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کسانی که توان "از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه 

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "تمام

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در 

 پهناور جهان منتشر نمود."

 )ره(امام خمینی

 

م بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما خواه"می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

مقاومت خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز 

 "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. 

 (العالی)مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 

 

 سه



  7631در اسفندماه  )ره(امامفرازهایی از پیام حضرت 

 (895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور

 156، صفحه17، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

  ایم.متجاوزان را در جنگ ثابت نمودهما مظلومیت خویش و ستم 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمییشهما در جنگ ر 

   دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.برادری و وطن ما در جنگ حس 

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت 
ً
ها و ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 ل بود و تمام شدنی نیست.جنگ ما جنگ حق و باط 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسالم احساس جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 ذلت کنند.

  نیستیم. راستی مگر ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهفراموش کرده

  تر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیز در خون

 سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است. ده

  ...ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود

آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به 

 وظیفه خود عمل کرد.

 چهار



 

 

 معارف جنگ
های نبرد حـق علیـه بـاطل ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت خون شهدای واالمقام، نصیب ها، ایثارگریاسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

های پاک و تشنۀ نسل جوان انقالب های جوشان آنها به سینهرزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه

 گردد. سالمی منتقل میا

شهید »با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم  0۴5۴از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

های مادی و با تصویب کریمانه و حمایت 0۴50شکل گرفت و در سال« شیرازیسپهبد علی صیاد

، به صورت رسمی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا العالی(،)مدظلهایمعنوی حضرت امام خامنه

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی  این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

َمَع الُمْحِسنین»خداوند متعال مبنی بر 
َ
نا َو ِانَّ اللَه ل

َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
یَن جـاهَـدوا ِفینا ل

 
، با صداقت «َوالـذ

آمیـز را کـه با گـرایش مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارجمعی در این وادی و تالش دسته

شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»

 یاری خداوند متعال دارد. 

 3131تا سال  3131های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن  اسـت که بر بـودهبدین ترتیب 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر

ای از حقایق و صوتی و تصویری، مجموعه های تحـریـری،خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

، همچنان با اجرای 3131این هیئت بعد از سال هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. واقعیت

ها و سایر عملیات)ع(  االئمههای میدانی عملیات ثامنهای میدانی، نسبت به تکمیل برداشتآموزش

تا پایان 3139وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال عنوان کتاب مستند از  391اقدام نمود. چاپ 

 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 3199سال 

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  3131آموزش معارف جنگ، از سال 

های دانشگاه 1نیز برای دانشجویان سال 3111نزاجا و از سال )ع( دانشگاه افسری امام علی 1سال

دانشگاه قرارگاه پدافند  1برای دانشجویان سال 3191و از سال  فارابیری هوایی، دریایی و افس

التحصیالن نفر از فارغ 11311تعداد  3199به اجرا درآمده و تا پایان سال )ص( االنبیاءهوایی خاتم

 اند. های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهدانشگاه

آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوق 3113هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

ریزی نمود و این عزیزان در و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی لیسانسدیپلم، لیسانس، فوق 

ی سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش هایگانزمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به 

هزار نفر از  139، بیش از 3199معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان سال 

 پنج



باشند، آموزش نظری ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهکارکنان وظیفه که فارغ

 اند. را فرا گرفته جنگمعارف 

در آموزشگاه نظامی  0۴95آموزان پایور اجا از سال برای کلیه دانش آموزش معارف جنگ

)ع( مرکز آموزش اجا )جواداالئمه 7ها در این آموزش 0۴89گردید و از سال برگزار می نزاجاجواداالئمه 

نپاجا( )ع( اکبرنداجا، شهید خضرایی نهاجا و علی)ع( نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم

 07آموز پایور به مدت نفر دانش 02۴82، تعداد 0۴88ریزی شد، که بر این اساس تا پایان سال برنامه

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته

ای با موضوع نقش رسته مربوطه در های عالی رستهآموزش معارف جنگ برای داشجویان دوره

 31ها در ، آموزش3199تا پایان سال  3191که از سال ساعت برگزار شد  1 مدتدفاع مقدس به 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  9193مرکز برای تعداد 

نفر از سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز  هزار 969، بیش از 3199تا پایان سال  3191 سالاز بهمن 

 اند. در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

 0۴89جلسه در سال  0ساعت در  9جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت  معارفآموزش 

 نفر برگزار شد.  270برای تعداد 

نفر در سال  221ساعت برای تعداد  9آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد.  0۴89

 0۴88نفر در سال  71برای تعداد  آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد عقیدسی سیاسی ارتش

 برگزار شد.

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ید واحده و قدرت واحده باشیم.  چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی  ربای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

 شش



 

 

 سخن نخست

کوروش بایندر یکی از افسران کارکشته و الیق نیروی دریایی بود که در  یکمناخدا 

 دریایی های تخصصیدوره 0۴۴8رفت و تا سال  افسریبه دانشکده  0۴۴7سال 

سال  ماهاردیبهشتتا  0۴79کرد. وی از سال  بسیاری را در انگلستان و آمریکا طی

 0۴78ش خدمت کرد و از سال در سمت معاون طرح و برنامه نیروی دریایی ارت 0۴78

و  ارتش هدایت معاون عملیات اداره سوم ستاد مشترک عنوانبه 0۴72تا سال 

 داشت. عهده بهارتش را گانۀسههماهنگی عملیات رزمی بین نیروهای 

نیروی دریایی ارتش منصوب  کنندههماهنگبه سمت معاون  0۴72از سال  بایندر

ساحل  -قرارگاه عملیاتی دریا ی فرمانده عنوانبهبا حفظ سمت  همان سالاواخر  درو

مدتی در  . وی پس از بازنشستگیخدمت کرد وخاکآببه این  فارسخلیجمستقر در 

به کار پرداخت و بعد خودش شرکت  المللیبینکش و یک شرکت شرکت ملی نفت

به  0۴8۴تیرماه سال  2۴ در تاریخسرانجام  ناخدا بایندرایران سفینه را تأسیس کرد. 

 دریا محورنگاهی عمیق به دریا و توسعه  ظیفه شناسواین افسر  دیدار حق شتافت.

 داشت. تأکیدهای دریایی در توسعه این صنعت داشت و همواره بر اهمیت ارگان

دوست و همکارم در شورای مرکزی  فخر زادهسعید  االسالمحجت ند سال قبلچ

 کهاینگفت و دفاع مقدس از مصاحبه با ایشان برایمان سخن  نگارانروزنامهانجمن 

طبع آراسته شود. برای این  زیوروگوها به شکل کتابی مستقل به دوست دارد این گفت

معارف جنگ شهید هیئت دفتر  کار اظهار آمادگی کردم. یک جلسه صبحانه کاری در

م به توافقی ینتوانستبرای نگارش این کار آن روزها  .صیاد شیرازی برگزار شد

 مسکوت ماند. 0۴85سال . موضوع تا ابتدای یابیمدست

های پیاده نسخهابتدا  .دوباره به درخواست حاج سعید بزرگوار این کار را پذیرفتم

 وگوهاگفت را تحویل گرفتم. ناخدا بایندر در این وگو با ایشانگفت شدۀ نوارهای کاست

تا ابتدای انقالب و  مرداد 29دوم، کودتای  نگ جهانیج ،خاطرات خود را از کودکی

 هفت



بازگو  در خالل آن پراهمیتی. خاطراتی که نکات شیرین و است جنگ روایت کرده

خاصه در  ،. این خاطرات خواننده را در جریان بخشی از تاریخ معاصر ایراندشومی

دهد و چون مشاهدات مستقیم این افسر غیور ایرانی قرار می ،ارتش و نیروی دریایی

 .خواهد بوددارای ارزش و اهمیت  اولدستاسنادی  عنوانبهاست 

 به دست اجل متأسفانهوگوها تا ابتدای انقالب دنبال شده است. روند این گفت

 وا خاطراتادامه دهد. دوستان معتقد بودند که خاطراتش را  تانداد  ناخدا بایندر مجال

است که انتشار آن تا  و کمیاب مهم ،پررنگقبل از انقالب چنان  در نیروی دریایی

کند. پیشنهاد دادم تا با چند تن از همین مقطع هم کتاب را خواندنی و جذاب می

 تا اجمالبهم و در فصل نهایی روایت زندگی ایشان را شیننب وگوگفت به همکاران ایشان

د. با شونقصان کتاب جبران  نوعیبهروایت کنم تا  بزرگوارانین ااز زبان  فوت هنگام

  دفتر گروه مشاورین هیئت در  مهرجردی کالنتر حسن آقای هماهنگی دوست عزیزم

از دوستان و  ،اخگر و ناخدا اوالدی دریادارفرصتی فراهم شد تا با ، جنگ معارف

وگو در فصل یازدهم نم. حاصل این گفتکوگو همکاران نزدیک مرحوم بایندر گفت

. شده استبر زندگی این افسر الیق از زبان این دو عزیز روایت  مؤخره عنوانبهکتاب 

 .بیفزایدامیدوارم که این تالش توانسته باشد به غنای کتاب 

کردم با رعایت لحن راوی نثری روان و خواندنی به خواننده ارائه در تدوین کار سعی 

وگو چندباره مطرح شده بود بهتر دیدم موضوعات تکراری که در طول گفت البتهکنم. 

در  جا کنم.و گاهی ترتیب مطالب بیان شده را برای یکدستی زمان روایت جابه را حذف

وگوهای اصلی را زحمت گفت فخر زاده االسالمحجتخاتمه از کاوه خاتمی که در کنار 

که  شیرازی شهید صیاد جنگ معارفمشاورین هیئت  دفتر و دوستانم در اندکشیده

های کار را تقبل کردند، خاصه آقای کالنتر تشکر ویژه دارم. امیدوارم زحمت هماهنگی

 توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم.

 محمدعلی آقامیرزایی

 هشت



 

 

 فهرست مطالب

 

 0 )روزهای پرالتهاب کودکی( فصل اول

 20 )قیام سی تیر( فصل دوم

 ۴9 )در نیروی دریائی( فصل سوم

 77 فارس(یاضی در خلیج)ر چهارمفصل 

 98 )داستان اروند( فصل پنجم

 001 فارس(های خلیج)بر آب فصل ششم

 025 )دریادار( فصل هفتم

 000 )در اقیانوس هند( فصل هشتم

 072 )در فضای انقالب( فصل نهم

 057 انقالب() فصل دهم

 097 )بایندر در نگاه دیگران( فصل یازدهم

 097 روایت ناخدا کارن اوالدی

 08۴ اکبر اخگر روایت دریادار دوم علی

 080 دوم جانباز ناصر سرنوشت روایت دریادار

 088 تصاویر

 215 نمایه

 

 

 

 

 

 

 نه

اهیی که رد این اه از یادمان ربود و شخصیتربود، فداکاریخواهند ما قضیه دافع مقدس از یادمان دشمنان می
 خواهند.ها را نشناسیم یا از یادمان ببریم، این جور میاه نقش آفریدند، آن فداکاری

 فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی(



 معرفی نویسنده

کار در  ارتباطات. فوق دیپلم مکانیک و کارشناسی تهران 0۴09 متولد محمدعلی آقامیرزایی

در روزنامه کیهان آغاز کرد. در « مثل یک خواب»با چاپ داستان کوتاه  0۴75مطبوعات را از 

ها و نشریات گوناگونی مثل همشهری، ایران، جوان و... کار کرده است. مدتی سردبیر روزنامه

همچنان  ا بود.هسالههای یادماندگار، خیبرشکنان، سرو، فتح بزرگ، بنیاد و بیستنامهویژه

عنوان کتاب  20نگاران دفاع مقدس است و مدیر اجرایی و عضو شورای مرکزی انجمن روزنامه
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 فصل اول

 کودکی پرالتهابروزهای 

مثل طوفانی جنگ  0۴21شهریور سال نخستین روزهای در چهارساله بودم که 

 .کردمرا حس می اشنظامی. التهاب پدر و پسرعموهای زندگی آرام ما را در هم پیچید

فهمد به خانه ما باینکه  از ترس اند،پسرانش کشته شدهبه مادرشان نگفته بودند 

برایم عجیب بود و کاماًل تازگی داشت.  ترهابزرگ گریه کردند.آمدند و عزاداری میمی

الی گفتند جنگ شده است. البهفقط می ،من پایانبیهای واب پرسشدر ج

 بارهیک. شنیدممی 1و یدالله بایندر 3علیغالم شهادت چیزهایی در موردسخنانشان 

را به ما  ریزشخونهای فضای شهر عوض شده بود، جنگ داشت چهرۀ کریه و دندان

                                                           
متوسطه  . وی تحصیالتاکبر بایندردر بیجار، فرزند دوم مرحوم علی 0255آذرماه سال  2۴متولد  دریابان غالمعلی بایندر -0

التحصیل شد. از مدرسه نظام مشیرالدوله با درجه ستوان دومی فارغ 0288خود را در مدرسه دارالفنون به پایان رسانده و سال 

و دانشکده تکمیلی « پوآتیه»های دانشکده توپخانه سال، دوره 7اعزام شد و طی مدت  به فرانسه 0۴12سپس در خرداد 

شد و در حقیقت نیروی  فرمانده نیروی دریایی ایران 0۴01انشگاه جنگ فرانسه را دید و به کشور برگشت. سال و د« مونتن بلو»

عنوان نماینده دولت ایران در را به گذاری کرد. چند سال بعد رضاخان طی حکمی غالمعلی بایندردریایی جدید ایران را بنیان

از  گروهی همراه جزیره تنب سفر به منصب در این بایندر مهم هایدریایی، به وزارت امور خارجه معرفی کرد. از مأموریتامور 

 به بود. او ضمن دریایی افراد نیروی
ً
 جزیره این که کرد اعالم ، مستقر در تنبانگلیس دریایی نیروی مقامات بازدید ازآنجا رسما

به دستور  0۴02آورد. در سال خارجه بریتانیا را فراهم  وزارت و اعتراض نگرانی کار موجبات با این است. وی از ایران بخشی

به بندر باسعیدوی جزیره قشم رفته و با پایین آوردن پرچم  ناو پلنگ همراه ایرانفرماندهی نیروی دریایی  غالمعلی بایندر

ها نیز از فرصت پرداخت و انگلیسی نیز به سرزنش بایندر آورد. رضاشاهپرچم ایران را در این بندر به اهتزاز درمی، انگلیس

های اسعیدو، تبلیغات زیادی علیه نیروی دریایی ایران راه انداختند. وی در جریان درگیریو ضمن بازگشت به باستفاده کرده 

به شهادت رسید. وی نشان  در بندر خرمشهر 0۴21میان قوای ایران و انگلیس در جنگ جهانی دوم در تاریخ سوم شهریور 

 های دریایی به یادگار مانده استقشهفارس همراه با نلیاقت ذوالفقار داشت و از وی کتاب خلیج

بود  انزلی( افسر نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران 0۴21شهادت شهریور  - تهران 0282)زاده  ناو سروان یدالله بایندر -2

نبرد کشته شد. او برادر  ها در جنگ جهانی دوم به شمال ایران، نقش اساسی داشت و در اینکه در مقاومت در برابر حمله روس

مسئولیت کفالت فرماندهی نیروی دریایی در دریای خزر را به عهده داشت. در آخرین  0۴21در سال  بود. ناو سروان یدالله بایندر غالمعلی بایندر

توجهی به خواسته متفقین مبنی بر اخراج نیروهای آلمانی، ارتش دو به دولت ایران اطالع داده شد به خاطر بی 0۴21ساعات شب دوم شهریور 

قرار گرفت. در به شمال و جنوب ایران حمله خواهند کرد. به فاصله چند ساعت ایران از زمین و هوا و دریا در معرض تهاجم  و انگلیس کشور شوروی

شدند.  را از زمین و هوا موردتهاجم قرار داده و باعث شهادت ناو سروان یدالله بایندر کننده شوروی با خشونت بندر انزلیشمال نیروهای حمله

 اکنون در محوطه باراندازهای بندر انزلی است.مزار وی هم



 /چهره به چهره دریا2

گاهی ، روسی و انگلیسی. پر شده بود از سربازان هندی تهران داد.نشان می

 برایم همه چیز عجیب و تازه بود. ولو بودند. جاهمهرفتند ولی رژه می جمعیدسته

پدرم یک نظامی  .ودمبمتولد شده  در تهرانشمسی  0۴07سال دوم آذرماه من 

 دوم و فرزند خانواده پسر نخست گذاشت. کوروش را ممبود، به همین سبب نا گراملی

پدرم  .متولد شد مبرادر  بعد از من ؛م نخستین فرزند خانواده بودتر خواهر بزرگ .بودم

محسوب  ینظام متوسط خانواده یکما  خانواده .ایش انتخاب کردبر  را 3داریوشنام 

چند  .ارتقا یافت یسرتیپ درجهپدرم تا  ند.بود نظامیسههر  میپدر و دو عمو .شدمی

داشت؛ درست به عهده رمانشاه را ک یسمت فرمانده لشکر زره شسال آخر خدمت

حسن  م،یهاعمو ی ازکی بازنشسته شد. مه افسر شدم، پدر ک یهمان سال ،0۴۴8سال 

به شهادت  ییقشقا یداخل یهادر جنگ ،یک سال قبل از تولدم، 0۴07سال ، ندریبا

 .ه بودسپرده شد کبه خا فارس روزآبادیدر ف ،رسید

 ، اسدالله واللهنصرت ،داللهی ،نیغالمحس ،یغالمعل هایبه نام ییپسرعموها م،پدر 

 از  یکی  فرزند  و برادر باهمالله، نصرت جزبهن پسرعموها ی. تمام اداشت ندرینصرالله با

 یسینوخوشبود؛ه یقاجار دوره ِر درباریدب . ویبودند 1بایندر اکبرعلیبه نام  عموهایش

در میان اسناد و  هایشنوشتهدست از بخشی هنوز .شتدا یخوب بسیارخط و  کردمی

ابان یدرو  ندریبا یغالمعلادار یدرپدر  ،این عموی بزرگ .مدارکم موجود است

مؤسس  قتیدر حق و ییایدر یروین فرماندهن یغالمعلی اول است. 1بایندر نیغالمحس

در نیروی  افسر توپخانه عنوانبه ،یسرگرد درجهبا  ابتدا وی. بود ایران ییایدر یروین

                                                           
شد. در سازمان ملل شغل کاردار را  که از وزارت خارجه بازنشسته شد، رفت عضو سازمان مللداریوش اکنون در سوئیس است. بعد از این -0

به او دادند، یعني در حقیقت سفیر سازمان ملل در امور پناهندگان در چندین کشور ازجمله مالزي و یک کشور آفریقایي شد. مدتی هم در 

بینم کند. او را نميآلن هم بازنشسته است و در ژنو زندگي ميبود چون آنجا مهاجر و پناهنده زیاد داشتند. داریوش موفق بود، ا پاریس فرانسه

 دارد. )راوی( دانم که آنجا فرزند و نوهولی می

اشرف خان بود که چهار پسر داشت، علیبیجارگروس فرزند لطفعلی ملقب به دبیر دربار از سران طایفه بایندر اکبر بایندرعلی -2

های غالمعلی، چهار پسر به نام اکبر بایندرخان، علیسلطان و فتحعلی اکبر خان، قاسمخان معروف به امیر معزز گروسی، علی

 اع از کشور به شهادت رسیدند.ها برای دفغالمحسین، نصرالله و یدالله داشت که سه تن از آن
سال پس از شهادت  00کرده نیروی دریایی بود. و از افسران تحصیل تر غالمعلی بایندربرادر بزرگ غالمحسین بایندر -0

 منصوب شد. غالمعلی در سمت سومین فرمانده نیروی دریایی ایران



 ۴فصل اول: روزهای پر التهاب کودکی/

 

بعد  .انتخاب شد ییایروی دریل نیکبرای تش بعد چندی .کردخدمت می ارتش زمینی

 یروین هاآنکمک با خود برد و با  را ینیزم یروین انافسر از  یسر کیاز دریافت حکم 

 سیو انگل ایتالیبه ا یناو جنگ و یشتک چند .ردک دهیسازمانو  یزیربرنامه ار  ییایدر

آن  هدایت وصصمخ یهاآموزشو رفتند ا یتالیبه ا هم یگروه .ندسفارش داد

 ،0۴00 سال ماِه  آبان 00؛ نددیرسران یا به 0۴00سال ها یشتک د.دنیدها را یشتک

و روز  درژه رفتننیروها جلوی شاه  .دیها سان دیشتکن یا از 3در بندر شاپورشاه 

 شد. اعالم ییایدر یروین سیتأس

 ه همین دلیلب ،ندبود و منصب مقامصاحبدر ارتش ش نو برادرا ندریادار بایدرپدر 

ادار یدر .به کشورهای اروپایی بفرستند یالت خارجیتحص را برای انانشپسر توانستند 

د. داشتن یخارج یالت نظامیدالله و اسدالله همه تحصی ،ش نصراللهانو برادر  ندریبا

و  ندریادار بایدر ند.ه بودو دوره دید خواندهدرس فرانسهو  سیسیل ایتالیادر  هاآن

نزدیکی ار یبسدوستی و  بودند السکهم ؛خارج رفتند رای تحصیل بهب باهم 1آرارزم

 د.نشدمحسوب می رضاشاه نظامی یروین زبدۀ یجنگ یافسرها جزو دو نیا داشتند.

افراد بسیار  داشت؛ یجنگ ی، نشان سپه و نشان طالنشان ذوالفقار ندریادار بایدر

 دارای سه نشاِن  بایندرشده بودند.  نشان طالی جنگکمی مفتخر به دریافت 

داشتند. این افراد این نشان را نفر  پنج یا چهار فقطدر ارتش بود.  یجنگ یکدرجه

سرکوب قبایل و و  یفیالطواکن بردن ملو یاز ب یبرا ،های داخلیجنگ را دریی هانشان

قدرت در  کوشیدندمی هاآن. کسب کرده بودند ،ف مخالف حکومت مرکزییطوا

 د.وشز کمتمر  ،تخت کشوریپا ،تهران

                                                           
 گذاری شد.نام این بندر پس از پیروزی انقالب اسالمی به اسم بندرامام خمینی -0

در تهران نظامی ایرانی با درجۀ  0۴28اسفند  07، درگذشته تهران 0291فروردین  01متولد  آراسپهبد حاج علی رزم -2

توسط خلیل طهماسبی یکی از اعضای گروه فداییان اسالم  0۴28اسفند سال  07در  آرابود. رزم وزیر ایرانپهبدی و نخستس

 در محوطۀ مسجد شاه تهران کشته شد.



 /چهره به چهره دریا0

 ، بعددرگرفت 3ومیتقیس اسماعیل آقا با ییهاجنگ بتداارسیدن به این هدف  درراه

 1خزعل شیخ با در جنوب درنهایتو  هاییبا قشقا ازآنپس ،لر یهالرستان با خان در

 آشفتگی از راکشور  خواستیم رضاشاهرا یکپارچه کردند.  رو شدند و قدرت در ایرانبهرو

در هر  ،یوضعیت عموم یبر مبنا در دوران قاجار رانیارتش اد. ر وه درآیقاجار هدور 

 به این شکل ارتش فرستاد ویم یتفنگچ یکسری یهر خان .شدیج میبس یخطر

 از بعد یما شورو همسایه تغییر کرد. رضاشاه دورهدر  تین وضعیا شد.راهی نبرد می

                                                           
بود. او  و ترکیه یا اسماعیل آقا شکاک معروف به سمکو شکاک رئیس ایل شکاک در منطقه مرزی ایران وقاسماعیل آقا سیمیت -0

با قوای  و اوایل دوره پهلوی ارتباط نزدیک داشت. بارها در اواخر دوره قاجار و آلمان ، عثمانیهای روسیه، انگلستانبا دولت

و نیروهای  بخصوص ارومیه ای از افراد آذربایجانقیام نمود وعده پهلوی دولتی زدوخورد کرد. وی علیه حکومت مرکزی رضاشاه

تیر  ۴1ها را در میانه وقایعی که به جیلولوق معروف گشت، کشتار نمود و سرانجام در دولتی و یکی از سران مذهبی آشوری

شانه نیروهای روسیه بهتوسط نیروهای دولتی کشته شد. محل استقرار او قلعه چهریق بود. اسماعیل آقا شکاک شانه 0۴18

آذربایجان بیرون راند و بعد از انقالب اکتبر که سپاه روسیه تزاری از ایران خارج شد، سالح زیادی  تزاری، نیروهای عثمانی را از

برای اسماعیل آقا باقی ماند. در شرایطی که نیروهای نظامی دولت ایران چندان نفوذ و قدرتی در منطقه آذربایجان نداشتند 

ای سلطه روسیه، موجب تحرک سمکو در منطقه شد و حتی بین سمکو رهبری منطقه را در دست داشت. شاید نبود و عدم بق

ای خاص با شیخ های همسایه نوعی پیوند و ارتباط برقرار کرد. ازجمله اینکه رابطهسمکو با دولت 08۴1تا  0821های سال

 بیرون بروند، در منطقه مهاباد محمد خیابانی داشت. سمکو سربازان ترک مناطق مراغه و میاندوآب را ناچار کرد که از کردستان

 بین بود.خود را شاه بزرگ کردستان نامید و به پیمان سور بسیار خوش 0822به سپاه ایران حمله کرد. سمکو در پاییز 

( ملقب به معزالسلطنه و سردار اقدس که به 0۴07خرداد  00درگذشته  – 0202الکعبی )زاده  یا شیخ خزعل شیخ خزعل -2

ها فرماندار دلیل خدمات خود به بریتانیا نشان شوالیه امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد، وی رئیس قبیله بنی کعب و سال

بود که بعدها از  جزیره عربستانای میان تهامه و مدینه در شبهدر منطقه( بود. محل زندگی عشیره بنی کعب، در اصل )خرمشهر

، درزمانی که بیشترین قدرت را به دست آورده بود حاکم به منطقه هویزه، استان خوزستان کوچیدند. نام شیخ خزعل عراق

بود که در شوشتر و  الدوله شاهزاده قاجاراسمی خوزستان و اهواز در آن زمان حشمت است. حاکمخرمشهر بزرگ ثبت گردیده 

عنوان حاکم خوزستان و نیز سرهنگ رضا قلی خان ارغون فرمانده اهواز اقامت داشت. باوجود حضور این شاهزاده قاجار به

موزادگان وی که از پشتیبانی طوایف بختیاری و سواران مسلح سپاه قاجاری خوزستان، سلطه سردار اسعد بختیاری، برادران و ع

قدر زیاد بود که بر اساس اسناد و مدارک، کلیه قراردادهایی که میان دولت قاجار و شرکت نفت ایل بختیاری برخوردار بودند، آن

رسید. طور موازی، از طرف نمایندگان شرکت، با هیئتی از سران ایل بختیاری نیز به امضاء میشد، بهمنعقد می و انگلیس ایران

است. الدوله که در اهواز بود، امضا نموده را نیز سردار اسعد بختیاری و نه حشمت حتی قرارداد احداث جاده اهواز به اصفهان

شاه با درجه مزعل که به دست او از بین رفته بود، از طرف مظفرالدینجای برادرش شیخ به 0291در سال  شیخ خزعل

خرداد  00امیرتومانی و لقب معزالسلطنه به حکمرانی )خرمشهر( و سرحد داری آنجا تعیین گردید. درنهایت، در تاریخ 

 شهربانی قرار داشت درگذشت.که تحت مراقبت شدید  شیخ خزعل 0۴07
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 ایران نیروی نظامی به ارتشی منسجم و کالسیک مجهز شده و با اساستبر کقالب انا

 . ناهماهنگ بود
ً
از کشور دفاع ل قدیمی شک به توانستنمیارتش ایران دیگر واقعا

 د.نکدا یپ زکد و تمر یاین حالت دربیاز ا ارتش الزم بود در حقیقت؛ کند

داشته  مجهز ارتش کی و یزکومت مر کحک ی نیاز بهشور کباعث شد  قضیه نیا

 هاست.دیتهد در برابر ایستادگی، است شور الزمک یبقا یه براک یزین چیاولباشد. 

 در چنین شرایطی .میاستقالل داشته باشبقا و  میتوانیدیگر نم م،یود بشیتهداگر 

ن دوران آن موضوع باعث شد در ین، ایبنابرا .میهتوسعه بدا ر  فرهنگمانم یناتوینم

و  هادرگیریدر  ،مجاهد یها افسرهان جنگیا دره کبود  یعیطب .دربگیرد ییهاجنگ

از جنگ  یخبر 0۴21 وریتا سوم شهر بعدازآن یول ،دنوشته شکها ییقشقا با جنگ

خیلی تا آن روز  ؛ش گذشتآرامدر  0۴21ور سال یستم شهریب ما تا  کودکی یعنی نبود.

 م.یردک یزندگ دردسربیو  آرام

قبل . دبه وجود آوردن و قانون خدمت اجباری سربازی را وظیفهنظام، زمان رضاشاه

از  د ورفتنیم ،دنه بوده به وجود آوردک یاوظیفهنظام . افرادنبود وظیفهنظاماز آن 

هم سواد  ،ده بودیند اشهر ر  قبل از آن روستایین سرباز یا کردند.می یریسربازگدهات 

را  دست راست و چپشسرباز . ددادنیآموزش م سربازان نید به ایافسرها با .نداشت

 چپچپ، به راستراستبه  وقتی هک ددادنیاد می او د بهیبا ؛ت بلد نبوددرس

در آن  ین ارتشینچبه  بخشینظم تجهیز و. دوبر  متس مادک باید ،دنکب دهخوایم

  روزگار
ً
 کار دشوار اما الزمی بود. واقعا

شد و آموزش می نیرو جذبباید ابتدا  .کار سختی بود تشکیل یک ارتش مدرن

کردند. الزم بود اسلحه، باید تجهیزات فراهم می بعد برای چنین ارتشی دید؛می

، در زمان رضاشاه ند.نکدرست  ، هواپیما و ناوگان دریاییتوپخانهانفرادی،  تجهیزات

 در آن دوران دمیشنمن  د.ردنکینجا مونتاژ میا د وآوردنیمنداشتیم. قطعات را  مایهواپ

این  م.یداشت ،دوباله هساد یماهایهواپن یاز ا البته ،یارکش یمایفروند هواپ 511
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 کیخلبان و  کی کابینی برای نشستن و جلودر  موتوریک  یک بدنه با هواپیماها

آموزش  سرعتبه .دا متوسط بودنی مرفه یهانوادهاافسرها از خ .داشت خلبانکمک

دار درجه دداشتن یمترکه سواد ک گروهی د.نگرفتیم یافسر درجه و دیدندمی

شه به یت ارتش رضاشاه همیوضع ند.سواد بودیب طورکلیبه ها هم، سرباز دشدنیم

 ند.دادیل میکتش هاسرباز  اارتش ر  بدنهبیش از هفتاد درصد  ؛بود شکل این

از کردند، بنابراین حدهایی از ارتش خدمت میاو در  من مردان خانواده پدری بیشتر

من  سن و ساله با ک ندریدالله بایمن از  قرار داشتم. رانیدر متن ارتش ا یکودک

د یک روز با لباس فرم به دیدار پدرم آمد. لباس سفیای دور دارم. تر بود خاطرهکینزد

به تن داشت و برای من که کودک بودم بسیار پر ابهت و  ییایا دری یتابستانی بحر

ها ن لباسید از ایه من هم باکر افتادم کن فیآمد. از آن روز به اباجذبه به نظر می

 میبپوشم. تقر
ً
د بشود با همسرش به یکه شهتوانم بگویم درست دو ماه قبل از اینیبا

بسیار خوشم آمد. به  تیپ اوو  ادم هست از لباسی یبچه بودم، ول یلیخانه ما آمد. خ

به او عالقه داشت. بعد از  یلیرد؛ خکیم ییرایها خیلی خوب پذخاطر دارم پدرم از آن

 .بروم ییایروی دریمند شدم که به نگر عالقهیچند ساعت رفت و از آن روز من د

رسید. م، جالب به نظر مییه بچه بودکبرای ما  ،توأم شد یعیور با وقایسوم شهر

اماًل ک 0۴21سال  وریسوم شهر روز ن دریمتفق ۀحملبعدها فهمیدم  کهچنان

 یارمندهاکاز  یسر کی یداتیبا تمهقبل از عملیات  گویا .صورت گرفتناجوانمردانه 

ت یاز وضع یاملکاطالعات  این افراد .درده بودنکمسلح  ار  شگاه آبادانیپاال  یسیانگل

له کنار اسکه ک ییهایشتکبه  شبنیمهنفت، شگاه یپاال  یسیانگل پرسنل .داشتند

به نند. وقتی خبر حمله کیمغرق  ار  هااز این کشتی یتعداد د یورش برده وبودن

 با ود تار یمک راننده یبا آجودان و  دنکیه مک یارکن یاول د،رسیم ندریادار بایدر

در تاریخ . بدهد به تهران را خبر حمله قرار داشت ارونک رودخانه سویآنه ک سیمیبی

 او به است نکممزد در این مورد داشت. حدس می یاطالعات رضاشاهذکر شده که 
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 یدانشجوها یمرخص ،یافسر دانشکده درآخر  یسخنران بعد از یحت ود؛حمله بش

  .ندکیرا لغو م دنوافسر ش یمرخص عد ازب قرار بوده که سال سوم
ً
 همنتظر بوداحتماال

 د.فتیب ین اتفاقینه چک

روی یگاه نیبه پا برگشتنهنگام  د.بده اطالع خبر را نیا ود تار یم ندریادار بایدر

. خوردبرمی یسیپوش افسران انگلزره گروه به کارون رودخانه طرفآن در ییایدر

 ی. وقتکشندبندند و مییمبه مسلسل  ار  وا د،مده بودنآ ه از بصرهک یهند یسربازها

با ستاره  رانیاپرچم  یک ن اویماش یرو دننیبی، مرسندیم وسر ا یها باال یسیانگل

دانش جو. آاست باال بوده درجه با نظامی فرد کی شخص نیه اک دفهمنیم .قرار دارد

 استنطاق برند ومی ماند. او را به خرمشهرود، فقط راننده زنده میشید میهم شه

 بوده است. ندریادار باین فرد دریه اک دفهمنمی . به این ترتیبدننکیم

تا  رستم .داشت به نام رستمپسر  کیاز آن زن بود.  یسیانگل ندریادار بایهمسر در

رفت.  ر بود به انگلیسیپ یلیقالب چون مادرش خنا از بعدبود.  رانیقبل از انقالب ا

 
ً
از دنیا  جاهمانمادرش هم  .ردکس سرطان گرفت و فوت یدر انگل همسر رستماتفاقا

ن یمانده، هم ندریادار بایه از درک یسکس است. تنها یهایش در انگلبا بچه حاال .رفت

نند. کیدفن م گاه خرمشهریتوی پا جاهمانرا  ندریادار بایاست. به هر صورت در رستم

 قرارگاه دریا ساحل فرماندهه کتحمیلی قبرش هنوز هم آنجاست. زمان جنگ 

 روی  چندین باربودم،  فارسخلیج
ً
خمپاره خورده و  قبرشسنگآنجا رفتم. اتفاقا

ه آوردم. گفتم یپدرم هد یرا براپسرعموی شهیدش قبر از سنگ  تکهیکبود؛  خردشده

شود یگر نمیجنگ است، د که شده است. گفت حاال جوریاین ندریادار بایقبر در

 رفت و آن را ترمیم کرد.

 ع .ندبود خرمشهر در روی رود کارون هم ایرانی یشتکچند 
ً
 هاآنیکی از  سکاتفاقا

 یدک بر یشتکک ی در گاه خرمشهریتوی پادار درجه و افسر یسر کی ام.را دیده

 قرار محاصرهدر  یولد ننکیم یت مختصرماوقم د.رنیگیموضع م (کشیدک)
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بقیه  سرانجام تا کنندمی غرقرا  هایشتک و شندکیرا م هانآچند نفر از  ند.گیر می

 و کشته ری، دستگییایدر یرویندار افسر و درجه 511 حدود د. آن شبنوشیم میتسل

بمباران  وسیلهبهه در شمال ک ندریدالله بایو  ندریادار بایر از دریغ د.نوشیم

در  یچسیره و یاضی، رانینمیال، ینقدافسرهایی مثل شته شد، ک یروس یماهایهواپ

ناوها  یبعض ن همکنوا ؛ناو داشتند یک هرکدام هااین ند.اهاین جنگ به شهادت رسید

 .دارم ادی به خوب ار  هایشاناسمل یدل همین به .ها هستندبه همان نام

 و افسر 511. دها هستنن اسمیناوها به هم این یاسالم یدر جمهورامروزه 

 ،آبادان ییایروی درین ییعنی مقبرۀ شهدا کوچک یقبرستان نظام کیدار در درجه

تعداد  د؛رنیاز آب بگ دنستناتو که هستند یسرباز 511حدود  هااین اند.دفن شده

 یشهدا مقبره یه روک ییاز شعرها یکی .ددا نشدنیپ وقتهیچ ماندند و آب یتو یادیز

 :نوشته این بود ییایدر یروین

 «ه هست، فراموش؟کهر  یرانیند اک یک /دند یشکرا به خون  رانیعشق ا»

رگزار ب برای بزرگداشت این افراد یور مراسمیسوم شهر هرسالقبل از انقالب 

 رگیقالب دنا از بعد د.مدنآیم د واشتنگذیگل م بر مزارشان ،درفتنیم شد. نیروهامی

ن ااصاًل معلوم نبود با خودم ؛بود کمی ملتهب جول انقالب یاوابرگزار نشد. این مراسم 

م. یحساس نبوداد یزن مسائل یراجع به ا به همین دلیل و دننکیم یچه رفتار

ها عوض ناابیخنام ندرها نه یدر مورد با جو تغییر کرد. کمکمزمان جنگ خوشبختانه 

 کی ومدرسه  کی یدر انزل و در خرمشهر نکنوا .بود هااینه به نام ک ینه مدارس وشد 

ان نام روی هم باه هنوز ک هم ندریناو با است. شده گذارینام ندرین به نام بااابیخ

، ردکت کشر  در جنگ با عراق این ناو خوشبختانه شناور است. فارسخلیجهای آب

 در حال خدمت به نیروی دریایی است. هنوز در بوشهر و ای هم ندیدصدمه

مرحوم  ها،ندر یه باک دنستنادیخ میاز تار یبا آگاه ایران یاسالم یرهبر جمهور

 د.نراه وطن هست دیشه و هشته شدکها ها و روسسیانگل دست به انینمیال و ینقد



 8فصل اول: روزهای پر التهاب کودکی/

 

 یفرقهیچ ، است دید، شهی. شهدردنک نثار از وطنرای دفاع جان خودشان را ب

، به نظر من دجنگیم یک قوم خارجیمی با یدر هر رژ وطن درراهه ک یسک د.نکینم

که باورمان شد باید تا خون م یدید ییزهایچ سالههشتدر همین جنگ  .است دیشه

در  یعراق انشنیدیم سرباز  برای نمونهاز این کشور دفاع کنیم.  باید در بدن داریم

هست،  ییزهاین چینچ د.ناردهکتجاوز  یرانیا یاز پرستارها یسر کیبه ن یئدارخو

 بایبنابرا
ً
، چه ایرانی سربازبدانند  متجاوزانشه یهم هکرد کرفتار  ید طورین واقعا

استقالل  یبرا ار  جانشاناند آماده .است آمادهد شدن یشه ی، برایپاسدار، چه ارتش

 دنکینم یفرقد، نهدیارج م یمیدر هر رژ اد ر ی. شهدنهبد قومشانو  فرهنگ ،وطن

 د.نباش باختهجاندر چه زمانی 

و  اندپریشانچرا  ها اینفهمیدم ؛ نمیبچه بودم ، مندبو یعزادار خانهدر  هرحالبه

 درگرفتهجنگ  دگفتندر پاسخ  ده؟اتفاقی افتا چهم پرسیدیمکنند. دائم گریه می

 کی گاهی .دا شدیپ تهران هایدر خیابان یهند انسرباز  سروکله تدریجبهبعد  .است

د. مده بودناین هاآمریکاییهنوز  .درفتنیرژه م در خیابان از این سربازان یسر

  هاآمریکایی
ً
 هاآن کردند.فرق می یهند یبا سربازها ییاکیآمرد. سربازان مدنآ بعدا

نبات آب، آدامسبرایمان ، دشدنیم رد میه بچه بودکنار ما کاز  وقتی، دثروتمندتر بودن

ن ینبودند. ا جوریاین یسیو انگل یهند یسربازها .دانداختنیمزها ین چیو از ا

توی  جورهمین ،ان نداشتندکجا و م کهاینرا رها کرده و به جهت  چیزهمهسربازها 

 به کشور خودشان برگشتند. هم ناهایشبعضیگشتند. یسطح شهر م

ادم هست یشان خلع سالح شده بودند. همه سالحی نداشت؛ یبود ول یپدر ارتش

 کمکم .رفتیمو به سربازخانه شد یمدوچرخه زود سوار  یلیخ یهاصبح یمدتپدرم 

پادگان حر است  نکنواه کتوی باغ شاه  اسربازها ر  بارهو باز دو دپس دادن ان ر اشاسلحه

که برود، قبل از این 0۴21در تاریخ نهم شهریور  .هنوز نرفته بود رضاشاه. دردنکجمع 

 متهم به ار  ر جنگشیوز نخجوان ازجمله ،عده کی وجمع آنجا  ات ر یامن یتمام افسرها
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 3د.ر کانت یخ

 ان ر ییبه پا یم از چهارراه پهلویقد، چهارراه قلمستان بود. هیریام در ما خانهجنگ  دوره

ه ک ندریادار بایبرادران در بودند. ین نواحاهم یل ما تویفام تمام د.گفتنیم هیریام

رده ک فوت ناپدرش د.شستننیم یاخ شمالکن اابیخ در ،از ما بهتر بود ناشیوضع مال

با مادربزرگ من روابط  .بود مؤمنیمحجبه و  یلیخ، خانم ندریخانم بامادرشان بود، 

 دوآتشهمذهبی  معروفقولبهروزه و  ودر حال نماز  دائم هر دو ؛داشت یخوب بسیار

حرف  ینیراجع به مسائل د مدام وبشخوشبعد از ، ددنیرسیه مکبه هم  د.بودن

 ار  هایشانبچهل اسم ین دلیبه هم د،عالقه داشتن به مسائل مذهبی یلیخ زدند.می

 اوروش و اسم برادرم ر ک ار مه اسم ک پدرم برخالفکرده بودند؛  گذارینامهم به نام ائمه 

 ه بود.مد شدخیلی  از زمان رضاشاه یادوره کی، در ین اسامیاگذاشت. وش یدار

                                                           
 طرفی کرد و حتی برای ندادن بهانه به دست متفقین که در جنگ با آلماناعالم بی با وقوع جنگ جهانی دوم ایران 3

خواندند( کاست. بودند، در چندین مرحله از شمار نیروهای آلمانی در ایران )که متفقین آنان را جاسوس رژیم نازی می

ها طراحی شد به سردی گرایید و کودتایی بر ضد رضاشاه از سوی آلمانی که حتی روابط دوستانه هیتلر و رضاشاهطوریبه

انیا که به نفت رایگان ایران برای پیشبرد جنگ نیاز داشت و روسیه که نیازمند دریافت که نافرجام ماند؛ ولی بریت

به ایران  0۴21شهریور  ۴طرفی ایران در روز ، با نقض آشکار بیهای لجستیکی از متفقین بود، با چراغ سبز آمریکاکمک

جانبه غربی و جنوبی ایران از چندین جهت موردتهاجم همه حمله کردند. از این روز به مدت یک هفته، شهرهای شمالی و

و ارتش بریتانیا قرار گرفت. همچنین نیروهای شوروی به بمباران شهرهای شمالی و شمال غربی ایران  ارتش سرخ شوروی

ار قرارداد و به رایزنی با وزیری رسیده بود، ترک مقاومت را در دستور کپرداختند. در روز ششم فروغی که به مقام نخست

اشغالگران پرداخت. رضاشاه بعدازظهر روز نهم شهریور همه فرماندهان و مقامات امضاکننده طرح مرخصی سربازان 

ها نسبت خیانت داد. شاه وظیفه را که در عمل به انحالل ارتش انجامیده بود، به کاخ سعدآباد احضار کرد و به آن

رو به ضرب و شتم را مسبب این خیانت قلمداد کرد، ازآن ، کفیل وزیر جنگ و سرتیپ علی ریاضیسرلشکر احمد نخجوان

آنان پرداخته و پس از خلع درجه، آنان را زندانی کرد. سپس دستور داد ایشان به خاطر این خیانت در دادگاه زمان جنگ 

 »یا پیامی به این مضمون به رضاشاه ارسال کرد: محاکمه شوند. پس از اشغال ایران، بریتان
ً
ممکن است اعلیحضرت لطفا

گیری کرده و تخت را به پسر ارشد و ولیعهد واگذار نمایند؟ ما نسبت به ولیعهد نظر مساعدی داریم و از از سلطنت کناره

رضاشاه سپس تحت نظر « حل دیگری وجود دارد.سلطنتش حمایت خواهیم کرد. مبادا اعلیحضرت تصور کنند که راه

با کشتی از ایران خارج شد. ابتدا او را به سمت هند بردند. بعد به جزیره موریس منتقل  نیروهای بریتانیایی از بندرعباس

 شد و باالخره در آفریقای جنوبی در شهر ژوهانسبورگ تحت نظر قرار گرفت.
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هخامنشی و احیای  امپراتوری پرافتخارخ یباستان و تار رانیا ناسیونالیسمصحبت از 

 عدهار شد و ک یلین موضوع خیا یرو بود. پررنگباستان خیلی  پرشکوهپادشاهی 

 د.ردنک یتأس به این تفکر هم یادیز

. آن مذهبی بودند پررنگو دیگر فامیل هنوز خیلی  مادربزرگمادر، پدرم،  برخالف

 ،مادربزرگاین قضیه کاماًل از سوی  ند.ل محترم بودیاز طرف فام یلیت خیروحانزمان 

 و مادرم 
ً
 دیبام یوشیرد مابان یتوی خ یتوق بود که جاافتادهفامیل برایمان  ههم تقریبا

احترام روحانیون را حفظ کنید،  کردندتوصیه میبه ما  م.ینکان روحانی سالم بیبه آقا

ا ار ر کن یاد یباه کم یرفته بودیقت پذیدر حق این کار جزو وظایف ماست؛م یردکیر مکف

 تمام اعضای. میشدیم داریب سحرگاه ههم نارمض کماه مبار  روزهان آ .میانجام ده

فضای و  اذان و مناجات یصدا ،نشستیمسفره سحری میدور  خانواده هنگام سحر

من و  کودکی است. خاطرات هو زنده کنند انگیزخاطرهروحانی سحر هنوز هم برایم 

، بگیریمروزه هم و میبخور سحریه هم کم یشدیم از خواب بلندشتر یب برادر کوچکم

 .وردآفشار میو هنگام ظهر گرسنگی م یبچه بود ؛میشدین مامیپش روز بعد وسط یول

گرفتیم. می گنجشکیکله هروز  اصطالحبه ؛میخورب شدیم چیزیاالخره مجبور میب

 م.یبشو کیشر چیزهمهدر  ترهابزرگخواست مثل دلمان می

ارزاق  در تهران روزهای نخست یهایشلوغ بعد از ،0۴21ور سال یسوم شهر

 ۀنواداخ کی چونم ینداشت اد غذاییو مو مبود غذاک ما خودمان .عمومی کمیاب شد

 م ی، ولددنیرسیم ام باالخره به .میبود یارتش
ً
مردم در چه فشاری قرار  دمیدیواقعا

م بود و کر کش د.وپن داشتنکل همه یفام یتوشد.  یوپنکن بار اجناس یاول یبرا دارند.

با ی . روزمیده بودیند حالتابهه کمده بود آ به بازار قرمز یرهاکش .ارزش داشت یلیخ

غارت  ار  یینواان مغازه و دختنیر یسر کیدم ید م، به چشمیرفتیم ییم جایمادرم داشت

ک ی. دبردن ار  هر چه بودن و آرد و انمردم  و تماشا کردیم. میادتسینار اک د.ردنک

 یلیخآید یادم میبچه بودم، د. ردنکهم غارت  را نآ بود،نارش ک فروشیبازیاسباب
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شور ک است.. این توی ذهنم مانده مدایرم نیگ یزیچ هایبازاز اسباب هکدلم سوخت 

 
ً
 اوضاع آرام گرفت.شد و  نظامیحکومت تدریجبهت نداشت، بعد یامن یمدتواقعا

 ییاکیو آمر یهند انادم هست. سرباز ی کامالً  را ندریدالله بایغارت مغازه و شهادت 

بود، من هم  ینظام مپدر . چون رفتندیآمدند و میما م ناحیهاد دارم. در یرا خوب به 

داشتم.  عالقه اونیفورمبه عجیب مند بودم؛ مسائل عالقه جوراینک پسر، به ی عنوانبه

ه ک یروس یسربازهارد. کت کمی فرق ی، وضعبه تهران یروس یبا آمدن سربازها

 یم تویرفت ود.ر یمجبهه  د بهدار  د پدرتگفتن .بردند باغ شاه به اروز ما ر  کی ،دمدنآ

ون یامک یادیدم تعداد زیم باغ شاه و دیخالصه رفت ؛سالم نبود شتر از پنجیبباغ شاه، 

 هستند.ها ونیامکزدن مشغول بار اده و سربازها تسیا

پدر  .فرستادندیم جانیآذرباۀ فعلی، در استان یه، ارومیرضائ به ار  ستون کیداشتند 

پ یسرتدر آن مأموریت ه کگفت ین ستون بود. خودش میافسران ارشد ا ومن هم جز 

 ن گروهیاول هااین ،گردان بود کی فرمانده دورانآن  پدرم .ه استن بوداشوفا، فرمانده

 بروند.جان یبه آذربا دنیافتجان، اجازه یدر آذربا یارتش شورو باوجوده ک دارتش بودن از

 .دادینامه م . همیشهنبود در تهران ماه 09 پدرم ؛درفتن هااینه کدانم چگونه شد ینم

 خواهرها و مادرم ،برادر با .فرستادیم ییا سوغات یبازاسباب هابچه ما یهم برا یگاه

 د.زدنیسر م به ما و دمدنآیم دائم میهاالبته مادربزرگ ؛کردیمزندگی می در تهران

 لندب .شدم بیداراز خواب  در خانه سروصداییی با شب هاییمهنمدتی گذشت تا 

 هغائل انیتا جر کنار ما بود مدتی و برگشت .ه استشد خانه دم پدرم واردید ،شدم

 یجاناذربآ زمان حضورشان در در مدت هانآپیش آمد.  راتکحزب دمو  و جانیآذربا

ومت کح 3یورشهیپ یرهبربه  راتکحزب دمو با قدرت گرفتن  داشتند.ون کس حالت

                                                           
نگار و انقالبی کمونیست ایرانی ( سیاستمدار، روزنامه0۴27–0252) وریپیشهسید جعفر جواد زاده مشهور به سید جعفر  -0

و مؤسس فرقه دموکرات آذربایجان بود. او کمیسر امور داخله جمهوری  وزیر حکومت خودمختار آذربایجانبود. او نخست

در  ضو کمیته مرکزی حزب عدالت در باکو، از مؤسسین حزب کمونیست ایرانگذاران و عوری از بنیانشورایی گیالن بود. پیشه

 –وری در باکو سردبیر روزنامه دوزبانه ترکی آذربایجانی بود. پیشه نخستین کنگره آن و دبیر مسئول تشکیالت این حزب در تهران
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. برگشتند به تهران هاآن و ه شدیتخل بارهارتش دو .آذربایجان اعالم وجود کردرات کدمو 

آنجا اعالم  یورشهیخواستند پیم چونها روس شاید ؟اتفاقی افتادنم چه ادینم

 د.ه از تهران رفته بود برگردک ین ستونیا د تافشار آوردنند، کاستقالل 

 یعنیدا شد. یپها در خیابانهم  حزب توده سروکله، دمدنآ به تهران هک یروس یروهاین

 شروع به تظاهرات این حزب . اعضایبود در کشور اعالم وجود حزب توده زماِن ن یا

رات کدمو  دو حزبآن روزها . زمان سابقه نداشتن آه تا ک کردند در پایتخت یناابیخ

ن دو حزب، یادر آن مقطع  کردند.فعالیت می و حزب توده در کشور 3السلطنهقوام

تئاتر  حااله ک ،یشهردار ۀافک به یک روز با پدر و مادرم دارم ادی به د.بودندارای قدرت 

 در تقاطععصر یسر چهارراه ولدرست  شهرداری کافه .میرفت ،است بناشدهآنجا شهر 

در مسیر حرکت به سمت  .قرار داشت کنونی، ، ولیعصرو خیابان پهلوی انقالبخیابان 

. بودزها یچن یاز ا و شهرفرنگ ،وفلکچرخسر راهمان  در خیابان ولیعصر، کافه

م، یرفتیمکه  طورهمین کردم.می یسوارتاب رفتم و گاهیتوی مسیر راه م شادمانه

 هک دالسلطنه بودنقوام یطرفدارها د.ننکیتظاهرات م ددارن یادیز عدهدم یراه د یتو

                                                                                                                                              
روزنامه  ،شد و گرداننده اصلیدر رشت منتشر می 0821بود. همچنین سردبیر روزنامه کامونیست، بود که در « حریت»فارسی 

شر کرد. او در پی فروپاشی فرقه شد. بعدها او روزنامه آژیر را در تهران منتدر تهران منتشر می 22–0820حقیقت بود که در 

پس از یک حادثه رانندگی در بیمارستان  0۴27تیر  21گریخته بود سرانجام در  دموکرات آذربایجان، به آذربایجان شوروی

د وری و میر جعفر باقروف، صدر وزیران جمهوری آذربایجان شوروی، احتمال داده شدرگذشت. به دلیل مشاجره لفظی پیشه

ای را در نامه 0870وری، در تاریخ سوم آوریل ریا وزیر فرهنگ دولت پیشهباقروف در این حادثه دست داشته است. محمد بی

وری )دال آذر و حکومت خودمختار آذربایجان و مرگ پیشه 20در رابطه با « مالنکوف»وزیر وقت شوروی هشت صفحه به نخست

 وری( نوشته است.بر قتل عمدی پیشه

و روزگار  ، سیاستمدار ایرانِی پایان دوران قاجارالسلطنهتهران، ملقب به قوام 0۴۴0، درگذشته تهران 0272احمد قوام متولد  -2

شد. او فرزند  وزیر ایران، نخستبود که پنج بار، دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی پهلوی

پسیان در  الدوله بود. قیام کلنل محمدتقی خانتر وثوقابراهیم معتمدالسلطنه و نوه محمد قوام الدوله آشتیانی و برادر کوچک

وزیری قوام رخ داد. او در زمان قاجار لقب در دوران نخست 0۴27در سال  و غائله آذربایجان 0۴11خراسان در سال 

. ه 0۴07)اند از منشی حضور تر او عبارتیافت، محمدرضا شاه نیز به او لقب حضرت اشرف را داد. القاب قدیمی السلطنهقوام

السلطنه نگارش فرمان های مهم قوام. ق(؛ از جمله فعالیته 0۴۴0. ق( و وزیر حضور )ه 0۴22ق(، دبیر حضور )حدود 

و نیز قیام سی تیر در سال  0۴27از ایران در  مشروطیت و نقش او در جریان فرقه دموکرات آذربایجان و خروج نیروهای شوروی

 بود. 0۴۴0
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 «.حزباحمد قوام، رهبر  یاشرف، آقا بجنا بادزنده»ن بود: ین ااشعارش

قوام  کلک د.متحد شدن باهمدر مقطعی مخالف بود، بعد  هااینبا  یمدت حزب توده

حل  یبه نحو ار  جانیان آذربایجر تا نهیابک ین تواآوردش .ردک مدارا هااینبا  بود کهن یا

د یدارم، تهد کیاستراتژه مطالعات کالبته به نظر من، حاال . داد ابعد قول نفت ر  د؛نک

 اار ر کاصل نم کیر مکف. بروندرون یب ذربایجانآها از باعث شد روس هاآمریکایی

 هاآمریکایی .بود شدهتشکیلسازمان ملل تازه  .ردکمتحد  در سازمان ملل 3ن عالیحس

 زمان آن ؟اندآمده رانیا به هاروسه چرا ک ددادن ارائه یاعتراضاتبه سازمان ملل 

                                                           
مدار ایرانی که در دو دوره مهم و بحرانی تهران، دیپلمات ارشد، سیاست 0۴0۴، درگذشته تهران 0272متولد  سین عالءح -0

 آذربایجانی در تهران زاده شد؛ پدرش میرزا  0272وزیر ایران شد. وی در سال نخست تاریخ معاصر ایران
ً
در یک خانواده اصالتا

وزیر شده بود. وی کودکی را در قفقاز گذراند و تحصیالت خود را خان عالءالسلطنه، بارها سفیر و وزیر و دو بار نخستمحمدعلی

های بریتانیا گرفت. بعد از پایان تحصیل، به استخدام وزارت خارجه درآمد و الت در دادگاهانجام داد و پروانه وک در لندن

در این  0287سال  تا و گرفت عهده به را خارجه وزارتکه پدرش به وزارت امور خارجه انتخاب شد، ریاست دفتر هنگامی

را ـ که در آن هنگام  خان عالءا، او میرزا حسینبه ریاست وزر  0287الممالک در دی سمت باقی ماند. پس از انتخاب مستوفی

الممالک، سمت گیری مستوفیبعد از کناره لقب گرفته بود ـ به سمت وزیر تجارت و فواید معرفی کرد. حسین عالء« الوزرامعین»

پیش از کودتا، ابتدا وزیرمختار  0288وزارت تجارت و فواید عامه را در کابینه صمصام السلطنه بختیاری حفظ کرد و در سال 

ن، به نمایندگی مجلس پنجم از تهران برگزیده شد و پس از بازگشت به ایرا و سپس وزیرمختار ایران در آمریکا ایران در اسپانیا

در دولت  0۴17در انتخاب دوره ششم مجلس شورای ملی به مجلس راه نیافت و مدتی بیکار بود تا اینکه در سال  شد.عالء

در پاریس،  شد. مأموریت عالء الممالک به وزارت فواید عامه رسید و در مهرماه همین سال، وزیرمختار ایران در فرانسهمستوفی

های بعدی وی تا سال مدیره بانک ملی ایران گماشته شد. سمتسه سال به طول انجامید و در بازگشت ازآنجا به ریاست هیئت

پس از مرگ فروغی،  0۴20سال  به ترتیب: رئیس اداره کل تجارت، وزیر بازرگانی و مدیرکل بانک ملی بود و سرانجام در 0۴20

از  و خودداری دولت شوروی در شرایطی بحرانی که در پی بروز اغتشاش در آذربایجان 0۴20در شهریور  وزیر دربار شد. عالء

متحد، از  شد. او در جلسات شورای امنیت سازمان ملل تخلیه ایران به وجود آمده بود با سمت سفیر کبیر ایران راهی واشنگتن

موقع اجرا کرد و در وزیر وقت )قوام( بهحقوق ایران دفاع کرد. وی همچنین طرح شکایت ایران را بدون توجه به نظر نخست

 0۴28، در اسفند آرایر دربار و بعد از کشته شدن رزموزقبوالندن حقانیت ایران نقش مؤثری داشت. پس از بازگشت به ایران 

وزیری به بعد از استعفا از مقام نخست دار این سمت بود. عالءکه استعفا داد عهده 0۴۴1وزیر شد تا اردیبهشت نخست

؛ یعنی نزدیک به دو سال در این سمت ماند و در این مدت، تنها وزارت دربار بازگشت و در قسمت اعظم زمامداری محمد مصدق

ها بین های آنبار با شاه مالقات نکرد و پیغام 7تا  7اش بیش از وزیریرابط شاه با مصدق بود؛ زیرا مصدق در تمام مدت نخست

تدریج، به 0۴۴0در اوایل حکومت مصدق از طرفداران جدی او بود؛ اما از اواخر  شد. عالءردوبدل می یکدیگر فقط از طریق عالء

الله خصوص آیتاز تماس مستمر او با مخالفان مصدق به 0۴۴0ماهه پایانی سال های مربوط به سهتغییر عقیده داد و گزارش

ای با محمد مصدق داشت، در پی بروز اختالف بین دربار و دولت و باآنکه روابط نزدیک و صمیمانه کند. عالءحکایت می کاشانی
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 .ردک دیتهدها را روس ،آمده بود سرکاربر  ا که بعد از مرگ روزولتکید آمریجد جمهوررئیس

 .داشت در اروپا یادیز یهایگرفتار و بود ریگید یهاجنگ گرفتار نیاستال

 تسلیحاتی را آوریفناین  هنوز هاروس د.بمب اتم به دست آورده بودن هاآمریکایی

هم در ها روس. داشتان یها جرستیمونکتوسط  ییهایونان شلوغیدر  د.نداشتن

ر یاز خ به همین دلیل داشتند. یدیهای شدیریدرگ یزکمر  یهم در اروپاو  خاور دور

 نبود. السلطنهقوام کار ها در آذربایجانایجریان سرکوبی توده .ندگذشت رانیا

و حکومت  وریپیشهو با جریان رفت آذربایجان  به رانیارتش ا تحوالت بعدازاین

 خودمختار آذربایجان مقابله کرد.

شروع این ه بعد از ک دبودن ینساکن ی، اولندریالله باش نصرتیو پسرعمو پدرم

، ئیهرضام یاول رفت برد.جان یآذربا به ما را هم با خود مپدر . ندرفت آذربایجانبه ان یجر

 لیاردببه  اما ر  دفعهیکم، یبود در رضائیه یوتاهک. مدت شد هنگ فرمانده مپدر 

در الس دوم، بودم. ک زمانن آم. ینبود رضائیهسه ماه هم در  یحت یعنی. فرستادند

، یوتاهک. بعد از مدت یکتر  زبان یادگرفتن به میردکم و شروع یرفتمدرسه  لیاردب

منتقل  تهران بهز بودم، بعد یتبر ار  پنجمو  چهارمالس ک. میرفت زیتبربه  سال کی حدود

 م.یشد

 آید یادم می
ً
در این دوران آرامش نسبی، بودم.  کوچکهنوز و  سالههفتحدودا

ه ک ییهانیردند. آن زمان همکیت ارتش انتقاد میاز وضع های خانوادهنظامیپدرم با 

د بازور و شالق توأم باشد. یخوانده بودند، اعتقاد داشتند انضباط نبافرنگ درس

ه کدم یشنیم یدادند ولیزدند، فحش میفه را میها سربازان وظداران در پادگاندرجه

د یبا یستم انضباطین سیردند اکیر مکبودند؛ فمخالف  یستم انضباطین سیها با اآن

چه به ارتش  یه براکن باشد. معتقد بودند سربازان باید بدانند یتر از اکمی مالیم

                                                                                                                                              
از وزارت دربار استعفا کرد؛  0۴۴2های شاه در امور حکومت، در فروردین به دنبال نطق تند محمد مصدق در خصوص دخالت

 قام گماشته شد.دوباره به این م 0۴۴2مرداد  29اما بعد از کودتای 
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ه کباشد  یگفتند نباید حالتبدهند. می یها آگاهداران باید به آناند و درجهآمده

رد، کمقاومت ن رضاشاهکه ارتش گفتند علت اینسربازان از ترس بروند و بجنگند. می

بود. سرباز  یواقع یبه معنا یپرستوطن یعنیده، یعق کیا یآرمان و  کیعدم اعتقاد به 

ن ینداشت. ا یعنوان فرمانده، در دل سرباز جابدون سواد و آگاهی بود، افسر هم به

سرباز  ن ترس برداشته شد،یه اک ید. روزیترسیمهم بود، سرباز از مافوق م یلیخ

 ن گذاشت و رفت.یتفنگش را زم

گفتند علت یه مکشنیدم می های خانوادهیاز پدر و نظام ین در بچگیبنابرا

ترس  یمراتب بر مبناور، مسئله سلسلهیمبود مقاومت ارتش در سوم شهرکا یست کش

، یها به فقر آموزشاند. اینآمده یچه به سرباز یدانستد برای. سربازان نمه استبود

سوادی بودند. گردد. تا آن زمان مردم در فقر و بییبرم یو فقر فرهنگ یفقر اقتصاد

دادند. یشاورز مکها را به مردم نین زمیداشتند، ا ییهانیمشت َمالک زمیک

ن یاز اصناف هم در شهرها بودند. ا یادادند. عدهیهایشان را به چوپان مگله

د جوانان را یدخدا باکفرستادند. وظیفه مینظامشترین سرباز را برای یشاورزها بک

دخدا هم از ارباب ده اطاعت کفرستاد. یکرد و برای خدمت به ارتش ممعرفی می

 آورد.یگرفت و به ارتش میها را مآمد اینیوظیفه مرد، نظامکیم

ه در ک یسیاساالر معروف انگلیدر 3سونلندر زمان  سیسلطنتی انگل ییایروی درین

سرباز  اجباربه یانوردیدر یست داد، براکها را شد و آنیجنگ با فرانسه زمان ناپلئون

کرد. امروزه مجسمه ملوان جذب می زوربهبرای نیروهای دریایی  یعنیگرفت. یم

اند، ولی این ش گذاشتهیبه نما سون را به خاطر پیروزی بر فرانسویان در موزه لندنلن

ها پیروزی به قیمت ظلم به یکسری از مردم به دست آمد. نظامیان نیروی دریایی شب

                                                           
های بسیاری از جمله ترافالگار و ترین دریاساالران امپراطوری بریتانیاست که در جنگدریادار هوریشیو نلسون یکی از بزرگ -0

 نبرد ابوقیر نقش کلیدی در پیروزی بریتانیا داشت.
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ک عده از مردان یختند؛ یری، م3روست و پالسینیلکلندن،  یهای باال به قسمت

 بردند.یم یشتکگرفتند و با شالق روی یم زوربهجوان را 

 گر اصاًل به لندنیشده تا دو سال دن افراد ربودهیرفت. ایا میصبح زود به در یشتک

و  ، یعنی پدر و مادرها، زنهابرگشتهبختگشتند و روی آب بودند. خانواده این برنمی

گرفتند یها را ماند. بیشتر جوانجا رفتهکها توانستند بفهمند اینیهم نمهایشان بچه

ا یزخمی  ک دستهیردند. کین بندر فرار مین افراد در اولیک دسته از ایبردند. یو م

از ناوگان  سین مراجعت به انگلیای هم در اولمردند. دستهیشدند و میض میمر

 یکردند و ملوان دائمک دسته هم به شرایط خو مییآمدند. یرون میدریایی ب

 یعنین منوال بود؛ یآن روزگار بر اها استخدام ملوان در یسیشدند. به قول انگلیم

 شد.یا داوطلب نمیبرای رفتن به در یسک

مدت فرمانده گردان  کی .بود دوماش سرهنگ درجهو  فرمانده هنگ مپدر بگذریم 

 البته ،جانیم به آذربایبعد رفت .برگشت، سرگرد شد جانیاول از آذربا دفعه کهوقتیبود. 

الس ک، 0۴21سال  وریسوم شهربعد از حوادث . میردستان بودک کوتاه هم مدت کی

ه یئرفتم، در رضا تهراندبستانی در  به االس دوم ر کنصف ، خواندمردستان کدر  ااول ر 

 لیاردب اسوم ر  کالس. بود مدارس تعطیل برخورد که ناتابست به اصاًل مدرسه نرفتم،

تهران  به ششم دوباره برای کالس م،خواندز یتبردر  او پنجم ر چهارم کالس م، خواند

 م.یمدآ

 هنگ فرمانده شاه بختی، سپهبد زیر تبرکلشدر ؛ ندبود هار کر نظر لشیها زهنگ

م، هنگ یرفت لیاردب به یتوق یفرمانده بود، ول ر زنگنهک، سرلشهیر ارومکلشدر  .بود

 یشورو با ل،یداشت. در اردب پدر مسئولیت بسیارینجا آ به همین دلیل ؛مستقل بود

 سته ادمی داشت. باالییسابق مرز داشتیم و به همین دلیل کار پدرم حساسیت بسیار 

به  .ردکیدار میاز خواب ب ازنگ تلفن ما ر  ین، صداایدو شب در م یا ن،ایدر م شبیک

                                                           
 قدیم. محالتی در لندن -0
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 ید تویپریم باعجلهپدر . دناهردکمرز، آتش روشن  سویآنها روس دادندپدرم خبر می

 ...یچیه» :گفتیم «؟بود شده چه» :مپرسیدییمد مآیمکه رفت. صبح یم و پیج

 «د.ننکحمله شاید به ما م یدیترس د،رده بودنکآتش روشن 

 میتقر
ً
ه جنگ سرد ین ناحآدر  .بود جوریاینع یوقان دوره آم در وینم بگاتویبا

م، یمدآیم لیاز اردب میداشت دفعهیک .حالت نه جنگ و نه صلح بودک ی .جریان داشت

 مه به نظر ک یزیچبودم؛  یآن زمان بچه دبستانم. یردک یبازرس ام مرز ر یم رفتپدر با 

فرق  یلیها، خن روساما با ساختم یگاه مرزیپان اه ساختمکن بود یا آمد بد یلیخ

 یلیخ .بود و تمیز یآجر هاآن ساختمانبود،  و محقر یما ِگل بنای پایگاه .داشت

فعاًل » جواب داد: «؟است جوریاینپایگاه ما بابا چرا » :دمیناراحت شدم، از پدرم پرس

ن یا انشا الله .ترندیقو یشورهاک جزو و اندبزرگ کشوری هااینم، یترعقب هاایناز ما 

 «ود.شیت مدرسهم

 .مینک بازدید ار  یمرزخطوط م یرفتیمآرامم کند.  تاها زد ن حرفیاز ا کمی

 ادمی .میرفت ن پاسگاهآ یتو باهم باریک. میداشت روی آن پاسگاهک یه کبود  یاگردنه

ها زنده کبک. دردنکدرست  کبکما  یهار براان .کردممی یاوکنجکو بچه بودم  سته

 نگه قفس یتو ها را؛ کبکدگرفتنیمرا  هاآنو برف  یتو درفتنی، سربازها مدبودن

 نیا یبراگفتند یافسرها به آشپز ممد، آیم لییا مسئو فرمانده تهر وق د.داشتنمی

م مانده ر هنوز در خاطه ک ددادن کبک کبه ما خوراد. آن روز بپزن کبکا خورش همهمان

  است.

  .را پشت سر گذاشتیم یار سختیزمستان بس در اردبیل
ً
 باریدمی یادیبرف ز معموال

 م. یرفتیالت بسیار به مدرسه مکبست و با مشمیها را خیابانو 
ً
دهۀ محرم خصوصا

قرار  ینادیم در شاه صفی مقبره .بودجالب ار یبسما  یدر اردبیل براتاسوعا، عاشورا 

 ن زمان آ .تاسوعا و عاشورا بود یعزادارز ک، مر شاه صفی ۀن مقبر ادیم داشت.
ً
ظاهرا

  یقمه زدن ممنوع بود ول
ً
 د.شته شدنکل یاردب در یزنسر قمهنفر  ششن روز اهمدقیقا
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 ؛ل نبودیاستر هم چیزهیچ .دزدنیمم قمه کمح علت این بود که این افراد خیلی

تر کد  کیدر کل شهر فقط  روزهان آ .هم وجود نداشت کنندهضدعفونیو دارو و  کپزش

 کپزشفه و یافسر وظقت یدر حق .کردبه بیماران رسیدگی می یانتخابارتش به نام 

 .رسیدفقط او به داد بیماران می تمام شهر ولی در ارتش بود

 د  انتخابی .م بودکار یبستر کد آن روزها 
ً
 و اکیرفت آمر .شد یتر معروفکبعدا

 یتر انتخابکش د یپ ما رام، یردکیهر وقت تب م یدر بچگ .دید یتخصص یهادوره

به معاشرت داشت،  او باپدرم زنده بود،  یتتا وق .بود یخوبار یبسمرد  بردند؛می

عمل  یجمعدسته گاهی داشتند. وآمدرفتزدند و به خانۀ یکدیگر همدیگر سر می

  هاوقتآن نمکیر مکرد، فکیم یجراح
ً
افسر  عنوانبه ،داشتشتر نیب سال 27 حدودا

را در این  یار سختیدوران بسم و یبچه بودمده بود. آ اردبیل ما به همراهوظیفه هنگ 

 یزندگ هرحالها چون متوجه نیستند تحمل باالیی دارند. بهبچه .شهر گذراندیم

در اردبیل  د.ر کیف میتعرهای آن دوره از سختی هشیهم ممادر  یم، ولیردک

 م. شتیدا یادیز یهایگرفتار
ً
، یمبود هم کنار خانواده. همۀ نبود یناآس یزندگ واقعا

 .رفتیمدرسه م م، خواهر بزرگم هم تهرانیرفتیمن و برادرم مدرسه م

 ، بود هم نارستیدبستان و دب اردبیلدر 
ً
هم  خوب خیلی رستانیدب کیاتفاقا

به  ؛ردمک یادیمن ضرر ز یول دتر بودنناخوها درسها بچهشهرستان یتو داشت.

 ییزهایدم چیدیم و دمیرسیم یعنی. دردنکیاصاًل به من رحم نم کهاینل یدل

 آموزششان کم، سبیرفتیم ۀ دیگره به مدرسکمدرسه  کیفهمم. از یه نمک ویندگیم

 یکتر زبان ، جانیم آذربایه رفتکدم، بعد یفهمیه نمک دگفتنیم ییزهایچ بود. متفاوت

مقدار  کیو پدرم  مادر گویند.می هم چدیفهمینماصاًل گر ید یعنی ؛هم مسئله شد

برای جبران  مجبور شدم هابعد .خوردم یبد صدمه یدرس ازلحاظ یولند ردکیم کمک

 .نمک بسیاری تالش افتادگیعقب

 ا شاگردی، شاگرداولا ی دائم، رفتم ییایدر یروین یافسر دانشکده وقتی بعدها به
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 دائم ها عقب بودم.یشه از درسهم نارستیدبستان و دب ۀدور  در یولشدم، می دوم

 شهر نآبه  شهر نیپدرم از ا یهاییجاهل جابیبه دل خصوصبه ،داشتم افتادگیعقب

 براکبود  ییزهایچ هااین .خوردمبرمیمشکل  به همواره
ً
ها و بچه یه معموال

 ا با خودشانر  هایشانبچه، با تدبیر یهای. ارتشآیدپیش می یارتشهای خانواده

 ؛بود یاهم تجربه هاجاییاین جابه البتهبرد. یم با خودش ار ما  مپدر  یول دبرنینم

را  چیزهمهم، یشدیرد م یهر شهر ازم، یم فضول محله بودوینم بگاتویم یعنی

دار  به اعده ر  کیم دیدسراب  در باریک پرسیدیم.می چیزهمهدیدیم و از می

 جواب داد: پدرم« ؟دناهردک کارچه؟ دزننیم داررا  هااینچرا » :میپرسید .اندکشیده

 «د.ناهردکانت یخبه وطن  هااین»

ومرج هرج و یبازحزب رانیا در هم ناد؛ آن دور رات بودنکدمو  فرقه عضو گویا

 یتو توپمانم، یردکیم یفوتبال بازوچه کتوی ز، یتبر در سته ادمی .اد بودیز سیاسی

 د ومدنآها بچه .مزدیمحرف  یکتر  و مبوداد گرفته یهم  یکتر  رگی، دافتاد ایخانه

 هااین» :دنگفت «؟ددهیچرا نم» :. گفتمددهینم اتوپ ر  خانه نیا صاحب هک دنگفت

 د.ننکش پاپوش درست یبرا معروفقولبه دخواستنیم «.انددموکرات فرقهگروه  جزو

ه کرات بوده کدمو  ۀفرق وجز فرد ن یا گفتیم، دنکت یاذ ار  یکی خواستیم کسهر 

 همیشه بوده این کشور خیتار یتو ،یفرهنگ معضالت نیا د.ننکش پاپوش درست یبرا

مدتی از شهری به شهر  هرحالبه است. ضدانقالب د طرفنویگیم ن همکنوا است؛

 م.گذاشتکودکی را پشت سر  کمکم، توی این سفرها دیگر رفتیم
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 فصل دوم

 قیام سی تیر

 .میبرگشت تهران به دوباره ،های محل مأموریت پدرزندگی در شهرستان از مدتی بعد

 0۴25سال ست ه ادمی. رفتیمدانشگاه  یرون، روبهیابان فروردیجدیدی در خ خانه به

خوب به یاد  یلیخ را ن روزآ د.ردنک یراندازیتبه شاه  تهران در دانشگاه ،وقتی برگشتیم

 است. ی افتادهبد یلیخ اتفاقم یردکیر مکف گیهم و میبود یارتش ایهخانواد .دارم

 خوشحالحسابی  سالم استشاه م یمتوجه شد اینکه بعداز .میناراحت بودبسیار 

به  روزها نآما  یزندگ. را گفتها تیواقعباید  معتقدم چراکهباید بگویم  ار  هااین. شدیم

تا  وضعیت نیا .بود یدوستشاه ،یپرستوطن و الینفکجز  یعنی گذشت.این شکل می

سبت کردم روزی ناصاًل فکر نمی .ادامه داشترفتم یرستان میدبو  بچه بودم کهوقتی

 جمعیت دانشجویاندیدن بدهم تا اینکه روزی  به عملکرد شاه تردیدی به خود راه

خانۀ ما نزدیک الس هفتم، هشتم بودم، کتازه  .ریخت همتمام افکارم را به  خشمگین

ن از اجو یسر کیدم ی، درفتممیدانشگاه  طرفبه ک روزیدانشگاه تهران بود. 

 «شود. ید ملیصنعت نفت با: »دندز یداد مدادند و شعار می آمدند،رون یدانشگاه ب

 ود.شیخ میس مبدن یدم موهاید ناخودآگاه ،ددنیشکیهورا ممابین شعار دادن  هااین

ناشناخته بود. دلم  بسیار برایمه کدست داد  نم به یاحساس کین دفعه یاول یبرا

از پدرم و مدم آ گویند. به خانهچه می هااینو  ستیان چیجرخواست بفهمم می

 گفت: توضیح داد و من یاو هم برا «؟هچ یعنیشود  ید ملیصنعت نفت با» :دمیپرس

 «ود.ش یه نفت ملک است حاال قرار ،دناهو برد هدیدزدهاست مدتها یسیانگل انفت ما ر »

 چند وقت بعد ناگهان .ودب شده ریوزنخسترون آمده و یاز ارتش ب آرارزمآن روزها 

موضوع  هک دنجا بویجالب ا «د.ناهر زدیت ا بار  آرارزم» :گفتو مد خانه آ پدرم بهیک روز 

پدر ن یبا ماش؟ استشده  هم چینیم ببیوبر  و میوشبلند م یه گفتکاثربخش بود  قدراین
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 اسش ر ک. بعد عاستمرده  آرارزم دنجا، گفتنآم یدیتا رس ؛میرفت نایمارستان سیجلوی ب

 و نوشته بودندها زده ن برچسبیاز اکی ی ، در صفحه اول روزنامهمیدیروزنامه د یتو

ن یخالصه ااند. را گرفته است که او یطهماسب فردی به نامهم  قاتلش ترور شد. اآر رزم

وجود  یاناتیجرصنعت نفت  در هکم یمتوجه شد کمکمبعد  ؛ن روز بودآ مهم از اخبار

. آورد یمجلس رأ در مصدق محمد ترکرفت و د  آرارزم .شود ید ملیبا دارد و این صنعت

 گر درید تبدیل به خواست عمومی شد. ن نفتشد ینهضت مل کار آمدن مصدق روی با

 و دسته طرفدار حزب توده کی ؛زدندمسائل سیاسی حرف میهمه راجع به  نارستیدب

 ،حسب موردبر تر مصدق،کد  ان. طرفدار بودندتر مصدق کطرفدار د  ایدسته

 د.هم بودن دوستشاه

م یردکیر مکشروع نشده بود. ف ،بین شاه و مصدق مرافعهو هنوز دعوا  روزهان آ

 ما  ؛میجنگیها میسیانگل علیهم یو دار درگرفته یامبارزه
ً
با  ینوادگاخاصوال

 همهپدر و  همو  دشته بودنکا ر  ندریادار بایهم در کهاینل یبه دل ،میها بد بودانگلیسی

این  کمکمرستان یدب در وقتی نی. بنابراعداوت داشتند هاآننسبت به شه یل همیفام

 همیشهپدر  البتهم. یشدیمدرگیر و جذب  شدتبه ،درگرفت ییهاشروع شد و بحث جو

 یالکچ اشیه .دیوشبانات ین جریوارد انباید  م، شمایهست ینظامما چون  گفتیم

جلسات  اینوارد  ندارید ن حقاخودت یول ویندگیم هد چینید ببیه، گوش بددندار 

ن اخودم یبرام یداشت یعنی، میردکیگوش نم اش ر یاهحرف البته ما همهد؛ یبشو

 .میردکیدا میپ یدیعقا

شدند. من و برادرم در یم یزود احساسات یلیها خ، جوانینهضت ملدر دوران 

م، ینبود یاسیاتوبوس آمدند. البته س یک سریم یدیباره دم. یکیستاده بودیخیابان ا

 رانیپرچم، قفقاز مال ا کیر یه فالت قاره به زکند هدیها شعار مه اینکم یدید یول

ن و یخواهند بحریه مکها خوشمان آمد شعار ران است. ما از اینیمال ا نیاست، بحر

م یگویند؟ رفتها چه میم اینینیم و ببیم برویرند. فردای آن روز دوباره گفتیقفقاز را بگ



 2۴سی تیر/ فصل دوم: قیام

 

هم به  یخوشمان آمد، مدت یلیخوانند. خیپرستانه مهنیم یه شعرهاکم یدیآنجا و د

که عضو بشوید کافی این یگفتند شما سنتان برا م ولی به مایمند شدها عالقهاین

به  د.ید بیایید و عضو سازمان جوانان باشیتوانیساله شدید، م 07ست. گفتند وقتی ین

باباجان، »مشغول فعالیت است. پدرم گفت:  یم چنین حزبیم و به پدر گفتیخانه آمد

ه وارد هیچ کرد کحت یخیلی نص.« میشوبوارد هیچ حزبی نباید م، یهست یما نظام

مند ست بودند، عالقهیونالیها چون ناستمام مدت به این ی، ولدیدسته و گروهی نشو

ج تا ساحل یخواندند مثل از ساحل خلیم یادیز یو سرودهامختلف  یم. شعرهایبود

 .ه تمام راجع به فالت قاره ایران بودک رسا

 مپدر  بودم. یعیالس ششم طبک ؛ آن روزهاندماخومی یعیطبرشتۀ رستان یدبدر 

، میان اختالف افتاد ن شاه و مصدقیوقتی ب .ارتش، هنوز سرهنگ بود در هاوقتآن

بود،  یدربار کامالً ن به نام نصرالله طرفدار شاه و اشیکیشد.  دودستگیپسرعموها هم 

 هن خان فرماندیغالمحستمایل داشتند.  هم بعضی به مصدق و برخی به شاه هیبق

ام یسقیام  .بود دفاع وزارتمصدق با شاه، سر اختالف  .بود یمصدق ییایدر یروین

قانون  د،نکیتوطئه ممن  علیهدارد  ارتش گفتمصدق رخ داد.  سر همین مسئله ریت

در ارتش،  فتگی. شاه هم مباشد وزیرنخستد دست یه ارتش باک ویدگیم یاساس

 هفرماند ِت َم ِس گفت یم مصدق اشد.د دست من بیارتش بام و هست ل قوا منک هفرماند

مصدق استعفا  مسئله نیسر ا .ن بحث وجود داشتیا است. یفاتیشما تشر یل قواک

ما  روز در آن .ر شدیت ۴1ام یبعد ق وند اروز م چندقوام  .دآوردن او جایبه اقوام ر  .داد

 روز عصر ،بودبامزه  ویند.گیم هم چینیبب تا میرفتیمملت  به دنبال پدرم اجازهبدون 

هم  یلیخ ،میبود آنجا، من و برادرم دجمع شدنتر مصدق کد  خانهدر ه همه کر یت ۴1

 م.یرفت کینزد

  و  الس نهمک
ً
 . اصاًل میرفتیم باهم .هفتم بود کالسبرادرم ساله بودم؛  07حدودا

 عار بود. پدرم یمانبرا ،میرفتینم به این تجمعات ه اگرک بود یرستان طوریط دبیمح
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به خاطر جوی که در مدرسه حاکم بود دوست  .بردیم مدرسه به اما ر  ون داشت یماش

قبل از متر  711ن مسئله، یسر همنداشتیم جلوی در مدرسه از ماشین پیاده شویم. 

توی . آییممی به مدرسه نیبا ماش دننینب رگید یهاه بچهک شدیمده میایپمدرسه 

 مدرسه چند دسته بودند، 
ً
ما را در این وضعیت اگر  هک دبودن یادسته تودهک یاوال

  و دننارسیم ند ور وآین میماش ا بار  هااین دگفتنیم دیدند،می
ً
بورژوا و  حتما

هم انواع و اقسام  هاآنبین  د،بودن یه مصدقکدسته هم  کی .دارندسرمایه

 برای د.بودن یمذهب و و مصدق یاشانکالله تیآ طرفداردسته  کی .ها بودیدئولوژیا

 یکل مالیو خل ییشان بقاکگروه سوم و حزب زحمت ،رانیحزب ا همها ستیالیسوس

جا نداشت  اصالً  نیبنابرا د.نشداحزاب می این جذب هاستیالیه سوسکدرست شد 

گرفتند و ما را متمایز برایمان دست میها بچه .میواده شیمدرسه پ جلوین یه با ماشک

 کردند.می

 .دگفتنیم یواگذاربه آن  که بود ییهانیماش جزو ؛نبود ینظامپدرم ن یماش

حتی ن اپدرم ماشین م بایخواستیاصاًل نم ،داشت یمخصوص نمرهک یپالکش 

 م. یومدرسه بر  کینزد
ً
دم مدرسه  د ورنواین بیبا ماش راکسی  کهاینن دوره، آدر واقعا

 .استدار هیبچه سرما و ننهبچهن یا دگفتنیم صورت خوشی نداشت. ،دننابرس

مدتی این  همقالب نا از بعد فکر کنم .مدآینم خوشمانبرچسب  نیاز ا وجههیچبه

 مفضا وجود داشت. 
ً
 یخاص یهاد حالتینیه ببکنم کد یکتأ  ان ر یم همهخوایاتفاقا

اماًل کفرهنگ  د کهینیبیم نکنوا ود.شیشروع م هاییوقتیک جاهمهه کهست 

در  ، ولیدنکیاحساس حقارت م ،باشدن نداشته ین ماشاجواگر  حاال است. برگشته

 .میور یم به مدرسه نیبا ماش دننیه ببکداشت ننگ برایمان ع اصاًل طقمن آ

ه ک جاهاییبه البتهم، یرفتمن و برادرم به قلب ماجرا  0۴۴0 ریت یخالصه روز س

 داشتیم.ترس  وم یبچه بود را بخواهید قتشیحق .مینشد کیبود، نزد یراندازیت یلیخ

و  ت خوشحالیم جمعیدیبعد د. مییدشنیمر را یت یصدا یول یمنیببم ینستاتوینم
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با ما بود. ما هم  خانه کینزد ند. خانه مصدقردکت کحر  مصدق خانه طرفبه، شاد

تر کد  خانه نزدیک اخ تاکن اابیخ یتوآن روز  .میمدآن اخودم خانه طرفبهت یجمع

سر « ا مصدقیا مرگ، یم یبا خون خود نوشت»شعار ها م. مردم و جوانیرفت مصدق

م، با خون خود یشتذاز جان خود گ» شعارها مثل:ن یاز هم یسر کیدادند. می

 ر بود.یت ۴1 های روزن شعار یا« ...ا مصدقیا مرگ، یم، ینوشت

 انقالب پیروزی مثل درست ؛درفتن ی نظامیروهاین همه ،ریت امیس بعدازظهراصاًل 

ن یاز ا یلیخر یت ۴1در روز  حزب توده ،بامزه بود خیلی .0۴75سال  بهمن 22 در

ت کمشار  یعنیرد، کانت یر خیت امیس قیام در بازهم ،کردمی یخوشحال اظهار موضوع

نقش را ایفا  تریناصلی ،مردم های خودجوشگروه .ردکهم ن یهنر نداشت و چنانیآن

، یرستانیدب یآموزهادانش بسیاری از دانشگاه، یقت دانشجوهایدر حق کردند.

د و بانی این حرکت مدنآ دبودن مصدق انطرفدار  که اصناف و بازارگروهی زیادی از 

ن کتر مصدق و آن بالکخانه د  .آمد اشنهان خکبال یمصدق هم با عبا رو بزرگ شدند.

ن یاروی هروب هست. یپاستور، هنوز همان جور یهااخک کیاخ نزدکابان یتوی خ

 یسخنرانو آمد رون یتر مصدق بکد  آنجا ایستادیم. م ویرفت وجود داشتفضایی ن کبال

 اران ر ین، دوباره ااشما با دادن خون خودت .مرده بود رانیگفت امروز اادم هست یکرد. 

 اد دارم.یدر  روشنیبهن قسمتش را یاد. یردکزنده 

 تر مصدقکد که بعدازاین تشویق کردند،و  ددنیشکهورا  یلیخمردم خالصه 

تر کد به  اعالم کرد ویرادهم  نازمن اهم ؛میم و رفتیمتفرق شد تدریجبهرد، ک یسخنران

این برای مردم و جنبش ملی کردن نفت  ند.اهدادری یوزنخستم کحدوباره مصدق 

ا عده ر  کیآن روز را بردند و تشییع کردند.  یشهدار یت یسبعد از روز  یک پیروزی بود.

 نیابخشی از  .شد انجام یماتکمحا و دگرفتنرده بودند ک یراندازیه به مردم تکهم 

او  دستوربه  و السلطنهقوامدار طرف نااز نظامی دسته کیو  یتوسط شهربان هایراندازیت

 یهایطرفدار مصدق و ارتش یهایارتش ،دودستهها یاصاًل ارتش .بود صادرشده
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 به ند؛مدآبه وجود در میان ارتش  ر هم آن دورهگیگروه د کیالبته  .دبودنطرفدار شاه، 

 یسک ار  ی ارتشهایاتوده گفتند.یم یست نهضت ملیونالیافسران ناس این نظامیان

 کردند.آشکارا فعالیت میدر جامعه  آن زمان یولد بودن یها مخفیا، تودهشناختینم

از  یکی وا .شته شدکبود  یس شهربانیه رئک، افشار توس تر مصدقکد در دوران 

سرهنگ بود.  شدهمنصوب  یس شهربانیرئ عنوانبهه کبود  افسران نیتریمصدق

پ یسه ت یا دو بود. تهراندیگر پ یت هفرماند یانیسرهنگ ش وپ یت کی هممتاز فرماند

رها کقت لشیدر حق داشت.اده یپ پیدوتا ت یکی و یپ زرهیدوتا ت یکی ؛شتر نداشتیب

دسته ک یبودند.  دوستشاهاماًل کجاویدان شاه  گارد .انداخته بود یرکمصدق از لش ار 

ا من یام یگفت من مصدقیخود ارتش نم در یسک یولد بودن یاماًل مصدقکهم 

 یتو .دا بودیپ گرایش همه د. البتهار بودنکمحافظهها از اول یارتش م،دوستشاه

 یحت یعنی، دردنکدا یاختالف پ باهم یان نهضت ملیجر درما، پسرعموها  خانواده

 .درفتنیهم نم رگیهمد خانه هایشانبعضیروابط به شکلی شده بود که 

آموزش ستاد ارتش  دایرهس یپدر رئ .میبود سال در تهران کیه گذشت، کر یت ۴1

ه کفرستاد خارج  به نشایا امتخصص ارتش ر  یهاکاز پزش یسر کیقت یدر حق ؛بود

 هر موقع مر د.نتخصص گرفت
ً
بودم،  ییایدر یروین در وقتی یم، حتیشدیض میبعدا

باعث  و فرستاد فرانسه به اتو ما ر  یبابا دگفتنیم د.ردنکیمحبت م یلیبه من خ هااین

 متخصص یکیو  ینیمتخصص گوش و حلق و ب یکیم. یندادرس خو شد در خارج

 ر نظر دانشگاه تهرانیزها کن پزشیب پدرم تخصصی گرفتند. هرکدامقلب و خالصه 

ا به فرانسه ر گذشتند  ورکنکن آخوب بود و از  زبانشانه ک کسانی .گذاشت یورکنک

 ارتش، به این شکل تخصص گرفتند؛ پزشکان متخصص همه فرستاد. در آن دوره

 به دانشگاه هااین
ً
  .دردنکخدمت  یلیخ هم و مراکز علمی هابعدا

ً
 بازیپارتی واقعا

  هاحرف نیاهل ا اصالً   .کردآرمانی فکر می  گیر وسخت یلیمورد خ نیدر ا مپدر  .دردنکن

 .به یک آدم الیق ترجیح دهد ،را به خاطر رابطه شخصی هک نبود
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 م.یرفتیم 3نویباست نزدیک یرستان خاقانیدببعد از تابستان و باز شدن مدارس به 

ه به آن کک قلعه بود یاحوال ثبت یروهبور  فعلی، ینیامام خمسپه، در خیابان آن زمان

 حاالقلعه، آنجا اردوگاه ارتش بود.  یعنی به زبان فرانسه نویگفتند. باستیم نویباست

، نویسمت غرب باست یعنین اابیخ سویآن قلعه،ن یا یروهروب. استکفروشگاه ات

تمام مدرسه  است. دربار شلوغ شده کهم یدیشنروز نهم اسفند  .بود یخاقان مدرسه

 پیاده فاصلۀ زیادی نداشت،. میرفت پاستور خیابان طرفبه یجمعدسته .ل شدیتعط

 راه بود. تا دبیرستان قهیدق 01درست 

 د:زدنیدسته داد م کی اند.ادهتسیاقصر شاه  جلویت یم جمعیدیو دپیاده آمدیم 

هم » :یمزدیدسته داد م کیما هم در « .، شاهنشاهیونیهما اعال حضرت بادزنده»

 و دعوان مصدق و شاه یب دوباره ریت امیبعد از سم یمتوجه شد« شاه، هم مصدق

شاه  به تر مصدقکد  کهاینمثل  ،وجود داشت یاختالفات است. ایجادشده یامرافعه

هم  ااشرف ر  ؛خارج برو یمدت کیهم تو اند رفته از کشور اتچون خانوادهگفته بود 

دسته هم  کیهم شاه، هم مصدق،  یم:گفتیم جورهمین د.نه بودردکد یتبع

سمت  ،یاخ شمالک طرفبهدسته  کیه کم یدیدکمی گذشت،  .شاه جاوید :دگفتنیم

 تارفتن  هاآن دنبالم یردکم، شروع یطرفدار مصدق بود چون. ندرفتمصدق  خانه

 د.گذر یم هچ و قضیه چیستم ینیبب

 یتقر
ً
 «هم شاه، هم مصدق» :آموزها، شعاردانشجوها و دانشهمه م وینم بگاتویم با

باال  آرامآرام که جورهمین. ددادنیه به شاه فحش مک دهم بودن یادسته د.دادنیم ار 

متفاوت از بقیه هم در حاشیه این دو گروه حضور  یادار و دسته کیه کم یدیم، دیرفت

  .و نه مصدقاند طرفدار شاهنه  یعنی، دارند
ً
 است. چه خبر دننیبب دمده بودنآاحتماال

از دوستانمان  یاک دار و دستهیمن و برادرم با . دبودن یگروه کین اخودشبرای  هاآن

نی یبا ماش یارتش یک سریم یدیدناگهان  .میاده بودتسیا نکهمان بال یروروبه

                                                           
0- bastion 
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در خواستند . میکوبیدنمصدق  خانهدر  به با لگد شروع کردند تا پیاده شدند .ندرسید

ن ین ماشآ یتوهم  1مخین باشعب و 3یمیز رحیعز هنگ. سر نندکبش امصدق ر  خانه

بود  پلوغشلوغهر جا  کهاینل یم، به دلیشناختیمخیلی خوب  امخ ر ین با. شعبندبود

به ت و الهه یامن یمصدق از شوراقباًل او را دیده بودم. وقتی . شدمیدا یپ شاسروکله

 همه تهران، برگشت ایران
ً
به  هممخ ین باشعب .رفتند شوازشیپ به بدون استثنا تقریبا

مصدق پدر ماست، » :زدیداد م و پ نشسته بودیج کی یمده بود، روآشواز مصدق یپ

 «.تاج سر ماست و ن مرد مبارز پدریا

 یشورابه  ه مصدقک یادوره خصوصبه، شدن نفت ینهضت مل دوره در لیاوا

  دمصدق بودنطرفدار  همه یکپارچه ،روز برگشتیو پرفت الهه دادگاه  وت یامن
ً
ولی بعدا

مخالف  مخبیشعبان  ازجملهبه وجود آمد عدۀ زیادی اختالفاتی ه بین شاه و مصدق ک

او آباد در چهارراه حسن باریک .بود ها همیاتودهمخالف مخ ین باالبته شعباو شدند. 

 آن روز هم برایدوباره  .بودم دیده حزب توده یهااز ساختمان یکیدر حال غارت  را

با چشم خودم دیدم که  .مبودرفته  آبادچهارراه حسن کینزدتا از مدرسه  تماشا

ها را از یصندل دمید .ردکغارت ا ر  یآباد و چهارراه پهلون چهارراه حسنیب نویباست

دور و  یهاالتگرفته بود،  به دست یچماق د.نکیپرت م خیابان به ی ساختمانباال 

 برش هم

 د.دادنیو شعار م داده بودنتسیا

 شلیک ییر هوایت هناخ یاز باال  ،کوبیدندمی به در خانۀ مصدق کهدرحالیخالصه 

ه چم ینستادیچون نم د.ردنک ینینشعقب هااین، ییر هوایتشلیک  محضبه .دردنک
                                                           

بعد از کودتا کاماًل خود را در اختیار حکومت زاهدی قرار داد ولی شغلی که درخور خویش  سرهنگ عزیز امیر رحیمی -0

بر مسند حکومت، ناصر  کرد. )دکتر مصدقپروایی علیه شاه اعالمیه منتشر میدانست به او تفویض نشد. او باکمال بیمی

 (0۴55نشر پیکان،  . تهران258و  259نجمی، ص 

های طرفدارانش در ها و التبود که با نوچه مخ از گردنکشان و اوباش طرفدار رژیم پهلویملقب به شعبان بی شعبان جعفری -2

از انقالب به خارج کشور گریخت و  داد. بعدشد و اوضاع را به نفع رژیم تغییر میهر درگیری به طرفداری از شاه وارد ماجرا می

 کتاب خاطراتش را به چاپ رساند.
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کردند.  یراندازیت یسر کی. میدی، ما هم به حالت فرار دودبزنن دنهخوایم ار  یسک

و زخمی ها خورد یبعض به پیچید. گلولهشلیک گلوله توی خیابان  تقتقصدای 

  شدند.
ً
از  یعنیشد.  ی ایجاددیشد یرستان و جامعه دودستگیدب ین روز توآاز اصوال

فحش هم به مصدق دسته  کی ودسته به شاه  کیم یدیم، دیرفترستان یبه دبه کفردا 

 هم شاه هم مصدق. دگفتنیه مک دبودن یگروه وجز  هااین کهدرحالی د.نهدیم

خواست یو چون مل ین دلیابه  .میبود ر پدر، طرفدار مصدقیتحت تأث من و برادرم

راز شد. دوباره یپدرم معاون لشکر شردند. کمنتقل  رازیبه ش ار  مپدر رد یدرجه بگ

 یهاستیونالیناس آن دوره طرفدارپدر م. یراز رفتیکوچ کردیم و به ش تابستان از تهران

 رازیشراه پدر به هم ناتابست در آن ما همبه او اعتماد داشتند.  هنوز یعنیمصدقی بود. 

 سبزیقورمه یسرمان بو یراز بودیم ولیش بااینکه ل بود.یها هم تعطمدرسهم. یرفت

شاه و مصدق را  نیم چه خبر شده است. اختالف بینیم ببیردکیداد. گوش میم

 رطرفدا ؛مینبود افراطی دوستشاه زمان دیگرن آقت ما از یدر حق دوست نداشتیم.

 بعد .مینبود یا جناحیحزب  یاصاًل توکم سن بودن  باوجود لبتها. میبود ینهضت مل

 که وقتی میبود کوچک قدراین سته ادمیهم  0۴۴2سال  مرداد 29 از کودتای

 یعنی ؛نیاوردند حساببه اما ر اصاًل ، دگرفتنیم ار  یمصدق هایتظاهرکننده دداشتن

و شعار م یبود هااین وما هم جز  کهدرحالی ،فکر کردند رهگذریم یمبود کوچک قدراین

 یسربازها، دنگرفتن اما ر اصاًل  یول...« مصدق بادزنده» :میزدیداد م دادیم ومی

 ق بهلتعم« راه مصدق» روزنامه کی د.ن رد شدنانارمکاز  اعتنابی نظامیحکومت

 از ما نگیرند یزیه چکم یانداختک باغ ی یتوبود،  جیبمان یتو ینهضت مقاومت مل

 وجز  دردنکیر نمکه فک یمبود م سنک قدراین ؛به ما نداشت یارک یسکاصاًل  یول

 د.ناهردکه شلوغ کباشیم  یافراد

 نهمبعد از  تدریجبهقت یدر حق یاشانکمده بود. این یاشانکدر این مقطع هنوز 

باز گذاشتن دست حزب  تر مصدقکاشتباه د  رد.کها ییبقااز اسفند، شروع به انتقاد 



 /چهره به چهره دریا۴1

 ت از حزب تودهیو روحان مذهبیانبود. باز شدن دست حزب توده موجب شد  توده

 سویبه» ازجملهدو سه تا روزنامه  هااین یول بود یمخف رهبر حزب توده بترسند.

« سوم یروین» روزنامه و ییبقا ق بهلتعم« شاهد» روزنامه مقابلدر داشتند. « ندهیآ

 روزنامه و جداشده ییشان بقاکاز حزب زحمت یکمل .بود 3یکل ملیخل تعلق بهم

 یارتشما  کهاینل یبه دل. کردمی تمخالف یلیخبا حزب توده  ؛داشت ار « سوم یروین»

شتر طرفدار یب . در ابتدامیمخالف بود اریبا حزب توده بس یاز بچگ م،یبود یو مصدق

حزب  د.با حزب توده مخالف بودن هااین. میبود رانیا حزب ای ییشان بقاکحزب زحمت

 یاتوده یهابچه .ردکیتظاهرات م یلیخبسیاری داشت و  یهاسازمانتوده 

امپریالیست متحد ضد  ۀجبه لیکتششعار  و دنفتر یصلح م ۀخان رستان بهیدب

 .دشنکبان خودش به سمت ار  یمصدق یهاه بچهکن بود یا ناقصدش ؛دادندیم

ن یبه هم ،دننکجذب ب ار  هاآن دنستناتویمو  دداشتن ک منسجمییدئولوژیالت ایکتش

 د.دادنیم ان شعارها ر یل ایدل

« سوم یروین» ؛دیونر  هاایندنبال اصاًل  دگفتنیم دبودن یه مصدقک ییهاتمام آدم

ه کموجب شد  هااینتظاهرت  کمکم .مخالف بود حزب تودهبا  یلیخ رانیو حزب ا

و  کخطرناها ایتوده اعتقاد داشتند د.ننک مخالفت با مصدق به شروع مذهبیان

 هاایند از یباه ک دردنکیر مکف درنتیجه د.قبول ندارنا خدا ر اصاًل ، هستند خدابی

  ،میناخویم و درست میزنیدرست ورق م اخ ر یه تارک االن .دیاماًل ترسک
ً
فهمیم میواقعا

باز  یلیخ احزب توده ر دست ه کن بود یا یاز اشتباهات نهضت مل یکید یشا که

ا در کیمرآن موقع آ. ودبش کینزد سیبه انگلا کیه آمرکن موجب شد یا ؛گذاشت

                                                           
نفر و از  7۴مدار معاصر ایرانی، عضو گروه ، سیاستدر تهران 0۴09در تبریز درگذشته به تاریخ  0291متولد  خلیل ملکی -0

دهنده جبهۀ ملی اول بود. او در ملی بود که بعدها از حزب توده منشعب شد. همچنین او از افراد تشکیل رهبران حزب توده

رغم داشتن اختالف عقیده با دکتر فعالیت داشت و در این دوران رهبری حزب نیروی سوم را بر عهده داشت. او علی شدن نفت

ای این واقعه را مرداد طی بیانیه 29وی در بسیاری مسائل، در شمار یاران نزدیک وی ماند اما پس از کودتای تا پایان کار  مصدق

 تنها تغییر دولت خواند.
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 یشدجنگ سرد بود و  بحبوحه
ً
ها روس. د داشتیو ترد کش به تمایالت کمونیستی دا

ن یا قصدشان هم هایسی. انگلاعتماد نداشتندها به روس هاآمریکاییو  هاآمریکاییبه 

 د.نوصاحب ش انفت ر  بارهدو و دست بخور کش یه نهضت ملکبود 

م؛ یبود ینهضت مل ا عضو حزبی نبودند. در حقیقت سمپاتیهمساالن من فعال 

 یاک عدهیم. یاردهک یم و نفت را ملینکیمبارزه م م با انگلستانیه دارکم یردکیفکر م

مثل دانشگاه دورهم جمع  ها،رستانیدر دبم یدیدیم هرروز .بودند هم عضو حزب توده

ل یهم طرفدار شاه بودند. اواک عده یو  یک عده مصدقی، یاک عده تودهیشوند. یم

هنوز اختالفات شروع نشده بود.  یعنیبودند،  یکیها و طرفداران شاه، باهم یمصدق

کم کم 0۴۴0ن موضوع از نهم اسفند سال ینداشت. ا یارکا به دربار یبه شاه  یکس

 یول« هم شاه، هم مصدق»دادند: یشعار م یاروز نهم اسفند عده یشدت گرفت. حت

 ن دو گرایش از هم جدا شدند.یگر ایاز سه، چهار روز بعد د

 ها هم این اختالف نمودار و معلوم شد. حزب تودهرستانیدر دب یدر دانشگاه و حت

ابتدا  .ردکیم ینکارشکانت و یخ یار نهضت ملکاز ابتدا با دربار بد بود، همیشه در 

الله تیو آ است. به مصدق ییاکیک نهضت آمری، یگفت نهضت ملیم یصورت علنبه

ه تغییر کرده است. یه قضکر متوجه شدند یت ۴1زد. بعد از یتهمت م یاشانک

 تدریجها بسیار خزنده و بهندارند، این یدند مصدق و شاه باهم روابط خوبیبعدازاینکه د

 یردند؛ در حقک یگریآمدند و عمل موذیانه د جلو
ً
حزب توده و  یآمدند و در لوا قت علنا

مثل  یعلن یهاروزنامههم ردند. البته قبل از این حرکت کت یخانه سرخ شروع به فعال

 داشتند.« ندهیسوی آبه»روزنامۀ 

 یو احزاب جبهه مل یگفتند جبهه ملیدادند. میشعار جبهه واحد ضد استعمار م

و دربار  سیا و انگلکیامر علیهاتحاد واحد  کیبشوند؛  یکی ایند و با حزب تودهیب

ا را به کیه آمرکانه بود ین نظر موذیگفتند، از ایها مه اینکتشکیل دهند. آنچه را 

ا را به کیآمر ،ترس و وحشتایجاد  با بود. یرد. این خودش داستانکیم کیس نزدیانگل

ه حزب توده کزد ین موضوع دامن میدربار هم به ارد. آن دوران کیم کیس نزدیانگل
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ردند کیر مکهمه ف چراکهترساندند، ین موضوع میت را از ایاست. روحان کخطرنا

ادم هست در ین اختالفات وجود داشت. یهم ارستان یاند. در دبها کمونیستایتوده

 یکل ملیخل یهایروی سومیرد، نکیوتحلیل مه خوب تجزیهک یسکآن دوران تنها 

 شناختند.یه حزب توده را از درون مکبودند 

 د به حزب تودهیل بشود. اصاًل نبایکد جبهه واحد ضد استعمار تشیگفتند نبایم

ند. ما کیرا دنبال م یالمللنیات خائنانه بیکه حزب توده نظراین یم، برایپروبال بده

ن حرف را یهم ا رانیاست. حزب ا کما خطرنا یبرا یشوروم، یهست یهمسایه شورو

ن حرف یهمها هم همگی ه، اینیرهبرانشان و بق ،پورکزد. مرحوم فروهر، پزشیم

ک یک عده سمپات بودند، یها رستانیدب دررا قبول داشتند. آن موقع  یکل ملیخل

م، یبود ینظام که خانوادهل اینیشدند. ما به دلیرفتند و عضو حزب میعده هم م

 فقط در حد سمپات باقی ماندیم.

آوردند، این بود که یل جبهه واحد استعمار میکه در مخالفت با تشک یلیاز دال  یکی

به احزاب ادغام شود،  دیگربا  وقتی .است یالتیکحزب تش کی گفتند حزب تودهیم

سرعت جذب ظواهر گول رود، بهیه آنجا مک یگفتند جوانخورد. مییم ه رایبقتدریج 

حالت  کیها خوب نبود، شور آن روزک یشود. چون وضع اقتصادزننده این مسلک می

فکر درواقع  یعنیوجود داشت.  یستیالیو سوس یکن مرام اشترایبه ا یمندعالقه

شدن  یها اولش اصاًل با ملیافقط نفت؛ تودهد، نهشو ید ملیچیز باهمهکردند می

که د، درحالیینکلغو را  08۴۴د قرارداد یگفتند بایها میامخالف بودند. توده نفت

ک بدعت یشدن  یبشود. مل ید ملیه نفت باکن بود یا و مصدق یصحبت جبهه مل

ع را در یدوم، خودش صنا جهانی ارگر بعد از جنگکداشت. حزب  در انگلیس یقبل

اند؛ از زمان داده یرده بود. البته اکنون همه را دوباره به بخش خصوصک یس ملیانگل

نند و این کار شدت هم کیار را مکن یسال است که دارند ا ۴1در حدود  3مارگرت تاچر

 رده است.کدا یپ

                                                           
وزیر زن ، معروف به بانوی آهنین، نخستین نخست210۴آوریل  9درگذشته در  0827اکتبر  0۴مارگارت هیلدا تاچر، متولد  3

به رهبری این حزب برگزیده و چند سال  0857کار بریتانیا بود. وی در سال رهبر سابق حزب محافظهتاریخ بریتانیا و همچنین 

وزیری بریتانیای کبیر رسید. وی کاران نامزد شد و به نخستبا شعار بهبود اوضاع اقتصادی از سوی محافظه 0858بعد در سال 
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 یهم برخی صنایع را مل خودشان سیگفتند چون در انگلیمرهبران جبهه ملی 

 ازلحاظ حقوق بک یاند و ملردهک
ً
م، یکه غرامت بدهشرط اینبه ،المللنیردن اصوال

د یم باینکم. اگر لغو ینکد قرارداد را لغو ین نبایو قابل دفاع است. بنابرا ضرربی، درست

ارزد، یه مک یهایز یم، فقط پول چینک یمل نفت را اگر یم، ولیغرامت و خسارت بده

ت کهم از شر  یادیم. چون مقدار زید بدهیرا با تأسیساتها و شگاه و لولهییعنی پاال 

م، یروین به دادگاه میاند، بنابرارده و به ما ندادهک یه دزدکم یسابق نفت طلب دار

 .اول موافق نبود حزب توده یبود، ول ین بحث جبهه ملیم. ایدهیهم نم یپول

ه از ابتدا وجود داشت. کبود  ین اصاًل اختالفیم. اینکن قرارداد را لغو ید ایگفت بایم

ن در یند. از اکیباز م انگلیس را به ایران یردن، دومرتبه پاک یگفتند ملیها مایتوده

م از یم، مجبورینکاگر قرارداد را لغو ب یشوند، ولشوند و از در دیگر داخل مییخارج م

 ها و یسیه انگلکن بود یقصدشان ا  هام. اینینکب خودمان را  یارهاکم و یبُبرها این

 ن هدف بودند.یایند. دنبال تحقق ایجایشان بها بهرون بروند و روسیها بآمریکایی

ببرد.  یشورو غو یر یز تمامیبه ار  رانیا ه حزب تودهکن بود یا هاآمریکایی یاصل ینگران

ران یاگر ا ددنیترسیم .دهم داشتن ار  ؛ نفت عربستاندبودن یشور ثروتمندک هااین

 ین نگرانید. ایایاز دست غرب دربهم نفت عربستان  و ، هم نفت عراقودست بشیمونک

 . فهممیم نکنوا ار 
ً
 ،التیکتشه کاشت گذیآزاد م احزب توده ر نباید  یمل نهضت واقعا

 کردند.قدر آزادانه فعالیت مینباید اینداشته باشند.  راصلح  خانهن یا همی روزنامه

ارتش هم اگر  در د.بودن یمخف رهبرانشان یم، باقندار  ادی را به ایهای تودهتمام گروه

 .کردندفعالیت می یاماًل مخفکوجود داشت، 

 طرفداری از یسکم یدیم، ندیداشت ها رابطهیه با ارتشک یمدتدر 
ً
  را توده حزب علنا

                                                                                                                                              
است. زمان داشته صورت همنیاست که تاکنون این دو پست را بهدر هر دو سمت باقی ماند و تنها زنی در بریتا 0881تا سال 

دانند. حمایت بریتانیا می 71و  01های وزیر مشهور و بانفوذ دههتراز وینستون چرچیل نخستازنظر صالبت سیاسی وی را هم

های مشهور او بود سیاستهای دولتی به بخش خصوصی، برخی از تاچر از بازار آزاد، کاهش خدمات دولتی و واگذاری سازمان

کارانه وی که منتقدان بسیاری داشت و مقابله های اقتدارگرایانه و محافظهمعروف است. پافشاری بر سیاست« تاچریسم»که به 

 مشهور کرد.« بانوی آهنین»های کارگری در بریتانیا او را به او باقدرت گرفتن اتحادیه
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افسر ارتش را در  711حدود  کهدرحالی ؛است خوب حزب توده ویدبگ ابراز کند و

را گرفتند.  هااین بعدها در بدنۀ ارتش رسوخ کرده بودند. یاماًل مخفک. اختیار داشتند

 یلیخن موضوع یا د.بودن هایشانزیردست مورداحترام رده وکلیتحص افسران این

 دزد نبودن هااین یعنیبود.  یمهم
ً
 یول ج بودک دستشان انافسر از  یسر کی .داوال

 درنتیجه، دبودن خواندهدرس ورده کلیتحص. چون دنبودن فاسد هااین

 هاآناز  هرلحظه ن احتمال داشتیبنابراگذاشتند، احترام می هاآنبه  هایشانزیردست

 د.ننکاطاعت 

م کحشاه  مرداد ست و پنجمیشد. بر کپدر من معاون لش ،میرفت رازیبه ش ه هر حالب

گر برای همیشه از کشور یدم شاه یگفت با خودمان ه رفتکرفت. شاه  وداد  ار  مصدق

ها ن حرفیفالن و از ا یجمهور باید هکداد زدن  دردنکعده هم شروع  کی .ه استرفت

 وگفت  بدوبیراه یلیخبه شاه . میدیشن ار  یتر فاطمکد  یو سخنرانیراد یتو برپا شود.

 خارجهامور ر یوز دکتر فاطمی ها...ن حرفیو از ا دبرگرد د به ایرانیگر نباید کهاین

به  یکیشتر از همه در مورد نزدیب یول بود. وزرا نیترسالمو یکی از  مصدق دولت دکتر

 رد.کعمل  اشتباه حزب توده

 یهم مبارز بود ول یلیخ وپرست هنیم یلیخ ینم فاطمیبینم، مکینگاه م کهاکنون

 سیا به انگلکیامر دذار گه نکرد کیم ید سعیخارجه باامور ر یوز عنوانبه .ردک اشتباه

معین خودش  یاصل یهاتیاز مأمور یکی ناعنوبه دیبا را هدف نیا یعنی ود.ش کینزد

از این قضایا سر  و ه اصاًل بچه بودمکن موقع آفهمم، یم ار  هااین حاال کرد.می

 از تا دنابترسها از روس ار  هاآمریکاییه کرد کیم یاتیعملقت باید یدر حق. آوردمدرنمی

 .ن روز بودآن اشتباه بزرگ یا .نندکت یحما دولت مصدق

دور  کنارشان مردم از توده از میان یسر کی، جنبشاز  هامذهبیردن کدور  با

به  دمدنآینم هاآمریکایی، دشدنینم کینزد هااینبه  هاآمریکایی کهایندوم  د.شدن

 به شروعطبیعی بود که  دهند.ب، باج دنهدیم دوستی ه دستیه به روسک ینساک
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 ریگیسان دک یول ردک یاشتباهات ینم فاطمکیر مکن فی. بنابراردندکیم چینیتوطئه

حزب  ین اعضایهمردند؛ کیم راهنمایی ار  و مصدق ینیبشیدرست پ یلیه خک دبودن

 یاشانکبه  اتر مصدق ر که د ک دردنکیم یقت سعیدر حق یسنجاب افرادی مثل، رانیا

 د.وبنکب ار  و حزب توده دننک کینزد

، میداشت سرباز راننده کی در خانه .ن اتفاق افتادیخالصه ا و رازیم شیرفتبگذریم، 

نده ین دو سه روز آیهمشاه روشن است  یلیخگفت یم .میردکیبحث م وبا ا

م ارفت، تم، شاه نه آقا میگفتیم بود. یمعمول و یعاد یلیسرباز خ یک د.گردیبرم

 شاه  گفتیم وا، ولی شد
ً
 مینه نشسته بوداخ یمرداد تو 29 ظهر روز د.گردیبرم حتما

، است رانیاو یرادنجا یه اکو گفت یراد بارهیک است. هشد ها شلوغناابیم خیدید که

ه فتگین سرباز راست میه اکم یدیفهم .هاحرف نیو از ا یونیهما اعال حضرت بادزنده

 در دارنکلش یهفته است تو کی؟ گفت آقا ستیان چیم جریدیپرس و. از ااست

 د.گردیشاه برم دنویگیم

. شد رازیش یس شهربانی، رئمدوست پدر  یسرهنگ مجلل ،تیر امسی قیاماز  بعد

بود که بعد از کودتا  ینساکن یمال و جزو اولکتمام و  ییک مصدق یسرهنگ مجلل

 میانکه  دوستشاه یافسرها ،مرداد 29وز بالفاصله بعد از کودتا در ر . دستگیر شد

است  مصدقطرفدار ه کرد کیاظهار نم وقتهیچرا گرفتند. پدرم  وها بودند ایودتاچک

 و رفت پدر. انتخاب کردند یس شهربانیرئ عنوانبهبنابراین پدرم را ؛ ددوست دار  و او را

 پدر د.رده بودنک یباشگاه افسران زندان یتو ار  یمجلل .ل گرفتیتحو ار  یشهربان

شام  وبا ا وم باشگاه افسران یرفتیمها شب که ق بودیرف سرهنگ مجللیبا  قدراین

 پدر را از ریاست شهربانی کنار گذاشتند.مرداد،  29بعد از ک هفته ی .میخوردیم

 است. یمصدق و هما ومده آتر مصدق در کد  طرفداران صندوق دراسمش د، دنیفهم

 د.ندادن او به یشغل مهم زمان به بعدن آاز  رگیو د دردنکخالصه عوضش 

 حکومت فرستادند. در قم قم او را به باز نگذشته بود که از آمدن به شیرازهنوز سه ماه 
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ها به یادند تودهیترسیشد. چون م یالله بروجردتیمحافظ آ پدرم بود و نظامی

محافظ  عنوانبهرا  پدرم ،الت شاهیکای بزنند، از طرف تشصدمه یالله بروجردتیآ

بوده است.  مصدق پاتسمدند ینبود، فهم یحزب وقتاو هیچایشان انتخاب کردند. 

دو تا نبودند. نصف ارتش به مصدق تمایل داشتند.  یکیهای دیگر هم بودند، یلیخ

 هااینه ک ببینند دخواستنیقت میحقزند. در یرون بریرا ب هااینخواستند ینم

 به برگشتیم؛ دوباره ما هم به تهران د.فرستادن ا به قمر  پدرم . برای همیناندهکار چه

 شش یا پنجحدود م و شروع به تحصیل کردیم. یاسم نوشت م،یرفت یرستان خاقانیدب

 یدر قم زندگ یمد، ولآیرفت و میمپدرم به تهران مرداد،  29 کودتای ماه بعد از

بعد از مدتی او را به تهران  شد. کینزد یالله بروجردتیآ هب یلیخ. در این مدت ردکیم

 .گذاشتند آموزش دایرهس یرئ در سمت و دوباره ندندابرگرد

 یادار و دسته کین دفعه یبود. حاال ابرپا  ن بساط سابقارستان همیدب دوباره در

فضای . بودند جفتشاندسته  کیو  یدسته مصدق کی، یادسته توده کی، دوستشاه

 سونکین د.شته شدنکدانشگاه  درسه نفر  3آذر 07 در روزبود تا  جوریاینرستان یدب

رستان یدب دفعهیک .میرفتیرستان میدب به .ه بودمدآ تهران به آمریکا جمهوررئیس

ناآرامی به مقدار  کی دوبارهنجا هم د. آنرفت تهراندانشگاه  طرفبه همه شلوغ شد و

 . روز بعد ازاد شدیز بگیروببندآذر  07بعد از  بسیار ملتهب شد. دانشگاه جوو  وجود آمد

 کردند.وت کقه سیدق کیاعالم  و دشدنبلند  هاالسک و مدرسه درعده  کیواقعه 

به  را درده بودنکوت کن روز سآه ک یسانک د.ردنکوت کس د وها بلند شدنبچه شتریب

. البته خود دمدنایالس نک سه روز سرِ  د. این افرادردنکرون یاز مدرسه بمدت سه روز 

 یاز فرماندار نظام روزهان آ یولد نبودن اعتراضوت و کاد مخالف سیما ز یهامعلم

 .بودفرماندار نظامی  اریبخت وقتآننم کیر مکف مجبور به پیروی بودند. ،مدآیدستور م
                                                           

مرداد در جریان اعتراض دانشجویان به سفر ریچارد نیکسون رئیس  29چهار ماه پس از کودتای  0۴۴2سال  آذر 07در روز  -0

های احمد قندچی، مصطفی بزرگ نیا و آذر شریعت با بریتانیا سه دانشجو به نام و ازسرگیری روابط ایران جمهور وقت آمریکا

 به شهادت رسیدند. پهلوی رضوی توسط مأموران رژیم
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کرد. ابالغ میبه مدارس  راوزارت فرهنگ بخشنامه  نوشتند؛می نامهفرهنگبه وزارت 

  د.ردنکیاجرا م و هم مجبور بودند هاآن
ً
 یاسیس خیلیجو  مدارس در آن زمان اصوال

ک یسه گروه وجود داشت،  .ان ادامه داشتین جریمرداد هم ا 29بعد از  یعنی. بود

آن ه کها یاعده توده کی و یمصدق یهایملعده جبهه  کیشاه،  یعده طرفدارها

طرفداران شاه در تنگنا بودند. ها هم یالبته مصدق د.ر فشار بودنیز یلیخروزها 

 یبرا ییهان مزاحمتیو بنابرا ددادنیم د و به مراجع مختلفبردنیم ااطالعات ر 

اوقات  یگاه د.ردنکی، فراهم مدمرداد بودن 29 یودتاکو مخالف  یاسیه سک یاعده

 .دادرخ می زیاد چنینیایند. اتفاقات زدنیمگرفتند و یم ار  یکیه کافتاد یاتفاق م

 م.یپلم گرفتیم و دینداگذر  ان دوره ر یا کم به هر شکلی بودکم
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 یئدر نیروی دریا

بود، به من  ییایدر یروین فرمانده یه مدتک ندریادار بایم، برادر درگرفتپلم یدوقتی 

بایندرها جزو ؟ یروینم ییایدر یروین بهدانشگاه، چرا  یبرو یهخوایه مکحاال  گفت

، یوو بر  یوقبول ش ییایدر یرویور نکنکدر  ینابتو راگ. اندهبود ییایدر یروین ارکان

. حرف ودشیم ثبت ییایدر یروین در مای فامیلاز  یادگاریدوباره  است. خوب یلیخ

 ینیزم یرویندر ، چرا یاییب ارتش به یهخوایم اگرالبته پدرم گفت  .مرفتیپذ ان ر اشیا

 .ردمکشتر گوش یش بین پسرعموآمن به حرف  یه من خودم هستم؟ ولک یآیینم

 .دفرستادنیمبه خارج از کشور  افسران نیروی دریایی راه کن بود یلم ایاز دال  یکی

خوب  خیلی من ی. براندشویم اعزام سیا انگلی ایتالیا این افراد به شنیده بودم که

 د. بفرستخارج به را مبه خرج خودش  دناه بتوکثروت نداشت  قدراین مپدر  ،بود
ً
اتفاقا

دو دادم.  ییایروی دریور نکنکن رفتم و یبنابرا .ندگذاشت یورکنک یافسر دانشکدهدر 

 خواستند.می نفر 09 فقط ،رده بودندکت کنفر در این کنکور شر  هزار

 د،وفراهم ش ل برایمیوساتا  .مشدقبول  و مدادور کنک 0۴۴7 سال تیرماها یمرداد 

ه آقا شما ک یاطالعات مصاحبه ازجمله، دادم یمختلف یهاپاسپورت گرفتم و مصاحبه

است یوارد س هم وقتهیچ ،مدمحصل بو و کارههیچ ند؟ گفتم میاهه بودکار چه

  .مشدینم
ً
 جبهه پاتسم فقط ،منشد یعضو حزب زمانینگفتم. هیچ هم دروغ واقعا

 ایتالیا بههم  ادسته ر ک ی و سیانگل ا بهر گروهی ور یشهر 01نم کیر مکف .مبود یمل

 .فرستادند

س یانگل به وقتی. فرستادند انگلیس به غیرنظامیاماًل کآدم  کی عنوانبها ر م

 در این. دیوبر به مدارس مخصوصی  ینظام وابسته عنوانبه دیبا دگفتنم، سیدیر 

 باید بعد د.ننکل یمکت اما ر  یسیانگلخواستند یمم، ینداخویم یسیانگلمدارس 
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 ییایالج درکبه  یتوق دخواستنی. مدادیممیس یانگل یاداریدر وزارت در یامتحان

 .باشیم فراگرفتهها درس و فهمیدن نیاز در حد را یسیانگل هاآن ازنظره کم یبرو

 دانشگاه به سه ماه هم .مینداخو یسیانگل در خود لندنو م یرفتماه  کین یبنابرا

  ؛میرفتسفورد کآ 
ً
 .مینداخو یسیماه انگلچهار جمعا

امتحان  کیو از ما  دردنک جمعمان لندن یاداریوزارت در ساختمان آموزش دربعد 

 نمره د.گرفتن یسیانگل
ً
 یسیانگل هم نار یدر اخوب شد، چون  یلیام خاتفاقا

 های انگلیسدر دانشگاهنفر همه  02 هر یعنی .یمندم. باالخره همه قبول شداخویم

 در لندن غیرنظامی یابه مدرسهبرق  یمهندسبرای رشتۀ ن انفرم دو پذیرفته شدیم.

 ییایدر دانشکده تحصیل کنیم را به ییایدر در واحدهای میخواستیه مک بقیه رفتند.

 رشتۀیکو  کیانکم یمهندس رشتهیکدو رشته داشت،  ییای. دانشگاه درندفرستاد

چند  .موم فرمانده بشهخوایم م، گفتمردکنقبول  ار  فرماندهی دریانوردی؛ مکانیک

 م.یبرو یفرمانده رسته به میستخوایم نفر بودیم که

 و آموزشدر  ،سیانگل ییایدر دانشکده استاداِن . میردکشروع  اده ر کخالصه دانش

برای  اما ر  ی، مدتدردنکه ک یارکن ی. اولتجربه داشتند یلی، خانوردیدر پرورش

 روی دریا الج بودک ناوگروها یادران کاسو ه جز ک 3کشتی آموزشی کیبا  یانوردیدر

بلد  چیزی، البته میرفت ایدر بهبرای نخستین بار در کسوت یک دریانورد  فرستادند.

 دچار در ببینند هک دردنک شیزماآما را  هااین یم ولینبود
ً
ا نه؟ یم یوشیم یاگرفتگیاوال

  یدر ثان
ً
 ؟ستیچ یشتکات کطوفان و حر  ،نش ما به موجکوااصوال

دچار عده هم  کی د؛داشتن یاگرفتگیحالت درد، ض شدنیمر یلیخ ایعده

شانس آورده بودم  شدم.ن یاگرفتگیدر من هم دچار . خوشبختانهنشدند دریاگرفتگی

  ؛بود پذیرش طیاز شرا یکیاین چراکه
ً
 هک یسک است. یاماًل شانسک قضیه نیاواقعا

 است. تره سالمکگفت  ودشیم یست، حتین یضی، آدم مرشودمی دریاگرفتگی دچار

                                                           
 ترینینگ شیپ. -0
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به هم  حالاندک  مقدارِ  کید ی، باودشیطوفان م روند ومیا یدر به وقتیها ت آدمیثرکا

ک ی، دورهن یا نداشتم.های دریازدگی حالتمن اصاًل  یول ،دداشته باشن یخوردگ

شگاه یسل نماکدر برو  .میرفتسل کبه برو  یشتکن یبعد با ا، بود یآموزش یانوردیدر

 .بود برپا عیصنا یالمللنیب

 مدآ خوشمان یلیخ .میردکتماشا  ار نمایشگاه م و یرفت
ً
 . وقتیخوش گذشت ، واقعا

ه کم یبود یگروه وما جز . ن شروع شدامیهادرس ردند وک ما یابیارز به م شروعیبرگشت

 به
ً
 معنی د؛دار  یمختلف یمعان یسیدر انگل دیویژن. گفتندیم 3دیویژن آن اصطالحا

 .بود دیویژن یکقت یدر حق یالسکهر  دهد.میهم  یم سازمانیتقس کی ور کلش

از لبنان  ودانشجو بود ما بود.  یالسکهم ودالهلیام ی، آقالبنان یفعل جمهوررئیس

 یرویه قرار بود خلبان نکم یداشت ایمدرسههم یسر کی. دوبمده آبرای تحصیل 

 درس همبا. ددنیپریمابر میناو هواپ یه از روک هاییبشوند. خلبان جنگنده ییایدر

 م.یرفتیرژه م یم و گاهینداخویم

ه در جنگ ک بود اساالر نلسونیم درنانلسون  .میبودبه نام نلسون  یویژنیددر ما 

 کیبود،  یآدم معروف ه بود.ست دادکش ار  ناپلئون ییایدر یروی، نفرانسهبا  1ترافالگار

را به عهده نلسون دیویژن  هیهم فرماند 1لدیجان ف ناخدا دوم به نام یسیافسر انگل

 یتخصص یهادرسبرای  .دادیم وخود ا اها ر شتر درسیبود، ب ام معلم وا داشت.

ار ک ام خودش با ار  ناو داریو  ی، ناوبراتیاضیر جان فیلد. ندآمدمی ریگید اشخاص

 ییجنگ هوا یهااز خلبان یکیس یپا ناخدا یکم د؛بودن هم ریگید یهامعلم .ردکیم

 . اصالً ردکیف میما تعر یبرا ان روز ر آ یاسیس یهایاستراتژو مد آیا هم میتانیبر

 بود. یاست استراتژیمعلم س. او میداشتن مضمون یبه هم یدرس

                                                           
0- division 

2-Trafalgar میالدی  0917اکتبر سال  20در  و اسپانیا با نیروی دریایی فرانسه ، درگیری دریایی نیروی پادشاهی انگلستان

 شد. که منجر به پیروزی انگلیس

۴- Leftenent-commander john field 
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م اتفاق جالبی افتاد. زمان یرفته بود به انگلیس هک یلی، اواییدانشجو دورهدر 

ردند. کانال سوئز حمله کها به یفرانسو کمکها به یسیانگلبود.  3ِدنیری ایوزنخست

 1م. ناصریوددر سرمان بود و روی این مورد حساس ب یما هنوز فضای دوران نهضت مل

داشت.  ودعواجنگو مصر  لیان اسرائیها سر جریلییبود و با اسرا مصر جمهوررئیس

ردند. ناصر کانال سوئز حمله کبه  تاییسه، و فرانسه سیل، انگلییقت اسرایدر حق

م یردکیم وجدلبحثها یسیبا انگل یجمعرده بود. دستهکاعالم  یانال سوئز را ملک

ها است. کشورها باید ردن حق تمام ملتک ید. ملینکار را بکن ید ایه شما حق نداشتک

 کاری انجام دهند. شان هربرای منافع ملی

هم بدشان  هاآنم. یها را بزنن حرفیم ایه بتوانکعمل بود  یآزاد قدراینآنجا 

کشورهای منطقه را  یم طرفداریه دارکدیدند یم .ردندکیم وجدلبحثبا ما  ؛آمدینم

شته کرفتند و  یسیک عده انگلیبود،  هم ومرجیهرجو  یشلوغجو کنیم. البته می

 کهاین یدن مجبور شد استعفا بدهد؛ برایدو هفته ا یکیبعد از  یشدند. حت

ا کیآمر اجازهبدون  و فرانسه سیل و انگلییار بودند. اسراکن یمخالف ا هاآمریکایی

انال کختند و یر ییچتربازها .دیشکروز طول  دهحدود این جریان ند. ه بودردکحمله 

                                                           
بود. وی در یک دوره  0875تا  0877وزیر این کشور از کار بریتانیایی و نخستسر رابرت آنتونی ایدن سیاستمدار محافظه -0

شد. رهبری سیاسی وزیر خارجه بریتانیا بود که شامل دوران جنگ جهانی دوم هم میسه بار  0877تا  08۴7ساله نیز از بیست

اش شد. وزیریای باعث پایان دوران نخستهای خاورمیانهمیالدی بود؛ اما شکست او در سیاست 71و  01های او در دهه

و عدم پشتیبانی  به کانال سوئز و فرانسه دهنده مخالفان در جریان حمله نظامی بریتانیاعنوان مرد صلح و تسکینشهرت او به

روی در سیاست عنوان یک پسای از ابهام فرورفت که باعث بحران در حزب شد و بهاز این موضوع در هاله متحده آمریکاایاالت

. اکثر مورخان معتقدند او یک سری اشتباهاتی خارجی بریتانیا تلقی شد که عالمتی بود از پایان استیالی بریتانیا در خاورمیانه

طورکلی او را در رده یکی از متحده آمریکا با عملیات نظامی. بهعمق مخالفت ایاالت خصوص در تشخیصمرتکب شده به

 کنند. گفتنی است وی در زمان ملی شدن صنعت نفت ایرانبندی میترین نخست وزیران بریتانیا در قرن بیستم طبقهناموفق

آنتونی  0۴۴2مهر  28رجه بریتانیا در کابینه وینستون چرچیل بود. در تاریخ وزیر خا وزیری دکتر محمد مصدقدر زمان نخست

 «کند و برای تجدید مناسبات سیاسی همه نوع آمادگی دارد.سوی ایران دراز میبریتانیا بار دیگر دست دوستی به»ایدن گفت 

گردی در سپاه تفنگداران پادشاه در خالل توان به درجه سر وزیر شد. از دیگر سوابق او میپس از او هارولد مک میالن نخست

 سالگی درگذشت. 58در سن  0855ژانویه  00جنگ جهانی اول اشاره کرد. ایدن در 

 جنگید که با اسرائیل جمهور مصرجمال عبدالناصر رئیس -2
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 سر این مسائلشند. کرا عقب ب نیروهایشانمجبور شدند  یسوئز را گرفتند ول

ن هم یه اکم یباالتر داشت هایردهو  یسیانگل یهایالسکهم با یاسیس یوجدلبحث

 جالب بود. یخیتار ازلحاظ

تا  .ستین چادمید عقایفهمیرد، مکیزد و بحث میحرف م ام باجان فیلد  رکماند

فهمید چه کسی می مثالً ؛ یمدارش یگرابه چه چیزی  هرکدامد یفهمیم حدود زیادی

ار خوب حرف یبود. بس یار واردیش دارد. آدم بسیگرا یمل جبههها و ستیمونک به

حرف  رد.کمند خ عالقهیما را به تار زمانداد. از همان یم درس عالیزد و خیلی یم

 یاز مطالعات جانب بنابراین یکی؛ ردکمند عالقهجهان خ یتار مطالعهبه  ار م، وا یهازدن

بحر  در تبدیل شد.خ معاصر یندن تاراخو به ،ییایدر یروین مباحث ر ازیغ ،من

 ،تبرکو انقالب ا ایاسپان یداخل یهاجنگ ،جنگ دوم ،جنگ اولموضوعات تاریخی 

 ،ردمک یادیمطالعات زاین مقاطع تاریخی  یرو. فرورفتم و انقالب فرانسه ناپلئون دوره

اگر به دستم برسد  یمضمون با هر یخیتاب تارک هر ؛ماهردکن رها ان عادت ر یا هنوز هم

تر کدوران د  یاسناد تحقیقات ؛هستم خاطرات علم مشغول خواندن اکنون خوانم.می

داده و تاریخ انقالب رون یب یخیتاب تارک صورتبهوزارت اطالعات  ا کهر  مصدق

 ود.ام سر نر ه حوصلهکنم اخویتاب مک چند واحددرآن کنم.اسالمی را هم مطالعه می

 .دنم تا خوابم ببر اخویم را هرکداماز  ی، مقداررومیمرختخواب  بهه کشب 

 سه سال طول ما  یافسر دانشکده دورهخالصه 
ً
 بعد ازاز سال اول  .دیشکحدودا

 یهامدرسه به یتخصص یهادوره ما را برایسال دوم،  به رفتن و هادرستمام شدن 

 مدرسه و اتصدمنترل ک مدرسهتوپخانه،  مدرسه، ریبناو فرستادند. مدرسۀمختلف 

و  افسر مدارس نیاجزو مدارسی بود که برای آموزش به آنجا رفتیم.  ییایردریضد ز

فنون رزم جنِگ خاِص  یتخصص مدارس هااین یعنی د.ردنکیت میتربدار درجه

 ، کار باییایردریضد ز ری فنونگید در، کموش توپخانه تخصص یکی دربود.  ییایدر

ق یدق امخابرات ر  ر از این مدارسگید یکی. دادندآموزش میرا ها کیتکتا وها سالح
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 یتخصص صورتبه اینجا ولیم ینده بوداخوقباًل سطحی  ار  دروس نیاد. کر یس میدرت

 یدانشجو یوقت همگیه ک بود یستوان یتخصص دورهن ی. اگرفتیمفرامی قبولقابل و

ۀ بعدی سه ماه مدرس ،مدرسه کیم. دو ماه ینداگذر یم اها ر ن دورهیا ،میبود سومسال 

 طی کردیم. اها ر ن دورهیا یسال کیبه همین ترتیب  .میبودمدرسه  یکیآنو یک ماه 

ن آ. فرستادند ترانهیبه ناوگان مد یآموزش یانوردیدر یبرا ما را هااز پایان دوره بعد

 هایناوگان و یناوگان خانگداشتند؛  یبزرگ ییایدر یرویها هنوز نیسیانگلروزها 

 و نتقلمترانه یناوگان مد در دیگر نقاط جهان تحت این نیرو فعال بودند. ما به انگلیسی

 به نام نیرو برناو  کیروی  ابتدا . منرفتیم یشتکک ی یرو هرکدامشدیم. م یتقس

A.G.O بردیمطق مختلف ابه من ار  کتان و های پیادهیگان طور دائم،به م. این ناورفت. 

آمدند و سوار این یو توپ م کبا تان ییایتفنگدار در یسر کیاز دوشنبه تا پنجشنبه، 

م و در همان جزیره مالت یا جایی دیگر یرفتیشدند، بعد حسب مورد میناو م

ل یشنبه تعطکی وشنبه  یروزهادیگری نبود،  یانوردیکردیم؛ اگر مانور دریشان مادهیپ

 بود.  تاپنج یا چهار ناو سری نیاز ا. میبود

 یتفنگدارها .دشدنیاده میها پکتان و میچسباندیم یپالژ ساحل یرو ناو را

ساعت بعد  52 یا 09 د.ردنکیم تمرینن یزم یروخودشان  یبرارفتند و یمهم  ییایدر

 هم، ما درفتنیمبه ساحل  هااینه ک یم. مدتیداشتیبرم اروها ر ین بارهدو و میرفتیم

رفته  ترانهیمد به هک یادورهدر م. یردکیم یانوردیدرن یتمر و میداشت ییمانورهاآنجا 

نات ین تمریه اکم یبردیبو م ،دردنکیمه ک یناتیتمر از یول ی نبود، جنگمیبود

، متوجه برنیرو یناوها روی ان ر یا د.باش مصر علیه وخاکیآبات یعمل نقشه اندتویم

 یرا نداشت، تقر یحالت فعل یبیل .میشدیم
ً
در  ها بود.یسیها و انگلروس مستعمرهبا

ه از شمال ک ار  ییهاراه هااین شدیمو متوجه می میردکیاده میپ کو تانسرباز ، یبیل

 برایمان هااین. دننکین میهم تمر ار  ودر یمصر مو  اسکندریهبه  یبیق لیقا، از طریآفر

  رخ یزین چینچ کیه کم یدادیخبر م سیدر انگل رانیا ینظام وابستهبه  ؛جالب بود
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 .میدادیم یردند و اطالعاتک اار ر کن یا هااینه کم ینوشتیم یقیبه طر .است داده

 یتر علکبرادر د ، ینیپ محمود امیسرتم، یرفت به انگلیس ه برای تحصیلکزمانی 

 بسیار یافسر وی .را به عهده داشتس یدر انگل وابسته نظامی ایرانسمت  3ینیام

 باوجود .شاه بود یمربدر دوران دانشجویی و  یافسر دانشکدهاستاد  و الیق، خوب

 یارکهم ینهضت مل دورهدر  تر مصدقکبا د  چون یول بود ینیتر امکد  برادر کهاین

 ینظام وابسته عنوانبهاو را  یپیسرت با درجۀ د؛نهدینمبه او  یشغل مهم رگید داشت

هنگام انتقال ما به  ن سمت را داشت.یم، ایبود آنجاه ک یتمام مدت فرستادند. لندنبه 

 هم سپهبد شد، ازک، یاریسرهنگ اسفند ،ترانهیمد
ً
س یبه انگل ییروی هواین ه بعدا

 .میترانه رفتیبه مدها یشتک یروسه ماه بعد  ،دو .مدآ

مثال  طوربهم. یفهمن ار  ییزهایچات یردند جزئکیم یسعم که بودیها یشتک یرو

 یه روک هاییآموزش وقت جز یدر حق کردند.میرا از ما مخفی س کان دستگاه فایجر

 یهواشناس. در بحث گرفتیمفرامیرا باید  یاز هواشناس یم مقدماتیدیدیم یشتک

ه دستمان ن بادما و فشار هوا در ارتفاعات مختلف آسم یهانقشه یسر کی ،یمقدمات

 آموزش دوره این خورد. بهینه به درد ماتوپخ یهایراندازیت یبرا رسید کهمی

گرفت و یم یادیارتفاع ز بعد از شلیکها توپ گلوله. گفتندیم کیبالست یهواشناس

 ییتن در چه وضعاسطوح مختلف آسم یهوادانستند می یراندازیت هنگام دیبا هااین

حرارت در  درجه. مقدار را بدانندتوپ  گلولهر باد بر یتأث و مقدار باد ندخواستیم است.

 ذاشت گیتوپخانه م کیبالست یه روک یراتیمختلف و تأث یهوا
ً
 .بود پراهمیتواقعا

 هایگزارش آن را اصطالحبه کردیم کهی را بررسی مییهانقشه هرروزن یبنابرا

تعجب  ؛دما درآورده بودن ینقشه برا صورتبه را هااین د.گفتنیم یت هواشناسیوضع

                                                           
مدار ایرانی است ، سیاست0۴50آذر  20درگذشتۀ  0290شهریور  20، متولد مجدی معروف به علی امینی دکتر علی امینی -0

الدوله )داماد مظفرالدین شاه و مالک بود. او فرزند محسن امین وزیر ایراننخست 0۴00تا تیر  0۴01که یک دوره از اردیبهشت 

رالدین شاه( و نتیجۀ میرزا محمدخان مجدالملک سینکی )وزیر و منشی عصر الدوله )صدراعظم مظفمعروف( نوۀ علی امین

 ناصری( بود.
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 و خطوطبه شکل  وب یب غرین نقشه عجی؟ ااست ین نقشه چه جوریه اکم یردکیم

 ار  یسکا یدر رویه ک؟ ما دفرستنیما م یجا براکاز  ان ر یم ایگفتیم .بود نقطهنقطه

 هایسیمبیبا  ار  نقشه نیه اک ددارن یدستگاه هااینه کم یمتوجه شد کمکم .میاهدیند

UHF  البته  د.فرستنیم باال یهاانسکو با فر 
ً
 یول به کار گرفته شد تلفن ها دراینبعدا

قرار ن دستگاه ایه ک یاتاق یتوما را  د.فرستادنیم ییویبا امواج رادرا  هااین زمانن آ

 .اجازۀ ورود به این اتاق را داشتند یسیانگلافسران  ان ویدانشجو فقط .ددادنی، راه نمداشت

از دوستانم م و دیدیم ولی گاهی، دانستمنمی ن دستگاهیا چیزی در مورد

ما  برایه ک چیزی است ؛ستاس کن فیا دادندجواب می؟ ستین چیم اپرسیدیم

 در سیستم ناوبری خودمان، برگشتیم بعدازاینکه ،گذشت هاسال د.فرستیر میتصو

 دستگاه کهاینتا  برای من همیشه این دستگاه معما بود .مینداشتا ر  دستگاه نیا

و  دداشتن ان ر یهمها آن زمان هاانگلیسی مشدمتوجه  بود که وقتآنوارد شد؛ س کف

در جنگ دوم کردند. یاستفاده ماها یدر روی یهواشناس هایآن برای ارسال نقشه از

 هایشانکشتی کهاینل ی، به دلندداشت دستگاه نیها از اره، آلمانکو جنگ  یجهان

 داشت. یهواشناس های روزانۀبه نقشهاج یاحت

 ؛میرفتیم هم مختلفیمدارس  به یخلبانهای برای آموزش دورهدر این مدت، 

 ،وپترکیبا هل ما را هکروزه بود  01 دوره کی بردند. ییگاه هوایپا ما را به یک باریک

ه ک یارک ینشتریبردند. کآشنا  یجنگ یماهایهواپ و ییایردریضد ز یماهایهواپ

ا یدر یروبا آن ه کبود  یادو نفره یماهایهواپآموزش با هواپیماهای دونفره بود.  میردک

 متعلق به هاییایردریز یم.گشتیها مییایردریم و با رادار دنبال زیدادیگشت م

 لولها یو  ییایردرین زیدنبال دورببا رادار  د.ردنکیورت مکاس ها را، کشتیبودخودشان 

 دادند.ید و به ما نشان مگشتنیم ییایردریز یتنفس

 رویراحت  ،چون بزرگ بود .قرار داشتآب  روی ییایردریم، زیه رفتک ین روزیاول

گرفتند و دستور  یتماس مخابرات ییایردریزبا بعد  .میردکشف ک ار  ییایردریرادار ز
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 رودمی زیرآب ییایردریه زک یحالت یعنیحالت اسنورت  ؛دبرو اسنورت حالت به دادند

و  دشکیم ا با لوله داخلهوا ر از آب بیرون است. در این حالت  لوله کیفقط  و

 اصطالحبهو  یمعمول یهاییایردریز ،هاییایردرین زیا د.نکیشارژ م ار  اشباطری

 تا ۴1تواند یم د.زها ندار ین چیبه ا یاجیاصاًل احت یاتم ییایردریز .ندبود یونینوانسک

با  زیرآباگر  د.مدنآیمباال  دفعهیکباید ساعت  20هر  هااین یولد نابم زیرآبروز  01

و  دننکشارژ ا ر  هایشانباطریو  دنیایبباال زودتر  د، مجبور بودندرفتنیم یادیسرعت ز

 .دردنکیاستفاده م یفقط از باطر زیرآب د.نوبر  زیرآبدوباره  بعد

 دورهن یا در .طی کردیم ییگاه هوایدر پا روز 01 به مدت را ییایردریضد ز دورهن یا

پرواز با  کیبعد هم  آشنا کردند؛ ییایردریضد ز یماهایهواپ و وپترهاکیبا هل اما ر 

 خلبانکمک ی. پشت خلبان روی صندلترتیب دادندن امیتر برایفا یجنگ یماهایهواپ

تحت آموزش  و ناجو یلین خاها هم مثل خودمخلبان. میرفتیمباال  و میشستنیم

 یه روک ین و اثریزم جاذبه مسئله تازهم یرفتیمباال  ، وقتیجالب بود یلیبودند. خ

حالت  ،دیشکیمباال  که بارهیکجت  یمایهواپ یرو فهمیدیم.مید را ذار گیبدن م

ما آموزش  یبراهمه را د یم، باینستادینم ار  هااین داد.عجیبی به ما دست می

و  دزدنیلق معم د.ذاشتنگین مسرماسربه مقدار کیها هم خلبان البته د.دادنیم

 د.دادن پایان دوره را نامهگواهیروز به ما  01بعد از  .بود جالببسیار ن دوره یادادند. مانور می

به  و مینکم پرواز ر ه از ک دردنکن امادهیپ ایتالیم شد، در ااه تمکمان یآموزش هدور 

اده یپ اا ما ر یتالیدر جنوب ام یه روی آن بودک یشتک .میدیهم دا ا ر یتالیا .رگردیمب رانیا

م رم و یمدآ .ردکاده یپ هم ما را در بندرناو ، رزمبردند ناورزم کی روی ار  ههم یعنیرد، ک

 گاه خرمشهریو بعد به پا ددادن یماه مرخص کیم. به ما یردکپرواز ران یبه ا ازآنجا

خرمشهر  در .میمدآخرمشهر  به هکم یبودسوم  سال یهنوز دانشجو. ردندک منتقلمان

نیروی ن ستوان دوم اان دوم همبناو د.قسم دادن ام و ما ر یگرفت یان دوم ناوبربناو ۀدرج

 ما   آموزشم، یه رفتکن مهر ااز هم .می. سه سال دانشجو بودشودیم زمینی
ً
 سهجمعا
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 د.آوردن جابهف یمراسم تحل کیرآباد، یدر پادگان ام و ددادن ام به ا. بعد درجه ر طول کشیدسال 

؛ آنجا دادیمد و قسم مآیم یایروحان کیهم به این شکل بود که ف یمراسم تحل

ن یام یبود خوردهقسمم و چون یواست بشیوارد سد ینبا رگیه اصاًل دکسوگند یادکردیم 

ن به یالبته ا نپرداختیم. یاسیار سکبه  تاکنون بعدازآن سوگند .میردکت یرعا اموضوع ر 

 استن یت ایواقع .مینداخوینم یزیچیا  میردکیگوش نم چیزیه کست ین ین معنیا

 ک
ً
 یآموزش کهاینندم، دوم اخویم، در باب تاریخ بسیار خ دوست داشتمیتارچون ه اوال

 ک جمع کنین یم دوره مثل یتخصص یهاو دوره دها به ما دادنسیه انگلک
ً
در ه بعدا

 کار سیاسی نشدیم. واردنیاز به مطالعه داشت ولی دیگر  م،یرفتا کیآمر

 ، شش ماه بعد از پایان دانشجویی و گرفتن درجۀ افسری
ً
 ای 0۴۴8سال حدودا

برای آموزش و تحویل گرفتن  ما رام، یبگیر روبن یم خواستیم کشتیمی ، چون0۴01

 یا روکیمرآ برای اعزام انتخاب شدیم. در دورههم نفر شش .فرستادندا کیبه آمر کشتی

بزرگ  هایجمع کنن یم هااین. آموزش دیدیم ییاکیمرآ جمع کنن یم یناوها

 و ینوع ساحل کی ،پیمااقیانوسنوع  کی، جمع کنن یمسه نوع د. بودن پیمااقیانوس

بردند.  گاه چارلستونیپا نام هب یگاهیپا ما را به. میداشت یداخل یهاآب برای نوع کی

ماین  در انجا ما ر آ .قرار داشت یجنوب ینایلوار کبندر چارلستون  در این پایگاه

م و یرفتیم یانوردیدر به هاایناز  دریکی هرکدام. دردنکپخش بزرگ سوئیپرهای 

  یافسرها ه باک ددوره گذاشتن کین امیار هم براکم. وسط یگرفتیم را یاد روبیمینات یعمل

 را طی کردیم. جمع کنین یم هدور و م یشد دورههم ییاکیآمر

، اوش ستودهی، سیروس گلستانیس من، ،یمکه این دوره را گذراند نفریشش

سال  حدود هفت یم. شاهندهشاهنده بوددون یو فر یقوام ی، تقار زنگنهیاسفند

 یلیاز دوستان خوی  .د شدیشه ناو سروانی درجه و باوپتر افتاد کیاز هلدوره  بعدازاین

  .بود چیزتمامهمهو خوب فعال  یپسر وخوب من 
ً
 فرمانده. ف شدیح یلیخ واقعا

ات یعملن یتمر در حال ییایدر یروین یوپترهاکیهل . هنگام حادثه بابود کگاه خار یپا
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 خودش .تمام شد بنزینشان که دگشتنیوپتر مکیهل . بادنبودنجات 
ً
ن یر همین گااتفاقا

ه با ک ییاکینفر آمر کیفقط  د.ن رفتنیسه، چهار نفر از ب .دافتادن نجات در دریا مسئله

 یقدرایننست اده بود و تویبقا د دورهنجات داد. او  ارد، خودش ر کین میتمر هااین

 202AB وپترکیهل د.ن رفتنیهمه از ب هااین یباق یولند نکش یدایپ کهد یایبن یپائ

 فرمانده ،دون شاهندهیخلبانش هم فر .نشسته بودآب  یداشت، رو کبالشت چون

 بود. کدر خار  رانیا یوپترهاکیو هل رافتکر وهاگاه یپا

 د.رفتن رانیاز ا که هنوز جنگ نشده بودقالب نا از بعد هایشانبعضی هااینبقیه 

 امدورههم یاز افسرها یسر کی ومن  .مشد یندنام نم یول دردنک یبازنشستگ یتقاضا

 زمانبعد از  یول ،ندبود یمدت هم ستوده و یناوبرها گلستان ماندیم. ده مهندس بودنک

 ناشزن و بچه هابعضی البته د.ردنکن اشبازنشسته یعنی د.ننابم دنستنانتو رگید یوتاهک

 .ندمااز ناوبرها فقط من منم کیر مکف د.رفتن همان اوایل هااین د.ا بودنکیامر در

ها به یسیانگل یعنی ،غرامت جنگ بود دیدیم به خاطر ای که در انگلیسدوره

قرار  زده بودند رانیبه اور یسوم شهر حمله یبرا بابت خسارت جنگ و هک یخاطر غرامت

موظف شدند  هاآنران شکایت کرد و یجنگ تمام شد، ا بعدازاینکهشد غرامت بپردازند. 

مان یپ در نار یخواستند ایم هااینبدهند.  به ایران ببر و پلنگ هایدو تا ناو به نام

تعرض ران یبه اه ک درفتنیپذ بماند، برای همین پیمانشانهموارد بشود و  3سنتو
                                                           

 باهدف و سرد جنگ دوران در CENTO( Central Treaty Organization) مرکزی پیمان یا سازمان cento سنتو 1

 به ایمقاله در ۷۴۹۱ سال در آمریکا متحدهایاالت سفیر کنان جورج. شد تشکیل مارکسیسم نفوذ و شوروی با مبارزه

 اجرا مرحله به شوروی دور به را نفوذ سد سیاست شوروی، طلبیتوسعه خطر با مقابله برای کرد پیشنهاد آمریکا دولت

 از پس. آمدند وجود به راهکار این اساس بر سنتو و سیتو ناتو، هایپیمان. فروپاشد شوروی نظام زمان، باگذشت تا گذارد

 بستند را پیمان این ترکیه و عراق ۷۴۱۱ فوریه در .داد دست از را خود وجودی فلسفه سازمان این شرق بلوک فروپاشی

 دو آن که - «خاورمیانه امنیت و صلح به مندعالقه کشورهای دیگر» و «عرب جامعه» عضو کشورهای که کردند اعالم و

 این به پاکستان و بریتانیا و ایران ۷۴۱۱ در. بپیوندند پیمان این به توانندمی باشند، شناخته رسمیت به را هاآن دولت

 در. دانستندمی شوروی برابر در خاورمیانه از دفاع «مالی حلقه» در را بغداد پیمان آمریکا و انگلستان. پیوستند پیمان

 و مه در. «ندارند المللیبین امنیت و صلح به ایعالقه» که دانستمی تجاوزگرانی دست در ابزاری را آن شوروی و مقابل
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بود،  درخطر یشورو حملهل یبه دلران یا .بود شدهشروعجنگ سرد هم  د.ناهردک

خواستند می. برای غرب چندان خوشایند نبودران یدر شمال ا یشورو یروهایحضور ن

 شروع ها،ییاکیها و هم آمریسیهم انگلن یبنابراایران را در جبهه خود داشته باشند. 

 .ردندک رانیت ارتش ایبه تقو

 او پلنگ ر  ما بود. ناو ببر دوره پهلوی شاه رضامحمد و سلطنت بعد از رضاشاه دوره

ار ک هااین و را داشتیمناو ببر و پلنگ  رفتیم ییایدر یروینوقتی به  د.زودتر داده بودن

منفجر  اناو ببر ر خواستند یها میاتودهمرداد  29ه بعد از کنجا بود یجالب ا .ندردکیم

ن اتفاق یوقتی ارا بکند.  رخواست این کامیانوشه  به نام یادار تودهدرجه کید. ننک

  دیدیم.آنجا دوره می م ویدانشجو بود هنوزافتاد، 
ً
ناو ببر شدم،  توپخانهه افسر کبعدا

 نوشها دارد. یجالب ماجرای. دردنکف یتعر میبرارا  داستان انوشه گرید یدارهادرجه

 کسرباز  کیبا  ،دار بوددرجه
ً
این کار  بهدست  اشتد گرایش حزب توده به ه احتماال

انبار  یتو . این دوا نهی دحزب توده بودن یعضو سازمان رسم دانمیدقیق نمحاال زدند؛ 

آتش  ار  فتیلهو سر  دزنیرین میبعد بنز د؛ننکیم یله گذاریتف وروند یممهمات 

  و منفجر شود. برسد انبار مهمات یهانیبنز تا به دزننیم
ً
ه ک ناودار توپخانۀ درجه اتفاقا

                                                                                                                                              
 پیمان به خود متحد ایاالت اما درآمدند، پیمان نظامی و اقتصادی هایکمیته عضویت به آمریکا نمایندگان ۷۴۱۱ ژوئن

 سازمان» ۷۴۱۴ اوت در پیمان این و شد خارج پیمان از ۷۴۱۴ مارس در ،۷۴۱۱ ژوئیه انقالب از پس عراق. نپیوست

 در شوروی نفوذ از آمریکا هاسال آن در .بردند آنکارا به بغداد از را آن مرکز و شد نامیده( سنتو) «مرکزی پیمان

 انداخته مصر نهضت گسترش و نفوذ از پیشگیری فکر به را انگلستان عبدالناصر، جمال از نگرانی و بود نگران خاورمیانه

 نظامی یک که قاسم. دید اساسی ضربه ـ ۷۲۲۱ تیر ۳۲ ـ عراق در قاسم عبدالکریم کودتای متعاقب بغداد پیمان .بود

 از بغداد خروج با بعدها و یافت انتقال آنکارا به پیمان مرکزیت درنتیجه نداد، نشان خوش روی پیمان این به بود گراچپ

 به افغانستان و ترکیه ،ایران میان. ش ۷۲۷۱ در که سعدآباد پیمان با بغداد پیمان تفاوت .یافت شهرت سنتو پیمان به آن

 پیمان در ولی نکنند تعرض یکدیگر خاک به بودند شده متعهد کشور سه این پیمان آن در که بود این در رسید امضا

 به و شد خارج پیمان این از ایران اسالمی، انقالب پیروزی از پس .بود شده بینیپیش نظامی متقابل هایهمکاری بغداد،

 این از پاکستان خروج از بعد سال سه و ۷۴۱۴ سال در سازمان این از ایران خروج درآمد. غیرمتعهد کشورهای عضویت

 داد. روی سازمان



 /چهره به چهره دریا71

و  در یگیم اآتش ر  یجلو .ودشیمتوجه م موقعبه، جمع بوده خیلیحواسش 

 ییدر دادگاه صحرا محاکمهبا و  درنیگیم ار  نفر ن دویا د.فتیاتفاق ب نفجارا دذار گینم

 یروین فرماندهقالب نا از بعده کبود  ینمسار مدیت نامدافعشل یکو  د.ننکیاعدام م

 برای، دخواستنیل مدافع میکو  طبق قانون مجرمان .شد ییایدر
ً
ه ک یسک اصوال

 ردک دفاع هااین و ازا کنند.ب میاانتخ یریل مدافع تسخیکو  دننکیم یدادگاه
ً
 ؛ اتفاقا

 دار شد.مسئلهکمی  و کرد ضرردفاع  این واسطهبه

چون  دوره بعدازاین .میدید جمع کنین یم دورهشش ماه  و اکیم آمریرفت هرحالبه

م یوبر  کهاین یجابهامده بود، ین رانیهنوز به ام یریه قرار بود بگکهایی ن جمع کنیم

در یک ناو های دیگری مشغول به خدمت شدیم. در قسمت ،نک روی مین جمع

ن یا د.نهبد جمع کنن یقرار بود به ما م شدم.مشغول توپخانه به کار  رافس عنوانبه

 یعنی یم.بودکرده ن تسلیحاتی دیهنوز خر زمانن آبود،  ینظام کمک هامین جمع کن

کشور ثروت  0۴۴۴ سال درشاه  دورهل ینداشت. اوا یادیع پول زطقمن آ در رانیا

پول  ،جریان داشت ه جنگ عربستانکمیالدی  085۴ران از سال یا. اشتدچندانی ن

ن یبنابرا ،مین نداشتیسنگ اسلحهخرید ن ما پول آپولدار شد. قبل از گرفت و  را نفت

 یاحتمال حملهدر مقابل د یبا ایرانارتش  کهاینل یبه دل .میگرفتیم ینظام کمک

م. یربگی یکمک نظام ، الزم بوددبرس کمکرد تا کیم ی، حداقل مقاومتیشورو

از این  یادیز بسیار نفت ؛غرب مهم بود یبراهمواره شاهراه انتقال نفت  عنوانبه فارسخلیج

 شد.مسیر منتقل می

 نفت بود. نفت بر سر سیانگل با تر مصدقکو د  ینهضت مل مرافعه و دعواتمام اصاًل 

 واسطۀبه عراقبینیم که هنوز هم می .شدمحسوب میعامل اصلی درگیری در منطقه 

همه باعث ، اماراتت، نفت یوک، نفت یسعود نفت عربستان د.دار  یچه وضعنفت 

عراق  ،فقط نفت عربستان توجه کشورهای غربی به این منطقه است. البته در آن دوران

 منطقۀ هکبود  یمسائل هااین .شف نشده بودکدر امارات نفت هنوز  .مطرح بود رانیو ا
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 .بود کیاستراتژمهم و  بسیار منطقه این .ردکیم یشیالجار سوقیبس اران و عراق ر یا

 بود یشورو همسایه نار یا .ندداشت یاو منطقه یمنافع نفتنجا یا هاآمریکایی درنتیجه

 اول منعقد شد. مان سنتوین پی. بنابراشدتجهیز می ابرقدرتو باید در مقابل این 

 و هیکتر  ،رانیا .ل شدیکمان سنتو تشیپ آمد ورون یب از آن ایران را بستند، مان بغدادیپ

زمان ن آ .ندبود این پیمان انقالب نشده بود، عضو این کشور در کهوقتیتا عراق، البته 

 به کهوقتی یعنی .ودتا شدکه در عراق کم ی. دانشجو بودگفتندیم مان بغدادیپبه آن 

 بود. بسته شده مان سنتویم شده و پامان بغداد تمی، پمیآمدران یا

زمینی، هوایی و  ینظام هایکمکسه گروه  وگرفت جز یم ههر چ ایران زمانن آ

 سته ادمی یحت و توپ ،پیج ،خودرو ،کتان شامل ینیزم یرویبه ن کمک .بود دریایی

، ییهوا یرویبه نن کمک ینم اولکیر مکفبود.  یزات انفرادیها و تجهلباس یمقدار

، مینستاتو کهوقتیو بعد  09Fهای جنگنده بعد .بود 07Fجنگندۀ  یهاجت اعطای

 جمع کنین یت میشتر مأموریب ییایدر یرویت نیمأمور. آن دوره دیخر F4و  F5شاه 

کمک  عنوانبه بود، که غرامت جنگ از انگلیس و پلنگ ر از ناو ببریغن یبود. بنابرا

 د.داده بودن جمع کنن یمنیروی دریایی به ما  نظامِی 

 در ناو ببر توپخانه، سمت افسر گرفتم در نیروی دریایی هک ین شغلیاولبگذریم، 

 .مسار شدیت هابعد او .بود یمحمود علو ناو سروان، یشتکفرمانده این  هاآن روز  .بود

، ناو ببر فرمانده علوی است. رانیادر  هم هنوز ،بود یخوب یلیافسر خ یمسار علویت

تر کزمان د  هااینگروه  .ده بودیدوره د سیدر انگلسال جلوتر از ما  شش، پنجحدود 

ما  گفتند،یم یاول دوره هااینبه  د.رفته بودنبه خارج  0۴28 حوالی سال مصدق

 یتقر
ً
ما  همه .دفرستاده بودن ایتالیهم به ا ییهادوره کی .میهفتم بود یاششم  دورهبا

 کند.ت یران تربیا یافسر برا 81 انگلیس تعهد کرده بود حدودم. یغرامت بود و طرحجز 

 گرفتند. ینم یپولران یتوافق بود، از ا جزوا هم یتالیا کمک
ً
از اول  ایتالیااصوال

 ، هموارهاز زمان رضاشاه د.داشته باش نقش  ران یا ییایدر یرویه در نکمند بود عالقه
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 د.فرستادنیم افسرانی را به ایتالیا

 کهدرحالی، دننکنفوذ  د در ارتش ایراننهه بخواک دنبودن یها قدرتییایتالیا

حالت ها ییایتالیا یادوره کیالبته  در پی این هدف بودند. ا و فرانسهکیآمر ،سیانگل

قا، یشمال آفر ،، حمله به حبشهینیه در زمان موسولیل قضک یول دداشتن یاستعمار

د. شدنیمحسوب نم دولتشانو ملت  یول دگرفتن انجاها ر یا بود.سودان و حبشه 

گرفتن  و ستیو حزب فاش ینیموسولآمدن  یعنیسم، یفاشغلبۀ ها بعد از ییایتالیا

ر شده ید ولی هم کردندشروع  د.افتادنگسترش نفوذ در افریقا ر کومت، تازه به فکح

ن ی. بنابرادرفتن کمکشانبه ها یسیانگل و دردنکن مقاومت اها جلوشیابود و حبشه

 .دران ارتباط داشته باشنیبا ا دشتر دوست داشتنیب یل اقتصادیها به دلییایتالیا

 د.رنیبگ اها ر یسیانگل یخواست جایم دلشان؛ بود یها هم اقتصادآلمانهدف 

قدرت  کیها یسیانگل کهدرحالی، دبودن ینیزم یقدرت نظام کیها اصاًل خود آلمان

در هر دو ه ک بود نیا یبرا دست خوردنکجنگ ش ها درآلمان کهاینعلت  د.بودن ییایدر

دا یپ ین دسترساشاز ینبه مواد خام مورد دنستنانتو یعنی د.شدن ییایدر محاصرهجنگ 

ه ک دنفت قفقاز برسن به ندقصد داشت هم در جنگ دوم .دادندواعاقبت و  دننک

 د.ست خوردنکش و دنستنانتو

. شدم در خرمشهر یآموزشگاه مهناو هم، فرماندبود ببر ناِو  روی که یسال کیبعد از 

 چون ین باالتر بود ولاشاز من ارشدتر و درجه همه ن آموزشگاهیا یاستادها

 برای فرماندهی رام یمسار فاطمیمرحوم تبودم  و پیگیرتر از دیگران مندترعالقه

هم ازدواج  روزهان اهم .بودسنگین بسیار و  یروزار شبانهک کیاین کار رد. کانتخاب 

 درمنتقل شد،  ،سابق یبندر پهلو، یه آموزشگاه کاًل به بندر انزلکتا زمانی  .ردمک

 رگید یمسار فاطمیتمنتقل شد  انزلیبه  وقتی آموزشگاه .بودم یآموزشگاه مهناو

 ماندم و بعددر خرمشهر  نم.اخودش بم زیردست داشتدوست  ؛موبر  آنجابه  ذاشتگن

 .رفتم به تهرانمد آا یبه دن کهن فرزندم یاول .انتخاب شدم در تهران یاگذراندن یک دوره یبرا

 شرکت کردم. نام مانور دالور یکین بابا درجۀ پائین ناو یدر یک مانور همین مقطع
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ن مانور یا یویبود، سنار یجالب یلیگفتند. مانور خیم« داالور» به آن هاآمریکاییبود، 

 یهاوهکران در امتداد یارتش ا ،اندردهکحمله  رانیها به اه روسکن منوال بود یبر ا

 کمکبه  ا و هوا،یق درید از طریباها آمریکاییموضع گرفته و حاال  زاگرس یزکمر 

 .آمدیم به دزفولرد و کیا پرواز مکیاز آمر 0۴1Cپ هوابرد با یت کین یایند. بنابرایب

نشستند و یدزفول م ییگاه هوایپا درماها یآمدند، بعد هواپین مییبا چتر پا هااین

 تفنگداران ایرانی پیت .ردندکیاده میزات پیک مقدار تجهیردند. کیم یریگسوخت

ردند و کیم خاکی ،یبات آیا در خوزستان، عملکیآمر ییایدر یتفنگدارها و با آمدیم

در آن شرکت داشتند. ناو  ییاکیآمر یناوها ،بود یمیعظ بسیارشدند. مانور یاده میپ

 ن مانور، از سه، چهار ینات ایتمرو  یطراحبود.  3پدگرویبه نام اسپ یناو ،یسرفرمانده

 تابست ماه قبل در تهران
ً
همسرم ردند. کمأمور به تهران بود؛ ما را  ناآغاز شد. اتفاقا

ن مانور یا یدر طراحرفتم و م. یل بودند. با خانواده به تهران آمدیها تعطمعلم بود و بچه

 م. شد رانیا ییایروی دریاستف ن وجز  .شرکت کردم

هم نرفته  یاضیانجام شد. من هنوز روی ناو ر 0۴0۴قت سال یدر حق مانور دالور

مانور را  جلسهن یاول کهرده بودند کرا ترور  1یندک وز بود ییادم هست پایدرست  .بودم

ن جوان یه اکم یشتر متأثر بودیما بامدند، یاد متأثر به نظر نی، زییاکیافسران آمر .میرفت

 و بود قیافهخوش، هم آمدمی حساببهمحبوبی  یلیآدم خ اند. باالخره کندیشتهکرا 

ر کاست. ف یعاد یلیخ هااینه برای کم یدیم آنجا و دیرفت. زدیهم خوب حرف م

 م یردکیم
ً
 یم، افسرهایرفته کچنین نشد. آنجا  ینند، ولکیل میمانور را تعط حتما

 یزیرروها بودند. طرحیآن زمان و همه ن ارانارتشتستاد بزرگ  یو افسرها ییاکیآمر

                                                           
0- Speed group 

 087۴نوامبر  22بود. کندی در  متحده آمریکاجمهور ایاالتسی و پنجمین رئیس 0805مه  28متولد  جان فیتزجرالد ِکِندی -2

سالگی ترور شد و به قتل رسید. وی در طول جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام ناوبان بود و به خاطر شجاعت در  07در سن 

جمهور تاریخ ترین رئیسرو جوانسال داشت و ازاین 0۴نجات جان سربازانش مدال گرفت. کندی هنگام آغاز ریاست جمهوری 

ها، بحران موشکی توان به تهاجم ناموفق به خلیج خوکز اتفاقات مهمی که در دوران ریاست جمهوری او افتاد میآمریکاست. ا

و جنبش حقوق مدنی آمریکا اشاره کرد. کندی  شدن دیوار برلین، آغاز مسابقه فضایی، اولین اتفاقات جنگ ویتنام، ساختهکوبا

جمهور آمریکا که متولد قرن نیز دارد. او تنها کاتولیک رومی است که به ریاست جمهوری رسیده، اولین رئیس رکوردهای دیگری

اش به قتل رسید، آخرین کاندید حزب دموکرات از شمال آمریکا که به جمهوری که در طول دورهبیستم بود، آخرین رئیس

 ضو مجلس سنا بود.ریاست جمهوری رسید و آخرین کسی که هنگام انتخاب شدن ع
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 انجام شد و خیلی هم موفق بود. مانور دالور

 .قرار داشتم هیمتن قض در، مبود بلد خوبیبهرا  یسیانگل زبان کهاینبه سبب  آنجا

و  مندخوایمستقل م یچیز را در مورد مانورهاو همه بود یسیبه زبان انگل چیزهمه

ر کبودم، ف ینظام خانوادهک یاز  .خوب بودام یریادگی .مگرفتیماد یهم خوب  یلیخ

 یارتش ترق دره کن بود یهدفم ااز اول اد گرفت. یخوب  یلیرا خ چیزهمهد یردم باکیم

  و نمک
ً
 نظامکما ا خانواده در. باال برسم مراتببه حتما

ً
ه از ک ییهابودند، صحبت یثرا

 برایدق که ردکیم ییراهنمابه سمت این مرا  هااین همهده بودم، یشن ترهابزرگ
ً
 یقا

 .نمکرا ب ییهاکار چهنم و کرا ن ییهاکار چهرم و یاد بگی یچه جور ؛نمیخودم برنامه بچ

، ینکب یترق یخواهیه اگر مکن بود یاد داده بودند، ایه به من ک یزین چیترمهم

کرد که باید آدم می تأکیدبود  جانیآذربا مه پدر ک یااز آن دوره .یباش ید آدم سالمیبا

ک ی .باشاست نداشته یبه س یارکاصاًل  .یاست هم نشوی، وارد سیباش یسالم

 ردم.کیاست را دنبال مین سین من ایو جلو برو. بنابرا باش ینظام

 به شروع هاآمریکایی، ایدیب زاگرس به رانیه ارتش اکن بود یو ایسنار در مانور دالور

بنابراین ؛ باشند ناو خوزست فارسخلیج یسات نفتینند و مواظب تأسکت ارتش ما یتقو

وپتر کیبا هل هلی برنات یات هوابرد و عملیاد گرفتم، عملیه آنجا ک ییزهایاز چ یکی

 یعراق یروهایشگاه آبادان را از نینند و پاال کرا اشغال  آبادان جزیرهبود. قرار بود 

ها از پشت یه عراقکن بود کایند، ممیها به روسکن نبود یفقط ا .نندک محافظت

ک یهدف ن یآبادان را اشغال کنند. بنابرا تاند فتر گقرار مین ما و خوزستان یزاگرس ب

شگاه آبادان را یها آمدند و آبادان و پاال یاگر عراق بود کهن یا هاعملیات از یسر

آنجا م. ینکآبادان را اشغال  هر یجزدوباره و  یمئبیارون یاز ب هلی برنات یگرفتند، با عمل

آبادان باید عمل کنیم.  جزیرهدر  ییجاهاه چطور و چه کاد گرفتم ی یجالب یزهایچ

 .را اشغال کنیم ییهوا یهاسرپلدر کدام مناطق د اشغال شود. یآبادان چطور با جزیره

ه کبود  ریشبهمن رودخانه یرو یک پلید ینکفرض  مثالً این خیلی مهم است، 

شد. باید تأمین می ارونکق آن سمت یراه آبادان از طررد. کیرا به اهواز وصل م آبادان
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 نیتمام ا در م. قرار بودیشدیها مسلط میباید به عراق مثل اطراف شلمچه جاهایی

 یرانیا یو تفنگدارها ییایدر یتفنگدارها ،نندیبنش ییاکیآمر یوپترهاکیهلنقاط 

و  یکخا،ات آبییعمل یرند. طراحیرا بگ مناطقن یزند و ای، بربوشهرو  کخار  مستقر در

م. یردکیم ینیزم یرویا با نکیو آمر رانیا ییایدر یهوابرد و الحاق تفنگدارها یطراح

انجام شده  دقتبههمه  .دوناده شیپ ا در دزفولکیآمرکردیم چتربازهای طراحی می

 کینزد یبانیپشتبرای  ینیروی زمینا و یدر در یبانیپشت برای ییروی هوایالبته ن بود؛

اد نبود باید به ما کمک یز زمانه آن کجنوب هم  ییهوا یهاگاهی. تمام پاندبود در زمین

استفاده  رازیو ش پایگاه هوایی دزفول، اصفهان از . آن روزها فقط قرار بودندکردمی

 یو افسرها هاآمریکاییزها از یچ یلیرد و خک کمکبه ما  یلیخ ین طراحیبشود. ا

 ردم.کت کشر  اشطراحیه در کی بود کات مشتر ین عملیم. اولاد گرفتیارشدتر خودمان 

 یلین دوره خیدم. ایت نفت دکدر شر  یت صنعتیرییک دوره مد بعد از مانور دالور

 ییاکیک مؤسسۀ آمریبود. استادانی از  یسیرد. دروس دوره به زبان انگلک کمکبه من 

دادند. ما را هم به آنجا یدرس م یت صنعتیریها مدیت نفتکآمده بودند و به شر 

ردند کیچهار ماه طول کشید. آن دوران تالش م یت صنعتیریفرستادند، دوره مد

نترلر در تمام ستادها به وجود آمده کد به نام ین جدکر  کیارتش مجهز و پیشرفته شود. 

ک علم در یعنوان ت بهیرین بود مدیت بود. قرار بر ایرینترلر، مدکر یاز دوا یکیبود. 

ه فرستادند. این دوره را ن دور ین موضوع، ما را به ایا یند. براکدا بیارتش گسترش پ

 م و برگشتیم.یدید

ار ما کشدم.  ییایروی درین نترلکت یریس دایره مدین دوره، رئیبعد از اتمام ا

ک عده افسر هم یت و یریس دایره مدیت بود. من رئیری، بودجه و مدیزیربرنامه

روی یساله نپنج یهاه برنامهکم یت بودیریروهایم بودند. چند افسر در دایره مدین

ن یار را تدوکشرفت یم. هر سه ماه به سه ماه گزارش پیردکیرا هماهنگ م ییایدر

م. در آن دوران یآوردیار وجود داشت درمکشرفت یه در پکهم  یاالتکم؛ اشیردکیم

 بودم. ییایروی درین مکیان با ناوی ینیزم یروین کیمن ستوان 
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فرزند  ،داشتم ار  ییایروی درین ینترلکت یریریاست دایره مد سال شغل کیحدود 

، یاهآورد یخوب نمره یت صنعتیریمد دوره درچون  دگفتن نم ه بهکبود  سالهیکاولم 

، است نیئام پاآقا من درجه» :گفتمو رفتم . یبرو ارتشتارانبزرگستاد به د یبا

ت یواقع .موبر  ارتشتارانبزرگستاد  بهم هخوایگفتم نم «.بروم یشتک یم روهخوایم

م ونجا بر بودند. آر کپ و سرلشیسرت ،رفتم، همه سرهنگیماگر آنجا  ،ن بودیهم هم

ه ک دردنکاصرار  یلیخالصه خ د.داده بودن ییهااسم کهاینمثل  ی؟ ولی کنمکارچه

 اجبار کنید. کهاین رمگ ؛موم بر هخواینمهستم،  ییایمن افسر درم گفتیم .یود بر یبا

 به مهخوای، ماست و اجباری در کار نیست یداوطلباگر  یول موریم است، یزور راگ

 دایره یهم تو یورد خوبک. چون ر برو ایدربه خوب،  یلیخ دن گفتنیم. بنابراوبر ا یدر

ن یفرمانده دوم ا د.فرستادن یاضیناو ر رویخدمت  یبرا ار مت گذاشته بودم، یریمد

 شدم. به ایران این شناور از آمریکا یو افسر راه برای ناوبر جمع کنن یم

 ،پیمااقیانوس جمع کنن یم ؛میداشت 3جمع کنن یم نوع شناور سه قباًل گفتم

، شورن یا روبمینشناور  .این لند یا این شور جمع کنن یو م یساحل جمع کنن یم

های شناورهایی با الیه ،ماین سوئیپر روبمینشناورهای  بود. 1ماین سوئیپر بزرگ

از چوب د س باشنیضد مغناط کهاینل یبه دل را هاجمع کنن یم همه چوبی بودند.

 یسع .بود ی، برنجدردنکیار مک هااین یه براک ییهاچ و مهرهیتمام پ د.ساختنیم
                                                           

های آوری یا انهدام مینشود که وظیفه شناسایی و جمعای از شناورهای نظامی کوچک اطالق میگونهروب بهکشتی مین -0

شود، های نظامی و تجاری میسازی مسیرهای آبی جهت عبور کشتیدارند. به این عمل که موجب پاکدریایی را بر عهده

سازند تا در مقابل مین دریایی روب را از فایبرگالس و سایر مواد نارسانا میهای مینبدنه کشتی گویند. امروزهروبی میمین

های دریایی، دارای توجه دریانوردی بشر، استفاده از مینباوجود تاریخچه قابل مغناطیسی، از ایمنی باالتری برخوردار باشند.

میالدی و در خالل جنگ کریمه که بین امپراتوری روسیه و نیروهای متحد روی داد،  0977قدمت زیادی نیست. در سال 

روبی در تاریخ نخستین تجربه مین های نیروهای متحد نمود وهای دریایی در مسیر کشتیاندازی مینآبها اقدام به بهروس

جا کردن ها و جابههایی، اقدام به مهار مینهای بریتانیایی، با استفاده از چنگکدریانوردی نیز در همین زمان رخ داد که قایق

 روبی دریایی کرد.ناندازی یک یگان مستقل جهت میها کردند. نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا، نخستین نیرویی بود که اقدام به راهآن

های روب مورداشاره نوع بزرگ این کالس کشتیمتر است. مین 0102سوییپر یک کالس از کشتی است که طول آن ماین -2

 کوچک است.
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آن زمان  کهاینل یبه دل د.س باشیش هم ضد مغناطیموتورهاالمقدور یردند حتکیم

 هااین به بودند. یفشار و ی، صوتیسیمغناطهای نیم سه نوِع  ییایدر یهانیم

 یشتک بدنهبه  ؛ه لنگر داشتکهم بود  ییهانیم البته .دگفتنیم یریتأث یهانیم

ن ینوع م چهار . پسگفتندیم یضربت یهانیم هاآنه به کشد یمنفجر مخورد و یم

ن یبود. حاال ا یسیها مغناطیریتأثاز  یکی. بود یریسه تا تأث و یضربت یکی ،میداشت

هم  یساحل هایجمع کنن یز ما، میرفت روی آنه ما ک جمع کنین یمهای کشتی

 بود. ماین سوئیپر هایجمع کنن یقت میدر حق یعنی ؛تر بودکوچک

 07 زمان دردرست  ؛میرفت به آمریکابرای تحویل این کشتی  0۴0۴ سال آذرماه

 یت صنعتیریمد دورهمن داشتم شلوغ شد  ادم هست وقتی تهرانی 0۴02 سال خرداد

جمع ن یم آوردن یبرا 0۴0۴ یعنی سال بعدازآنسال  کیدم. حدود یدیمدر تهران  ار 

و  دشته بودنکرا  یندک .م، انتخابات بودینجا بودآه ک یادوره رفتم.ا کیمرآ به کن

م. یبود اتل واشنگتنیسدر  د.شاب جمهوررئیسخواست ینم رگیهم د او نیجانش

 د.فرق دار  یس .ی، با واشنگتن داست واشنگتن مرکزا کیدر غرب آمراتل یس

دو  .میل گرفتیتحو ازآنجا ار  جمع کنن یم و میو رفتکسیشمال سانفرانس به اصطالحبه

 یچسیرهو  یاضیر یشتکدار برای تحویل گرفتن دو افسر و درجه 22گروه حدود 

. ییهنموکو  یاضیبود؛ ر ییهنموک چیسریهاعزام شده بودیم. البته ابتدا نام ناو 

 یروین یتر گذاشتند. کهنمویی جزو شهدابزرگک ناو یرا روی  ییهنموکبعدها نام 

ور یهمان روز سوم شهر یاز شهدا یکیه ک یچسیرهنام ور بود. یدر سوم شهر ییایدر

من تن وزن داشتند.  2۴8 هرکدامن دو یبود را روی این ناو مین جمع کن گذاشتند. ا

 گروه کی .میل گرفتیتحو ها راکن ن جمعیم .بودم ناو ریاضی افسر راه و فرمانده دوم

 و دل دادنیبه ما تحو ار  هایشتک، دمدنآ ییاکیآمر اندار و درجه انافسر  از کوچک

 .کارکنیمها با دستگاهچگونه  د کهن دادناادمی

د تا یشکماه طول  01. بود کوچک یلی، خطول داشتمتر  ۴5در حدود  ناو ریاضی

 ار  هاایناتل یاز س. میا نبودکیخود آمر یتو. تمام این مدت میدیآموزش د یشتکن یبا ا
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هر  یتود یبا .شدیم مازود تمغذا و آبش ، سوخت بود کوچک . چونمیل گرفتیتحو

م، یه رفتک یین جایم، اولیه راه افتادکاتل ین از سیم. بنابرایستادیامی یبندر

گو هیسانت طرفبهبعد  .میمدا آیفرنیالکچ در یبنگال به بندر ازآنجا .و بودکسیسانفرانس

 .میدید را جمع کنین یزات میار با تجهک دورهگو هیدر سانتحرکت کردیم. ا یفرنیالکدر 

 جمع کنین یم یهادستگاه ی. سالح نوعگفتندیمآموزش نوع سالح به این دوره، 

که نیاز به نبود  یزیچ یم ولیداشت یشتک هنیس یرو 71بر یالکمسلسل  یکالبته  ؛بود

در این دوره با نحوه کار  .میآشنا بوداز گذشته  این سالح با آموزش داشته باشد.

بلد  وم یده بودید جمع کنین یم دورهقباًل  آشنا شدیم. جمع کنین یم یهادستگاه

این م دوره یرفت ه بودند.خاص گذاشت یشتکن یا یرو ییهادستگاه کی یول میبود

 .میدید دستگاه را

 سویبه ازآنجا .میادتسیا رسیدیم و کیزکو مکپولاکآ بندر  به ،گوهیبعد از سانت

انوس یاق طرفبهو م یردکانال پاناما عبور کاز  ؛میدحرکت کر انال پاناما ک وجنوب 

به  دوم یشتک پروانه م.ینداماه م کیم، یداشت یال فنکاش کیپاناما  در. میرفتاطلس 

د یما هم با ،رفتر یبرای تعم ناو دوم .دآوردنیدرم ااش ر د پروانهیباگرفته بود.  یمیس

 بعدم. یآمدب یئاراک یایدر در به جامائیکاپاناما از  تعمیرات که تمام شد .میدمانیم

م یدیم، دیمدآیم یمِ یام طرفبهوقتی  .میوبا رد شدکنار کاز  و میمدآ یمیام سویبه

 .میهست شناوری هما چ دنستنادی، نمدنک ییشناسا اه ما ر کمد آ اکیاز آمرما یهواپ کی

 کیوبا نزدکاز  یزیه هر چکن بود یا روششان یم ولیگفته بودشان ییایروی درینبه 

 طرفبه وباک طرف از که هر چیزی و به دوبا دشمن بودنکبا  ود را بررسی کنند.شیم

 اما ر  هااینم، یمدآیم کوبا نارکما هم از  بودند.بسیار حساس  ،دشیم کینزد آمریکا

 رانیاپرچم  د و وقتیدو سه دور زدن د،ردنکنگاه را  یشتکروی  دمدنآ د.رادار گرفتن یتو

 .راحت شد خیالشان، ددنید یشتک رویرا 

سبد در  مورداستفاده در ایران هاسبزیتمام  ،میخوردیم یرانیا یغذادر کشتی 

ن ام، بادمجیدادیه مک یسفارش د. دردادنیم هاآمریکاییهم  ار  ی ماغذا غذای ما بود.
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ن اخورش بادمج و سبزیقورمهم خورش یناه بتوکبود  یمثل جعفر ییهایسبز و

ن یا همهآمد و  بهداشتشانمأمور م، یآمد یخیلی بامزه بود وقتی به میامم. ینکدرست 

 ههر چباید  دگفتن خت و با خودش برد.ید رداشتن که یلونینا یهاسهیکدر  ار  هاسبزی

 دگرفتن ام، همه ر یده بودیخر کیزکم از ار  هااینچون  تحویل بدهید. راد یدار هاایناز 

 ن همیا د،نکآلوده برا  محصوالتشانانگل  ازلحاظها ین سبزیمبادا تخم ناباب ا که

 .میدیدگر ید یآموزش دوره کیم یمدآ ازآنجاجالب بود. بعد  برایمان

ه ک ییجاهمان یعنی. بود یجمعدسته جمع کنین یم یعنیار با ناوگان، ک دورهن یا

جمع ن یها با م، صبحجاهمانم، یده بودید جمع کنین یم دوره ییدر دانشجوما 

بعد  ؛میدادیبه آب ما ر  مانجمع کنین یما و دستگاه یم دریرفتیم ییاکیآمر هایکن

 یو صوت یسیمغناط ینیتمر یهانیم .میردکیپ میسوئ یجمعدسته اانال ر ک کی

 میرفتیرده بودند مککه درست ن امختص خودم ینوارها یرو بعد د.ختنیریمتوی آب 

بعد  د.اد دادنی ام هم به را نیا .میدادیمگزارش خروج  و گزارش ورود مانیفست به و

انوس اطلس عبور یاق از دیبا برگشتم. برای یبرگرد رانیا به هکم یآماده بود رگید

 .جالب بود یلیه خکم یردکیم

 میگرفتیم یهواشناس گزارش یول خوب نبود برای ما خیلی یعنی کار مشکلی بود،

نجا آروز  چند، میرفت برمودا هر یجز بهاول  کردیم.حرکت می هابینیپیش طبق و

 بود. الغمتعلق به پرتکه  زوزیا جزیرهم یبعد رفت ؛میآب و غذا گرفت ،سوخت .میندام

 روزشبانه هفت ،زوز بودین برمودا و ایب مسافت نیم، همیه رفتک یان فاصلهیتریطوالن

نجا هم آ .میدیرس زوزیبه ا د را دیدیم تایخورشغروب  و طلوع هفت بار، دیشکطول 

 ییایدری روین نانجا مهمآ م،یآمد الطارقجبلبه بعد  .میآب و غذا گرفت ،سوخت دوباره

 رفتیم. پالما متعلق به اسپانیا هبه جزیر  ازآنجا و میسوخت و آب گرفت بازهم .میبود سیانگل

در ناوگان  .ریمدان یانوردیدر کتابچه یتجار دریانوردی مثل ارتش ییایدر یرویدر ن

د سنینویمد، نور یم ییایهر دربه  د؛دارن seaman bookبه نام  یاتابچهک کی، یتجارت

خ تا ین تاری، از ایشتکن یدر اناخدا  شودمعلوم می ترتیباینبه د.نکیتان مهر میاپک و
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سوابق  پرونده درما دریانوردی  سابقۀ یول ه است،ردک یانوردیدر قدراینخ، ین تاریا

 زهست. ا میسوابق خدمت درزنم، یه مک ییهان حرفیا همه .شوددرج می یخدمت

جزیره در کنار  دو .باستیار زیبس جزیره کیپالما م. یرفت پالما هبه جزیر  الطارقجبل

 یپالما .میبزرگ رفت یپالمابه  .کوچک یپالما یکی و بزرگ یپالما یکی ؛هم قرار دارد

 .میردک هم یگردش کی وآنجا  میرفت دارد. یترو بندر بزرگ است سبزتر یلیبزرگ خ

 م.یآمد ایتالیل ایسیس بندر بهم و بعد یگرفت آبسوخت و 

 چیزیاز من  ناخدا افضلی الطارقجبلیک نکته که به یادم آمد هنگام گذر از 

 یناخدا افضل یاضیدر این سفر روی ناو رپرسید که بعدها برایم تداعی معنی داشت. 

و من فرمانده دوم بودم. اول قرار بود  یشتکمن بود. او مهندس  اتاقهمماه  01تمام 

که قرار بود به زمانی داشت.  یسیه زن انگلکبدهند  به ما افسر مهندس دیگر کی

 ین افضلید. بنابرانیامراحت  یلیگر خیو د رفت سیوندد، به انگلیاید و به ما بپیا بکیآمر

 . او فرستادند یجارا به

 . هر دوخوانده بودیمدرس سیو من انگل ایتالیم، او ایدوره بودآن روزها هر دو هم

که فرمانده دوم بودم، به او ل اینی، من به دلیاضیناو ر ولی روی، م بودیمکیان بهم ناو

 در فضلیمن و ا .چهار افسر داشتفقط قدر کوچک بود، این یشتکت داشتم. یارشد

 یزندگ دیگری اتاق درگر هم یافسر دک یم. فرمانده و یردکیم یک اتاق زندگی

شتر ینگهبان ب یشتکآمده بودند، چون  کمک یبراهم ردند. دو سه تا افسر کیم

 یزندگ یدارن درجهییقسمت پا درها هم بود. آن یطوالن ایدر لوطخواست. یم

ک توالت و حمام بود ین اتاق ما و فرمانده هم یمحدودی بود. ب یلیخ یردند. جاکیم

د و ورزش یشکیگار نمیبود. س یسالم یلیخم آن موقع آدم یردکیدو استفاده مه هر ک

داد. یارش را انجام مکرفت و یم یشتکارش هم بد نبود. توی موتورخانۀ کرد، کیم

 م.ینداشت یل فنکوقت هم مشهیچ

باال آمد و  یروی پل فرمانده ،میشدیرد م الطارقاز جبل یشتکبا که وقتییک روز 

را به  یارهیجز کیجاست؟ اسم کن جزیره یگردم. ایره میک جزیبه من گفت دنبال 
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سؤال ا ره ر ین جزینجاست. چرا حاال ایره ایداشتم، گفتم جز یامن داد. من هم نقشه

ره ین جزیا درنش را ی، مخالفایاسپان یجنگ داخل در 3وکم فراناهدی؟ گفت شنیردک

؛ ها بودطلبها و سلطنتستیمونکن یب ایاسپان یجنگ داخلرده است. ک یزندان

و که کمونیست بودند توجه در آن زمان به مخالفین فرانکو ن چپ و راست و ایب یعنی

ه انقالب شد کاهمیت بود. بعدها ن را به من گفت و برایم بییقت آنجا ایت. در حقداش

از  گویا ربط نبوده وه بیکاد سؤال او افتادم یه بار ، من یکای استگفتند او تودهو 

نم. این کید هم اشتباه میهمان زمان تمایالت چپ در او وجود داشته است. حاال شا

 قضیه برای من خیلی جالب بود.

ها با ییایتالیا .دبودن خواندهدرس ایتالیا هایشانبعضی، ده با ما بودنک یافسران

مسار ین روز تآ ییایدر یروین هفرماند .دداشتن یخوب یلیما ارتباط خ ییایدر یروین

ه کبه ما گفت یم، آشناتر شونیروی دریایی ایتالیا  اخواست بمیکه به دلیل این ،ییرسا

از . میرفتیمشمال  سویبهد ین ناپل نبود، باارمیمس .دیوبر ناپل  به سفر هم کی
                                                           

یکتاتور و د مدار و نظامی اهل اسپانیا؛ سیاست0857نوامبر  21و درگذشته  0982دسامبر  0ژنرال فرانسیسکو فرانکو، زاده  -0

او  کرد.بر اسپانیا حکومت می 0857تا هنگام مرگش در سال  08۴8این کشور بود. او پس از جنگ داخلی اسپانیا، از سال 

مخالفت کرد. با  08۴0طلب با انحالل رژیم پادشاهی و برقراری حکومت جمهوری در سال کار و اصالحعنوان یک محافظهبه

گرای جبهه مردمی در این ، حزب چپ08۴7قل راست در انتخابات عمومی سال های مستشکست نزدیک فدراسیون گروه

های ارتش برای سرنگون کردن نظام جمهوری دست به کودتا کشور به قدرت رسید. در این زمان فرانکو و تعداد دیگری از ژنرال

سرعت رهبری جناح خود را گری فرانکو بههای دیور شد و با مرگ ژنرالزدند که با پیروزی آن آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعله

و حزب فاشیست در  ها در آلمانخصوص نازیهای فاشیستی بهها و گروهبه دست گرفت. در این جنگ فرانکو از طرف رژیم

های اسپانیا، خواه موردحمایت کمونیستکه که طرف جمهوریکرد درحالیکمک نظامی دریافت می پادشاهی ایتالیا

 با برجای گذاشتن قریب به نیم میلیون کشته، جنگ در سال های بینو تیپ ، مکزیکها، شورویآنارشیست
ً
المللی بود. نهایتا

خواه در اسپانیا به پا کرد. فرانکو رسید. با این پیروزی او یک دیکتاتوری نظامی تمامیتبا پیروزی فرانکو به پایان  08۴8

توان آن را در ردیف عنوان ازاین خود را تحت عنوان ال کادیلو )رئیس( رئیس حکومت و رئیس دولت خواند؛ عنوانی که میپس

حزبی تبدیل . تحت حاکمیت او اسپانیا به یک کشور تکدوک برای بنیتو موسولینی و پیشوا )فوهرر( برای آدولف هیتلر دانست

 پس از یک دوره حکومت شد که با سلطه حزب سلطنت
ً
طلب فعالیت تمامی احزاب دیگر در آن ممنوع بود. نهایتا

درگذشت. پیش از مرگش نظام سلطنتی را احیا نمود و شاهزاده خوآن کارلوس  0857ساله فرانکو بیستم نوامبر سال وششسی

ای خفقان و سرکوب اسپانیا وارد مرحله گذار به عنوان جانشین خود تعیین کرد. بدین ترتیب پس از یک عصر چهار دههل را بهاو

درصدی  8009پرسی گذاشته شد که بارأی دموکراسی شد. سه سال پس از مرگ فرانکو قانون اساسی جدیدی به همه

 ساالری پارلمانی تغییر کرد.لطنتی در قالب مردمکنندگان نظام حکومتی اسپانیا به مشروطه سمشارکت
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 از وم یبروه یندرکاس طرفبه مینستاتویم .میسوخت و آب گرفت یشتکبرای ل یسیس

م یرفت د.یبروناپل ا در یتالیا ییایروی درین به مقر دگفتن ام به یم ولیوانال سوئز رد شک

گاه یپا کی .میناپل بود در یچند روزد. دادن ام به مواد غذایین و ان یمقدار نجاآ ،ناپل

تعداد آنجا  هاآمریکایی .بود ی آمریکالتوین به شرکتق لتعهم م در ناپل ییایبزرگ در

البته  ؛داشتا کیآمر ییایروی درین یهم برا یمارستان بزرگیب د.ناو داشتن یادیز

 هم بود. ایتالیا ییایدر یرویناستفاده  برایبیمارستان 

در آن  مصر م.یردکانال سوئز عبور کاز  م؛یآمده یلیبه اسماع و حرکت کردیم ازآنجا

از  یرسم طوربهفقط  .نداشت رانیبا ا یروابط خوب وبود  3ناصر تحت رهبری زمان

 یشتک یکمثل  نداشتیم. نار بندرکپهلو گرفتنی ا ی یناچ مهمیه گذشتیم، سوئز کانال

 به این کار ؛دحق عبور داشتن فقط یجنگ یهایشتک از کانال عبور کردیم. یجنگ

انال ک ما را از یشتکتا مد آنما راه یک یولد دادناجازه به ما  گفتند.یمضرر یعبور ب

 یاز تو ناو را این راهنما .پور بوداسمش ناخدا امان و یرانین راهنما ایا سوئز رد کند.

 ییسون بادهاونسون بود. ممون. درست فصل کرد هدایت سرخ یای، به درترانهیمد

ر و یوزد. سه ماه خرداد، تشدت میر و مرداد بهیخرداد، ت یهادر ماهه ک است یموسم

 اطرافها، یهواشناس دراگر دقت کنید  ن همکنواسون است. ونمرداد فصل م

درست  .کندایجاد می دیشد یلیخهای طوفان همیشه عربستان یایو در هندوستان

عدن  .میآمد عدن بندر سویبه . در دریای سرخمیسرخ شد یایسون وارد درونفصل م

 از عده کی یعنی، داشتجریان  یجنگ داخل یول ها بودسیانگل مستعمرههنوز 

د، یروایبله کنار اسک ار  ناتیشتک راگ دبه ما گفتن د.دنیجنگیها میسیبا انگلون یانقالب

شه ی، همدتسیامیلنگر  یرو وقتی کشتید. یتسیابلنگر  ید رویوبر  است کخطرنا

. میوبر  تاد یهبدبه ما و سوخت  خواروبار ترزود درخواست کردیم .میاشباش بد آمادهیبا

 ار د و کشتی ارنبگذ یبمب ،بگیرند یها عوضیسیون ما را با انگلیانقالب ترسیدیممی

 د.ننک منفجر

                                                           
 شکست خورد. روزه با اسرائیلکه در جنگ شش جمهور انقالبی مصرجمال عبدالناصر رئیس -0
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ناصر  روزهان آه کنجا بود یجالب ا .میدید اشهر عدن ر  وم یاده شدیپ در بندرالبته 

 تر مصدقکس ناصر و د ک، عهامغازهاز  یاریبس .یت داشتمحبوب بسیاران اعراب یدر م

ولی هنوز  بود گذشته مرداد 29 کودتای ها ازسال زمانن آ. دهم گذاشته بودنکنار  ار 

 وجز  هااین بودند. کردهنصبها کنار جمال عبدالناصر عکس مصدق را بر دیوار مغازه

با  کسانی که یعنی، ندشدیها محسوب منامسلم یخواه نهضت ملیسران آزاد

 دخواستنیو م دها بودنیسیمخالف انگلها اینچون  مبارزه کرده بودند.ها یسیانگل

 ی دوست داشتند.رهبران ضد انگلیسی منطقه را خیل، دننکرون یاز عدن ب اها ر سیانگل

به هر  ها آن رایسیه انگلک کیاستراتژ اینقطه .بود سیانگل مستعمرهها عدن سال

. قرار داشت سرخ یایدر دهانه والمندب باب یدرست توبودند؛  داشتهنگه شکل

انال سوئز، ک ازجمله، دریایی کیه تمام نقاط استراتژکن بود یا تخصصشانها یسیانگل

رون یم، بیرفتیم ر جلوگید اگر کمیرند. یرا بگگاه عدن ین پایالمندب و همباب

و  سنگاپور جلوتر، النکایرس و هندوستان و کمی جلوتر 3ایرسگا گوهید، فارسخلیج

 یروین خطوط مواصالت نیاصاًل ا یعنی د.داشتن ار لند یوزیو ن ایاسترال بعد ونگ کهنگ

برای استعمار  حدیبیقدرت دریایی  آفریقالند و بعد جنوب یوزیس تا نیانگل ییایدر

 ییایدر ین، استراتژاشیاصل یاستراتژ هااین یعنی کشورها به انگلیس بخشیده بود.

ا یق دریاز طر امپراتورین یاقدرت  د.داشتن یعیوس امپراتوریل هم ین دلیبه هم. بود

 گفتند.یم ییایدر امپراتوری هاآن ل هم بهین دلیبه هم و گسترش داشت

، دننکمنفجر ن ان ر امیشتک وقتیکه کون ین انقالبیخالصه در عدن از ترس ا

 یلیخطوفان  .میمدآ وا یم به موج دریزد .میخیلی زود سوخت، آب و خواروبار گرفت

 یحال بد اب ر منحرف شدیم.چند بار از مسی و دشطوفان  دچارمان یشتک ،گرفت یبد

مواد بهداشتی و  کاغذیدستمال ی آنه توک راق یقا کی. از طوفان دربردیمها را یشتک

 فارسخلیجبه م تا ید داشتیروز موج شدشش  .برد با خود به دریا ند وکطوفان  ،بود
                                                           

0- Diego garcia 
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یش آمد. پ مای هم برایحادثهرخ داد  عربستان یایه در درک یاین طوفان در م.یدیرس

بودم که  خورد. روی عرشۀ فرماندهییان مکد تیشد یلیبود، خ کوچک یشتکچون 

ن افتادم. اول گرم بودم و اصاًل متوجه نشدم یپله پائ 91از  های شدیدبه سبب این تکان

ک آمپول یم، آمد و یداشت یار به نام نامیکک پزشیمرم شروع شد. کدرد  کمکم یول

رد. خالصه با کین درد رهایم نمیاولی م رفتم، یسر نگهبان دوبارهزد. به من ن کمس

گرفتم، به  شیفت ه همیشتر از بقیم. بطی کردرا  ین شش روز نگهبانین اکقرص و مس

 دریاز افسران شد یاعده کهاینل یدل
ً
توانستند توی یداشتند و اصاًل نم یاگرفتگیدا

 ،کمر شد کسین درد از همان زمان برای من ماند. تبدیل به دیایند. ایب یفرمانده پل

خوردم و برای مصاحبه  کلفتگردنن کک قرص مسی حاال همحاال هم دچار آن هستم. 

 آمدم.

آرام و  اری، هوا بسرسیدیم فارسخلیج به وم یدیچرخالحد از رأس کهاین مجردبه

، آن روزها م بندرعباسیمدآ د.عمر دوباره داده باشن ام به کهایندرست مثل  شد؛با یز

سوخت ج بار  یکو  انداختیمگاه نداشت. لنگر یپادر بندرعباس هنوز  ییایدر یرویهم ن

سطل  مجبور شدیم .هم خراب بود پمپ بارج ،دیچسب ناونار کبارج  .ن آوردامیبرا

. میوطن شده بود کوارد خا چونرد کمزه  خیلی وجودبااین یم ولیریگبسطل سوخت 

 رانیا به سالم کوچک یشتکک یبا ه کن بود یا یاصل مسئله .ن بوداخودم خانهجا این

از  ار ر ین مسیل اکطول کشیده بود. ماه  01 این سفر .میخوشحال بودخیلی  وده یرس

در  باالخرهماه طی کردیم.  01 مدت تا وقتی رسیدیم در میگرفتل یه تحوک یروز

ه ک یمیقد فرماندهم، یدیبه خرمشهر رسوقتی  م.یآمد خرمشهربه بندر  انتهای سفر

 .من بود ین فرماندهین اولیشدم. ا ناو فرماندهو من  بود رفتآورده  ار  شناور نیا

 .بود ضیویف فرمانده شناور دیگر
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 فصل چهارم

 فارسخلیجدر  ریاضی

 این در دو سال و شدم فرمانده ناو ریاضی بعد از رسیدن به بندر خرمشهر چند روز

با  و ددادنبه ما  اینهاخوردم. آخرمشهر به هم  فرزندم راو  همسر .خدمت کردم سمت

ا یدر به هکن بود یاار ما ک در این دو سال .ساکن شدیم این شهردر  کوچکم هخانواد

و  یسعود ن عربستانیب فارسخلیج در هاوقتآنم. ینکجمع های دریایی نیم و میوبر 

 بحث عراق جریان داشت.فالت قاره هنوز  مسئله، بود باال گرفته مرافعه و دعوا رانیا

سر فالت قاره  با عربستان شتریب. بود شدهشروع یاختالفات یهنوز حاد نشده ول

 شدایران محسوب می قارهفالت  که فارسخلیجدر  مناطقی به هااین .میداشت درگیری

از  یکی. ردندکیمتشاف نفت کابه  بعد شروع و انجام داده یگذارلوله ،رفتندیم

 تأسیساتیهر ها این. بودها ن لولهیا ردن و تخریبکمنفجر ما  یهاتیمأمور

هر چیزی متعلق به شرکت نفت عربستان و م یرفتیم کردیم.منهدم می ،دذاشتنگیم

 تام یردکیمنفجر مو  میذاشتگیا مواد منفجره می زدیممیبا مسلسل  ،میدیدیم

 کار کنند.ه ین ناحآ در دننانتو

 .درگیری شدیدی داشتیم با عربستان فارسخلیجدر  بر سر مالکیت مناطق دریایی

است؛  رانیا قارهنجا فالت یم ایگفتیما م به عربستان تعلق دارد.نجا یا دگفتنیم هاآن

بسته نشده بین طرفین درگیری  یو قرارداد اشتدن یدرست تعریففالت قاره هنوز 

 حاال د و به یک توافق رسیدند کهردنکره کمذا د،بود. باالخره بعد از چند سال نشستن

 ؛بود زمانن آ یهامرافعهو دعوا  نتیجه، ین پارس جنوبیهم .مینیبیم اجش ر ینتا

ماست.  از آِن  خشیباست و  قطر ق بهلتعم یپارس جنوبک بخش از یقت یدر حق یعنی

امارات اشغال درگیری با  نتیجه .میردک و امارات عمان ،با قطر اار ر کن ین ایع هنگامن آ

 ،شتن ما از مأموریت آوردن ناو ریاضیقبل از برگ .مویگیمفصل م بود که در ادامهر یجزا
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در  کوچکبر سر مالکیت دو جزیره ران و عربستان ین ایب یمختصر ییایجنگ در

هم  هاآن .گرفت ایرانا ر  یفارس جزیره ،ندردکره کباالخره مذا درگرفته بود.فارس خلیج

 یفارس هجزیر  . هنوز همدگذاشتن یعرب جزیره امش ر نا و دگرفتن ار  کوچک جزیره کی

ها یسیخروج انگل یبرا یمقدمات هااین همه. هاستآندست  یعربجزیره  ودست ما 

 .بود ایران یاقتصاد یو مرزها یآب یف مرزهایلکن تییتعقت یدر حقو  فارسخلیجاز 

ه ک ییهاتکتعرض شر  یو جلوم یرفتیمگشت  برای هاکنجمعنیبا مدر این دوره 

 به اکتشاف دننانتو هااین تام یگرفتیم را دردنکیم کار ا قطری یسعود عربستان یبرا

 ار  چیزیو بعد  دانداختنیمتوی آب مواد منفجره  یسر کی هااین .بپردازندنفت 

. میگرفتیم ار  هااین ینگارلرزه یما جلو د.ردنکیم نگاریلرزه د ودنیشکیم دنبالشان

ن یام و یرفتیردند. مکیم یگذارو عالمت یگذارلولهها، ینگارن لرزهیهم با گاهی

  کار ما نیا .میردکیا منفجر میم یندکیم اها ر عالمت
ً
 کیه و اساس شروع یپااصوال

های تلیفعا برای که دینادی. مانجامید رانیا قارهن فالت ییه به تعکشد  یراتکمذا

 در این قانون برای. وجود دارد« سازمان ملل یاهایقانون در»به نام  یقانون دریایی

ن اشیبرا یفیوظا. اندحقوقی در نظر گرفته هستندا یساحل در یه داراک ییشورهاک

 یهاآب از این حقوق یکی د.ندهیم هاکشور اینحقوق به  یسر کیو  دننکین مییتع

، یو اقتصاد یانحصار یهاآب داریم. ییاین دریسرزم 02 نکنوا است. ینیسرزم

 د.دار  یفیتعارون ینوانسکن یا در هرکدامهم فالت قاره  یهاآب

همیشه  های خودمان را حراست کنیم.د که آبناددیدستور مایرانی  یهایشتکبه 

 ینوبتم. یگشتیم و برمیا بودیروز روی در 01رفتیم و حدود یم باهم یشتکدو 

با  .بود ییایدر ین مانورهاامیارهاکاز  یکی .میدادیانجام م اار ر کن یا و میرفتیم

 دادیم.مانورهای مشترک انجام میستان که و پایکتر  ،اکیآمر ،سیانگل ییایدر یروین

  ییایدر ین مانورهایا . دربود سنتوو پیمان جز  هامانور  این
ً
جمع ن ین ماارمکمعموال

 ها یسیهنوزانگل زمانن آ .دمدنآیم نیهم از بحر یسیانگل هایکنجمعنیم .بود کنی
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 .دنرفته بودنرون یب فارسخلیجاز  حضور داشتند و نیبحر در

 تمرین رفتند ویم ییاکیآمر یبا ناوها ،تر مثل ببر و پلنگبزرگ یهایشتک

 گاهی بهم. ینکن جمع یه مکن بود ین ااارمکما  یول ،دردنکیم ایتوپخانه یراندازیت

 یا .میردکیار مک کیتکتا اصطالحبه یجمعدسته وم یدیرسیهم م
ً
ن مانورها معموال

در  دیوبر  دگفتنیم ام به یلیهم به دال اوقات  یگاه .دیشکیروز طول م 01 یاهفته  یک

 هاییقشقا یادوره کی سته ادمی. دیبگرد اها ر یشتک و دیگشت بزن فالن جاسواحل 

پور ضرغام به نام هاایناز سران  یکی قتیدر حق ؛ندبود ایجاد کرده هاییدرگیری

 یدقبود.  هفرار کرد ارینم بختکیر مکه فکبود  یادوره .بودبلوایی به راه انداخته 
ً
قا

سه  گاهی .میزدیسواحل گشت مم و در یرفتیم زمانن آ یول دیآیادم نمی زمانش

 ام د سوخت و آب بهیم، بایبود یکوچک یشتکچون  یم، ولیا بودیدرروی هفته 

ن آدر م. یگشتیبرم و میگرفتیسوخت م ،میرفتیم مثل بوشهر یبه بندرهای د.دادنیم

های طوالنی روی آب ما مدت ،تنها بودند در خرمشهر امبچهزن و  یطوالن هایدوره

ترین زمان دوری از طوالنی ،اکیاز آمر هنگام برگشتن یانوردیماه در 01البته  بودیم.

 یاضیناو ر هه فرماندک یادوره .میدور بود ها هم از خانوادهبود ولی این دوره رانیا

 .ن صورت گذشتیبه اما  یزندگبودم، 

 طرف عربستان از نگاریلرزهگذاری و های لولهکشتی برای برخورد باوقتی 

چرا  گفتندمی یدست ین بلندگوهایا یتو د.ردنکیاعتراض مبه ما  رفتیممی

با  ،دبودن یفرانسو و یسیانگلشتر یب هااین .میما قرارداد دار؟ کارکنیمد یذارگینم

 یتشافکا یهایشتکن ی. اآمدندیم اکتشاف یبرا ینگارمخصوص لرزه یهایشتک

 هاینجا آبیه اک دردنکیاعتراض م همیشه .دبودن ینفت یهاتکشر  اجاره در شتریب

نجا یم ایگفتیما م یول بود یالمللنی، هنوز آب بدگفتنیراست هم م است. یالمللنیب

ه وزارت نفت کبود  ییهااستیس هااین د.گفتنی. از باال به ما ماست رانیا قارهفالت 

 را موینسرسک ند. اعضایبود موینسرسک ق بهلتعم هاکشتی این. کرددنبال میران یا
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 هرکدام یاصل ینفت یهاتکشر  .دادندتشکیل می فرانسه و ا، هلندکی، امرسیانگل

 .ها بودیسیانگل ق بهلتعم یسهم اصل یول دداشتن ی در این کنسرسیومسهم

، اصل خواهرانهفت یهایمپانک ی، ولوجود داشتها یمپانکن یب یی همدعوا

نترل کهم  را مت نفتیق د.ن داشتنان خودشیب یماتیو تقس دبودن ینفت یهاتکشر 

. دارندنگه یسطح کیدر  امت نفت ر یق دردنکیم یقت سعیدر حق یعنی، کردندمی

 نم
ً
اطاعت  بستهچشم، دگفتنیم ایران به ههر چ روزهان آ بگوییمم یناتویواقعا

  م؛یکردیم
ً
ی بین از تضادها ، مسئوالن ایرانین بودیمابیهم ف ییهامرافعه و دعوا واقعا

 بردنیاستفاده م ا،کیو آمر ا و تضاد اروپاکیو آمر سیانگل
ً
ابن و  ن شاهیتضاد ب د. ضمنا

اماًل ک ، منافع نفت عربستاندداشتن یهم منافع هاآنباالخره  هم در میان بود؛ سعود

ما  د.نداشتن ایرانمثل  یکتابحساباصاًل  رگید هاآن یعنی .بود ابن سعودار یدر اخت

 .میداشت مجلس و ییوزارت دارا ظاهربهحداقل 

نبود  جوریاین یعنی د.خواست نفوذ هم داشته باشیم رانیا دوران آنقت یدر حق

محرمانه هم  چیزهایجاها به ما  یلیخ .مینکیاش اطاعت مم همهینکحس  که

انجام  و میرفتیما م یول ودانجام بش ددوست نداشتن هاآمریکاییه ک دگفتنیم

، ینفت یهایمپانکا سر ی ؛دربیفتیم با عراق دعالقه نداشتن هااین گاهی. میدادیم

م ینکیر مکهم ف یادوره یکدر  ود.ن بشانفت گر  دعالقه نداشتن یادوره کیدر  هااین

بود  یحالت وجود داشت، مسائل این همه یعنی ود.ن شانفت گر  داماًل عالقه داشتنک

ا ین قضایخ عالقه داشتم، دنبال ایه به تارکخصوص من ه. بدنست بفهماتویه آدم مک

قسم دادند که وارد م یافسر شد وقتیشدم. یاست نمیاصاًل وارد س هرچند .رفتمیم

وارد  .میندام قسم این یروران رفت، یه شاه از اک یسیاست نشویم و تا انقالب اسالم

م. نکب یضد مردم هایخدمتیخوشم وه بر کم نبودهم  یآدم یول مشدینماست یس

 یرویبه نو  مگرفتشغل باالتر هم  ،مندامران یدر اقالب نا از بعدل هم ین دلیبه هم

 .مدادم، ادامه نستاتویه مک یتا روز و بعد هم جنگ شد .مردکخدمت  ییایدر
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ً
برای ما  یحفاظت یهایسخنرانآمدند و یاز واحد ضداطالعات مدر ارتش معموال

 کسب اطالعات توسط بلو کشتر در مورد حفاظت در مقابل یب .نددداانجام می

د با یه نباکشد یبه افسرها بخشنامه م ی. حتزدندرایمان حرف میست بیمونک

 یبا مستشار د افسریدنیدیم اگر یعنی .دیتماس داشته باش، یتیاز هر مل ،هایخارج

 هااینبا  یکارچهه آقا تو ک دگرفتنیم ااش ر قهید، نکیم وآمدرفتا یمعاشرت اد یز

 باریک خودشو گداستان ی. آقامیتماس داشته باش هایبا خارج میحق نداشت ؟یدار

تو  .میمده بودآ سیاز انگل یسیانگل یناوها با سته ادمی که به من گفت ار  ایهخاطر

 ؟ینکیاتبه مکها میچرا با خارج یبه من گفت و یمدآ

 یبا دخترها د ورفتنیم .دن بودناجو اندار م، درجهیروایناو بم تا یرفتیموقتی 

 هااینادامه داشت. به  شاناتباتکبعد هم م د.شدنیدوست م ییاکیو آمر یسیانگل

 یرو دفعهیک فتگمی ))د(( یآقاآمد ولی یادم نمیمن . دینکن اار ر کن یم آقا اگفتیم

 کین دوره یا ؟ینکیاتبه مکم یخارج یه چرا با دخترکم اهگفت او از ناوها به یکی

و نقش  یستیونالیناسنقش قت یدر حق یول ،ا وجود داشتین قضایه اکبود  یارهود

ها یسیخواست انگلینم انشدل افسرها تمام .اد بودیز بسیار ییایدر یروین ییگرایمل

رستان ی، دبیو نهضت مل تر مصدقکد  دورهه در کهم  . مادنجا نفوذ داشته باشنیا

 در آن  ی وجودمن حس تویشتر ای، باد داشتمی تمام قضایا را بهم و یرفتیم
ً
بود. اصوال

د یباا ر  ییگرایمل البته د.رنوایگرا بار بیمل یلیخ اها ر یارتشردند کیم یدوره سع

تمام  بزنهکی خواستیم دلمانما  یداشت ول اف خودش ر یتعار گراییملی .ردکف یتعر

 ود.نش حریفمانهم  یسکم و یباش فارسخلیج

به  در همان موقع هم ما راالبته  .هن بودیمو  خدا، شاهاصطالح به ام یدئولوژیا

اعتقاد مذهبی وجود نداشته ه کنبود  جوریاین یعنی؛ ددادنید قسم میقرآن مج

اعتقادات مذهبی و  هااین همهه کد ینیبید، میناخویه مکا ر  . خاطرات علمباشد

ارت امام رضا هم ی، اما زدردنکیم یر اسالمیغ و بد یارهاکگاهی د. داشتن شیعی
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هم  جورهمین د.ن نداشتنامین و اید اصالً  هااین بگوییمه کنبود  جوریایند. رفتنیم

 دخواستنیم کهوقتی خصوصبه نبودند. فرمانبهگوشدربست  هاآمریکاییدر مقابل 

ها یسیه انگلک دنستنادیمشد. یم ییهامقاومت، دننک روشن ار  فارسخلیجف یلکت

داد ین اجازه نممالیشاها اصاًل وضع یسیانگل د.نیآیمرون یب فارسخلیجاز  ددارن

 دولت ،میدانشجو بود یتره، وقکجنگ  دورهدر  گسترش بدهند. ار  شانناو داری رگید

 وزیرنخستِملن ک، مزسوئبعد از حمله به . شدحمله بود، بعد به سوئز  سرکار دنیا

 قدیم امپراتورین آ ردیگ .بد شد بسیار انگلیس شورک وملن کمدولت  یوضع مادشد، 

 د.مدنآیمرون یبو  دردنکیه میتخل ار  مستعمرات قدیم . همهدنبودن

. دانشجوهای میرفتیم کپار د یها به ، اغلبمیدانشجو بود لندن در وقتی

 یکی ان ر اشاول و آخر همهآمدند و یم ،خواندندیکه آنجا درس مها پوستاهیس

همه  ؟دیور ینمرون یت ما بکاز مملشما  چرا هک ددادنیم فحششان به د.ردنکیم

 یبرا. میردکیتعجب مه آنجا بود ک یانیب ین آزادیاز ا .میدادیگوش م وم یرفتیم

 یدوستهنین حس می، اکه آمدیم ناوگان یم. تویده بودیندزها ین چیاز ا کهاین

 هرجایی ار  رانیخواست پرچم ایم دلمانهمه  وجود داشت.همه بین  یستیونالیناس

 .میبود خواندهدرسخارج  در ،ییایروی درین یما افسرها کهاینل یبه دل .میهن بدانش

لنج  کی ر. اگددوست داشتنما را  یلیخ .میداشت یخوب یلیرفتار خ یمردم محل با

 کمک یشتکآن به  و میستادیامید، هخوایم کمک یلیبه دلم که یدیدیم یریگیماه

 ان ر امیهاقات مهندسوا یم. گاهیدادیخواست، میم موتورروغنم. اگر یردکیم

 که خیلیوه یسبد م کیهم ها چارهین بآ. دردنکیدرست م ان ر ام موتورشیفرستادیم

 .ددادنیه میهد به ما ن بوداارز 

 
ً
 و سیم انگلیبود رفتهه کم یبود یآدم یسر کی .مینبود سرکوبگر یروهایمثل ن واقعا

  .میده بودید ار آنجا  یهایآزاد
ً
هنوز  یعنی، دبدبخت بودن فارسخلیج درملت هم واقعا

عالقه به ما  یلیخ و به همین دلیل میردکیم کمک هااینما به  درنتیجه .دهم هستن
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، است در اضطرار یسک یشتکه اگر کم ینستادین ماخودم فیوظا واصاًل جز د. داشتن

 ییایروی دریدر نه کبود  ییهادرس و یهیبد یزهایچ هااینم. ینک کمک او د بهیبا

 ینده بوداخو، رانیا ییایروی دریس و بعد هم نیانگل
ً
به  کمک وظایفمان از یکیم. اصوال

 ،بودض یمر قرار داشت یا در اضطرار یسک اگر بود. شکستگانکشتیا یشدگان غرق

م، یشدیاده میر پیزاج یتود یبا ؛میفرستادیم برای کمک به فرد بیمارناو را  ترکد 

 به بچه ورفت یم ناترمکد 
َ
 نهها گ

َ
 را ارهاکن یا و مامرسوم بود  یچیزهاییک .دادیم 3نهگ

  .میردکیم
ً
باب شده  یلیخ یادر دوره که داشتیم مردم یاریبه نام  یابرنامه کیاصوال

طبق  م ویرفته بودیپذ ییایدری رویدر نن قضیه را یامد. آیم خوشمان هم خیلی ما .بود

 م.یرفتیمجلو آن 

از این رابطه  د.دوست دارن یلیخ ار  ییایدر یرویفارس، نجیل مردم خلین دلیبه هم

ادار یدر زمان از قبل از رضاشاه دورهاز توانم بگویم یمو  وجود دارد ن همکنوا تاقدیم 

 در ندریبا
ً
ه ک یلیما 02. از است یالمللنیشغل ب کی یانوردیشروع شد. اصوال

 .ستین یسکمال  رگیا دیدر .دیوشیم یالمللنیب یها، وارد آبییآیمتر طرفاین

 منطقه و میویگیمفالت قاره  آن ه بهکا یسطح درف و کر ید و معادن زیعوا غیرازبه

 لیما 71 ه برای ایرانقطاین ن د.ف مختلف دار یتعار همآنه ک یاقتصاد یانحصار

م یناتویم و دندهیبه ما م یریگیه حقوق ماهک یینجاهاآو  کر جاسیز . مناطقاست

مطرح  ن دورهآدر  هااینتمام  شود.ان محسوب میحقوق خودم وجز  ،مینک یریگیماه

معادن گاز  و ین پارس جنوبیهم .شدیموفصل و حلره کمذا با عراقبود و داشت 

ها یفش معلوم شد. قطریلکت زمانن ادر هم ،میکیشر در آن ه اکنون ما و قطرک یبزرگ

 .میهست ارکهنوز اول  و ما دبرنیمنفت و گاز را  ددارن است که ن سالیچند نکنوا

 شیافزا ار  برداشتشان دنناه بتوک دناهبست رگیقرارداد بزرگ د کیها یقطراطالع دارم 

 یدر ا د،نهبد
ً
 م.یبجنبد یبا ن مورد واقعا

                                                           
بخش خارجی است. التیامکننده، تب بر، ضد عفونت، ضد انگل و یک نوع گیاه دارویی از تیره روناسیان، مقوی، هضم -0

 درگذشته کاربرد دارویی فراوانی داشت.
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 .نبود هابرخورد با آن ما وظیفه یم، ولیخوردیبرمها یقاچاقچ هم به اوقات یگاه

 به ما دستور  .بود یژاندارمر یادر ساحلک وظیفه هادستگیری قاچاقچی
ً
اساسا

این اجازه را  یلیاوقات به دال  یگاه یول ،دینکار قاچاق دخالت نک اصاًل در ددادنیم

 اها ر لنج از یبعضد، بودن ضرغام پوره دنبال ک یان دورهاهم مثالً  دادند.می

تلف  ار  وقتماننبود،  یز مهمیچ راگ و میخوردیبرم به قاچاق ناگهان .میگشتیم

 اسلحه بود اگر یول رفتیم میردکیولش م .میگار برداریارتن سکدو م تا یردکینم

 کی ییایدر یدزد یدم ولیند ییایدزد در فارسخلیج در روزهاکردیم. آن برخورد می

د ها مجبورنیشتکنجا آ است،تنگه  جاهایی .ندهنوز هم هست ،است یالمللنیمبحث ب

 د.نور یم به این نقاط پر از بار یهایشتک یادیتعداد ز مشخصی بگذرند و منطقهاز 

 برند. مقولۀو می کنندمیه یتخل ا، بارش ر درنیگیم اها ر یشتک دنور یم دزدان دریایی

 است. مرسوم یلیخ در این مناطق ییایدر یدزد

در  های بسیاریگزارشهاست. با این دزدی مقابلهمسئول  ییایدر یمنیا کمیته

 دررسد. به دست ما میها یشتکه یمسلحانه عل یو دزد ییایدر یات دزدیمورد عمل

. و ببینید دینکدا یپ ار  هان گزارشید ایناتویم مشخص با شماره خاصی هایتیسا

 ییایدر یرویسازمان ن و ها به سازمان مللدولت منتشر شده است.مرتب  هااین همه

چه ه ک دفهمنیو همه مشود یپخش مت یسا یها تون گزارشیا د.ننکیگزارش م

توسط  یالعملسکشده و چه ع ییایدر یدزد ییچه جاها است، کخطرنا ییجاها

ون ینوانسک ،خوردیبه درد ما مشتر یبه ک ییزهای. چاست گرفتهانجام یدولت ساحل

 است. ییایدر یدزدمقابله با  آموزش، V.T.S یآموزش

 در هستیم؛ ربند در گاهی .ددار دو سه حالت زندگی دریایی 
ً
 سومیکبندر  معموال

ا یدرروی  .دننامیم یشتک یروساحل  افسرنگهباننگهبان و  عنوانبه ،کارکنان

 ماندکشتی می درداریم که بندر  افسرنگهبان
ً
 دوسومباشد،  یاگر بندر خارج. معموال

 به کشتیشب  02ساعت همه باید  یبنادر خارج در. البته روندیم یمرخص به افراد
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 شب یول دننکیهم م انضباطیبی اوقاتبعضی. دبرگردن
ً
، ندمانبرون ید بینبا هامعموال

 بنابراین؛ مینیبب ابندر ر  نجایاشب یکم یخواهیمه ک درنیاجازه بگ د ونیایب کهاینمگر 

 ساعت یتقر
ً
 در بایدصبح  د.خوابنیم های خودشانکابین در و دنیآیهمه مشب  02با

 یبرا ایایم رفته یبندرآموزش به  هدور  کی برای ای های اصلی بپردازیم.ار ک به بندر

 یفاتیتشر بازه باشیم رفت هم نامهم عنوانبه . اگرایمرفته هیمن بدانش اپرچم ر  کهاین

 ، باید آماده بمانیم.ودر ید و مآییمهمان م ،هست

 ار  یشتک چهارناوگروه بودم،  فرماندهمن  ؛میرفت یی به بحرینهایشتکبا  دفعهیک

 برای ینار یا یسرک یه فردا ک گفت نافسر ارشد به م عنوانبهر یسف بردم.ن یبحربه 

 حدود یک جمعیتی در هکم یدید ،میبلند شد زود صبح .آیندیم شما یشتکد یبازد

م یده بودید تدارک یصندوق پپس پنجفقط اند. صف بسته برای بازدید کشتی لومتریک

؟ دنیآیم که هستند یسانکچه  هااین یمر افتادکبعد تازه به ف .میهبد هااینه به ک

باور  .میبست ار  یشتک یرونیب یخالصه دور درها د.ذارنگبمب ن یشتکروی  وقتیک

ها دور چارهیب یجورهمین د ومدنآ، ندنکیطواف مدور حرم  کهاینمثل  هاایند ینک

، دننکب اار ر کن یتا هم دها منتظر بودنساعت .رفتندبیرون  درن آو از  دگشتنناو  نیا

 د.دوست داشتن ار  رانیا قدراین

 قدراین یعنی است. طورنیم همیوبر  اگر . حاال همافتادقبل از انقالب  اتفاقن یا

 شتریب اشیدوستوطن، احساسات از کشورخارج  دردوست دارند. آدم  را ایران

 یجنگ یشتکوقتی با  است. ادیز یلیخ ینی، بحردیوبر  امارات اگر به نکنوا شود.می

 معروفقولبهه ک ددوست دارن .دنیآیهمه م هااینم، یرویم یا دوبی ، قطربه بحرین

 یم و قدرتیداشت کموش .میبود سمبلشان ما م.یهست یرانیه ما هم اکنشان بدهند 

ها آن بادر این کشورها اوقات  ی. گاهبردندکه کشورهای منطقه از آن حساب می یمبود

 یهاآدم .دپولدارن یسر کیم، یدر امارات دار ینار یدو سه جور ا د.ردنکیم یبدرفتار

ارگرها کارگرند. کهم  یسر کیهستند.  در این کشورها پولدارفراد اتر و کد  ،مهندس
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 یلیر هم خیسف .دمدنآارگرها کن یاشتر یبدر این بازدید  .ستیاد خوب نیز وضعشان

 یلیمارستان خیب کید یر و خورشیشن زمان آ. دنیببو ناو را د یایه بکخواست یدلش م

 یتقر .مثل حاال نبود یدوبآن زمان  .داشتدر امارات  یخوب
ً
 کوچک ک منطقۀیبا

 بندرلنگهبه  0۴۴2 یهادر سالگفت یم ،ردکیف میاز افسرها تعر یکیبود. بیابانی 

 د.نکیبه من نگاه م و نشسته ،چمباتمه زده ایمغازه جلوینفر  کیدم ید رفتم.

ح به یبرای تفرست. ا یخ دوبین شی؟ استیکن یا ینادیم گفتصاحب مغازه به من 

 د.نه داشتناو الر خ رازیش در ،هاکشور  این یاز پولدارها یاریبس .دیآیم بندرلنگه

. هنوز دنور یهنوز هم م ،شمال درفتنین ماشدسته کیراز و یش درفتنیها مناتابست

 د.ها هستنیها و قطرینیما بحر یهاستیتور بیشتر هم

ن اتیشتک ددار  یبستگ البته. باید انجام شود یازمرهرو یهاکار ا یدر در یشتک روی

  یجنگ یشتک باشد. یجنگ ای یتجارت
ً
به نقطه  یکاز  یادوره شکل بها یدر رویمعموال

 ن حال ادر هم ود.ر یم رگید نقطه
ً
ار کیب نیروهایش را ،دنکین میتمر یسر کی حتما

و  میهست باهم یشتکدو  وقتی ود.ر ین سر مام، حوصلهمیه باشکار کیب د.ذار گینم

م. ینکیم 3گزارش دادن نیتمرشروع به م، یوبر  جلو باهمصاف  راه یک است در رقرا

بعد  .مینکی، گزارش مدزنین مامیه براک یتا شعاع ار  تیوضع ه ورادار تمام صحن روی

م ینابد و مینک ترادیز ار  مانگسترششعاع ه کم یریگیفاصله ماز هم م، ینکیپالت م

 گوییممیم و یهدیم اها ر یشتک نقطهم به هم یسی. با بچه وضعیتی داردن اماطراف

و  جورهمین کشتی یکیآنست، ا قدراینسرعتش  ود.ر یمفالن راه  د بهدار  یشتکن یا

 .آخرالی

 روی آب یشتکدو  وقتی هکاست  یناتین تمریترینات، عادیتمر جوراینن یبنابرا

 یوهاکا خیلی واضح جوانافسرهای  انجام دهند. دنناتویم د،ننکیت مکحر  باهم

کنند. سرعت را از توی همان محاسبه می کنند.و تجربه کسب می دننیبیم ار  یرادار

                                                           
0- Reporting. 
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انجام  خودکار اارها ر کن یا همهه کست ا یدیجد دستگاه . آرپوندآرپو دار ناوها  نکنوا

، یم مثلث سرعت نسبیگفتیمثلث مبه این  م،یدیشکیمثلث م یدستما  دهد.می

 ینات اضطراریتمر هااین یول ودشیوتر انجام میامپکتوسط آرپو و  حاالارها کن یا همه

 عده یک جزبه د.دار  اخودش ر  روش جاری ایدر رویصبح  .میددایمدائم انجام  بود که

 د.نودار بشیب هشت صبح باید همه ،دنور بخواب  و باید برای دناداده ینگهبان که

 روی
ً
 م.یروآیمن یپائ اغروب آفتاب هم پرچم ر  م،یدار یکوچکا صبحگاه یدر معموال

. در غروب میروآیمن یپائ او پرچم ر  میناخویدعا م م.یکنبرگزار می یکوچکمراسم  کی

 
ً
روی  و دیآیپرچم از پاشنه درم .دهوا باش توی رانیپرچم ام یگذارینمآفتاب معموال

قسمت  و پاشنه یبندر رو در رود.یمل کد  یا رویدردر پرچم  طورکلیبه. ودر یمل کد 

 .میبریمهشت صبح باال  و دوباره میروآیمن یپائ اها پرچم ر شب یول ،است ییانتها

استاندارد روزمره  برنامه کی نگام سفر دریاییه .میگفتین میروت اصطالحبه ان ر یا

 یجنگ یهایشتکا یدر روی است. نیمعوقت شام  و ا وقت ناهاریدر رویم. یداشت

 ییهاکآدم کی. دننکیا مینات آدم به دریتمر یگاه د.ننکینات مختلف میتمر

 .مدآیمن یپائق یزد و قایدور م یشتکبالفاصله  ،میانداختیما یتوی درم، یداشت

ا ین آدم به درین تمرین بود؛ ایتمر یکاینم. یبردیمباال  و میگرفتیم را از آب هااین

  ادواتو  کموش ،توپخانه یهانیتمرهم داشتیم.  ینشانن آتشیبود. تمر
ً
معموال

و توپخانه  سهمیه کی، کموش سهمیه کی یآموزش برنامه یرو .بود شدهریزیبرنامه

 .میداشت ییایردریز بمب یک سهمیۀ

آمد، یم یکد پزشینکفرض  مثالً م. یردکیم یشوخکمی  باهم ناوها یروگاهی 

درست  یامپ کی یشتکمخابرات  یرو دفعهیک. ایدیبا یدرروی ه با ما کشد یمأمور م

دستور . بیندازیدلنگر  و دیبروباید ، است مدهآره وبا یدر فالن جز میگفتیم .میردکیم

 دنیبب دنکنه بیمعا ودد، بر شواده یپاست شم یشتک یه روک کد فالن پزشییبفرما

 منطقه کی یتو ودنداشت بر  یچ آمادگیهکه  تجربهبیاین پزشک ا نه؟ ی است درست
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ن یاز ا خیلی آمد.ای به وجود میبامزه بسیار وضعیت و شدبرآشفته می ،ییوبا

از آب  باریکوقت  هرچنددر دریا وجود دارد که  عمقیکممناطق  .کردیممیها یشوخ

 ایتالیو ا سیاز انگله ک یدیجد ی، افسرهایمگفتمی کبنبل یک آنبه  آید،بیرون می

 د:گفتنیم هاآن به د ومدنآیمبقیه ، درفتنیم یانوردین دریاول وقتی برای ،دمدنآیم

به ز بود. یقد نصف م کالً بنک بل کی این؟ حاال دیهخوایم کبن لبیکن در یزم شما

 اگر د.نهدین میزم به افسران جدید کبن لبیکدر گفتند می ییایدر یروین یافسرها

 کردندند و درخواست مینوشتیم یگزارش دافر ان ی. ایدسیگزارش بنو کی دیهخوایم

و رفت یم یپل فرمانده این درخواست بهخالصه . دنذار گبن یزم سهمیه در نامشان را

ن دوران آد یفهمیبعد م ست.چی کبن لبیکم یگفتیم او ، بهیانوردیآخر در

ل آبنک سو لبدر این مدت دائم در مورد زمین روی کی م.یاهذاشتگسرش سربه

 بود. هاهمینما هم  یسرگرم ،میردکیها مین شوخیاز ا یلیخ پرسیدند.می

پله داشت.  هایشتک بازی کرد.فوتبال  روی آن شدینمبود،  کوچکما  یهایشتک

 خودم
ً
آن  از و میآمدیباال مها پله از .میردکیمعرشه  یرودن یدوبه  ن شروعامعموال

 یورزش این. زدیمو روی عرشه دور می میگشتیباز دومرتبه برم .میرفتیمن یپائ طرف

 ایستاد.می یشتکا آرام بود، یاگر در دادیم. گاهیکه روی کشتی انجام می بود

 فارسخلیج یهاوسهک. میردکیشنا م د ودنیپریم د.بپرنتوی آب  کارکنانم یگفتیم

 یتووسه کم. البته ینداشتحملۀ کوسه  وقتهیچه کاد بود یز قدرآن یند. ماههست ریس

 ندیببخون  راگ ،خطری نداردا یدر یهاآب در یو اروندرود، خطر هست ول ارونک

م، یفرستادیم غواص زیرآب شهیهم، که کوسه زده باشد مینداشت ار  یسک. یدآیم

شنا  دریا در هابچهبنابراین ؛ دنهوسه بدکخطر  هکم ینداشتگزارشی  وقتهیچ

گو یو م یماه ی همیغذاهای در وعده ا بود.یدرروی  ما حاتین تفری. ادردنکیم

شه جنوب یمن هم. ردار ندایخاوجنوب  .بودهم ار شمال یشه وجود داشت. خاویهم

یا  در جنوب شهیهم .ز آموزش بودکشمال مر  ،شمال نبودم وقتهیچردم، کخدمت 

 .ستاد ناوگان بودم درا یها یشتک یرو
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  .میردکیمزندگی و کار  یاضیناو ردر به هر شکل مدتی 
ً
ناوگان در آن زمان اصوال

عمق آب  فارسخلیجدر د ینادیه مک طورهمین کرد.کارهای دفاعی می فارسخلیج

 یلیخ ییایدر یهان در جنگی، استفاده از مباشد مکه عمق آب ک درجایی است. مک

 ییایدر یرویل نین دلیبه هم د؛ننکاستفاده ب دنناتویم اها ر نیانواع م است. متداول

در  ، دفاعییایدر یرویت نیز و تقویتجه یهااز جنبه یکیه کمعتقد بود هنگام ن آدر 

 یکیه کم یگرفت هاآمریکاییاز  مین جمع کن ین تعدادیبنابرا است. نیمقابل جنگ م

ن دو تا یا فقط یول ،میا آوردکیاز امر را یچسیرهو  . ریاضیبود یاضیر همین ناو

 هااین داشتیم.مرغ یو س سکر ک ،شهباز ،هم به نام شاهرخ رگید یتا چهار ؛دنبودن

 هرسال طورکلیبه د.بودن یچسیرهو  یاضیتر از ربزرگ یساحل هایکنجمعنیمهمه 

ها، یسیه انگلکبود  مان سنتویها در قالب پنین تمریاز ا یکی .مین داشتیتمر چند

 یول دمدنآیها هم مکتر  ندرتبه .کردنددر آن شرکت می هایستانکو پا هاآمریکایی

 د.فرستادنینم فارسخلیجبه  ان ر اشیشتک د.دنکر یماعزام  شتر غواصیب

 در سال  ینظام کمک ایرانی هایجمع کنن یتمام م طورکلیبه
ً
بود، البته بعدا

ل یتبد ینظام هایکمک و شور بهتر شدک یوضع اقتصاد ،نفتبا گران شدن  085۴

 از آمریکا ییایدر و ینیزم ،ییهوا یروین سه دوران بعدازاین شد.ا کید از آمریبه خر

تمام م. یردکینم افتیدر ینظام کمکقبل  صورتبه دند. دیگریخریم سالح

نو  کامالً  ه وساخته شدسفارشی  رانیبرای ام یه گرفتک مین جمع کنی شناورهای

غرب  ییایدر یرویمل نکم انوس هندیاق در ایران ییایدر یرویندوره  کیدر . بودند

، سیاست اتفاق افتاد تنامیوجنگ ه بعد از ک ،3سونکین نیرتکد اجرای بعد از  .بود

 .آمریکا تغییر کرد

                                                           
زایي که متحده سالح قاطع خود را در برخورد با حوادث بحراننیکسون، پس از نشستن بر کرسي ریاست جمهوري ایاالت -0

سافرت خود به کشورهاي آسیایي، در امریکا را به مخاطره افکنده بود، سیاست خارجي منطقي قرار داد. نیکسون به هنگام م

م در پایگاه نظامي امریکا در جزیره گوام از اقیانوس آرام طي سخناني، راهبرد نوین سیاست خارجي خود را  0878ژوئیه  27

 با عناوین دکترین نیکسون، دکترین نیکسون ـ کیسینجر، نظریه مشارکت ملي و یا نظریه 
ً
مطرح کرد. این راهبرد، اصطالحا
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حضور  یا در مناطقکیمرآه ارتش کشد  یریگجهینت طوراین بر طبق این رویۀ جدید

 کمک پیمانهمبه کشور  ،و آموزش دورادوراسلحه با تأمین  ؛ فقطدفعال نداشته باش

، رانیسهم ا در این میان د.نکدفاع  منافع آمریکان منطقه از اهم بازو سرد نکب

ها و یشتکما با  حضور هکد شن یقرار بر ا .بود انوس هندیاق یتا حدودو  فارسخلیج

 3بشود.ا کیآمر ییایدر یروین بتواند جایگزینانوس هند، یدر اقتا حدودی  ییایردریز

  فارسخلیج و در منطقه  را   نقش ژاندارمی ایرانقرار بود  ،بعد از اعالم دکترین جدید

هم سفارش  ییایردریز جدی شد. و پررنگ ییایردریزبحث برای همین  .دبازی کن

 تا دنهبه ما بد شود و یهنه نوسازک آمریکایی یمعمول ییایردریسه ز یم. قرار شدداد

مطرح نبود،  فارسخلیج برای فقط زیردریاییالبته  .میریاد بگی ار  ییایردریهنر ز و علم

مسئلۀ اصلی دریاهای منطقه و  انوس هندیاق بر متحد آمریکا عنوانبه تسلط ایران

متر  0111 باالی م، بالفاصله عمقیبروه کشرق  طرفبه هرمز تنگهاز  .شدمحسوب می

                                                                                                                                              
. رعایت کلیه 0ترین مباني فکري و اصول این دکترین بر موارد ذیل استوار بود: مهم زیني موردبررسی قرارگرفته است.جایگ

هاي نظامي و اقتصادي پیشین با تمامی قراردادها و پیمانپیمان از سوي امریکا. بر این اساس، امریکا بهتعهدات کشورهاي هم

این اصل را در سخنراني خود در جزیره گوام مطرح کرد و سپس در گزارش سیاست هاي متحد، پایبند بود. نیکسون دولت

. تأمین پوشش اتمي براي متحدان یا کشوري که موجودیتش به منافع 2بر آن تأکید ورزید.  0851فوریه  09خارجي خود در 

عي براي متحدانش که ادامه حیات امریکا یك سپر دفا»گوید: حیاتي و امنیت امریکا بستگي دارد. نیکسون در این مورد مي

. کمك نظامي بر پایه ۴« اي ایجاد خواهد کرد.آنان براي امنیت امریکا و جهان مهم و ضروري است، در برابر یك حکومت هسته

ز شرط آنکه کشورهاي مورد تجاوز، مسئولیت اصلي دفاع را بپذیرند. این اصل اتعهدات قبلي براي رویارویي با هرگونه تجاوز، به

فارس ویژه خلیجترین اصول دکترین نیکسون بود که ساختار سیاست خارجي آینده امریکا را در مناطق مختلف جهان، بهمهم

هایي که با خطر روبرو هستند، کمك خواهد کرد و ابزار صراحت اعالم داشت که امریکا به دولتترسیم کرد. دکترین نیکسون به

 هند گذاشت.نظامي الزم را در اختیار آنان خوا

های بزرگ نفتی به بعد هر یک به شکلی درگیر مبارزه با کمپانی 0871سوم که از دهۀ  نفت در جهانکشورهای صاحب  -0

عنوان سالحی برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاسی درصدد استفاده از نفت به 0871در سپتامبر « اوپک»بودند، با تأسیس 

 ای افزایش داد. نیکسون نیز تحتسابقهصورت بیهای نفت را بهقیمت 0850و  085۴های سالبرآمدند؛ برای نمونه، اوپک در 

 فارس در پیشالمللی، سیاست جدیدی را در مورد خلیجو شرایط بین گذاری خارجی، افکار عمومی آمریکاتأثیر فرآیند سیاست

مشهور « دکترین نیکسون»ای بود و به های منطقهگرفت که مبتنی بر سپردن مسؤولیت حفظ ثبات و امنیت منطقه به دولت

تحقق نقش ژاندارمی منطقه بود و به  ویژه تحت تأثیر دکترین نیکسون، هدف سیاست خارجی ایرانشد. در این شرایط و به

از  0۴71همین علت به خرید بیشتر تسلیحات از آمریکا روی آورد. بنیاِن مقاله، تبیین تأثیرپذیری سیاست نفتی ایران در دهۀ 

 است.« روزنا»دکترین نیکسون با استفاده از مدل پیوستگی 
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 گاهی نقاط خاصی در، استمتر  011حدود  عمق بیشترین فارسخلیجدر . رودمی

به  و مینکرد  اهرمز ر  تنگه اینکه مجردبه یولرسد، می متر 021به عمق هرمز  تنگه

 ،های اقیانوسقسمت نآ در .شودیمهزار متر آب باالی ، عمق میسبر  کجنوب جاس

 هایییایردریقرار بود ز کهاین اضافهبه د؛نکعمل  دناتویخوب م یلیخ ییایردریز

 .دداشته باش ییهاوآمدرفتانوس هند هم یران در اقیا

ن یب یودعواجنگو  3فارظ جنگ مسئلهبود.  مطرح قایدر شاخ آفر یمسائل آن زمان

در ادامه وقتی درگیر این جریان داشت. هم  نیست چیمونکو  یست شورویمونک

 یهاستیمونک یفار حتظ جنگ درگویم. جنگ شدیم، بیشتر در موردش می

در  هامائوئیست و 1سرخ یهارمِخ  هم دورخاور  در کردند.نقش بازی میست هم یئمائو

                                                           
های تقالل ظفار شکل گرفت. این سازمان در ابتدا تحت تأثیر اندیشهباهدف اس 0872در سال  بخش ظفارجنبش آزادی -0

های ظفاری عالوه بر برد. چریکسعودی نیز سود می های نظامی عربستانگرایانه رهبران قبایل منطقه بود و از کمکملی

دو حادثه موجب  0875فار را نیز آزاد کنند. در هایی از ظحمالت خرابکارانه به ادارات دولتی و تأسیسات نفتی توانستند بخش

های روزه که دیدگاهها در این سازمان افزایش پیدا کند. اول شکست اعراب در جنگ ششگراها و ناصریستشد تا قدرت چپ

نیروهای انگلیسی )یمن جنوبی( با خروج  رادیکال را در تمام جهان عرب تقویت کرد و دیگری تشکیل جمهوری دمکراتیک یمن

سوی این ای که از صالله بهنیروهای شورشی بر بیشتر مناطق کوهستانی ظفار تسلط یافتند و تنها جاده 0878از عدن. تا سال 

های سنگینی چون تیربار دیده و مسلح به کالشنیکف و سالحخوبی آموزشها بهرفت را قطع کرده بودند. نیروهای آنمنطقه می

. م گراد بودند. در مقابل م 022و  00ام متری بمیلی 001اندازهای کاتیوشای متری، راکتمیلی 92های دوشکا، خمپاره

 از سالح سلطان عمان
ً
های بازمانده جنگ جهانی دوم تنها هزار نیرو در ظفار داشت که تجهیزات بسیار بدی داشته و عمدتا

ان فال تعویض شد. این هایشان با تفنگ خودکار افتفنگ 0879های گلنگدنی برخوردار بوده و تنها در سال مانند تفنگ

ها را ندیده طقه را در اختیار نداشتند و آموزش الزم برای نبرد با چریکهای این مننیروها حتی لباس و پوتین مناسب ناهمواری

بودند به همین دلیل فقط قادر به حفاظت از شهر صالله و نواحی اطراف آن بودند. سلطان قابوس پس از به قدرت رسیدن در 

های ن ظفار توانست حمایتگرا در منطقه در صورت موفقیت شورشیاهای چپبا گوشزد کردن خطر قوت گرفتن جنبش 0851

در ظفار برای مقابله با  ای را از کشورهای منطقه دریافت کند. عملیات نظامی ارتش شاهنشاهی ایراننظامی و مالی گسترده

، پادشاه گرا در این منطقه به درخواست سلطان قابوس، پادشاه عمان از محمدرضاشاه پهلویطلب چپهای جداییچریک

( واحدهای واکنش سریع ارتش شاهنشاهی ایران را 0۴72میالدی )پائیز  085۴در  وقت ایران انجام گرفت. محمدرضا پهلوی

و سرکوب فروند بالگرد به ظفار اعزام کرد. حضور نظامی ایران در تغییر وضعیت به سود پادشاهی عمان  21های مدرن و با سالح

 داند. شورش ظفار نقش داشت. از آن زمان سلطان قابوس بقای تخت و تاج خود را تا حد زیادی مدیون ایران می

 میالدی بر کشور کامبوج 0858تا  0857نام گروهی با تفکرات و ایدئولوژی مائوئیستی بود که از سال  ِخِمرهای ُسرخ -2

ها ای بود که در این سالگونهها بهکرد. این حکومت برآمده از حزب کمونیست کامبوج بود و روش حکومتی آنحکومت می

با  شد. رژیم ِخِمرهای ُسرخدرصد کل جمعیت کامبوج را شامل می 20میلیون نفر شد که  005عام کشی و قتلمنجر به نسل
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داری های سرمایهجنگیدند و منافع غرب و سیاستهای محلی میمناطقی با حکومت

 خطر  کشیدند.را به چالش می آمریکا
ً
از طرف  سویکست دوگانه بود، یمونکاصوال

 دگاهید روزهان آ. کردرا تهدید می داریسرمایهدنیای  یشورو از طرف دیگر ون یچ

 یبراگفت یسون مکیترین نکد . ودمقابله بش هااین هردوید با یه باکبود ن یآمریکا ا

د یبا ،مأمور بشود ییاکیآمر یروهایو ند فقط سرباز ینباتهدید کمونیست  با مقابله

شخص  یعنی، رانیدولت ا دورانن آدر در این جهت فعال شود. ن منطقه هما یروهاین

ن ی. به همدقدم باششیپ ،انوس هندیاق در زمینهن یدر اران یاه کداشت  دوست، شاه

  است. فارسخلیجران ژاندارم یا دگفتنیل میدل

 رینتکو شروع د  ا از لبنانکیامر ینینشبعد از عقب یخیتار کیاز  درهرصورت

هم  ییهوا یروین کهنحویبه ییهوا یرویو ن ییایدر یرویت نیتقو مسئلهسون، کین

به  .بود موردبحث د،بده ییپوشش هوا ییایدر یرویبه ندورتر  یاهایدر دربتواند 

، بندرعباسو  چابهار، بوشهر مثل بندری از شهرهای هرکدام د درینیبیل مین دلیهم

ه در کبود  ییهاگاهیپا بقیه غیرازبه هااین .میداشت ییهوا یروین یارکگاه شیپا کی

در جنوب درست  هاپایگاه این کردند.به شکل عمومی فعالیت میز و شرق کمر  ،غرب

ن یر اکن خاطر در فیبه هم .هندبد نیروی دریایی پوشش هبماها یبا هواپ تا ندشده بود

از  ار  ناو هواپیمابر قرار بود بگیرند؛ مابریناو هواپ کیهم  و ییایردریه هم زک دبودن

ن، آنار کو در  ییایدر یرویت نیتقو یهاقت جنبهیدر حق هااینم. یریها بگیسیانگل

 است. یمعنیب ییهوا یرویبدون ن ییایدر یرویقت نیچون در حق بود. ییهوا یروین

                                                                                                                                              
ای که گونهبا در دست گرفتن قدرت تغییرات شدیدی را در جامعه ایجاد کردند به سقوط کرد. ِخِمرهای ُسرخ حمله ارتش ویتنام

ها تمام مردم را به را تأسیس کردند. آن« دمکراتیک کامبوج»ها حکومت ای کاماًل کمونیستی و خودکفا ایجاد کنند. آنجامعه

شود که بیش کشتند. تخمین زده میدادند یا میاجباری در مزارع مجبور کردند و مظنونان را مورد شکنجه قرار می کار منظم و

 کردگان در کشور فرانسهتحصیل شده باشند. رهبران ِخِمرهای ُسرخاز دو میلیون نفر از اهالی کامبوج طی این دوره کوتاه کشته

تر بود که در سال شدهها پل پوت شناختهبودند و منش حزب کمونیست فرانسه را سرلوحه خود قرار داده بودند. از میان آن

 .درگذشت 0889
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ه ک ییهایشتک دارد. یمکار یبس سرعت کند،می حرکتوقتی از جایی  ییایدر یروین

 زل و یه با دک هاییآن ی، ولددارن یادیسرعت زد، ننکیت مکحر  یاهسته یرویبا ن

 گره هر گره است. 27 تا 21ن اشیاقتصاد یهاسرعت حداکثرد، ننکیت مکبخار حر 

 تا 21 بیش از با سرعتطور مداوم بهشناورهای دیزلی . استمتر  097۴ حدود ییایدر

 رفت.یمباال  یلیخسوخت  مصرفچون  ،رفتندنمیگره  27

 ،مابریناو هواپک ی، ییایردریم زیداشته باش ییایدر یروین درم یخواستیم آنچهپس 

م. یداشتروی آب  ییمانورهال کار یاوا. دینایه قرار بود بکبود  ییناوهان و رزمکناوش

 یگاه ستان وکپا یراچکدر  یگاه. این مانورها شدیم برگزارمانور سه دفعه  یا دو یسال

 .مبود ریاضی روبمین ناو فرمانده روزها شد. آنانجام می کخار  اطراف یهادر آب

 
ً
برای  باهم یسیانگل کنجمعن یم چهارو  یرانیا هایجمع کنن یبا گروه ممعموال

 کنیجمع ن یم جنبهه ک ردندکیم ینات معمولیتمر یسر کی .میرفتیممانور 

 گفتند.یم یکیتکنات تایتمر ،این تمرینات به .نداشت

 یسر کی. داشتیم کنیجمعن ینات میتمر کمی ،تمرینات تاکتیکی ازاینپس

 دنداآب انجام می روی یگذارعالمت
ً
 پنج یا چهار خاص، به طولانال ک کید. معموال

 یهانیانواع م ی این کانالتو. ندردکیم یگذارعالمترا  متر هزار عرضلومتر و یک

 هاکنجمعن ین می. اختندیریم ،یضربت یهانیو م یریتأث یهانی، میمشق

 قسمت خودشدر  روبمیند. هر شدنیم روبیمینانال کوارد  نوبتبه د ومدنآیم

حرکت  به خصوصیص داده شده بود، در حالت یتخص هااینه به ک یلییعنی آن مستط

ها را نیمو  رفتجلو میآن مسیر  یداد و تویرا به آب م روبیمین یهادستگاه .در کیم

 .ردکیم جمع

و  یرانیا ین ناوهایب یامسابقه کی .میشدیخوشحال م یلیخم یگرفتین میاگر م

 هشتب از کمر  گروه کیه کن بود یداستان ا .ن نبودیا فقط داستان ی، ولبود یسیانگل

 یمیار تک یک؛ دردنکیم کن پایاز م اا ر یقسمت از در کید یبا روبمینفروند  دهتا 
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 یخارج یخودش و با ناوها ین هر ناو با ناوهایب مسابقه کیبا  یمیار تکن یا یبود، ول

ها یسیها بهتر از انگلیرانیا جمع کنین یورد مکم ر ی. البته دوست داشتشدیتوأم م

، های دریاییمین. دبر یم یسکچه ه ک رقابت بود هم ناخودم فرماندهانن یب .دباش

ر قرار یوقتی تحت تأث تاشد بار تنظیم می نداز یک تا چه ک دداشتن ییهاکنتور کی

  ود.شمنفجر  گرفت،

د گذاشته بودن روی ششه ک آن مینی یی شش بار از روروبمینحاال اگر  برای مثال

مین فعال  لحظهیکبرای  ،ردکیمجاد یا صوت روی آن ای، فشار سیو مغناطشد یرد م

 وقتین یبنابرا .دادیرد و صدا مکیبود، فقط دود م یمشقمین . ردکیعمل م شد ومی

مانور  هبود. فرماند یمیار تکک یقت یدر حق ین جالب بود ولامیم، برایگرفتین میم

و در کدام  ین را روی چه ساعتیجا گذاشته و هر مکن گذاشته، یم نده چکدانست یم

گفت یرد و مکیم یک محاسباتید از روی آن رد شوند. یگذاشته، چند دفعه با بلوکی

 یناوگان تجارت .شد کپادرصد  هشت کسیدرصد با ر 82ن یدان مین میامثاًل ه، ک

 حساب همه را. داشت کسیهنوز ردرصد هشت  یشد، ولیرد م کانال نآاز  و مدآیم

 دادیم.بار انجام می سالی چندروبی را مین ناتیتمر . ایندردنکیم

ضد  یراندازیو ت کموش یراندازیتوپخانه، ت یراندازیت درفتنیتر مبزرگ یهایشتک

  .دادندانجام می ییایردریات ضد زیعمل و ناتیتمر جوراینو  ییهوا
ً
 بهوقتی بعدا

 یشد، باقیم تمامه کن مانورها یم. ایردکیم اارها ر کن یاما هم  م،یرفتتر بزرگ هایناو

 یبرای از آن دوران دارم. خاطرات مختلف .بود گشت زنی یانوردیما، در یانوردیدر

شف کو  جووجست برای نیا بحری ا قطری عربستان از طرف یخارج یهاتکشر  کهاین

ه کبود  یگشت باز یسرک یقت ین در حقیا دادیم؛وارد منطقه نشوند گشت مینفت 

 د،ندشیاز ما رد م ایبافاصلهه کم یدیدیتندرو م یهاقیقا بارها .نداشت یادیاثر ز

بود. معمول  اهگشت نیخب ا یم، ولیریبگ ار  هانآه کد یرسینم به حدی سرعت ما

 نشان درهرصورت یول بودیم مؤثر صد درصد بگوییمم یناه بتوکنبود  طورآنن یبنابرا
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 بود. نماییقدرت یک نوعخودش  ایراندادن پرچم 

 دوره یبرا .نبودم رانیر در ایات گرفتن جزایمن در عمل. باالخره مانورها گذشت

 برای گذراندیم.ا کیدر آمر را جمع کنین یم ی. دوره مقدماترفته بودم به انگلیس یعال

 دوره فرستادند.س یانگلبه  اما ر  بود ییایردریو ضد ز کموش توپخانهدوره  که یعال دوره

 رسته، یعال دورهن یا یط .شروع شد در انگلستان 0/0/0۴05در تاریخ ما  یعال

به پایان رسید.  29/02/0۴05 . این دوره در تاریخمیدیدیم ییایردریتوپخانه و ضد ز

 یمه دارک ییناوها تا باد یمانیماینجا هم  از دوره چند ماه بعددر طول دوره به ما گفتند 

 دورههمم. یبرد به انگلیس هم ان ر امن زن و بچهی. بنابراکنیم برگردیدیم یداریخر

 ناو وم یدیدیم
ً
 .میروایب را به ایران شدهخریداریهای هم قرار بود بعدا

 یبندر نظامن یب یعنیم، یگرفت 1موسزپورت کینزد 3نوپتمهتودر ساای خانه

ا آمده یبه دن رانیا هر دو دخترم مستقر شدیم. نوپتمهوتسا یبندر تجارتو  موسزپورت

اول شان یکیاین مدت  دررفتیم.  خانوادگی به انگلیس ،بودند ولی برای این مأموریت

 رده بودند.ک یسیرفت. تازه شروع به یادگرفتن انگلیستان مکود کو دیگری  ییابتدا

مدارس رفتم. می برای آموزش به مدارس نیروی دریایی انگلیس هرروز من هم

 دانشکده کیو نزد موسپورتز دوروبرشتر یس، بیانگل ییایدر یروین یجنگ یتخصص

معروف  مدرسه دارسمکی از این ی .مدییدیمدو مدرسه دوره  در هر .بود ییایدر

ه بعد از ک یسانکو چند نفر از  های قبلییادورههمچند نفر از  با بود. سیانگل ۀتوپخان

  ،دما آمده بودن
ً
دوره  ما هم با یکیافسر بلژ کیالبته  .میه بودنفر رفت حدود هشتجمعا

 دوباره در این دوره .میدید ییایردریضد ز دوره و میرفتن دوره یاطی  بعد از .دیدیم

 د.اضافه شدن ام عده به کی

ه ک ،اندازکموش یهانکناوش یرو ییایردریضد ز هدور  بعدازاینقرار بود بالفاصله 

  هاسپر وان یا اسم .می، برودگفتنیم سپروابه آن 
ً
 شدعوض رسید،  وقتی به ایرانبعدا

                                                           
0- southhampton 

2- portsmouth 
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از  یکی ها دوباره تغییر کرد.انقالب این نام از نام گرفت. بعد و فرامرز رستم ،زالو  سام

  دیگر  یتا سه   لی هنوزغرق شد و هاآمریکایی وسیلهبه یلیدر جنگ تحم هااین ناوشکن

 یلیاواخر جنگ تحم نسبالناو . شناورند روی آب ناوگان نیروی دریایی ارتش ایراندر 

 . در حال کار باشند و الوند سهند ،البرزهنوز  نمکیر مکف ؛غرق شد
ً
با  هادورهمعموال

ات مخصوص یاضیر کمی یشد. حتیشروع م یو نظر یمسائل تئور یسر کی

توپخانه و  یهواشناس چند واحددر طول دوره دادند. یاد میمحاسبات توپخانه به ما 

نترل آتش کستم یساول باید تدریس کردند.  ینترل آتش را به شکل نظرکستم یس کی

 یهابا دستگاه گی کارچگون و اضییرمحاسبات  طریقۀگذراندیم، می یتئور به شکل را

 .فراگرفتیم طی دوره هم را سیترومغناطکال

ا ی اشتیمدنهم  یمعمول مکانیکی وتریامپک یهنوز حت زمان برای محاسبات ریاضی آن

 یسر کی .تالیجید یوترهایامپکچه برسد به ،دادندیاد نمیحداقل به ما 

سرعت محاسبه را  هااینشد. یت داده مکه با دست حر کمکانیکی بود  یوترهایامپک

دشمن و سرعتش را به ما نشان  یمایا هواپی یشتکسمت  ،رادار ردند.کیاد میز یلیخ

در  م.ینکشان م محاصرهیتوانستیگرفت میرا م هااین مختصات داد. وقتی راداریم

ن دستگاه در یکردیم. اهمسو می نترل آتشکرا با دستگاه  مختصات دشمن گام بعدی

هوایی یا شناور دشمن محاسبه و  ، سرعت و راه شناور ما را با جنگندهیچنین مواقع

 توپ لولهم، ین جنگنده را با توپ بزنیا کهاین یه براکگفت یبالفاصله م .کرده میارائ

ن دستگاه یا را در تصیحاتی یک سرید ید باشد. البته بایو چه ارتفاعی با یدر چه سمت

 م.یدادیمقدار اصالح م یکآنبه  یعنیکردیم؛ وارد می

گویند. هر چه توپ یآید، شتاب گلوله میتوپ درم دهانهوقتی از  ،گلوله سرعتبه

لوله گرم و منبسط و  کهاینل یبه دل شود؛یمتر مکن شتاب یند، اکشتری بیب یراندازیت

 گشادتر م
ً
و مسائل دیگر هم ممکن  یخوردگ درنتیجهاین شتاب شود. یاصطالحا

ک اصالح یباید  کردیممیرها ه ک یتعداد گلولۀ توپ هرچندن یست کمتر شود. بنابراا

 طبق آن اصالح  یم وک جدول داشتی برای این کار م.یدادیم مختصات شلیکهم به 
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 م.یدادیباد م 3تصیحم باید یداشت یادیباد ز ،توپ کیبالست در ارتفاعم. اگر یردکیم

 برای مقابله با باد یاصالحات سیستم خود م،یدادیم د سمت باد و سرعت باد را یبا 

دوره  در اینرا  هااینن یداد. بنابراانجام می ،وجودمبرعکس وضعیت  ،مخالف یا موافق

 دادند.یاد میبه ما 

 داشتیم.ا ینترل از ساحل به درک یراندازیت کی ؛بود صورتدو  به هم یآموزش عمل

دند، بعد به سمت این هدف ثابت یشکیم یثابت ک هدفی و آمدندیم این وضعیتدر 

به آن  و آمدیمای بدون خلبان میک هواپیمرحلۀ بعدی در م. یردکیشلیک م

انواع و اقسام به  و فتیمر یما یدر به ارهاکن یا همهم. بعد از یردکیم یراندازیت

 های کوچک و بزرگیهدف م.یردکیم یراندازیت ثابت و متحرک یهاهدف

 شلیکدند و به این اهداف یشکین مکک اژدرافییا ش ککد یک ی مثالً  ،دندیشکیم

قرار ؛ میت هم داشتکیس کموش دوره یک .بود صورتن یابه  توپخانه دوره م.یردکیم

 م.یدیرا هم د یکموش این دوره .ناو ما بگذارند یرو ابود آن ر 

 
ً
شده انتخاب یافسرهاآمدند و به یدوره م در طول رانیا ینظام یهاوابستهمعموال

ه کافسر  یآمدند، ولیشتر میم بیدانشجو بودوقتی زدند. یسر مارشد نیروی دریایی 

م. یدرس بخوان . حواسمان بود کهمیمواظب خودمان بود معروفقولبهم خودمان یشد

درس  با نهایت اهتمام نیشد؛ بنابرایم برایمان بد میگرفتیبدی م نمرهاگر 

 هااین ،دوم شدم نفرتوپخانه  دورهنفر اول و در  ییایردریدوره ضد ز درم. یخواندیم

 دورهن یخوب شد. ا یلیام خ، نمرهییایردریات ضد زیبرایم خیلی خوب بود. در عمل

آن  یخواستند روبود که می ییهاسالحه در توپخانه طی کردیم، آموزش ک یتخصص

، سالح پنج کنچ مار یا 7/0ها توپ م نصب کنند. این سالحیه بوددیه خرک یچهار ناو

 ت بود.کیس ییضد هوا کو موش 01 کمار  تِل کبه نام مار  ییایردریضد ز

 نبود، حاال اصاًل از دور خارج یجالب خیلی کهم موش زمانهمان  موشک سی کت

                                                           
3 correction 
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ار کبود، خود  یتش دستیکردیم. هداتش مییون هدایزیا تلویشده است. باید با چشم 

از هوا  یفرانسو یهاکشد. البته موشکنترل می ییویراد ند.کهدف قفل  یه روکنبود 

ک ی ولی هااینبود.  یم داشت و ضد سطحیس هاآنه کوپترها بود کین توی هلیبه زم

سکان  .ردکیت مک، حر ییوین پالن رادیا انش درکسه کرنده داشت یگ ییویپالن راد

 یآتش را رو نشانداشت.  هم رفت. یک نشان آتشین، چپ و راست مییباال، پا

م، ینکار را بکن یم ایتوانستیون هم میزیتلو یم. تویداشتیدشمن نگه م یمایهواپ

ما یهواپ دررا  کم باید آتش موشیتوانستیه مک ییون ضربدر داشت. تا آنجایزیوسط تلو

ه کم یک نفر داشتیاد بود. یداشتیم. شانس اصابت البته زن ضربدر نگه مییوسط ا

م پز یخواستیم و میداشت یحساب یهانیوقتی تمر شهیزد. همیخوب م یلیخ

 که موشکن را داشت یخونسردی بود. هنر ا یلیم. جوان خیآوردیم، او را میبده

 رد.کیت میخوب و دقیق هدا یلیت را خکیس

ر در یله اشغال جزائمس ،رفته بودیم سیبه انگل تحویل ناو زال یه براکای در آن دوره

شده  یاسیوفصل سها حلشتر اینیه بکن بود یپیش آمد. نحوه اشغال ا فارسخلیج

خواستند با ما یتنب نمه در مورد ک؛ مسئله ُتنب مطرح بود فقط با شارجه یعنیبود؛ 

به  یک قراردادی یشده بود. در مورد ابوموسحل یایند وگرنه مسئلۀ ابوموسیراه ب

تنهایی، ه بهخ شارجیه در آنجا شکای امضاشده بود نامهده بود و موافقتیتوافق رس

دانم، این قرارداد ینمق یده داشته باشد. حاال دقکک پاسگاه و یک دهیاجازه داشت 

ک پاسگاه با پرچم شارجه یو  کوچکده کک دهیها در ابوموسی این یام، ولرا نخوانده

 شده بود.حل یحقی در این جزیره نداشت؛ پس مسئله ابوموس داشتند. امارات

اصاًل  کوچکهم بعد از مدتی حل شد. در تنب  کوچکو تنب  مسئله تنب بزرگ

وچک داشت. کپادگان  کی ند؛ در تنب بزرگ هم شارجهکاشغال ب یسکه کنبود  یزیچ

درگیر  ییایتفنگدار در یک سریآیند و آنجا با ین پادگان میبا هواناوها به ا زیمناو آرت

وپتر کیهل یردند، ولکا نیردند کتوپخانه  یراندازیدانم تیز هم نمیمشوند. ناو آرتمی
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رده کیم یبانیوپتر هم از ساحل پشتکیهل کهم همراهشان بوده است. بدون ش

نند، از همان کاده بیبرند تا پیروها را میکه هواناوها نروند؛ وقتییاست. به آنجا م

از ناوها و  یک سریشود، یم یراندازیکنند. وقتی تمی یراندازیپادگان شروع به ت

ها حدود هشت نفر شوند. از آنیشته مکنند. چند نفر کیم یراندازیوپترها هم تکیهل

 خ خزعلینوه ش شوند. ناخدا خزعلیشته مکدو سه نفر  انر یا ییایروی دریو از ن

رد در این عملیات درگیر شد ولی کمعروف که چند سال بعد سرطان زبان گرفت و فوت 

نامی بود. تخصص غواصی داشت. در خودش آسیبی ندید. افسر خیلی خوب و خوش

رد، این یگیات نشان سپه مین عملیدر ا این درگیری خوب عمل کرد. ناخدا خزعل

 بود. یخیلی مهم ینشان، نشان جنگ

ت من در این مدت بسیار خوب یم. موقعیدیرا د ییایردرین دوره ضد زیدرهرصورت ا

ک عده را آموزش بدهم. ناو یبروم و آنجا  دوره برای تحویل ناو زال بعدازاینبود. قرار بود 

لز در حال ساخت بود. در این کیسازی نتوسط کشتی سیانگل یسواحل غرب در زال

و ما را به ایران  پیش آمد بر سر کشتیرانی در اروند و عراق جریان اختالفات ایرانزمان 

ایران  بنابراین به ؛حرکت بدهیم اروندرود هایمان را دریشتکم یخواستیم فراخواندند.

 یاروندرود خط مرز بگوییم در اروند رانیکشتیبا  میخواستیقت میدر حق برگشتیم.

 اها اروندرود ر یسیانگل 082۴ا ی 0820مطابق قرارداد  ؛ستیعراق ن ق بهلتعماست و م

، بندر آبادان یروهروب از رود قسمتییک فقط دگفته بودن یعنی، داده بودندها یبه عراق

 ها رافقط این قسمت رانیا ترتیباینبه .تعلق دارد رانیا به، و خرمشهر ارونک

ها یاروندرود توسط عراق کارهایتمام مرز آبی خود داشته باشد. عنوانبهست ناتویم

 شد.عراق پایلوت می ها باید. برای حرکت کشتیشدیانجام م

 بود که یستمیت سولیپا د.ردنکیاستفاده نملوت یاین پا از یجنگ یالبته ناوها

توسط عوامل خودش  ،وندشیم یبندر خارج کیوارد  یتوق را هایشتککشور میزبان 

از  و این طرحاز  یجنگ یناوها ی، ولدبودن یراهنماها همه عراق د.نکیم ییراهنما
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 یتجارت یهایشتک ی، ولدنداشتن یارکن به ما یبنابرا ؛ندهست معافگرفتن راهنما 

، دبار داشتن و بصره خرمشهر بندرهای یبرا و آمدندیم شط العرب داخل کهوقتی

از دانشجو عده  کی ییایدر یروین تدریجبهرفت. یم همراهشان یعراق یراهنما

ه کم یدادیآموزش م ار  هاآن، دوستنیما پن دانشجوها هم به یسازمان بنادر گرفت، ا

 راهنما دننابتو
ً
 وند.ها بشیرانیا یبعدا

 02برج شروع شد.  ازاینجا 0۴05در سال  و عراق ایران دعوا و مرافعه درهرصورت

 عیدبه ایران فراخواندند اما ر تمام شد و 
ً
و با م یبلند شد خانوادهبا بود که  نوروز . دقیقا

 ییمسار رسایتآمدم. مرحوم  تکلیف به تهران تعیینبرای  ران برگشتیم.یما به ایهواپ

ک ینگه داشتند،  در تهران رام .داشتکمی  ییآشنا نو با م بود ییایدر یروین هفرماند

 یرویس اتاق جنگ نین رئیهم یبرا است؛ یخوب یاتین افسر عملیه اک دعده هم گفتن

هدایت  ،داشتع یوقا یسر کی روزههمهه ک اات اروندرود ر ینجا عملآ. شدم ییایدر

 باش بود.آمادهارتش در تمام غرب  کردیم.می
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روی یس اتاق جنگ نیبه عنوان رئ 0۴09در روزهای پس از تعطیالت نوروز سال 

بودم. محل ستاد  ییایروی دریآن روزها ناو سروان ن. به خدمت مشغول شدم ییایدر

آباد، در تقاطع خیابان شریعتی که به چهارراه قصر درست سر عباس ییایروی درین

 رکالب روزها حسنن آجا بود. معروف است، قرار داشت. تا چند سال قبل هم همین

 .کردکار می معاون در کنارش عنوانهم به حسین صدام بود. عراق جمهوررئیس

از  ارتشات ین عملیا در مدت م.یداشت ییبرخوردها عراقبا  اروندرود غرب و درشه یهم

ر کاتاق جنگ با لش در داشت. قرار کامل باشآماده در اروندرودتا  ردستانکشمال 

تماس  را به عهده داشت، اروندناوگان  یه فرماندهک اهواز و اتاق جنگ خرمشهر

 هفرماند انیباشنیمسار میت .مگرفتیم هاییگزارش هاآن ازدائم  و داشتمروزمره 

بعدازظهر  هفتساعت  هرروز .بودم ییایدر یرویو من افسر اتاق جنگ ن ینیزم یروین

 م.کردپیدا میحضور  ینیزم یرویاتاق جنگ ن در رفتم ویم ینیزم یرویستاد ن بهگزارش  کیبا 

 3ییسرهنگ سخاخیابان ، زمانن آسوم اسفند در خیابان  ینیزم یروین ستاد

گزارش روز  رفتم تا ینیزم یروینبه ستاد  بار نخستین یبراوقتی قرار داشت.  ،کنونی

مسار یت .آشنا شدم 1ی، سرهنگ فالحینیزم یرویس اتاق جنگ نیرئ بام، هبد ااول ر 

                                                           
در  0۴۴2مرداد  29درگذشته  -در کاشان 0287معروف به سرگرد محمود سخایی )زاده  سید محمود سخایی کاشانی -0

های نخست دهۀ سی کل شهربانی کرمان از جانب وی در سالو رئیس کرمان(، از یاران سرسخت دکتر محمد مصدق

های مرداد در شهر کرمان، به طرز فجیعی به قتل رسید و مثله شد. در نخستین سال 29خورشیدی بود. وی در جریان کودتای 

والی میدان توپخانه به یاد او )و با یک درجه ارتقا از واقع در ح خیابانی قدیمی در شهر تهران ایران 0۴75پس از انقالب 

 ( به نام خیابان سرهنگ سخایی نامیده شد.سرگردی به سرهنگی پس از قتل او به دست حامیان محمدرضا شاه پهلوی

آمد و وارد دبیرستان نظام شد. از مهرماه  شمسی به تهران 0۴20در طالقان متولد شد. سال  0۴01در سال  الله فالحیولی -2

با درجۀ ستوان دومی  0۴۴۴تحصیالت خود را ادامه داد پس از اخذ لیسانس در سال  در دانشکده افسری 0۴۴1سال 

، دوره پرسنل نظامی و سپس 0۴۴0و  0۴۴8های زرهی اهواز آغاز به کار کرد. وی در سال 82التحصیل شد و در لشکر فارغ

دن دوره فرماندهی و ستاد به دانشکده فرماندهی و ستاد جهت گذران 0۴09گذراند. در سال  دوره عالی آجودانی را در آمریکا
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 یدق ر شبه نایباشنیم
ً
 . همه به احترامششدیوارد اتاق م هشتساعت  رأسقا

ان نیروی زمینی آن کار  تمام نافرمانده گذاشتند.احترام نظامی میو  ددادنیخبردار م

من در آن اتاق  دون پایهتنها افسر  د.ر بودنک، همه سرلش0 و ۴و  2و  0ن کر  یعنی، زمان

نیروی اتاق جنگ  تسایر ،یسرهنگ دوم درجهبا هم  یمسار فالحیمرحوم ت .بودم

 ادی ا بهن ر اشیه اسامکند بود ر همگیسرهنگ دچند  البته .را به عهده داشت زمینی

 رانیاز شمال ا گزارش دادن البته .میدادیم ار  گزارشمانو م یرفتیم نوبتبه ندارم.

، ینیزم یروین سوم نکس ر یو رئ ییایدر یروین دوم نکس ر یاول رئ .شدیشروع م

مسار یت .دادمیممن گزارش قسمت اروندرود را بعد  د.دادنیم ان ر اشیهاگزارش

 .شدیم ماتمتا فردا شب داد و جلسه یم یدستورات هم نایباشنیم

 یتقر جلساتن یا
ً
 ی هم برقرارفیباش خفآماده شد. یک حالتبرگزار می هرروزبا

م یذارگینم دگفتنیها میعراق .ردکورت کاس ار  یتجارت یشتک کی ایران کهاینتا  .شد

 ییروی هوایو ن ییایروی دریتوسط ن یشتکن یاود. ش رداز اروندرود  یشتکن یا

 رونیب ا از اروندر  یشتکما هم  ردند،کن پیدا یراندازیت جرئتهم  هاآن ؛ورت شدکاس

 ینیزم یرویالبته ن جنگ شوند. د با ما واردنهه بخواکنبود  جوریاین زمانن آ م.یبرد

                                                                                                                                              
)دافوس( اعزام شد. او از شاگردان ممتاز این دانشکده بود و بعد از اتمام دوره برای آموزش در همین دانشکده دعوت شد. 

تا اواسط  0۴70دار شد. از سال عالوه بر تدریس، به مدت هشت سال مدیریت آموزش دانشکده فرماندهی و ستاد را نیز عهده

بس در آتش عنوان ناظر صلح سازمان مللشمسی با درجه سرهنگ دومی به همراه گروهی از افسران ایرانی به 0۴7۴سال 

 02هی و ستاد ادامه داد تا آنکه در پس از بازگشت، به کار تدریس در دانشکده فرماند ، به آن کشور اعزام شد. فالحیویتنام

عنوان معاون فرماندهی مرکز پیاده منتقل و به شمسی به درجه سرتیپی ارتقا یافت و در همان تاریخ به شیراز 0۴75مهرماه 

کمی بازنشست شد اما طولی نکشید که طی ح شیراز مشغول به کار شد. چندی پس از پیروزی انقالب اسالمی، سرتیپ فالحی

 به خدمت اعاده و به فرماندهی نیروی زمینی با موافقت شورای عالی انقالب اسالمی و با حکم دیگری از جانب سرلشکر قرنی

برگزیده شد. پس از عزل ابوالحسن  شمسی به ریاست ستاد مشترک ارتش 0۴79خرداد  28در تاریخ  منصوب شد. امیر فالحی

فرماندهی کل قوا امام خمینی )ره( اختیارات فرماندهی کل قوا را به وی تفویض  جمهوری اسالمی ایرانصدر اولین رئیسبنی

( بود. در هفتم )شکست حصر آبادان« االئمهثامن»زمان با عملیات در منطقه، هم الله فالحیولی کردند. آخرین حضور شهید

که هواپیمای حامل ایشان و شهید فکوری، شهید کالهدوز، نامجوی، پس از اتمام این عملیات و هنگامی 0۴71مهرماه سال 

گشت دچار سانحه شد و همراه با یاران خود به شهادت رزمندگان و مجروحان عملیات به تهران بازمی آرا و تعدادی ازجهان

 رسید.
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 .بود شدیدی تنش . میان دو کشورداشت ییهاتیفعال عراقردستان ک درع قطم نآدر  هم

با جالل  نکنوا که یزانبار مسعود بودند. پدر  رانیطرفدار ا، یزانبار  یردهاک

اسلحه و  او بههمکاری داشت و ایران ران یابا هستند،  ردهای عراقکدو رهبر  یطالبان

و رفت یمعراق  کداخل خاایران ارتش  ینیزم یروین توپخانه یحت .دادیم تجهیزات

ل کها مشیشه با بعثیردها همک طورکلیبه .دادیتوپخانه م آتش یبانیپشت هااینبه 

 یل پهلویبعد از جنگ دوم و زمان اوا البته، دبودن یسن ینید ازلحاظ هااین. دداشتن

ران یا در جانیان آذربایجردر  ارتش روس یتوق. میداشت مشکل کمی ردهاکن با اخودم

ردستان مستقل کومت ک، حرد در مهابادک رگیرهبر د کی و یزانبار  یبود، مال مصطف

ها مقابله یران با بعثیر چتر ایز یزانبار  یردهاکن دوره، آدر  یول ،دردنک ایجاد

 د.ردنکیم

ارشان کبه  یارکهم  یسکرفتند، یآمدند و میم در اروند ی بسیاریهایشتک

 هاآنم، یده بودیهایمان را چتوپ .جنگ بود جاهمهه ین ناحیجز اقت ینداشت. در حق

وجود  نیروی نظامی در مرزهای دو کشور گسترش .ده بودندیچ کهم توپ و تان

رفت. یدرم ییاز جا یریاوقات البته یک ت یگاه .شدنمیشلیک  یریداشت، اما ت

 اش در مرز عراقگستره که به اروندرود ینیروی زمین لشکر نیترکیلشکر اهواز، نزد

لشکر  .بود دادهدر مرز عراق گسترش  را هایشپیت کامل باشدر حالت آمادهبود، 

 باش بودند.اده سنندج هم در آمادهیرمانشاه و لشکر پک یزره

  .رفتمیم ینیروی زمیبه ستاد نشب  هر
ً
 یمسار فالحیرا مرحوم تمشغل  دقیقا

راه را روبه کارهایمان و مینشستیتنها م فالحی در ابتدا من و داشت. ینیروی زمین در

 پالت یرو این تغییرات را . فالحیدادمیم ورا به اروزانه اطالعات  .میردکیم

 نقشهآن  یرو .چسباندمیوار میبردم و به دیخودم را م پالتگذاشت، من هم یم

 انیباشنیمسار میت هشت شبکردیم. سر ساعت اطالعات را پیاده میت یوضعآخرین 

 مین باشیان. شدندقبل از او وارد می ،سرلشکر بودند ه همهکانش کار  یرؤسا .آمدیم
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شده  ناو سروان 0۴07بودم. سال  ناو سروانمن  در میان این افراد فقط و سپهبد بود

قۀ ی .بود بددهن بسیار نایباشنیمسار میت .از من ارشدتر بودند یلیخ هاآنبودم. 

 ی. در آن سن براآورمدرمید، پدرتان را ینکار را بکن یا اگرگفت یگرفت و میرا م هااین

گذارم و بهتان ین میآیم فالن جا میم میگفت: به شرافت سرباز باریکمن جالب بود. 

 .روی آن دیبرو گویمید، مینکساعت جمع ن 20ها را نیدهم؛ اگر میمهلت م

از سپهبد دو سه جا هم  ترساند. در خاطرات علمیم جوریاینرا  هااینخالصه 

ه ید توجیدیم چون دیشا بداخالقی باوجود. ه استدر ک ییهاصحبت باشیانمین

به من  وقتهیچگذاشت. یبه من احترام م یلین بود، خییام پادرجه کهاینهستم، با 

هر  دیبا کهاینل یبه دل .شدیخوب و درست انجام م یلیار ما خکرد. البته کن بددهنی

ار من گذاشته ین در اختیک ماشی ییمسار رسایرفتم، تیم شب به ستاد نیروی زمینی

 ،شدمی یخبر در طول شب گرداند. اگریبرم وبرد یممنزل  به رامها ه شبکبود 

 گرداند.یبرم ییایدر یرویبه اتاق جنگ ن دوباره مرا

م یگذاریگر نمید و اعالم کردند کهدادند  یاهیها اعالمیدر همین روزها عراق

در اروند  ندخواهیبگذرند. اگر م از اروند بدون اجازه عراق رانیا یتجارت یهایشتک

 ییبزنند. تا آنجاکشتی  رویرند و پرچم عراق را ید از ما راهنما بگیبا کشتیرانی کنند،

م. ینکورت کاسران یبا پرچم ا را نایسابن یباره ناو کن شد یآید، قرار بر ایادم میه ک

 ماهان رویهم یم. من مدتیداشت و ماهان وانیک ،مهران ،رانیت هایچهار ناوچه به نام

 یک سریو  یمتریلیم 01توپ  یکگفتند. فقط یم یُتن 97 یهاناوچه هاآنبودم، به 

 درنهایتاد نبود، یداشت. سرعتش هم ز ییایردریضد ز یهاو بمب ییایردریاژدر ضد ز

 رفت.یگره م 0۴، 02

م، یگفتیم یکه به او رمز عطایی یرمزیکی از افسران نیروی دریایی به نام خالصه 

داده شد؛  یخوب یپوشش خبر این اسکورت را هدایت کرد.ها ن ناوچهیاز ا یکی یرو

ها را نشان یهم عراق سوآنشود و یورت مکاس سیناابنه کون نشان دادند یزیتوی تلو
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زدند، شناورهای ما همه یاند؛ اگر مه پشت مسلسل، توپ و سالح ایستادهکدادند 

 یلیدی در این مورد وجود نداشت؛ چون در فاصلۀ خیچ تردیهشدند، اصاًل یغرق م

 عراقها به ساحل کردند. در اروندرود کشتیی به نیروهای عراقی حرکت میکینزد

هوا، باالی سر  یشلیک نداشتند. البته رو جرئت هرحالبهکنند. تر حرکت میکینزد

را  هاآن یدر حال پرواز بودند. گاه ناخودم ییروی هوایهای نجنگندهدائم  هااین

خواند. یاند که سرود مهم روی عرشه ایستاده بود. البته گفته یدادند. رمزینشان م

 کردند.پخش می یهنیم یون سرودهایزیتلو درنبود،  طوراین

رون یدر ب یبا رمز آخرسرورت تمام شد. کن اسید ایرس به بندر خرمشهر هک یرمز

شجاعانه حرف زد.  بسیار و ردکقشنگ صحبت  یلیردند. آنجا خکاروندرود مصاحبه 

ن ینند. اکهم نتوانستند ب یچ غلطیم و هیها را درآوردیه پدر عراقکرد کصحبت  یطور

هایش معروف دورههم نایو م رانیتوی ا سرعتبهخوب تمام شد.  یلیقضیه برای او خ

 هم او را انتخاب 
ً
 عنوانبهبشود. اول او را  ییایدر یرویه فرمانده نکردن کشد. بعدا

بازنشسته شدند،  ییمسار رساین تیمعاون بعدازاینکهفرمانده ناوگان انتخاب کردند و 

 همه یعنیجنوب، مترادف همان فرمانده ناوگان، شد.  ییایفرمانده مناطق در

را از فرماندهی  ییرسامسار یه تکدر اختیار او بود. بعد هم  عمان یایو در فارسخلیج

ک ی فرمانده جایگزین کردند. تیمسار رسایی عنوانبهبرداشتند، او را  ییایروی درین

 و به مجلس سنا رفت. سناتور شد بعدازآنسال 

و نه درگیری خاصی  دررفت ینه توپ ،بود در اروند ه عراقیات برای تنبین عملیا

 عراقیدآمیتهد معروفقولبهات یعمل کیگسترش و کیشد.
ً
در مقابل  ز بود. اصوال

ه کدم یشنیمان مینیروی زمین دوستان نیآمد. آنجا از همیوتاه مک ارتش ایران

د. نکیتوپخانه م یبانیها پشتیبارزان از و استعراق مستقر  کردستان درران یا توپخانه

قراردادی بین ایران و عراق منعقد شد. نیروهای ایرانی عقب  0857در سال  هابعد

 به آنردکوب کسر  شدتبهآمدند و صدام هم کردها را 
ً
قرارداد  وقتی ظلم شد. ها، واقعا
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 د.پناهنده شدنران یا د و بهنرفتنبه کردستان عراق ها یزانبار  رگیبسته شد، د 0857

رج ک در یزانبار  یسربازهاو  هایشانخانوادهو  سرانشانها، فرزندان، یبرای بارزان

جاد یار اککه برایشان این یبرا د.ندنام هاآنو  دن جا دادناشبه د.ردنکدرست  یکشهر 

 چون  د؛شدنمأمور  یاربانکبه شن اشبا زن و بچه هااین بقیهنند، ک
ً
وهستان کتوی اتفاقا

در  یوضع اقتصاد د.ردنکیم یاربانکهم خوب ش یلی، خدبودن یخوب یجنگجوها

ه کم یخواستیم هاییاربانک، شوداربان بشکرفت شینم یسکه کبود  یطور نار یا

استفاده  هااینن از یبنابرا .را شکار نکند وحشحیاتحیوانات ها و قوچ ،هاگوزنکسی 

از  اار ر کش .ددنیدیم ار  چیزهمه دورو از  دداشتن ینیزبیت یلیخ یهاچشم د.ردنکیم

 وقتی د.شده بودن یخوب یلیخ یهااربانکش د.دادنیص میتشخ فاصله زیاد

 د.ننکیار مک باعالقه یلیخ هااینم یدیدیم و میرفتیمار کش گاهی م،یبود بندرعباس

نجا آت به ین وضعیاشد. بیشتر می هرروز ما و عراق تنش بیناسکورت  بعدازاین

از  هاعراقی .مدآبه وجود  یحاتیتسل مسابقه کی .ت شدیتقو ارتشمان دائمه کد یرس

و  ییروی هوایاز ن طورکلیبهعراق  یولیم، گرفتیاسلحه م هاآمریکاییو ما از  سیهرو

، تمند نبودقدر  ناندچهنوز ما  ییایدر یروین .بردیحساب م ایرانارتش  ییایروی درین

ا ین اخودش شط العرب به از بصره د.نساخته بودن االقصر ر گاه امیهنوز پا هم هاآن

به نام  ییهاکموش رماکو  اوزا، دداشتن رماکو  اوزا یهاناوچهآمدند. یماروندرود ما 

 یبا سر جنگ ییهاکموش و ییایل دریم 02ها سکین استیاُبرد ه کداشت س کیاست

 کموش .ردکیپودر م ا، ناوچه ر خوردیم یابه هر ناوچه کی از آنی اگر هکبود  یقو

نست از اتویزود م یلیما خ ییهوا یرویاما ن؛ ی داشتادیز یجنگ مادهبود؛  یخوب

برد.  بینشانشد از یم دنیایبرون ینه بااز رودخ کهاینقبل از ید. ایبرب هااینپس 

 .دیچربمیزور ما  طورکلیبه .دنیآیه از پس ما برنمک دنستنادیمخودشان ن یبنابرا

این  در آمد.نجا آ به صدام هم، ره رفتیالجز سران اوپک بهنفرانس ک شاه به سرانجام

قت خط یدر حق قرارداداین د. بستن ار  0857و قرارداد  دردنک یروبوس باهم کنفرانس
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شط  نقطهن یترقیعم یعنیک و تال مشخص کرد.ران و عراق یمرز ا عنوانبه ار  کو تال

به  این قرارداد پایان یافت وتنش  درنتیجه؛ مرز دو کشور قرار دادند را ا اروندرودی العرب

  .ردکلغو شده اعالم  ار  0857، صدام قرارداد یلیبا شروع جنگ تحم .نفع ما شد
ً
ظاهرا

ن آر یززد  درهرصورت .ردک اغذ را نشان دادند و صدام قرارداد را پارهکک یون یزیتلو در

  .بودل نبسته یم یه معلوم بود از روکقرارداد 
ً
ه ک یصدام گفته بود روز شنیدیمبعدا

 عراق در  .رمیه انتقام بگکن بودم یر اکردم، در فکامضا  ار  0857قرارداد 
ً
ن دوره، آاصوال

 .با ما نداشت یخوباد یز میانه

مرا برای تحویل گرفتن  ن قرارداد بسته شد،یه اک زمانی ودوره تنش  بعدازاین باری

 یبرا بود که 0۴09ل سال یاوا انتخاب کردند. ناوهای سفارش داده شده در انگلیس

م، ناو یرفت حویلتاز زمان  قت زودتریدر حقم. یرفتس یانگل به ،و سام زال یآوردن ناوها

 یات و ناوبریعمل یافسر دوره کی سته ادمی .میل گرفتیتحو 07/7/08 در تاریخ ار 

حدود  ،. این دورهستین ماسابقه یتواصاًل نجا یه اکدم ید همان دوران در امخصوص ر 

و سمت  یناوبر یدوره طوالندر این مدت  برگزار شد. یانگلیس یامدرسه درماه  چهار

 ، این دورهبود در آن کمشتر  یاتیو عمل یکیتکتا یارهاک یادیمقدار ز کهدم ید ار 

اد یرفته بودیم که دریایی خیلی به درد من خورد.  یمانورها یبعدها در جنگ و تو

آمدیم. برای ناو به حساب می یدیلک یم. ما افسرهایت بدهکم چطور ناو را حر یبگیر

ات یروز افسر عمل 07ماه و  00سال و  کیات ناو بودم. در این دوره یمن افسر عمل

 یعنیبودم.  سال و پنج ماه فرمانده ناو زال کیو  عملیاتماه فرمانده  ُنهبودم. بعد 

ار کات بودم و یعملافسر ا بودم. یدر رویردم و کناو خدمت  یسال رو 01حدود  یزیچ

مند بودم، به ده بودم و خودم هم عالقهیخوبی د یهاادی داشتم. دورهیز یاتیعمل

 درنم و کناو خدمت  یردم روکیم یسع همیشهلحاظ وضعم بد نبود. ن یل از این دلیهم

 ات باشم.یقسمت عمل

 همراه با ار  یتجارت یهایشتکناوگان  چگونه فتیمر گاد یو سمت  یناوبر دوره طی
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  ممکن در این اسکورت. میببر ریگید یجابهاز جایی،  شدهحفاظتورت، در حالت کاس

د یتهد روی دریا همیشه ممکن است .پیش بیاید یناوگان تجارت یبرا ییدهایتهدبود 

 به ار  هاتهدید این ه باشد. در این دوره مقابله باوجود داشت ییایردریو ز ی، سطحییهوا

 .آموختیم را قیدق یناوبرو طی آن  و سمت بود یناوبر نام این دوره د.دادنیاد می ما

نقشه و در شب و  ید از روی، بامیشده باش یوارد بندر از قبل کهاینبدون  یحت یعنی

  .میبرون بندر آ به یجنگ یشتک کیو با  میهطرح بد مینستاتویم یکیتار
ً
معموال

خودشان بلد هستند  ،دنرفته باش بندریدفعه به  چند اگر یتجارت یشتک هایتانیاپک

 ازلحاظ بازهم یول د،افتیم زیادن اتفاق یا .درنیگیراهنما مهمواره  اما به بندر بروند

افتاد،  یاتفاق ره اگک درنیگین راهنما میبنابرا د.ننکحفاظت  ان ر اد خودشیبا یحقوق

 د.ر راهنما باشیتقص

 د.دادنیاد میق یدق یبه ما ناوبر عمقکم یهادر آبو سمت،  یناوبر دورهن یدر ا

 
ً
از  کهاینبدون در شب م یتا بتوان میردکیم ید طراحیو با هستند عمقکمبنادر معموال

 کیتکات و تایعمل یادین دوره مقدار زیادر . میوبش یبندر وارد ،میریبگ یکمک یسک

 حمله برعلیه یتجارت ی، حفاظت ناوهاییایردریز برعلیه یتجارت یحفاظت ناوهارای ب

دو افسر  دوره را با درنهایتو  داد دادنیبه ما  ار  هااین ؛ همۀبود یکموش حمله و ییهوا

 در طی کردیم.، یید عطایجمش یآقا و میر سجادی یآقا هایبه نام گرید یرانیا

د یجمش دومی ومهندس تر بزرگ عطایی م،یداشت یید عطایجمشدو  ییایروی درین

 یهاشکتان نفتیاپکقالب نا از بعدن اشیا .دیدیم یناوبر دورهبا من  کوچک ییعطا

 در حال حاضر .و رفترد کمنتقل ش کنفت یت ملکبه شر خودش را  ،شدبزرگ 

 ست.ین رانیا گویا دیگر جاست،کنم ادینم

 .میبرد ا هم با خودنواده ر اخ و مدتی روی دریا باشیم، برگردیم با ناو چون قرار بود

 به ما پ میر سجادی یآقا
ً
 جانآوقتی آورد. با خود  ااش ر نوادهااو هم خ .وستیهم بعدا

 داشت، مزایایی هماین مسئله  د.رفتنیو مدرسه م دتر شده بودنها بزرگبچه رفتیم،
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 ایمن  یهابچهه کدار بود خنده گرفتند توی هر شرایطی درس بخوانند.ها یاد میبچه

فرق  باهمن ان تا آسمیاز زمن دو جا یا ؛رفتندیمدرسه م بندرعباسدر ا ی سیانگل در

 وقتی ایران بعدازآن طرف، میفرستادیم یسیمدارس انگل ار  هاگاهی بچه .داشت

رفتند. یمبندرعباس های ها به مدرسهشدیم بچهبندرعباس ساکن می بودیم و در

بندرعباس  و سیستم اروپایی باید در مدارس هابا معلماز مدارس انگلیسی  دفعهیک

 هابچه .مدآیبدم نمن موضوع یاز ا .درده بودنکعادت  خواندند.درس می

 ،میه انعطاف داشته باشکم ی. عادت داشتدر داشتنیپذحالت انعطاف معروفقولبه

خودمان را  و میخوب لذت ببر یزندگ از یعنی .میریبپذ ار خوب  یزندگ و سخت یزندگ

 .میهسخت عادت بد یزندگبه 

و  مینکن محافظت اماز خودگونه ه در جنگ چک ددهیاد میبه ما  یآموزش ارتش 

ساحل  به یتوق د.یهو وا ند دینکها عادت یبه سخت باید م.ین ببریاز ب ادشمن ر 

 نجاآ ستمیسن یا. کردیمم، ورزش خوب مییرفتیرستوران خوب م به م،یدیرسیم

  اقسمت اول ر  یاست، ول ریگید جوریکحاال هم البته  .بود حاکم
ً
 د.نهدیاد می حتما

ان یم ؛ده استکن دانشیبهتردر نوشهر  رانیا ییایدر هدکدانش هم نم هنوزکیر مکف

 یت ملکشر  یحت شود.محسوب می نیآموزش بهتر ازلحاظ ینظام یهادهکدانش

 کهاین یبرا .دفرستیم ییایروی دریبه دانشکده ن ار  یانشش هم دانشجوکنفت

 داند.میخوب  یلیخ ار  ییایمسائل دراست.  یقیر ال یو مد وارد ین آدمارشیمد

 نجاآ دانشجویان نفت را و به همین دلیلش بوده کرعامل نفتیه مدک ستهامدت

 .شوندت یخوب ترب فرستند که خیلییم

د آموزش یبا هم هنوز .میل گرفتیتحو اناو ر  ،سمت یناوبربعد از اتمام دوره 

مدت  کی. شدانجام میناو  یرو یآموزش عملباید الس، ک درنه آموزش  یم ولیدیدیم

آشنا  وده ید به شکل تئوری ار  ناو نیاهای دوره د.دادنین مانش ام به اها ر دستگاه

چه  ادستگاه ر  که میدادیاد می هاآنن به اخودم د.دارها بلد نبودندرجه یم، ولیبود
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ن یا دارد. مختلف یناوبر یهادستگاه یسر کیناو  .دننکخاموش  و ور روشنط

ناو  .رسدو به رادار می ودشیم شروع هانماقطبانواع از  یناوبر یهادستگاه

، رادار یکیترونکال ینماقطب ،3وپکرسیاج ،یبرق ینما، قطبیسیمغناط ینماقطب

 هادستگاه با این .شتدا دایرکشن فایندر و مثل دی کانالیزاتور، لورن هاییو دستگاه

ن یا د.دهیم یستگاه ساحلیا کیاز  ییهاسمت به ما و بینیماطراف خودمان را می

خط  یانس باال روکفر  .ندهست بلندموج یهاانسکفر  یرو ،ها در خط راستسمت

 سمت هم از کیاگر ، میریگیم را یسمت کیم یخط هست یرو هستند، وقتی صاف

 است. موردنظرمحل  ،دردنکقطع  اگر ر یهمد هرجایی، میریبگطرف دیگر 

ها ین منحنیاهر جا  ،ددادنیم ییهایمنحن دریایی خاصی به ما یستگاه هایااز 

 هاستگاهیاز اهایی رهیدا .بود کنونی ناو ۀنقط مختصاترد، کمیقطع  اگر ر یهمد

از  و رگید یستگاهیاز ال یما 071، از یک ایستگاه لیما 071 فاصلهیک مثالً  ،زدیممی

 نقطهرد، کیقطع م اگر ر یهمد هر جا هارهین دایا ؛میزدیل میما 211 سوماه گستیا

 یا GPS حاال بام، یداشت یکیترونکال یل ناوبریوسا یسر کی زمانآن بود.  کنونی ناو

 ؛ستموجود ا GPS یهای تجارتیشتکروی  امروزه گیرد.این کار انجام میماهواره 

تمام  هااین. ستین چمایت جغرافیه موقعک ویدگی، قشنگ به ما ممیهبخوا هرلحظه

 ها روسد.ها هم داشتنالبته روس .وجود داشتا و غرب کیامر ییایدر یروین در

  ناخودش یاستم ماهوارهیها هم سیین اروپاکنوا د.داشتن ار  ن اخودش یاستم ماهوارهیس

 است. آمریکایی GPSمل کقت میه در حقک دننکیدرست م ار 

 .میدادیم ادی به نیروهای جدید ناخودم را یکیترونکال یناوبر یهادستگاهکار با 

آن  .میداشت یوتریامپکنترل آتش توپخانه ک یهادستگاه یسر کین بار هم یبرای اول

ه کار ما خوب ب یلیخآنالوگ نصب بود و  یوترهایامپک و زال سام یناوها یروزمان 

 یریردگ یهادستگاه همچنین .میدادیاد می ا به نیروهای جدید ناور  هااینآمد. می

                                                           
3 gyroscope 
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از پر ات یاتاق عمل .میدادیم آموزشدارها د به درجهیباکار کردن با آن را ه کم یداشت

ن انش هدفرمان بهرا ناو  اطرافل یما 71 تیوضع یی کههادستگاه ،بودها ن دستگاهیا

د ی، باددانل بیما 71از  شیدر شعاع برا  دریا وضعیت خواستیمکاپیتان اگر  .دادیم

با رادار  را مایل 71تا  ناو قشنگ یاز رو یفرستاد، ولیم ییمایا هواپی وپترکیهل

به هم  د.ردنکیتر معیوس ان ر ادمیهم د دپخش بودن در آب هکر گید یناوها. میگرفتیم

روی  ،دبودن یلیما 71 دره ک ییهایشتکت تمام یر وضعیتصو. میدادیم یاطالعات

 یچه راه و در یچه سرعتبا  هااین دانستیممی .مشخص بود عملیاتماناتاق  رادار

 .میشناختیم یتا حدودهم  ار  یخودشناورهای البته  .ستین چارشیمس و دنور یم

 شناوری اگر .دادین ماطرف نشیاز دشمن و ب ار  یه خودکم یداشت ییهادستگاه

ن یکار ا داشتیم کهدرحالی .است ه دشمنکم یردکیشه فرض مینبود، هم یخود

ار را توی موتورخانه کن یموتور هم هم رسته، میدادیاد میدارها به درجه را هادستگاه

به پرسنل  آب و ژنراتورها را یهاروغن و پمپ یها، پمپکنشیرینآبرد. موتور، کیم

شد، استادان  انجام گرفت و نیروی انسانی آماده هک هاکار این همهداد. یاد می جدید

 د.بردنا یما را به درمدت  کین بار یاول یانگلیسی برا

روی ین در بزرگ نکنوع ناوش کیقرار داشت. این ناو  نبردناوناوها ابتدا  بندیرتبهدر 

جرج  بیسمارک و م.یداشتمختلف  یو اقسام ناوها رزمناودر جنگ دوم  .بود ییایدر

. نبردناوها دداشتن ناوهای بزرگ هم هایژاپن ،بود یسیبزرگ انگل یناوها از پنجم،

 قرار داشتند مابریهواپ یبعد از نبردناوها، ناوهاد. داشتن یار بزرگیزره بس د وبودن یزره

در  یدر جنگ اول هم بود، ول یتعداد .بود شدهشروعساخت و استفاده از آن  ه تازهک

مابر، یهواپ یبعد از ناوها د.مابر بودنیهواپ یناوها هاایند. یامل رسکجنگ دوم به ت

 تربزرگناو  عرض، طول و شدمیتر شتر و بزرگیزات شما بیتجه ههر چ د.ناوها بودنرزم

 یتریزره قوهمینطور  .رفتیمباال متش یق درنتیجه ،شتر بودیبارتفاعش  و عمق و

 شود.اد یه سرعتش زک دذاشتنگیم یموتور قو روی آن .دنوه زود غرق نشک دداشتن
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 پالت کیسالح  یبراشد، چون ناو یمتر مکسالحش  شد،یم ترکوچکه ک جورهمین

 د.نکیت مکحر آب  یروه ک است نیا ینیزم فرمپالت . فرقش با دنکمیت که حر ک است 3فرم

پ وت کی ،آننه یدر قسمت جلو و س داشتند. طولمتر  011حدود  و سام ناو زال

قرار  میلیمتری ۴7ن کیامر ییضد هوا کیا پاشنه یدر قسمت پشت  و اینچی 7/0

 ،و در قسمت جلو در پاشنه ییایردریسالح ضد ز کیهای روی ناو سالح جزبهداشت. 

. دداشتنهم  لریکیس کموش کی، زیردریاییبه سالح  کینزد وت کیس کموش یک

، ییایردریات ضد زیعملهم نست اتویم . ناو زالددارن ییهانم چه سالحادینم نکنوا

 انجام دهد. ییهم ضد هوا و یسطحهم 

ز کمر به  بعد یم.زدا یبه در با زال ابتدا خودمان م،یل گرفتیناو را تحو بعدازاینکه

له کنار اسک تا م.یا بودیدر روی یروزشبانهسه ماه نجا آ. میرفت سیآموزش ناوگان انگل

م یرفتیبعد م .دیوبر ا یدر به ردیگساعت  کی دگفتنیم د ومدنآیم، شب میمدآیم

دوشنبه،  یعنیروز،  پنجن سه ماه یا در دادیم.انجام می ییایردریات ضد زیشبانه عمل

شنبه کیشنبه و  .میات داشتیشنبه، جمعه، پشت سر هم عملشنبه، چهارشنبه، پنجسه

روز شنبه صبح،  د.رفتنیم یمرخص به دسته دو، دندنامیم یشتک یدسته رو کی

 یشتکاز  و مدآیم، ز آموزشکمر  یسیانگل فرمانده .بودمیز یتم کامالً د یبا یشتک

 .ردکید میبازد

از  یعنی. دادینمره م هم چیزهمهبه و  مدآیم ،بود یسیادار انگلیدر کیفرمانده 

 .دادیپرچم، نمره م نحوه، یناچراغ نحوه، یشتکز بودن ی، تمیشتکوضع داخل 

، دمدنآیما یدر به هک ییهامعلم آمد.یم یشتک یهااز تمام رستهک گزارش ی یاهفته

فرمانده  و بهم یبردیم ها رااین گزارش همه د.نوشتنیم یتبک ار  ضعفمان یهانقطه

 را بگوید هاضعفنقطهو  دنکجمع  ان افسرها ر یه اکفرمانده هم مسئول بود  م.یدادیم

  ،میگشتیبرم  خسته  وقتی شد یم یگاه ند. تنبیهی در کار نبود ولینکحلش  دستور بدهدو 

                                                           
3 Platform.سکو ، 
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 د.یحق لنگر انداختن ندار دگفتنی، ممیرده بودکه ک ییل خطایبه دل

را از ما دریغ استراحت  یعنی. دیهانجام بد را نیتمرو این د رویب بارهباید دو

 کردند.می

 یهایشتکاز  یبا تعداد .داشتیم یاماًل حالت جنگکن سه ماه، یروز آخر ا07

 حمله دفعهیک .میرفتیما یبه در، دنجا تحت آموزش بودنآه ک یو خارج یسیانگل

را از مار کو  اوزارانداز کموش یهاناوچه .ردکیحمله م ییایردریا زیشد و یم ییهوا

 برد هایی باکموش اوزارمار و کنوع  ناو هک دانستیم. میدنه بوددادن انش قبل به ما

 شدهغرق ار  م، مایردکینم یراندازیت و شفک آن را لیم 02قبل از  ر، اگدندار  مشخص

 .ت بودین وضعیروز آخر هم ا 07خالصه  د.دادنیم یمنف نمره و دردنکیمحسوب م

 یملوان عاد بودند. یسیانگل ،دارهم درجه وهم افسر  ،هامعلم و یرانیها همه املوان

 هایمانکشتی در همه ،ادر ثابت داشتک ییایدر یرویم. نیدار بودهمه درجه نداشتیم،

 .دبودندار ا درجهیا افسر ی

دو تا  یکیه بودم، ک ییناوها یم. در دوران جنگ رویداشتسرباز  البته جنگدوران 

د یبا است. ناگر  ییایدر یروینآموزش  .ردکیم کمکنه اآشپزخ در مثالً  و مدآیسرباز م

 یگذارهیسرباز دو سال سرما کی اگر روی د.ینکت بیترب یاحرفهنیروی ادر ثابت و ک

 و ارتش د.ندار  ایدهیفا ارتش یبرا شود ومیدو سال خدمت، ترخیص از بعد  دینک

 نکمم ییایدر یات تفنگدارهایعمل یبرا د.ادر ثابت باشنکد یهمه با ییایدر یروین

ه ک دهم صرف ندار  ییایاوران درکت یبرا یحت ی، ولبشود از سرباز استفاده کرد است

م، یداشت هم بازجنگ سر در وضعیت استثنا است.جنگ  در زمان. البته یمروایسرباز ب

وقت  هاآنم و یگرفتیسنگر م یید جاهایچون با د.بودن هاآننار ک ییایدر یاورهاکت

 پشتشاناده یپ یهاگردان د.ردنکیحمله م د ورفتنید میبا د.نداشت اها ر ن حرفیا

 ییایروی مخصوص دریاورهای نکت ی، ولدگرفتنیم ار  ریزهاخاک یروآمدند و یم

 دادند.را انجام میات حمله یعمل درفتنیم
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 رانیا طرفبهم، یدید ار  و زال ن دو ناو سامیا یهاآموزش بعدازاینکه درهرصورت

م و از یرفتیمد یه باکم یسطح به سطح داشت یهاکموش یسر کیالبته  م.یبرگشت

ش ینجا آزماآلر بودند، باید یکیس یهاکن موشیاولچون  .میگرفتیل میتحو ایتالیا

 رانیا بهنزد خانواده خودشان  ازن و بچه ر  .میمدآ سین از انگلیبنابرا .کردیمیم

ت یسا کینجا آ م.یرفت ینیسارد و به میگرفت اها ر کا، موشیتالیم ایمدآ م.یفرستاد

رفع  این دو ناو را مشکالت م ویردکن یم و تمریانداخت کموش یسر کیبود،  کموش

 م.یآمدقا یاز دور آفر و میم و بعد راه افتادیردک

ات یمن افسر عمل .بود یناخدا آزاد ناو سام هفرماندو  ناو ناخدا پورزند کی هفرماند

فرمانده بعد ناو  هاول فرماندیک ناو  درکردم. همکاری می با ناخدا پورزند وبودم  زال

ن نفر ناو بودم، یمن سوم یعنی دارند. به عهدهرا  شناور دایته اتیبعد افسر عمل ودوم 

رد و توقع کی، اداره میاتیعمل ازنظر اات، ناو ر یه افسر عملک بودن یا تیواقع یول

داشت.  یدیلکنقش  افسر عملیات انجام دهد. خوبیبه دنابتو اار ر کن یه اکرفت یم

 یتمام بنادربه ه ک دت داده بودنیمأمور ما ، بهمیراه افتاد رانیبه سمت ا ایتالیاز ا یتوق

 ییرایپذ ام از ی ایرانسفرا .مینادو سه روز بم و میوبر  یمداشت یروابط خوب هاآنه با ک

 مهم .آمدبه استقبالمان میه کم یهم داشت یوابسته نظام کی، دردنکیم
ً
ن امعموال

نجا آ .بود یقشنگ یجا م،یآمد ایاسپانبه مثال  طوربهم. یبود کشور نآ ییایدر یروین

 یروین نامهم م ویآمد الطارقجبل به ازآنجابعد  .میا بودیاسپان ییایدر یروین نامهم

 .میشد شکمرا ییایدر یروین نامهم و میرفتا کازابالنکبه  ازآنجا .میبود سیانگل ییایدر

 م.یماند یو چند روز میآمد آنگوال و عاجساحل، سنگال به سپس

از ه کافتاده بود  ییهایدست شورشبه  یمدت یها بود، ولیپرتغال مستعمره آنگوال

از  ییهاپرچم سیانگل ییایروی دریاز نهنگام حرکت . دخواستنیاستقالل م پرتغال

 ار  آنگوالی هایبه ما پرچم شورش اشتباهبهها یسیانگلم. یها خریده بودتمام ملیت

طبق معمول  .میردکدعوت  ا به ناوها ر یپرتغاله فرماند سته ادمیبودند.  هفروخت
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پرچم  بردیم. برای همینپرچم آن کشور را باال می ،رانیا کنار پرچم رفتیمهرجایی می

ن یتا چشمش به ا یژنرال پرتغال .زده بودیم کنار پرچم ایران هم ار  ی آنگوالهایشورش

 ست.یچان یجرمتوجه شد  فرمانده. و از ناو بیرون رفت قهر برگشت باحالت پرچم افتاد

 «؟دیاهزد پرچمی است که روی ناو هچن یا» :گفت یپرتغال ین افسرهایاز اکی ی

ن یپائ اها ر یپرچم شورش .معذرت خواست هاآن بالفاصله رفت از ،فرمانده هول شد

ن هم وبسیل از ،میآمد ایتالیبه سمت اه ک سیاز انگل .میبردباال  ار  م و پرچم پرتغالیآورد

م. یبرد ا باالم. خالصه پرچم پرتغال ر یداشت را پرچم پرتغال بنابراین ،گذشته بودیم

 
ً
دست  به باره آنگوالم، دویبود راه افتاده به سمت آنگوال سیاز انگل وقتی دقیقا

 .ندبود کنترل این کشور را به دست گرفته هایشورش قبل از آن افتاده بود.ها یپرتغال

ر اوج آپارتاید به د یجنوب یقایآفرآن دوره . میرفت یجنوب یقایآفر به گوالآن از بعد

 با .بود ی حاکمدیشد یض نژادیتبع هاو سفیدپوست هاپوستسیاه برد. بینسر می

 در افریقای جنوبی د.دادنینم راهشاننما یسبه  د.ردنکیم بدرفتاریبسیار ها اهیس

 
ً
 یا نظامی یاز دوستان ارتشنسول ک کینجا هم آ د.ل داشتنکمش هاآنبا خیلی ظاهرا

روی ین .برگزار کردندما  یبرا چنانیآن یمهمان کی .ردکیم ییرایپذ یلیه خکم یداشت

 رانین دوره متحد اآچون  ،ردک ییرایپذ ام از خوب یلیخ هم یجنوب یقایآفر ییایدر

تمام  د.بردن جنگشاناتاق  به اما ر  یحت .گرفتیمنفت  ایراناز و  شدمحسوب می

شدند که  یقدر خودماناین .کردندرصد می ار  یتجارت یهایشتکا ی یجنگ یهایشتک

 یاگر حمله اتم یحت ما نشان دادند کهتأسیساتی را به  د.ن دادنانش ار ها قسمتتمام 

ن یه زمکداشتند  یدستگاه ند.نکار بک زیرزمینفا کسه هفته خود  ندستناتوی، مودبش

 با مته را زمینفاصله  زیرشد این دستگاه از اگر روی زمین خراب می رد.کیسوراخ م ار 

 .دادیمرون یمختلف ب یهاآنتنآنتن مخابرات و آمد و یمرون یب ،ردکیسوراخ م

فا، هوا کخود به صورت  انستتویو سه هفته م کردمیژن درست یسکه اک ییهادستگاه

 رده بودند.ک ینیبشیهمه را پ .تولید کنند
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 این ییایدر یروین انچون افسر  ؛بود سیر نفوذ انگلیز یجنوب یقایآفر زمانن آ

، نادو زب دمجبور بودناما ؛ دزدنیحرف م یسیانگل و دبودن یسیپ انگلیهمه ت کشور

از  یکی آفریقای جنوبی سفیدپوستان. فرابگیرندرا  یسیانگل زبانبومی آفریقایی و 

به  هااین کتمام مدار  .بود کینزد یبه هلند زبانشانن یاند، بنابرایهلند یهاملت

 هک هاییبرگهآوردند و یمناو  یرو هک مدارکی هم. شدثبت می و بومی یسیزبان انگل

اخبار  بود.ون یزیتلو دردار برای ما اخبارشان دوزبانه بود. نکته خنده میردکید پر میبا

بومی ن ابه زب را اخبار باریک و یسیانگل را به اخبار باریکشد. زبان پخش می به دو

ض یتبع اما است، به تصویب رسیده ناشیقانون اساس مسئله گویا در نیا گفتند.یم

 در این کشورکاماًل ها هم یلیئاسرا آن روزها این کشور حاکم بود.ی بر دیشد ینژاد

. میردکیدخالت نم مواردن یادر  و میاست نبودیس در هاوقتآن د.داشتنو حضور نفوذ 

 د.گذر یم هه چکم یاو بودکنجک فقط

مان از ند، همهنکیم به این شکل برخوردها اهیبا س هااینه کمد آین مابدم خیلی

 ناراحت بودیم. یض نژادیتبعاین 
ً
اه یپرسنل بندرعباسی داشتیم که س یک سری واقعا

 ددنیفهمیم راگمدارا کنند.  یرانیا پوستانسیاهبا ردند کیم یسع هااینچرده بودند، 

با را  خودشان قدراین یعنی د.ردنکیم یخواهمعذرت د ومدنآین شده، میما توه به

 دگفتنیم گذاشتند.احترام می ما هم یهااهیس به هک دنستنادیم کینزد رانیا

ن اه از گذشته خودمک دزدنیم ار  ین حرفاهم .دارند ییاینژاد آر ایرانی یهااهیس

قبول  ار  هاییایآساصاًل د. ستنین ییایو آس دفرق دارن هااین دگفتنیم .میزدیم

، دبودن یجنوب یقایه در آفرک ییهایو هند یگاندبا ، دینکنگاه خ یبه تار راگ د.نداشتن

مبارزات  یگاندنامیدند. میها ییایآس یعنی Asianرا  هاآند. داشتن یار بدیرفتار بس

 عنوانبهرا  اشاصلی شهرترد. کشروع  یجنوب یقایدر آفر جاهمان ار  ینژاد ضیتبع

ت و با مخالف و آمد بعد به هند ،معروف شدبه دست آورد و  جاهمانل مدافع یکک و ی

 شهرت جهانی یافت. ایستادگی در برابر استعمارگری انگلیس
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 روی دیم، چون بایندام یجنوب یقایآفردر  یمدت یمعمول یانوردیدر در یک

ه کم یردکیز میتم ار  یشتکر یز و کحوض خشدر م یرفتیم یعنی، میرفتیم کدا

 کردیم تامیهم نگاه  ابدنه ر  اید. بایدیبن یئپا سوختمانمصرف  و بهبود یابد سرعتمان

نگ هم یکدا یکآنجا بنابراین  ،ها نو بودیشتک؟ چون است م وضعش چطورینیبب

شکل ل یعب مستطکم یجا کی یتو یشتکداکینگ به این شکل بود که  .میردک

 ابعد در ر آورند. این محفظه را از آب بیرون می .شدیسطح ما همیبا در ،رفتیم

 ناورش ریز ترتیباینبه ست.شنیم کروی خر و  شداز آب خارج می یشتک. دنستبیم

 د.نردکیمز یو تمنگاه  ار 

 .خوب بودخیلی  سیانگل ییایدر یرویمثل ن آفریقای جنوبی هم ییایدر یروین

 د.دادن نشانمان ادن طال ر امع د وبردن د. ما راداشتن یاریبسدن اها معدپوستیسف

را  هاچارهیب کردند.می ارکدر این معادن ها پوستاهیس د،داشتنهم معدن الماس 

 ریگیاتاق د و به ردندکیملخت مادرزاد  ک اتاق؛یتوی ، دمدنآیمسرکار صبح  وقتی

 یدیگر راهرویاز  د ودنیپوشیار مکلباس  د.دادنین ماشبهلباس  یکدستند. در بیم

 اارها ر ک، لباس آمدندیمن اتاق یا ی، باز تودگشتنمیبر کهوقتیرفتند. یممعدن  به

لباس  تا درفتنیم یاتاق به د وشدنیرد م ی، از تونلدشدنی، لخت مادرزاد مدندنکیم

 د.نوبر خانه  د و بهبپوشن ان ر اخودش

 گاهی، شدمیهم  یدزد که مویبگاین را هم باید البته  د.بودن کو کمش کارگران به

برای این کار  یهمه جور آدمد. فروختنیم د وآوردنیناو ما الماس قاچاق م یتو

 وقتهیچکردیم. همیشه از خرید امتناع می .دپوستیسفو  پوستاهی، سآمدمی

ن موقع آم، ینجا قاچاق بخرآه کدرست نبود  پذیرفتیم.را نمی چنینیاینهای شنهادیپ

م، یهست ینار یما ا داشت. هاییوکتابحسابخودش  برای ییایدر یرویاصاًل ن

 باشد؛ دهیخر مخفیانه هم یکید ینم، شاادیحاال نم .دادیاجازه نم شرافتمان

 یتو یکی اگر .میها نبودن حرفیاصاًل دنبال ا ما یول اندخریدهنم وینم بگاتوینم
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 یزهایچآمدند و یمها یشتک یرو کسانی، برو. کم بزن به چایگفتی، مآمدیمن اناوم

اگر  دگفتنیم .فروختندیو این چیزها م ن، ساعتیون، دوربیزیتلومثل  یخاص

 کتدار  افراد نای د. بهیرواین نهم یگفتیم ؟ناتیم برایروایهست، ب د الماس همیهبخوا

  هااین گفتند.یم یشتک کننده
ً
 د.بودن حریففنهمهمعموال

 یجنگ یشتک در .پول داشتشه یهمه کم یصندوق مخصوص داشت کی یشتک در

م، یداشتدو نوع نامه  .مدآیم، بالفاصله پست میرفتیم یهر بندر .شه پول بودیهم

هم پست  و مدآیم نامه هایمانخانوادهبود. هم از  رانی، مسئول پست اهرت خارجوزا

 .آوردندمی ها و... از نیروی دریایی، دستورات، بخشنامهیپرسنل یهاو نامه یادار

 
ً
را ن او انبارم ییت مواد غذایم و وضعیتماس داشت به تهرانم یسیبا ب هرروزمعموال

تهران  ییایدر یرویستاد ن. دائم با اد بودیزبسیار  HFم یسیببرد م؛ یدادیگزارش م

 .تماس داشتیم

و رنده یگ کی. فتر گ اا ر کین امراتویو میراد کیبا  اکنونرد زیادی دارد. ب HF شبکۀ

م یسیو بپیام  کهداشت  یدرتمندق بسیار یهاها آنتنفرستنده .میفرستنده داشت یک

 یبندر بعد بهن امیشد، برایم ماداشت تم پولمان و میخواستیم یاگر پول .فرستادیم

 پول ما به که در صورت نیاز میداشتهم  یا وابسته نظامی کنسولگری د.ردنکیمحواله 

ن آبه  است. ن حواله شدهاتید، براینکفالن رجوع  کبانبه ه ک دگفتنیا میند دادیم

وجود ن بابت یاز ا یامسئلهاصاًل ن یبنابرا .میگرفتیمبه دالر  اپول ر و م یرفتی، مکبان

 را به کارکنان العادهفوقحقوق  داشتیم. العادهحقوق فوقهم پرداخت ناو  یرو. نداشت

 دادند.میبود، دالر ن الیر به یم ولیداشت هم ییایدر شتیمع ی. سختددادنیم دالر

چهارده  بندرعباس ن درم حقوقوقتی انقالب شد  بود.ن اتوم دالر هفت روزها آن

هم  او ،معلم بود همسرمداشتم.  ماهیانه دالر حقوق یعنی دو هزار ،دبون اتوم هزار

 یعنی، شدیم دالر هزار و پانصد همآنه ک .گرفتیمحقوق ن اتوم ده هزارحدود 

انقالب شد،  وقتی حالبااین. بوددالر  سه هزار و پانصددرآمد ماهیانه ما  رفتههمروی
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 بازرگان یآقا .ه به هم خوردک دنهن به من بدکوام مس کینه نداشتم. قرار بود اهنوز خ

ن وام اهزار توم سیصدتا  میگذاشت ماههسهن اتوم سی هزار .داد به ما یوام کیمد که آ

 0۴71سال خالصه  تا دادپدرم هم  یپول کی .ن بودااندازمپس کل پولن یا د.نهبد

 مکیناخدا  وقتی 0۴71تا سال  .میاهنشست ی آنه هنوز هم توکم یدیآپارتمان خر کی

انداز بود. چندان به فکر پس یملوان ییک زندگن امینه نداشتم. زندگابودم، هنوز خ

همسر و م، یدیپوشیم، خوب لباس میردکیخوب خرج میم. نبودروز مبادا  یردن براک

 از بعد .اشتباه بود روش نیا ی، ولدردنکید میخر د ورفتنین جاها میبهتر فرزندانم

ا ش ر هایمرغتخم تمامو  دنکر کف جوریایند یشه نبایه آدم همکم یدیقالب، فهمنا

 د.ز یسبد بر کی یتو نباید

 و بعد به بندر یجنوب یقایاز بنادر آفر دیگر یکیبه  یجنوب یقایاز آفر م...یگذرب

هنگام  م.یآمد بندرعباس ییایگاه دریپا به راستیکبسا از مونم. یرفتا ینک یَبسامون

فات یو تشرله برایمان گارد کاس یرو ،0/7/0۴70در تاریخ  ورود به بندرعباس

روی  برای پیشواز و فرمانده ناوگان ییایروی درین منطقهگذاشتند. استاندار، فرمانده 

 یآمده بودند؛ بعد از چند سخنران به بندرگاه هم کارکنان هایخانواده. ناو آمدند

ن یاولجزو ردند. ک برداریفیلممراسم  نشد. از تمام ای اسکله بندرعباس باالخره ناو وارد

وقتی س شده بود. یتازه تأسپایگاه  . اینشدیم بندرگاه وارد اینه کم یبود ییهایشتک

د یجد یهاخانه هم در پایگاه. برگزار کردند یمهمان یک سریمستقر شدیم برایمان 

سازمانی که به افسران و های خانه تمام. دنه دادنان خامبه همهساخته بودند و 

 دو .میفرستاد یبه مرخص ار  هااز نیرو دسته کی .بود یخال و نوسازداران دادند، درجه

و  خانوادهبروند و  یروز به مرخص 21 یا 07قرار بود  اول م. دستهینگه داشت ا همر  دسته

 سوم دستهبعد  و دوم دسته تا آمدندمی ناو یرو دسته اول باید بعد. دناور یرا ب انشهیاثاث

افسران هرکدام از گذاشتم. سوم  دستها مجردها ر  وند.بر  برای انتقال زندگی به مرخصی

و  میبرداشت ام زن و بچه ر یخالصه رفت .گذاشتم سوم دسته در را ددار مجرد بودندرجه
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 برای ، بعددبودن خواندهدرس سیانگلابتدا ما  یهاه بچهکنجا بود یحاال بامزه ا .میآورد

 ار  درسشان آمدند و بندرعباس به درنهایتو  تهران ته بودندرفیک مدت تحصیل  ادامه

 د.ردنکشروع 

وی دریا گشت تدائم  3زیمو آرت زال ،ناو سام. میرفتیما یان به درکماکما هم 

  زدند.می
ً
ن ین سنگکناوش کی زمیآرت .شدم زیمآرت ناو فرمانده یوتاهکمدت بعدا

 1السکلن ناو َبتِ یگر داشت؛ به ایک اسم دی از رسیدن به ایران قبل ،بود دومدست

ن داشت. ین. چهار لوله توپ سنگیسنگ یهابا توپ ین رزمکناوش یعنیگفتند، یم

دیگر از  نکنوا. دبودن کسب یهانکناوش و زال سامم. یز بر آن گذاشتمیما نام آرت یول

هنگام خارج شدن از  د.ناهفروخت ار  هایشآهن و خردکرده رده خارج شده است. آن را

مدم، بعد آ رونیب ییایروی دریاز ن نم وقتیکیر مکف .نبودم ییایدر یروین درر گیدرده 

مسار یمسار محتاج و تیت .از رده خارج شده بود، 5۴یا  0۴52 سال دراز جنگ 

 آن را فروختند. یشمخان

 دنیا به دو کردم.روی آب خدمت می، 0۴7۴ تا سال خالصه با ناو زال
ً
 در آن دوره اصوال

 طرف، مثل هند و... مثل عراقشورها ک یسر کیشرق و غرب تقسیم شده بود.  کبلو 

ها از روس ااش ر عماًل اسلحه یبود، ول رمتعهدهایگروه غ والبته هند جز  ،دبودن یشورو

 اها ر یهندها روسشد،  شکر آب یو شورو نین چیب بعدازاینکه ویژهبه .گرفتیم

 کینزدها ینیبه چ هاآمریکایی د.ستنیها باینیدر مقابل چبتوانند  تا دردنکیت میتقو

با  ،نیسفر به چ هنگامسون کین .ردکت فرق یوضعاصاًل سون کیزمان ن یعنی، بودند

 در آن دوره د.م دهیتعم ان روابط ر ینست اارد و توکبرقرار دوستانه ها روابط ینیچ

                                                           
آرتمیز یك زن فینیقي و فرمانده نیروي دریایي خشایار شاه بود. این زن دریانورد بسیار خوبي بود و باعث اعتالی ناوگان  -0

فارس آمد و تعداد زیادي ناوهاي جنگي کوچك ساخت که از اقیانوس هند به دریاي . آرتمیز به خلیجدریایی هخامنشی شد

ها جنگیدند. آرتمیز در این جنگ فرمانده سرخ رفتند و بعد از کانال سوئز که زمان داریوش ساخته بودند عبور کردند و با یوناني

ها وجود که تیمسار رسایي نوشته، همه این« سال بر روي دریاها 2711»ها، نیروی دریایي ایران بود. در کتاب دریانوردي ایراني

 دارد. )راوی(

2- Battle class 
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 نظریهقت دو یدر حق ومد آبه وجود  مائوتسه تونگو  خروشچفن یب یاختالفات

 و گفتندیم تجدیدنظرطلب هاچینیبه  هاروس رواج پیدا کرد. در جهان یستیمونک

 د.نداشتن باهم یخوب روابط خیلی

 در آن دوره 
ً
تجاوز ایران قصد  این بود کهزدند، یم رانیه به اک یاز اتهامات یکیاصوال

شد، یفروخته م به ایران یااسلحه اگرن یبنابراها را دارد. همسایه کشورهای به

د؟ یدار در منطقه ی؟ شما چه نقشستیان چی؟ جراست چه خبر دگفتنیها میهند

 دردنکیاحساس خطر م ؟دیخریم سالح همهاینه کد ینکفا یا یچه نقش خواهیدمی

 حرف میو 
ً
ا ی، دمدنآیم بندرعباس به هایشانکشتیوقتی با  .زدنددر این مورد علنا

 F14 یمایهواپشما  دردنکیسؤال م افسرهایشان، میرفتیم یبمبئ بهما وقتی 

د؟ با یهخوایم هچ یبرا .دیمابر بخریهواپ هید ناوخوایم میدی؟ شنکارچه دیهخوایم

 د؟یرسین نماد؟ چرا به اقتصادتیچقدر پول دار رد؟ مگید بجنگیهخوایم کدام کشور

ه قصد تجاوز به کم یگفتیم هم مامد. آیش میپ رایشانببود که  ییهاسؤالاین 

 هاآنم. ینکن دفاع کشورماه از کست ان یا یم، برایخریم ههر چ ،میندار ار  یسک

چ یم قصد تجاوز به هیگفتیم .ته شده بودکید یلیخ جوابمانو ما  دردنکیم یسؤاالت

 برای هاایند و یاهردک اارها ر کن یا فارسخلیج دره ک دگفتنیم. میندار ار  یشورک

این جزایر  هایسیانگل .ه استبود ایران ق بهلتعمهمواره ر یجزا آنم یگفتی؟ مستیچ

ه چرا کها وجود داشت ن صحبتیخالصه ا د.ناهپس داد و حاال درده بودنکغصب  را

 روشن بود یها، دقپلماتید و استمدارهایس ازنظر ید؟ ولینکیرو میت نیشما تقو
ً
ه کقا

اسلحه  به عراق ی؟ چرا شوروستی؟ نقش هند چستیچ فارسخلیج درنقش ما 

به هند اسلحه  ی؟ چرا شورودنهدیاسلحه م یجنوب منیها به ینی؟ چرا چددهیم

ما  یاستمدارهایه سکبود  یانین جری؟ و اددهیستان اسلحه مکا به پاکیمرآ؟ ددهیم

 د.نستنادیم
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 فصل ششم

 فارسخلیجهای بر آب

  گاه بندرعباسیپا ،و زال سام یناوهاآمدن  از بعد
ً
 زمانن آرد. تا کار کشروع به  رسما

این  .ساخته شده بود ییایروی درین ینیپادگان زم فقط، اشتند یشتکاین پایگاه 

د بندرعباس یگاه جدیبه پا اپادگان مقدمات ورود ناوها ر  در یتا حدود های زمینییگان

 مارستانیب ،مدرسه ،انبوه یسازنهاخ در پروژهشده بود و  یسازنهاخ د.رده بودنکفراهم 

ادامه  در آنارها ک یلید خیناقص بود و با هنوز پروژه البته ؛وجود داشت اماکن رفاهیو 

ن یه اک بودن یم این قائل بوداخودم یه براک یفیاز وظا یکیمدن ناوها آبا  کرد.پیدا می

کردیم تا بنابراین هر کاری می؛ کمبودها رفع شودن یم ایهو بخوا را بشناسیمنواقص 

 پایگاه به سرعت تجهیز شود.

 هاآن روزالبته  .بود ستاد ناوگان در خرمشهرهنوز آمدند،  و زال سام ناوهای یوقت

 .قرار داشت یو بندر امام فعل آبادان یحوال ،کیۀ منطق .یمداشت ییایدر منطقهچند 

 چابهارقرار بود در  .بود بندرعباس سه ۀمنطق و نآاطراف  یهاو آب بوشهر دو ۀمنطق

 ساخت آن یعنی .وجود نداشت چیزیهیچهنوز  ود ولیل بشیکتش چهار ۀمنطقهم 

ن یبه ا یلک یو فرمانده یسرپرست کیقت یناوگان در حق هشروع نشده بود. فرماند

 یناوها، کیحات و لجستیات، تسلکتدار د ازنظر یفرمانده منطقه بارد. کیمناطق م

 .قرار داشتات تابع فرمانده ناوگان یعمل ازلحاظ یول، ردکیم یبانیپشت ار  منطقه

به بندرعباس  ازآنجابعدها ه کن بود یقرار بر ا .در خرمشهر بود زمانن آفرمانده ناوگان 

قت یدر حق .نبود یناوگانبه آن صورت هنوز ، آنجا میدیه رسک دورهن آ. در منتقل شود

مستقر در  ۀ یکمنطق هن فرمانداد، همیآیادم میه ک یینجاآتا  هم ناناوگ هفرماند

 .بودخرمشهر 

 نیروی فرماندهی ییمسار رسایتم، هنوز یمدآ به بندرعباس با ناو کهوقتینم کیر مکف
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 شده مستقر در خرمشهر ییادار عطایناوگان در هفرمانددریایی را بر عهده داشت و 

هم  در بندرعباس .بود بوشهر منطقهفرمانده  اللهیحبیبمسار یت در این زمان .بود

 یمسار وحدتیبه نام ت یافسر کی .وجود نداشت یامنطقه هفرماند به آن صورت هنوز

ه انجام شد یتحوالت ییایروی دریتازه در ن زمانن یهم در. کردکارها را هماهنگ می

قبل از جنگ دوم،  دورهو از  دبودن ییمسار رسایت دستر یه زک اتر ر یمیقد ی. امرابود

 د،بودن ییمسار رساین تیمعاونجزو  ییایدر یرویور در نیقبل از سوم شهر یعنی

 همگی را ،افتاداتفاق  یره فارسیجز در هک 0۴71در سال  یابه سبب واقعه مرتبهیک

 د.ردنک، عوض ییمسار رسایت جزبه

جنگ  آن ه سرک دبودن در خلیج فارس رهیدو تا جز یعرب جزیرهو  یفارس جزیره

 یک یعنی واگذار شد. و دیگری به عربستان یکی به ایران دو جزیرهسرانجام این  .شد

 یفارس جزیرهدر  تقسیم شد. یعرب جزیرهره هم به نام یجز کیو  یفارس ه به نامر یجز

دو مدتی حدود برای  کوچکن پادگان یا کارکنان م.یداشت کوچکپادگان  کیشه یهم

قرار  کخار و  بوشهردرست جنوب این جزیره  د.شدنیو بعد عوض م ندرفتیمآنجا ماه 

 یول فوتبال استن یزم یک اندازۀبه ،کوچکار یبس جزیره کی ره فارسییجز دارد.

 کمک فارسخلیجدر  ناوگانبه  ییاین چراغ دری، اددار  ییایچراغ در کیت یموقع ازنظر

 قدراینن امینیسرزم یهام، آبیه اگر نداشتکاست  یارهیجز حالدرعینو  دنکیم

 یهاآب جزو ییایل دریما 02 تا میداشته باش یارهیهر جز یعنیشد. یاضافه نم

 حیاتی بود. ایران ینیسرزم یهاآب توسعه یابر  نیبنابراشود. یم ایران ینیسرزم

 تاه ک دردنکیحساب م هااین ند.شدیعوض م باریکن پادگان هر دو ماه یا کارکنان

؛ به پایگاه اصلی برگردند یشتکبعد با  و جزیره بمانند رویباید  یمشخص خیتار

 تا زمان آمدن هکردند کیم مصرف یطور ار  چیزشانهمهخواروبار و سوخت و  بنابراین

 موجود آبمواد غذایی و از  بیاورند. تا دستۀ جدید بیاید این افراددوام د یجد ۀدست

 اهمه ر  ،ندامینم باقی برایشان یزیچ دیگرماموریت  های زمانتان .دردنکمیاستفاده 



 /چهره به چهره دریا002

ن یبکه  سوءتفاهماتی نامعلوم، اختالف یال یبه دال  در یک مقطع د.ردنکیمصرف م

تدارکات صورت  برای یک دسته از این نیروها ،مده بودآش یپ و خرمشهر کخار  جزیره

خرمشهر  د و یانه بودردکن یدگیخرمشهر رس یتو ند ورده بودکتقاضا یا  گیرد.نمی

ه مواظب کم یداشت یترپادگان بزرگ کخار  در .دنکیم یدگیرس کرده بود خار کال یخ

 یبنده خداها مدتن یو ا ودر ینم هااین دنبال یشتک درهرصورتانات بود. ین جریا

ا خراب یم هم یسی؟ باستمده این یشتکم ینک کارچه دنویگیم وند.شیفراموش م

 ار  ییایچراغ درو  بندندیم ییایپتو به چراغ در کی ددارنی، برمدنوشیا هول میبوده 

 د.ننکیور مک

بالفاصله گزارش  ،دیرسیم فارسخلیج یهاه به چراغک یسیانگل یامؤسسه

 و پست بود یک جزیره این. است خاموش یفارس جزیره ییایچراغ در هک ددهیم

ن چراغ آو اگر  دهدنشان ن اره ر ین بود جزکچون رادار مم داشت بسیاری اهمیت

 رهین جزآبه  د ونوها بر یشتک امکان داشت د.نیافرینست حادثه باتویخاموش بود، م

 رانیدربار ااز  یتیا شخصیگو .دنویگیم رانیا خارجههم به وزارت  هاآن. برخورد کنند

 او هم به شاه ،ویدگیمشخص  نآبه  جریان را سیر انگلیسف بوده ودر وزارت خارجه 

 به وجود آمده است. یداستان چنین دننیبیو م دننکیق می. خالصه تحقدکنیم بازگو

 3شود.به این قضیه رسیدگی می یندگکسراف باکمالو  ندفرستیم ار  ییایدر یروین

                                                           
یک روز با ناخدا این جریان در خاطرات اسماعیل زاد صالح معاون قرارگاه دریایی نوح سپاه به ین شکل روایت شده است:  -0

های آبی و عمیق طرف جزیره حرکت کردیم. جزیرۀ فارسی مثل نگینی وسط آب، به2فرمانده نیروی دریایی منطقۀ  شفیعی

 اندازۀ زمین فوتبال است. فقط پنج نیروی ارتشی، سه سرباز و دو گروهبان 
ً
خلیج قرار گرفته بود. کل این خشکی میان آب دقیقا

طوره! هرکسی بیاید تان هستند؟ گفت: واقعا همینر گفتم: اینها نیروهای تبعیدینیروی دریایی در این جزیره بودند. به تیمسا

ها شان آب و غذا برسانیم. گاهی وقتتوانیم بهشود، دیگر نمیآیند، اگر هوا خراب اینجا، انگار تبعید شده است. وقتی اینجا می

ای تعریف کرد، گفت: زمان شاه یک سری نیرو، و خاطره ای بودافتد. تیمسار، ناخدای کارکشتهغذا و آبشان یک هفته عقب می

شود. هوا هم خراب بوده، اینها از بس ماهی و تخم الک پشت خورده بودند، داشتند شان میها، اینجا بودند. گرسنهمثل همین

در سیستم دریایی کل دنیا گویند، پتو انداخته بودند. می« بویه»مردند. اعصابشان خرد شده بود. روی چراغ دریایی که به آن می

آیی، باید متداول است، اگر چراغ دریایی خاموش باشد، باید سریع آنجا لنگر بیندازی و دیگر راهت را ادامه ندهی. وقتی می

ها خاموش کند. اگر یکی از این بویهچراغ سبز، سمت راستت باشد، بویۀ قرمز هم سمت چپت. کشتی بین اینها حرکت می
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مسار یت درنتیجه .بود یورد بدکر تمام شد و  بدیلی خ این مسئله برای نیروی دریایی

د به نناتویو نم دناهر شدیپ یلیخ رگید نم نیمعاون ویدگیم ود ور یم ییرسا

 هکبود  یقانون ییهوا یرویم. در نهست تنهادست و دننک یدگیرس هایشانمسئولیت

 ییمسار رساین تین بالفاصله تمام معاونیبنابرا د.دادنیموقت م ۀدرج گاهی به افسران

 0۴28ور سال یاز شهر پسه ک معاونین بعدازایندوره اول  افسرانبه د. بازنشسته شدن

ن اشهمه به ،دبودن مدوسرهنگ  معادل مدوناخدا  زمانن آو  درفته بودنده کبه دانش

 د.گرفتن رابازنشسته  یمسارهایت یو جا دشدنادار موقت یدر . همگیدموقت دادن درجه

 یرمزمسار یناوگان، ت فرماندهم، یدیرس به بندرعباس و سام با ناو زال کهوقتین یبنابرا

 ییایدر یروین فرماندهن یآخر اللهیحبیبمسار یت ، در بوشهردر خرمشهر 3ییعطا

 هس شدید تأسیگاه جدیالبته پا .بود یمسار وحدتیهم ت در بندرعباسو  قبل از انقالب

ن یا اب م.یدیرسآنجا ه کم یبود ییهایشتکن یما اول. نبود در آن شناوریچ یبود، هنوز ه

جنگ دوم تعلق به دوران ه مکتر یمیقد یامرا .افتاددست جوانان  ییایدر یرویناتفاق 

 یات خوبیخصوص . فرماندهان جوانمثبت بودتحول  یکاینالبته  .د، رفتندبودن

                                                                                                                                              
سیم بزند بیایند کمک کنند و مشکل ناوبری را حل کنند. باید شناور پایلوت اعزام شود و ید لنگر بیندازد، بیباشد، شناور با

تیمسار ادامه داد: اینها روی این چراغ پتو کشیدند. از قضا یک کشتی  .شناور را هدایت کند. این قانون دریانوردی است

چسبند. روند و به آن میاندازد، اینها میرفت تا نفت بزند. لنگر میسعودی می انانگلیسی هم داشت به عربست کشنفت

ها با اسلحه باال اندازند. این نظامیترسند، برای شان طناب میکنند اینها دزدان دریایی هستند. میها ابتدا فکر میانگلیسی

آیند دهند و میسری کنسرو و غذا میشان یکخواهیم. بهترسید، فقط غذا میگویند: نافتد. میروند. داد و فریاد راه میمی

توانی این جزیره را گویند: تو که عرضه نداری و نمیو ملکه الیزابت به شاه می وزیر وقت انگلیسپایین. بعدازاین جریان، نخست

خیلی دورتر است، خط مرزی  گویند. جزیره از خط مرزی ایرانمیاداره کنی، چرا اصرار کردی و آن را نگه داشتی؟ راست هم 

گردد سر خط مرزی؛ یعنی این جزیره در حقیقت مال آنها بوده، آید، بعد دوباره برمیو این جزیره می به سمت امارات یک دفعه

گوید برای جزیره یک دستگاه هاورکرافت تهیه کنید خورد، میتیمسار گفت: به شاه برمی .داشته بودزور نگهاما شاه گرفته و به

ناخدای نوح. خاطرات شفاهی اسمعیل زاد صالح. نگارش محمدعلی آقامیرزایی. زیر چاپ در »که نیروها گرسنه و تشنه نمانند. 

 «نشر صریر.

 فرمانده نیروی دریایي شد و جزء دسته -0
ً
شان را گرفتند و هایي کردند و یک عدهاي بود که یک اختالسرمزي عطایي بعدا

وقت اقرار نکردند هایشان هم هیچشدند و بعد هم اکثریتشان از ایران رفتند. البته بعضییکي دو سال زندان بودند. بعد بخشیده 

 ند. )راوی(حساب نیرو ریختهم اقرار کردند و یک مقدار پول به که ما این کار را کردیم، ولي بعضي
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مثل  یسک د.ردنک نیروی دریایی ینوساز به شروعع یسر یلیخو  دمدنآ ،دداشتن

بود، اصاًل  یکپا بسیار آدم ؛داشت یترقیعم یهنیم اصطالحبهد ی، عقاییمسار رسایت

ه ک دردنکر ک، فد، هول شدندمدنآه کن جوانان یااز  یتعداد یول ،ردکینم تخلف

 گرفت که با آن برخورد شد. شکلهمبود که تخلفاتی  کنند اینتوانند هر کاری می

 .ات شدمیم، افسر عملبود ناو زال یه روک یالدر حم یدیرس رانیبه ا کهوقتی

  وخدمت کردم روی ناو ماه  00سال و  کیفرمانده دوم،  عنوانبه
ً
 پنجسال و  کیبعدا

ارها کشتر یقت بیه در حقکاست  ینیجانشافسر عملیات  .بودم یشتک هماه هم فرماند

 آزاد میتقر افرمانده ر  یعنی وست.با ا
ً
 یهاه آموزشک اشاصلیار که به ک دذار گیبا

نباید کار زیادی داشته  فرمانده قتیدر حق .برسد ستایبه در یشتکو بردن  یرزم

شکل ن یابه ستم ناوگان یس د.فتیبه خطر ن د تاباشجمع  یشتک به حواسش . بایدباشد

ده دوم فرمان بهها یسیقت انگلیدر حقد. دار  یادیز بسیارف ی، فرمانده دوم وظااست

 ی، ولویندگیتان میاپکه البته کده هم فرمان بهگویند. یمر یا مدیافسر فعال 

ه ک ندباش چیزهمهد مراقب یبا ،ددارن یادهیف عدیها وظادوم فرمانده درهرصورت

 باشدو مطمئن برسد  یشتک یمنیار حفاظت و اکبه  و وداد ناراحت نشیز کاپیتان

م، یران بودیادر  ناو زال یه روک ین مدتیا درن یبنابرا ود.ر یبه خطا نما یتوی در یشتک

در ا یشد و یل میکتش ییشاه مانورها یجلو انجام دادیم. گاهی شماریبی یمانورها

 کردیم.شرکت می یالمللنیب یمانورها

 در این مانورها .شدیانجام م وتمان سنیپ یانه برایسال المللیبین یهامانور 

  د.آمدنیمستان کا و پاکیآمر ،سیانگل ی ازیهایشتک
ً
 یهامیت ه فقطیکاز تر معموال

ز ک. البته مر دردنکیت مکمانور شر  درو  دمدنآیما میبا هواپ کوچک هایگروهو  یغواص

شرکت  ناظر عنوانبه د ومدنآیعده از ستاد سنتو هم م یک اینبنابر ؛ ارا بودکسنتو در آن

 ا کردند.می
ً
ستاد شناور  کار .ردکیت میهدا یستاد ساحل کی ان مانورها ر یمعموال

 و یفرماندهن یروی زماز داد و یبه ناوگان م اه اطالعات الزم ر کن بود یا یساحل
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 ،بود رانیا ایناوگان  هار فرماندیتمام ناوگان در اخت هدایت ناوگان را به عهده داشت.

 هفرماند یگاه ،یرانیا ه، فرماندخاص یاتیعمل یبرا یگاه .دیچرخیهم م یفرمانده

. گفتندیم OTC این کار به اصطالحبه .کردندانتخاب می یسیانگل یگاه ی ویاکیآمر

چه تخصص در  شتریار بکآن  و پیش رو بود یاتیچه عمل کهاین برحسب OTCن یا

ناو  کی، دردنکیت مکه شر ک ییشورهاکن یاز ا هرکدامالبته  .دیچرخیبود، م یسک

افتاد، یم هاآمریکاییدست  یناو سرفرماندهکه وقتی .دهم داشتن یسرفرمانده

ها یرانیدست ا کهوقتی و هاآمریکایی یناو سرفرمانده توسطات یت عملیهدا

  .شدیم انجام رانیا یات از ناو سرفرماندهیت عملی، هداافتادیم
ً
ناو  روزهان آ معموال

 .شدم زیمآرت فرمانده یوتاهکمدت ک یبعدها  .ز بودیمآرت ایران یسرفرمانده

 ایتالیهم از اسطح به سطح  یهاکک نوع موشی .کردشرکت میمانورها  در ناو زال

 کهاینل یبه دل ؛برمینم رااسمش  ند.نبود خوب ادیها زکن موشیه اکم یده بودیخر

 یراندازیت ،و زال ناو سام روی در یک مانور یست، ولیا نینم هست ادیهنوز هم نم

. خوشبختانه دردنکخ یارتش، توب یگانهم نادر فرم اافسر توپخانه ر  و، فرمانده دردنک

 یچ گناهین دو نفر هم هآقت ی. در حقشامل من نشد یخیتوب و مبودفرمانده دوم  نم

 00SS کبا موش ییایروی درین یوپترهاکیه هلک بود ی، هدفکخار  کینزد .دنداشتن

 ده دارنک یدیجد یهاکموشبا  و زال سامه کفرمان آمد دفعه یکند. دز یم 02SS ای

به هدف شلیک  ار  کموش یم ونداچرخبه سمت هدف  ار  یشتکخالصه . دبزننرا  هدف

 یلیخو  افتاد آب یتوبه هدف بخورد،  کهاین جایبههای هر دو ناو موشک کردیم اما

ودتا ک یوپیدر اتبعدها وقتی  ،هم حضور داشت اتیوپی ییایدر یروین فرمانده .بد شد

 .دشتنکاو را شد، 

دو سه  نشینیدمی هاایرانیبه ما گفت شما  یروز در مانور یک یسیافسر انگل کی

 یتو وقتی د،ینکاجرا  ار  طرحتان کهاین جایبهد، بعد ینکیم یزیرطرح و یماه طراح

 این گویدمی بهتان ،دریاساالرِ ا ی، دریادارِ  مثل مقام باالتر یکهنگام اجرای طرح ا یدر
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 اجرا کنید،  جوریاین را طرح
ً
ار ک نظر او و طبقد ینکیعوض م ار  طرحتانفورا

 . دینکین میتمر دیشما دار تمرین است. وجز اتفاقات  ایند. ینکیم

 به این دلیلن مانور یو اآمده بودند ها رافتکر واو هها ایهوا در قدرت یبازرس برای

 شده بودند. ییایدر یروین فرماندهتازه هم د یافسران جد .بود شدهتشکیل اینجا

البته  د.موقت گرفته بودن درجه یهادومناخدا  همهمنطقه،  فرماندهناوگان و  فرمانده

هم  .نبود کارشاندر  یرییتغ هااین یعنی، کار کردار خوب یا بسیقسمت هوا در

 ار  ییایدر یها، تفنگدارهارافتکر واخورد، هم هبه هدف قشنگ  یلیخ هایشانموشک

 و خوب بود یلیختا آن لحظه ز هم یمو آرت و زال سام کار د.ردنکاده یخوب پ یلیخ

 علم یدر خاطرات آقا فقط قسمت پرتاب موشک به مشکل خوردند. .اشتدن یلکمش

 ین اتفاق افتاد شاه به رمزیه اک یخیلی آبروریزی شد. آن روز ه گفته بودکخواندم 

ه کد. او هم گفته بود ینکار که کردم ک، امیر ییگفته بود شما را از سرهنگ دو ییعطا

ن را ید. ایام، به من مهلت بدهردهکن یارکام، هنوز ه فرمانده شدهکتازه چند ماه است 

 نوشته بود. علم یآقا

 هردوه کو افسر توپخانه  ناو ن دویا فرماندهه دو کن مانور باعث شد یا درهرصورت

 از دوستان من بودن هم
ً
و  یناراض یلیخن موضوع یاز ا خودشان وند.ه بشیتنب داتفاقا

  کهاینل ی، به دلدشدن ناراحت
ً
 هااینبه  یاصاًل ربط د.نداشتن یچ گناهیهواقعا

  البته .ردکینم یول دنکب اارها ر کقرار بود خودش همه  کنداشت، موش
ً
رات ییتغ بعدا

 از آن .به درد خورد هشت ساله هم جنگ در هک ددادن انجامها کموشبسیاری روی 

 فرمانده زال 0/۴/72اتفاق در تاریخ  بعدازایننه ماه  .میردکیاستفاده متوی جنگ 

به  هم ناو قبلی شدم. در این نه ماه فرمانده دوم بودم و بعد فرمانده ناو شدم. فرمانده

 زالهم به عنوان فرمانده ناو  ماه 00سال و  کیاست ستاد ناوگان ارتقا پیدا کرد. یر

 دو سال و هشت ماه روی ناو زالیعنی ؛ بودم
ً
 سیرا از انگل ناو این . از وقتیبودم جمعا

خوب  یلیشناختم و خیم ار  آنخوب  یلیخ کردم،با این ناو خدمت می م،یرون آوردیب
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نات شبانه و یتمرهمواره به  .میا رفتیدر ی با این ناو بهادیز مدتردم. کیاش ماداره

 بودند. یاز من راض یلیخم و فرماندهانمان یرفتیمختلف م یهاگشت

 یبازرس سالیانه، مانورهای یمانورها جزبه. شدبرگزار میمانور  یک یسالحداقل 

انجام  7۴سال  مهرماه، در اواخر داشتم ناو زال یه روک ین مانوریآخر داشتیم.هم 

 در این مانور رگزار کردیم.ب بزرگ یلیمانور خ کیو آمد  شاه به بندرعباس شد.

 یناوهاآمدند.  ناو ببر یعهد رویشاه و ول .داشتند یپرواز یهاناوها هدف یکخاآبی

از  که میداشت از ر یمآرت یبخار ناو نآقبل از  ند.مده بودآ رانیا به تازه و پلنگ ببر یبخار

 وببر  ناو یشاه رو آن روز. دبودنمده آا کیمرآببر و پلنگ از  یم. ناوهایگرفته بود سیانگل

ارتشبد و  ، امرای ارتشریوزنخست وزیر وقت دربار، علم یآقا .بود پلنگناو  یعهد رویول

 فرمانده .در این مانور شرکت داشتند همآن زمان  ارتشتارانبزرگس ستاد یرئ یازهار

ن مانور یا .مده بودن مانور آیا دیدن کار نیروی دریایی بهبرای  هم اکیآمر ییایدر یروین

 ناو یمزد را هاهدف برگزار شد. تمامخوب  یلیخ
ً
 ؛ردکخوب عمل  بسیارما هم  و اتفاقا

 . وقتی هواپیما رامینز ب ابدون خلبان ر  یمایهواپ کیم ینستانچ تویا 7/0با توپ  یعنی

. تمام است ردهکق یتشو ار  ناو زالشاه ه ک دمدار گفتن یم تویدید بارهیک ،میانداخت

ق یه فقط ناو را تشوکبود  یقیتشو یهاستمیک سی .یدندشنیماین صحبت را ناوگان 

بود  یام مخابراتیک پی. یردکالله، خوب عمل کگفتند ناو بار یقت میردند، در حقکیم

م و یردکردند شاه بود. نگاه که اعالم کرا  ین دفعه معرفیگفتند، منتها ایه به معرف مک

 .آن زمان است یل قواکه معرف، فرمانده کم یدیِتم مانور، د یتو

ق یه چطور شد تشوکم یدینبود. بعد پرس یز مهمیچ کهاینم ین گفتاش خودمیپ

، یاز جنگ دوم جهان بعد ،ا گفته بودکیآمر ییایدر یروین فرمانده دم؟ گفتنیشد

 .میردکیم اار ر کن یما ا ، ولیبیندازدما یهواپبا توپ بزرگ  یسکده بودم یند وقتهیچ

 هم و یسطح اهداف همنترل آتش ما کبود.  دومنظوره، زالناو  یسیانگل یهاتوپ

 ییضد هوا کن موشاشهمه کهاینل یبه دل هاآمریکایی .زدیم ار  ییهوا اهداف
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ضد  یهاسالح ها انواع و اقسامآن .دردنکیاستفاده نم ریگی، اصاًل از توپ ددداشتن

 ۴7ا بم، یداشت یمتریلیم ۴7توپ . ما دداشتنرا  یمتریلیم 01مثل  ییهوا

 کینزد ناونچ یا 7/0 توپ گلوله، اتفاقی شد برخورد نیم، اما ایزدیهم م یمتریلیم

 به .دکتر یمما یهواپ
ً
 و هواپیما را نزدیک عمل کرد TTBن یا .میگفتیم TTB آن معموال

هم نگفت  کسهیچ د.ردنکق یتشوما را  ب بود،یعجن مسئله برایشان یاچون  .انداخت

نترل آتش ک .ستین یادین هنر زیه اکم ینستادین ماما خودم یول ست،یان چیجر

 .ندم بودیتنظ  نامیهادستگاه تمام و بود ردهکخوب عمل 

ن آناوگان  فرماندهن روز اهمخوب برگزار شده بود،  یلیجون خم شد، اه تمکمانور 

 گویا البته شدند. ابانیدر د و، درجه گرفتنییمسار عطایو ت اللهیحبیبمسار یت زمان

 لهکنار اسکوقتی  ن روزاابان شد. همیهم در یعیمسار رفیت ییایدر یروین نیجانش

 هک ار زنگنهیام اسفنددورهبا همقرار بود  .ل دادمیتحونم ینشجا به ار  و زالنا، من میآمد

 بهم و یل دادیتحو اهر دو ناو ر برویم.  سیدانشگاه جنگ انگل بود به فرمانده ناو سام

 .میرفت چ لندنینویس در گریبه دانشگاه جنگ انگل هم نااز تهر  م.یآمد تهران

دانشگاه  درم. یرفت سیانگلدانشگاه جنگ  به رانیاز ا من و آقای زنگنه 0۴7۴سال 

مستعمره  درگذشتهها یسیانگل داشت.وجود از هر ملتی دانشجو س یجنگ انگل

المنافع کمشتر  یشورهاک، داز دست دادن ار  هایشانمستعمره بعدازاینکه ند،داشت

، دس بودنیانگل ییایدر یرویاز ن یاحومه المنافع، همهکمشتر  یشورهاک، تشکیل شد

 ،شامل هند کشورها نیس بود. ای، همه دست انگلآموزششانو  دهیسازماننوع  یعنی

 نیتمام ا شد.میانادا کو  یجنوب یقایآفر ،سنگاپور ،لندیوزین، ایاسترال ،ستانکپا

 کهاینل یبه دل هم نار یا .دفرستادنیم دانشجو جنگ انگلیس به دانشکده اکشوره

یانی را دانشجوهم  هیکتر . گاهی فرستادیم دانشجو دهکبه این دانش بود عضو سنتو

در  همه یکتر  ینبود، ولای ترکیه افسر ما دورهدر رد. کیم برای تحصیل معرفی

 به این دانشکده هم هاآمریکاییه کنجا بود یجالب ا .دانشجو داشت اینجا هاییدوره
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استاد  هم وشاگرد س هم یدر دانشگاه جنگ انگلما  یعنی د؛فرستادنیمدانشجو 

 ی. دانشجودبودندر این دانشکده هم  ییاروپا افسر عده کی م.یداشت ییاکیآمر

آموزش  نحوه بهد خواستنیم هااین گفتند.یم ضیتعو هااین . بهمیداشت هم ییایتالیا

 ین در چه مورداشیهاآموزش دننابد یعنی ؛ا بشناسندگر ر یهمد و دببرن یپ دیگرهم

 هم سیانگل ییایدر یرویالبته از خود ن .میهم داشت یین افسر اروپای. بنابرااست

به این دانشکده  برای تحصیل ییایتفنگدار در انافسر  و ینیزم، ییهوا انافسر 

 هم ناشییهوا یرویو ن ینیزم یرویدر دانشگاه جنگ ن به همین ترتیب .آمدندمی

 ک، همه مشتر وجود داشت ییایافسر در
ً
 .دردنکیجا مهجاب باهما

اول باید  دانشجو یعنی، است شکل همین به ستم ارتش هنوز همی، سطورکلیبه

 کی، در ین دوره مقدماتیا .ددار  یمقدمات دورهک ید، بعد نک یط ار  یافسر دانشکده

افسر  ینیزم یرویده نکدانش در اگر فردی مثالً . ددهیتخصص م به افسران یانهیزم

 خود کششی یبارهاراجع به آتش و ودر یمند؛ بعد یبیم یمقدمات دوره، شد توپخانه

مباحث نترل آتش و ک در این دوره .دینیبیم یتخصص دوره، یمتریلیم 021 مثالً 

 یمدت کی. باز شودیم بارآتش هفرماند اشبعدیشغل در  و گیردفرامیمربوط به آن را 

 شودمی گروهان توپخانه فرماندهو  هردکعوض  ییهاشغل، بار بودآتش فرماندهه ک

 یعال دورهدر . دنیبیم یعال دوره ودر یم ازآنپس( است بارن آتشا)گروهان، هم

 قتیدر حق یعنی، گیردفرامی ازها ر یچ یلیخ و کیتوپخانه محاسبات توپخانه، بالست

 .در یبگ ار  یبعد یهاشغل دناتویم بعدازاین. شودیمخبره  یتوپچ یک

 دورهمن  الزامی است. افسر موردنیازهای تخصص فراگرفتنبرای  یلیمکت یهادوره

 بعد ،بود ییایردریضد ز توپخانه یعال دوره .دمیا دکیدر آمر را جمع کنین یم یمقدمات

 یاتیعملل شغل یبه دل هکبود  یرگید یعالدوره  یدوره سمت ناوبر .مرفت روی ناو زال

 کار کردم.ساحل  در مک یلیناو بودم و خ یسال رو 01حدود  یمدت کی دوبارهدم. ید

. ددادنیم یساحل یهایفرمانده یهاشغل یعنی یشغل ستاد من د بهیبعد با
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د یک یبا یعنیرم، یبگ یاد استاد ر  رتبه هکفرستادند دانشگاه جنگ  دوره ار من یبنابرا

. دننکاستفاده  من اتیه از تجربک بودن یدانشگاه جنگ، هدف ا در .مدشمیافسر ستاد خبره 

 .شدمیآماده م یات رزمیعمل یو طراح کیتکتا ،یاستراتژدانستن  یبرا باید

 سنتو یمانیپمقدار تعهدات هم کی هادوره این ،دگرفتنیپول مبابت این دوره البته 

 دوره. دفروختنیم اها ر دورهقت یدر حق یعنی، بود پولگرفتن  رایمقدار هم ب کی و

ن و کمس ،غذا هزینهن تمام یما، تعهدات غرامت جنگ بود، بنابرا یافسر دانشکده

 دانشگاه جنگ درنجا یبود. ا رانیبا دولت ا مانتوجیبیپول وها یسیآموزش با انگل

 .میهم برده بود ار  مانخانواده ونه گرفته اچ خینویگر کینزد .مینبود یروزشبانه رگید

 سِل کدر برو  استاد ناتو ر و  میرفت مثالً  ؛دبردنیم دور یهاتیزیو ما را اوقات یفقط گاه

بودیم. باقی  آموزشدر حال  روزشبانه و دبردنا یدر ما را به یروز ا چندی، میدید کیبلژ

 رفتیم.اوقات مثل یک دانشجو و کارمند صبح تا عصر به دانشکده می

 یرویه افسران خوب نکن بود یدانشگاه جنگ، ا دورهن هدف از اعزام به یبنابرا

ه ب نند؛کل یتبد مجرب یات ستادیعمل یبه افسرهاا ر  دا بودنیدر یرو که ییایدر

 را میرده بودکناوها خدمت  یرومدت زیادی ه ک افرادی مثل من همین سبب

دانشگاه جنگ عالوه بر گروه  در یم.ببینتخصص  دانشگاه جنگ در تا دفرستادنیم

افسر  کی، ینیافسر زم کید ینکفرض  مثالً  م.یشدیل میتبد اهاکیامل، به سندک

 اکیسندبه ما  ،میشدیجمع م آمریکاییک ی و ییاناداکک ی، ییای، سه تا افسر درییهوا

 صبحا بود. کیس سندیرئگذاشتند که یم برای ما استاد کی گفتند.یم
ً
ها معموال

 د وشدنیبعدازظهرها همه جمع م .شدیل میکتشجداگانه  یاهاکیسند

 هایسخنران؛ دردنکیهمه گوش م دادند.ترتیب مین امیمختلف برا یهایسخنران

ن امیبرا و مدآیفتن میچ کرعامل تانیمد یانه یابکر یوز مثالً ، بود جالب یلیخ

وزارت  و ییمایاز وزارت هواپ یا ،سیانگل یاداریاز وزارت در گاهی ؛ردکیم یسخنران

 د.مدنآیم برای سخنرانی دفاع
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 صبح
ً
م یه داشتکعصر  د.دادنیم یمیا تی تکتکپروژه  ام ا بهکیسند درها معموال

. دننیبب ار  هایشانباکسجن یپ یتو دنون بر ایآقا همه دگفتنیم بارهیکم، یرفتیم

، دخواستنیم ههر چ هکبود  دارشماره ییهابوتر، جعبهک النه یعنیس کجن بایپ

 چیزهایی مانیهاشماره یشماره داشت، توهر کس یک . دذاشتنگینجا مآبرایمان 

 داخلشم یدیدیم میرفتید. میسر بزن هایتانباکسجن یپ به دگفتنیم د وذاشتنگیم

خانه  بهه ک، امروز درون پاکت نوشته بودم، یردکیباز م ات ر کد پایبا .ستات کپا کی

د تا صبح یبا گاهی. دیروایب ان مسئله ر ید جواب ایصبح باساعت هشت ، فردا دیور یم

 میستتوانمید یبا .میمدآیمبه سندیکا آلود با چشم خواب و میردکیار مکمسئله روی 

بود  بغرنج قدرایناوقات  یگاه م.یهبد او صبح جوابش ر  مینکحل ب یفور امسئله ر  کی

 میردکمیار کد یتا صبح با شبیکه ک
ً
ه ک خصوصبهار داشت، کساعت  0، ۴. معموال

ز یتم و خیلی یسیبه انگل او جواب مسئله ر  هاگزارشد تمام یبود، با یسیانگل نازب به

 یعمل تجربهام، دورهار همکه من و همکنجا بود یم چون نمره داشت. جالب اینوشتیم

 شتر بود.یب رگید یو خارج یسین از افسران انگلامیارک

 هم یار ستادک قبالً رد. من ک کمک ام به یلیم، خیداشتدرگذشته ه ک ییهاتیمسئول

توی آن  .انجام داده بودم سنتو سالیانه یمانورها در ازها ر یاز چ یلیخ .رده بودمک

ه داشتم، ک یمندل عالقهیبه دل خصوصبه .کرده بودم هم یزیرطرحکمی  مانورها

، افسر دشناختنیم ار م .ردمکیم یارکن مانورها همیا دررفتم یشدم و میمأمور م

 چه کسی بیاید. گفت ی، مبود یمسار مرحوم فاطمیته کمانور  فرمانده و بودم یخوب

 
ً
و پ یسرت ینیزم یروی؛ از نمیرفتیم ن مانورهایا یرد. توکیانتخاب م ار مهم  غالبا

 یمسار افخمیو ت یمسار فاطمین تیهم نان زمآ ییایدر یرویمد، از نآیسرلشگر م

. از اد دادندی یچیزهاین، به ما اامرزدشی، خدا بدناهردکن فوت اشه همهک دمدنآیم

ما درجات  .داشتند یدرجات باالتر یول دمدنآیم یترناهم افسران جو ییهوا یروین

م یرفتیه مکما هم  .جوان بود یلیخ ییایرو دریم، چون اصاًل نیاشتد تریپایین یلیخ
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هم  هااینو با  آمدندیم یسیانگل یافسرها و ییاکیآمر ی، افسرهاهااین میان

 ،ن از همه بهتر بودامیسیانگلآمدند، یه مکگری ید یروهایچون بین نم. ینشستیم

خوب  یلین خیبنابرام یبود مند همعالقهم، ینوشتیم کردیم ورا بازی مینقش مترجم 

دانشگاه  درهم به درک من از طراحی  مانور دالور م.ینک یه طراحکم یگرفتیاد می

ن اهم ازجمله یبعد یهاشغل در اتیالبته عملکمک شایانی کرد.  سیجنگ انگل

 یعال دورهاز  کهوقتین یجنوب بودم و همچن ییایات مناطق دریس عملیه رئک یمدت

س یس اتاق جنگ و رئیرئ اروندرود، در تهران کات مشتر یدر عمل یمدت کیبرگشتم، 

 بود. شده باعث تجربه و تبحر من هااین، همۀ ات بودمیعمل دایره

در دانشگاه جنگ ، دیدم یتخصص دوره در دانشکده جنگ انگلیس ماه 01حدود 

 عالی یگزارش دانشکده جنگ در مورد من به نیروی دریایی گرفتم و باالیینمره بسیار 

موردتوجه قرار  یلیه خکهم راجع به بحران نفت نوشته بودم  بسیار خوبی. تز داد

روی یندر م یآمد به ایرانه کبرای من نوشتند. بعد  یمفصل و خوب یلیگرفت. گزارش خ

ک عده یک عده رفتند و یک عده را گرفتند. یاتفاق افتاد،  جریانی سر اختالس ییایدر

 ما یجا شدند. طبجابه
ً
 م، شغل باالتر گرفتیم.یبود کسب کردهه نمره خوب کعتا

 در عمان خدمت کردم. در این دوره جنگ ظفار زمیفرمانده ناو آرت عنوانبهچند ماهی 

ونیست در عمان مهای ککردیم. شورشیجریان داشت و ما به پادشاه عمان کمک می

 یکیلجست یبانیات ظفار، پشتیدر عمل رانیا ییایدر یروینقش نبسیار فعال بودند. 

ما  یهایشتککرد.ن را نیروی دریایی منتقل میتمام ملزومات سنگی .بود

در طول  ما یروبرهاین .دبردنیمبه عمان برای ساخت مواضع  یادیز هایخاردار سیم

، دخواستنیم ینیسنگ وسایل راگ دائم در حال تدارکات بودند. مدت درگیری

 توپخانه ، این تیپبودآنجا  کزات سبیبا تجهاده یپ پیت .بردیما ر  هاآنما  یهایشتک

. ندبردیم C 0۴1 ا هواپیماهایر تیپ  موردنیازها و لوازم سالح همه .داشت کسب

داده رفت یران میه از اک یپیبه ت ار  یسیگاه انگلیپا کی .بودر یدرگشتر یب ییهوا یروین
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. رفتیم به ظفار ی نیروی زمینیرهاکاز لشپی یت نوبتبه باریکوقت  هرچندبودند. 

او  ؛رفتممطلق  رمیرشمسار یت یدهفرمان بهر مشهد کاز لش یپیت به بودم نجاآمن  وقتی

 .دوره بودن آخوب  یهم از افسرها

در  ییایدر توپخانهات یعمل کیه کخواسته شد  ییایدر یرویاز نمقطع آخر  کیدر 

برای ، رفتم پیمقر  ت مانس مافی گاهیپا بهد. انجام بده 3یتیرِش یپشت مواضع ش

رده کپاسگاه درست  چند در آن هکم یداشت خطیردم. کد یات از منطقه بازدیعمل

ز یمچون آرت یز بودم، ولمیآرت فرماندهآن زمان ات بود. ینقش من افسر عمل .میبود

 ار م رفت. به همین دلیلینما یدر و به شتاند یارکذاشت، گیم کداشت موش

  ینیزم رویین یارهاک یو هماهنگ یدر طراح .دردنکمأمور  یات ناوگانیافسر عمل عنوانبه

 .میرفتآنجا  به جمعی از افسرانو  قیار شفیشهر ،اللهیحبیبمسار یبا ت کمک کردم و

ات در یعمل تا هنگام 07/7/70 ازن سه ماه اهمدر  و مه بوداز دانشگاه جنگ برگشت

. ردکت نکشر  ات ظفاریدر عملز یمآرت .ز بودمیمآرت دره ک 09/8/70 یعنیآبان ماه 

رات یتعم یز را برایمات آرتیرات رفته بودند. بعد از عملیهم برای تعم و سام ناوهای زال

ن کچهار ناوش شرکت داشتند. پلنگ و فرامرز ،ببر ناوهای یبردم ول یراچکبه  یرآبیز

 بهمانکه سوخت  یکیلجست یهم ناوها یک سریو ببر و پلنگ  ،رستم ،فرامرزدار توپ

ا یتوانست از راه دریچون نمما  ینیزم یروین د.ردنکت کات شر ین عملیدر ادادند یم

در غارهای ها وهکپشت و زدند یضربه مما  ینیزم یرویبه ن هااینایت شود، مح

ه ک ین روزیا بود، بنابرایها به سمت دروهکن یپشت ا .گرفتندتی پناه مییشیرش

ه کها وهکاین پشت  دناز ما خواست به پایان برسانند، اار ر کنند و کحمله  دخواستنیم

ار کن یخواست ایهم اگر م ییهوا یروین .مینکبمباران با یاز راه در بود را ایبه سمت در
                                                           

است که حدود یک کیلومتر عمق داشت. راهی برای رسیدن به ته دره وجود نداشت و  ای عجیب در عمانشیر شیتی نام دره -0

های خطرناک پائین رفت. در میانه دیوار ای و پرتگاهخواست تا با گذشتن از دیوارهای صخرهمهارت خاص کوهنوردان را می

ناهگاه خانواده جنگجویان بود. شورشیان اسلحه شد که درون این غارها هم انبار اسلحه و هم پبلند دره دهانه چند غار دیده می

کردند. بر دهانه کردند و بامهارت عجیبی بر دوش خود تا غارها حمل میو مهمات را در کنار دره شیر شیتی از شترها پیاده می

 دادند.ای را هدف قرار میو جنگنده غار هم نگهبانان با مسلسل و خمپاره هر هلی کوپتر
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 اگر هم شرکت می تازه .ردکیم ییهوا یریگد سوختی، بادنکب ار 
ً
دوتا بمب  کرد نهایتا

ضربۀ مهلکی وارد  ناو چهارما با  کهدرحالی ؛نداشت یریتأث کهانداخت یم یپوند 271

 کردیم.

 میتقر
ً
برگشت  درراه به شکلی که ،میردکم اتم مهمات هر چهار ناو رام وینم بگاتویبا

 هااینه کن بود یه این قضیر ایم. تأثیریمهمات بگ یکیناو لجستم از یمجبور شد

 منیو به  شدند ینینشعقب به مجبور د.رنیپناه بگآنجا  د ونیایب طرفآن دنستنانتو

را  انهدام مواضع شورشیان عملیات ات تمام شد.یقت عملیو در حق درفتن یجنوب

هم از راه خشکی پیشروی کرد و شورشیان را از  . نیروی زمینیانجام داد نیروی دریایی

ه ک یاهین بود که آن ناحیا قت نقشه نیروی زمینییدر حق سنگرهایشان متواری کرد.

هم  یگذارنیمن بروند. البته مینند و تا مرز کردند، اشغال بکیها شلوغ مکیچر

هم سر  ینیروی زمیشتر تلفات نیرده بودند. بک یگذارنیها مکین چریشد، قباًل ایم

مان مارستان مانسیبار به بمان آنجا بود. یکبه اسم مانس یگاهیها بود. پانین میا

در حال  و داز سربازها پاهایشان روی مین رفته بود و پا نداشتن یاریه بسکدم یرفتم و د

 معالجه بودند.

ن یشدند. ا یهم زخم یاعده کی، داد هم دیشه 0۴آن روز  ینیزم یرویالبته ن

ستی از طرف یسکمار  یهاکیچر و نیچ طرفدار یهاستیمونکیک عده  هاشورشی

 هایسیمبیآنتن  دور . از فاصلهداشتند ماهری یراندازهایتکتبودند.  یجنوب منی

به هر صورت  .دزدنیرفت، میمرون یبآنتن از سنگر  تا یعنی د؛زدنیم ار  نیروی زمینی

 شدهمعینهای ا، به هدفیه از طرف درکم، از ما خواسته شده بود یه ما رفتک یآن روز

فرمانده لشکر  یادم هست با م.ینک یراندازیا بود، تیه سمت درک ییهاوهکروی تمام 

 شهیرمسار یم. با تیرفت ایرانی در ظفارگاه نیروهای یما به پایمشهد چند سفر با هواپ

ن یرد، اکیپ شد و مدتی خدمت میه بعد از انقالب هم سرتک یو سرهنگ آزاد مطلق

 ات انجام شد.یعمل
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ن منطقه، آها در ینیچ و اندکمونیست شورشیان مینستادیم درهرصورت

 نی، نقش چدنهدیاسلحه م هااینبه ها ینیه چکم یخبر داشت .نندکیم نفوذاعمال

ه اگر کرد کیر مکف رانیا .میداشتن یترس از چین بود. ما پررنگ در این جنگ خیلی

شوند. مستقر می هرمز تنگه دردرست  د ونیآیم هااین، دنکسقوط ب عمان

دهران  از یسعود عربستان نفت .دبردنیمرون یباز خلیج  اد نفت ر یما با یهاشکنفت

اگر د و شدنیهرمز رد م تنگهاز آمدند و یهمه م .ردکیعبور م ازآنجاشد باید بار می

 هااینه کمهم بود  یلیما خ یشد. برایم پذیرآسیبهرمز،  تنگه شدندها پیروز میاین

پ، یسه ت .میرده بودکن اه مهارشین ناحا. در همایندیبشمال  سویبه دننانتواصاًل 

 کی .ندنجا بودآ یسیپ انگلیت کی و پ ارتش عمانیت کی، ایران پ ظفاریت کیی

صبح شروع  7م، از یردکه ک اتییعملل ک سته ادمی .نجا بودآهم  یسیسرلشگر انگل

پوشش  ،ییروی هوایاز طرف ن هم ناوگان ن باریاول یبراالبته  .م شداتم 00تا  و شد

 .داشت F 00 ییهوا

ا اگر یدر روی. ناو دنکبه ما حمله  و دیایب یجنوب منیاز شان ییروی هواینم یدیترسیم

ه کبود  ین موضوع مهمیا است. پناهبی و ریپذبیآسبسیار  دنداشته باش ییپوشش هوا

ن اشکما هم ترا ،درفتنیو م دآمدنیمهواپیماهای ایرانی  .میداشت ییپوشش هوا

م و ین داشتامییرادار هوا یرو ار  هااین .بودم ات ناو ببریاتاق عمل من درم. یردکیم

 ییهامثلث اصطالحبه یعنی ؛میدادیتور مکن ِس ابهش هستند. جاکم ینستادیم

 دوددور بزنن د وننابم یتور باقکن سآه در کم یدادیم
ً
 باالی سر ناوها جنگنده . معموال

 جنگندۀدو د و ردنکیم یریگسوخت درفتنیم د.شدنین میگزین دو جای، بعد ادبودن

اصاًل ناو  ییایدر یرویگفت نیم ییهوا یرویه نکنجا بود یجالب ا آمدند.می رگید

ه شما کم یگفتیم. ما میهدیم یبانیپشت هاآنن به اد. ما خودمهخوایمابر نمیهواپ

 را خلبانتاناز راه دور،  یبانیپشت کهاینل یبه دل ؛دیهاز راه دور بد یبانید پشتیناتوینم

 کماس کهوقتیم خلبان بعد از سه، چهار ساعت پرواز، ینستادیم یحت کند.یخسته م
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 د.نکی، صورتش ورم مددار یبرم ار 

گذارد. در بدی می تأثیرگویند، روی خلبان یم G به آن ن کهیزم جاذبهفشار هوا و 

وقتی  گیرد.قرار می فشارتحت هم نای خلبهادستحتی ، روندیمباال  هک یحالت

پرواز با جت به ما آموزش داده بودند. حتی  سیانگل ییایدر یرویدر نم یدانشجو بود

زود خسته  یلی؟ خلبان جنگنده، خهچ یعنی اصالً  G دنهن بدانش تام یردکیهم م

 را بتواند پرواز کند. ن دو ساعت اولا، همممیسکه باشد ماکهنرمند  یعنی ود؛شیم

 ییو به ما پوشش هوا دمدنآ هااین هرحالبه د.نابم در آسمان شتریب دناتوین نمیبنابرا

ن اخودم یراه هم برا یم، تویساعت بعد برگشت چند .ات انجام شدین عملیو ا ددادن

 بود. ات ظفارین هم عملیم. ایگشتمیبر رانیبه ام و یردکین میتمر
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 فصل هفتم

 داردریا

به  یرآبیرات زیتعم یبرا آن را بعد از عملیات ظفار، زیمناو آرت یفرماندههنگام 

از  یکی .مدآ به استقبالم قیقا کیلنگرگاه،  درم، یبرگشت وقتی بردم.ستان کپا یراچک

  ستشده ا ییخبرها ییایدر یروین دره کبه من گفت  ،ق بودیدوستانم در قا
ً
و احتماال

بعد از دو سه  .زنندیم اها ر ن حرفیم همه همیدیدو م یمدآخواهند گرفت.  اعده ر  کی

هم  ار  وه اکبود  ییعطا یادار رمزی، درییایدر یروین هفرماند د.گرفتن اعده ر  کیروز 

 و ییایدر یروین یس مهندسیرئ، ییایدر یروین نیجانش قت فرمانده ویحق در د.گرفتن

این  را بازداشت کردند. ییایدر یروین یس مهندسیرئ زیردست یفسرهاا یسر کی

 اها ر گاهیپا یسازمان یهانهاخ و هالهکاس وسازساخت یهاه پروژهک دبودن ینساک افراد

ن یجانش د.رشوه گرفته بودنارها کمانیاز په گفته شد ک جوریاین د.به عهده داشتن

 د.گرفتن او را هم ی، ولاست گرفته یاه رشوهکرد کاقرار ن وقتهیچ ییایدر یروین

 یتقر .ن عفو خوردابهشو بعد هم  دنگه داشتن یچند سال ار  هااین درهرصورت
ً
با

ران یدر اهنوز تر بودند ه جوانک تایشانچند د.رفتن رانین از ااشم همهوینم بگاتویم

. دهستن ییایدر یارهاکران مشغول یدر ا اکنونو  داد متهم نبودنیز هااین د.هستن

 ارند.کیب هم ناهایشبعضی

س یرئ شد. ییایدر یروین هفرماند اللهیحبیبمسار یت زمانن آناوگان  هفرماند

 درجۀهم  به او. شدد یجد یس مهندسین بود، رئاشیس ستاد ایه رئک هم ناستاد ناوگ

ن یجانش وناوگان  هفرماند اون یجانش یمسار آزادیت درنتیجه دادند، ادار موقتیدر

 هم از ار م. نسبت داشت یسلطنت خانوادهه با ک شد قیار شفیناخدا شهرناوگان 

 سومیناخدا  درجه با .دردنکانتخاب س ستاد ناوگان یرئ عنوانبه زیمناو آرت فرماندهی

 در کهاین اضافهبهبود،  خوب امسابقه. شدمس ستاد ناوگان یرئمعادل سرگردی 
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به من داده  راجع یار خوبیچ، گزارش بسینویگر در سیستاد انگل یدانشگاه فرمانده

 یسرگرد چه جور به هک بود د، صحبتندر کیم این پست انتخاب یبرا ار م وقتی د.بودن

ب یمورد تصو تا دننکیارائه م ار من گزارش یهمکه د؟ یهبد یاداریدرپست د یهخوایم

 د.ننکیانتخاب م ار مو  دنناخویما . گزارش ر در یقرار بگ

بعد هم شد بود.  اللهیحبیبادار ی، درییایدر یروین هشنهاد فرماندین پیا

 09/8/70 در تاریخ است. کشور خارجست، ین رانیا ، اکنون دراللهیحبیباساالر یدر

  .مرفت به ستاد ناوگان
ً
 ار مسه ماه ابتدا ، ودب شیمن تصو یاداریتا محل درظاهرا

س ستاد یرئ 0/00/70 تاریخ ازگذاشتند.  فارسخلیجات ناوگان یافسر عمل عنوانبه

بود. دو سه ماه  یاداریدر جایگاهقت یه در حقک شدم عمان یایو در فارسخلیجناوگان 

س ستاد یاتاق رئ در 0/00/70تا  09/8/70از تاریخ  یجورهمین ود یشکهم طول 

 پست جدید را  0/00/70 تاریخ از م.نشست
ً
ن مدت، یا در. دردنکبه من ابالغ رسما

ه تازه کستاد ناوگان در برای نظارت  یالتیکتش ازجمله ؛میردکناوگان  درارها ک یلیخ

 .میردکمده بود، درست آ به بندرعباس

 .دبودن در ستاد ما ییایدر یروین ین ناوهایبهتر .میردکاده یپ االت ر یکن تشیا

  .دنکب یبازرس اا ر یدر یتو وده بر کن بود یاش افهیشتر وظیب همن ناوگان یجانش
ً
اصوال

 .بود یاتیشتر مرد عملی، بدنابخو یزیچو  دیایب که مند نبودعالقه کاغذبازی بههم  ادیز

 وضعدنکب یبازرس و دیایدوست داشت ب
ً
به من  راده بود یه دک ییزهایت چی. معموال

مد آیمش ما یپ گزارش او .دادیگزارش م کی هم ناده ناوگفرمان بهداد، یادداشت می

ه کبود  جوریاینستم یم. سینکرفع  ااالت ر کاش تام یردکیگوش م یستادن کاو ما ار 

ن ناوگان، یرفت. جانشیم تهران به شد، اگر الزم بودیممستقر فرمانده ناوگان در محل 

را به  هااینه کن بود یس ستاد هم ایرئکار  د.سر بزنبه ناوها شتر یه بکن بود یارش اک

 شد.یگرفت و اجرا میفرمانده ناوگان م نهایی را میتصم د.نکل بیتبد اجراقابل یارهاک

 بسیاری یمانورها .کارکردیم یلیخ عمان یایو در فارسخلیجتوی ن مدت، یا در
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 یبانی. پشتانجام دادیمهم  یرفاه و یاتیعمل یبانیپشتکار مقدار  کی شد. برگزار

مواد  یسر کی بود. نیرو بر یبه ناوها یبانیپشت و یکیلجستقسمت  ،رفاه یاتیعمل

 .منتقل کننده کم یدادیم نیرو برتوانست ببرد به ناوهای یما نمیکه هواپ ان ر یسنگ

 که یکنیم تا ادادیمانجام  ار  یکیلجست یارهاک، رفتمناوگان  ستاد به وقتی

برداری عکس یجنوب منیو  از مرز عمانرفته بود که  ییروی هواین RF43یمایهواپ

 در درگیریهنوز س ستاد ناوگان بودم. یآن روزها رئشش زدند.  سام کند را با موشکب

 ییهاکمکشناسایی  برداریعکسق یاز طر ایران وجود داشت و های یمن و عمانمرز 

 هم به ارتش عمان ،ردکیاستفاده مها ارتش ایران از این عکس .دکر یمبه عمان 

به  د.دادن ییایدر یرویبه نرا  تجسس و یافتن دوربین این هواپیما تیمأمور .دادیم

فتد. یها بنآن دست یم دوربیخواستیبود، نم برداریعکس یماین هواپیکه ال اینیدل

د. دوباره مجبور یاورین را از زیرآب بیرون بین دوربیا باید شاه دستور داد هر جور هست

م، بعد از یشویم عمان یایوارد در با عبور از تنگه هرمزبرویم.  عربستان یایم به دریشد

عربستان  یایده به باب المندب دریم، نرسیچیپیطرف جنوب مالحد وقتی بهرأس

درست  ،عربستان یایدر درمن و عمان ی یاین هواپیما را در ساحل شرقشود. آغاز می

 توی آب افتاده بود. جاهمان زده بودند و یک پاسگاه مرزیو عمان، نزدیک  یمن جنوبیمرز 

 در کودتای 
ً
 منیپا هم نداشت و در د. یکش اعدامگیر افتاد و  نقابخلبان هم بعدا

ادم یشد. نامش را  نم بعد از انقالب آزادکیر مکآید، فیادم میه ک ییزندانی بود. تا آنجا

 رده بود.ک برداریعکس ورفته آنجا ن خلبان یوش بود. ایش دارکوچکآید. اسم ینم

سته بود. کده و گویا پایش شیبعد از اصابت موشک به هواپیما، خلبان با چتر بیرون پر

 یتابکر شد و در زندان بود. یاس یمن جنوبیه یک پا نداشت. مدتی در کآید یادم می

ن را یمندم و اخ عالقهینوشته است. من به تار نقابراجع به  یشهریر یه آقاکدارم 

س او را هم جزو اعدامیان کودتای که عکدم یشناختم، بعد دین خلبان را میخواندم. ا
                                                           

 داشت.کرد. بیشتر عکس برميبرداری ميبرداري و فیلمیعنی این هواپیما عکس reconnaissanceیعنی  Rحرف  -0
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 یاند. تقردر این کتاب انداخته نقاب
ً
 یمن جنوبیو  رانیه اکن دارم بعد از انقالب یقیبا

ردند. به کر و حسن نیت آزاد یعمل خ کیعنوان روابطشان باهم خوب شد، او را به

را خورد. البته  افرادی را که در کودتای نقاب شرکت داشتنده گول کران آمد و بعد هم یا

خواستند ارتش را به یکه ماین یبود. برا حزب تودهار کهم  نقابه کودتای کمن معتقدم 

 نند.کشده بدنام و منحل ب یهر نحو

سالمتی آمده و به ینبود. از اول در دانشکده افسر یاسیس یسکدر ارتش، 

ک عده هم یارتش این بود.  یاستراتژ«. هنیخدا، شاه، م»شاهنشاه گفته بودند: 

گفتند به شما یرفتند و میم یسانکن اگر یدانستند. بنابرایدوست مرا شاهخودشان 

خواهند ارتش می و اندردهکسازی هایتان را اعدام و خودتان را پاکده، فرماندهشظلم 

ن یا اما م؛ ممکن بود گروهی تحریک بشوندینکب یارکن ببرند، حاال بیایید باهم یاز ب را

ه نشان کرون آورده باشند یک عده را از بین است کقت ممیحقها نبود. در ار آمریکاییک

د، ینکق یتحق اگر در مورد نقش حزب توده یاست، ولبوده جوری بدهند این

 یهاکین ببرند. چریه ارتش را از بکن بود ین و حزب توده ایفهمید هدف مجاهدمی

 رده باشند.کها توانند آنیرا م ارکن ین، ایجور، بنابراهم همین ییفدا

مدرک  عنوانبهن را یرد و دوربکیت میاکرفت، شیم به سازمان ملل منیاگر  باری

دخالت ، یستهم ن اشه اصاًل همسایهک یشورکدر  رانیا کردثابت میداد و ینشان م

خواستند این دوربین به دست کسی ینم یلیشد. به دال برایمان داستان میکند، می

روی یاز ن یتجارت یشتکک ی د.یه بروید و دوربین هواپیما را درآورکبیفتد. دستور دادند 

که  یرانیافراد ا یبرامختلف  یهاتیاز مل ییهاردیم. پاسپورتکاجاره  سیانگل ییایدر

داند. یکس نمه هیچکاست  ییزهایها چگرفتیم. این ،بلد بودند یمختلف یهازبان

 سوابقش موجود است. ییایروی دریارتش و ن یوهاید توی آرشیحاال اگر برو
ً
 حتما

 کیفتد، فرمانده کشتی که یراه ب سه قرار بود کشتی از بندرعباک یشب یادم هست

درد شدیدی گرفت. ما هم او را به بود، دندان یتجار بازرگان یسیتان انگلیاپک



 0۴0فصل هفتم: دریادار/

 

 راه افتاد. یشتکرفت؛  یشتک یردند و روکم، دندانش را معالجه یمارستان فرستادیب

 یلیک افسر ایرانی بود که خودم او را انتخاب کرده بودم. افسر خیمعاون کاپیتان 

از حرکت ساعت  پنجحدود  .دو بسیار باهوش بو خواندهدرس که در فرانسه یخوب

بعد از کشف رمز پیام  ؛برایم فرستادرمز پیام به  کیبود که معاون کشتی گذشته کشتی 

 افتاده است.  یاغیرمنتظره اتفاقفهمیدیم که 

  یسیتان انگلیاپک. است شدهفوت و هردکته کتان سیاپکنوشته بود  پیام در آن
ً
واقعا

م ینستاتوینم ؛مینداشت ایچاره یعنی، باش فرماندهم آقا خودت گفتمرده بود. به او 

 د وندازنینجا و لنگر بآ دنوبر  هااینه کستاد انجام شده بود  کارهای تمام .میبرگرد

ند و هست یسیانگل یشتک دادند که یک. باید نشان میاست خراب یشتک ویندبگ

  یشتکن افسر فرمانده یا کردند.میار کها شب
ً
شد و برای انجام مأموریت رفت؛ اتفاقا

وانمود  ین گروه رفتند آنجا و طوریخوب انجام داد. درهرصورت ا یلیات را هم خیعمل

ه کآمدند  یشتکروی هم یجنوب منیاز پاسگاه  یخراب است. حت یشتکه کردند ک

مان خراب شده است. با یشتکگفتند یها منند؟ اینکیکار منند پرسنل کشتی چهیبب

 گشتند.ین میرفتند و دنبال دوربیو در تاریکی م ها هنگام شبماندند. غواصنجا یاین بهانه ا

 یدند تقریرس برگشتند و به بندرعباس یوقت
ً
پر از قطعات  یشتکک انبار یبا

 یعنیدر آن نبود.  ینیدورب یبا خودشان آورده بودند، ول بود که 0RFهواپیمای 

هم  هاب شده بود. یمنیینند یا دوربین منهدم و غکدانم یا نتوانسته بودند پیدا ینم

 یشورا به درفتنیم د.ردنکیشلوغ م د حسابیداشتنیبرم راگ چون ،دبودن پیدا نکرده

ار ما دخالت ک درها یرانیه اک کردندد و شکایت میدادنین مانش سازمان ملل تیامن

 .دودنب ردهکنار را کن یا یولاین هم مدرک . دناهردک یبردارسکما ع هاییشتکاز  .نندکیم

گر خبر ید د.گذاشته بودن یشتکخچال یتوی  تا پایان مأموریت ا همتان ر یاپک جنازه

 سیبه سفارت انگل طورکلیبهتهران . دخبر دادن وا همسربه  از تهرانچگونه م یندار

 و پرسنلش هم همه غواص ه وما بود اجارهش در ایشتکه کشما  تبعه کی بود،گفته 
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  فوت کرده است. ،دبودن ایران ییایدر یرویافسر ن
ً
  اجنازه ر احتماال

ً
، رده بودندوآبعدا

 افتاده ین اتفاقینه چکخبر داده بود  وا خانوادهس به ینم سفارت انگلکیر مکف یول

م شما یفرستاد ان بنده خدا ر یه اکم یردکیم یشوخ یبهدار یترهاکبا د  است.

 .مردو رد کته که سه ساعت بعد سکد یسرش آورد یید، چه بالینکدرست  اش ر یهانادند

من ه آن زمان از ما خواستند و انجام دادیم. کبود  ییارهاکیکی از به هر صورت این

سازمان  زمانن آ .جنوب شدم ییایات مناطق دریس عملی، رئیوانجدفعه هم در  یک

فرمانده ناوگان،  .میناوگان نداشت هبه نام فرماند یزیفرق داشت، چ ییایدر یروین

 از بعد. قرار داشت جنوب بود، ستادش هم در خرمشهر ییایمناطق در هفرماند

 پست نجاآ. شدم جنوب ییایات مناطق دریس عملی، رئبه ایران یاضیناو ررساندن 

عماًل  یول ،مرا داشت جنوب ییایستاد مناطق در یهاها و برنامهافسر طرحسازمانی 

چون  .بود یکیو ناخدا  یسرهنگ تمام جایگاه رئیس عملیات،ات بودم. یس عملیرئ

دادم، گرفتم ولی وظایف رئیس عملیات را انجام میتری میپست پائین سروان بودم

  .رسم بود این

ق یبه پاکستان نبودم؛ خیلی دق و کمک ایران در هنگام جنگ بین هند و پاکستان

ستم، یق نیستان، دقکان جنگ هند و پایطورکلی در جرستم. بهیان جزئیاتش نیدر جر

 یایروی دریهند، بهتر از ن ییایروی دریه نکدانم یه خواندم، مک ییزهایاما از چ

را  یستانکپا ی، توانستند ناوهایهند یناوها یک سری یحترد و کستان عمل کپا

ران، یاز ارتش استان کرد و البته پاکهند هم بهتر عمل  ییروی هواید. نننکغرق ب

م و به یطرف نبودیخواست. در آن دوران ما بما مییهوایی و هواپ کمکشتر یب

 خیلی اوقات، درحالی یهم گاهها ستانیکم. البته پایردکیم کمکستان کپا
ً
که ظاهرا

ن یها، انآشور کما و  ییایروی دریدر رفتارشان بود. در ن یحسادت یگفتند ولیز میمج

 داشت.مسائل وجود 

 واقع  درج گفته بود. یفارس، خلخلیج به   آمده بود که شان دریکیهم از دهان  یک وقتی
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ح یفارس به نام خلیج نام برده بود. از او توضیک کتاب راهنمای دریایی از خلیج توی

است و در  سیانگل ییایروی دریند. این کتاب چاپ نکیم یخواهخواهند، معذرتیم

چاپ شده است.  0892ن کتاب در سال ی. البته ابودچیز در آن فارس، همهمورد خلیج

 یه را داشتم. کتاب راهنماین اصالحیا که ه همراه کتاب دادندیک اصالحیبعد 

ها، ن را دادند، به این کتابیا ایبود. به تمام دن یفارس و هواشناسدر خلیج یانوردیدر

ن آرده بودند و در کچیزی درست ها هم یکگویند. عربیراهنما ما یلوت یپا یهاتابک

م. یشتبرده بودند که ما اصاًل قبول ندافارس فقط با نام خلیج یا گلف نام کتاب از خلیج

ها هم سییگوییم و روی این مسئله تعصب هم داریم. انگلفارس میشه خلیجیما هم

 یاهای جغرافسند. در کتابینویفارس مخلیجشان یرسم کمدار  ید، توینکاگر نگاه ب

م ینیبیمهم که شان ا در اسناد وزارت خارجهیدهند و یه توی مدارسشان درس مک

های گذشته بعد از گویند. این نام بردن به شکل خلیج فقط در این سالفارس میخلیج

در آن دوره،  رانیاعراب و اباب شد. بعد از زمان ناصر جنگ  جنگ اعراب و اسرائیل

 یلین جوانان عرب خین مسئله ناسیونالیسم عرب، در بیداشت؛ ا یوضع خاص

ر ناصر و ی، تحت تأثیبیل یودتاکه کد ینیبید، مینکرد و اصاًل شما نگاه کدا یطرفدار پ

 ر همین عرب گرایی رخ داد.یحت تأثت

ومت کردن حککه سبب عوض  هم هاام اینیو ق هیو سور جریان حزب بعث در عراق

 به درباریر ناسیونالیسم عرب و ناصر بود. ناصر شدیعراق شد، تأث
ً
حمله  رانیشاه و ا ،دا

ک یکه ما این ینبود. براحاکم  یاصاًل روابط خوب ران و مصرین ایبدر آن دوران  .ردکیم

نداشت،  یران سفارت رسمیدر ا لیم. البته اسرائیل داشتییرابطه غیرمستقیم با اسرا

اخ سابق و کنجا سفارت دارد. سفارتش هم در خیابان یه اکدانستند یهمه م یول

خودش  کیه اعراب را دشمن استراتژکن بود یران ایا یبود. استراتژ ین فعلیفلسط

شه هم یه بودند، همینداشت، اعراب با ما همسا یارک ایرانل با ییدانست. اسرایم

ن ما با عراق سرشاخ یند. بنابراه بودرده و حقوق ما را پایمال کردکها به ما حمله آن
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د. یترسیاز عراق و مصر م یجوری نبود، عربستان سعوداین یسعود بودیم. عربستان

ان اروندرود باالخره منجر ین جریم. همیداشت یمرزشه نزاع یکه ما با عراق همدرحالی

ه جنگ شد و کوفصل مسئله شد. بعد از انقالب هم حل و الجزایر 0857به قرارداد 

م یخواستیه مکهر تابستان ه ناوبان دوم شدم، ک یاز روزعراق به ایران حمله کرد. 

 م.یهرسال با عراق مسئله داشت یعنی؛ زدندمیباش یم، آمادهئبیا یمرخص

لش هم یدال  .سقوط کرد شروع شد صل، پادشاه عراقیبعدازاینکه فن مسائل یا

بود. بعد  یهم سلطنت ایران ومتک، حعراق ساقط شد یومت سلطنتکروشن است، ح

ما را لغو  یمدت مرخصن یو صدام آمدند و تمام ا رکه عارف رفت، حسن البک

هم م همسر  .فرستادندینم یکه اصاًل به مرخصا اینیگرداندند یا برمان می ؛ردندکیم

سال به مرخصی نرفتم.  کین حدود یتوانستم بروم؛ بنابرایمعلم بود، فقط تابستان م

، و چه در مصر یبی، چه در عراق، چه در لهیچه در سور یه گروه بعثکم یردکیر مکف

ران آموخته یهای اند. به نظامیهست طرفداران ناسیونالیسم عرب و دشمن ایران

شه از طرفداران یهمها هم ردک. شوندمحسوب میشد که اعراب دشمن نظام ایران یم

 ان آن دوران بود.یجرن هم یا یم.ردکیاستفاده م ینیزم یرویها در ناز آنو  ما بودند

م. تمام یفارس ما دارنار خلیجکن ساحل را در یه بلندترکن بود یا یبحث حقوق

 یران است. وقتیهم مال ا عمان یایدرباز است،  رانیفارس، ساحل اشمال خلیج

دارند. دینشان  یمردم آن فرهنگ فارس یعنیفارس فارس، خلیجد خلیجیگوییم

 ایرانی یهم هستند، ول یعه است، البته آنجا سنیت شیثرکا
ً
عه هستند. یش ها اکثرا

 بزرگیه تقرکماست، مثل قشم  ق بهلتعفارس مخلیج در یر بزرگیجزا
ً
ن جزیره یتربا

 09م یدانیاست. بعد هم میر بزرگ دنیاز جزا یکی قشم هکخواندم  ییاست. جایدن

ن یهست. بنابرا یادیز کوچکر متعدد یجزا خلیج فارس، در ره مال ماستیجز

ایفارس ازلحاظ حقوقخلیج م، منطقه یاست. ما فالت قاره دار یی، اسم با مسم 

 یریگیران است. ماهیطول ساحل ا ییایل دریما 71حدود  .میدار یاقتصاد یانحصار
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بگوییم.  یج عربیخل به این منطقه میخواهیه نمکاست  یلیها دال م؛ اینیبسیاری دار

وجود نداشته است.  به نام امارات یشورکد اصاًل ینیبید مینکیقت نگاه که میدر حق

و درگذشته نداشتند  یری بودند، اصاًل اسم بزرگیفق کوچکار یبس یشورهاکها این

 متعلق به ایران بودند.

 از بیتقر یدند امپراتوری عثمانید یاول، وقت یها بعد از جنگ جهاناین
ً
ن رفته یبا

آوردند،  وجوده به ک ییشورهاکردند. کاعراب را قسمت  یهانیاست، آمدند و سرزم

ه کها قبول دارند یسین انگلکنوردند و اکید قسمت میها را باداشتند. این یمسائل

ردها را ک .ن رفتیکردها از به سهم کند. معتقدند اهردکشورها را خوب قسمت نکن یا

شد یشروع م رانیردها در آن دوره هم از اککه گسترش این یده گرفتند؛ برایاماًل نادک

ن ین قوم بیقت ایدر حق یعنی. امتداد داشت و سوریهه یکتا جنوب تر  و در شمال عراق

عرب نشین را  یهاها قسمتیر بود. عثمانیشه گی، همیران و عثمانیا ینیروی قو دو

عه بودند و یهم ششان یال داشتند. عدهیران تمایردها به اکن یگرفته بودند، بنابرا

 فرهنگ ا
ً
ن به یدانستند؛ بنابرایا میدرستی از نژاد آرداشتند. خودشان را به یرانیاصوال

 رد.کر نییهم تغ بودند، زبانشان کینزد یلیما خ

وه، خوب کاعراب در  .بودند یوهستانک یها جنگجوهااین غال عراقدر اش

 یعنینند. ک یتوانستند زندگیوه مکها توی بلد نبودند. این یعنیدند؛ یجنگینم

م، ینکینگاه م یخیبه مسائل تار یدار بودند. وقترده و گلهک یها زندگوهکشه توی یهم

جنگ و نزاع داشتند.  همبا ما  اوقات یگاه یند، ولاهبود ترکیها به ما نزدم اینینیبیم

رد، کرات را مستقل اعالم ک، حزب دمو جانیه آذرباکدوم  یبعد از جنگ جهان یعنی

رد و کدرست  یومتکک حیرد. ک ار را در مهابادکن همان یآمد و ع محمد یقاض

چند تاشان را اعدام  ند وما رفت یروهایردستان مستقل را تشکیل داد. بعد هم نک

د. بعد به ها آنجا بوو تا مدت یجان شمالیمحمد فرار کرد. رفت آذربا یقاض یند، ولردک

 او عفو خورد و بازگشت.
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اصطالح آمدند و به به عربستان آل سعود، 0820مات بعد از ین تقسیدر هم

 ییایروی دریه به نکخ آنجا بودند یش یسر کینشین عربستان را تشکیل دادند. شیخ

س یانگل ییایدر یروین یت برایدادند. امنیردند. غذا و ملزومات مکیم کمک سیانگل

ها محافظت شود. داشتند از آن نیاز ندرفتیساحل مبه ها یشتککه مهم بود و وقتی

س از یانگل ییایروی دریتر بود. در جنگ اول، نچیز مهممسئله نفت هم از همه

روی یل در جنگ اول، فرمانده نیه چرچک یال شد. دورهیسوز تبدسوز به نفتذغال

ها بود. یشتکردن کسوز رد، نفتکه ک ییارهاکاز  یکیشد،  یاداریر دریوزو  ییایدر

 مهم بود.ار یبرایشان بس رانین نفت ایبنابرا

مهم  رانینفت ا یمطرح نبود، ول یسعود و نفت عربستان هنوز نفت عراق روزها آن

فارس نفوذ خواستند به خلیجیها من اینیساخته شده بود. بنابرا شگاه آبادانیبود. پاال 

ت را یوکشه یها همی. عراقاستبه ایران متعلق  نیبحربودیم  یما مدعداشته باشند. 

ل یدل ینظر واقع بود. از یک کشور مصنوعی کویت دانستند، اصالً یخودشان م وجز 

ک یلش هم وجود یعراق و عربستان است. دل وت جز یوکه بگوییم کنداشت  یخاص

ها این به خواستندیه هرکدامشان مناطق نفوذ بودند. مکصل بود یف یهاانونک یسر

خواستند ین منطقه آمد، میکه نفت در انند. وقتیکه ثبات برقرار کومت بدهند کح

 رند و ببرند.یشان را بگه نفتکد حالتی باش

بینید؛ د میینکه ه نگایه به قضکخوب  یعنین مسئله هست، ین اآلن هم ایهم

د گاز سوخته یبرق با یهاارخانهکن بسوزاند، چقدر در ید بنزین بایون ماشیلیچند م

 یزی، هنوز هم چا و اروپاکیا، از ژاپن گرفته تا امریم تمام دنیع عظیبشود. در صنا

مقدار فارس، رد شود. د از خلیجین نفت بایادی از این نفت نشده است. مقدار زیگزیجا

به مصر،  ه از عراقک ییهارود، لولهیم ه به مصرک ییهاق لولهیاز طر هم یگریاد دیز

ن ثبات به ید ثبات داشته باشد و ایه باکای است ن منطقهیرود. ایت میوکا به ی هیسور

ها امد. دوران جنگ سرد هم روسین، هرگز به دست نیل و عراق و فلسطییسبب اسرا
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بر آتش داشتند. در زمان ناصر به مصر اسلحه داده بودند. به عراق در زمان  یدست

سو ها از آندادند. آمریکایییه اسلحه میدادند. به سوریر و صدام اسلحه مکالبحسن

ه یروس طرف ساعت، از 20 ظرف 085۴ان یبعد از جر؛ مصر داشتندرا  و مصر لیئاسرا

 ییاکیآمر یهاسالح .داشت یروس یهاسالحاز آن  الً قببرگشت.  به سوی آمریکا

نداشتند. مسائل  یه استراتژکن بود یلش هم ایرد. دلکرون یازآنجا ب اها ر و روس گرفت

 در نکنوه اک یگری وجود دارد. حالتیل دکو با ش یک استراتژیجنگ سرد هنوز با 

ک ناوچه را یانداختند؛  اما ر یک هفته، دو هواپی درد ینیبیها مجنگ ابرقدرت

جنگ  3به نام هانتینگتون ییاکیست آمریاستراتژ یکد ینیبیردند. شما مک یگذاربمب

آمد و  یخاتم ی. البته آقااسترده ک ینیبشیها را پجنگ فرهنگ و هاتمدن

نبوده است. موفق تا حاال  یادیل زیهم به دال  را مطرح کرد که آن هاتمدن یوگوگفت

 ها گرایش دارد. شتر به برخورد تمدنیغرب علم ب یایدر دن

ن یاد به ایدخالت داشت ولی من ز بگویند انگلیسها خیلیدر مورد کردها شاید 

دند، یس دوره دیه وزارت خارجه انگلک ینم آن گروهکیر مکده ندارم. فیموضوع عق

مخالف  عراق و هیه، سوریک، تر رانیبشوند. ا کیتوانستند به تفاهم نزدین نمیشتر از ایب

اورند، یخواستند به وجود بین اگر میاورند. بنابرایرد به وجود بکشور کک یه کبودند 

ها درنتیجه سیاول، انگل یان جنگ جهانیدر پا افتاد.راه می یدعوا و مرافعه شدید

به  انهیخواستند نیروهایشان را از خاورمیداشتند. م یار بدیبس یجنگ وضع اقتصاد

                                                           
، متخصص علوم 2119دسامبر  20درگذشتۀ  –0825آوریل  09( زاده Samuel P. Huntingtonساموئل هانتینگتون: ) -0

بینی کشمکش جهان غرب با جهان اسالم شهرت ا و پیشهسیاسی شهیر آمریکایی بود. وی به خاطر نظریه برخورد تمدن

های سال، استاد دانشگاه هاروارد بود. در دانشگاه 79آموخته و به مدت جهانی پیدا کرده بود. دکتر ساموئل هانتینگتون، دانش

ستراتژیک دانشگاه تا هفتادسالگی ریاست مرکز مطالعات ا 0898ییل و شیکاگو تا مرحله کارشناسی ارشد تحصیل کرد. از سال 

، تحت التحصیل از آمریکادار بود. یرواند آبراهامیان معتقد است که کارشناسان جوان ایرانی علوم سیاسی فارغهاروارد را عهده

، دانستتوسعه را ایجاد حزب دولتی منضبط میتأثیر نظر هانتینگتون که تنها راه نیل به ثبات سیاسی در کشورهای درحال

گرفتند که در عصر مدرن جایی برای پادشاهی اند. البته آنان این نظریه هانتینگتون را نادیده میحزب رستاخیز را طراحی کرده

 ابزار حکومتی نظارت بر توده
ً
ها بلکه حلقه رابطی باشد که فشار جامعه را به دولت و دستورات دولت نیست و اینکه حزب نه صرفا

 د.را به جامعه انتقال ده



 /چهره به چهره دریا0۴9

 یزین چیا و ه منطقه، آرامش داشته باشدکن دوست داشتند یحداقل برسانند، بنابرا

ت شر یبا نشود گفت ینم یر داشتند ولیت خیگویم نینند. نمکاده یه توانستند پکبود 

رد کیجاب میزند، منافعشان ایبر جغرافیای سیاسی را به همخواستند یجلو آمدند. م

ومت کها حکیه چریکتر جنوب ران و یکه در شمال اخصوص ایننجا آرام باشد. بهیا

ستم یس یبراس بود و یانگل هل ملکیرده بودند. تزار فامکوب کتزار را سر  یسلطنت

د و جا آرام بمانخواستند آنیها متحمل نبود. آنقابل س این مسئلهیانگل یدارهیسرما

ه کند ردک یاشتباهات بسیار ینند. ولکبتوانند از خودشان دفاع  یامنطقه یهاقدرت

گویند توی ید، مینکمطالعات اخیرشان نگاه  اگر بهن خودشان قبول دارند. کنوا

 م.یدر کدرست عمل نانه یدر خاورم، 0820مات یتقس

ه کن بود یرد اکستان اجرا کدر جنگ هند و پا رانیا ییایروی دریکه ن ینقش

ر یشدت زبه یراچکبندر . به عهده داشتفارس خلیجستان را کپا یرسم یبانیپشت

. کردایفا میستان کن سوخت پایدر تأم یران نقش مهمیبود و ا یهند یآتش ناوها

 یصورت قرض بود، ولران داد. ابتدا بهیپولش را اتمام ه کدند یخر هاییمایهواپ یحت

 ییایروی دریه نکن است یا مسئلهرد. ک یه تلقیعنوان هدرا به هانآستان بعدها کپا

 ایا
ً
 ن اقدامات را انجام بدهد.یه اکت را داش یین توانایران واقعا

ستان، کم. در جنگ هند و پایش داشتکنفت، دو رانیا ییایروی دریدر نآن زمان 

بود  یشورکستان کند. پاکب یبانیستان پشتکه از پاکمان اصاًل فعال نبود ییایروی درین

بسیار گران بود. برایش  ،نفت یازلحاظ اقتصاد، 085۴خصوص بعد از سال بهه ک

 طرفبه رد،کیشاه برایشان ناز م زمانخواستند. هر یم ایرانها نفت ارزان از این

 هم از کگرفتند. پایرفتند و از این کشور نفت ارزان میم یسعود عربستان
ً
ستان اصوال

گفت یمزمان بوتو و قبل از او هم خواست. یم کمک یران، هم از عربستان سعودیا

باید به  طرف غرب هستم، و هستم با هند دعوا دارم، عضو سنتو ،اد استیتم زیجمع

است را ین سی، تمامشان ایحیی خانزمان د. تمام دوره قبل از بوتو و از ینک کمک من
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ما بهشان  ییروی هوایرند. نیبگ کمک یه از شاه و از عربستان سعودکردند کیدنبال م

 یداد. حاال نم پاکستان ما بهیهواپ یرد، تعدادک کمک
ً
تصور  .فروند بود چنددانم واقعا

 رقم کینم
ً
فروند  81که این ین است، ولکمم فروند 20فروند درست باشد.  81نم واقعا

 7F یتعداد همینطورم، یداد F5 یتعداد دانم به اردنیرسد. مباشد بعید به نظر می

تعداد  دقیق یم، ولیداد یک تعدادی هم ستانکم،  به پایداد شکبه سلطان حسن مرا

7F دانم چقدر بود.یرا نم ها 

 حدود  اف پنجآن روز، هر  نمکیتصور م
ً
دادند. می به ما ون دالریلیم دورا قاعدتا

فرق داشت. م، یردکیا مکیه از آمرک ییدهایم، با خریردکیم سیه از انگلک ییدهایخر

بود.  کمک به عنوان برخیو  یاتفاق یدهایم، خریردکیس میه از انگلک ییدهایخر

نم، شما هم کیم کمکبه شما فارس خلیج درگفت یآمد و میس میر انگلیوزنخست

ن مسائل یا و اد استیار زکیس بیانگل دراید. یارگر سرکار نکد تا حزب ینکب کمک ابه م

 یدهایس، خریدهایمان از انگلین خریبنابرا از ما تانک چیفتن بخرید. ،جریان دارد

دادیم، بود که به سیستم انگلیس می ییهاصورت آوانسبود. به یراتکو مذا یاتفاق

آمد، یه مک ییهاه اف پنجکم یدائم داشت یاتکستم تدار یس کیا کیکه با آمردرحالی

 یکد یقطعات فروش از  فروشنده یهاارخانهکآمد. یوفور مبه یکد یپشتش هم قطعات 

شد. ید عوض میستم ساعت پرواز بایبر اساس سن قطعات یابردند. یم زیادی هم نفع

 هزکبود  خریدهایین یبنابرا
ً
ل یها اوانهین هزیرا به دنبال داشت. ا ییهانهیه بعدا

ها و این کربیکه به اوقتیشد. مثاًل یتر متر و گرانتر بود. بعد دائم گرانارزان یلیخ

 پرونسا یهانکم ناوشیخواستیقتی مآوری بود. آخرسر وسرسام یهاد، رقمیرسیم

ون دالر یلیم ۴11 برای هر ناو آخرسر که ون دالر شروع شدیلیم 071م از یبخر

رفت، البته نفت هم گران یروز هم باال مدو برابر شده بود. روزبه یعنیخواستند. یم

م داشت. نفت هر چه گران بشود، بالفاصله یها باقیمت نفت ارتباط مستقاینشد و یم

 تا یها باال منهیهز
ً
است.  کاپ یگران شدن نفت به نفع اعضا یحدیک رود. اصوال
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 م،ینکیها وارد مه از آنک ییزهایچمت یق یعنیضرر دادن،  به نندکیبعدازآن شروع م

 ،یک حدیمت نفت در یقل یتعدن یند. بنابراکیه برایمان صرف نمکرود یباال م یطور

 به نفع ماست. ،دانندیها ماقتصاددان ران یه اک

به ناوگان پاکستان  ایران ییایروی دریآمد که نگاه پیش می در زمان جنگ پاکستان

هزار تن  حداکثر م،یکه داشت را و بوشهر بندرعباس یهاشکنفت. دادسوخت می

. از یمها نفت داده باشش آنکک نفتیا به یدر درن است کگرفت. ممیل مییگازو

  یم، ولیرده باشکن است کها ممکمکجور این
ً
 ایران ییایروی دریندر آن دوره اصوال

 یمستقهم مان ییروی هواین کرد.میی نکمکه هند یستان علکپا ییایروی دریبه ن
ً
ما

ردند. کخودشان با آن پرواز  یهاه خلبانکم یما دادیهواپ یک تعدادیدخالت نداشت، 

د ینیبید، مینکآن روز نگاه  کیت استراتژیوضعگر به ن حدود بود. ایدر ا هاکمک یعنی

سالح  یعنی رساند؛یاری میهند ه هم به یروسرد. کیم یبانیستان پشتکپااز  نیچ

سالح  هم ک مقداریستان بود. البته کدر پا ینیو سالح چ در هندوستان یروس

 یک سری .دادند هاآن بهناو  چند هم هایسید. انگلیرسیستان مکبه پا ییاکیآمر

به شکل را  ینیزم یهاقسمت اسلحه یداشتند، ول هم سیساخت انگل یمایهواپ

وجود  یاختالفات ین و هند سر مسائل مرزین چیدند. بکر یم تأمینها ینیچ کامل

ها بود. شاه عضو از همان زمان ین و شورویچ یکیدئولوژیداشت. شروع اختالفات ا

 ه و همیه هم روسکرد کیباالنس برقرار م به شکلیها ن اینیقت بیبود و در حق سنتو

 د.نا ناراحت نشوکیآمر

 آمریکا گویندمثاًل شنیدم میکنند، دانند و چیزی را شایعه میگاه برخی نمی

از آب جزایری که با جذر و مد  در خلیج فارس تاداده  ایران طرحی به نیروی دریایی

واقعا غیر ضروری است. هر اصاًل این کار د را خشک کنند و پایگاه بسازند. نآیبیرون می

 دره کهست  کوچکر یجزا یادیتعداد ز داند که در آنرا بشناسد می کس خلیج فارس

ه از ک فارسخلیجشمال  است؛ در عمقکمقسمت  یر توین جزارود. آیم زیرآب مد
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 وجود جوریاین یجاها یلیخ یموس خور دراست.  خور موسی، آییددرمی بندر عمان

بیرون هم  زیرآباز  در جذر و مد وقتی قتیدر حق .است پر از لجن و ِگل که ددار 

 زیرآب امالً ک مددر خود فاو، از  ییهاقسمت یک. ندسته د، پر از لجن و گلنیآیم

شود ولی نمی دنآیکه در جذر و مد بیرون می ره هستیجز چند فارسخلیجرود. در یم

 بهرۀ چندانی برد. هااز آن

د. ما ر یبپذ ییایدر یروی، ندگفتنیم ههر چ هاآمریکاییه کن نبود یا طورکلیبه

 هم سیم، دقیا بودکیو آمر سیانگل کردهتحصیله هم ناخودم
ً
 یزیرطرح یهاستمیقا

 ،ددادنیمبه ما  یزیچ اگرن یبنابرا. دننکار ک یتجار دنناتویه مک دانستیممی ار  هانآ

 بررسی می
ً
ه ک بود دستور از باال گاهی، ییایدر یروین مراتب سلسله در کردیم.حتما

ن یسر هم همیشه اینجوری نبود؛ یول د،ز ینم یحرف دیگرکسی ،دیبخرا ر  یشتکفالن 

ه کم یدادینظر م یلیم، خیقرار بود بخر ا از آلمانی ه از لندنک ییهایشتکا یاسپرونزاها 

 .میرین بگکناوش از هلند صدا وکم کوچک یهاییایردریاز آلمان ز قرار بودم. یهخوایم هچ

اسپرونزا  .میریا اسپرونزا بگکیآمر بود از توی برنامه نیروی دریاییهمچنین 

 یلیخستم یسها در آن روز ه کداشت  NTDSستم یس با اندازکموش کوچک یناوهارزم

به ق ماهواره یاز طرقرار بود  یر زمانین تصویا .دادیم یر زمانیتصو و بود یاشرفتهیپ

مشورت  ام م و بایدادینظر م ی آنه روکبود  ییزهایچ هااینمنتقل بشود. ساحل 

اله کاد سرمان یز ،میدرس گرفت یلی، خو زال سام یناوها هنگام خریدشد. یم

  .دگذاشتنمی
ً
 ییهااعتراض همو ما  دبودن ما استفاده کرده اطالعیبیاز واقعا

 ان عده ر آ بعدازاینکه گرفت.مورد توجه قرار می ورفت یمن اعتراضات باال یا .میردکیم

تر نییپا یهابه حرف افسران ردهه ک دمراقب بودن یلیهمه خ د،گرفتن ییایدر یروین در

م. یهخوایم هه چکم ینستادیما م د.نویگیم هچ هااینه ک دننیو بب دنهگوش بد

موارد، افسران  یاریم در بسوینم بگاتویم یحت ،مینداشت ی خارجیاز افسرها کمیدست

 د.داشتنیوام به تعجبرا  هانآ، رفتندیم خارجیمدارس  به کهوقتی ایران ییایدر یروین
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ه دانشگاه ب وقتی .ردکیدا میع داشت گسترش پین بود و سراجوما  ییایدر یروین

من  ی، ولدن نشده بودنکناوش فرمانده کدامهیچ میهایالسک، همرفتم سیجنگ انگل

ل یتحو ار  اندازکموش کن سبکناوشم، یآنجا رفت کهوقتیهر دو  ار زنگنهیو ناخدا اسفند

ن اادمیها ه شبک ییهادرس .شتر بودیب هاآناز  یلیخن امیاتیعمل تجربهم. یداده بود

 باکار .میبلد بود خوبیبهجواب را  د، مایروایب اصبح جوابش ر  دگفتنیم و ددادنیم

رده ک به صورت عملی تجربه ارها راکن یا .میآوردیمو م ینوشتیم ا، جواب ر یمترک

 یروین در کهدرحالیم. یباالتر گرفته بود یهاتی، مسئولپایین درجهبا  چون ؛میبود

، شغل ی داشتسومناخدا  درجه یسک راگآنجا  .نبود صورت این به سیانگل ییایدر

 یاداریم، شغل دربودسوم ناخدا وقتی من  کهدرحالی ؛گرفته بود هم ومیناخدا س

اصاًل  میبسازگاه یپا دارده سطح پست ک درجایی و یمئبیا که یان پروژهیگرفتم. بنابرا

ها رهیجز در اینم، چرا یرره دایجز همهاین گفتیمشد میمنطقی نبود. اگر عنوان می

 که درادار گذاشتن و در این جزیره دش فرودگاه ساختنیک برای مثال درم؟ ینساز پایگاه

 .میردکاستفاده  یلک آن از با عراق جنگ در

در  .دکن یبانیپشت ییایروی درین تا از ساخته شد ییهوا یهاگاهیپاش یک در

انوس یاق وجنوب  طرفبه ییایدر یرویگسترش نبرای  چابهار و ، بندرعباسبوشهر

مشخص  ییهوا یهاگاهیم، پایالزم نداشت ریگیگاه دیپا .شده بودبرنامه ریزی  هم هند

گذاشته  ییهوا یرادارها هم فارسخلیجسواحل  در ییایدر یروین یبانیپشت یبرا .بود

 یهااستفاده رفتیم زیرآبه ک یر پستیجزااز م یئایه بکنداشت  یلیچ دلیه .بودند

 است. عه بودهیشا ان چه بوده و یایه جرکمطلع نبودند اصاًل ا ینم کیر مکف .مینک چنینیاین

آن زمان سر این مسئله  د.ننکه یمابر تهی، ناو هواپرانیا ییایدر یروین یبراقرار بود 

 یهاتیاز مأمور یکیبود.  ییهوا یرویو ن ییایدری روین نیب هم یامرافعه و دعوا

د یشه بایهم ییایدری روی. نآن بودن یتأم و ییایدر یروین ییپوشش هوا ییهوا یروین

و سواحل  فارسخلیج گاه دریردن پاکبا درست م، یگفتی. مدداشته باش ییپوشش هوا
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د. ولی در یبده ییبه ما پوشش هوا درسیم هواپیمایتانبرد تا جایی که  دیناتویم رانیا

ن یاول در م.یردکین هم میتمر .مینکن یتمر بیاییدتوانید؟ آیا می ؟فواصل دور چطور

ه ک حالتی استگو یافتاد. ورتتوی آب شد و  3گویخلبان ورت یکشبانه  یین هوایتمر

قه ک یجورهمین یعنید؛ نکیاشتباه م را ایخلبان هوا و در
 
 ،چرخدمیو  دزنیم معل

ن یا یلیخشبانه  یپروازها در خصوصبه دهد.دریا و آسمان را از هم تشخیص نمی

 یبا آب تقرشب،  رنگ آسمان در د.افتیاتفاق م
ً
تجربه نداشته  ر خلباناگ ،است یکیبا

 است. مهم یلیتجربه خ ،آب یتو ودر یع می، سرودبر هوا  د و بهشکبِ  باال کهاین یجابه، دباش

 بارین یاول .فتادام، یداشت ییهوا یرویه با نک این مانور شبانهیاولن اتفاق در یا

 ییهوا یرویبا ن ینات مقدماتیتمر به شروع رگیبعد د .میدیشن اگو ر یورت کلمهه کبود 

 یوپترهاکیهل . قبالً ا بودیار ما روی درکچون . دننکپرواز ب یه شب چه جورک میردک

 یروین نیببعد  .میا داشتیدر یرو یخوب تجربه ،دپرواز شبانه داشتن ییایدر یروین

 یز فرماندهکمر  یکیتکتا یفرمانده .میردکافسر رابط مبادله  ییهوا یرویو ن ییایدر

در  ار  ییایدر یرویافسر ن کی اصالً  به بعد زمانی کیاز  .بود رازی، در شییهوا یروین

وجود داشت  ییگاه هوایپا کهاینل یبه دل را هم ییهوا یک افسر ،میردکمستقر راز یش

 یشد، افسرهایم که یاتیم، چون هر عملینداشت یازینلبته ا .گذاشتیم در بندرعباس

سر هم از فا کیمد، آیگاه نهم میافسر از پا کی .درفتنیمگر یهمد یهابه اتاقرابط ما 

ا یم محرمانه است ویگیه مک هاییایننم ادینمالبته . رفتیمگاه نهم یپا بهناوگان 

 .محرمانه نبودبه آن صورت ن موقع آنه؟! 

                                                           
3 (vertigo) 
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 فصل هشتم

 در اقیانوس هند

های در آب هکبود  این ایران ییایدر یرویت نیمأمورسون کیبعد از دکترین ن

گووام  کتریند  ،جدید در دریا گیریجهت نایبه  کند. نماییقدرت اقیانوس هند

رون یب مناطق تحت نفوذشا از کیسون قرار شد ارتش آمرکین رینتکد  طی د.گفتنیم

ه با ما ک ییهایهند قرار دهد.خود  پیمان محلیهمدر اختیار نیروهای  اسلحه اما برود

انوس هند ید به اقیخواهیم .دیاهشد فارسخلیج ژاندارمشما  دگفتنی، مدمخالف بودن

 یاظهار نگرانن بابت ید و از انگران بودنها یهند .دیخریاسلحه م همهاینبیایید که 

 .بودگسترش در حال انوس هند یاق در ییایدر یرویت نیمأمورن اواخر ید. اردنکیم

 م.یگاه بسازیم و پاینکاجاره  3لشیس جزیرهدر  یگاهیقرار بود پا یحت

 .میفرستاد لشیدو ناوگروه هم به س انجام دادیم، ار  ات ظفاریه عملک یهمان زمان

د یبا F14 هایهجنگند .پوشش دادما  به F14 ن بار بایاول یو برا مدآ ییهوا یروین

 باعثه کند امیهوا م یها تومدتد یبا هم ناخلب .ندردکیم ییهوا یریگسوخت

تیم یخستگ
َ
ما، یهواپ ی. صدادذار گیمخلبان  یرو یبد یلیاثرات خ 1کیشد. ف

ات ظفار انجام یه عملک زمانی. دنکیار خسته میبس ان خلبان ر یزم ۀجاذبو  Gفشار 

توانست بگوید اگر دیگر نمی. گوییممی هه ما چکهم متوجه شد  ییهوا یرویشد، ن

 م.یهدیپوشش م نیروی دریایی به بازهم ،رفتند جنوببیشتر به سمت  هااین

 ییپوشش هواد یبا، میبرو جنوب سویبهبیشتر  است قرار رم اگیگفت و مین رفتیبنابرا

 رویینن یبنابرا .میمابر بزرگ بخریهواپ ناو میوه بر ک مینداشتهم  یپول د.باش همراهمان

                                                           
ها و مرکزي جاي مستقلي است، جزیره کوچکي که قباًل دست انگلیس شل در میان جزایر اقیانوس هندجزیره سي -0

هم عضو است، چون توي  کنم اکنون حتي دولت هم دارد و در سازمان مللمستعمره انگلیس بود و بعد استقالل گرفت. فکر مي

 مسابقات المپیك حضور داشت. )راوی(

 اثر جاذبه و فشار هوا در پروازهای طوالنی بر خلبان. -2
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 ندبساز  ناوی قرار بود سفارش داد. سیانگلبه  کوچکمابر یهواپ ک ناوی و مدآ ییایدر 

  د.بسازن رای ماب ار  هاایناز  یکی قرار بود از روی آن بلند شود. 3ریرک یماهایه هواپک

پرداخت  وقتهیچر یرک یهاپولالبته  .انقالب شد و نداد مهلت، اجل معروفقولبه

 .دردنکیصحبت م در باره خرید آن یولمد، ایناغذ هم ک یروقراردادش اصاًل  نشد.

در  ییهاانجام گشتفارس ن و روزمره ناوگان خلیجیروت یارهاکقبل از انقالب 

نات یتمر .شدیبرابر برنامه انجام م و حسب مورد که بود عمان یایو در فارسخلیج

، از ینات آموزشیتمرن یا ،دادیمبه شکل مستمر برای ناوگان ترتیب میهم  یآموزش

 یرویبا خود ن ییروین کنات تیتا تمر و شدیشروع م یشتکخود  ینات داخلیتمر

 ،توپخانه از جملهمختلف  یهایراندازیشامل ت گرفت. این تمریناتانجام می ییایدر

 بود ینیزم یرویو ن ییهوا یرویبا ن کنات مشتر یا تمریو  ییایردریضد ز و اژدر کموش

 ار  ییایدر یروین هااین تمرین .شدیها نوشته منات در روزنامهین تمریا شه خبریهم هک

به  بسیار هم یع بعدیدر وقا .ردکیهماهنگ م یلیخ ینیزم یرویو ن ییهوا یرویبا ن

 مورداستفادهو  کار آمد بهنات بسیار ین تمریا یلیدر جنگ تحم خصوصبهدرد خورد، 

 .قرار گرفت

آورد. در مدتی که روی آب بودیم یم پست برایمان روزنامه میدیرسیه مکبه بندر 

 یم. رویگرفتیاخبار را م یخواندیم ول، سیاسی و فرهنگی نمییهای اجتماعگزارش

مرتب م. خبرها یگرفتینت میم و از اخبار پریرفتیها میس روی خبرگزارکناو با تل

اش دنبال انقالب، آن چند ماه آخر، همه یروزیپ کیخصوص نزدآمد؛ بهیبرایمان م

 یم، رویگرفتیتدپرس را میونایتدپرس و یآسوش سکشود. تلیم چه مینیم ببین بودیا

م ینیم تا ببیخواندیم، میکردیم و این اخبار را دریافت میرفتیم یالمللنیب یهاسکتل

انقالب  یکیدادند. نزدیبودند و خبر م برهایشان توی تهرانچه خبری شده است. مخ

 هاسکتل  نیا هم برایمان مرتب از مخابرات تمام گر روی ناو نبودم، توی ستاد ناوگان یمن د

                                                           
 شود.گویند، عمودي از روی ناو بلند ميهواپیماهای عمود پرواز کریر که به آن هواپیمای پرواز کوتاه مي -0
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 گویند.یها چه مم اینینیم تا ببیخواندیآوردند. میگرفتند و باال میرا م 

ا در یگشت  در حال هایشتک وناوگان  .نبود یمهمخبر  ،به جز ایندر این مدت 

و درگیری بر سر  بعد از جنگ ظفار. دبودن یر و نگهداریا در حال تعمی و نیحال تمر

ر یظفار و جزاهای درگیریبه  .فتادین مدت نیدر ا قابل ذکری یاتفاقات جنگر یجزا

ستان کبه پا کمکدر  ییایدر یرویه نکهم گفتم  ستانکجنگ هند و پادر  .ردمکاشاره 

ن اها دنبال نفت و سوخت ارز یستانکچون پا .ن جنگ نداشتیا در یانقش عمده

روی یدر مقابل نستان کپا ییایدر یروین خبردارمه ک ییتا جا درهرصورت ی، ولدبودن

 اد موفق نبود.ین جنگ زیدر اهند  ییایدر

 
ً
، یریخط بارگ یالمللنیون بینوانسک ازلحاظه ک ای استمنطقه فارسخلیجاصوال

ه واقع است منطقهدر   یمواقع خاص، هوا غیرازبهه ین ناحیقت ایدر حق یعنی ؛حار 

ون خط ینوانسکمطابق  دنناتوین منطقه میها در ایشتکن یو بنابرا دندار  یار بدیبس

 یهوا برا یخاص فصول غیرازبه طورکلیبهشتر بار ببرند. یکمی ب 0877 یریبارگ

فارس کمی ناآرام و بهمن خلیج ید یهافقط در ماه .ستیاد نامناسب نیز یانوردیدر

سون مون یموسم یه بادهاکو آنجاها  چابهار کی، نزدعمان یایالیه دردر منتهی .است

 منطقه یهاطوفان ندرتبههم اوقات  یور و گاهیر و مرداد و شهریت یهادر ماهوزد، یم

 یبرا یانوردیر مواقع، دری. در سااستنادر  یلیخ ی، ولآیدیم عمان یای، به دریاحاره

و  ید یهادر ماه کوچک یهایشتک اما برای دندار  یچ خطریبزرگ ه یهایشتک

در ور یر و مرداد و شهریخرداد و ت یهااسفند و در ماه ماه در ییهاسال در یبهمن و حت

ستان و یجنوب س طورکلیبهو جنوب عمان،  کقسمت جنوب چابهار و جنوب جاس

 .است کبلوچستان، خطرنا

و  ید هوا و شرجیشد یور و گرمیدر مرداد و شهر خصوصبهن ادر تابست طورکلیبه

ار سخت یبس ده مطبوع ندارنیستم تهویه سک ییهایشتک یرو یاد، زندگیرطوبت ز

نداشته  راگ یعنی، دداشته باشن تهویه مطبوع دیها بایشتک ههم نکنواالبته است. 
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 یفلز تو بودنو  است از فلز یشتک، چون ودشیم مک شانکار آییاز  یلیخ دباشن

 هم ن فصلاهم در، یسنت یهاست. البته لنجین ینان آسی، به ایشرجهوای آفتاب و 

 وحسابیدرستن یریآب ش یحت د؛ندارن یخوب یوضع زندگ ی، ولدننکیم یانوردیدر

 ندرتبه است. ار سختین بساشیزندگ ،ها موجود نیستدر آندوش گرفتن هم  یبرا

ولر داشته که کدم یندمن خودم  .دداشته باشنستم تهویه مطبوع یس است نکممهم 

، استفاده کنند یدست یهاهکپنیا ، کوچک یولرهاکن یاز ا ممکن است فقط د.باشن

 یبه آن طرز زندگ ان ر ا، خودشدهستن یاش بومخدمه کهاینخب با توجه به  یول

 رویه ک یبزرگ یهایشتکو  یجنگ یناوها ،یتجار یهایشتک در ی، ولدناهعادت داد

جزو واجبات است و خوب  یهاخچالیو مطبوع  تهویهستم ی، سدنور یم فارسخلیج

 .همه دارند

 مثالً ، دندارن یوضع خوب رظنن یاز ا ،دهنه هستنکار یه بسک کوچک یهایشتک

 ن اشیناهارخور درد ینکفرض 
ً
 سازمانیساختمان  وجز  ،دناهولر گذاشتک یکبعدا

 یزندگدر فصل تابستان  ،فارسخلیج یانوردهایدر یبرا طورکلیبه است. نبوده کشتی

اوقات در شمال  یگاهاست.  مطبوع هوا نازمست فقط .شودمی سختار یبس

 مکار یبس را دی، دشودمیهمراه  ی که با بادکخا ،دوز یم یشمال ی، بادهافارسخلیج

موج  ،آب کم با توجه به عمق ود.شیمحسوب م ایحاره منطقهاین  طورکلیبه کند.می

 یهایشتکن یبنابرا ؛شاهد هستیمها انوسیاق دره کست یم نیعظ قدراینطوفان 

ا یغفلت  درنتیجهشتر ی، بدنوشیدچار حادثه م راگ د.نود دچار حادثه بشیمدرن نبا

با  احتیاطیبیگاهی در اثر  د.ننکیت میهدا ار  هااینه ک انسانی است یروین یخطا

 ی، دردرسنینم یشتکدرست به  . گاهیدر یگیآتش م یشتککوچک  یسوزآتشیک 

حوادث در اثر  یول دافتین اتفاقات میاز ا .دشویم یشتک واردآب  د وذارنگیباز م ار 

ل ی، به دلدناهه از چوب ساخته شدک یسنت یهالنج دهد.حادثه رخ نمی طبیعی

دچار های کاری سال دراوقات  ی، گاهدندارن یایعلم وحسابیدرستساختار  کهاین
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 یسر کیتوأم با  حوادث همن ی. اشوندیمن غرق اشیتعداد و شده معضل

 طرفبه یباز ُد  کهوقتی آید.میپیش  زدن باراضافه ازجملهها یو نادان هاکاریندانم

و  دبفروشن اه بار ر کست ان یا هدفشان .دننکینم کنترلشاناد یزروند یم رانیا

غرق  دیگر برایشان اهمیت ندارد که لنج، ده گرفتنک ار  پولشان .ببرندباال  ار  صادراتشان

، اندنادان هم که هااین د.بزننهم بار اضافه  دنهدیاجازه م هااینبه . ودش

 شانیشتکو  دنوشیو دچار طوفان م دزننیبار اضافه م دنیآیم هایشانبعضی

 .دافتیم فارسخلیج درن اتفاقات ی. از ادنکشیم

  ها بسیار زیاد است.هوا هم در تابستان یشرج
ً
ه بخار داخل ک حالتیدر معموال

 درصد نودوپنجاوقات به  یگاه و هشتاد درصدش از یرطوبت هوا ب ،ودشمی ادیهوا، ز

حالت . ودشیس میخ بدن کامالً ، میور یه راه مک یجورهمینقت یدر حق د.رسیهم م

 صبح ود.شیس میها خو لباس ددار  وجود قیتعر
ً
آب ات فلز  یرود ینیبیمها معموال

 یبارندگ کهاینمثل  د.نیشنیمروی اجسام داخل هوا  آبن اهم یعنی .است نشسته

 . این قضیهآزاردهنده است بسیار و ودشین حالت با گرما توأم میا .باشدشده 

 هوای ا ویدر ک. نمدنکیجاد میا یخوردگ ،فلز برای سواحل بندرعباس در خصوصبه

 و بعد ییزدار زنگیاز ز کشتی اگر فلز گذارد.یاثر م بسیارفلز  روی توأمان یشرج

فلز  ریز روند. باید سطحین میزود از ب یلیها خیشتکنشود، فلز و  یزیآمدرست رنگ

 راگ پوسند.آورند زود مییمبندرعباس به  هک ییهانیماش یحت .دبزننآستر  ار  کشتی

خیلی زود  د.نکیار نمکسال هم  01نجا آد، نکار کسال  27 ان در تهرانکیپ کی

 ابندرعباس ر  شده یگذارشمارههای اتوموبیل نکنوا. دپوسیو م دزنیزنگ م اتوموبیل

 دنویگیمکمتری دارد.  متیشماره بندرعباس ق نیماش ، یعنیدخر ینم یسک

همه  هااینده است. ینت پوسیو ماش یاهو البد بندرعباس بود یردکبندرعباس نمره 

 در د وذار گیزها اثر میتمام چ یرو طورکلیبهاین قضیه  .ستابودن  یشرج یآثار فرع

 و دنکمینفوذ  هابه تمام قسمت آب .در وآیبه وجود م یخراب یکیترونکال یهادستگاه
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باید دائم به  ود.بش یر و نگهداریتعمخوب د یبا د.ذار گیر میتأث صد در صد

 .ودش یدگی، رسدن هوا هستنیه در معرض اک ییهاعرشه و دستگاه یرو یهادستگاه

طراحی  یجنگ سطح برای که میداشت یسطح یناوها یسر کیقبل از انقالب 

مقدورات ضد ز، یمببر و پلنگ و آرت یهانکمثل ناوش، هاایناز  یالبته بعض .ندشده بود

ر یالسعیسر یهانکناوش و فرامرز رستم ،زال ،سام. ندهم داشت ییایردریو ضد ز ییهوا

 د.داشتن ییو ضد هوا ییایردری، ضد زیمقدورات ضد سطح هااین همه د.تر بودنکسب

 ییضد هوا کو موش ییربار ضد هوایو ت یضد سطح کمجهز به توپ و موش یعنی

توان به می ناوها رگید ادواتاز  .شدیمانورها استفاده م در هااین بودند. از

 .کنیماشاره میداشت روی ناو که ییوپترهاکیهل

نفربر و  یوپترهاکیهل وجود داشت. ییایدر یروین دروپتر کیسه نوع هل

این  د.گفتنیم 202AB هاآنبه  واز هوا به سطح بود  هایشانموشکه کانداز کموش

 «آگوستا» .بود لآگوستابایتالیایی و آمریکایی  کت مشتر کشر  ق بهلتعم هاکوپتر هلی

را تولید  202ABبه نام  ییاکیآمر کوپترهلی طرح که بود ییاکیآمر «لب»و  ییایتالیا

ُبرد ضد ناوچه  کینزد یهاکموش نستاتویضمن حمل نفر، م کوپترکرد. این هلیمی

در . هدانجام بد کینزد یبانیپشت ییایروی درین و برای دنکو ضد پل حمل  ضدتانکو 

. نندک کمکبه تفنگدارها  دنستناتویمکوپترها این هلیهم  خاکیآبی هایاتیعمل

 ،دنهبد 3سونارآب  در دنستناتویم هااین ،میداشت ییایردریوپتر ضد زکیهلفروند  02

 یاژدرها کوپترهااین هلیدر واقع  د.ندازنیب کموش ی آنرو ود ننکشف بک ار  ییایردریز

 کردند.شلیک می هم ییایردریضد ز

 چهار هااین جزبه نیروی دریایی داشتیم. هوا دریایهم در سازمان وپتر کیهل شش

                                                           
است که طرز کار آن استفاده از انتشار امواج صوتی است.  گاه زیردریایی( یا ناوبری و فاصله یابی صوتی، دستsonarسونار ) -0

ها به شود. در طبیعت خفاشهای شناور و زیر آبی نیز استفاده میاین روش عالوه بر ردیابی برای ناوبری و ارتباط با دیگر یگان

های سیستم ناوبری تولید شده توسط انسان برتری دارد، با سرعتمیلیون سال که به هر  71ای به قدمت این روش و با سامانه

 کنند.باال پرواز و شکار می
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 ییایدری رویر نظر نیه زک داشتیم اماندرکر یا یو تعداد نوکفال یماهایهواپفروند 

 هوا دریا. داشتقرار  هوا دریابه نام  یر نظر سازمانیالت زیکن تشیا کردند.فعالیت می

 دراین واحد رد. کیم یبانیپشتدر ساحل  ییایدر یا و از تفنگدارهایاز ناوگان در در

به نام گردان  یگردان کیهم  ییایدر یتفنگدارها .فعال داشتت کنات هم شر یتمر

و  یغواصند که وظیفه بود 3SBSاوران کن گردان تیاگروهان  کی داشتند. اورانکت

هم  و یدندجنگمیخوب  بسیار گروهان هم این. داشتند عهده را بهسواحل  ییشناسا

 و خیلی دبه درد خوردن بسیارهم  یلیجنگ تحم در د،ردنکیم ییشناسا خوبیبه

  .دردنک یارکفدا
ً
 و ردکخوب عمل  بسیار هشت ساله در جنگ هوا دریاواحد اصوال

با  آبادان محاصرهدر  خصوصبه .انجام داد به بهترین شکل افش ر یوظا

از  یلیخ دنستناتوهم وپترها کیهل .ندبود کمک یلیخ هاشان برای مارافتکهاور 

از  ما هم بودند. خوبی کمکآبادان  محاصره شکستن درو  ین را منتقل کنندمجروح

ات و مهمات به آبادان کتدار  یادی، با هواناوها مقدار زریشبهمن رودخانهداخل 

حصر آبادان، ستن کردند. قبل از شکیپخش م ینیزم یروین افراد نیه بکم یندارسیم

 .دموفق بودن یلیخجنگ  درن ی. بنابرادردنک کمک یلیخه یبه قض هااین

 دبودن یسیها انگلرافتکر واه .دمدنآ وپترهاکیها قبل از هلرافتکر واه قتیحق در

 ییایردریز ضد یکورسکیسکوپترهای هلی بیشترآمریکایی بودند. البته کوپترهاهلی اما

ق یدق. دودنمونتاژ شده ب ایتالیا در هایشبعضی ولی، دبودن ییاکیآمر ،D۴SHو 

 ،ببر یناوهاتمام  روی .دداشتن آمریکایی تلاا اصین یجیورا مطمئنم ینم، ولادینم

شست. در نیوپتر مکیهل کتنب و خار  ،هنگام ،کالر ، بوشهر ،بندرعباس ،پلنگ

 در .ودو بلند ش دنیشنب ی آنروتوانست یوپتر مکیهله کم یناو داشت 9قت یحق

 .دبه درد خوردن یلیوپترها خکین هلیا هم در ظفار ینیزم یروین یبانیات پشتیعمل

                                                           
0- SBS مخفف Special boad section در نیروی دریایی. است. نیروی ویژه غواص 
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 اکیآمر در یارکیب ،تنامیان جنگ ویبعد از پاو سون کین هنگام ریاست جمهوری

 ایبر  است نکمم دنکرفع ن ار  یارکین بیه اگر اکرد کیم فکرسون کین .کردبیداد می

ر یو سا رانیارتش ا ه همین دلیل ازب د؛ذار گر بیاثت در محبوبیتش بعدیانتخاب 

 تنامیجنگ ودر ه ک ییهاارشناسکاز  یسر کیرده بود تا کتقاضا متحدش،  یشورهاک

م ناوگان و نیروی دریایی را یداشت کهاین با توجه به. دننک، استخدام بدار شده بودنکیب

مشغول به کار شدند.  و بوشهر بندرعباس درو  دمدنآ هانیرو اینم، یدادیمگسترش 

 است، گذشته خیلی از آن روزها د.داشتن یرگیاسم د، دمستشار نبودن این افراد

 ، دبودن یخوب نیروهای هایشان بعضی صورت هر در .دیآیادم نمی ار  اسمشان

 وتوکتک د.ار بودنکیاماًل بک یک عده از این افراد د.دنیارزینم  مفت هم ناهایشبعضی

 مفتکا ی، ولدها بدهینار یاد ای یزیه چکبود  یآدم میانشان
ً
 .دخور بودنثرا

مستشار فرستاده  ن ناوهایا یها برایسیانگل .میگرفته بود سیاز انگل هم ییناوها

  .بودند
ً
 افراد این ؛دفرستادنیم انگلیس ییایدر یرویاز نمستشاران را  اینمعموال

سازمان  مثل یسازمانکمک این افراد  با بودند. درد خوریو به  بامعلومات یهاآدم

ه کست ین نیمنظورم ا گویمآموزش که می . سازمانمیردکدرست  سیآموزش انگل

 این مرکز که . بهساختیمز آموزش ناوگان کمر  یک قتی، در حقدالس درس داشته باشک

  ییایدر یروین یهاآموزش یفرمانده
ً
 گفتند.یم «فرمان» را به عهده داشت اختصارا

پورتلند  آموزش زکاز مر برداری شده ، کپیکیترونکال یکیتکمدرسه تا کیمرکز ن یا

مرکز ن یا .ستدر حال کار ا در بندرعباسهنوز هم  یکیتکتا مدرسهن یا بود.س یانگل

در  یکیتکتا یهایریگمیتصم یبرا اداد و افسران ر یم یکیتکتا یهاآموزشدر ساحل 

ا یالتور یمیسمجهز به  ییهاک، اتاقمرکز نی. اردکیآماده م ییایات دریان عملیجر

وتر یامپکو دو  دها بودنیشتک یپل فرمانده مثل هااین اتاقک ؛داشتساز رادار هیشب

و ستند یامیه فرمانده و افسرها کست ا یی، جایشتکدر  یپل فرمانده .ندداشتآنالوگ 

 ننکیت میهدا ار  یشتک
ً
 شوند.یم تیهدا یپل فرمانده یاز رو ییایدر یهاجنگ د؛ معموال
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 دیعمل یهااتاق یولمهم است  ید بصرید  در دریانوردی
ً
 ید بصریات، معموال

، آتشت یهدا کهاست ی جایات یاتاق عمل شود.کنترل می رادار چیز با ، همهدنندار 

 یهر ناو بزرگشود. انجام میجا در آن موارد اینتمام و  یکیترونکجنگ ال یهادستگاه

ن، اتاق ارمیالسعیانداز سرکموش یهاناو و ناوچههفت  اتاق عملیات دارد. یک

 یهااتاقنسبت به آن روز ، سنگینمان یهانکناوش ی، ولدداشتن یکوچکات یعمل

 یمانور رو کی صورتبه اروز ر  یکیتکفرمان مسائل تا مرکز .دداشتن یترات مجهز یعمل

ه کمختلف  یافسران جوانی از ناوها .کردیمبرای پرسنل تحت آموزش اجرا  ساحل

به ن اسه افسر جوآمدند. برای مثال یتازه تحصیالتشان تمام شده بود، به این مرکز م

قرار ق عملیات شبیه سازی شده ادر این ات ناو ببر و تحت نام رفتندیم اتاق کی

 ناو پلنگ افسران عملیاتی و درفتنیم یاتاق بعد به رگید افسرسه  گرفتند.می

 ناو فرامرز افسران عملیاتی ،رگید شدهسازیشبیهاتاق  در رگید ی، سه تاندشدیم

 .شدیل میکناو تش چندین به همین ترتیب، ندشدیم

 یوتریامپک یهاه پشت دستگاهک دبودنمستقر  یاخبره یالت افسرهایکن تشیا در

 یوترهایامپک فقط نبود،تال یجیدمثل حاال  وترهایامپک هان روز آ نشستند.می ن روزآ

ر کف ند.ناوها بود درون مثل کامپیوترهایوتر یامپکم. دو یشتدا یسیسوئ آنالوگ

 یتقر ند.بود یسیانگلآنالوگ بزرگ  یوترهایامپکات یز عملکمر ی وترهایامپکنم کیم
ً
با

 یرو در واقع یم.نک یزیربرنامه یمنستاتویم هااینبا  .مد بودک یکاندازۀ  هرکدام

را  ییایجنگ در صحنه یکد ینستاتویم هان اتاقیاز عملیات یم و رادار صفحه

 یعنی، ینست جنگ سطحاتویم ییایجنگ در صحنهن یا .دینک یسازهیشب

نست ضد اتویم ، باشد یاددنیدیم اگر ر یه همدک یین ناوهایب یسطح یراندازیت

 انجام بگیرد و تکتکن سه حالت یان بود کمم گاهید. باش ییو ضد هوا ییایردریز

 ـ یسطح را دی، تهددننکحاد  وضعیت را دخواستنیم یلیه خکاوقات هم  یگاه

 ار  تهدید هر سه گفتند.یم ییایردریضد زهوایی  ـ ییـ هوا یسطح و ییایدر ـ ییهوا
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شرفته بود. یپ یه سازی جنگیبش نیا .شدیتر ممسئله سخت و دردنکیم یطقا

 ،تئاتر بودیآمف مثله ک یاتاق یتو ار  هاآناول ، دن بودناه استادشک ییافسرها

 هااینبعد  .مینک یکارچهم یهخوایه امروز مک دردنکیم توجیهشان و دندناشنیم

نات روزمره ین تمریا .شدین شروع میتمر و دشدنیپخش م شبیه سازی عملیاتی هاتوی اتاق

 گرفت.یانجام م

 د.ردنکیم یار عملک و درفتنیما یدر بهناو  یسر کی سازیشبیهمرحله  بعدازاین

 ین تمریا در .آمدندینم ناتین تمریا یتوگر ید ی آموزشافسرها
ً
 یسر کینات معموال

حالت  یاز هر لحاظ برا تا دشدنیمأمور م فرمانمرکز  بهآموزش  یناوگان، برا یاز ناوها

  د.نشوآماده جنگ 
ً
 در ند.شدیمأمور مآنجا  به هفتههفت  ناوهایشانبا  افسرانمعموال

در حال  یریگسوخت یعنی ،ملوانی ناوبری ینات عادیهفته، ابتدا تمر هفتن یا

انجام  را تکدر حال حر  یاتکناو تدار  کیگرفتن مهمات از  و شکت از ناو نفتکحر 

اضافه به آن  های دیگریآموزش تدریجبه ومنظم برگزار  تمرینات اینتمام  .دادندیم

 یهایراندازی، تکموش یهایراندازیت توپخانه، یهایراندازیتتمرین  ؛ مثلشدیم

بود  یحالت جنگ آموزشی ،دوره آخر هفته .ییضد هوا یهایراندازیت و ییایردریضد ز

ناو آن روز  اگر .ردکیت مکشر نات ین تمریا و در مدآیم کمک برای هم ییهوا یروین و

اگر  ؛ اماوستیپیم به ناوگان از فردا و شدیم تمامتش یمأمور ،گرفتیم ینمره قبول

انجام  دومرتبه اارها ر ک یسر کید یبا دگفتنیم آن گروه به ،شدیرد م و آوردینمره نم

بد  یلیفرمانده ناو خ یو برا رفتنددیگر می السک یسر کی باید به یعنی، دیهبد

هفته  هفتن اهمشتر از یبفرمان،  دوره هک دردنکیتالش مهمه ن یشد. بنابرایم

خوب  فرماندهان وناوها  آمد کهپیش می یشد، حتینمگر یداوقات هم  یگاه یول ود.نش

 د.شدنیو وارد ناوگان م دگرفتنینمره م کهاینافتاد تا ین عقب ماارشکروز  07هم 

 ناوها یک ازکدامه کم ردکیمن ییتع ،س ستاد ناوگان بودمیرئوقتی قبل از انقالب 

 ناوهام ادکم یردکین مییتعبه همین سبب  .ودبر  فرمانرای گذراندن دوره به مرکز ب دیبا
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م، یداشتهم  یفراوان یاتیعمل یارهاک راگ یحت د.نوبر فرمان  یبراه کده یرس نوبتشان

 تمسسی در .دنور بفرمان  به مرکز دیدن برای آموزش هااینابتدا ه کم یدادیح میترج

هم روی لوازم ناو انجام  هاییآزمون یسر کیشود، ار شروع ک کهاینقبل از  فرمان

توپخانه را چک  یهاستمیسشد و یش انجام میآزما یسرک یبرای مثال  .شدیم

 یمعرف فرمانبه اناو ر یک  اگر یعنی ؛بودیآماده م کامالً  یفن ازنظرد یباناو  .کردندمی

فرمان مستقل بودند، اصاًل  یهارد. بازرسکیم یو بازرس رفتیمم، فرمان یردکیم

 ناو نآبه  بعد از بررسی د ورفتنیم فرمان یهابازرس .به ناوگان هم نداشتند یربط

 ار  نفراتشانهفته، تمام  کید ظرف یبا جاتکارخان د.یدار ار  هارادین ایه اک دگفتنیم

 یفن ازلحاظ ار  ناو نیفرمان ا وقتی د.ردنکیآماده م کامالً  ان ناو ر آ د وختنیریم

 .دنیآموزش بب ستناتویم شناور نیا ،رفتیپذیم

 ک است املک یوقت آموزش ویدگیه مک ستا یاهینظرمسلح  یروهایدر ن
ً
ه اوال

 کهایندوم  ،ودامل بشک دنید آموزش ببهخوایه مک ین واحدآ دهیسازمان

آموزش  سروته ببینند. آموزش و دنوبر  توانندمی بعدازآن .دباشآماده  و املکزاتش یتجه

قسمت  نیا ،توانیدمیشما ه ک ییوبگ و یببخش ار  یکجا شودنمی .د زدینبااصاًل هم را 

 هفته بگوئید راگ آموزش هنگام یعنی است. ارتش حرام در هااین انجام ندهید؛ اار ر ک

 بگیرد و انجامق یدقارها کن یا همهد ی، بامینکد بیبا اار ر کن یدوم ا هفته وار کن یاول ا

 فرمان د. در دورهیبرو یبعد هفتههای برنامه اغسر  باید یقبول بعد از بشود.نمره داده 

 .میما به وجود آورده بود را سیستم نیا داشت.و نمره دادن  یآخر حالت جنگ هفته هم

 قتیدر حق او .شر بودیفناخدا دوم  مان به یسیانگل یافسرد فرمان، ییکی از اسات

ز آموزش با چند کن مر یا دهیسازمانو  لیکبه تش کمک برایه کافسر توپخانه بود  یک

 یالس هم داشت ولک فرمان ز آموزشکمر  آمده بودند. به ایران یسیدار انگلدرجه

 مدرسه. بود یکیتکتا یهاالسکن یو گچ نبود، هم سیاهتخته صورتبهش یهاالسک

آموزش  یبرا اناو ر  کارکنانوقتی  .داشت هم نترل صدماتک مدرسه و ینشانآتش
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 مدرسهطی کردن دوره رفتند. یم ینشانآتش مدرسه بهناو  خدمه، اول دآوردنیم

 د.دادنمیاد ی پایهاز  ار  ینشانآتش افراد اینبه  .رحله آموزش بودمن یاول ینشانآتش

طی  ان دوره ر یا باید دوبارهده بودند ولی ید ان دوره ر یدفعه ا 01 هااین تی اگرح

 دنکردیم

 د.ردنکیخاموش م اآتش ر  یشتک عماًل روی عرشه و دبردنیمساحل  این افراد را به

آموزش  یشتک بدنهن یا روی که وجود داشت یشتک بدنه کی، ینشانآتش مدرسه در

 کی یکیتار در دادند.اطفای حریق در کشتی را به شکل عملی به افراد آموزش می

د یبانیروها  .افتادیراه م یدود فراوان د.ردنکیآتش روشن مو  دختنیریل مییمقدار گازو

 در ن همکنوا کردند.ند و آتش را دفع میدیپوشیمضد آتش  کماس ولباس 

 دیناتویم با این تجهیزات شما .میدار ماسک و لباس ضد حریق یتجارت یهایشتک

 دیوشیم هوشبی، بالفاصله دیبرو دود ین توآبدون  راگ د.ینکدود و تنفس  یتو دیوبر 

ربن ک منو کسید یسم یگازهادود،  یتو کهاین یبرا .آوریدنمیدوام قه هم یدو دق و

 .شنده استکه ک وجود دارد

 دو نفر 
ً
حسب بر  گرفت.یرا م فشارقوی ۀلول یکی د.زدنیمها را این ماسکمعموال

ارها کن یا نکنوام. یبردیم 2COپسول کا ی فکا یا آب ی ،بود C یا A،Bآتش نوع  کهاین

به  یتجارت یهایشتکآموزش  یعنیم، یهدیهم انجام م یتجارت یهایشتک یبراا ر 

 یهایشتکبعد از حمل نفت توسط  کهاین لیل. به د شده است کینزد یجنگ یناوها

ه ک ییهاجنگ در که لزوم توجه به این مسئله را ثابت کرد. افتاد یاتفاقات ،ار بزرگیبس

ا افتاد، یدن دره ک ریگیو اتفاقات د فارسخلیججنگ اول و دوم  ازجمله رخ داد،

 ترتیباینبهفشار آورد.  یلیخ ، وابسته به سازمان مللیانوردیدر یالمللنیسازمان ب

 یلیها خییایروی درین یمنیا یهارا به آموزش یتجار یرانیشتک یمنیا یهاآموزش

ما  ؛است کیهم در ارتباط نزد بنادر ایرانبا سازمان رده است. این سازمان ک کینزد

ما در  هک ییهان درساهمامروزه  .میور یم لندن به جلساتشان برای شرکت درهم 
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 هم خوب یلیخد. نناخویهم م یتجارت یهایشتکم، ینداخویم نیروی دریایی

 د.ناهردکشرفت یپ

ن اادشی .دادیانجام م ار  خود ینشانآتشآموزش  بتدافرمان، ا سیستم درهرصورت

 یشتک یرو هااینه ک شدیمطمئن م چگونه حریق را خاموش کنند. وقتی دادیم

 یسوزآتش گرفت.های دیگر را پی میآموزش، دستنین آفرینخطر  یسوزآتش ازلحاظ

 د.سوخت دارن ومهمات ناوهای جنگی همواره  چون است. کخطرنا یلیخ ناوهابرای 

 یرانیشتکنسبت به  ناشاتتعداد نفر  روی ناوها فراوان هستند.ی هم گاریس اتنفر 

سوخت و مهمات  ی، روجنگی یناوها خدمه به نوعی .استشتر یب بسیارهم  یتجارت

 یهااال کحمل  مشغول وارههم یعنیاین  یتجار یرانیشتک ازنظر، دننکیم یزندگ

 .هستند کخطرنا

منفجر  و ودر یمروی هوا درجا  یشتک، برسد مهماتآتش به انبار  راگ طورکلیبه

ن یادلیل ابتدا  به همین. دنکفرار ب یسکه ک دنامینم آن باقی از یزیچ رگید ود.شیم

 بردندیمآموزش بقا برای  نیروها را بعدازآن د.دادنیم به شکل کامل به افراد اآموزش ر 

 کی درغرق شد،  یشتک راگ گرفتند. در این دوره یاد میای بودآموزش جداگانه که

تا  دننکه یآب ته از چه طریقی؟ ندنکب یزندگگونه ؟ چرندیبگ یماه گونهق نجات چیقا

ی انجام کارچهدوست  منطقه در؟ ندنکب یکارچهدشمن  منطقه در یابند؛ نجات

  دورهن یا د.نددایاد مین ابهش ار  هااین؟ ندنک کارچه ا؟ مخابرات ر دهند
ً
را اصطالحا

 .گفتندمیبقا دوره 

جایی از  راگگرفتند یاد می .نترل صدمات بودک ،ینشانآتش یفرع یهااز دورهیکی 

به ناو اگر گلوله  ود.ه آب داخل ناو نشک ندر یبگ ان سوراخ ر یا چطورشد، ناو سوراخ 

ن موضوع یر ایدرگ یشتک یموتور خدمهها و شتر مهندسیب ؟ندنکخورد، چگونه رفتار ب

 د.دنیدیم ها راآموزش این درهرصورت. شدندمیر یاوقات هم همه درگ یگاه د.بودن

 به بعد ساحل بود، یمقدماتآموزش  کیاول . پس رفتندیما یدر یهاآموزش رایب بعد
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. به بود ی خالصه شدهن آموزش ساحلاهم درهم  یکیتکتا یهاآموزش د.رفتنیما یدر

سرم  یلین موقع خآمن گفتند. می فرمان مدرسه یکیتکتا یهاآموزشاین مجموعه 

با  سیپورتلند انگل در اا ر هدوره نیتمام ا یول کردمخودم تدریس نمی .شلوغ بود

 .ده بودمیدجنگی  یناوها

 یولم نبود، یده بودید ما هک ییهاها و آموزشکیتکها در سطح تان آموزشیا

د جنگ یات بایفرمانده دوم و افسر عمل در سطح ،دیرسیمناوها  هدفرمان به کهوقتی

و ضد  یی، ضد هوایت ضد سطحیه مأمورک یناو ی. روگرفتندفرامی املک را ییایدر

 ددار  ییایردریز
ً
 اتیافسر عمل کی وافسر توپخانه  کی، ییایردریافسر ضد ز کی، معموال

 یفرمانده گروها ی command team ار ها این قت مجموعهیدر حقد. دار  وجود

 ،ییایردریدات ضد زیتهد دنناد بتویبا یفرمانده گروهن یافرمانده و  .گویندیم

ن او خودش دننکب یخنث ادشمن ر  یو سطح ییهوا حمله، یی، هواییایردریدات زیتهد

اد ین ابهشا ار ر کن یاهای کیتک. تابود مأموریتشانن یا و دن ببرنیاز ب ادشمن ر 

ن بودکیتکتا د.دادنیم وجود مربوط به ناتو  یهاتابکانواع و اقسام  در واقع .ها مدو 

 یبه فارس را هااینکردند  یقالب سعنا از بعد .یمدکر یاستفاده م هاآنه از ک داشت

 هااینشد. یصحبت نم یسیانگل رگید د.کنناستفاده ب یفارس صورتبه آن از ل ویتبد

 3دال سین هجنگ فرماند در کهوقتی .شد در جمهوری اسالمی انجامه کبود  ییارهاک

بود، به  یها فارسصحبت همه د.ننکصحبت ب یسیلنگه اکمثل سابق نبود  رگیبودم، د

ر هم اگ یعراق یناوها د.ردنکیگوش مبه مخابرات ما  ییاکیآمر یناوها کهاینل یدل

از  یسر کین قدم برداشته شد و ین، ایبنابرا د.دنیفهمیبهتر م میزدیحرف م یسیانگل

 زحمت کشیدند. یلین موضوع خیا ایر بار کمرحوم دانه ازجمله ییایدر یروین یافسرها

 تکحر  و میات داشتیز عملیر رادار و میتصوفرمان  سازیشبیه در اتاق عملیات

  ،مایهواپ  دنستناتویم . روی رادارهاسنجیدیممیت هوا کنسبت به حر  اناو خود ر  یقیحق

                                                           
 مخفف ستاد دریا ساحل -0
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سونار  د.نهن بدانش ار زند یم ییایردریکه ز یگنال سوناریسو  ییایردریز، رکاسنو 

ن اتاق یا یتو هااین همه د؛نکیم گیریرها ی کترَ  و ددهیم نشان ار  ییایردریز

 گرفتقرار مین اتاق آ یها و افسرهاار فرماندهیمد و در اختآیمات یعمل
ً
 یکی. معموال

 و دشدنیجا مه، بعد جابشدیمافسر توپخانه  یکی و اتیافسر عمل یکیفرمانده، 

و در کنار  کردندچرخشی کار می سیستمدر ف بود یضع یمیت راگ یحت. ددنیچرخیم

ه ک جاهاییبه را یناو قو کاتاق یافسرها. گرفتندفرامیبهتر  ار ای کار ی و حرفهوافراد ق

ن مسائل را یاهمه  ،آموزشن یا در انتهای دوره و آخرقت یو در حق دبردنیمف بود یضع

د یبا د.ر یاد نگی یسکه کنبود  یطور .بود و عملیاتی یعمل حالت بسیار د.گرفتنیاد می

 افتاد.یم هااینبه دست  ریگیو عده د شانخود جان کهاین ی، برادگرفتنیاد میهم 

 یونیهای من به نام ناخدا مدورهکی از همی ،س ستاد ناوگان بودمیه رئکزمانی 

 کامیابی پورادار یدر به نام اداریدر کی هم قبل از اوبود.  فرمان ز آموزشکمر رئیس 

 در او .را به عهده داشت یتمسئول
ً
 ست. از ایران رفتین رانیا حاال دیگرشد.   ناابیبعدا

؛ به همین بود یمکیناخدا  فرماندهی مرکز آموزش جایگاه سازمانیکه  جااز آن یول

  رفته است. ایاسپان اکنون بهاو  گذاشتند.فرمانده  عنوانبها ر  یونیناخدا م دلیل
ً
اتفاقا

 د.نکیهم م یانوردیار درکام دهیشن

 هفتهبه  و دردنکینات مختلف میتمر یسر کیو  درفتنیما یبه در هااینبگذریم 

در هفته آخر  بامزه اینجا بود که .گرفتانجام میآخر جنگ  هفتهدند. یرسیمآخر 

و  قرمز یروین ما هایکشتی. کردندمیناوگان، جنگ  یهایشتکفرمان با  یهایشتک

 به ه قبالً ک ییناوها برای باال بردن کیفیت جنگ د.شدنیم یآب یروینفرمان  ناوهای

برای این تمرینات را  ی داشتندخوب وضعو  درده بودنکن هم یو تمررفته  فرماندوره 

به حالت  هاایند با ی، بارفته بودند فرمان به دیجددر دوره  هک ییناوها م.یآوردیمنهایی 

ن آناوگان  ناوهای دوره دیده د.دادنیم نشان ان ر او خودش دنکردیجنگ، مصاف م

 هک دبودن  ییاستادها  ناسرش یچون باال  ی، ولآمدندمین نمره دهی برای رگید زمان
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 د.ردنکیدقت م یلیخ ،ددادنیمنمره 

از  هاآنفرمانده ه ک یبه ناو البته د.باختنیهم م یو گاه دشدنیروز میپ یگاه

ه از کبود  یآموزش عمل طریقهن یا درهرصورت. داشت یبستگ هم ناوگان فرستاده بود

و  سام یناوهام، یبود سیه انگلکقبلی  سالن چند آدر . میگرفته بود یاد هایسیانگل

ه کببر و پلنگ  یناوها د.ده بودنیدر پورتلند د ان دوره ر یز ایمو آرت و فرامرز و رستم زال

 د. گوانتاناموده بودنیدبی،  در گوانتانامو ان دوره ر ی، ادبودن ییاکیآمر یهانکناوش

در  آمریکاییگاه یپا این. ددارنینگه م االقاعده ر  یهاه گروگانک است جاییهمین

ن یبه وجود اها ییوباک .است انوس اطلسیز آموزش ناوگان اقکمر  وبا قرار دارد وک کخا

با  ییایدر یهااز زمان جنگ دنویگیم هاآمریکایی یند، ولهست معترضگاه یپا

نجا ین، حقوق و مقررات ایم و مطابق قوانیاهداشت اگاه ر ین پایا 08ها در قرن یولیاسپان

 .ق به آمریکاستلتعم

اس وینمالر یجزا آن ها بهینیآرژانتدارند.  آرژانتین کیگاه نزدیهم دو پا سیانگل

 هنوزها یسی. انگلخوانندمیلند کفالبه نام جزایر آن را ها یسیانگل اما ،گویندیم

 هااین، دگذاشتنباهاما  اه اسمش ر ک کوچکی یشورهاک یعنی، ندجاها هست یلیخ

به آن صورت  د.ندارن یزین چا، اصاًل خودشدس باشنیانگل وجز  دنهدیح میترج

 فقط اما د،استقالل دار کند. ایرلند در ایرلند قضیه فرق می ولی ستینمستعمره هم 

ها درگیری این و ندهست دو گروه هاآنه ک است یرلند شمالیرلند، ایره ایاز جز قسمتی

 .هستند کیاتولک شانسری یک ون پروتستان اشیسر یک .ددار  یشتر جنبه مذهبیب

 وقتی یحت .دجنگنیهاست مو سالاند وابسته یرلند جنوبیبه ا هاکیاتولک

 یارتش جمهور یعنی IRAبه نام  ییروی. نددنیجنگیم با انگلیس هااینم یدانشجو بود

 دسته د.دار  یاسیس دسته و یک یجنگ دسته کیهنوز هم  IRA داشتند. رلندیا

 ند.دهیمس انجام یومت انگلکبا ح ان ر اشیاسیرات سکمذا دهاست دارنمدت یاسیس

 و دارند  جنگندیم  ها هنوز همآدامز است. این یریاست ِج  هن بیفنیش یاسیشاخه س



 /چهره به چهره دریا071

 د.ننکینم یستیتروری ارهاک رگی، داست بس شدهآتش نکنوا البتهرسند.یبه یکجاهایی م

 یرو یادفاع هسته البته ،مینداشت یاهستهرین تکد مسلح  یروهاین درموقع آن 

 حاال انجام دهیم. ن بودکمم یادفاع هسته ه امان یاسالح هسته م.یداشت ناوهایمان

، دیهست یامنطقه کیه شما در ک ستان یا یا؟ دفاع هستهستیچ یادفاع هسته

 یهااشعهبه این شکل  که بیندازند یابمب هسته یدور فاصلهدر ممکن است 

رسوخ فلز  در یحتها ن اشعهیابعضی از  .شودساطع میآلفا و بتا و گاما  کخطرنا

 ،مکان به یاچ صدمهیهبدون  دتوانمی ینوترون یهابمبجالب است بدانید نند. کیم

بمباران  د.نناتویم د،ننکخراب نشهر را  دنهبخوادر مواقعی که د. شکب اها ر آدم فقط

به نظر  یاد منطقیاربردش زکن یبنابرا ،ستین کنترلقابل چون ولی، دننک ینوترون

ا ی یابمب هسته کی، یلومتریک ۴1 یا 21 مثالً شما  یناوها کینزداگر حاال  د.رسینم

، دیبسنج اباد ر سرعت بالفاصله د یبا، باشدمنفجر شده  یکیا استراتژی، یکیتکتا

 یهوا ،مثل قلعه وجود دارد که یباندر کیناوها،  یرو د.وز یم طرف مادکباد از  ببینید

فعال بودن  هنگام هک ددار  ییلترهایف. باندریم است رینفوذناپذ داخل آن بیرون به

 کیبا  باندریم ران یداخل افشار در هنگام تهدید . شوندداخل ها اشعه دذار گینم

لترها یف طریقاز  فقط هوا به داخل نفوذ نکند.رون یب یهوا تا میبریمباال ها پمپ یسر

ناو هم از  .دنور یم باندریم داخلعرشه  یاز رو خدمه همه و شودداخل این محفظه می

 شود.کنترل می داخل این محفظهات یاتاق عمل داخل

 یسر کی. است طراحی شده یاهسته هایبرای جنگ فقط قسمت نیا

 ار  یشتکرون یدائم ب و دنکیپمپ م اا ر یه با فشار، آب درک ددار  هم ییهادوش

، به این بگذرد یاهستهآلوده  منطقهاز  است مجبور یشتک وقتی نیبنابرا ید.شویم

 این شخص ،میبفرسترون یب ار  یسکمجبور شویم  اگر کند.شکل از خدمه محافظت می

به  تهیویتکوایدستگاه سنجش مواد راد کی یرون برود.ب یاضد هسته لباس باد یبا

تشعشعات،  یریگاندازهو بعد از رود یمرون یببا پوشش مطمئن  م.یدهیم دست او
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به این شکل  .ندکیم گزارش یشتکبه مخابرات داخل  وضعیت هوای بیرون را

که  یامنطقهوقتی از ا نه؟ یآمد رون یب ودشیا میآ .است گونهچرون یبوضع  فهمندمی

ش یهاو و اشعهیتکوایمقدار راد باروقت یک هرچند، گذریممی مشکوک به آلودگی است

 .میریگیاندازه م ار 

مرکز فرمان را تأسیس کردیم و این بعد  .میدید سیانگل درابتدا  اها ر ن دورهیا

 یآمادگ ههم نادمیجد یجنگ یناوها .میذاشتگیها مناوگان ها را برای خدمهدوره

بر ناو را در ،انهدامشعاع  اگر البته ای را داشتند.تهدیدات هستهدفاع در مقابل 

ای آلوده رد از شعاع انهدام از منطقه خارجشدیم ولی اگر منهدم می ،گرفتمی

 انهدام شعاع یاهسته یهابمب توانستیم با این وضعیت مقابله کنیم.می ،شدیممی

 راگ باشد. یچند مگاُتندارد که  یبستگ آن یجنگ کالهکبه در واقع  دارند. مشخصی

ن یاز بد و نکیم منهدم ار  یشتکانفجار  ،است ماتم مانارک یمشعاع انهدام باش در

 .دنامینم دیگرکسی و دبر یم
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 فصل نهم

 در فضای انقالب

 کیدر  که مشغول بودم در سمت رئیس ستاد نیروی دریایی در بندرعباس آن روزها

 برنامهسازمان  سیابتهاج رئ تشکیل شد. در ایران وبودجهبرنامهسازمان  یادوره

 مد یآدم شجاع. بود سالههفت
ً
 کیداشت.  یزیرریت خوبی در برنامهیبود و ضمنا

 یزد و پایم اش ر یهاحرف .ردکجمع دور خودش  ارده ر کلیتحص یهاآدم یسر

 ییارهاک نستاتوو  ردکخوب اجرا  ار  سالههفتاول  برنامهستاد. یایش میهابرنامه

سازمان برنامه آن روزهایی که  ادم هستیداشت.  زیاد یلیدشمن هم خ .دنکب یاساس

ردند از سازمان خودشان جدا کیارمندان دولت، تالش مکاز  یبسیارل شد، یکتش

سازمان برنامه خواهد یمه ک دگفتنوقتی بالفاصله شوند و به سازمان برنامه بروند. 

 ؛دنوشیپولدار مآنجا د نور ب اگر دردنک فکرن دله دزدها یاز اعده  کی ،ودل شیکتش

 .شکل گرفتن سازمان یا در زمانن اهم ازفساد 

 مدتی دکتر اقبال بود. تر اقبالکد داماد و  ییایک افسر دری قیار شفیشهر

ه من ک یی. تا آنجات نفت بودکشر  یرعاملیمد شغل اون یآخر ی، ولدشر یوزنخست

 یانتقاد رزد و اگیح میصر احرفش ر  .گفتیم پروابی ار  چیزهمه قیشفدم یدیم

 کیناوگان  .بودمن  کیار نزدکهم در ستاد ناوگان .کردبدون مالحظه بیان می داشت

و  شفیقس ستاد بودم. یو من هم رئ ناوگانن یجانشاو  .ن داشتیجانش کی وفرمانده 

 سن ازلحاظو  ی داشتاداریدردرجه . فرمانده ناوگان دمن بودن یفرمانده ناوگان، رؤسا

 .بود از من ارشدتر

سابقه  و سناز من  .دشاز من ارشدتر  و گرفتدرجه  قیار شفیشهرمن ناخدا بودم. 

ات فرمانده یسک رارتش اگ . درنداشت اها ر ن حرفیارتش ا اما کمتری داشت یخدمت

به آن  یعنی، معنی نداشتن صورت آن رفاقت به یات بود. بنابرافرماندهگر یدبود، 
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 اار ناوگان ر کنار هم که به مدت سه سال انما روز  ینبود، ولمن  کیق نزدیرفصورت 

فرمانده ناوگان با  ه ک قدراینشتر نزدیک بودم. یببا فرمانده ناوگان . میدادیانجام م

 ازد، دستورش ر یم احرفش ر  .تر بودیبا من جد شفیق داشتم با او نداشتم. تقارف

 یاتیار عملکرفت و یناوها م رویشتر یباو  .مینکاجرا دقیق ه کتوقع داشت  داد ویم

 .بود یشتر ستادیمن بار ک اما ردکیم

هنگام سرزدن به  مثالً  .گرفتیراد میا کرد وبازدید می از ناوگان ،رفتمی شفیق

 و زدیم ینشانن آتشیتمر دید یارا مناسب نمی یک ناو ظاهری وضع ،نیرو یشناورها

 و آوردیم ؛نوشتیم با دقت ااالت ر کن اشیاتمام  د.ال دار کاش شانعملکرد دیدیم

. وجود داشتها کاستین ی، ارفتم فالن ناو یگفت رویم و ذاشتگیمز من یروی م

 تا مدآیم روی ناو یکیق الستیقا کیبا از پایگاه  شبنیمهبعد از دو  ساعت گاهی

 .گرفتیم ان ر اشقهیا نه؟ ی دنهدیانجام م درست ان ر اارشکها نگهبان دیببین

 گفتیمبه من  بعد روز صبحرد. کیمه یتنب ار  هایشانبعضیق و یتشو ار  هایشانبعضی

، چرا دیدار ااالت ر کن اشیا گفتمیو مخواستم یم افرمانده ر است. شده  جوریاینه ک

افسران جوان  ند؛دو جور رفتار داشتبا او ، ییایدر یروین درن دوران آ؟ دیاهردکرفع ن

 یتقر
ً
قدردنکیرفتار م یعاد او بابا

 
ق هم او و دگفتنینم ی، تمل

 
 .نداشت شنیدن انتظار تمل

ق شن و موقعیتشان یپوزخاطر  هب دباال مجبور بودن یهاردهدر عده  کی اما
 
 .بگویندتمل

شده بود،  التحصیلفارغ انگلیس دارتموسده کدانشه از ک یافسر عنوانبه شفیق

ه مجرد ک ییبا افسرهاها شبرد کتا زمانی که ازدواج مد آ وقتی به نیروی دریاییاز 

چون ارشدتر و  یم، ولاشتداو ن یی چندانی باآشنازمان ن آ .رفتیمبه گردش  بودند

ناو  یروهر وقت  .بود ندریناو با رویار یشهر .دمیدیمبودم، او را  یاضیناو ر فرمانده

 یسالم نظام ،تر بودنییاش از من پاچون درجه و دمیدیماو را آنجا  ،تمرفیم ندریبا

با خاندان سلطنت،  یکینزدل یدلبعد به  .ذاشتگیاحترام م نبه م یلیخ .دادیهم م

 این درجه و تنب بزرگ کوچکات ُتنب یبه خاطر عمل البته؛ زدجلو  ناش از مدرجه
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 افتخاری را گرفت.

 او ه درجهک دتر بودنراحت ییایدر یروین زمانن آه فرماندهان ک توان گفتد بیشا

 ییایدر یروین فرمانده شفیقه کن بود ینده ایآ یبینشیپ کهاینل ی، به دلبرودباال 

ق  و مگفتیم اق ر یه حقاکم بود هاییآن وجز من ن وسط ی. اشودیم
 
 .مردکیمنتمل

 وو ا دگفتنیم حقایق را هک دها بودنیلیست. خیار درست نکن یم اگفتیخیلی راحت م

ن یه از اک دادنشان می اینطور حداقل در ظاهر یعنی. مدآین موضوع خوشش میاز ا

ن یا یا فتیم این کارها اشتباه استگیممثاًل  .راضی است گوییمنمیدروغ  او ه بهک

، خوب دناهدیجا خره از فالن ک ییایردرین دستگاه ضد زیا یا میدیخرید مینبا اسالح ر 

 داد.انتقال میبه مقامات باالتر  ار  مسائل نیارفت و یم .ستین

  که یجالب نکته
ً
رات کب دمو یرق یه سناتور هامفرکن بود یشاهد بودم، ا شخصا

 یلیو خ ردهکلیتحص ون اجو یهاییاکیمرآ از یمیت ،0۴77یا  0۴70سال  سون،کین

به . ایران بودناوگان  از بازدید ی این گروههاتیاز مأمور یکی .فرستاد رانیا به را باهوش

ران اسلحه یه چرا اک دننیبب د تاناهمدآ برای این هااینه ک دنه بودردکما سفارش 

مقابله با  یبرا ؟ا نهی است ران الزمیا یاسلحه برا قدرایند یخر اصالً  د،خر یم

؟ دنکب ریگید یارهاک ودا بر ی دبخر اسلحه و  دبده پولد یران بایا ،ستیمونک

د یردن ارتش، باکقدرتمند  قضیهنار که ک دده داشتنیعق طورکلیبهها راتکدمو 

وضع  کمیه ک یسک یعیطب طوربه باال برود.رفاه  یه وضع عمومک ودبش ییارهاک

ه بودند. ردک سفارش خیلی مابه . ودشیست نمیمونک رگی، داشدخوب ب اشزندگی

 رفت
ً
فرمانده  به همراه من .میآورد به بندرعباس وم یاز فرودگاه برداشت ار  هانآ ،میاتفاقا

 .یمبود قیار شفیشهر شنیناوگان و جانش

 .ندنکاجرا  ان ر اشبرنامه تام یروایب ار  هاآنم یناوگان، رفت یرؤسابه عنوان در واقع 

 دگفته بودن ؛میهجواب بد ددارن یسؤال راگ د وننیبب ناوگان را ببریمشان خواستیممی

ها گندم کشتی بندرعباس درآن زمان م. ینکمصاحبه بهم  هابا فرمانده ناوم یهخوایم
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کشتی  ها را ازگندم کهدرحالیدیدیم  میرفتیه مک یجورهمینردند. کیزیادی وارد م

 کی. زدیریمن یپائروی زمین از توی بار  مقداری گندم ،ندنز یها بار مونیامک توی

 کهایند. با ردنکیجمع مها را گندم د و ایننه بودمدآ هم یمحل یهااز زن یسر

 یسیار به انگلیشهر ،دینپرس و نگویید یچیه هاآمریکاییبه  ه بودند کهردکسفارش 

 دالر 2711ن اشخالص سرانهه درآمد ک دهستن ینساک هاایند، ینکنگاه را  هااین گفت

 د.دارنینگه م کبان درن اشیبرا رگید ینساک ار  هایشانپول ی، ولاست

او  هرحالبهولی ؟ گوییمی هآقا چ یعنی هکرفت  او به ایغرهچشمفرمانده ناوگان 

جور اینپروا خیلی بیداد.  نانشها به آنهم حتی ماجرا را . گفت یسیبه انگلحرفش را 

ه مشهرام، شناسنابرادرش . بود یام آدم صاف و سادهوینم بگاتویم کرد.میانتقادها را 

ه چرا کبه او گفته بودند . تغییر داده بود نیا پهلویرا به  اشخانوادگیجدید گرفت و نام 

و چند تا از  ش اشرف پهلویمادر حتی ؟ینکینم نیا پهلویتو اسمت را مثل برادرت 

 ه بود نامگفت ؛ اوبگذارا ین پهلوی را اتخانوادگینام تو هم  د کهگفته بودننزدیکانش 

نام م هخواینم، نمکیافتخار م او به و دوست دارم ام ر پدر من  است، قیشف مایپدر

ن یگفتند ایم .زدحرف نمی پروابیچنین  یسکآن زمان اصاًل  ام را تغییر بدهم.پدری

و  دادرا میپاسخ  ینهمبه همه  ولی اوباشد  پهلوی اتخانوادگیاست که نام  یافتخار

 د.عوض نکر را  اشخانوادگینام 

 دیداره چ یبرا ددنیپرسیم د.دنید ار ناوها  و ناوگانرا بردیم،  گروه نیاه هر ترتیب ب

در ، ک استوچکن امیفعل یهایشتک کهاین یم برایگفتید؟ میخریم ااسپرونز  ناو

کوچک دچار مشکل  یهایشتک، ی که داردو بلند ادیز هایموج با دریای عمان

ناو م یهخوایه چرا مکم یردکیه میقت توجیم. در حقیبزرگ ببرشوند. باید ناوهای می

 م و دوست داشتیمیبود ییایروی دریخودمان افسر ن کهاین یبرا .میبخربزرگ 

 ف این جزبهد. تر باشبزرگ ناوگانمان
ً
 عمان یایدر در یتیه مأمورکم یردکیر مکواقعا

ر کف ؛میهست فارسخلیجه ژاندارم کم یردکیر نمکف جوریاین روزهان آ یعنیم. یدار
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ه ک است چقدر خوب کردیم. فکر میمینکیخدمت مشورمان کبه م یم داریردکیم

 .مینکحفظ  ان ر امیمنافع مل و میوبر  انوس هندیاق به مینابتو

 ساسا
ً
 ار خالفکن یه اکم یردکیر نمکف بود. ذهنمان درگیر عظمت و اقتدار ایرانا

 و دردنکیاز ما م ییهاسؤال ها همآن .میگفتیم هم آمریکاییتیم  به ار  هااین. دباش

م چرا، یگفتید؟ میذارگبربنا یز یبراد یبا ار  پولتانشتر یه بکد ینکیر نمکف دگفتنیم

وقتی  م کهتوضیح دادیبرایشان . است مهم یلیخ بندرعباس در زیربنایمان حاالن یهم

ت مردم بندرعباس هم خوب یه وضعکن مهم بود امیبرا یلیخ آمد، ناوگان به بندرعباس

آن ، داشتیم استاندارد یبهدار و مدرسهگاه، یپا در د.گاه ساخته بودنیما پا یبراود. بش

، مگس میرفتیم راه خیابان در وقتی نبود. یبندرعباس مثل بندرعباس امروز دوران

وضع  ،پایگاه باوجودامکاناتی ولی  نه وبود  یمارستانینه ب .آورددرمیرا  چشمانمان

ز یپرو هتل و امکانات رفاهی ساخته شد. بهتر شده بود. هم عمومی مردم بندرعباس

در  هکبود  ین هتلین هتل، اولیاا ساخت. هتل گامبرون ر رد و ک یگذارهیسرما یآزاد

اجازه دادند تا در این  دارسرمایه کی برای نخستین بار به یعنی بندرعباس ساخته شد.

م یردکیر مکفکند و این باعث پیشرفت و آبادانی شهر شد.  گذاریسرمایهشهر محروم 

از  یکیم، یردکیم تصحبدر موردش  مهبا  و دننکق ید تشویبا اها ر آدم جوراینه ک

 نکنواه ک یارکن یهم بزنیم.آزاد  منطقه و بندر در چابهارباید  هکن بود یا هایمانبحث

 .میردکشنهاد یپما زمان  آنرا شده  انجام در چابهار

امکاناتی  خود رانشهریا است. رانشهریا چابهاربه  رانین شهر ایترکینزدم یگفت

 ؛دهخوایپس بندر م بشود؛ا یبه در یکد متیچابهار با برسد.چابهار به  بتواند که دندار 

 .ایندیبنجا آها ردهکلیتحص تا ودآزاد بش منطقهد یشد، با در این شهر ایجادبندر  وقتی

د و تسهیالت رفاهی در نوشیسوار م خوبن ی، ماشیندایببه منطقه ه کها ردهکلیتحص

ن یداشت. هم وجودک منطق ی این تفکراتپشت سر  در واقع شود.منطقه بیشتر می

رده کلیتحص سری کیآزاد چابهار  منطقه دره کد ینیبید میور یشما م هم اآلن
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تر و ن خوبیماش کههمین و دهم بردن ان ر اشزن و بچه رفتند به آنجا وقتی که دناهندام

به رده کلیتا آدم تحص در واقع شوند.دارند باعث پیشرفت شهر و منطقه می خانهیک

  رود.عمومی باال نمی رفاه ود سطحنر افتاده عقب یک جای
ً
چابهار که به  هاوقتآنواقعا

گاه یپا انوس هندیاق یهایشتک ینجا براآم یخواستیم .نداشت یچیم، هیرفتیم

 یکید استراتژید یعنی ود.آزاد بش منطقهنجا آم یردکشنهاد یپاز این رو م. ینکدرست 

 ود.بشانجام ار کن یم ایخواستیه مکداشتیم 

 ارتش در دوران قبل از انقالب از سه ن
ً
ب یبه ترت ییایو در یی، هواینیزم یرویاصوال

ن در ی، اییایدر یرویو بعد ن ییارشدتر بود، بعد هوا ینیکرد. زمت استفاده مییارشد

  سیانگل ییایروی درین
ً
روست، ین نیارشدتر ییایروی درین یعنیس است، کبرع تقریبا

رتر هم یکه دل اینیس به دلیانگل ییروی هوای. نییروی هوایو بعد ن ینیروی زمیبعد ن

روی یس جزو نیانگل ییروی هوایل اصاًل نیس شده بود در ردۀ سوم قرار داشت. اوایتأس

ل شد، یکتش ییروی هوایه نکاول یعنی جور بود. ا هم همینکیدر آمر یبود. حت ینیزم

ه در همه ابعاد وجود ک یدیبا توجه به تهد ، امابعد جدا شد و بود ینیروی زمیجزو ن

ار کند، مجبور است با هر سه نیرو کار کخواهد در همه ابعاد یه مک یدارد، هر ارتش

 ،ایدر یک بعد رویک ُبعد زیردریا، یهای گسترده انجام بدهد. هنگام درگیری کمشتر 

ه کداریم  را ا به ساحلیرو از دریاس نکبعد سواحل و انع کی و ایآسمان درک بعد در ی

دات و جنگ ین تهدیدفاع در مقابل ا ییگویند. توانایخاکی مات آبیین را عملیا

خواهد باشد، نیاز به تجهیزات یه مکدشمن، حاال هر  ییایدر یبرعلیه خطوط مواصالت

 نبود. یافک به تنهایی ییایدر یرویمنظور، نن یا یکافی و همکاری تمام قوا دارد. برا

 به ییایروی درین
ً
که به ها وقتیاج دارد. آمریکایییاحت ییپوشش هوا کی، حتما

 یهاگاهیپادر واقع ها آورند؛ اینیمابر با خودشان میآیند، چند ناو هواپیفارس مخلیج

از انواع  یجنگ یمایهواپ 91تا  71ن یه روی هرکدامشان بکهستند  کمتحر  ییهوا

، ، راداریی، شناسایکیترونکال یهامختلف وجود دارد. انواع هواپیماهای ضد جنگ
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ضد  یعنیه ضد نیروی ضد هوایی است؛ ک ییمایو البته هواپ یفرمانده یمایهواپ

بمباران  یماهایه هواپک ییهوا یبانیپشت یماهایدشمن است و یا هواپ یماهایهواپ

نارش هم کامل است. ک ییایروی دریک نی ییاینیروی دراین به بیان درست هستند. 

 ین تفنگدارهایدر آن هستند. ا ییایدر یه تفنگدارهاکد ندار  ییهایشتک یک سری

و  توانند وارد عمل بشوند. اگر اخبار زمان جنگ آمریکادر همه شرایطی می ییایدر

و اطراف آن  در بغداد ییایروی درین یتفنگدارهاد ینیبیرا گوش کرده باشید، م عراق

تر و کارآمدتر بودند. نوع تربیت و بحر گر متید یروهایجنگیدند. این نیروها از همه نیم

 ییایروی دریتر، جنگجوتر و مؤثرتر باشند. در نآموزش این افراد باعث شده بود نترس

ها یه فرانسوکم یروند و یک نیروی ویژه هستند. قدیا میاز درونرهایشان یهم لژ فرانسه

گفتند اگر یها میگرفتند، به زندانیها میها را از زندانمستعمره داشتند، این

به همین د. یوندیفرانسه بپ یخارج یونرهاید به لژیتوانید آزاد بشوید، میخواهیم

ر کقبل انقالب در فالبته  .ندبود آدمکشسنگدل و  یلیخ یهاآدمشان بیندلیل 

 هم بودند. ییایروی دریر توی نیدبن تیهم

فارس عمق تر بود. چون خلیجکوچک یهاابتدا دنبال ناوچه نیروی دریایی ایران

صادرات و واردات نفت و سایر اقالم از  که ن بودیا یت اصلیهدف و مأمور، می داردک

ار را کن یا یراحتی جلوتوانست بهیه مک یخطر نید. بنابراگیر فارس انجام بخلیج

ق این تحقند و جلوی کب یگذارنیتوانست میم یدشمن یعنیبود.  یگذارنیرد، میبگ

ها را نین میم ایه بتوانکن بود ین در درجه نخست مأموریتمان ایهدف را بگیرد. بنابرا

ایران قطع نشود. هدف این بود که بندرهایمان باز  یم تا خطوط مواصالتینکجمع 

کشور از طریق  موردنیازدام و اجناس  کباشد تا هم نفت صادر بشود و هم گندم، خورا

ه از ابتدای گسترش نیروی دریایی ک ییبنابراین یکی از ُبعدها؛ کشتی به ایران برسد

 اریروب در اختهای مینها ناون جمع کن بود. آمریکایییموردتوجه قرار گرفت، تهیۀ م

 گذاشتند. ییایروی درین
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خواستند یخودشان قائل بودند. م یت را براین مأموریکشورهای غربی هم هم

 یک مقداریپول نفت  یجاه بهکراحتی صادر بشود و البته دوست داشتند نفت به

ه ازلحاظ کو گران شدن نفت  085۴خصوص بعد از سال بدهند؛ به اسلحه به ایران

 وضعمان خوب شده بود. اینیتقر یاقتصاد
ً
ش ین منوال پیه اگر به همک فهمیدندها با

جمع و موجب تورم  ران و عراقی، ایسعود ا در عربستانیدن یهاناسکبرود، تمام اس

د باال ینیبید، مینکشود. اکنون هم اگر نگاه بیاالها مکد و باال رفتن قیمت تمام یشد

ه باالتر برود به ضرر همه ک یک حدیبه نفع ماست، از  یک حدیرفتن قیمت نفت در 

ک یقیمت نفت از  وقتی سوزاندیند و نفت مکیار مکه ک یاارخانهکهر  یعنیاست. 

 شود.یتر مارخانه گرانکدات آن یاست که قیمت تول یعیطب یلیحدی باالتر برود، خ

 و عماًل بر گران شد هامایهواپ یهاتیقیمت تمام بل باال رفتقیمت نفت  یاز وقت مثالً 

 گذارد.یاثر م یاقتصاد جهان

شود و گران می یعیطب یلیمحصوالت دیگر خ هم زیخنفت یشورهاکبرای 

 یکد یمان، قطعات یشاورزک یبرا ییایمیود شکصرفه نیست. مثاًل اگر درنهایت به

نفت گران بشود و مجبور  یهاشگاهیپاال  یکد یقطعات  یها و حتارخانهکبرای صنایع و 

م از یبه نفع ما نیست. اگر نتواناصاًل م، ینکم مشتقات نفت را خودمان وارد یشو

 به سودمان نیست.ینکبرداری بهره شگاه آبادانیپاال 
ً
 ن عمل در جنگ با عراقیا م واقعا

م ی، مجبور شدرانیت ایش جمعیاز شروع جنگ عراق و با افزا یعنیوست، یبه وقوع پ

ن یم و یارانه بنزینکیم وارد میحاال هم دار که مینکه مشتقات نفت را هم وارد ک

 شود.یاضافه مدارد  ما ایجاده به ناوگان نیهم دو سه هزار ماش یم، روزیدهیم

روب اول ناو مین ینظام کمکعنوان ، بهییایروی دریز نیان تجهیدر جر

 هم رفت یدادند، ول به ایران را 3پرسوئیماین
ً
وپتر کیم خودمان شش هلیبعدا

م. گران شدن نفت، یدانستیت خودمان مین را هم مأموریا یعنیم. یدیپر خرسوئینیما

                                                           
0- Mine sweeper 
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ن در وهله اول یم. اینکمسلحمان را شروع  یروهایردن نکت یتقوه کموجب شد 

هم بود. اکنون هم  های آمریکاجناح ید خواست بعضیخواست خود ایران بود، شا

ها که اینر و در عمل وجود دارد. درحالیکهایشان اختالف در فد بین جناحینیبیم

ک حرف را یشان د، همهنرسیم است، شدهف یتعرکاماًل ه ک خود یوقتی به منافع مل

فرق  یلیاید، خیب یرکجان  یبوش، آقا یجانند اگر بهکیر مکها فیزنند؛ بعضیم

 ند.کیفرق نم یلیگویم خید. من منکیم

بلندمدت در جهت  ینند. این استراتژکیبلندمدت را دنبال م یاستراتژ کیها این

ر ییتواند آن را تغینم یسک یعنیند. کینم یریین منافع بلندمدت است و تغیتأم

ار حاال را کا، کیه ارتش گذشته آمرکدند یجه رسین نتیبدهد. بعد از جنگ سرد، به ا

 یساخته شده بود. ارتش یند. آن ارتش برای جنگ سرد و جنگ با شوروکتواند بینم

ن یها هم همروس هکدار است است. خنده یستیها الزم دارند، ارتش ضد تروره اینک

 نند.کیر را مکف

ل یم. به دلیردکدن تجهیزات برای نیروی دریایی یوقت شروع به خرن ما در آنیبنابرا

 اعراب هم در آن دوره با ما میانه خوبکید میهم ما را تهد که عراقاین
ً
 یرد. اصوال

نشینشان، بقیه با ما روابط شیعه مناطق ر ازیغم، ینکنداشتند. اکنون هم اگر نگاه ب

م. یام، همیشه با اعراب جنگ داشتهینکه نگاه کهم  یخیاًل ازلحاظ تارکندارند.  یخوب

تمام  نبودند، کهمه تر  یارتش عثمان ؛درگیر بودیم یدر غرب دائم با عثمانمثاًل 

، نددیجنگیم رانیه با ارتش اک یانقت سرباز یها عرب بودند. در حقمستعمرات این

و مناطق اطرافش سنی نشین  ن قسمت عراق، بغدادیبودند. هم یسن و همه عرب

ز یدند. تبریرمانشاه، آمدند و جنگکها بار در غرب تا ه دهکبودند  یها ارتشهستند، این

 یعثمان یهاکمان با اعراب و تر یبود. در تمام مرز غرب یک دوره، تحت اشغال عثمانی

 م.یجنگ داشت

 پر سوئینیما روبمیناز اول با ناوهای  ییایروی دریبه همین دلیل در گسترش ناوگان ن
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ها را برای کنجمع نیم. ابتدا میاز داریهم ن یه گشت سطحکم یدیم. بعد دیردکشروع 

هم  یسر کیه کم یدیجه رسین نتین به ایم. بنابرایفرستادیم یگشت سطح

م و یسفارش داد تندرو را هم به فرانسه یهام. ناوچهیخواهیتندرو م یهاناوچه

ن یسون مطرح شد، شاه از اکیترین نکبه پایان رسید و د  تنامیجنگ و م. وقتییدیخر

 یگریبشود، حاال مقاصد د یقو رد، چون دوست داشت ارتش ایرانکموضوع استقبال 

 3رد.کاستفاده  یلین موضوع خیاز ا اما دانمیاد نمیهم اگر داشت، من ز

م، به ما یخواهیهر چه سالح م و دینکه روی ما حساب بکها گفت به آمریکایی

. داشتیم به ییایروی دریشد، هم ن یار قویبس ییروی هوایهم ن ،نید. بنابرایبفروش

م به تجهیز نیروی یرده بودکقت شروع یدر حق یعنیه انقالب شد. کم یدیرساوج می

 یم. ناوهایبرو انوس هندیم به اقیه بتوانکم یگرفتیم ییهانکم ناوشیدریایی. داشت

و پلنگ را از  م. ناو ببریه بودگرفت سیرا از انگل زیمو ناو آرت ، فرامرز، رستم، زالسام

 را از آلمان و بوشهر بندرعباس یهاشکنفت و یکیلجست یناوها یک سری وا کیامر

 بود خریدیم. یهزار تن ۴7بزرِگ  یاتکک ناو تدار یه کرا  کم. بعد ناو خار یدیخر

ناو ه آن زمان به رزمکن یسنگ یهانکناوش یسر کیه کم یداشت ییهابرنامه

م. قراردادش را هم بستیم اما بعد از انقالب ملغی یریا بگکیمشهور بود را از امر ااسپرونز 

 کوچک ییایردریتا ز 02 و میریا بگکیاز آمر ییایردریقرار بود سه ز همینطور شد.

البته ناو  کهم یبخر ن قرار بود از هلندکناوش هم یک سریم. یریبگ از آلمان هم صدامک

ه آمد و حاال چهار فروند کدو فروند هم سفارش دادیم  و و دو فروند نیروبرداشتیم کخار 

 کمکه کاده یگروهان پ کیو  کتان یاب جمعوبا کیو  کتانتوانند میها است. این

 حمل کنند. را ییایباشد و تفنگدار در کتان

 مایهواپتعدادی  ییایروی درین حتی م،یدیوپترها را هم خرکیه، هلین قضینار اک

 ییروی هواین بودند، به نیکه سنگل اینیرا به دل PTU یماهاید. البته هواپیهم خر
                                                           

گرفت که به عنوان ژاندارم منطقه صورت می با هدف تقویت نیرویی در خاورمیانه توسط آمریکا ناگفته نماند تجهیز ارتش ایران 3

 کرد. البته پرداختن به این موضوع در مجال این کتاب نیست.برای حفظ منافع آمریکا ایفای نقش می
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ها را اماندر و اینکر یکوچک مثل ا یترابر یماهایو هواپ نوکفال یماهایهواپ یدادند، ول

و  ییایردریضد ز یوپترهاکیکه هلاضافه اینرد؛ بهکیاداره م ییایروی دریخود ن

ر یدر چهار بعد، هوا، سطح، زداشت نفربر گرفتیم. پس نیروی دریایی  یوپترهاکیهل

به ن نقش یا و ردکیدا مین، نقش پیا به زمیرو از دریاس نکا انعیشن کسطح و پروج

 یامل نشده بود، ولکهنوز  احلن مر یه انقالب شد. ابعاد اکده بود یرس یمراحل

 اش وجود داشت.برنامه

ز را یو تبر مقداری شلوغ شد. در نیمه دوم این سال انقالب قمکشور  0۴77در سال 

از انقالب در ناوگان دریایی به وجود نیامده بود،  یدرگیر کرد. در آن زمان هنوز اثرات

نداشت.  یریار ما تأثکها اصاًل در ین نگرانیوجود داشت. ا ییهاید نگرانیشا یول

د یهای جدشاه برای بازدید کارخانه 0۴75سال  ماها اواسط اردیبهشتیل یاوا یحت

در بندرعباس خیلی  ییایروی درید نیارخانجات جدکآمد.  به بندرعباس ییایروی درین

توانستند یها میشتکه کم یساخته بود کن بار، دو حوض خشیاول یبرا .مدرن بود

ده بود. ین کارخانه سرپوشیا یهاارگاهکنند. تمام کب یرآبیرات زیبروند و در آن تعم

ن گاز، یتورب یهاارگاهک، کیدرولیه و زلیموتور، شامل د یهاارگاهکتهویه مطبوع و 

قسمت ساخت بدنه،  همینطور داشت. کیدرولیه یهابخار و البته پمپ یهاارگاهک

ها ن کارخانهیبا قالب، در ا یسازو قطعه یریگ، قالبیسازقطعه، یارکجوش

 نکنوا ید؛ حتننکیت میفعال خوبیبهها ن کارخانهیشده بود. هنوز هم ا ینیبشیپ

دچار  یتجار یهایشتکهر جا  یتجار هاییشتک یدارر و نگهیتعم انار کاندر دست

نند، کر بیتوانند تعمینم خارج بندرعباس و بوشهر یهارگاهیتعم کهشوند مشکلی می

 نند.کیر میبرند و برایشان تعمیم ییایروی دریبه ن

 بسیارهنوز هم دارد  شکر خداه کشده است  یار ماندنکک یها این کارخانهدر واقع 

 یسر کیقرار بود  .بود ییایروی درین ین فقط برایند. اکیار مکخوب 

جای قبل از انقالب حتی  .درست بشود هم فارسخلیج یسازیشتکهایکارخانه



 05۴فصل نهم: در فضای انقالب/

 

 یلیبعد از انقالب هم خ و هم در آن ساخته شد ییهاساختمانک یمشخص و  نیزم

اش را اسم فارسی البته ،بودم دآن را شاهساخت  .ها انجام گرفتارها روی این مکانک

 فارس در بندرعباسخلیج یسازیشتکع یند. صنافتگیو مکیازو یبه آن ابه یاد ندارم 

هم  ،رانیا ییایع دریگویند، صنایم« صدرا»ه به آن کاست  کی هم در بوشهریاست. 

روی یهای نرد. کارخانهکدا یقبل از انقالب درست شد و بعد از انقالب گسترش پ

تر یمیو قد کوچک یلیکی هم خیتر در بوشهر و کوچکک یو  ،در بندرعباس ییایدر

شان، یآت یهاناوگان بود؛ البته در برنامه یر و نگهداریتعم، مأموریتشان در خرمشهر

 ،ناوقبل از انقالب قرار بود رزم در حقیقت .هم در نظر گرفته بودند کوچکناو سازی 

 م.یداشته باش ییایردریر و زپاسو یناوها ون کناوش

ناو و بزرگ مثل رزم یو ناوها میگرفت ییایردریسه فروند زفقط بعد از انقالب اما 

 هکبود  یها طورن کارخانهیگسترش ا واقعم. در یگر نگرفتین را دیسنگ یهانکناوش

ن ناو کنو، اخریدیمن را هاچون آن یخورد، ولیها هم به درد مآن یبرا این خریدها

ند. کنیم یرات اساسیو تعم یرآبیرات زیتعمو  ندر یگیم برای تعمیرات هم را یتجارت

ن یاش را از ادارد. مقداری از بودجه ییایروی درین یهم برا یک صرفه اقتصادیالبته 

 کیترونکارگاه الکارگاه مخابرات و کها، ها عالوه بر اینن کارخانهیالبته ا .آوردیراه درم

ها در آناکنون دند. یرسیم یجنگ یناوها یکیترونکال یهاها به دستگاهداشت، این

 بعد از انقالب کیترونکع الیطورکلی، صنااست. به زیادی انجام گرفتهرات ییتغ هم

 متحول شد. کامالً 

 ی، بعد از جنگ سرد، تقررانیفقط در ادارد. نه یالمللنیاین مسئله اصاًل جنبه ب
ً
با

 ییایدرروی یوقتی ما در ن .تجارت آمد درا کیمسلح آمر یروهاین یکیترونکتمام اسرار ال

 یرا برا یت جنگیه وضعکایمیل داشتند  و ها فکسم، اینیدانشجو بود سیانگل

 یم و برایردکیآن استفاده م یفرستاد و ما از رویاش را مکرد. نقشهتوپخانه روشن می

 مثل از امکانات امروزی یلیم. خیدادیانجام م یتوپخانه محاسبات یهایراندازیت
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ا بوده کیمسلح آمر یروهاین و ییایروی دریه در نک بود ییزهایو... چ GPSنترنت، یا

 خاصه ارتش آمریکا درنترنت یا هیاز چیزی شب ،ها قبلسال توانم بگویمیم یاست. حت

 بردند.اش بهره مینیروی دریایی

به نام  یستمیها سنکن ناوشیم، ایریبگ ا راز ناسپرو یهانکقرار بود ناوشوقتی 

NTDS ن یداشت، اNTDS مخابرات  و ینیروی زمین بود به مخابرات نیقرار بر ا یحت

، بدهد در لحظه را ر روزمرهیتصو ود ومسلح ما وصل بش یروهایل نکل در ستاد کستاد 

 تویافتاد، عیم یشتکفارس روی توی خلیج یهر اتفاق یعنی
ً
 یل فرماندهکستاد  ینا

همان  که ندکب یریگمیتوانست خودش ازآنجا تصمیم یشد و فرماندهیس مکمنع

ه اتفاق افتاد، ک یع بعدیبا وقا یعنی .ها لغو شدنکن ناوشیاول انقالب ارسال تمام ا

 فروختند.یبه ما نمگری بود و کاًل یز دیشان چمسئله

رات یتعم یبرا کیترونکال یهاارگاهکها، ن کارخانهیا همانگونه که گفتم پس

همان موقع به هفت فروند  که ها هم داشتن رادار و اینیو تأم ییجاو جابه یاساس

 یر و نگهدارید و از این ناوها تعمیرسیم، میه داشتک ینیو سنگ کن سبکناوش

مان یکیترونکل الیاز وسا یبعض یم. البته هنوز برایبود یما هم راض ،ردکیم

ارشناس کم. دوتا یده بودیس خریها را از سوئاینم، چون یداشت یسیارشناس سوئک

نفر  کی یطورکلی کنار هر مستشار خارجه بعد از انقالب رفتند. بهکم یداشت یسیسوئ

اش با آن کار مرتبط معلومات و رشته م. کسی کهیگذاشتیم بلد بود یسیایرانی که انگل

اد یکار ها نآبود که از  این اشفهیوظ فرد نیا .بشود نفر نآن یگزیجا توانستمیبود و 

خودش  یریادگیو  یفه مترجمیدو وظ یعنیند. کگران منتقل یبه د یبه فارس و ردیبگ

 .و کمک بسیاری کردند بودند انقالب هم و بعد از آخراین افراد تا را به عهده داشت. 
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 فصل دهم

 انقالب

 از بعده بالفاصله کبودم  یتنها افسر اوج گرفت و پیروز شد. انقالب در ایرانوقتی 

د ین شغلم مسئول تجدیگرفتم. اول تریه شغل باالکنشدم، بل سازیپاک تنهانهقالب، نا

 شدم.فرمانده ناوگان  بعدازآنو بعد معاون طرح و برنامه  بود. ییایدر یرویسازمان ن

خواستم یخودم رفتم چون نم .رفتمارتش  کبه ستاد مشتر مد، آه ک یافضلناخدا 

 رکف .بود کشتی مهندس ومن  دورههم ناخدا افضلی .نمکار ک یافضل زیردست

  د؛انجام بده اار ر کن یا دناتومین وه اکردم کیم
ً
 دره اول انقالب ک یاتیعمل بهضمنا

ن صورت آبه افراد ن ینستم اادیم و بودم کو ک، مشدنه بودردک رگید یهاگاهیپا

به ا کیناو از آمر کی یرو ناخدا افضلی با .شناختمشانمی خوبیبه ؛دستنین یمذهب

 ییایدر یروین درن یبودم، بنابرا کو کمش به او کالً  گفتم . قباًل هممه بودمدآ ایران

 .نماندم

 یاحرفه فقط ییایدر یرویافسر ن کیدر جایگاه بودم، ن یاسیس طورکلیبهالبته 

بودم و  قبول موردشه یل همین دلیبه هم ،بود یارم هم حرفهکفحتی  .ردمکیعمل م

هم  ایپیلهشیله و نداشتم یسکبه  یارکاصاًل  د.دوست داشتن ار مردستم یز یافسرها

فقط  .منداشتنه هم اخ یحتداشتن دو بچه  باوجود انقالب شد، یتوقکارم نبود.  در

وتا یپ تویج یکام تمام ثروت خودم و خانواده .مخریده بودوتا یپ توین جیماش کی

 ه ک ییهاپیج مدل همینبود. 
ً
که به  . انقالبشداد یارتش ز درجنگ  هنگامبعدا

 در فکر گرفتن پاسپورت و خارج ؛ ، اصاًل پاسپورت نداشتمپیروزی رسید
ً
یعنی ابدا

نم کر که فکنداشت  یلینگرفتم. دلکاًل پاسپورت  . به همین سببنبودم شدن از ایران

 به من کاری نداشتند د.ننکیم تیاذ ار م
ً
پرسنل نیروی  یحت .اشتباه هم نکردم، واقعا

 .میهخوایمفرمانده ناوگان  عنوانبها ر شخص  نیه ما اک دردنکومار جمع ط دریایی
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 .دارمن اسناد را هنوز یاز ا تعدادک یفرستاد. به دفتر امام  اومار ر طهم  یآقا حقانحاج

ن موقع آ ی، ولدنکبف یتعرد از خودش ینباآدم البته . نمکدا یپو د بگردم یبا

ن یئپا امرده و گرفتم یبودم، شغل باالتر زمان قبل ناوگان یرؤسا وجز  کهدرحالی

 د.دار  اداستان خودش ر  همآن هکم یه وارد جنگ شدکمد. بعد هم این

بعد از انقالب، به  ونیمهدسپهبد بعد از انقالب در ارتش تغییرات زیادی انجام شد. 

تجمع و اعتراض  ییروی هوایشد. کارکنان ن ییروی هوایساعت فرمانده ن 09مدت 

د یبود. شا ییروی هوایخوب ن یلیخ یهااز خلبان یکیردند و او را عوض کردند. او ک

 از ، بیییروی هوایساعت پروازش در ن
ً
ک خانواده محروم هم به یسابقه بود. اتفاقا

و  یالسک، همیرستان خاقانیدبش در کوچکده بود. برادرهای یرس یدرجه سرلشکر

 بودند.  یار متوسطیها خانواده بسه اینکادم هست یدوره من بودند. ازآنجا هم

ن کات بودم. ر یس ستاد در عملیات، معاونت و رئیره عملیس دایقبل از انقالب رئ

ا ستاد یل کن سوم ستاد کند. حاال هم ر کیرا م یجنگ یارهاکات که یعمل یعنیسوم 

 است. یاتیعمل یارهاک یو البته هماهنگ یاتیعمل یهایزیرتش طرحیمسئول کمشتر 

انقالب هم  بعد از پیروزیس ستاد ناوگان بودم؛ یرئ 0/0/79تا  0/00/70 تاریخ از

معاون طرح و به عنوان  0/0/79بعد از که  س ستاد ناوگان را داشتمیهنوز پست رئ

 منتقل شدم. برنامه به تهران

گر نه در یرد. ما دکر ییتغ یمل یچیز دگرگون شد. اصاًل استراتژبعد از انقالب همه

م از دو یخواستیه مکم یبود یشورک یعنیم، یغرب و نه در بلوک شرق بود کبلو 

ه آمد، در ک« یاسالم ی، جمهوری، نه شرقینه غرب»ن شعار یم. ایابرقدرت مستقل باش

به  ین عدم وابستگیم، نه به غرب. ایاوابسته ه ما نه به شرقکن بود ید ایقت مؤیحق

 دو جور استراتژ
ً
 یطرفدار عدم وابستگ تر مصدقکه دارد. د یو نظر یشرق و غرب، اصوال

م. یبهشان نده یزیو چم یریامکانات بگغرب  و د از شرقیگفت بایم یعنیمثبت بود، 

ف بود، یار ضعیبس وقتی کشور، 21ور یگفتند. بعد از شهریم یبه این نظریه موازنه منف
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م، یها دادسیه به انگلکگفتند نفت جنوب را یم یعنی .موازنه مثبت هم بود از صحبت

خصوص م و کشور را تقویت کنیم. در دوران شاه بهیها بدهنفت شمال را هم به روس

 یینبود. توپخانه ضد هوام. اقدام بدی هم یدیهم خر یاسلحه روس ینیروی زمین یبرا

 و دادیمرا  یقو یزره یبا لشکرها ییهمپا بودن ضد هوا ییا به ما تواناکلیش

 رد.ک کمک خیلی در جنگ به ما که یمتریلیم 2۴های سالح

ک مقدار یدوره شاه  در نین تجهیزات هنوز ناقص بود. بنابرایجنگ شد، ا یوقت

از  یکیداشت.  یل مختلفین مسئله دال ین موازنه وجود داشته باشد. ایشد ایم یسع

ردند؛ ما هم کیناز م ییزهایچ ها برای دادناوقات آمریکاییه بعضیکن بود یل ایدال 

ه به ک یه درازای گازکاوقات به مصلحت بود م. بعضییخریها مگفتیم از روسیم

ن یا و میبه غرب نباش یکه فقط متکم یریسالح بگ یک سریم، ینکیصادر م یشورو

 چون همسایه شورو یرکهم ف
ً
ک یهمواره توأم با  یم، نفوذ نظامیبود یبود. اصوال

 آهن اصفهانه برای ذوبیکه مستشاری را از روسوقتی یعنیمقدار دادن اطالعات بود. 

اصفهان عات راجع به ه صد در صد مقداری از اطالکم، حواسمان جمع بود یآوردیم

 شود.یخارج م

 میرده است. تقرکفرق  یلیامروز البته خ یایدر دن
ً
امروز  یایتوانم بگویم در دنیبا

ه قباًل در مورد دادن اطالعات به کها ینیچ یشده است. حتن مسائل حلیاصاًل ا

لش هم یاند، دلنار گذاشتهکن موضوع را یگر ایکار بودند، اکنون دخارج بسیار مالحظه

بردار به وجود آمده سکع یو قمر مصنوع 3تیالستدی مثل یجد یزهایه چکت ن اسیا

جور از هوا و فضا همین و دینیبیون و ماهواره خیلی چیزها را میزیاست. حاال توی تلو

زها یچ یلیم روی خینیبیم هنوز همما  یشود، ولیم یبردارسکچیز عاز همه

 موقوف. یبردارسکاند عنوشته

 اند شده  متوجه یعنی  تر شده است،یمترق یلیحفاظت اطالعات هم خ یهاستمیس

                                                           
0- Satellite  کنند.های قدرتمندی که همه چیز را رصد میماهواره 
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رده و به کدا یپ یگرید یهاست. اطالعات و ضداطالعات، اکنون جنبهیجوری نه اینک

 ییهاتابک یک سریها را بپایند. امروزه هرسال د آنیه باکگری توجه دارد ید یزهایچ

 و  دشونیممنتشر نز یبه نام ِج 
ً
ای است ، مؤسسهسیانگل نز در لندنیمؤسسه جاصوال

 ،پیرشتینز فایج همچون یهایتابک  که استیدن یت نظامیل وضعیارش تحلکه ک

ن یدارند. ا یرزم یهاکز، راجع به تانکَتنلنز بتیبه نام ج یتابکو  رافتکنز هاور یج

برای هرکدام  و هم گران و قطور است یلید، خشونیم رمنتشدفعه یک یها سالکتاب

 د.ید پول بدهیپوند با 211یا  071

های نظامی را با تمام پیشرفت و دشویچاپ مه مرتب کهم دارند  را نزیمجله جالبته 

مهم  یپس اطالعات .نندکیم و چاپ وتحلیلتجزیه انهایشییالت و توانایس، تفصکع

در حال  و ها، موارد فوق سریانسک، فر یکیترونکال یهاجنگه جزئیات ریز کاست 

ی را داشته ئجز اطالعات  یک سریها و ها و ارتشآزمایش یا اقدامات محرمانۀ دولت

و بدنه  کبدنه تان مثل هااین ید بداند. باقیه دشمن نباک است اطالعاتی هااینو  باشد

به نام  هم گریتاب دکک یموجود است.  ها و اینترنتدر کتابدیگر  را که غیره ما ویهواپ

 یروهاینکه  دشویمنتشر مهم هرسال  یاصطالح توازن نظامو یا بهیویر کیاستراتژ

و  ینی، زمییای، دریینیروی هوا و قدرت کندنظامی کشورهای مختلف را بررسی می

درآمد ، د در لندنیدانیشورها را نوشته است. اصاًل مکهمه  جیرو و قدرت بسین یحت

ق فروش خدمات و اطالعات به یاز طرسییانگلهای از شرکت یادیتعداد ز یاقتصاد

که با فروش اطالعات  ند. نوعی از شرکتندنتلجنس هستیها اآید. این شرکتدست می

مجالت ماهیانه و  فروشند.را می کنند. مثاًل اطالعات حساس نفتدرآمد کسب می

و  ی، اجتماعی، اقتصادیاسیوتحلیل ستجزیه که دارند Reviewبه نام  ییهاتابک

م. قبل از انقالب هم اهدیها را دنآم، یبود که دانشگاه جنگ درکنند. می ینظام

ها را وارد وزارت خارجه بود، این در یکمل یه آقاک یآمد. بعد از انقالب زمانیبرایمان م

 خکیم
ً
 ست، یگرنیحاال د یم. ولیدیخریرد و ما هم مکیهم ارزان چاپ م یلیرد. اتفاقا
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حاظ آموزش در آن زمان بود. البته ازل ییایروی دریاوج نآید.ینم رانیها به ااین مجله

 م.یردکیخرج م یلیهم خ

ت، یریهای مدرفتند و در رشته ییایروی درین یاز افسرها یادیطور مثال تعداد زبه

 یاظمکاصغر یتر علکدند. د یترا دکد  یهاا دورهکیع در آمریت صنایریو مد کیترونکال

هم  یادیز یهاتابک که است ییایروی دری، استاد دانشگاه و افسر نیکی از این افراد

 آمد.حساب میبه یار بامعلوماتیده است. زمان جنگ هم مشاور بود و آدم بسکر  منتشر

روی یخوب ن یاز افسرها یکیهم شان یبود. ا ینیروی زمیهم در ن انین بیالدحسام

به  یلیبود. بعد از انقالب با او آشنا شدم. خ ی، مطلع و استاد دانشکده افسرینیزم

گسترش خود  یبرا ایران طورکلی ارتشاست. به یمن لطف دارد و مرد بسیار خوب

 توضیح را برایتان یو شرق یات غربین نظریرا گرفته بود. حاال من ا یات غربینظر

 فردگرا هستند. جامعهیم. غربدهیم
ً
گویند فرد یم یعنیگرا نیستند، ها اصوال

ه دلش ک یگویند اگر فرد آزاد باشد و بتواند طورین عنصر مجموعه است. میترمهم

 یهایدئولوژیا اما ندکیم یزندگ یهمان جور هم ند، اجتماعک یزندگخواهد یم

د یست. باین یتهمورد ام وه فرد مسئله کگفت یقت میست، در حقیمونکا یشرق 

ن، بهداشت کمسباید جامعه رفاه داشته باشد.  و ندیه اجتماع آموزش ببکم ینکب یارک

ه فرد این مزایا را داشته کم ینکب یارکد یگفتند بایها میالت داشته باشد. غربیو تحص

ن یا و از این امکانات برخوردار باشنده همه کم یجایی برسم بهیتوانیباشد و درنتیجه م

 شرق و غرب هم وجود دارد. یه نظامو اجتماعی گرایی، در فلسف ییفردگرا

گفت یه مک یو استراتژ کیتکن تای، با ایر شورویاتحاد جماه ییایدر یروین

بزند و  یدیضربه شد و ندکب یراندازید بتواند از راه دورتر، شروع به تیبا یروس یشتک

ن یبر ا یشورو ییایروی درین نید بتواند استمرار داشته باشد. بنابرایشد ۀن ضربیبعد ا

م یرسیم جاییبهم، ینکوتحلیل ن را اگر تجزیهیساخت. ایم یجنگ یهایشتکمنوال 

 ادیز یلیخ  با برد  ییهاد توپیبا تاکید دارند یشتکبینیم در طراحی و ساخت می هک
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 دوربرد یهاکموش شلیک کنند واز راه دورتر بتوانند در نخستین مرحله ه کداشته باشد 

 د.نداشته باش

خواستم با او کار نمی و من آمدنیروی دریایی به  ناخدا افضلی بگذریم هرحالبه

 ی، قبل از فاش شدن ماجراییایدر یرویها در نیاتودهدارند که  اعتقادها کنم. خیلی

حزب ه کقبول ندارم  شخصهبه اما دنفوذ داشتن یلی، خگروهشانو  یافضل یجاسوس

ی رویافسر ن 0711حدود  لک در هااین. دداشتنقی ینفوذ عم در نیروی دریایی توده

ن از دوران نهضت اشیتعداد کی طورکلیبه که دنفر بودنشش  یا پنج فقط، ییایدر

شان متعلق به گریدوتای د یکیو  یافضل. دبودن پاتسما یو وارد حزب توده شده  یمل

دا یوجرئت پها دلبعد از انقالب این ولی ارتباطشان قطع شده بود که آن دوران بودند

 نمی ه بودها تماس گرفته شدا با آنیردند و دوباره رفتند، ک
ً
 دانم.واقعا

 .بود یقو یلیخ ییایروی دریدر ن ه حزب تودهکرا قبول ندارم  صحبت اینن یبنابرا

 هااینم ینستادیاصاًل نمم، یاستمدار نبودی. ما سکردندکار می یالتیکتش کم بودند اما

 .ستین یاسیس کسهیچم یردکیر مکف .اندیاسیسم یدانستیحتی نماند، یاتوده

 
ً
چون  ؛در یگیم دست به حیش گذاشته و تسبیر یه افضلکم یرده بودکتعجب  واقعا

 م یگفتین ماش خودمیپ م.ینستادیم اسوابقش ر  خوبیبه
ً
، دارد یداستان کی حتما

م، ینکب ار  ییایدر یروین یار واقعکم یخواستیم .ستین داستان چیم اینستادینم یول

 هااینه ک میدیدیم اما مینکن یتمر و میببرا یبه در ار  ییایدر یرویقت نیدر حق یعنی

 وپلوغشلوغیخودی ب و دنز یریم و اوضاع را به هم دننکیم یصحبت کی وند،ر یم

 د.ردنکیم

 راگ البته د.داشتن یترسخت یزندگ نسبت به افسران ییایدر یرویدار ندرجه طبقه

 یشتک، درفتنیمخارج کشور  به .دتر بودنارتش مرفه بقیهاز  هانآم، یریبگ نسبت

ن ارستان و همی، دبی، بهداردداشتن سازمانیخانه، دگرفتنیالعاده م، فوقدآوردنیم

 ند.تر بودنییسطح پا کمی یول، دهم داشتن هااین، ده افسرها داشتنک ییزهایچ
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نیروی  در. میبود کیبه هم نزد یلیخ ؛میدیدیمرا  وضعیتشانو م یرفتیاوقات م یگاه

 جوریایناز افسرها  ی. البته بعضدبودن کیبه هم نزد یلیدار و افسر خدرجه دریایی

بسیار به هم نزدیک روشن  یلیل خیدارها به دال ت افسرها و درجهیثرکا ی، ولدنبودن

حدود ، باشد ا بزرگی کوچک یشتک کهاین برحسبل مساحت ک، یشتک روی بودند.

 نیا در هامجبور بودیم مدتدار افسر و درجه 211یا  011. است متر 711 تا ۴11

م احم و انبار سوخت ،انبار مهمات درطبقات مختلف،  یم. درنک یزندگ محیط

 .میردکیم یبه هم زندگ کینزد یلین خیپس بنابرا بودیم. باهمهمواره  یجمعدسته

 روزشبانه طوالنیمدت  یکنبود، مثل پادگان  .میدیدیملخت  اگر ر یهمدگاهی  حتی

 دارهادرجهبا افسرها  یبعض .میبود کینزد به هم یلین خیبنابرا بودیم،ا یدر رویبا هم 

 روابط معمولی داشتند.ها هم ی، بعضدق بودنیرف یلیخ

 عده کی یول ،دننکعوض  ار  ییایدر یرویستم نیس دنهه بخواکم یدیدینم یلیدل

دیگران را  یاد گرفته بودند اما دنفر بودن 7یا  0 در ابتدا. دردنکیم کیتحر را داراندرجه

 هیاعالم کیروی برد  میدیدیم م ویشدیم یشتکوارد  مثالً  د.ننک کیتحر خوبیبه

 موردو  یق فالنیرف وه اک دناهردک بیتخر را شده بود یفرمانده قسمتفردی که  و دناهزد

یادم  .دداشتن نشان همه خب است. ا نشان فالن داشتهی است؛بوده  یفالن توجه

جالب  .ماهبود قیار شفیشهر گرمابه و گلستان قیرف نوشتند که هم برای من هست

  است بدانید
ً
 .ودق بشیرف اهدرباریبا  یسکه ک نبود یدربار طوردر سیستم اصوال

 .دردنکیانتخاب م ان ر اان خودشکیا نزدی قیرف هاآن، دوشبروشن  هااینم هخوایم

 یطور .رفتیم ند وردکین ما، ردشددنیدیم ضعفینقطه هااز آنه ک هم نازمهر 

ه کبود  یسک هم اری. شهریهست هانآ وه جز ک ینکاحساس  یناه شما بتوکنبود 

 .ودبش کیبلد بود، نزد ییایدر یاحرفهو  یاتیعملار کخوب  دوست داشت به کسی که

 های درباری اصالً در سیستم آدم یول ،ردکیم شکمکاگر هم الزم بود  وقش یتشو

 شکل  این به توانستنمی تیمین صمیا ؛وجود نداشت قیا رفیدوست  عنوانبه یزیچ
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  د،نکیم یارکبرای شما  هم ، پس اودینکیم یارکشما اگر ه ک باشد
ً
 نبود. جوریاینابدا

 یکی .داشت هاییضعفنقطه کی هرکسی، با معیارهای آن زمانقالب نا از بعد

تنب ات یدر عمل یگفتیم اگر لیاوا گرفته بود.ون یاهم نانش یکیو  نشان تاج

 .، جرم بودیه بوددیجنگ ه ورفت ظفار به اگر .م، جرم بوداهردکت کهم شر  یابوموس

 را ییفدا یهاکین و چریمثل مجاهد رگید یهاسازمانو  توده حزب هواداران کمکم

دارها درجه در میان وتوکتک. میهایشان شدو متوجه گرایش میدیدارها ددرجه بین

بین معلوم بود  ی، ولدنبودن شده شناخته .دردنکیم کیتحر بودند و دیگران را

 .دنفوذ دارن داراندرجه

 انجام یریسربازگ پیروزی انقالبل یآخر و اوا هایماه و هاروز  ناهم نم کیر مکف

اش ده بود پسرخالهید و رفته یبه مرخص داریدرجه مثالً  هک شکلن یبه ا .بودشده 

 بود متوجه شده و رده بودک گوش نشسته و او هایحرف یپا ؛دزنیم ییهاحرف

 نظام شعار .وستبه نفع ا یو اقتصاد یاجتماع ازلحاظنده یدر آ، دزنیه مک ییهاحرف

شدند، همراه می با این افراد نیبنابرا .بود هااین موردپسند، یدیتوح طبقه یارتش ب

، نه ه نه حزب تودهکن است یت ای. واقعریختندو اوضاع را به هم می دردنکیشلوغ م

 ییایدر یرویزود ن یلیل هم خین دلی، به همدنداشتنچشمگیری ر احزاب، نفوذ یسا

و منظم شروع به  دن نشستناخودش یجنگ همه سر جا بالفاصله با شروع .منظم شد

 است. س شدهکمنع رنگمک یلیه خک دردنکهم  بسیاری یهایارکفدا د.ردنکار ک

 
ً
داران روی ناوها و افسران و درجهنقش نیروی دریایی در جنگ و فداکاری پرسنل، واقعا

 ،ه پشت سر هم افتادک یل اتفاقاتیبه دل هک است مواردی وز ج نیروهای پشتیبانشان

 یارهاکموجب شد مسائل ابتدای انقالب  همین .ه استشدس کمنع تیتروار یلیخ

 ود.، درست ارائه نشبود شده ییایدر یروین دره کهم  یخوب

 همان ابتداییتقر
ً
 تمام کمبودها و فشارها در باوجودم ینستاجنگ، تو با

در ساحل خودش  عراق ییایدر یروین که نیمک یارک، ییایدر یروین سرفرماندهی
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 شیهایشتک نتوانست دیگرعماًل عراق  ییایدر یروی، نآذر هفتمبعد از  د.وش محبوس

 .ن بوداشییایجغراف ضعفنقطهل یهم به دل کمی هااینالبته  ورد.ایبرون یب را

رون یب تاشناورهای عراقی از  یادیتعداد ز قتیدر حق ید گفت، ولیبا ار  هاتیواقع

غرق  ییهوا یرویو ن ییایدر یرویتوسط ن اما همگی ،دنهن بدانش یخود که دمدنآ

 ،ددارن ضعفنقطه ییایجغراف ازلحاظ کهاینبا توجه به  دمتوجه شدن هاعراقی د.شدن

 یوپترهاکیهل .اقدام کنند خودشان ییایضد در و ییهوا یرویت نیتقو برایباید 

ها آن ردند.ک یفرانسو تاگزوس کمجهز به موش ار  هواپیماهایشان و دن گرفتنرلوسوپرف

با نیروی دریایی دریا  ق سطحیاز طرتوانند ینمه کحاال  به این نتیجه رسیدندعماًل 

ارتش خود  های دیگرقسمتبه تقویت ، جبران این ضعف برای باید ند،مقابله کن ایران

 .ندبپرداز 

 اار ر کن یا و میور یم، از هوا میم بجنگیناتویق سطح آب نمیاز طرگفتند وقتی 

 ییایضد در ییهوای روین به ان ر اشییهوا یروین ،بسیار با هزینه .میهدیانجام م

 دشمن یشورهاکاقتصاد  ضربه زدن به در جنگ ییایدر یروی. هدف نردندکل یتبد

ار کبه شدت ، دننکقطع  ار  ایران ییایدر یخطوط مواصالت کهاین یرو هاعراقی است.

 را رانیواردات ا و بعد را بگیرند ایران نفتجلوی صادرات  د ابتداخواستنیم .دردنکیم

 د، اما باید بدانیدزدنیم کشد، با موشیموارد بندر امام  زییهر چ کنند. الکدچار اش

ا ی و ا از ساحلی ا، همه ر دننز ب اهداف را این یشتک روی از نتوانستند وقتهیچ هاعراقی

خوب  یلین اول جنگ، خاهما ار خودش ر ک ییایدر یروین د.زدنیمق هوا یاز طر

 یتقر. انجام داد
ً
اصاًل  کهطوریبه ساقط کرد. االمیه رار و کالب هایصادرات اسکلهبا

 روی و دپناه بردن به نیروی هوایی هانآن یبنابرا ند.داشته باش ی آنرو یگاهیپا ندنانتو

 .دآب شناور نبودن

ومت کاست حیاز قراردادهای تسلیحاتی لغو شد. س یسر کیهمان اوایل انقالب، 

م، جزو متعهدها یوندیر متعهدها بپیبه غ ،غربا و کیآمر که از بلو کن بود یدولت موقت ا
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م یدادید نشان میم. بایآوردید به وجود مین باور را بایرد. اکیباور نم یسک یم، ولیبود

 یناوهان بالفاصله گفتند رزمیم. بنابرایبرو انوس هندیم به اقیخواهیگر نمیه دک

بار به تا بعد از جنگ نگرفتیم. یک هم را آلمان ییایردریم. زیخواهیاسپرونزا را نم

ر یمسار امیت ر دفاعیوز .ر بودیوزنخست یموسو یآقا زمانوزیران رفتم. آن هیئت

 به یلیخوزیران برد. به هیئت مرا داریم داشتیم و ه باهم دوستی نزدیکیک یمیسل

است. آن  وصادقصافار یبس ییک نظام وی بسیار وارسته شان ارادت دارم. مردای

است،  یسالح خوب ییایردریه زکآوردم  یلیم. دال یرا گرفت کها و ناو خار ییایردریز روزها

ن پول را یه اکن بود ید درستش ایه شاکقدری گران بود ه بهکن است یت ایواقع یول

شتر به یبفارس خلیج دربدهند.  ییروی هوایبه ننند و کنه نیهز ییایروی درین یبرا

م یخواستیرد. اگر مکینم یارکه ک عراق ییایروی دریچون نم. یاج داشتیما احتیهواپ

 ما هم ن مبلغ به صالح نبود.یه اکم یدادیارد دالر پول میلیم 7د یبادادند، ینم که هم

م. یمت باالی آن را هم گفتی، ازجمله قیات مثبت و منفکن و وزیرانهیئتم توی یرفت

گر به ما ندادند؛ من هنوز آن زمان توی یه دکدانم یم یاش چه شد، ولهیدانم بقینم

 بودم. کا توی ستاد مشتر یا ساحل یا فرمانده دریارتش بودم. حاال 
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و در بندر  برگشتم به ایران بعد از خاتمه تحصیالت در آمریکا 0۴7۴فروردین سال 

اولین آشنایی من با ناخدا  .مشداعزام  عنوان افسر دوم توپخانه به ناو ببرهعباس ب

ایشان با  .بندر عباس اتفاق افتاد همان سال درعنوان رئیس ستاد منطقه یکم هب بایندر

نیروی  یرابدرجه ناخدا سومی با لیاقت توانسته بود در این سمت خدماتی ارزنده 

 شد. بایندر دومناخدا  چندی بعد با اعطای یک درجه تشویقی دریایی انجام دهد.

مسئولیت مدیریت بر کلیه دوایر ستادی و انجام امور اداری، ، عنوان ریاست ستادهب

بسیار عالی انجام  یبا مدیریت و این امور بود دارعهدهها را مکاتبات و هماهنگی

مورد احترام و عالقه اکثر ی او باعث شده بود تا اال بمدیریت  وحسن رفتار  .پذیرفتمی

 قرار بگیرد. داردرجهافسر و  اعم از پرسنل

                                                           
های شخصی آمریکایی به نیروی دریایی پیوست و با دانشجویان دوره دوم و سوم به دانشکده 0۴05سال  ناخدا کارن اوالدی 3

برگشت  به ایران 0۴7۴سال اعزام شد. وی دروس برق و دروس دریایی خواند و لیسانس مهندسی برق و علوم دریایی گرفت و در 

برای  0۴70به عنوان افسر توپخانه خدمت کرد و در سال  خاب شد. مدتی در ناو ببرمهندسی برق خواند. به عنوان افسر ناوبر انت

که رئیس ستاد بود آشنا شد.  با ناخدا بایندر 70اعزام شد. سال  فرمانده ناو به عمان تحت فرماندهی شهریار شفیق جنگ ظفار

اعزام شد. برای این شغل  انداز به فرانسهموشک ناوچهرا به عهده داشت و بعد به عنوان فرمانده دوم  77مدتی فرمانده ناوگروه 

 ناوچهوره آموزشی دید. همچنان در این مدت نظارت بر ساخت رفت و د و هلند سوئد فرانسه انگلیس به کشورهای ایتالیا

طرف ایران آمدند انقالب شد. بعد از انقالب تا به 0۴75ماه سال سفارش داده شده را برعهده داشت. هنگامی که در دی

ت ناو تیپ شد. با فرماندهی ناوچه شمشیر را به عهده گرفت. بعد به عملیات ناو تیپ منطقه رفت و افسر عملیا 79اردیبهشت 

را به عهده گرفت. از سال  فرماندهی ناو بایندر 0۴70دار شد. سال عهده 020شروع جنگ مسئولیت هماهنگی با نیروی رزمی 

به یک شرکت  بازنشسته شد. وی به دعوت ناخدا بایندر 78فرماندهی ناوتیپ منطقه دوم دریایی را بر عهده داشت و سال  77

اکنون تأسیس کردند. وی هم المللی پیوست. بعد از مدتی یک شرکت به نام ایران سفینه با مدیریت ناخدا بایندردریایی بین

 مدیریت این شرکت را به عهده دارد.
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هایی که انگخدمت بر روی ی وهای خارج از کشور اعزام پرسنل برای دوره روزها آن

 دقتبه ،نظارت ایشان در بندر عباس با ،از کشورهای مختلف خریداری شده بودند

طی دوره خدمت بر روی  برای وهم توسط ا ، من0۴77سال تابستان گرفت. انجام می

، م. دوماه در کشورهای هلنده بودکالس پیکان انتخاب شد اندازموشکهای ناوچه

و سپس به مدت یک  کردمها را طی های مربوط به ناوچهدوره و ایتالیا سوئد، فرانسه

در بندر شربورگ در شمال فرانسه نظارت بر ساخت سمت فرمانده دومی  با سال و نیم

 .بودم دارعهدهناوچه شمشیر را 

با حضور حضرت امام در پاریس و تحرکات  اقامت ما در فرانسه 0۴75 در سال

فرمانده  شد. در شهریور همان سال تیمسار دریادار آزادی زمانهم اعتراضی در ایران

ناوگان بندر عباس برای بازدید از روند ساخت ناوچه با یک قطار خصوصی از پاریس به 

 داراندرجهها یکی از بندر شربورگ فرانسه آمدند. هنگام سخنرانی برای پرسنل ناوچه

هایمان هستیم. تیمسار پرسید: تیمسار در ایران چه خبر شده است؟ ما نگران خانواده

در  ،: اگر خبری بود من اینجا نبودم. خیالتان راحت باشد. چیزی نیستگفت آزادی

 حویل بگیرید.هایتان را از فرماندهان خود تبه بندر عباس که رسیدید کلید خانه ضمن

عزیمت  ها به بندر تولون در جنوب فرانسهآموزش ناوچه برای 0۴75پاییز  اخراو در 

 لوشاتوینوفلبه  با نقل مکان امام از عراقدور بودیم و  یمانهااز خانوادهدیم. کر 

از فرانسه  0۴75ماه پانزدهم دیکردیم. را با نگرانی دنبال می پاریس، خبرهای ایران

بهمن  22عازم ایران شویم. در  کانال سوئز تا پس از عبور از کردیم حرکت سوی ایتالیاهب

 به واسطه اعتصاب پرسنل اجبار  ،از پیروزی انقالب بعدهمان سال 
ً
روز در  21به مدت  ا

رماندهی وقت نیروی دریایی و پس از کسب دستور از تیمسار مدنی ف، سیسیل ماندیم

 0۴75اسفند  29در تاریخ  کردیم و ایران حرکت طرفبه هماهنگی با کشورهای مسیر

 .بندر عباس شدیموارد 

 صورتهبا توجه به بازتاب انقالب بر نیروهای ارتشی، فرماندهی ناوگان بندر عباس ب



 095فصل یازدهم: بایندر در نگاه دیگران/

 

ورود ما به تعداد زیادی شد. قبل از انجام می داردرجهشورایی باحضور تعدادی افسر و 

 مواردی ضرب و شتم انجام شده بود.حرمتی و حتی در از افسران و فرماندهان بی

جانشین فرمانده ناوگان بود. اتاق جانشین و رییس ستاد  ناخدا شهریار شفیق

داد انجام می مشورت ناخدا بایندر بسیاری از امور را با قرار داشت. شفیقروی هم هروب

و خروج کلیه خاندان  مراجعت امام به ایران باوجود ل بود.ئقا اوو احترام خاصی برای 

در بندر حتی پس از مراجعت امام  پسر اشرف پهلوی ناخدا شفیق ،سلطنتی از ایران

هم برابر  ناخدا بایندر. دکر عباس حضور داشت و در نهایت بندر عباس را با لنچ ترک 

خدمت به  برای، های من با توجه به عدم وجود مبانی انضباطی در بندرعباسشنیده

 منتقل شد. تهران

 بااینکهداشت، ، متانت خاصی بوداحترام خاصی برخوردار  بین پرسنل از بایندر

 باریکحتی  ودر طول سالیان دراز آشنایی با ا گرفته بود،مسئولیت خطیری را به عهده 

بایندرها در نیروی دریایی شهرت دیرینه دارند، . هم ندیدم فریاد بکشد و یا توهین کند

 عنوان فرمانده نیروی دریایی در خرمشهرهب دریادار غالمعلی بایندر 0۴21در شهریور 

 پرداخت و با در برابر ناوهای انگلیسی مانهای میهنبه دفاع از آبهمراه با همرزمانش 

با تعدادی  یدالله بایندر ناو سروان ،شبرادر کوچک زمانهم ت رسید.داشه بهمقاومت 

 د.شد ید و شهکر مقاومت  ها در انزلیافسر و ناوی در برابر حمله روس

افسری بسیار شجاع بود، حتی در دفاع از نظرات خود  دریادار غالمعلی بایندر

ی و نظر أبرخالف ر  ،در جزیره هنگام مثالً ؛ کردعمل می هم رضاشاهبرخالف نظر 

دستور  وعصبانی شده  هم رضاشاه. درآوردرا به اهتزاز  عمل کرد و پرچم ایران رضاشاه

 دادند رضاشاهتعیین جایگزین به رای نام چند افسر را ب بعد عزل ایشان را صادر کرد.

بگوئید بماند ولی  :تگفداد و سرش را تکان  ،نگاهی به لیست انداختتا  رضاشاهکه 

در کسوت افسران نیروی دریایی  سه نسل از خاندان بایندر. نکند درازیزباندیگر 

 .دندنهاده و الگوهای خوبی برای آیندگان خود برجای کر خدمت 
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به خدمت  با توجه به تخصص و درایت در تهران پس از پیروزی انقالب ناخدا بایندر

با توجه به انتصاب ناخدا  ،در امور ستادی مشغول بود. با آغاز جنگ و پس از چند ماه

به سمت فرمانده نیروی دریایی، ناخدا  وا هایایدورههماز  دس بهرام افضلینمه

او را  و عمالً  نداز این انتصاب ناراضی بود که هم مانند بسیاری از افسران ارشد بایندر

به  خانهتقاضای چند ماه مرخصی کرد و در  ،دانستندبرای این سمت مناسب نمی

 .پرداختتحقیق و مطالعه 

 و با ناخدا بایندر بود دارعهدهریاست ستاد ارتش را در آن زمان  تیمسار فالحی

د که با توجه ر دعوت ک ودر یک تماس تلفنی از ا دلیلبه همین  .داشتآشنایی کامل 

ها بعد در سال. غاز کندآبه شرایط جنگی به ستاد مشرک رفته و همکاری خود را 

 یادآوریمذاکرات با افسران حاضر در ستاد مشترک تعداد زیادی از این عزیزان ضمن 

از خبرگی، دانش، تبحر در امور عملیاتی و  خاطرات خود در همکاری با ناخدا بایندر

  .کردندبا احترام یاد می وستادی ا
ً
د تا از موار  یدر بسیار گفتندمیهمه  خصوصا

 کردیم.امضا نمی ،نبود اتپای صفح امضای ناخدا بایندر

 از فرماندهی نیروی دریایی، ناخدا بایندر با برکناری ناخدا افضلی 0۴70در سال 

 
ً
به نیروی  وبا مراجعت ا شد. بسیاری منشا خدمات به نیروی دریایی برگشت و مجددا

اجرای عملیات کاروان و  برای ،دریایی و با توجه به حساسیت عملیات مشترک در دریا

مرکزی که  شد.صادرات نفت لزوم ایجاد یک فرماندهی مشترک به شدت احساس می

، زمینیقادر به طراحی، اجرا و هماهنگی بین نیروی دریایی با نیروهای هوایی، 

 .شودرا دارا  ایاختیارات ویژه درگیر باشد وهای ارگانژاندارمری و سایر 

 نگی بهجایجاد ستاد فرماندهی دریا ساحل به واسطه شرایط جدید  0۴70در سال 

 در انتظار کشفروند کشتی و نفت 011وقوع پیوست. در لنگرگاه بندر عباس بیش از 

 هاآنبه  بابت جریمه گزافی ۀهزینشد هر روز تأخیر موجب می .تخلیه بودند براینوبت 

نیز ها د. کمبود مایحتاج عمومی و سوخت به واسطه عدم تخلیه این کشتیوپرداخت ش
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ً
 های شهید رجایی در بندر عباس هنوز کامالً شد. اسکلهدر کشور احساس میشدیدا

 خگوی حجم باالی کاالها نبود.پاس اه همگهای تخلیه با بارج از لنگر فعال نبودند. روش

 باشد.پاسخگو توانست نمیاسکله  یبا داشتن تعداد بسیار محدود هم بندر بوشهر

های یری در اسکلهگگیری از توان باالی تخلیه و بار به همین دلیل مقرر شد با بهره

 به این اسکله اعزام شوند. های تجاری و تانکرهای حمل سوختکشتی ،بندر امام

 خور موسیآبراه محدود  ها ازاستفاده از اسکله های بندر امام منوط به عبور کشتی

ی یها قرار داشت و امکان شناساعبور از این آبراه در دید رادارهای سطحی عراقی .بود

سطح از های هوا به و یا موشک چینی های سطح به سطحو حمله توسط موشک

 کرد.پذیر میها امکانرا برای عراقی مین شده از فرانسهأکوپترهای تازه تو هلی هواپیما

 
ً
ساعت  00الی  02های ورودی و خروجی از کانال بین اینکه زمان عبور کشتی خصوصا

 شد.ها دفع میانجامید و در طول این زمان باید حمالت عراقیبه طول می

به فرماندهی  (ینس ال.د) لیل ستادی به نام فرماندهی دریا ساحلبه همین د 

و  ، نیروی زمینیو با حضور تعدادی از افسران ارشد نیروی هوایی ناخدا کورش بایندر

 یهاافسران ارشد و مدیران منتخب سازمان .دشها تشکیل ژاندارمری و سایر ارگان

و ادارات  هاانگموریت را در یأاجرای م برایهای الزم هماهنگی ،حاضر در این ستاد

 
ً
به  های دریایی از بوشهرکارواناسکورت عملیات  در ارتباط با انجام متبوعه، خصوصا

 .دادندانجام می را بندر امام خمینی

نیروی  از ها در نزدیکی بصرههای موشکی عراقیبرای بمباران سایتمین مهمات أت

به  رسانو هواپیمای سوخت 00اف  ،0اف حضور هواپیماهای  برای، هماهنگی زمینی

ساعت در هنگام اجرای عملیات  02الی  01مدت پوشش هوایی کاروان به  منظور

و حضور تیم و امکانات  بوشهر هوایی یهای رادار نیروآمادگی سایت ،کاروان

 نشانآتش کش و واحدهایمین یدکأ، هماهنگی و ت(جنگال) های الکترونیکیجنگ

 بود. ساحل های فرماندهی دریااز جمله مسئولیت ...دریایی از سازمان بنادر و شرکت نفت و
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و بعدها در سمت  عنوان افسر عملیاتهب 020در این دوره بنده در نیروی رزمی 

در  کردم و با توجه به حضور ناخدا بایندرمی افسر طرح نیروی رزمی انجام وظیفه

 آوردم.  به دست واز ا ترینزدیکآشنایی  عملیات کاروان در بوشهر
ً
با دقت وی شخصا

جلسات توجیهی قبل و بعد از  یتمامکرد، در های عملیاتی را مرور میطرح تمامبسیار 

 گرفت عوامل شرکت کننده انجام می همهکاروان که با حضور 
ً
و  حضور داشت شخصا

دستورات خود  تمامدر طول عملیات کاروان کرد. ه افراد ارائه میهای الزم را براهنمایی

قدرت فرماندهان تحت  زکرد تا اابالغ می درگیرعملیات به پرسنل  را از طریق فرمانده

 د.شوضمن اینکه موارد خاص هم از طریق سلسله مراتب ابالغ  ؛امر کم نشود

 
ً
دانستم، یک کالس توجیهی برای خودم می مثلرا  ناخدا بایندرحضور  شخصا

مملکتی هفت نفر از افسران نیروی دریایی خصوصا زمانی که به واسطه شرایط حساس 

ها گندم، برنج و سوخت جایگزین راهنمایان محلی در کشتی ۀبرای رساندن محمول

. در این دار بودمشدند و بنده هم هدایت یک فروند کشتی حامل گندم را عهده

صدمات جزیی به  با شناورحمالت شدید هوایی و موشکی هر هفت  باوجودمأموریت 

 رهایی یافت. واد حیاتیرسیدند و کشور از کمبود این مماهشهر 

دار امور م که به مدت بیش از یک سال ونیم عهدهداشتار این را خافت 0۴70از سال 

با درخواست شخصی  0۴7۴در سال  ناخدا بایندر. باشم در بوشهر فرماندهی ناو بایندر

در عملیات ناوگان مدیریت واحدهای دریایی از نیروی دریایی بازنشسته شد و 

 گرفت.عهده به ها را کشنفت

 سال خدمت در نیروی دریایی بازنشسته شدم و به 22بعد از  0۴78در سال بنده هم 

 بازدید  در کنار او به کار ایران المللیبیندر شرکت بازرسی  دعوت جناب بایندر

ف خریداران خارجی از طر المللیبینعنوان بازرس به پرداختم. در این شرکت

آورده و گواهی صادر  به عمل های نفتی بازرسیها در پایانهکشخام از نفتنفت

 کردیم.می

 بخرد فعالیت خود المللیبینسیس شرکت بازرسی أبا ت ناخدا بایندر 0۴50در سال 
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  من کرد؛ آغاز کشهای تجاری و تانکرهای نفتبازرسی کشتی برایرا 
ً
در  هم مجددا

 م.کردفعالیت  شروع به ایشان کنار

بازرسی ایمنی دریانوردی به  برایسفینه را  ایران بندیردهدر همان زمان شرکت 

سیس أالمللی برای شناورهای کوچک تمصوبات بین برابر نیابت از سازمان بنادر و

افتخار همکاری با تعدادی از افسران عرشه و مهندسین  در شرکت ایران سفینه. دیمکر 

های فنی و دریایی هم مهندسین جوان رشته را داشتم. البته بازنشسته نیروی دریایی

گیری از تجربه افسران بازنشسته نیروی و بهره با مدیریت ناخدا بایندر .داشتند حضور

در مدتی کوتاه به  ،امیرکبیرشریف و  التحصیالنفارغ دریایی در کنار نبوغ

مدیریت و  که های خوبی در باال بردن ایمنی واحدهای شناور نایل آمدیمپیشرفت

 نقش اساسی را در این امر داشت. رحضور ناخدا بایند

رف االمع هسفینه انتشار اولین مجموعه دائر  های مهم شرکت ایرانازجمله فعالیت

جلد به دو زبان انگلیسی و فارسی با سفارش سازمان بنادر و دریانوردی  09دریایی در 

در دسترس جامعه  توسط همکاران ما در ایران سفینه با مدیریت ناخدا بایندرکه بود 

 ارانذگیکی از بنیانعنوان به ناخدا بایندر 0۴90در سال . دریایی ایران قرار گرفت

 دو شرکت دریایی دیگر شرکت ایران سفینه وادغام  ، باالمللی آسیابین بندیردهشرکت 

 تمامتاسیس و به نیابت از سازمان بنادر و کشتیرانی فعالیت خود را در  این شرکت را

تحت  ،پیمااقیانوسهای بازرسی کشتی آغاز کرد. کار این شرکت بنادر ایران

 ادامه دارد. هم کماکان بود که (IMOیید سازمان جهانی دریانوردی )أاستانداردهای مورد ت

در عرصه صنعت دریانوردی، در چندین  به مطالعات مستمر ناخدا بایندر با توجه

و با توجه به دانش و  داشتشرکت  سمینار سالیانه سازمان جهانی دریانوردی در لندن

بسیار فعال بود و در  المللیبینهای مختلف این سازمان های دریایی در پانلاندوخته

 
ً
 مراجعت از این سمینارها نیز مجموعه گزارشات ایشان در صنعت دریانوردی خصوصا

 و کشتیرانی بسیار اثرگذار بود. های اجرایی سازمان بنادردر بهبود روش

بندی آسیا به دلیل بیماری از فعالیت در شرکت رده 0۴82در سال  بایندرناخدا 

بندی آسیا به های ایشان را در هیئت مدیره شرکت ردهکنار کشید و بنده مسئولیت
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موثر نبود بنابراین برای ادامه درمان  عهده گرفتم. متأسفانه اقدامات درمانی در ایران

شور رفت و کنار دو دخترش که هر دو از مهندسان همراه با همسرش به خارج از ک

شده، نیروی خبره هستند روند درمان را پیگیری کرد. باوجود اقدامات درمانی انجام

در خارج از  0۴8۴های خود را در تیر ماه سال دریایی یکی از پیشکسوتان و اسطوره

 شد.جا به خاک سپرده کشور از دست داد و به درخواست خانواده در همان

و جامعه دریایی ایران یکی از  ، نیروی دریایی ایرانبا درگذشت ناخدا کوروش بایندر

از او  روزی ناخدا بایندرهای شبانهفعاالن صنعت دریانوردی را از دست داد. تالش

های دریایی مجموعه کاملی از اصول و تاکتیک نیرویی مجرب و کارکشته ساخته بود. او

را در خود نهفته داشت که در شرایط جنگ بسیار کاربردی و اثرگذار بود. پس از 

سازی روزی و تعهد ایشان مبنی بر ایمنبازنشستگی نیز با توجه به مطالعات شبانه

ای دریانوردی، خدمات ایشان به صنعت دریانوردی در امر طراحی و ساخت شناوره

عنوان یکی از های کوچک و بزرگ باعث شد نام نیکش بهسازی کشتیسنتی و ایمن

در یادها زنده و  سهای نیلگون خلیج همیشه فارهای دریایی این کشور در آباسطوره

 ماندگار باشد.

بیاوریم ولی در نهایت نشد  دوستان نیروی دریایی دوست داشتند پیکر او را به ایران

های شناور اش ترجیح دادند همانجا بماند. نیروی دریایی به خصوص یگانو خانواده

دار ساده تا داران است که تمام پرسنل آن از درجهای از افسران و درجهمجموعه

 دوست داشتند و دلشان می
ً
خواست او را به ایران افسران بلند مرتبه او را قلبا

مورد احترام و  و ناخدا بایندر ند. برای همه پرسنل نیروی دریایی شهدای بایندربرگردان

در ایران دفن شود تا هر وقت  خواست پیکر بایندرتوجه بودند. همه دلشان می

خواستند بتوانند برای ادای احترام بر سر مزار ایشان حاضر شوند ولی چون دخترانش 

 پیکر پدر نزدیک خودشان دفن شود. خارج از کشور بودند ترجیح دادند

قبل از بیماری او کتاب استراتژی بزرگش را خواندم. کتابی سنگین و بسیار 

هایی در مورد حضرت امام صحبت ل از فروپاشی شورویتخصصی بود. یادم هست قب

بینی هم قبل از این اتفاق در کتاب خودش این را پیش فروپاشی روسیه داشت. بایندر
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بار از او پرسیدم چگونه کرده بود؛ دیدگاه او با دیدگاه امام همخوانی کامل داشت. یک

بینی کرده است که به من گفت در استراتژی بزرگ من به اق آن را پیشقبل از این اتف

ام. خیلی طبیعی شکل علمی و بر اساس شواهد موجود وضعیت جهان را تحلیل کرده

است که یک سری کارها منتج به یک سری نتایج خواهد شد. این قضیه را هم به این 

به و مطمئن بودم که این روش شکل و با توجه به شواهد علمی بررسی و استنتاج کردم 

 فروپاشی شوروی خواهد انجامید.

و با درود بر استاد و  با ادای احترام به تمام دریانوردان خاندان بزرگ بایندر

 .... یادش همواره پاینده و جاویدپیشکسوت بزرگ ناخدا کورش بایندر

 :3علی اکبر اخگردوم  دریادارروایت 

 .مآشنا شدتغییر نام داد،  که بعدا به البرز زالناو فرمانده  ناخدا بایندربا  0۴71سال 

 او ی بارورادوط داارتب ،تردرجه پائینبا  آگاهی و دانش بسیاری داشت. ،تبحر وی

انتخاب شد و در این  به عنوان رئیس ستاد منطقه نیروی دریایی 0۴70م. سال داشت

مفید و موثر بود. بعد انقالب به ستاد  در کار دریایی بسیار شاخص، تبحرش دوره

روی دریا  به شناورهای ایرانی حمالت عراق 0۴71سال  از بعد اما رفت مشترک ارتش

حضور  .تشکیل شد« نسی .لدا» قرارگاه دریا ساحل شدت گرفت؛ به همین دلیل

بیشتری به وجود ، دریایی و زمینی هماهنگی و همبستگی افسران سه نیروی هوایی

های نفتی، جزایر و حتی حوزه مابین تا در اجرای عملیات پدافند در خلیج فارس آورد

 ،بیاید. این کار نیازمند مدیریت باال به دستهای تجاری هماهنگی خوبی کشتی

انجام داد و به خوبی این کار را  ناخدا بایندربود که خوشبختانه ای بسیار دقیق و حرفه

 این ستاد را به انسجام الزم رساند. 0۴7۴تا سال 
                                                           

به نیروی دریایی پیوست و در  0۴05متولد شد. سال  در اصفهان 0۴29تیرماه سال  00در  دریادار دوم علی اکبر اخگر -0

انداز جوشن بود و تا خدمت کرد. وی مدتی فرمانده ناو موشک های شناور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایرانیگان

اکنون در فعالیت داشت. وی هم ملیاتی منطقه شمال غرب خلیج فارسهای عدر یگان 0۴90زمان بازنشستگی به سال 

 های تحقیقات دریایی و دفاعی فعال است.حوزه
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کماکان در مسائل دریایی به  هم کشنفت ملی بازنشستگی و رفتن وی به شرکتعد از ب

با  هفتاددهه  درداد. عنوان یک صاحب نظر ملی به همه مشاوره و مشورت می

و در تعامل همیشگی داشت دانشگاه دفاع ملی در سطح دکترای دفاعی در کشور 

 هم مندر جلد اول  که دریایی نقش اساسی ایفا کرد یدجل 09دائره المعارف  تدوین

ستراتژی اروف عکتاب متالیف  کار دیگر بایندر ؛ اماکردم مقاالتی تدوینبه سفارش او 

بر کتاب  شدهحساباین کتاب یک ترجمه و تالیف دقیق، علمی و  .بودبزرگ کالینز 

در  است. بررسیقابلبرجسته و  در چند جنبه شخصیت بایندربه طورکلی کالینز بود. 

 دیگر و جنبه مهم یک بحثنقش بسیار پر رنگ و موثری داشت.  او بحث فرماندهی

وست که باید ا و تخصص باالی دانش دیگر مدیریت و بحث شخصیت ناخدا بایندر

های مختلف و تاثیرش در او در جنبه اثرات مثبت همواره به آن اشاره داشته باشیم.

 ماندگار خواهد بود.همیشه  علم و دانش دریایی

 :1روایت دریادار دوم جانباز ناصر سرنوشت

 مشغول خدمت در بندر عباس روی ناوشکن پلنگ که 0۴7۴برای اولین بار در سال 

 عملیات در به همراه ناوشکن ببر و فرامرز بودم در حین ماموریت ناوگروه اعزامی به عمان 
                                                           

به نیروی دریائی پیوست و بالفاصله به دانشکده دریائی دارتموث  0۴71: درسال دریادار دوم جانباز ناصر سرنوشت -0

به کشور مراجعت و به ناوشکن پلنگ بعنوان  افسر مخابرات  0۴7۴اعزام و پس از طی دوره های دریائی در سال  انگلستان

باعث کسب دانش و مهارت های دریائی خوبی شد  با شرکت در مانور میدلنگ و جنگ ظفار 70و  7۴اختصاص داده شد. سال 

و بعنوان  افسر مخابرات جهت طی دوره عالی مخابرات دریائی به کشور انگلستان عزیمت و پس از کسب رتبه اولی مراجعت به 

یک دوره غواصی ناو در  ضمن خدمت بر روی ناوشکن فرامرز 77و  77در بندر عباس تخصیص داده شد. سال  ناوشکن فرامرز

انزلی را طی نمود و به عنوان افسر دوم عملیات و ضد زیر دریائی ارتقاء یافت. در پایان همین مرحله برای خدمت بر روی زیر 

به  78زام شد. در تابستان سال به کشور مراجعت و به ناو هنگام اع 79اعزام شد. در سال  دریائی نهنگ انتخاب و به کشور آمریکا

اطاق جنگ( اعزام شد. با شروع جنگ بالفاصله  –مامور و به عنوان افسر رابط نداجا در ستاد مشترک ) مرکز فرماندهی  تهران

مختلف از داوطلبانه به بندر عباس ) محل خدمت اولیه( عزیمت نمود. از ابتدای جنگ تحمیلی تا پایان جنگ در عملیات های 

خدمت روی ناوچه های موشک انداز خنجر و نیزه و فرماندهی  –گشت دریائی با هلکوپتر  –اشکان  –جمله شهید صفری مروارید 

بعلت صدمات وارده  0۴5۴غواصی نیرو و مدیر زیر سطحی نیرو حضور داشت. در سال  –اطالعات رزمی منطقه  –ناوچه شمشیر 

نسبت به نجات غرق این قانون بازنشست شد. بالفاصله با ایجاد یک شرکت تعاونی غواصی  شناخته شد و طبقفیزیکی جانباز 

 نمود که همچنان ادامه دارد اقدام شده های کانال خوره موسی واروند رود
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آشنا شدم. در آن زمان من بعنوان افسر مخابرات ناوشکن پلنگ  با جناب بایندر فارُظ 

در صحنه بودم وایشان عملیات را از روی ناوشکن ببر هدایت و اجراء میکردند. )بعنوان 

( که عملکرد و زمان بندی و دقت تیر وهماهنگی فارلی ُظ ساحطراح و مجری بمباران 

ا کاماًل نشان دهنده یک مدیریت دریائی درست بین واحدهای شناور و پروازی هوادری

 .ودقیق داشت و مجری آن کسی نبود جز ناخدا بایندر

پشتکار و دانش وی را در تمام مراحل کاری شاهد بودم که دریا قسمتی از عالقه و 

بمباران شد  خون و وجود وی شده بود بدلیل اینکه روزیکه در شروع جنگ تهران

بالفاصله درخواست اعزام به منطقه را بصورت گزارش به ایشان دادم گفت کارتو اینجا 

خیلی خوب است. و نمیخواهم بروی ولی جوانی و باید بری دریا کار یادبگیری و حاال 

 که داوطلبانه میروی آرزوی توفیق و پیروزی را برایت دارم.

 د روی ناوچه پیکان مورد اصابت موشک قرار گرفتم دوماه بعد که من در عملیا تمرواری

(( پس از اصابت موشک و انهدام ناوچه پیکان گفته ))سرنوشتناخدا تبریزی بوی 

نفرات را نجات و باال داده است ولی خودش در اثر حمالت میگ های عراقی در صحنه 

بود و زنده  فته بود نه! اگر سرنوشتبه هلکوپتر ها جامانده و شهید شده بالفاصله گ

اعزام شدم بدیدنم  روز نجات یافتم و برای معالجه به تهران 2میماند و وقتی که پس از 

با تائید ایشان و دستور ناخدا ماهه  2آمد و بسیار از او آموختم چون پس از درمان 

انداز خنجر  سه ناوچه موشکی نژاد جانشنین نیرو جزو تیم اعزامی جهت آوردن مدن

 قرار گرفتم. از فرانسهرزین بَ ونیزه و تَ 

 که فرماندهی این ناوچه را بعهده داشتم با عملکرد ناخدا بایندر 70تا  71از سال 

 در سمت فرماندهی دال سین برای اسکورت کاروان ها بیشتر وبیشتر آشنا شدم

را دورادور در کلیه این عملیات ها احساس  پشتیبانی و درایت و حمایت ناخدا بایندر

             می کردم که این نشانه خردمندی و بلند طبعی وی بود و هرجا که الزم بود از 

 .هنمایی های ایشان برخوردار می شدمرا
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دانش و تبحر وی در علوم دریائی توام با متانت و شخصیت بارز وی باعث شده بود 

تا در کلیه قلب های افسران دریائی ارشد و مادون جایگاه خاصی پیدا کند و همیشه 

 مورد احترام بود.

ره های مختلفی جزو الینفک وجودش شده بود و دوعلوم دریائی در این بزرگ مرد 

که دیده بود و سختی های دریائی که کشیده بود از این مرد دریائی، انسان بزرگ 

گفت بی همتا بود و ایکاش بیشتر بما فرصت و زمان میداد تا از ساخته بود که می توان 

 وجودش و دانشش بهره بگیریم.

سئوالی  در هر زمینه ائی صاحب نظر بود و یا دوستان دانشمندی داشت و هرگونه

 میکردم اگر هم نمیدانست میگفت که کدام کتاب یا مرجع را بررسی و مطالعه کنم.

سال خدمت خودم در بندر عباس اوقات بیکاری ام پس از پایان خدمت کار  7در 

روزانه به غواصی و شنا و استفاده از قایق های بادبانی در ناوگان میگذراندم و خود 

بودم که حضورش باعث ادامه کار در بقیه و بهبود شاهد اضافه کاری هر روز وی 

وضعیت عملیاتی کلیه واحد های شناور گردیده بود و هیچگاه خستگی در چهره این 

 دریانورد مشاهده نمی شد.

حرکت و خدمت وی حتی در زمان بازنشستگی برای رده بندی و تعیین کالس 

فلزی یائی کوچک چوبی و واحدهای شناور چوبی )لنچ ها( بی نظیر بود واحد های در

که از استاندارد های دریائی بی بهره بودند را استاندارد و مرتب و منظم و دارای 

شناسنامه و هویت نمود و ایمنی دریانوردی را برایشان توجیه و سیستم دریائی ایجاد 

 تقدیر و یک عمل جاودان گردید.نمود که بسیار بسیار قابل 

دریائی و کتب دیگر مرتبط با دریا و سایر مقاله هائی که تهیه و تدوین دایره المعارف 

در مجله دریانوردی سازمان بنادر و کشتیرانی به چاپ می رساند همه حاکی از علم و 

 دانش باالی این بزرگ مرد دریا دارد که یک دریائی وارسته و نمونه و جاودان باشد.

 نی با انگلیسی ها آنزمان دانشجویی و طی دوره های مین جمع کعملکرد وی از 
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هم انگلیسی هائی که بطور کلی سعی در پایین کشیدن خارجی ها دارند و او در این 

آموزش ها وتمرین ها و مانورها برتری خود را به انگلیسی ها نشان می داد و الزمه آن 

تالش بی وقفه و مبارزه بود چون خودم درانگلیس تحصیل کرده ام و میدانم چقدر 

 ادامه این راه که جای بسی تحسین و مرحبا گفتن دارد.مشکل است 

حتی پس از انهدام نیروی دریائی دشمن سیادت دریائی ما و بازنگهداشتن کلیه 

آبراههای کشور و بنادر و صدور نفت و ورود کاال و فرآورده با راهنمائی و عملکرد وی در 

ورت کاروان ها مشهود و و با اسک 77الی  70یا ساحل( از سال فرماندهی دال سین )در

به وقوع پیوست و در حقیقت مقابله با نیروهای دریائی پیمان ناتو و سرگردان در خلیج 

سیاست خاصی نیاز داشت که بازهم این دالور مرد دریا بود که  خود همیشه فارس

 مدیریتی درخشان را ارائه نمود.

برهه ائی از اطالعات و وقوف وی از کلیه حوادث تاریخی دریائی و قرار گرفتن در 

برداشت  بود و مطالعه کتب تاریخی توسط ویزمان که خود تغییرات بسیاری را ناظر 

صحیح و بجا از این وقایع همیشه باعث سربلندی وی و حتی عدم قشر گرائی وی نیز 

 باعث محبوبیت اش گردید.

اطالعات را الزمه کار خود می دانست نه مانع و همیشه هم از سظح بطوریکه این 

اطالعاتی باالئی برخوردار بود حتی رده بندی بکلی سری و دسترسی به اسناد و 

مدارک طبقه بندی شده باالی نیرو داشت که چنین رده بندی و امکان دسترسی را به 

 همگان واگذار نمی کردند.

ار می کرد همیشه وی را تائید می کرد و کال ایشان دریادار دانه کار که با وی ک

 انسانی واال و مورد احترام دوستان و همکاران دریائی بود.

خدمت خود در جا دارد درود بفرستیم به روان پاک این بزرگ مرد که در دوران 

نیروی دریائی از آموزش گرفته تا عملیات و سایر ارگان های دریائی همیشه سرآمد و 
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را باید ستود که همگی  لندی دریانوردان و همکاران بود و خاندان بایندرمایه سرب

 هدفی بجز خدمت به کشور و میهن عزیز را نداشته اند و باعث افتخار بوده اند.

نقش عمده و بسزا و مهمی داشت و چنان عمل  در تاریخ دریائی ایران ناخدا بایندر

 به وی درود می فرستیم.کرد که راهش ادامه دارد و همیشه 
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 باشگاه افسران بندرعباس 7683نوروز  –در درجه ناخدا دوم  7683سال 

 

 دوران دانشجویی
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 در بندر عباس و شهید سرهنگ منفرد نیاکی در جمع پرسنل نیروی زمینی ناخدا بایندر

 

 نشسته نفر اول سمت راست و استاد های دانشکده دریایی انگلیس –دوران دانشجویی  7611سال 
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 شهید سرهنگ منفرد نیاکی –ناخدا عبقری فرمانده ناوگان بندر عباس 

 

 ول سمت چپ تریبوننفر ا ناومین جمع کن ریاضی
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 ناوسروان میهن و ناو سروان فرجاد نیا – و دیدار با امیر بحرین با حضور سفیر ایران بازدید از بحرین
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005 ,077 ,095 ,087 

 غ

 070, 0۴2, 55, 57غواص, 

 018غیرمتعهدها, 

 ف

 088, 080, 002, 2فارس, 

 022, 72, ۴7, ۴0فاطمی: تیمسار, 

 ۴0دکتر,  فاطمی:

, 00, 01, 25, 27, 07, 00, ۴, 2, 0فرانسه, 

02 ,72 ,79 ,91 ,0۴2 ,078 ,052 ,095 ,

099 ,080 ,085 

 081, 80, 81, 98ی: ، ولی الله, فالح

 2فیروزآباد, 

 ق

 0۴, 0قاجار, 

 0۴7قاضی محمد, 

 0۴7, 80, 0857قرارداد 

 087, 5قرارگاه دریا ساحل, 

 81قرنی: سرلشکر, 

 2قشقایی, 

 92, 5۴, 50, 77, 77قطر, 

 05۴, ۴7, قم

 27, 07, 0۴السلطنه, قوام

 05قوامی: ، تقی, 

 ک

 98, 00کاشانی: آیت الله, 

 58کامبوج, 

 099, 72, 00کانال سوئز, 

 8۴, 0کردستان, 

 7۴کندی, 

 79کنسرسیوم, 

 79, 7۴کوبا, 

 0۴1 ,028 ,نقابکودتای 

 0۴5کویت, 

 گ

 070گردان تکاوران, 

 09, 05گلستانی: ، سیروس, 



 200نمایه /

 

 ل

 91, 01لبنان, 

 05لشکر تبریز, 

, 002, 008, 51, 00, ۴8, 05, 07, 00لندن, 

075 ,091 ,08۴ 

 م

 02۴, 77, 70, 7۴, 72دالور, مانور 

 018مائوتسه تونگ, 

 ۴7, ۴7مجللی: سرهنگ, 

 72, 00, 0۴مدیترانه, 

 001, 012مراکش, 

, 29, 25, 27, 27, 20, 2۴, 22, 00مصدق, 

28 ,۴1 ,۴0 ,۴2 ,۴0 ,۴7 ,۴7 ,00 ,02 ,

00 ,71 ,70 ,7۴ ,78 ,98 ,059 

 0۴5, 0۴7, 0۴0, 72, 08, 0۴, 00مصر, 

 70مکزیک, 

 ۴1, خلیل: ملکی

 ۴2, ۴1, 29, 22ملی شدن نفت, 

 0۴7, 80, 0مهاباد, 

 059: ، سپهبد, مهدیون

 87میر سجادی, 

 9میالنیان, 

 82, 80, 81, 98باشیان: ، سپهبد, مین

 ن

 02, 01, 07ناپلئون, 

 052, 029, 02۴, 019, 97ناو آرتمیز, 

 087, 90ناو البرز, 

 90ناو الوند, 

 082, 095, 070, 9ناو بایندر, 

, 052, 07۴, 027, 009, 72, 70, 08ناو ببر, 

095 

 07۴, 009, 0ناو پلنگ, 

 097, 052ناو خارک, 

 052, 071, 071, 020, 90, 5ناو رستم, 

, 75, 77, 71, 75, 77, 7۴, 01, 9ناو ریاضی, 

55 ,90 ,90 ,0۴۴ ,070 ,210 

, 012, 011, 89, 87, 95, 97, 90ناو زال, 

019 ,000 ,000 ,007 ,007 ,005 ,009 ,

008 ,021 ,020 ,002 ,071 ,071 ,052 ,

087 

, 000, 019, 012, 011, 89, 87, 90ناو سام, 

000 ,007 ,005 ,008 ,020 ,0۴1 ,002 ,

071 ,071 ,052 

 90ناو سبالن, 

 90ناو سهند, 

 55ناو شاهرخ, 

 55ناو شهباز, 

, 052, 071, 07۴, 071, 020, 90ناو فرامرز, 

087 

 55ناو کرکس, 

 55, 75, 9هریسچی, ناو 

 82ناوچه تیران, 

 82ناوچه کیوان, 

 82ناوچه ماهان, 

 82ناوچه مهران, 

 052, 027, 020ناوهای لجستیکی, 

 01, 8نخجوان, 

 ۴نشان ذوالفقار, 

 087, 08۴, 081, 000, کشنفت



 /چهره به چهره دریا202

 9نقدی, 

, 81, 98, 77, 70, 07, ۴9, ۴نیروی زمینی, 

80 ,82 ,021 ,022 ,020 ,027 ,0۴7 ,

007 ,070 ,079 ,057 ,058 ,090 ,080 ,

212 

, 8۴, 81, 91, 55, 77, 70, 00نیروی هوایی, 

80 ,000 ,022 ,02۴ ,020 ,027 ,0۴1 ,

0۴۴ ,001 ,000 ,007 ,007 ,070 ,079 ,

052 ,05۴ ,059 ,097 ,097 ,080 ,087 

 ـه

 091, 09هاورکرافت, 

 097هفتم آذر, 

 099, 095, 052, 002, 79هلند, 

 70هلی برن, 

 020هلی کوپتر, 

 000, 7۴, 72هندوستان, 

 0۴8, 0۴۴, 02, 8, 5, 2هندی, 

 F14 ,018 ,007هواپیمای 

 F4 ,70, 080هواپیمای 

 RF4 ,0۴1 ,0۴2هواپیمای 

 F5 ,70 ,001هواپیمای

 و

 75, 00واشنگتن, 

 000, 002تیمسار,  :وحدتی

 052, 072, 81, 91, 55, 7۴ویتنام, 

 ی

 0۴2, 0۴0, 0۴1, 027, 027, 001, 58یمن, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


