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Abstract 
The land of the Islamic Republic of Iran has always been coveted by powerful 

countries due to its strategic location which has happened in different ways 

throughout history. Unfortunately, each of this has been associated with the 

disintegration of a part of Iran and has put shame on the forehead of this nation's 

history. Although in most of the past wars, the people defended the country 

wholeheartedly by accompanying of the Ulema (the clergy group) and the issuance 

of the ruling of jihad, but in the end, a part of the homeland fell into the hands of 

foreigners. In the latest one to separate Khuzestan province from Islamic Iran, the 

unique defense of the people of Islamic Iran under the command of Imam Khomeini 

(as), during the eight years of the imposed war, despite all the problems and 

hardships, it insured the new-born Islamic Revolution and secured many of Iran's 

indisputable rights. Also, this resistance, while guaranteeing the independence and 

territorial integrity of the country, taught the oppressed and oppressed people of the 

world the lesson of resistance against global arrogance. 
 This study examines the most important factors in the victory of the Sacred 

Defense in comparison with the Second Iran-Russia War, and seeks to answer the 
question: What are the most important factors in the victory of the Sacred Defense in 
comparison with the Second Iran-Russia War? For this purpose, the present study 
has been done in a scientific way by using the view point of experts in this field and 
analyzing the collected resources. 

 To answer the research question, first the second Iran-Russia war and the 
sacred defense were examined, then the most important factors of defeat in the Iran-
Russia war and victory in the sacred defense were evaluated. In the end, all the 
factors of victory in the sacred defense were analyzed by Delphi method. Findings 
show that trust in God instead of relying on superpowers, leadership and command 
of Imam Khomeini (as) and self-confidence of the Iranian people are the most 
important factors for victory in the sacred defense. The findings also show that the 
global arrogance at the present time is terrified to attack against Islamic Republic of 
Iran because of trusting God, the leadership and command of Imam Khamenei and 
the self-confidence of Iranian people. 
 

Keywords: Victory, Sacred Defense, Second Iran-Russia War. 

 
0- Member of Faculty of Human Sciences, Imam Hossein University of Officer Training and Guard 

Training, Tehran, Iran. 

3- Instructor of Faculty of Human Sciences, Imam Hossein (AS) Officer Training and Guards University; 
Tehran Iran; mhs10/rey@gmail.com 



)ع  نیامام حسدانشگاه افستی و تتبیت پاسداری  مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصتعلمی  فصل(امهدو

 272-225: ص 2233زمستان  پاییز و، سوم، شمارا دومسال 

ترین عوامل پیروزی دفاع مقدس در مقایسه با بررسی تحلیلی مهم

جنگ دوم ایران و روسیه
2محمد حافظی صفت، 1مهدی رمضانی

29/26/33تاریخ دریافت: 

20/23/33تاریخ پ یتش: 

چکیده
 قدرتم(اد کشاورهای عاما ماورد همیشاه ااود اساتتاتژیکی موقعیات دلیال باه گمهوری اسالمی ایتان ستزمین

ها با تجزیاه متیسفانه هتکدام از آن. است صورت پ یتفته مختلف های،شکل به تاریخ اول در امت این است. قتارگتفته
های گ شاته، قسمتی از ااک ایتان همتاه بوده و ن(گی را بت پیشانی تاریخ این ملت نشانده است. اگتچه در اک ت گ( 

حکم گهاد با گان و دل از کشور دفاع کتدند؛ اما در نهایت قسامتی از اااک واان باه متدم با همتاهی علما و صدور 
نظیات ماتدم باه کتدن اوزساتان، دفااع بیکاری به اااک ایاتان اساالمی باتای گادادست بیگانه افتاد. در آاتین امع

انقاالب نوپاای رغم هماه مشاکالت و نامالیماات، فتماندهی حضتت امام )ره  در اول هشت سال گ(  تحمیلای، باه
چ(ین این مقاومت، ضمن تضامین اساتقالل و تمامیات اسالمی را بیمه و بسیاری از حقوق مسلّم ایتان را تیمین نمود. هم

ارضی کشور به مظلومان و مستضعفان گهان، درس مقاومت در مقابل استکبار گهانی را داد.
روسیه، در پی یافتن  و ایتان دوم گ(  با یسهمقا در مقدس دفاع پیتوزی عوامل تتیناین پژوهش با بترسی مهم
اند؟ بتای تتین عوامل پیتوزی دفاع مقدس در مقایسه با گ(  دوم ایتان و روسیه کدامپاسخ به این سسال است که مهم
 نظت کارش(اسان و ابتگان این حوزه و با تحلیل م(اابعگیتی از نقطهای علمی و با بهتهاین م(ظور پژوهش حاضت به شیوه

 شده صورت گتفته است.گتدآوری
بتای پاسخ به سسال تحقین، ابتدا گ(  دوم ایتان و روسایه و دفااع مقادس ماورد بترسای قاتار گتفات، ساپا 

تتین عوامل شکست در گ(  ایتان و روسیه و پیتوزی در دفاع مقدس ارزیابی شد. در پایان کلیه عوامل پیاتوزی مهم
گای دهد که توکل به ادا بههای پژوهش نشان میقتار گتفت. یافته وتحلیلهدر دفاع مقدس به روش دلفی مورد تجزی

تتین عوامال پیاتوزی در ع(وان مهمها، رهبتی و فتماندهی حضتت امام )ره ، اودباوری متدم ایتان بهاتکا به ابتقدرت
ک(اونی باتای عادم تهااگم،  کاه اساتکبار گهاانی در مقطاع دهدها نشان میآی(د. همچ(ین یافتهدفاع مقدس به شمار می

شدت وحشت و هتاس دارد.ای و اودباوری متدم بهسخت از توکل به ادا، رهبتی و فتماندهی امام اام(ه

 .روسیه و ایتان دوم مقدس، گ(  پیتوزی، دفاع ها:کلید واژه

.تانی)ع ، تهتان، ا نیامام حس یپاسدار تیو تتب یفستدانشگاه ا ،یدانشکده علوم انسان یعلم ئتیعضو ه -2

 تان؛یااا)ع ؛ تهاااتان، انیاماااام حسااا یپاسااادار تیاااو تتب یدانشاااگاه افسااات ،یدانشاااکده علاااوم انساااان یمتبااا -3

mhs223rey@gmail.com
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 مقدمه
 در تازاری روسایه و ایاتان باین بزرگ گ(  دو به که است نامی روسیه، و ایتان هایگ( 

 یافت پایان روسیه از ایتان شکست با هاگ(  این. استشده  داده قاگار شاهفتحعلی پادشاهی مانز

 .پیوست روسیه قلمتو به ایتانم(طقه قفقاز  از بزرگی هایبخش و

بات م(طقاه  از تسلال حکومت متکزی با سقوب صفویان و روی کار آمدن افشاریان و زندیان،

و به دلیل حف  م(افع اود  با مشاهده ضعف حکومت ایتان م(طقه،قفقاز کاسته شد و حکمتانان آن 

رسیدن قاگارها که ااتح و نقشاه درساتی به سمت قدرت نوظهور شمالی گ ب شدند. با به قدرت

هاای گ(  ؛اوانین گتگساتان و آن ساوی ارس نداشات(د ویژهبهبتای تعامل با اوانین این م(طقه، 

 .یالدی شکل گتفته اساتم 2030تا  2022 هایه قفقاز در سالایتان و روس با حمله روسیه به م(طق

 2030و تتکمانچاای در ساال  یالدیما 2022گلستان در سال  های ن(گینمعاهدهها گ( این بت اثت 

 کلی از ایتان گدا شد.قفقاز بهتحمیل و  میالدی

 تاا باود؛ دهنشا حال کشور دو بین متزی ااتالفات چون گلستان، معاهده ن(گین انعقاد از بعد

 تاا دادناد.مای قاتار تجاوز مورد را ایتان ااک از م(ااقی روسیه نیتوهای قمتی گهگاه 2392 سال

 کشاور ساتان عمال ایان باه پاساخ گهات و شد تصتف هاروس توسال گوگچه سال این در ای(که

 بهقمتی  2392 سال تا و آغاز روسیه و ایتان دوم هایگ(  تتتیب بدین و گتفت(د گ(  به تصمیم

آماد،  وارد ایاتان باه کاه درپایپای هایشکسات علات باه ساال هماان شاعبان در و انجامیاد اول

 ذلیالنه شتایال تسلیم و داد تتکمانچای معاهده ن(گین دیگتی به نام انعقاد به تن باالگبار شاهفتحعلی

 .شد آن

تاا  2253از ساال  که از سوی اساتعمارگتان باه وسایله کشاور عاتاق گ(  سال در هشت اما

 ایاتان ارضای تمامیات نشد، پ یتفته معاهده ن(گی(ی شمسی به ایتان اسالمی تحمیل شد؛ هیچ 2276

 و راه تتقی و اودکفایی هموار گشت. بیمه اسالمی انقالب شد، حف  اسالمی

 و فتمانادهی رهباتی ممتااز اصوصایت در را مقدس دفاع دراش(دگی و بتگستگی اما باید

نفا و اودبااوری اداوناد و اعتمادباه به متدم قلبی ایمان و توکل و امام )ره  همچون عادلی فقیه

 .دانست متدم

و حقیقتاً روی پای ااود ایساتادیم و  در گ(  بود که یاد گتفتیم باید روی پای اود بایستیم



 ترین عوام( پیروزی دفاع مقدس در مقایسه با جنگ دوم ایران و روسیهبررسی تحلیلی مهم

117 

گوییم بتای انجام هات بت ادا توکل کتدیم و از این رهگ ر به اودباوری رسیدیم و اگت امتوز می

آمده را دساتوانا هستیم و از کشورهای پیشتفته چیزی کم نداریم؛ ایان وضاعیت بهکاری قادر و ت

 های بعد م(تقل کتد.آورد دوران دفاع مقدس باید به نسلع(وان رهکه نعمتی با بزرگ است، به

بودن، تااداوم و روایی و پایایی تحقین حاضت ریشه در چهار محاور )ارزش واقعی، کااربتدی

 بودن  دارد که توسال گاوبا و لی(کلان پیش(هاد شده است.مبت(ای بت واقعیت

 روش تحقیق و ابزار گردآوری اطالعات

 سؤال اصلی:

 تتین عوامل پیتوزی دفاع مقدس در مقایسه با گ(  دوم ایتان و روسیه، کدام است؟مهم

 ابزار گردآوری اطالعات:

حبه با کارش(اسان تیمین شاده ای و مصاااالعات مورد نیاز تحقین از اتین مطالعات کتابخانه

تاا  بتداری استفاده شده استآوری ااالعات از مصاحبه بدون سااتار و یادداشتاست. بتای گمع

شوندگان آزادی عمل بیشتتی داشته باش(د و بتوان(د آزادانه در اااتاف موضاوع صااحبت مصاحبه

 تتین روش مصاحبه در تحقیقات کیفی اسات.ک((اد. این روش رای،

گیتی با روش مبت(ی بت هدف بوده و کسانی که دارای تجتبه کافی در این زمی(اه و نیاز نهنمو

گیاتی تاا اشاباع ع(وان نموناه انتخااب شده و نموناهحاضت به شتکت داوالباانه در تحقین بودند به

 ها ادامه پیدا کتد.داده

 نوع تحقیق:

آی(ده کشور اسات، لا ا ناوع تحقیان های ک(ونی و به دلیل ای(که نتای، حاصله مورد نیاز نسل

تتین آمده از مطالعات و نظتات کارش(اسان، م(اسبدستکاربتدی بوده و با استفاده از ااالعات به

 روش تحقین در این تحقین، کیفی است.

 ها:وتحلیل دادهروش تجزیه

تای، م(طقای وتحلیل، نشود. بعد از تجزیهها از روش دلفی استفاده میوتحلیل دادهبتای تجزیه

 شود.گیتی به سسال اصلی پاسخ داده میاز مباح  در چارچوب بح  و نتیجه
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 چارچوب نظری و ادبیات تحقیق

 الف  تعاریف عملیاتی

 ره :ا امام

 گ ار گمهوری اسالمی ایتان است.م(ظور حضتت امام امی(ی رحمه اهلل علیه، ب(یان

 ایران:

 قبل از انقالب اسالمی است. در این تحقین م(ظور از ایتان، کشور ایتان

 ایران اسالمی:

 در این تحقین م(ظور از ایتان اسالمی، نظام گمهوری اسالمی ایتان است.

 دفاع مقدس:

م(ظور هشت سال گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان اسالمی است که توساال اساتکبار پشاتیبانی 

 شد.می

 جنگ ایران و روس:

سیه است که م(جت به معاهاده ن(گاین تتکمانچاای در این تحقین م(ظور گ(  دوم ایتان و رو

 شد.

 ب  مبانی و مفاهیم نظری

 بررسی تاریخی:

 قماتی بعاد از معاهاده ن(گاین 2392تا  2392گ(  روسیه با ایتان؛ بتای تجزیه قفقاز از سال 

گتفات. در هماین زماان معاهاده مای صورت ایتان به هاروس سوی از تجاوزهایی گهگاه گلستان،

دولت انگلیا و دولت روس بت ست م(طقه شتق به امضاء رسید که دولت روس را مختار  ستّی بین

  .233: 2262اواهد در ممالک شتق انجام دهد )اباابایی، نمود هت اقدامی می

 هاااروس دوباااره  اول دوره هااایگ(  پایااان از پااا سااال دوازده) قمااتی 2392 سااال در

 باه گلساتان قاتارداد ابان بات ایتوان گوگچه اراضی (کهای بهانه به و کتدند آغاز را اود تجاوزات

 تحتکاات نفتساتاده، تاالش متزهاای تعیاین باتای اینمای(ده ه(وز ایتان دولت و دارد تعلن روسیه

 واگا ار اوش زبان به را یادشده م(اان ایتان اگت که کتدند تهدید و نمودند شتوع را اود نظامی

 و شااهفتحعلی هاایایالیاوش و نتسید گاییبه تاتم اک. گتفت اواه(د شمشیت ضتب به نک(د،
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 .  0 :2207 کمالی،) نشد کارساز نیز انگلستان به او اعتماد

 تصاتف این به نسبت ایتان دولت .کتد گوگچه را تصتف روس، قوای قمتی 2392 سال در

 با اود گفتگوی و رفتار در هاروس اشونت اما کتد؛ اعتتا  شدیداً آنجا مسلمانان با بدرفتاری و

 رساید، باعا مای پایتخات به قفقاز مسلمان اهالی شک(جه و زگت از که وحشت(اکی اابار وایتانیان 

 اعیاان، رگاال، از ناچار مجلسایباه شااهفتحعلی زمان این در .گتدید تهتان در عمومی هیجان بتوز

 مشاورت باه گ(  ادامه یا درباره صلح تا داد تشکیل عشایت را و ایالت ستان ستداران، روحانیون،

 شاتایال گاتفتندر نظت بادون و شااه اوشایدل باتای حضاار  . اک ات325: 2226بپتدازند )ساپهت، 

 .دادند گ(  به ایتان، رأی نامطلوب

در  شااه واگا ار شاد. گ(ا  فتحعلای چهااردهم فتزند میتزا فتماندهی قشون ایتان به عباس

 معاهاده در کاه متزهاایی از ساپاهیان ایاتان. شاد زآغاا به ایتوان ایتان هجوم قمتی با 2392 تاریخ

 هااایتان، روس سپاهیان هجوم .کوبیدند درهم را روس سپاهیان و گ شت(د بود، شدهتعیین  گلستان

  .36: 2262کتد )اگاللی،  وارد هاآن بت مهمی هایشکست و راند عقب را

 چهاار دادن باا هااروس و (ادپاا گتفت را گلستان معاهده رفتهازدست نواحی تتبیش ایتانیان

 دلیل به .شد آزاد نیز سالیان و کتدند؛ شهتهای ل(کتان تخلیه را شیتوان و کشته، ایالت شکی هزار

 را پاساکویچ وی گایباه و بتک(اار را قفقااز ساپاه فتماناده امپتاتور روسیه یتملاوف ها،ناکامی این

  .252: 2257اهلل یف، کتد )عبد م(صوب

 گتدیاد و آغاز ایتان نظامی هایقلعه به روسیه ارتش تعتضی سکویچ، حمالتبا فتماندهی پا

 .شاد آغااز هاروس پیشتوی و گتفت او  روسیه نفع به گ(گی قمتی عملیات 2393 سال اواات از

 هاااان. بودند گتفته قتار تزاری سپاه سخت فشار تحت ایتوان و قتاباغ گبهه دو در ایتان نیتوهای

 زیات را ااود و ورزیدند بودند، ایانت داده نشان ایتان به که تمایلی رغمبه کورم  نواحی حکام و

 ایاتان به متعلن هایستزمین بت تدری،به ها . روس263: 2267)پ(اهی سم(انی،  کشیدند روس پتچم

 باا. کتدناد اشاغال را آباادعبااس قلعاه و گ(جه، ایتوان، نخجاوان شهتهای تتتیب به و کتدند غلبه

  .279: 2250یافت )افشار یزدی،  ایتوانسکی لقب ایتوان، پاسکویچ تسخیت

 از عباور ضمن متجاوزان که بود حدی به هاگ(  دوم متحله در روس نظامی قوای پیشتوی

 آن، متناد تبعبه و دهخوارقان و اوی چون راه، ست مهم شهتهای ارس، روداانه و قفقاز شهتهای
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 . 55، 2250را هم باه تصاتف در آوردناد )وثاوق،  گتمتودو  ستاب و شهتمشکین و داغ قتاچه و

 اردبیال در کاه اوریبه کتد،نمی دریغ اشغالی م(اان چپاول و غارت از راه عت  در روس قشون

 و مساکو باه و داشت، تصاحب وگود صفی شیخ آرامگاه در عباس شاه زمان از که را نفیسی اشیاء

 ورود محاض باود، باه سالطانیه در زماان آن تا که یشاه فتماندهی متکز. کتدند حمل پتتزبورگ

 از گازارش وصاول م(تظات و گتدیاد م(تقال تهتان به سلطانیه شمالی، از شهتهای به روس نیتوهای

 شد. میتزا عباس

 اود پیشتفت به همچ(ان تزار ارتش و ک(د روسیه بتابتی سپاه با نتوانست ایتان ضعیف ارتش

لیاقاات آن، س عااازم تبتیااز شاادند، ایاان شااهت در دساات والاای بیوقتاای سااپاهیان رو داد.ماای ادامااه

سان تبتیز هم باه آساانی باه دسات الدوله اائن بود. وی از شدت تتس، متواری شد و بدینآصف

روس با ایتان را وارد متحله گدیدی کتد. فتماناده  ها افتاد و غارت شد. سقوب تبتیز، گ( روس

ف تهتان بتآمد؛ اما امپتاتور روسیه، تزار نیکالی اول قشون روس )ژنتال پاسکوویچ  درصدد تصت

: 2260ای با ایتان به امضا بتساند )امین ریاحی، گا متوقف شود و عهدنامهبه او دستور داد که همان

 میاتزا عبااس اساتقبال مورد شد، ارسال تبتیز سقوب در هاروس اتف از که صلحی  . پیش(هاد226

  .299: 2260گتفت )ورگاوند،  قتار

 را صلح امت که شد مصمم و افتاد تالش به اود مصالح اقتضای انگلیا نیز به زمان، همین در

باتای  پاساکویچ قاان رادهخوار شاهت .شاد گفتگاو وارد میتزا عباس با گهت همین ک(د؛ به تستیع

 :2293شد )انصااری،  آغاز م اکتات یافت(د و حضور آنجا در کشور دو ستان و کتد م اکته تعیین

70.  

 ایااتوان، ایاااالت واگاا اری بااه را صاالح قااتار قااان، پاسااکویچدهخوار ماا اکتات مجلااا در

 ستانجام کتد و مشتوب ایتان از اتف اشتفی کتور بیست پتداات و مغان و تالش ماکو، نخجوان،

 میاتزا عبااس .ک(اد تخلیاه را ارس رود اتف این شهتهای فقال تا شد راضی تومان کتور پانزده به

 صاادر را قاوا تجهیاز دساتور و بتآشافت ساخت پیش(هاد این از شاه .داد گزارش شاه به ار موضوع

 م(اافع حفا  گهات دهخوارقاان ما اکتات شکسات از آگااهی تهاتان باا در انگلایا کتد. سفیت

 باه راضای را غضاب(اک شااه و شاتافت شااهفتحعلی درباار ه(دوساتان، باه حفا  گهت و انگلستان

 دهاد؛ تقلیال کاتور ده باه را غتامات میازان کاه داد قاول کاه تفاوت این با کتد؛ غتامت پتداات
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 در باارایان و شاود آغااز مجادداً صلح م اکتات که گتدید سفیت انگلیا مقتر وساات با ب(ابتاین

 سافیت انگلایا کاه اورهمان غتامت اوالنی، مبلغ م اکتات پایان در .تتکمانچای انجام شود قتیه

 باه بایاد معاهاده امضاای از قبال کاه گتدیاد تعیاین توماان میلیون 5 دلمعا کتور 22بود، داده قول

  . 327: 2279شد )هوش(  مهدوی، داده می هاروس

قماتی، یع(ای ظاتف  2392رمضاان  37کاه تاا  بایستگهت پتداات این اسارت، ایتان می

مبلاغ از کتور غتامت را نقاداً بپاتدازد؛ ولای چاون پتدااات ایان  روز هشت کتور از ده 53مدت 

االگل نیاز باتای ایاتان تعیاین گتدیاد. اتف ایتان در این مدت کوتاه غیتممکن بود، یاک ضاتب

است که اگت مبلغ فوق که هشت کتور است تا روز  اوری که در فصل سوم همین قتارداد آمدهبه

 دائمای اواهاد قمتی تسلیم نشود، تماام والیات آذربایجاان از ایاتان انفصاال 2399پانزدهم صفت 

کاتور از ااتف ایاتان پتدااات شاود، هماة  یافت. در همین فصل نیز قید شده است که اگت هفت

تاا  گز قلعه و والیت ااوی کاهشود، بهماه تخلیه و به ایتانیان واگ ار می آذربایجان در مدت یک

  .30: 2263ها، پایان وصول کتور هشتم در ااتیار لشکت روس باقی اواهد ماند )قاضی

تخلیه نمایاد  مان عباس میتزا به سبب بیماری از پاسکویچ اواست تا تبتیز را است (ائاًدر این ز

پاسکویچ نیز اواسته وی را پا یتفت و شاهت تبتیاز  بپتدازد. تا او قادر باشد در اانه اود به معالجه

 ،شااهبا پتداات کتور هفتم توسال فتحعلای. از قوای روس تخلیه شدقمتی  2392رمضان  در ششم

ماناده یاک کاتور بااقی تهیاه و فقال اوی در رهن روسیه باقی ماناد. شدرومیه نیز از رهن اار  ا

در این بتهه به ناچاار پاای انگلساتان  گتفتار ساات. عباس میتزا را سخت ،گهت آزادسازی اوی

نماود و عبااس  دویست هزار توماان پتدااات به میان آمد و از مبلغ مزبور ب(ا به تعهدی که داشت،

قماتی  2395در محاتم  حادوداًبود تاا ای(کاه  هزار تومان باقیمانده 222تهیه  درصددیتزا همچ(ان م

 در این زمان به ناچار مقداری گواهت باه ارزش. باقی بوده است هزار تومان از کتور هشتم صدیک

 هاوسرهزار تومان کستی کتور هشتم به  صدیکع(وان وثیقه هزار تومان به وپ(،بیستو  صدیک

 .گتدید سپتده شد و اوی تخلیه

 صادیکقتار بت این گتدید که معادل بخشای از  ،نمودن گواهتات از رهن روسیهگهت آزاد

باه اقسااب  شادکتور نهام نیاز قاتار  روسیه تحویل گتدد. غله به ،هزار تومان باقیمانده کتور هشتم

  .302: 2252مقامی، )قائم ده شدو کتور دهم هم از اتف امپتااور بخشی پتداات شود سالهپ(،
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 مفاد معاهده ترکمانچای

 2327 اسف(دماه )اول قمتی 2392 شعبان پ(جم با میالدی بتابت 2030 فوریه دهم در ستانجام

 تزاری حکومت سقوب یع(ی بعد، قتن یک مدت ای را ایتان ستنوشت که ایعهدنامه شمسی 

 . 00: 2202 حیدری،)د رسی امضا به تتکمانچای در کتد،می تعیین روسیه

مفاد معاهده تتکمانچای عبارت بود از: اساتتداد اساتای ایاتان، پتدااات غتامات گ(ا  باه 

های تجااری روس در دریاای مازنادران، حان قضااوت دولت روسیه، اگازه عبور و ماتور کشاتی

طلقاه ک(سولی به روسیه، تخلیه تالش توسال سپاه ایتان و واگ اری ایتوان و نخجاوان باه ملکیات م

ش(ااتن سلط(ت ایتان در صورتی که ولیعهد به ایان روس، تییید ولیعهدی عباس میتزا و به رسمیت

مقااام بتسااد. مطااابن ذیاال ایاان معاهااده، در صااورت ارتکاااب گااتم توسااال اتباااع روس در ایااتان، 

 تتین داالتی را نداشت(د )کاپیتوالسیون . از دیگت مفاد ایان معاهاده،های ایتان حن کوچکدادگاه

توان(اد در همه گای ایتان می تحمیل معاهده تجاری بت ایتان بود که ابن فصل اول آن، اتباع روس

هاا، بادون هایچ ماانعی از احکاام تجارت ک((د و در صورت وفاات، اماوال م(تقلاه و غیتم(تقلاه آن

  .220: 2203والیات متعلن به دولت روس است )امی(ی و ابوالحسن شیتازی، 

 ایران رفتهتاز دسهای سرزمین

 اراضاای از کیلومتتمتباع هاازار شصات و صادبااه یک قتیاب روساایه، و ایاتان دوم در گ(ا 

ای قتارداد تتکمانچای، ااناات  رفت. دست از بود واقع قفقاز در که ایتان پتگمعیت و حاصلخیز

 ایتوان، م(اان اردوباد و بخشای از مغاان و شاتوان، نخجاوان و دو ساوم تاالش از ایاتان گادا شاد

  .2203، یتس(جتیم)

 نقش علما در رویارویی با دشمن

های ایتان و روسیه را نسبت به نبتدهای پیشین ایتانیان هایی که دور دوم گ( یکی از پدیده

ساات، نقش پت رن  علما در این گ(  بود. دولت ایتان که سخت در تا حدود زیادی متمایز می

ن از این گتداب سهمگین به درآید و با انگیزشای کاه ت(گ(ا بود بت آن شد که با پشتیبانی عالمان دی

ای از رفتن بخاش گساتتدهآوردند در گ(  از آن استفاده ک(د. از دساتعالمان در متدم پدید می

های ایااتان در گ(اا  اول ایااتان و روس، زیاات ساالطه و ساایطته کفاات درآماادن شااهتها و سااتزمین
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، سبب گتدید که روحانیون در نگتانی شدید رسیدنشین و ابتهای ناگواری که به علما میمسلمان

رو در به ست بتند و در پی چاره کار باش(د و بتای گشودن این گته کور به تالش بتایزند. از همین 

های اشاغالی در عزمای مشاتتک میاان عاوام و گیتی ستزمینبازپا کوتاهی، اراده و انگیزه فاصله

ی ایتان و روس را ایتانیان آغاز کتدند. هتچ(د باید هاعمل پوشید و دور دوم گ(  نخبگان، گامه

کتدناد، دیات یاا زود راه روس، ولو ایتانیان گ(  را آغااز نمی روندهتوگه داشت که قدرت پیش

  .0: 2232گشود )شمسایی، سوی ارس میاود را به

و باه  ها در ماورد گهااد بگیاتدشاه بتای گ(  به علما متوسل گتدید تا فتوایی از آنفتحعلی

گتفتن فتوا از علمای بازرگ و مجتهادان   .333: 2202ع(وان گهاد نگتیسته شود )دنبلی، گ(  به

به عهده قائم مقام بزرگ گ ارده شد. وی حاگی مال باقت سلماسی و صدرالدین محماد تبتیازی را 

 بتای گتفتن حکم گهاد نزد علما فتستاد.

سید محمد مجاهاد معاتوف شاد )باماداد، آقا سید محمد اصفهانی، مجتهد وقت که بعدها به 

اللّه اساتتآبادی و حاا  ساید مال محمد گعفت و آقاا ساید نصات با فضالی عظام، حاگی  32: 2262

شااه اللّه االش و بسیاری از علما و فضاالی هات بلاد وارد اردوی فتحعلیمحمد قزوی(ی و سید عزیز

ها به گان و مال و ناموس مسلمانان تعت  روس شدند. این علما با ورود به دربار شاه، او را به دلیل

  .6525: 2202با فتوای گهاد به قطع رابطه با روسیه و اعالم گ(  واداشت(د )هدایت، 

م(د ماه محتم و شهادت ساالر شهیدان بهتتین زمان بود که علما از آن بهته بتند و متدم عالقه

ها بتانگیزان(د و دگان و اسیتان در دست روسع  را به دفاع از ستمدی) و عاشن و شیدای امام حسین

 دارند.بتای دفاع از عقیده و متام و ستزمین اود، به نبتدی شجاعانه وا

علمایی مان(د آاوند مال احمد نتاقی و گ(اب آاوند مال محمد مامقانی بعد از ذکات مصایبت 

  فاو  از مجلاا حضتت سیدالشهداء، متدم را به گهاد تتغیب کتدند و متدم دساته دساته و فاو

شاادن و کشااتن باااکی از کشتهالساالط(ه آمااده، اظهااار شااوق و بیوعاااظ بتااسااته بااه ااادمت نایب

  .209: 2202کتدند )ذاکتی، می

 در رویارویی با دشمن مردم نقش
عمومی توسال دولت و بسی،  وظیفه در گ(  ایتان با روس، بسی، نیتوها به دو صورت نظام

 ت.گتفمتدمی توسال علما صورت می
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 و رسمی نیتوهای از ابتدا در نماید مقاومت هاروس مقابل در بتواند ای(که بتای میتزاعباس

 نیتوهای از استفاده به ناچار ها،روس نظامی بتتت قدرت به توگه با ولی کتد،می استفاده نظامی

 نیتوهای ،نتیجه در. نمود صادر کشور نقاب تمام به را عمومی وظیفه نظام فتمان وی. شد غیتنظامی

 اود از هاییرشادت ها،گ(  در داوالبانه و شدند متحد هم با آذربایجان متدم باالاص متدمی

 نیتوهای. گتفت ادمت به را و عشایت ایالت از کشور، دفاع بتای همچ(ین میتزاعباس. دادند نشان

  .07: 2273نگار، )وقایع پتداات(د هاروس با مبارزه به متدمی نیتوهای ک(ار در ایالت

 متدم ابقات تشوین و بتانگیختن و قشون تهیی، در میتزاعباس که عواملی مسثتتتین از یکی

استفاده از نفوذ  داد، انجام کشور مختلف نقاب از لشکتیان آوریگمع و هاگ(  در شتکت بتای

با روس  رفت(د و متدم را بتای گ( می عشایت و ایالت میان به م هبی علما در متدم بود. نیتوهای

 .کتدندبسی، می

 و گان از دفاع بتای و داشت(د بسزایی تیثیت متدمی نیتوهای دوم ایتان و روس، گ(  ای در

 باا توگاه باه ای(کاه متدم ایتوان ع(وان نمونه،به. شدندمی حاضت میتزاعباس قشون در ناموس و مال

  .336: 2273ار، نگ)وقایع پتداات(د دفاع به بیل و چوب با نداشت(د، دفاع وسیله

 جنگ از علما گیریکناره

گ(گیدند: علما و متدم با ها میدر گ(  دوم ایتان و روس، دو گتوه و با دو هدف با روس

میتزا و درباریان به عشن گاه و مقام و ثتوت و عشن به ادا و دفاع از ستزمین اود و عباس

 تت حکومت اود.گستتاندن هتچه بیش

نان که فتماندهی قشون ایتان به عهده آنان بود، به این فکت فتو رفت(د دنیامداران و رهبتان آ

آفتی(ی، زمام امور را در دست اواه(د گتفت و آنان را از گاه و مقام و که علما با این شکوه

قدرت به زیت اواه(د آورد. از این روی در آن ه(گامه بزرگ که سپاه ایتان به سکوی پیتوزی باال 

ستّی بین دنیاالبان و فتماندهان سپاه روس بتقتار شد و اتف روس که از  هایرفت، گلسهمی

آفتی(ی میتزا نگتان گایگاه اود پا از پدر است و با توگه به نقشها دریافته بود عباسگزارش

تت شده و افزون بت بتادران، علما رقیب گدی و قدرتم(د او اواه(د علما این نگتانی بتای او بیش

دادند سپاه ایتان را دچار شکست ک(د تا سلط(ت او پا از پدر از سوی روس تضمین بود؛ پیش(هاد 
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 میتزا پ یتفت و آن صح(ه ن(گین را به بار آورد.شود. عباس

سوات(د که متدم با آن همه شور و هیجان و بتاساس وظیفه شاتعی و دی(ای و علما از این می

هاا ن، پا به عتصه گ(  گ اشت(د و ااود آنبتای دفاع از ستمدیدگان در ب(د روس و متزهای ایتا

هاا، بتنامگیاناد، امّاا بینیز با آن سن باال و پیتی در میدان حاضت شاده و در گ(ا  شاتکت کتده

ها، کار را به ای(جا ها و رقابتالبیها و گاهتت ایانتها و از همه دردناکانگاریها، سهلتدبیتیبی

 نشی(ی کتد.اورد و شتم(ده و ستافک(ده عقب رساند و قشون ایتان چ(ین ساده شکست

 رسیدند نتیجه این به مجاهد سید ویژهبه علما شوشی، و گ(جه در ایتان سپاه شکست از پا

 از میتزاعباس و نیست(د صادق اشغالی هایستزمین و متدم از پشتیبانی در درباریان و میتزاعباس که

 سپاه بتای را فالکت این و ورزیده کوتاهی شوشی قلعه گتفتنچ(  به و گشودن در عمد روی

 در آنان و نشود تمام علما و اسالم نام به سپاه دراشان هایپیتوزی تا است آورده بار به ایتان

 .نشوند ش(ااته گ(  قهتمان ع(وانبه و بگیتند قتار حاشیه

 آناان هایهدسیسا و هاانیتن  به مجاهد سید و علما فهمیدند که وقتی درباریان و میتزاعباس

 ویژهباه علما به و ک((د رو نیز را اود دسیسه از دیگت بتگ آن دیدند این در کار چاره اند،بتده پی

 باا و بی(دازناد مجاهاد ساید گاتدن باه را گ(ا  در شکسات و بتساان(د اذیات و آزار مجاهد سید

 .گوی(د تتک را گبهه و نیاورند تاب علما که ک((د کاری واهی هایبهانه به و اوباش کتدناگیت

 تبتیز فتماندهان و سادات از تن چ(د شدنکشته ااات به تبتیز متدم ها باع  شد تااین دسیسه

 را آناان و کتدناد تاوهین آنان به و شدند حساس مجاهد سید ویژهبه علما روی به گ(جه گ(  در

 باه علماا از شااه های(ک با روی این از. دانست(دمی فتماندهان و سادات شدنکشته و گ(  این عامل

 بگیتناد؛ آرام متدم گتدید سبب شاه دلجویی و کتد دلجویی متدم ادب از دور بتاورد این ااات

 .کتدند تتک را گبهه آنان ولی

 و اساالم از دفااع در و گ شاته ماال و گاان از که و کسانی البشهادت متدم ای(که از غافل

 ماتدم ای(اان گفات تاواننمی. ده(دنمی انجام را رفتاری چ(ین گاههیچ اند،پا ااستهبه اود ستزمین

 و بودناد کاتده اعاالم علما با را اود گامیهم و پیمانی و همتاهیهم و وفاداری بارها متدم بودند؛

  .233: 2202)ذاکتی،  داشت(د اود حلقه در نگین بسان را علما
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 ایران از روس شکست دالی(

 و یافتنمی تغییت گ(  گتیان در شاهفتحعلی یسیاس مشی چ(انچه نویسان،تاریخ گفته . به2

 دیگتی ستنوشت هاگ(  گمانبی افتاد،نمی هاانگلیسی شدهت(یده دام به تمام سادگی به او

 .یافتمی

 .دشمن سپاه نیتوی و توان بتآورد . عدم3

ک((ده در گ(اا  میتزا و درباریااان از علمااا و مجتهاادان شااتکتنیااازی عباااساحساااس بی. 2

  .233: 2202ی، )ذاکت

  .33: 2200، آه(گتان)فقدان ارتش مدرن . 9

 .م(طقه هایاان و گ(  فتماندهان انگاریسهل ایانت و. 5

 و هاساتم اااات باه مادافعان صاف از آن پیتامون شهتهای و تبتیز غیور متدم شدناار . 7

 .هابیدادگتی

 .شوشی قلعه گتفتن در وی کوتاهی یا و ایانت و میتزاعباس هایتدبیتیبی و ضعف. 6
 نظامی ف(ون به آش(ایان با نکتدنرایزنی و گ(  هدایت در میتزاعباس استبداد و اودرأیی. 0

 .غیت وابسته سیاستمداران و سیاسی آگاهان و
 .کشور نظامی سیاسی امور در کشور آن گاسوسان داالت و انگلیا دولت دسیسه .3

 .روس دولت بتای م(طقه از غیتمسلمانان شماری گاسوسی. 22
شدن ولیعهادی گ(  و به رسمیت ش(ااته یافتنمیتزا در اواات گ( ، ت(ها به پایان. عباس22

در انعقاد قتارداد تتکمانچای و واگ اری همه م(ااان  کهکتد. چ(انها فکت میاود از گانب روس
  .33: 2200اود راه نداد )آه(گتان،  ها، هیچ تتدیدی بهقفقاز به روس

 شاهفتحعلی اسّت» را دوم دوره هایگ(  در ایتان شکست علت کارش(اسان، از بتای .23
 کارگزاران و درباریان ورزیغت  و تهتان از کمک ارسال عدم و «نظامیان امور به رسیدگی در
 ژنتال تعیین و  ولیعهدی مس(د تصاحب بتای شاهزادگان رقابت) میتزاعباس با بتاورد در

: است معتقد الگار حامد. دان(دمی روس نظامی قوای فتماندهی به اشن افستی ع(وانبه پاسکوویچ
 اصومت باشد، هاروس تفوّق آنکه از پیش روس، و ایتان گ(  در میتزاعباس شکست سبب

 شد او شکست موگب سبب، دو همین و اوست نادرست تشکیالت نیز و وی با میتزاعباس بتادران
 . 236: 2275 الگار،)
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 با روس نظامی مدرن تجهیزات مقابل در ایتان نظامی هایناتوانی و گ(  یافتنامهاد گویا

 در و صلح مجدد پ یتش زمی(ه و شد همتاه میتزاعباس سپاه به او مالی کمک عدم و شاه اسّت

 بتاالف گ( ، از مقطع این در البته. آمد فتاهم روس دولت به بیشتت امتیازات واگ اری نتیجه

 ایتان، نظامی مستشار ع(وان به که انگلیسی افست تن چ(د و دونالد مک نبتد، تیگیاو  روزهای

 صلح نپ یتفتن و گ(  ادامه به را آنان بودند، ولیعهد و شاه همتاه گ(  هایمیدان در گا همه

 فتماندهی و انگلستان سفیت میان نیز بار این که پیداست . 292: 2267 نفیسی،) کتدندمی تحتیک

. کتدندمی همکاری واحدی هدف بتای دو هت و داشت وگود ایمحتمانه روابال ه،روسی سپاه

 کتدنمشغول گمله آن از که داشت گوناگونی مقاصد افتوزیآتش این در انگلستان دولت

 دنبال به قسط(ط(یه اشغال به هاروس تصمیم زیتا بود؛ قفقاز در ایتان با دیگتی گ(  در هاروس

  . 62: 2209 شمیم،) بود آن نظامی ضعف شدنعل(ی و ایتان از ع مانی شکست

 شمسی 1351تا  1342ایران برای تجزیه خوزستان از سال  عراق با جنگ

شمسی مورد بترسی قتار  2293البانه دولت عتاق در این تحقین از سال سیاست توسعه

 گامعه شورای در عتبی مادر دامن به اوزستان بازگشت مسئله گتفته است. بتاساس این سیاست،

اوزستان که نام آن را به صورت گعلی  آزادسازی م(ظور به و شد توسال عتاق مطتح عتب

 بخشآزادی گبهه) التحتیت گبهه عتاق، تسلیحاتی و مالی هایکمک با عتبستان گ اشته بود،

 بتای عتاق دولت اقدامات، این ادامه در. آورد وگود به ایتان اوزستان در را  اهواز

 2379 سال در اوزستان، اصوصاً ایتان، داالی امور در اود مدااالت به بخشیدنمشتوعیت

 اود اگالس پایان در ک(فتانا این. کتد بتگزار بغداد در را عتب دانانحقوق ک(فتانا میالدی

 :داشت اعالم عتاق، بت ادعاهای گ اشتنصحه ضمن ای،قطع(امه صدور با

« است عتبی میهن الی(فک گزو العتبشال دیکنز الی،، شمال در  اوزستان) عتبستان»

  .2275)پارسا دوست، 

 بار چ(دین میالدی 2375 سال اوزستان، از استان در عتاق دولت مدااله سیاسی ک(ار در

 را متزی هایدهکده و کتده تجاوز ایتان متزهای به عتاقی هایافکنبمب و شکاری هواپیماهای

 حوادث، این پی در. شدند مجتوح و کشته هاایتانی از ایعده آن اثت در که کتدند بمباران
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 که گتفت قتار فشار تحت دولت و شد بتانگیخته ایتان عمومی افکار در عتاقی ضد احساسات

 که چتا بود؛ مشهود کامالً تهتان دولت ضعف. دهد انجام عتاق با مقابله بتای را الزم اقدامات

 دو م(اقشات و ااتالفات وفصلحل م(ظوربه  اکتهم بتای اود را آمادگی ایتان بالفاصله دولت

 به همیشه بتای و باریک م اکته پ یتش با که اواست عتاق دولت از و کتد اعالم کشور

  .2276)گعفتی ولدانی،  دهد ااتمه کشور دو ااتالفات

 موضع ایتان، دولت پیش(هاد به پاسخ در عتاق دولت که شد باع  ایتان دولت قااعیت عدم

 ستون کشور آن مقیم ایتانیان ای(که اتهام با و گویانهتالفی اقدامی در و ک(د اتخاذ ایانهستسخت

 .ک(د عتاق از هاآن گمعیدسته و ااتا  اموال مصادره به اقدام اند،داده تشکیل عتاق علیه را پ(جم

 2370 ژوئیه در نظامی کودتایی اتین از بع  حزب ای(که از پا کشور دو بین ااتالفات

بتای  هابع ی. گتفت اود به بیشتتی شدت رسید، قدرت به عتاق در  شمسی 2296 تیتماه) میالدی

 اوضاع کتدنآرام بتای امت ابتدای ک((د، در محکم را اود کودتایی حکومت هایای(که پایه

 به نسبت دلیل، همین به. کتدند پتهیز ایتان با اود ااتالفات اتح از اود اقتدار ت بیت و داالی

گدید  رژیم رهبت البکت، احمد حسن و دادند نشان اوش روی ایتان با متزی ااتالفات وفصلحل

 آن وزیتنخست نمود. معاون تیکید و کتد یاد بزرگ همسایه و دوست ع(وانبه ایتان از عتاق،

 حل بتای را عتاق دولت کامل آمادگی تهتان به سفتی در شمسی 2296 آذرماه در نیز کشور

 ابتاز المللیبین معمول صورتبه و گهانی مقترات ابن کشور دو متزهای و تعیین همعوق مسائل

 .نمود

 ادعاهای و یافت حکام قبلی تغییت گدید عتاق هم مان(د دولت مواضع کوتاهی، مدت از بعد

  میالدی 2373 آوریل 5) شمسی 2290 فتوردین 37 در کتد. تکتار اروندرود مورد در را گ شته

 اارگی حامیان یافتن و اود حکومت هایپایه ت بیت و هابع ی رسیدنقدرت به از پا ماه نه ت(ها

 :کتد اعالم ایتان دولت به شوروی گمله از

 به دارد تقاضا ایتان دولت از و داندمی اود قلمتو از گزئی را العتبشال عتاق دولت»

 پایین را ایتان پتچم شود هداد دستور اندبتافتاشته العتبشال در را ایتان پتچم که هاییکشتی

 میمورین عتاق دولت واالّ  شود، اار  باشد کشتی در کسی دریایی نیتوی نفتات از اگت و بیاورند

 داد نخواهد اگازه آتیه و در ساات اواهد اار  کشتی از زور به توسل با را ایتان دریایی نیتوی
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)وزارت امور اارگه ایتان، « شوند العتب شال وارد است، ایتان ب(ادر هاآن مقصد که هاییکشتی

2272.  

 ایتان و آمدند در باشآماده حالت به متزها در کشور دو نظامی نیتوهای اقدام، این پی در

 عتاق دولت مقابل، در. داد عبور العتبشال از را اود هایکشتی گ(گی، هایناوچه حمایت تحت

 ااتا  عتاق ااک از داشت(د، اقامت کشور آن در هاسال که را ایتانیان از نفت هزار پ(جاه حدود

  .2275نمود )پارسا دوست،  مصادره را آنان اموال و کتد

 دیگت بار عتاق و گ اشت واامت به رو ستعتبه عتاق و ایتان روابال اقدامات، این نتیجه در

 توزی و وزیتنخست معاون باره، این در. کتد تکتار ایتان اوزستان به نسبت را پیشین ادعاهای

 با العتبشال مورد در گدی اوربه هتگز عتاق» :داشت اظهار میالدی 2373 سال در عتاق کشور

 عتبستان مورد در ااتالف. است عتاق ااک از گزیی العتبشال است، نداشته ااتالف ایتان

 و شده ایتان ضمیمه اارگی قیمومیت دوره در و است عتاق ااک از قسمتی که بوده  اوزستان)

 سال  . در2272)وزارت امور اارگه ایتان، « شودمی نامیده اهواز عتاق، متدم ستاوا بتاالف

 کتد نصب اود گوی(دگان ست پشت در را عتاق از گدیدی نقشه بصته میالدی، تلویزیون 2373

 تلویزیون و بود شده محسوب عتاق ااک گزو «عتبستان» ع(وان تحت اوزستان استان آن در که

. اواندمی عبادان را آبادان و االحواز را اهواز المحمته، را اتمشهت اود، ایهبتنامه در نیز بغداد

 مستقل م(طقه ع(وان تحت را االحواز ااراة نام به را اینقشه عتاق دولت ها،سیاست این ادامه در

. شود داده آموزش عتبی مدارس در تا کتد مقتر و رسانید عتب معلمان ک(گته تصویب به احواز

 وابسته هایسازمان از حمایت به اقدام تبلیغاتی، گستتده گ(  اندازیراه به ضمن ل،حا همین در

 با  اوزستان) «عتبستان بخشآزادی گبهه» اصوص این در. کتد ایتان داال در اود به

 سازمان تجدید عتاق، سوی از رادیویی ایستگاه واگ اری با حتی و تسلیحاتی و مالی هایکمک

 :بود گفته باره این در میالدی 2362 ژوئیه 32 در عتاق گمهوریرئیا نمعاو حسین، صدام. شد

  .2276)گعفتی ولدانی، « دادیم داشت(د، الزم مبارزه بتای که هتچه و اسلحه و پول هاآن ما به»

 سال در فارسالی، از کشور آن نیتوهای اتو  بت مب(ی انگلستان دولت تصمیم اعالم پی در

 هم آن که کوچک و بزرگ ت(ب ابوموسی، گانهسه گزایت بت ایتان اکمیتح اعاده و میالدی 2362

 ضمن و کتد اعتتا  مسئله این به شدیداً  عتاق دولت شد، انجام بحتین واگ اری ازای به در واقع
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 آن مقیم ایتانیان از نفت هزار هفتاد از بیش گویانه،انتقام عملی ایتان در با اود سیاسی روابال قطع

 پی در. دادند انجام ایتان متزهای در را تحتکاتی کشور آن نظامی و نیتوهای کتد  ااتا را کشور

 از استفاده با شدیدی متزی هایدرگیتی  میالدی 2362) شمسی 2252 آذرماه در تحتکات، این

 کشته اتفین نظامی نیتوهای از زیادی تعداد آن، اثت در که در گتفت اتفین بین س(گین هایسالح

 .دشدن مجتوح و

 را شورا فوری نشست و بتد شکایت ملل سازمان ام(یت شورای به عتاق دولت آن، متعاقب

 نظتات استماع از پا و داد گلسه تشکیل ام(یت شورای عتاق، تقاضای پی در. شد اواستار

 سال اتداد هفتم در را 290 شماره قطع(امه م(طقه، به کل دبیت اعزامی نمای(ده و اتفین نمای(دگان

 یکدیگت، متزهای از نیتوها فتااوانی با،آتش رعایت قطع(امه، این در. کتد صادر سیشم 2252

 توافن به رسیدن بتای م اکته و انجام گتدد بحتان تشدید موگب که اقدامی هتگونه از اودداری

 .بود شده اواسته کامل

 در را یم اکتات ش 2252 شهتیور در عتاق و ایتان اارگه وزرای قطع(امه، این اگتای بتای

 :گفت عتاق اارگه امور وزیت حمادی، سعدون مورد، همین در. کتدند آغاز تتکیه استانبول

 دست به موفقیتی تتینکوچک و نتسید اینتیجه هیچ به ایتان اارگه وزیت با روزه چهار م اکتات»

 نکشید اول زیاد عتاق و ایتان دولتین م اکتات در بستبن این  . اما2276)گعفتی ولدانی، « نیامد

 ای و الجزایت فقید رهبت بومدین، هواری میانجیگتی با میالدی 2365 مارس ششم در کشور دو و

 اوپک، ستان ک(فتانا گتیان در عتاق گمهوریرئیا و وقت معاون حسین، صدام با شاه مالقات

 .شد معتوف الجزایت بیانیه به که کتدند امضاء را ایبیانیه

 شمسی 1367تا  1351 جزیه خوزستان از سالایران برای ت عراق با جنگ

 ایتان در شاه سقوب به م(جت  میالدی 2363)شمسی  2256 در ایتان اسالمی انقالب پیتوزی

 قدرتی االء ایجاد و انقالب اسالمی وقوع با. شد م(طقه در ام(یتی سااتار و نظم اوردن هم به و

 نظیت بازیگتانی کتدن اندامعت  و کتحت بتای الزم و کافی فتصت آمد، وگود به م(طقه در که

 اتخاذ با و شمتده مغت(م را آمده دست به فتصت وضعیت، این در عتاق رهبتان. آمد فتاهم عتاق

 را اود و ببتند سود م(طقه ام(یتی االء از تا بودند تالش در غتب با گهت هم و همسو هایسیاست
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 با نیز اسالمی انقالب میان، این در. سازند مطتح م(طقه کشورهای میان در اصلی بازیگت ع(وانبه

 اصلی تهدید ع(وانبه ای(که ضمن داشت، اود اعالمی هایسیاست در که هاییویژگی به توگه

 بتای تهدیدی بتواند که کشوری از آمتیکا حمایت بتای را زمی(ه شد،می محسوب آمتیکا بتای

 روابال سازیعادی بتای عتاقی مسئولین تمایل به توگه با مسئله این که کتدمی فتاهم باشد، ایتان

 .آمدمی حساببه هاآن بتای ایامیدوارک((ده نقطه غتب، با اود

 ب(ای فتوریختگی نشانه شاه، سقوب» :که است آورده گونهاین اود کتاب در لدین مایکل

 عتبستان سیاسی و اقتصادی قدرت بت را آن ما که استتاتژی گتدید، فارسالی، در ما استتاتژی

 این دیگت ایتان، رکن محو با. بودیم کتده ریزیپایه ایتان نظامی و سیاسی نیتوهای و سعودی

  .222: 2273)لدین،  «ک(د نقش ایفای تواندنمی استتاتژی

 حمله سراسری عراق به ایران اسالمی

وان ع(به البانه دولت عتاق بتای تجزیه اوزستان از ایتان، صدامدر ادامه سیاست توسعه

 2253 سال شهتیور 37 تاریخ بار دیگت در مسلح، نیتوهای کل فتمانده گمهور گدید عتاق ورئیا

ع(وان معاون او به بین که 2365 قتارداد رسماً میالدی 2302 سال سپتامبت 26 با بتابت شمسی

پاره  لغو و آن را را بود شده امضاء الجزایت کشور در ایتان محمدرضا، شاه و گمهور عتاقرئیا

 سپتامبت 33 با بتابت شمسی 2253 سال شهتیور 22 روز 29:25 ساعت در یع(ی بعد روز 5 و کتد

داد  قتار ناگوانمتدانه و گستتده هجومی مورد دریا و زمین هوا، از را کشورمان میالدی، 2302

  .39: 2266)درودیان، 

 5922قبضه تو ،  022تا  722 عتاق با پشتیبانی ارتش زمی(ی نیتوی یگان 90 مجموع، در

 922فتوند هواپیمای گ(گ(ده و  277قبضه تو  ضدهوایی و حدود  922دستگاه تانک و نفتبت، 

 و درنوردیدند را اوزستان و ایالم کتمانشاه، کتدستان، غتبی، آذربایجان هایکوپتت، استانهلی

 روستا صدها و گبزر و کوچک شهت هاده کتدند؛ اشغال را ایتان ااک از متبع کیلومتت هزاران

 س(گین تلفات و شدند آواره اود کاشانه و اانه از نفت هامیلیون. گتفت قتار بع  ارتش چکمه زیت

  .76: 2202آمد )بشارتی،  بار به مالی شماربی اسارات و انسانی

 لشگت یک توان با شمالی گبهه در بود؛ کشور گ(وب و غتب شمال، محور سه از عتاق حمله



 1311پاییز و زمستان ، سوم ، شمارةدوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو

132 

 اشغال بتای لشگت 5 توان با غتب گبهه در کتد؛ تالش متیوان ارتفاعات و سودنو تصتف بتای

 گبهه در و بود تالش در گیالنغتب و ذهابقصتشیتین، ستپل شهت،نفت سومار، مهتان، شهتهای

 بستان، اهواز، آبادان، اتمشهت، شهتهای اشغال و تصتف بتای تیپ دو و لشگت 7 توان با هم گ(وبی

  .39: 2263کتد )درودیان، می تالش دهلتان و دزفول شوش، سوس(گتد،

روزنامة نیویورک تایمز به نقل از یکی از کارش(اسان رسمی آمتیکا فاش کتد که اتح حملة 

  .77: 2200نا، ریزی شده بود )بینظامی عتاق به ایتان از سوی انگلیا اتح

 عل( پیشروی نیروهای دشمن

 هایحمایت عدم ثبات سیاسی ایتان اسالمی، های داالی وعدم آمادگی نظامی، گ( 

نظامی و تسلیحاتی دشم(ان انقالب اسالمی از نظام بع ی عتاق و سکوت  هایکمکسیاسی و 

گتفتن تجاوزهای مکتر عتاق، سبب شد تا و نادیده ام(یتشورای  ویژهبهمع(ادار سازمان ملل 

مهمی از ااک  هایقسمتتتی بگیتد و پیشتوی نیتوهای متجاوز به قلمتو ایتان اسالمی، شتاب بیش

 ایتان به تصتف نیتوهای تجاوزگت عتاق درآید.

تبلیغات و  ؛در اوایل گ(  به شدّت به زیان ایتان اسالمی بود المللیبینفضای سیاسی 

و ضعف قوای نظامی در پیشتوی ستیع ارتش عتاق به ااک کشور بسیار مسثت بود و  هاحمایت

  .53: 2202، زکی)به نفع اود استفاده ک(د  عتاق توانست از این فضا

 وضعیت سیاسی ایران اسالمی

در زمان حمله ارتش عتاق، سااتار سیاسی و حکومتی ایتان اسالمی بعد از انقالب اسالمی 

گونه شکل ثابتی به اود نگتفته و از ثبات الزم بتاوردار در اثت گابجایی گتیانات مختلف هیچ

فته(گی در داال کشور عمالً نهادهای سیاسی را درگیت اود سااته و و  های سیاسینبود. بحتان

گانبه کامالً از بین رفته بود کارایی الزم در سااتار حکومتی بتای پاسخ به یک تجاوز همه

  .22: 2206، دولتشاهی)

 نظامی ایران اسالمی وضعیت

 ه(وز دیگت، عوامل و بود آمده وگود به کشور در که زیادی هایبحتان و انقالب نتیجه در

 در نتیجة و کتده فتار ارتش ستان از ایلی که اصوصاً  بود؛ نشده بازسازی ارتش نظامی توان
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 ستاستی حمله آغاز در کشور ل ا. بود اورده صدماتی ارتش به هم نوژه کودتای و ابا ماگتای

 در که یهایبحتان علت به دیگت سوی از و نبود دفاع بتای م(اسب نظامی توان دارای عتاق

 نقاب در ضدانقالب حتکات با همچ(ین و بود داده روی دیگت م(اان و کتدستان و اوزستان

 از نیز دنیا و م(طقه کشورهای میان در. نبود آرام و م(اسب چ(دان عمومی اوضاع کشور، مختلف

 علیه عتاق گ(  آغاز از م(طقه کشورهای از ایلی ل ا و بود شده تصویت اطتناکی چهته ایتان

 عتاق از غیته و اردن کویت، سعودی، عتبستان مصت، چون کشورهایی. کتدند حمایت یتانا

 باال گ(  اثت در نفت قیمت کهاین بتای کشورها این شتافت(د. کشور آن کمک به و کتده حمایت

 غتبی کشورهای و آمتیکا نظامی کمک سیل آن ک(ار در و دادند افزایش را اود نفت تولید نتود،

 .شد روانه کشورها آن و عتاق هب شوروی و

 عمومی ایران اسالمی وضعیت

 در و است یافته افزایش مسلحانه اوربه ضدانقالب هایگتوه هایفعالیت دوران، این در

 دوم ماهه 7 در مجموع در. ک((دمی گوناگون هایگ اریبمب و تتور به اقدام کشور ک(ار و گوشه

 اوزستان، هایبحتان تیثیت تحت که کشور مومیع اوضاع عتاق، حمله شمسی با 2253 سال

 هایبحتان امکان بود، شده تضعیف غیته و اقتصادی محاصته و ارتش توان کاهش کتدستان،

 هم مقابل گتوه دو وگود دیگت سوی از و سواتی مواد کمبود غ ایی، مواد کمبود چون دیگتی

 و امام اال و انقالب نیتوهای و هاآن دست در ارتش حاکمیت و آن اتفداران و صدرب(ی یع(ی

 آزادسازی و دشمن کتدنمتوقف گ( ، اداره اصوصاً کشور امور اداره گتوه، دو این ااتالفات

  .26: 2267)درودیان،  بود سااته روبتو اساسی مشکل با را اشغالی م(اان

 صدرهای اشغالی با فرماندهی بنیآزادسازی سرزمین

 و متدمی مقاومت با است، کتده اشغال را کشور ااک از وسیعی بخش که عتاق ارتش

 ل ا گیتد.می صورت ک(دیبه آن پیشتوی و شودمی متوقف میهن ااک در نظامی نیتوهای فعالیت

 قوا کل فتماندهی تحت شدهاشغال م(اان آزادسازی بتای اودی نیتوهای فعالیت آن، از پا

شمسی  2272 سال اول نیمه و شمسی 2253 سال دوم نیمه در هاعملیات این. شودمی آغاز صدرب(ی

 ک((ده،عمل نیتوهای ضعیف عملکتد و صحیح فتماندهی نداشتن علت به کل در. گیتدمی صورت
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 است: ااص اهمیت دارای عملیات چ(د هاعملیات این میان در. شوندنمی واقع مسثت چ(دان

 در ارتش بزرگ اتعملی شمسی اولین 2253 مهتماه 32 تاریخ در: نادری پل عملیات. 2

 تا پیشتوی عملیات این هدف شود.انجام می کشور هایستزمین آزادسازی بتای دزفول محور

 و ریزیبتنامه ضعف علت به اما بود، متز سوی آن تا عتاق ارتش تعقیب و المللیبین متزهای

  .26: 2267نداشت )درودیان،  موفقیتی شده، گتفته کار به تاکتیک

 و حمید پادگان و گفیت آزادسازی هدف با عملیات این هویزه م(طقه در :هویزه عملیات. 3

 که شد انجام ارتش توسال شمسی 2253 ماهدی 25 تاریخ در اتمشهت آزادسازی تا آن ادامه

 از ایعده و پاسدار گتدان دو و ارتش از تیپ سه عملیات این در بود. ارتش بزرگ عملیات دومین

 در عملیات. داشت(د حضور امام اال پیتو دانشجویان از ایعده و چمتان دکتت چتیک نیتوهای

 محاصته به عتاقی نیتوهای از تن 3222 حدود و شد روبتو چشمگیتی موفقیت با اول متحله

 این که شد گتفته غ(یمت به سبک سالح و امپاره نفتبت، تانک، توگهیقابل تعداد و درآمدند

 عجیبی تتس و وحشت داد، گای ایتان متدم دل در ار امید و شادی از موگی ای(که ضمن پیتوزی

 در. نکتدند عمل شدهحساب پیتوزی، دنبال به ایتان نیتوهای اما افک(د. عتاقی نیتوهای دل در را

 ای(که به بتدنپی و ایتانی نیتوهای موقعیت ش(اسایی و گدید نیتوهای واردکتدن با عتاق نتیجه

 علیتغم و آورده در اود محاصته به را ایتانی نیتوهای رند،ندا را الزم پشتیبانی ایتانی نیتوهای

 نیتوهای م(اسب، فتماندهی عدم علت به امام اال پیتو دانشجویان و گهادگت نیتوهای تالش

 هویزه سپاه فتمانده و امام اال دانشجویان و سپاهی بتادران از تن 292 و کتده نشی(یعقب اودی

 زمان این هویزه که تا و شهید شده بودند گتفته قتار قعتا محاصته در که الهدیعلم سیدحسین

  .20: 2267)درودیان،  آمد در عتاق ارتش اشغال به بود، نشده اشغال

 شتق از عتاق ارتش راندنعقب اتمشهت و آزادسازی بتای عملیات این: توکل عملیات. 2

 عملیات این در. شد اگتا ماهشهت و آبادان محور دو در شمسی 2253 ماهدی 32 در کارون

. داشت(د حضور چمتان دکتت نام(ظم هایگ(  ستاد و بسیجی سپاهی، ژاندارمتی، ارتشی، نیتوهای

 آبادان محور در اما شدند، متوقف عتاقی نیتوهای مقابل در ماهشهت محور در ک((دهعمل نیتوهای

 عملیات این کل در اام ک((د، اسیت را عتاقی نیتوهای از تعدادی و بشک((د را هاآن اال توانست(د

  .26: 2267نداشت )درودیان،  موفقیتی
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 قوا کل فتماندهی با و ارتش سوی از هم دیگتی هایعملیات شدهذکت هایعملیات دنبال به

 و عتاق با مقابله روند صدر،ب(ی سوی از گ(  بت حاکم تفکت علت به اما گتفت؛ صورت صدرب(ی

 .شد مواگه بستبن با تدری،به اشغالی م(اان آزادسازی

 در. داشت وا العملعکا به را ایتان ملت )ره  امام حضتت بست،شدن این بنبتای شکسته

 حجت اتمام ضدانقالب مسلح هایگتوه و م(افقین با انقالب کل دادستان العمل،عکا اولین

سی شم 2272 سال اتداد 20 در بود صدرب(ی به متعلن که اسالمی انقالب روزنامه سپا نموده،

 و کتد عزل قوا کل فتماندهی از را صدرب(ی )ره  امام حضتت اتداد 32 در آن دنبال به و شد بسته

 علیه عظیمی راهپیمایی به دست ایتان متدم آن از بعد چ(دی نشاند. وی گای به را فالحی تیمسار

 صدر(یب سیاسی کفایت عدم به رأی مجلا نمای(دگان از ک یتی عده نتیجه در که زدند صدرب(ی

 عزل ایتان اسالمی گمهوری ریاست از را صدرب(ی هم )ره  امام حضتت آن دنبال به که دادند

  .232: 2260کتدند )درودیان، 

 های اشغالی با فرماندهی امام اره آزادسازی سرزمین

با ع(ایت و لطف  گ(  اداره نحوه و فتماندهی در اساسی تغییتات صدر،ب(ی عزل از بعد

 و آمد وگود ت و پایمتدی متدم، اصوصاً گوانان و فتماندهی حضتت امام )ه  بهاداوند و هم

 با هاآن بیشتت همکاری و پاسداران سپاه م ل گدید نیتوهای فعالیت و حضور بتای مساعدتتی زمی(ه

 اشغالی م(اان آزادسازی بتای نظامی هایریزیاتح و اقدامات ادامه در ل ا. گتدید فتاهم ارتش

 ایتان نیتوهای و شد آزاد ماهشهت به آبادان مهم گاده شمسی 2272 سال تیتماه در. گتفت صورت

 در دشمن مقاومت آن ادامه در. بتان(د عقب نور کتاه روداانه انتهای تا را هاعتاقی توانست(د

 ای اش(ویه و نقده محور نور، کتاه اورامانات، مهم ارتفاعات آن دنبال به و شد شکسته داراوین

 بخش بزرگ عملیات چهار با آن دنبال به و شدند آزاد شمسی 2272 شهتیور و متداد یهاماه

 :شدند آزاد کشور اشغالی م(اان از وسیعی

 آبادان حصت شکستن: االئمهثامن عملیات. 2

 کارون روداانه شتق و آبادان العادهفوق اهمیت لحاظ به آزادسازی، هایعملیات ادامه در

 شکسته باید آبادان محاصته که )ره  امام سخن این گتفتن نظت در با و قهم(ط این در عملیات این
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 با که عملیات این. شد انجام شمسی 2272 سال مهتماه 5 تاریخ در ارتش و سپاه توسال شود،

 گتدان 22 مقابل در ژاندارمتی از گتدان یک ارتش و از گتدان 22 سپاه، از گتدان 27 شتکت

 252 گتفت. صورت ماهشهت به آبادان گاده و فیاضیه داراوین، حورم سه در بود؛ عتاقی نیتوهای

 و شدند آزاد آبادان ا ماهشهت و آبادان ا اهواز مهم گاده دو گمله از کشور ااک از متبع کیلومتت

  .62: 2263شد )درودیان،  اار  عتاق محاصته از هاماه از پا آبادان شهت

 :القدساتین عملیات. 3

 و سپاه همکاری با بستان م(طقه شمسی در 2272 سال ماهآبان 0 در القدساتین عملیات

 این. انجام شد عتاقی گتدان 72 مقابل در ارتش از گتدان 3 و سپاه از گتدان 32 توان با ارتش

 آزادسازی چزابه، ت(گه تصتف با گبهه گ(وب به شمال از عتاق ارتش ارتباب قطع بتای عملیات

 ایتان ااک از کیلومتت 752 آن نتیجه در که بود شده اتاحی المللیینب متز به رسیدن و بستان شهت

: 2263شدند )درودیان،  آزاد چزابه مهم ت(گه نیز و متزی پاسگاه 5 روستا، 62 بستان، شهت شامل

65.  

 :المبینفتح عملیات. 2

 وسیعی بخش آزادسازی هدف با شمسی 2272 سال آغاز روز دومین در المبینفتح عملیات

 از دزفول و اندیمشک شوش، شهتهای کتدناار  و کتاه روداانه غتب اشغالی م(اان از

 در ارتش از گتدان 25 و سپاه از گتدان 222 آن در که درآمد؛ اگتا به عتاق توپخانه آتش تیترس

 آن نتیجه در. حضور داشت(د عملیات متحله چهار ای و محور چهار در عتاقی گتدان 262 مقابل

 دزفول، شهتهای و شد آزاد دهلتان ا دزفول مهم گاده عالوه به اشغالی، م(اان از کیلومتت 3522

شدند )درودیان،  اار  عتاق توپخانه آتش تیترس از دزفول هوایی پایگاه و اندیمشک شوش،

2263 :02.  

 :اتمشهت آزادسازی و المقدسبیت عملیات. 9

 هدف با اتمشهت شمال و اهواز گ(وب م(طقه در سپاه نیتوهای مدون اتح با عملیات این

 اتداد سوم تا و شد آغاز شمسی 22/3/2272 تاریخ در دیگت م(اان و هویزه اتمشهت، آزادسازی

 قتار عتاق گتدان 322 مقابل در ارتش از گتدان 95 و سپاه از گتدان 223 آن در که کشید اول

 ا اهواز گاده کارون، روداانه زا عبور با پیوسته توانست(د متحله چهار در ایتانی نیتوهای. داشت(د
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 کامل محاصته و مختلف محورهای از اتمشهت هایدروازه به ورود با و کتده تصتف را اتمشهت

 م(ااقی همچ(ین و اتمشهت و رانده بیتون شهت از را هاآن نهایتاً اتمشهت، در مستقت عتاقی نیتوهای

 و ک((د آزاد شد،می متبع لومتتکی 5222 حدود که را هویزه شهت و حمید پادگان گفیت، چون

  .33: 2263بگیتند )درودیان،  ااتیار در را المللیبین متز از کیلومتت 202 حدود

 تنبیه متجاوز

 ناکامی مشاهده با عتاق دهد،می دست به تحمیلی گ(  تاریخ کهچ(ان اتمشهت، فتح از پا

 مقولة اتح آن حاصل هک شد البیصلح و نماییمظلوم به ناگزیت اود، نظامی تجاوز در

 . ولی با توگه به سابقه شتارت عتاق از سال 273: 2202، هدایتی) ایتان اسالمی بود افتوزیگ( 

کتدن کشور از تهاگمات آی(ده آن کشور، و مصون شمسی، ایتان اسالمی بتای ت(بیه متجاوز 2293

آمتیکا،  سوی از تاقع ارتش گستتده ااالعاتی و تسلیحاتی تجهیز و آشکار پشتیبانی رغم به

های اود در داال ااک به عملیات فارس،شوروی، کشورهای اروپایی و اعتاب حوزه الی،

ره  ضمن تبیین علت ورود به ااک عتاق از نظت سیاسی و نظامی، از ) عتاق ادامه داد. حضتت امام

تب اتمام عملیات ک(د و شالمللی استفاده میع(وان اهتمی بتای فشار به مجامع بیناین اقدام به

 داند.های به حن گمهوری اسالمی میدفاعی رزم(دگان را در ااک عتاق، پ یتش اواسته

گونه تتسیم ایشان اطاب به فتماندهان نظامی، سیاست پیشتوی در داال ااک عتاق را این

ه کار را بگیتیم. تکلیف ما این است که تا هت کجا کتکلیف ما این است که گلوی این»نمودند: 

 «گلوگیتی از این امت الزم است، پیش بتویم و تا هت کجایی که باید دفاع کتد، پیشتوی باید کتد

  .30: 2260)صحیفه امام، 

 در عاتاق فااو ب(دری تتین عملیات، شهتها توسال رزم(دگان اسالم، در مهمدر ادامة پیشتوی

  .30: 2203، ی سلیمیب() درآمد اسالم رزم(دگان تصتف به  میالدی 2305) شمسی 2279 سال

 ژانویه اول نیمه) شمسی 2275 ماه دی نوزدهم در 5 کتبالی عملیات در ادامه نبتدهای ایتان،

 دولت که شد موگب عملیات این. شد ایتان اسالمی ت بیت سود به قدرت موازنه ، میالدی 2307

 در آن آمتیکا وقت دفاع وزیت بتگت، واین. نماید دنبال گدی اوربه را« صلح استتاتژی» ریگان،

. شود پیتوز عتاق با گ(  در ایتان که اواهدنمی آمتیکا: »گفت چ(ین تهدیدآمیز با لح(ی ه(گام
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 که را آنچه هتمز، ت(گه در کشتیتانی آزادی تضمین و دریایی وآمدرفت بتای ایمآماده کامالً ما

  .263: 2267)درودیان،  «دهیم انجام است الزم

 در جنگحضور مستقیم آمریکا 
 نفع به شدت به 5 کتبالی عملیات انجام گ(  و در درگیت اتفین قوای تعادل آنکه از پا

 کتده تجدیدنظت اود استتاتژیک هایبتنامه در سابن شوروی و غتبی کشورهای شد، ت بیت ایتان

  .92: 2267)درودیان،  افزودند عتاق از اود هایحمایت دام(ه بت و

 530 قطع(امه ملل، سازمان در گستتده هایرایزنی از ا پاآمتیک اارگی سیاست دستگاه

 تصویب به آرا اتفاق به  میالدی 2306 ژوئیه 32) شمسی 2277 تیت 22 تاریخ در را ام(یت شورای

 اگتایی ضمانت ابزار ع(وانبه را تسلیحاتی تحتیم اتح تهتان، بت فشار اعمال بتای واش(گتن. رساند

در این متحله آمتیکا که ناکارآمدی عتاق را در گ(  با . کتد م(یتا شورای تسلیم ،530 قطع(امه

 دید، اود مستقیماٌ وارد عتصه نبتد با ایتان شد.ایتان می

 سپتامبت 32) شمسی 2277 سال شهتیور 22 تاریخ در واش(گتن، اصمانه بتاورد استمتار در

 دریایی نیتوی به متعلن کشتی کشور، این دریایی نیتوی کوپتتهایهلی از فتوند دو  میالدی 2306

 .دادند قتار حمله مورد قبلی هشدار گونههیچ بدون گ اری،مین اتهام به را ایتان اسالمی ارتش

 کشتی به حمله دستور شخصاً  ای(که به اعتتاف ضمن آمتیکا، وقت گمهوررئیا ریگان

 نگتان که کتد ضافها و بتد نام تدافعی اقدام یک ع(وانبه آن از است، کتده صادر را ایتانی

 قوای اقدامات، این  . متعاقب233: 2267)درودیان،  نیست ایتان گویانهانتقام تهدیدهای

 27 تاریخ در اسالمی، انقالب پاسداران سپاه دریایی نیتوی گشتی قاین پ(، به حمله با متحدهایاالت

 پاسخ در که کتدند تقغ را هاآن از فتوند سه  میالدی 2306 اکتبت 0) شمسی 2277 سال مهتماه

 .کتد ستنگون را آمتیکایی کوپتتهلی فتوند یک ایتان آن، به

 فتوردین 35 تاریخ در فارس،الی، در مین با آمتیکایی ناوهایرزم از یکی به دلیل بتاورد

 آوریل 20) شمسی 2276 سال فتوردین 33 در ، میالدی 2300 آوریل 29) شمسی 2276 سال

 ورحمله سلمان و رشادت نفتی سکوی دو به متحدهایاالت دریایی یتوین پتس(ل ، میالدی 2300

 آمتیکایی مهاگمین هدف مورد سیتی گزیته نزدیکی در ایتان نفتی چاه سه این، بت عالوه. شدند



 ترین عوام( پیروزی دفاع مقدس در مقایسه با جنگ دوم ایران و روسیهبررسی تحلیلی مهم

131 

 با ایتان دارتو  هایقاین از تعدادی درگیتی دنبال به حمله، این از پا ساعت چ(د. گتفت قتار

 ضمن آمتیکایی هواپیماهای و ناوهارزم متحده، امارات سواحل در ایدت ویلی آمتیکایی کشتی

 سبالن و سه(د گوشن، هایناوچه امارات، و ایتان مشتتک چاه حلقه یک به اسارات سااتنوارد

  .273: 2267، پژوهشکده علوم دفاعی) نمودند م(هدم را ایتان

 پایان مدبرانه جنگ
اور ها عمالً و بهعتاق به او  رسید و آمتیکاییهای آات گ( ، حمایت گهانی از در ماه

مستقیم وارد صح(ه شدند؛ سکوهای نفتی را بمباران کتدند و با هدایت هواپیماهای عتاقی، بمباران 

ها نیز ها را تسهیل کتدند و هواپیمای مسافتبتی ایتان را مستقیماً م(هدم کتدند. فتانسویکشنفت

ها نیز در ااتیار عتاق گ اشت(د و روس 3222ارد و میتاژ هواپیماهای پیشتفته سوپت استاند

تتین هواپیماهای گ(گ(ده و دورپتواز و بل(دپتواز و ... را به عتاق ارسال کتدند. کویت و مدرن

ها مواد الزم بتای سالح شیمیایی در عتبستان، سیل دالرهای اود را به عتاق روانه ساات(د. آلمانی

ها را بمباران اور وسیع، م(اان مسکونی و گبههاین امکانات، عتاق بهااتیار عتاق گ اشت(د. با 

المللی با سکوت اود، این گ(ایات را تییید کتدند. در نتیجه، گ(  کتد و مجامع بینشیمیایی می

گونه مالحظات ااالقی، کشی گستتده و بدون هیچاز حالت ابیعی اود اار  و به یک نسل

المللی، فشارهای گانبه و شدید بینهای همهود. از سوی دیگت، تحتیمانسانی، حقوقی تبدیل شده ب

 شتایطی، چ(ین بسیار زیادی در زمی(ه اقتصادی، نظامی و ... بت متدم و مسئولین ایتان وارد کتد. در

 نظام مصلحت بتاساس و دشم(ان اصمانه عملکتد گستته و هاتوائه عمن به بتدنپی با ایتان

 ام(یت شورای 530 قطع(امه رسمی اوربه شمسی، 2276 تیتماه 36 اریخت در اسالمی گمهوری

 اضمحالل و اسالمی انقالب نابودی بتای آمتیکا امیدهای عمل، این با که پ یتفت را ملل سازمان

  .20: 2205)محمدی،  گشت ییس ایتان اسالمی به نظام

 شمسی 1367حمله مجدد عراق به ایران در سال 
 ضمن آمده،پیش فضای از بتداریبهته بتای بغداد تهتان، سوی از مهقطع(ا پ یتش رغمبه

 تالش اهواز، گ(وب و اتمشهت شمال م(اان به حمله با مجزا متحله دو ای لشکت، 22 کارگیتیبه

 هاگبهه در ایتان متدم گیتچشم حضور با که داد انجام اتمشهت مجدد تصتف گهت را ایگستتده
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 .ماند ناکام هدف به دستتسی از پاسداران، هسپا هاییگان شدید نبتد و

 همکاری مشترک منافقین و عراق

رغم تیکیدات حضتت امام )ره  بت تمتکز همه امکانات و نیتوهاى داالى بت دفاع به

 هاى آغاز حمله عتاقآفتی(ی سیاسى م(افقین در داال کشور در نخستین ماهگانبه، تداوم بحتانهمه

شمسی  2272م به درگیتى مسلحانه آنان با نیتوهاى انقالب در اتداد به میهن اسالمى، ستانجا

صدر را از فتماندهى کل قوا الع کتدند و ستانجام وى به اتفاق رگوى با م(جت شد. امام )ره ، ب(ی

البان پیشین شاه به فتانسه متوارى شد و در پى آن سازمان م(افقین موگى از تتور و انفجار به امید 

  .23: 2202م گمهورى اسالمى را در ستاست کشور به راه انداات )درودیان، بتاندازى نظا

های ضدانقالب، گتوهى به نام صدر و رگوى در پاریا به همتاهى تعدادى از گتوهب(ی 

شوراى مقاومت ملى را تشکیل دادند و قصد داشت(د سازمان اود را با رژیم بع  عتاق پیوند ده(د 

  .2202)بسطامى، 

تتین متکز فعالیت سازمان قات ستکتده م(افقین با اارق عزیز، عتاق به عمدهپا از مال

م(افقین تبدیل شد. م(افقین هفده پایگاه در دل ااک عتاق و در نزدیکى م(اان متزى این کشور با 

 222ها به نام اشتف در تتین پایگاه آنایتان بتای مقابله با رزم(دگان ایتان احداث کتدند. اصلى

 تى شمال غتبى بغداد واقع شده بود.کیلومت

هایى توان اعزام گتوهعمده فعالیت این گتوهک در االل گ(  تحمیلى هشت ساله را مى

ویژه تتور رزم(دگان و فتماندهان نظامى در داال هاى تتور و اتابکارى بهبتاى انجام عملیات

اتین رادیوى ااتصاصى این ایتان، گاسوسى از تحتکات نظامى ایتان، انجام تبلیغات مسموم از 

ها دانست. های متدمى از گبههدادن حمایتالشعاع قتارسازی بتاى تحتگتوه در عتاق و نیز شایعه

اى در ک(ار نیتوهاى عتاقى داشت(د و ش(ود مکالمات نیتوهاى وابسته به م(افقین حضور گستتده

گتفت )حسی(ى، ازمان صورت میسیمی و تلف(ى نیتوهاى ایتانى بیشتت از سوى نیتوهاى این سبی

2263 :29.  

نیتوهاى سازمان با پشتیبانى ارتش عتاق، عملیاتى را با نام آفتاب در  2276در اوایل سال 

تیپ )هت  32پا از آن م(افقین با بازسازى قواى اود در قالب  م(طقه عمومی شوش انجام دادند.
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شمسی از سمت  2276سوم متداد  نفتى  در روز 252تیپ به استعداد یک گتدان م(ظم حدود 

 آباد غتب و کتند به ایتان حمله کتدند و به داال ااک ایتان پیشتوى کتدند.اسالم

شمسی عملیات متصاد با  2276متداد  7ش(به در واک(ش به این تحتکات م(افقین، روز پ(،

شمسی  2276 تدادم 6االب )ع  از سوى نیتوهاى ایتانى آغاز شد. در روز گمعه رمز یا على بن ابی

اعضاى این گتوهک تتوریستى هت آن چه داشت(د بت زمین نهاده و به داال ااک عتاق متوارى 

  .232: 2263شدند )درودیان، 

ایتان در بتابت حمله مستقیم عتاق،  سلحشور متدم پتقدرت العملعکا پی ب(ابتاین در

 .پ یتفت را باآتش شمسی 2276 سال تیت 20 در نیز دولت عتاق آمتیکا و م(افقین،

 ست پشت اسالمی با گمهوری نظام و شد بسته مقدس دفاع سال هشت دفتت تتتیب، این به

آذر  20روز  بیستم، قتن گ(  نابتابتتتین و تتیناوالنی مهار و درپیپی هایبحتان گ اشتن

عتاق کل سازمان ملل به شورای ام(یت بیگ(اه ش(ااته شده و دولت  شمسی ای گزارش دبیت 2262

ساله علیه ایتان اسالمی ش(ااته شد. این پیتوزی شیتین  0ع(وان متجاوز و آغازگت گ(  رسماً به

ها دنیا ها تالش بتای اثبات مظلومیت ملت ایتان در بتابت تجاوزی آشکار بود که سالپا از سال

  .22: 2206در بتابت آن سکوت ااتیار کتده بود )دولتشاهی، 

   در فرماندهی جنگتدابیر حضرت امام اره
. اندکتده ایفا ایتان ملت دفاع در را اول نقش امی(ی )ره  امام تحمیلی، گ(  دوران تمام در

. است بوده اثتبخش و راهگشا بحتانی، بسیار و سخت دوران این در امام )ره  رفتار و مدیتیت

 مکتب ایتان، تبیین متدم انسجام بتای فتصتی به تبدیل را گ(  دوران تمام، هوشیاری با ایشان

 در توانست(د و کتدند تبدیل مسلح نیتوهای و متدم بین در مقاومت روحیة اسالم، دمیدن دفاعی

 نیتوهای به و کمک کشور از دفاع بتای را ایتان ستاست متدم از نفت میلیون دو حدود مجموع

 مختلف مقااع در امام هایگیتیتصمیم. نمای(د اعزام هاگبهه به گ(  اول در و بسی، مسلح

 هشت از پا ایشان هم نهایت در. بود مسثت بسیار ایتان موفقیت و رزم(دگان هایپیتوزی در گ( 

 علیه گهانی هایقدرت همة بسی، زمان در را گ(  توانست(د شجاعانه تصمیمی با مقاومت سال

 .بتسان(د پایان به ایتان
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 گتفت دست به را گ(  کشتی انسکّ آنچ(ان قوا، کل فتمانده ع(وان به انقالب کبیت رهبت

 اللی کبیت امی(ی مقلدان و شاگتدان و گهاد مشتاقان حتکت مسیت در نتوانست اوفانی هیچ که

 .ک(د ایجاد

 اود سیاسی و م هبی متگعیت موقعیت و نظیتبی صالبت و اقتدار با )ره  امام حضتت

 پیتوزم(دانه تبلیغاتی، هایسازیگو تمام بتابت در زده، هم بت را غتبی حسابگتان محاسبات توانست

 در گ(  از پا دوم هفته بود داده قول اود حامیان به معدوم صدام که شتایطی در و بایستد

 به بتواند متجاوز دشمن ای(که بدون را سالههشت گ(  یک ک(د، ایتاد را پیتوزی نطن تهتان

 .ک(د فتماندهی بتسد، اود اهداف

 از پیتوی و دواته نظت حن اولیای و انبیا به همواره ح،صل در چه و گ(  در چه ره ) امام

 دادهمی تتگیح دیگتان پیش(هادی هایروش بت و دانستمی ملت رهبتی در اود سیاست را آنان

 دفاع دوران در  ع) علی بن حسین حضتت ویژهبه شیعه، امامان و پیامبتان از الگوپ یتی. است

 بوده است. انقالب رهبت فتماندهی نمودار روش(یبه مقدس،

 را بع ی تجاوزگتان بتابت در ایتان ملت هایواک(ش تحمیلی، گ(  آغاز همان از امام )ره 

 آاتت و ادا به ایمان پایة بت هاگبهه در حضور به رهبتی دعوت. نمودمی تلقی اسالمی و دفاعی

 .دشمی ش(ااته سیاسی ا دی(ی تکلیف یک ع(وانبه شانپیکارگتی و گتفتمی صورت

 گامعه بدنه به را اود دفاعی اندیشه گ( ، مطلوب فتماندهی با توانست(د )ره  امام حضتت

 گ(  و ک((د نهادی(ه را اسالم و کفت میان گ(  بتوان(د اتین این از تا تزرین نمای(د ایتان، اسالمی

 نمای(د مطتح اسالم دنیای اصوصاً گهان، ملل عمومی وگدان ارتقای ابزار ع(وانبه را سالههشت

  .33: 2202، حائتی)

بود که به  شده بیان کتاتبه مقدس دفاع در گتیان  ره) امام حضتت های دفاعیاندیشه

 هایی از آن بتای تکمیل این تحقین پتدااته شده است:نمونه

 در زندهزنده اگت بتند، دار باالی را ستمان اگت سازند، گدا را هایماناستخوان ب(دب(د اگت»

 و اسارت به دیدگانمان گلو در را مانهستی و فتزندان و زن اگت بسوزان(د، آتشمان هایشعله

  .33/9/76 ،)امام )ره  «ک(یمنمی امضا را شتک و کفت ینامهامان هتگز بتند، غارت

 و شدنمی گدا آمتیکا از اول همان بک(د، آمتیکایی صلح که اواستمی اگت ایتان ملت»
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 امتوز و کتدنمی بیتون را او گاسوسان و کتدنمی کوتاه ایتان از را دستش و کتدنمی روابال قطع

 لکن روند،می ک(ار صدام ام ال و صدام ک(د، دراز آمتیکایی صلح به را دستش اگت هم

 آمتیکایی اتح که بپ یتیم را صلحی توانیمنمی ما. شوندمی معتکه وارد آمتیکایی مستشارهای

  .2/7/2273)امام )ره ، « اواهیممی ما که را چیزهایی آن بپ یتد تواندنمی صدام و دارد

ک(یم و پیتوزی ما زمین مبارزه میما بتای میهن عزیزمان تا شهادت یکایک سلحشوران ایتان»

  .392: 2260)صحیفه امام،« حتمی است

هایی که در گ(  تحمیلی و یورش غیتانسانی به ایتان، با دولت کافت بع  من به همه دولت»

ک(م که عالوه بت ا الن الهی و ک((د، چه همکاری تبلیغاتی و چه نظامی... ااطار میکاری میهم

های اود و ارتش نیتوم(د کشور اسالمی ما غافل نباشید و ن(  ابدی از گزای عاگل به دست ملت

  .373: 2260)صحیفه امام،  «اود را به هالکت نکشید

 خودباوری و نفساعتمادبه
 دفاع کوران در ما. است بوده اودباوری و نفااعتمادبه تقویت مقدس، فاعد مهم بتکات از

 ویژهبه ا اود هایتوانم(دی بت تکیه با و ک(یم باور را اود باید که رسیدیم نتیجه این به مقدس

 مختلف هایعتصه در گ(  از بعد اودباوری، این تیثیت. نماییم اداره را کشور ا اداگو گوانان

 .داشت ایفزای(ده نمود دفاعی، نوین هایف(اوری و ادیاقتص اگتماعی،

 به و بایستیم اود پای روی باید که رسیدیم نتیجه این ساله بههشت مقدس دفاع و گ(  در

 کتد. مبارزه هاابتقدرت و هاقدرت تمامی علیه سال سالیان توانکه می یافتیم دست اودباوری این

  رها ماما حضرت دیدگاه از تحمیلی جنگ ماهیت
 :بود مشخصه سه دارای  ره) امام دیدگاه از ایتان علیه عتاق گ(  ماهیت

 کفت و اسالم گ( . 2

 دشمن و ندارند عقیده اسالم به هااین که دانیممی و ش(اسیممی را عتاق بع  حزب ما»

 تانای مسلمان ملت بت را گ(  این حسین صدام و دان(دمی اویش راه اار را اسالم و انداسالم

 عامقتل به و ک((دمی حاصل انحتاف کتیم قتآن و اسالم اصول از که را کسانی ما. کتد تحمیل

 گ(  دارید اسالم حف  بتای ا رزم(دگان ا شما و... دانیمنمی مسلمان را پتدازندمی مسلمانان
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)صحیفه  «.است شده واقع کفت مقابل در تمامه به اسالم االن اسالم؛ نابودی بتای صدام و ک(یدمی

  .52: 2260امام، 

 باال و حن گ( . 3

 ظلم مقابل در ما و انقالبی؛ ا اعتقادی هایارزش گ(  است، اعتقاد گ(  گ( ، این»

  .333: 2260)صحیفه امام، « ایمایستاده

 دفاعی گهاد. 2

 با ابتدایی گ(  دفاع، گز و دهدمی ادامه ادا بتای است، کتده قیام ادا بتای ایتان»

  .70: 2260)صحیفه امام،  «کتد نخواهد کاهیچ

 وتحلی(بحث و تجزیه
 علمای هایحمایت بت تکیه با متدم هایسازیاز حماسه یکی روسیه و ایتان هایگ( 

 که است آن گتدد،می مشخص روس و ایتان هایگ(  از آنچه. بود هاروس علیه م هبی

 نیتوهای همچ(ین و م هبی علمای و متاگع هب هاروس با مقابله و کشور از دفاع بتای شاهفتحعلی

 نیتوهای به گ(  نیازهای به توگه با تقلید متاگع و علما. گتدید متوسل عشایت و ایالت متدمی

 در متاگع گهتبدین. پتداات(د گهاد حکم صدور به گ( ، هایگبهه از بیشتت پشتیبانی و متدمی

 با مبارزه به اسالمی کشور از صیانت بتای را متدم و نموده موعظه را متدم عموم م(ابت، و مساگد

 علما راه(مایی و هدایت با اسالمی ایتان متدین متدم نیز مقدس دفاع در. نمودندمی تتغیب هاروس

 انسجام و وحدت حف  با و الهی انگیزه و ایمان به متکی اراده با کتدند ثابت  ره) امام اصوصبه

 تدابیت با حتی. رسیدند پیتوزی به و داد تغییت را اویش تتوان ستنوشمی ملی، همبستگی و درونی

 .نبود کار در گهادی حکم و بود شده اعالم کفایی واگب هاگبهه در حضور  ره) امام

: داشت اارگی و داالی عامل دو در ریشه روس، و ایتان دوم گ(  در ایتان ناکامی علت

 و متدم به اعتماد گایبه انگلستان ویژه به گان،بیگان بت ایتانی دولتمتدان و شاه تکیه اارگی نظت از

 گ(  درگیت اود که ه(گامی تا فتانسه و انگلیا. بود هاآن م هبی روحیه از م(اسب بتداریبهته

. شد تمام ایتان ضتر به که کتدند م(عقد ایتان با قتاردادهایی دروغین هایوعده با بودند، روسیه با

 نیز ایتان دشمن به حتی و کتده االی شانه بود، زمان آن هایرتابتقد پشتیبانی به نیاز هتگاه
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 در ایگبهه توانستمی که داشت اهمیت وقتی تا اارگی هایقدرت نظت از ایتان. کتدند کمک

 قدرت یک هتگاه. دارد مشغول را آن نیتوهای از توگهیقابل بخش و بگشاید روسی حتیف بتابت

 کم یا سااتنا( ی گهت نیتویی ع(وانبه ایتان از کتد،می اطت احساس روسیه ناحیه از اروپایی

. کتدندمی رها اود حال به را ایتان شد،می رفع اطت هتگاه و کتدمی استفاده اطت آن کتدناثت

 عبتت درس آن از که بود قاگار دوره رگال از کسی کمتت اما افتاد، اتفاق بارها و بارها سیاست این

 و فتمودند اعالم را غتبی نه و شتقی نه مهم موضوع انقالب، اوایل در  هر) امام حضتت ولی. گیتد

 به اتکا بدون پیتوزی به و دید را وابستگی عدم نتیجه و ایستاد اود پای روی هازمی(ه همه در ملت

 .کتد پیدا دست اارگی هایقدرت

 اگت اعلم همکاری و حضور و بومی نیتوهای شجاعت همه آن وگود با داالی، زمی(ه در

 کتد،می ارتش تقویت و عمومی بسی، در گ اریستمایه صتف را اود تالش ایتان دولت

 بود؛ ارتش وضع ایتان داالی ضعفنقطه تتینمهم که چتا. آوردمی دست به بسیاری هایموفقیت

 کتدند،می حکومت اود ایل بت هتکدام که اوانین. نداشت وگود م(ظمی ارتش زمان آن در

 این اغلب که ده(د قتار متکزی حکومت ااتیار در را نیتوهایی گ(  ه(گام به داشت(د وظیفه

 نموده احساس را م(طقه در نیتوها االء اوبیبه نیز هاروس. بودند پتاک(ده و ندیدهآموزش نیتوها

 و بود مدرن و پیشتفته هایسالح فاقد ایتان نظامی نیتوی همچ(ین. زدندمی حمالت به دست و

 هشت و اسالمی انقالب آغاز در البته. نماید ایستادگی هاروس نظامی قدرت مقابل در نتوانست

 دوم گ(  زمان از بدتت ایلی نظامی و اقتصادی سیاسی، نظت از کشور وضع نیز مقدس دفاع سال

 نتیجه در و نداشت هم را گ(  به ورود بتای عملی و ذه(ی آمادگی ایتان حتی. بود ایتان با روسیه

 بازسازی ارتش نظامی توان ه(وز بود، آمده وگود به کشور در که زیادی هایحتانب و انقالب

 به هم نوژه کودتای ماگتای نتیجه در و کتده فتار ارتش ستان از ایلی که اصوصاً بود؛ نشده

 نظامی توان دارای عتاق ستاستی حمله آغاز در کشور ل ا. بود اورده زیادی صدماتی ارتش

 م(اان و کتدستان و اوزستان در که هاییبحتان علت به دیگت سوی از و دنبو دفاع بتای م(اسب

 عمومی اوضاع کشور، مختلف نقاب در ضدانقالب حتکات با همچ(ین و بود داده روی دیگت

-بهته شتایال آن از ایتان ااک در پیشتوی بتای عتاق رژیم و نبود آرام و م(اسب چ(دان کشور

 .کتد را کافی بتداری
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 هایستزمین آزادسازی بتای و نشد تحمیل ایتان به گ(  روس، با ایتان دوم گ(  در

 اعیان، رگال، از مجلسی شاهفتحعلی متدم، با هاروس بدرفتاری و ایتان علیه روسیه اول گ( 

 به روسیه با گ(  ادامه یا صلح درباره تا داد تشکیل را عشایت و ایالت ستان ستداران، روحانیان،

 هتگز گ(  تحمیل ولی شد؛ تحمیل اسالمی ایتان به گ(  مقدس دفاع در اما .بپتدازند مشورت

 .ک(د تسلیم به مجبور را نظام نتوانست

 اود ستزمین از دفاع و ادا به عشن با متدم و علما فقال روس، و ایتان دوم گ(  در

 اود حکومت تتبیش هتچه گستتاندن و ثتوت و مقام و گاه عشن به درباریان ولی گ(گیدند،می

 انگیزه اما شد. متعدد هاینشی(یعقب و هاشکست باع  ایتان سپاه در دوگانگی این و گ(گیدندمی

 رضای بتای ت(ها آنان بلکه نبود؛ مادی هایانگیزه مقدس، دفاع در اسالمی ایتان رزم(دگان همه

 به مقدسدفاع  سال هشت در هاآن پیتوزی علت ع(صت، همین. نهادندمی اطت عتصه به پا الهی

 .آیدمی شمار

 در ولی کتد،می استفاده زمان آن متعارف هایسالح از دشمن روس، و ایتان دوم گ(  در

 هایسالح از ها،ابتقدرت اهدایی هایسالح تتینپیشتفته بت عالوه عتاق ایتان، علیه عتاق گ( 

 تتینقوی توانستمی آن از استفاده متحله هت که کتد استفاده شیمیایی گازهای مان(د غیتمتعارف

 .درآورد زانو به را کشورها

 در ولی داشت، قتار ایتان بتابت در روسیه نام به کشور یک فقال روس، و ایتان دوم گ(  در

 همه مقابل در امکانات کمتتین با که داشت(د قتار رزم(دگانی گ(  این سوی یک در مقدس دفاع

 .ایستادند مقاومت به گهان

 بسی، روس با گ(  بتای را هاآن متدم، در علما مع(وی نفوذ روس، و ایتان دوم گ(  در

  ره) امام مع(وی روح این مقدس دفاع در. بود انگیزشگفت گ( ، این از متدم حمایت و کتدمی

 فقال  ره) امام رزم(دگان که تفاوت این با ولی آورد،می گ(  عتصه به را ک یتی گمعیت که بود

 هیچ مکتر هایشکست به توگه با شد باع  امت همین و گ(گیدندمی تکلیف انجام بتای فقال و

 اما. کتدند اعالم را گ(  پایان مقتدا و امام که زمانی تا نک(د تتک را گ(  هایگبهه ایرزم(ده

 صح(ه شکست، از بعد شد باع  و بودند آمده نتیجه کسب بتای متدم روس، و ایتان گ(  در

 .نمای(د اضافه گ شته هاین(  به دیگتی ن(  و ک((د تتک را گ( 
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 قفقاز در ایتانیان فشانیگان رغمعلی ایتان، علیه روسیه دوم گ(  در که گوی(دمی محققین

 ملت به را سختی هایشکست وابسته، دولتمتدان ایانت و قاگار دربار ناکارآمدی آذربایجان، و

 را مقدس دفاع سال هشت و یاسالم انقالب تاریخ اگت که صورتی در. کتد تحمیل ایتان مقاوم

...  و معاند و معار  سیاسی احزاب البان،سلط(ت م(افقین، توسال را روزانه هایایانت ک(ید متور

 توانستمی گ(  و انقالب اول دولتمتدان ایانت حتی و کتد احساس آسانی به توانمی را

 تمام با رزم(دگان ولی ،شود اسالمی نظام سقوب حتی و ایتان از اوزستان گدایی موگب راحتیبه

 .نگ اشت(د هم عقب قدم یک حتی شتایال آن

-می متدم افزونروز انسجام و پیوند عامل و داشت وگود که عاملی تتینمهم مقدس دفاع در

 به روز را ایشان رهبتی حول متدم اتحاد حلقه که بود  ره) امام حضتت فتماندهی و رهبتی شد،

 مجاهد محمد سید مان(د علمایی ای(که با روس و ایتان دوم گ(  در ولی کتد؛می تتت(  روز

 .اوردنمی چشم به وحدت و انسجام و پیوند آن داشت(د، حضور گ(  در  اصفهانی)

 به رسیدن تا گ(  ادامه بتای امکانات بسی، اویش، قااع رهبتی با مقدس دفاع در امام

 روسیه بتابت در ایتان شکست هایعلت از یکی ولی کتدند، ت بیت و تقویت را قبول قابل اینتیجه

 بود نگتان دانست؛می سلط(ت بتای اود احتمالی رقیب را میتزا عباس شاه، فتحعلی ای(که بت عالوه

 همین به. شود تبدیل سلط(تی تخت و تا  مدعی به و یابد قدرت حد از بیش میتزا عباس مبادا که

 بتای را زمی(ه و نپ یتفت را روسیه و ایتان هایگ(  بودگه تیمین اصلی مسئولیت هتگز او سبب

 باع  دیدگاه همین و ک(د مهار را میتزا عباس هایالبیگاه تا کتد فتاهم شاهزادگان میان رقابت

 .است بوده گ(  در امکانات بسی، عدم

 گ(  زمان در ویژگی این و بود داده اسالمی ایتان ملت به اداوند که ارزشم(دی ویژگی

 مجموعه هدایت در  ره) امام هوشیاری و استقامت فتماندهی، نداشت، وگود وسر و ایتان دوم

 صادر دستوری یا و فتمودمی را مطلبی بزرگوار آن وقتی. است مقدس دفاع در درگیت تشکیالت

 از و گان و دل از ادعا، هتگونه فاقد بسیجی فتد آن تا فتماندهی هایرده باالتتین از نمودند،می

 اتفاق بسیار. باات(دمی گان و ست راه این در و رفت(دمی دستور این انجام دنبال به اعتقاد روی

 و امام یاد ،«شود حف  باید گزایت» ،«شود شکسته باید آبادان حصت» مان(د امام )ره  پیام که افتادمی

 ستنوشت ها،روحیه در تحول ایجاد با و شده ت(گ(اها از نجات باع  بزرگوار، آن دیدار وعده
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 .دادمی تغییت اسالمی ایتان نیتوهای نفع به را عملیات

 هتگز نیتوهایش از بتای اسارت با حتی امتش، تحت نیتوهای با  ره) امام قلبی رابطه

 هایزندان در سال چ(دین او یاد و نام با و نکتدند ایانت شانفتمانده به هتگز آنان. نشد گسسته

 اود ارادت از ایذره و کتدند سپتی را اود دگیزن روزهای تتینسخت عتاق بع  رژیم مخوف

 و متدم از معدودی بین فقال قلبی رابطه این روس و ایتان دوم گ(  در اما نشد؛ کاسته ایشان به

 .نداشت(د را ارتباب این درباریان با متدم و داشت وگود علما

 و نستنتوا در اودباوری متدم، به نسبت  ره) امام حضتت فتماندهی اصوصیات از یکی

 ایتان شدهمحاصته ملت اتف، یک در که نابتابتی گ( . بود مستکبتان دنیای بتابت در مقاومت

 مالی، سیاسی، هایحمایت از م(دیبهته با عتاق بع  کشور دیگت، اتف در و داشت قتار

 یتدر نها المللی؛بین مسثت هایسازمان و ایفتام(طقه ای،م(طقه هایقدرت ااالعاتی و تجهیزاتی

 این به را ایتان ملت آمد، حاصل ایمان قدرت پتتو در که پیتوزی این شد. اتم ایتانیان پیتوزی به

 است، مقدس دفاع دوران پایدار آوردره که ایتان ملت «اودباوری. »«توانیممی» ما که رساند باور

 بتکاتش و آثار  ،گ( از پا دهه دو به نزدیک اول در ،«توانیممی ما» عمل و اندیشه در تجلی با

 آه(  اسالمی، انقالب فتزانه رهبت دل(شین فتمایش به امتوز اگت گتدد.می آشکار و ظاهت روز هت

 اودباوری همان در ریشه وضعیت این شود،می ش(یده کشور در ملی عزت و پیشتفت اوش

 .دارد مقدس دفاع دوران

 و بایستیم؛ اود پای روی یدبا گتفتیم یاد که بود گ(  در که فتمودند بزرگوارمان امام

 و رسیدیم اودباوری به رهگ ر این از و کتدیم توکل ادا بت و ایستادیم اود پای روی حقیقتاً

 کم چیزی پیشتفته کشورهای از و هستیم توانا و قادر کاری هت انجام بتای گوییممی امتوز اگت

 دفاع دوران آوردره (وانعبه است، بزرگ با نعمتی که را آمدهدست به وضعیت این نداریم،

 .کتد م(تقل بعد هاینسل به و داشته پاس باید مقدس

 نظامی، لجستیکی، امکانات تمام و واداشته واک(ش به را دنیا امام، دست به گ(  فتماندهی

 بود باور این بت دنیا که چتا کتد؛ ایستادگی متد یک مقابل در... و  تبلیغاتی اقتصادی، ای،ماهواره

 .زندمی هم بت گهانی معادالت تمام سواتهدل عارفی فتماندهی با ( گ این که

 بی(یممی ک(یم، مقایسه اایت سال دویست اول در ایتان تاریخ با را اسالمی انقالب تاریخ اگت
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 تتقوی متاتببه ایتان هایدولت که هاییدوران در صدام، از تتضعیف متاتب به دشم(انی هتگاه

 .است شده میهن گدا از هایی بخش کتدند، حمله ما به بودند میاسال گمهوری دولت از

 نیازیبی احساس ایتان، و روسیه دوم گ(  در شکست اصلی عامل: گوی(دمی موراین

 در درباریان و میتزا عباس. بود گ(  در ک((دهشتکت مجتهدان و علما از درباریان و میتزا عباس

 را اود یافت، دست گیتیچشم هایپیتوزی به ایتان سپاه آنکه از پا دوّم، گ(  نخست متحله

 در نشود، تمام علما نام به پیتوزی ای(که بتای و کتدند احساس نیازبی علما آفتی(ینقش و حضور از

 به علما وقتی. یافت دست پیتوزی به روس سپاه و کتدند انگاریسهل یا و ایانت شوشی قلعه فتح

 هاآن علیه را اود یافتهسازمان حمله کتدند، اعتتا  و شدند آگاه دسیسه این از مجاهد سید ویژه

 به متدم بین گسست بیشتتین شوم حتکت این و ش(اساندند؛ شکست عامل را هاآن و کتدند شتوع

 بهتهبی متدمی بال(ده و زای(ده نیتوی از را ایتان سپاه و آورد پدید را حکومت و علما رهبتی

 حمله هم م(افقین و داد رخ صدرب(ی توسال هااتفاق ینا هم مقدس دفاع زمان در. ساات

 علما از تبعیت به متدم ولی کتدند، شتوع علما و انقالب نیتوهای علیه را اود یافتهسازمان

 و کتدند تقدیم نیز زیادی شهدای و ن(شست(د عقب قدم یک حتی  ره) امام حضتت اصوصبه

 یک گ شت از پا ک((دهایته هایپیتوزی هانآ به مقدس دفاع در استقامت این پاس به اداوند

 از شدهاشغال روستاهای و شهتها اراضی، اک ت ماه 3 از کمتت ایفاصله در و داد وقایع این از سال

 .شد گتفته بازپا عتاق

 ولیعهدی شدنش(ااته رسمیت به و گ(  یافتنپایان به ت(ها گ( ، اواات در میتزا عباس

 م(اان همه واگ اری و تتکمانچای قتارداد انعقاد در کهچ(ان کتد؛می فکت هاروس گانب از اود

 .نداد راه اود به تتدیدی هیچ هاروس به قفقاز

 در چه  ره) امام حضتت ولی داشت، نظت فتانسه و انگلیا پشتیبانی به همیشه قاگار حکومت

 در اود سیاست را آنان از پیتوی و دواته نظت حن اولیای و انبیا به همواره صلح، در چه و گ( 

 از الگوپ یتی. است دادهمی تتگیح دیگتان پیش(هادی هایروش بت و دانستمی ملت رهبتی

 روش(ی به مقدس، دفاع دوران در  ع) علی بن حسین حضتت ویژهبه شیعه، امامان و پیامبتان

 .است بوده انقالب رهبت فتماندهی نمودار

 اراضی از متبع کیلومتت هزار شصت و صدیک قتیب به روسیه، و ایتان دوم گ(  در
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 اانات تتکمانچای، قتارداد ای و رفت دست از بود واقع قفقاز در که ایتان پتگمعیت و حاصلخیز

 ولی. شد گدا ایتان از تالش سوم دو و نخجوان شتوان، و مغان از بخشی و اردوباد م(اان ایتوان،

 .نتفت دست از کشور ااک از سانتیمتت یک مقدس دفاع در

 و پیتوزی بتای بتداشتن دعا دست ک(ار در عملیات آغاز با که بود فتماندهی  ره) راحل امام

 نیتوهایش تکبیت با آنان، پیام به با ارسال و کتدنمی غفلت آن فکت از ایلحظه نیتوهایش، فتح

 .کتدمی همتاهی شدهتعیین پیش از اهداف به رسیدن تا را آنان و کتدمی هم(وایی
 

 تتین عوامل پیتوزی دفاع مقدس در مقایسه با گ(  دوم ایتان و روسیهای مهممقایسه دولگ

 دفاع مقدس دوم ایران و روس جنگ مؤلفه ردیف

 توکل 2

 به پشتیبانی قاگار اتکا حکومت

 و ها از گمله انگلیاابتقدرت

 فتانسه

 توکل حضتت امام )ره  همواره

 حن بود اولیای و انبیا به ادا و

 لیاقتی حاکمان وقتبی هدایت و رهبتی 3
رهبتی و فتماندهی مدبتانه و 

 هوشم(دانه حضتت امام )ره 

 نفااودباوری و اعتمادبه 2
اودباوری  و نفاعدم اعتمادبه

 متدم ایتان

اودباوری متدم  و نفااعتمادبه

 «توانیممی ما»ایتان و تقویت باور 

 در بین متدم

 امضای معاهده 9
تتکمانچای در  نن(گی معاهده

 میالدی 2030سال 
 ای تحمیل نشدمعاهده

 شدن شهتهاسقوب و گدا 5

 ایتوان، ، ااناتقفقازم(طقه 

 مغان از بخشی و اردوباد م(اان

 سوم دو و نخجوان شتوان، و

 شد گدا ایتان از تالش

 شهتی از ایتان گدا نشد

 اعتماد نظام حاکم 7
 ایتانی دولتمتدان و اعتماد شاه

 انگلستان ویژهنگان، بهبیگا بت

 اعتماد به نیتوهای متدمی و

 روحیه از م(اسب بتداریبهته

 هاآن م هبی
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 وحدت و همدلی 6

 فتماندهان انگاریسهل ایانت و

 م(طقه و حکام هایاان گ( ،

 نواحی

همدلی متدم و مسئولین و 

 گ(  فتماندهان

 رفتن بخشی از ستزمیناز دست 0

 هزار شصت و صدقتیب به یک

 اراضی از کیلومتت متبع

ایتان از  پتگمعیت و حاصلخیز

 ایتان گدا شد

 از کشور ااک از سانتیمتت یک

 نتفت دست

 نقش علما در رویارویی با دشمن 3
صدور فتوای گهاد و تتغیب 

 هاروس با مبارزه متدم به

 راه(مایی ماتدم توساال و هدایت

باتای   ره) اماام اصاوصبه علما

 دفااااااع از کشاااااور و انقاااااالب

کفااایی باادون  صااورت واگااببه

 گهاد صدور حکم

 در رویارویی با دشمن متدم نقش 22
 بسی، متدمی توسال علما و

 و عشایت گتفتن ایالت ادمت به

 بااه متکاای اراده حضااور مااتدم بااا

 حفاا  باا و الهاای انگیازه و ایماان

 و درونااای انساااجام و وحااادت

های حان ملی در گبهه همبستگی

 دو علیااه باااال )حضااور حاادود

 متدم در گ(   از نفت ونمیلی

 ارتباب علما و نظام حاکم 22

نیازی درباریان از احساس بی

ها علما و مجتهدان و ح ف آن

 از صح(ه گ( 

مساائولین و فتماناادهان همااواره 

علما و روحانیون را بااور داشات(د 

بخشااااااای و و نقاااااااش روحیه

هااا را در صااح(ه بخشاای آنانگیزه

 دانست(دگ(  ضتوری می

 دن و در دام افتادناورفتیب 23
 هاانگلیسی در دام شاهفتحعلی

 افتاد

صدر و حضتت امام فتیب ب(ی

 م(افقین را نخورد

 ش(اات دشمن 22
 سپاه نیتوی و توان بتآورد عدم

 دشمن

بتآورد دقیقی به لحاظ ِعده و 

 عُده از دشمن داشت(د

 وضعیت ارتش 29
م(ظم و بدون  فقدان ارتش

 و تهپیشتف هایتجهیزات و سالح

نظامی  در ابتدای گ(  وضع

 نظامی بد بود و توان کشور
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 بود، ایلی نشده بازسازی ارتش مدرن

کتده و  فتار ارتش ستان از

زیادی دیده بود؛  صدماتی ارتش

ولی به متور این وضعیت درست 

شد و ارتش و سپاه تا پایان 

گ(  به امام و انقالب وفادار، 

 مسمن و متعهد بودند.

 ایت فتماندهانتدبیت و در 25
 هایتدبیتیبی و ضعف

 میتزاعباس

تدبیت و درایت درست فتماندهان 

 در صح(ه گ( 

 میتزاعباس استبداد و اودرأیی مشورت و همفکتی فتماندهان 27
همفکتی و مشورت فتماندهان 

 با مسئولین و نیتوهای متخصص

 داالت بیگانگان 26
 داالت و انگلیا دولت دسیسه

 کشور آن گاسوسان

عدم اگازه به بیگانگان به داالت 

 در امور سیاسی و نظامی

 ایانت و گاسوسی به نفع بیگانگان 20

از  شماری گاسوسی

 دولت بتای م(طقه غیتمسلمانان

 روس

 م(ااااااافقین، هااااااایایاناااااات

 سیاساای احاازاب البان،ساالط(ت

 و دولتمااتدان معانااد و معااار 

 گ(  و انقالب اول

 یتتگیح م(افع شخصی به م(افع مل 23

میتزا در قبال به رسمیت عباس

شدن ولیعهدی اود، ش(ااته

ن(گین تتکمانچای را  معاهده

 پ یتفت

م(افع ملی در اولویت بود و 

کا به م(افع شخصی فکت هیچ

 کتدنمی

32 
بسی، امکانات و پشتیبانی از گ(  و 

 نظامیان توسال نظام حاکم

نظامیان و  امور به عدم رسیدگی

به ااات پشتیبانی از گ(   عدم

 و درباریان ورزیغت 

 میتزاعباس با کارگزاران

 قااع ره  با رهبتی) حضتت امام

گ(  را اولویت اول  اویش،

دانست(د و همه امکانات کشور می

گانبه از بتای پشتیبانی همه را

 گ(  بسی، کتده بودند

 اتحاد و همدلی در بین درباریان 32
 درباریان و بتادران اصومت

 وی اب میتزاعباس

ره ، ) با هدایت حضتت امام

وحدت و همدلی در بین 

 زدمسئولین مو  می
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33 
تغییت و گابجایی در فتماندهی 

 نیتوهای نظامی

عدم تغییت در فتماندهی قوای 

های رغم ایانت نظامی به

 میتزاعباس

تغییت در فتماندهی کل قوا 

 صدرواسطه اثبات ایانت ب(یبه

 ت(بیه متجاوز 32
ی ت(بیه روسیه فتصتی بتا

 ع(وان متجاوز پیش نیامدبه

هایی ایتان با انجام سلسله عملیات

در داال ااک عتاق و تصتف 

شهت فاو درصدد ت(بیه متجاوز 

 بتآمد

 متدم انسجام 39
وحدت  و انسجام و عدم پیوند

 متدم در بین

متدم حول  و اتحاد انسجام

 امام حضتت فتماندهی و رهبتی

  ره)

 اسالم دفاعی تمسک به مکتب 35
 دفاعی عدم پیتوی از مکتب

 اسالم
 اسالم دفاعی پیتوی از مکتب

 مقاومت روحیه 37
 در مقاومت عدم وگود روحیه

 قوای نظامی و متدم بین

 بین در مقاومت وگود روحیه

 مسلح نیتوهای و متدم

36 
پ یتی نظام الگوپ یتی و تبعیت

 حاکم در گ( 

عدم وگود الگوی م(اسب بتای 

 کم در پیشبتد گ( نظام حا

 امامان و پیامبتان از الگوپ یتی

 بن حسین حضتت ویژهبه شیعه،

 مقدس دفاع دوران در  ع) علی

30 
مب(ای دعوت از متدم بتای حضور 

 هادر گ(  و گبهه

 به درباریان از متدم دعوت

بتای کسب  ها،گبهه در حضور

آوردن غ(ائم فتوحات و به دست

 گتفتمی صورت

 حضور به ز متدمرهبتی ا دعوت

 ادا به ایمان پایه بت ها،گبهه در

 گتفتمی صورت آاتت و

33 
نگتش حاکمان، علما و متدم نسبت 

 به حضور در گ( 

 و ادا به عشن با متدم و علما

 اود ستزمین از دفاع

 بیشتت بتای و متدم گ(گیدندمی

 بودند، ولی آمده نتیجه کسب

 و مقام و گاه عشن به درباریان

 بیشتت هتچه ستتاندنگ و ثتوت

 گ(گیدندمی اود حکومت

نبود و  مادی متدم و انگیزه علما

 عتصه به پا الهی رضای بتای

نهادند و حضور در می اطت

 دی(ی تکلیف یک ع(وانگ(  به

 .شدمی ش(ااته سیاسی ا
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 های بکار رفتهنوع سالح 22
 هایسالح از استفاده دشمن

 متعارف

استفاده از  بت عتاق عالوه

 اهدایی هایسالح تتینشتفتهپی

 هایسالح از ها،ابتقدرت

 گازهای مان(د غیتمتعارف

 کتد. استفاده شیمیایی

 کشورهای اتف گ(  22
 در روسیه نام به کشور یک فقال

 داشت قتار ایتان بتابت

 قتار ایتان مقابل گهان در همه

 داشت(د

 درباریان با ارتباب متدم 23
 ندرباریا با ارتباای بین متدم

 نداشت وگود

 با  ره) امام قلبی حضتت رابطه

 امتش تحت نیتوهای

 

 گیری:نتیجه

 دفاع کوران در ما. است بوده اودباوری و نفااعتمادبه تقویت مقدس، دفاع مهم بتکات از

 ویژهبه ا اود هایتوانم(دی بت تکیه با و ک(یم باور را اود باید که رسیدیم نتیجه این به مقدس

 مختلف هایعتصه در گ(  از بعد اودباوری، این تیثیت. نماییم اداره را کشور ا اداگو گوانان

رغم همه مقدس به  دفاع .داشت ایفزای(ده نمود دفاعی، نوین هایف(اوری و اقتصادی اگتماعی،

مشکالت و نامالیمات، انقالب نوپای اسالمی را بیمه و بسیاری از حقوق مسلّم ایتان را تیمین نمود. 

ین این مقاومت ضمن تضمین استقالل و تمامیت ارضی کشور، به مظلومان و مستضعفان همچ(

دهد که گهان درس مقاومت در مقابل استکبار گهانی را داد. نتای، حاصل از پژوهش نشان می

ها، رهبتی و فتماندهی حضتت امام )ره  و اودباوری متدم توکل به ادا به گای اتکا به ابتقدرت

آی(د و این مهم باع  شده است تتین عوامل پیتوزی در دفاع مقدس به شمار مین مهمع(واایتان به

که استکبار گهانی در مقطع ک(ونی بتای عدم تهاگم، سخت از توکل به ادا، رهبتی و فتماندهی 

 شدت وحشت و هتاس دارد.و اودباوری متدم به  العالیمدظله) ایامام اام(ه

 ااود سیاسای و ما هبی متگعیات موقعیات و نظیاتبی صاالبت و اقتادار با )ره  امام حضتت

 پیتوزم(دانه تبلیغاتی، هایگوسازی تمام بتابت در زده، هم بت را غتبی حسابگتان محاسبات توانست

 بایستد.
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 از پیتوی و دواته نظت حن اولیای و انبیا به همواره صلح، در چه و گ(  در چه ره ) امام

 دادهمی تتگیح دیگتان پیش(هادی هایروش بت و دانستمی ملت رهبتی در اود سیاست را آنان

 دفاع دوران در  ع) علی بن حسین حضتت ویژه به شیعه، امامان و پیامبتان از الگوپ یتی. است

 بوده است. انقالب رهبت فتماندهی نمودار روش(ی به مقدس،

 را بع ی تجاوزگتان تبتاب در ایتان ملت هایواک(ش تحمیلی، گ(  آغاز همان از ره ) امام

 آاتت و ادا به ایمان پایه بت ها،گبهه در حضور به رهبتی دعوت. نمودمی تلقی اسالمی و دفاعی

 .شدمی ش(ااته سیاسی ا دی(ی تکلیف یک ع(وانبه شانپیکارگتی و گتفتمی صورت

دا بود؛ ره  و رزم(دگان به ا) ها، توکل حضتت امامدر دفاع مقدس به گای اتکا به ابتقدرت

های استکبار و حمایت و پشتیبانی دل به همیشه قاگار روسیه حکومت و ایتان دوم گ(  ولی در

اواغیت دواته بود که این موضوع این پیام را دارد که تکیه به قدرت الیزال الهی همیشه پیتوزی 

نخواهد به دنبال دارد و بالعکا تکیه به غیت ادا نتیجه شومی گز شکست و ذلّت چیزی در پی 

 داشت.

 حف  با و الهی انگیزه و ایمان به متکی اراده با از بترسی دو گ(  این نتیجه حاصل شد که

 تتین دشم(ان فائن آمد و ستنوشتتوان بت ستسختمی ملی، همبستگی و درونی انسجام و وحدت

 رسید. پیتوزی به و داده تغییت را اویش

 که ایتان ملت «اودباوری. »«توانیممی» ما که رساند باور این به را ایتان ملت مقدس، دفاع

 نزدیک اول در ،«توانیممی ما» عمل و اندیشه در تجلی با است، مقدس دفاع دوران پایدار آوردره

 فتمایش به امتوز اگت گتدد،می آشکار و ظاهت روز هت بتکاتش و آثار گ( ، از پا دهه دو به

 شود،می ش(یده کشور در ملی عزت و پیشتفت اوش  آه( اسالمی، انقالب فتزانه رهبت دل(شین

 .دارد مقدس دفاع دوران اودباوری همان در ریشه وضعیت این

 و بایستیم؛ اود پای روی باید گتفتیم یاد که بود گ(  در که فتمودند بزرگوارمان امام

 و سیدیمر اودباوری به رهگ ر این از و کتدیم توکل ادا بت و ایستادیم اود پای روی حقیقتاً

 کم چیزی پیشتفته کشورهای از و هستیم توانا و قادر کاری هت انجام بتای گوییممی امتوز اگت

 دفاع دوران آوردره ع(وانبه است، بزرگ با نعمتی که را آمدهدستبه وضعیت این نداریم،
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 .کتد م(تقل بعد هاینسل به و داشته پاس باید مقدس

د که بتای پیتوزی و غلبه بت دشم(ان باید قوی شویم و بترسی تحلیلی این دو گ(  نشان دا

ها و استعدادهای داالی را داشتن به بیتون باید به داال نظت داشته باشیم و ظتفیتگای چشمبه

 بتداری ک(یم.های متدمی و گوانان به بهتتین شکل ممکن بهتهببی(یم و بش(اسیم و از ظتفیت
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