كردن خ      ي است ن و كارشناسان  نظران، متخصصا  صاحب
مي به رشته تحريـر    سياسي و نظا  اقتصادي،   فرهنگي،   در مسائل جغرافيايي، اجتماعي و    

  :كند مي دو هدف عمده را دنبال  ودرآمده است
دوران اي  هـ  ا و ايثارگري  ه ا، توانمندي ه ي ارزشمند از مجاهدت   يارائه محتوا  .1

و ) اطع كـارداني و كارشناسـي     مقـ ( اسـتفاده دانـشجويان      هشت سال دفاع مقـدس بـراي      
  .اي علوم مختلف دانشگاهيه ن در حوزهمتخصصا
قال علوم و معارف دفاع مقدس براي نسل جوان به روش علمـي  توسعه و انت  .2

و نهادينه و اجرايي نمودن منويات مقام معظم رهبري براي حفاظت از اين گنج عظيم               
  .و ماندگار

اميد است با نگارش اين كتاب، توانسته باشيم گام مؤثري هرچند كوچك در             
ــ   ــات آن دوران ارزشــمند ب ــاهيم و ادبي ــه ترســيم مف ــتخــصوه زمين ــداري ص والي  م

  .رزمندگان جمهوري اسالمي ايران، برداريم
  هم به قدر تشنگي بايد چشيد         ا را اگر نتوان كشيدـآب دري

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس از كليه عزيزاني كه در به ثمـر رسـيدن                
 وظيفـه بـه ويـژه از    نـد و بـه حكـم   ا ي داشـته ا روزي و بـي شـائبه      اين اثر، تـالش شـبانه     

  :نمايد ميمجموعه همكاران ذيل سپاسگزاري و قدرداني 
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ار شهيد دكتر حاج احمـد       استاد فقيد و رزمنده جانباز، سردار سرلشكر پاسد        .1
 سابق پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس كه نقش مؤثري در ارائـه      سوداگر رئيس 

ا و مراكـز آمـوزش عـالي        هـ  دفاع مقدس در دانـشگاه    علوم و معارف    درس آشنايي با    
  .كشور داشته است

 سردار سرلشكر پاسدار دكتـر سـيد يحيـي صـفوي نـاظر عـالي درس دفـاع                   .2
مقدس و نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري      

  .كه پژوهشگاه را در تدوين اثر فوق راهنمايي و ياري نمودند
خصوص دكتـر محـسن     ه  سال دفاع مقدس ب    همه اساتيد و فرماندهان هشت       .3
 دريابان علـي شـمخاني، اميرسرلـشكر       سرلشكر دكتر غالمعلي رشيد، امير     سردار رضايي،

اي درس تربيت مدرس در اين پژوهـشگاه مطالـب   ه كه در كالس   ... حسني سعدي و  
ا در تهيه و تدوين كتـاب  ه ند و سعي شده از مطالب آن  ا ي را ارائه نموده   ا بسيار ارزنده 

  . وق استفاده گرددف
 فرماندهان، پيشكسوتان، خبرگان و محققان هشت سال دفاع مقدس كـه در             .4

بـه  (نـد   ا هو ايـن پژوهـشگاه را يـاري داد        نـد   ا كـرده تهيه و تدوين اين كتاب همكاري       
  ):ترتيب حروف الفبا

  ، بازنشسته مسعود بختياري2 اميرسرتيپ .1
  ، سردار سرتيپ پاسدار يعقوب زهدي.2
  ،پور  بازنشسته داوود سنجري2سرتيپ  امير.3
  ، پاسدار ناصر شعباني2 سردار سرتيپ .4
  ، پاسدار مهران طهماسبي2 سردار سرتيپ .5
  ، سردار سرتيپ پاسدار دكتر حسين عالئي.6
  ، سردار سرتيپ پاسدار احمد غالمپور.7
  ،هللا معين وزيريا  بازنشسته نصرت2 اميرسرتيپ .8
  ،بدالحسين مفيد بازنشسته ع2 اميرسرتيپ .9

  ،اكبر موسوي قويدل  بازنشسته سيد علي2 اميرسرتيپ .10
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  ، حسين وليوند زماني2 اميرسرتيپ .11
  ، آقاي علي ميرهاشمي.12
  . آقاي احمد يارمحمدي.13

 شده به صورت مستند و منطقي       تهيهدر اين نوشتار سعي شده است كه مطالب         
ــ نقارائــه گــردد و لــيكن ممكــن اســت داراي اشــكاالت و  لــذا از همــه . صي باشــداي

 و دانـشجويان گرانقـدر     ان، كارشناسان، فرمانـدهان، اسـتادان     نظران، انديشمند  صاحب
 نظـرات عالمانـه و       كـه بـا    رود مـي دفاع مقدس انتظار    علوم و معارف    درس آشنايي با    

ي بعـدي تجديـد نظـر و        هـا  صادقانه خود اين پژوهشگاه را ياري فرموده تـا در چـاپ           
  .اصالح گردد

  .بالً از بذل توجه و عنايت شما عزيزان كمال تشكر و قدرداني را دارمق
  

   پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسرئيس
  پيري مراد  پاسدار دكتر هادي2سرتيپ

  1391شهريور 
  



5 

  
  

  مقدمه
  

 ملي، حفظ تماميت سـرزمين و       غيرقابل تغيير هر حكومتي حفظ بقاي     هدف اساسي و    
ها و تهاجمـات      اين هدف مهم در اثر جنگ      .ها و منافع ملي است      هويت ملي و ارزش   
  .افتد صورت شديد به مخاطره ميه نظامي بيگانگان ب

 ها بر   ولت سياسي يك دولت يا ائتالفي از د       ارادهها تحميل     هدف اصلي جنگ  
دولت ديگر است كه از اهداف حداكثري يعني ساقط كردن نظام سياسـي مـستقر در                

ين بردن منـابع اقتـصادي و       كشور مورد هجوم يا تضعيف قدرت ملي آن كشور با از ب           
 تسلط بر منابع اقتصادي كـشور مقابـل يـا تحميـل قـرارداد        ، يا وابستگي سياسي   انساني

  .استسياسي بر كشور مورد هجوم 
 جمهـوري اسـالمي ايـران بـا          عـراق بـر    بعـث اله رژيـم     سـ   نگ تحميلي هـشت   ج

  :شود در پايان قرن بيستم محسوب ميهاي منحصر به فرد  مشخصات زير يكي از جنگ
ترين جنگ منطقـه غـرب آسـيا پـس از جنـگ دوم                ترين و پرهزينه    طوالني .1

  .جهاني بوده است
ت يـا دوران جنـگ سـرد        بـودن قـدر     كه در دوران دوقطبي   بود  تنها جنگي    .2

ــت عــراق  )  م1945-1991( ــي دول ــاجم يعن ــدرت از كــشور مه ــر دو ابرق حمايــت  ه
  .كردند مي

و برخي از   ) خصوصاً فرانسه، انگليس و آلمان    (هاي اروپايي     برخي از دولت   .3
، كويـت، مـصر و اردن از رژيـم بعـث عـراق              ي عربي مثل عربستان سـعودي     ها  دولت

  .كردند حمايت مي
ي از سـرزمين  كه طي دويست سال گذشـته نتوانـستند قـسمت       بود  ي   تنها جنگ  .4

 الجزايـر بـر     1975 سياسي خودشان را بـراي لغـو قـرارداد           ة يا اراد  ايران را جدا سازند   
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رئيس جمهـوري معـدوم عـراق طـي         (ايران تحميل كنند؛ جنگ عراق عليه ايران بود         
 تمـامي بنـدهاي    براي رياست محتـرم جمهـوري اسـالمي ايـران      1369اي در سال      نامه

  .) الجزاير را مجدداً قبول كرد1975قرارداد 
 پيروزي سياسي و نظامي ايران بر عراق معادله قدرت سياسي نظـامي منطقـه               .5

البته با خسارت زيـاد انـساني و اقتـصادي كـه بـر      ( را به نفع ايران رقم زد ) غرب آسيا (
  .)ايران تحميل شد

 كه در هفده فصل تهيـه گرديـده         دفاع مقدس علوم و معارف    آشنايي با   كتاب  
صـورت  ه  كتاب جامعي است كه به ابعاد مختلف علوم و معارف دفاع مقدس بـ             است  

ــايي كليــه توانــد قطــع كارشناســي پرداختــه و مــيخالصــه و در ســطح م  بيــنش و دان
هـاي دوران     دانشجويان عزيز علوم مختلف دانشگاهي را نسبت بـه حقـايق و واقعيـت             

  .دفاع مقدس افزايش دهد
نظـران     و محققـان و صـاحب      ن كتاب و استفاده از تجارب اسـتادان       با مطالعه اي  

 دانشجويان شناخت و تحليـل مناسـبي از مـسائل پيچيـده دوران     ،علوم دفاعي و امنيتي 
المللـي    اي و بـين     دفاع مقدس و مسائل امنيتي محيط ملي ايران و عراق و محيط منطقه            

رهبر كبيـر انقـالب   (ي حضرت امام خميني پيدا خواهند كرد؛ و تأثير مديريت راهبرد  
  .اي و ملي درك خواهند كرد را در مقياس جهاني، منطقه) اسالمي

المي ايران طـي    آشنايي با نبوغ و استعداد فرماندهان و رزمندگان جمهوري اس         
و ) مـديريت بحـران   (كـه همزمـان قـدرت مـديريت جـامع           هشت سال دفـاع مقـدس       

حــضور دو ميليــون نفــر نيروهــاي داوطلــب ســازي  ســازماندهي و آمــوزش و ظرفيــت
ريزي كنند و بتوانند تجهيزات الزم را براي دفاع           هاي رزم برنامه    بسيجي را در سازمان   

 يـا    و سرزمين عزيز ايران فراهم كننـد       از انقالب اسالمي و ملت بزرگ و شجاع ايران        
فـرد    بـه هـاي منحـصر        از مـديريت   ،ي نماينـد   يا توليد داخل   دشمن به غنيمت بگيرند   از  

  .شود دوران دفاع مقدس محسوب مي
ها، وضـعيت اقتـصادي و         زمان جنگ، صدور قطعنامه    آشنايي با مسائل سياسي   

  .گردد نظامي ايران و عراق از جمله مطالب ارزشمند اين كتاب محسوب مي



 7      مقدمه

 مجـرب بتوانـد شـناخت و دانـايي     د است تدريس اين كتاب توسط استادان امي
اي مفـاهيم     ه دوران دفاع مقدس افزايش دهـد و تـا انـدازه           دانشجويان عزيز را نسبت ب    

بـه نـسل   را   مقاومـت و ايثـار       ،ارزشمندي همچون شجاعت، ايمان، خردمندي، روحيه     
  .نمايدجديد منتقل 

  
  دكتر سيد يحيي صفوي

  1391شهريور 
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  هعـطلي
  )العالي مدظله (اي خامنهو حضرت امام ) ره(هايي از سخنان حضرت امام خميني  گزيده

  
  )ره(حضرت امام خميني . 1
ضر بهتر از   من با جرأت مدعي هستم كه ملت ايران و تودة ميليوني آن در عصر حا               ...

و ) ع(و كوفــه و عــراق در عهــد اميرالمــؤمنين ) ص(اهللا  ملــت حجــاز در عهــد رســول
  .باشند مي) ع(بن علي  حسين

 كردنـد  نمي  مسلمانان نيز اطاعت از ايشان     ،)ص( اهللا آن حجاز كه در عهد رسول     
هـا را     تعالي در سوره توبـه بـا آيـاتي آن          رفتند، كه خداوند   مي به جبهه ن   هايي بهانهو با   

توبيخ فرموده و وعدة عذاب داده است و آنقدر به ايشان دروغ بـستند كـه بـه حـسب            
 )ع(المـؤمنين    اهل عراق و اهل كوفه كه با امير        ها نفرين فرمودند و آن     ر منبر به آن   ، د نقل

رفتاري كردند و از اطاعتش سر باز زدند كه شكايات آن حـضرت از آنـان                 آنقدر بد 
  .در كتب نقل و تاريخ معروف است

 و آنـان كـه      آن شد كه شـد    ) ع(الشهدا  كوفه كه با سيد    ن مسلمانان عراق و   و آ 
ادت دست آلوده نكردند، يا گريختنـد از معركـه و يـا نشـستند تـا آن جنايـت                    در شه 

بينيم كه ملت ايران از قـواي مـسلح نظـامي و انتظـامي و                اما امروز مي  . تاريخ واقع شد  
ها و مـردم پـشت    ير و داوطلبان و از قواي در جبههسپاه و بسيج تا قواي مردمي از عشا    

آفريننـد   مـي ها   كنند و چه حماسه     ها مي   داكاريفها، با كمال شوق و اشتياق، چه         جبهه
  .كنند مي ارزنده هاي  كمكبينيم كه مردم محترم سراسر كشور چه ميو 

دگان جنـگ و متعلقـان آنـان بـا     ديـ  بينيم كه بازمانـدگان شـهدا و آسـيب        ميو  
  بخـش بـا مـا و شـما     آفرين و گفتـار و كـرداري مـشتاقانه و اطمينـان      هاي حماسه  چهره
ها همه از عشق و عالقه و ايمان سرشار آنان اسـت بـه خداونـد               شوند و اين   يرو م  بهرو
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 )ص(در صورتي كه نه در محضر مبارك رسول اكرم          . متعال و اسالم و حيات جاويدان     
و انگيزة آنان، ايمان و اطمينان بـه غيـب اسـت و             ) ع(هستند و نه در محضر امام معصوم        

ف است و اسالم بايـد افتخـار كنـد كـه چنـين              اين رمز موفقيت و پيروزي در ابعاد مختل       
فرزنداني تربيت نموده و همة ما مفتخريم كه در چنين عصري و در پيشگاه چنـين ملتـي     

  . ...باشيم مي
شما عزيزان و جوانان بزرگوار بايـد بدانيـد كـه حفـظ و حراسـت اسـالم و                    ...

انبيـاي  اكنون،  ترين طاعاتي است كه از صدر عالم ت        كشور اسالمي و دين حق از بزرگ      
ده و  اهللا عليهم اجمعين در راه آن، كوشش جانفرسـا نمـو           معظم و اولياي بزرگ صلوات    

ر راه ايـن هـدف،      انـد و تربيـت و تعلـيم فنـون نظـامي د             از هيچ فداكاري دريـغ ننمـوده      
تا شما جوانان بيدار و ساير قشرهاي ملت بزرگ با اين شـور             و  . هاست ترين ارزش   ارزنده

  . حاضريد به كشور و جمهوري اسالمي، آسيبي نخواهد رسيدو شعور در صحنه
 و سخنان آن    )ره(الهي حضرت امام خميني      - ياسينامه س  ه از وصيت  ـرگرفتـب(

  )).1360 آذر 4( حضرت در سالروز تشكيل بسيج مستضعفان
  

  )العالي مدظله(اي  حضرت امام خامنه. 2
مـا همگـى ايـن را بـا        . رين حوادث بـراى يـك ملـت اسـت         ت جنگ، يكى از محيط   ... 

اين . وجود خودمان، با گوشت و پوست و احساس و ادراك خودمان مشاهده كرديم        
  لـيكن نكتـه   . نيست كه فقط در تاريخ چيزى خوانده، يا به آمارها مراجعه كرده باشيم            

خسارت را به يك فرصت و به يـك    پر توانند اين حادثه    ا مى ه مهم اين است كه ملت    
 جنگ هم فقط اين نيست كه عزيزان ملـت بـه             خسارت ،دانيد  مى. ندسرمايه تبديل كن  

. رود  هايى بر باد مى     آيد و سرمايه    بار مى  ايى به ه شوند يا ويراني    كام مرگ كشانده مى   
اگر در جنگى عزم ملى و خردمندى سردمداران كشور بـه كمـك كـشور نيايـد، آن                  

سنگينى خواهد كـرد،    اى كه بر دوش آن ملت         سرافكندگى و ذلّت و هزيمت معنوى     
  .ا باالتر استه  اين خسارت شايد از همه

كنـد، ايـن اسـت كـه روايـت ايـن              آنچه كه اين قضيه را تمام مـى       ! عزيزان من 
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 بـزرگ، درسـت روايـت شـود، ايـن            اگـر ايـن حادثـه     . درستى صورت گيرد     حادثه به 
ات بـسيار  اگر غلط روايت شود، يا روايت نشود، اين تأثير   . اثرات ماندگار خواهد شد   

اگر خداى  . كه به كلّى از بين برود؛ ليكن بسيار كم خواهد شد            نه اين . كم خواهد شد  
  .عكس خواهد شده نكرده مغرضانه روايت شود، قضيه ب

مـن  .  دفـاع مقـدس، شـامل هـزاران هـزار حادثـه اسـت               اين هـشت سـال دوره     
ى و هنرى كشور مطالبه كنم كه از اين هزاران هزار            فرهنگ  خواهم اين را از جامعه      مى

بنشينند فكر كننـد و در حـوادث جنـگ، دقّـت     . حادثه، الاقل يك فهرست تهيه كنند    
نظر هنرمندانه به خرج دهند؛ يك فهرست از اين حوادث به وجود آورند؛ بعد اين را                

 كـه البتـه     -  جنـگ شـده اسـت       ةاى كه تا امروز دربار      بگذارند در قبال كارهاى هنرى    
ر كـرده                -بسيار هم ارزشمند است      مـن  . ايـم    ببينند كه چقـدر از ايـن فهرسـت را مـا پـ

اعتقادم اين است كه اگر اين كار صورت گيرد، خواهيم فهميـد كـه مـا يـك هـزارم                    
تـوان تبيـين و موشـكافى كـرد،           بايد تبيين كرد و مى        اين جنگ مى    آنچه را كه درباره   
  !ايم هنوز بيان نكرده

 مـا كـه     . در اين ماجراى هشت ساله، يك پيـروزى مطلـق بـه دسـت آورديـم                ما
خواسـتيم بگيـريم، نتوانـستيم،        جنگ را شروع نكرده بوديم كه بگوييم فالن جا را مى          

قضيه اين بود كه دشمنى بـه مـا حملـه كـرده بـود و                . پس ناكام شديم، قضيه اين نبود     
 بـه او كمـك كردنـد، مـا هـم             دنيـا هـم     همه. خواست بخشى از خاك ما را بگيرد        مى

پيـروزى از ايـن     . اش به خاك ماليده شد و برگـشت         مردانه ايستاديم، ناكام شد و بينى     
 خـصوصياتى كـه در آن وجـود دارد، بـا             باالتر؟ اين پيروزى را با همين ابعاد، با همـه         

.  آن هزاران هزار ماجرايى كه آن را به وجود آورده است، ما بايـد روايـت كنـيم      همه
كـار  . كـار سـينماگران اسـت     . كار نويـسندگان اسـت    .  كار هنرمندان عزيز ماست    اين

 .كار اصحاب فرهنگ و هنر است. كار نقاشان است. شاعران است
هاست؛ در    بسيارى از مسائل جنگ، داخل خانه     . ها نيست    جنگ، داخل جبهه    همه

المللـى    نگيـرى اسـت؛ در مجـامع بـي          هاى تـصميم    است؛ در مجموعه  ه است؛ داخل دل  ه راه
  .است
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بينيم وقتى كه راجع به دفـاع مقـدس و جنـگ هـشت سـاله و ايـن        امروز ما مى  
رين موضـوع هنـرى     ت  كه مهم  -شود    عظمت مطلقى كه ملت ايران آفريد، صحبت مى       

فرسـايى يـا     توانـد قلـم     ملى، خوب مى   هاى  گونه شكوه    اين  است و يك هنرمند درباره    
شود كه نه فقـط عظمـت را          كنار پيدا مى   و   وشه بعضى از آثار در گ     - دارى كند  ميدان
كننـد و آن      ، يا حتى پندارى، پيدا مـى      يا واقعي گردند يك نقطه ضعفى،       بينند؛ مى   نمى

  هدف از اين كارها چيست؟ چرا بايـد مـا ايـن فـرآورده             ! دهند  را مورد مداقّه قرار مى    
ه در تهـاجمى  اين خدمت به ملت ايـران اسـت كـ   ! عظيم ملت ايران را نديده بگيريم؟     

كه به مرزهاى او، به شخصيت او، به عزّت او، بـه تـاريخ او، بـه هويـت ملـى او شـده                        
 مـا بيـاييم آن را زيـر         -طور شجاعانه دفاع كـرده        گونه مردانه ايستاده و اين       اين -است  

  .سؤال ببريم
هـاى   روى قهرمـاني   ا بـر  هـ  آثار بزرگ هنرى دنيا را نگـاه كنيـد؛ بـسيارى از آن            

  .جايى كه شكست خوردند تمركزند؛ حتى آنا مه ملت
اى كه به ميدان جنگ رفتند و در اين هشت سـال، آن حماسـه                 امروز كار عده  

.  ديگـر تمـام شـد      - چه شهدايشان، چه ايثارگرانشان، چـه رزمندگانـشان          -را آفريدند   
ا، كار يك خيـل عظـيم ديگـرى         ه پس از پايان كار آن    . ا كار خودشان را كردند    ه آن

اش هشت سال نيست؛      لهئنوبت اين خيل عظيمى است كه اين ديگر مس         شود؛  ىآغاز م 
  . ...هشتاد سال هم اگر طول بكشد، جا دارد
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