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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 IranRussia 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.
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چکیده
ستزمین گمهوری اسالمی ایتان باه دلیال موقعیات اساتتاتژیکی ااود همیشاه ماورد اماع کشاورهای قدرتم)اد
قتارگتفته است .این امت در اول تاریخ به شکلهای ،مختلف صورت پ یتفته است .متیسفانه هتکدام از آنها با تجزیاه
قسمتی از ااک ایتان همتاه بوده و ن)گی را بت پیشانی تاریخ این ملت نشانده است .اگتچه در اک ت گ)

های گ شاته،

متدم با همتاهی علما و صدور حکم گهاد با گان و دل از کشور دفاع کتدند؛ اما در نهایت قسامتی از اااک واان باه
دست بیگانه افتاد .در آاتین امعکاری به اااک ایاتان اساالمی باتای گاداکتدن اوزساتان ،دفااع بینظیات ماتدم باه
فتماندهی حضتت امام (ره در اول هشت سال گ)

تحمیلای ،باهرغم هماه مشاکالت و نامالیماات ،انقاالب نوپاای

اسالمی را بیمه و بسیاری از حقوق مسلّم ایتان را تیمین نمود .همچ)ین این مقاومت ،ضمن تضامین اساتقالل و تمامیات
ارضی کشور به مظلومان و مستضعفان گهان ،درس مقاومت در مقابل استکبار گهانی را داد.
این پژوهش با بترسی مهمتتین عوامل پیتوزی دفاع مقدس در مقایسه با گ)
پاسخ به این سسال است که مهمتتین عوامل پیتوزی دفاع مقدس در مقایسه با گ)

دوم ایتان و روسیه ،در پی یافتن
دوم ایتان و روسیه کداماند؟ بتای

این م)ظور پژوهش حاضت به شیوهای علمی و با بهتهگیتی از نقطهنظت کارش)اسان و ابتگان این حوزه و با تحلیل م)اابع
گتدآوریشده صورت گتفته است.
بتای پاسخ به سسال تحقین ،ابتدا گ)
مهم تتین عوامل شکست در گ)

دوم ایتان و روسایه و دفااع مقادس ماورد بترسای قاتار گتفات ،ساپا

ایتان و روسیه و پیتوزی در دفاع مقدس ارزیابی شد .در پایان کلیه عوامل پیاتوزی

در دفاع مقدس به روش دلفی مورد تجزیهوتحلیل قتار گتفت .یافتههای پژوهش نشان میدهد که توکل به ادا بهگای
اتکا به ابتقدرتها ،رهبتی و فتماندهی حضتت امام (ره  ،اودباوری متدم ایتان بهع)وان مهمتتین عوامال پیاتوزی در
دفاع مقدس به شمار میآی)د .همچ)ین یافتهها نشان میدهد کاه اساتکبار گهاانی در مقطاع ک)اونی باتای عادم تهااگم،
سخت از توکل به ادا ،رهبتی و فتماندهی امام اام)های و اودباوری متدم بهشدت وحشت و هتاس دارد.
کلید واژهها :پیتوزی ،دفاع مقدس ،گ)

دوم ایتان و روسیه.
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مقدمه
های ایتان و روسیه ،نامی است که به دو گ)

بزرگ باین ایاتان و روسایه تازاری در

گ)

زمان پادشاهی فتحعلیشاه قاگار داده شده است .این گ)

ها با شکست ایتان از روسیه پایان یافت

و بخشهای بزرگی از م)طقه قفقاز ایتان به قلمتو روسیه پیوست.
با سقوب صفویان و روی کار آمدن افشاریان و زندیان ،از تسلال حکومت متکزی بات م)طقاه
قفقاز کاسته شد و حکمتانان آن م)طقه ،با مشاهده ضعف حکومت ایتان و به دلیل حف م)افع اود
به سمت قدرت نوظهور شمالی گ ب شدند .با به قدرترسیدن قاگارها که ااتح و نقشاه درساتی
بتای تعامل با اوانین این م)طقه ،بهویژه اوانین گتگساتان و آن ساوی ارس نداشات)د؛ گ)

هاای

ایتان و روس با حمله روسیه به م)طقه قفقاز در سالهای  2022تا  2030میالدی شکل گتفته اسات.
بت اثت این گ)

ها معاهدههای ن)گین گلستان در سال  2022مایالدی و تتکمانچاای در ساال 2030

میالدی تحمیل و قفقاز بهکلی از ایتان گدا شد.
بعد از انعقاد معاهده ن)گین گلستان ،چون ااتالفات متزی بین دو کشور حال نشاده باود؛ تاا
سال  2392قمتی گهگاه نیتوهای روسیه م)ااقی از ااک ایتان را مورد تجاوز قاتار مایدادناد .تاا
ای)که در این سال گوگچه توسال روسها تصتف شد و گهات پاساخ باه ایان عمال ساتان کشاور
تصمیم به گ)

گتفت)د و بدین تتتیب گ)

های دوم ایتان و روسیه آغاز و تا سال  2392قمتی به

اول انجامیاد و در شاعبان هماان ساال باه علات شکساتهای پایدرپای کاه باه ایاتان وارد آماد،
فتحعلیشاه باالگبار تن به انعقاد معاهده ن)گین دیگتی به نام تتکمانچای داد و تسلیم شتایال ذلیالنه
آن شد.
اما در هشت سال گ)

که از سوی اساتعمارگتان باه وسایله کشاور عاتاق از ساال  2253تاا

 2276شمسی به ایتان اسالمی تحمیل شد؛ هیچ معاهده ن)گی)ی پ یتفته نشد ،تمامیات ارضای ایاتان
اسالمی حف شد ،انقالب اسالمی بیمه و راه تتقی و اودکفایی هموار گشت.
اما باید بتگستگی و دراش)دگی دفاع مقدس را در اصوصایت ممتااز رهباتی و فتمانادهی
فقیه عادلی همچون امام (ره و توکل و ایمان قلبی متدم به اداوناد و اعتمادباهنفا و اودبااوری
متدم دانست.
در گ)

بود که یاد گتفتیم باید روی پای اود بایستیم و حقیقتاً روی پای ااود ایساتادیم و
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بت ادا توکل کتدیم و از این رهگ ر به اودباوری رسیدیم و اگت امتوز میگوییم بتای انجام هات
کاری قادر و توانا هستیم و از کشورهای پیشتفته چیزی کم نداریم؛ ایان وضاعیت بهدساتآمده را
که نعمتی با بزرگ است ،بهع)وان رهآورد دوران دفاع مقدس باید به نسلهای بعد م)تقل کتد.
روایی و پایایی تحقین حاضت ریشه در چهار محاور (ارزش واقعی ،کااربتدیبودن ،تااداوم و
مبت)ای بت واقعیتبودن دارد که توسال گاوبا و لی)کلان پیش)هاد شده است.

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطالعات
سؤال اصلی:
مهم تتین عوامل پیتوزی دفاع مقدس در مقایسه با گ)

دوم ایتان و روسیه ،کدام است؟

ابزار گردآوری اطالعات:
ااالعات مورد نیاز تحقین از اتین مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با کارش)اسان تیمین شاده
است .بتای گمعآوری ااالعات از مصاحبه بدون سااتار و یادداشتبتداری استفاده شده است تاا
مصاحبه شوندگان آزادی عمل بیشتتی داشته باش)د و بتوان)د آزادانه در اااتاف موضاوع صااحبت
ک))اد .این روش رای،تتین روش مصاحبه در تحقیقات کیفی اسات.
نمونه گیتی با روش مبت)ی بت هدف بوده و کسانی که دارای تجتبه کافی در این زمی)اه و نیاز
حاضت به شتکت داوالباانه در تحقین بودند بهع)وان نموناه انتخااب شده و نموناهگیاتی تاا اشاباع
دادهها ادامه پیدا کتد.
نوع تحقیق:
به دلیل ای)که نتای ،حاصله مورد نیاز نسل های ک)ونی و آی)ده کشور اسات ،لا ا ناوع تحقیان
کاربتدی بوده و با استفاده از ااالعات بهدستآمده از مطالعات و نظتات کارش)اسان ،م)اسبتتین
روش تحقین در این تحقین ،کیفی است.
روش تجزیهوتحلیل دادهها:
بتای تجزیهوتحلیل دادهها از روش دلفی استفاده میشود .بعد از تجزیهوتحلیل ،نتای ،م)طقای
از مباح

در چارچوب بح

و نتیجهگیتی به سسال اصلی پاسخ داده میشود.
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چارچوب نظری و ادبیات تحقیق
الف تعاریف عملیاتی
امام اره :
م)ظور حضتت امام امی)ی رحمه اهلل علیه ،ب)یانگ ار گمهوری اسالمی ایتان است.
ایران:
در این تحقین م)ظور از ایتان ،کشور ایتان قبل از انقالب اسالمی است.
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

میشد.
جنگ ایران و روس:
در این تحقین م)ظور گ)

دوم ایتان و روسیه است که م)جت به معاهاده ن)گاین تتکمانچاای

شد.

ب مبانی و مفاهیم نظری
بررسی تاریخی:
گ)

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

گلستان ،گهگاه تجاوزهایی از سوی روسها به ایتان صورت مایگتفات .در هماین زماان معاهاده
ستّی بین دولت انگلیا و دولت روس بت ست م)طقه شتق به امضاء رسید که دولت روس را مختار
نمود هت اقدامی میاواهد در ممالک شتق انجام دهد (اباابایی. 233 :2262 ،
در سااال  2392قمااتی (دوازده سااال پااا از پایااان گ)

هااای دوره اول دوباااره روسهااا

تجاوزات اود را آغاز کتدند و به بهانه ای)که اراضی گوگچه ایتوان بات ابان قاتارداد گلساتان باه
روسیه تعلن دارد و دولت ایتان ه)وز نمای)دهای باتای تعیاین متزهاای تاالش نفتساتاده ،تحتکاات
نظامی اود را شتوع نمودند و تهدید کتدند که اگت ایتان م)اان یادشده را به زبان اوش واگا ار
نک)د ،به ضتب شمشیت اواه)د گتفت .م اکتات بهگایی نتسید و اوشایالیهاای فتحعلیشااه و
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اعتماد او به انگلستان نیز کارساز نشد (کمالی. 0 :2207 ،
در سال  2392قمتی قوای روس ،گوگچه را تصتف کتد .دولت ایتان نسبت به این تصاتف
و بدرفتاری با مسلمانان آنجا شدیداً اعتتا

کتد؛ اما اشونت روسها در رفتار و گفتگوی اود با

ایتانیان و اابار وحشت)اکی که از زگت و شک)جه اهالی مسلمان قفقاز به پایتخات مایرساید ،باعا
بتوز هیجان عمومی در تهتان گتدید .در این زمان فتحعلیشااه باهناچار مجلسای از رگاال ،اعیاان،
روحانیون ،ستداران ،ستان ایالت و عشایت را تشکیل داد تا درباره صلح یا ادامه گ)

باه مشاورت

بپتدازند (ساپهت . 325 :2226 ،اک ات حضاار باتای دلاوشای شااه و بادون در نظتگاتفتن شاتایال
نامطلوب ایتان ،رأی به گ)

دادند.

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

در

تاریخ  2392قمتی با هجوم ایتان به ایتوان آغااز شاد .ساپاهیان ایاتان از متزهاایی کاه در معاهاده
گلستان تعیین شده بود ،گ شت)د و سپاهیان روس را درهم کوبیدند .هجوم سپاهیان ایتان ،روسهاا
را عقب راند و شکستهای مهمی بت آنها وارد کتد (اگاللی. 36 :2262 ،
ایتانیان بیشتت نواحی ازدسترفته معاهده گلستان را پاا گتفت)اد و روسهاا باا دادن چهاار
هزار کشته ،ایالت شکی و شیتوان را تخلیه کتدند؛ شهتهای ل)کتان و سالیان نیز آزاد شد .به دلیل
این ناکامیها ،امپتاتور روسیه یتملاوف فتماناده ساپاه قفقااز را بتک)اار و باهگای وی پاساکویچ را
م)صوب کتد (عبداهلل یف. 252 :2257 ،
با فتماندهی پاسکویچ ،حمالت تعتضی ارتش روسیه به قلعههای نظامی ایتان آغاز گتدیاد و
از اواات سال  2393قمتی عملیات گ)گی به نفع روسیه او گتفت و پیشتوی روسها آغااز شاد.
نیتوهای ایتان در دو گبهه قتاباغ و ایتوان تحت فشار سخت سپاه تزاری قتار گتفته بودند .اانهاا
و حکام نواحی م کور بهرغم تمایلی که به ایتان نشان داده بودند ،ایانت ورزیدند و ااود را زیات
پتچم روس کشیدند (پ)اهی سم)انی . 263 :2267 ،روسها بهتدری ،بت ستزمینهای متعلن به ایاتان
غلبه کتدند و به تتتیب شهتهای گ)جه ،ایتوان ،نخجاوان و قلعاه عبااسآبااد را اشاغال کتدناد .باا
تسخیت ایتوان ،پاسکویچ لقب ایتوانسکی یافت (افشار یزدی. 279 :2250 ،
پیشتوی قوای نظامی روس در متحله دوم گ)

ها به حدی بود که متجاوزان ضمن عباور از

شهتهای قفقاز و روداانه ارس ،شهتهای مهم ست راه ،چون اوی و دهخوارقان و بهتبع آن ،متناد
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و قتاچه داغ و مشکینشهت و ستاب و گتمتود را هم باه تصاتف در آوردناد (وثاوق. 55 ،2250 ،
قشون روس در عت

راه از غارت و چپاول م)اان اشغالی دریغ نمیکتد ،بهاوری کاه در اردبیال

اشیاء نفیسی را که از زمان شاه عباس در آرامگاه شیخ صفی وگود داشت ،تصاحب و باه مساکو و
پتتزبورگ حمل کتدند .متکز فتماندهی شاهی که تا آن زماان در سالطانیه باود ،باه محاض ورود
نیتوهای روس به شهتهای شمالی ،از سلطانیه به تهتان م)تقال گتدیاد و م)تظات وصاول گازارش از
عباس میتزا شد.
ارتش ضعیف ایتان نتوانست با سپاه روسیه بتابتی ک)د و ارتش تزار همچ)ان به پیشتفت اود
ادامااه ماایداد .وقتاای سااپاهیان روس عااازم تبتیااز شاادند ،ایاان شااهت در دساات والاای بیلیاقاات آن،
آصفالدوله اائن بود .وی از شدت تتس ،متواری شد و بدینسان تبتیز هم باه آساانی باه دسات
روسها افتاد و غارت شد .سقوب تبتیز ،گ)

روس با ایتان را وارد متحله گدیدی کتد .فتماناده

قشون روس (ژنتال پاسکوویچ درصدد تصتف تهتان بتآمد؛ اما امپتاتور روسیه ،تزار نیکالی اول
به او دستور داد که همانگا متوقف شود و عهدنامهای با ایتان به امضا بتساند (امین ریاحی:2260 ،
 . 226پیش)هاد صلحی که از اتف روسها در سقوب تبتیز ارسال شد ،مورد اساتقبال عبااس میاتزا
قتار گتفت (ورگاوند. 299 :2260 ،
در همین زمان ،انگلیا نیز به اقتضای مصالح اود به تالش افتاد و مصمم شد که امت صلح را
تستیع ک)د؛ به همین گهت با عباس میتزا وارد گفتگاو شاد .شاهت دهخوارقاان را پاساکویچ باتای
م اکته تعیین کتد و ستان دو کشور در آنجا حضور یافت)د و م اکتات آغاز شد (انصااری:2293 ،
. 70
در مجلااا ما اکتات دهخوارقااان ،پاسااکویچ قااتار صاالح را بااه واگا اری ایاااالت ایااتوان،
نخجوان ،ماکو ،تالش و مغان و پتداات بیست کتور اشتفی از اتف ایتان مشتوب کتد و ستانجام
به پانزده کتور تومان راضی شد تا فقال شهتهای این اتف رود ارس را تخلیاه ک)اد .عبااس میاتزا
موضوع را به شاه گزارش داد .شاه از این پیش)هاد ساخت بتآشافت و دساتور تجهیاز قاوا را صاادر
کتد .سفیت انگلایا در تهاتان باا آگااهی از شکسات ما اکتات دهخوارقاان گهات حفا م)اافع
انگلستان و گهت حفا ه)دوساتان ،باه درباار فتحعلیشااه شاتافت و شااه غضاب)اک را راضای باه
پتداات غتامت کتد؛ با این تفاوت کاه قاول داد کاه میازان غتامات را باه ده کاتور تقلیال دهاد؛
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ب)ابتاین با وساات سفیت انگلیا مقتر گتدید که م اکتات صلح مجادداً آغااز شاود و ایانباار در
قتیه تتکمانچای انجام شود .در پایان م اکتات اوالنی ،مبلغ غتامت هماناور کاه سافیت انگلایا
قول داده بود 22،کتور معادل  5میلیون توماان تعیاین گتدیاد کاه قبال از امضاای معاهاده بایاد باه
روسها داده میشد (هوش)

مهدوی. 327 :2279 ،

گهت پتداات این اسارت ،ایتان میبایست کاه تاا  37رمضاان  2392قماتی ،یع)ای ظاتف
مدت  53روز هشت کتور از ده کتور غتامت را نقاداً بپاتدازد؛ ولای چاون پتدااات ایان مبلاغ از
اتف ایتان در این مدت کوتاه غیتممکن بود ،یاک ضاتباالگل نیاز باتای ایاتان تعیاین گتدیاد.
بهاوری که در فصل سوم همین قتارداد آمده است که اگت مبلغ فوق که هشت کتور است تا روز
پانزدهم صفت  2399قمتی تسلیم نشود ،تماام والیات آذربایجاان از ایاتان انفصاال دائمای اواهاد
یافت .در همین فصل نیز قید شده است که اگت هفت کاتور از ااتف ایاتان پتدااات شاود ،هماة
آذربایجان در مدت یک ماه تخلیه و به ایتانیان واگ ار میشود ،بهگز قلعه و والیت ااوی کاه تاا
پایان وصول کتور هشتم در ااتیار لشکت روس باقی اواهد ماند (قاضیها. 30 :2263 ،
در این زمان عباس میتزا به سبب بیماری از پاسکویچ اواست تا تبتیز را است )ائاً تخلیه نمایاد
تا او قادر باشد در اانه اود به معالجه بپتدازد .پاسکویچ نیز اواسته وی را پا یتفت و شاهت تبتیاز
در ششم رمضان  2392قمتی از قوای روس تخلیه شد .با پتداات کتور هفتم توسال فتحعلایشااه،
ارومیه نیز از رهن اار شد و فقال اوی در رهن روسیه باقی ماناد .تهیاه یاک کاتور بااقیماناده
گهت آزادسازی اوی ،عباس میتزا را سخت گتفتار ساات .در این بتهه به ناچاار پاای انگلساتان
به میان آمد و از مبلغ مزبور ب)ا به تعهدی که داشت ،دویست هزار توماان پتدااات نماود و عبااس
میتزا همچ)ان درصدد تهیه  222هزار تومان باقیمانده بود تاا ای)کاه حادوداً در محاتم  2395قماتی
یکصد هزار تومان از کتور هشتم باقی بوده است .در این زمان به ناچار مقداری گواهت باه ارزش
یکصد و بیستوپ) ،هزار تومان بهع)وان وثیقه یکصد هزار تومان کستی کتور هشتم به روسها
سپتده شد و اوی تخلیه گتدید.
گهت آزادنمودن گواهتات از رهن روسیه ،قتار بت این گتدید که معادل بخشای از یکصاد
هزار تومان باقیمانده کتور هشتم ،غله به روسیه تحویل گتدد .کتور نهام نیاز قاتار شاد باه اقسااب
پ)،ساله پتداات شود و کتور دهم هم از اتف امپتااور بخشیده شد (قائممقامی. 302 :2252 ،
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مفاد معاهده ترکمانچای
ستانجام در دهم فوریه  2030میالدی بتابت با پ)جم شعبان  2392قمتی (اول اسف)دماه 2327
شمسی عهدنامهای که ستنوشت ایتان را ای مدت یک قتن بعد ،یع)ی سقوب حکومت تزاری
روسیه تعیین میکتد ،در تتکمانچای به امضا رسید (حیدری. 00 :2202 ،
مفاد معاهده تتکمانچای عبارت بود از :اساتتداد اساتای ایاتان ،پتدااات غتامات گ)ا

باه

دولت روسیه ،اگازه عبور و ماتور کشاتیهای تجااری روس در دریاای مازنادران ،حان قضااوت
ک)سولی به روسیه ،تخلیه تالش توسال سپاه ایتان و واگ اری ایتوان و نخجاوان باه ملکیات مطلقاه
روس ،تییید ولیعهدی عباس میتزا و به رسمیتش)ااتن سلط)ت ایتان در صورتی که ولیعهد به ایان
مقااام بتسااد .مطااابن ذیاال ایاان معاهااده ،در صااورت ارتکاااب گااتم توسااال اتباااع روس در ایااتان،
دادگاههای ایتان حن کوچک تتین داالتی را نداشت)د (کاپیتوالسیون  .از دیگت مفاد ایان معاهاده،
تحمیل معاهده تجاری بت ایتان بود که ابن فصل اول آن ،اتباع روس در همه گای ایتان میتوان)اد
تجارت ک))د و در صورت وفاات ،اماوال م)تقلاه و غیتم)تقلاه آنهاا ،بادون هایچ ماانعی از احکاام
والیات متعلن به دولت روس است (امی)ی و ابوالحسن شیتازی. 220 :2203 ،
سرزمینهای از دسترفته ایران
در گ)ا

دوم ایاتان و روساایه ،قتیاب بااه یکصاد و شصات هاازار کیلومتتمتباع از اراضاای

حاصلخیز و پتگمعیت ایتان که در قفقاز واقع بود از دست رفت .ای قتارداد تتکمانچای ،ااناات
ایتوان ،م)اان اردوباد و بخشای از مغاان و شاتوان ،نخجاوان و دو ساوم تاالش از ایاتان گادا شاد
(میتس)جتی. 2203 ،
نقش علما در رویارویی با دشمن
یکی از پدیدههایی که دور دوم گ)

ها ی ایتان و روسیه را نسبت به نبتدهای پیشین ایتانیان

تا حدود زیادی متمایز میساات ،نقش پت رن

علما در این گ)

بود .دولت ایتان که سخت در

ت)گ)ا بود بت آن شد که با پشتیبانی عالمان دین از این گتداب سهمگین به درآید و با انگیزشای کاه
عالمان در متدم پدید میآوردند در گ)
ایااتان در گ) ا

از آن استفاده ک)د .از دساترفتن بخاش گساتتدهای از

اول ایااتان و روس ،زیاات ساالطه و ساایطته کفاات درآماادن شااهتها و سااتزمینهای
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مسلماننشین و ابتهای ناگواری که به علما میرسید ،سبب گتدید که روحانیون در نگتانی شدید
به ست بتند و در پی چاره کار باش)د و بتای گشودن این گته کور به تالش بتایزند .از همین رو در
فاصله کوتاهی ،اراده و انگیزه بازپاگیتی ستزمینهای اشاغالی در عزمای مشاتتک میاان عاوام و
نخبگان ،گامه عمل پوشید و دور دوم گ)

های ایتان و روس را ایتانیان آغاز کتدند .هتچ)د باید

توگه داشت که قدرت پیشرونده روس ،ولو ایتانیان گ)

را آغااز نمیکتدناد ،دیات یاا زود راه

اود را بهسوی ارس میگشود (شمسایی. 0 :2232 ،
فتحعلیشاه بتای گ)
گ)

به علما متوسل گتدید تا فتوایی از آنها در ماورد گهااد بگیاتد و باه

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

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.
آقا سید محمد اصفهانی ،مجتهد وقت که بعدها به سید محمد مجاهاد معاتوف شاد (باماداد،
 32 :2262با فضالی عظام ،حاگی مال محمد گعفت و آقاا ساید نصاتاللّه اساتتآبادی و حاا ساید
محمد قزوی)ی و سید عزیز اللّه االش و بسیاری از علما و فضاالی هات بلاد وارد اردوی فتحعلیشااه
شدند .این علما با ورود به دربار شاه ،او را به دلیل تعت
با فتوای گهاد به قطع رابطه با روسیه و اعالم گ)

روسها به گان و مال و ناموس مسلمانان

واداشت)د (هدایت. 6525 :2202 ،

ماه محتم و شهادت ساالر شهیدان بهتتین زمان بود که علما از آن بهته بتند و متدم عالقهم)د
و عاشن و شیدای امام حسین (ع را به دفاع از ستمدیدگان و اسیتان در دست روسها بتانگیزان)د و
بتای دفاع از عقیده و متام و ستزمین اود ،به نبتدی شجاعانه وادارند.
علمایی مان)د آاوند مال احمد نتاقی و گ)اب آاوند مال محمد مامقانی بعد از ذکات مصایبت
حضتت سیدالشهداء ،متدم را به گهاد تتغیب کتدند و متدم دساته دساته و فاو فاو از مجلاا
وعاااظ بتااسااته بااه ااادمت نایبالساالط)ه آمااده ،اظهااار شااوق و بیباااکی از کشتهشاادن و کشااتن
میکتدند (ذاکتی. 209 :2202 ،
نقش مردم در رویارویی با دشمن
در گ) ایتان با روس ،بسی ،نیتوها به دو صورت نظام وظیفه عمومی توسال دولت و بسی،
متدمی توسال علما صورت میگتفت.
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عباسمیتزا بتای ای)که بتواند در مقابل روسها مقاومت نماید در ابتدا از نیتوهای رسمی و
نظامی استفاده میکتد ،ولی با توگه به قدرت بتتت نظامی روسها ،ناچار به استفاده از نیتوهای
غیتنظامی شد .وی فتمان نظام وظیفه عمومی را به تمام نقاب کشور صادر نمود .در نتیجه ،نیتوهای
متدمی باالاص متدم آذربایجان با هم متحد شدند و داوالبانه در گ)

ها ،رشادتهایی از اود

نشان دادند .عباسمیتزا همچ)ین بتای دفاع از کشور ،ایالت و عشایت را به ادمت گتفت .نیتوهای
ایالت در ک)ار نیتوهای متدمی به مبارزه با روسها پتداات)د (وقایعنگار. 07 :2273 ،
یکی از مسثتتتین عواملی که عباسمیتزا در تهیی ،قشون و بتانگیختن و تشوین ابقات متدم
بتای شتکت در گ)

ها و گمعآوری لشکتیان از نقاب مختلف کشور انجام داد ،استفاده از نفوذ

علما در متدم بود .نیتوهای م هبی به میان ایالت و عشایت میرفت)د و متدم را بتای گ)

با روس

بسی ،میکتدند.
در ای گ)

دوم ایتان و روس ،نیتوهای متدمی تیثیت بسزایی داشت)د و بتای دفاع از گان و

مال و ناموس در قشون عباسمیتزا حاضت میشدند .بهع)وان نمونه ،متدم ایتوان باا توگاه باه ای)کاه
وسیله دفاع نداشت)د ،با چوب و بیل به دفاع پتداات)د (وقایعنگار. 336 :2273 ،
کنارهگیری علما از جنگ
در گ)

دوم ایتان و روس ،دو گتوه و با دو هدف با روسها میگ)گیدند :علما و متدم با

عشن به ادا و دفاع از ستزمین اود و عباسمیتزا و درباریان به عشن گاه و مقام و ثتوت و
گستتاندن هتچه بیشتت حکومت اود.
دنیامداران و رهبتان آنان که فتماندهی قشون ایتان به عهده آنان بود ،به این فکت فتو رفت)د
که علما با این شکوهآفتی)ی ،زمام امور را در دست اواه)د گتفت و آنان را از گاه و مقام و
قدرت به زیت اواه)د آورد .از این روی در آن ه)گامه بزرگ که سپاه ایتان به سکوی پیتوزی باال
میرفت ،گلسه های ستّی بین دنیاالبان و فتماندهان سپاه روس بتقتار شد و اتف روس که از
گزارشها دریافته بود عباسمیتزا نگتان گایگاه اود پا از پدر است و با توگه به نقشآفتی)ی
علما این نگتانی بتای او بیش تت شده و افزون بت بتادران ،علما رقیب گدی و قدرتم)د او اواه)د
بود؛ پیش)هاد دادند سپاه ایتان را دچار شکست ک)د تا سلط)ت او پا از پدر از سوی روس تضمین
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شود .عباسمیتزا پ یتفت و آن صح)ه ن)گین را به بار آورد.
علما از این می سوات)د که متدم با آن همه شور و هیجان و بتاساس وظیفه شاتعی و دی)ای و
بتای دفاع از ستمدیدگان در ب)د روس و متزهای ایتان ،پا به عتصه گ)
نیز با آن سن باال و پیتی در میدان حاضت شاده و در گ)ا

گ اشت)د و ااود آنهاا

شاتکت کتدهاناد ،امّاا بیبتنامگیهاا،

بیتدبیتیها ،سهلانگاریها و از همه دردناکتت ایانتها و گاهالبیها و رقابتها ،کار را به ای)جا
رساند و قشون ایتان چ)ین ساده شکست اورد و شتم)ده و ستافک)ده عقبنشی)ی کتد.
پا از شکست سپاه ایتان در گ)جه و شوشی ،علما بهویژه سید مجاهد به این نتیجه رسیدند
که عباسمیتزا و درباریان در پشتیبانی از متدم و ستزمینهای اشغالی صادق نیست)د و عباسمیتزا از
روی عمد در گشودن و به چ)

گتفتن قلعه شوشی کوتاهی ورزیده و این فالکت را بتای سپاه

ایتان به بار آورده است تا پیتوزیهای دراشان سپاه به نام اسالم و علما تمام نشود و آنان در
حاشیه قتار بگیتند و بهع)وان قهتمان گ)

ش)ااته نشوند.

عباسمیتزا و درباریان وقتی که فهمیدند علما و سید مجاهد به نیتن

هاا و دسیساههای آناان

پی بتدهاند ،چاره کار در این دیدند آن بتگ دیگت از دسیسه اود را نیز رو ک))د و به علما باهویژه
سید مجاهد آزار و اذیات بتساان)د و شکسات در گ)ا

را باه گاتدن ساید مجاهاد بی)دازناد و باا

اگیتکتدن اوباش و به بهانههای واهی کاری ک))د که علما تاب نیاورند و گبهه را تتک گوی)د.
این دسیسهها باع
در گ)

شد تا متدم تبتیز به ااات کشتهشدن چ)د تن از سادات و فتماندهان تبتیز

گ)جه به روی علما بهویژه سید مجاهد حساس شدند و به آنان تاوهین کتدناد و آناان را

عامل این گ)

و کشتهشدن سادات و فتماندهان میدانست)د .از این روی با ای)که شااه از علماا باه

ااات این بتاورد دور از ادب متدم دلجویی کتد و دلجویی شاه سبب گتدید متدم آرام بگیتناد؛
ولی آنان گبهه را تتک کتدند.
غافل از ای)که متدم شهادتالب و کسانی که از گاان و ماال گ شاته و در دفااع از اساالم و
ستزمین اود بهپا ااستهاند ،هیچگاه چ)ین رفتاری را انجام نمیده)د .نمیتاوان گفات ای)اان ماتدم
بودند؛ متدم بارها وفاداری و همپیمانی و همتاهی و همگامی اود را با علما اعاالم کاتده بودناد و
علما را بسان نگین در حلقه اود داشت)د (ذاکتی. 233 :2202 ،
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دالی) شکست ایران از روس
 .2به گفته تاریخنویسان ،چ)انچه مشی سیاسی فتحعلیشاه در گتیان گ)
او به سادگی تمام به دام ت)یدهشده انگلیسیها نمیافتاد ،بیگمان گ)

تغییت نمییافت و

ها ستنوشت دیگتی

مییافت.
 .3عدم بتآورد توان و نیتوی سپاه دشمن.
 .2احساااس بینیااازی عباااسمیتزا و درباریااان از علمااا و مجتهاادان شااتکتک))ده در گ) ا
(ذاکتی. 233 :2202 ،
 .9فقدان ارتش مدرن (آه)گتان. 33 :2200 ،
 .5ایانت و سهلانگاری فتماندهان گ)

و اانهای م)طقه.

 .7اار شدن متدم غیور تبتیز و شهتهای پیتامون آن از صاف مادافعان باه اااات ساتمها و
بیدادگتیها.
 .6ضعف و بیتدبیتیهای عباسمیتزا و ایانت و یا کوتاهی وی در گتفتن قلعه شوشی.
 .0اودرأیی و استبداد عباسمیتزا در هدایت گ)

و رایزنینکتدن با آش)ایان به ف)ون نظامی

و آگاهان سیاسی و سیاستمداران غیت وابسته.
 .3دسیسه دولت انگلیا و داالت گاسوسان آن کشور در امور سیاسی نظامی کشور.
 .22گاسوسی شماری از غیتمسلمانان م)طقه بتای دولت روس.
 .22عباسمیتزا در اواات گ)

 ،ت)ها به پایانیافتن گ)

و به رسمیت ش)ااتهشدن ولیعهادی

اود از گانب روسها فکت میکتد .چ)انکه در انعقاد قتارداد تتکمانچای و واگ اری همه م)ااان
قفقاز به روسها ،هیچ تتدیدی به اود راه نداد (آه)گتان. 33 :2200 ،
 .23بتای از کارش)اسان ،علت شکست ایتان در گ)

های دوره دوم را «اسّت فتحعلیشاه

در رسیدگی به امور نظامیان» و عدم ارسال کمک از تهتان و غت ورزی درباریان و کارگزاران
در بتاورد با عباسمیتزا (رقابت شاهزادگان بتای تصاحب مس)د ولیعهدی و تعیین ژنتال
پاسکوویچ بهع)وان افستی اشن به فتماندهی قوای نظامی روس میدان)د .حامد الگار معتقد است:
سبب شکست عباسمیتزا در گ)

ایتان و روس ،پیش از آنکه تفوّق روسها باشد ،اصومت

بتادران عباسمیتزا با وی و نیز تشکیالت نادرست اوست و همین دو سبب ،موگب شکست او شد
(الگار. 236 :2275 ،
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گویا ادامهیافتن گ)

و ناتوانیهای نظامی ایتان در مقابل تجهیزات مدرن نظامی روس با

اسّت شاه و عدم کمک مالی او به سپاه عباسمیتزا همتاه شد و زمی)ه پ یتش مجدد صلح و در
نتیجه واگ اری امتیازات بیشتت به دولت روس فتاهم آمد .البته در این مقطع از گ)

 ،بتاالف

روزهای او گیتی نبتد ،مک دونالد و چ)د تن افست انگلیسی که به ع)وان مستشار نظامی ایتان،
همه گا در میدانهای گ)

همتاه شاه و ولیعهد بودند ،آنان را به ادامه گ)

و نپ یتفتن صلح

تحتیک میکتدند (نفیسی . 292 :2267 ،پیداست که این بار نیز میان سفیت انگلستان و فتماندهی
سپاه روسیه ،روابال محتمانهای وگود داشت و هت دو بتای هدف واحدی همکاری میکتدند.
دولت انگلستان در این آتشافتوزی مقاصد گوناگونی داشت که از آن گمله مشغولکتدن
روسها در گ)

دیگتی با ایتان در قفقاز بود؛ زیتا تصمیم روسها به اشغال قسط)ط)یه به دنبال

شکست ع مانی از ایتان و عل)یشدن ضعف نظامی آن بود (شمیم. 62 :2209 ،
جنگ عراق با ایران برای تجزیه خوزستان از سال  1342تا  1351شمسی
سیاست توسعهالبانه دولت عتاق در این تحقین از سال  2293شمسی مورد بترسی قتار
گتفته است .بتاساس این سیاست ،مسئله بازگشت اوزستان به دامن مادر عتبی در شورای گامعه
عتب توسال عتاق مطتح شد و به م)ظور آزادسازی اوزستان که نام آن را به صورت گعلی
عتبستان گ اشته بود ،با کمکهای مالی و تسلیحاتی عتاق ،گبهه التحتیت (گبهه آزادیبخش
اهواز را در اوزستان ایتان به وگود آورد .در ادامه این اقدامات ،دولت عتاق بتای
مشتوعیتبخشیدن به مدااالت اود در امور داالی ایتان ،اصوصاً اوزستان ،در سال 2379
میالدی ک)فتانا حقوقدانان عتب را در بغداد بتگزار کتد .این ک)فتانا در پایان اگالس اود
با صدور قطع)امهای ،ضمن صحهگ اشتن بت ادعاهای عتاق ،اعالم داشت:
«عتبستان (اوزستان در شمال الی ،،نزدیک شالالعتب گزو الی)فک میهن عتبی است»
(پارسا دوست. 2275 ،
در ک)ار مدااله سیاسی دولت عتاق در استان اوزستان ،از سال  2375میالدی چ)دین بار
هواپیماهای شکاری و بمبافکنهای عتاقی به متزهای ایتان تجاوز کتده و دهکدههای متزی را
بمباران کتدند که در اثت آن عدهای از ایتانیها کشته و مجتوح شدند .در پی این حوادث،
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احساسات ضد عتاقی در افکار عمومی ایتان بتانگیخته شد و دولت تحت فشار قتار گتفت که
اقدامات الزم را بتای مقابله با عتاق انجام دهد .ضعف دولت تهتان کامالً مشهود بود؛ چتا که
دولت ایتان بالفاصله آمادگی اود را بتای م اکته بهم)ظور حلوفصل ااتالفات و م)اقشات دو
کشور اعالم کتد و از دولت عتاق اواست که با پ یتش م اکته یکبار و بتای همیشه به
ااتالفات دو کشور ااتمه دهد (گعفتی ولدانی. 2276 ،
عدم قااعیت دولت ایتان باع

شد که دولت عتاق در پاسخ به پیش)هاد دولت ایتان ،موضع

ستسختانهای اتخاذ ک)د و در اقدامی تالفیگویانه و با اتهام ای)که ایتانیان مقیم آن کشور ستون
پ)جم را علیه عتاق تشکیل دادهاند ،اقدام به مصادره اموال و ااتا دستهگمعی آنها از عتاق ک)د.
ااتالفات بین دو کشور پا از ای)که حزب بع

از اتین کودتایی نظامی در ژوئیه 2370

میالدی (تیتماه  2296شمسی در عتاق به قدرت رسید ،شدت بیشتتی به اود گتفت .بع یها بتای
ای)که پایههای حکومت کودتایی اود را محکم ک))د ،در ابتدای امت بتای آرامکتدن اوضاع
داالی و ت بیت اقتدار اود از اتح ااتالفات اود با ایتان پتهیز کتدند .به همین دلیل ،نسبت به
حلوفصل ااتالفات متزی با ایتان روی اوش نشان دادند و احمد حسن البکت ،رهبت رژیم گدید
عتاق ،از ایتان بهع)وان دوست و همسایه بزرگ یاد کتد و تیکید نمود .معاون نخستوزیت آن
کشور نیز در آذرماه  2296شمسی در سفتی به تهتان آمادگی کامل دولت عتاق را بتای حل
مسائل معوقه و تعیین متزهای دو کشور ابن مقترات گهانی و بهصورت معمول بینالمللی ابتاز
نمود.
بعد از مدت کوتاهی ،مواضع دولت گدید عتاق هم مان)د حکام قبلی تغییت یافت و ادعاهای
گ شته را در مورد اروندرود تکتار کتد .در  37فتوردین  2290شمسی ( 5آوریل  2373میالدی
ت)ها نه ماه پا از به قدرترسیدن بع یها و ت بیت پایههای حکومت اود و یافتن حامیان اارگی
از گمله شوروی به دولت ایتان اعالم کتد:
«دولت عتاق شالالعتب را گزئی از قلمتو اود میداند و از دولت ایتان تقاضا دارد به
کشتیهایی که پتچم ایتان را در شالالعتب بتافتاشتهاند دستور داده شود پتچم ایتان را پایین
بیاورند و اگت از نفتات نیتوی دریایی کسی در کشتی باشد اار شود ،واالّ دولت عتاق میمورین
نیتوی دریایی ایتان را با توسل به زور از کشتی اار اواهد ساات و در آتیه اگازه نخواهد داد
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کشتیهایی که مقصد آنها ب)ادر ایتان است ،وارد شال العتب شوند» (وزارت امور اارگه ایتان،
. 2272
در پی این اقدام ،نیتوهای نظامی دو کشور در متزها به حالت آمادهباش در آمدند و ایتان
تحت حمایت ناوچههای گ)گی ،کشتیهای اود را از شالالعتب عبور داد .در مقابل ،دولت عتاق
حدود پ)جاه هزار نفت از ایتانیان را که سالها در آن کشور اقامت داشت)د ،از ااک عتاق ااتا
کتد و اموال آنان را مصادره نمود (پارسا دوست. 2275 ،
در نتیجه این اقدامات ،روابال ایتان و عتاق بهستعت رو به واامت گ اشت و عتاق بار دیگت
ادعاهای پیشین را نسبت به اوزستان ایتان تکتار کتد .در این باره ،معاون نخستوزیت و وزیت
کشور عتاق در سال  2373میالدی اظهار داشت« :عتاق هتگز بهاور گدی در مورد شالالعتب با
ایتان ااتالف نداشته است ،شالالعتب گزیی از ااک عتاق است .ااتالف در مورد عتبستان
(اوزستان بوده که قسمتی از ااک عتاق است و در دوره قیمومیت اارگی ضمیمه ایتان شده و
بتاالف اواست متدم عتاق ،اهواز نامیده میشود» (وزارت امور اارگه ایتان . 2272 ،در سال
 2373میالدی ،تلویزیون بصته نقشه گدیدی از عتاق را در پشت ست گوی)دگان اود نصب کتد
که در آن استان اوزستان تحت ع)وان «عتبستان» گزو ااک عتاق محسوب شده بود و تلویزیون
بغداد نیز در بتنامههای اود ،اتمشهت را المحمته ،اهواز را االحواز و آبادان را عبادان میاواند.
در ادامه این سیاستها ،دولت عتاق نقشهای را به نام ااراة االحواز را تحت ع)وان م)طقه مستقل
احواز به تصویب ک)گته معلمان عتب رسانید و مقتر کتد تا در مدارس عتبی آموزش داده شود.
در همین حال ،ضمن به راهاندازی گ)

گستتده تبلیغاتی ،اقدام به حمایت از سازمانهای وابسته

به اود در داال ایتان کتد .در این اصوص «گبهه آزادیبخش عتبستان» (اوزستان با
کمکهای مالی و تسلیحاتی و حتی با واگ اری ایستگاه رادیویی از سوی عتاق ،تجدید سازمان
شد .صدام حسین ،معاون رئیاگمهوری عتاق در  32ژوئیه  2362میالدی در این باره گفته بود:
«ما به آنها پول و اسلحه و هتچه که بتای مبارزه الزم داشت)د ،دادیم» (گعفتی ولدانی. 2276 ،
در پی اعالم تصمیم دولت انگلستان مب)ی بت اتو نیتوهای آن کشور از الی،فارس در سال
 2362میالدی و اعاده حاکمیت ایتان بت گزایت سهگانه ابوموسی ،ت)ب بزرگ و کوچک که آن هم
در واقع به ازای واگ اری بحتین انجام شد ،دولت عتاق شدیداً به این مسئله اعتتا
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قطع روابال سیاسی اود با ایتان در عملی انتقامگویانه ،بیش از هفتاد هزار نفت از ایتانیان مقیم آن
کشور را ااتا کتد و نیتوهای نظامی آن کشور تحتکاتی را در متزهای ایتان انجام دادند .در پی
این تحتکات ،در آذرماه  2252شمسی ( 2362میالدی درگیتیهای متزی شدیدی با استفاده از
سالحهای س)گین بین اتفین در گتفت که در اثت آن ،تعداد زیادی از نیتوهای نظامی اتفین کشته
و مجتوح شدند.
متعاقب آن ،دولت عتاق به شورای ام)یت سازمان ملل شکایت بتد و نشست فوری شورا را
اواستار شد .در پی تقاضای عتاق ،شورای ام)یت تشکیل گلسه داد و پا از استماع نظتات
نمای)دگان اتفین و نمای)ده اعزامی دبیت کل به م)طقه ،قطع)امه شماره  290را در هفتم اتداد سال
 2252شمسی صادر کتد .در این قطع)امه ،رعایت آتشبا ،فتااوانی نیتوها از متزهای یکدیگت،
اودداری از هتگونه اقدامی که موگب تشدید بحتان گتدد و انجام م اکته بتای رسیدن به توافن
کامل اواسته شده بود.
بتای اگتای این قطع)امه ،وزرای اارگه ایتان و عتاق در شهتیور  2252ش م اکتاتی را در
استانبول تتکیه آغاز کتدند .در همین مورد ،سعدون حمادی ،وزیت امور اارگه عتاق گفت:
«م اکتات چهار روزه با وزیت اارگه ایتان به هیچ نتیجهای نتسید و کوچکتتین موفقیتی به دست
نیامد» (گعفتی ولدانی . 2276 ،اما این بنبست در م اکتات دولتین ایتان و عتاق زیاد اول نکشید
و دو کشور در ششم مارس  2365میالدی با میانجیگتی هواری بومدین ،رهبت فقید الجزایت و ای
مالقات شاه با صدام حسین ،معاون وقت و رئیاگمهوری عتاق در گتیان ک)فتانا ستان اوپک،
بیانیهای را امضاء کتدند که به بیانیه الجزایت معتوف شد.
جنگ عراق با ایران برای تجزیه خوزستان از سال  1351تا  1367شمسی
پیتوزی انقالب اسالمی ایتان در  2256شمسی ( 2363میالدی م)جت به سقوب شاه در ایتان
و به هم اوردن نظم و سااتار ام)یتی در م)طقه شد .با وقوع انقالب اسالمی و ایجاد االء قدرتی
که در م)طقه به وگود آمد ،فتصت کافی و الزم بتای تحتک و عت

اندام کتدن بازیگتانی نظیت

عتاق فتاهم آمد .رهبتان عتاق در این وضعیت ،فتصت به دست آمده را مغت)م شمتده و با اتخاذ
سیاستهای همسو و هم گهت با غتب در تالش بودند تا از االء ام)یتی م)طقه سود ببتند و اود را
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بهع)وان بازیگت اصلی در میان کشورهای م)طقه مطتح سازند .در این میان ،انقالب اسالمی نیز با
توگه به ویژگیهایی که در سیاستهای اعالمی اود داشت ،ضمن ای)که بهع)وان تهدید اصلی
بتای آمتیکا محسوب میشد ،زمی)ه را بتای حمایت آمتیکا از کشوری که بتواند تهدیدی بتای
ایتان باشد ،فتاهم میکتد که این مسئله با توگه به تمایل مسئولین عتاقی بتای عادیسازی روابال
اود با غتب ،نقطه امیدوارک))دهای بتای آنها بهحساب میآمد.
مایکل لدین در کتاب اود اینگونه آورده است که« :سقوب شاه ،نشانه فتوریختگی ب)ای
استتاتژی ما در الی،فارس گتدید ،استتاتژی که ما آن را بت قدرت اقتصادی و سیاسی عتبستان
سعودی و نیتوهای سیاسی و نظامی ایتان پایهریزی کتده بودیم .با محو رکن ایتان ،دیگت این
استتاتژی نمیتواند ایفای نقش ک)د» (لدین. 222 :2273 ،
حمله سراسری عراق به ایران اسالمی
در ادامه سیاست توسعهالبانه دولت عتاق بتای تجزیه اوزستان از ایتان ،صدام بهع)وان
رئیاگمهور گدید عتاق و فتمانده کل نیتوهای مسلح ،بار دیگت در تاریخ  37شهتیور سال 2253
شمسی بتابت با  26سپتامبت سال  2302میالدی رسماً قتارداد  2365که بین او بهع)وان معاون
رئیاگمهور عتاق و محمدرضا ،شاه ایتان در کشور الجزایت امضاء شده بود را لغو و آن را پاره
کتد و  5روز بعد یع)ی در ساعت  29:25روز  22شهتیور سال  2253شمسی بتابت با  33سپتامبت
 2302میالدی ،کشورمان را از هوا ،زمین و دریا مورد هجومی گستتده و ناگوانمتدانه قتار داد
(درودیان. 39 :2266 ،
در مجموع 90 ،یگان نیتوی زمی)ی ارتش عتاق با پشتیبانی  722تا  022قبضه تو 5922 ،
دستگاه تانک و نفتبت 922 ،قبضه تو

ضدهوایی و حدود  277فتوند هواپیمای گ)گ)ده و 922

هلیکوپتت ،استانهای آذربایجان غتبی ،کتدستان ،کتمانشاه ،ایالم و اوزستان را درنوردیدند و
هزاران کیلومتت متبع از ااک ایتان را اشغال کتدند؛ دهها شهت کوچک و بزرگ و صدها روستا
زیت چکمه ارتش بع

قتار گتفت .میلیونها نفت از اانه و کاشانه اود آواره شدند و تلفات س)گین

انسانی و اسارات بیشمار مالی به بار آمد (بشارتی. 76 :2202 ،
حمله عتاق از سه محور شمال ،غتب و گ)وب کشور بود؛ در گبهه شمالی با توان یک لشگت
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بتای تصتف نوسود و ارتفاعات متیوان تالش کتد؛ در گبهه غتب با توان  5لشگت بتای اشغال
شهتهای مهتان ،سومار ،نفتشهت ،قصتشیتین ،ستپلذهاب و گیالنغتب در تالش بود و در گبهه
گ)وبی هم با توان  7لشگت و دو تیپ بتای تصتف و اشغال شهتهای اتمشهت ،آبادان ،اهواز ،بستان،
سوس)گتد ،شوش ،دزفول و دهلتان تالش میکتد (درودیان. 39 :2263 ،
روزنامة نیویورک تایمز به نقل از یکی از کارش)اسان رسمی آمتیکا فاش کتد که اتح حملة
نظامی عتاق به ایتان از سوی انگلیا اتحریزی شده بود (بینا. 77 :2200 ،
عل) پیشروی نیروهای دشمن
عدم آمادگی نظامی ،گ)

های داالی و عدم ثبات سیاسی ایتان اسالمی ،حمایتهای

سیاسی و کمکهای نظامی و تسلیحاتی دشم)ان انقالب اسالمی از نظام بع ی عتاق و سکوت
مع)ادار سازمان ملل بهویژه شورای ام)یت و نادیدهگتفتن تجاوزهای مکتر عتاق ،سبب شد تا
پیشتوی نیتوهای متجاوز به قلمتو ایتان اسالمی ،شتاب بیشتتی بگیتد و قسمتهای مهمی از ااک
ایتان به تصتف نیتوهای تجاوزگت عتاق درآید.
فضای سیاسی بینالمللی در اوایل گ)

به شدّت به زیان ایتان اسالمی بود؛ تبلیغات و

حمایتها و ضعف قوای نظامی در پیشتوی ستیع ارتش عتاق به ااک کشور بسیار مسثت بود و
عتاق توانست از این فضا به نفع اود استفاده ک)د (زکی. 53 :2202 ،
وضعیت سیاسی ایران اسالمی
در زمان حمله ارتش عتاق ،سااتار سیاسی و حکومتی ایتان اسالمی بعد از انقالب اسالمی
در اثت گابجایی گتیانات مختلف هیچگونه شکل ثابتی به اود نگتفته و از ثبات الزم بتاوردار
نبود .بحتانهای سیاسی و فته)گی در داال کشور عمالً نهادهای سیاسی را درگیت اود سااته و
کارایی الزم در سااتار حکومتی بتای پاسخ به یک تجاوز همهگانبه کامالً از بین رفته بود
(دولتشاهی. 22 :2206 ،
وضعیت نظامی ایران اسالمی
در نتیجه انقالب و بحتانهای زیادی که در کشور به وگود آمده بود و عوامل دیگت ،ه)وز
توان نظامی ارتش بازسازی نشده بود؛ اصوصاً که ایلی از ستان ارتش فتار کتده و در نتیجة
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ماگتای ابا و کودتای نوژه هم به ارتش صدماتی اورده بود .ل ا کشور در آغاز حمله ستاستی
عتاق دارای توان نظامی م)اسب بتای دفاع نبود و از سوی دیگت به علت بحتانهایی که در
اوزستان و کتدستان و م)اان دیگت روی داده بود و همچ)ین با حتکات ضدانقالب در نقاب
مختلف کشور ،اوضاع عمومی چ)دان م)اسب و آرام نبود .در میان کشورهای م)طقه و دنیا نیز از
ایتان چهته اطتناکی تصویت شده بود و ل ا ایلی از کشورهای م)طقه از آغاز گ)

عتاق علیه

ایتان حمایت کتدند .کشورهایی چون مصت ،عتبستان سعودی ،کویت ،اردن و غیته از عتاق
حمایت کتده و به کمک آن کشور شتافت)د .این کشورها بتای اینکه قیمت نفت در اثت گ)

باال

نتود ،تولید نفت اود را افزایش دادند و در ک)ار آن سیل کمک نظامی آمتیکا و کشورهای غتبی
و شوروی به عتاق و آن کشورها روانه شد.
وضعیت عمومی ایران اسالمی
در این دوران ،فعالیتهای گتوههای ضدانقالب بهاور مسلحانه افزایش یافته است و در
گوشه و ک)ار کشور اقدام به تتور و بمبگ اریهای گوناگون میک))د .در مجموع در  7ماهه دوم
سال  2253شمسی با حمله عتاق ،اوضاع عمومی کشور که تحت تیثیت بحتانهای اوزستان،
کتدستان ،کاهش توان ارتش و محاصته اقتصادی و غیته تضعیف شده بود ،امکان بحتانهای
دیگتی چون کمبود مواد غ ایی ،کمبود مواد سواتی و از سوی دیگت وگود دو گتوه مقابل هم
یع)ی ب)یصدر و اتفداران آن و حاکمیت ارتش در دست آنها و نیتوهای انقالب و اال امام و
ااتالفات این دو گتوه ،اداره امور کشور اصوصاً اداره گ)

 ،متوقفکتدن دشمن و آزادسازی

م)اان اشغالی را با مشکل اساسی روبتو سااته بود (درودیان. 26 :2267 ،
آزادسازی سرزمینهای اشغالی با فرماندهی بنیصدر
ارتش عتاق که بخش وسیعی از ااک کشور را اشغال کتده است ،با مقاومت متدمی و
فعالیت نیتوهای نظامی در ااک میهن متوقف میشود و پیشتوی آن بهک)دی صورت میگیتد .ل ا
پا از آن ،فعالیت نیتوهای اودی بتای آزادسازی م)اان اشغالشده تحت فتماندهی کل قوا
ب)یصدر آغاز میشود .این عملیاتها در نیمه دوم سال  2253شمسی و نیمه اول سال  2272شمسی
صورت میگیتد .در کل به علت نداشتن فتماندهی صحیح و عملکتد ضعیف نیتوهای عملک))ده،
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چ)دان مسثت واقع نمیشوند .در میان این عملیاتها چ)د عملیات دارای اهمیت ااص است:
 .2عملیات پل نادری :در تاریخ  32مهتماه  2253شمسی اولین عملیات بزرگ ارتش در
محور دزفول بتای آزادسازی ستزمینهای کشور انجام میشود .هدف این عملیات پیشتوی تا
متزهای بینالمللی و تعقیب ارتش عتاق تا آن سوی متز بود ،اما به علت ضعف بتنامهریزی و
تاکتیک به کار گتفته شده ،موفقیتی نداشت (درودیان. 26 :2267 ،
 .3عملیات هویزه :در م)طقه هویزه این عملیات با هدف آزادسازی گفیت و پادگان حمید و
ادامه آن تا آزادسازی اتمشهت در تاریخ  25دیماه  2253شمسی توسال ارتش انجام شد که
دومین عملیات بزرگ ارتش بود .در این عملیات سه تیپ از ارتش و دو گتدان پاسدار و عدهای از
نیتوهای چتیک دکتت چمتان و عدهای از دانشجویان پیتو اال امام حضور داشت)د .عملیات در
متحله اول با موفقیت چشمگیتی روبتو شد و حدود  3222تن از نیتوهای عتاقی به محاصته
درآمدند و تعداد قابلتوگهی تانک ،نفتبت ،امپاره و سالح سبک به غ)یمت گتفته شد که این
پیتوزی ضمن ای)که موگی از شادی و امید را در دل متدم ایتان گای داد ،وحشت و تتس عجیبی
را در دل نیتوهای عتاقی افک)د .اما نیتوهای ایتان به دنبال پیتوزی ،حسابشده عمل نکتدند .در
نتیجه عتاق با واردکتدن نیتوهای گدید و ش)اسایی موقعیت نیتوهای ایتانی و پیبتدن به ای)که
نیتوهای ایتانی پشتیبانی الزم را ندارند ،نیتوهای ایتانی را به محاصته اود در آورده و علیتغم
تالش نیتوهای گهادگت و دانشجویان پیتو اال امام به علت عدم فتماندهی م)اسب ،نیتوهای
اودی عقبنشی)ی کتده و  292تن از بتادران سپاهی و دانشجویان اال امام و فتمانده سپاه هویزه
سیدحسین علمالهدی که در محاصته عتاق قتار گتفته بودند شهید شده و هویزه که تا این زمان
اشغال نشده بود ،به اشغال ارتش عتاق در آمد (درودیان. 20 :2267 ،
 .2عملیات توکل :این عملیات بتای آزادسازی اتمشهت و عقبراندن ارتش عتاق از شتق
کارون در  32دیماه  2253شمسی در دو محور آبادان و ماهشهت اگتا شد .در این عملیات
نیتوهای ارتشی ،ژاندارمتی ،سپاهی ،بسیجی و ستاد گ)

های نام)ظم دکتت چمتان حضور داشت)د.

نیتوهای عملک))ده در محور ماهشهت در مقابل نیتوهای عتاقی متوقف شدند ،اما در محور آبادان
توانست)د اال آنها را بشک))د و تعدادی از نیتوهای عتاقی را اسیت ک))د ،اما در کل این عملیات
موفقیتی نداشت (درودیان. 26 :2267 ،
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به دنبال عملیاتهای ذکتشده عملیاتهای دیگتی هم از سوی ارتش و با فتماندهی کل قوا
ب)یصدر صورت گتفت؛ اما به علت تفکت حاکم بت گ)

از سوی ب)یصدر ،روند مقابله با عتاق و

آزادسازی م)اان اشغالی بهتدری ،با بنبست مواگه شد.
بتای شکستهشدن این بنبست ،حضتت امام (ره ملت ایتان را به عکاالعمل وا داشت .در
اولین عکاالعمل ،دادستان کل انقالب با م)افقین و گتوههای مسلح ضدانقالب اتمام حجت
نموده ،سپا روزنامه انقالب اسالمی که متعلن به ب)یصدر بود در  20اتداد سال  2272شمسی
بسته شد و به دنبال آن در  32اتداد حضتت امام (ره ب)یصدر را از فتماندهی کل قوا عزل کتد و
تیمسار فالحی را به گای وی نشاند .چ)دی بعد از آن متدم ایتان دست به راهپیمایی عظیمی علیه
ب)یصدر زدند که در نتیجه عده ک یتی از نمای)دگان مجلا رأی به عدم کفایت سیاسی ب)یصدر
دادند که به دنبال آن حضتت امام (ره هم ب)یصدر را از ریاست گمهوری اسالمی ایتان عزل
کتدند (درودیان. 232 :2260 ،
آزادسازی سرزمینهای اشغالی با فرماندهی امام اره
بعد از عزل ب)یصدر ،تغییتات اساسی در فتماندهی و نحوه اداره گ)

با ع)ایت و لطف

اداوند و همت و پایمتدی متدم ،اصوصاً گوانان و فتماندهی حضتت امام (ه به وگود آمد و
زمی)ه مساعدتتی بتای حضور و فعالیت نیتوهای گدید م ل سپاه پاسداران و همکاری بیشتت آنها با
ارتش فتاهم گتدید .ل ا در ادامه اقدامات و اتحریزیهای نظامی بتای آزادسازی م)اان اشغالی
صورت گتفت .در تیتماه سال  2272شمسی گاده مهم آبادان به ماهشهت آزاد شد و نیتوهای ایتان
توانست)د عتاقیها را تا انتهای روداانه کتاه نور عقب بتان)د .در ادامه آن مقاومت دشمن در
داراوین شکسته شد و به دنبال آن ارتفاعات مهم اورامانات ،کتاه نور ،محور نقده و اش)ویه ای
ماههای متداد و شهتیور  2272شمسی آزاد شدند و به دنبال آن با چهار عملیات بزرگ بخش
وسیعی از م)اان اشغالی کشور آزاد شدند:
 .2عملیات ثامناالئمه :شکستن حصت آبادان
در ادامه عملیاتهای آزادسازی ،به لحاظ اهمیت فوقالعاده آبادان و شتق روداانه کارون
این عملیات در این م)طقه و با در نظت گتفتن این سخن امام (ره که محاصته آبادان باید شکسته
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شود ،توسال سپاه و ارتش در تاریخ  5مهتماه سال  2272شمسی انجام شد .این عملیات که با
شتکت  27گتدان از سپاه 22 ،گتدان از ارتش و یک گتدان از ژاندارمتی در مقابل  22گتدان
نیتوهای عتاقی بود؛ در سه محور داراوین ،فیاضیه و گاده آبادان به ماهشهت صورت گتفت252 .
کیلومتت متبع از ااک کشور از گمله دو گاده مهم اهواز ا آبادان و ماهشهت ا آبادان آزاد شدند و
شهت آبادان پا از ماهها از محاصته عتاق اار شد (درودیان. 62 :2263 ،
 .3عملیات اتینالقدس:
عملیات اتینالقدس در  0آبانماه سال  2272شمسی در م)طقه بستان با همکاری سپاه و
ارتش با توان  32گتدان از سپاه و  3گتدان از ارتش در مقابل  72گتدان عتاقی انجام شد .این
عملیات بتای قطع ارتباب ارتش عتاق از شمال به گ)وب گبهه با تصتف ت)گه چزابه ،آزادسازی
شهت بستان و رسیدن به متز بینالمللی اتاحی شده بود که در نتیجه آن  752کیلومتت از ااک ایتان
شامل شهت بستان 62 ،روستا 5 ،پاسگاه متزی و نیز ت)گه مهم چزابه آزاد شدند (درودیان:2263 ،
. 65
 .2عملیات فتحالمبین:
عملیات فتحالمبین در دومین روز آغاز سال  2272شمسی با هدف آزادسازی بخش وسیعی
از م)اان اشغالی غتب روداانه کتاه و اار کتدن شهتهای شوش ،اندیمشک و دزفول از
تیترس آتش توپخانه عتاق به اگتا درآمد؛ که در آن  222گتدان از سپاه و  25گتدان از ارتش در
مقابل  262گتدان عتاقی در چهار محور و ای چهار متحله عملیات حضور داشت)د .در نتیجه آن
 3522کیلومتت از م)اان اشغالی ،به عالوه گاده مهم دزفول ا دهلتان آزاد شد و شهتهای دزفول،
شوش ،اندیمشک و پایگاه هوایی دزفول از تیترس آتش توپخانه عتاق اار شدند (درودیان،
. 02 :2263
 .9عملیات بیتالمقدس و آزادسازی اتمشهت:
این عملیات با اتح مدون نیتوهای سپاه در م)طقه گ)وب اهواز و شمال اتمشهت با هدف
آزادسازی اتمشهت ،هویزه و م)اان دیگت در تاریخ  2272/3/22شمسی آغاز شد و تا سوم اتداد
اول کشید که در آن  223گتدان از سپاه و  95گتدان از ارتش در مقابل  322گتدان عتاق قتار
داشت)د .نیتوهای ایتانی در چهار متحله پیوسته توانست)د با عبور از روداانه کارون ،گاده اهواز ا
136

بررسی تحلیلی مهمترین عوام) پیروزی دفاع مقدس در مقایسه با جنگ دوم ایران و روسیه

اتمشهت را تصتف کتده و با ورود به دروازههای اتمشهت از محورهای مختلف و محاصته کامل
نیتوهای عتاقی مستقت در اتمشهت ،نهایتاً آنها را از شهت بیتون رانده و اتمشهت و همچ)ین م)ااقی
چون گفیت ،پادگان حمید و شهت هویزه را که حدود  5222کیلومتت متبع میشد ،آزاد ک))د و
حدود  202کیلومتت از متز بینالمللی را در ااتیار بگیتند (درودیان. 33 :2263 ،
تنبیه متجاوز
پا از فتح اتمشهت ،چ)انکه تاریخ گ)

تحمیلی به دست میدهد ،عتاق با مشاهده ناکامی

در تجاوز نظامی اود ،ناگزیت به مظلومنمایی و صلحالبی شد که حاصل آن اتح مقولة
گ)

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

 2293شمسی ،ایتان اسالمی بتای ت)بیه متجاوز و مصونکتدن کشور از تهاگمات آی)ده آن کشور،
به رغم پشتیبانی آشکار و تجهیز تسلیحاتی و ااالعاتی گستتده ارتش عتاق از سوی آمتیکا،
شوروی ،کشورهای اروپایی و اعتاب حوزه الی،فارس ،به عملیاتهای اود در داال ااک
عتاق ادامه داد .حضتت امام (ره ضمن تبیین علت ورود به ااک عتاق از نظت سیاسی و نظامی ،از
این اقدام بهع)وان اهتمی بتای فشار به مجامع بینالمللی استفاده میک)د و شتب اتمام عملیات
دفاعی رزم)دگان را در ااک عتاق ،پ یتش اواستههای به حن گمهوری اسالمی میداند.
ایشان اطاب به فتماندهان نظامی ،سیاست پیشتوی در داال ااک عتاق را اینگونه تتسیم
نمودند« :تکلیف ما این است که گلوی اینکار را بگیتیم .تکلیف ما این است که تا هت کجا که
گلوگیتی از این امت الزم است ،پیش بتویم و تا هت کجایی که باید دفاع کتد ،پیشتوی باید کتد»
(صحیفه امام. 30 :2260 ،
در ادامة پیشتویها توسال رزم)دگان اسالم ،در مهمتتین عملیات ،شهت ب)دری فااو عاتاق در
سال  2279شمسی ( 2305میالدی به تصتف رزم)دگان اسالم درآمد (ب)ی سلیمی. 30 :2203 ،
در ادامه نبتدهای ایتان ،عملیات کتبالی  5در نوزدهم دی ماه  2275شمسی (نیمه اول ژانویه
 2307میالدی  ،موازنه قدرت به سود ایتان اسالمی ت بیت شد .این عملیات موگب شد که دولت
ریگان« ،استتاتژی صلح» را بهاور گدی دنبال نماید .واین بتگت ،وزیت دفاع وقت آمتیکا در آن
ه)گام با لح)ی تهدیدآمیز چ)ین گفت« :آمتیکا نمیاواهد که ایتان در گ)
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ما کامالً آمادهایم بتای رفتوآمد دریایی و تضمین آزادی کشتیتانی در ت)گه هتمز ،آنچه را که
الزم است انجام دهیم» (درودیان. 263 :2267 ،

حضور مستقیم آمریکا در جنگ
پا از آنکه تعادل قوای اتفین درگیت در گ)

و انجام عملیات کتبالی  5به شدت به نفع

ایتان ت بیت شد ،کشورهای غتبی و شوروی سابن در بتنامههای استتاتژیک اود تجدیدنظت کتده
و بت دام)ه حمایتهای اود از عتاق افزودند (درودیان. 92 :2267 ،
دستگاه سیاست اارگی آمتیکا پا از رایزنیهای گستتده در سازمان ملل ،قطع)امه 530
شورای ام)یت را در تاریخ  22تیت  2277شمسی ( 32ژوئیه  2306میالدی به اتفاق آرا به تصویب
رساند .واش)گتن بتای اعمال فشار بت تهتان ،اتح تحتیم تسلیحاتی را بهع)وان ابزار ضمانت اگتایی
قطع)امه  ،530تسلیم شورای ام)یت کتد .در این متحله آمتیکا که ناکارآمدی عتاق را در گ)

با

ایتان میدید ،اود مستقیماٌ وارد عتصه نبتد با ایتان شد.
در استمتار بتاورد اصمانه واش)گتن ،در تاریخ  22شهتیور سال  2277شمسی ( 32سپتامبت
 2306میالدی دو فتوند از هلیکوپتتهای نیتوی دریایی این کشور ،کشتی متعلن به نیتوی دریایی
ارتش ایتان اسالمی را به اتهام مینگ اری ،بدون هیچگونه هشدار قبلی مورد حمله قتار دادند.
ریگان رئیاگمهور وقت آمتیکا ،ضمن اعتتاف به ای)که شخصاً دستور حمله به کشتی
ایتانی را صادر کتده است ،از آن بهع)وان یک اقدام تدافعی نام بتد و اضافه کتد که نگتان
تهدیدهای انتقامگویانه ایتان نیست (درودیان . 233 :2267 ،متعاقب این اقدامات ،قوای
ایاالتمتحده با حمله به پ) ،قاین گشتی نیتوی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در تاریخ 27
مهتماه سال  2277شمسی ( 0اکتبت  2306میالدی سه فتوند از آنها را غتق کتدند که در پاسخ
به آن ،ایتان یک فتوند هلیکوپتت آمتیکایی را ستنگون کتد.
به دلیل بتاورد یکی از رزمناوهای آمتیکایی با مین در الی،فارس ،در تاریخ  35فتوردین
سال  2276شمسی ( 29آوریل  2300میالدی  ،در  33فتوردین سال  2276شمسی ( 20آوریل
 2300میالدی  ،پتس)ل نیتوی دریایی ایاالتمتحده به دو سکوی نفتی رشادت و سلمان حملهور
شدند .عالوه بت این ،سه چاه نفتی ایتان در نزدیکی گزیته سیتی مورد هدف مهاگمین آمتیکایی

138

بررسی تحلیلی مهمترین عوام) پیروزی دفاع مقدس در مقایسه با جنگ دوم ایران و روسیه

قتار گتفت .چ)د ساعت پا از این حمله ،به دنبال درگیتی تعدادی از قاینهای تو دار ایتان با
کشتی آمتیکایی ویلی تاید در سواحل امارات متحده ،رزمناوها و هواپیماهای آمتیکایی ضمن
واردسااتن اسارات به یک حلقه چاه مشتتک ایتان و امارات ،ناوچههای گوشن ،سه)د و سبالن
ایتان را م)هدم نمودند (پژوهشکده علوم دفاعی. 273 :2267 ،

پایان مدبرانه جنگ
در ماههای آات گ)

 ،حمایت گهانی از عتاق به او رسید و آمتیکاییها عمالً و بهاور

مستقیم وارد صح)ه شدند؛ سکوهای نفتی را بمباران کتدند و با هدایت هواپیماهای عتاقی ،بمباران
نفتکش ها را تسهیل کتدند و هواپیمای مسافتبتی ایتان را مستقیماً م)هدم کتدند .فتانسویها نیز
هواپیماهای پیشتفته سوپت استاندارد و میتاژ  3222در ااتیار عتاق گ اشت)د و روسها نیز
مدرنتتین هواپیماهای گ)گ)ده و دورپتواز و بل)دپتواز و  ...را به عتاق ارسال کتدند .کویت و
عتبستان ،سیل دالرهای اود را به عتاق روانه ساات)د .آلمانیها مواد الزم بتای سالح شیمیایی در
ااتیار عتاق گ اشت)د .با این امکانات ،عتاق بهاور وسیع ،م)اان مسکونی و گبههها را بمباران
شیمیایی میکتد و مجامع بینالمللی با سکوت اود ،این گ)ایات را تییید کتدند .در نتیجه ،گ)
از حالت ابیعی اود اار و به یک نسلکشی گستتده و بدون هیچگونه مالحظات ااالقی،
انسانی ،حقوقی تبدیل شده بود .از سوی دیگت ،تحتیمهای همهگانبه و شدید بینالمللی ،فشارهای
بسیار زیادی در زمی)ه اقتصادی ،نظامی و  ...بت متدم و مسئولین ایتان وارد کتد .در چ)ین شتایطی،
ایتان با پیبتدن به عمن توائهها و گستته عملکتد اصمانه دشم)ان و بتاساس مصلحت نظام
گمهوری اسالمی در تاریخ  36تیتماه  2276شمسی ،بهاور رسمی قطع)امه  530شورای ام)یت
سازمان ملل را پ یتفت که با این عمل ،امیدهای آمتیکا بتای نابودی انقالب اسالمی و اضمحالل
نظام ایتان اسالمی به ییس گشت (محمدی. 20 :2205 ،

حمله مجدد عراق به ایران در سال  1367شمسی
بهرغم پ یتش قطع)امه از سوی تهتان ،بغداد بتای بهتهبتداری از فضای پیشآمده ،ضمن
بهکارگیتی  22لشکت ،ای دو متحله مجزا با حمله به م)اان شمال اتمشهت و گ)وب اهواز ،تالش
گستتدهای را گهت تصتف مجدد اتمشهت انجام داد که با حضور چشمگیت متدم ایتان در گبههها
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و نبتد شدید یگانهای سپاه پاسداران ،از دستتسی به هدف ناکام ماند.

همکاری مشترک منافقین و عراق
بهرغم تیکی دات حضتت امام (ره بت تمتکز همه امکانات و نیتوهاى داالﻰ بت دفاع
همهگانبه ،تداوم بحتانآفتی)ی سیاسﻰ م)افقین در داال کشور در نخستین ماههاى آغاز حمله عتاق
به میهن اسالمﻰ ،ستانجام به درگیتى مسلحانه آنان با نیتوهاى انقالب در اتداد  2272شمسی
م)جت شد .امام (ره  ،ب)ی صدر را از فتماندهﻰ کل قوا الع کتدند و ستانجام وى به اتفاق رگوى با
البان پیشین شاه به فتانسه متوارى شد و در پﻰ آن سازمان م)افقین موگﻰ از تتور و انفجار به امید
بتاندازى نظام گمهورى اسالمﻰ را در ستاست کشور به راه انداات (درودیان. 23 :2202 ،
ب)یصدر و رگوى در پاریا به همتاهﻰ تعدادى از گتوههای ضدانقالب ،گتوهﻰ به نام
شوراى مقاومت ملﻰ را تشکیل دادند و قصد داشت)د سازمان اود را با رژیم بع

عتاق پیوند ده)د

(بسطامﻰ. 2202 ،
پا از مالقات ستکتده م)افقین با اارق عزیز ،عتاق به عمدهتتین متکز فعالیت سازمان
م)افقین ت بدیل شد .م)افقین هفده پایگاه در دل ااک عتاق و در نزدیکﻰ م)اان متزى این کشور با
ایتان بتای مقابله با رزم)دگان ایتان احداث کتدند .اصلﻰتتین پایگاه آنها به نام اشتف در 222
کیلومتتى شمال غتبﻰ بغداد واقع شده بود.
عمده فعالیت این گتوهک در االل گ)

تحمیلﻰ هشت ساله را مﻰتوان اعزام گتوههایﻰ

بتاى انجام عملیاتهاى تتور و اتابکارى بهویژه تتور رزم)دگان و فتماندهان نظامﻰ در داال
ایتان ،گاسوسﻰ از تحتکات نظامﻰ ایتان ،انجام تبلیغات مسموم از اتین رادیوى ااتصاصﻰ این
گتوه در عتاق و نیز شایعهسازی بتاى تحتالشعاع قتاردادن حمایتهای متدمﻰ از گبههها دانست.
نیتوهاى وابسته به م)افقین حضور گستتدهاى در ک)ار نیتوهاى عتاقﻰ داشت)د و ش)ود مکالمات
بیسیمی و تلف)ﻰ نیتوهاى ایتانﻰ بیشتت از سوى نیتوهاى این سازمان صورت میگتفت (حسی)ﻰ،
. 29 :2263
در اوایل سال  2276نیتوهاى سازمان با پشتیبانﻰ ارتش عتاق ،عملیاتﻰ را با نام آفتاب در
م)طقه عمومی شوش انجام دادند .پا از آن م)افقین با بازسازى قواى اود در قالب  32تیپ (هت
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تیپ به استعداد یک گتدان م)ظم حدود  252نفتى در روز سوم متداد  2276شمسی از سمت
اسالمآباد غتب و کتند به ایتان حمله کتدند و به داال ااک ایتان پیشتوى کتدند.
در واک)ش به این تحتکات م)افقین ،روز پ)،ش)به  7متداد  2276شمسی عملیات متصاد با
رمز یا علﻰ بن ابیاالب (ع از سوى نیتوهاى ایتانﻰ آغاز شد .در روز گمعه  6متداد  2276شمسی
اعضاى این گتوهک تتوریستﻰ هت آن چه داشت)د بت زمین نهاده و به داال ااک عتاق متوارى
شدند (درودیان. 232 :2263 ،
ب)ابتاین در پی عکاالعمل پتقدرت متدم سلحشور ایتان در بتابت حمله مستقیم عتاق،
آمتیکا و م)افقین ،دولت عتاق نیز در  20تیت سال  2276شمسی آتشبا را پ یتفت.
به این تتتیب ،دفتت هشت سال دفاع مقدس بسته شد و نظام گمهوری اسالمی با پشت ست
گ اشتن بحتانهای پیدرپی و مهار اوالنیتتین و نابتابتتتین گ)

قتن بیستم ،روز  20آذر

 2262شمسی ای گزارش دبیت کل سازمان ملل به شورای ام)یت بیگ)اه ش)ااته شده و دولت عتاق
رسماً بهع)وان متجاوز و آغازگت گ)

 0ساله علیه ایتان اسالمی ش)ااته شد .این پیتوزی شیتین

پا از سال ها تالش بتای اثبات مظلومیت ملت ایتان در بتابت تجاوزی آشکار بود که سالها دنیا
در بتابت آن سکوت ااتیار کتده بود (دولتشاهی. 22 :2206 ،

تدابیر حضرت امام اره در فرماندهی جنگ
در تمام دوران گ)

تحمیلی ،امام امی)ی (ره نقش اول را در دفاع ملت ایتان ایفا کتدهاند.

مدیتیت و رفتار امام (ره در این دوران سخت و بحتانی ،بسیار راهگشا و اثتبخش بوده است.
ایشان با هوشیاری تمام ،دوران گ)

را تبدیل به فتصتی بتای انسجام متدم ایتان ،تبیین مکتب

دفاعی اسالم ،دمیدن روحیة مقاومت در بین متدم و نیتوهای مسلح تبدیل کتدند و توانست)د در
مجموع حدود دو میلیون نفت از متدم ستاست ایتان را بتای دفاع از کشور و کمک به نیتوهای
مسلح بسی ،و در اول گ)
گ)

به گبههها اعزام نمای)د .تصمیمگیتیهای امام در مقااع مختلف

در پیتوزیهای رزم)دگان و موفقیت ایتان بسیار مسثت بود .در نهایت هم ایشان پا از هشت

سال مقاومت با تصمیمی شجاعانه توانست)د گ)
ایتان به پایان بتسان)د.
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رهبت کبیت انقالب به ع)وان فتمانده کل قوا ،آنچ)ان سکّان کشتی گ)

را به دست گتفت

که هیچ اوفانی نتوانست در مسیت حتکت مشتاقان گهاد و شاگتدان و مقلدان امی)ی کبیت اللی
ایجاد ک)د.
حضتت امام (ره با اقتدار و صالبت بینظیت و موقعیت متگعیت م هبی و سیاسی اود
توانست محاسبات حسابگتان غتبی را بت هم زده ،در بتابت تمام گوسازیهای تبلیغاتی ،پیتوزم)دانه
بایستد و در شتایطی که صدام معدوم به حامیان اود قول داده بود هفته دوم پا از گ)
تهتان نطن پیتوزی را ایتاد ک)د ،یک گ)

در

هشتساله را بدون ای)که دشمن متجاوز بتواند به

اهداف اود بتسد ،فتماندهی ک)د.
امام (ره چه در گ)

و چه در صلح ،همواره به انبیا و اولیای حن نظت دواته و پیتوی از

آنان را سیاست اود در رهبتی ملت میدانست و بت روشهای پیش)هادی دیگتان تتگیح میداده
است .الگوپ یتی از پیامبتان و امامان شیعه ،بهویژه حضتت حسین بن علی (ع در دوران دفاع
مقدس ،بهروش)ی نمودار فتماندهی رهبت انقالب بوده است.
امام (ره از همان آغاز گ)

تحمیلی ،واک)شهای ملت ایتان در بتابت تجاوزگتان بع ی را

دفاعی و اسالمی تلقی مینمود .دعوت رهبتی به حضور در گبههها بت پایة ایمان به ادا و آاتت
صورت میگتفت و پیکارگتیشان بهع)وان یک تکلیف دی)ی ا سیاسی ش)ااته میشد.
حضتت امام (ره توانست)د با فتماندهی مطلوب گ)
اسالمی ایتان ،تزرین نمای)د تا از این اتین بتوان)د گ)

 ،اندیشه دفاعی اود را به بدنه گامعه

میان کفت و اسالم را نهادی)ه ک))د و گ)

هشتساله را بهع)وان ابزار ارتقای وگدان عمومی ملل گهان ،اصوصاً دنیای اسالم مطتح نمای)د
(حائتی. 33 :2202 ،
اندیشههای دفاعی حضتت امام (ره در گتیان دفاع مقدس بهکتات بیان شده بود که به
نمونههایی از آن بتای تکمیل این تحقین پتدااته شده است:
«اگت ب)دب)د استخوانهایمان را گدا سازند ،اگت ستمان را باالی دار بتند ،اگت زندهزنده در
شعلههای آتشمان بسوزان)د ،اگت زن و فتزندان و هستیمان را در گلو دیدگانمان به اسارت و
غارت بتند ،هتگز اماننامهی کفت و شتک را امضا نمیک)یم» (امام (ره . 76/9/33 ،
«ملت ایتان اگت میاواست که صلح آمتیکایی بک)د ،همان اول از آمتیکا گدا نمیشد و
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قطع روابال نمیکتد و دستش را از ایتان کوتاه نمیکتد و گاسوسان او را بیتون نمیکتد و امتوز
هم اگت دستش را به صلح آمتیکایی دراز ک)د ،صدام و ام ال صدام ک)ار میروند ،لکن
مستشارهای آمتیکایی وارد معتکه میشوند .ما نمیتوانیم صلحی را بپ یتیم که اتح آمتیکایی
دارد و صدام نمیتواند بپ یتد آن چیزهایی را که ما میاواهیم» (امام (ره . 2273/7/2 ،
«ما بتای میهن عزیزمان تا شهادت یکایک سلحشوران ایتانزمین مبارزه میک)یم و پیتوزی ما
حتمی است» (صحیفه امام. 392 :2260،
«من به همه دولت هایی که در گ)

تحمیلی و یورش غیتانسانی به ایتان ،با دولت کافت بع

همکاری میک))د ،چه همکاری تبلیغاتی و چه نظامی ...ااطار میک)م که عالوه بت ا الن الهی و
ن)

ابدی از گزای عاگل به دست ملتهای اود و ارتش نیتوم)د کشور اسالمی ما غافل نباشید و

اود را به هالکت نکشید» (صحیفه امام. 373 :2260 ،

اعتمادبهنفس و خودباوری
از بتکات مهم دفاع مقدس ،تقویت اعتمادبهنفا و اودباوری بوده است .ما در کوران دفاع
مقدس به این نتیجه رسیدیم که باید اود را باور ک)یم و با تکیه بت توانم)دیهای اود ا بهویژه
در عتصههای مختلف

گوانان اداگو ا کشور را اداره نماییم .تیثیت این اودباوری ،بعد از گ)
اگتماعی ،اقتصادی و ف)اوریهای نوین دفاعی ،نمود فزای)دهای داشت.

و دفاع مقدس هشتساله به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای اود بایستیم و به

در گ)

این اودباوری دست یافتیم که میتوان سالیان سال علیه تمامی قدرتها و ابتقدرتها مبارزه کتد.

ماهیت جنگ تحمیلی از دیدگاه حضرت امام اره
ماهیت گ)
 .2گ)

عتاق علیه ایتان از دیدگاه امام (ره دارای سه مشخصه بود:

اسالم و کفت

«ما حزب بع

عتاق را میش)اسیم و میدانیم که اینها به اسالم عقیده ندارند و دشمن

اسالماند و اسالم را اار راه اویش میدان)د و صدام حسین این گ)

را بت ملت مسلمان ایتان

تحمیل کتد .ما کسانی را که از اصول اسالم و قتآن کتیم انحتاف حاصل میک))د و به قتلعام
مسلمانان میپتدازند را مسلمان نمیدانیم ...و شما ا رزم)دگان ا بتای حف
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میک)ید و صدام بتای نابودی اسالم؛ االن اسالم به تمامه در مقابل کفت واقع شده است( ».صحیفه
امام. 52 :2260 ،
حن و باال

 .3گ)
«این گ)

 ،گ)

اعتقاد است ،گ)

ارزشهای اعتقادی ا انقالبی؛ و ما در مقابل ظلم

ایستادهایم» (صحیفه امام. 333 :2260 ،
 .2گهاد دفاعی
«ایتان بتای ادا قیام کتده است ،بتای ادا ادامه میدهد و گز دفاع ،گ)

ابتدایی با

هیچکا نخواهد کتد» (صحیفه امام. 70 :2260 ،

بحث و تجزیهوتحلی)
گ)

های ایتان و روسیه یکی از حماسهسازیهای متدم با تکیه بت حمایتهای علمای

م هبی علیه روسها بود .آنچه از گ)

های ایتان و روس مشخص میگتدد ،آن است که

فتحعلیشاه بتای دفاع از کشور و مقابله با روسها به متاگع و علمای م هبی و همچ)ین نیتوهای
متدمی ایالت و عشایت متوسل گتدید .علما و متاگع تقلید با توگه به نیازهای گ)
متدمی و پشتیبانی بیشتت از گبهههای گ)

به نیتوهای

 ،به صدور حکم گهاد پتداات)د .بدینگهت متاگع در

مساگد و م)ابت ،عموم متدم را موعظه نموده و متدم را بتای صیانت از کشور اسالمی به مبارزه با
روسها تتغیب مینمودند .در دفاع مقدس نیز متدم متدین ایتان اسالمی با هدایت و راه)مایی علما
بهاصوص امام (ره ثابت کتدند با اراده متکی به ایمان و انگیزه الهی و با حف وحدت و انسجام
درونی و همبستگی ملی ،میتوان ستنوشت اویش را تغییت داد و به پیتوزی رسیدند .حتی با تدابیت
امام (ره حضور در گبههها واگب کفایی اعالم شده بود و حکم گهادی در کار نبود.
علت ناکامی ایتان در گ)

دوم ایتان و روس ،ریشه در دو عامل داالی و اارگی داشت:

از نظت اارگی تکیه شاه و دولتمتدان ایتانی بت بیگانگان ،به ویژه انگلستان بهگای اعتماد به متدم و
بهتهبتداری م)اسب از روحیه م هبی آنها بود .انگلیا و فتانسه تا ه)گامی که اود درگیت گ)
با روسیه بودند ،با وعدههای دروغین قتاردادهایی با ایتان م)عقد کتدند که به ضتر ایتان تمام شد.
هتگاه نیاز به پشتیبانی ابتقدرتهای آن زمان بود ،شانه االی کتده و حتی به دشمن ایتان نیز
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کمک کتدند .ایتان از نظت قدرتهای اارگی تا وقتی اهمیت داشت که میتوانست گبههای در
بتابت حتیف روسی بگشاید و بخش قابلتوگهی از نیتوهای آن را مشغول دارد .هتگاه یک قدرت
اروپایی از ناحیه روسیه احساس اطت میکتد ،از ایتان بهع)وان نیتویی گهت ا) یسااتن یا کم
اثتکتدن آن اطت استفاده میکتد و هتگاه اطت رفع میشد ،ایتان را به حال اود رها میکتدند.
این سیاست بارها و بارها اتفاق افتاد ،اما کمتت کسی از رگال دوره قاگار بود که از آن درس عبتت
گیتد .ولی حضتت امام (ره در اوایل انقالب ،موضوع مهم نه شتقی و نه غتبی را اعالم فتمودند و
ملت در همه زمی)هها روی پای اود ایستاد و نتیجه عدم وابستگی را دید و به پیتوزی بدون اتکا به
قدرتهای اارگی دست پیدا کتد.
در زمی)ه داالی ،با وگود آن همه شجاعت نیتوهای بومی و حضور و همکاری علما اگت
دولت ایتان تالش اود را صتف ستمایهگ اری در بسی ،عمومی و تقویت ارتش میکتد،
موفقیتهای بسیاری به دست میآورد .چتا که مهمتتین نقطهضعف داالی ایتان وضع ارتش بود؛
در آن زمان ارتش م)ظمی وگود نداشت .اوانین که هتکدام بت ایل اود حکومت میکتدند،
وظیفه داشت)د به ه)گام گ)

نیتوهایی را در ااتیار حکومت متکزی قتار ده)د که اغلب این

نیتوها آموزشندیده و پتاک)ده بودند .روسها نیز بهاوبی االء نیتوها در م)طقه را احساس نموده
و دست به حمالت میزدند .همچ)ین نیتوی نظامی ایتان فاقد سالحهای پیشتفته و مدرن بود و
نتوانست در مقابل قدرت نظامی روسها ایستادگی نماید .البته در آغاز انقالب اسالمی و هشت
سال دفاع مقدس نیز وضع کشور از نظت سیاسی ،اقتصادی و نظامی ایلی بدتت از زمان گ)
روسیه با ایتان بود .حتی ایتان آمادگی ذه)ی و عملی بتای ورود به گ)

دوم

را هم نداشت و در نتیجه

انقالب و بحتانهای زیادی که در کشور به وگود آمده بود ،ه)وز توان نظامی ارتش بازسازی
نشده بود؛ اصوصاً که ایلی از ستان ارتش فتار کتده و در نتیجه ماگتای کودتای نوژه هم به
ارتش صدماتی زیادی اورده بود .ل ا کشور در آغاز حمله ستاستی عتاق دارای توان نظامی
م)اسب بتای دفاع نبود و از سوی دیگت به علت بحتانهایی که در اوزستان و کتدستان و م)اان
دیگت روی داده بود و همچ)ین با حتکات ضدانقالب در نقاب مختلف کشور ،اوضاع عمومی
کشور چ)دان م)اسب و آرام نبود و رژیم عتاق بتای پیشتوی در ااک ایتان از آن شتایال بهته-
بتداری کافی را کتد.
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در گ)
گ)

دوم ایتان با روس ،گ)

به ایتان تحمیل نشد و بتای آزادسازی ستزمینهای

اول روسیه علیه ایتان و بدرفتاری روسها با متدم ،فتحعلیشاه مجلسی از رگال ،اعیان،

روحانیان ،ستداران ،ستان ایالت و عشایت را تشکیل داد تا درباره صلح یا ادامه گ)
مشورت بپتدازند .اما در دفاع مقدس گ)

با روسیه به

به ایتان اسالمی تحمیل شد؛ ولی تحمیل گ)

هتگز

نتوانست نظام را مجبور به تسلیم ک)د.
در گ)

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

میگ)گیدند ،ولی درباریان به عشن گاه و مقام و ثتوت و گستتاندن هتچه بیشتت حکومت اود
میگ)گیدند و این دوگانگی در سپاه ایتان باع

شکستها و عقبنشی)یهای متعدد شد .اما انگیزه

همه رزم)دگان ایتان اسالمی در دفاع مقدس ،انگیزههای مادی نبود؛ بلکه آنان ت)ها بتای رضای
الهی پا به عتصه اطت مینهادند .همین ع)صت ،علت پیتوزی آنها در هشت سال دفاع مقدس به
شمار میآید.
در گ)
گ)

دوم ایتان و روس ،دشمن از سالحهای متعارف آن زمان استفاده میکتد ،ولی در

عتاق علیه ایتان ،عتاق عالوه بت پیشتفتهتتین سالحهای اهدایی ابتقدرتها ،از سالحهای

غیتمتعارف مان)د گازهای شیمیایی استفاده کتد که هت متحله استفاده از آن میتوانست قویتتین
کشورها را به زانو درآورد.
در گ)

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

دفاع مقدس در یک سوی این گ)

رزم)دگانی قتار داشت)د که با کمتتین امکانات در مقابل همه

گهان به مقاومت ایستادند.
در گ)

دوم ایتان و روس ،نفوذ مع)وی علما در متدم ،آنها را بتای گ)

میکتد و حمایت متدم از این گ)

 ،شگفتانگیز بود .در دفاع مقدس این روح مع)وی امام (ره

بود که گمعیت ک یتی را به عتصه گ)

میآورد ،ولی با این تفاوت که رزم)دگان امام (ره فقال

و فقال بتای انجام تکلیف میگ)گیدند و همین امت باع
رزم)دهای گبهههای گ)
در گ)
گ)

شد با توگه به شکستهای مکتر هیچ

را تتک نک)د تا زمانی که امام و مقتدا پایان گ)

ایتان و روس ،متدم بتای کسب نتیجه آمده بودند و باع
را تتک ک))د و ن)

با روس بسی،

دیگتی به ن)

های گ شته اضافه نمای)د.
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محققین میگوی)د که در گ)

دوم روسیه علیه ایتان ،علیرغم گانفشانی ایتانیان در قفقاز

و آذربایجان ،ناکارآمدی دربار قاگار و ایانت دولتمتدان وابسته ،شکستهای سختی را به ملت
مقاوم ایتان تحمیل کتد .در صورتی که اگت تاریخ انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس را
متور ک)ید ایانتهای روزانه را توسال م)افقین ،سلط)تالبان ،احزاب سیاسی معار

و معاند و ...

را میتوان به آسانی احساس کتد و حتی ایانت دولتمتدان اول انقالب و گ)

میتوانست

بهراحتی موگب گدایی اوزستان از ایتان و حتی سقوب نظام اسالمی شود ،ولی رزم)دگان با تمام
آن شتایال حتی یک قدم عقب هم نگ اشت)د.
در دفاع مقدس مهمتتین عاملی که وگود داشت و عامل پیوند و انسجام روزافزون متدم می-
شد ،رهبتی و فتماندهی حضتت امام (ره بود که حلقه اتحاد متدم حول رهبتی ایشان را روز به
روز ت)

تت میکتد؛ ولی در گ)

(اصفهانی در گ)

دوم ایتان و روس با ای)که علمایی مان)د سید محمد مجاهد

حضور داشت)د ،آن پیوند و انسجام و وحدت به چشم نمیاورد.

امام در دفاع مقدس با رهبتی قااع اویش ،بسی ،امکانات بتای ادامه گ)

تا رسیدن به

نتیجهای قابل قبول را تقویت و ت بیت کتدند ،ولی یکی از علتهای شکست ایتان در بتابت روسیه
عالوه بت ای)که فتحعلی شاه ،عباس میتزا را رقیب احتمالی اود بتای سلط)ت میدانست؛ نگتان بود
که مبادا عباس میتزا بیش از حد قدرت یابد و به مدعی تا و تخت سلط)تی تبدیل شود .به همین
سبب او هتگز مسئولیت اصلی تیمین بودگه گ)

های ایتان و روسیه را نپ یتفت و زمی)ه را بتای

رقابت میان شاهزادگان فتاهم کتد تا گاهالبیهای عباس میتزا را مهار ک)د و همین دیدگاه باع
عدم بسی ،امکانات در گ)

بوده است.

ویژگی ارزشم)دی که اداوند به ملت ایتان اسالمی داده بود و این ویژگی در زمان گ)
دوم ایتان و روس وگود نداشت ،فتماندهی ،استقامت و هوشیاری امام (ره در هدایت مجموعه
تشکیالت درگیت در دفاع مقدس است .وقتی آن بزرگوار مطلبی را میفتمود و یا دستوری صادر
مینمودند ،از باالتتین ردههای فتماندهی تا آن فتد بسیجی فاقد هتگونه ادعا ،از دل و گان و از
روی اعتقاد به دنبال انجام این دستور میرفت)د و در این راه ست و گان میباات)د .بسیار اتفاق
میافتاد که پیام امام (ره مان)د «حصت آبادان باید شکسته شود»« ،گزایت باید حف شود» ،یاد امام و
وعده دیدار آن بزرگوار ،باع

نجات از ت)گ)اها شده و با ایجاد تحول در روحیهها ،ستنوشت
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عملیات را به نفع نیتوهای ایتان اسالمی تغییت میداد.
رابطه قلبی امام (ره با نیتوهای تحت امتش ،حتی با اسارت بتای از نیتوهایش هتگز
گسسته نشد .آنان هتگز به فتماندهشان ایانت نکتدند و با نام و یاد او چ)دین سال در زندانهای
مخوف رژیم بع

عتاق سختتتین روزهای زندگی اود را سپتی کتدند و ذرهای از ارادت اود

به ایشان کاسته نشد؛ اما در گ)

دوم ایتان و روس این رابطه قلبی فقال بین معدودی از متدم و

علما وگود داشت و متدم با درباریان این ارتباب را نداشت)د.
یکی از اصوصیات فتماندهی حضتت امام (ره نسبت به متدم ،اودباوری در توانستن و
مقاومت در بتابت دنیای مستکبتان بود .گ)

نابتابتی که در یک اتف ،ملت محاصتهشده ایتان

قتار داشت و در اتف دیگت ،کشور بع

عتاق با بهتهم)دی از حمایتهای سیاسی ،مالی،

تجهیزاتی و ااالعاتی قدرتهای م)طقهای ،فتام)طقهای و سازمانهای مسثت بینالمللی؛ در نهایت
به پیتوزی ایتانیان اتم شد .این پیتوزی که در پتتو قدرت ایمان حاصل آمد ،ملت ایتان را به این
باور رساند که ما «میتوانیم»« .اودباوری» ملت ایتان که رهآورد پایدار دوران دفاع مقدس است،
با تجلی در اندیشه و عمل «ما میتوانیم» ،در اول نزدیک به دو دهه پا از گ)

 ،آثار و بتکاتش

هت روز ظاهت و آشکار میگتدد .اگت امتوز به فتمایش دل)شین رهبت فتزانه انقالب اسالمی ،آه)
اوش پیشتفت و عزت ملی در کشور ش)یده میشود ،این وضعیت ریشه در همان اودباوری
دوران دفاع مقدس دارد.
امام بزرگوارمان فتمودند که در گ)

بود که یاد گتفتیم باید روی پای اود بایستیم؛ و

حقیقتاً روی پای اود ایستادیم و بت ادا توکل کتدیم و از این رهگ ر به اودباوری رسیدیم و
اگت امتوز میگوییم بتای انجام هت کاری قادر و توانا هستیم و از کشورهای پیشتفته چیزی کم
نداریم ،این وضعیت به دستآمده را که نعمتی با بزرگ است ،بهع)وان رهآورد دوران دفاع
مقدس باید پاس داشته و به نسلهای بعد م)تقل کتد.
فتماندهی گ)

به دست امام ،دنیا را به واک)ش واداشته و تمام امکانات لجستیکی ،نظامی،

ماهوارهای ،اقتصادی ،تبلیغاتی و  ...در مقابل یک متد ایستادگی کتد؛ چتا که دنیا بت این باور بود
که این گ)

با فتماندهی عارفی دلسواته تمام معادالت گهانی بت هم میزند.

اگت تاریخ انقالب اسالمی را با تاریخ ایتان در اول دویست سال اایت مقایسه ک)یم ،میبی)یم
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هتگاه دشم)انی به متاتب ضعیفتت از صدام ،در دورانهایی که دولتهای ایتان بهمتاتب قویتت
از دولت گمهوری اسالمی بودند به ما حمله کتدند ،بخش هایی از میهن گدا شده است.
موراین میگوی)د :عامل اصلی شکست در گ)

دوم روسیه و ایتان ،احساس بینیازی

عباس میتزا و درباریان از علما و مجتهدان شتکتک))ده در گ)
متحله نخست گ)

بود .عباس میتزا و درباریان در

دوّم ،پا از آنکه سپاه ایتان به پیتوزیهای چشمگیتی دست یافت ،اود را

از حضور و نقشآفتی)ی علما بینیاز احساس کتدند و بتای ای)که پیتوزی به نام علما تمام نشود ،در
فتح قلعه شوشی ایانت و یا سهلانگاری کتدند و سپاه روس به پیتوزی دست یافت .وقتی علما به
ویژه سید مجاهد از این دسیسه آگاه شدند و اعتتا

کتدند ،حمله سازمانیافته اود را علیه آنها

شتوع کتدند و آنها را عامل شکست ش)اساندند؛ و این حتکت شوم بیشتتین گسست بین متدم به
رهبتی علما و حکومت را پدید آورد و سپاه ایتان را از نیتوی زای)ده و بال)ده متدمی بیبهته
ساات .در زمان دفاع مقدس هم این اتفاقها توسال ب)یصدر رخ داد و م)افقین هم حمله
سازمانیافته اود را علیه نیتوهای انقالب و علما شتوع کتدند ،ولی متدم به تبعیت از علما
بهاصوص حضتت امام (ره حتی یک قدم عقب ن)شست)د و شهدای زیادی نیز تقدیم کتدند و
اداوند به پاس این استقامت در دفاع مقدس به آنها پیتوزیهای ایتهک))ده پا از گ شت یک
سال از این وقایع داد و در فاصلهای کمتت از  3ماه اک ت اراضی ،شهتها و روستاهای اشغالشده از
عتاق بازپا گتفته شد.
عباس میتزا در اواات گ)

 ،ت)ها به پایانیافتن گ)

و به رسمیت ش)ااتهشدن ولیعهدی

اود از گانب روسها فکت میکتد؛ چ)انکه در انعقاد قتارداد تتکمانچای و واگ اری همه م)اان
قفقاز به روسها هیچ تتدیدی به اود راه نداد.
حکومت قاگار همیشه به پشتیبانی انگلیا و فتانسه نظت داشت ،ولی حضتت امام (ره چه در
گ)

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

رهبتی ملت میدانست و بت روشهای پیش)هادی دیگتان تتگیح میداده است .الگوپ یتی از
پیامبتان و امامان شیعه ،بهویژه حضتت حسین بن علی (ع در دوران دفاع مقدس ،به روش)ی
نمودار فتماندهی رهبت انقالب بوده است.
در گ)

دوم ایتان و روسیه ،قتیب به یکصد و شصت هزار کیلومتت متبع از اراضی
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حاصلخیز و پتگمعیت ایتان که در قفقاز واقع بود از دست رفت و ای قتارداد تتکمانچای ،اانات
ایتوان ،م)اان اردوباد و بخشی از مغان و شتوان ،نخجوان و دو سوم تالش از ایتان گدا شد .ولی
در دفاع مقدس یک سانتیمتت از ااک کشور از دست نتفت.
امام راحل (ره فتماندهی بود که با آغاز عملیات در ک)ار دست دعا بتداشتن بتای پیتوزی و
فتح نیتوهایش ،لحظهای از فکت آن غفلت نمیکتد و با ارسال پیام به آنان ،با تکبیت نیتوهایش
هم)وایی میکتد و آنان را تا رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده همتاهی میکتد.
گدول مقایسهای مهمتتین عوامل پیتوزی دفاع مقدس در مقایسه با گ)
ردیف

مؤلفه

2

توکل

3

هدایت و رهبتی

2

اودباوری و اعتمادبهنفا

9

امضای معاهده

5

سقوب و گداشدن شهتها

7

اعتماد نظام حاکم

جنگ دوم ایران و روس
اتکا حکومت قاگار به پشتیبانی
ابتقدرتها از گمله انگلیا و
فتانسه
بیلیاقتی حاکمان وقت
عدم اعتمادبهنفا و اودباوری
متدم ایتان
معاهده ن)گین تتکمانچای در
سال  2030میالدی

دوم ایتان و روسیه
دفاع مقدس

توکل حضتت امام (ره همواره
به ادا و انبیا و اولیای حن بود
رهبتی و فتماندهی مدبتانه و
هوشم)دانه حضتت امام (ره
اعتمادبهنفا و اودباوری متدم
ایتان و تقویت باور «ما میتوانیم»
در بین متدم
معاهدهای تحمیل نشد

م)طقه قفقاز ،اانات ایتوان،
م)اان اردوباد و بخشی از مغان
و شتوان ،نخجوان و دو سوم

شهتی از ایتان گدا نشد

تالش از ایتان گدا شد
اعتماد شاه و دولتمتدان ایتانی
بت بیگانگان ،بهویژه انگلستان
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اعتماد به نیتوهای متدمی و
بهتهبتداری م)اسب از روحیه
م هبی آنها
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ایانت و سهلانگاری فتماندهان
6

وحدت و همدلی

0

از دسترفتن بخشی از ستزمین

3

نقش علما در رویارویی با دشمن

22

نقش متدم در رویارویی با دشمن

22

ارتباب علما و نظام حاکم

23

فتیباوردن و در دام افتادن

22

ش)اات دشمن

29

وضعیت ارتش

گ)

همدلی متدم و مسئولین و

 ،اانهای م)طقه و حکام

فتماندهان گ)

نواحی
قتیب به یکصد و شصت هزار
کیلومتت متبع از اراضی

یک سانتیمتت از ااک کشور از

حاصلخیز و پتگمعیت ایتان از

دست نتفت

ایتان گدا شد
هدایت و راه)مایی ماتدم توساال
صدور فتوای گهاد و تتغیب
متدم به مبارزه با روسها

علما بهاصاوص اماام (ره باتای
دفااااااع از کشاااااور و انقاااااالب
بهصااورت واگااب کفااایی باادون
صدور حکم گهاد
حضااور مااتدم بااا اراده متکاای بااه
ایماان و انگیازه الهاای و باا حفا

بسی ،متدمی توسال علما و

وحااادت و انساااجام درونااای و

به ادمت گتفتن ایالت و عشایت

همبستگی ملی در گبهههای حان
علیااه باااال (حضااور حاادود دو
میلیون نفت از متدم در گ)
مساائولین و فتماناادهان همااواره

احساس بینیازی درباریان از

علما و روحانیون را بااور داشات)د

علما و مجتهدان و ح ف آنها

و نقاااااااش روحیهبخشااااااای و

از صح)ه گ)

انگیزهبخشاای آنهااا را در صااح)ه
گ)

ضتوری میدانست)د

فتحعلیشاه در دام انگلیسیها

حضتت امام فتیب ب)یصدر و

افتاد

م)افقین را نخورد

عدم بتآورد توان و نیتوی سپاه

بتآورد دقیقی به لحاظ عِده و

دشمن

عُده از دشمن داشت)د

فقدان ارتش م)ظم و بدون
تجهیزات و سالحهای پیشتفته و
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کشور بد بود و توان نظامی
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ارتش بازسازی نشده بود ،ایلی

مدرن

از ستان ارتش فتار کتده و
ارتش صدماتی زیادی دیده بود؛
ولی به متور این وضعیت درست
شد و ارتش و سپاه تا پایان
به امام و انقالب وفادار،

گ)

مسمن و متعهد بودند.
ضعف و بیتدبیتیهای

25

تدبیت و درایت فتماندهان

27

مشورت و همفکتی فتماندهان

26

داالت بیگانگان

20

ایانت و گاسوسی به نفع بیگانگان

23

تتگیح م)افع شخصی به م)افع ملی

تدبیت و درایت درست فتماندهان
در صح)ه گ)

عباسمیتزا
اودرأیی و استبداد عباسمیتزا
دسیسه دولت انگلیا و داالت
گاسوسان آن کشور

در امور سیاسی و نظامی
ایانااااااتهااااااای م)ااااااافقین،

غیتمسلمانان م)طقه بتای دولت
روس

ش)ااتهشدن ولیعهدی اود،
معاهده ن)گین تتکمانچای را
پ یتفت
عدم رسیدگی به امور نظامیان و

32

نظامیان توسال نظام حاکم

عدم پشتیبانی از گ)
غت

ورزی

به ااات

درباریان

کارگزاران با عباسمیتزا

32

اتحاد و همدلی در بین درباریان

اصومت درباریان و بتادران
عباسمیتزا با وی
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ساالط)تالبان ،احاازاب سیاساای
و معانااد و دولتمااتدان

معااار

اول انقالب و گ)

عباسمیتزا در قبال به رسمیت

بسی ،امکانات و پشتیبانی از گ)

با مسئولین و نیتوهای متخصص
عدم اگازه به بیگانگان به داالت

گاسوسی شماری از

و

همفکتی و مشورت فتماندهان

و

م)افع ملی در اولویت بود و
هیچکا به م)افع شخصی فکت
نمیکتد
حضتت امام (ره با رهبتی قااع
اویش ،گ)

را اولویت اول

کشور میدانست)د و همه امکانات
را بتای پشتیبانی همهگانبه از
گ)

بسی ،کتده بودند

با هدایت حضتت امام (ره ،
وحدت و همدلی در بین
مسئولین مو میزد
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33

تغییت و گابجایی در فتماندهی
نیتوهای نظامی

عدم تغییت در فتماندهی قوای
نظامی به رغم ایانتهای
عباسمیتزا

تغییت در فتماندهی کل قوا
بهواسطه اثبات ایانت ب)یصدر
ایتان با انجام سلسله عملیاتهایی

32

ت)بیه متجاوز

39

انسجام متدم

35

تمسک به مکتب دفاعی اسالم

37

روحیه مقاومت

فتصتی بتای ت)بیه روسیه

در داال ااک عتاق و تصتف

بهع)وان متجاوز پیش نیامد

شهت فاو درصدد ت)بیه متجاوز
بتآمد

36

الگوپ یتی و تبعیتپ یتی نظام
حاکم در گ)

عدم پیوند و انسجام و وحدت
در بین متدم
عدم پیتوی از مکتب دفاعی
اسالم

30

در گ)

و گبههها

رهبتی و فتماندهی حضتت امام
(ره
پیتوی از مکتب دفاعی اسالم

عدم وگود روحیه مقاومت در

وگود روحیه مقاومت در بین

بین متدم و قوای نظامی

متدم و نیتوهای مسلح

عدم وگود الگوی م)اسب بتای
نظام حاکم در پیشبتد گ)
دعوت درباریان از متدم به

مب)ای دعوت از متدم بتای حضور

انسجام و اتحاد متدم حول

حضور در گبههها ،بتای کسب
فتوحات و به دستآوردن غ)ائم
صورت میگتفت

الگوپ یتی از پیامبتان و امامان
شیعه ،بهویژه حضتت حسین بن
علی (ع در دوران دفاع مقدس
دعوت رهبتی از متدم به حضور
در گبههها ،بت پایه ایمان به ادا
و آاتت صورت میگتفت

علما و متدم با عشن به ادا و

33

نگتش حاکمان ،علما و متدم نسبت
به حضور در گ)

دفاع از ستزمین اود

انگیزه علما و متدم مادی نبود و

میگ)گیدند و متدم بیشتت بتای

بتای رضای الهی پا به عتصه

کسب نتیجه آمده بودند ،ولی

اطت مینهادند و حضور در

درباریان به عشن گاه و مقام و

گ)

بهع)وان یک تکلیف دی)ی

ثتوت و گستتاندن هتچه بیشتت

ا سیاسی ش)ااته میشد.

حکومت اود میگ)گیدند
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عتاق عالوه بت استفاده از
22

نوع سالحهای بکار رفته

22

کشورهای اتف گ)

23

ارتباب متدم با درباریان

استفاده دشمن از سالحهای

پیشتفتهتتین سالحهای اهدایی
ابتقدرتها ،از سالحهای

متعارف

غیتمتعارف مان)د گازهای
شیمیایی استفاده کتد.

فقال یک کشور به نام روسیه در

همه گهان در مقابل ایتان قتار

بتابت ایتان قتار داشت

داشت)د

ارتباای بین متدم با درباریان

رابطه قلبی حضتت امام (ره با

وگود نداشت

نیتوهای تحت امتش

نتیجهگیری:
از بتکات مهم دفاع مقدس ،تقویت اعتمادبهنفا و اودباوری بوده است .ما در کوران دفاع
مقدس به این نتیجه رسیدیم که باید اود را باور ک)یم و با تکیه بت توانم)دیهای اود ا بهویژه
گوانان اداگو ا کشور را اداره نماییم .تیثیت این اودباوری ،بعد از گ)

در عتصههای مختلف

اگتماعی ،اقتصادی و ف)اوریهای نوین دفاعی ،نمود فزای)دهای داشت .دفاع مقدس به رغم همه
مشکالت و نامالیمات ،انقالب نوپای اسالمی را بیمه و بسیاری از حقوق مسلّم ایتان را تیمین نمود.
همچ)ین این مقاومت ضمن تضمین استقالل و تمامیت ارضی کشور ،به مظلومان و مستضعفان
گهان درس مقاومت در مقابل استکبار گهانی را داد .نتای ،حاصل از پژوهش نشان میدهد که
توکل به ادا به گای اتکا به ابتقدرتها ،رهبتی و فتماندهی حضتت امام (ره و اودباوری متدم
ایتان بهع)وان مهمتتین عوامل پیتوزی در دفاع مقدس به شمار میآی)د و این مهم باع

شده است

که ا ستکبار گهانی در مقطع ک)ونی بتای عدم تهاگم ،سخت از توکل به ادا ،رهبتی و فتماندهی
امام اام)های (مدظلهالعالی

و اودباوری متدم بهشدت وحشت و هتاس دارد.

حضتت امام (ره با اقتادار و صاالبت بینظیات و موقعیات متگعیات ما هبی و سیاسای ااود
توانست محاسبات حسابگتان غتبی را بت هم زده ،در بتابت تمام گوسازیهای تبلیغاتی ،پیتوزم)دانه
بایستد.
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امام (ره چه در گ)

و چه در صلح ،همواره به انبیا و اولیای حن نظت دواته و پیتوی از

آنان را سیاست اود در رهبتی ملت میدانست و بت روشهای پیش)هادی دیگتان تتگیح میداده
است .الگوپ یتی از پیامبتان و امامان شیعه ،به ویژه حضتت حسین بن علی (ع در دوران دفاع
مقدس ،به روش)ی نمودار فتماندهی رهبت انقالب بوده است.
امام (ره از همان آغاز گ)

تحمیلی ،واک)شهای ملت ایتان در بتابت تجاوزگتان بع ی را

دفاعی و اسالمی تلقی مینمود .دعوت رهبتی به حضور در گبههها ،بت پایه ایمان به ادا و آاتت
صورت میگتفت و پیکارگتیشان بهع)وان یک تکلیف دی)ی ا سیاسی ش)ااته میشد.
در دفاع مقدس به گای اتکا به ابتقدرتها ،توکل حضتت امام (ره و رزم)دگان به ادا بود؛
ولی در گ)

دوم ایتان و روسیه حکومت قاگار همیشه دل به حمایت و پشتیبانیهای استکبار و

اواغیت دواته بود که این موضوع این پیام را دارد که تکیه به قدرت الیزال الهی همیشه پیتوزی
به دنبال دارد و بالعکا تکیه به غیت ادا نتیجه شومی گز شکست و ذلّت چیزی در پی نخواهد
داشت.
از بترسی دو گ)

این نتیجه حاصل شد که با اراده متکی به ایمان و انگیزه الهی و با حف

وحدت و انسجام درونی و همبستگی ملی ،میتوان بت ستسختتتین دشم)ان فائن آمد و ستنوشت
اویش را تغییت داده و به پیتوزی رسید.
دفاع مقدس ،ملت ایتان را به این باور رساند که ما «میتوانیم»« .اودباوری» ملت ایتان که
رهآورد پایدار دوران دفاع مقدس است ،با تجلی در اندیشه و عمل «ما میتوانیم» ،در اول نزدیک
به دو دهه پا از گ)

 ،آثار و بتکاتش هت روز ظاهت و آشکار میگتدد ،اگت امتوز به فتمایش

دل)شین رهبت فتزانه انقالب اسالمی ،آه)

اوش پیشتفت و عزت ملی در کشور ش)یده میشود،

این وضعیت ریشه در همان اودباوری دوران دفاع مقدس دارد.
امام بزرگوارمان فتمودند که در گ)

بود که یاد گتفتیم باید روی پای اود بایستیم؛ و

حقیقتاً روی پای اود ایستادیم و بت ادا توکل کتدیم و از این رهگ ر به اودباوری رسیدیم و
اگت امتوز میگوییم بتای انجام هت کاری قادر و توانا هستیم و از کشورهای پیشتفته چیزی کم
نداریم ،این وضعیت بهدستآمده را که نعمتی با بزرگ است ،بهع)وان رهآورد دوران دفاع
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مقدس باید پاس داشته و به نسلهای بعد م)تقل کتد.
بترسی تحلیلی این دو گ)

نشان داد که بتای پیتوزی و غلبه بت دشم)ان باید قوی شویم و

بهگای چشمداشتن به بیتون باید به داال نظت داشته باشیم و ظتفیتها و استعدادهای داالی را
ببی)یم و بش)اسیم و از ظتفیتهای متدمی و گوانان به بهتتین شکل ممکن بهتهبتداری ک)یم.
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منابع:
 -2اگاللی ،فتزام ( . 2262ب)یان حکومات قاگاار :نظاام سیاسای ایلای و دیوانسااالری
مدرن ،تهتان :نشتنی.
 -3افشار یازدی ،محماود ( . 2250سیاسات اروپاا در ایاتان؛ تتگماه ساید ضایاءالدین
دهشیتی ،تهتان :ب)یاد موقوفات دکتت محمود افشار یزدی.
 -2امین ریاحی ،محمد ( . 2260تاریخ اوی ،تهتان :اتح نو.
 -9امی)ی ،علیتضا؛ حبیباهلل ابوالحسان شایتازی ( . 2203تحاوالت سیاسای اگتمااعی
ایتان از قاگار تا رضاشاه ( 2332ه ا ق 2232 -ه ا ش  ،تهتان :نشت قوس.
 -5انصاری ،میتزا مسعود ( . 2293سفتنامه اساتو میاتزا باه پتتزباورگ ،باه تصاحیح
فتهاد میتزا معتمدالدوله ،تهتان :کتابخانه مستوفی.
 -7آه)گتان ،امیت ( . 2200علل ناکامی فتحعلیشاه قاگار در گ)

های ایتان و روس:

(نبتدهای قفقازیه  ،مجله علوم سیاسی ،تاریخ روابال اارگی ،شماره .92
 -6بامداد ،مهدی ( ، 2262شتححال رگال ایتان ،گلد  ،7تهتان :زوار.
 -0بسطامﻰ ،رضا ( . 2202نقش سازمان مجاهدین الان (م)اافقین در گ)ا

ایاتان و

عتاق ،فصل)امه نگین ،سال اول ،شماره .2
 -3بشارتی ،علیمحمد ( . 2202علل وقوع گ)

تحمیلی و عادم پا یتش آتشباا،

حضور ،شماره .93
 -22ب)ی سلیمی ،صادق ( . 2203بتاندازی با پتوژه گ)

تحمیلی ،پگاه حاوزه ،شاماره

.229
 -22بینا . 2200( .آیا میشد از وقوع گ)

گلوگیتی کتد؟ امتداد ،شماره .99

 -23پارسا دوست ،م)وچهت ( . 2275زمی)ههای تاریخی ااتالف ایاتان و عاتاق ،تهاتان:
شتکت سهامی انتشار.
 -22پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه اماام حساین (ع ( . 2267مجلاه سیاسات دفااعی،
سال پ)جم ،شماره .2
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 -29پ)اهی سم)انی . 2267( .قائممقام فتاهانی ،چهته دراشاان ادب و سیاسات ،تهاتان:
نشت ندا.
 -25گعفااتی ولاادانی ،اصااغت ( . 2276ااتالفااات مااتزی ایااتان و عااتاق ،تهااتان ،دفتاات
مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 -27حائتی ،سارا ( . 2202بستتهای پ یتش قطعنامه  ،530شمیم یاس ،پیششماره .22
 -26حسی)ﻰ ،گمال ( . 2263حمالت تهاتان علیاه مخالفاان در عاتاق .،نگااه ،ساال اول
شماره .2
 -20حیدری ،اصغت ( . 2202اوفان در آذربایجان ،تبتیز :احتار.
 -23درودیان ،محمد ( . 2266اونینشهت تا اتمشهت ،تهتان :متکز مطالعات و تحقیقات
سپاه پاسداران.

گ)

 -32درودیان ،محمد ( . 2267سیتی در گ)
متکز تحقیقات و مطالعات گ)

ایتان و عتاق از آغااز تاا پایاان ،تهاتان:

سپاه پاسداران انقالب اسالمی.

 -32درودیااان ،محمااد ( . 2263از اونینشااهت تااا اتمشااهت ،تهااتان :چااا اول ،متکااز
مطالعات و تحقیقات گ)

.

 -33درودیااان ،محمااد ( . 2267آغاااز تااا پایااان ،تهااتان :چااا اول ،متکااز مطالعااات و
تحقیقات گ)

.

 -32درودیان ،محمد ( . 2260گ)
تحقیقات گ)

؛ بازیابی ثبات ،تهتان :چا اول ،متکز مطالعات و

.

 -39درودیان ،محمد ( . 2263پایان گ)
گ)
گ)

 ،بترسﻰ و تحلیل رویدادهاى سیاسﻰ ا نظامﻰ

از عملیات والفجت  22تا اشغال کویت ،تهاتان :متکاز مطالعاات و تحقیقاات
.

 -35درودیان ،محمد ( . 2202آغااز تاا پایاان ،بترساﻰ وقاایع سیاساﻰ نظاامﻰ گ)ا
زمی)هسازی تهاگم عتاق تا آتشبا ،تهتان :متکز مطالعات و تحقیقات گ)

از
.

 -37دنبلی ،عبدالتزاق ( . 2202مآثت سلطانیه ،تصحیح :غالمحسین زرگتیناژاد ،تهاتان:
روزنامه ایتان.
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 -36دولتشاهی ،بابک ( . 2206پایانی بت سایه تلخ سکوت ،امید انقالب ،شماره .237
 -30ذاکتی ،علیاکبت ( . 2202نتاقای در گ)ا

ایاتان و روس ،حاوزه ،شاماره  226و

.220
 -33زکی ،حفی اهلل ( . 2202سالتوز پا یتش قطع)اماه  530شاورای ام)یات ،گلباتگ،
شماره .22
 -22سااپهت ،میااتزا محماادتقی ( . 2226ناسااخ التااواریخ ،دوره کاماال قاگاریااه ،تصااحیح
گهانگیت قائممقامی .تهتان :امیتکبیت.
 -22سخ)تانی امام (ره در تاریخ .2273/7/2
 -23سخ)تانی امام (ره در تاریخ .2276/9/33
 -22شمسایی ،فتزانه ( . 2232یک تتاژدی مداوم ،ویژهنامه روزناماه گاام گام ،شاماره
.62
 -29شمیم ،علیاصغت ( . 2209ایتان در دوره سلط)ت قاگار ،تهتان :مدبّت.
 -25صحیفه امام . 2260( ،مجموعه آثار امام امی)ی ،گلد  ،22تهتان :مسسساه ت)ظایم و
نشت آثار امام امی)ی.
 -27صحیفه امام . 2260( ،مجموعه آثار امام امی)ی ،گلد  ،25تهتان :مسسساه ت)ظایم و
نشت آثار امام امی)ی.
 -26صحیفه امام . 2260( ،مجموعه آثار امام امی)ی ،گلد  ،27تهتان :مسسساه ت)ظایم و
نشت آثار امام امی)ی.
 -20صحیفه امام . 2260( ،مجموعه آثار امام امی)ی ،گلد  ،32تهتان :مسسساه ت)ظایم و
نشت آثار امام امی)ی.
 -23اباابایی ،غالمتضاا ( . 2262معاهادات و قتاردادهاای تااریخی در دوره قاگاریاه،
تهتان
 -92عبااداهلل یااف ،فااتحاهلل ( . 2257گوشااهای از م)اساابات روساایه و ایااتان و سیاساات
انگلستان در ایتان؛ تتگمه غالمحسین متین ،تهتان :چا آفتاب.
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 -92قائممقامی ،گهانگیت ( . 2252مسئله غتامات ایتان و روسایه ،بترسایهای تااریخی،
شماره .259
 -93قاضیها ،فاامه ( . 2263نگاهی بت پیامد گ)

های ایاتان و روس ،گ)جی)اه اسا)اد،

شماره  23و .92
 -92کمااالی ،فااتزاد ( . 2207گ)

هااای ایااتان و روس از نگاااهی دیگاات ،مجلااه ایااتان

شمالی ،ش  0و .3
 -99الگار ،حامد ( . 2257دین و دولت در ایتان؛ تتگمه ابوالقاسم ستّی ،تهتان :توس.
 -95لدین ،مایکل و ویلیام لوئیا ( . 2273هزیمت یا شکست رسوایی آمتیکا؛ تتگماه
احمد سمیعی ،نشت ناشت.
 -97محمدی ،علیتضا ( . 2205چه عواملی باع

شد که امام (ره قطع)امه  530را قباول

ک)د؟ پتسمان ،شماره .97
 -96میتس)جتی ،میتمهتداد ( . 2203تجزیهی گام به گام ساتزمینهای ایاتان در دوران
قاگاریه و پهلوی ،تهتان :تاب)اک.
 -90نفیسی ،سعید ( . 2267تااریخ اگتمااعی و سیاسای ایاتان در دوره معاصات ،گلاد ،3
تهتان :ب)یاد.
 -93هدایت ،رضا قلی اان ( . 2202روضة الصفای ناصتی ،زندیه و قاگاریه گلد نهام،
تصحیح گمشید کیانفت ،تهتان :اساایت.
 -52هدایتی ،ابوالفضل ( . 2202رهبتی امام (ره در دوران دفاع مقدس ،حضور ،شماره
.52
 -52هوش)

مهدوی ،عبدالتضا ( . 2279تاریخ رواباال ااارگی ایاتان از ابتادای دوره

صفویه تا پایان گ)

دوم گهانی ،تهتان :مسسسه انتشارات امیتکبیت.

 -53وثوق ،عباس ( . 2250عبتت نامه روش)دالن ،تهتان :بیگا.
 -52ورگاوند ،پتویز ( . 2260ایتان و قفقاز ،تهتان :نشت قطته.
 -59وزارت امور اارگه ایتان ( . 2272تحلیلی بت گ)

تحمیلی عتاق بت ایتان ،تهتان:

وزارت امور اارگه.
 -55وقایعنگار ،میتزا محمدصادق ( . 2273آه)
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ستوش ،تهتان :مصحح.

