
 دافع اریانیان رد مقابل متجاوز قبل از انقالب اسالمی از اهیی نموهن

 

 پرتغال و ایران هایجنگ. 1

 یگب موسی بندر از تبار ایرانی راهنمای یک کمک با آفریقا شرق و جنوب از عبور با واسکادوگاما م ۸۹۴۱ سال

. ادفرست پرتغال دربار به هند و پارس اهمیت از مفصلی گزارشی و شد روانه هند بسوی( موزامبیک شمال در)

 وویلهاک دی پرو. شدند وارد هندوستان و فارس خلیج به اروپا غرب از که بودند استعمارگرانی اولین هاپرتغالی

 تا ۸۰۵۱ سال از. نمود اشغال را هرمز ۸۰۵۱ آلبوکرک و فرستاد گزارشی هرمز از( ۸۹۴۱ احتماالً) ۸۹۱۴

 ودندافز خود کاری حوزه و جمعیت بر آنها بتدریج اما بودند مشغول تجارت به فارس خلیج در هاپرتغالی ۸۲۱۱

 سال رد آنها. شدند فارس خلیج روانه کاتولیکها آن بدنبال و کردند ایجاد نظامی استحکامات فارس خلیج در و

 این. م۸۰۱۱ میناب قرارداد در و کردند کسب هرمز گرفتن اختیار در برای را عباس شاه موافق نظر. م ۸۰۸۰

 الس در. گیرد قرار ایران اختیار در عربستان شمالی سواحل در قطیف و بحرین شد قرار و شد رسمی توافق

 یرونب بحرین از را آنها هاایرانی اما درآمد پرتغال تصرف به بحرین هرمز، حاکم با بحرین مخالفت بدلیل ۸۰۱۸

 جادای و ورود جرات بصره با تجاری روابط رغمعلی و بودند نگران بصره در هاصفوی قدرت از هاپرتغالی. کردند

 .دادند نشان توجه گمرون و هرمز به عوض در و نکردند پیدا را بصره در پایگاه

 

 فتح هرمز

 ریقاآف شرق سراسر هاپرتغالی. دانستمی پارس و -آفریقا شرق -پرتغال امپراتور را خود ۸ مانوئل پرتغال پادشاه

 قرن ریامپراتو بزرگترین و داشتند اختیار در نیز را چین و هند از بخشی حتی و داشتند تصرف در را ماالگا تا

 ۸۰۵۱ الس آنها باشند داشته سلطه آسیا و آفریقا تجارت بر که خواستند می ها پرتغالی. بودند جهان شانزدهم

 .گرفتند اختیار در را هرمز سپس و کردند تصرف را سکوترا

 

 بحرین

 مقرن نشد کشته با و شد انجام خرافو رئیس دریابیگی بنام فرمانده یک و هرمز امیر کمک با بحرین تصرف

 رمز  میرا به مالیات پرداخت از ولی بود هرمز تابع که مقرن. یافت پایان جابر آل خالفت بحرین حاکم زبیل ابن

 همگی هابحرینی. نمودند خود تابع را بحرین هرمز امیر بوسیله هاپرتغالی. .شد مجازات وسیله بدین و زد سرباز

 .بود سر درد و اختالف مایه این و بود سنی هرموز حالیکه در بودند شیعه



 .کشیدند صلیب به را هرمز فرماندار شورشیان مورد یک در بلگریو هاینوشته اساس بر

 

 

 هرمز فتح چگونگی

 در را خود جایگاه و گرفت پس باز قرن امپراتور بزرگترین از را هرمز جزیره ایران سپاه ۸۲۱۱ سال آوریل ۱۸

 رد فنی خدمه با را خود کشتی چهار نیز هاانگلیسی. کرد ثبت شانزدهم قرن ابرقدرتهای فهرست در جهان

 و دنع ماالگا، نقطه سه که هرکشوری داشت اعتقاد( پرتغالی) آلبوکرک.گذاشتند خان قلی امام ارتش اختیار

 یسیانگل استعمارگران که بود آنقدر هرمز اهمیت. بود خواهد حاکم دنیا تجارت بر باشد داشته اختیار در را هرمز

 فارس لیجخ در هاپرتغالی تنبیه قصد گمرون ایرانیان هایشکایت بدلیل ایران سپاه. بود انداخته طمع به نیز را

 این و. ردک نشینیعقب به مجبور کنیا در مومباسا تا را پرتغالیها بلکه ساخت آزاد را هرمز جزیره تنها نه و کرد

 دش موفق مسقط امام ایران، شاه حمایت با و شد. آفریقا شرق در پرتغال پی در پی هایشکست برای ایمقدمه

 سال ات ایران. کند تصرف را است معروف ممباسا صلیبی جنگ به که خونینی جنگ در را ممباسا عظیم قلعه

 ودندب خرسند پرتغال شکست از که انگلیس. شد فارس بحر و عمان دریای و فارس خلیج تمام پرچمدار ۸۱۱۵

 جملم عهدنامه در حتی.دانستند می ها عثمانی قدرتمند رقیب تنها را ایران و داشتند اعتراف ایران قدرت به و

 کرد می ظهور جهان ابرقدرت عنوان به انگلیس که زمانی مفصل و مجمل ۸۱۸۱ مفصل عهدنامه و ۸۱۵۴

 .شناخت برسمیت فارس خلیج کل بر را ایران حاکمیت

 

 جنگ های ایران و روسیه. 2

 تزاری روسیه و ایران بین بزرگ جنگ دو به که است نامی روس، و ایران جنگ یا روسیه، و ایران هایجنگ

 و یافت پایان روسیه از ایران شکست با هاجنگ این. است شده داده قاجار شاهعلیفتح پادشاهی زمان در

 .پیوست روسیه امپراتوری قلمرو به( امروزی ترکمنستان و قفقاز) ایران از هاییبخش

 روسیه و ایران هایجنگ علت

 یهروس و ایران میان تنش. داشت همیشگی درگیری حالت و خصمانه قاجار دوره اوایل در روسیه با ایران رابطه

 بود همراه غیرنظامی باالی تلفات با که گرجستان به ایران سپاه سهمگین حمله پی در و آقامحمدخان دوره در

 آزاد هایآب به دسترسی روسیه اصلی هدف. یافت ادامه شاهفتحعلی زمامداری زمان در آن از پس و شد آغاز

 طرف از. بودند خودمختاری خواستار آن ساکنان که بود قفقاز خاک به هاروس اندازی دست دیگر علت بود،



 و بودند ایران طرفدار بودن، مسلمان بر عالوه باکو تالش، شیروان، گنجه، یعنی شرقی قفقاز مناطق مردم دیگر

 .شدمی هاروس نارضایتی موجب این

 

 خرمی و سبز خیزحاصل ناحیه گرجستان. بود روسیه و ایران بین اختالف اساسی علل از یکی نیز گرجستان

 تاریخ روزهای نخستین از. است شده واقع سیاه دریای شرقی سواحل در و قفقاز هایکوه دامنه در که است

 .آمده است ایرانی تاریخی اسناد در گرجی مردم نام ایران

 گرجستان تصرف سر بر نبرد

 محمد قاآ. نمود استقالل اعالم هاروس با همکیشی پشتوانه به گرجستان والی قاجار، حکومت تثبیت هنگام در

 اشتباهات و کرد ارسال اینامه خان آراکلی برای ق.ه ۸۱۵۴ سال در ایران جنوب کامل فتح از پس خان

 خود روابط گرجستان والی که صورتی در کرد اعالم و نمود آوری یاد را گذشته سال هشتاد طی در هاگرجی

 دندا را نامه جواب خان آراگلی. نمود خواهد کشی لشکر آنجا به نکند، کامل اطاعت ایران از و قطع هاروس با را

 این در هاگرجی مقاومت وجود با و کشید لشکر گرجستان به خان محمد آقا. نمود مجهز حمله برای را خود و

 آراگلی .کرد حمله تفلیس به او یافتن برای خان محمد آقا. کرد فرار تفلیس به خان آراگلی و شد پیروز نبرد

 و گشود را تفلیس خان محمد آقا. گریختند غربی گرجستان به تفلیس از بستگانش و خانواده همراه خان

 روحانیون از زیادی عده. کرد صادر را شهر تاراج و مردم کشتن فرمان و کرد تکرار تفلیس در را کرمان فاجعه

 .نمودند ویران را شهر و اسیر را گرجیها از نفر هزار پنج و کردند غرق کورا رود در را گرجی

 الحمایگیتحت رسماً دوباره گرجستان حاکم گئورگی( ق.ه ۸۱۸۰ سال) محمدخان آقا مرگ از پس سال چهار

 ناهندهپ ایران دربار به بود روسیه به گرجستان الحاق مخالف چون الکساندر گئورگی، برادر. پذیرفت را هاروس

 انفسیسی. کرد قفقاز تصرف مامور را سیسیانوف پاول خود فرمانده داده قرار بهانه را امر این روسیه تزار. شد

 به او فرزندان از یکی تهمورث و مرد خان گئورگی زمان این در. کرد تصرف را شهر آن و کرد حمله تفلیس به

 هب گرجستان الحاق از که شاهفتحعلی. کرد تشویق هاروس با جنگ به را ایران شاه و شد پناهنده ایران دربار

 ستانگرج به حمله فرمان و کرد بهانه را ایران دربار به گرجستانی شاهزادگان شدن پناهنده بود ناراحت روسیه

 .کرد صادر را

 حاکم مردانه دفاع رغم به. شد تصرف سیسیانف پاول ژنرال روس سردار توسط ق. ه ۸۱۸۱ سال به گنجه

 شد سبب شاه فتحعلی از ایروان و باغ قره حکام شدن مایوس و ارامنه خیانت ،(قاجار جوادخان) گنجه ایرانی

 رسا حدود تا روسیه امپراتوری نیروهای شهرها، این تصرف با. درآیند روسیه نیروهای تصرف به ایروان خانات

 رماندهیف به سپاهی شاه فتحعلی باغ، قره و ایروان تسلیم و گنجه تسخیر از اطالع محض به. کردند پیشروی

 .کرد راهی را السلطنهنایب میرزا عباس فرزندش


