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به  رغم جداش��دن بخش عمده اي از خاك ايران طي 157سال در دوره 
قاجار و پهلوي، تماميت ارضي ايران در دوره انقالب اسالمي حفظ شده 

است كه اين رهاورد بزرگي است. 
   ايران در زمره  امن ترين كشورهاي جهان

بر مبناي يك تحليل كالن و همه جانب��ه، در تقابل ميان جبهه انقالب 
و جبهه مقابل آن )اعم از اس��تكبار جهاني و در رأس آن اياالت متحده، 
ايادي منطقه اي آنها و نيز مزدوران داخلي و خارجي شان(، اين »انقالب 
 اسالمي« بوده است كه تاكنون توانسته معادالت امنيتي را به نفع خود 
و جبهه مقاومت تغيير دهد، به نحوي كه امروزه، ايران در بافت منطقه  
غرب آس��يا- به  عنوان يكي از خطرناك ترين مناط��ق جهان از حيث 
حمالت تروريستي و روندهاي امنيتي- در زمره  امن ترين كشورها قرار 
داشته است و اين در حالي رخ مي دهد كه همسايگان كشورمان، در شمار 

خطرناك ترين كشورها از جنبه  حمالت تروريستي و امنيتي قرار دارند. 
اشاره به دو گزارش زير مرتبط با اين موضوع، جالب توجه است:

1- طبق گزارش سال 2016 انديشكده مطالعات استراتژيك و بين الملل 
)CSIS( )1(، كشور ايران اگرچه در همسايگي كشورهايي با بيشترين 
آمار حمالت تروريستي در دنيا قرار گرفته، اما خود در شمار امن ترين 
كشورهاي دنيا قرار دارد. اين موضوع، در تصوير شماره 1 قابل مشاهده 

است. 
2- مطابق گزارش »شاخص تروريسم جهاني« يا »جي.تي. آي«)2( در 
سال 2017- كه هر ساله توسط مؤسسه »اقتصاد و صلح« لندن منتشر 
مي شود- ايران به  رغم همسايگي با كشورهاي داراي بيشترين شدت 
حمالت تروريس��تي در دنيا، از جمله كشورهاي داراي كمترين شدت 

تروريسم محسوب مي شود.)3( 

اين امر در تصوير شماره 2 قابل مشاهده است. 
وجود كش��وري اينچنين امن در ميان حلقه اي از ناامني ها و حمالت 
گسترده  تروريستي، نشان از موفقيت چشمگير جمهوري اسالمي در 

عرصه  دفاعي و امنيتي دارد. 
   نتيجه

كشوري كه روزگاري با انواع و اقس��ام بحران هاي امنيتي و همزمان با 
جنگ تحميلي هشت ساله- به  عنوان طوالني ترين جنگ قرن بيستم 
پس از جنگ ويتنام- دس��ت وپنجه نرم مي كرد؛ كشوري كه در جنگ 
تحميلي، نه فقط مقابل صدام، بلكه مقابل جبهه  اي وسيع مشتمل بر 
قدرت هاي مادي دنيا به  ويژه امريكا ايستاده بود)4(، از حيث امنيتي و توان 
دفاعي، اكنون به سطحي از توانمندي رسيده است كه نه تنها در شمار 
امن ترين كشورهاي دنيا قرار گرفته، بلكه هر گونه حمله  تروريستي- ولو 
در ابعاد محدود- در خاك كشورش را نيز به شكلي قاطع و هوشمندانه 
پاسخ مي دهد كه موشك باران مقّر تروريس��ت هاي تكفيري در شرق 
فرات توسط پهپادهاي رزمي سپاه در پاسخ به حمله  تروريستي اهواز و 
نيز حمله  موشكي به مواضع داعش در ديرالزور سوريه در پاسخ به حمله  
تروريستي مجلس شوراي اسالمي و حرم مطهر امام خميني)ره()5(، تنها 
نمونه هاي كوچكي از پاسخ دفاعي و قاطعانه  جمهوري اسالمي به حمالت 

تروريستي دشمنان در خاك ايران بوده است. 
نكته  حائز اهميت در اين ميان اين اس��ت كه جمهوري اسالمي ايران، 
متاع گرانبهاي امنيت را بر پايه  استقالل و اتكا به  خود فراهم كرده و در 
حقيقت، دارنده  يك امنيت مس��تقل و »مردم پايه« است، حتي اگر به 
فرض، برخي شاخص هاي امنيتي در زمان پهلوي را هم داراي جايگاه 
قابل قبولي بدانيم، اما امنيت آن عصر، امنيتي كام��اًل »بيگانه پايه« و 
وابسته به قدرت هاي بزرگ بوده است و نه متكي به قدرت ملت، از اين 
فراتر، دس��تگاه امنيتي رژيم پهلوي، نه تنها مردم محور نبود، بلكه در 
س��ال هاي منتهي به انقالب، كاماًل ضدخواست و حركت عمومي ملت 
ايران عمل كرد و خود، مانعي بزرگ بر سر حفظ امنيت اجتماعي مردم 
ايران بود كه كشتارهاي بزرگي همچون 19دي1356، 29بهمن1356، 
9فروردين1357، 20ارديبهشت1357 و 17شهريور1357 مؤيدي بر 
اين ادعا هستند.  به واقع اگر قرار بود جمهوري اسالمي ايران، به فرض 
محال، همان روند وابسته  امنيتي دوران پهلوي را ادامه دهد، اكنون با نظام 
اطالعاتي و امنيتي وابسته اي مواجه بوديم كه موجوديت و استمرارش، 
بسته به خواست و تشخيص نظام سلطه بود و هر زمان كه اين نظام سلطه، 
تشخيص مي داد اين امنيت بايد مخدوش يا حتي برچيده شود، اين اتفاق 

قطعاً محقق مي شد!

   منابع:
 -2016 -https://www. csis. org/features/annual- report -1

reach
 .Index Terrorism Global -2

3- براي مشاهده نسخه كامل گزارش مذكور، ر. ك. به:
 Global-/11/2017/http://visionofhumanity. org/app/uploads

pdf .2017 -Terrorism- Index
4- مالقات صدام با برژينسكي، مشاور امنيت ملي امريكا در دوران كارتر در مورد 
دو كش��ور اردن و عراق )در تيرماه1359(، تنها بخش��ي از تالش هاي مشترك 
امريكا و عراق براي هماهنگ كردن فعاليت هاي دو كش��ور عليه ايران بود. اين 
ديدار، به  منزله  چراغ سبز امريكا به عراق براي شروع جنگ با ايران بود. برژينسكي 
در عمل اين تصور را براي صدام به وج��ود آورده بود كه امريكا با تهاجم عراق به 
ايران موافق و هماهنگ است. )كنت آر. تيمرمن، سوداگري مرگ )ناگفته هاي 
جنگ عراق با ايران(، ترجمه احمد تدين، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 

1373، ص144(
 5- الزم به ذكر است در تاريخ 31شهريور1397، مراسم رژه نيروهاي مسلح در 
اهواز و نيز در 17خرداد1396، ساختمان مجلس شوراي اسالمي و نيز حرم مطهر 
بنيانگذار جمهوري اسالمي، مورد حمله تروريستي عناصر تكفيري قرار گرفت. 

قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)12(
   صفح�ه گام دوم انق�الب كوشش�ي اس�ت 
رس�انه اي جه�ت تبيي�ن و ش�رح بياني�ه رهبر 
معظم انقالب اس�المي حضرت آي�ت اهلل العظمي 
خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين 
سالگرد پيروزي انقالب و در هر شماره، فرازي از 
بيانيه گام دوم انقالب اسالمي را مورد بررسي قرار 
مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين اين بيانيه 

با ما همراه باشيد. 

محمدمهديسالميپوريان

نگاه

»انقالب اس�المی تماميت ارضي و حفاظت از مرزها را 
كه آماج تهديد جدي دشمنان قرار گرفته بود، ضمانت 
كرد و معجزه  پيروزي در جنگ هشت س�اله و شكست 
رژيم بعثي و پشتيبانان امريكايي و اروپايي و شرقي اش 

را پديد آورد.«
 )بيانيه گام دوم انقالب اسالمي(
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 قرارداد گلستان با
روسیه 1813

 جدایی شهرهای غرب دریای مازندران،
 قفقاز از جمله قره باغ، گنجه، خانات
 شکی، شیروان، فویا شماخی، دربند،
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)هیلمند، نیمروز، جنوب فراه
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روسیه در شمال و تحت نفوذ انگلیس در 
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حکمیت آلتای

 اراضی ایران در شرق کشور
 )دشت ناامید، بخشی از موسی آباد،

 کالته نظرخان، معدن نمک، کوه شمتیغ
 و چشمه زنگالب و منطقه چکاب( به

افغانستان واگذار شد.

3000 
کیلومترمربع

قرارداد 1310

 بخش از اراضی ایران )که دارای ارزش
 استراتژیک واالیی بود و اهمیت تاریخی
 زیادی نیز داشت و قله آرارات کوچک
 به ارتفاع 4 هزار متر و دامنه های آن را
نیز دربر می گرفت( به ترکیه واگذار شد.

800 
کیلومترمربع

 اساس قرارداد
1316 با عراق

 دولت ایران بر اساس قرارداد 1316
 با عراق، خط مرزی ناشی از پروتکل
 اسالمبول را به وسیله دولت و مجلس
 فرمایشی مورد تأیید قرار داد و بدین
 ترتیب به تجزیه زمین های نفت خیز

 ایران در منطقه زهاب و اراضی مابین
 قصرشیرین و خانقین و الحاق آن به

عراق اعتباری صوری بخشید.
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قرارداد 1333

 بر اساس نص صریح فصل سوم قرارداد
 مودت 1921 ایران و شوروی، دولت

 شوروی متعهد شده بود روستای زیبا و
 ییالقی فیروزه را به ایران باز پس دهد.

 اما در دوره محمدرضا پهلوی، طبق
 قرارداد 1333، ایران این منطقه را به

شوروی سابق واگذار کرد.

 جدایی غیر قانونی
 694 کیلومتربحریناز ایران 1970

مربع

 جمع سرزمین های از دست رفته ایران از سال
1813-19701573.613.011 

کیلومترمربع

نقش��ه هاي ايران پيش و پس از قاجاريه 
نش��ان از تجزيه بخش هاي متعدد ايران 
دارد؛ بخش هايي كه به وي��ژه در دوران 
37ساله حكومت فتحعلي شاه قاجار پس از جنگ هاي پردامنه ايران و 
روسيه از ايران جدا شدند به بيش از 273هزاركيلومترمربع مي رسند 
و در دوران حدوداً 50س��اله حكومت ناصرالدين شاه قاجار نيز جدايي 
بيش از 2ميليون و196هزارو500 كيلومتر مربع از سرزمين هاي تاريخي 
ايرانيان به وقوع پيوس��ت و آخرين تجزيه نيز در سال1970ميالدی با 
جداشدن استان چهاردهم ايران، يعني بحرين به وقوع پيوست. آنچه 
در اين ميان حائز اهميت است، اينكه پس از جدايي غيرقانوني بحرين 
از ايران در س��ال1970ميالدي، هيچگاه اين امر ب��ه تأييد ملت ايران 

نرسيد. 
س��رزمين كنوني ايران، تنها 30درصد از ناحيه اي وس��يع است كه در 
تاريخ با نام هاي »اي��ران زمين«، »ايران بزرگ« يا »ايران ش��هر« و در 
جغرافيا با نام »فالت ايران« شناخته مي شود. ترفندها و دسيسه هاي 

بيگانگان و سستي پادشاهان بي كفايت گذشته، بخش هاي زيادي از اين 
سرزمين كهن را در طول فاصله كوتاه 196ساله از ايران بزرگ جدا كرد 
كه مروري بر چگونگي هر يك از اين جدايي ها به رغم تلخي بسيار براي 
ميهن گرايان ايراني جهت الزام جديت و حساس��يت ما دست كم براي 

حفظ سرزمين هاي باقي مانده موجود بسيار آموزنده خواهد بود. 
در يك محاسبه  ش��فاف تر از كل اراضي جدا ش��ده از ايران، مساحت 
سرزمين هاي جدا شده از ايران دروني به همراه دوسوم كردستانات )كه 
در دوره صفويه به اشغال عثماني درآمد و بعدها بين سه كشور تركيه، 
عراق و سوريه تقسيم شد( به مساحت تقريبي 200هزاركيلومتر مربع 
و نيز عراق به مس��احت 438هزارو317كيلومترمربع در جمع حدود 
3/5ميليون كيلومتر مربع بالغ مي شود كه اين مقدار تجزيه يك كشور در 
كل تاريخ ايران و دنيا بي سابقه است. آخرين بخشي كه از سرزمين ايران 
جدا شد، كشور فعلي بحرين بود كه در زمان پهلوي دوم از سر استيصال 
و توطئه انگليسي ها از ايران جدا شد. در جدول ذيل بخش هاي جداشده 

در دوره قاجار و پهلوي به تفكيك مورد بررسي قرار گرفته است. 

   تصوير شماره 1- پراكنش حمالت تروريستي در دنيا از سال 2012 تا 2016

   تصوير شماره 2- شاخص جهانی تعداد حمالت تروريستی 


