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  هاي معاصر ايراندر جنگ نقش رهبري سياسي

  *حيمي حسن ر

، همواره در بين اي اجتماعيعنوان پديدهجنگ، به :چكيده
نساني وجود داشته و در طول تاريخ، دوران جنگ و جوامع ا

 ،استهطور متناوب تكرار شدها، بهها و شكستصلح، پيروزي
 نظام ةگيرندعنوان مقام تصميمدر اين بين، رهبري سياسي به

 تأثيري اساسي ها هدايت و رهبري جنگةسياسي، در نحو
دارد؛ زيرا يكي از كارهاي اصلي نظام سياسي، دفاع نظامي و 
هدايت و مديريت آن، جهت حفظ تماميت ارضي كشور و 

نوشتار حاضر قصد دارد نقش رهبري  .استموجوديت نظام 
 هاها و پيروزيچگونگي تأثيرگذاري آن را در شكستسياسي و 

ا سيري در تاريخ ب ،روازاين. مورد بررسي قرار دهد
، چهار جنگ مهم و تأثيرگذار دويست سال پرفرازونشيب ايران

و روس و در آخر جنگ عراق و  ابتدا، جنگ اول ايران -اخير
 رهبري ةايس تا ضمن مقاست مورد مطالعه قرار گرفته- ايران

 از آن، به اين ةها و نتايج حاصلسياسي ايران در اين جنگ
هاي  شود كه دليل شكستهدادپرسش نيز پاسخي مناسب 

مطلوب در ة ايران در سه جنگ زمان قاجار و كسب نتيج
  .استجنگ با عراق چه بوده

در مورد نقش رهبري سياسي در  طي بحثي نظري ،اين نگاشته 
هاي  به جنگشگرانهها و نگرشي پژوهيها و پيروزشكست

، ايران و انگليس و ايران و عراق، به اول و دوم ايران و روس
ها  رهبري سياسي، در نوع نتايج حاصل از اين جنگنقش مؤثر
  .اشاره دارد

هاي معاصر، جنگ اول و دوم رهبري سياسي ،جنگ: كليدواژه
  .ايران و روس، جنگ ايران و انگليس

                                         مقدمه 

ساز  جنگ ايران و عراق، دوران سرنوشتهايسال
اين جنگ و . شودتاريخ معاصر ايران محسوب مي

باختگي آن، روند هزيمت و خوديافتن  پايان ةونح
هاي ايران  كه پس از شكست-راملي در برابر بيگانه 

 -وجود آمده بوده  قاجار باز روسيه و انگليس در زمان
  ـــــــــــــــــ

  .نور، مركز اسدآبادعضو هيئت علمي دانشگاه پيام*
  roushan311@gmail.com: نشاني اينترنتي
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    103 ... نقش رهبري سياسي در

   .ل جديدي را به تاريخ ايران افزودتغيير داد و فص
اين مقاله سعي دارد با توجه به ماهيت رهبري سياسي 

بري و هدايت  رهةايران در دو مقطع زماني و نحو
جنگ (در آن جبهه را ها، چرايي شكست ايران جنگ

ران و يجنگ ا(در اين جبهه را و پيروزي ) ايران و روس
  . مورد مطالعه و بررسي قرار دهد)  عراق

هاي مهم زمان با توجه به نتايج حاصل از جنگ
و جنگ با ) يعني جنگ با روس و انگليس(قاجار 

ران در نبرد ه مردم ايشود كمطرح ميعراق، اين سؤال 
هاي  فراوان خارجي و موقعيتي با عراق كه از حمايت

بهتر در برابر ايران بعد از انقالب برخوردار بود، 
اي رقم  توانستند سرنوشت جنگ را به گونهچگونه

 ة دعاوي اولية برخالف هم،بزنند كه دولت عراق
رود و جدايي خوزستان از ف اروندي بر تصرنخود، مب

 1975يعني قرارداد (عزيمت خود ة  به نقطايران،
هاي بازگشت و سرانجام برخالف جنگ) يرالجزا

يك جنگ جار، اين بار تماميت ارضي ايران درزمان قا
   .نابرابر حفظ شد

گيري  تصميمة عاقلةعنوان قورهبري سياسي، به
هاي خاصي را مد نظر دارد كه كشور، سياست

ابر تهاجم خارجي و  دفاع نظامي در برهامهمترين آن
پاسخ سؤال فوق .  استفظ يكپارچگي سرزمين ملّيح
ري سياسي ايران، در دو به رهب) نظر اين نوشتاراز(

  . گرددمقطع، بازمي
طع جنگ تحميلي، با قمرهبري سياسي ايران در 

 بر قدرت ملّي و هاي ديني و تكيهتأكيد بر ارزش
و با )  خارجيداشت به حمايتبدون چشم(مذهبي 

، توانست جز آن مردم و قواي مسلح و ةقويت روحيت
هاي فراوان هاي موجود و كمبودمشكالت و نارسايي

انقالبي گيري از شوراي  و با بهرهسازدمادي را مرتفع 
الب اسالمي،  پيروزي انقةو بسيج مردمي، با تجرب
ت واقعي ايران و ايراني را پس از دويست سال هوي

نوشتار براي محك زدن  اين .به جهانيان معرفي كند
د نقش رهبري تدا بحثي نظري، در موربا  خودةفرضي

 سپس به ،ها ارائه دادهسياسي در سرنوشت جنگ
و انتهاي چگونگي انطباق آن با شرايط ايران، در ابتدا 

  . استدوران نبردهايش پرداخته
  

  ها پيروزيو ها نقش رهبري سياسي در شكست
ص عينيت يافته يك فرد خارهبري سياسي، چه در 

دار باشند  گروهي اين نقش را عهده چهباشد و
، از عوامل )اينظر از هر عنواني در هر جامعهصرف(

ا ب. شوديار مهم شكست يا پيروزي محسوب ميبس
له را ئتوان اين مسنگاهي به تاريخ نظامي جهان، مي

  . روشني دريافتبه
 در نتيجه با سياست و  نزديكي باةجنگ، رابط

ن اكه برخي محققطوريري سياسي دارد؛ بهرهب
سياست است، البته با ابزاري  ةمعتقدند كه جنگ، ادام

 و ،يا جنگ، سياستي است همراه با خشونت ،ديگر
 باقري كبورق،(ي ريزسياست، جنگي است بدون خون

1375 :20(.  
اي مادي دفاع از كشور موجود ه مؤلفهةاگر هم

 رو خودكامه بران  ولي رهبري ضعيف، هوسباشد
كومت بدون امتياز  امكان اينكه ح،كشور حكم براند

دادن به بيگانه بتواند روي پاي خود بايستد بعيد به 
   .رسدمي نظر

است  معتقد يكي از انديشمندان چيني، ،سون تزو
 نظامي، - نشين  و ناآگاه به مسائل سياسيحاكم كاخ
 اگر گذارد وميواريان خود را به دشمن كمعموالً لش

ه باشد، از طريق صدور سرداراني اليق هم داشت
 اجازه ،عاقالنه، دست و پاي آنها را بستهفرامين غير

دهد آنها لياقت و كارداني خود را به نمايش نمي
  .)231:  جاهمان( بگذارند

ي، هيچ كشوري مورد بر اساس اصل بازدارندگ
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 ، بازدارندگيمگر اينكه به هر دليل گيردهجوم قرار نمي
در حالتي كه . بين دو واحد سياسي از بين رفته باشد

اصل ضعف نظامي يك طرف، هجوم طرف مقابل را 
ي خردمند، ، وجود يك رهبري سياساستموجب شده

تواند بسياري از دوست، ميشجاع، دورانديش و مردم
در جنگ احتمالي دو واحد . كمبودها را جبران كند
براي  ي سياسي هر طرفسياسي، دستگاه رهبر

 از جنگ و يا ناكام گذاشتن طرف مقابلپيروزي در 
رو هر اساسي روببي به اهدافش، با چهار متغيدستيا

تواند به كارگيري صحيح آنها ميهخواهد بود كه با ب
  . اهداف خود نائل شود

وژي است كه در  ايدئولر مؤثر در دفاعاولين متغي
ي هاتواند صورتهاي مختلف ميجوامع داراي فرهنگ
گاهي ممكن است ايدئولوژي در . متفاوتي داشته باشد

اي ليسم ظاهر شود و گاهي براي جامعهقالب ناسيونا
 و گاهي نيز در  باشدث نژادگرايي مطرح بحخاص

   خواهي متكي بر اديان آسماني متبلور قالب آرمان
وجود رهبري سياسي مؤثر و مقتدر، با. شودمي

ها را به حركت تودهتواند شكل مي ايدئولوژي در هر
تكيه  .ظاهر ناممكن را ممكن سازددرآورد و مسائل به

م جامعه  الزاماً توجه به عموسازبر ايدئولوژي حركت
ديگر، اعالم دفاع عبارت به.خواهد داشت را در پي

. ر مهم استي، دومين متغيعمومي با تكيه بر ايدئولوژ
 و اي از حالت حرفه اين فرايندهاي مردميدر جنگ

كند كه مي  عمومي پيداة جنب،كالسيك خارج شده
از . ت مردم به انحاء مختلف در آن شركت دارنداكثري

 از. شودر فوق، راهكار سومي نيز حاصل ميدو متغي
لتي با فرهنگ و تاريخ كه ايدئولوژي در روان مآنجا

بيگانه است و  خود ضدگيرد، خودبهخاص شكل مي
خواهند و نه ان نه ميز معتقدند كه ديگررهبران ني

 هرگونه ،روازاين. وانند منادي اين عقيده باشندتمي
  .كا به بيگانه نقض غرض خواهد بودات

 مذكور و مبارزه در ةگانسرانجام در كنار عوامل سه
 ة هم بايد در صحن نظامي، جنگ ديپلماتيةجبه

كات سياسي  زيرا اگر تحر؛سياسي در جريان باشد
بسا نتايج مثبت فته شود، چهطرف مقابل ناديده گر

موازات جهت به ازاين.اثر شودرها نيز بيديگر متغي
نظر قرار گيرد دفاع نظامي، دفاع سياسي هم بايد مد. 

كار ه ط دستگاه رهبري سياسي بعوامل فوق كه توس
شود، بايد در اعمال و رفتار خود رهبر و يا گرفته مي

تارهاي كلّي ا رف زير؛ني داشته باشدرهبران نيز نمود عي
ح اثر مستقيم  نيروهاي مسل وو جزئي دستگاه رهبري

     .)Gary 5(دارد 
       براي تأمين اهداف نهايي، با سياسي رهبري

كارگيري هكارگيري صحيح نيروهاي نظامي و بهب
 كلّي و جزئي، راهبردايدئولوژي كارا و تأثيرگذار و 

 به ، در صورت وقوع،الزم كرده را غيرگابتدا جن
   .نمايدبهترين نحو هدايت و كنترل مي

ط رهبري خردمند قابل  توساصول صحيح جنگ
ه است و اگر شرايط به نحوي باشد ك ده شدناپي

 رهبري  دفاع برآيد،ةنيروي منظم كشور نتواند از عهد
كا به مردم، نوع ديگري از سياسي است كه بايد با ات

مردمي  به جنگ  جنگي كه؛كنددهي جنگ را سازمان
  مدتجهيزات و معروف است و در آن برابري نيروها

   .)55: 1377،كِرمي( نظر نيست
لي به  نگاهي اجمااكنون با توجه به مباحث فوق
هاي زمان قاجار و رهبري سياسي ايران، در جنگ

   .س جنگ ايران و عراق خواهيم داشتسپ

هاي اول و دوم ايران رهبري سياسي ايران در جنگ
  و روس 

، بر محور  هجده و نوزدهالملل در قرونست بينسيا
نيز   ايرانليسم در جريان بود و در اين ميان امپرياةانديش

هاي  قدرت، مورد توجهجغراسياستدليل موقعيت  به
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رقابت انگليس و روس در . استعماري قرار گرفت
  تأثيرات، با توجه به ضعف دستگاه رهبري،ايران

ي و اقتصادي ايران امظبر اوضاع سياسي، نمخرّبي 
 مهم يهابررسي مسائل خرد و كالن جنگ. اشتد

گيري رهبري ايران در آن اين دوره و سير تصميم
هد بود كه چگونه روزگار، پاسخي به اين پرسش خوا

 مناطق وسيعي از ايران جدا شد و در اين برخوردها
نفوذ دا زمان ت)  كشور شئونةدر هم(ل خارجي و

   . ماندانقالب اسالمي باقي

  هاي جنگ زمينه
  هجري1218 در سال  هجوم روسيه به ايرانةبهان

 سرزميني كه از ؛قمري، ظاهراً بر سر گرجستان بود
شد و خامنشيان جزئي از ايران محسوب ميزمان ه

را اميران اين ناحيه، حتي در زمان صفويه، تاج شاهي 
 نگار،وقايع( كردنداز دست شاهان ايران دريافت مي

1374 :28(.  
شدن اقتدار رنگ پس از ضعف دولت صفويه و كم

خان قاجار، ركت آقامحمدحايران در اين ناحيه، 
 حفظ حدود و ثغور ايران آخرين تكاپو براي

 زيرا پس از آن روندي شروع شد ؛شودمحسوب مي
 در مقابل آفتاب ه سرزمين وسيع ايران، مانند برفيك

باً به شكل اجاريه، تقري قپايان دورةذوب شد و تا 
  . تثبيت شد فعلي

خان توانسته بود يكپارچگي سياسي را در آقامحمد
رتمندي به وجود كشور برقرار كند و حكومت قد

اي براي ايران ن مرگ او را ضايعهابرخي مورخ. آورد
 ها را دفع كند ند و معتقدند كه او قادر بود روسدانمي

  .)98: 1375 شميم،(
 -روسيهن، تجاوزات خا آقامحمدنته شدپس از كش
 صورت ر كبيرت پةنامشود بر اساس وصيتكه گفته مي

ور ت امپرا،پاويچ ت يافت و الكساندرشد -گرفت

ود به نام سيسيانوف را روسيه، يكي از سرداران خ
جستان و نواحي شمال رود ارس ف گرمأمور تصر

  .نمود

  راهكار دفاعي ايران در جنگ با روسيه 
اين مقطع از هرمي تشكيل  رهبري ايران در گاهتدس
شد كه شاه در رأس آن و پس از او صدراعظم، مي

 ةهم .بودندد و ديگر درباريان قرار گرفته وليعه
  كران شاه اي صدراعظم، خود را چدرباريان و حت

هاي و همان گونه كه در اكثر حكومت! ستنددانمي
 تصميمات در اين حكومت ة هم،فردي معمول است
  . شدي ميبه شخص شاه منته

دستگاه رهبري ايران در جنگ با روسيه و همچنين 
رهاي مؤثر در متغيكارگيري هدر جنگ با انگليس، از ب

  هرچند. ن اشاره شد، ناتوان بودتر به آدفاع كه پيش
دو ازلحاظ تجهيزات و نيروها اختالف فاحشي بين 

 در خصوصاً(طرف وجود نداشت و در بعضي موارد 
لحاظ تجهيزات و نفرات ايران از) جنگ با انگليس

كارگيري يك ه دستگاه رهبري از ب،برتري داشت
 ة با توجه به موقعيت خاص جامع-ايدئولوژي مؤثر

ط  جهاد توسةبي ايران و همچنين اعالم دوبارمذه
  .  ناتوان بود-علما

 كه -با بررسي عدم تحقق تكيه بر ايدئولوژي ديني
كه دستگاه رهبري يابيم  درمي- آن نيز فراهم بودةزمين

هاي رقيب نيز ناتوان كارگيري ايدئولوژيهايران در ب
رهاي  متغيتر گفته شد اصول وچنان كه پيش .استبوده
رو وقتي ازاين. ده با هم ارتباط منطقي دارندشياد

، دفاع كار گرفته نشدهانگيز ب مؤثر و تحركايدئولوژيِ
جز ه در نتيجه، بسيج عمومي ب؛نيز عموميت نيافت

 شكل - كه از آن نيز استفاده نشد-مقاطع خاص
كمك رساندن به  زشاه خود بارها افتحعلي. نگرفت

ربايجان  اينكه جنگ بايد با ماليات آذةنيروها، به بهان
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  . اداره شود، خودداري نمود
كار دفاعي ايران كه از اصل اشتباه هاترين رمهم

در اين دربار ايران .  بودجيبود، تكيه بر نيروهاي خار
. ليس دوخته بودگها چشم ياري به فرانسه و انجنگ

ميرزاي هاي نخست جنگ، به پيشنهاد عباسدر سال
 اما رهبري ايران ، اتحاد با فرانسه واقع شد)جاهمان( وليعهد

 از حصريحدوكات سياسي، ضعف بيمقابله با تحردر 
توان گفت زمان شكست ايران خود نشان داد كه مي

   .دهمين نقطه بو
 كشور  بين دوةبراثر ضعف ديپلماسي ايران، معاهد

ه نفع  ، ب»فين كنشتاين «ايران و فرانسه، معروف به
انش، گكنندخبرتر از مذاكرهايران تنظيم نشد و شاه، بي
  .  آن را امضا كردبدون توجه به مفاد معاهده

 و پشت كردن فرانسه به »تيلسيت«  ةپس از معاهد
 انگليس روي آورد، اما از اين ايران، رهبري سياسي به

 بلكه به عامل مهم ،اتحاد نيز نفعي حاصل نشد
بنابراين، ايران در اين .  شدديلبشكست ايران ت

لي و عقيدتي مردم ها بيش از آنكه به قدرت مجنگ
 رو اين از. هاي فرامرزي تكيه كردو به نيرايران تكيه كند

 به شكست سياسي، اقتصادي،  هر سه جنگةنتيج
يعي از شمال و واني و نيز به جدايي اراضي وسر

  .شرق كشور منتهي شد
  

   با روسيه گهاي قواي ايران در جنتوانايي
 ايران و روسيه، بارها شاهد ة نبرد ده سالةدر صحن

  .  هستيمپيروزي ايرانيان
ظ تعداد لحا توضيح اين نكته الزم است كه از

گ، رفته در جنكارهات بنيروها و نوع سالح و مهم
. تفاوت فاحشي بين قواي دو طرف وجود نداشت

ر و نيزه است كه در كنار آن سالح اصلي هنوز شمشي
ين نوع ا. شدرفته ميگكار ه اي نيز بهاي فتيلهتفنگ

 اختيار ايران ط فرانسه درسالح، به تعداد زياد، توس

ط ژنرال گاردان و  ايران توسةتوپخان. قرار گرفت
  ةدر نتيجه، توپخان. شداو تجهيز ن همراه اسمهند

سبك و قابل تحركي براي ايران تدارك ديده شد كه 
  .)جاهمان(در سراسر آسيا نظير نداشت 

هدايت و رهبري جنگ  ةمشكل اساسي در نحو
. كرداثر ميهاي درخشان ايرانيان را بيبود كه پيروزي

شد، شاه ر مقاطع مختلف كه پيروزي حاصل ميد
كرد و فارغ از هرگونه ي ميتلقشده يران كار را تماما

 خود به ،حزم و احتياط، نيروها را مرخص كرده
 بدون اينكه با طرف مقابل خود ،گشتپايتخت بازمي

اي جهت مقابله به توافق مشخص رسيده و يا برنامه
  .با تهاجم مجدد در دست داشته باشد

باغ قرهها، در مناطق  روسةهاي اوليپس از پيروزي
االول اعزامي ايران توانست تا ماه ربيع قواي و گنجه،

 نزديكي ارتش روس را تا) ق1218(همان سال 
خالف  اما بر،)98: 1315 قوزانلو،( تفليس عقب براند

- نظامي، از تعقيب قواي روس و پيشروي بهاصول

باغ ستان خودداري شد و حكام ياغي قرهسوي گرج
ها شده بودند، مجدداً به سمت كه همدست روس

 در شدهخالي نمودن مناطق تصرف. يفا شدند اسابق
فصل زمستان همان سال، به گمان اينكه دشمن 

، باعث شد كه عوامل روسيه استشكست خورده
 آنها را ،ام شهرهاي شوش و ايروان را فريب دادهحك

 ، بنابراين؛)98: 1346، اقبال آشتياني( با خود همراه كنند
 شده بود، بدون آزادفشاني فراوان كه با جانمناطقي 

جهت تكميل  روسيه. ا افتادهجنگ به دست روس
 با پياده كردهاي بدون درگيري، سعي اين پيروزي

كردن نيرو در شمال ايران، از طريق درياي خزر، 
كست وادارد، اما نيروهاي محلي دولت ايران را به ش

لفات ل تي نيروها را شكست دادند و با تحمسختبه
   .)88: جاهمان( نشيني كردند به عقبزياد، آنها را وادار

 خواب ناي دولتي ايران، پس از سپري نمود نيروه
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د شهرهاي مستاني شاه و شنيدن خبر سقوط مجدز
در اين  .كردندقفقاز، به طرف آذربايجان حركت 

آنها توانستند ايروان . مرحله نيز پيروزي با ايرانيان بود
نند و در  محلي آزاد كناها و خائن دست روسرا از

در اطراف باكو، روسيه را  هاي سهمگينيكي از جنگ
 ،در اين نبرد سيسيانوف.  عقب برانند،شكست داده

در قفقاز كشته شد  فرمانده كل نيروهاي روسي،
اما رهبري سياسي ايران مجدداً  .)125: جاهمان(

اشتباهات گذشته را تكرار كرد و پس از عقب راندن 
سمت اعظم سپاه را و، قنيروهاي روسي در جنگ باك

ميرزا، به رغم مخالفت عباسمرخص نمود و به
 ا خالي شدن منطقه از قواي ايرانيب. پايتخت بازگشت

ام محلي پرداختند و از ها به فريب حكمجدداً روس
طرفي با ايجاد آشوب از طريق ارامنه، شهرهاي باكو، 

 نحويان را تصاحب كردند؛ بهدربند، ساليان و شيرو
يرزا نوشت قادر به حفظ مكم ايروان به عباسكه حا

   .)155: 1374نگار،وقايع(شهر نيست 
ت با اتحاد ايران و فرانسه و تقويت  موقعياين

ني درگيري روسيه زمانظامي سپاه ايران و همچنين هم
. هاي فرانسه و عثماني مصادف شدبا ايران و جبهه

 با روسيه كه بارها اين مناطق را بدون جنگ گرفته و
جنگ از دست داده بود، اين بار مجبور شد بدون 

اين مناطق را تخليه كند؛ زيرا براثر جنگ ريزي خون
ليكن . شد فشار زيادي را متحمل ميدر سه جبهه

ن، از اعزام نيرو رهبران ايران، با اغواي چند تن از درباريا
   .كردندشده خودداري به مناطق تخليه

مله وزير خارجه، ميرزا ج دهندگان، ازمنطق پيشنهاد
نگار او را عامل روسيه  وقايع كه–خان شيرازي ابوالحسن

 دولت روسيه اين بود كه شايد با اين عمل -داندمي
 ت ايران گذاردسن نيبه حساب ح  آن را ،خوشحال شده

  .)149:جاهمان(و امتياز بيشتري به ايران بدهد 
 شد و به ان نيز اغواخردانه، شاه ايردليل بيبا اين 

او نيز به دليل . ي نكردميرزا هم توجهمخالفت عباس
شده را حمايت مالي نتوانست شهرهاي تخليهعدم 

ت تقويت كند و فقط در حد توان و اختيار، به تقوي
 نيز با فراغت هاروس. ايروان و نخجوان مشغول شد

كه رهبري ايران همچنان  درحالي-از جنگ با ناپلئون
ها از گرجستان اميدوار تر روسنشيني بيشبه عقب

و پس از پشت به شهرهاي قفقاز روي آوردند  -بود
اولين خط دفاع، در ايروان با سر گذاشتن شهرهاي بي

 اگر اين .)67: 1375 شميم،( دفاعي ايران مواجه شدند
شده ويت و توان بيشتري در مناطق آزادنيروها با تق

  ؟ شدمين شدند، آيا سرنوشت جنگ دگرگون مستقر مي
د از فرانسه، به سرانجام رهبري سياسي ايران ناامي

انسه در ر اما انگليس نيز همچون ف،انگليس روي آورد
، با روسيه از در صلح وارد شد و با دستور 1227سال 
  شاه ايران رار افسران انگليسي، سفير اين كشوراحضا

  .تا صلح با روسيه را بپذيردتحت فشار قرار داد 
  

  تان گلسة معاهد
 ةيري رهبري سياسي ايران در ادارتدبسرانجام بي

جنگ، عدم توان تشخيص اهداف دل خارجي از و
 مداوم سفير انگليس جهت ةها، توصياتحادها و ائتالف

صلح با روسيه، ضعف درباريان و نيروهاي مسلح به 
دليل ضعف در رهبري سياسي كشور و صلح عثماني 

از يك  سپاه ايران و فرانسه با روسيه، باعث شد كه
شكست  ) اصالندوزةمنطق در( نيروي محدود روسي

   .بخورد
 ة روحي-راحتي قابل جبران بودبه كه -با اين شكست

ه بسيج عمومي و دربار ايران چنان تضعيف شد ك
تقويت  رانفري هم نتوانست آن ع سپاه هفتادهزارتجم

 و با فشار ميرزا عباستف خواسخال بر،كند و سرانجام
بس را گليس و ساير درباريان، ايران آتشر انسفي

 بين دو 1228 شوال 29 گلستان در ةپذيرفت و معاهد
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 ةاين معاهده كه اولين معاهد. يد رسكشور به امضا
راهم ف جنگ بعدي را ةبار تاريخ ايران بود، زمينذلّت
  .كرد

هاي ماوراي رود هده، تمام زميناطبق اين معبر
. به روسيه داده شد) انو ايروجز نخجوان به(ارس 

 چهارم اين معاهده، حمايت روسيه از وليعهد ةماد
 در. نمودرا تضمين مي) يكي از فرزندان وي(شاه 

عنوان باالترين واقع اين ماده دست روسيه را، به
تلفات . گذاشتگيري ايران، باز ميمرجع تصميم

هزار نفر 200هزار و 150 به ترتيب ايران و روسيه را
  .)13: 1315 قوزانلو،( انددهتخمين ز

شخصي براي  مراهبرد در طول دوران اين جنگ
 شد، ارهتر نيز اشكه پيشچنان. دفاع وجود نداشت

 هاي خارجيكا به قدرتتنها راهكار دفاعي ايران ات
له ديگر عوامل ئبود و توجه بيش از حد به اين مس

  .كردمثبت را خنثي 

  جنگ دوم ايران و روس
ن و روس، همانند جنگ هاي ايرانگ دوم جةدر دور

 ة اما نتيج، ايران بودنِهاي عمده از آاول، پيروزي
رغم جنگ دوم، به. شدجنگ به شكست منتهي مي
گيري مناطق اشغالي و رشادت ايرانيان در بازپس

به علت نوميدي وليعهد، خست و (هاي آنان دالوري
 جنگ با ماليات ةت شاه و تأكيد او به ادارلئام

ريزي صحيح و عدم تقويت عدم برنامه ذربايجان،آ
نشيني ميرزا مبني بر عقب، با فرمان عباس)هاجبهه

را براي ايرانيان به شاهزادگان از خط مقدم، شكست 
  .ارمغان آورد

برنامه بودن  ايرانيان به دليل بيةدر اين جنگ روحي
.  بيش از پيش ضعيف شده بودرهبري سياسي كشور،

  :نويسد اين مورد مينگار دروقايع
 كه هميشه در ، حاكم ايروان،خان صاري اصالنحسن 

فرض كه شاه در غيبت ها فاتح بود، بر اساس اين پيشجنگ
كسب اين   جنگ را بالتكليف گزارده و از طرفي هم باهرساله

اثر كمبود آذوقه منطقه راترك كرده، با ميرزا براطالع كه عباس
اومت، در شب سوم  سه روز مقدلي مملو از كدورت و پس از

  .)266: 1374 ،نگاروقايع(شهر را ترك كرد 
نفره تبريز هزارها با يك نيروي پنجسرانجام روس

 چاي را كه عالوهتركمانة تسخير كردند و معاهد را
، نخجوان و ن گلستاةبر تثبيت مواد مندرج در معاهد

كرد و مبلغ ده كرور مي ايروان را نيز از ايران جدا
غرامت جنگي را به ايران ) ميليون تومانپنج(ومان ت

 دوم ةبدين ترتيب، دور. كردندنمود، وضع تحميل مي
هاي سربازان ها و جوانمرديرغم رشادتها بهجنگ

ها، گيري مناطق و عقب راندن روسايراني در بازپس
ترين شكست  به بزرگيبه علت ضعف دستگاه رهبر

پايان جنگ دوم و د؛ زيرا تاريخي ايران منجر ش
هاي سابق چاي، برخالف شكست تركمانةمعاهد
 …نفوذ سياسي فرهنگي و)  غيرهمغول و(ايران 

  . بيگانه را، در ايران نهادينه كرد
يك حكومت براي تأمين امنيت خود، براي 

  رو بيشتر پيشِهتحصيل كاركرد مورد انتظارش، دو را
 زاد يا بايد حكومت مردمي و داراي گردش آ:ندارد

يي، با مسالمت انخبگان باشد كه در صورت عدم كار
 يا اينكه حكومت فردي و استبدادي ،جايگزين شود

اين كاركرد زماني خواهد بود بنابراين، حصول  .باشد
 داراي نبوغ ذاتي سياسي و مديريتي س هرمأكه ر
 رهاي الزمدر اين صورت خواهد توانست متغي. باشد

  . ر بنددكاه  ب براي پيروزي در جنگرا
هنر شاهان . بودحكومت قاجار فاقد اين دو مؤلفه 

آوري پول و سراهاي وسيع و جمعقاجار، ايجاد حرم
بري سياسي اين مقطع، از ناكارآمدترين ره. ثروت بود
  . شودهاي تاريخ ايران محسوب ميحكومت

با ) جز موارد آخر جنگبه(اشغال شهرهاي ايران 
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ت نظامي و اين نيرنگ صورت گرفت و نه با قدر
كاري و عدم بري سياسي ايران بود كه با ندانمره
اين فرصت را به دشمن  خاذ يك سياست صحيح،ات

آمده همچون دستهاي به و در مقابل، از فرصتداد
نشيني روسيه از شهرهاي ايران، نتوانست و يا عقب

هاي  قاجار از فرصتدولت.  ببرددنخواست سو
و شوق مذهبي مردم  ور چون اعالم جهاد و شديگري

كه روس  -و اعالم بسيج عمومي و جمع شدن سپاه 
بيم تن دادن به از ها را به تكاپو انداخته بود تا 

كرور به بيست عايي خود را از ست، خسارات ادشك
  . نتوانست استفاده كند- كرور تقليل دهندده

مرور مقدار و تعداد تجهيزات و نيروهاي دو طرف 
    محسوس روسيه رانشان برتري در طول جنگ،

 لحاظ كمي وهاي مورد استفاده، ازسالح. دهدنمي
 ة قواي روسيه نيز در جبهة برابر بود و عمد،كيفي

بود؛ بنابراين هكار گرفته شده فرانسه و عثماني ب
 دستگاه رهبري سالم مشكل اصلي ايران عدم وجود 
 اساسي در شكست يو مقتدر بود و همين عامل، نقش

  .داشتايران 

  جنگ ايران با انگليس 
ن و روس را انگليس از آن بيشترين سود از جنگ ايرا

هاي  زيرا از طرفي روسيه به سرزمين؛خود كرد
ماوراي ارس راضي شده بود و از نزديك شدن بيشتر 
به هند بازمانده بود و از طرفي، ايران نيز چنان 

توانست هوس تعرض به هند شده بود كه نميضعيف 
بنابراين انگليس تا مدتي با خيال راحت . ته باشدرا داش

فزون خود در ايران پرداخت تا به تثبيت نفوذ روزا
اختالف بر سر هرات در   . هرات پيش آمدةلئاينكه مس

شاه آغاز شد و در زمان اواخر حكومت فتحعلي
اعزام قواي  رغم چند بارمحمدشاه ادامه يافت و به

   .امدني مشخصي به دست ةايران، نتيج

شاه، براي ناكام گذاشتن ناصرالدين سرانجام در عهد
 هاي امير كابل به شهرهاي شرق ايراناندازيدست

، در يك اقدام پيشگيرانه، هرات )54: 1327، كپتن هنت(
پس از فتح هرات كه . ط نيروهاي ايران فتح شدتوس

 هرات يسوران در زمان قاجار بهسومين لشكركشي اي
 به اتمام حجتليس با اعالم  انگ،شدمحسوب مي

در . وشرط از هرات شدقيدايران، خواهان خروج بي
  نظامي تهديد شده بودةاين پيام كه ايران به مداخل

هاي غير معقول ديگري نيز  درخواست)55:جاهمان(
  . وجود داشت

  قواي ايران و انگليس در برابر هم 
با قطعي شدن جنگ بين دو كشور، تقويت نيروهاي 

ميرزا محمدخان قاجار، . ن در جنوب آغاز شدرااي
 نيروهاي  به فرماندهي كل»باشيكشيكچي«معروف به 

به همين ايراني مستقر در جنوب منصوب شد و 
 65 همراه با ،ي زيادي به بوشهرهابا اعزام نيرومنظور 

. شدقويت اده توپ سنگين، نيروي دفاعي شهر تعر
   ر برازجان، هزار نفر نيز دعداد هفتتنيرويي با اس

. اط نيروهاي بوشهر، استقرار يافتعنوان احتيبه
 گرني داد،( عراده توپ 30هزار نفر و 13خرمشهر با 

 تقويت شد و نيروهاي ديگري در شوشتر، )26: 1373
  .)جاهمان( اهواز و كرمانشاه مستقر شدند

از بنادر هند   1856ر ماه نوامبر نيروهاي انگليسي، د
 كل.  عازم جنوب ايران شدند)گليس انةمستعمر(

 طي دو مرحله در بوشهر  درنيروهاي انگليسي كه
رمشهر و  سپس اقدام به اشغال برازجان، خ،پياده شده

مل هزار نفر بود و بيشتر شااهواز نمودند كمتر از ده
كه پس از  نحويشد؛ بهنيروهاي مستقر در هند مي

 خروج آنها از هند و هجوم به ايران شورش مردمي
  .در هند آغاز شد

ف قواي ايران در كه نصنيروهاي انگليسي درحالي
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ومت مردمي تنگستان، بوشهر ارغم مقبوشهر بودند، به
ي نيروهاي را با كمترين تلفات و بدون مقاومت جد

    ذخاير ايران،  ةبنابراين، هم. دولتي تصرف كردند
. ها افتاد عراده توپ، به دست انگليسي65اه همربه

اكم بوشهر، شمشير خود را نده نظامي شهر و حفرما
: فراشبندي( تسليم تحويل افسر انگليسي دادند ةبه نشان

140(.  
 لشكر دوم انگليس در پس از مدتي نسبتاً طوالني

ايراني مستقر در اين مدت نيروهاي . بوشهر پياده شد
 ةمرحل. لعملي نشان ندادندادر برازجان هيچ عكس
يس با حمله به برازجان آغاز دوم عمليات نظامي انگل

روز  سرباز انگليسي پس از چهار شبانه4800شد و 
راهپيمايي، در زير باران شديد، خود را به برازجان 

ه نام خوشاب، نيروي ايران را  در محلي ب،رسانده
رات لحاظ تعداد نف كه ازتارومار كردند؛ درحالي

دو  لحاظ تجهيزات هر ايرانيان تقريباً دو برابر و از
 پس از اين شكست. عراده توپ بودند 9نيرو داراي 

كه تعداد نحوي به،قواي برازجان همچنان تقويت شد
  اما هيچ اقدامي ،)جاهمان( هزار نفر رسيد24آن به 

انگليس با خيال . عليه انگليس در بوشهر انجام نداد
راحت و بدون بيم از نيروي ايراني مستقر در 

نيروها را در بوشهر باقي برازجان، تعداد كمي از 
. ف خرمشهر حركت كردر به طگذاشت و از راه دريا

در خرمشهر تكرار شد و نيروهاي  بوشهر ةفاجع
عموي  - به فرماندهي خانلر ميرزا هزارنفري ايران13

كه  درحالي، ساعت درگيري2 پس از -شاهناصرالدين
شد و همگي دليلي براي شكست ايران ديده نميهيچ 

محض پياده شدن تعداد كمي گ بودند، بهمشغول جن
 ل خرمشهر، به سبباز سربازان انگليسي در شما

 حتي ، تجهيزاتةنشيني، همصدور فرمان عقب
شتند و به طرف اهواز فرار ها را به جا گذازخمي
  .)143: 1326 كسروي،( كردند

هاي تاريخ ايران از رسوايي اين فرار را يكي كسروي
شكست را ضعف فرماندهي داند و علّت اصلي مي

لحاظ تجهيزات، ايرانيان   زيرا از؛كندايران بيان مي
كار گرفته ه ، ب)براي دفاع(دانش و آزمايش روز را 

  .)140:جاهمان(بودند 
رنج يروهاي انگليسي كه از اين گنج بيفرماندهي ن

 سرباز انگليسي را با سه سيصدبسيار خوشحال بود، 
نفري هزار13نيروي وند كشتي كوچك به تعقيب فر

اين نيرو پس از مدتي به اهواز رسيد و . ايران فرستاد
گرني ( هيچ مشكلي به طرف شهر پيشروي كردبدون 

حض مواجه شدن م سربازان ايراني به.)140: 1373 داد،
 راه شوشتر را  ، شهر را ترك كردهبا سربازان انگليسي

حاكم اهواز نيز با عجله خود را . گرفتنددر پيش 
كه نيروهاي حالي ؛ در)177: 1373 ي،لِكِ( ليم كردتس

  .ها بودند برابر انگليسي50- 40ايراني 

  مشكالت انگليس در جنگ با ايران 
ثر نيروهاي انگليسي تر اشاره شد، اكهمان گونه كه پيش

مردم .  به جنوب ايران اعزام شده بودندمستقر در هند
  بودند، ري انگليس به جان آمده هند كه از استعمارگ

جوش، شورش بزرگي عليه حضور انگليس خود طوربه
نامه اعالم ارسال فتحفاتح هرات، ضمن . تدارك ديدند

  : كرد
چه بخواهيد انگليس در هند شورش عظيم بر پا شده، هر

  .)240: فراشبندي (!رفت، بيدار باشيد و مفت نبازيدخواهد پذي
 اجازه خواست تا براي فشار بيشتر به سپس
 به طرف قندهار و هند پيشروي هرات، از انگليس

  . بار ايران نپذيرفت اما در،كند
 زيرا قواي ؛ باشدتوانست سازنده ميهااين پيشنهاد

ر  چند برابر قواي انگليس بود و دايران در جنوب
شد؛ بنابراين شرق، ايران فاتح هرات محسوب مي

هند در  .قدرت حركت به طرف هند را نيز داشت
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سوخت و از طرفي يه انگليس ميشورش مردم عل
زمان  براي جنگ هماعزام قواي مؤثر از خاك انگليس

مدت رش هند، حداقل در با ايران و مقابله با شو
ر  مدتي دي انگليسيهاممكن بود و اگر نيروكوتاه، غير

رغم آن به -شدجنوب ايران معطل نگاه داشته مي
، شدنمي  پاريس امضاة و معاهد-آوررمشاي هشكست

  . ادنددمي  هند به تسلط انگليس پايان ممرد
توان گفت اگر رهبري سياسي ايران اليق حال مي

مكانات در جنوب، شكست به بود و با آن نيروها و ا
ز هرات نيز به طرف هند كرد و اها وارد ميانگليسي

د، چه كرد، همراه با شورش مردم هنپيشروي مي
 ةعد از معاهدمد؟ طي مباحثي كه بآوضعيتي پيش مي
 سن انگليس انجام شد، مقامات انگليپاريس در پارلما

ما بايد خوشحال باشيم كه موفق به «: اذعان داشتند
توانستيم ميايم، زيرا نبرقراري صلح با ايران شده

سرانجام  .)168: 1373ي، لِكِ(» جنگ را ادامه دهيم 
و  به امضاي د1857 در چهارم مارس  پاريسةمعاهد

ي از افغانستان، پوش و ايران عالوه بر چشمطرف رسيد
  .و سياسي فراواني به انگليس بخشيد امتيازات تجاري 

افلگير اگر پذيرفتني باشد كه ايرانيان در بوشهر غ
توان پذيرفت كه در ، نمي)كه چنين نبود(شدند 

. ده باشندلگير شبرازجان، خرمشهر و اهواز نيز غاف
 چنان تأثير ور سياسي كشةمشكالت موجود در صحن

برابري  نظامي داشت كه چندةباري بر صحنغم
يك ان و رشادت دليران تنگستاني، هيچنيروهاي اير

داشته باشد و نيروهاي نتوانست در روند جنگ تأثير 
رغم برتري نسبي بر نيروهاي انگليسي، فرار ايراني، به

 پاريس، ةبا امضاي معاهد. دندقرار ترجيح دا را بر
ي از برقراري صلح با ايران و ظهار خرسندانگليس با ا

ل نماندن قوايش در ايران، نيروهاي خود را معط
. ند پرداختهفراخواند و به سركوبي شورش مردم 

ست ايران در اين جنگ، همانند مسئول اصلي شك

هاي ايران و روس، رهبري سياسي بود؛ زيرا جنگ
- مذاكرههايبيني اهداف طرفو باهوشي، پيشزيركي 

پرستي در  سلحشوري و وطنةنده، ايجاد روحيكن
 نوع نگاه حكومت به مردم و تأثير آن ،حنيروهاي مسل

- فرصتزگزينش فرماندهان اليق، استفاده ادر دفاع، 

، اموري نيستند كه به قدرت جز آنآمده دستههاي ب
  .امي كشور ديگر بستگي داشته باشندنظ

گفته شد كه اين موارد در  در سه جنگ پيش،
 عامل ، بنابراين؛شوديرهبري سياسي ايران ديده نم

اصلي شكست، پيش از اينكه قدرت نظامي خارجي 
 ذكر اين نكات .باشد، ضعف رهبري سياسي است

مي نيست، بلكه وري و قدرت نظاابراي رد نقش فن
و ل وري طرف مقابل، اين تحوابا فرض برتري فن

چرا ايران . اندها به وجود آوردهپيشرفت را نيز انسان
 هاشد، با وجودي كه در اين جنگمانده ميبايد عقب

هاي ي محسوس تجهيزات و نفرات، در طرفبرتر
  ؟ شودمقابل ايران ديده نمي

  هاي ايران با روس و انگليسنتايج جنگ
كه سلسله  عالوه بر اين نگ در زمان قاجار،وقوع سه ج

 ، در درون خود نيز گذشته ازيجي را در پي داشتنتا
 به ؛اني، زنجيروار به هم مرتبط بودتقدم و تأخر زم

ت در جنگ اول با روسيه و اين معني كه شكس
 شكست در جنگ دوم و ة گلستان، ريشةمعاهد
در  شكست ة مقدم چاي شد و هر دو، تركمانةمعاهد

ا گذشته از ارتباط ام. جنگ با انگليس را فراهم آورد
، اقتصادي سي سياآثارها، مجموع آنها طولي اين جنگ

 واقع،  و درداشت ايران ةو رواني زيادي بر جامع
 ايران   كه در آن،فصل جديدي در تاريخ ايران گشود

اين . معنا بودتمام بهة مستقل، اما رسماً مستعمر اسماً
 حكمراني قاجاريه ادامه داشت و ةروند تا پايان دور

تا انقالب اسالمي پس از آن هم به نحو ديگري، 
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   .افتتداوم ي
 آغازها به گرجستان، سردرحقيقت آغاز تهاجم روس

 ةعنوان مرحلبه(  و دفع تهاجم عراق،اين روند تاريخي
. شود، پايان آن محسوب مي)قالب اسالميتكامل ان

هاي بيگانه در سياست ها، سفارتخانهپس از اين جنگ
ين وليعهد ايران بايد با صالحديد تعي. ايران فعال شدند

، بين روس و انگليس پس آن شد و ازم ميروسيه انجا
  .  كسب امتياز در ايران آغاز شدةمسابق

 عزل و ت روسيه و انگليس، نه تنها در حددخال
 بود، بلكه در جز آنگذاري و نصب وزيران و سياست

ائل خانوادگي دربار نيز دخالت ترين مسخصوصي
ر كوتاه شدن لحاظ اقتصادي، عالوه باز. دكردنمي

در شرق و (وسيع خود هاي ران از سرزميندست اي
در درياي مازندران نيز راني  كشتي، از حق)شمال

ات تجاري الحاقي به معاهدات معاهد .محروم شد
ايران به ت چاي و پاريس، حاكمي تركمانيسياس

   .كردگمركات را محدود مي
  : نويسد ميبارهاين دي دركِ

 اي تحت نفوذطور فزايندهايران تحت حكومت قاجار به
س قرار داشت؛ خصوص روسيه و انگلياقتصادي غرب، به
هاي اقتصادي خاص و عوارض گمركي بنابراين، با سياست

زياد كاالهاي ايراني و عوارض اندك كاالهاي غربي، قدرت 
  .(Burke, 1988: 299) رقابت از كاالهاي ايراني گرفته شد

 به شرح معه ايرانتوان در جاها را مي اين شكستآثار
  : زير خالصه نمود

 وسيعي از سرزمين ايران و جدايي مناطق. 1
  ؛محدوديت شديد ارضي كشور

 كاپيتوالسيون  نفوذ سياسي بيگانه و كسب حق. 2
  ؛خ ايرانيبراي اولين بار در تار

 نفوذ روسيه و انگليس، در باالترين مرجع .3
  ؛گيري ايران، يعني شاه و دربارمتصمي

 ، به ميدان رقابت سياسير تبديل شدن كشو.4

  ؛اقتصادي و نظامي بيگانه
االختيار شدن سفراي روس و انگليس در  تام.5

  ؛ايران
عين ت به پرداخت غرامت جنگي در  محكومي.6

  ؛ هامدافع بودن ايران در اين جنگ
 هايان كه از ريشهها بر اقتصاد اير كلي شكستآثار .7

  ؛شودماندگي محسوب ميمهم عقب
بيني دولت و ملت  خودكمةجود آمدن روحي به و.8

ايران در برابر د؛ل بيگانهو  
9.بي اعتبار شدن ايران در بين د هاي ل و ملتو

  ؛خارجي
ت  با شد به مدت طوالني ووجود موارد فوق. 10

  . و ضعف تا انقالب اسالمي

  رهبري سياسي ايران و جنگ ايران و عراق 
 ترينرين و خونينتجنگ ايران و عراق يكي از طوالني

. شودمي اي پس از جنگ جهاني دوم محسوب هجنگ
 و چرايي هاي گوناگوننظر از جنبه صرف،اين جنگ

آن جهت مهم   ايران، ازةسالآغاز آن در تاريخ دويست
است كه توانست به روندي كه از اول حكومت 
قاجاريه در محدوديت ارضي ايران و نفوذ سياسي و 

 بيگانه در كشور آغاز شده …اقتصادي و فرهنگي و
  . ، پايان دهدبود

هد كه دداليل و شواهد عيني اين مطلب را نشان مي
 ة اما نتيج،معنا بودتماماين جنگ يك جنگ نابرابر به

 خواست كشور مهاجم و حاميانش نبود و آن مطابق
ورد قابل ا در پايان جنگ، هيچ دست،دولت عراق

  .اي براي مردمش نداشتعرضه
اي اختالف ارضي ايران و عراق سابقه گرچه

 به ر اين زمان خاص هجوم عراق دطوالني داشت،
، با اهداف اين اقدام. سياسي بود - داليل عقيدتي

 همسو شده بود هاي بزرگكشورهاي منطقه و قدرت
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ر مدتي و عراق با اطمينان كامل از كسب پيروزي د
  .كردكوتاه، تهاجم را آغاز 

 توان در سهيران را مي عراق به اةاهداف حمل
بنا به افعال و اقوال . محور اساسي خالصه نمود

كشور براي مقامات عراقي در طول جنگ، اين 
اول، : آغاز كرد  جنگ راهدستيابي به سه هدف عمد

 دوم جدايي استان خوزستان از ؛ف اروندرودتصر
كودتاي حزب بعث در عراق كه اين هدف از (ايران 

 ايران و سقوط نظام ةام، تجزيو سرانج) شددنبال مي
  .مردمي آن

ط دولت آمريكا، در ديدار صدام اين اهداف توس
 روزنامة( 1359در تابستان سال  ،حسين با برژينسكي

  .هر تأييد خورده بودم )17/10/1359، انقالب اسالمي
با توجه به مشكالت داخلي ايران، عدم ثبات 

ه تش و حمايت كشورهاي منطقسياسي، فروپاشي ار
ر اطمينان هاي بزرگ از عراق، اين كشوو قدرت

 در پي اي هيچ واكنش جهانيداشت كه حمله به ايران
 خوزستان، ايران، ناتوان از نخواهد داشت و با اشغال

پذيرد و  جنگ، الجرم واقعيت شكست را ميةادام
 ة وزير خارج،كيسينجر. نشينديپاي ميز مذاكره م
 روز  ده كه جنگ ظرفكردبيني مياسبق آمريكا، پيش

 جمهوري روزنامة( يابدبا پيروزي عراق خاتمه مي
  .)12/7/1359، اسالمي

شد، هدف ق مياگر اهداف اول و دوم عراق محق
  زيرا؛شدميق  ايران نيز محقة يعني تجزي،سوم عراق

عالوه بر جدايي خوزستان و قطع شاهرگ اقتصادي 
 ديگر ر مناطق دايران، حالت رواني جدايي از مركز

عراق  كه اياما عامل اساسي. شدايران نيز فراهم مي
 قدرت رهبري ايران در محاسباتش لحاظ نكرده بود

مردم از پذيري برانگيختن مردم براي دفاع، فرماندر 
  .  اين ملت بودةالعادرهبري و شور انقالبي فوق

 دوم انقالب ةتوان مرحلجنگ ايران وعراق را مي

با توجه به  .انقالب دانستل روند اسالمي و مكم
نقش اساسي رهبري در پيروزي انقالب اسالمي و 

ت شد بهايهاط جنگ و انقالب باهم، جنگ وجهارتب
هاي رو، اين جنگ با ديگر جنگاين از. مذهبي داشت

ت و كيفيت يتفاوت در كم.  متفاوت بودمعمول
طلبي و روها، تفاوت در اهداف، اصل شهادتني

لب ظاهري آن نديدن و بسياري پيروزي را در قا
 در اين جنگ از ابداعات محسوب موارد ديگر كه

ر طول جنگ هايي دشد، باعث شده بود كه صحنهمي
هاي معمولي كمتر ديده به وجود آيد كه در جنگ

  . شودمي
 الي سخنان امامبهشود از الدر اين بخش تالش مي

ي  كل نيروهاةعنوان رهبر انقالب و فرماندبه) ره(
  ،هاي دفاعي ايشان را استخراج نمودهح، انديشهمسل

ارهاي دفاعي امام در جنگ راهك. به تبيين آن بپردازيم
  : در چهار بند ذيل قابل ذكر استبا عراق

  ؛ پيوند دفاع با دين -
  ؛ اعالم دفاع عمومي -
  ؛ هاي خارجيكا به قدرتعدم ات -
شمن، دكات سياسي عي در خنثي نمودن تحرس -
  .ازات دفاع نظاميموبه

  پيوند دفاع با دين . 1
 هايهاي مختلف، در موفقيت نظامايدئولوژي در قالب

 اما رهبري سياسي است كه ،سياسي نقش اساسي دارد
تي، تكيه بر چه نوع دهد در چه موقعيتشخيص مي

  .ت دفاع مؤثر باشدتواند در موفقي، ميايايدئولوژي
شمول م جهان با توجه به پيا،جنگ ايران و عراق

لملل، اانقالب اسالمي در نفي وضع موجود نظام بين
شد كه در آن يك جنگ عقيدتي هم محسوب مي

از آرمان انقالب، با دفاع از سرزمين ايران و دفاع 
اي هدفاع از بالد مسلمين از دفاع«كه توجه به اين
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ستاد  ،حماسة مقاومت(» شودس محسوب ميمقد
  . ناپذير بود تفكيك)28: 1368 فرماندهي كل قوا،

ري سياسي كشور از رو، با شناختي كه رهباين از
اشت، با تكليف و جنگ د شرايط خاص كشور

به آن، ارزش بخشيدن ديني س دانستن دفاع و تقد
ه دفاع هنگامي ك. ها نشاند ديگر ارزشةدفاع را بر قلّ
 اجراي آن نيز  درگيردمي  ديني به خودةرنگ و صبغ

 نيروي در اين حالت. آيد ميحالت تكليف پيش
 جان خود باشد، به كه به فكر حفظ پيش از آن،مدافع

ر كه بسياري از اين تفك. يشدانداداي تكليف مي
ر جنگ با عراق از هر عاملي كند، دمي ها را پرخأل

  . تر بودپررنگ
ظ اسالم و جمهوري اسالمي انقالب رسماً حف رهبر

: 1370امام خميني، (ددانمي ترين تكليف اسالميرا بزرگ
رو، رهبري سياسي كشور در مقطع جنگ اين از ؛)250

 ة دين به مقولةاز زاوي(جانبه  با نگاهي همه،با عراق
، توانست در برابر مشكالت )دفاع با بسيج عمومي

ژي انقالب، تماميت  عالوه بر حفظ ايدئولو،ايستاده
  .سال حفظ كنددويست ارضي كشور را پس از 

  دفاع عمومي اعالم .2
 نخست جانبه يا دفاع عمومي با راهكارجنگ همه

 اساسي دارد؛ زيرا همان ة، رابط)پيوند دفاع با دين(
طور كه دين امري عمومي است، دفاع از آن نيز 

  .طلبدافراد ملت را مية مشاركت هم
 آغاز جنگ ايران و عراق قواي كه در ايننظر به

ند، نياز به اشتت الزم دفاعي را ندمنظم كشور ظرفي
شد و رهبري ت احساس ميشديك بسيج مردمي به

نوع . آيد آن برةخوبي از عهدسياسي كشور توانست به
 را كه حكومت(به حكومت و مردم ) ره( نگاه امامِ

شد كه دفاع از جامعه ، باعث مي)دانستخادم ملت مي
رو، اين از. نيز به عموم مردم واگذار شودو حكومت 

در (عنوان بهترين راه ممكن ي بهاصل دفاع همگان
برگزيده ، توسط رهبري سياسي كشور )جنگ با عراق

ي مهم حفظ تماميت رهاشد؛ اصلي كه يكي از متغي
  .ارضي كشور بود

  هاي خارجيكا به قدرتعدم ات. 3
هاي كا به قدرتامام عدم اتسومين راهبرد دفاعي 

جي كه شامل اتحادهاي هاي خاركمك. خارجي است
هاي نظامي و تبليغي بود، هيچ نقشي كمك ،سياسي

 رهبري ت؛ زيرا سياسدر دفاع مردم ايران نداشت
 ةتوجه به مفاهيم اسالمي و با تجربا ب( انقالب

سوي ديگر كا به خارج بود و ازعدم ات) رانتاريخي اي
مي، مخالف نظم موجود جهاني ت انقالب اسالاهيم

 و هاي موجود جهاني قدرتة هم،بنابراين .بود
چرا  ؛ديدنداي منافع خود را در ضديت با آن ميمنطقه

 بزرگ هاياي جديد بود كه قدرتكه انقالب ايران پديده
  .نگريستندمي  با ناباوري همراه با خصومت به آن

 براي رهبري سياسي ايران روشن و قابل  اين مسائل
   .پيش بيني بود

شمن  انقالب اسالمي در نبرد با دةدر نتيجه، با تجرب
كا به قدرت ملي و مذهبي اصل اهكار اتخارجي نيز ر

اتّخاذ اين  نظر رهبري انقالب،از. قرار داده شد
-ملت ايران موفقيتي بزرگ محسوب مي، براي راهبرد

  :باره فرمودنداينايشان در. شد
قدرتي در جنگ گوييم كه منّت هيچ ابرس مي خدا را سپا

 خدا، يكّه و تنها و به گردن ما نيست و مردم با استعانت از
  .)250: جاهمان( فائق آمدند …مظلومانه، بر مشكالت 

 نه به كمك در جنگ با عراقرهبري سياسي ايران 
 مذاكرات سياسي پس خارجي چشم دوخت و نه به

ه بر  دل خوش كرد؛ بلكه با تكيبساز اشغال وآتش
انست سرافراز از  توامكانات مادي و معنوي داخلي

  .دجنگ بيرون بياي
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  كات سياسي دشمن، ثي نمودن تحرسعي در خن. 4
  موازات دفاع نظاميبه

 طلبيطلب بودن ايران و صلح در طول جنگ شعار جنگ
موازات هاي غرب بهرسانه.  بارها مطرح شدعراق
اقتصادي و  سياسي ،هاي اطالعاتي، نظاميكمك
ايران را تحت فشار نيز ظ تبليغي اهايشان، ازلحدولت

مقابل، رهبري انقالب با توضيح  در. ادنددقرار مي
 صلح مورد نظر عراق و نانواع صلح و روشن نمود

سوي   تأكيد بر يك صلح شرافتمندانه ازحاميانش و
طر دولت عراق و شخص صدام حسين ايران، بارها خ

امام خطاب به كشورهاي . براي منطقه گوشزد نمود را
  :منطقه گفت

توان نجات داد و اگر نجات كنند صدام را ميآنها گمان مي
فشارد؛ غافل از آنكه وي با آن گرمي مييافت دست آنها را به

ا به پروازانه، فرصت نفس كشيدن رجويي و بلندخوي سلطه
نها تجاوز  به كشور آهاي واهيآنها نخواهد داد و با بهانه

  .)69: 1362 وكيليان،(خواهد كرد 

  درزبس در سال اول جنگ و ني آتشهايشنهادپي
 شد، اما رهبري هاي بعد چندين بار مطرحطي سال

بس را تا زمان وجود حتي يك ايران هرگونه آتش
 هايپيشنهاد. سرباز عراقي در خاك ايران، رد نمود

 در ،شدبس كه نوعي هجوم سياسي محسوب ميآتش
اي به اشغال ايران و ال نخست جنگ عمدتاً اشارهس

دن ارتش رون ران آن نداشت و پس از بيةلزوم تخلي
بس تداوم صلح را تضمين عراق نيز پيشنهادهاي آتش

ها، رهبري  اين درخواستواقع، با رد در. كردنمي
   ه يك صلح واقعي و شرافتمندانه سياسي ايران ب

  .انديشيدمي

 در طول جنگ يران و عراق قواي مسلح اةمقايس
هاي متعارف و كالسيك، برابري معموالً در جنگ

ز تا گيرد، اما از آغانظر قرار مي  تجهيزات مدنيروها و

هيچ ، لحاظ كيفيتپايان جنگ ايران و عراق، از
ها، تسليحات و تجهيزات هوايي مناسبتي بين آموزش

تعداد . و زميني و تعداد نيروها وجود نداشت
 موجود از اول  دو طرف، با توجه به آمارنيروهاي

قريباً سه  به ترتيب ت،جنگ، اواسط جنگ و آخر جنگ
.  چهار به يك به نفع عراق بودبه يك، دو به يك و

فتح (ن ترين عمليات ايراعنوان مثال در بزرگبه
 دنبال داشت، را به كه پيروزي عظيمي) خرمشهر

ردان بود كه  گ195ُ ايران ةنندكمجموع نيروهاي عمل
 تيپ عراقي قرار داشت 32ردان و  گ157ُدر مقابل 

  .)54: 1373 ،پور معين وبختياري(

لحاظ كننده ازجنگ كالسيك، نيروهاي حمله در
تجهيزات و نفرات بايد دو برابر مدافع باشند، اما اين 

عنوان  به. در جنگ ايران و عراق بالعكس بودقاعده
در ) 5 كربالي( در عمليات شرق بصره  عراقنمونه

تيپ ( يگان 130 ايران، ة يگان حمله كنند30مقابل 
  . )80: 1378 ،اردستاني( فته بودكار گره ب )لشكر

تانك و هواپيما در طول جنگ، ايران از دريافت 
 به قيمت هاي سبك و متوسط رامحروم بود و سالح

 ةعراق در طول جنگ با هزين. كردگزاف تهيه مي
هاي بلندمدت كشورهاي  وامكشورهاي عربي و يا با

  . ا ميليارد دالر سالح خريداري كردهغربي، ده

  و سرانجام جنگ ايران و عراق نتايج 

 به جنگ با پيروزي سريع كشور عراق آغاز شد و
، از  دو برابر خاك لبنانةقول مقامات عراقي به انداز
 اما با توجه ،)88: جاهمان( اراضي ايران به اشغال درآمد

 شدهي ملت ايران و راهكارهاي برگزيدهبه شور انقالب
شغال كامل  به اتوسط رهبري انقالب، عراق موفق

 نشينيبس بدون عقبخوزستان نشد و درخواست آتش
 نشد و عراق به دفاع از مورد پذيرش ايران واقعنيز 

  .آمده پرداختدستمواضع به
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 در خصوص اهداف عراق در جنگ بحث ترپيش
اف ايران در جنگ ضروري در اينجا اشاره به اهد. شد

 تيب عراق به ترةگانهاي سهاولويت. رسدبه نظر مي
 ايران ةو انتزاع خوزستان و نهايتاً تجزيف اروند تصر

در مقابل اهداف ايران . ط نظام انقالبي آن بودو سقو
 :بندي كنيمتوانيم در سه زمينه اولويترا نيز مي

اولويت نخست، حفظ تماميت ارضي؛ اولويت دوم، 
 و اولويت سوم، ،دريافت غرامت و شناسايي متجاوز

اما با . مردم عراققدرت به ذف صدام و انتقال ح
ان بغداد، توانايي دريغ حاميهاي بيتوجه به حمايت

 چهار  بههاي پاياني جنگارتش اين كشور در سال
وم شد ل و از طرفي معبرابر روزهاي اول جنگ رسيد

 ةنامي امتيازي بيش از آنچه در قطع جهانةكه  جامع
 اواهد داد؛ لذا ايران ب به ايران نخاست آمده598

  .نامه از اولويت سوم عدول كردپذيرش قطع

 ةنامه، نتيجكر اين نكته الزم است كه اين قطعذ
كه حالي در. نيان در عمليات شرق بصره بودرزم ايرا

 طور پراكنده در كنار عراق وارد جنگ شدهآمريكا به
نامه پذيرفته شد و با بسيج عمومي روزهاي بود، قطع

 جنوب ر غرب وآخر جنگ، تهاجم مجدد عراق د
بس برقرار شد و در در نتيجه، آتش. ناكام ماند

بس نيز عراق مذاكرات سياسي دو سال بعد از آتش
  .)ريخ سياسي جنگتا، واليتي( چيزي به دست نياورد

كه در مذاكرات عراق با كسب اطمينان از اين
 نخواهد آورد و با اطالع از سياسي چيزي به دست

 نگاري مستقيمبا نامه تجديد جنگ، سرانجام ةنتيج
ساي شده بين رؤهاي مبادله متن نامه،وزارت خارجه(

  . الجزاير را پذيرفتة، معاهد)عراق جمهور ايران و
 خود ةگانهاي سهيك از اولويتبنابراين عراق هيچ

رصد درا به دست نياورد، اما اولويت اول ايران صد
 توسط دبير  عراقه شدنق شد و با متجاوز شناختمحقّ

آن تاريخ  دبير كل سازمان ملل در( كل سازمان ملل

 1991تاريخ نهم دسامبر  خاوير پرز دكويار بود كه در
را مبني بر   گزارش خود1370با هجدهم آذر برابر

جنگ تحميلي به شوراي  متجاوز بودن عراق در
اولويت دوم نيز تأمين ، بخشي از )امنيت تقديم كرد

اشتن ضمانت الزم مت، به علت ند غراةلئاما مس. شد
  .استازسوي ايران، هنوز معلق مانده

 جنگ اغلب اعتقادها را از بين شود كهگفته مي
: 1374، بول( كندبرد و گاهي آنها را مستحكم ميمي

ود؛ ش پايدارتر ميفاتح، عمدتاً در اعتقادات خود .)110
ستي  و س،)جاهمان( داندزيرا آنها را عامل پيروزي مي

ه و داي شكست خورني است كه جامعهاعتقادات زما
ايران پس از جنگ با عراق . ه باشدبست رسيدبه بن

رخشيد و نه  جهاني دةمقتدرتر از هميشه در صحن
نشيني نكرد، بلكه چند ماه تنها از اصول خود عقب

پس از پايان جنگ، رهبر انقالب، در يك پيام 
تاريخي، رهبر بلوك شرق را به خداشناسي، دوري از 

 ديگري از مبارزه ةنمون.  دعوت نمود جز آنو ب غر
ا فرهنگ غربي، فتواي تاريخي امام عليه سلمان ب

طبيعي  .بود) آيات شيطاني كتاب ةنويسند(رشدي 
لحاظ نظامي و از(ده رخواست كه يك كشور شكست

 ايهاي جهانيتواند چنين حركت، نمي)لوژيكيايدئو
 ،آمدهعملبهبنابراين، با توجه به بحث . انجام دهد

توان دهاي ديگر جنگ را در چند محور ميردستاو
  .برشمرد

-دستترين هدف بهعنوان بزرگبه(در پايان جنگ  .1

فظ شد و قرارداد ت ارضي كشور حتمامي) آمده
  ؛ آغاز جنگ بود، تثبيت گرديدةالجزاير كه بهان

 ،رغم هشت سال جنگ، هيچ تعهد سياسيايران به. 2
  ؛ نداشتاياقتصادي خارجينظامي، فرهنگي و 

خالف خواست ملت ايران، به راي، بهيچ معاهده .3
  ؛كشور تحميل نشد

 ق و حفظ سرزمين ايران، در طولبا دفع هجوم عرا. 4
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 اد اعتمةل گذشته، براي نخستين بار روحي سادويست
هاي سياسي، نظامي، فرهنگي و  زمينهةنفس در همبه

 كه در اين شكافيزنده شد و اقتصادي بين ايرانيان 
ود آمده بود ترميم شد و ها در تاريخ ايران به وجزمينه

  ؛ترين دستاورد سياسي جنگ بوداين بزرگ

 ةاي رسمي، مجدداً معاهددولت عراق در نامه. 5
ت ايران در  حقانيالجزاير را پذيرفت و سرانجام

 اي همگان روشن شد و ايران با چهرهرمجامع جهاني ب
بدون شك .  جهان درخشيدةصپيروزمند، در عر

گ با اوايل جنگ قابل  در پايان جن جهاني ايرانةوجه
ه بر اثبات ساله عالو زيرا دفاع هشت؛مقايسه نبود

 جديدي از ايرانيان ترسيم كرده ةحقانيت ايران، چهر
  .بود

  گيري تيجهن

هدف اين نوشتار بررسي نقش رهبري سياسي در 
كه در صورت به له ئها بود و تأكيد بر اين مسجنگ

ي نظامي بين دو يا چند كشور، وجود آمدن يك درگير
دفاع مؤثر در رهاي ديگر كه نظر از وجود متغيصرف

 ةتقريباً مشابهي براي هم است، راهكارهاي اصلي
رگيري صحيح كاهب در صورت  وجود دارد كهجوامع

حصول اهداف سياسي تواند درآنها، رهبري سياسي مي
  . اشدنقش اساسي داشته ب

جنگ مهم دويست اربراي سنجش اين فرضيه، چه
ررسي شد و همان طور كه مشاهده سال اخير ايران ب
 شكست ايران در سه جنگ زمان ةشد داليل عمد

 ةادالعنه ضعف نظامي كشور و نه قدرت فوققاجار، 
هاي درگير با ايران بود، بلكه مشكل نظامي طرف

 كشور  در ساختار رهبري سياسياساسي را بايد
  . وجو كردجست

 ة، به گفت)اول و دوم(ران و روس هاي ايدر جنگ
   كاتب دربار، مركز فساد،نگارق وقايعصادميرزامحمد

 بايدعساكر مملكت  را دربار و مركز فتوحات را
  .)1374 ،نگاروقايع( دانست

داشت دائم عدم توجه به قدرت ملي كشور، چشم
منافع ملي خود است و به ياري بيگانه و كساني كه سي

هاي بدون برنامه كردند، اتحادها و ائتالفرا دنبال مي
هي خواهي دربار، ناآگاپرستي و خودو مطالعه، قدرت

ي از نيروهاي در از اوضاع جهاني، عدم حمايت جد
هاي  و رها كردن جنگ بعد از پيروزيحال جنگ

 بدون يك دستاورد مقطعي و فصول سرد سال
دي كه با دادن به افرااساسي، امارت و حكومت 

گذراني و عياشي،  خوش،دشمن همكاري كرده بودند
رانه، پروبال  و بيم از دست زدن به اعمال متهوترس

كشور را ملك مطلق خود  دادن به عناصر ناكارآمد،
رغم گيري از شور مذهبي مردم به عدم بهرهدانستن،

 از خصوصيات  موارد ديگر،بار اعالم جهاد و دو
در . استاين سه جنگ بوده سي ايران دررهبري سيا

 و مشكالت ران و انگليس اين مسائلهاي ايجنگ
 ؛دارد) حتي بر نيروهاي نظامي(پيش  از اثري بيش

هاي ايران و روس پيروزي يعني اگر در طول جنگ
  آن در ة جنگ عمدتاً با ايران است و نتيجدر ميدان

س رود، در جنگ با انگلي سياسي از دست ميةصحن
گذارد مياسي چنان اثري بر اوضاع نظامي ت سيوضعي

لحاظ  ازكه درحالي؛گيرديومتي شكل نماكه اصوالً مق
يران در برابر نيروهاي تعداد نفرات و تجهيزات، ا

مراتب وضعيتي بهتر از سابق دارد و انگليس به
نيروهاي درگير نسبت حداقل چهار به يك به نفع 

   .ايران دارند

 سياسي در ةست كه كمي مسامححالي ا اين در
ران در ي پاريس، انگليس را در هند و اة معاهديامضا

  گذشته از اين، تصرف . داديك تنگناي شديد قرار مي
، مناطقي چون بوشهر، اهواز، برازجان و خرمشهر

  .لحاظ نظامي هيچ توجيهي نداردزا
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اوضاع ايران در زمان جنگ با عراق  هبا نگاهي ب
ات سياسي در ايران وجود ندارد، يابيم كه ثبدرمي

 ة آمادگي الزم را ندارند و جامعنيروهاي مسلح
جهاني حامي عراق است و در مقابل، عراق با هيچ 

. يستشكل خاصي در داخل و خارج مواجه نم
 منابع موجود ة اين كشور ازسوي همهاي ارتشالحس

شود و با اطمينان از پيروزي وارد نبرد جهان تغذيه مي
م با  سرانجا، اما پس از مدتي متوقف شده،شودمي

 سال جنگ، به هشتفراز و فرود فراوان، پس از 
 گردد؛ در بازمي، الجزايرة عزيمت خود، معاهدةنقط

 خود، بيش كه در اوايل جنگ، عراق به اعترافحالي
 از خاك ايران را اشغال هزار كيلومتر مربعاز بيست
  .كرده بود

با برخورداري از (ايران  رهبري سياسي در اين مقطع
هاي با اصولي كه در جنگ) ت دينيرجعيجايگاه م

گ  به هدايت جن،شودمعمول كمتر مشاهده مي
ن بار  براي نخستيپرداخت و همان طور كه اشاره شد

ت ارضي كشور حفظ در دويست سال گذشته، تمامي
هاي ين آثار و نتايج سياسي رواني جنگهمچن. شد

ن برش تاريخي كه در زمان پيشين از بين رفت و آ
 جايگاه قاجار به وجود آمده بود، ترميم شد و ايران به

  .تر شدواقعي خود در جهان نزديك

، ملت ايران پس از پشت سر گذاشتن امروز
گوي و جديد گفتة با ايدبازسازي، جنگ و انقالب و

 نشيني از اصول انقالب، بهها و با عدم عقبتمدن
 .استدئولوژيكي تبديل شدههم فكري و اييك مركز م

  منابع

 ،ها، دافسون، رويايي استراتژيجنگ ايران و عراق، )1378(اردستاني، حسين 

  تهران؛

، به كوشش محمد دبيرسياقي، تاريخ مفصل ايران، )1346 (اقبال آشتياني ،عباس

  خيام، تهران؛

  ، ارشاد، تهران؛2، چ17 و 14، جصحيفة نور،  )1370 (امام خميني
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  الملل، تهران؛بين
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