اینها(کارهای پژوهشی دفاع مقدس و ادبیات انقالب اسالمی و کتاابهاای ااااتات گ)ا
باید بتود گزو کارهای پژوهشی دانشجوها قتار بگیتد؛
در این زمی)ه باید پایاننامههای فتاوان نوشته شود؛
در کارگاههای تحقیقاتی و علمی وارد شود؛
در کتابهای درسی دانشگاهها وارد شود؛
بتای ای)ها واحدهای درسی قتار داده شود؛ اینها حتماً الزم است؛
بتوید ستاغ اینکه یک بخشی از این دانشگاه را م)حصت ک)ید در هماین رشاتههاای متباوب باه
ادبیات مقاومت و ادبیات انقالب.
حضتت آیتا..

العظمی امام اام)های (مدظلهالعالی
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 .2آسیبشناسی تفکر ،اندیشهها ،جریانها و ابعاد تحریف حقایق و فرهنگ دفاع مقددس و نبردهدای معاصدر و
ارائه راهکارها

محورهای موضوعی نشریه


تولید دانش در زمی)ه فته)



نظتیهپتدازی در حوزه دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



آسیبش)اسی در حوزه دفاع مقدس و نبتدهای معاصت

دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



راهکارهای مقابله با تحتیف فته)
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عتضه شیوهها ،روشها ،نوآوریها و االقیتها در زمی)ههای تخصصی موردنظت



ارتقای سطح دانش علمی در حوزه دفاع مقدس و نبتدهای معاصت

دفاع مقدس و نبتدهای معاصت

شرایط پذیرش و راهنمای تدوین مقاله
 .2مقاله بایاد پژوهشای ،و حاصال تحقیان نویسا)ده در
زمی)ة دفاع مقدس و نبتدهای معاصت باشد.
 .3مقالههای ارساالی باه نشاتیه ،نبایاد پایش از ایان در

پساات الکتتونیکاای (ایمیاال و شااماره تلفاان در
میشود.
 .0چکیده :االصهای دقین از مقاله است کاه در یاک

هیچیاک از نشااتیههای داالای یااا ااارگی چااا

صاافحة گاادا و در قالااب و قلاام متفاااوت از مااتن

شده باشد.

نوشااته میشااود و در آن بایااد درسااتی و دقاات،

 .2مقالااهها پااا از پ ا یتش اولیااه در هیاایت تحتیتیااه
بهم)ظور ارزیابی بتای دو نفت از داوران صاحبنظت

استقالل ،ایجااز و صاتاحت ،غیتقضااوتی باودن و
روانی و انسجام رعایت شود.

و کارش)اس فتستاده اواهد شاد و پا یتش نهاایی

 .3مقدمه :بخش اصلی مقاله با مقدمه آغاز میشود که

باات اساااس نظاات داوران و موافقاات هیئات تحتیتیااه

در ضمن آن ،مسائلة تحقیان (ساسالهاا ،فتضایهها،

اواهد بود.

اهداف و پیشی)ة علمی پژوهش بیان میشود.

 .9مساائولیت علماای مقالااه باات عهاادا نویساا)ده اساات و

 .22روش تحقیددق :پااا از مقدمااه میآیااد و محقاان

دیاادگاههای نویساا)دگان مقاااالت ،لزوم ااً دیاادگاه

گزئیات شیوا اگتای پژوهش را توصیف میک)اد.

نشتیه نیست.

در این بخش همکاران پژوهش و متاحل پاژوهش

 .5مقالااه بایااد حااداک ت در  23صاافحه ( A4حاادود 33
صفحة قطع نشتیه و در قالاب  Wordو باا قلام 23
 Bzarتایااپ شااود و بااه دو شااکل الکتتونیکاای و
چاپی بتای دفتت نشتیه فتستاد شود.

(گامعه آماری ،نمونهگیتی ،حجم نمونه و ...بیاان
میشود.
 .22بدنة نوشتار ابحث و تحلید)  :ایان بخاش بدناة
اصلی و ستون فقاتات نوشاتار را تشاکیل میدهاد.

 .7نشتیه از مقالههای تحقیقی و تحلیلی اصیل اساتقبال

دادههااا و تحلیاالهااا بایااد باات اساااس نظاام و در

میک)اد کاه در آن مطلاب یاا نظتیاهای تخصصاای

چارچوب روشی م)ظم و بت اساس اتح کلی مقاله

دارای نوآوری ،نکات علمی ناوین و غیات اقتباسای

پیش بتود.

ارائه ،و به ویژه از مقالههای بتگتفته از پایانناماهها

 .23نتیجه گیری و پیشنهاد :نویس)ده در بخاش پایاانی

که ای آن نظتی بدیع مطتح شده باشاد ،مجلاه از

مقالاااه بایاااد نتاااای ،را بیاااان ،و مطالاااب را چ)اااان

چااا مقالااههای مبت)اای باات گااتدآوری یااا تتگمااه

گمعب)دی ک)د که اوان)ده احساس ک)اد باه پایاان

مع ور است.

مقالاه رسایده و از بحا

و بترساایهاا باه نتیجااهای

 .6برگدده رویدده اعنددوان کااه در آن فقااال ااالعااات

دست یافته اسات؛ همچ)این پیشا)هادهای بعادی و

ش)اس)امهای تحقین از گمله ،ع)وان ،نام نویس)ده یاا

چشمانداز آی)ده و مسائل باقیمانده دربارا موضاوع

نویس)دگان ،ع)وان شغلی یا علمی ،زماان نگاارش،

در بخش نتیجهگیتی مطاتح میشاود .ایان بخاش

نشانی کامل فاتد یاا مسسساه یاا مسسساات متباوع،

یک پاراگتاف تا یک صفحه باشد.
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سخن سردبیر
بهانه
دیگت حتی بهانهای بتای گتیه نمانده است؛ حتفی بتای آه؛ بغضی بتای نالههای غتیبای.
چشمههای اشکیدا چشمم را از حستت کدام باران نباریده سیتاب ک)م؟ به عصاای دسات
کدام واژا مهتبان بیاوزم ؟ قامت شکستهام را به امید امداد کدام عماد عمود نگاه دارم؟ مان
آتش گتفتهام میش)وید؟ من ویتان شدهام میبی)ید؟
ای)جا نه دیواری پ)اهگاه است و نه س)گی سد راه .آوار آوار نامتدی و و ااتوار ااتوار
قساوت بت ستم فتود آمده است.
فتیادهای ااموشم را اوفان به محاصته گتفته و اشک های فتاماوش را سایل ااون باه
مفااته.
انتشار این شماره از مجله مصادف است با حمله وحشیانة رژیم اشغالگت و کاودککاش
استائیل باه فلساطی)یان مظلاوم کاه بایش از هفتااد ساال اسات در معات

کشاتار ددم)شاانه،

محاصته ،آوارگی و تتس و رعب به ست میبتند و عدهای صهیونیسات اونخاوار ساتزمین
آنها را اشغال کتده و به هت بهانهای و هت چ)د وقت یک بار بتای آزمایش سالحهای گدید
اود و بکارگیتی بمبهاا باتای گلاوگیتی از فاساد شادن و ااالی شادن زرادااناه باتای
گایگزی)ی سالحهای نو به آنها حملهور میشوند و آنها را به ااک و اون میکش)د که در
عملیاتهای اایت بتای م)طقه کوچکی به نام غزه (بخوانید بزرگتتین زندان گهان همزماان
 272فتوند هواپیما به بمباران متدم بیگ)اه این م)طقه اقدام نمودند کاه تااک)ون بایش از 322
نفت به شهادت رسیدهاند که  52نفت آنها کودک و  35نفت زن می باش)د این در حاالی اسات
که کشورهای متمدن و دموکتات غتبی و در رأس آنها شیطان بزرگ آمتیکای گهاانخوار
از این اقدامات شتورانه و بیشتمانه با کمال وقاحت حمایت میک))د آری چ)ین است چهاته
زشت و کتیه اتفداران حقوق بشت دروغین که چ)گالهاای آنهاا تحات لاوای حقاوق بشات
همیشه به اون مظلومان عالم آغشته است و م)افع اود را به هماه چیاز تاتگیح مای ده)اد و
انه

اصالً بشتیت حقیقتاً بتای آنها مفهومی گاز ثاتوت و قادرت و شاهوت و م)اافع مع)اایی
ندارد .متیسفانه بعضی از افتاد اام اندیش و سادهلوح دل باه شاعارهای حقاوق بشاتی آنهاا
بستهاند در حالیکه در  222سال اایت گ)ایات آنها در گهان مشاهود و مضابوب مایباشاد و
دهها میلیون آدم را قتبانی م)افع نامشتوع اود کتدهاند که فقال در دو گ)

گهانی بیش از

 62میلیون انسان کشته شدند!!!
آری این است چهاته واقعای و ااونتیز و هتاسانگیاز غاتب امیادواریم کاه متدماان
مستضعف گهان به پا ایزند و اود را از شت این گانیان انسان نما بتهان)د
فتیاد ز آفتن

فتیاد ز شیتی)ی و پتویزی افتن

و دالویزی افتن

معمار حتم باز به تعمیت گهان ایز

عالم همه ویتانه ز چ)گیزی افتن

از اواب گتان اواب گتان اواب گتان ایز
از اواب گتان ایز

اده

دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
سال دوم ،شمارا سوم ،پاییز و زمستان  :2233ص 20-2

کنشگری حزباهلل لبنان در بحران سوریه و تغییرات در تاکتیکهای
رزمی حزباهلل
جعفر عظیم زاده ،1بهرام اصلی زاده ،2علی

اسماعی)زاده3

تاریخ دریافت33/22/20 :
تاریخ پ یتش33/23/36 :

چکیده
وقوع بحتان سوریه در سال  3222م و تداوم گ)

داالی در این کشور بین نظام سوریه و مسلحین و گتوههاای

تتوریستی ،پیامدهای گوناگونی در موازنه قدرت در نظم م)طقهای غتب آسیا را به دنبال داشت .در واقع در نتیجاه ایان
بحتان ،ک)شگتان دولتی محور مقاومت با محوریت ایاتان و روسایه از یاک ااتف و ک)شاگتان غیتدولتای آن باهویژه
گ)بش حزباهلل لب)ان توانست)د با حمایت از نظام سیاسی سوریه ،توازن م)طقهای را به نفع محور مقاومت حفا نماوده و
زمی)هساز تغییتات ژئوپلیتیکی وسیعی در نظم م)طقهای غاتب آسایا شاوند .در ایان میاان حازباهلل لب)اان باهع)وان یاک
ک)شگت نامتقارن ،با ورود باه عتصاه گ)ا

داالای ساوریه باا فتصاتها و چالشهاای متعاددی در ساطح تااکتیکی و

استتاتژیکی بهویژه در حوزه تاکتیکهای رزمی اود مواگه شاد .از ایان رو در ایان پاژوهش نویسا)دگان باا مفاتو
قتاردادن این گزاره که فتصتهای پیش روی حزباهلل در ورود به گ)

سوریه ،بیش از چالشهای آن باوده اسات و

همچ)ین ای)که حزباهلل توانست در اول این بحتان ضمن بازنگتی در تاکتیکهای رزمی اود به یک نیتوی نامتقاارن
مسثت در عتصه معادالت م)طقهای و حتی بینالمللی تبدیل شود ،به دنبال پاسخگویی باه ایان پتساش اساسای اسات کاه
ک)شگتی حزباهلل در بحتان سوریه چه تیثیتی بت تاکتیکهای رزمی آن داشته است .یافتههای پژوهش نشان مایدهاد
که حزباهلل بعد از ورود به بحتان سوریه تغییتاتی را در تاکتیکهای رزمی اود از گمله :کسب توانم)دیهاای ف)ای و
تسلیحاتی نوین ،کسب توانم)دیهای تاکتیکی گدید و  ...ایجاد کتده است.
کلید واژهها :بحتان سوریه ،تاکتیکهای رزمی ،حزباهلل ،محور مقاومت

 -2عضو هیئتعلمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
 -3مدرس و پژوهشگت دانشکده امام علی (ع
 -2مدرس و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
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بیان مسئله
کشااور سااوریه در م)طقااه غااتب آساایا از گایگاااه و اهمیاات فوقالعااادهای بتاااوردار اساات.
واقعشدن سوریه در ک)اره دریای مدیتتانه ،همسایگی آن با رژیم صهیونیساتی و حضاور در محاور
مقاومت ،موقعیت ویژهای به این کشور داده است و این موقعیت موگب شده اسات تحاوالت ایان
کشور و پیامدهای آن ،در محافل م)طقهای و بینالمللی با حساسایت زیاادی دنباال شاود .باه دنباال
وقوع ایزشهای متدمی و انقالبهای عتبی در م)طقه غتب آسیا ،بتاای از م)ااان ساوریه نیاز از
ابتدای سال  3222میالدی شاهد موگی از اعتتا
دولتی این کشاور را نگاتان سااات .اعتتا

ها و ناآرامیها شد که هماه نهادهاا و مسسساات

هاا در فوریاه هماان ساال بهصاورت مساالمتآمیز و

بهم)ظور همبستگی با ایزشها ی متدمی در کشورهای تونا ،مصت و لیبی شکل گتفت ،اما از نیمه
دوم مارس  3222میالدی این اعتتا

ها م)جت به درگیتی میان دولت و معتتضان شد و با حمایات

بازیگتان م)طقهای و بینالمللی از مخالفان دولت سوریه ،این ناآرامیها از بحتان داالی به بحتانای
م)طقهای و بینالمللی تبدیل شد و این کشور را تبدیل به کانون اصلی تحوالت اساتتاتژیک غاتب
آساایا نمااود کااه اااود از مهمتااتین م)اااان کشاااکش قاادرت و سیاساات گهااانی اساات .م)ازعااه
دائمیایدئولوژیک ،اهداف و م)افع متعار

قدرتهای م)طقهای و گهانی ،رقابتهای هژمونیک،

دغدغههای ام)یتی و تالش بتای کسب و حف قدرت فزونتت توسال باازیگتان داالای و ااارگی
در این م)طقه به عتصه ستزمی)ی این کشور امتداد یافته و وضعیت شک))دهای را بتای دولت و ملت
سوریه و دیگت بازیگتان پدید آورده است .بیثباتی ناشی از این همه ناهمگونی و تعار  ،با توگه
به صورتب)دی قدرتها ،دورنمای تیمین اهداف و م)افع را در آن اماتی پیچیاده و دشاوار ساااته
است .روایت مقاومت در تقابل با روایت سلفیسم متحد غتب ،گفتمان اصلی درون گهان اسالم در
بحتان سوریه را شکل میدهد و در سطح گهانی این بحتان ،تقابل نظم ناکام نوین گهانی در بتابات
ظهور نظمی گدید با بازیگتان متفاوت مشهود است.
از اتفی تحوالت ده سال اایت نشان داد که انتظارها و آرزوها در این م)طقه بهآساانی محقان
نمیگتدد .ای)جا بَتِ بازار قدرت گهانی است که در آن از دستدادن یک سانتیمتتمتبع مسااوی باا
از دستدادن اهداف و م)افع استتاتژیک بتای سالهای متمادی و نامعلوم اسات .الی،هاا ،بغازهاا،
کانالها و آبتاهها ی استتاتژیکی که در این م)طقه واقع هست)د و عالوه بت آن بیش از شصت درصد
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م)ابع فسیلی ،حضور بزرگتتین دوست و نمای)ده هویت غتبی در این په)ه گغتافیایی یع)ای رژیام
اشغالگت قدس ،گتیان اسالمگتایی و هویتاواهی دی)ی ،بازار بزرگ مصتف نظامی و اقتصاادی،
بستتهای بحتان ایزی به دلیل ت)وع قومی ،نژادی ،م هبی و ااتالفات ارضای ،بحاتان آب ،بحاتان
دموکتاسی و دیکتاتوری دولتها ،م)ازعات عقیادتی و ایادئولوژیکی ،حافظاه تااریخی مبت)ای بات
گ)

و ناام)ی و کشمکش در بین ملل م)طقه و حضور نظامی ناتو ،آمتیکا و کشورهای غتبای در

ااورمیانه ،مسلفهها و ویژگیهای اصلی این م)طقه به شمار میروند.
در حال حاضت بازیگتان فعال در عتصه بحتان ساوریه باه دو دساته تقسایم مایشاوند .گاتوه
نخست بازیگتانی هست)د که با تیکید بت حل م)ازعه سوریه به شیوههای مسالمتآمیز ،اواهان ایجاد
اصالحات اساسی در این کشور بدون هتگونه مدااله نظامی اارگی هست)د .در این گتوه ایفی از
کشورهای قدرتم)د و بازیگتان گهانی (روسایه و چاین و باازیگتان م)طقاهای (ایاتان و حازباهلل
لب)ان قتار دارند .در گتوه دوم کشورهایی مان)د ایاالت متحده آمتیکا ،تتکیه ،عتبساتان ساعودی،
قطت و رژیم صهیونیستی قتار دارند .این بازیگتان اواهان تغییت نظاام در ساوریه باا تیکیاد بات حال
م)ازعه سوریه به شیوههای اشونتآمیز و مدااله ااارگی هسات)د 1.باا تشادید بحاتان در ساوریه،
هتیک از گتوهها با حمایت و پشتیبانی از اتفهای درگیت در م)ازعاه داالای ایان کشاور ،ساعی
کتدهاند موازنه قوای نیتوهای داالی را به سود اود تغییت ده)د؛ که بتآی)اد ایان امات ،پیچیادهتت و
اوالنیتتشدن بحتان بوده است .در این میاان گ)ابش حازباهلل لب)اان باهع)وان یکای از ک)شاگتان
غیتدولتی اتفدار نظام سوریه و محور مقاومت با ورود به عتصه ایان بحاتان ،ضامن تقویات نظاام
سوریه و محور مقاومت با فتصتهای بیشماری مواگه بوده است .بادون شاک کساب تجتبیاات
گدید گ)گی و تغییت در تاکتیکهای رزمی حزباهلل یکی از بارزتتین فتصتهای حضور حزباهلل
در عتصه گ)

داالی سوریه بوده است؛ که از این موضوع میتوان بهع)وان یکی از شااصهای

اثتگا ار در تغییاات موازنااه قاادرت بااین محااور مقاوماات و گبهااه اسااتکبار گهااانی و بااهویژه رژیاام
صهیونیستی نام بتد .از این رو نویس)دگان در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پتسش هست)د که
 -1الزم به ذکت است که به دلیال ساتعت و پویاایی تحاوالت میادانی بحاتان ساوریه ،بعضااً شااهد موضاعگیتیهاای
مت)اقضی از گتوه دوم هستیم .بهع)وان نمونه ایاالت متحده آمتیکا بارها و بارها موضع اود در قبال موضوع ابقای بشاار
اسد در رأس قدرت سیاسی این کشور را تغییت داده است.
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ورود حزباهلل لب)ان به عتصه گ)

سوریه چه تیثیتی در تاکتیکهای رزمی حزباهلل لب)ان داشاته

است .بتای پاسخ به این پتسش و تبیین دقین موضوع ،این مقالاه در چهاار گفتاار سااماندهی شاده
است .گفتار اول به چارچوب مفهومی موضوع ااتصاص داده شاده اسات و در آن ضامن تشاتیح
عوامل داالی و اارگی مسثت در وقوع بحتان سوریه ،به دالیل اصلی ورود حزباهلل لب)ان به عتصه
تحوالت سوریه پتدااته شده است .در گفتار دوم ،عملیاتهای نظامی مهم سوریه در اول گ)ا
سوریه شتح داده شده است .در گفتار سوم ،تاکتیکهای رزمی حازباهلل قبال از ورود باه عتصاه
گ)

سوریه توضیح داده شده است .در گفتار چهارم که به نوعی پاسخ به پتسش اصلی پاژوهش

است ،تغییتاتی که در تاکتیکهای رزمی حزباهلل در نتیجاه ک)شاگتی حازباهلل در ااول گ)ا
سوریه ایجاد شده است ،تبیین اواهد شد.

پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی:
ک)شگتی حزباهلل لب)ان در بحتان سوریه چه تیثیتی بت تاکتیکهای رزمی آن داشته است؟

پرسشهای فرعی:
 -2حضور حزباهلل لب)ان در بحتان سوریه چه تیثیتی بت تاکتیکهای رزمی آن داشته است؟
 -3مهمتتین عملیاتهای نظامی مسثت بت تاکتیکهای رزمی حزباهلل لب)ان در سوریه کدام)د؟

روش پژوهش
با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت دستیابی به پاسخ پتسشها در این مقاله از روش
توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .روش توصیفی – تحلیلی عبارت است از ای)که محقن عالوه
بت تصویتسازی آنچه هست ،به تشتیح و تبیین دالیل چگونهبودن و چتایی وضعیت مسئله و ابعاد
آن میپتدازد .محقن بتای تبیین و توگیه دالیل ،نیاز به تکیهگاه استداللی محکمی دارد .این
نظتی تحقین و تدوین گزارهها فتاهم میشود

تکیهگاه از اتین گستجو در ادبیات و مباح

(حاف نیا . 62 :2203 ،روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای –
اس)ادی ،م)ابع ای)تتنتی و رگوع به اس)اد و مدارک متبوب به این پژوهش میباشد .ل ا در این روش
با مطالعه چ)دین کتاب ،فصل)امه تخصصی ،مقاالت و تحقین دیگت پژوهشگتان به شیوه
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فیشبتداری و گستجو در فضای ای)تتنت ،ااالعات مورد نیاز گمعآوری گتدیده و سعی شده
است تجزیهوتحلیل دادهها به صورت کیفی انجام گتفته و به پتسشهای پژوهش پاسخ م)اسبی
داده شود.
ادبیات نظری تحقیق
 -1مفهومشناسی
 -2-2رزم :واژه ای است متتادف و معاادل (( گ)گیادن  .رزم داللات بات گ)گیادن بادون
هیچگونه قید و شتب دارد (رستمی. 990 :2207 ،
 -3-2حزباهلل لبنان :حزباهلل در سال  2309با بتوز ااتالف درونی در حزب امل و با
اشغال گ)وب لب)ان به دست رژیم اشغالگت ،توسال گتوهی از گوانان شیعه و مسمن به
انقالب اسالمی و والیت فقیه پایهگ اری شد (ابوالحسن شیتازی و همکاران:2233 ،
 . 226حزباهلل در بیانیه موگودیت اود اعالم کتد که ((نظام سیاسی موگود و
امتیازهای فتقهای آن ،ریشه مشکالت لب)ان است و باید از اساس تغییت ک)د .همچ)ین
ما به رهبتی حکیمانه و عادالنه امام امی)ی (ره بهع)وان ولی فقیه تعهد و اعتقاد
داریم (دراشه و محمدی 323 :2232 ،و اعالم میک)یم که بهگز ادا از هیچکا
دیگتی تتس و واهمه نداریم و هیچ ظلم و ذلتی را نمیپ یتیم (اسداللهی:2203 ،
 . 232باور و اعتقاد ما مبارزه با استائیل و اشغالگتی است ...ما به دشمن اشغالگت
اعالم میک)یم که گهاد و مقاومت را تا ااتا صهیونیستها از م)اان شمالی بهع)وان
مقدمهای بتای نابودی آن ادامه میدهیم (زمانی محجوب . 272 :2200 ،ب)ابتاین
تغییت نظام سیاسی لب)ان ،پیتوی از ولی فقیه و نابودی رژیم اشغالگت از اتین گهاد و
مقاومت ،سه هدف اساسی تشکیل حزباهلل بوده است .حزباهلل لب)ان در او دوران
گ)

ستد و پ) ،سال بعد از پیتوزی انقالب اسالمی ایتان و دوران گ)

تحمیلی

عتاق علیه ایتان متولد شد.
 -3-1بحران سوریه :تحوالت سوریه با مبانی نظتی بحتان از دیدگاه متفکتان،
همسوییهای گستتدهای دارد .غیتقابل پیشبی)ی بودن ،آثار مختب و اوالنی و
5
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استهالکی ،تصمیمگیتی تحت شتایال وایم و در زمان محدود ،محدودیت و
فشتدگی زمان ،غافلگیتی و استتس ،از ویژگیهای بحتان است که در تحوالت
سوریه مصداق عی)ی یافته است.
با شتوع تحوالت م)طقه عتبی – اسالمی از سال  3222میالدی ،سوریه از گمله
کشورهایی بود که مستعد دریافت این تحوالت محسوب میشد .سوریه کشوری است که در
یکی از حساستتین م)اان گهان واقع شده است .سیاستمداران و تحلیلگتان ،این کشور را
گ رگاه شتق به غتب نامیده و بتای نیز از آن بهع)وان بزرگتتین کشور کوچک گهان یاد
میک))د .اهمیت این کشور بیشتت از همه به لحاظ موقعیت گغتافیایی آن در م)طقه ااورمیانه
است .همسایگی با کشورهای عتاق ،تتکیه ،فلسطین اشغالی ،لب)ان ،اردن و همچ)ین دریای
مدیتتانه بت اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستتاتژیک آن افزوده است .وگود اقوام و فِتَق م هبی
گوناگون از دیگت ویژگیهای بتگسته این کشور محسوب میگتدد .وگود م اهب علوی،
س)ی ،دروزی و شیعه اث)ی عشتی و وگود قومیتهای عتب ،کتد ،تتکمن و گمعیت 32
میلیونی و وگود ذاایت نفت از دیگت ویژگیهای این کشور است.
از ویژگیها و سیاستهای مهم نظام سوریه در ای چ)د دهه گ شته میتوان به مواردی
همچون توگه ویژه به ملیگتایی ،درگیتی با رژیم صهیونیستی (مشارکت در سه گ)

اعتاب

– رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت متدم لب)ان در مقابل رژیم صهیونیستی ،همتاهی با
ایتان در گ)

 0ساله با عتاق ،ستکوب مخالفان سیاسی و داالت در امور داالی لب)ان اشاره

نمود .در بخش ذیل بهصورت اگمالی به عوامل داالی و اارگی مسثت در وقوع بحتان سوریه
در سال  3222پتدااته اواهد شد.

عوام) داخلی:
 حاکمیت اقلیت بر اکثریت:حاکمیت ک)ونی سوریه از سال  2372میالدی توسال حزب بع

و از سال  2362میالدی به

رهبتی حاف اسد ب)ا گتدیده است و با توگه به موروثیشدن آن و به قدرت رسیدن فتزند وی
بشار اسد ،از سال  3222میالدی میتوان این حاکمیت را از نوع حکومتهای مطلقه ،موروثی و
توتالیته مورد بترسی قتار داد.
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 اعتراض های مردمی:با ستایت اعتتا های متدمی به سوریه ،بهستعت این اعتتا ها به سمت مسلحشدن
معتتضین و درگیتی نظامی و فتار بتای از افستان ارتش و پیوستن به مخالفین نظام و همچ)ین
پیوستن مخالفان و ناراضیان سیاسی دستگاه حاکمیت به صف معتتضان نظام سوریه م)جت گتدید.
تشکیل گتوههای متعدد از معارضین سوریه ،حمایتهای مالی و تسلیحاتی از معارضین
سوری ،ااتالفات داالی و شدید معارضین ،ااتا سوریه از مجامع م)طقهای (اتحادیه عتب ،
قدرت نظامی بتابت اتفین درگیتی و عدم توان هت یک در گهت شکست کامل اتف مقابل را
میتوان از گمله موارد پیچیده و الی)حل و به درازا کشیدهشدن این بحتان ارزیابی نمود.
عوام) خارجی:
 عوام) منطقهای:در سطح م)طقهای می توان به وابستگی نظام سوریه به گتیان مقاومت و رقابت کشورهای
عتبستان و تتکیه با این گتیان و سعی این دو کشور بهم)ظور گدانمودن سوریه از این محور اشاره
نمود.
رقابت کشورهای عتبستان ،تتکیه و ...حمایتهای مالی ،تسلیحاتی و تبلیغاتی این کشورها از
گتیان های مد نظتشان در عتصه بحتان سوریه و در راستای ت بیت مدل سیاسی و گستتش عمین
استتاتژیکشان در م)طقه و حمایتهای سایت کشورهای م)طقه از معارضین همان)د قطت و اردن در
به درازا کشیدن این بحتان مسثت بوده است.
 عوام) بینالمللی:در عتصه بینالمللی نیز میتوان به عللی همچون رقابت روسیه و آمتیکا در راستای نفوذ و
تسلال بت ااورمیانه اشاره نمود .از اتف دیگت حمایتهای چین از نظام بشار اسد در راستای عدم
تغییت موازنه قوای م)طقهای و گلوگیتی از هژمون مطلن آمتیکا بت م)طقه و همچ)ین حمایتهای
اروپا از معارضین ،از دیگت عوامل فتام)طقهای شکلگیتی بحتان سوریه است که مورد بترسی قتار
میگیتد .رقابت قدرتهای گهانی اصوصاً آمتیکا و روسیه و در ک)ار این دو ،چین و اتحادیه
اروپا در راستای تسلال بت سوریه بهع)وان قلب م)طقه فوق استتاتژیک ااورمیانه و تمامی
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قطع)امههای علیه نظام سوریه توسال روس و چین (چهار قطع)امه و کمکهای مالی ،تسلیحاتی و
رسانهای از نظام سوریه توسال روسیه و چین و از معارضین توسال آمتیکا و اتحادیه اروپا را
میتوان از دیگت عوامل به درازا کشیدن بحتان سوریه بتشمتد (نورانی. 33-03 :2237 ،
 -2دالی) حضور حزباهلل لبنان در سوریه
هدف دشم)ان اارگی در اتح بحتانسازی بتای سوریه ،صتفاً شخص بشار اسد و نظام
سیاسی سوریه نبود؛ بلکه اهداف بزرگتتی وگود داشت که در صورت محقنشدن آنها ،موازنه
قدرت در م)طقه و ژئوپلیتیک آن نیز در راستای اواستههای آنها تغییت میکتد .این وضعیت،
گمهوری اسالمی و حزباهلل لب)ان را بهع)وان دو بازیگت تیثیتگزار م)طقه نشانه گتفته بود؛ ب)ابتاین
ابیعی بود که آنها نیز واک)ش نشان ده)د و مانع اگتای اتحهای اصمانة آنها شوند .به این
تتتیب شتایال فوقالعاده وایم سوریه با ورود گبهه مقاومت به عتصه تحوالت داالی سوریه،
تغییت کتد .حزباهلل لب)ان ب)ا بت دالیلی وارد سوریه شد که گستته وسیع و ابعاد حیاتی دارد.
 -1-2دالی) امنیتی:
 حفظ حزباهلل :آنچه در وهله نخست در باب ورود حزباهلل به سوریه میتوان مطتح
کتد ،مبارزه بتای بقا است؛ زیتا بدون وگود دولتی همتاه با مقاومت در سوریه ،مقاومت
اسالمی با مشکالتی مواگه میشود .از این رو هزی)هکتدن بتای سوریه بتابت با
هزی)هکتدن بتای موگودیت حزباهلل است .تضعیف یا ح ف دولت اسد در سوریه،
پیامدهای م)فی بتای ام)یت حزباهلل دارد .این پیامدها را میتوان در چ)د بعد مشاهده
کتد:
الف یکی از مهمتتین مسلفههای ام)یت حزباهلل مان)د هت بازیگت دیگتی در صح)ه
بینالمللی – که همچ)ان اصل آنارشی و اود یاری بت آن حاکم است – تقویت توان نظامی است.
با تغییت نظام سیاسی در سوریه ،حزباهلل پشتوانه نظامی بزرگی را از دست اواهد .وگود
تحتیمهای مشتتک بتای حزباهلل و سوریه ،دوستی و توافن راهبتدی میان آنها را به همتاه داشته
است؛ ب)ابتاین ابیعی است که آنها به حمایت نظامی از یکدیگت بپتدازند .حمایتهای سوریه در
گ)

 22روزه یکی از اصلیتتین دالیل پیتوزی حزباهلل بت رژیم صهیونیستی بود .سوریه با
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پشتیبانی ااالعاتی و همکاری در ایجاد پستهای ش)ود و دیدهبانی حزباهلل در امتداد متز ،سهم به
سزایی در پیتوزی مقاومت در گ)

سال  3227داشت( کوردزمن. 332 :2232 ،

سوریه به اوبی میدانست که اگت رژیم صهیونیستی در این گ)
بعدی این حمله اواهد بود .حمایتی که سوریه در گ)

به پیتوزی بتسد ،هدف

 22روزه از حزباهلل به عمل آورد ،در

گتیان بحتان این کشور ،انعکاس و پاسخ اود را گتفت.
ب سوریه عالوه بت ای)که حامی مستقیم حزباهلل است ،کانالی بتای حمایتهای غیت مستقیم
نیز محسوب میشود .یکی از مهمتتین دالیل دشم)ی رژیم صهیونیستی و حامیان غتبی آن با
سوریه ،نقش دمشن بهع)وان مسیت انتقال حمایتهای سایت کشورها به حزباهلل است .این در حالی
است که آمتیکا و متحدان اروپایی آن ،سالهاست که به روشهای مختلف تسلیحاتی و سیاسی از
رژیم اشغالگت قدس حمایت میک))د تا به تجاوز نامشتوع و غیتقانونی اود ادامه دهد.
مسلالشدن تتوریستها بت سوریه به مع)ای حضور تتوریستهای تکفیتی در همسایگی
حزباهلل بود .اطتی که گتوههایی همچون داعش و گبهه ال)صته بتای حزباهلل داشت)د ،از اطت
رژیم صهیونیستی کمتت نبود .گتوههای سلفی – تکفیتی که از وهابیت ریشه میگیتند ،اساساً با
موگودیت گتوههای شیعی مان)د حزباهلل مخالفت دارند .نباید از یاد بتد که در سطح م)طقه،
((یوسف القتضاوی و ((عبدالعزیز بن عبداهلل آل شیخ مفتی عتبستانی ،با (( حزب الشیطان
نامیدن حزباهلل ،اواستار مبارزه با آن شدند.
 حفظ لبنان :یکی از اهداف حزباهلل در زمان تشکیل ،حمایت از لب)ان در بتابت
تهدیدات داالی و تجاوزات اارگی بود .بتاساس راهبتد حزباهلل ،حمایت و حتاست
از لب)ان ،یکی از اصول اساسی این گ)بش است .حزباهلل ،همگتایی داالی ،مبارزه با هت
تهدید اارگی با اهداف حتاست از ااک لب)ان و متدم آن را از اهداف و اصول اود
قتار داده است؛ چ)انکه همواره بت اصل حف راهبتد دفاعی لب)ان شامل حزباهلل ،ارتش
و متدم تیکید داشته است .در واقع ،ام)یت لب)ان یکی از اطوب قتمز حزباهلل است.
حزباهلل با نگتشی باز توانسته است در ک)ار اعتقاد راسخی که به اسالم و تشیع دارد،
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هویت لب)انی اود را حف ک)د و این موضوع ،عامل موفقیت و نفوذ آن در گامعه لب)ان
است.
حزباهلل همیشه تیکید کتده است که هت اقدامی – به گز تالش در راه آرمان فلسطین – که
در هت نقطه از گهان ،چه در گهان عتب و کشورهای اسالمی و چه در سطح م)طقه و فتا م)طقه
انجام میدهد ،بتاساس مصالح و م)افع ملی لب)ان است و ورود اود را به سوریه نیز بت همین اساس
تحلیل میک)د .هت تحولی در سوریه تیثیت مستقیمی بت ام)یت و ثبات لب)ان دارد؛ به عبارت دیگت،
شتایال اساسی سوریه کامالً با ام)یت لب)ان گته اورده و ام)یت و ثبات دمشن را نمیتوان از لب)ان
گدا کتد .در صورت شکست سوریه در بتابت تتوریستها و سلطه دشم)ان مقاومت بت این کشور،
حوزه ام)یتی و سیاسی لب)ان با تحوالت گستتدهای همتاه میشود .این در حالی است که پیتوزی
سوریه بت تتوریسم و حامیانش ،زمی)هساز تقویت مقاومت لب)ان و کاهش تهدیدات در دو سطح
داالی و اارگی میشود.
بت این اساس ،بحتان سوریه از این گ)به بتای لب)ان تهدید داالی بهحساب میآید که شکست
دولت سوریه بتابت با تقویت گتیان مخالف مقاومت در لب)ان اواهد بود که حتی میتواند به
بهتهگیتی دشم)ان بتای الع سالح مقاومت م)جت شود .بت این اساس از گمله دالیل ورود حزباهلل
به سوریه ،گلوگیتی از اگتای س)اریوی توائه درگیتیهای داالی در لب)ان بود .با شکست
معارضان سوریه ،توائههای داالی ا) ی شده و گتیان غتبگتا و سعودیگتا در داال لب)ان در
حاشیه قتار میگیتد؛ اما نتیجهای که از عکا تحوالت حاصل میشود ،تقویت گتیانهای سیاسی
غتبگتا از گمله فاالنژها و  29مارس است که زمی)هساز سلطه آمتیکا و عتبستان سعودی بت لب)ان
اواه)د شد.
سالم زهتان ،نویس)ده و تحلیلگت سیاسی لب)انی و رئیا مسسسه رسانهای االرتکاز االعالمی،
وگود ت)اقض بین گفتار و کتدار بتای گتوههای سیاسی لب)انی را بخشی از س)تهای موگود در
لب)ان میداند و میگوید(( :همه لب)انیها ،حتی دشم)ان حزباهلل میدان)د گ)گیدن حزباهلل در
سوریه با تکفیتیهای تتوریست به نفع لب)ان است ،اما بغض و کی)ه سیاسی باع

میشود این

گتوهها ه)وز هم حزباهلل را از این نقطه ،هدف آتش حمالت اود قتار میده)د .
یکی از موضوعاتی که گتیان تکفیتی – تتوریستی را بتای ام)یت داالی لب)ان اطتناک
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میسازد ،عضویت تعدادی از لب)انیها در اینگونه گتیانهاست(( .متکز بینالمللی مطالعات
افتابگتایی در دانشگاه ((کی)گز کولد

ل)دن با است)اد به صفحههای متبوب به گتوههای

گهادی در شبکههای اگتماعی توییتت و فیابوک ،پژوهشی را انجام داد که در آن به این نتیجه
رسیده است که پ) ،کشوری که شهتوندان آنها بیشتتین عضویت را در گتوههای تتوریستی
دارند عبارتاند از :تونا ،عتبستان سعودی ،اردن ،لیبی و لب)ان (ابتاهیم . 322 :2235 ،بازگشت
هت یک از این اعضا به کشورهایشان به مع)ای کاهش ضتیب ام)یت و ثبات داالی آنهاست؛
ب)ابتاین رفتار حزباهلل در بتاورد با این گتیانها کامالً م)طقی است .از آنجا که این نوع رفتار،
کامالً مطابن با حف ام)یت داالی هت کشوری است ،ت)ها مختص به حزباهلل نیست؛ بهاوری که
روسیه نیز چ)ین دیدگاه و عملکتدی در قبال اعضای چچ)ی داعش داشت.
 مقابله با رژیم صهیونیستی:
حزباهلل معتقد است ((موگودیت صهیونیسم مطلقاً بیپایه و باال است؛ موگودیتی
اشن ،اشغالگت ،تتوریست و ستاانی که هیچ مشتوعیت یا گایگاه حقوقی ندارد (موسوی و
قهتمانپور . 325 :2232 ،اولین و مهمتتین تهدید اارگی لب)ان ،رژیم غاصب صهیونیستی است.
تاریخ رژیم اشغالگت صهیونیستی نشان داده است که هت وقت زمی)ه م)اسبی بتایش ایجاد شود ،به
لب)ان و فلسطین حمله میک)د؛ ب)ابتاین ،ح ف دولت اسد در سوریه به مع)ای تضعیف حزباهلل و
مقاومت لب)ان اواهد بود که به تسلال رژیم صهیونیستی بت م)اان گ)وبی لب)ان ،رود لیطانی و م)ابع
نفت و گاز سواحل سوریه و لب)ان م)جت اواهد شد .رژیم صهیونیستی ،تغییت نظام سوریه را معادل با
نابودی مقاومت میداند که نهت)ها بقای این رژیم ،بلکه اهداف م)طقهای آن را تیمین اواهد کتد.
این در حالی است که با پیتوزی بشار اسد بت معارضان داالی و اارگی در سوریه ،رژیم
صهیونیستی از رسیدن به اهداف م)طقهای باز اواهد ماند که تیثیت بسیاری بت حف ام)یت لب)ان
اواهد داشت .بت این اساس ،حزباهلل با دو هدف ((مبارزه با رژیم صهیونیستی بتای حمایت از
فلسطین و نیز ((مقابله با اهداف م)طقهای این رژیم  ،ورود به گ)

سوریه را ضتوری دانست.

در واقع ،ورود حزباهلل به عتصه سوریه ،ادامه مبارزه حزباهلل با رژیم صهیونیستی تلقی میشود (
رضوی و گودرزی. 53 :2237 ،
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 مبارزه با گروههای تکفیری:
گتوههای تکفیتی یکی دیگت از تهدیدهای گدی علیه حاکمیت و قلمتو ستزمی)ی لب)ان
هست)د .گ)گی که گتوههای تکفیتی در سوریه به راه انداات)د ،به آن کشور اتم نمیشود .حضور
این گتوهها در متزهای شتقی لب)ان ،بهاصوص در م)اان قلمون ،القصیت و یبتود و پایگاههایی که
در این م)اان ایجاد کتده بودند ،نشان میداد که آنها به لب)ان نیز چشم دواته بودند .بت این اساس
دبیت کل حزباهلل معتقد است(( :لب)ان یکی از اهداف گتوههای تکفیتی است و این از ادبیات و
سخ)تانیهایشان مشخص است .ولی گفتهاند لب)ان امتوز گبهه پشتیبان است ،نه گبهه گهاد .اولویت
سوریه است ،سپا ستاغ لب)ان اواهیم آمد  ...پا مسئله ت)ها زمان است؛ یع)ی از م)ظت اعتقادی
آنها اواه)د آمد و ما معتقدیم اگت امتوز نیای)د ،فتدا اواه)د آمد .اودشان هم این را اعالم
کتدند و گفت)د .
محکمتتین دلیلی که میتوان بتای ادعای اود بیان کتد ،اتفاقهای داالی این کشور است.
کشف شبکههای تتوریستی در داال لب)ان ،بازداشت عماد یاسین ،ستکتده داعش در اردوگاه
عین الحلوه ،کشته شدن ابو اطاب ،مسئول نظامی داعش به همتاه تعدادی از ع)اصت در م)طقه القاع
لب)ان ،حضور گتوههای مسلح در م)اان اتبه یونین ،سهالت العجتم و وادی الخیل در گتود
عتسال ،چ)د نمونه از آمادگی گتوههای تکفیتی – تتوریستی بتای تختیب فضا و ام)یت داالی
لب)ان است؛ ب)ابتاین ،موضع و عملکتد واقعگتایانه در قبال فعالیت گتیانهای تکفیتی در لب)ان،
ک)تتل و مهار آن در اار از متزهای این کشور است.
 -2-2دالی) سیاسی:
 حفظ محور مقاومت:
حزباهلل نه ت)ها اود را بخشی از استتاتژی دفاعی لب)ان ،بلکه عضوی از گبهه مقاومت
م)طقه میشمارد که اهدافی کالن و گستتده را مدنظت دارد .گبهه مقاومت در تعتیف اولیه شامل
گمهوری اسالمی ایتان ،سوریه ،حزباهلل لب)ان و گتوههای مقاومت فلسطی)ی میشود .این گبهه با
آغاز روند بیداری اسالمی در غتب آسیا و شمال آفتیقا و نیز تغییتات ایجادشده در عتاق و یمن و
نیز بیداری افکار عمومی گهان در قبال مسئله فلسطین ،ابعاد گستتدهتتی یافت .مقاومت متدمی
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عتاق ،گتیانهای مقاومتی و متدمی در یمن با محوریت انصاراهلل ،گتوههای گهادی در افغانستان
و پاکستان که در چارچوب مدافعان حتم در سوریه ایفای نقش میک))د ،ابعاد گدیدی از مقاومت
را به نمایش گ اشت)د .در ک)ار این مقوله ،بیداری ملتهای م)طقه علیه سااتار استبدادی حاکم بت
این کشورها و سلطه استعمارگتان و البته اقدامات افکار عمومی گهان در حمایت از فلسطین و
مقابله با رژیم صهیونیستی را میتوان به تتکیب گبهه مقاومت افزود .موفقیتها و پیتوزیهای
گبهه مقاومت موگب شد تا دشم)ان آن به سمت اتاحی و سیاستگ اریهای گستتده بتای مقابله
با مقاومت روی آورند.
آنچه در اتح آمتیکاییها نمود یافت ،این بود که آنان س)اریوهای متعددی را بتای مقابلاه و
ح ا ف مقاوماات در م)طقااه اگااتا کتدنااد :سااه گ) ا

علیااه غاازه (گ)

هااای  0،33و  52روزه ،

بحتانسازی سیاسی و ام)یتی در عتاق ( با محوریت تجزیه این کشور به سه م)طقه شیعه ،اهل سا)ت
و کتدی  ،درگیتسازی حزباهلل لب)ان با گتوههای تتوریستی و اردوگاههای فلسطی)ینشین ،اعماال
س)گینتتین فشارها و تهدیدها علیه گمهوری اسالمی ایتان (باه بهاناه پتوناده هساتهای  ،انحاتاف
قدرتیابی گتیان ااوان المسلمین به پشتوانه تتکیه و قطت (که به ساقوب دولات محماد متسای در
مصت و کاهش قدرت ااوان در تونا و لیبی م)جت شد و تالش بتای گایگزینکتدن گتیانهاای
تکفیتی به گای مقاومت اصیل بتای ملتهای م)طقه.
مه)دسی معکوس بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی و بهتهگیتی از گتوههای
تتوریستی ،ابزارهای غتب بتای رسیدن به این مقصود بود .ح ف سوریه به مع)ای از میان رفتن
یکی از ستونهای اصلی گبهه مقاومت که زمی)هساز تحقن سایت اهداف دشم)ان ،یع)ی ح ف سایت
ارکان مقاومت میشد .سید حسن نصتاهلل قبل از حضور رسمی حزباهلل در سوریه ای یک
سخ)تانی در  22تیت  2233گفت( :سوریه کمت مقاومت است و ما اگازه نمیدهیم کمت مقاومت
بشک)د و با تمام توان از نظام محور مقاومت دفاع اواهیم کتد .دوستان م)طقهای و بینالمللی
سوریه اگازه نخواه)د داد که این نظام به دست آمتیکا و استائیل و گتوههای تکفیتی سقوب
ک)د  .با توگه به این شتایال ،حزباهلل ورود به عتصه مبارزه با تتوریسم در سوریه را نه ت)ها موگب
حف اود ،لب)ان و سوریه ،بلکه آن را اقدامی در راستای حف سایت ارکان و هویت گبهه مقاومت
میداند.
13
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پیتوزی ائتالف دشم)ان مقاومت بت سوریه ضمن ای)که حلقه واسال و یکی از ستونهای اصلی
گبهه مقاومت را با چالش مواگه میکتد ،هزی)ههای بسیاری بتای مقاومت در پی داشت .نکته
بسیار مهم آنکه دستاوردهای حزباهلل در سوریه ،موگب تقویت نگاه م بت ملتها به مقاومت شد؛
بهگونهای که گتایش به گتوههای تکفیتی که غتب سعی داشت آنها را در قالب مه)دسی
معکوس به ملتها تحمیل ک)د ،کاهش یافت و بسیاری از افتاد ،مقاومت را ت)ها گزی)ه بتای
بتقتاری ام)یت در م)طقه دانست)د.
 جلوگیری از طرحهای نظام سلطه:
اتح ((ااورمیانهی بزرگ آمتیکا ،اتحی بت پایه لیبتالیسم بود که قصد داشت در
م)طقه تغییتات ریشهای ایجاد ک)د .بتاساس این اتح که در نهایت به تجزیه بتای از کشورهای
ااورمیانه م)تهی میشد ،باید سااتارهای اگتماعی ،فته)گی ،سیاسی و اقتصادی تغییت میکتد.
آبشخور این اتح در نظتیه کارش)اسان و راهبتدپتدازان آمتیکایی قتار دارد که معتقدند آمتیکا
باید دشم)ان بالقوه و احتمالی اود را از میان بتدارد .ب)ا بت تحلیل این کارش)اسان ،از گمله مهمتتین
این دشم)ان ،اسالم و کشورهای اسالمی هست)د .به همین دلیل آمتیکاییها درصدد لیبتالیزهکتدن
م)طقه بتآمدند ،زیتا آنها بتاساس یک نظتیه قدیمی معتقدند کشورهای لیبتال با یکدیگت
نمیگ)گ)د .با این حال ،اتح ااورمیانه بزرگ آمتیکا نتیجه موفقی نداشت .اصلیتتین دلیل عدم
موفقیت این اتح ،یکگانبه بودن آن است .بهعبارتدیگت ،این اتح م)افع و عقاید کشورهای
م)طقه را در نظت نگتفت و ت)ها به م)افع اود اندیشید؛ ب)ابتاین ،ابیعی است که کشورهای اصیل
م)طقه – و نه همه آنها – در بتابت آن مقاومت میکتدند.
رهبتان حزباهلل لب)ان بهاوبی میدان)د که تالش بتای سقوب نظام سیاسی سوریه ،متحله
گدید اتح سلطهالبانه آمتیکا و حامیانش است و پا از گ ر موفقیتآمیز آن ،متحله بعد آغاز
اواهد شد؛ متحلهای که به نام حزباهلل ثبت شده است؛ ب)ابتاین ،تالش حزباهلل بتای حف دولت
سوریه ،تالشی م)طقی و راهبتدی است و در راستای حمایت از محور مقاومت صورت گتفته است
(رضوی و گودرزی. 79-70 :2237 ،
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 -3-2دالی) ایدئولوژیکی:
حزباهلل گ)بشی شیعی است که بتاساس اصول اسالمی شکل گتفته است .این گ)بش متعهد
است که با هت آنچه که به این اصول لطمه بزند ،به مقابله بتایزد .بهعبارتدیگت ،بتای حزباهلل
دفاع از اسالم و بهاصوص آموزههای شیعی مهمتتین هدف است .این در حالی است که قطع به
یقین میتوان گفت آنچه در سوریه اتفاق افتاد ،تالشی بتای از بینبتدن ذات اسالم و شیعه است؛
ب)ابتاین ،نگتش اعتقادی حزباهلل مانع از انفعال آن در بتابت تحوالت سوریه میشد .مبارزهای که
حزباهلل در این راستا آغاز کتد ،چ)د بُعد داشت که شامل حمایت از گهان اسالم و شیعیان و
حمایت از آرمان فلسطین میشد.
 حمایت از جهان اسالم و شیعیان:
یکی از محورهای اصلی بتنامههای حزباهلل(( ،کارکتد گهان اسالمی آن است.
بتاساس دیدگاه حزباهلل ،مقاومت نه ت)ها مسئول حف

لب)ان و مبارزه با صهیونیست و دشم)ان

مقاومت ،بلکه مسئول حمایت از گهان اسالم نیز است .از نگاه حزباهلل ،هت اقدامی که علیه رژیم
صهیونیستی و آمتیکا و ایادی م)طقهای آن صورت گیتد ،دستاوردی بتای گهان اسالم است .در
این چارچوب ،در هت نقطه از گهان که مسلمانان هدف ظلم قتار گیتند ،مقاومت و حزباهلل اود
را به حمایت از آن ملزم میدان)د.
یکی از عواملی که امتوز اسالم را از درون تهدید میک)د ،تتوی ،و گستتش وهابیت است.
این تفکت هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیت مستقیم به اسالم ضتبه میزند .ضتبه مستقیم
آن از اتین نظتاتی است که علیه دیدگاههای ناب اسالمی ارائه میدهد و مسلمانان را با شک و
تتدید مواگه کتده و چ)دپاره میک)د .از اتف دیگت ،از نظت وهابیت انسانها به دو گتوه مسم)ان و
کفار تقسیم میشوند .این تقسیمب)دی باع

تکفیت شده و این تکفیت نیز رفتارهای اشونتآمیز را

به دنبال دارد که چهته و وگهه اسالم را نزد غیتمسلمانان تختیب میک)د و اینچ)ین بهصورت
غیتمستقیم به اسالم ضتبه میزند.
از گملة مهمتتین نتای ،شکست احتمالی دولت سوریه در گ)

با تتوریسم ،گستتش تعالیم

وهابیت از اتین گتیانهای وهابی است؛ نکته مهمتت این است که این مسئله م)حصت به سوریه

15

دوفصلنامة علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

نخواهد بود و کل م)طقه را در بت اواهد گتفت و در نهایت به نابودی اسالم ناب محمدی (ص
م)جت میشود .با تسلال وهابیت در م)طقه ،هیچ یک از شیعیان دوازده امامی ،علویها ،زیدیها و
حتی س)یهای میانهرو در امان نخواه)د بود؛ ب)ابتاین ،نه ت)ها حزباهلل ،بلکه همه گتوههای مسلمان
باید تمام تالش اود را در مبارزه با وهابیت نه ت)ها در سوریه ،بلکه در هت نقطه از گهان به کار
گیتند.
بت این اساس ،حزباهلل اود را ملزم به دفاع از گان و مال و عزت شیعیان میداند .رفتار غیت
انسانی وهابیون در قبال شیعیان ،موضوع گدیدی نیست .کشتاری که این فتقه علیه شیعیان در عتاق
انجام دادند ،از اااتهها پاک نشده است و اک)ون نیز نمای)دگان آنها در گتیان بحتان سوریه ،این
راه را ادامه میده)د .ساک)ان بسیاری از م)اان متزی لب)ان و سوریه شیعه هست)د و بهرغم ای)که در
ااک سوریه قتار دارند ،اما تبعه لب)ان هست)د .کشتاری که گتوههای تکفیتی در این م)اان علیه
شیعیان انجام دادند ،اشونتآمیز و بیرحمانه بود .آنها به اود اگازه میدادند که متدم را ذبح
ک))د و از هت فتصتی بتای ضتبهزدن به روح و روان و گان و مال شیعیان استفاده میکتدند .این در
حالی بود که یکی از عوامل شکلگیتی حزباهلل ،دفاع از حقوق سیاسی ،اگتماعی و فته)گی
شیعیان بود؛ ب)ابتاین ،ابیعی بود که حزباهلل بهع)وان گتوهی شیعی علیه ظلم و ستم به همکیشان
اود اقدام ک)د .عالوه بت این ،یکی از مظاهت دفاع از حقوق شیعیان در قاموس حزباهلل ،حف
احتتام اماکن مقدس آنهاست .از مهمتتین دالیلی که حزباهلل را ملزم به ورود به سوریه کتد،
حفاظت از این اماکن مقدس بهویژه حتم حضتت زی)ب (س و حضتت رقیه (س بود.
 حمایت از آرمان فلسطین:
فصل دوم از اساس)امه حزباهلل به لب)ان ااتصاص یافته است و تالش شده که ابعاد داالی و
اارگی حزباهلل در همین فصل گ)جانده شود .به این مع)ا که حزباهلل بتاساس م)افع ملی در
کشورهای عتبی و اسالمی و یا بتای دیگت از نقاب گهان فعالیت میک)د؛ اما در این میان آرمان
فلسطین مست )ا شده است؛ زیتا اشغال فلسطین و تالش بتای آزادی آن ،ذاتاً بتای حزباهلل حائز
اهمیت است .از نظت حزباهلل نه ت)ها مبارزه مسلحانه متدم فلسطین علیه رژیم اشغالگت صهیونیستی
مشتوع است ،بلکه حن آنها است .حمایت از حقوق قانونی و مشتوع ملت فلسطین بهع)وان ملتی
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مظلوم و مسلمان در ک)ار مبارزه با دشمن مشتتک باع

میشود که حزباهلل در ک)ار آنها بایستد

و بتای تغییت وضعیت موگود مبارزه ک)د.
از نظت حزباهلل وضعیت موگود م)طقه ،وضعیتی سااتگی است .آمتیکا و رژیم صهیونیستی
با ایجاد زمی)ههای درگیتیهای داالی در م)طقه و بحتانآفتی)ی ،کشورهای م)طقه را به امور اود
مشغول کتدهاند که تا حدودی هم موفن شدهاند .هدف از این مشغولیت ،فتاموشکتدن قضیه
فلسطین و اطت رژیم صهیونیستی و بیتوگهی به آن است .با این اتفاق ،فضا بتای ت)فا این رژیم
باز میشود .بتاالف کشورهای عتبی سازشکار که آرمان آزادسازی فلسطین را رها کتدهاند،
سوریه همچ)ان در راستای این موضوع قدم بت میداشت و حمایت مع)وی و کمکهای آن به
فلسطی)یان همواره وگود داشته است؛ ب)ابتاین ،تغییت دولت سوریه ،یکی از مدافعان آرمان فلسطین
را از بین میبتد .این در حالی است که دستاوردهای حزباهلل ،موگب تقویت روحیه مقاومت
فلسطین و در عین حال ،آگاهی ملتهای م)طقه از توائههای رژیم صهیونیستی در م)طقه شده
است که نتیجه آن ،گستتش بیداری ملت فلسطین در اگتای انتفاضه (سال  3225به بعد و تقویت
حمایتهای ملتهای م)طقه از فلسطین بوده است.
-3عملیاتهای حزباهلل در سوریه
هماناور که در بخش پیشین به دالیل و یا به تعبیتی اهداف ورود حزباهلل در عتصه
گ)

سوریه اشاره شد ،حزباهلل بتای تحقن اهداف مورد نظت اود چ)دین عملیات نظامی

مهم و استتاتژیک در اول گ)

سوریه انجام داد.

حزباهلل چهار نوع میموریت نظامی را در سوریه انجام میدهد:
 میموریت آموزشی بتای نیتوهای نظامی و غیتنظامی سوریه در م)اان شهتی و عملیاات
ضد شورش؛
 میموریت مستشاری در نبتد بتای نیتوهای نظامی و غیتنظامی؛
 عملیات ایجاد سپتهای حمایتی؛
 عملیات مبارزاتی مستقیم در میادین نبتد ،مان)د قصیت ،قلمون و . ...
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عملکتد حزباهلل در حوزه نظامی در قالب مبارزه با تتوریسم ،بازگشایی م)اان استتاتژیک
همچون ق)یطته و قلمون بتای ارسال کمکها و تسلیحات به سوریه ،مقابله و پاسخگویی به
تجاوزات رژیم صهیونیستی به لب)ان صورت گتفت .نمونه بارز این اقدامات نظامی حزباهلل را
میتوان در م)طقه قلمون و ق)یطته ،بهویژه در محاصته حلب بهع)وان اصلیتتین پایگاه تتوریستها
مشاهده کتد .در مجموع از زمان ورود حزباهلل به بحتان سوریه ،چ)دین عملیات توسال نیتوهای
حزباهلل با همکاری ارتش سوریه به انجام رسید:
 -1-3عملیات القصیر:
نبتد القصیت به مدت  20روز از  23مه  3222بهاور مشتتک میان ارتش سوریه و حزباهلل در
شهت القصیت علیه معارضین سوری از گمله ارتش آزاد و گبهه ال)صته در گتفت و نهایتاً به آزادی
آن انجامید .پیتوزی در القصیت ،گ)به راهبتدی داشت؛ زیتا امکان ارتباب حمص و دمشن و نیز
تقویت حاکمیت بت حمص را ایجاد میکتد .بهعالوه ،باع

متتبال سااتن نیتوهای ارتش به

ساحل دریای مدیتتانه و ب)در اتاوس میشد .در همین راستا ،حزباهلل نیز میتوانست حامیانش
در لب)ان را در بتابت حملههای معارضه ،مورد حمایت بیشتتی قتار دهد .همچ)ین القصیت ،راه
مواصالتی اصلی بتای کمکرسانی و تقویت نیتوی معارضه از لب)ان بود .ازاینرو حزباهلل با
حضور در این عملیات ،نقش مهمی در یک پیتوزی راهبتدی ایفا کتد.
-2-3عملیات قلمون:
عملیات سه متحلهای فتح کامل م)طقه قلمون ،بزرگتتین دستاورد نظامی از زمان آغاز
بحتان در این کشور بود که پیامدهای زیادی را در معادالت داالی و م)طقهای داشت .بعد از
انفجارهایی که با اودروهای بمبگ اریشده در ضاحیه گ)وبی بیتوت انجام شد ،تحقیقات ام)یتی
حزباهلل لب)ان و ارتش این کشور نشان داد که تمامی کارگاهها و ع)اصت بمبگ اری اودروها و
اعزام آنها به لب)ان در م)طقه قلمون ،بهویژه بخشهای ال)بک و یبتود مستقت هست)د .از این رو
حزباهلل لب)ان تصمیم بزرگ اود را بتای ورود به معتکه قلمون گتفت؛ زیتا این م)طقه را
تهدیدی موگودیتی بتای اود و محور مقاومت در لب)ان میدانست .بهاینتتتیب بود که عملیات
قلمون آغاز شد و نقشهها و بتنامههای نظامی از گمعآوری ااالعات گتفته تا رصد و نظارت بت
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م)طقه با هواپیماهای بدون ستنشین صورت گتفت .ااالعات موگود نشان میداد که گبهه ال)صته
قویتتین و اطتناکتتین گتیان در قلمون است .عملیات نظامی بعد از گمعآوری ااالعات به
چهار متحله تقسیم شد:
متحله اول از عملیات آزادسازی قلمون آغاز شد ،بعد از آن پیشتویهای تا دیت عطیه و
ال)بک ادامه پیدا کتد .آزادسازی ال)بک نقطه عطفی در اول این مبارزات بود؛ زیتا مملو از
انبارهای سالح و بمب بود .در این م)طقه  23انبار وگود داشت که بیشتت از سالحهایی که ع)اصت
مسلح از انبارهای تسلیحاتی سوریه مصادره کتده بودند ،عالوه بت تو های مختلف در آنجا
نگهداری میشد .شورشیان از این ادوات بتای بمبگ اری اودروها و تهیهکتدن بمبهای
مختلف استفاده میکتدند.
متحله دوم عملیات ال)بک بود که این م)طقه به تصتف ارتش سوریه درآمد .در این م)طقه
تعدادی اودروی بمبگ اریشده به دست نیتوهای ارتش و حزباهلل افتاد .بعد از آن ،تیمین
ام)یت مسیت حمص به دمشن و تسلال بت تمام بخشهای این مسیت از ال)بک گتفته تا دیت عطیه و قاره
در دستور کار قتار گتفت.
متحله سوم عملیات از یبتود آغاز میشد که کانون اصلی بتنامهریزیهای نظامی شورشیان
سوری بود .تصتف یبتود ،دومین نقطه عطف اتح نظامی ارتش سوریه و حزباهلل بود .یبتود
شهتی بود که تمامی نیتوهای ضدسوری روی آن حساب میکتدند .گبهه ال)صته مدعی بود که
یبتود را به قبتستان نیتوهای حزباهلل تبدیل اواهد کتد.
چهارمین متحله از اتح عملیات حزباهلل و ارتش سوریه ،فتح رنکوس بود که به فتوپاشی
کامل تتوریستها در قلمون م)جت شد.
به این تتتیب عملیات نظامی در قلمون به پایان رسید و ع)اصت مسلح به سمت عتسال،
دشتهای رنکوس ،م)طقه الزبدانی ،گتود و بلودان فتار کتدند .قلمون آزاد شد و حزباهلل بت 22
گ رگاه که بیشتت از سوی تتوریستها بتای انتقال سالح و ع)اصت تتوریست و اودروهای
بمبگ اریشده استفاده میشد ،تسلال یافت؛ گ رگاههایی که از القصیت تا رنکوس امتداد داشت.
این معتکه پیامدهای مهمی بت موازنههای قدرت داالی و م)طقهای به گا گ اشت.
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-3-3عملیات ریف دمشق:
عملیات مهم دیگتی که با مشارکت نظامی حزباهلل صورت گتفت ،به عملیات ((ریف
دمشن موسوم است که از اواات آوریل تا مه  ،3227به اول انجامید .این عملیات ،در استان ریف
دمشن صورت گتفت و به سیطته ارتش بت نوار گ)وبی غواه شتقی م)تهی شد که در دست
معارضان قتار داشت .این امت زمانی انجام گتفت که میان معارضه ،درگیتیهای وسیعی در غواه
شتقی در گتفت که  522نفت از آنها را به کشتن داد .یکی از مهمتتین اهداف عملیات ریف
دمشن ،آزادسازی شهتک زبدانی در استان ریف دمشن بود .نزدیکی این شهتک به متزهای لب)ان
و دمشن ،آن را واگد اهمیت راهبتدی کتده است؛ که پا از آغاز بحتان در سوریه ،شهتک
زبدانی از گمله م)ااقی بود که گتوههای مسلح معارضی که از متزهای لب)ان وارد سوریه
میشدند ،در آن پایگاه ایجاد میکتدند و استقتار مییافت)د .حزباهلل در اینگونه عملیاتها هدف
راهبتدی را دنبال میکتد که با دالیل ورودش به سوریه نیز مطابن بود .حزباهلل تالش میکتد
م)اان نزدیک به متزهای لب)ان و مشتف بت آن را از ک)تتل گتوههای تتوریستی اار ک)د تا از
این اتین کمتتین آسیب به م)اان لب)ان وارد شود.
-4-3عملیات حلب:
شهت حلب در شمال سوریه و دور از متزهای لب)ان قتار دارد .عملیات ارتش سوریه در این
شهت از پشتوانه نیتوی هوایی روسیه بتاوردار بود .حزباهلل در چارچوب حمایت از سوریه و
مبارزه با تتوریسم در این عملیات حضور یافت که نقش بسیار مهمی در محاصته تتوریستها در
م)طقه و آزادسازی نهایی حلب ایفا کتد .نصتاهلل در تبیین اهمیت نبتد حلب و اتح دشم)ان سوریه
بتای این شهت گفت(( :ما در بتابت متحلهای گدید از اتحهای گ)گی ضد سوریه قتار داریم .دفاع
از حلب ،دفاع از بقیه سوریه و دفاع از دمشن ،لب)ان ،عتاق و اردن است .
آزادسازی شهت حلب در سوریه ،با توگه باه اهمیات اساتتاتژیک آن ،یکای از اهاداف نظاام
سوریه بود و به همین دلیل حزباهلل بهصورت مستقیم در آن مشارکت کتد .بهاوری کاه باهع)وان
م ال ،م)ابع روسیه از افزایش نیتوهای حزباهلل و واحدهای رزمی آن در سوریه تا حدود یک و نیم
بتابت ابت دادند .هدف از این اقدام ،استقتار نیتوهای بیشاتت در حلاب و ساپا متوگاهشادن آن باه
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سمت ادلب بود .م)ابع روسای ،از گملاه روسایه الیاوم ،تعاداد ایان مباارزان را حادود  5هازار نفات
بتشمتدند.
-4تاکتیکهای رزمی حزباهلل لبنان قب) از ورود به سوریه
حزباهلل لب)ان از ابتدای تیسیا اود بهع)وان یک نیتوی نامتقارن در عتصه ملی و م)طقهای ایفای
نقش کتده است و از این م)ظت در بترسی مدل رزم این گ)بش ،باید مطالعات ذیل را مدنظت قتار
داد .در واقع با تبیین دقین تاکتیکهای رزم حزباهلل در دوره قبل از ورود به بحتان سوریه است که
میتوانیم تیثیتات ک)شگتی حزباهلل در گ)

سوریه را روی تاکتیکهای رزمی این گ)بش درک

ک)یم.
در کارنامه عملکتد حزباهلل لب)ان دو نکته قابل تحمل است:
-1-4آمیزهای ممتاز از دو روش نبرد نامنظم و نبرد منظم:
حزباهلل لب)ان بهاوبی توانست آمیزهای م)اسب از دو روش گ)گی را در عتصه عمل به
نمایش درآورد .این گ)بش از روش ابداعی اود که مت)اسب با شتایال گ)گی ایشان در هماوردی
با رقیبی که از حی

تعداد نیتوی انسانی و کیفیت نیتوی ف)اوری و تجتبه درازمدت در گ)

م)ظم بت آنان بتتتی داشت ،بهته میبتد .رزم)دگان مقاومت اسالمی با تسلیحاتی که در ااتیار
داشت)د (همچون موشکهای کاتیوشا که در آن زمان بهتتین سالح گ)گی حزباهلل به شمار
میرفت  ،از تاکتیکهای گ)

نام)ظم از گمله فتیب ،غافلگیتی ،تلهگ اری و دورزدن دشمن از

پشت ست به همتاه شلیکهای رگباری از هزاران موشک دوشپتتاب به س)گتهای مقابل دشمن در
متز استفاده میکتدند .این اقدامات با دقت بسیار باالیی صورت میگتفت تا واحدهای ش)اسایی
هوایی دشمن نتوان)د اقدام به ش)اسایی مکان و نقطه آغاز این عملیاتها ک))د (بلقزیز. 237 :2203 ،
-2-4استفاده از عملیاتهای روانی علیه ارتش رژیم صهیونیستی:
حزباهلل لب)ان به رهبتی سید حسن نصتاهلل توانسته بود تا عالوه بت مقابله نظامی با ارتش رژیم
صهیونیستی ،عملیاتهای روانی نیز علیه گامعه استائیلی رقم بزن)د .سید حسن نصتاهلل ،رهبت
مقاومت اسالمی لب)ان بهع)وان سخ)وری بسیار ماهت ش)ااته شدهاند که در بتای صح)هها ماهتانه و
بسیار حتفهای به درون گ)

روانی راه پیدا میک))د ،چه در گ)بههای ت بیت روحیه دوستان اود و
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چه در راستای تختیب روحیه دشمن .سید حسن نصتاهلل در مواقع لزوم عالوه بت عملیات روانی
علیه ستبازان استائیلی ،از اتین شبکه تلویزیونی الم)ار اقدام به تضعیف روحیه گامعه صهیونیستی
میکتد ،بهع)وان م ال در مواقعی که گ)ازه ستبازان رژیم صهیونیستی روی زمین تل)بار میشد و یا
تانکهای ارتش این رژیم م)فجت و قطعهقطعه میشد ،اعالم میکتد که آماده است تا همچ)ان به
نبتد ادامه دهد .از گمله سخ)انی که در میان ستبازان رژیم صهیونیستی و شهتکنشی)ان استائیلی
تتس ایجاد میکتد عبارت بود از« :ما مجاهد هستیم و آمادگی کامل داریم بتای هت نوع
گانفشانی» (محجوب. 322 :2232 ،
صفت صداقت سید حسن نصتاهلل در عملیاتهای ((الوعد الصادق که به موگب آن هت
سخن و پیشبی)ی وی درست از آب در میآمد ،موگب میگتدید تا ایشان حتی در بین متدم
گامعه رژیم صهیونیستی نیز به ((شیخ راستگو معتوف شوند .اامی)ان قلبی دادن سید حسن
نصتاهلل به متدم لب)ان مب)ی بت عدم توانایی رژیم صهیونیستی در حمله دوباره به ااک لب)ان نیز نشان
از قدرت و توانم)دی این گ)بش در مقابل رژیمی بود که میزان امکانات و تجهیزات آن در گ)
سال  3227بتابت بود با میزان تجهیزات و تسلیحات به کار بتدهشده در تمام گ)

های رژیم

صهیونیستی با اعتاب (پاشاپوریواالری. 222 :2233 ،
 -3-4سازمان نظامی کوچک ،حرفهای و راهبردی:
یکی از مهمتتین مسلفههای مادی حزباهلل ،بتاورداری از یک سازمان رزمی و نظامی
کوچک ،حتفهای و راهبتدی است .همچ)ین حزباهلل در قالب یک سازمان چتیکی قدرتم)د ،از
توانایی کامالً تیثیتگ اری در بهکارگیتی و اگتای روشها و شیوههای گ)

های نام)ظم

بتاوردار است .این ویژگی بهشدت بت عملکتد حزباهلل در درگیتیهای نظامی تیثیتگ ار بوده
است .از سوی دیگت شکی نیست که قدرت تیثیتگ ارنده حزباهلل متهون رادیکالیسمی است که
این حزب اعمال میک)د .حزباهلل توانسته است ضمن حف روحیه رزمی و دفاعی نیتوهای اود،
آنها را در باالتتین سطح حتفهای آموزش داده و این سطح از آمادگی ،آنها را به نیتوهای
راهبتدی تبدیل کتده است که میتوان)د به همه راهبتدهای نظامی و دفاعی م)طقه ااورمیانه
تیثیتگ ار باش)د .در این حوزه ،بهتهوری حزباهلل بسیار مورد توگه است .سازمان نظامی حزباهلل
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در مقابل ارتش رژیم اشغالگت از سادهتتین و ابتداییتتین تسلیحات متعارف گ)گی بهته میبتد ،اما
با بهکارگیتی شیوه گ)

نامتقارن ،این تسلیحات ساده و ابتدایی در گ)

 22روزه سال 3227

ارتش رژیم اشغالگت قدس را وادار به عقبنشی)ی کتدند (گهانفت. 52 :2232 ،
 -4-4راهبرد جنگ نامتقارن:
در گ)

نامتقارن ،نوع و سطح تجهیزات مورد نظت نیست؛ بلکه شیوا استفاده از آنها و

مدیتیت زمان و مکان بسیار اهمیت دارد .به گای تیکید بت نوع و توان تسلیحات ،به عامل انسانی
تیکید میشود .گ)

بهع)وان استفادهک))ده و تعیینک))ده راهبتد گ)

رژیم صهیونیستی علیه

حزباهلل نبتدی نابتابت و نامتجانا محسوب میگتدد که در گونهش)اسی م)ازعات اشونتآمیز،
گ)

نامتقارن به شمار میرود (دهقانی فیتوزآبادی . 53 :2207 ،عملکتد رزمی و ف)ی حزباهلل

در این گ)

به قدری چشمگیت بود که حتی ((ارتش رژیم صهیونیستی از فتح س)گتهای مستحکم

نیتوهای مقاومت در چ)د صد متتی متز لب)ان با فلسطین اشغالی عاگز بود و پا از یک ماه نبتد
نتوانست ب)ت گبیل و عیتا الشعب را اشغال ک)د و این همان ارتشی بود که ظتف چ)د روز
میتوانست مساحتی وسیعتت از کل لب)ان را اشغال ک)د (بلقزیت . 203 :2203 ،حزباهلل توانست در
گ)

 22روزه از سادهتتین تجهیزاتی که در ااتیار دارد به شیوه مسثت و در یک فتآی)د ک)تتل و

هدایت صحیح استفاده نموده و به پیتوزی بتسد.
 -5تغییرات در تاکتیکهای رزمی حزباهلل لبنان بعد از حضور نظامی در سوریه
به اعتبار اک تیت قتیب به اتفاق کارش)اسان سیاسی و نظامی ،ک)شگتی حزباهلل در گ)
سوریه فتصتهای بیشماری را پیش روی این گ)بش قتار داد و کادر رهبتی و اعضای این
گ)بش در اول نبتد با مسلحین و گتوههای تتوریستی ،تجتبیات رزمی بسیار گتانبهایی را کسب
نمود که در نهایت با کاربست آنها در تاکتیکهای رزم حزباهلل ،توانستهاند در حال حاضت این
گ)بش را بهع)وان یک ک)شگت نامتقارن و بالم)ازع در عتصه معادالت سیاسی و نظامی م)طقه غتب
آسیا قتار ده)د .نویس)دگان این مقاله بت این باورند که تاکتیکهای رزمی حزباهلل در اول گ)
سوریه دچار تغییتات زیادی شده که در نهایت بت اثتبخشی این گ)بش در تعیین روندهای سیاسی و
نظامی م)طقه در حال و آی)ده تیثیتگ ار بوده است.
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 -1-5توانمندیهای فنی و تسلیحاتی نوین:
موشک مهمتتین توانم)دی تسلیحاتی حزباهلل است که میتوان از آن بهع)وان پایه
بازدارندگی این گ)بش یاد کتد .شیخ نعیم قاسم ،معاون سید حسن نصتاهلل در این مورد گفته است:
((صهیونیستها بهاوبی میدان)د که حزباهلل موشکهای نقطهزن را در ااتیار دارد و به علت
امکاناتی که حزباهلل به دست آورد و حمایتهای گمهوری اسالمی و آمادگی حزباهلل بتای هت
گ)

آی)ده ،این گ)

بتای استائیلیها سختتت اواهد بود (قاسم . 2232 ،نصتاهلل هم در سال

 2232در این مورد گفت(( :موشکهای فاتح  222مدتهاست به دست ما رسیده است .در سال
 3227هم این موشکها را داشتیم و ابت تازه نیست ،این مسائل قدیمی شدهاند .موشکهای فاتح
 222نسبت به موشکهایی که اک)ون در ااتیار داریم ،بسیار قدیمی هست)د .آنچه اک)ون حزباهلل
در ااتیار دارد ،بهاندازهای است که حتی استائیل تصور آن را هم نمیتواند بک)د (المیادین،
 . 3225این اظهارات با بیان دیگت از سوی مقامات و رسانههای رژیم صهیونیستی نیز تکتار شده
است که نشانه معتبت تلقیشدن تهدیدات در حزباهلل از سوی اتف مقابل است .حزباهلل لب)ان،
سامانههای پیشتفته از موشکهای زمین به زمین را در ااتیار دارد و با وگود ای)که استفاده از این
موشکها نکته تازهای نیست ،اما حجم و میزان تختیب این موشکها و قدرت حزباهلل بتای
دستیابی به آنها ای سالهای اایت بسیار گستتدهتت شده است؛ بهگونهای که در حال حاضت این
حزب لب)انی ،دهها بتابت تجهیزاتی را که در آستانه گ)

 22روزه در ااتیار داشت ،در دست

گتفته است .ارزیابیهای نظامی رژیم صهیونیستی نشان میدهد که حزباهلل لب)ان بالغ بت  222هزار
موشک از انواع مختلف در ااتیار دارد که بخشهای مت)وعی را شامل میشود .موشک گتاد با
بتد  92کیلومتت ،موشک زلزال با بتد  322کیلومتت ،فاتح ام  222با بتد  352کیلومتت و موشکهای
فجت  65کیلومتتی از انواع موشکهایی است که حزباهلل در ااتیار دارد .حزباهلل لب)ان از قدرت
مت)وع و باالیی در پتتاب موشکها نظیت سکوهای پتتاب موشک در مواضع مستحکم زیتزمی)ی و
سکوهای متحتک نصبشده روی کامیونها بتاوردار است و در گ)

آی)ده میتواند روزانه

بالغ بت  2522موشک به ستزمینهای اشغالی شلیک ک)د .این در حالی است که تعداد این
موشکها در گ)

 22روزه ت)ها  322موشک بود (رضوی و گودرزی . 229 :2237 ،الیاس حانا،

ژنتال بازنشسته لب)انی و مدرس دانشگاه آمتیکایی بیتوت در این زمی)ه معتقد است(( :حزباهلل در
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سال  ،3227یک گتوه شبهنظامی بود ،اما ای)ک ارتشی کالسیک است .حزباهلل لب)ان  22سال قبل،
 9هزار موشک کوتاهبتد را به رژیم صهیونیستی شلیک کتد ،اما ای)ک این گتوه 222 ،هزار راکت
چون گ)

افزارهای بتد متوسال با کالهکهای گ)گی بزرگتتی دارد که قادرند هت نقطه از

رژیم صهیونیستی را مورد هدف قتار ده)د  .روزنامه استائیل الیوم در سال  3222در گزارشی با
نام ((حزباهلل  3222به بترسی قدرت این گ)بش ،هفت سال بعد از گ)

 22روزه پتدااته

است .پیشتفت تعجبآور توان موشکی حزباهلل یکی از موارد بترسی این روزنامه است (بدیت،
 . 3222نشانهها و اظهارات پتشماری وگود دارد که بیانگت پ یتش قدرت موشکی حزباهلل از
سوی رژیم صهیونیستی است ،اما به نظت میرسد آنچه که عاموس یادلین رئیا پیشین ااالعات
ارتش رژیم صهیونیستی مطتح کتده ،نظتی راهبتدیتت و حساسیتبتانگیزتت بتای استائیل است:
((تعداد موشکهای حزباهلل مهم نیست ،مهم این است که حزباهلل پیوسته در حال بهبود دقت
موشکهای دوربتد اود بوده و توانایی آنها را در حمل کالهکها افزایش میدهد .چ)ین
موشکهایی میتوان)د متکز گمعیتی و تیسیسات استتاتژیک استائیل را هدف قتار ده)د  .از
سخ)ان ب)یامین نتانیاهو ،نخستوزیت استائیل در مجمع عمومی سازمان ملل میتوان فهمید که
حزباهلل ،موفن به انتقال سالحهای رزمی پیشتفته از سوریه به لب)ان شده است که شامل
موشکهای زمین به زمین دقین و موشکهای ضد هوایی از نوع ((اس ای  33و موشکهای
ساحل به دریا از نوعی ((یااونت است.
واقعیت این است که ااالعات استائیل از کمیت و کیفیت موشکهای حزباهلل ،ت)ها
بتاساس بتآوردهایی است که از دقت باالیی بتاوردار نیست)د .به همین دلیل ،یکی از مقامات
ارشد ااالعات ارتش استائیل ،ش)اات این ارتش از توان موشکی حزباهلل را به مشاهده قله کوه
یخی تشبیه کتد که بخش عمده آن در زیت آب بوده و قابل مشاهده نیست.
ابیعی است که چ)ین تصوری به مع)ای آن است که استائیل توان نظامی که زمی)هساز توان
تهدید حزباهلل است را در بتآوردهای اود لحاظ کتده است .عالوه بت تقویت قدرت موشکی،
حزباهلل در دیگت حوزههای مورد نیاز بتای نبتد نیز اود را مجهز کتده است .وقتی رژیم
صهیونیستی در سال  3227به لب)ان و حزباهلل حمله کتد ،این گ)بش مجهز به پهپاد نبود؛ اما شش
سال بعد ،حزباهلل پهپاد ایوب را در عملیات موفقی رونمایی کتد .این پهپاد به بیان نصتاهلل:
25

دوفصلنامة علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

((صدها کیلومتت را بت فتاز دریا میپیماید ،پداف)د گ)بد آه)ین دشمن را پشت ست میگ ارد ،وارد
گ)وب فلسطین اشغالی میشود و در گ)وب به موازات متز ،دهها کیلومتت بت فتاز تیسیسات و
پایگاههای حساس و مهم گشت میزند تا ای)که در نزدیکی دیمونا توسال دشمن کشف و با
دستهای از هواپیماهای نیتوی هوایی استائیل مواگه میشود که آنها آن را ستنگون میک))د
(نصتاهلل(( . 2232 ،ایوب در آن شتایال دو پیام مع)ادار داشت .یکی ای)که حزباهلل به پهپاد مجهز
شده است و دیگت ای)که ممکن است پهپادهای پیشتفتهتتی در ااتیار داشته باشد (و یا به آن دست
یابد که عالوه بت توان گمعآوری ااالعات ،دارای قدرت هجومی نیز باش)د .تلآویو با
سیستمهای راداری مجهز و پیشتفته ،توان ش)اسایی ایوب را در ابتدا نداشت و پا از فیلمبتداری و
ارسال تصاویت از سوی ایوب ،استائیل موفن به انهدام آن شد (ساسانیان. 25 -73 :2236 ،
در همین زمی)ه روزنامه آمتیکایی واش)گتنپست در گزارشی در اصوص ((توان نیتوی
مقاومت حزباهلل لب)ان نوشت(( :حزباهلل ای)ک یک قدرت نظامی م)طقهای با هزاران نیتویی
است که با نبتد در میدان گ)

سوریه به نفع بشار اسد ،رئیاگمهور این کشور م)سجمتت نیز

شدهاند .نیتوهای حزباهلل به مجهزتتین تسلیحات هوشم)د در دستتس ،همچون نسل چهارم
موشکهای هدایتشونده ضدتانک ((کورنت مجهز هست)د .آنها همچ)ین مجهز به پهپاد،
توپخانه و تانک نیز هست)د .
 -2-5کسب توانمندیهای تاکتیکی جدید:
گ ر زمان و حضور گ)بش حزباهلل در عتصه میدانی بحتان سوریه ،قابلیتهای تاکتیکی آن
را افزایش داده است .واقعیت امت این است که حضور در بحتان سوریه از م)ظتهایی میتواند
زمی)هساز تضعیف این گ)بش شده باشد .بهع)وان نمونه ،این حضور موگب بازشدن آرایش نظامی
حزباهلل شده است که این امت میتواند امکان نفوذ نیتوهای ااالعاتی استائیل و همچ)ین
فاششدن بتای استار نظامی حزباهلل را در پی داشته باشد .نشانههای آشکاری از این موارد بالقوه
در دستتس نیست و ب)ابتاین نمیتوان در اصوص بالفعلشدن آنها سخن گفت .بت این اساس،
بعضی از تحلیلگتان بت این باورند که گ)

سوریه ،حزباهلل را متزلزل کتده است .با این حال،

کسانی که نزدیک به حزباهلل هست)د ،استدالل میک))د که این گتوه با حضور در بحتان سوریه،
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گ)گ)دهتت از قبل شده است .بتای تحلیلگتان غتبی نیز این نظت را تییید کتدهاند .اندرو اگزوم یکی
از مقامات سابن میز لب)ان در وزارت دفاع آمتیکا در این مورد معتقد است نبتد سوریه نسل
گدیدی از مبارزان را در حزباهلل تتبیت کتده است.
حضور میدانی حزباهلل در بحتان سوریه ،عمیقاً در تاکتیکهای عملیاتی آن مسثت واقع شده
است .بهاور مشخص ،زمی)هساز کسب تجتبههای آف)دی ،گ)

شهتی و مدیتیت عملیاتهای

گستتده بتای حزباهلل بوده است .حزباهلل در تمامی سالهای مبارزه علیه رژیم صهیونیستی ،از
گ)

اول لب)ان که در سال  2303آغاز شد ،متاحل نبتد بتای آزادسازی گ)وب لب)ان و گ)

دوم

که در سال  3227رقم اورد ،در ک)ار پتتاب موشکهایی که به متور زمان پیشتفتهتت و دقینتت
شدند ،عملیاتهای زمی)ی پداف)دی را در دستور کار داشت .به بیان دیگت ،زمین عملیات حزباهلل
بیشتت م)اان لب)انی محسوب میشد که در اشغال استائیل بود یا این رژیم در پی حضور در آن بود.
بت این اساس ،حزباهلل بیشتت در مقام دفاع بود؛ اما حضور میدانی در بحتان سوریه ،تجتبه
عملیاتهای آف)دی را بتای این گ)بش فتاهم کتده است .حزباهلل پا از آزادسازی القصیت در
م)اان متزی سوریه و لب)ان در بهار  3222که مهمتتین نقطه شتوع بتای حضور آشکار در بحتان
سوریه بود ،در عملیاتهای گوناگونی از گمله آزادسازی حلب در سال  ،3227آزادسازی
دیتالزور و م)طقه قلمون در سال  3226و  ...مشارکت داشته است .البته حضور در سوریه ،تجتبه
تدافعی حزباهلل را هم در مواگهه با حمالت گتوههای تتوریستی تقویت کتد ،اما تجتبه آف)د
یکی از مهمتتین دستاوردهای حزباهلل از حضور در بحتان سوریه بوده است .نصتاهلل این تجتبه را
اینگونه بیان کتده است(( :مسئوالن سیاسی و نظامی استائیلی در ک)فتاناها و انجمنهای سال
گ شته نیز بسیار درباره مقاومت لب)ان و مشخصاً حزباهلل و توان انسانی و مادی ،پیشتفت امکانات
و پیشتفت تجتبهاش با نگتش به گ)

سوریه سخن گفت)د و گفت)د تجتبه مقاومت لب)ان دفاعی

بود ،امتوز تجتبه هجوم را نیز کسب کتده است (نصتاهلل. 2239 ،
تجتبه دیگت حزباهلل از صح)ه میدانی بحتان سوریه ،مدیتیت و راهبتی عملیاتهای گستتده
است .پیش از مشارکت در بحتان سوریه ،تجتبه این گ)بش در عملیاتهای زمی)ی که در قالب
عملیاتهای چتیکی صورت میگتفت ،با تعداد افتاد محدودی اتاحی میشد .بتای کارش)اسان
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در این مورد اظهار داشتهاند که تیمهای اعزامی حزباهلل در م)اان تحت قلمتوی استائیل (اعم از
گ)وب لب)ان در سالهای اشغال شامل  5تا  25رزم)ده آموزش دیده بوده که در چ)د ساعت به
اگتای عملیات اتاحیشده پتدااته و به مقت اود باز میگشت)د؛ در حالی که در بحتان سوریه،
حزباهلل ضمن مشارکت در عملیاتهای بزرگ و اوالنی ،بعضاً فتماندهی صدها مبارز را در یک
عملیات بت عهده داشته است .هماه)گی با نیتوهای عملیاتی دیگت در یک عملیات واحد ،تجتبه
دیگت حزباهلل از گ)

سوریه است .عالوه بت این ،به لحاظ شیوه راهبتدی عملیات و تیمین

نیازهای ااالعاتی ،حزباهلل تجتبه استفاده از پهپادهای ش)اسایی ،ارتباب میان نیتوهای حاضت در
عملیات ،تعامالت صح)ه سیاسی و میدانی و  ...را نیز در ابعاد وسیعتتی تجتبه کتده است .ابیعی
است که به دلیل محدودیتهای ام)یتی و گغتافیایی ،چ)ین تجتبهای در هیچ مانور نزدیک به
واقعیت نمیتوانست بتای حزباهلل رقم بخورد .تجتبه دیگت حزباهلل در بحتان سوریه ،دستیابی به
مهارتهای گ)

شهتی است .گفتی وایت یکی از مقامات ااالعاتی سابن وزارت دفاع آمتیکا

در این مورد معتقد است حضور در سوریه دانش ارزشم)دی از گ)

های نام)ظم را در ااتیار

حزباهلل قتار داده است .حضور مسثت حزباهلل در عملیات آزادسازی شهت حلب در سال  3227و
تالش بتای پاکسازی این شهت بزرگ ،تجتبهای بی بدلیل را بتای آن رقم زد (ساسانیان:2236 ،
. 25-73
تحلیلگتان رژیم صهیونیستی تیکید دارند که حزباهلل لب)ان به یک ارتش کارآزموده تبدیل
شده و در سایه گ)

شهتی در سوریه ،تجارب باالیی کسب کتده است .روزنامه صهیونیستی

"هاآرتص" در مقالهای به قلم عاموس هتئیل ،تحلیلگت صهیونیست آورده است(( :حزباهلل از
در سوریه مشارکت دارد و از انبارهای سالح

تابستان سال  3223میالدی بهاور مسثت در گ)

اود در ااک سوریه محافظت میک)د و بهتدری ،از یک سازمان لب)انی پا را فتاتت گ اشته و بسیار
گلوتت رفته است  .این تحلیلگت صهیونیست با اشاره به دستاوردهای حزباهلل در سایه حتکت
اوضاع سوریه به نفع دولت این کشور و حضور نظامی روسیه افزود :حزباهلل هم اک)ون در
اردوگاه کسانی قتار دارد که دست باال را در گ)
افستان روس ،باع

دارند .همکاری دائم با فتماندهان ایتانی و نیز

بهبود قدرت گ)گی حزباهلل شده و تجتبیات بسیار ارزشم)دی را بتای آن به
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همتاه آورده است .حزباهلل لب)ان در حال پیشتفتهکتدن قدرت رزمی و تهاگمی اود در سوریه
است و در این اصوص حزباهلل از تجتبه حضورش در نبتدی که روسیه هم در آن مشارکت
دارد ،در حال کسب تجتبه است.
ژنتال مونی کاتا فتمانده سابن تیپ الجلیل و داف فولک پژوهشگت استائیلی ای یک
مقالهی مشتتک در نشتیهی هاآرتص اعالم کتدند که حزباهلل لب)ان بتای اولین بار در تاریخ
حزباهلل ،در انجام فعالیتهای هجومی در چارچوب نبتد در سوریه است و به گفته این دو نفت
حضور فزای)ده روسیه که ابتدا با فعالیت گ)گ)دههای نظامی روسیه در سوریه آغاز شده بود و به
شمال سوریه در ماه آگوست م)حصت شده بود ،بعد از گ شت اندک زمانی این فعالیتهای نظامی
با افزایش شمار مستشاران نظامی روسیه بتای ارائه مشورتهای نظامی به ارتش سوریه افزایش پیدا
کتده و رفتهرفته این حضور روسی باع
حزباهلل ستانجام باع

افزایش تجتبه نیتوهای حزباهلل اواهد شد و این حضور

اواهد شد تا حزباهلل به تجتبیات بزرگ اود در هت رویارویی آتی

بیفزاید .این تجتبه حزباهلل در سوریه میتواند باع
فعال بهم)ظور پیتوزی در گ)

تغییت نظت فتماندهان حزباهلل بتای تغییت وسیله

ها شود و حضور روسیه در این نبتد باع

میشود تا حزباهلل

تجارب گدیدی را از یکی از بهتتین ارتشهای گهان به دست آورد .هم اک)ون اتاقهای عملیاتی
مشتتک بین حزباهلل و نظامیان ارتش روسیه در سوریه به وگود آمده است ،این اتاقهای عملیاتی
در دمشن و الذقیه تشکیل شدهاند .هم اک)ون حزباهلل در حال بترسی اوضاع به گونه تفکت و
تجتبه افستان نظامی روسیه است ،همان تجتبهای که ارتش روسیه در چچن به آن دست یافت و
هم اک)ون حزباهلل در حال کسب تجتبه نحوه مشارکت در نبتدهای متبوب به م)اان پتگمعیت و
سااتمانی است؛ مضافاً بت این حزباهلل در حال انباشت تجتبه بتای استفاده از آن در گ)

های

آتی با بهتهگیتی از امکانات نظامی است که تا پیش از این از آن بهتهم)د نبوده است.
 -3-5مدیریت راهبردی و توان بازدارندگی:
یکی از مهمتتین راهبتدهایی که چ)دین بار از سوی سید حسن نصتاهلل نیز مورد اشاره قتار
گتفته و با توگه به بحتان سوریه ،توان عملیاتی آن نیز از سوی حزباهلل م بت ارزیابی میشود،
راهبتد الجلیل است (الحسی)ی ،سپتامبت  . 3223الجلیل م)طقه و شهتی در شمال فلسطین اشغالی
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است که هم متز با گ)وب لب)ان است .پایان راهبتد الجلیل از سوی حزباهلل ،آشکارا نشان از
رویکتد پداف)د این گ)بش در صورت لزوم دارد .به بیان دیگت ،حزباهلل هتچ)د در حوزه موشکی
 3227شهتها و روستاهای رژیم صهیونیستی را مورد هجوم قتار داد و از هدفگیتی

در گ)

((حیفا و ما بعد حیفا سخن گفت ،اما در حوزه عملیات زمی)ی ،رویکتد این گ)بش بیشتت پداف)دی
بود .راهبتد الجلیل آشکارا سخن از ورود نظامی به ((الجلیل و ما بعد الجلیل میک)د .الجلیل به
دلیل دارابودن نزدیک به دو میلیون یهودی و با گمعیت عتب بسیار کم ،گتدشگتی غیتم هبی
فعال ،م)اان تفتیحی ،کاراانهها و همچ)ین وگود پایگاههای نظامی مهم ،از اهمیت زیادی بتای
رژیم صهیونیستی و حزباهلل بتاوردار است .نصتاهلل در سال  2232در گفتگو با غسان بن گدو،
مدیت شبکه المیادین ،در این مورد گفت(( :اگت استائیل به ما حمله ک)د ،ما به دفاع بس)ده نخواهیم
کتد .روزی به رزم)دگان گفتم که آماده باشید ،شاید روزی بیاید که ما وارد الجلیل شویم .این
مسئله ه)وز هم به قوت اود باقی است و گزیی از گزی)ههای ماست (المیادین . 3223 ،وی در
سال  32باز هم در مصاحبه با المیادین ،از اتح پیشتوی تا الجلیل و این بار ((ما بعد الجلیل سخن
گفت(( :ای)که گفته شود آیا مقاومت به قدرتی تبدیل شده است که بتواند وارد الجلیل شود؟
میگویم بله ،مقاومت هم اک)ون به توانی دست یافته که بتواند وارد الجلیل شوند .هم اک)ون
مقاومت با تمام رزم)دگان و افستان و تواناییهای نظامیاش آماده هست)د وارد الجلیل شوند  .او
با اشاره بهاشتباه محاسباتی دشمن و ای)که داالت حزباهلل در سوریه توان آن را کاهش داده،
گفت(( :البته فتاموش نک)ید که من میگویم به بعد الجلیل هم میتوانیم وارد شویم (المیادین،
. 3225
اور هیلت ،گزارشگت نظامی شبکه  22تلویزیون رژیم صهیونیستی در مورد اهمیت راهبتد
الجلیل گفته است :بخشهای ویژه دستگاه ام)یتی ارتش استائیل بهاور دائم تجتبیات حزباهلل در
گ)

سوریه را مورد ارزیابی قتار میده)د و در همین چارچوب ،ارتش ستگتم آمادهشدن بتای

مقابله با توانم)دیهای حزباهلل در گ)

آی)ده از گمله امکان نفوذ صدها رزم)ده به شهتکها و

تسلال بت آن است (مواسی . 3227 ،حزباهلل از زمانی که وارد بحتان سوریه شده ،تجتبیات
ارزشم)دی در حوزه عملیاتهای آف)دی و در قالبهای چتیکی ،شهتی و کالسیک کسب کتده
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و همین امت نگتانی صهیونیستها را بتانگیخته؛ چون میتواند در اگتای اتح الجلیل مسثت واقع
شود .واقعیت این است که استتاتژی الجلیل را باید یکی از دستاوردهای بازدارنده و غیتمستقیم
حزباهلل از بحتان سوریه تلقی کتد؛ چون این گ)بش در این بحتان توانست تجتبه تهاگمی کسب
ک)د .تجارب تاکتیکی که حزباهلل از بحتان سوریه فتا گتفته است ،عمیقاً میتواند در ادمت
راهبتد الجلیل قتار گیتند .چ)ین راهبتدی در صورت تحقن ،در چارچوب یک عملیات آف)دی
تحلیل میشود که نیازم)د مهارت گ)

شهتی ،عملیات ش)اسایی دقین از گمله با پهپاد ،مدیتیت

و فتماندهی تعداد نیتوهای بیشتتی نسبت به عملیاتهای چتیکی سابن و  ...است .بت این اساس ،به
نظت میرسد راهبتد الجلیل به دلیل توانم)دیهای عملیاتی گدید حزباهلل ،بتای رژیم صهیونیستی
قابل پ یتشتت تلقی شده و بت این اساس ،این راهبتد عملیاتی ااصیت بازدارندگی یافته است .الزم
به ذکت است که راهبتد الجلیل در شتایطی از سوی حزباهلل اتح شد که پیشتت تسلیح کتانه
بااتتی و اتح ((غالف غزه مطتح شده بود .اتح این سهگانه عمالً هزی)ههای ام)یتی استائیل را
افزایش داد .نصتاهلل گفته است که در صورت حمالت س)گین رژیم صهیونیستی به لب)ان و در حالی
که ت)ها چ)د موشک بتای حزباهلل باقی مانده باشد  -یع)ی بدتتین س)اریو بتای حزباهلل و بهتتین
س)اریو بتای استائیل  -همان تعداد کم از موشکها میتواند گان صدها هزار استائیل را به اطت
اندازد (المیادین . 3223 ،چ)ین تلقیای بیانگت آن است که حزباهلل میکوشد تا در سطح
حداک تی در مقابل قدرت هستهای رژیم صهیونیستی بازدارندگی ایجاد کتده و بتای مواگهه با آن
و همچ)ین سایت ضتبههای متعارف ،اتحی بتای افزایش قدرت بازدارندگی مطتح ک)د .البته
امکان استفاده از سالح هستهای از سوی استائیل ،ب)ا به دالیل زیادی ضعیف ارزیابی میشود.
تهدید نصتاهلل مب)ی بت هدفگیتی مخازن آمونیاک در حیفا ،همان چیزی است که تا حدی
بازدارندگی نامتقارن حزباهلل در مقابل توانم)دی هستهای رژیم صهیونیستی و توان حمالت
تختیبی را سامان میدهد.
دبیتکل حزباهلل در این مورد گفته است(( :صهیونیستها از گ)

بعدی (احتمالی

میتتس)د .میتتس)د که مقاومت ،مخزنهای گاز در حیفا را که به متگ و گتاحت  022هزار نفت
در این رژیم غاصب میشود ،هدف بگیتد و معتقدند که آسیبی که از انفجار این مخزنها ایجاد
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اواهد شد ،معادل یک بمب اتم است .از دید آنان ،ما بمب اتم داریم! (مقاومت اسالمی لب)ان،
 . 2239این تهدید حزباهلل موگی از هشدارهای ام)یتی و زیست محیطی را در استائیل ایجاد کتد.
بتای نمونه ،سازمان استائیلی ((تسلول ویژه امور محیال زیستی ،در اظهارنظتی رسمی گفت که
کارش)اسان میگوی)د در صورتی که فقال  3هزار تن از آمونیاک ذایتهشده در این مخازن نشت
پیدا ک)د ،دهها هزار نفت کشته و تعداد باالیی زامی میشوند و اگت این موضوع عملی شود،
استائیل به شیوهای بیسابقه به آن پاسخ میدهد که م)طقه را به گ)گی اطتناک اواهد کشاند
(الم)ار . 3227 ،این تهدید ستانجام م)جت به این شد که مقامات شهت حیفا در فلسطین اشغالی
دستور دادند مخزن گ)جالبتانگیز آمونیاک در نزدیکی ساحل این شهت بسته شود .اگت راهبتد
الجلیل عمیقاً از قدرت آف)دی حزباهلل و از تجتبه حضور در بحتان سوریه ریشه گتفته است،
راهبتد بازدارنده حمله تعیینک))ده به م)ابع آمونیاک استائیل به دلیل توان موشکی بتگسته حزباهلل
است.

نتیجهگیری
بعد از سال  3227حزباهلل لب)ان و رژیم صهیونیستی تالش کتدند بازدارندگی را با تمام
قواعد حاکم بت آن ،در دستور کار اود قتار ده)د؛ اما حزباهلل از آنجایی که بهع)وان ک)شگتی
نامتقارن محسوب میشود ،در این حوزه تالش بیشتتی کتد .از آغاز بحتان سوریه در سال  3222و
ورود رسمی حزباهلل به عتصه گ)

داالی سوریه از  ،3222روندهای سیاسی و نظامی بحتان

سوریه تحتالشعاع ک)شگتی حزباهلل لب)ان قتار گتفت .به اعتقاد اک تیت قتیب به اتفاق
کارش)اسان سیاسی و نظامی ،گ ر زمان و حضور گ)بش حزباهلل در عتصه میدانی بحتان سوریه،
قابلیتهای تاکتیکی این گ)بش را افزایش داده است .واقعیت امت این است که در ارزیابی
توانم)دیهای ک)ونی حزباهلل ،حضور در بحتان سوریه ،از م)ظتهایی میتواند زمی)هساز تضعیف
این گ)بش شده باشد .بهع)وان نمونه ،حضور میدانی در سوریه ،موگب بازشدن آرایش نظامی
حزباهلل شده است که این امت میتواند امکان نفوذ نیتوهای ااالعاتی استائیل و همچ)ین
فاششدن بتای استار نظامی حزباهلل را در پی داشته باشد .بت این اساس ،بعضی از تحلیلگتان بت
این باورند که گ)

آسیبپ یتی قتار داده است .با این حال ،تحلیل

سوریه حزباهلل را در معت
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روندهای سیاسی و نظامی و نشانهش)اسی واقعبی)انه تحوالت گ)

سوریه حاکی از آن است که

حزباهلل به دلیل حضور در بحتان سوریه ،گ)گ)دهتت از قبل شده است .بتای تحلیلگتان بت این
باور هست)د که نبتد سوریه ،نسل گدیدی از مبارزان را در سااتار سازمانی حزباهلل تتبیت کتده
است .عالوه بت آن ،حضور میدانی این گ)بش در بحتان سوریه ،بهاور مسثت در تاکتیکهای
عملیاتی حزباهلل مسثت واقع شده است .به صورت مشخص ،این حضور زمی)هساز کسب تجتبههای
آف)دی ،گ)

شهتی و مدیتیت عملیاتهای گستتده بتای حزباهلل بوده است.

در سالهای قبل از گ)

سوریه ،حزباهلل در مبارزه با رژیم صهیونیستی عمدتاً در گایگاه

تدافعی قتار داشت؛ اما حضور میدانی در بحتان سوریه ،تجتبه عملیاتهای آف)دی را بتای این
گ)بش فتاهم سااته است .حزباهلل پا از آزادسازی القصیت در م)اان متزی سوریه و لب)ان در
بهار  3222که مهمتتین نقطه شتوع بتای حضور آشکار در بحتان سوریه بود ،در عملیاتهای
گوناگونی از گمله آزادسازی حلب در سال  ،3227آزادسازی دیتالزور و م)طقهی قلمون در سال
 3226و  ...مشارکت داشته است .البته حضور در سوریه ،تجتبه تدافعی حزباهلل را هم در مواگهه
با حمالت گتوههای تتوریستی تقویت کتد؛ اما تجتبه زایدالوصف حزباهلل در عتصه
عملیاتهای آف)دی یکی از مهمتتین دستاوردهای حزباهلل از حضور در بحتان سوریه بوده است.
سید حسن نصتاهلل دبیت کل حزباهلل لب)ان ،در متاسم سالگتد شهادت ستان حزباهلل در سال 2239
در این زمی)ه ،ای)گونه بیان داشته است« :مسئوالن سیاسی و نظامی استائیلی در ک)فتاناها و
انجمنهای سال گ شته  ...گفت)د تجتبهی مقاومت لب)ان دفاعی بود ،امتوز تجتبهی هجوم را نیز
کسب کتده است».
تجتبه دیگت حزباهلل از صح)ه میدانی بحتان سوریه ،مدیتیت و راهبتی عملیاتهای گستتده
است .پیش از مشارکت حزباهلل در بحتان سوریه ،تجتبه رزمی این گ)بش در عملیاتهای زمی)ی
عمدتاً در قالب عملیاتهای چتیکی صورت میگتفت و عموماً با تعداد افتاد محدودی اتاحی و
عملیاتی میشد .تا قبل از گ)

سوریه ،تیمهای اعزامی حزباهلل در م)اان تحت قلمتوی استائیل

(اعم از گ)وب لب)ان در سالهای اشغال  ،شامل پ) ،تا پانزده رزم)دهی آموزش دیده بوده است که
در چ)د ساعت به اگتای عملیات اتاحیشده پتدااته و به مقت اود باز میگشت)د؛ در حالی که
حزباهلل در بحتان سوریه ضمن مشارکت در عملیاتهای بزرگ و اوالنی ،عمدتاً فتماندهی
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صدها مبارز را در یک عملیات بت عهده داشته است .همچ)ین حزباهلل در زمی)ه هماه)گی با
نیتوهای عملیاتی دیگت در یک عملیات واحد هم صاحب تجتبه شده است .عالوه بت این ،به لحاظ
شیوه راهبتی عملیات و تیمین نیازهای ااالعاتی ،حزباهلل تجتبه استفاده از پهپادهای ش)اسایی،
ارتباب میان نیتوهای حاضت در عملیات ،تعامالت صح)ه سیاسی و میدانی و  ...را نیز در ابعاد
وسیعتتی تجتبه کتده است .ابیعی است که به دلیل محدودیتهای ام)یتی و گغتافیایی ،چ)ین
تجتبهای در هیچ مانورِ نزدیک به واقعیت نمیتوانست بتای حزباهلل رقم بخورد ،ولی این گ)بش
به دلیل حضور در بحتان سوریه ،به این مهارتهای میدانی و مدیتیتی دستیافته است.
از دیگت تجتبه حزباهلل در بحتان سوریه ،دستیابی به مهارتهای گ)

شهتی است .به

اعتقاد کارش)اسان نظامی و ااالعاتی وزارت دفاع آمتیکا حضور در سوریه ،دانش ارزشم)دی از
گ)

های نام)ظم را در ااتیار حزباهلل قتار داده است.
در پایان باید گفت اگتچه به نظت میرسد حزباهلل به دلیل ورود به عتصه میدانی گ)

سوریه تا حدودی به لحاظ نیتوی انسانی و فتسایشیشدن گ)

تضعیف شده باشد؛ اما این گ)بش

با اتح راهبتدهای عملیاتی و کسب تجارب ارزشم)د در زمی)ه تاکتیکهای رزمی و همچ)ین
تقویت قدرت موشکی و تسلیحاتی اود ،توانسته است الگوی بازدارندگی نامتقارن اود در مقابل
رژیم صهیونیستی را توسعه داده و این بازدارندگی را مت)اسب با شتایال گدید سیاسی و نظامی
م)طقه تجدید سااتار نماید .عالوه بت این ،در حال حاضت حزباهلل به شااصهای سهگانه
بازدارندگی پایب)د بوده و مت)اسب با فته)

استتاتژیک و عقالنیت مختص اود ،در تالش است

تا بت قدرت بازدارندگیاش بیفزاید .این سهگانه مهم در بازدارندگی عبارتاند از:
الف توان تهدید؛ حزباهلل به دلیل توان ف)ی و تسلیحاتی اود همتاه با مسلفههایی دیگتی چون
مجاورت گغتافیایی ،از قدرت مورد نیاز بتای اتح تهدید علیه رژیم صهیونیستی بتاوردار
است .تجارب تاکتیکی ناشی از میدان بحتان سوریه همچون مهارتهای تهاگمی ،گ)
شهتی و مدیتیت عملیاتهای گستتده ،وقتی به توان ف)ی و تسلیحاتی افزوده شود ،بت توان
تهدید حزباهلل میافزاید.
ب معتبتسازی تهدید؛ تهدیدات حزباهلل همچون اتح راهبتد عملیاتی الجلیل و هدفگیتی
مخازن گاز آمونیاک واقع در شهت حیفا در ستزمینهای اشغالی ،کامالً بتای رژیم صهیونیستی
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معتبت محسوب میشوند و بت همین اساس این رژیم با اتخاذ تدابیتی همچون آمادگی و
سازماندهی نظامی و ام)یتی در م)اان شمالی و یا گابجایی مخازن آمونیاک ،سعی در
بتاتفکتدن این تهدیدات داشته است.
ارتباب و انتقال پیام بازدارنده؛ حزباهلل همچ)ان از مهمتاتین کاناال ااود یع)ای شاخص ساید
حسن نصتاهلل بتای انتقال پیامهای بازدارناده باه اساتائیل بهاته میباتد .رژیام صهیونیساتی نیاز
بهصورت نسبی به این ارزیابی رسیده است که در صدق گفتههای تهدیدآمیز نصتاهلل نمیتواند
تتدید ک)د .سید حسن نصتاهلل در این اصوص گفته است «عملیات روانی بخشی از نبتد اسات
و این درست است؛ اما من باه گ)ا

روانای معتبات میپاتدازم .مان در ماورد حقااین صاحبت

میک)م ،دروغ نمیگویم».
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تاریخ دریافت33/23/23 :
تاریخ پ یتش33/22/25 :

چکیده
بدون تتدید گمهوری اسالمی ایتان ،همواره در اصوص تیمین ام)یت ملی اود با اطتات متعددی روبتو است.
یکی از این اطتات ،ایجاد ناام)ی در گامعه هست .این ناام)یها ناشی از اقدامات تتوریستی گتوههای افتاای وابسته
به تفکت سلفیون است که با اشونت همتاه گتدیده است .این پژوهش به دنبال بترسی و تعیین تیثیت اندیشه سیاسی
سلفیون افتاای در ایجاد ناام)یهای گمهوری اسالمی ایتان است .روند رو به رشد گتیانات سلفی افتاای به نحوی
است که هت روز شاهد رادادهای متعددی در کشورهای مسلمان هستیم و به نظت میرسد که این موضوع به کلیة
کشورهای مسلمان تستی یابد .این اقداما ت ضمن واردکتدن صدمه گدی به ام)یت کشورهای اسالمی ،بتای گامعه
گهانی نیز مشکالت فتاوانی الن نموده و باع

شده است تا دین مبین اسالم بهع)وان م)بع اشونت در گهان معتفی

شود .این گتوه ها ،گوامع م)طقه غتب آسیا را به ناام)ی کشانده و ضتبات متگباری بت آنها وارد کتدهاند .پژوهش
حاضت با روش توصیفی -تحلیلی سعی در پاسخگویی به این سسال دارد که اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در ایجاد
ناام)یهای گمهوری اسالمی ایتان چه تیثیتی دارد؟ نوع تحقین در این پژوهش کاربتدی و توسعهای میباشد .بتای
انجام این پژوهش از روش مطالعه متون متتبال و گمعآوری ااالعات از اتین مطالعه کتابخانهای ،بترسی اس)اد و
مصاحبه با متخصصین و صاحبنظتان در این زمی)ه بهته بتده شده است .گامعه آماری پژوهش حدود  35نفت از
مدافعان حتم ،کارش)اسان موضوع و اساتید دانشگاه میباش)د .بتای تعیین حجم نمونه از روش نمونهگیتی کیفی و غیت
احتمالی استفاده گتدیده که بت اساس نتای ،آن و ای)که محقن با انجام مصاحبههای مورد نیاز به اشباع نظتی رسیده،
حجم نمونه بتابت با  35نفت در نظت گتفته شده است .محققین بت اساس دادههای نظتی و همچ)ین بترسی مصاحبههای
انجامشدهی نمونه آماری با توگه به مدل ارائه شده به تجزیهوتحلیل سسالهای اصلی و فتعی پژوهش پتدااته و
بترسی تیثیت اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در ایجاد ناام)یهای گمهوری اسالمی ایتان را مورد ک)کاش و تحلیل قتار
دادهاند و در نهایت با تبیین نتای ،حاصل از اندیشههای سیاسی سلفیون افتاای ،پیش)هادهایی بتای گلوگیتی از بتوز
ناام)ی بیشتت ارائهشده است.
کلید واژهها :سلفیت ،تکفیت ،ناام)ی ،گهان اسالم.
 - 2عضو هیئتعلمی دانشگاه گامع امام حسین (ع
 - 3کارش)اسی ارشد مطالعات دفاعی استتاتژیک.
 - 2دکتتای فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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مقدمه
بهاور کلی سلفیت مکتبی است مبت)ی بت بازگشت به سیته و اندیشه که به حدی گتایی
ش)ااته میشوند .عمده ویژگی در این مکتب تمسک به ادا ،آیات و روایات و نفی هتگونه
تفسیت و تیویل است .این گتیان فکتی در پی علل و عواملی شکل گتفت که مهمتتین آنها
پا از م)ع کتابت حدی

ضایعه گبتانناپ یت از بین رفتن گ)جی)ه احادی

در زمان الیفه دوم

است .امتوز گهان اسالم با مشکالت متعددی روبتو است که یکی از آنها ناام)یهایی است که
ااصه در گمهوری اسالمی ایتان با آن مواگه شده است .این ناام)یها که ناشی از اقدامات
تتوریستی گتوههای افتاای وابسته به تفکت سلفیون است ،با اشونت بیشتتی همتاه گتدیده است.
این مقاله به دنبال بترسی و ش)اات تیثیت اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در ایجاد ناام)یهای گهان
اسالم است .روند رو به رشد گتیانات سلفی افتاای به نحوی است که هت روز شاهد رادادهای
متعددی در کشورهای مسلمان از گمله گمهوری اسالمی ایتان هستیم .او این اقدامات ضمن
ایتاد صدمه گدی به ام)یت کشورهای اسالمی ،بتای گامعه گهانی نیز مشکالت فتاوانی را الن
نموده و متیسفانه دین مبین اسالم بهع)وان م)بع اشونت در گهان معتفی شده است .این گتوهها،
گوامع م)طقه ااورمیانه را به مبارزه البیدهاند و ضتبات متگباری نیز بت آنها وارد کتدهاند.
ام)یت ،مفهومی است با زمی)ههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فته)گی ،قضایی و . ...این
مفهوم همان)د بسیاری از مفاهیم علوم اگتماعی به لحاظ کیفیبودن و ای)که گزء علوم غیت دقیقه
میباش)د ،فاقد تعتیف مشخص ،واحد و مورد قبول همگان است .مفهوم ام)یت ،مصونیت از تعت
و تصتف اگباری بدون رضایت است و در مورد افتاد به مع)ی آن است که نسبت به حقوق و
آزادیهای مشتوع اود بیم و هتاسی نداشته باش)د و به هیچوگه حقوق آنان به مخااته نیفتد و
هیچ عاملی حقوق مشتوع آنان را تهدید ن)ماید .لزوم و ضتورت ام)یت  -به این مفهوم  -در گامعه
از ابیعت حقوق بشتی ناشی میشود و الزمه حقوق و آزادیهای مشتوع ،مصونیت آنها از
تعت

و دور ماندن از مخااتات و تعدیات است.
بیشک تفکتات سلفی در تاریخ اسالم از آنچ)ان اهمیتی بتاوردار بوده است که بسیاری از

صاحبنظتان را وادار به روش)گتی پیتامون آنها نموده است .این رویه مختص شیعیان نبوده و
بسیاری از متفکتان اهل تس)ن را حتی قبل از شیعیان به دایته م)تقدان کشانده؛ بهگونهای که میزان
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انتقاداتشان از تفکت سلفیه چ)دین بتابت انتقادات صاحبنظتان شیعه است .در این میان ،اک ت م)ابع
فارسی موگود بهصورت س)تی با هدف دفاع از عقاید شیعه در مقابل وهابیت و نشاندادن ماهیت
غیت صادقانه و اودمت)اقض وهابیت تیلیف شده است.

بیان مسئله
مقوله سلفیگتی موضوع مورد بح

بسیاری از پژوهشگتان بوده و هست و یکی از

گتیانهایی که در سالهای اایت نقش بسزایی در سیاستهای م)طقهای ایفا کتده و هت روز بت
دام)ه گستتش نفوذ آن در م)طقه افزوده میشود ،گتیان سلفی است .نظت به انحتافهای گستتده
اندیشه سلفیان در گهان اسالم که متیسفانه دام)ه آن به حوزه عقاید دیگت م اهب ش)ااتهشده
اسالمی نیز ستایت کتده و با توگه به ای)که این گتیان داعیه گهانی دارد و اود را ت)ها راه
نجاتبخش میداند و این امت را متهون تفسیت ااص اود از قتآن و س)ت میداند؛ از سوی دیگت
تفسیت افتاای آنها از قتآن و س)ت مورد اقبال و حمایت دشم)ان اسالم واقع شده است ،از اینرو
ش)اسایی و بازاوانی مبانی فکتی و نظتی آنها ضتورت دو چ)دان پیدا میک)د.
دشمنان جمهوری اسالمی ایران همواره درصدد ایجاد ناامنی در کشورمان هستند .این
ناامنیها که ناشی از اقدامات تروریستی گروههای افراطی وابسته به تفکر سلفیون است ،با
اشونت بیشتتی همتاه گتدیده است .در بترسی ابتدایی ،آنچه مشخص است ای)که این اقدامات
ناشی از اندیشه سیاسی م هبی این گتیان فکتی به مسائل روز ،بهویژه در گهان اسالم ناشی
میشود .سلفیون افتاای دارای مبانی فکتی و اندیشهای ااصی هست)د و با ای)که اقدامات آنها از
دیدگاه هت مسلمان م)صفی حتام تلقی میشود ،اما به عقیده اودشان این اقدامات گهاد فی سبیل
اهلل است .آنچه که آنها گهاد تلقی میک))د ،مجموعهای از اقدامات تتوریستی و به شکل و
شیوهای انتحاری و بهشدت گ)ایتآمیز و وحشیانه است که گهان اسالم را تهدید میک)د .این
گتیان فکتی امتوزه از حوزه آسیب به تهدید گدی مبدل شده ،بطوریکه سلفیون معتدل نیز بعضاً
مورد حمالت تتوریستی آنها قتار میگیتند .ابن تیمیه حتانی بهع)وان مهمتتین م)بع فکتی این
گتیان ش)ااته شده و سلفیون عصت حاضت بهویژه نوع گهادی آن متیثت از اندیشههای وی میباش)د
پیدایش گتوههای تتوریستی متعددی از گمله

(نجات . 26 :2232 ،سلفیون افتاای امتوزه باع

القاعده ،االبان ،الفتقان ،گ)داهلل ،انصاراالسالم ،انصار الس)ه ،گبهه ال)صته ،داعش و...گتدیده که
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اثتات سوء اقدامات آنها ،ااصه در ااورمیانه آوازه گهانی پیدا کتده است (نوحی. 29 :2233 ،
البته صدماتی از این گتیانات و گتوههای متعصب که مدتها است تحت تیثیت ستویاهای
ااالعاتی بتای کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای مسلمان (عتبستان و پاکستان قتار
گتفتهاند ،به ایتان نیز وارد آمده است که عمده آن را میتوان متوگه گتوهک گ)داهلل به
ستکتدگی عبدالمالک ریگی نمود .ل ا این تحقین به دنبال این است که اندیشه سیاسی سلفیون
افتاای چه تیثیتی بت ناام)یهای گمهوری اسالمی ایتان داشته است؟ ل ا محققان بتای رسیدن به
پاسخ سساالت فوق ،ابتدا مبانی فکتی سلفیه افتاای و سپا مبانی اندیشه سیاسی ایشان را مورد
تحلیل و بترسی قتار داده و سپا تیثیت آن بت مقوله ام)یت را در گستته مورد نظت توضیح میده)د.

اهمیت و ضرورت تحقیق
روند رو به رشد گتیانات سلفی افتاای به نحوی است که هت روز شاهد رادادهای متعددی
در کشورهای مسلمان هستیم و به نظت میرسد به کلیة کشورهای مسلمان تستی یابد .او این
اقدامات ضمن ایتاد صدمه گدی به ام)یت کشورهای اسالمی ،بتای گامعه گهانی نیز مشکالت
فتاوانی را الن نموده و متیسفانه دین مبین اسالم بهع)وان م)بع اشونت در گهان معتفی شده است.
این گتوهها ،گوامع م)طقه ااورمیانه و بهاصوص گمهوری اسالمی ایتان را به مبارزه البیدهاند و
ضتبات متگباری نیز بت آنها وارد کتدهاند.
به دلیل ای)که گهتگیتی اصلی اعمال مختب این گتوهها بت علیه ام)یت ملی و م)افع
م)طقهای گمهوری اسالمی ایتان است ،ضتورت دارد این ایف بهدرستی بازش)اسی گتدد تا از
گستتش ناام)ی بیشتت در محیال ام)یتی غتب آسیا گلوگیتی شود .ل ا در سه ب)د ضتورتهای
تحقین به شتح ذیل میآید:
 -2افزایش تهدیدات گتوههای سلفی -تکفیتی علیه گمهوری اسالمی ایتان در صورت عدم
تدوین ش)اات مت)اسب بتای مقابله با آنها.
 -3استمتار و توسعه تقابل گتوههای سلفی تکفیتی با گمهوری اسالمی ایتان و مبارزه با م هب
تشیع بهع)وان دشمن شماره یک اود.
 -2افزایش زمی)ههای فعالیت گتوههای تکفیتی در اغلب کشورهای همسایه و بخشهایی از
کشورمان.
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ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق:
بیشک تفکتات سلفی در تاریخ اسالم از آنچ)ان اهمیتی بتاوردار بوده است که بسیاری
از اندیشم)دان م)صف را وادار به روش)گتی پیتامون آنها نموده است .این انگیزه مختص شیعیان
نبوده و بسیاری از متفکتان اهل تس)ن را نیز به دایته م)تقدان کشانده است .در این میان ،اک ت م)ابع
فارسی موگود بهصورت س)تی با هدف دفاع از عقاید شیعه در مقابل وهابیت و نشاندادن ماهیت
غیت صادقانه و اودمت)اقض وهابیت تیلیف شده است .البته در سالهای اایت محققان گوان سعی
کتدهاند از زوایای دیگتی به این موضوع نگاه ک))د و ریشه تاریخی ،عوامل فته)گی و سیاسی و
 ...را نیز در شکلگیتی وهابیت مورد مداقه قتار ده)د.
پایاننامهها:
( - 2پایاننامه با نام بترسی فعالیتهای گتیانات سلفی اهل س)ت بت ام)یت ملی گمهوری
اسالمی ایتان با تیکید بت گماعت تبلیغی در بلوچستان ( 2239با راه)مایی دکتت علی کتیمزاده و
مشاوره بتادر سید مهدی حسی)ی توسال بتادر محمد سعید زمانی است؛ راه)مای بسیار م)اسبی در
ابقهب)دی گتیان سلفی تکفیتی و نقش آن در ام)یت است .این پایاننامه ضمن بترسی دقین
گماعت تبلیغی در م)طقه موردنظت و تهدیدهای آن بت ام)یت ملی ،به ارائه راهکار مقابله و مهار این
گتیان در کشور پتدااته است.
( - 3پایاننامه بتادر فتدین ناظمی باقتآبادی که به تیثیت تصوف اسالمی (اتیقت قادریه بت
مهار گتیانهای سلفی ( 2232پتدااته است .با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل آماری به
آزمون فتضیه پتدااته است .ایشان در پایاننامه اود ،گتوههای سلفی فعال در م)طقه اورامانات را
معتفی کتده و به است)اد نتای ،حاصله و با لحاظ قتار دادن بتای مالحظات ام)یتی از اتیقت قادریه
بهع)وان فتصتی بالقوه و در ااتیار یکی از راههای مهار سلفیت را معتفی کتده است.
( - 2پایاننامه مقطع کارش)اسی ارشد آقای محمد گهانی با نام اقلیتگتایی م هبی در
بلوچستان و تیثیت آن بت ام)یت ملی .ا.ایتان ( 2239است که این پایاننامه با راه)مایی دکتت اصغت
افتخاری و مشاوره دکتت محمد رئیا زاده انجام گتفته است .سسال تحقین ایشان «اقلیتگتایی
م هبی در بلوچستان چه تیثیتی بت ام)یت ملی .ا.ایتان میگ ارد؟» و به لحاظ تخصصی و
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محتوایی قوی است و بهع)وان یکی از نمونههای م)اسب تحقین در این زمی)ه پیش)هاد میگتدد .در
این پژوهش ضمن بسال و واکاوی ام)یت در ابعاد نتم و سخت و ابقهب)دی م اهب اهل س)ت،
به صورت االقانه به فتآی)د تبدیل اقلیت م هبی به گ)بش فعال اقلیتگتایی م هبی و در نهایت
گتایش به رادیکالیسم و اقدامات تتوریستی و ایجاد بحتان ام)یتی پتدااته شده است.
( - 9پایاننامه «تفکتات سلفیگتی در استان کتدستان و تیثیت آن بت ام)یت گمهوری اسالمی»
( 2235توسال بتادر محمدرضا اربابی پژوهش شده است و به این سسال «تفکتات سلفی در
کتدستان چه تیثیتی بت ام)یت ملی گمهوری اسالمی دارد؟» پاسخ داده است.
مقالهها:
( - 2می)ایی در مقالهای که متکز بینالمللی مطالعات صلح آورده با ع)وان تهدیدها و
فتصتهای داعش بتای گمهوری اسالمی ایتان به بتای از تهدیدها و فتصتها اشاره نموده
است.
( - 3افتخاری و همکاران در مقالهای تحت ع)وان راهبتد مقابله با تتوریسم در گمهوری
اسالمی ایتان با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و تکیه بت دادههای عی)ی تاریخی ،بعد از
تعاریف راهبتد و تتوریسم به آسیبهای گمهوری اسالمی ایتان از ناحیه تتوریسم اشاره دارد و
در عین حالی که از ابزارهای نظامی و تاکتیکی در کوتاهمدت بتای مقابله بهته گتفته ،درصدد
مبارزه با ریشههای تتوریسم است؛ و اشاره کتده است گمهوری اسالمی ایتان راهبتد پیشگیتی،
مهار و مقابله را در پتتو سیاستهای تدافعی ویژه و در اقدامی ابتکاری ،راهبتد تتکیبی در پتتو
صلح عادالنه گهانی را دنبال نموده است.
( - 2پیمان اواگوی و همکاران در گتوه روندهای فکتی متکز مطالعات استتاتژیک
ااورمیانه ،بایستههای استتاتژیک ایتان در مقابل داعش تحلیلی بتاساس مدل ،SWOTدر این
پژوهش تالش شده تا این روش حول موضوع اتخاذ راهبتد م)اسب ایتان در مقابل داعش مورد
استفاده قتار گیتد.
( - 9مقالهای تحت ع)وان «مدل راهبتدی ( SWOTدر تحلیل بحتان رفتار سیاسی داعش،
گمهوری اسالمی ایتان و راههای بتونرفت» توسال متتضی شیتودی در سال  39در فصل)امه
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پژوهشهای سیاسی به چا

رسیده است که بتاساس این مدل راهبتدیهای بتونرفت را ارائه

داده است.
کتابها:
( - 2کتاب «آش)ایی با گتیانهای سلفی -تکفیتی» گتدآوری و ت)ظیم شده توسال اکبت عابدی
و دیگتان که در سال  2235توسال متکز باقتالعلوم (ع م)تشت شده است و م)بع م)اسبی بتای
ش)اات گتیانات سلفی -تکفیتی در کشورهای مختلف و تاکتیکهای داعش در عتاق و سوریه
و نقاب قوت و ضعف این گتیان و در انتها به «گتیان تکفیتی» از نگاه امام اام)های (مدظلهالعالی
پتدااته است.
( - 3کتاب «ام)یت» نوشته دکتت اصغت افتخاری است که در سال  2232و از سوی دانشگاه امام
صادق (ع به چا
از این حی

رسیده است .در این اثت ،ام)یت از م)ظتی دروندی)ی مورد بح

قتار گتفته و

میتوان کتاب را حاوی اندیشه و نظتی تازه ارزیابی کتد.

(- 2کتاب «آسیبها و تهدیدات دروننگت» که نوشته دکتت غالمتضا عالماتی در سال  2237به
چا

رسیده و در واقع بتگتفته از رساله دکتتی ایشان است به آسیبها و تهدیدات شمال غتب

در مقابل آمتیکا است که با روش ""SWOTبه تدوین راهبتدهای مقابله پتدااته است.
در پژوهشهای قبلی ،عمدتاً به معتفی تفکت سلفی وهابی و ریشه آنها پتدااتهاند ،لکن
پیامدهای این تفکت کمتت مورد توگه قتار گتفتهاند .ل ا در این تحقین سعی شده است ضمن معتفی
دقین این اندیشه ،اوالً تمایز آن را با فِتَق و م اهب اصلی اهل تس)ن بیان نموده و پا از
گتیانش)اسی دقین آن و ارائه نقشه وضعیتی از حضور و عملکتد آنان در گهان اسالم بهویژه
ااورمیانه ،رفتار اشونتآمیز آنان در کشورهای ااورمیانه را به روش)ی مطتح سازیم .ل ا به نظت
میرسد تحقین پیشرو نگاه روشن و مشخصی در اصوص سلفیون افتاای به مخااب گتامی
اواهد داد.
مفهوم واژهشناسی تکفیر
واژه تکفیت ،مصدر باب تفعیل از مادا «کفت» است .در معاگم لغت بتای این واژه چ)دین مع)اا
گفته شده است .ابن م)ظور در لسان العتب میگوید :اصل کفت پوشاندن شﺊ است .کافت را کاافت
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مﻰگوی)د ،چون کفت ،همه قلب او را پوشانده است .تکفیت آن است که کسﻰ به باتادر مسالمان
اود بگوید :ای کافت .در این صورت ،کفت به یکﻰ از آن دو نفت بت میگتدد؛ زیاتا نسابتدادن
کفت به بتادر مسلمان یا راست است و یا دروغ؛ اگت راست گفته که ااوب و اگات دروغ گفتاه،
بهواسطه تکفیت بتادر مسلمان ،کفت به اود وی بت میگتدد .وی همچ)این تکفیات را باه مع)اای
پوشاندن محارب در سالح ،پوشاندن گ)اهان از اتین کفارات ،نهادن دو دست بت روی سای)ه و
انح)ای انسان همان)د کسانﻰ که از روی تعظیم در بتابت صاحب اود ام مﻰشوند ،آورده است
(ابن م)ظور 625 ،ق . 252-زبیدی ،تکفیت را در پوشاندن گ)اه و انح)ای انسان در بتابت دیگاتی از
روی تعظیم آورده است .همچ)ین تکفیت را به مع)اای نسابتدادن کفات باه دیگاتان و کاافت نامیدن
آنان آورده (زبیدی 323،ق  73-و این همان مفهاوم اصاطالحﻰ تکفیات اسات؛ ب)ابتاین تکفیت در
مع)ﻰ مصطلح موردبح  ،نسبتدادن کفت به دیگتی و کافتشمتدن او است (زبیدی 323 ،ق. 73 -
تکفیر در فرهنگ اسالمی
آموزههای اسالم همواره بت استحکام گامعة اسالمﻰ و قوامبخشایدن باه ب)یانهای اساساﻰ آن
تیکید داشته و تعالیمﻰ را به مسلمانان ارائه داده که در سالمسازی محایال ارتباااات و بتااورد
اندیشهها بسیار مسثت است .در این راستا ،قرآن از پیوندهای اگتماعﻰ بهع)وان یکاﻰ از نعمتهای
الهﻰ ناام باتده (عماتان 222 /و رابطاة مسالمانان را بتاساس اااوت و باتادری میداند (حجتات/
 22و از آنان میاواهد تا از اعمال و رفتااری کاه موگاب ادشهدارشادن ثباات گامعة اسالمﻰ و
تشدید تفتقه در میان آنان میشود ،پتهیز ک))د (حجاتات . 23-22 /قاتآن از اتهام تکفیت که
بدتتین نوع بتاورد میان مسلمانان است ،نهﻰ نموده و میگوید :باه کساﻰ کاه نزد شما [اظهار]
اسالم میک)د ،مگویید تو مسمن نیستﻰ (نسااء . 3 /ایان تعاالیم راهباتدی در روایات نیز دیده
میشود .پیامبت (ص فتمودند :هتگاه شخصاﻰ باه باتادر مسالمان ااود کاافت بگوید ،همان)د آن
است که او را به قتل رساند (متقﻰ 32 /2 ،و اماام صاادق (ع میفتمای)د :بت مسلمانان الزم است
کوشش ک))د تا دلهای اود را باه یکادیگت نزدیاک ساازند و از تعااون آمیخته به محبت
فتوگ ار نک))د؛ نسبت به نیازم)دان مواسات نمای)د و نسبت به یکادیگت اباتاز عاافه ک))د تا
مصداق قول اداوند «رحماء بی)هم» (فاتح 33 /گتدناد (حات عااملﻰ . 3/0 ،نقل شده که در یکﻰ
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از ستیهها ،مسلمانﻰ به نام ابودرداء به متدی که در حال حمل غ)ایم بود ،با شمشیت حمله کتد و با
ای)که او «ال اله اال اهلل» گفت ،او را کشت و غ)ایم او را گتفت؛ پا از آن در اود احساس گ)اه
کتد و نزد پیامبت آمد و ماگتا را باز گفت .پیامبت (ص ناراحات شاد و فتمود :چتا او را کشتﻰ در
حالﻰ که اظهار اسالم کتد؟ ابودرداء پاسخ داد کاه اسالم او از روی تتس بود .پیامبت (ص فتمود:
تو که از دل او آگاه نبودی؛ او تو را به زبان اودش آگاه کتد ،ولﻰ تو او را تصدین نکتدی
(ابتسﻰ . 2 /2 ،مشابه این نقل در م)ابع اهل س)ت نیز آمده است (هی مﻰ . 0 /6،این موارد بتای
گلوگیتی از تکفیت و ت بیت احتتام اهل م اهب و فاتق اسالمی نسبت به یکدیگت کافﻰ است .البته
باید به این نکته توگه نمود که کساانﻰ کاه از حتباه تکفیات استفاده میک))د ،نه این است که با
وگود باور به اسالم اتف مقابل او را کافت میدان)د ،بلکاه معتقدند که وی به علل و اسبابﻰ ،ملک
ایمان و اسالم را از دست داده و در نتیجاه کاافت شاده است .لیکن باید دید که آیا این علل و
اسباب ،موگب تکفیت میشود؟ حقیقات آن اسات کاه بسیاری از آنها با تعالیم اسالم مخالف
است و در نتیجه تکفیتهای صورت گتفته ،مب)اای دی)اﻰ متق)ﻰ ندارد و باال است.
ریشههای بروز اندیشه تکفیری
الف ب)یانهای حدی ی
یکﻰ از مهمتتین ریشههای بتوز اندیشة تکفیتی ،الن احادی
احاادیث معتبت است .حدی

دروغین یاا ک،فهمی

گایگاه واالیﻰ در بین ادلة شتعیه دارد و پا از قتآن ،بتتاتین م)باع

باتای دستیابﻰ به مقاصد شتیعت است (ربانﻰ . 3 ،یکﻰ از مست)دات فقها در صدور فتوا نیز
احادیا

است .از باب م ال ،فقهاای شایعه (بحتاناﻰ202 ،؛ صادر 223-220 /2 ،باه اسات)اد بتااﻰ

احادی

(کلی)ﻰ200 /3 ،؛ حت عاملﻰ ، 30 /2 ،به کافتبودن ناصبﻰ و سایت احکام متباوب باه او فتوا

دادهاند .فقهای اهل س)ت نیز به است)اد بتاﻰ احادی

(ابان اباﻰ عاصام ،السنه ،6 /3 ،حدی

363

شیعیان را رافضﻰ و کافت نامیدهاند (مقدسﻰ ،محمد ،الفتوع2،؛ ابان تیمیاه ،کتب و رسایل و فتاوی
ابن تیمیه فﻰالفقه26 ،؛ سیواﻰ302 ،؛ ابن ضوبان . 223 /3 ،دربارا احادی
است :نخست آنکاه نگاههای متفااوت درباارا دالیل احادی

دو نکته قابل اتح

مورد توگه قتار گیتد و نشان داده

شود که این تفاوتها چگونه در نتیجهگیتیهای متفاوت مسثت است و همة نگاهها به تکفیت اتم
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نمیشود .از باب م ال دربارا احادی ﻰ که بتااﻰ از مشایخ ااباری با است)اد به آنها بت کفت مخالفان
اسات)اد نمودهاند (بحتاناﻰ . 202 ،فقیهاﻰ چون امام امی)ﻰ (ره معتقد است که باید کفت وارد در
این روایات ،حمل بت بعضﻰ از متاتاب کفات شود و س)خ روایات وارده در باب معارف غیت از سا)خ
روایاات فقهاﻰ اسات و ایان روایاات ،داللت بت کفت مخالفان ندارد (امی)ﻰ ،کتاب الطهاره/2 ،
 . 232-232نکتة دوم در این قبیل احادی  ،صحت آنها از گهت س)دی و داللتﻰ است (ابن
فورک . 25 ،اگت حدی ﻰ از هت دو گهت تام و تمام باشد ،میتواند مست)د تکفیت واقع شود؛ اما اگت
از یکﻰ از دو گهت اشکال داشته باشد ،موگب ک،فهمی میشود .چ)ین احاادی ﻰ ممکان اسات
مجعاول باشد .تتدید در مورد داللت این قبیل احادی  ،سبب میشود تا مسئله به قواعد کلاﻰ ایان
بااب ارگاع شود .پتواضح است که اصل در تکفیت ،احتیاب و اودداری از تکفیت است.
مسئلة گعل حدی
آفات حدی

از سوی صاحبنظتان در علوم حدی

یادآوری شده و آن را یکﻰ از

و س)ت دانستهاند که آن را تا متحلاة بیاعتباری پایش بتده است (قتبانﻰ الهیجﻰ،

 . 72بتاﻰ معتقدند که گعل احادی

دروغاین ،یکاﻰ از اقادامات گتیان سیاسﻰ حاکم پا از

پیامبت بهویژه در دوران ب)یامیه بتای تحکایم سالطة ااود باوده و در این راستا احادی

گعلﻰ و

واهاﻰ در مادح شخصایت حضاتت علاﻰ (ع نیاز الان شاد و چهتهای نام)اسب از حضتت به
نمایش گ اشت)د (فخلعﻰ . 373 ،متیسفانه احادیا
کتب احادی

مجعاول در م)ابع روایﻰ اهل س)ت (بهویژه در

ضعیفه کم نیست (قتباانﻰ الهیجاﻰ. 72 ،

در م)ابع روایی شیعه نیز احادی ﻰ همان)د احادی

«ارتاد ال)ااس بعاد ال)باﻰ اال ثاالث»

(کلی)اﻰ ،3 ،هامش ص  399دیده میشود که داللت آن قابل تیمل است؛ بهگونهای که بتااﻰ
معتقدناد که ارتداد مطتحشده در روایت ،به مفهوم مصطلح آنکه موگب کفت و نجاست و قتل
میشود نیست ،بلکه به مفهوم شکساتن پیمان والیت و نوعﻰ رگوع و بازگشات از مشﻰ رسول
اعظم (ص و عدم رعایت وصایای او در مورد عتتت اوسات (موسوی گلپایگانﻰ23 ،؛ سبحانﻰ،
أضواء علﻰ عقائدالشیعه. 33 / 3 ،
ب ب)یانهای فکتی و عقیدتی
عامل دیگت در بتوز اندیشة تکفیتی ،مبانﻰ فکتی و اعتقادات م هبﻰ پیاتوان ما اهب
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اسالمﻰ است که نزد آنان مهم و مقدس است و بتاساس آن ،مخالف اود را تکفیت میک))د .از
گملاه این مبانﻰ ،مسئلة امامت است که باع

شده تا دو گتوه عمده گهان اسالم ،یکدیگت را تاا

ماتز تکفیت سوق ده)د .اشعتی در مقاالت االسالمیین میگوید :اولین ااتالفﻰ که بین مسالمین
پاا از پیامبت (ص بتوز کتد ،ااتالف آنان در مسئلة امامات باود (اشاعتی . 3 ،دیگاتی
میگوید :بزرگتتین ااتالف بین امت ،ااتالف امامت بود ،زیتا شمشیتی در اسالم بتای یک
قاعده دی)ﻰ کشیده نشد ،م ل آنچه که بت امامت کشیده شد (شهتستانﻰ . 39 /2 ،تعصبات م هبﻰ و
کالماﻰ ،اساس تکفیت بین فتق و دستههاای کالماﻰ همان)اد اشااعته و معتزلاه اسات؛ حتاﻰ بعضاﻰ
از متعصبان ،شیعیان اهلبیت را به ااات اموری تکفیت کتدهاند کاه بت فات

اثباات ،موگاب کفت

نمیشود؛ چه رسد به اینکه اک ت آنها همان)د قول شایع باه تحتیاف قاتآن و نظاایت آن از ریشاه
باال است .اک ت مسائلﻰ که موگب تکفیت اایفهای بت اایفة دیگت گتدیده ،مسائل کالماﻰ اسات
که سابقهای در زمان پیامبت (ص نداشته و آن حضتت در پﻰ استفسار معتتف به شهادتین بت
نمیآمد (سبحانﻰ ،اﻹیمان والکفت . 72- 50 ،شایان ذکت است که چ)انچه پافشاری بات مساائل
فکاتی و اعتقادی در بین پیتوان م اهب ک)تتل نگتدد ،م)جت به آثار نامطلوب و زیانباری همان)د
تکفیات و انتقامگیتی از مخالف اعتقادی با هدف الب ثواب و بهشت میگتدد .ریشههای
اعتقاادی را نمیتوان عال کتد ،مگت اینکه آنها ابطال شود و این کار دشواری است.
ب)یانهای سیاسی
بتاﻰ از تکفیتها در تاریخ اسالم ریشه سیاسﻰ دارد .گفته شده که رافضاﻰاوانادن شایعیان
و متهمکتدن آنان به رفض از این قبیل است و «رفض» یک اصطالح بتای تکفیت شایعیان و
دورسااتن آنان از صح)ة سیاسﻰ و اگتماعﻰ بوده و مب)ای شتعﻰ و فقهﻰ صحیحﻰ ندارد ،بلکاه از
یک عتف معلول بتااسته است (سبحانﻰ ،ابحاث فاﻰ الملال و ال)حال 22 /2 ،ا  . 220یکاﻰ
میگوید :صتف باور شیعه به بتتتیداشتن علﻰ (ع بت سایت صاحابه ،اماتی متفاو

شامتده شده

که صاحبش مستحن سختتتین مجازات است؛ این اماور ،بیاانگت نفاوذ روش امویها در فهم
اسالمﻰ بود که هتچه متبوب به فضایل و م)اقب اهلبیت بود را تتک میکتدند (بصاتی . 32 ،در
دوران ما نیز پارهای از تکفیتها که توسال گتوههای تکفیتی صورت میگیتد ،از ایان قبیل است.
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بتاﻰ گفتهاند که مطامع قدرتهای حاکم و سلطهگت بتای تحکیم حاکمیت و حف سلطة اود
در کشورهای اسالمﻰ از راه ایجاد گو تکفیت ،قابل تیمل است و بسایاری از کساانﻰ که مانع آنها
بودهاند ،به دست بتاﻰ از مفتیان و یا پیتوان م اهب اسالمﻰ ،تکفیات گتدیدهاند (صفاتا . 32 ،
تکفیر در بستر تاریخ
ریشههای تاریخﻰ اولیة تکفیت در گهان اسالم به دو گتیان عمدا اهل رده و ااوار در
صادر اسالم باز میگتدد .مسئلة ارتداد که ستآغاز آن را در گتیان شورش بتاﻰ از قبایل عتب
علیاه حکومت مدی)ه بعد از وفات پیامبت (ص میتوان یافت ،در میان مورااان باه رده شاهتت
یافتاه است (واقدی239/2 ،؛ بذری227 /2 ،؛ ابن أثیت . 292 /3،در اهمیت تاریخﻰ این موضوع
همین با که بتاﻰ این مسئله را پا از امامت ،در ردیاف نخساتین ااتالفاات موگاود میاان
مسلمانان قتار دادهاند (مقدسﻰ ،البدء و التاریخ232/5 ،؛ شهتستانﻰ . 35/2 ،در ایان گ)

ها،

دستگاه االفت معارضان اود را کافت و اار از دین اواند (ابتی . 933- 932 /3 ،عاواملﻰ
مان)د ندادن زکات و ادعای پیامبتی در انتساب کفت به اهل رده نقش داشته که میتواند تکفیات را
از دیدگاه فقهﻰ توگیه ک)د (همو933 /3 ،؛ ابن أثیات259 ،299 /3 ،؛ ابان الکاان76 /2 ،؛ اماین/2 ،
 . 333دربارا ای)که واقعاً تمامﻰ یا بعضﻰ از کسانﻰ که در آن دوره تکفیت شدهاند متتد بودهاند،
تتدید وگود دارد و بتاﻰ گزارشهای تااریخﻰ ،تتدیادها را در ایان بااره حتاﻰ از ساوی افاتاد
نزدیک به الیفه نشان میدهد (مقدسﻰ ،البدء و التاریخ232 / ،؛ شهتستانﻰ . 35 /2 ،واقعة تاریخﻰ
دیگت در زمی)ة تکفیت ،غائلة اوار است .اوار  ،گتوهﻰ ت)درو و افتااﻰ در سپاه امام علﻰ (ع
بودند که در گتیان گ)

صفین در اعتاتا

باه قضایة حکمیات ،باا شاعار «ال حکم اال اهلل» از

فتمان امام (ع تمتد کتدند .آنان از امام (ع اواست)د تا مسئلة تحکیم را رها کاتده و از رأی
پیشین اود که م)جت به کفت او شده بود ،توبه ک)د (ابن أثیات . 236-22 /2 ،در پاﻰ آن اوار ،
کسﻰ را که متتکب یکﻰ از گ)اهان کبیته میشد ،تکفیت میکتدند (شهتستانﻰ233،230،225 /2 ،؛
مجلسﻰ ،بحاراﻷنوار. 262 /22 ،
از دیگت موارد تکفیت در تاریخ اسالم ،تکفیت صوفیه است .بتاﻰ از عاالماان اهل س)ت ،باه
اتد و تکفیت صوفیه یا بتاﻰ از صوفیان همان)د حال نظت داده و آنان را از زنادقاه دانستهاند (بعلﻰ
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ح)بلﻰ . 62 /2 ،همچ)ان که بتاﻰ از عالمان شیعﻰ همچون مجلسﻰ ،با صوفیه مخالفات نمودهاند
(مجلسﻰ ،محمدباقت ،عینالحیا . 693/652،بت این اسااس ،گتوهاﻰ در بتااورد باا عتفان و
تصوف ،موضعﻰ انکارآمیز و مخالف اتخاذ نموده و مکاتب و شخصیتهای م)تساب به عتفان و
تصوف را مطتود و متدود شمتدهاند (ی تبﻰ. 62- 6 ،
در حال حاضت نیز یکﻰ از عوامل فت)هگتی در دنیای اسالم ،گتیان سالفﻰ تکفیاتی اسات.
قتائت اشن آنان از س)ت نبوی (ص و بتداشتهای ظااهتی از آیاات قاتآن باعا

شاده تاا

مخالفان عقیدتﻰ اود را تکفیت نمای)د .بتاﻰ گفتهاند که مهمتتین چیزی که در کتاب علماای
آنان ،نظت اوان)ده را به اود گلب میک)د ،حتص شدید بت تکفیت امت حضتت محمد (ص به
غیت از اودشان است؛ حتصﻰ که به حد شهوت یا انتقام میرسد (مغ)یه . 6 ،چ)ین تفکت غلطﻰ را
در بین اتباع آنان نیز میتوان دید که شیعیان و پیتوان اهلبیت (ع را کافت میاوان)د.
حاصل بح

ای)که مشکل تکفیت همواره از صدر اسالم تاک)ون وگود داشاته و گتوههای

زیادی از دم تیغ تکفیت رانده شدهاند .بدون ای)که بخواهیم به تحلیل محتوایﻰ افکار و باورهاای
گتوههای تکفیتشده بپتدازیم از م)ظت آسیبش)اسانه و از آنجا که اغلاب تکفیتهاا بیپایه و ناروا
صورت گتفته ،به این واقعیت اشاره میک)یم که حاصل تکفیتهای ناروا ،چیزی گاز ااتد گمع
ک یتی از مسلمانان از گامعاة بازرگ امات اسالمﻰ نباوده اسات .نمونههای یادشاده ،حساسیت و
اطیتبودن بهکارگیتی ناروای حتبة تکفیت در گهان اسالم را گوشزد میک)د .این در حالﻰ است
که م)طن دین اسالم بت اگت)اب از تکفیت در هت مورد شبههناک است.
سلفیت
سلفی از ریشه سلف به مع)ای پیشین است .ابن م)ظور میگوید :سلف ،یسلف ،سلفا ،سلوفا،
یع)ی پیش گتفت ،سالف یع)ی پیشیگیتنده ،سلف ،سلیف و سلفه؛ یع)ی گماعت پیشیگیتنده (ابن
م)ظور. 77 :2929 ،
ابن فارس میگوید(( :سلف :س ل ف ،اصلی است که داللت بت تقدم و سبقت دارد .پا
سلف کسانی هست)د که گ شتهاند (معجم مقاییا اللغه ،ماده سلف  .از االل این عبارات
استفاده میشود که سلف در لغت به مع)ای تقدم تابعین و تابعین تابعین و حتی علمای زمانی است و

51

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

همچ)ین در اصطالح متکلمان و اصحاب ملل و نحل به صحابه اسالمی در سه قتن نخست هجتی،
سلف گفته شده است .گاهی نیز از نخستین تابعین به سلف صالح تعبیت میشود .ل ا هت زمانی نسبت
به زمان آی)ده سلف و نسبت به زمان گ شته الف است ( ابن فارس . 96 :2277 ،پا در کل از
معانی فوق باید چ)ین بتداشتی را نمود که سلفیگتی در مع)ای لغوی به مع)ی تقلید از گ شتگان،
که)هپتستی یا تقلید کورکورانه از متدگان است.
سلفیه در مع)ای اصطالحی آن ،نام فتقهای است که تمسک به دین اسالم گسته ،اود را در
اعمال پیتو سلف صالح میدان)د (ابن بشت ،بیتا. 20 :
آنان معتقدند که عقاید اسالمی باید به همان نحو بیان شود که در عصت صحابه و تابعین
مطتح بوده است ،یع)ی عقاید اسالمی را باید از کتاب و س)ت فتا گتفت و علما نباید به اتح
ادلهای غیت از آنچه قتآن در ااتیار میگ ارد ،بپتدازند .در اندیشه سلفیون ،اسلوبهای عقلی و
م)طقی گایگاهی ندارند و ت)ها نصوص قتآن ،احادی

و نیز ادله مفهوم از نص قتآن بتای آنان

حجیت دارد (ابوزهته ،بیتا. 25 :
متحوم دکتت محمد سعید رمضان البوای مینویسد :مع)ای اصطالحی مستقت بتای این کلمه
همان سه قتن اول از عمت این امت اسالمی یع)ی امت آقای ما محمد (ص است .م)شی این اصطالح
نیز فتموده رسول ادا (ص است که ب)ا بت روایت ابن مسعود به نقل بخاری و مسلم فتمود« :بهتتین
متدم ،متدمان قتن من هست)د ،سپا کسانی که در پی ایشان میآی)د و سپا دیگتانی که در پی
آنان میآی)د» (رمضان البوای. 23 :2203 ،
 -مکتب سلفیت

سلفیت مکتبی است مبت)ی بت بازگشت به سیته و اندیشه که به حدی گتایی ش)ااته میشوند.
عمده ویژگی در این مکتب ،تمسک به ادا ،آیات و روایات و نفی هتگونه تفسیت و تیویل است.
این گتیان فکتی در پی علل و عواملی شکل گتفت که مهمتتین آنها ضایعه گبتانناپ یت از
بینرفتن گ)جی)ه احادی

در زمان الیفه دوم است.

پا از م)ع کتابت حدی

در اصوص پیشی)ه سلفیت باید گفت که پیشگامان سلفیت افتادی چون مالک بن انا،
سفیان بن ثوری ،ابن ابی ابل ،اسحاق بن راهوی و ...هست)د .این دوره مکتب حدی ی احمد بن ح)بل
(متولد 392 ،بهع)وان یک اندیشه و روش سامانیافته تجسم یافت (دهقان. 2 :2203 ،
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 -جبهه النصره

این گتوه تتوریستی در سال  3222به ستکتدگی ابو محمد الجوالنی و با کمک داعش
تیسیا و تقویت شد ،سپا از داعش گدا و از اتف ایمن الظوهتی (رهبت القاعده به ع)وان
نیتوی القاعده در سوریه فعالیت میک)د .این گبهه در  22استان از  29استان سوریه حضور دارد.
میموریت این گتوه عملیاتهای انتحاری ،بمبگ اری ،ربایش افتاد شتور ،محاصته شیعیان مان)د
نبل و الزهتا در استان حلب بود.
بیشتتین اعضای این گتوه غیت سوری و از  90کشور گهان هست)د و به لحاظ گستتش این
گتوه در سال  ،3222آمتیکا با ستکتدگان آن م اکتاتی در اصوص تضعیف دولت سوریه انجام
داد.
 -گروه تروریستی داعش

این گتوه در سال  3223بعد از درگیتیها در عتاق وارد سوریه شد .ستکتده این گتوه
ابوبکت البغدادی است و حدود  5هزار تتوریست در سوریه دارد .ااتالف شدید این گتوه با دیگت
گتوهها م)جت به گ)

بین آنها شد .شهت رقه در متز سوریه و تتکیه را تصتف و روزانه دهها نفت

را به ااک و اون کشید و رقه را پایتخت اود اعالم کتد و هدف اصلی این گتوه در سوریه را
مبارزه با شیعیان ،علویان و مسیحیان اعالم کتد .این گتوه یک تفکت سلفی تکفیتی دارد و بیشتتین
گ)ایتها را در سوریه و عتاق انجام داده است.

امنیت
امنیت از دیدگاه اسالم
اداوند متعال در قتآن کتیم میفتمای)د« :اال ب کت اهلل تطمئن القلوب» (رعد« ، 30/دلها به
یاد ادا آرام میگیتد» .انسان به دلیل فطتت ،از تتس و اوف و ناام)ی گتیزان است و محیطی را
میالبد که به ام)یت اگتماعی و فتدیاش ادشهای وارد نشود .ب)ابتاین ام)یت از نظت اسالم عبارت
است از مجموعه شتایال مطلوب گهت فعالیتهای فتدی و اگتماعی ،به نحوی که در سایه تحقن
این شتایال ،گهتگیتیها به سوی اهداف آفتی)ش ،هتچه صحیحتت و کاملتت شکل گتفته و
اسباب تستیع در نیل به تعالی و رشد انسان فتاهم شود (عاصف. 2 :2206 ،
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یکی از متداولتتین واژههایی که از ابتدای پیدایش ادبیات در میان انسانها روا یافته است،
مقوله ام)یت است که شتب الزم بتای ادامه حیات و رفاه گوامع بشتی محسوب میگتدد .واژه
ام)یت تعتیف و معانی متعددی در ادیان و مکاتب علمی دارد که اک ت آنان دارای مع)ای واحد و
قتیب به هم است.
«ام)یت در لغتنامههای فارسی به مع)ای در امان بودن ،ایم)ی و آرامش ،آسودگی است و
کلمه امن به مع)ای بی بیمشدن ،بیتتس ،اامی)ان ،آسایش قلب و ضد اوف است» (متادیان،
. 3 :2200
در بترسیهای صورتگتفته ،تعاریف بسیار متعددی از مقوله ام)یت بهویژه از م)ظت ملی
توسال دانشم)دان و نظتیهپتدازان معاصت صورت گتفته ،لکن بتای رسیدن به تعتیفی واحد میتوان
نقاب مشتتک در تعاریف گفتهشده را در کانون توگه قتار دهیم:
 -2حف گان متدم
 - 3حف تمامیت ارضی
 - 2حف توانم)دیهای اقتصادی و سیاسی
 - 9حف استقالل و حاکمیت کشور
تهدید
تهدید مفهومی انتزاعی است که درهم ت)یدگی عمیقی با مفهوم ام)یت دارد .از ای)جا که
موضوع ام)یت و ام)یت ملی مورد عالقه قتار میگیتد ،حتماً از تهدید نیز سخ)ی به میان میآید.
تهدید در لغت به مع)ای بیمدادن ،تتساندن و عقوبتدادن است .فته)

معین تهدید را تتسانیدن و

بیمدادن مع)ی کتده است« .لتنت تهدید را عبارت از هت چیزی که بتواند ثبات و ام)یت را در یک
کشور به اطت اندازد دانسته و معتقد است تهدیدات ،م)افع ملی را هدف قتار میده)د» (عبداهلل
اانی. 276 :2207 ،
از تعاریف فوق آنچه مشخص است ای)که عموماً تهدیدات م)شاء بیتونی داشته و ماهیت و
کلیت یک سااتار و سازمان را مورد هجمه قتار میده)د که در نتیجه آن ،شااصهای ام)یتی
پیشگفته تضعیف میشوند.
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تروریسم
تتوریسم به مع)ای استفاده از اشونت سیاسی ،تهدیدات اگتماعی یا حمالت
بتنامهریزیشده باز میگتدد که با گ)

نامتعارف ارتباب نزدیکی دارد .در این چارچوب،

تتوریستها کسانی هست)د که به هیچ نیتوی نظامی ش)ااتهشدهای تعلن ندارند و اغلب بهع)وان
بازیگتان یاغی ش)ااته میشوند .البته این در حالی است که اک ت تتوریستها این تعتیف را
نمیپ یتند .آنها اود را گداییالب ،مبارز آزادی ،مجاهد و یا فدایی معتفی مینمای)د (عبداهلل
اانی. 72 :2207 ،
این واژه از آن گهت بتای مبح

ما دارای اهمیت است که نتیجه عمل سلفیون گهادی و

تکفیتی که مدعی مجاهدبودن میباش)د به تتوریسم انجامیده است.
 3-7-2-2اگزاء تتوریسم:
 -2اشونت
 -3قتبانی
 - 2هدف
 -9انگیزه
 - 5غیتقانونی بودن
 - 7قبول مسئولیت
 -6عامل اقدام تتوریستی
جهاد
گهاد در لغت از ریشه «گّهد و گهد» به مع)ای مشقت و زحمت و همچ)ین به مع)ای توان و
ااقت است (اصفهانی. 222 :2272 ،
در مع)ای اصطالحی گهاد در شتع مقدس اسالم آمده است« :گهاد عبارت است از ب ل گان
و مال به اتیقی مخصوص بتای گ)

با مشتکان و یا افتاد یاغی در راه اعتالی کلمه اسالم»

(مالمحمد علی. 32 :2205 ،
گهاد دفاعی :گهاد دفاعی عبارت است از :دفاع مسلمانان از گان ،مال و ناموس اود و
ستزمینهای اسالمی در بتابت تهاگم دشمن (امام امی)ی. 905 :2272 ،
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اندیشه سیاسی
اندیشه در لغت به مع)ای فکت ،تفکت و تیمل و نوعی از فعالیت ذه)ی انسان عاقل است که در
گهت کشف نادانستهها صورت میگیتد .اندیشه سیاسی ،مجموعهای از آرا و عقاید است که به
شیوهای عقالنی ،م)طقی و مستدل دربارا چگونگی ساماندادن به زندگی سیاسی مطتح میگتدد.
اصوالً دلیل پتدااتن به اندیشه سیاسی ،پاسخدادن به پتسشهای اساسی محیال اویش دربارا
امور و مسائل سیاسی است ،چه کسی باید حکومت ک)د؟ چتا باید از حکومت پیتوی کتد؟
چگونه میتوان تصمیم صحیح بتای اداره گامعه اتخاذ کتد؟ و( ...فوزی. 27 :2205 ،
اندیشه سیاسی اگت بتاساس مبانی فلسفی مطتح گتدد ،فلسفه سیاسی و اگت بت پایه مبانی فقهی
و یا کالمی مطتح شود ،فقه سیاسی و یا کالم سیاسی نام میگیتد .هدف اندیشه سیاسی ،یافتن
راههایی بتای باالبتدن کارآمدی حوزه سیاسی و اداره بهتت گامعه است (بشیتیه. 26 :2202 ،

دین
لغات ملل مختلف به مع)ی :حکم و قضا ،رسم

واژه دین گتچه عتبی است ،ولی در فته)

و عادت ،شتیعت و م هب ،همبستگی و  ...آمده است و در فته)

لغات عتبی و استعمالهای

قتآنی نیز معانی زیادی از گمله :گزا ،حساب ،قانون شتیف ،ااعت و ب)دگی ،تسلیم و انقیاد،
روش و رویه ،ملت اسالم ،شتک و بتپتستی و توحید و اداپتستی آمده است .اما مع)ای
اصطالحی دین از دیدگاه عالمه اباابایی عبارت است از :عقاید و دستورالعملهای علمی و
ااالقی که پیامبتان (ع از اتین ادا بتای راه)مایی و هدایت بشت آوردهاند .دانستن این عقاید و
انجام این دستورها سبب اوشبختی انسان در دو گهان است.
در تعتیف دیگت ،دین روش ویژهای در زندگی دنیوی است که سعادت و صالح دنیوی
انسان را هماه)

و همتاه با کمال ااتوی و حیات حقیقی گاودانی او تیمین میک)د .از این رو

الزم است تعتیف در بتگیتندهای باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید (ابتاهیمزاده و
علی نوری. 32 :2202 ،
پیدایش مذاهب اسالم
سیته پیامبت ادا (ص بیانگت این نکته است که آن حضتت به ستنوشت امت اسالمی پا از
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فوتش توگه فتوان داشته و تالش ایشان با ابع دو موضوع ،میتوانست محوری بتای یکپارچگی و
اتحاد اسالم فتاهم آورد و زمی)ه دودستگی و ااتالف را از میان بتدارد .الف :معتفی رهبت سیاسی
امت بعد از اود و تعیین مصداق آن بهگونهای که هیچ شبههای باقی نماند .ب :گزی)ش متگع
علمی به شکل صتیح و گویا تا پ)اهگاه امت در میان حقاین و احکام دین باشد (ابتاهیمزاده ،علی
نوری. 236 :2205 ،
دالی) پیدایش فرقههای مختلف در اسالم و سایر ادیان
 -ضعف فکری و اختالف افکار و سالیق

تفاوتهای فتدی انسانها در روحیات ،سلیقهها و روش و افکار و نقش بتگسته آنها در
ااتالف نظتیهها و بتداشتهای متفاوت از مسائل دی)ی ،بدیهی است .ل ا افتاد از حی

دالیل

مختلفی چون وراثت ،شتایال اقلیمی تتبیتی؛ بتداشتها ،بی)شها و گتایشهای متفاوتی دارند.
از سوی دیگت ،محدودیت فکتی بتای از انسانها در حل مسائل اعتقادی یکی از مهمتتین
دالیل ااتالفات است .در اسالم نیز با توگه به ای)که حضتت رسول (ص در مدت کوتاه رسالتش،
فتصت بیان تفصیلی همة مطالب را نیافت ،ازاینرو الزم بود گانشی)ی که معصوم باشد ،کار را
بهع)وان امامت مسلمین و تبیین معارف قتآن و س)ت نبوی ادامه دهد که اینگونه نشد و ااتالفات
شدت یافت (شاکتین. 232 :2203 ،
 -انگیزهها و تحوالت سیاسی اجتماعی

«پیوند سیاست و سیاستمداران با دیانت و م هب همواره دوسویه بوده است .این پیوستگی
را میتوان هم در ظهور و روا فتقهها و اندیشههای کالمی ،سیاسی و فقهی نشان داد و هم در
الن و احیاناً سقوب آنها» (فتمانیان. 32 :2203 ،
سیاستمداران بسیاری در اول تاریخ بودهاند که بتای رسیدن به اهداف اود به ایجاد فتقهها و
نحلههای گوناگون م هبی روی آوردهاند.
 -اختالف برداشت از کتاب و سنت

یکی از عوامل اصلی رشد مباح

و مجادالت کالمی و در پی آن ،متمایزشدن فتقهها از

یکدیگت ااتالف بتداشت صاحبان اندیشههای مختلف از قتآن و س)ت بوده است .شهید مطهتی

57

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

(ره در این اصوص میفتمای)د« :بتداشت از قتآن هت اندازه بدون غت

باشد ،باز نمیتوان آن را

یکسان فهمید و عتضه کتد ،چتا که از اصایص و معجزات قتآن این است که گاهی تعبیتات
اودش را بهگونهای میآورد که میتوان از آنها چ)دگونه مع)ا فهمید» (مطهتی. 229 :2202 ،
بت همین اساس میتوان گفت :پیدایش شیعه ،اوار  ،اشاعته و معتزله پا از پیامبت (ص
ناشی از این ااتالف بتداشت بوده است (فتمانیان. 35 :2203 ،
 -تعصبات قومی قبیلهای

این عامل را میتوان در ااتالفات مسلمانان پا از رحلت و ااکسپاری پیامبت اکتم (ص
بهوضوح مشاهده کتد« .ب)ا بت شواهد تاریخی ،هیچیک از انصار و مهاگتین ،در تعیین گانشی)ی
پیامبت (ص از قتآن و س)ت رسول ادا (ص از مصلحت امت سخن نگفت ،بلکه سخن هت گتوه
در این بود که گانشی)ی پیامبت (ص حن اویش است نه دیگتی؛ چون در میان انصار دو قبیله اوس
و ازر از درون به رقابت بتااست)د ،به دلیل همین ااتالف داالی مهاگتین غالب شدند ،این
مسئله به ستعت ااتالفی ب)یادین در اندیشه سیاسی و کالمی مسلمین پدید آورد» (شاکتین:2203 ،
. 239

تأثیر جریانهای سلفی در ناامنیهای کشور جمهوری اسالمی ایران
بتای روشنتتشدن تیثیت گتیانهای سلفی در ناام)یهای کشور ایتان ،ابتدا الزم است ابتدا
گتیانهای سلفی موگود در .ا.ا را بتشماریم که مهمتتین آنها به شتح زیت است:
گتیانهای موگود در کشور:
 -2گتیانهای سلفی با مشی تبلیغی
 گماعت تبلیغی (حاگی دلشاد وهابیت تبلیغی ااوان المسلمین ایتان (ناصت سبحانی مکتب القتآن (احمد مفتیزاده شورای شما (احمد مالزاده وعبدالعزیز مالزاده -3گتیانات سلفی گهادی و افتاای
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الف -غتب ایتان:
 گتوهک احفاد صالحالدین انصاراالسالم کتائب کتدستان اوارب -شتق ایتان:
 توحید و گهاد انصارالس)ه حتکت انصار فتقان سپاه صحابه ایتان االبان ایتان گ)داهللگیش العدل (نوحی. 2233 :در ادامه بتای نشاندادن اثت تفکت گتوههای سلفی ت)درو در ایتان ،ابتدا نگاهی به نحلههای
سلفی فعال در کشور میاندازیم و سپا به اقدامات اطتناکتتین آنان که بیشتتین ناام)ی و
گ)ایت را در گ)وب شتق کشور به بار آوردند اشاره میک)یم:
گتیانات سلفی فعال در ایتان
اگت گغتافیای گمهوری اسالمی ایتان را بهصورت یک شکل ه)دسی چهارگوش فت
ک)یم ،نیمی از آن که به نیمه شتقی معتوف است شامل گتیانات س)ی م هب ح)فی مسلک و نیمه
غتبی آن شامل گتیانات س)ی م هب شافعی مسلک است ،حال با این توضیح به تشتیح گتیانات،
بتاساس گغتافیای محل سکونت و مبت)ی بت نوع مسلک میپتدازیم.
الف گتیانات س)ی سلفی شتق کشور
 -2سلفیت توحیدی که شامل:
 شورای متکزی س)ت (شما که متکزیت آن در کشور نتوژ است.51
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 شورای راهبتدی اهل س)ت که رهبتی آن بت عهده مولوی عبدالحمید امام گمعه زاهداناست.
 -3اهل س)ت سلفی تبلیغی شامل:
 وهابیت که متکزیت آن در کشور عتبستان سعودی است. گماعت تبلیغی که متکزیت آن ه)دوستان و شهت دهلی نو بوده و در ایتان عمدتاً محلفعالیت آن معطوف به مسجد مکی زاهدان است و بهصورت گستتدهای از اتین پایگاههای
ای)تتنتی و تیسیا چ)د شبکه ماهوارهای به تبلیغ مشغول میباش)د.
 -2اهل س)ت سلفی گهادی شامل:
 االبان القاعدهبه دلیل ای)که این دو گتوه با هدف مبارزه با اشغالگتان گهان اسالم بخصوص شوروی سابن
و آمتیکا تیسیا گتدیدند ،توانست)د بهصورت عمده ایفهایی از اهل تس)ن شتق کشور را به
اودشان گ ب ک))د.
 -9اهل س)ت سلفی تکفیتی شامل:
 داعش نزال گ)داهللاین گتوهها اعتقاد به گ)

درون تمدنی (اسالم داشته و اولویت اودشان را پاکسازی

گهان اسالم از متتدین و م)حتفین اعالم کتدهاند (نوحی. 2233 :
گ)داهلل:
این گتوهک در سال  2203و با شعار تیمین حقوق م هبی و قومی راهاندازی شد.
عبدالمالک (عبدالمجید ریگی از اایفه ریگی ،ستکتده این گتوهک بود که پا از سالها
اقدامات تتوریستی و تعقیب و گتیز نیتوهای ام)یتی و انتظامی ایتان در سال  00دستگیت و پا از
محاکمه در  03/2/22به اتهام محاربه و افساد فیاالر

اعدام شد.

در حال حاضت با ای)که با اعدام عبدالمالک ریگی این گتوهک فعالیت تتوریستی ااصی
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نداشته است ،لکن کماکان با گایگزی)ی محمد ظاهت بلوچ به گای ریگی ،فعالیت اویش را با
حضور در پاکستان علیه ایتان ادامه میدهد.
با ای)که عبدالمالک ریگی و گتوهک گ)دالشیطان بتاساس مست)دات موگود و اعتتافات
اودش که از سیمای گمهوری اسالمی ایتان پخش شد ،مورد حمایت شدید غتب بهویژه
ستویاهای ااالعاتی آمتیکا قتار داشته؛ لکن به دلیل عمن فجایع این گتوهک در کشتار متدم
بیگ)اه و حتی نمازگزاران اتدسال مساگد استان سیستان و بلوچستان ،آمتیکایی مجبور به در
نام این گتوهک در سال  3222میالدی در لیست گتوهکهای تتوریستی گتدید.
گ)دالشیطان که عمدهتتین و بزرگتتین گتوهک تتوریستی سلفی ایتان محسوب میشود،
اقدامات تتوریستی زیادی را متتکب شد.
عبدالمالک ریگی و سایت همدستان گ)ایتکار اویش در اول قتیب به یک دهه ،به
ناامنسازی م)طقه گ)وب شتق کشور پتداات)د که با اقتدار نیتوهای ام)یتی ،نظامی و انتظامی پا
از دستگیتی عبدالمالک ریگی و انجام اتح بومیسازی ام)یت توسال ستدار شهید شوشتتی ،به
حمداهلل ام)یت م)اسبی در م)طقه حاکم شده بود؛ لکن اقدام اایت گتوهک در ستاوان کمی
نگتانک))ده است و ظاهتاً ما را با مشکالتی مواگه اواهد ساات.
ب گتیانات س)ی سلفی غتب کشور
 -2اهل س)ت سلفی اصالحی شامل:
 گمعیت دعوت و اصالح مکتب قتآن س))د به ستکتدگی سعدی قتیشی مکتب قتآن کتدستان به ستکتدگی حسن امی)یاین تفکت سلفی با ادغام علوم گدید و قدیم به دنبال اوانش نوی)ی از سلفیت هست)د که
تحجت و عقبماندگی سایت گتوههای تکفیتی را بتاتف نموده است و شیوه متتقی از سلفیگتی
را ارائه میدهد (نوحی. 2233 :
 -3اهل س)ت سلفی گهادی شامل
 انصار االسالم (گ)د االسالم و انصار الس)ه به ستکتدگی نجمالدین فت معتوف مالکتیکار
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 سلفیت گهادی س))د با محوریت مال کاوه شتیفی (معتوف به ابوبکت و فتهاد رحیمی(معتوف به امیت فتهاد که اعدام شد
 گتوه نوظهور توحید و گهاد که در بهمنماه  2200توسال فتدی به نام اسماعیل از اتباععتاق تشکیل شد.
بتای از فعالیتهای گتوههای سلفی غتب کشور عبارت است از:
 آتشزدن بقاع متبتکه ستقت مسلحانه از االفتوشیها بهم)ظور اتید تسلیحات و تجهیزات نظامی در سال 06آنچه در این قسمت میآید از مجموعه مطالعات و بترسیهای شخصی نگارنده است که
بهااتصار به بیان آن میپتدازم.
نظت به ای)که گتوههای متگع سلفی در ایتان از همدی)ان و همزبانان اویش نظیت سایت
گوالنگاههای اویش بتاوردار نمیباش)د ،ل ا در تستی و توسعه افکار اویش ناموفن بودهاند و
در آی)ده نیز قطعاً نخواه)د توانست توفیقاتی داشته باش)د .البته در استانهای متزی و بهویژه
استانهایی که در آنها قتابتهای م هبی و زبانی دارند ،ممکن است بتوان)د تحتکاتی داشته
باش)د؛ کما ای)که تاک)ون هم بیشتت در همان استانها اقدامات تتوریستی داشتهاند ،لکن اقدامی
فتاگیت شبیه به آنچه که امتوز در کشور سوریه را شاهدیم؛ بتای ایتان قابلتصور نیست.
البته وگود سااتار مقتدر نظامی و ام)یتی ،وگود بسی ،متدمی میلیونی ،متدم متدین و عاشن
انقالب و میهن نیز مکمل دالیل قبلی اواهد بود.
امتوزه سلفیون در سوریه ،عتاق و افغانستان شکستهای قابلتوگهی را متحمل شدهاند که
در بسیاری از موارد ایتان را عامل آن میدان)د که در هت  3صورت پیتوزی یا شکست در میدان
گ)

؛ آنها انتقام این شکستها را ممکن است بخواه)د از ایتان و بهوسیله اقدامات تتوریستی

م)طقهای و یا مقطعی بگیتند .اقداماتی توسال یکی از م)ظومههای القاعده که هم ای)ک از ایتان
بتای عبور و تتانزیت نفتات هم بعضاً استفاده مینمای)د را میتوان متصور بود؛ اقدامات تتوریستی
همچون تتور مسئولین سیاسی و نظامی و م هبی و همچ)ین کشتار عمومی در ایستگاههای پتتتدد
و. ...
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تأثیر اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایران چیست؟
همچ)ین بتاساس تجزیهوتحلیل دادها و مطالب ارائهشده ،اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در
ایتان به شتح زیت و با توگه به مصاحبههای انجامشده با کارش)اسان و متخصصین حوزه فکتی و
مبانی اندیشه سلفیون افتاای تکفیتی نتای ،زیت استختا گتدید:
ابعاد و پیامدهای اگتماعی ،فته)گی و ایدئولوژی حاصل از عملکتد گتیان سلفی – تکفیتی
م)طقهای و میزان اثتپ یتی آن بت ام)یت گمهوری اسالمی ایتان مورد بترسی قتار گتفته و نکته
مهم در این بترسی آن است که کشور ما از دو بعد از اتف سلفیون افتاای با اطت روبهرو است:
بعد اول ،ایدئولوژیکی (تبلیغات ضد شیعی آنها و بعد دوم ستزمی)ی (فعالیتهای گستتده آنها
در سه کشور هممتز با ایتان یع)ی افغانستان ،پاکستان و عتاق .
ای سالهای اایت ،افزایش م)ازعات گتوههای تتوریستی که در داال ایتان و نواحی ااتاف
آن در کشورهای همسایه تشدید شده است ،بت ام)یت ملی ایتان تیثیت گ اشته است .بستت داالی
این فتای)د به وگود اقلیتهای س)ی م هب در ایتان باز میگتدد ،بهاوریکه بتای گتوههای
افتاای وهابی و سلفی با سازماندهی تشکلهای سیاسی ا نظامی مستقیماً در «تتتیبات ام)یتی
م)طقهای» وارد شده اند و بیشتت از ابزار و شیوه مبارزاتی غیت قانونی مان)د عملیات انتحاری،
بمبگ اری ،گتوگانگیتی ،قتل ،ست بتیدن و پخش آن در ای)تتنت استفاده میک))د .یکی از
مهمتتین نشانه های ظهور این رادیکالیسم گدید در چ)د سال گ شته ،ظهور تتوریسم فتقهای در
نواحی شتقی ایتان ،گتوه عبدالمالک ریگی (گ)داهلل است.
از اتف دیگت بهاور کلی ژئوپلیتیک کشور عتاق در غتب آسیا بتای ایتان و حوزه
الی،فارس از اهمیت باالیی بتاوردار است؛ ب)ابتاین تیسیا دولت گدید مبت)ی بت اندیشههای
سلفی – تکفیتی در عتاق ،آغاز یک دومی)و و صدور اطت و تهدید به کشورهای دیگت م)طقه
بهاصوص گمهوری اسالمی ایتان بوده است و چون ام)یت و ثبات ایتان در گتو ام)یت و ثبات
عتاق و م)طقه است ،تحوالت عتاق بهاصوص ظهور داعش در آن ،بتای گمهوری اسالمی واگد
ابعاد تهدیدات نوی)ی است ،زیتا از اتفی اشغالگتان آمتیکایی به بهانه مبارزه با داعش تالش
میک))د دوباره حضور نظامی اود را در عتاق ت بیت نمای)د ،از اتف دیگت اماکن مقدسه شیعه و
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شیعیان عتاق بهاور فزای)دهای در معت

تهدید گتیانات سلفی تکفیتی قتار دارد .بتای م)اان

عتاق میتوان)د بهع)وان م)اان پشتیبانی بتای عملیاتهای ااالعاتی و تتوریستی علیه گمهوری
اسالمی بکار رود .از اتف دیگت ورود تتوریستهای تکفیتی به بطن رادادهای عتاق با تحتیک
اقوام اهل تس)ن در م)اان س)ینشین غتب ایتان که دارای تفکتات واگتایانه نسبت به حکومت
متکزی گمهوری اسالمی ایتان بوده و معتقد به شوراییبودن حاکمیت گامعه اسالمی هست)د و
ایجاد فضای م)اسب گهت فعالیت گتوههای مان)د حزب دمکتات کتدستان ایتان و ...تهدیدی
بتای ام)یت ملی گمهوری اسالمی ایتان اواهد بود .با توگه به مواردی که بیان شد ،میتوان به این
نتیجه رسید که وگود نیتوهای سلفی  -تکفیتی تهدیدات بتای م)افع ملی و تمامیت ارضی ایتان را
در پی اواهد داشت.

نتیجهگیری
آنچه در واقع رخ داده این است که هم ای)ک اندیشه سیاسی و م هبی سلفیت افتاای،
دستوراتی را به اتفداران و معتقدان این مسلک مجهول داده است که آنها را مجاز به کافت حتبی
قلمدادنمودن سایت مسلمانان بهویژه شیعیان در گهان اسالم و ااصه در م)طقه ااورمیانه در  22سال
اایت نموده و شتایطی را پدید آورده که قتل آنان را گایز و واگب بشمارد .بتای دانستن ماهیت و
هویت این مسلک مجهول ،به دلیل بتآمدن آن از م اهب اهل تس)ن ،ابتدا م اهب کالمی و فقهی
اهل تس)ن را مورد بترسی مختصتی قتار دادیم تا بدانیم که ریشه این گتیان فکتی از کجا بتآمده
است؟ در بترسیهای صورت گتفته ،مشخص گتدید که نطفه سلفیون بت بستت آراء احمد بن ح)بل
یکی از اندیشم)دان اصحاب حدی

که بانی م هب ح)بلی نیز است شکل گتفته و در ادامه مسیت

تاریخی این اندیشه توسال ابن تیمیه قوام بیشتتی یافته است.
هماناور که مطتح شد ،زمی)ههای فکتی سلفیگتی را در واقع آموزههای م هبی احمد بن
ح)بل که قتائتی نفی گتاتت از اسالم رای ،به دست میداد ،فتاهم کتده بود؛ اما با ظهور ابن تیمیه در
قتن هفتم شاکله اصلی این تفکت شکل گتفت .در حقیقت این متحله را میتوان متحله نخست
نض ،این تفکت دانست و نام آن را متحله «شکلگیتی تئوریک» گ اشت .پا از وی ،مسثتتتین
فتد در سیت تطور ،تحول و استمتار تفکت سلفیگتی محمد بن عبدالوهاب است .هتچ)د شیخ
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محمد چیزی بت اندیشههای قبلی نیافزود ،اما اصتار و لجاگت وی بت احیای این تفکت باع

گتدید

سلفیگتی افتاای از البهالی آثار ابن تیمیه و از قبتستانهای کتاب بیتون کشیده شود .اندیشهای
که در اول حدود  9قتن به دلیل نگارش ردیههای متعدد از سوی علمای س)ی و شیعه به دست
فتاموشی سپتده شده بود ،بار دیگت توسال محمد عبدالوهاب و به شکلی افتاایتت احیا گتدید و
آن اندیشهای که امتوز در صدر اندیشههای سلفی افتاای مشاهده میشود ،چیزی نیست گز
وهابیت .اقدامات محمدبن عبدالوهاب و پیتوانش در قتن دوازدهم را میتوان متحله دوم تکمیل
این گتیان ،یع)ی متحله «تطبین و اگتا» نامید.
به هتحال ماحصل این روندها باع

به وگودآمدن گتیانات سلفی اعتدالی و افتاای گتدید

که هم ای)ک در گهان اسالم بهویژه غتب آسیا حضوری فعال و چشمگیت دارند .سلفیون افتاای
وهابی عتبستان ،سلفیون افتاای دیوب)دیه شبه قاره ه)د ،سلفیون زیدیه یمن ،سلفیون ااوان
المسلمین مصت و سلفیون افتاای و گهادی سید قطبی مصت.
بیان شد که اندیشه سلفیگتی ،نشیت گتفته از آرا فقهی و م هبی احمد بن ح)بل بود و ل ا
اهم شااصهای این اندیشه را به تتتیب از احمد بن ح)بل مطتح و به اندیشههای ابن تیمیه ،محمد
بن عبدالوهاب ،رشید رضا ،سید قطب ،ایمن الظواهتی و نئوسلفیهای افتاای چون یوسف
قتضاوی رساندیم.
شااصه اصلی تفکتات سلفیون افتاای که مورد نظت ما در این تحقین است ،تکفیت مسلمانان
به اصطالح اودشان بدعتگ ار و پیتوان سایت ادیان الهی نظیت یهودیان و مسیحیان و قیام قهتآمیز
و اعمال اشونت علیه آنان است .بیشک آنچه تاک)ون موگبات رنجش ااات مسلمین در
رفتارهای اشونتآمیز سلفیون افتاای است ،همین شااصه است که بتآمده از اندیشههای م هبی
و سیاسی آنان است.
بهتفصیل بیان شد که آنها مدعیاند سایت مسلمانان بهویژه شیعیان کافتند و بایستی با کفار
قهتآمیز رفتار کتد .ل ا دستبتدن به شمشیت و بهاصطالح امتبهمعتوف و نهی از م)کت با
بدعتگزاران توسال سلفیان ،شاهبیت بح

ما است که تا به امتوز باع

ریختن اون انسانهای

مسمن و بیگ)اه فتاوانی در بالد اسالمی و در نتیجه ناام)ی در آن کشورها شده است.
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اقدامات گ)ایتبار متعددی که امتوز در کشورهای اسالمی بهویژه در ااورمیانه از سوی
بانیان این تفکت ،یع)ی گتوههای تتوریست سلفی نظیت القاعده ،االبان ،گ)د الشیطان ،انصار سپاه
صحابه ،گبهه ال)صته ،گتوهک عبداهلل عزام ،انصارالس)ه ،داعش و  ...به همین بهانه یع)ی مبارزه با
بدعت در دین اسالم و اتو مسلمانان از مسیت سلف صالح رسول ادا صورت میگیتد ،شتایطی
را پدید آورده که ام)یت پایدار در این م)طقه بهویژه کشورهایی چون سوریه ،عتاق ،ایتان ،لب)ان،
افغانستان و  ...را به ناام)ی تبدیل نموده و وضعیت بتای از آنها را به بحتان کشانده است.
از  22سال قبل تاک)ون گ)ایاتی در افغانستان ،پاکستان ،ایتان ،لب)ان ،سوریه ،بحتین ،عتبستان،
چین و عتاق توسال پیتوان این تفکت صورت گتفته که ای آن اون هزاران انسان بیگ)اه حتی
زنان و کودکان بیدفاع بت زمین ریخته شده است و ام)یت آنها سلب گتدیده است.
شااصهای ایجاد ناام)ی آنان را میتوان در کشورهای مسلمان به شتح زیت بیان کتد:
 -2تتور شخصیتهای علمی ،م هبی و سیاسی مسلمان ،بهویژه کسانی که ردیههایی علیه
آنان نوشتهاند ،نظیت عالمه شهید رمضان البوای
 -3کشتار بیرحمانه مسلمانان در متاکز تجمع م هبی نظیت مساگد ،حسی)یهها ،دستههای
عزاداری و ...از اتین بمبگ اری و عملیاتهای انتحاری
 -2کشتار بیرحمانه مسلمانان تکفیتشده به وحشیانهتتین شکل ممکن نظیت بتیدن ست،
م لهکتدن بدن ،زندهسوزی و...
 -9بتیدن ست کودکان و مجازات آنها بهوسیله ا)اب دار
 -5بتیدن ست پدر و مادر گلوی فتزندان و بالعکا
 -7تجاوز به نوامیا مسلمانان
 -6بیحتمتی به ابدان کشتهشدگان (بازی فوتبال با ستهای بتیدهشده
 -0تختیب زیارتگاهها و اماکن مقدسه شیعیان از اتین انفجار و عملیات انتحاری
نکته قابل تیمل ای)که سلفیون افتاای ،گ)ایات و اعمال اشونتبار اویش را در قالب گهاد
توگیه مینمای)د؛ اما این در حالی است که بتاساس نظتیات علمی مسلمانان و اندیشم)دان غتبی،
اقدامات سلفیون از دسته اقدامات نامشتوع و تتوریستی است .باید گفت که بین «گهاد و تتور» -
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«انتحار و استشهاد» علیتغم وگود تشابهاتی در اشونتبار بودنشان؛ یک تفاوت عمده وگود دارد؛
گهاد و استشهاد اقدام تدافعی است در مقابل اشغالگتان و دشم)ان بتای حف دین ،ناموس و وان؛
اما انتحار و تتور تجاوز به حتیم افتاد بیدفاع و مظلوم است .با این تعتیف آنچه مبتهن است ای)که
اقدامات گتوههای سلفی افتاای چون القاعده و شااههای متعددش ااصه در کشورهای ایتان،
لب)ان و عتاق از دسته اقدامات تتوریستی ،نظیت سوریه ارزیابی میشود و به هیچوگه گهاد اسالمی
محسوب نمیگتدد .مگت مسلمانان علیه یکدیگت گهاد مینمای)د که این مسلک مجهول به بهانه
گهاد به گان ام)یت گهان اسالم افتادهاند؟! در ادامه از آنجایی که اندیشه سیاسی سلفیون افتاای
که رفتارهای سیاسی و اقدامات به اصطالح گهادی آنها را رقم میزند از درون م اهب اسالمی
پدید آمده است ،به سه نوع اندیشه سیاسی رسیدیم که عبارت)د از:
 -2نظام استیال :ب)ا بت عقیده تفکت وهابی ،مشتوعیت حاکم گامعه چه با شمشیت و چه با اواست
عموم متدم بت ستکار آید ،مشتوع است و اااعت از آن بتای همه واگب و مخالفت با آن
حتام است .در عصت حاضت این تفکت در گغتافیای شبه گزیته عتبستان و بهاور مشخص در
کشور سعودی و به روش پادشاهی اگتایی شده است.
 -3نظام االفت :در این رویکتد سیاسی که تفکت دیوب)دیه معتقد به آن است ،الیفه بتاساس روش
صدر اسالم انتخاب میشود و الزم االتباع است که الیفه از اتین امارتهای اسالمی در بالد
مسلمان اعمال االفت مینماید .بت این اساس ،هتیک از کشورهای اسالمی فعلی بخشی از
مجموعه تحت امت الیفه بوده و ملزم به اگتای دستورات االفت است .این تفکت امتوزه بیشتت
در شبهقاره ه)د روا دارد.
 -2نظام شورایی :در این نظام که مبت)ی بت اندیشههای ااوان المسلمین در مصت میباشد ،شورایی
متشکل از علمای دین بهع)وان شورای حل و عقد ،به انتخاب الیفه میپتدازند و در عین حال
سه زیتمجموعه با ع)اوین شورای افتاء (وظیفه قانونگ اری  ،شورای قضایی (وظیفه قضاوت و
بتقتاری عدالت و شورای ت)فی (وظیفه تطبین قوانین و مقترات با شتع دارد .در این مدل
الیفه بهع)وان نهاد اگتایی االفت عمل میک)د.
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اندیشههای سیاسی افتاای را با اندیشه سیاسی علمای مسلمان س)ی و شیعه محک زدیم و
مشاهده کتدیم که اک ت علمای مسلمان بهویژه اهل تس)ن ،آن را اندیشهای انحتافی ،مسلکی
مجهول و تفکتی اطتناک قلمداد کتدهاند.
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زمستان.
ج -پایاننامهها

 -90اربابی ،محمد« ،2232 ،تفکتات سلفیگتی در استان کتدستان و تیثیت آن بات ام)یات
ملی .ا.ا» ،دانشگاه گامع امام حسین (ع .
 -93گهانی ،محمد« ،2232 ،اقلیتگتایی م هبی در بلوچستان و تیثیت آن بات ام)یات ملای
گمهوری اسالمی ایتان» ،دانشگاه گامع امام حسین (ع .
 -52سیدنژاد ،سید باقت« ،2232 ،سلفیگتی در عتاق و تیثیت آن بت ایتان» ،دانشاگاه گاامع
امام حسین (ع .
 -52صباغی گتاغانی ،حسین« ،2239 ،فعالیتهای گتیان گماعت تبلیغای و تایثیت آن بات
ام)یت نتم .ا.ا :مطالعه موردی (استان اتاسان گ)وبی » ،دانشگاه گامع اماام حساین
(ع .
 -53عابدی)ی ،رسول« ،2230 ،راهبتدهای ام)یتی گمهوری اسالمی ایاتان باتای مقابلاه باا
گتیانهای سلفی تکفیتی شمال غتب» ،دانشگاه گامع امام حسین (ع .
د -سایتهای ابتی تحلیلی
 -52ابن تیمیه ،سایت باشگاه اندیشه (http: www.bashgah.net ، 2233
 -59گزارش ویژه «ابن تیمیه» ،سایت مشتق سال www.mashreghnews.ir ،33
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تحلیل گفتمان وصیتنامه سرداران شهید شهرستان خلخال
پرویز صبوری کزج ،1جواد صبوری

کزج2

تاریخ دریافت33/22/32 :
تاریخ پ یتش33/22/32 :

چکیده
تحلیل پدیده های پیتامون دفاع مقدس به دلیل عظمت این رویداد و نقش آن در درک درست گفتمان انقالب
اسالمی از اهمیت بسزایی بتاودار است .شهدا ،ک)شگتان و میدانداران عتصه نبتد هشت سال دفاع مقدس ،مبانی
فکتی و آرمانی اود را در قالب وصیتنامه ،به م ابه م)شور انقالب اسالمی ایتان بتای نسلهای آی)ده به یادگار
گ اشتهاند .این پژوهش با هدف تحلیل گفتمان وصیت نامه ستداران شهید شهتستان الخال ،با روش پدام (روش
تحلیل گفتمان کاربتدی  ،انجام شده است .با تحلیل وصیتنامهها ،هشت دال گفتمانی استختا شد که عبارت)د از-2 :
گهاد به م ابه آزمونی بتای تقتّب الهی -3 ،زنده نگهداشتن دین اسالم و زمی)هسازی بتای ظهور حضتت مهدی موعود
(ع -2 ، ،وحدت حول اااعت از والیت فقیه -9 ،عقالنیّت و مع)ویت -5 ،تیکید بت حناهلل و حنال)اس-7 ،
شهادتالبی و یاد امام حسین (ع  -6 ،استکبارستیزی -0 ،مسجد؛ به ع)وان پایگاه فکتی و نظامی.
کلید واژهها :تحلیل گفتمان ،وصیتنامه ،شهید ،روش پدام ،دفاع مقدس.

 -2دکتتی گامعه ش)اسی مسائل اگتماعی ایتانEmail:Saboori.p@Gmail.com ،

 -3دانشجوی کارش)اسی ارشد فته)

و ارتبااات دانشگاه امام صادق (ع

Email: JavadSabouri @yahoo.com،
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مقدمه
هشت سال دفاع مقدس در تاریخ ایتان بتگ زرّی)ی است از نمایش روحیه ،م)ش و فته)
زنان و متدان این متز که بتای حف باورها و اعتقاداتشان با لبیک به رهبت و امام اویش از اود
گ شت)د و با الگوگیتی از یاران حسین (ع  ،ای ار و شهادت را بتای گهانیان تفسیتی دوباره
نمودند .به تعبیت دکتت شتیعتی بتای شهید ،در «نتوانستن» نیز «بایست)ی» هست ،بتای او زندگی،
عقیده و گهاد است (شتیعتی . 2200،بدین دلیل است که شهیدان زندگان گاوید تاریخ)د 2و در
مقابل گامعه و بشتیّت مسئولیت دارند به همین علت شهید مطهتی ،از شهدا به شمع محفل بشتیت
یاد میک)د (مطهتی . 93 :2270 ،دفاع مقدس ،تبلور عملی و تجلّی عی)ی همه ارزشهای متعالی
انسانی بود ،ارزشهایی از گ)ا شهادتالبی ،انفاق ،ب ل ،احسان ،عفو ،بتدباری ،فتواوردن
اشم ،پایمتدی ،شجاعت ،استقامت ،عدالتاواهی ،ظلمستیزی ،آزادیاواهی ،غیتت و
گوانمتدی.
با گ شت سه دهه از دوران دفاع مقدس ،با وگود دفاعی و مقدسدانستن آن در زمی)ه
گایگاه و تیثیتگ اری شهدا گتچه کارهایی انجام گتفته است که میتوان آنها را در اغلب
حوزههای فته)گی مالحظه کتد ،اما با توگه به بترسیهای به عمل آمده ،نتای ،پژوهشهای
متبوب نشانده)ده کمرن

بودن نسبی این مفاهیم و نارساییهایی در این زمی)ه است (نظتی و

همکاران. 2230 ،
با وگود ای)که از نظت زمانی ،هشت سال دفاع مقدس در اوایل انقالب اسالمی اتفاق افتاد و
سه دهه از آن حادثه و رویداد میگ رد ،لکن توگه به مفاهیم و گفتمان غالب آن ،از اهمیت
زیادی بتاوردار بوده است .از یکسو اهمیت مدت زمان هشت ساله که در پی پیتوزی انقالب
اسالمی بت استبداد و است مار و استکبار پدید آمد و بخش عظیمی از انتژی کشور را به اود
ااتصاص داد؛ از سوی دیگت گفتمان غالب دفاع مقدس یک گفتمان بتآمده از گفتمان انقالب
اسالمی است که با تحلیل و بترسی آن ،زوایا و ابعاد مختلف آن بیشتت نمایان میشود .به بیان
دیگت ،کشف گفتمان غالب دفاع مقدس ،به ش)اسایی و فهم عمین از انقالب اسالمی م)جت میشود.

 -2وَال تَحسَبَنَّ الَّ ینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِ)دَ رَبِّهِم یُتزَقونَ (آل عمتان273:
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وصیتنامه به ع)وان آاتین توصیه و سفارش هت فتدی به نسلهای آتی محسوب میشود،
به عبارتی عمن نگاه و فصلالخطاب هت شخصی را نشان میدهد که در زیست گهان اود آرمان و
هدفش چه بوده و بتای اکمال و اتمام بتنامه زندگیاش به آی)دگان چه سفارشی نموده است .به
عبارتی وصیتک))ده ای آن میاواهد که دیگتان ،بعد از متگ او حقوق او را استیفا و
اواستههای او را عملی نمای)د (نوین 33 :2206 ،؛ ب)ابتاین مطالعه و تدبّت در وصیتنامه شهدا از این
گهت می تواند حاکی از نمایش مبانی فکتی و عقیدتی وی لحاظ شود و از سویی چتاغ راهی
است در فضای سیاسی و اگتماعی پیشآمده از گانب فت)ههای غبارآلود شدن 2که به آی)دگان،
مسیت درست انقالبیماندن را نشان میدهد.
این پژوهش با هدف گستتش فته)

ای ار و شهادت و تبیین راه ستخ تشیع ،به دنبال کشف

گفتمان وصیتنامه ستداران شهید شهتستان الخال است تا به این سسال اساسی پاسخ داده شود که
م)ظومه فکتی و بهاور کلی هستیش)اسی و انسانش)اسی و ارزشش)اسی ستداران شهید الخال
چگونه بوده است؟

پیشینه پژوهش
باتوگه به اهمیت موضوع ،تحقیقات و پژوهشهای زیادی در اصوص تحلیل دستنوشتهها
و وصیتنامههای شهدا در کشور ما صورت گتفته است .نظتی و همکارانش ( 2230در پژوهشی
با ع)وان «کشف مبانی فلسفی آموزههای تتبیتی وصیتنامه شهدای دانشجوی دوران دفاع مقدس»
نتیجه گتفت)د در وصیتنامه شهدا در مورد هستیش)اسی به اندازهای پتدااته شده است که اوان)ده
با متاگعه به وصیتنامههای شهدای دانشجو ،تصویت روش)ی از اداوند و هستی ،تعلن هستی به
اداوند و تقابل حن و باال و ف)اپ یتی دنیا به دست میآورد .در عین حال در وصیتنامه شهدای
دانشجو به چیستی هستی به میزان کمتتی توگه شده است .در بعد انسانش)اسی شهدای دانشجو ،به
چیستی هستی به میزان کمتتی توگه شده است .در بعد انسانش)اسی ،شهدای دانشجو در هییت
فیلسوف تمام عیارظاهت شده و به ویژگیهای انسان از گمله آزادی ،اراده ،ش)اساگتبودن،
مسئولیتپ یتی ،پاکستشتبودن و تتکیب گسم و روح پتدااتهاند .در اصوص
 -2وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّﻰ ال تَکُونَ فِتْ)َةٌ (انفال23:
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ش)ااتش)اسی ،بیشتتین است)اد شهدا بتای ش)اات ،وحی و در متتبه بعد کاریزما و در نهایت عقل
است.
فتیبا احمدی ( 2207تحقیقی تحت ع)وان «بترسی علل و انگیزههای شهدا از گهاد و
شهادتالبی و حضور در گبهه های هشت سال دفاع مقدس به است)اد وصایای شهدای استاد
اردبیل» را انجام داده است .بترسی یافتهها نشان میدهد که انگیزههای شخصی و غیت الهی داالتی
در حضور شهدا در گبهه نداشته و آن ها بخاات انگیزه الهی ،اسالمی و عشن به امام و گهاد و
شهادت و تبعیت از قتآن و ائمه ااهار (ع در گبهه حضور یافتهاند .همه آنها به شهادت عشن
میورزیدند و دفاع از میهن را تکلیف شتعی میدانست)د .الگوگیتی از ائمه ااهار (ص ،
عدالتخواهی ،ت)فت از ظلم ،انتظار فت  ،غیتت و دفاع ،از وان از دیگت علل مسثت بت شهادت
بودهاند.
نوین ( 2205تحقیقی تحت ع)وان «بترسی تطبیقی وصایای شهدای استان اردبیل و
وصیتنامه سیاسی الهی امام امی)ی (ره » انجام داده است .یافتههای تحقین حاکی از آن است که
شهدا وصیتنامههای اود را با آیهای از قتآن کتیم شتوع میک))د .اهمّ مفاهیم مورد تیکید شهدا،
زندهبودن شهدا و روزیاوردن آنها پیش ادا بوده و در نهایت با توصیهای ااالقی آن را به پایان
میرسان)د .شهدا در وصیتنامههای اود مخاابی)ی داشتهاند و عموماً در درگه اول اانواده و بعد
ملت ایتان را مخااب قتار میدادهاند .شهدا همواره توصیه به انجام فتایض دی)ی داشتهاند .آنها
همواره دنیا و پایب)دی به آن را مورد نکوهش قتار میدادند .شهدا در وصیتنامهها ،فته)
عاشورایی و توسل به ائمه ااهار را ستلوحه کارها قلمداد میک))د.
با تیمل در این پژوهشها معلوم میشود با توگه به گامعه آماری و روشش)اسی بکار
گتفتهشده ،نگاه سطحی به وصایا لحاظ شده و روشش)اسی این پژوهش نسبت به کارهای
انجامشده بدیع است.

ادبیات و مبانی نظری
گ)

؛ ستیز گتوهی 2یا کشمکش گتوهی است بتای پیتوزشدن بت رقیب و انقیاد او .با
2- Group Conflict
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رویکتد گامعهش)اسی ،گ)

یک پدیده اگتماعی به حساب میآید و سازمان ارتش نیز به ع)وان

یک نهاد اگتماعی تلقی میشود که دارای کارکتدهایی در زمی)ه دفاع از آزادی ،دفاع از حاکمیت
کشور و دفاع از ستزمین و کمک به توسعه است .اگتماعیشدن گ)

بدین مع)است که اوالً

فتدی نیست و دوم ای)که اصلت عمومی دارد و در تمامی گوامع یافت میشود ،سوم ای)که از
ویژگی گبتی بتاوردار است که گتیزی از آن نیست .به عقیده گیدنز ،دستزدن به گ)
از آشکارتتین ویژگیهای توسعه اولیه دولتهاست و گ)

یکی

ها و نبتدها نقش اساسی در شکلدادن

به نقشه گهان ،آنگونه که امتوز وگود دارد ،بازی کتدهاند (گیدنز. 926 :2262 ،
انگیزه ،اراده و تصور از اهداف نبتد به مان)د همه پدیدههای اگتماعی به ادراک ک)شگتان
وابسته است؛ ادراکی که ریشه در فتای)د گامعهپ یتی دارد .همچ)ین مفاهیم و گفتمان حاکم در
این رویداد به شتایال و تاریخم)دی گامعه بت میگتدد .واژگانی چون شهادت ،ای ار ،دفاع از باورها
و مکتب ستخ تشیع و بطور کلی مقدسشمتدن نبتد و رویارویی حن علیه باال ،همگی در
فته)

اسالم و م هب عاشورایی و علوی شیعه مع)ا پیدا میک)د.
«گهاد» در اسالم یک عبادت است و به ااات صبغهی عبادی ،شتب ااالص دارد .ااالصی

از شتک ها به غیت امت حن ،اواه توگه به دنیا و غ)ایم باشد و یا توگه به هویها و هوسها و
چشمها و زبانهای متدم؛ و همچ)ین شتب ااالص باع

میشود که شتکها و تعلنها ،مانع

ارزش گهاد و مزاحم مقبولیت آن باش)د (شجاعی 2205 ،؛ و شهید واژهای است که در دین اسالم
قداست و ارزش واالیی دارد .در قتآن کتیم ،بسیار در اصوص شهید و گهاد سخن رفته و شهدا
را کسانی دانسته که زندهاند و در پیشگاه ادا روزی داده میشوند .قتآن کتیم شهیدان را
کشتهشدگان در راه ادا میداند که از گان اود میگ رند و بتای رضای او اود را به صفوف
دشمن میزن)د .در قتآن کتیم کلمه شهید  25بار ،شهدا  32بار که  26مورد از ظهور در
شهادت دادن در مسایل دنیوی دارد و در سه مورد دیگت گتچه در اولین نظت ،اوان)ده ممکن است
آن را بت شهدا اصطالحی حمل ک)د ،با تحقین بیشتت و متاگعه به تفسیت ،همگی ظهور در مسیله
شهادتدادن دارند (حسی)ی . 2207 ،شهادت ف)اشدن انسان بتای نیل به ستچشمه نور و
نزدیک شدن به هستی مطلن است .شهادت عشن به وصال محبوب و معشوق در زیباتتین شکل
است .شهادت متگی از راه کشتهشدن است که شهید آگاهانه و بخاات هدف مقدس و به تعبیت
77

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

قتآن (فیسبیلاهلل انتخاب میک)د .یع)ی شهید در راهی کشته میشود که هت دو ارزش آگاهانه و
فیسبیل اهلل را دارا است و چ)ین متگی است که به تعبیت پیامبت (ص شتیفتتین و باالتتین نوع
متدن است (اَشتُفُ المُوتِ قَتلُ الشَّهادهِ و علی (ع آن را گتامیتتین نوع متدن میداند :اَکتُم
المُوت القُتلُ (میبدی . 2272 ،شهادت باالتتین و آاتین متحله از اودگ شتگی (ای ار است.
گان را در کف اود قتاردادن در راه هدفی متعالی ،گهت فدانمودن است؛ و گوهته آن عاشن،
مختار ،بااراده و هدفم)دبودن است .صفات متجلی در شهدا نتتسیدن از متگ ،شفقت ،آزادم)شی،
ایمان و پتهیز از شهوتالبی ،ثبات در قدم و صداقت در عمل میباشد (اسف)دیاری. 2 :2202 ،
گفتمان از ریشه التین  discurrereگتفته شده که به اصطالح ( currereدویدن متتبال
است .مع)ی اصلی این اصطالح نوعی حتکت یا دویدن است .این ایده در کاربتد ک)ونی از
اصطالح ( discourseگفتمان بتای اشاره به ارتبااات به م ابه داد و ستد اگتماعی بکار میرود.
پا از رنسانا ،در فلسفه از اصطالح گفتمان بتای چارچوبب)دی و رسانش مسائل نظتی استفاده
شد .فتدی)ان دو سوسور 2به رغم تمتکز بت نشانه زبانش)ااتی ،نیاز به گشودن زبانش)اسی بتای
تحلیلهای فتاتت از نشانهها و گملههای م)فتد را مطتح کتده است و بعدها گامعهش)اسان و
زبانش)اسانی به این موضوع به صورت گدی پتداات)د (دونزباخ. 323 -322 :2230 ،
یک تعبیت و تفسیت از گفتمان در چارچوب زبان ،کالم ،گفتار و سخن است و تعبیت دیگت آن
فتازبانی است و زمی)ههای سیاسی ،اگتماعی و فته)گی در آن ،مورد توگه واقع میشود (فتکالف،
« . 3 :2203از نظت فتکالف ،گفتمان گونه مهمی از پتکتیا اگتماعی است که دانش ،هویتها و
روابال اگتماعی از گمله م)اسبات قدرت را بازتولید کتده و تغییت میدهد و همزمان سایت
پتکتیاها و سااتارهای اگتماعی بدان شکل میبخش)د و گفتمان رابطهای دیالکتیکی با سایت ابعاد
اگتماعی دارد .رویکتد فتکالف نوعی تحلیل گفتمان متنمحور است که تالش میک)د سه س)ت
را با یکدیگت تلفین ک)د :الف تحلیل مفصل و دقین متن در حوزه زبانش)اسی؛ ب تحلیل
گامعهش)ااتی کالن پتکتیا اگتماعی؛

س)ت تفسیتی و اتد در گامعهش)اسی» (مهدوی به نقل

از یورگ)سن و فیلیپا. 72 :2235 ،

2- Ferdinand de Saussure
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بهاور کلی میتوان نظتیه گفتمان را ای)گونه مع)ی کتد که نظتیههای اگتماعی هتگز تام و
تمام نیست)د و معانی هیچگاه نمیتوان)د ت بیت شوند و این موضوع موگب کشمکشها و نزاعهای
اگتماعی میشود .وظیفه تحلیلگتان گفتمان این است که این نزاعها و کشمکشها را تفسیت
نمای)د (یورگ)سن و فیلیپا. 59 :2203 ،

روش پژوهش
روش این مقاله کیفی و بهصورت تحلیل گفتمان 2است .از م)ظت روشش)ااتی ،همه پارادایم-
های غیت اثباتی را میتوان در قالب روشش)اسی کیفی 3قتار داد (محمدپور. 73 :2236 ،
روش تحلیل گفتمان انواع مختلفی دارد؛ روش وندایک ،روش فتکالو و الکالو موفه از
مهمتتین این روشها هست)د .در این پژوهش از روش پدام« 2روش عملیاتی تحلیل گفتمان»
استفاده شده است .این روش تحلیل گفتمان ،شباهتهایی با روش فتکالو دارد .روش فتکالو از
سه متحله توصیف ،تفسیت و تبیین بوگود آمده است (فتکالف ، 29 :2203 ،ولی روش پدام نسبت
به این روش قدرت عملیاتی باالتتی داشته و از این گهت بکار گتفته شده است.
روش پدام از سه متحله کالن :توصیف ،تفسیت و تبیین؛ و پ) ،سطح تحلیلی :سطح -سطح
(بتداشت از اصل متن  ،سطح -عمن (گهتگیتی و گتایش متن  ،عمن -سطح (تحلیل توگیهی
با توگه به سایت گتایشهای متن  ،عمین و عمینتت بوگود آمده است (بشیت . 22 :2232 ،در متحله
عمین ،متن در زمی)ه موقعیتی مورد تحلیل قتار میگیتد و میان متن و زمی)ه ارتباب مع)ایی حاصل
میشود .در این متحله ،روابال کشفشده میان متن و زمی)ه با توگه به فتامتن مورد توگه قتار می-
گیتد .فتامتن در این متحله میتواند هت مسئلهای باشد که در الن متن و زمی)ه تاثیتگ ار باشد ،یا با
آنها رابطه ایجاد ک)د .در سطح عمینتت «متن ،بی)ا متن و فتامتن همزمان مورد توگه قتار میگیتد و
تحلیل نهایی ارائه میشود .در اینگا تحلیلگت یا مفسّت حضور تام داشته و قتائت نهایی مفست و
تحلیلگت صورت میگیتد که با استفاده از متن ،زمی)ه ،بی)امت)یتهای پدیدآورنده و تحلیلگت،
2- Discourse Analysis
3- Qualitative Methodology
)2-Practical Discourse Analysis Method (PDAM
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فتامتنهای متن اصلی با گتایش پدیدآورنده و فتامتنهای احتمالی متن با گتایش تحلیلگت مورد
استفاده قتار گتفته و تحلیل اساسی صورت میگیتد .ای)جاست که نوعی از گمعب)دی در شکل
اال مشی یا رویکتدهای بسیار کالن بوگود میآید .به این تتتیب در این متحله است که کار
نظتی گدیدی صورت میگیتد» (بشیت. 75 :2232 ،

نمودار شماره ( - 2سطوح تحلیلی گفتمانی ابن روش پدام

جامعه مورد تحلی)
گامعه مورد تحلیل در این پژوهش ،تحلیل گفتمان وصیتنامه  6ستدار شهید شهتستان
الخال است .ل ا واحد تحلیل این پژوهش نیز متن وصیتنامه این شهدای واالمقام است .نام و
مشخصات این شهدا در گدول شماره ( 2بدین شتح است:
گدول شماره ( - 2مشخصات هفت ستدار شهید شهتستان الخال
نام و نام اانوادگی

تاریخ والدت

تاریخ شهادت

محل تولد

محل شهادت

شهید عمتان پستی

2220

2273/23/3

شهت هشجین

پل االئیه

شهید عزیزاهلل قطبی زاویه 2223

2273/0/22

روستای زاویهسادات

پ)جوین

شهید ادمتعلی رگبی

2292

2273/23/6

شهت هشجین

گزیته مج)ون

شهید م)صور لطیفی

2292

2272/2/39

روستای مجته

م)طقه فکه

شهید ق)بت ابتاهیمی

2293

2273/0/22

روستای کتکزلو

کلهق)دی

شهید شهتام گعفتی

2292

2273/23/0

روستای نوده

گزیته مج)ون

شهیدرکابعلی نظتزاده

2299

2275/23/39

روستای م)امن

شلمچه
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یافته پژوهش
قبل از پتدااتن به یافتههای پژوهش بتاساس تحلیل گفتمان پدام ،یادآوری این نکته ضتوری
است که سه متحله ابتدایی توصیفی ،به مع)ای تفاوت اساسی میان متون سه ستون اول نیست ،بلکه
اغلب گهتگیتی در ای)جا مورد اهمیت است؛ ب)ابتاین اگت چه بعضاً تصور میشود که متون
بیانشده به همدیگت شباهت باالیی دارند ،ولی آنچه که آنها را از یکدیگت متمایز میک)د ،نوع
گهتگیتی مستخت از متن اصلی در ستون اول است.
در گدول شماره ( 3به بترسی سه متحله ابتدایی (توصیفی گفتمان ستداران شهید
شهتستان الخال پتدااته شده است.
گدول شماره ( - 3سه متحله اول تحلیل گفتمان وصیتنامه ستداران شهید شهتستان الخال
تحلی)
جهتگیری و

برداشت از اص) متن

گرایش متن

توجیهی با
توجه به سایر
گرایشهای
متن

اداوندا تو اود میدانی عملکتد ما نه بتای آن است که به ریاست و

هاااادف شااااهید

زنده نگهداشتن

سلط)ت دست یابیم و یا از روی دشم)ی و کی)هتوزی سخن بگوییم؛ لیکن

بااااالبتدن پاااتچم

اسالم

پیکار ما بتای این است که پتچم آئین تو را بت افتاشته گتدانیم (وصیتنامه

اسااالم بااوده و نااه

شهید عزیزاهلل قطبی .

ریاساااااااااااات و
کی)هتوزی

غلبه اهلل بت کفت و آزادی قدس عزیز و نجات مسلمین و مستضعفین و به

شکسااات کفااات و

اهتزاز در آوردن پتچم ال اله اال اهلل در ستاست گیتی ،زمی)ه ظهور حضتت

آزادی قااااااادس

ولی عصت را با نصتت الهی مساعد سااته تا با ظهور آن حضتت ،چشم

زمی)اااااه ظهاااااور

چشم انتظاران و م)تظتان را روشن نموده و شیطان و نفا عماره را شکست

هست)د.

داده و اود نیز شهید شده و به لقاءاهلل بتسیم (وصیتنامه شهید عزیزاهلل

زم)یهسازی بتای
ظهور امام زمان
(ع،

قطبی .
پتوردگارا ما را در آاتت به ایت به گتدان -پتوردگارا اموات و گ شتگان

آرزوی

ما را ببخش و بیامتز ،پتوردگارا تا ما را نبخشیدهای متگ را نصیب ما

عاقبتبخیتی و

نگتدان  -پتوردگارا متگ ما را شهادت در راه اود بفتما و ما را با انبیا و

دیدار انیبا ،علما،
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علما و ائمه ااهار و شهدا در بهشت بتین گایگزین بفتما و ما را در بهشت

ائمه ااهار و شهدا

با آن ها محشور بگتدان و دشم)ان اسالم و م)افقان را اوار و ذلیل و نابود

در آاتت

گتدان و به ادمتگزاران صدین و االص توفین ادمت هتچه بیشتت
ع)ایت بفتما (وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی .
عزیزان و ستوران ،نگتان نباشید؛ ب)ده حقیت همچون سایت بتادران رزم)ده و
لشکتیان اسالم مشغول ادمت میباشم و دعا ک)ید که به هدف نهایی

شتکت در گ)

اودم شهادت ستخ بتسم ،اگت دین رسول ادا زنده نمیماند مگت گز

یک وظیفه الهی

متگ و شهادت ای)جانب ،پا ای شمشیتها متا در اود بگیتید ،سالممان

بوده و شهادت نیز

را به اانواده شهدا و رزم)دگان و عصمت مسلمانان و پدر و مادرتان و پدر

هدف نهایی

و مادر اودم و همه دوستان و همبستگان و آش)ایان بتسانید (وصیتنامه

است.

ادمترسانی و
شهادتالبی

شهید عزیزاهلل قطبی
ذکت ادا از زبانتان نیفتد و در عمل به واگبات و تتک محتمات کوشا
باشید که اداوند دعای ب)دگان االص اود را قبول میک)د (وصیتنامه
شهید عزیزاهلل قطبی

توصیه به ذکت
الهی و عمل به
واحبات و تتک
محتمات

پشتیبان امام و والیت فقیه باشید تا مبادا امام این قلب تپ)ده است و روح ادا

پشتیبانی از والیت

را ت)ها نگ ارید ،دعای ما و همه رزم)دگان عزیز بدرقه راه شما بازماندگان

فقیه و دعا بتای

و امیدمان است و شما نیز دعاگوی امام و پیتوزی حن بت باال باشید

پیتوزی حن بت

(وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی

توگه به ذکت
الهی و احکام
شتعی

والیتمداری

باال

و اداوند ما را امتی وسال قتار داده ،یع)ی نه وابستگی به شتق پیدا ک)یم و
نه وابستگی به غتب و همیشه حضور در زمان داشته باشیم و چ)انکه ادا در
قتآن میفتماید :بج)گید در راه ادا با کسانی که با شما میگ)گ)د و تجاوز

مبارزه بتای عدم

و تعدی نک)ید ،بدرستی که اداوند تعدیک))دگان را دوست ندارد و هت گا

وابستگی به شتق

آنها را گیت آوردید ،گ)

ک)ید و از همان که شما را بیتون کتدند بیتون

حف استقالل

و غتب

ال صدامیان را که بعضی از
ک)ید ،زیتا که فت)ه از کشتن سختتت است ،م ً
شهتهای ما را اشغال کتدهاند (وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی .
این گ)

نعمت بزرگی است که اداوند ب)دگانش را امتحان میک)د و

صح)ه امتحان است امتوز؛ فتدا آن است که در کشاکش دهت س)

زیتین

آسیاب باشد و این ای)ست که آنهایی که در مصائب امام حسین و عزاداری
او گتیه میک))د و می گوی)د که ای کاش ما در دوران امام حسین بودیم و
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با زی)ب میبودیم و از آنها حمایت میکتدیم و با آنها شهید میشدیم ،آیا
امتوز به «هل من ناصتا ی)صتون» حسین زمان امام عزیزمان ،امی)ی بت
شکن لبیک گفته و به میدان گهاد میروند .شهادت افتخار ماست ،ملتی و
مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد و شهادت افتخار عظیمی است
(وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی .
گهاد دری از درهای بهشت است که به روی ب)دگان االص و ااصش باز
میشود و سعی ک)ید در تمامی کارهایتان ادا را در نظت بگیتید و دعا ک)ید
که ب)ده عاشن شهادت ،شهید شوم که انشااهلل شما عزیزان را شفاعت
اواهم کتد .اواهتانم و مادرم شما که پیتوان زی)ب هستید و شیعه هستید و
در مکتب زی)ب هستید ،باید روحیه زی)بی داشته باشید و صبت داشته باشید و
حن را ش)ااته باشید و پشتیبان حن باشید ،حتی به ضتر شما باشد ،حتی از

گهاد ،نعمت
شهادت و صیت را
به همتاه دارد.

شهادت و صبت
دو رکن گهاد

دستدادن عزیزتتین عزیزانتان بتای شما تمام شود ،چون شما هت لحظه تو
مصیبت حضتت زی)ب هستید (وصیتنامه شهید عزیزاهلل قطبی .
اگت اداوند متعال غفّار و ستّار و علّام از ست گ)اهانم گ شت و به ع)وان
ب)دهای ذلیل و گ)هکار قبول کتد و پ یتفت که ب)ده گ)هکارش را گزو
آمتزیده شدگان قتار دهد و بپ یتد و در رده شهدا قتار دهد (وصیتنامه
شهید ادمتعلی رگبی .

تواضع در بتابت
الهی و آرزوی
شهادت داشتن

شهادت؛ به
ع)وان ارزش واال

پدر و مادری که سالیان دراز زحمتم را کشیدند ،ولی من نتوانستم ادمتی
به آنها بک)م ،ولی مادرم شیتت را حاللم کن که به هدر ندادم و گانی که
پوست و گوشت و استخوانش از شیت تو رشد کتده بود ،فدای قتآن کتدم
و در مقابل گ)اهانم هیچ قیمتی متاعی گهت تعویض نیافتم گز اونم .امانتی
بودم دست شما از ادایم .اگت مینها بدنم را تکه تکه کتدند و بتایتان هدیه
فتستادند ،ناراحت نشوید و متا قبول ک)ید و این چ)د کلمه را به ع)وان

حا تواضع و
الب حاللیّت از

حاللیّتالبی

پدر و مادر

وصیت مینویسم و میدانم که لیاقت نوشتن وصیتنامه را به امت مسلمان
ندارم (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .
امت مسلمان نفاهایتان را مطیع عقلتان ک)ید ،از ااتالفات بپتهیزید که

اطاااب بااه اماات

امام فتمود همه ااتالفها ست (من است .دنیا فانی است آنچه میماند

اسااااالمی ،دنیااااا

اوبی و بدی است (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .

ارزش ااتالفاااات
را ندارد.

بتادران ،پاسدار و روحانیت را ول نک)ید و امام را رها نسازید که رهبت همه
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به سوی نجات و فالح است ،از ااتالفات بپتهیزید (وصیتنامه شهید

پاساااااااااااداران،

ادمتعلی رگبی .

روحانیاات و امااام

واحد والیت

و عاااادم ایجاااااد
ااتالف
به نغمههای شوم مزدوران بیتونی و درونی استعمار گوش فتا ندهید که اما

آمتیکاااااااااااااا،

فتمود شیطان بزرگ آمتیکاست (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .

اساااااااااتعماگت و
شااایطان بااازرگ

آمتیکاستیزی

است.
رمز پیتوزی یادتان نتود ،وحدت را! وحدت را! حف

ک)ید که با حف

وحدت میتوان کاخهای سبز و ستخ سفید را لتزاند و در هم ریخت که
وعده پیتوزی نهایی نزدیک است (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .
به اانواده شهدا احتتام بگ ارید که ما هتچه داریم از ای)ها داریم .اانواده
شهدا گتانقدرتتین و پت بهاتتین از لحاظ کیفیت انسانهای کامل و بهتتین
نعمت اداوند که همانا گانهای شیتین فتزندانشان بوده است ،در راه ادا
دادهاند (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .

وحدت؛ رمز
پیتوزی بت دشمن
احتتام به اانواده
شهدا و
ارزشم)دی آنها

مساگد را پت ک)ید که مساگد س)گت است ،اسالم را رها نک)ید که کمک به

مساگد س)گت

اسالم باید به ااات ادا باشد ،نه ای)که با اشتباه یک فتد هتچ)د ظاهتی در

اسالم هست)د و نه

رده باالیی باشد ،همه چیز را از یاد بتده و آنچه که تکلیفمان می باشد

از مساگد و نه از

توگیه ک)یم ،ادا نک)د آن روز بیاید که اداوند م)ان بت اثت کفتان نعمتها

اسالم دست

نعمتهایش را از ما بگیتد (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .
دو روز روزه دارم بتایم بگیتید و مقداری پول نزد بتادرم دارم که البته در
دفتتچهام میباشد ،نصفش را به گ)

زدگان بدهید و بقیه هت اوری پدرم

صالح دانست ات ک)ید (وصیتنامه شهید ادمتعلی رگبی .

وحدتگتایی و
عدم ااتالف در
مسیت الهی
گایگاه واالی
شهید

عدم رویگتدانی
از دین اسالم

بتدارید.
توگه به روزه
قضا و کمک به
گ)

زدگان

روحیه ای ار و
توگه به حناهلل

ادایا تو اود گواهی که من بتای یاری دین تو گانم را بت کف نهادهام .تو
شاهد باش ه)گامی که از اانه بیتون آمدم و لباس زیبای گهاد بت تن کتدم،

یاری دین الهی،

ت)ها و ت)ها هدفم یاری دین تو و لبیکگویی به حسین زمان ،امام امی)ی

اااعت از امام

بوده است .اداوندا توفین شهادت در راه اودت را نصیبم کن که تش)ه

امی)ی (ره

اااعتپ یتی از
ولی فقیه

شهادتم (وصیتنامه شهید رکابعلی نظتزاده .
معبودا چه زیباست گلوهگاه گمالت و چه سعادت عظمائی است در گمع

روحیه عبادت

مجاهدان راهت و در مصاف دشم)ان دی)ت با تو به راز ونیاز ایستادن.

بتای گلب
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اداوندا چیزی گز رضای تو نمیاواهم (وصیتنامه شهید رکابعلی

رضایت الهی

نظتزاده .
اداوندا عشن به شهادت را در قلوب با ایمان رزم)دگان اسالم گاری کن و

عشن به شهادت و

ملت اسالمی را در استمتار حتکتها و قیام الهیشان یاری فتما (وصیتنامه

حتکت در این
مسیت

شهید رکابعلی نظتزاده .

روحیه
شهادتالبی

مسلمان بایستﻰ تسلیم باشد ،تسلیم قوانین اسالم که اگت چ)ین باشیم ،باید
مطیع محض قتآن باشیم که مﻰفتماید« :قُلْ إِنْ ُک)ْتُمْ ُتحِ ُبّونَ ال َّلهَ فَاتَّبِعُونِی
یُحْبِبْکُمُ ال َّلهُ وَ یَغْفِتْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ،»2اى رسول ادا بگو اگت
مﻰگویید ادا را دوست مﻰدارید ،پا اااعت ک)ید از من تا ادا شما را

اااعتپ یتی از
ادا ،پیامبت اکتم

اااعت از والیت

(ص و امام

الهی

دوست بدارد و گ)اهانتان را بیامتزد؛ که مصداق عی)ﻰ حضتت رسول اکتم

امی)ی (ره

(ص و قتآن مجسم در این زمان ،امام امت ،امی)ﻰ کبیت مﻰباشد
(وصیتنامه شهید شهتام گعفتی .
والدین گتامﻰ و همست مهتبانم اگت از گدایﻰ ظاهتى فﻰ مابین ناراحت

یاد امام حسین

شدید ،بیاد امام مظلوم حسین (ع زیارت عاشورا اوانده و از اداوند

(ع گهت

تبارک و تعالﻰ بهحن حسین (ع بتایم الب مغفتت نمائید ،باشد که

شفاعت و الب

حضتت ابﻰ عبد اهلل (ع شفاعتمان نماید (وصیتنامه شهید شهتام گعفتی .

مغفتت

این مشخص است که اداوند از اسالم اود نگهدارى اواهد نمود ،اما

فلسفه آفتی)ش،

انسانها هدف از القت فقال و فقال رسیدن به او انسانﻰ و اداگونهشدن

تقتب به پتودگار

گهاد گهت

است (وصیتنامه شهید شهتام

است که از راه

قتب الهی

است و این مقام در زیت سایه همین گ)

امام حسین به
ع)وان اسوه
شهادت

گعفتی .

گ)

هت آنچه دارم بعد از پتداات البهایم ،زکاتش را پتداات نمایید

پتداات بدهی و

توگه به حناهلل و

زکات

حنال)اس

(وصیتنامه شهید شهتام گعفتی .

میست است.

متاگع به فتائض واگبه باید بگویم امسال که ما رمضان گبهه بودیم و یک
ماه هم بهع)وان احتیاب و قضا که روی هم رفته دو ماه میشود ،بتایم روزه
گتفته شود و بهااات فتوای امام در مورد بالد کبیته که تعدادی نماز قضا

توگه به ادای نماز

توگه به حناهلل و

بصورت شکسته به گتدنم آمده ،ل ا به مدت یکسال آن باقی است ،بتایم

و روزه قضا

واگبات دی)ی

قضا شود که فقال نماز ظهت و عصت و عشاء هت کدام  3رکعت میباشد که
بهتت است ،نماز صبح هم همتاهش بهصورت قضا اوانده شود ،چون در
 -2سوره آل عمتان (22
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ایام بلوغ بعضی وقتها نمازهای صبح قضا میشد که امیدوارم اداوند
متعال از تقصیتاتم بگ رد (وصیتنامه شهید عمتان پستی .
در مورد نوارهایی که در تهتان دارم ،کلیه نوارهایی که در داال کیف

توگه به مالکیت

هست ،همتاه  22ساعت نوار آقای گواد عاملی (شواهد متعلن

مال و اموالی که

اهتمام به

متعلن به اود

حنال)اس

مشکی رن

به بتادر نادر صدیقی میباشد (وصیتنامه شهید عمتان پستی .

نیست.
عزیزان من ،امام را که گلوتت میتازد و نور افشانی میک)د و زوایای تاریک

امااام امی)اای (ره

اااعاااااااااات از

زندگی ما انسانها را در ایام اایت روشن میسازد ،بتای اود الگوی فکتی

بااا راهبااتی اااود

والیاات فقیااه بااه

و عملی قتار دهید .او میمور است که زمی)ههای ظهور مظهت اسماء ظاهت و

زمی)هساااز ظهاااور

ع)ااااوان نایااااب

باان حن تعالی حجه بن الحسن العسکتی عجلاهلل تعالی فتگه الشتیف را

است.

امام زمان (ع،

آماده سازد (وصیتنامه شهید عمتان پستی .
راه

امتوز وقت غفلت نیست ،به هوش باشید ،سالح افتاده شهید را بتگیتید و

ادامهدادن

پوی)دگان راه مقدسشان باشد ،راه شهدا راه حسین (ع و راه علی اکبت و

شهدا بتای مبارزه

زنده نگهداشتن

علی اصغتهاست .امتوز روز گهاد با کفت است ،اسالم و قتآن در اطت

با کفت ،زیتا اسالم

اسالم

است (وصیتنامه شهید ق)بت ابتاهیمی .

در اطت است.

ای اواهت گتامی اگت میاواهی اسالم پیتوز شود و کفار نابود ،به حف
حجاب زیاد توگه کن (وصیتنامه شهید ق)بت ابتاهیمی .

تیکید بات احکاام
توگه به حجاب

شااااتعی دیاااان
اسالم

بتایز ،آتشی که از قیام امام حسین بتپا شده و هتگز ااموششدنی نیست و
نخواهد شد و نور ادا را با فوت ذهن هتگز ااموشی نشود .دو دلمان در
شک و تتدید بتهانید تا به ساحل بتس)د ،وگتنه غتق)د .بفتموده امام عزیز
امتوز گبههها واقعاً دانشگاه است و هت انسان را به یاد قیامت میاندازد .پیام
شهدا دعوت به گبههها و هدف آنها است .ت)ها ،هدف کتبال نیست ،ت)ها
هدف قدس عزیز نیست ،هدف عمل به وظیفه است ،آن هم وظیفه شتعی

دعوت به حضور
در گبهه به م ابه

انجام وظیفه

دانشگاه بتای

شتعی

انجام وظیفه

(وصیتنامه شهید ق)بت ابتاهیمی .
توصیه میک)م شما اگت میاواهید با ادا صحبت ک)ید ،نماز واگب را بپا

توصیه و توگه به

توگه به واگبات

نماز

شتعی

در ای)جا الزم است یک ت کت بدهم ،اى روحانیون و همچ)ین شما اى امت

مسجد ،مکانی

مسجد مکانی

حزب اهلل مسئول هستید که مساگد را به مکان توضیح فکتى و مع)وى و

محدود به

عبادی ،نظامی،

دارید ،نمازهایتان را اول وقت بخوانید ،نماز را سبک مپ)دارید (وصیتنامه
شهید م)صور لطیفی .
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عبادى و سیاسﻰ و نظامﻰ یع)ﻰ همة ابعاد تبدیل ک)ید .مسجد فقال محل

بتگزاری نماز و

سیاسی و

نماز اواندن یا دریافت کوپن نفت و غیته نیست ،به قول امام مسجد س)گت

انجام م)اسک

فته)گی است.

است ،باید س)گتها را االﻰ نگ اریم .بیایید اى پیشنمازها و اى امت حزب

عبادی نیست.

اهلل و اى گوانان ،مساگد را مکانﻰ بتاى تعلیم و تعلم قتار دهید ،مسجد باید
متکز فعالیتهاى سیاسﻰ -نظامﻰ -عبادى -فته)گﻰ -تبلیغاتﻰ -آموزشﻰ و
غیته باشد (وصیتنامه شهید م)صور لطیفی .
اگت می اواهید ادا با شما صحبت ک)د ،قتآن را زیاد بخوانید ،اگت امام
زمان را ببی)ید ،تقوا بیشتت داشته باشید (وصیتنامه شهید م)صور لطیفی .
دعاها را در همه اول روز بخوانید ،اگت توانستید کتب بزرگان چون
مطهتى و دستغیب ،کتاب گ)اهان کبیته را بیشتت بخوانید (وصیتنامه شهید
م)صور لطیفی .
سعﻰ ک)ید در همه حال با کسانﻰ که با شما همکارى میک))د ،قدرت
فکتکتدن و بتنامهریزى و قدرت تفکت بدهید و به دیکتاتورى و
یکدندگﻰ و از حتفزدن بیهوده اودارى ک)ید؛ و در مواقع بیکارى حتم ًا
فکت ک)ید ،ساعتﻰ از روز را ااتصاص به رسیدگﻰ به اعمال روزانه و
فکت کتدن بدهید و دو روزتان با هم مساوى نباشد و سعﻰ ک)ید بتنامه داشته
باشید (وصیتنامه شهید م)صور لطیفی .

توصیه به قتائت

توگه به م)اسک

قتآن

دی)ی

توگه به ادعیه و

توگه به مع)ویت

کتب دی)ی

و تفکت

توگه به
همکاری ،تفکت و
بتنامه و دوری از
دیکتاتوری و

تعقل

بیهودهگویی

از پشتیبانﻰ مسئولین مملکتﻰ که در اال امام هست)د ،دست بتندارید تا آنجا

حتکت در اال

که در توان دارید .به هیچ گتوهﻰ وابسته نباشید و هتگونه گتوه ،دسته که

امام امی)ی (ره

بتاالف اسالم و امام امت امی)ﻰ کبیت گام بتمیدارد به شدت و با قااعیت

و عدم وابستگی

ستکوب نمایید و اگت دیدید کسﻰ ناآگاهانه دشمن شماست ،سعﻰ ک)ید او

به گتوه ااص

را به راه صتاب مستقیم دعوت ک)ید (وصیتنامه شهید م)صور لطیفی .

اهتمام به تفکت و

والیتمداری و
عدم ااتالف

دیگتی

تحلی) مرحله عمیق
همانگونه که ذکت شد در متحله عمین ،متن در زمی)ه موقعیتی مورد تحلیل قتار گتفته و میان
متن و زمی)ه ،ارتباب مع)ایی ایجاد میشود .در این متحله ،روابال کشفشده میان متن و زمی)ه با
توگه به فتامتن مورد توگه قتار میگیتد .در واقع در متحله عمین ،دالهای اساسی گفتمانی که با
87

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

بی)امت)یهای مختلف متتبال هست)د ،کشف میشوند .البته قابل ذکت است که به دلیل ای)که مفاهیم به
هم نزدیک هست)د ،دستهب)دیهای مختلفی را میتوان در این متحله ارائه داد ،لکن با توگه به
ماهیت تحقین کیفی که االقیت و ایده نویس)ده نقش محوری دارد ،این متحله بدین شکل
صورت پ یتفته است .به بیان دیگت ،چه بسا از م)ظت نویس)ده دیگتی بتوان تقسیمب)دی و دستهب)دی
متفاوتی در این متحله صورت داد .گدول شماره ( 2بیانگت تحلیل متحله عمین وصیتنامه
ستداران شهید شهتستان الخال است:
گدول شماره ( - 2تحلیل متحله عمین گفتمان ستداران شهید شهتستان الخال
تحلیل توگیهی با توگه به سایت گتایشهای متن

دالهای اساسی متحله عمین

گهاد گهت قتب الهی
گهاد؛ آزمونی بتای تقتب الهی

امتحان الهی
رضای الهی
زنده نگهداشتن اسالم
عدم رویگتدانی از دین اسالم

زنده نگهداشتن دین اسالم و زمی)هسازی
بتای ظهور

زنده نگهداشتن اسالم
زمی)هسازی بتای ظهور امام زمان (ع،
والیتمداری و عدم ااتالف
حتکت در مسیت واحد والیت
عدم ااتالفورزی در امت اسالمی
اااعت از والیت فقیه به ع)وان نایب امام زمان (ع،
اااعت از والیت الهی

وحدت حول اااعت از والیت فقیه

اااعتپ یتی از ولی فقیه
والیتمداری
وحدتگتایی و عدم ااتالف در مسیت الهی
اهتمام به تفکت و تعقل

عقالنیت و مع)ویت

توگه به مع)ویت و تفکت
توگه به م)اسک دی)ی

تیکید بت حنال)اس و حناهلل

تیکید بت احکام شتعی دین اسالم
توگه به ذکت الهی و احکام شتعی
88

تحلی) گفتمان وصیت نامه سرداران شهید شهرستان خلخال

اهتمام به حنال)اس
روحیه ای ار و توگه به حناهلل
انجام وظیفه شتعی
توگه به واگبات شتعی
حاللیتالبی
توگه به حناهلل و حنال)اس
توگه به حناهلل و واگبات دی)ی
امام حسین (ع به ع)وان اسوه شهادت
روحیه شهادت البی
آرزوی شهادت
شهادت به ع)وان ارزش واال

شهادتالبی و یاد امام حسین (ع

ادمترسانی و شهادتالبی
گایگاه واالی شهید
شهادت و صبت دو رکن گهاد
ادمترسانی و شهادتالبی
آمتیکا ستیزی

استکبارستیزی

حف استقالل
مسجد مکانی عبادی ،نظامی ،سیاسی و فته)گی است.

مسجد؛ به ع)وان پایگاه فکتی و نظامی

همانطور که مالحظه میشود ،دال اساسی در این متحله مورد تیکید گفتمان ستداران شهید
شهتستان الخال است .دالهای م کور در نمودار شماره ( 3نشان داده شدهاند.

81

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

نمودار شماره ( - 3دالهای اساسی متحله عمین گفتمان ستداران شهید شهتستان الخال

تحلی) مرحله عمیقتر
با توگه به آنچه بیان شد ،در سطح عمینتت متن ،بی)امتن و فتامتن همزمان مورد توگه قتار
میگیتد و تحلیل نهایی ارائه میشود .در واقع در ای)جاست که نوعی از گمعب)دی رویکتدهای
بسیار کالن بوگود میآید .به دلیل ای)که دفاع مقدس پیوند ناگسست)ی با مبانی و ارزشهای اسالمی
و شیعی دارد ،از این گهت ادبیات شهادت و دفاع مقدس ،یک ادبیات دی)ی است و در متحله
عمینتت این ادبیات اسالمی و شیعی نمایان میگتدد.
الف گهاد؛ آزمونی بتای تقتب الهی :اداوند متعال در آیه  57سوره ذاریات فلسفه آفتی)ش
انسان را عبادت و تقتب به پتودگار معتفی فتمودند« :وَمَا اَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْاَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ .»2در
واقع فلسفه گهاد نیز م)طبن با این نگاه و قتب الهی بوده است .از نظت نگاه اسالمی ،این دنیا به اور
کلی محل آزمونهای الهی بوده است ،در واقع گ)

و گهاد نیز علیالخصوص در دوران دفاع

 -1و من جنّ و انس را نیافریدم ،مگر برای اینکه مرا (به یکتایی) پرستش کنند.
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مقدس نیز یک نوع آزمون الهی بتای متدمان آن دوران بود و در صورت عمل به وظیفه به
پتودگار تقتب مییافت)د .این نوع نگاه در دوران دفاع مقدس در بین رزم)دگان و گهادگتان
وگود داشته و اعمالشان بت اصل تقتب به پتودگار استوار بود .این نوع نگاه در مقابل نگاه
م)فعتمحور و مادی سکوالر قتار داشته و آن را به چالش میکشد.
ب زنده نگهداشتن دین اسالم و زمی)هسازی بتای ظهور :از گمله اهداف و انگیزا شهدا و
رزم)دگان از شتکت در گ)

 ،تالش بتای زنده نگهداشتن اسالم است .با وگود ای)که دشمن و در

رأس آن صدام نیز مسلمان بودند ،لکن هدف از زنده نگهداشتن اسالم ،آن روایت اسالم ناب
محمدی از م)ظت انقالب اسالمی و امام امی)ی (ره بوده که به دنبال زمی)هسازی بتای ظهور امام
زمان (ع است.
وحدت حول اااعت از والیت فقیه :ریشه این نوع نگاه به مبانی فقهی مکتب شیعه باز
میگتدد و امام امی)ی (ره به صورت صتیح و گدی در کتاب والیت فقیه به این نظتیه پتداات.
والیتمداری و تبعیت از امام امی)ی (ره یکی از مهمتتین دالهای گفتمان شهدای دفاع مقدس
است .اااعت از والیت فقیه تیکید بت وحدت مسیت و عدم ااتالفورزی دارد.
د عقالنیت و مع)ویت :مع)ویتگتایی و عقالنیتگتایی دو مسلفه بارز در گفتمان شهدای
دفاع مقدس است .مع)ویتگتایی و عقالنیتگتایی در دفاع مقدس دو مفهوم هماه)

و همسو با

یکدیگت هست)د ،به شکلی که شهدا و رزم)دگان با نگتش توحیدی ،ادامحور و غیت مادی و غیت
سکوالر در چارچوب عقالنیتی متفاوت از عقالنیت مدرن غتبی فکت میکتدند .در واقع مع)ویت و
ارتباب با ادا در این نوع نگتش ،نه ت)ها م)فک از این نوع عقالنیت نبود ،بلکه آن را تقویت می-
نمود .به بیان ساده ،هم عقالنیت و هم مع)ویت دفاع مقدس همسو با یکدیگت در گهت تقتب به
پتوردگار بود.
ه تیکید بت حنال)اس و حناهلل :در اسالم ،حناهلل به مع)ای حقوق اداوند بت ب)دگان و
حن ال)اس حقوق متدم بت یکدیگت است .توگه شهدای دفاع مقدس به نماز و روزه حاکی از اهتمام
آنها به حن اهلل دارد ،از سوی دیگت ای)که بدهی ااصی به یک فتد دیگت به این میزان بتای شهدا
اهمیت دارد ،نشان از توگه آنها به حنال)اس است .در واقع شهدا به اور کلی نسبت به این دو حن
پایب)د بوده و گدیت باالیی نسبت به این مسائل داشت)د.
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و شهادتالبی و یاد امام حسین (ع  :در گفتمان دفاع مقدس ،شهادت توفین میاواهد و
یک سعادتم)دی محسوب میشود ،به بیان دیگت شهیدشدن یک آرزو بتای گهادگتان و
رزم)دگان است .این مفهوم اسالمی ،گلوه بارزی در بین شهدا و رزم)دگان داشته و شهادت به
ع)وان یک انگیزه و هدف واال بوده است .یکی از نکات قابل توگه در دفاع مقدس ،پیوند مفهوم
شهادت با قضایای عاشورا و امام حسین (ع است .در واقع امام حسین (ع به ع)وان اسوه شهدا
معتفی شده و گایگاه واالیی در مکتب شیعه دارد .متاسم عزاداری امام حسین (ع اود تیثیت
باالیی در انگیزه گهاد و شهادت داشته است.
ز استکبارستیزی :استکبار و استکبارستیزی یک مفهوم قتآنی است که به مع)ای اود
بزرگبی)ی و بتتتی اواهی است .این مفهوم بتاساس نگاه توحیدی دین اسالم قابل تفسیت است ،در
واقع از م)ظت اسالمی ،اداوند یکتا قدرت مطلن بوده و هیچ قدرت دیگتی نمیتواند در موازات و
عت

این قدرت قتار بگیتد .امام امی)ی (ره  ،رهبت و ب)یانگ ار فقید انقالب اسالمی در ادبیات و

م)ظومه فکتی و اندیشهای اود توگه ویژهای به این مفهوم داشت و این مفهوم را میتوان گزو
مفاهیم محوری گفتمان انقالب اسالمی دانست .در م)ظت امام امی)ی (ره  ،استکبار بزرگ در
گهان امتوز آمتیکا است و از این گهت باید با این قدرت مبارزه نمود .در دوران دفاع مقدس نیز
به این مفهوم توگه میشد ،به شکلی که رزم)دگان و گهادگتان مبارزه اصلی اود را با استکبار
گهانی میدانست)د و دشمن واقعی از م)ظت آنها آمتیکا و استکبار گهانی بود.
ک مسجد؛ به ع)وان پایگاه فکتی و نظامی :مکان مسجد؛ به ع)وان محل عبادات مسلمین
است که در دوران گ)

و دفاع مقدس نقشآفتی)ی باالیی در زمی)ه پتورش نیتوی انسانی

بتاساس مبانی اسالمی داشته است .در واقع مسجد محل تجمع متدم بتای انجام م)اسک دی)ی از
قبیل بتقتاری نماز گماعت ،قتائت قتآن دستهگمعی و متاسم سوگواری و شادی م هبی بود و در
اول دفاع مقدس از نظت مادی و مع)وی ،پشتوانه رزم)دگان و گهادگتان در میدان گ)

بود.

نتیجهگیری
در یک تعتیف ساده؛ می توان گفتمان را زبان ورای گمله و عبارت دانست ،به شکلی که
زمی)ههای اگتماعی ،سیاسی و فته)گی هم در تفسیت و ک)کاش متن ملحوظ شود .در این پژوهش
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نیز بتاساس روش تحلیل گفتمان کاربتدی سعی شده است با لحاظکتدن زمی)ههای متن ،دالهای
اساسی متن وصیتنامه ستداران شهید شهتستان الخال کشف شود.
دالهای گفتمان وصیتنامه ستداران شهید شهتستان الخال را میتوان ای)گونه گمعب)دی
نمود که محوریت این دال ها بتاساس مبانی اسالمی و شعارها و اهداف انقالب اسالمی بوده است.
هدف غایی از شتکت در دفاع مقدس ،کسب رضایت الهی و تقتّب به ادا و نه کسب م)فعت و
چشمداشتهای مادی و دنیوی ،همچ)ین زنده نگهداشتن دین اسالم و زمی)هسازی بتای ظهور
م)جی عالم بشتیت حضتت مهدی (ع،اهلل تعالی بوده است .از نظت شهدا ،والیتمداری و وحدت
امت اسالم زیت پتچم والیت فقیه موگب پیتوزی بت دشمن اواهد شد .عقالنیت و مع)ویت به
ع)وان دو محور همسو ،هماه)

با هم در گهت ارتباب و تقتّب به پتوردگار در وصیتنامهها

تعتیف شده است .حنال)اس و حن اهلل دو ارزش واال در عبارات وصایا قید شده و شهادت در نظت
آن ها یک توفین و گایگاه ویژه دارد که در سطت به سطت وصایا پیوندی عمین با قضایای عاشورا و
قیام امام حسین (ع دارد .استکبارستیزی به مع)ای مبارزه با قدرتهای به غیت «اهلل» آمده است که
اود را قدرت بتتت در عت

قدرت الهی میدان)د .مسجد؛ همواره در اول گ)

به ع)وان یک

پشتوانه مادی و مع)وی بتای رزم)دگان بود و در حف و پویایی مساگد و حضور آحاد متدم گامعه
در این مکان مقدس مورد سفارش قتار گتفته است.
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 -7شجاعی باصیتی ،علیتضا ( 2205تحلیل محتوای وصایای شهدای پاسدار و بسیجی
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مقدس .نشتیه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تتبیت اسالمی .سال بیست و هفتم.
دوره گدید .شماره .226-222 .99
 -25نوین ،حسین ( . 2206سیتی در وصایای شهدا ،تهتان :انتشارات شاهد.
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دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
سال دوم ،شمارا سوم ،پاییز و زمستان  :2233ص 229-36

نشانههای شکلگیری مدیریت جهادی در دفاع مقدس :مطالعه
موردی عملیات ثامناالئمه
رسول حمزه پور اسدی ،1عبداهلل مبینی

دهکردی2

تاریخ دریافت33/23/7 :
تاریخ پ یتش33/22/36 :

چکیده
عاادم آمااادگی نیتوهااای کشااوری و لشااکتی و ایانتهااای عماادی و غیاات عماادی بتااای از مساائوالن و
دست اندرکاران کشور در ابتادای گ)ا

تحمیلای ،باعا

از دسات رفاتن بتاای از شاهتهای ماتزی و م)ااان مهام و

راهبتدی در سه محور شمال غتب ،غتب و گ)وب کشور گتدید .این امت اسارات مادی و مع)اوی بسایاری را بات بدناه
ارتش و متدم وارد کتد و با ایجاد گاو «ماا نمیتاوانیم گ)ا

را اداره ک)ایم» ،کشاور را باه سامت ما اکته و مصاالحه

کشاند؛ اما بتک)اری ب)یصدر و اتکا به نیتوهای ارتش ،ساپاه و بسای ،باعا

تغییات در مادیتیت گ)ا

شاد و باا انجاام

عملیات ثامناالئمه (ع عمده شهتها و م)اان اشغالی در کمتت از  3ماه به آغوش .ا.ا بازگشت .تحقین حاضات در نظات
دارد مهمتتین ویژگی و مشخصات این عملیات را که باع

استمتار موفقیتهای بعدی گتدید ،ش)اسایی نماید.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربتدی است و روش آن توصیفی – تحلیلی هست .تالش شده است تا ااالعات
مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و متاگعه به اس)اد و مدارک موگود و مصاحبه با افتاد ابته ،گتدآوریشده و
مورد تجزیهوتحلیل قتار گیتد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که پا از شکلگیتی مدیتیت گهادی در دوران دفاع
مقدس و انجام عملیات ثامناالئمه (ع در مهتماه سال  ،2272رویکتدها ،راهبتدها ،تاکتیکها و تک)یکها تغییت یافت
و باع

شد ادامه گ)

با این الگوها پیش رود و موفقیت و واژهی «ما میتوانیم» را بتای ملت و کشور به ارمغان

آورد.

کلیدواژهها :دفاع مقدس ،مدیتیت گهادی ،عملیات ثامناالئمه (ع .

 -2کارش)اسی ارشد مه)دسی مکانیک.
 -3استادیار دانشگاه گامع امام حسین (ع .
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 -1مقدمه:
پا از حمله ستاستی رژیم بع

عتاق به ایتان و سقوب بتای از شهتهای متزی همچون
و ت بیت این رژیم در پ) ،استان

اتمشهت ،بستان ،سوس)گتد و  ،...پا از  95روز از آغاز گ)

کشور که استان اوزستان در رأس اهداف عتاق قتار داشت ،ایتان با انجام عملیاتهای زمی)ی،
هوایی و دریایی درصدد بیتون راندن این متجاوز از کشور بود.
حضور گستتده و همهگانبه متدم در صح)ههای گ)
مسلح ،باع

و پشتیبانی بیدریغ آنها از نیتوهای

گلوگیتی از پیشتوی نیتوهای دشمن بهاور گستتده شد .در این راستا در م)اان

گ)وب و غتب ،عملیاتهای متعدد و مت)وع زمی)ی ،هوایی و دریایی انجام شد (متادپیتی و شتبتی،
. 33 :2232
نواقص و کاستیهای دفاعی ایتان ،ه)گامی که ب)یصدر عهدهدار فتماندهی کل قوا بود،
نقش زیادی در سهولت پیش روی نیتوهای ارتش عتاق در عمن ستزمین ایتان و محاصته و اشغال
شهتها داشت .آرایش دفاعی نیتوهای ایتان به شیوه س)تی (یع)ی ابن آییننامهها و بدون در نظت
گتفتن وضعیت گدید و بدون بترسی دقین و در نظت گتفتن احتماالت گوناگون انجام گتفت؛
ب)ابتاین گستتش عملیاتی و تاکتیک نظامی ایتان دچار نقص بود و درک روش)ی از تالش اصلی
عتاق وگود نداشت (رضایی. 2269/9/25 ،
عملیاتهایی که به فتماندهی ب)یصدر انجام گتفت و موفقیتی در پی نداشت؛ بلکه نتای،
نامطلوبی در بتداشت عبارتاند از (درودیان: 25 :2233 ،
2

عملیات پل نادری 32 :مهت  ،2253در غتب روداانه کتاه

3

عملیات گاده ماهشهت 2 :آبان  ،2253در شتق روداانه کارون

2

عملیات نصت 25 :دی  ،2253در گ)وب غتبی اهواز و سوس)گتد

9

عملیات توکل 32 :دی  ،2253در شتق روداانه کارون

شکست نیتوهای ارتش در ماههای اول گ)  ،عتاقیها را مطمئن کتده بود که بیدردست در
ااک ایتان میمان)د .کتدزمن ،محقن آمتیکایی مینویسد «اولین تیثیت این عملیاتها این بود که
عتاقیها باور کتدند با کمی استقامت دفاعی میتوان)د دستاوردهای اود را حف ک))د» (درودیان،
. 207 :2203
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چهار عملیات انجامشده در ماههای اول گ)

توفین چ)دانی در م)اان اشغالی نداشت .این

ناکامیها موگب کاهش روحیه نیتوهای اودی و اتخاذ راهبتد تهاگمی از سوی دشمن شد .در
اتحریزی مانور چهار عملیات انجامشده ،حتی اصول کالسیک گ)

و روشهای علمی عملیاتی

رعایت نشد و بترسیهای دقیقی از وضعیت ارتش عتاق و توانم)دیهای اودی بهاور کامل و در
حد الزم صورت نگتفت و عملیاتهای م کور با عدم موفقیت همتاه شدند .البته در همین مقطع
رزم)دگان پتتوان اسالم بهم)ظور ت بیت و گلوگیتی از پیشتوی نیتوهای دشمن از شمال غتب تا
گ)وب و در مقااع زمانی مختلف ،عملیاتهای متعددی انجام دادند که م)جت به تلفات قابلتوگهی
بت نیتوهای دشمن و آزادسازی بخشهایی از میهن اسالمی گتدید .از گمله مهمتتین این
عملیاتها میتوان به سید صادق در  ،53/3/30ت)گه حاگیان  ،53/22/29میمک  53/22/23و بازی
دراز در  72/3/3اشاره نمود (متادپیتی و شتبتی. 223-222 :2232 ،
بالفاصله پا از بتک)اری ب)یصدر از فتماندهی کل نیتوهای مسلح در  ،2272/2/32امیت
ستلشکت شهید ولیاهلل فالحی گانشین رئیا ستاد مشتتک ارتش از سوی امام امی)ی (ره اگازه
یافت تا تعیین تکلیف گانشین فتماندهی نیتوهای مسلح ،با استفاده از ااتیارات مقام رهبتی،
میموریتها و وظایف محوله در ستاد مشتتک ارتش را انجام دهد (صحیفه امام. 932 :2269،
با فتار ب)یصدر از کشور و همکاری بتای از افتاد نیتوی هوایی ،تغییتاتی در سطوح عالی
ارتش در دستور کار قتار گتفت .بت این اساس کلیة فتماندهان پایگاهها و تعدادی از مسئوالن ستاد
نیتوی هوایی در  2272/5/27تعویض گتدیدند (نمکی . 263 :2206 ،همچ)ین سته)

(امیت

سپهبد شهید علی صیاد شیتازی که توسال ب)یصدر ک)ار گ اشته شده بود ،در  2272/5/23به
سمت فتماندهی قتارگاه غتب نیتوی زمی)ی ارتش بتگزیده شد .در حقیقت نیتوی زمی)ی ارتش با
انجام چهار عملیات ناکام در چهار ماهه اول گ)

به این نتیجه رسید که با کمک سپاه و حضور

نیتوهای داوالب متدمی و بسیجی میتواند عملیاتهای موفقی را اگتا ک)د .پا از بتاتفشدن
مهمتتین مانع همکاری بین ارتش و سپاه ،همدلی بیشتتی بتای استفاده از ظتفیتهای یکدیگت
بتای مقابله با ارتش عتاق پیدا شد و زمی)ه بتای همکاری و هماه)گی بیشتت ارتش و سپاه فتاهم
گتدید .گلسات مشتتکی بین سپاه و ارتش بتای شکست حصت آبادان بتگزار شد که در نهایت
م)جت به اتحریزی و اگتای عملیات مشتتک و موفن از گمله عملیات ثامناالئمه (ع گتدید
(متادپیتی و شتبتی. 226 :2232 ،
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 -2بیان مسئله و پرسش اصلی تحقیق:
در یک سال اول جنگ ،مردم و نیروهای رزمنده و امکانات و تجهیزات ،همان مردم و
رزمندگان و همان تجهیزات و امکانات بود .کشور در آن سال به سرمایه و نیروهای شگفتی
دست نیافته بود؛ از خارج از کشور هم واردات انسانی و غیر انسانی مهمی نداشتیم و حتی
برعکس ،برخی نخبگان و سرمایهداران از کشور خارج شدند؛ حال مسئله این است که چه
عاملی باعث شد بعد از سال اول جنگ ،دفاع مقدس طوری دیگر رقم بخورد .برای پاسخ به این
سؤال ،نیاز به پژوهش رخدادهایی است که پیش از آغاز عملیات ثامناالئمه(ع) به وقوع پیوست.
ازاین رو بایسته است تا این موضوع ،با گستردگی مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد تا ضمن
توجه به موفقیتهای حاصل از این عملیات ،ریشهها و علل آن نمایان شود .از سوی دیگر ،لزوم
بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و معنوی دفاع مقدس ،میتواند در ایجاد قدرت و کسب عزت و
استقالل کشور در برابر زیادهخواهیهای نظام استکبار نقش بسزایی ایفا نماید.

 -1-2سؤال اصلی:
مهمتتین عامل اصلی موفقیت عملیات ثامناالئمه (ع که باع
شکست عتاق در میدان گ)

تقویت نیتوهای داالی و

شد ،چه بود و دارای چه مختصات و مشخصاتی است؟

 -3تغیر نس) مدیریتی:
به اعتقاد اک ت صاحبنظتان و کارش)اسان ،تغییت رویکتد مدیتیت گ)

باع

پیشتوی

نیتوها و بازپاگیتی م)اان اشغالی شد .از اواات بهار  2272با انجام عملیات «فتماندهی کل قوا
امی)ی روح ادا» تغییت رویکتد مدیتیت در گبههها ملموس شد و فتماندهی گ)

در سال دوم

نسبت به سال اول با یک تغییت  202درگه انجام گتفت که یکی از تغییتات مهم در فتماندهی
گ)

 ،اعتماد به گوانان از گمله شهیدان باقتی ،بقایی ،اتازی و  ...بود .تغییت نسل مدیتیتی در

گ)

تغییت در نحوه گ)گیدن شد که با استفاده از راههای پیشبی)ینشده و در بتای از

 ،باع

مواقع با استفاده از اصل غافلگیتی دشمن در زمان و مکان؛ حتی نحوهی گ)گیدن را تغییت داد.
عملیات ثامناالئمه (ع که م)جت به شکست حصت آبادان پا از حدود یک سال از آغاز گ)
شد ( 293روز  ،اولین عملیات در اول هشت سال دفاع مقدس بود که با استفاده از ابزار
پیشبی)ینشده ،باع

شکست دشمن گتدید؛ که این ابزار در مدیتیت داالی ،باع

ارادهها و در مدیتیت اارگی ،باع

شکست ارتش عتاق گتدید.
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 -4تغییر رویکردی و راهبردی مدیریت جنگ:
ستاد عملیات گ)وب را گوانانی چون شهید حسن باقتی و داوود کتیمی در پایگاه گلف
اهواز پایهگ اری کتدند و بعدها رحیم صفوی فتمانده آن ستاد شد .حسن باقتی هم از روز اول
گ)

ااالعات عملیات را در آن ستاد پایهگ اری کتد .ستدار رحیم صفوی درباره آن ستاد می-

گوید« :با انتخاب افتاد الین ،توانم)د ،مسمن ،شجاع و تحصیلکتده ،کارها سامان یافت .غالمعلی
رشید گانشین ستاد ،حسن باقتی مسئول ااالعات عملیات و محمد حجازی مسئول اعزام نیتو شد»
(نجف پور. 372 :2200 ،
ستاد عملیات گ)وب سپاه بسیار فعالتت از گ شته ،امور گ)

را پیگیتی کتد .فتماندهان سپاه

در اوزستان و در گلسات هفتگی ستاد عملیاتی گ)اوب شاتکت میکتدناد ،گازارش میدادناد و
تصمیمگیتی میکتدند .ستدار غالمعلی رشید از فتماندهان ستاد عملیاتی گ)وب میگوید« :اینهاا
میآمدند گزارش گبهههایشان را میدادند .در این گلسات از آااتین حاوادث مطلاع میشادیم و
مشکالت و وضعیت اودی و دشمن را متوگه میشدیم .در محورها هم هت کا که در هت محاور
مسئول بود ،پیش)هادهایی مایداد و ماا بترسای میکاتدیم و اگات قاانع میشادیم باه کماک آنهاا
میرفتیم» (درودیان. 220 :2203 ،
ستدار فتحاهلل گعفتی ،درباره تغییت راهبتد گ)

مینویسد« :در آن مقطع ،شتایال انقالبی

حاکم بت کشور و تمایالت لیبتالها در عتصه سیاسی و نظامی به نحوی بود که قصد داشت)د با
تسلال بت سااتار سیاسی و نظامی کشور حاکمیت اود را ت بیت ک))د ،اما دیدگاههای آنها با
شتایال حاکم بت ایتان مطابقت نداشت و این موضوع سبب ایجاد بنبست نظامی در گبههها و
بیثباتی سیاسی در داال کشور شده بود .شکست استتاتژی نظامی عامل بنبست نظامی بود و
بنبست نظامی میتوانست بتای م)افع ملی کشور عواقب اطتناکی داشته باشد .ب)یصدر به امام
نامه نوشت که با توگه به هیئتهای صلحی که به تهتان آمدهاند ،اگت ما این صلح را بپ یتیم
بهتتین موقعیت اواهد بود .امام در پاسخ به ب)یصدر در دیداری با متدم فتمودند ییس و ناامیدی
از گ)ود ابلیا است .این حتکت ارزشم)د امام توانست روحیه از دست رفته متدم را بازیابی ک)د».
استقتار اوالنی نیتوها در اطوب مقابل دشمن ،ش)اساییهای مکتر و فعالیتهای ستاد
عملیاتی گ)وب ،نیتوهای سپاه را م)سجم کتد و دیدگاههای گدیدی را پدید آورد .سپاه ایدهها و
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پیش)هادهایش را ارائه داد و عملکتد مشاورین ب)یصدر را نقد کتد .همچ)ین با توگه به امکانات و
مقدوراتش ،عملیاتهایی محدود را اتاحی کتد و انجام داد .به اعتقاد حسن باقتی بتای ورود به
متحلهی گدید از گ)

 ،باید به اود گتئت داد و قبول کتد که این نوع گ)گیدن به درد

نمیاورد و الزم است استتاتژی گ)

عو

شود.

فتمانده عملیات گ)وب ،غالمعلی رشید هم درباره آن دوران گفته است« :امام میفتمودند
اصل گ)گیدن است و این سیاست اصلی و محوری ما بود .بتای ما شتایال ماه پ)جم گ)

بنبست

بود .دلیل این ناکامی و شکست در عملیاتهای چهار ماه گ شته بود که در هیچکدام توفیقی به
دست نیاورده بودیم؛ ب)ابتاین سسال «چه باید کتد؟» پیش روی ما بود و درک میکتدیم و
میفهمیدیم که شیوه گ)

باید تغییت ک)د .این حتف از سوی انسانهایی زده میشد که روح

بزرگی داشت)د ،م ل بتادر حسن باقتی .ما نیازم)د دکتتین و راهبتد گدیدی بودیم و اصول
الهامگتفته از امام بتای گ)گیدن و تجدید نظت در روشهای گ)

(تاکتیک و استتاتژی روح

کلی دکتتین و راهبتد ما را تشکیل میداد و این آغاز تحول و شکلگیتی روند گدیدی بود که
مو های تحول آن تا فتح اتمشهت پیشتفت» (شیتعلی نیا و زاهدی. 95-99 :2200 ،
بهع)وان م ال سپاه بتای اگتای عملیاتهای بزرگ و گوناگون ،راهبتدها و تاکتیکهای زیت
را در دستور کار قتار میداد( :شیتعلی نیا و زاهدی96 :2200 ،
 2ایجاد شبکه ااالعات عملیات در تمامی گبههها و هدایت و ک)تتل این ااالعات از
گلف بتای ش)اسایی دقین دشمن ،زمین ،گو ،راهکارها و در محورهای نفوذی ،محل
تجمع ،قتارگاهها و سیستم هدایت و ک)تتل هوشم)د.
 3عملیات االشک)ی ،اتخاذ تاکتیکی گدید متکی بت نیتوهای پیاده سپاه ،بهاصوص
نیتوهای بسی ،و نیتوی انقالبی ارتش با را)ه در مواضع و اطوب مقدم دشمن در شب
بتاالف روش قبلی که تکیه بت زرهی بود.
 2همکاری و هماه)گی با کلیه واحدهای فعال در گ)

اعم از ارتش ،نیتوهای شهید

چمتان و گهاد سازندگی.
 9استفاده از سالحهای سبک و نیمه س)گین که مهمات آنها در ااتیار باشد یا امکان
ساات آن وگود داشته باشد.
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 5تکیه بت ایمان ،عشن به شهادت و گستتش فته)گی انقالب و امام در صح)ههای گ)

.

 7هجوم غافلگیتانه بدون آتش تهیة اولیه و تیکید بت اصل غافلگیتی بهع)وان یک اصل
محوری در نظتیه گ)

انقالبی سپاه.

 6بهتهگیتی از تاریکی شب (تک شبانه که نقطه ضعف دشمن و تمام ارتشهای
کالسیک بود.
 0فتماندهی و ک)تتل دقین و لحظهبهلحظه و همتاه با رزم)دگان
 3ش)اسایی دقین از دشمن ،زمین و گو
 22گستتش سازمان رزم با نیتوهای انقالبی و داوالب و تتبیت کادر فتماندهی
 22گ ب نیتو ،آموزش و ساماندهی در محورهای عملیاتی
سپاه و ارتش م)سجمتت شدند .نیتوهای متدمی هم فشارشان را بتای آغاز عملیات بیشتت
کتدند .فتماندهان بارها اواستار عملیات در محور داراوین بودند و بسیجیها متتب درباره آن
میپتسیدند .حسن باقتی را فتستادند تا حتفهای بسیجیها را بش)وند و دربارا عملیات بتایشان
توضیح دهد؛ شهید حسن باقتی با ش)یدن صحبت آنان ،آنقدر دقین درباره عملیات بعدی صحبت
کتد که هیچکا حتفی بتای گفتن نداشت .او بتای بسیجیها توضیح داد که ما تاک)ون چ)د
عملیات ناموفن داشتهایم و دشم)ان یاغی شده است .عملیات بعدی باید آنقدر پتقدرت باشد که
دشمن نتواند کاری بک)د و ما بتای عملیات بعدی روحیه بگیتیم .ایشان اوری دقین صحبت کتد
که حتفی بتای گفتن نماند (ب)ی لوحی و متادپیتی. 222 :2206 ،

 -5اولین تجربه موفق ناشی از تغیر رویکرد و راهبرد مدیریت جنگ:
کانون متکزی و نقطه ثقل تحول در گ)
سپاه و بسی ،در گ)
بسی ،در گ)

را بدون شک باید حضوری گدی و همهگانبه

دانست ،مسلماً این حضور صتفاً به مع)ای حضور فیزیکی نیتوهای سپاه و

نیست ،زیتا که پیش از این و در متحله مقاومت و دفاع در بتابت متجاوز ،نیتوهای

انقالبی و متدمی در صح)ه حضور داشت)د و نقش تعیینک))دهای ایفا کتده بودند .در متحله گدید
بت پایه درکی روشن از ناکامیهای ب)یصدر و ارتش در آزادسازی م)اان اشغالی ،ضتورت
شکستن بنبست نظامی حاکم بت گ)

و حمله به دشمن که با تغییت راهبتد گ)

با حضور سپاه تیمین و آغاز شد (رشید. 2265 ،
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تیکید به ضتورت تغییت راهبتد گ)

به موازات ایجاد تتدید درباره فتماندهی ب)یصدر در

سطوح باالی کشور و شورای عالی دفاع ،بخشی از موانع موگود بتای ایفای نقش سپاه در گ)
را بتاتف ساات .ستلشکت محسن رضایی در این زمی)ه میگوید« :راهبتد نظامی بهاور کلی در
ایتان از هم پاشید .در ای)جا راهبتد گدید نیتوهای حزباهلل آغاز شد .نیتوهای حزباللهی آمدهاند
و گ)

انقالبی را تدوین کتدند و بتاساس آن یک ستی عملیاتهای محدود انجام شد»

(درودیان. 95 :2233 ،
روند گ)

تغییت کتد .فتماندهان سپاه در پی اگتای عملیات در گبهه داراوین بودند؛ اما به

قول شهید حسن باقتی عملیات بعدی باید آنقدر پتقدرت باشد که دشمن حتفی بتای گفتن
نداشته باشد و نیتوهای اودی نیز بتای عملیات بعدی روحیه بگیتند (ب)ی لوحی و متادپیتی،
. 222 :2206
مدافعان داراوین سختیهای بسیاری بتای آمادهکتدن مقدمات عملیات کشیدند.
آموزشهای س)گین و فشتدهای اگتا کتدند و آمادگی گسمانی نیتوها را آنقدر باال بتدند که هت
نیتو میتوانست ده کیلومتت بدود؛ تیتاندازی با سالحهای مختلف و فتاگیتی تک)یکهای نبتد و
عملیات پیاده را هم به آنها آموزش دادند؛ مخابتات ،ادوات ،دیدبانی و تختیب را هم آموزش
دادند .مهمتتین دغدغه مسئوالن سپاه ،نداشتن مهمات کافی بتای اگتای عملیات بود که آیتاهلل
اام)های با نفوذی که در ارتش داشت)د آرپیگی ،امپاره و دیگت سالحها و تجهیزات را تهیه
کتدند (ب)ی لوحی و متادپیتی. 220 :2206 ،
عملیات فتماندهی کل قوا ،عملیات موفن کوچکی با نتایجی بزرگ بود که مهمتتین آن
دمیدن روحیه امید و پیتوزی در مدافعان شد و عتاقیها که از عملیات فتماندهی کل قوا در
داراوین تتسیده بودند ،باقیمانده پل اتمشهت را م)هدم کتدند و کامالً به الک دفاعی فتو رفت)د
(گاودانی و ستوری . 220 :2232 ،عملیات سه محور داشت ،م)صور موحدی از محور گاده اهواز
آبادان عمل میکتد ،محمود پهلوان نژاد از داال کانال و رضا رضایی از حاشیه کارون به نیتوهای
دشمن حمله کتدند .در محور داراوین رحیم صفوی و حسن باقتی عملیات را فتماندهی
میکتدند ،غالمعلی رشید هم به آنان پیوست (شیتعلی نیا و زاهدی. 92 :2200 ،
بعدها در س)گت عتاقیها اس)اد تحلیل عملیات پیدا شد که نوشته بودند( :کاظمی50 :2232 ،
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اهداف مورد نظت ما تاک)ون به دلیل اسارتهای واردشده بت واحدهای گتدان سوم تیپ  0و
گتوهان دوم گتدان تانک و آتشبار االد و همچ)این اشاغال مواضاع گلاویی ماا در دارااوین از
سوی دشمن تحقن نیافته است .اهداف مورد نظت دشمن (ایتان محقن شد .به سبب دستیابی آنان به
اطوب اول واحدهای ما در داراوین و واردآمدن اسارتهای س)گین بت آنها و ای)کاه علایرغم
اسارتهای وارده ،نیتوهای دشمن (ایتان به مواضع قدیمی اود عقبنشی)ی نکتد.
عملیات «فتماندهی کل قوا امی)ی روح ادا» عملیات موفن کوچکی بود که ستآغاز
نبتدهای بزرگ و پیتوز رزم)دگان گتدید (درودیان . 232 :2233 ،این عملیات ،آغازی بت عملیات
پیتوزم)د ثامناالئمه بود که معادالت م)طقه را در شمال آبادان به نفع نیتوهای ایتانی تغییت داد.
اگتچه این عملیات کوچک را نمیتوان در ک)ار عملیات ثامناالئمه قتارداد ،ولی دستاوردها و
تجتبیات عملیات فتماندهی کل قوا در اولین عملیات مشتتک و گستتده سپاه و ارتش تحت ع)وان
عملیات ثامناالئمه مورد استفاده قتار گتفت.

 -6نشانههای مدیریت جهادی در عملیات ثامناالئمه:
مدیتیت گهادی؛ عمل ،فتاگتد ،پیامد یا حالتی است که بتای تعالی انسانها پدید مایآیاد و
این به مع)ی رشد ،متحول کتدن ،استفاده از فتصتها ،بتتتیبخشیدن یا باالبتدن امور انسانی است.
مدیتیت گهادی در حکم الگوی مطلوب مدیتیتی بتای نظام اسالمی است؛ الگویی که تاوان الزم
تحقن اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی را دارد و واگد آن تواناییها و ارزشهایی است کاه از
هت نظام مدیتیتی کارآمد اسالمی انتظار میرود (سلطانی . 23 :2232 ،با توگه به تعتیفهاایی کاه
باه صاورت اااص از دو واژه «مادیتیت» و «گهااد» ارائه میشود ،میتوان گفت مدیتیت گهادی
یع)ی :علم و ه)ت رهبتی و ک)تتل فعالیتهای دستهگمعاای ،مبت)ای بات مباارزه ،ناه صاتفاً در عتصاه
نظاامی بلکاه در تماامی عتصااههااای علماای ،سیاساای ،اقتصااادی ،فته)گای و  ...گهات نیال باه
اهداف راهبتدی و کالن یک نظام و رفاع ماوانعی کاه در رسایدن باه آن وگاود دارد (کوشاکی،
 . 2232هتچ)د مدیتیت گهادی اصاطالحی گدیاد در ادبیاات انقالباای مااا نیساات ،امااا انصااافاً
مادیتیتی است که ت)ها در مقطع دفاع مقادس بارهاا باا آن مواگاه باودهایاام .ماادیتیت گهااادی،
سابک رهباتی ایتانی است که با رهبتی امام امی)ای (ره توانساات بااه اااوبی در مقطااع دفاااع
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مقادس ،کشاور را از پتتگاه گ)

که استکبار گهانی ایتان را به سمت آن کشاانده باود ،نجااات

دهاد و کاارایی ااود را به اوبی نشان داده و در واقع آزمون و اطای اود را در هشت سال دفاع
مقادس پاا داده اسات (پورصادق و ذاکتی . 36 :2239 ،این نوع مدیتیت در عملیات ثامناالئمه
نشانههایی دارد که در ادامه به آن میپتدازیم.
 -1-6والیتمداری ،وحدت و اطاعت از فرماندهی واحد:
پا از موفقیت عملیات «فتمانده کل قوا» ،اتح عملیات «ثامناالئمه (ع » اگتا شد تا
محاصته آبادان شکسته شود.
حضتت امام (ره در  29آبان ماه سال  2253فتموده بودند« :من م)تظتم که این حصت آبادان
از بین بتود .باید این حضور شکسته بشود ،مسامحه نشود و آن حتماً باید شکسته شود» .بت همین
اساس مدیتیت گ)

با والیتمحوری و پ یتش دستور و اوامت فتماندهی وارد عمل شد و

عملیات ثامناالئمه با هدف شکست محاصته آبادان در تاریخ  2272/6/5در شتق روداانه کارون
با رمز «نصت من اهلل و فتح قتیب» آغاز شد و پا  90ساعت نبتد ،کلیة مواضع دشمن درهم کوبیده
شد و کلیة اهداف عملیات تیمین شد .در ک)ار سازمان گدید ،توپخانه بهتدری ،به کار گتفته شد.
همچ)ین سپاه در گ ب و بهکارگیتی نیتوهای متدمی ،توانست  25گتدان نیتو سازماندهی کتده
و وارد عمل نماید .این اقدام به م)زله افزایش توان سازماندهی سپاه به میزان ده بتابت بود (حسی)ی و
گوادی پور. 372 :2262 ،
ستلشکت پاسدار محسن رضایی درباره شکست حصت آبادان میگوید« :حضتت امام مدتها
بود که دستور داده بودند حصت آبادان باید شکسته شود ،اما مدیتیت اولیه گ)

بهای الزم را بتای

این کار نمیداد و حتی بقایای این مدیتیت هم با ای)که آقای ب)یصدر ک)ار رفته بود ،باز به سختی
زیت بار حمله به این م)طقه میرفت)د ،بهاوری که اتح اولیه سپاه در اوایل فتوردین سال  72آماده
شد ،ولی شش ماه اول کشید تا عملیات اگتا شود» .تلخی در اگتای عملیات شکستن محاصته
آبادان با توگه به وضعیت سیاسی کشور بهگونهای بود که امام مدتی بعد از حادثه هفتم تیت ،اطاب
به شورای عالی دفاع که در محضت ایشان تشکیل شد فتمودند« :چتا حمله نمیک)ید ،ب)یصدر هم
همیشه امتوز و فتدا میکتد و میگفت یک ماه دیگت اتاحی داریم ...اگت نمیاواهید بج)گید
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بگویید تا ما تکلیف اودمان را بدانیم» (درودیان . 90 :2232 ،تغییت مدیتیت در گ)
مدیتیت به مدیتیت گهادی باع

و تبدیل این

انجام عملیات ثامناالئمه ،شکست حصت آبادان و موفقیتهای

بعدی بود.

 -2-6اشراف بر دشمن و برنامهریزی براساس اطالعات:
دالیل موفقیت عملیات ثامناالئمه را میتوان به شتح زیت بتشمتد:
 2نقص و ست پل نظامی گتفتهشده توسال دشمن که عقبة آن متکی به دو پل حفار و قصبه
روی روداانه کارون بود.
 3عدم تصور دشمن از اگتای یک تهاگم مشتتک و همهگانبه اگتایی تک از همه محورها
توسال ارتش و سپاه
 2اتحریزی درست عملیات و توگیه همه رزم)دگان و نیز فتماندهی اوب و هدایت
صحیح نیتوهای شتکتک))ده در عملیات
 9انجامشدن عملیات شب ،بهگونهای که بتای اولین بار یک عملیات بزرگ بتای مدت
شش ساعت در تاریکی شب انجام گتفت.
 5روحیه بسیار اوب رزم)دگان اسالم و اعتقاد آنها به پیتوزی
در مجموع میتوان گفت ش)اات درست از نحوه گستتش آرایش و نقاب قوت و ضعف
دشمن و بتنامهریزی صحیح بتای بهکارگیتی نقاب قوت اودی علیه دشمن ،از عوامل اصلی
موفقیت رزم)دگان اسالم در عملیات ثامناالئمه محسوب میشود (عابدی. 67 :2230 ،
حسن باقتی در این اصوص میگوید« :با توگه به تجتبیاتی که در چ)د ماه گ)

و عملیات

محدود داشتیم ،بتاالف ارتش عتاق که نیتوهایش نسبت به اتح حمله در بیابتی به ست
میبتدند ،ما گزئیات اتح عملیات را با ذکت نکات ریز و ظتیف بتای همه فتماندهان لشکت (حتی
دسته بازگو کتدیم تا هم آگاه باش)د ،هم اگت نظت اصالحی دارند بگوی)د» (شیتعلی نیا و زاهدی،
. 09 :2200

 -3-6انگیزه قوی خدمت به کشور ،مردم و هم نوعان:
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در آستانه عملیات ،کمبود نیتو و امکانات دغدغه مهم فتماندهان بود ،اما گبهه ایتان چیزهای
دیگتی داشت که بسیاری از کمبودها را گبتان میکتد .امیت معین وزیتی مینویسد« :کمبود
مهمات محسوس بود ،اما یک عامل ستنوشتساز در گ)

بتای نیتوهای ایتانی روز به روز در

حال تقویت بود و آن عامل روحیه و ایمان و میل به گ)

گویی تا پیتوزی نهایی .در تمام اول

عملیات ،این عامل روانی بت عامل مادی بتتتی داشت» (معین وزیتی. 329 :2207 ،
داراوین از محورهای اصلی عملیات ثامناالئمه بود و عتاقیها که پا از عملیات فتماندهی
کل قوا به م)طقه حساس شده بودند ،چ)د روز قبل از آغاز عملیات پیشدستی کتدند و به گبهه
داراوین حمله کتدند .ابت دا م)طقه را گلوله باران کتدند ،بعد ستیع پیش آمدند و توانست)د بخشی
از م)طقه را بگیتند .گاهایی گ)

تن به تن شد ،ولی فتماندهان و رزم)دگان محکم ایستادند و

عتاقیها را وادار به عقبنشی)ی کتدند (ب)ی لوحی و متادپیتی. 236 :2206 ،

 -4-6تفکر و طراحی همزمان:
بتاساس اتاحی ،نیتوها از دو محور شمال (داراوین و گ)وب (فیاضه به عتاقیها حمله
کتدند و عدهای هم از محور فتعی ذوالفقاریه و گادهی ماهشهت –آبادان عمل کتدند .پا از پایان
عملیات ،دیگت نه آبادان در محاصته بود و نه هیچ عتاقی در شتق کارون ،مگت آنکه اسیت شده
باشد (گاودانی و ستوری. 220 :2232 ،
با همین ویژگی اتاحی و تفکت همزمان بود که در این عملیات حدود  3222نفت از نیتوهای
دشمن کشته و زامی شدند و نزدیک به  2022نفت به اسارت درآمدند .همچ)ین حدود  32دستگاه
تانک و نفتبت 222 ،دستگاه اودرو ،سه فتوند هواپیما ،یک فتوند بالگتد و تجهیزات بسیاری از
دشمن م)هدم و  69تانک و نفتبت و  92اودرو به عالوه تسلیحات و تجهیزات بسیاری از عتاق به
غ)یمت گتفته شد و البته  392نفت از نیتوهای اودی نیز شهید و  627نفت زامی و  22نفت مفقود
شدند (عابدی. 69 :2230 ،

 -5-6کار جمعی و گروهی:
لشکت  66اتاسان از ارتش در عملیات ثامناالئمه شتکت داشت ،این لشکت از گمله
لشکتهای ارتش بود که در گتیان انقالب ،سازمان این لشکت گسسته نشد و بتای از درگهدارها و
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افستهایش قبل از انقالب با مقام معظم رهبتی متتبال بودند .آنها حتی آموزشهایشان را در
دوران انقالب تعطیل نکتدند و از آمادهتتین لشکتهای ارتش بودند .این لشکت را در اواات سال
 2253به آبادان م)تقل کتدند و وضع آبادان را از نظت نیتو بهبود بخشیدند (گاودانی و ستوری،
 . 33 :2232در آستانه عملیات ثامناالئمه ،لشکتهای نیتوی زمی)ی ارتش تا گای ممکن امکاناتشان
را در ااتیار لشکت  66اتاسان قتار داده بودند (معین وزیتی. 326 :2207 ،
با ابت پیتوزی رزم)دگان اسالم در شکست حصت آبادان ،امام امی)ی (ره ای پیامی در
پاسخ به نامه فتماندهان ارتش و سپاه ،ضمن تبتیک به رزم)دگان و فتماندهان این عملیات و تقدیت
از آنان ،آن را «پیتوزی بزرگ» نامیدند .این عملیات اولین عملیات مشتتک ارتش و سپاه بود که
در آغاز سال دوم گ)

انجام شد و اولین پیتوزی بزرگ ایتان در گبهههای گ)

بود که گزء

عملیاتهای کامالً موفن و نسبتاً گستتده به حساب میآید (متادپیتی و شتبتی. 223 :2232 ،

 -6-6هدایت بنیادی انگیزهها و روحیهها:
پیتوزی در عملیات ثامناالئمه ،نیتوهای انقالبی را بتای ادامه گ)

مطمئن کتد و وضعیت

روانی م)اسبی در گامعه به وگود آمد و امید و اعتماد بتای کسب پیتوزی حاصل شد .در نتیجه،
این تحول ،موقعیت و زمی)ه الزم را بتای اتحریزی راهبتدی آزادسازی م)اان اشغالی بتاساس
سااتار و تتکیب گدید نیتوها و راهبتدها و تاکتیکهای گدید فتاهم کتد .موفقیت در این
عملیات باع

کسب اعتمادبهنفا بتای بتداشتن گامهای بل)دتت بود (رضایی. 2269/9/36 ،

یکی از کارش)اسان نظامی اارگی بت این مسئله تیکید کتد که« :این پیتوزی این حقیقت را
آشکار ساات که بتتتی در قدرت زرهی و هوایی میتواند بیمع)ا باشد»؛ این کارش)اس با اعتتاف
درباره ماهیت ناش)ااته تاکتیکهای گدید و نحوه کسب پیتوزی نظامی ایتان مینویسد« :ه)وز
مشخص نشده است که ایتانیان چگونه به این پیتوزی دست یافت)د» (درودیان. 93 :2233 ،

 -7-6اتصال به نهادهای قدرت پایانناپذیر مردمی کشور:
بهتتین سازمان ها و نهادها ،نهادهایی هست)د که محدود به تعداد کارک)ان رسمی اویش
نشوند؛ به عبارتی دیگت بهتتین نهادها ،نهادهایی هست)د که متدم حامی و پشتیبان آنان باش)د.
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مقام معظم رهبتی ه)گامی که بهع)وان نمای)ده امام امی)ی در شورای عالی دفاع از نزدیک
تحوالت گ)

را پیگیتی میکتد ،ع)وان نمودند (مصاحبه آیتاهلل اام)های: 2273 ،
«کالً تا قبل از عملیات ثامناالئمه عملیات ما غالباً موفن نبودند و شاید یک یا دو

عملیات را بتوان نشان داد که تا حدودی موفن بوده و علتش هم این است که تا قبل از
عملیات ثامناالئمه نیتوهای متدمی به کار گتفته نمیشد ،یع)ی از بسی ،و سپاه در عملیاتها
به صورت کامل ابتی نبود و سپاه امکانات نداشت و گ شته از این مسئوالن نظامی حاضت
نبودند حتی سپاه را در حیطه کار نظامی راه بده)د».

 -8-6تحول و سازماندهی مجدد:
پیتوزیهای حاصله در صح)ه سیاسی کشور با انتخاب آیتاهلل اام)های به ریاست گمهوری
و گ ر از متحله بحتان و بیثباتی ،همتاه با پیتوزی در عملیات ثامناالئمه ،به دو اقدام اساسی
انجامید .نخست ای)که سپاه سازمان رزم اود را توسعه داد و دیگت ای)که به موازات گستتش
سازمان رزم ،اقدامات گدی و اساسی را بتای اتحریزی یک سلسله عملیات با هدف آزادسازی
کلیه م)اان اشغالی آغاز کتد (رضایی. 2265/6/23 ،

 -1-6شکست راهبردی دشمن:
اولین نتیجة بتگسته عملیات ثامناالئمه عبارت بود از درهم شکستن راهبتد دشمن در نقاب
اصلی آن ،بدین مع)ا که دشمن پا از ناکامی اولیه در آغاز گ)

با هدف بتاورداری از بتگ

بتنده بتای م اکتات صلح ،تالش اصلی اود را روی اشغال اتمشهت و آبادان متمتکز کتد .تداوم
مقاومت در اتمشهت به حف آبادان م)جت شد .در عین حال ،دشمن در فتصتهای متعدد درصدد
اشغال آبادان بتآمد ،ولی موفن به این کار نشد؛ ب)ابتاین در م)طقهای که دشمن بتاساس راهبتد
اود بتای اشغال آبادان تالش میکتد ،شکستن محاصته آبادان به مع)ای عقیم گ اشتن بتنامههای
دشمن بود (رضایی. 2269/9/36،

 -11-6زمینهسازی برای رسیدن به موفقیتهای بزرگ:
ایتانیها مهتماه با عملیات ثامناالئمه (علیهالسالم محاصته آبادان را شکست)د ،آذرماه با

111

نشانههای شک)گیری مدیریت جهادی در دفاع مقدس :مطالعه موردی عملیات ثامناالئمه

عملیات اتینالقدس بستان و چزابه را آزاد کتدند و اودشان را به هورالهویزه رساندند ،بهمن ماه
گلوی حمله عتاقیها را در چزابه گتفت)د ،فتوردین ماه سال  72با فتحالمبین شوش و دزفول را
آزاد کتدند و اردیبهشت همان سال بیتالمقدس را آغاز کتدند و آنقدر ادامه دادند تا باالاته
سوم اتداد با آزادکتدن اتمشهت تمامش کتدند .عتاقیها از اتمشهت اار شدند و دیگت
توپخانهشان نتوانست اهواز را گلولهباران ک)د (متکز مطالعات گ)

. 35 :2203 ،

نتیجهگیری:
نتای ،حاصل از اگتای عملیاتهای محدود کشور در نمایاندن ضعفهای دشمن و توانایی و
قابلیتهای نیتوهای انقالبی ،صحت استتاتژی گدید را تییید کتد .ضمن ای)که روحیه ییس و
ناامیدی نیتوهای رزم)ده را که پا از شکست تالشهای نظامی کالسیک به فتماندهی ب)یصدر،
در نیتوهای نظامی و مسئوالن سیاسی بتوز کتده بود ،بتاتف کتد و زمی)ه را بتای پشت ست نهادن
بحتان بیثباتی سیاسی در کشور آماده ساات .همچ)ین اندیشههای دفاعی سپاه تدریجاً شکل
گتفت و زمی)ههای اتحریزی عملیات گستتده و آزادسازی کلیه م)اان اشغالی را فتاهم ساات.
به موازات این تحوالت ،دشمن نیز تدریجاً بخشی از تغییتات تاکتیکی را درک کتد و بتای
ممانعت از غافلگیتی ،دستورالعملهای گدیدی صادر کتد که در آن بت آمادگی دفاعی تیکید
شده بود.
تیثیت مدیتیت در سال دوم دفاع مقدس و استفاده از مدیتیت گهادی باع

شد گمهوری

اسالمی ایتان بتواند در کمتت از نه ماه به اهداف اود دست یابد و عمده م)اان اشغالی را به تصتف
اود درآورد .استفاده از نیتوهای گوان و اوشفکت در دوران دفاع مقدس و استفاده از
دستاوردهای این گوانان بعد از عملیات محدود فتمانده کل قوا و عملیات گستتده ثامناالئمه،
روحیه ازدسترفته کشور را به ملت بازگتداند .البته الزم به ذکت است تغییت در نحوه گ)گیدن که با
تغییت مدیتیت همتاه بود ،گام بل)دی در این دستاوردها بتداشت .عملیات ثامناالئمه و تغییت
معادالت باع

تعجب گهانیان گتدید و با اتکا به این دستاوردها عتاق را به بیتون از متزها هدایت

کتده است .به فتموده مقام معظم رهبتی علت تیایت در آزادسازی اتمشهت ،گدینگتفتن وگود
سپاه در صح)ه رزم در سال اول گ)

بود که این عدم حضور به مع)ای عدم حضور نیتوهای
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متفکت و اوشفکت در صح)ه رزم محسوب میشد .آنچه به نظت میرسد از اتح چ)ین موضوعاتی
می توان به دست آورد این است که هت گا سخن از مدیتیت گهادی گوانان این دیار به میان
میآید نتای ،دراشانی بتای ملت ستافتازمان رقم میاورد.
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گ)

 ،سازمان حف آثار و ارزشهای دفاع مقدس ،معاونت فته)گی و ه)تی ستاد

مشتتک ارتش گمهوری اسالمی ایتان
 -20متکز مطالعات و تحقیقات گ)
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اثتبخشی سازمان در سه بعد رهبت ،پیتو و زمی)ه ،فصل)امه پاژوهشهاای مادیتیت م)اابع
انسانی دانشگاه گامع امام حسین (ع  ،سال هفتم ،شماره  ،33زمستان 39

114

دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
سال دوم ،شمارا سوم ،پاییز و زمستان  :2233ص 272-225

بررسی تحلیلی مهمترین عوامل پیروزی دفاع مقدس در مقایسه با
جنگ دوم ایران و روسیه
مهدی رمضانی ،1محمد حافظی

صفت2

تاریخ دریافت33/26/29 :
تاریخ پ یتش33/23/20 :

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.

 -2عضوهیات علمی و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
 -3مدرس دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

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 ،

125

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 1311

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
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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
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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.
146

را اعالم کتدند .اما

شد بعد از شکست ،صح)ه

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

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
148

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

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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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.

دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
سال دوم ،شمارا سوم ،پاییز و زمستان  :2233ص 232-272

بررسی نقش عوامل جغرافیایی در طرحریزی ،اجرا و نتایج عملیات والفجر
مقدماتی
مرتضی کریمی ،1محسن رادمهر ،2محسن غفاری3

تاریخ دریافت33/22/23 :
تاریخ پ یتش33/23/36 :

چکیده
عوامل گغتافیایی همواره در ستنوشت یک عملیات نظامی نقش تعیینک))ده و حیاتی بت عهده داشته و دارند .این
موضوع در اتحریزی و اگتای عملیات های دفاع مقدس نیز حائز اهمیت بوده است .عملیات والفجت مقدماتی که در
تاریخ  2272/22/20و در م)طقه رملی غتب ارتفاعات میشداغ ا حدفاصل فکه تا چزابه ا اگتا شد ،یکی از همین
عملیاتها است .این پژوهش کوشیده است تا با بهتهگیتی از روش توصیفی ا تحلیلی ،عوامل مسثت گغتافیایی بت
اتح ریزی ،اگتا و نتای ،عملیات والفجت مقدماتی را مورد ک)کاش قتار دهد .اساساً این پژوهش در پی یافتن پاسخ این
سسال اصلی است که عوامل گغتافیایی چه نقشی در اتحریزی ،اگتا و نتای ،عملیات والفجت مقدماتی داشته است؟
یافته ها نشان دادند عوامل گغتافیایی در ستنوشت این عملیات هم نقشی حیاتی بت عهده داشت)د .از میان عوامل
گغتافیای ابیعی« ،رملها یا تپههای ش)ی» بیشتتین تیثیت در ستنوشت عملیات والفجت مقدماتی را داشتهاند« .گ)گل
عمقت» نیز بهع)وان یک پوشش گیاهی در این عملیات به رزم)دگان اسالم در ایجاد درمانگاه صحتایی ،قتارگاه و
ب)ههای تدارکاتی ،تجهیز ،سازماندهی ،هدایت و پشتیبانی گتدانهای عملک))ده در محور گ)وبی کمک شایانی کتده
است .همچ)ین دستکاری در گغتافیای ابیعی م)طقه و ایجاد موانع مص)وعی دستساز توسال دشمن بع ی در عدم
موفقیت رزم)دگان اسالم نقش اساسی ایفا نموده است.
کلید واژهها :والفجت مقدماتی ،عوامل گغتافیایی ،رمل ،موانع ،گ)گل عمقت.

 -2دکتتای گغتافیای نظامی و عضو هئیت علمی دانشگاه گامع امام حسین (ع .
 -3مدرس و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 - 2پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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 1د مقدمه:
عتاق به ااک گمهوری اسالمی ایتان ،یکی از اوالنیتتین گ)

تجاوز رژیم بع

حاضت به شمار میآید .این گ)
بتابت گ)

تقتیباً  3بتابت گ)

گهانی اول 2/5 ،بتابت گ)

کته به اول انجامید .این در حالی بود که در این گ)

های قتن

گهانی دوم و 2

ِ به شدت نابتابت ،رژیم بع

عتاق از یکاتف موردحمایت وسیع و همهگانبه ارتجاع عتب و استکبار گهانی قتار داشت که
مصمم بودند به هت نحو ممکن با استفاده از گاهالبی و بل)دپتوازی صدام حسین ،رئیاگمهور
اودکامه و دیکتاتور عتاق ،انقالب اسالمی را ستکوب و یا حداقل م)زوی و ساکت نمای)د.
شکست انقالب اسالمی یکی از اهداف اصلی تهاگم ستاستی عتاق به ایتان بود .ستان استکبار
گهانی درصدد ب ودند تا انقالب اسالمی را قبل از تحکیم ،در م)طقه ستنگون کتده و با گستتش
چ)ین انقالبی در م)طقه غتب آسیا و گهان اسالم مقابله ک))د.
تجاوز ستاستی ارتش رژیم عتاق از زمین ،هوا و دریا به ااک گمهوری اسالمی در 22
شهتیورماه سال  ،2253حادثه بسیار مهمی است که بترسی ابعاد آن بتای نسلهای بعدی انقالب
بسیار حائز اهمیت است .گ)گی که رژیم بع

عتاق حدود  23ماه پا از سقوب نظام شاه)شاهی

به گمهوری اسالمی ایتان تحمیل کتد ،بتای ملت ایتان نماد یک مقاومت ملی و یک دوره مملو
از فداکاریها و شجاعتهای بینظیت گوانان این متزوبوم محسوب میشود.
این گ)

از مهمتتین گ)

بیش از سایت گ)

های معاصت در غتب آسیا (ااورمیانه به شمار میآید و بهمتاتب

های کشورهای گهان سوم ،ماهیت بینالمللی داشته است؛ چتا که از روزهای

آغازین تا پایان آن ،رژیم بع ی عتاق همواره از پشتیبانی قدرتهای بزرگ و حمایت همهگانبه
اک ت رژیمهای عتبی م)طقه بتاوردار بوده است.
در اول گ)
در دوران گ)

 0ساله که از کمسابقهتتین و است )اییتتین گ)

ها در عصت گهان دوقطبی و

ستد بود ،دو ابتقدرت وقت دنیا (آمتیکا و شوروی عمالً در یک گبهه واحد

قتار گتفت)د و کامالً همسو با هم از رژیم بع ی عتاق حمایت کتدند .اک ت کشورهای عتبی م)طقه
نیز این رژیم را با کمکهای مالی گستتده اود یاری کتدند و حتی کشورهایی مان)د مصت و اردن
در ک)ار عتاق و صدام حسین قتار گتفت)د.
دو ماه نخست گ)

یکی از آزمونهای سخت بتای ملت ایتان بود .گوانان ،متدم و نیتوهای
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مسلح ایتان با مقاومتی بینظیت و پا از یک سلسله عملیات پیدرپی توانست)د دشمن را در
دستتسی به اهداف اود ناکام بگ ارند.
در ادامة این گ)

 ،رژیم بع ی عتاق عالوه بت حمالت زمی)ی و بمبارانهای هوایی ،از

موشکهای زمین به زمین و سالحهای شیمیایی بتای حمله به متدم غیتنظامی استفاده کتد .این
را با حمله به نفتکشها و پایانههای نفتی در

کشور همچ)ین در سالهای پایانی ،گ)

الی،فارس گستتش داد .حمالت بیرحمانه عتاق به م)اان مسکونی و متدم غیتنظامی ،اسارتها
و تلفات زیادی به غیتنظامیان ایتان وارد آورد.
ایتان در این تجاوز موفن شد تا با تکیه بت نیتوی ایمان ،رهبتی بینظیت حضتت امام امی)ی
(ره  ،ابداع شیوههای نوین گ)
گ)

 ،حمایت بیدریغ متدم و حضور گستتده آنها در میدانهای

 ،پا از اگتای حدود  222عملیات با مقیاسهای مختلف ،نیتوهای ارتش متجاوز بع ی را از

ااک اویش بیتون بتاند و مانع از دستیابی رژیم بع
با ای)که رژیم بع
نتوانست گ)

عتاق به مقاصد و اهداف اود گتدد.

عتاق در ماههای آغازین گ)

 ،ابتکار عمل را در دست داشت ،اما

را آنچ)ان که میاواست ادامه داده و به پایان بتساند .صدام به دلیل مقاومت

گانانه متدم ایتان ،در دام گ)گی گتفتار شد که اود آغازگت آن بود و سالهای اوالنی بتای
رهایی از آن تالش کتد.
رزم)دگان اسالم توانست)د در سال دوم گ)

با رهبتیهای داهیانه و الهی امام راحل ،با انجاام

چهار عملیات ظفتم)اد اتینالقادس ،ثامناالئماه ،فاتحالمباین و بیتالمقادس ،از مجماوع 25222
کیلومتتمتبع که تحت اشغال دشمن بود ،حادود  22222کیلومتتمتباع آزاد ک))اد .ایان عملیاتهاا،
نگتش و باور گهانی را نسبت به رزم)دگان اساالم تغییات داد و شاگفتی و حیاتتزدگای محافال و
افکار گهانی را موگب شد .همچ)ین موازنة قدرت را به نفع ایتان تغییت داد ،بهگونهای کاه شاورای
ام)یت بالفاصله واک)ش نشان داده و پا از چ)دین ماه سکوت مع)ادار ،قطع)امه صادر نمود.
پا از فتح اتمشهت ،ورود به ااک متجاوز به م)ظور تیمین متزها و بتقتاری ام)یت شهتهای
متزی گمهوری اسالمی ایتان و ت)بیه متجاوز در اولویت قتار گتفت .گمهوری اسالمی ایتان به
م)ظور ت بیت مواضع دفاعی رزم)دگان اسالم و سلب فتصت سازماندهی مجدد از دشمن و نیز
فعالکتدن محافل سیاسی در راستای تصمیمگیتی گدی و عادالنه بتای حل م)اقشه ،در بعضی از
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اطوب دفاعی ،عبور از متزها و تصتف م)اان راهبتدی دشمن را در دستور کار قتار داد .این
تدبیت نهت)ها اتدم)دانه ،بلکه م)طبن بت ف)ون دفاعی و حتی موازین بینالمللی بود.
ایتان میکوشید تا با در پیشگتفتن راهبتد تعقیب و ت)بیه متجاوز و اگتای عملیات در ااک
او با هدف ااتمة گ)

و رسیدن به صلح شتافتم)دانه و م)هدمسااتن بخشی از ارتش عتاق ،از

تهدیدهای آی)ده آن بکاهد و اصطالحاً به نقطه بازدارندگی بتسد؛ بهاوریکه دشمن دیگت فکت
حمله به ایتان را هم نک)د .در چ)ین شتایطی ،ایتان میتوانست به متاگع بینالمللی فشار آورد تا
دولت عتاق را به ع)وان رژیم متجاوز بش)اس)د و امکان حقوقی ت)بیه و مجازات متجاوز را فتاهم
آورند و راهی را بتای دریافت اسارتهای گ)

تعیین ک))د .چ)انچه مخالفان داالی رژیم بع ی

اقداماتی صورت میدادند ،ایتان می توانست به متدم عتاق بتای ستنگونی صدام حسین و رژیم
بع ی کمک ک)د .همچ)ین رسیدن قوای ایتان به ساحل شالالعتب ،امکان آمادگی بتای تهدید
کامل شهت بصته را به ع)وان یک هدف راهبتدی سیاسی نظامی بتای قبوالندن شتایال ایتان
(تحمیل ارادا سیاسی ایتان به عتاق فتاهم میآورد .بت همین اساس ،ایتان دست به اگتای یک
ستی عملیات بتون متزی زد .عملیات والفجت مقدماتی یکی از این عملیاتها بود که پا از
عملیات رمضان و محتم در بهمنماه سال  2272انجام شد.

 2د بیان مسئله:
سال سوم گ)

در حالی شتوع میشد که کام ملت ایتان از ناکامی در عملیات رمضان تلخ

بود .ارتش عتاق پا از ناکامگ اشتن نیتوهای ایتانی در عملیات رمضان با بتاتفکتدن نقاب
ضعف اود و بهم)ظور گتفتن زمان و فتسایشیکتدن گ)

 ،گلوگیتی از پیشتوی قوای ایتانی را

در دستور کار اود قتار داد .اطوب دفاعی اود را تکمیل و آنها را با انجام عملیات گستتده
مه)دسی بهشدت مستحکم کتد .صدام با ایجاد گیشالشعبی یا همان ارتش القی ،واحدهای
ارتش بع را توسعه داد.
از اتفی ورود رزم)دگان اسالم به عتاق در عملیات رمضان ،باع

گتایش بیشتت آمتیکا به

عتاق شد .چتا که حضور ایتان در عتاق تهدید مستقیمی بتای کشورهای عتبی حاشیه الی،فارس
که حاف م)افع آمتیکا بودند ،محسوب میشد.
از سویی دیگت ،به دست نیاوردن نتای ،مطلوب از عملیات رمضان باع
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دیگت گبهههای گ)

نیز بی)دیشد .ازاینرو حدود دو ماه پا از عملیات رمضان ،بتنامهریزی و

اگتای عملیاتی به نام «مسلم بن عقیل» در م)طقه سومار در دستور کار فتماندهان گ)

قتار

گتفت .پا از عملیات مسلم بن عقیل ،عملیات دیگتی موسوم به محتم در تاریخ  22آبان ماه
 2272در م)طقه موسیان و گ)وب دهلتان تا فکه انجام شد .هدف این عملیات ،آزادسازی
ستزمینهای اشغالی ایتان در ااتاف ارتفاعات و کوههای متزی حمتین در گ)وب دهلتان و در
م)طقه بین فکه تا شهت دهلتان بود.
در عملیات محتم ،گاده عیناوش ا دهلتان به اول  222کیلومتت از زیت دید و تیت دشمن
اار شد .شهتهای موسیان و دهلتان و پادگان عین اوش از زیت آتش توپخانه دشمن اار و
سلسله گبال حمتین نیز آزاد شد .در این عملیات ،حدود  552کیلومتتمتبع از ااک کشور آزاد و
حدود  222کیلومتتمتبع از ااک عتاق در نوار متزی به تصتف قوای ایتانی درآمد (عالیی،
. 503 :2235
عدم موفقیت رزم)دگان اسالم در عملیات رمضان ،پیشتوی در شتق بصته را دور از دستتس
نشان میداد؛ اما پیتوزی در عملیات محتم و تسلال بت زمینهای تخت استان میسان ،دستیابی به شهت
العماره عتاق ا که بهع)وان تهدید همزمان علیه دو شهت بصته و بغداد محسوب میشد ا را
امکانپ یت کتده بود .پا از عملیات محتم ،فتماندهان گ)

با هدف تصتف پل غزیله و پیشتوی

بهسوی شهت العماره عتاق ،م)طقه رملی غتب ارتفاعات میشداغ ا حدفاصل فکه تا چزابه ا را بتای
انجام عملیات ستنوشتساز «والفجت» انتخاب کتدند .همزمانی این عملیات با ایام دهه فجت سبب
شد نام «والفجت» بت آن گ اشته شود .پیشبی)ی میشد که این عملیات وضعیت تعیینک))دهای در
ستنوشت گ)

داشته باشد ،لیکن چ)ین نشد و به همین دلیل پسوند «مقدماتی» به کلمه والفجت

افزوده شد و به نام «والفجت مقدماتی» شهتت پیدا کتد .عملیات والفجت مقدماتی در تاریخ
 2272/22/20در م)طقه عمومی فکه به اگتا درآمد.
این پژوهش در پی آن است که با واکاوی عوامل مسثت گغتافیایی بت اتحریزی ،اگتا و نتای،
عملیات والفجت مقدماتی ،نقش این عوامل را در نتیجه این عملیات مورد بترسی قتار دهد .از این
رو کوشیده است تا به این سسال اصلی پاسخ دهد که عوامل گغتافیایی چه نقشی در اتحریزی،
اگتا و نتای ،عملیات والفجت مقدماتی داشته است؟
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 3د ادبیات نظری و تعریف مفاهیم:
 1د  3د منطقه عملیات والفجر مقدماتی:
م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی از شمال به ارتفاعات میشداغ و بتقازه ،از گ)وب به
هورالهویزه ،از شتق به چزابه و شهت بستان و از غتب به شهت العماره عتاق و روداانه دگله م)تهی
میشود .در این م)طقه روداانههای متعددی وگود دارد که مهمتتین آنها دو روداانه مهم
«دویت » و «میمه» میباشد .ارتفاعات میشداغ ،گ)گل عمقت ،تپه دوقلو ،روداانه دویت  ،رمل،
هورالعظیم ،پاسگاههای متزی ایتان و عتاق و موانع مص)وعی ارتش بع

از مهمتتین عوامل

گغتافیایی ابیعی و مص)وعی م)طقه عملیات میباش)د.
 2د  3د ارتفاعات میشداغ:
ارتفاعات میشداغ در  05کیلومتتی شمال شتق اهواز قتار دارد و از شمال بستان آغاز میشود
و تا نزدیکیهای روداانه کتاه در محدوده عبدالخان ادامه دارد .گهت آنها شمال غتب -
گ)وب شتق بوده و به تپههای رقابیه در گ)وب غتبی فکه م)تهی میشود .در تقسیمات کشوری به
ع)وان متز شهتستان دشت آزادگان و شوش ش)ااته میشود .میشداغ متتفعتتین م)طقه دشت
آزادگان محسوب میشود و ارتفاع بل)دتتین قله آن  362متت است .این ارتفاعات به علت دید
م)اسب آن در م)طقه و تسلطش بت شهتهای بستان و سوس)گتد ،در اول گ)
بتاوردار بود و با آغاز گ)

از اهمیت ویژهای

به اشغال دشمن در آمد .گ)وب این ارتفاعات یکی از محورهای

اصلی در آزادسازی سوس)گتد و بستان بود و در متحله دوم عملیات فتحالمبین ،بهاور کامل به
دست نیتوهای اودی افتاد و بعدها به یکی از محورهای هجوم به دشمن تبدیل شد .ت)

ذلیجان

یکی از معابتی است که در محل تالقی دام)ه ارتفاعات میشداغ و تپههای رملی قتار دارد و دشت
چهیال در دام)ه شتقی این ارتفاعات را با م)طقه فکه متتبال میسازد .در گ شته ،متدم بومی و تجار
محلی بتای تتدد و گابهگایی کاال به عتاق از این گ رگاه استفاده میکتدند .در عملیات
فتحالمبین ،مسیت این گ رگاه به گاده تبدیل و در عملیات والفجت مقدماتی از آن بتای رسیدن به
متز بهتهبتداری شد .ت)

میشداغ (ت)

صعده نیز در شمال غتبی بستان و گ)وب این ارتفاعات

قتار دارد و دشت چهیال را به تپههای رملی شمال کتاه متصل میک)د (پورگباری. 259 :2232 ،

166

بررسی نقش جغرافیایی در طرحریزی ،اجرا و نتایج عملیات والفجر مقدماتی

 3د  3د پاسگاههای مرزی منطقه فکه د چزابه:
پاسگاه فکه ایتان در انتهای گاده چ)انه  -فکه در یک دشت کامالً باز و مقابل پاسگاه الفکه
عتاق واقع شده است .این پاسگاه در گ شتههای دور ،متزبانی درگه دو و دارای گمتک و محل
تتدد اتباع دو کشور بوده است .سااتمان پاسگاه قبل از گ)

به سبک کاروانستاهای شاه عباسی

و مصالح آن آگت و گل بود .در روز  35شهتیور  2253نیتوهای لشکت  2مکانیزه عتاق که هدفشان
تصتف شهت شوش بود ،به این پاسگاه حمله کتدند و با مدافعین پاسگاه که اک تاً نیتوهای تیپ 26
شیتاز بودند ،مواگه شدند .فتدای آن روز نیتوهای عتاقی دو بار به پاسگاه حمله کتدند که با دفاع
مدافعین پاسگاه ،حمله دشمن ناموفن ماند و چ)د دستگاه تانک دشمن م)هدم شد.
پاسگاه دویت در ک)ار گاده متزی فکه  -چزابه و در  22کیلومتتی گ)وب پاسگاه فکه قتار
دارد و فاصله این پاسگاه تا متز حدود  322متت است .قبل از قتارداد  2365الجزایت ،روداانه
دویت از این نقطه عبور میکتد؛ اما بعد مسیت روداانه را عو

کتدند .این پاسگاه مان)د

پاسگاههای ااووسیه و رشیدیه و صفتیه گزء اولین نقاب تهاگم دشمن بود.
پاسگاه ااووسیه در  7کیلومتتی پاسگاه دویت و ک)ار گاده فکه  -چزابه قتار دارد که در
اولین روزهای گ)

مورد هجوم دشمن قتار گتفت و اشغال شد .در عملیات والفجت مقدماتی ،از

محورهای حمله به دشمن بود .در گتیان تفحص شهدا ،این پاسگاه با محدوده ااتاف آن شاهد
کشف شهدای بسیاری بوده است .مقتل  232شهید فکه در نزدیکی آن قتار دارد.
پاسگاه رشیدیه بین پاسگاه ااووسیه و پاسگاه صفتیه در غتب گاده فکه -چزابه قتار دارد و
فاصله آن تا متز کمتت از  2کیلومتت است .روبتوی این پاسگاه در عتاق ،پاسگاه رشیدیه عتاق قتار
دارد .ارتش عتاق در  35شهتیور  2253قبل از آغاز رسمی گ)

به این پاسگاه حمله کتد .این

پاسگاه و محدوده ااتاف آن یکی از محورهای مهم عملیات والفجت مقدماتی بود.
پاسگاه صفتیه در گ)وب پاسگاه رشیدیه و شمال پاسگاه سوبله و در ک)ار گاده فکه -چزابه
قتار دارد .این م)طقه نیز در اوایل گ)

شاهد مقاومت نیتوهای مستقت در پاسگاه در بتابت دشمن

بع ی بوده است .از نزدیکی پاسگاه صفتیه ،گادهای به سمت چپ م)شعب میشود که بهاتف
گ)گل عمقت و تپههای نبعه میرود و در عملیات والفجت مقدماتی یکی از محورهای اصلی عملیات
بوده است.
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پاسگاه سوبله در شمال ت)

چزابه و در غتب گاده فکه  -چزابه واقع است و فاصله آن تا

بستان  26و نیم کیلومتت ،تا پاسگاه صفتیه  23کیلومتت و تا متز عتاق حدود  25متت است (همان،
. 273
 4د  3د هورالهویزه:
هورالهویزه که به هورالعظیم هم معتوف است ،در غتب م)طقه دشت آزادگان به اول حدود
 65کیلومتت و عت

 92کیلومتت با وسعتی در حدود  2هزار کیلومتت متبع گستتده شده است و از

شمال به ت)گه چزابه و یال گ)وبی هورالس)اف ،از گ)وب به دشت نشوه ،از شتق به دشت آزادگان
و هویزه و از غتب به روداانه دگله و گاده العماره  -بصته محدود میشود .آب روداانههای
دگله ،کتاه نور ،دویت و میمه و بارانهای فصلی ،آن را تغ یه میک)د .هورالهویزه یک مانع
ابیعی بتای تحتکات نظامی محسوب میشود .مهمتتین مجتای اتوگی هورالهویزه کانال
سوئیب است که بهصورت یک آبتاه ابیعی ،آب هور را به اروندرود هدایت میک)د (پورگباری،
. 273 :2232
 5د  3د جنگ) عمقر
گ)گل عمقت در گ)وب ت)گه ذلیجان واقع و از انبوه دراتان گز تشکیل شده است .به دلیل
ارتفاع زیاد دراتان این ناحیه ،در عملیات والفجت مقدماتی ،عمده نیتوهای سپاه هفتم حدید،
قتارگاهها و ب)ههای تدارکاتی اود را در زیت این دراتان احداث کتده بودند .در شب عملیات از
این محل بتای تجهیز ،سازماندهی ،هدایت و پشتیبانی گتدانهای عملک))ده در محور گ)وبی
استفاده شد.
 6د  3د تپه دو قلو
در نزدیکی پاسگاه رشیدیه ،تپههای رملی وگود دارد که به تپه دوقلو مشهورند .ارزش نظامی
این تپهها بتای دشمن به حدی بود که گتداگتد آنها اطوب پداف)دی مستحکمی ایجاد کتده بود.
در عملیات والفجت مقدماتی این تپهها به دست رزم)دگان اسالم افتاد ،ولی به سبب استحکامات و
موانع فتاوان ایجادشده توسال دشمن ،پاکسازی آنها تاک)ون میست نشده است.
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 7د  3د رودخانه دویرج
روداانه دویت از گمله روداانههای فصلی م)طقه است که بیشتت سال ،آب در آن گاری
است و به سبب فصلیبودن ،عت

بستت آن از  222تا  3222متت در نوسان میباشد .این روداانه در

م)طقه فکه به داال ااک عتاق هدایت شده و به هورالهلفل و هورالس)اف میریزد .در مواقع
بارندگی ،اغیان آب روداانه به حدی است که هتچه گلوی آن باشد را با اود میبتد؛ این امت در
عملیات محتم مشکالت اساسی را در پی داشت .پل چم ستی در م)طقه شتهانی و پل یبیا در
م)طقه فکه روی این روداانه احداث شده است .در آغاز گ)

 ،ارتش عتاق گهت عبور

یگانهای لشکت  22زرهی به سمت ت)گه ابوغتیب ،در م)طقه چم ه)دی اقدام به احداث پل روی
دویت نمود که در عقبنشی)ی اود ،آن را م)هدم کتد.
 8د  3د جب) فوقی
در دام)ه غتبی ارتفاعات حمتین ،در حاشیه دشت متزی عتاق ،حد فاصل پاسگاه عتاقی
الحلیله و دشت بزرگان ،تپههایی نسبتاً مجزا دیده میشود که به گبل فوقی معتوف است .این
بل)دیها در اثت فتسایش و آبتفت زیاد بهصورت صخته و ابقات موازی در آمده است .در
عملیات والفجت  ،2دستیابی به این تپهها از اهداف اصلی عملیات بود.
 1د  3د علت انتخاب منطقه عملیات:
بهم)ظور بترسی م)طقه م)اسب بتای عملیات والفجت ،در ستاد قتارگاه متکزی کتبال دو اتح
سپاه در گ)وب و ارتش در شمال م)طقه فکه مطتح شده و مورد بترسی قتار گتفت .سپاه
پاسداران ،م)طقه گ)وب فکه را بتای عملیات بزرگ والفجت به این دلیل پیش)هاد داد که زمینهای
گ)وب فکه ش)زار و رملی بود و میتوانست کمبود نیتوی اودی را به دلیل عدم تصور ارتش
عتاق از امکان هجوم از این ناحیه تا حدی گبتان ک)د .به این تتتیب ،بتتتی توان تسلیحاتی و
تجهیزاتی دشمن تا حدی ا) ی میشد .در اتح مانور قوای اودی ،پیشبی)ی شده بود که یگانها
ه)گام اگتای عملیات با قدرت اصلی و نقاب قوت دشمن مواگه نشوند .فتماندهان ارتش با اتح
سپاه در عملیات والفجت مقدماتی موافن نبودند و ب)ا به دستور ،در پشتیبانی این عملیات وارد شدند.
نیتوی زمی)ی ارتش نیز م)طقه زمینهای شمال فکه را به دلیل عارضهداربودن زمین و
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راحت بودن مانور نیتوهای پیاده در آن ،امکان انهدام قوای دشمن روی ارتفاعات حمتین،
محدودیت مانور نیتوهای زرهی دشمن و همچ)ین تحمیل اال پداف)دی گدید به قوای دشمن در
صحتا و دشت پیش)هاد کتد (عالیی. 502 :2232 ،
سته)

قویدل در گلسه بعد از ظهت  7بهمن  ،2272مشکالت م)طقه عملیات را نداشتن عقبه و

عمنداربودن هدف ع)وان کتد (لطفاهلل زادگان. 952 :2233 ،
به هت حال پا از بترسیها قتار شد ابتدا اتح سپاه با کمک واحدهایی از ارتش به اگتا در
آید .البته پا از اگتای عملیات والفجت مقدماتی ،عملیات والفجت  2نیز در م)طقه پیش)هادی ارتش
انجام شد.
عبدالمحمد رئوفینژاد فتمانده لشکت  6ولیعصت در زمان عملیات در اصوص علت انتخاب
این م)طقه بتای عملیات میگوید« :م)طقهی عملیات والفجت مقدماتی بعد از اگتای عملیات محتم
انتخاب شد .دلیل انتخاب این بود که بعد از چ)د عملیات س)گین در گ)وب ،م ل اتینالقدس،
ثامناالئمه ،بیتالمقدس و مخصوصاً رمضان مشخص گتدید با توگه به حساسیت م)طقهی گ)وب
و آمادگی دشمن ،م)طقه به شکلی قفل شده و امکان اگتای عملیات در ای)جا نیست؛ به همین دلیل
م)طقهی دیگتی انتخاب شد و روی آمادگی و تجهیزات دشمن که حالت نابتابتی با تجهیزات ما
داشت ،بح

شد و به این نتیجه رسیدیم که م)طقهای بتای اگتای عملیات انتخاب ک)یم که سختی

زمین را بپ یتیم و با این کار کم بود تجهیزات را در گ)

با ارتش عتاق گبتان ک)یم .در واقع

گاهای سخت را انتخاب ک)یم تا با غافلگیتکتدن دشمن بتوانیم به موفقیت دست یابیم .به همین
دلیل م)طقه عملیاتی محتم انتخاب شد که عملیات موفقی هم بود .بعد از عملیات محتم احساس
شد که در پایین دست همین محل ،م)طقهای است که دشمن در آنجا حساسیت چ)دانی نشان نداده
است و میتوان از اصل غافلگیتی استفاده کتد؛ به اصوص ای)که نیتوی استقتاری دشمن در این
م)طقه ضعیف و ناچیز است .از اتفی امکان دستتسی به اهداف مهم یا تهدید شهتهایی م ل بصته
و العماره بتای ما وگود دارد .به همین ااات ،پایین دست م)طقه عملیاتی محتم انتخاب گتدید،
یع)ی م)طقه عمومی گ)گل عمقت که از فکه شتوع و تا چزابه ادامه پیدا میکتد» (سالمینژاد:2236 ،
. 30
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او در ادامه میگوید  :با توگه به ای)که گاده آسفالته از سمت بستان به چزابه بود و گاده متزی
هم در همان قسمت وگود داشت و عتاقیها در آنجا حضور داشت)د ،دشمن ایالش از بابت این
م)اان راحت بود .به اور کلی در قسمتهایی که موانعی مان)د باتالق ،تپه رملی و یا آب وگود
داشت ،عتاقیها نسبت به آن م)طقه حساس نبودند .در این م)طقه نیز از چزابه تا نزدیکیهای فکه،
تپههای ماسهای وگود داشت و ما و عتاقیها مطمئن بودیم که هیچکا در این مسیتها تتدد
نمیک)د.
در این م)طقه همچ)ین دراتهای پتاک)دهای وگود داشت که روی نقشه معتوف به گ)گل
عمقت بود .گ)گل عمقت دارای پوشش گیاهی اوبی بود که بخشهایی از آن بتای انجام عملیات
م)اسب بود .بچههای ااالعات با چ)ان ظتافتی کار ش)اسایی را انجام میدادند که عتاقیها از
حضور ما در این م)طقه تا مدتها مطلع نشدند .ما در این م)طقه بکت و دستنخورده میتوانستیم به
راحتی از پوشش بیشهزار آن بتای استتار استفاده ک)یم (همان. 33 ،
 11د  3د طرح مانور عملیات والفجر مقدماتی:
در اتاحی عملیات مقتر شد قوای دو قتارگاه کتبال و نجف بهاتف العماره تک نمای)د .در
متحله اول ،قوای قتارگاه نجف در محور ااووسیه تا رشیده ،حدفاصل اال تا کانالهای آات را
تصتف کتده و در متحله دوم و در ادامه تک ،گ)اح راست تا حاشیه گ)وبی دویت (پشت گاده
آسفالت فک ه و در غتب بزرگتاه و ستپل حلفائیه را تصتف نمای)د .نیتوهای قتارگاه کتبال نیز
میبایست با استفاده از معابت وصولی ،گای پای تصتفشده توسال قتارگاه نجف را تا چزابه ادامه
داده و در پشت کانال پداف)د نمای)د .در متحله دوم ،م)طقه شتق غزیله و شمال هورالهویزه
پاکسازیشده و ستپل غزیله تیمین گتدد .همچ)ین با احداث ااکتیز ،گ)اح قوای کتبال
میبایست تیمین شود تا چ)انچه میموریت قوای نجف در رسیدن به گاده با مشکل مواگه شد،
گ)اح قوای کتبال از تعت

و آسیب دشمن مصون بماند.

درصورتیکه اهداف متاحل اول و دوم عملیات تحقن مییافت ،چ)ین پیشبی)یشده بود که با
بازسازی یگانها و ایجاد شتایال م)اسب و نیز با توگه به وضعیت دشمن ،عملیات در متحله سوم به
سمت العماره ادامه یابد .همچ)ین مقتر شد در م)طقه چیالت و ایب ،تک فتیب انجام شود .لشکت
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 29امام حسین (ع نیز میموریت داشت تا در م)طقه فاو عملیات فتیب انجام دهد.

نقشه  2ا شمای اهداف نیتوهای اودی در عملیات والفجت مقدماتی

 11د  3د شرح عملیات والفجر مقدماتی:
در ساعت  32:22روز  2272/22/26پا از اعالم رمز مبارک یا اهلل ،یا اهلل ،یا اهلل ،عملیات از
پ) ،محور شمال و گ)وب رشیده ،صفتیه و ارتفاعات چتمت و ااک آغاز شد و نیتوها در تاریکی
مطلن شب بهم)ظور پاکسازی میادین مین و شکستن اطوب دفاعی دشمن و را)ه در این اطوب،
پیشتوی اود را آغاز کتدند .وسعت و عمن موانع و استحکامات دشمن و وگود کانالهای متعدد،
ستعت الزم را از نیتوها گتفت .در نتیجه ،اگتچه اال اول دشمن شکسته شد ،اما به دلیل عدم
پاکسازی م)طقه ا درحالیکه تاریکی شب رو به پایان بود ا ابیعی به نظت میرسید که امکان
استقتار کامل وگود نداشته باشد .در واقع ،تاریکی مطلن شب ،عدم الحاق نیتوها و پاکسازی
م)طقه ،عمن و وسعت زیاد میادین مین ،هوشیاری و ااالع قبلی دشمن نسبت به وقوع عملیات،
عوامل بازدارندهای بودند که به عدم تیمین کامل اهداف متحله اول عملیات م)جت شد.
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بهرغم وضعیت موگود ،به ااات موقعیت ااصی که بهتبع آغاز عملیات در میان متدم
ایجادشده بود و از اتفی به دلیل امیدواری مسئولین و نیز تبلیغات سوء دشمن و  ...متحله دوم
عملیات در ساعت  32روز  ،2272/22/32بهم)ظور انهدام نیتو و تجهیزات دشمن آغاز گتدید؛ اما
این بار نیز عدم هماه)گی در نیتوهای عملک))ده و همچ)ین هوشیاری دشمن و احااه او بت
راهکارهای اودی ،مانع از پیشتفت رزم)دگان گتدید.
در این عملیات از ابتدای پیشتوی نیتوهای اودی از نقطه رهایی تا رسیدن به اال دوم دشمن،
بیش از  27نوع مانع از سوی دشمن تعبیه و ایجاد شده بود و یا بهصورت عارضه ابیعی م)طقه
وگود داشت .دشمن با این اقدامات در واقع آنچه را بهصورت تجتبه از عملیاتهای گ شته به
دست آورده بود ،تقتیباً بهصورت کامل در م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی اگتا کتد .ارتش عتاق
سعی داشت با موانع یادشده تا حد امکان در پیشتوی نیتوهای ایتانی تیایت بیاندازد .ازاینرو ،موانع
مزبور بهم)زله زن

اطت و عامل هشدارده)ده محسوب میشد؛ و از اتفی بهاور ابیعی توان

نیتوها را گهت تیمین اهداف در شب میگتفت .عالوه بت این ،گتفتن گ)اح و بهکارگیتی نیتوی
احتیاب ،دو موضوع قابلتوگه بود که در تاکتیکهای دشمن در عملیات والفجت مقدماتی مشاهده
گتدید.
موضوع دیگت ای)که در گ شته نیتوهای هجومی و اصلی دشمن در اال مقدم نبتد حضور
داشت)د و بهاور ابیعی در معت

آسیبپ یتی نیتوهای مهاگم بودند؛ لیکن در این عملیات نظت به

ای)که دشمن شکستن اال را بتای اود مفتو

میدانست ،نیتوهای هجومیاش را در احتیاب قتار

داد و با گ اردن نیتوهای پداف)دی در اال و عمنبخشیدن به میادین مین و ایجاد موانع دیگت ،عمالً
سعی بت این داشت که پا از گتفتن توان نیتوهای مهاگم با واردکتدن نیتوهای اصلی اود،
م)اان تصتفشده را باز پا گیتد.
اگتچه در این عملیات پاسگاههای ایتانی سوبله ،صفتیه ،رشیده و ااوسیه آزاد شد و
پاسگاههای عتاقی وهب ،کارمه و صفتیه به تصتف رزم)دگان درآمد و  232نفت از نظامیان عتاقی
نیز اسیت شدند ،اما این عملیات به اهداف اود نتسید .پشتیبانی هوایی رزم)دگان اسالم در عملیات
بسیار ضعیف بود و در عو

نیتوی هوایی عتاق بهاور متتب مواضع و متاکز نیتوهای ایتانی را

بمباران میکتد .آموزش نیتوهای رزم)ده ضعیف بود و بتای از یگانها تجتبه کافی گ)گی
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نداشت)د .م)افقین هم در م)طقه فعال و در گمعآوری استای ایتانی به ارتش عتاق کمک میکتدند.
در این عملیات حدود  722نفت از رزم)دگان اسالم شهید و  3522نفت مجتوح و  3522نفت نیز مفقود
شده و یا به اسارت دشمن درآمدند 95 .تانک یا اودرو نیز از دست رفت (هاشمی رفس)جانی،
. 302 :2202
تصور اتاحان عملیات بت این بود که حمله از اتین زمینهای رملی در گ)وب فکه موگب
غافلگیتی یگانهای ارتش عتاق اواهد شد؛ اما در عمل چ)ین اتفاقی نیفتاد ،زیتا استفاده از
زمینهای رملی در عملیات اتینالقدس ،ارتش عتاق را نسبت به این نوع م)اان حساس و با
تاکتیک ایتان آش)ا کتده بود .معموالً استفاده از هت نوع غافلگیتی در گ)

 ،فقال یکبار کاربتد

دارد .از سوی دیگت در اتح مانور عملیات والفجت مقدماتی ،یگانها بایستی فاصله نسبتاً زیاد اود
با قوای دشمن را بهصورت ستونی و نفوذی تا م)طقه هجوم راهپیمایی میکتدند .این م)طقه رملی و
عبور از آن بتای نیتوی پیاده بسیار سخت و ااقتفتسا بود.

 4د پیشینه پژوهش
گستجوی دقین و بسیار در م)ابع و پایگاههای معتبت مقاالت نشان داد که متیسفانه تاک)ون هیچ
مقاله علمی در اصوص عملیات والفجت مقدماتی به نگارش درنیامده است؛ چه بسا ای)که محققی
درباره نقش عوامل گغتافیایی در این عملیات ،تحقین کتده باشد .ت)ها چ)د کتاب که تعداد آنها
کمتت از انگشتان یک دست است ،به این عملیات پتدااتهاند .اگتچه بهاور االصه در البهالی
اک ت کتابهای متبوب به عملیاتها ،به این عملیات ت)ها بهقدر تاریخ ،مکان و شتح آن پتدااته
شده است .با این حال ،به چ)د مورد پژوهش در این اصوص اشاره میشود.
علیتضا لطفاهلل زادگان ( 2233در کتاب بیست و سوم روزشمار گ)

ایتان و عتاق بهاور

مبسوب به بیان حوادث و وقایع اول دی تا  22بهمن  2272پتدااته است .در این بین ،حوادث و
وقایع متبوب به روزهای ش)اسایی ،اتحریزی و اگتای این عملیات از اوایل بهمن ماه  2272تا
اواات این ماه آورده شده است .مقدمه  37صفحهای این کتاب به شتح عملیات و بازتاب آن
پتدااته است .نویس)ده در تهیه این کتاب در بخش متبوب به عملیات والفجت مقدماتی از نتای،
تحقیقات میدانی و گزارشهای تدوینشده راویان متکز مطالعات و تحقیقات گ)
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مختلف تصمیمگیتی و اگتا در قتارگاه متکزی و قتارگاههای تابعه و یگانهای عملک))ده در
ک)ار فتماندهان حضور داشتهاند ،بهته گتفته است.
عبدالتضا سالمینژاد ( 2236در کتابی با ع)وان «نبتد در رملهای گ)گل عمقت» به اور مبسوب
حضور لشکت  6ولیعصت (ع ،در عملیات والفجت مقدماتی را بتگسته کتده است .این کتاب در
شش فصل ،پا از نگاه کلی به عملیات والفجت مقدماتی ،به بیان گزارش آمادهسازی و استقتار
لشکت  6ولیعصت بتای اگتای عملیات ،گزارش عملیات ،گزارش تیپ یک پیاده این لشکت،
گزارش تیپ دوم پیاده و گزارش یگان زرهی لشکت در این عملیات پتدااته است .شیوه نویس)ده
در این کتاب ،مصاحبه با فتماندهان و مسئولین لشکت  6ولیعصت (ع ،میباشد.
همانگونه که اشاره شد تاک)ون هیچ پژوهش مستقلی در باب موضوع این مقاله به عملیات
والفجت مقدماتی نپتدااته است .از این حی

میتوان ادعا کتد که پژوهش حاضت در انتخاب

موضوع و تحلیل آن م)حصتبهفتد است.

 5د روش تحقیق:
روش اگتای این تحقین ،توصیفی -تحلیلی میباشد .با این روش ،دادهها و ااالعات مورد نیاز
از ک)کاش در کتابها و مقاالت موگود در کتابخانهها و سایتهای ای)تتنتی معتبت و نیز م)ابع و
گزارشهای م)تشتشده توسال متاکز تحقیقاتی متتبال مان)د متکز اس)اد و تحقیقات دفاع مقدس
گتدآوری شد .همچ)ین نقشههای توپوگتافی م)طقه تهیه و با استفاده از آن نقشهها و دادههای
گتدآوری شده موضوع تحقین مورد تحلیل قتار گتفت.

 6د یافتههای تحقیق
 1د  6د بررسی جغرافیایی منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی:
 1د  1د  6د موقعیت جغرافیایی منطقه عملیات:
همانگونه که گفته شد این عملیات در م)طقه فکه انجام شد .فکه ،م)طقهای است بیابانی در
شمال غتبی اوزستان و گ)وب شتقی استان ایالم .م)طقه فکه ،از گ)وب به چزابه و شهت بستان ،از
شتق به میشداغ و رقابیه ،از شمال غتب به عین اوش و شهت موسیان ،از شمال شتق به چ)انه،
بتغازه و سپا به شهت شوش و از غتب به استان العماره عتاق م)تهی میگتدد .اول و عت
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گغتافیایی م)طقه عمومی فکه از  22درگه و  59دقیقه شمالی تا  23درگه و  25دقیقه شمالی و 96
درگه و  35دقیقه شتقی تا  96درگه و  55دقیقه شتقی امتداد دارد .ارتفاع آن از  2تا  292متت از
گ)وب به شمال ،گستتده است (پوراحمد. 20 :2232 ،
فکه به دو بخش شمالی و گ)وبی تقسیم میشود .بخش گ)وبی آن گزء استان اوزستان و
شهتستان دشت آزادگان محسوب میشود ،بخش شمالی آن گزء استان ایالم و از توابع شهتستان
دهلتان میباشد.
م)طقه فکه ،رملی و ستزمین شنهای روان است ،در بخش گ)وبی آن رمل و شنهای روان
بیشتت است؛ بهگونهای که حتکتکتدن روی آن بسیار سخت و ااقت فتسا است .ااک فکه
شمالی سختتت است و در بخشهایی از آن ،ااکهای رس و ااکهای قابل کشت وگود دارد.
بارندگی در فکه بسیار کم است ،بهگونهای که اک ت م)اان آن اشک و بی آب و علف است؛ در
م)طقه فکه گ)وبی ،تعداد روستاها به تعداد انگشتان دستان هم نمیرسد و ت)ها عدهای از عشایت در
آن زندگی میک))د .در م)طقه فکه شمالی به علت وگود روداانه دویت و بارانهای فصلی،
روستاهای معدودی وگود دارد و م)طقه قابل تحملتتی میباشد.
 2د  1د  6د ارتفاعات و عوارض شمال منطقه عملیاتی:
بهاورکلی ارتفاعات موگود در استان اوزستان دارای قلل و ارتفاعات زیادی نیست .این
ارتفاعات به دو قسمت متکزی و متزی تقسیم میشود .م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی در
ارتفاعات متزی واقع شده است .بتای از زمینش)اسان و گغتافیدانان معتقدند که این م)طقه از
نظت توپوگتافی فاقد چیناوردگی مهمی میباشد .مهمتتین عارضه توپوگتافی این م)طقه که از
نظت نظامی نیز دارای اهمیت میباشد ،وگود کوههای حمتین و فوقی در شمال غتبی آن و نیز
تپههای رملی و ش)ی در قسمت شتقی این م)طقه است .ارتفاعات حمتین دارای قلههای مجزا از هم
بوده و درههای نسبتاً عمیقی در آن وگود دارد که حاصل فتسایش آبی و سیالبهای زمستانه
میباش)د (رمضانی . 63 :2202 ،ارتفاعات «حمتین» در این ناحیه به نحوی گستتش یافته است که
اال متز از «فکه» در گ)وب این ارتفاعات تا محل عبور روداانه «میمه» از ایتان به عتاق در میان
آن عبور میک)د .این ارتفاعات در گ)وب غتبی «موسیان» ،حداک ت  922متت و در م)طقهی «ربوب»
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به سمت «فکه» حدود  252متت ارتفاع دارد.
ارتفاعات گبل فوقی ارتفاعات محدودی است که در شمال م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی
واقع شده است و اک ت قسمتهای آن در ااک عتاق ادامه دارد و ادامه آن به ارتفاعات حمتین
محدود میگتدد.
 3د  1د  6د رم)ها یا تپههای شنی:
یکی از ویژگیهای مهم م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی ،وگود تپههای ش)ی یا همان رملها
است .این عارضه ابیعی از گمله رسوبات عهد حاضت است که در سطح تقتیباً وسیعی،
قسمتهایی از سطح م)طقه اوزستان بهاصوص م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی را پوشش داده
است .این رسوبات چون توسال بادها گابهگا میشوند ،عموماً دارای قدرت تحتک فتاوان بوده و
به همین دلیل مشکالت و دشواریهای زیادی بتای متاکز تجمع انسانی به وگود میآورند .به اور
کلی ،م)شاء این رملها از تختیب مکانیکی و فتسایش بادی ماسههای حملشده به این م)طقه
میباشد .این ذرات اک تاً به صورت چ)دضلعیهایی با زوایههای ت)د است (کتیمی. 252 :2230 ،
از نظت متفولوژیکی ،زمینهای م)طقه فکه از گ)ا رسوبات رس ،سیلت و شن میباش)د که غالباً
تحت فتسایش آبی و بادی قتار میگیتند .از مشخصات ااک این اراضی ،وگود ااکهای
رسوبی شور با بافت درشت و ااکهای کالوویال و ریگوسل میباشد که در تقسیمب)دی ااک به
روش فائو ،از ااکهای عمین با بافت متوسال تا س)گین میباش)د و از آبتفتهای گوان شکل
گتفتهاند .ااکهای این م)طقه ،شور و دارای امالح محلول زیاد و بدون سااتمان فیزیکی است
(رمضانی. 63 :2202 ،
تپههای رملی در م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی از محدوده ت)گه چزابه تا پاسگاه فکه گستتده
شدهاند .وگود باد سالیانه غتبی شتقی در این م)طقه ،سبب گابهگایی این تپههای ماسهای از غتب
به شتق میشود .بتابت محاسبات انجامشده ،اگت اتح ت بیت ماسههای روان در این م)اان اگتا
نشود ،این تپهها با همة عظمت ،سالیانه  3سانتیمتت گابهگا اواه)د شد.
 4د  1د  6د پوشش گیاهی منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی:
از لحاظ پوشش گیاهی ،این م)طقه فقیت و فاقد ت)وع گیاهی بوده و قسمت اعظم این م)طقه
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دارای پوشش گیاهی علفخواری و گیاهانی از نوع «داز» میباشد .گاهی تک دراتان گز به
صورت پتاک)ده در این م)طقه دیده میشود .در گ)وب ت)گه ذلیجان ،م)طقهای از انبوه دراتان گز
دیده میشود که به گ)گل عمقت شهتت دارد.
 5د  1د  6د شبکه آبهای منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی:
مهمتتین شبکه آبی که در م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی گتیان دارد ،روداانه دویت
میباشد .روداانه دویت در  2کیلومتتی شمال غتبی فکه واقع شده است .این روداانه از
کوههای کبیتکوه در شمال شتق دهلتان ستچشمه گتفته و پا از گمعآوری آبهای م)طقه
وسیعی از غتب کشور ،از ایتان اار شده و وارد ااک عتاق میگتدد .این روداانه پا از
عبور از بخشهای موسیان و آبدانان وارد م)طقه فکه شده و قسمتی از متز دو کشور ایتان و عتاق
را تشکیل داده و سپا وارد ااک عتاق میگتدد .اول این روداانه حدود  322کیلومتت بوده و
وسعت حوضه آبتیز آن  3992کیلومتت متبع میباشد .این روداانه گتیان دائمی داشته و دارای
آبی شور با سیالبهای شدید میباشد .آبدهی متوسال روداانه دویت  5/20متت مکعب در ثانیه
است (رزمآرا. 30 :2232 ،
 6د  1د  6د اقلیم منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی:
آبوهوای م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی ،بیابانی ،گتم و اشک است .در چ)ین م)طقهای،
تبخیت سالیانه بیشتت از بارش بوده و به همین دلیل ،ت)وع بیولوژی در آن محدود میشود .متوسال
بارش سالیانه در م)اان اشک بین  222تا  352میلیمتت است (کتیمی. 62 :2230 ،
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نقشه  3ا شمای گغتافیای ابیعی م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی

 7د  1د  6د جغرافیای انسانی اعوام) دستساز منطقه عملیاتی والفجر
مقدماتی:
در این پژوهش از گغتافیای انسانی و یا همان عوامل دستساز م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی
به ع)وان موانع یاد شده است .بهاور کلی ،هت نوع عارضه زمی)ی ،حالت ااص از ااک ،آبوهوا
یا اشیاء سااتگی غیت از قدرت آتش که به م)ظور ااتالل در حتکت ،نفوذ و پیشتوی دشمن مورد
استفاده قتار میگیتد ،مانع نامیده میشود (ااهتی. 292 :2200 ،
در پی شکستهای عتاق در عملیاتهای قبل از عملیات والفجت مقدماتی ،ارتش بع

با

دستکاری در گغتافیای ابیعی م)طقه ،موانع مص)وعی بسیاری را در این م)طقه ایجاد کتد .میادین
مین گستتده ،انواع سیمهای ااردار و کانال ،بخشی از این موانع مص)وعی میباشد.
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مهمتتین عارضه دستساز م)طقه ،حفت سه کانال توسال عتاق در م)طقه بود .کانال اول که در
فاصله  622متتی از تپه دو قلو حفت شده بود ،حدود یکصد کیلومتت (از شتهانی تا چزابه اول
داشت 7 .متت عت

و  9متت عمن داشت .در زمان بارندگی به دلیل رُسیبودن ااک کف کانالها،

گِل گمع شده و بعد از مدت کوتاهی تبدیل به لجن میشد .در بعضی از قسمتهای کانال ،حدود
نیم متت آب و لجن وگود داشت.

نقشه  2ا شمای عوار

مص)وعی ایجادشده در عملیات والفجت مقدماتی
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 2د  6د تحلی) عوام) جغرافیایی مؤثر در عملیات والفجر مقدماتی
تحلیل مکانی در همه ابعادش ،مهمتتین موضوع در علم گغتافیا است .چ)ین تحلیلی میتواند
در اک ت رشتهها و دانشها ،نقش کاربتدی ایفا ک)د .از گمله این رشتهها که نیاز ضتوری به تحلیل
مکانی دارد ،گغتافیای نظامی میباشد؛ زیتا تمام اعمال و اتحهای نظامی در بستت مکان صورت
میگیتد و ش)اات پدیدههای گغتافیایی در انجام هتگونه اتح و عملیات نظامی مهمتتین نقش را
ایفا میک)د.
عوامل گغتافیایی و نحوه پتاک)دگی عوار

گغتافیایی از گمله وگود کوهها ،درهها ،اقلیم،

نوع ااک و پوشش گیاهی و موقعیت گغتافیایی م)طقه ،هتکدام به صورت فتدی و در ارتباب با
هم در نحوه حتکت نیتوها و چگونگی عملیات ،مهمتتین نقش را ایفا میک))د .به همین گهت
اتاحان نظامی و فتماندهان هت عملیات باید آش)ایی کاملی با م)طقه و عوار

و گغتافیای مکان

عملیات داشته باش)د؛ زیتا ت)ها با آگاهی از این امت میتواند با تحمل کمتتین اسارات و تلفات به
هدف مورد نظت رسید.
در عملیات والفجت مقدماتی نیز همان)د سایت عملیاتهای نظامی ،مهمتتین مسئله در میان
فتماندهان نظامی عملیات ،ش)اسایی دقین عوار

و پدیدههای گغتافیایی م)طقه عملیات بود.

 1د  2د  6د اثر عوام) مورفولژیک و جغرافیای طبیعی روی عملیات:
همانطور که اشاره شد یکی از مهمتتین پوششهای گیاهی م)طقه عملیات ،وگود گیاهان گز
در م)طقهای موسوم به گ)گل عمقت بود .در عملیات والفجت مقدماتی ،رزم)دگان درمانگاه
صحتایی ،قتارگاه و ب)ههای تدارکاتی اود را در پ)اه این دراتان احداث کتده بودند و در شب
عملیات از این محل بتای تجهیز ،سازماندهی ،هدایت و پشتیبانی گتدانهای عملک))ده در محور
گ)وبی استفاده میکتدند .نیتوهای گهاد سازندگی بتای تسهیل تتدد به دشتهای شتق فکه ،به
ساات گادهای با تتاورس و صفحههای فلزی مشبک از میان این گ)گل تا پاسگاههای متزی
صفتیه و رشیدیه اقدام کتدند که به علت کمبود امکانات ناتمام ماند.
ااک م)طقه به دلیل رملیبودن و گابهگایی رملها ،بیشتتین چالش و مشکل را بتای
رزم)دگان اسالم در ش)اسایی و زمان اگتای عملیات ایجاد کتده بود.
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زمین ناپایدار م)طقه عملیاتی که ستشار از شنهای روان بود ،معضالت مختلفی را بتای
نیتوهای ااالعات که وظیفه ش)اسایی م)طقه را بتعهده داشت)د ،پیش رو گ اشت .بهمریختن نظام
میادین مین چ)د ساله و گابهگاییهای مینهای کارگ اریشده توسال دشمن ،از بینرفتن گادههای
روستایی ،تغییتات ستیع گوی ،حتکت ت)د ریزگتدها و مهآلودشدن ناگهانی هوا ،بارانهای ت)د
گ)وب و مشکلنمودن تتدد در مسیتها از گمله آنها بودند .عدم امکان حفت س)گت و بتپاکتدن
چادر به گای آن ،از چالشیتتین موضوعاتی بود که اطت لو رفتن میموریت ش)اسایی و حساسیت
دشمن را نیز به دنبال داشت.
یکی از نیتوهای ش)اسایی در کتاب نبتد در رملهای گ)گل عمقت در اصوص مشکالت
عدیده فتاروی ش)اسایی م)طقه فوق میگوید« :زمین ناپایدار م)طقه عملیاتی که ستشار از شنهای
روان بود ،معضالت مختلفی را بتای نیتوهای ااالعات که وظیفه ش)اسایی م)طقه را بتعهده
داشت)د ،پیش رو گ اشت .بهمریختن نظام میادین مین چ)د ساله و گابهگاییهای مینهای
کارگ اریشده توسال دشمن ،از بینرفتن گادههای روستایی ،تغییتات ستیع گوی ،حتکت ت)د
ریزگتدها و مهآلودشدن ناگهانی هوا ،بارانهای ت)د گ)وب و مشکلنمودن تتدد در مسیتها از
گمله آنها بودند .عدم امکان حفت س)گت و بتپاکتدن چادر بهگای آن ،از چالشیتتین موضوعاتی
بود که اطت لو رفتن میموریت ش)اسایی و حساسیت دشمن را نیز به دنبال داشت»(سالمینژاد،
. 96 :2236
وی ادامه میدهد که« :یکی از مشکالت ما رملیبودن زمین بود ،چه وقتی سواره بودیم و چه
پیاده .ابتدا با موتور ،هت  32 ،22متت که میرفتیم زمین میاوردیم؛ چتخ گلوی موتور ایلی ستیع
در رمل فتو میرفت و موتور را واژگون میکتد؛ اما بعدها یاد گتفتیم که باید فتمان را محکم
بگیتیم و گاز بدهیم .اگت کمی توقف میکتدیم ،چتخ گلو توی رملها فتو میرفت .این تجتبه را
به دیگتان هم انتقال دادیم و کمکم بتایمان عادی شد .دو میدان مین با مینهای ایلی زیاد توی
م)طقه بود که مشخص نبودند ،چون رملها رویشان را پوشانده بودند» (همان .
در ه)گام باد و اوفان و باران ،مشکالت ش)اسایی م)طقه صدچ)دان میشد .غالمتضا کا به
ع)وان مسئول اتح و عملیات لشکت  6ولیعصت در زمان عملیات میگوید :در این عملیات ،این
اولین بار بود که در زمینهای رملی باید عملیات انجام میدادیم ،عملیاتهای پیشین همگی در
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زمینهای ااکی و محکم بودند .از اتفی چون زمین ناپایدار بود و نمیشد در آن س)گت زد ،همه
نیتوها در چادر مستقت میشدند؛ هتچ)د از نظت نظامی کار صحیحی نبود و امکان عکابتداری
هوایی توسال دشمن زیاد بود .مشکل دیگت ،رملیبودن زمین و اطتپ یتی ه)گام عبور از میادین
مین بود؛ چتا که مینها همتاه شنهای روان ،گابهگا شده بودند .ما عالوه بت مهارت در حتکت در
ش)زار ،باید فکتی هم بتای ا) یسازی و یافتن مینها در مسیت حتکتمان میکتدیم.
ما در گزارشهای اود اوضاع گوی را هم مینوشتیم که امتوز هوا ابتی بود ،بارانزا بود ،باد
همتاه با ریزگتد و حتی شن بود ،هوا مهآلود یا ااکآلود بود و اگازه دید را به ما نمیداد و . ...به
هت حال گو و هواش)اسی موضوعی بود که باید توسال واحد ااالعات مورد توگه قتار میگتفت و
واحدهای متبواه را در گتیان آن میگ اشت (همان. 93 ،
یکی دیگت از نیتوهای ش)اسایی م)طقه ،بتای از اصوصیات م)طقه را چ)ین بتشمتده است:
م)طقه عمومی گ)گل عمقت در ماههایی از سال ،شتایال ااصی داشت که بهااتصار به مواردی
از آنها اشاره میک)م.
 -2فاصله مقت استقتار تا اطوب دشمن ایلی زیاد بود و امکان استفاده از وسایل نقلیه ایلی
محدود بود ،چون تتدد وسایل نقلیه باع

هوشیاری دشمن میشد .از اتفی گاده م)اسب نیز در

آن فاصله نبود.
 -3در ماههای دی و بهمن سال  ،2272هوا بسیار ستد بود و دما به زیت صفت میرسید ،بهاوری
که اغلب موگب یخزدگی آبهای سطحی میشد.
 -2ااک م)طقه رملی بود و حتکت روی آن در مسافتهای اوالنی چه بهصورت پیاده و چه
با موتورسیکلت مشکل بود.
 -9شبهای غیت مهتابی و ابتی ،هوا به قدری تاریک میشد که نفتات مجبور بودند با فاصله
بسیار کم از همدیگت حتکت ک))د ،بهاوری که بعضی مواقع با توقف نفت گلویی ،نفت پشت ست با
او بتاورد میکتد (همان. 52 ،
دشتبودن م)طقه عملیاتی نیز اگتچه فتصت بسیار اوبی بتای تشخیص بهه)گام هواپیماهای
دشمن و انجام عکاالعمل م)اسب از اتف نیتوهای ایتانی فتاهم کتده بود ،اما آسیبپ یتی
رزم)دگان اسالم را در این عملیات زیاد کتده بود.
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شده بود تا از زرهی بتای عملیات ،استفاده درست و م)اسبی

گغتافیای ابیعی م)طقه باع

نشود .عمن میدان نبتد ،سختی پیادهروی  23کیلومتتی نیتوهای پیاده در رمل و تالش بتای استفاده
حداک تی از زمان به م)ظور فتح مواضع تعیینشده قبل از روش)ایی صبح از گمله دالیلی بودند که
فتماندهان و حتی فتمانده و نیتوهای تیپ زرهی را به چالش کشید .از گمله موضوعات چالشی،
آش)ایی اندک ران)دههای اودروهای زرهی با محور عملیاتی لشکت ،کمبود تجهیزات زرهی و
فتسودهبودن آنها که عموماً غ)یمتی بودند ،مخااتهبودن حمل بیش از ظتفیت نفتات بت باالی
نفتبتها ،حجیم و مشخصبودن هدف بتای توپخانه و آر پی گی زنهای دشمن ،سختی ک)تتل و
هدایت تعداد زیادی تجهیزات زرهی به دلیل پتاک)دگی آنها در دشت ،نداشتن تجتبه کافی و
گدیدبودن این نوع عملیات سوار زرهی -که بتای اولین بار صورت میگتفت -و مسائلی از این
دست بودند .عالوه بت آن در صح)ه عمل ،حتکت ت)د نفتبتها روی رملها ،باع

گتد و ااک

شدید و در نتیجه کمکتدن دید نفتبتهای عقبتت و سبب سقوب بتای از آنها در کانالهای
دشمن گتدید.
ستدار کوسهچی با یادآوری اااتات اود در این مورد میگوید« :از مهمتتین دالیل استفاده
از زرهی که بتای اولین بار به صورت همزمان با گتدانهای پیاده و بتای انتقال نیتوها در رمل و
در شب استفاده میشد؛ در واقع دستتسی به م)طقه بصته بود که بعد از عملیات بیتالمقدس به هی،
وگه امکان دستتسی به آن وگود نداشت؛ چتا که دشمن با ایجاد ااکتیز م ل ی شکل و موانع
متعدد و استحکامات قابلتوگه توانست از نفوذ و حتکت نیتوهای اودی گلوگیتی ک)د .ل ا بتای
دورزدن دشمن و موانع او ،این م)طقه انتخاب شده بود .لیکن الزمه این حتکت ،تصتف پل غزیله
و پایگاههای متزی سابله ،رشیدیه ،وهب ،صفتیه و چ)د پاسگاه دیگت و رسیدن به م)طقه العماره
بود .ل ا حتکت نیتو از م)طقه رهایی تا اولین موانع و اطوب پداف)دی دشمن ،حدود  0تا 22
کیلومتت پیادهروی در زمینهای رملی بود که حتکت در اینگونه زمینها نیتوها را چ)د بتابت استه
میک)د»(سالمینژاد. 227 :2236 ،
عبدالمحمد کوچک ،گانشین ستاد یکی از لشکتهای عملک))ده در عملیات والفجت مقدمانی
با اشاره به این موضوع میگوید« :در یکی از گلسات فتماندهی ،اتح عملیاتی لشکت و چگونگی
واردشدن گتدانها مورد بح

قتار گتفت .م)طقه عمومی عملیات ،ماسهای بود و از اتفی فاصله
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اال اودی تا اال دشمن نزدیک  3کیلومتت بود .عالوه بت این ،ما اهدافی را در عمن باید تصتف
میکتدیم؛ یع)ی چیزی حدود  25کیلومتت در متحله اول باید پیشتوی میکتدیم .گ)ا زمین به
دلیل ماسهایبودن ،بتای حتکت نیتوهای پیاده استهک))ده بود ،در عین حال آنها باید از میادین
مین وسیع و چ)دین کانال هم عبور میکتدند .به همین دالیل تصمیم گتفته شد در شب عملیات،
نیتوها مسیت را به وسیله تانک و نفتبت ای ک))د .ل ا بتای اولین بار به نیتوها آموزش سوار و
پیادهشدن از تانک و نفتبت داده شد .ولی با اینحال اولین تجتبه ما در سوار زرهی محسوب میشد.
بتادر علی نوری ،از فتماندهان زرهی در گلسه ک)ار من نشسته بود و دائم میگفت :این کار
اشتباهی است و نمیتوان از ادوات زرهی بتای حمل نیتو استفاده کتد ،ولی گتأت عل)یکتدن
اظهارات اود را نداشت و یقی)اً اگت هم مطتح میکتد ،مورد پ یتش قتار نمیگتفت ،چون غالب
فتماندهان و مسئوالن با استفاده از ادوات زرهی در شب موافن بودند»(همان .
 2د  2د  6د اثر جغرافیای انسانی اعوام) دستساز روی عملیات:
همانگونه که گ شت ،ارتش بع

عتاق با کمک مستشاران اارگی اود ،زمین م)طقه را

دستکاری کتده و به انواع موانع مسلح کتده بود .گفته میشود دشمن بتای اولین بار از آغاز
گ)

تا عملیات والفجت مقدماتی ،در م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی بیش از  27رده مانع ،بتای

متوقفکتدن یا اتالف وقت رزم)دگان اسالم کار گ اشته تا مانع از سقوب اطوب دفاعی اود
گتدد .از این میان ،شاید مهمتتین آنها کانال زوگی بودند که با عمین و عتیضکتدن آنها و
گستتدن سیم ااردار ،موانع اورشیدی و انواع مین در کف آنها ،امیدوار بود که عبور از آنها
بتای رزم)دگان اسالم غیتممکن شود؛ اما رزم)دگان گتدانهای االشکن با همتاه بتدن
نتدبانهای چوبی با ارتفاع دلخواه تالش داشت)د بت این مانع مص)وعی سدک))ده فائن آی)د .گفت)ی
است که ارتش عتاق در این م)طقه 2 ،کانال ستاستی و موازی موسوم به کانال اول ،کانال دوم و
کانال کشاورزی احداث کتده بود .کانال های اول و دوم به فاصله یک کیلومتت از یکدیگت و
دارای عت

 5متت و عمن بیش از  3متت بودند و از چزابه آغاز و تا شهتک ایب ادامه داشت)د.

ارتش عتاق ،درون این کانالها را با سیم ااردار و مینهای نام)ظم مسلح کتده بود .کانال
کشاورزی که کانالی قدیمی و در دو اتف آن ااکتیز احداث شده بود ،از شمال م)طقه در عتاق
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آغاز شده و پا از  32کیلومتت به هورالهویزه وصل میشد .عت

کانال  22متت و عمن آن  5متت

بود (لطفاهلل زادگان. 33 :2233 ،
فتمانده لشکت  6ولیعصت در این اصوص میگوید« :عتاقیها کانال بسیار بزرگی را با عمن و
عت

زیاد در م)طقه عملیات ایجاد کتده بودند که پلی روی آن نبود ،یع)ی هیچ راهی بتای عبور

از آن وگود نداشت .بچههای ااالعات بتای ورود به کانال نتدبان میبتدند و با قتاردادن نتدبان
پایین میرفت)د و سپا نتدبان را در آن اتف کانال میگ اشت)د و باال میرفت)د و م)طقه دشمن را
ش)اسایی میکتدند .نیتوهای ااالعاتی به ما گزارش دادند که عتاق اقدام به ایجاد مواضع و موانعی
در مکانهایی کتده که بچه ها از قبل بتای نفوذ به عتاقیها ش)اسایی کتده بودند .درون این کانال
بزرگ را هم سیم ااردار زده و میدان مین ایجاد کتده است ،همچ)ین دشمن اطوب پداف)دی زده
و مواضع محکمی ایجاد کتده است» (سالمینژاد. 223 :2236 ،

شکل  2ا تصویتی از یکی از موانع مص)وعی در عملیات والفجت مقدماتی
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 7د نتیجهگیری و پیشنهادات
ش)اات پدیدههای گغتافیایی در انجام هتگونه اتح و عملیات نظامی ،مهمتتین نقش را ایفا
میک)د .عوامل گغتافیایی و نحوه پتاک)دگی عوار گغتافیایی از گمله وگود کوهها ،درهها،
اقلیم ،نوع ااک و پوشش گیاهی و موقعیت گغتافیایی م)طقه هتکدام به صورت فتدی و در
ارتباب با هم در نحوه حتکت نیتوها و چگونگی عملیات ،مهمتتین نقش را ایفا میک))د .به همین
گهت ،اتاحان نظامی و فتماندهان هت عملیات باید آش)ایی کاملی با م)طقه و عوار و گغتافیای
مکان عملیات داشته باش)د؛ زیتا ت)ها با آگاهی از این امت میتوان)د با تحمل کمتتین اسارات و
تلفات به هدف مورد نظت رسید.
در عملیات والفجت مقدماتی نیز همان)د سایت عملیاتهای نظامی ،مهمتتین مسئله در میان
فتماندهان نظامی عملیات ،ش)اسایی دقین عوار و پدیدههای گغتافیایی م)طقه عملیات بود .در
پاسخ به سسال اصلی پژوهش که عوامل گغتافیایی چه نقشی در اتحریزی ،اگتا و نتای ،عملیات
والفجت مقدماتی داشته است؟ میتوان گفت که در این عملیات ،بهرغم ش)اساییهای گستتده و
دقین زمین و عوار گغتافیایی م)طقه ،عوامل مص)وعی و ایجاد موانع گستتده ارتش بع عتاق،
در نتسیدن این عملیات به هدف مورد نظت موثت بوده است.
از نظت ارتفاعات ،م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی در ارتفاعات متزی استان اوزستان واقع
شده است .مهمتتین عارضه توپوگتافی این م)طقه که از نظت نظامی نیز دارای اهمیت میباشد،
وگود کوههای حمتین و فوقی در شمال غتبی آن و نیز تپههای رملی و ش)ی در قسمت شتقی این
م)طقه است .ارتفاعات گبل فوقی ،ارتفاعات محدودی است که در شمال م)طقه عملیاتی والفجت
مقدماتی واقع شده است و اک ت قسمتهای آن در ااک عتاق ادامه دارد و ادامه آن به ارتفاعات
حمتین محدود میگتدد.
یکی دیگت از ویژگیهای مهم م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی ،وگود تپههای ش)ی یا همان
رملها است .تپههای رملی در م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی از محدوده ت)گه چزابه تا پاسگاه فکه
گستتده شدهاند.
از لحاظ پوشش گیاهی ،این م)طقه فقیت و فاقد ت)وع گیاهی بوده و قسمت اعظم این م)طقه
دارای پوشش گیاهی علفخواری و گیاهانی از نوع «داز» میباشد .گاهی تک دراتان گز به
صورت پتاک)ده در این م)طقه دیده میشود .در گ)وب ت)گه ذلیجان ،م)طقهای از انبوه دراتان گز
دیده میشود که به گ)گل عمقت شهتت دارد.
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مهمتتین شبکه آبی که در م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی گتیان دارد ،روداانه دویت
میباشد .روداانه دویت در  2کیلومتتی شمال غتبی فکه واقع شده است .این روداانه از
کوههای کبیت کوه در شمال شتق دهلتان ستچشمه گتفته و پا از گمعآوری آبهای م)طقه
وسیعی از غتب کشور از ایتان اار شده و وارد ااک عتاق میگتدد.
مهمتتین عارضه مص)وعی م)طقه ،حفت سه کانال توسال عتاق در م)طقه بود .کانال اول که در
فاصله  622متتی از تپه دو قلو حفت شده بود ،حدود یکصد کیلومتت (از شتهانی تا چزابه اول
داشت 7 .متت عت

و  9متت عمن داشت .در زمان بارندگی به دلیل رسیبودن ااک کف کانال

ها ،گل گمع شده و بعد از مدت کوتاهی تبدیل به لجن میشد .در بعضی از قسمتهای کانال،
حدود نیم متت آب و لجن وگود داشت.
یکی از مهمتتین پوششهای گیاهی م)طقه عملیات ،وگود گیاهان گز در م)طقهای موسوم به
گ)گل عمقت بود .در عملیات والفجت مقدماتی ،رزم)دگان ،درمانگاه صحتایی ،قتارگاه و ب)ههای
تدارکاتی اود را در پ)اه این دراتان احداث کتده بودند و در شب عملیات از این محل بتای
تجهیز ،سازماندهی ،هدایت و پشتیبانی گتدانهای عملک))ده در محور گ)وبی استفاده میکتدند.
نیتوهای گهاد سازندگی بتای تسهیل تتدد به دشتهای شتق فکه ،به ساات گادهای با تتاورس و
صفحههای فلزی مشبک از میان این گ)گل تا پاسگاه های متزی صفتیه و رشیدیه اقدام کتدند که
به علت کمبود امکانات ناتمام ماند.
ااک م)طقه به دلیل رملیبودن و گابهگایی رملها ،بیشتتین چالش و مشکل را بتای
رزم)دگان اسالم در ش)اسایی و زمان اگتای عملیات ایجاد کتد.
زمین ناپایدار م)طقه عملیاتی که ستشار از شنهای روان بود ،معضالت مختلفی را بتای
نیتوهای ااالعات که وظیفه ش)اسایی م)طقه را بتعهده داشت)د ،پیش رو گ اشت .بهمریختن نظام
میادین مین چ)د ساله و گابهگاییهای مینهای کارگ اریشده توسال دشمن ،از بین رفتن
گادههای روستایی ،تغییتات ستیع گوی ،حتکت ت)د ریزگتدها و مهآلودشدن ناگهانی هوا،
بارانهای ت)د گ)وب و مشکلنمودن تتدد در مسیتها از گمله آنها بودند .عدم امکان حفت س)گت و
بتپاکتدن چادر بهگای آن ،از چالشیتتین موضوعاتی بود که اطت لو رفتن میموریت ش)اسایی و
حساسیت دشمن را نیز به دنبال داشت.
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شکل  3ا تصویتی از یکی از موانع ابیعی م)طقه عملیاتی والفجت مقدماتی

دشتبودن م)طقه عملیاتی نیز اگتچه فتصت بسیار اوبی بتای تشخیص بهه)گام هواپیماهای
دشمن و انجام عکاالعمل م)اسب از اتف نیتوهای ایتانی فتاهم کتده بود ،اما آسیبپ یتی
رزم)دگان اسالم را در این عملیات زیاد کتده بود.
گغتافیای ابیعی م)طقه باع شده بود تا از زرهی بتای عملیات استفاده درست و م)اسبی
نشود .عمن میدان نبتد ،سختی پیادهروی  23کیلومتتی نیتوهای پیاده در رمل و تالش بتای استفاده
حداک تی از زمان بتای فتح مواضع تعیینشده قبل از روش)ایی صبح از گمله دالیلی بودند که
فتماندهان و حتی فتمانده و نیتوهای تیپ زرهی را به چالش کشید.
در اصوص اثت گغتافیای انسانی و یا همان عوامل دستساز (موانع مص)وعی ارتش بع
عتاق روی عملیات میتوان گفت که ارتش عتاق در این م)طقه 2 ،کانال ستاستی و موازی
موسوم به کانال اول ،کانال دوم و کانال کشاورزی احداث کتده بود؛ ب)ابتاین در پاسخ به سسال
پژوهش میتوان گفت که رملها و عوامل گغتافیایی انسانی ،بیشتتین نقش را در نتیجه عملیات بت
عهده داشت)د.

پیشنهاد:
با توگه به یافتههای تحقین پیش)هاد میشود که در اتحریزی عملیاتهای نظامی ،حتماً یک
کارش)اس ابته مورفولوژی در ک)ار اتاح و فتمانده عملیاتهای نظامی حضور داشته و با بترسی
دقین مورفولوژی م)طقه ،فتمانده را در اتحریزی بدون نقص و موفن یاری نماید.
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A Review of the Geographical Factors’ Role in the Planning,
Implementation and Results of Preliminary Valfajr
Operation
Morteza Karimi1, Mohsen Radmehr2, Mohsen Ghaffari3

Abstract
Geographical factors have always played a decisive and vital role in the fate of
a military operation. This issue has also been important in the planning and
implementation of sacred defense operations. The preliminary Valfagr operation,
that carried out on 1361/11/18 in the western sndy region of the Mishdagh heights,
between Fakkeh and Chazzabeh, is one of these operations.
This study tries to investigate the geographical factors affecting the planning,
implementation and results of preliminary Valfajr operation by using descriptiveanalytical method. Basically, it has tried to answer the main question: what role did
geographical factors play in the planning, implementation and results of the
preliminary Valfajr operation?
The findings show that geographical factors also played a vital role in this
operation. Among the natural geographical factors, "sand dunes" played the most
important role in this operation. As a vegetation in operation, Amghar Forest has
helped Islamic warriors in establishing field clinics, training camps and bases,
equipping, organizing, directing and supporting the operating battalions in the
southern axis. The natural geography of the area prevented the armor from being
used properly for the operation. In addition to this natural barrier, artificial Iraqi
man-made barriers have caused a key role in the failure of Islamic fighters in this
operation.
Keywords: Preliminary Valfajr, Geographical factors, Sand, Barriers, Amghar
Forest.
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Analytical study of the most important factors in the victory
of the Sacred Defense in comparison with the Second IranRussia War
Mehdi Ramezani1, Mohammad Hafazisefat2

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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Signs of the Formation of Jihadi Management in the Sacred
Defense; Case Study of Samen-ol-Aimmeh Operation
Rasoul Hamzehpour Asadi1, Abdullah Mobini Dehkordi2

Abstract
The unpreparedness of the state and military forces and the intentional and
unintentional treacherous of some officials and operatives at the beginning of the
imposed war caused the loss of some border cities and important and strategic areas
in the three axes of northwest, west and south of the country. This caused a lot of
material and moral damage to the body of the army and the people, and by creating
an atmosphere of "we can’t manage the war", it led the country to negotiation and
compromise. However, the removal of Bani Sadr and the reliance on the forces of
the army, the IRGC and the Basij changed the management of the war, and with
Operation Samen-ol-Aimmeh (AS), the major cities and occupied areas returned to
the Islamic Republic in less than 9 months. The present study intends to identify the
most important features and characteristics of this operation that led to the
.continuation of subsequent successes
This research is applied in terms of purpose and its method is descriptiveanalytical. Efforts have been made to collect and analyze the required information,
using the library method and referring to existing documents and interviews with
experts. Findings show that after the formation of jihadi management during the
sacred defense and the operation of Samen-ol-Aimmeh (AS) in September 1981,
approaches, strategies, tactics and techniques changed and continued the war with
.these patterns. And bring success and the word "we can" to the nation and country
Keywords: Sacred Defense, Jihadi Management, Operation of Samen-ol-Aimmeh
(AS).
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Discourse Analysis of the Will of the Martyred commanders
of Khalkhal city
Parviz Sabouri Kazaj1, Javad Sabouri Kazaj2

Abstract
Analysis of the phenomena about the sacred defense has a great importance due
to the greatness of this event and its role in understanding the discourse of the
Islamic Revolution. Martyrs, the activists of the battlefield of the eight years of
sacred defense have left their intellectual and ideal foundations in the form of their
will, as the charter of the Islamic Revolution of Iran for future generations. The aim
of this study is to analyze the discourse of the will of the martyred commanders of
Khalkhal city, using the Padam method (applied discourse analysis method). By
analyzing the wills, eight signs of discourse were extracted, which are: 1- Jihad as a
test for nearness to God, 2- Keeping the religion of Islam alive and paving the way
for the emergence of the Promised Mehdi (as), 3- Unity around obedience of
Velayat-e-Faqih, 4- Rationality and spirituality, 5- Emphasis on the right of God and
the right of the people, 6- Seeking martyrdom and remembrance of Imam Hussein
(AS), 7- Using violence against arrogance, 8- Mosque; As an intellectual and
military base.
Keywords: Discourse Analysis, Will, Martyr, Padam Method, Sacred Defense.
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The Influence of Salafi-Takfiri Political Thought on the
Insecurity of the Islamic Republic of Iran
Mehdi Nataqpour1, Yaser Rezapour2, Ruhollah Pourasiab3

Abstract
Undoubtedly, the Islamic Republic of Iran always faces several dangers in
terms of ensuring its national security. One of these dangers is creating insecurity in
society. These insecurities are the result of the terrorist activities of extremist groups
affiliated with the Salafist ideology, which are becoming more widespread and
increasingly violent. This study seeks to investigate and determine the impact or
influence of extremist Salafist political thought on the insecurity of the Islamic
Republic of Iran. The growing trend of extremist Salafist courses is such that we are
witnessing many events in Muslim countries every day, and it seems that this issue
will spread to all Muslim countries. These actions, while causing serious damage to
the security of Islamic countries, have also created many problems for the
international community and have led to the introduction of Islam as a source of
violence in the world. These groups have unsecured the communities of the West
Asian region and inflicted deadly blows on them. The present study with a
descriptive-analytical method tries to answer the question that what is the effect of
the political thought of extremist Salafis in creating insecurity in the Islamic
Republic of Iran? The type of research in this study is applied and developmental.
To conduct the research, the methods of studying related texts, collecting
information through library study, reviewing documents and interviewing experts
and thinkers in this field have been used. The statistical population of the study is
about 25 Defenders of the Shrine, experts of the subject matter and university
professors. To determine the sample size, qualitative and non-probabilistic sampling
method has been used, based on the results and the fact that the researcher studied,
the theoretical saturation by conducting the required interviews, the sample size is
considered equal to 25 people. Based on the theoretical data and also reviewing the
statistical sample interviews according to the proposed model, the researchers have
been analyzed the main and secondary research questions and examined the
influence of extremist Salafist political thought in creating insecurity to the Islamic
Republic of Iran. Finally, by explaining the results of the extremist Salafist political
ideas, solutions and suggestions to prevent further insecurity have been presented.
Keywords: Salafism, Takfir, Insecurity, Islamic World.
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Abstracts

Lebanon's Hezbollah Activism in the Syrian Crisis and
Changes in Hezbollah Combat tactics
Jaafar Azimzadeh1, Bahram AsliZadeh2, Ali Ismailzadeh3

Abstract
The outbreak of the Syrian crisis in 2011 and the continuation of the civil war in this
country between the Syrian regime and the militants and terrorist groups, had
various consequences in the balance of power in the regional order of West Asia. In
fact, as a result of this crisis, governmental activists of resistance front which
centered by Iran and Russia on the one hand and its non-governmental actors,
especially by the Lebanese Hezbollah movement, were able to maintain a regional
balance in favor of the resistance front by supporting the Syrian political system and
cause extensive geopolitical changes in the regional order of West Asia. Mean
While, Lebanese Hezbollah, as an asymmetric activist, entered the Syrian civil war
and faced many opportunities and challenges at the tactical and strategic level,
especially in the field of its combat tactics. Thus, in this study, the authors
hypothesize that Hezbollah's opportunities were more than its challenges in entering
the Syrian war and it made Hezbollah to be able to reconsider its combat tactics
during the crisis and also become an effective asymmetric force in the regional and
even international equations, seek to answer the fundamental question of how
Hezbollah's activism in the Syrian crisis has affected its combat tactics by entering
in to the Syrian crisis? The results of the research shoe that Hezbollah has made
changes in his combat tactics by entering in to the Syrian crisis such as: acquiring
new technical and weapons capabilities, acquiring new tactical capabilities and so
on.
Keywords: Syrian crisis, combat tactics, Hezbollah, front of resistance.
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