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كسانی  از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه"

كه توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، 

كنم از ثبت و ضبط جزئیات این درخواست می

غفلت نكنند و این گنجینه تمام نشدنی را دوران 

 "برای آیندگان به ودیعه بگذارند.

جنگ تحمیلی شكوه و عظمت ایمان و اسالم "

 "را در پهناور جهان منتشر نمود.
 خمینی )ره( امام

*** 

خواهم بگویم كه این جنگ یک گنج است. می"

استفاده كنیم؟ آیا ما خواهیم توانست از این گنج 

آن هشت سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه 

 "كند.

دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر "

خواهی، داری است، مظهر آرمانمعنویت و دین

مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر 

ایستادگی، پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و 

حكمت است، روایت آن جهاد نیز مقدس و جهاد 

 "است.
 العالی(ای )مدظلهاهلل خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 

 
 

 سه



  7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

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

 182، صفحه12، جلد)ره(صحیفه امام خمینی
 

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

 ایم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

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

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

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

 .ما در جنگ اُبهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم 

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه 

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

 دادیم که علیه تمامی  ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان
 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میها و ابرقدرتقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

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

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

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر
 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهفراموش کرده

   از  هاهمه اینتر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، مهم هاهمه ایناز
های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و برکت خون

 ت گرفته است.ئ، غرب و شوروی نشآمریکامردم عزیز در ده سال مبارزه با 

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل
انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نمود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای 

 نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرد.

 چهار



 معارف جنگ

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

ت ها و برکها، ایثارگریحـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

آنها های جوشان خون شهدای واالمقام، نصیب رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه

 گردد.سالمی منتقل مینسل جوان انقالب ا ههای پاک و تشنبه سینه

با همت واالی امیر سرافراز ارتش  2232 از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

با تصویب  2231شکل گرفت و در سال « شیرازی شهید سپهبد علی صیاد»اسالم 

مقام معظم   ای )مدظله(،های مادی و معنوی حضرت امام خامنهکریمانه و حمایت

رسمی این رسالت مهم را با روحیه متعالی  صورتبهرهبری و فرماندهی کل قوا، 

ز کالم نورانی خداوند متعال عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام ابسیجی بر

با  ،«وَالـذّینَ جـاهـَدوا فِینا لَنَهدِینَّهم سُبُلَنا وَ اِنَّ اهلل لَمَعَ المُحْسِنین»بر مبنی

جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت قت و تالش دستهصدا

ل شک« عملیاتی و آموزشی ،فرهنگی ،پژوهشی»آمیـز را کـه با گـرایش افتخـار

 گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.

از سال  های نبردکار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

بدین ترتیب بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر  2238تا سال  2232

عهده که در آن عملیات نقش مهمی را بر اسالمعملیات، جمعی از رزمندگان 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در  اند بـه منـطقـهداشتـه

 ای از حقایقهای تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهنبـرد و بـرداشـت صحنـه

هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. هیئت معارف جنگ از و واقعیت

وقایع  عنوان کتاب مستند درباره 261 ، تعداد2233سال تا پایان 2238سال 

 هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.

صورت نظری و میدانی برای هر ه ب 2231سال  آموزش معارف جنگ نیز از

دوره از دانشجویان سال سوم دانشگاه افسری امام علی)ع( نیروی زمینی و از سال 

های افسری زمینی، هوایی، دریایی و فارابی ارتش ج.ا.ا دانشگاه برای کلیه 2281

 پنج



التحصیالن نفر از فارغ 21303تعداد  ،2233سالبه اجرا درآمده و تا پایان 

نظری و میدانی مورد آموزش داده است. از  مزبور را در دو مرحلههای دانشگاه

قرارگاه  ، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال سوم دانشگاه2231سال 

 االنبیا)ص( نیز  به اجرا درآمد. پدافند هوایی خاتم

آموزش کارکنان وظیفه در  2283هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در مراکز آموزش  دیپلم،مقاطع تحصیلی فوق

ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت وظیفه را پی

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف جنگ را برابر به یگان

هزار نفر از  110 بیش از 2233سال ی آموزشی طی نموده که تا پایان برنامه

باشند، ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهنان وظیفه که فارغکارک

 اند.آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته

ای، در هر دوره به مدت هشت ساعت افسران دوره عالی رسته 2231از سال 

 اند.نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده 8811تعداد  ،2233 سالو تا پایان 

نفر سربازان دیپلم و زیر  113211، تعداد 33سال تا پایان 2232از بهمن سال 

 د.اندیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

 «شیرازی شهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ
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"نیروی دریایی همچون سایر نیروها 

له در آب
ّ
های خلیج فارس و بحمدال

دفاع  مرزهای آبی کشور در عرصه

مان چون مقدس از کشور اسالمی

نگینی درخشنده است و بر عرشه 

کشتی افتخار و صالبت خود استوار 

 ایستاده است."
 82/1/1632 ـ (ره)حضرت امام خمينی

 

"نیروی دریایی آن وقتی که الزم شد 

 کارهای بزرگ و 
ً
وارد بشود، در دریا حقا

 ای انجام داد."برجسته
 

 3/9/1621ـ  العالی()مدظلهمقام معظم رهبری 
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 مقدمه

رحمى را به گرچه واژه جنگ مفاهیمى مثل کُشتار، خونریزى، سفاکى و بی

ولى این مفاهیم نه تنها در حماسه دفاع مقدس ما جایگاهى  ،سازدمتبادر مىذهن 

 هایى از اخالص، ایثار،بلکه بر عکس، رزمندگان اسالم چنان صحنه ،نداشت

معادالت  ک ازلبى از خود نشان دادند که با هیچطشجاعت، تواضع و شهادت

حاصل شد که به سایه معنویتى  مادى قابل محاسبه نبود. این رشد و کمال در

 بهه معصومین ارتباط روحى با ائم واسطه راز و نیاز و تهجد و توکل به خدا و

 آمده بود. وجود 

نیز همانند دیگر رزمندگان اسالم، در سایه معنویت  نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا

در معبر وصولی به  های داخلی و، در نبرد با دشمن بعثی حتی در دل آبحاصله

دانست این عراق به تکلیف الهی خود عمل نمود، هرچند که می القصربندر ام

 همراه دارد. ه ب برای رزمندگان دالوررا منطقه بیشترین خطر 

با توکل به درگاه  جمهوری اسالمی ایران، نیروی دریایی راهبردی ارتش

ه گونها و دستورات رزمی بدون هیچگیری از نبوغ نظامی و طرحاحدیت و با بهره

های ابتدایی جنگ شالوده وجودی نیروی ای به دشمن تاخت و در همان ماهواهمه

هم ریخت و با محاصره کامل دریایی و اضمحالل مرکز ه دریایی دشمن بعثی را ب

 راه را برای سرنگونگی آن رژیم فراهم نمود.  ،اقتصادی رژیم بعث

جنوبی خلیج فارس و  دریغ مالی کشورهای حاشیههای بیاگر حمایت 

، ودنب از صدام حصر شرق و غرب به رهبری استکبار جهانی حد وشتیبانی بیپ

 چه برسد به ،دشمن بعثی حتی توان مقابله با مشکالت داخلی خود را نداشت

 .دامه جنگ با جمهوری اسالمی ایرانا

حاصل معنویت در جنگ دریایی، نماد دیگری هم داشت و آن در جنگ 

یعنی در زمانی که  ،نشان داد دس خود راادامه هشت سال دفاع مق هاکشنفت

استکبار جهانی با عاریه دادن هواپیماهای مخصوص عملیات دریایی به رژیم بعث 
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نیز در راستای  ، نداجاجنگ اقتصادی را به اوج خود کشاندنقشه شوم  ،عراق

 را معمول نمود. مثل مقابله به ،عملیات

های سنگین علیه با بمبای رژیم بعث که در حمالت هواپیماهای عاریه

ها و محموله همه سرنشین شناور با پذیرفت، عمالً دفاع صورت میشناورهای بی

 دید.  و یا به شدت آسیب می شدمی و غرقبه آتش کشیده 

به معنی مقابله به هر  گاههیچمثل،  در حالی بود که عملیات مقابله بهاین 

ها اهدر خوابگ های شناورها که عمدتاًسرنشین ،قیمتی تلقی نشده و در این راستا

مصون از حمالت بوده و تنها  عمالً ،بردندو در محل کنترل کشتی به سر می

 شد.ها مورد هدف واقع میمحموله

هم ن در درگیری با استکبار جهانی در بیست و ،معنویتترین نماد این عالی

که هشت سال تمام در  رزمندگانیکه  هنگامی متبلور شد، 2263فروردین سال 

های دیکته شده غرب و شرق مقابله و عملیات ها و مکرها وتمامی حیله دریا با

، درو شدنهروب با دشمن اصلی خود تمامی آنها را نقش بر آب نموده بودند، نهایتاً

ولی  ؛با نیروی خودی قد برافراشته بود دشمنی که بدون اعالم قبلی به مقابله

ه زه بعلم به توانمندی دشمن با زبان رو علیرغمشهادت،  د وهای عاشق جهاانگی

حتی با خساراتی سنگین که به  ،گاه حاضر نشدندهیچ مصاف با او به پا خاسته و

خرین لحظه تا آلذا  و نمایند؛ ان را ترکگها وارد شده بود، محل خدمت در یانگی

 . به مقابله ادامه دادند

نداجا  یجنگ تحمیلی و شهدا یاسالم و شهدا یبا درود به روح همه شهدا

ای هشاخصمندی از معنویت و امداد الهی، با بهرهدر درگیری با استکبار جهانی، که 

 را به نمایش گذاشتند. نمادین از جهاد و مبارزه 
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 ژئوپلیتیک خلیج فارس و دریای عمان

 مقدمه 

ها پیش، اهمیت خاص و های تجاری در دریاها از قرنعبور و مرور کشتی

جا میلیون کانتینری که برای بار جابه ششصدای داشته و امروزه بیش از ویژه

گیرد. در این میان، چندین درصد آن از طریق دریا صورت می نودشود، حمل می

الجیشی را برای خود سوق تر کرده و اهمیترنگاند نقش خود را پرآبراه توانسته

 و منطقه به ارمغان آورند. 

ای برای کشورهای بزرگ دنیا حیاتی است که چرچیل گونهاهمیت دریاها به

پیروزی بریتانیا در جنگ جهانی روی امواج »گوید: در اظهار نظری جالب می

قیه بها را باید یک درجه باالتر از تنگه ،از همین رو «.به ثمر نشست فارسخلیج 

ها آبراه مشهور، چهار تنگه نقش مهمی اکنون از میان دهکرد. همها بررسی آبراه

الطارق، های هرمز، جبلکنند که از میان تنگهدر حیات اقتصادی جهان ایفا می

ها با تنگه هرمز است؛ کانال دریایی که المندب و برینگ، سیادت آبراهباب

 . کندمیهای آزاد جهان وصل رس را به آبفا خیز خلیجکشورهای بزرگ و انرژی

اهمیت تاریخی این تنگه به حدی باالست که پیش از پیروزی انقالب اسالمی 

ایران، بسیاری از کشورهای استعمارگر جهان بر سر حضور در این تنگه و در 

ها با یطلبکردند. این قدرتگرفتن قدرت این شاهراه با یکدیگر رقابت می دست

تحول بزرگ در اقتصاد جهان به اوج خود رسید که پیروزی انقالب  کشف نفت و

 ها بود. طلبی این قدرتنقطه پایانی بر زیاده ،اسالمی ایران



 / دریاساالر 1

 

اگر جهان را به بدن انسان تشبیه کنیم، خون حیات را باید نفت بدانیم و 

  .آوریمحساب  بهتنگه هرمز را قلب این بدن 

 موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمزنظران درباره نگاه ویژه صاحب

لیج خالیه شرقی باریکه دریایی خمیده شکلی است که در منتهیتنگه هرمز 

و  کندمیجزیره عربستان جدا واقع شده است و فالت ایران را از شبه فارس

دهد. این تنگه را به دریای عمان و اقیانوس هند پیوند می فارسخلیج های آب

های جنوبی کوه شناسی است که ادامه رشتهسوم زمین دورهیک فرورفتگی از 

 :مجتهدزادهاسکندر منشی و پیروز  ) کند جزیره مُسَنْدَم را قطعایران به شبه

  .(236-238صص  ،2232

رود شمار می ای است که بازوی اقیانوس هند بهبستهدریای نیمه فارسخلیج 

  شود.کلید آن محسوب میتنگه هرمز و 

ه نظری ای دارد. بر اساسدر نظریات ژئوپلیتیکی جایگاه ویژهتنگه هرمز 

)کنترل( کند، دنیا را  )حاشیه زمین( را واپایش اسپایکمن، هرکس که ریملند

قلب ) ند با تغییراتی در نظریه هارتلند)کنترل( خواهد کرد. نظریه ریمل واپایش

 زمین( مکیندر ارائه شده است. 

جزیره واقع در غرب و جنوب اروپا و منظور از ریملند کشورهای ساحلی شبه

های مرکز ریملند است و بخشتنگه هرمز جنوب آسیا است. بر اساس این نظریه، 

طبق نظریه  ،بنابراین .دهدشمالی، جنوبی، غربی و شرقی را به هم پیوند می

کنترل( چهار بخش ) به مفهوم واپایشتنگه هرمز )کنترل(  ریملند، واپایش

خلیج یادشده خواهد بود. آلبوکرک، دریادار مهاجم پرتغالی به اقیانوس هند و 

المندب، هرمز و ماالکا تسلط داشته ، معتقد بود هر دولتی بر سه تنگه بابفارس

باشد، بر جهان مسلط خواهد بود. این نظریه تا امروز همچنان معتبر است. در 

در مرکز قرار گرفته و تسلط بر این تنگه به هرمز  تنگهمیان سه تنگه مذکور، 

مفهوم تسلط بر دو تنگه دیگر خواهد بود. به همین دلیل، در گذشته کشورهایی 
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می اکردند قبل از هر اقدخواستند بر اقیانوس هند مسلط شوند، سعی میکه می

  را در اختیار گیرند.تنگه هرمز 

 جهانبرای اقتصاد تنگه هرمز اهمیت راهبردی 

خصوص بازار انرژی بردی زیادی برای اقتصاد جهانی باهمیت راهتنگه هرمز 

 .شودششم نفت مورد نیاز جهان از طریق این تنگه ترانزیت میدارد و بیش از یک

 هفدهتا  0/26حدود درالمللی پرتردد دنیاست. هر روز دومین تنگه بینتنگه هرمز 

درصد کل نفت  چهلکه معادل ( 1116 سال )برآورد میلیون بشکه نفت خام

درصد کل عرضه جهانی نفت است،  10و نزدیک به  هانفتکشحمل شده توسط 

شده نفت و گاز دنیا درصد ذخایر شناخته 68حدود در. کندمیاز این آبراه عبور 

 وقفهنقش کلیدی در تأمین بیتنگه هرمز قرار دارد و امنیت  فارسخلیج در 

درصد نفتی که  22آمریکا انرژی دنیا دارد. بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی 

المللی منتقل شده، از این تنگه میالدی از راه دریا به بازارهای بین 1113در سال 

به  تنگه هرمزمیلیون بشکه نفت از طریق  پانزدهیعنی روزانه  ؛عبور کرده است

 المللی منتقل شده است. ی بینبازارها

در بازارهای آسیا، تنگه هرمز بخش مهمی از نفت ترانزیت شده از طریق 

درصد نفت وارداتی ژاپن و  30شود. بیش از مصرف میآمریکا اروپای غربی و 

ین شود. بر ادرصد نفت وارداتی چین نیز از طریق این تنگه ترانزیت می پنجاه

های نفتی و گاز مایع نیز از این تنگه عبور وردهآشکه فراساس، روزانه دو میلیون ب

تنها بخشی از نفت  فارس، عربستان . در میان کشورهای حاشیه خلیجکندمی

ت، بحرین، جمله عراق، کویکشورها از اما بقیه ؛دهدخود را از این تنگه عبور می

 جز صادرات نفت از این تنگه ندارند.قطر و امارات، راهی ب

درصد  33درصد نفت عراق،  38درصد نفت عربستان سعودی،  88 بیش از 

 ،درصد نفت کشورهای کویت و قطر و در مجموع صدنفت امارات متحده عربی و 

 . کندمیعبور تنگه هرمز درصد نفت این کشورها از  33طور متوسط  به

عالوه بر نفت، انتقال سایر کاالها بر اهمیت راهبردی این تنگه افزوده است 

 :شوداشاره میآنها که به برخی از 
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 میلیون بشکه محصوالت نفتی، شامل سوخت و گاز مایع دوحدود در 

(LNG)  شوداز طریق این راه حمل می.  

 صادرات LNG ن ایترین صادرکننده آن، یعنی قطر نیز از طریق از بزرگ

  .یابدن در سال انتقال میمیلیون تُ 22تنگه به آسیا و اروپا با حجم 

  که حجم صادرات نفت  کندمیبینی پیشآمریکا آژانس اطالعات انرژی

میلیون بشکه در روز افزایش  21تا  21به  1111از این تنگه تا سال 

  .خواهد یافت

 های تجاری حامل غالت، سنگ معدن، شکر و محصوالت دیگر نیز کشتی

 بیآن مانند دُو بنادر حاشیه  فارسخلیج از طریق این کریدور حیاتی 

 د.گذرمی

  فارس و عراق نیز از  در کشورهای حاشیه خلیجآمریکا تسلیحات نظامی

  .یابدطریق این تنگه انتقال می

عارضه است که در پشت سد کوهستانی بی تقریباًای صاف و خوزستان جلگه 

غربی یعنی ارتفاعات کهکیلویه و بختیاری قرار گرفته و فقط یک رشته جنوب

در وسط جلگه قرار دارد که یگانه  ،کندمینمتر تجاوز  211ارتفاع که بلندی آن از 

کیلومتر مرز  621محل مرتفع در این محدوده است. منطقه خوزستان با عراق 

کیلومتر مرز  121کیلومتر مرز زمینی و  111مشترک دارد که از این مقدار 

 .دریایی است

ن را با دنیا از راه آب مربوط خلیج فارس تنها دریای آزادی است که ایرا 

سازد و سرتاسر سواحل شمالی آن در قلمرو کشور ایران است، از این لحاظ می

 .ردشناسایی کامل آن برای ما کمال اهمیت را دا

 در کلیه ن آبراه بزرگ دریاییای موقعیت خلیج فارس به نحوی است که 

 ، پس شناخت آن وکندمیخودنمایی های غرب و شرق به نحوی استراتژی

برداری صحیح از امکانات نظامی و اقتصادی آن رابطه مستقیمی با ثبات بهره

 .سیاسی و امنیت کشور ما دارد
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خلیج فارس دریای کم عمقی است که در حاشیه غربی اقیانوس هند واقع  

حدود درو جنوب ایران قرار دارد. مساحت آن جزیره عربستان شبهشده و بین 

که به تنگه هرمز تا دهانه اروندرود مربع است، طول آن از کیلومتر 123111

 101تا  281کیلومتر و عرض آن بین  2230قریب  ،پیوندددریای عمان می

أس نزدیک رتنگه هرمز ترین محل در قسمت جنوبی کیلومتر متغیر است. عمیق

   :2268)عزتی،  متر است 10عمق متوسط خلیج فارس  متر است، 281المسندم 

 .(221و  33

 اهمیت استراتژیكی خلیج فارس

ای العادهدارای موقعیت ممتاز و اهمیت فوق خلیج فارس از نظر استراتژیکی 

های دریایی هند و دریای سرخ و شدن در مسیر راه هست و به علت واقعبوده و 

النهرین و عربستان از دورترین ازمنه های آن به سواحل ایران و بیناتصال آب

پیشه شرق و غرب آمد و رفت ملل دریانورد و تجارت تاریخ مورد توجه و محل

خراج منابع نفت در به لحاظ کشف و است ،دنیا بوده است. از اوایل قرن بیستم

 ،های مجاور آن عالوه بر نقشی که از لحاظ نظامی داشتسکوی قاره و سرزمین

 در استراتژی انرژی جهان نیز نقشی تعیین کننده پیدا کرد. 

پیوستگی خلیج فارس و دریای عمان و پیشرفت تکنولوژی و تغییر 

منطقه عملیاتی ها موجب گردید که این دو گذرگاه آبی در حکم یک استراتژی

ها شود و بدون حفظ امنیت خلیج فارس و دریای عمان امکان وارد استراتژی

ممکن گردد. کشور ایران با ی و بحری به هر شکل غیرهای برّاجرای استراتژی

داشتن حداکثر طول سواحل در این دو آب، نقش شاهین ترازو را در برقراری 

 .ثبات سیاسی و امنیت منطقه دارد

مرزهای خشکی و آبی خود را با هم مقایسه کنیم و نقش مرزهای آبی  اگر ما 

د برآورجنوب را در ثبات مرزهای خشکی بررسی نماییم، متوجه خواهیم شد که در 

های زیادی شده و این همه ناشی از یک طرز تفکر مین قدرت دریایی کوتاهیأو ت

وز و دیروز بوده بحری جهان امرهای غلط دیکته شده از طرف سردمداران قدرت

زیرا تکرار آن  ،ری دیگر نباید برای ما ایجاد شودامروزه چنین طرز تفک ت.اس
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ثر أموجودیت ما را به خطر خواهد انداخت. وجود یک قدرت دریایی هماهنگ و مت

 و هم ما را به کند میا، هم ثبات سیاسی ما را تضمین های دریایی دنیاز قدرت

 .(203و  206 :2268)عزتی،  سازداقتصادی واقعی رهنمون می سوی یک توسعه

 هاییآمریكاخلیج فارس از دیدگاه 

که در سیاست منطقه خلیج فارس توجه شدید و فزاینده ایاالت متحده به  

 :شودمنعکس است به عوامل زیر مربوط میخارجی این کشور 

از  یکی عنوان بهنفت خلیج فارس را  آمریکاایاالت متحده  جنبه اقتصادی:

ترین منابع عمده انرژی جهانی که در چرخاندن محور صنعت و حیات بزرگ

سزایی بثیر أپیمان ناتو تکشورهای عضو خصوص ب ،و اردوگاه غرب آمریکااقتصادی 

 بهبهای انرژی جریان این منبع پر آورد. ایجاد وقفه در ادامهحساب می دارد به

 .فروپاشی جهان سرمایه غرب تسریع شودتا در شود میغرب باعث سوی 

)مشاور امنیت ملی ایاالت  بر طبق تئوری برژینسکی ستراتژیک:جنبه ا

 - 2381های جمهوری جیمی کارتر در سالدر زمان ریاست آمریکامتحده 

مین را سوجزیره عربستان شبهو منطقه خلیج فارس  آمریکا( ایاالت متحده 2336

ارای اهمیت دفاعی و حیاتی است معادالت نظامی دخط دفاعی استراتژیک که در 

 آورد.حساب می به

 :آیدفاعی به ترتیب پس از خطوط ذیل میاهمیت این خط د 

 .ستآمریکاخط دفاعی اول که عبارت از خود ایاالت متحده 

 .خط دفاعی دوم که شامل قاره اروپاست

نظامی ی یا های اقتصاداهمیت خلیج فارس در جنبه اسلحه: فروش

یع های باز در قبال انواع صنابلکه بازاری است با دروازه ؛استراتژیک منحصر نیست

های نظامی این کشور درصد زیرا میزان هزینه ؛آمریکاسنگین و سبک نظامی 

 .باالیی از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است

دکترین خود را در رابطه با خلیج فارس چنین ارائه داد  2333کارتر در سال  

و هیئت حاکمه آن کشور نیز بر مبنای این تئوری دست به اقداماتی زد که اهم 

 :عبارتند ازآنها 
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 رو هبرای مداخله نظامی به هنگام روب ،گر سریعتشکیل نیروی مداخله

 .با تهدید و خطر آمریکاشدن منافع 

  های نظامی کمربندی شکلای از پایگاهایی شبکهبرپ. 

  العمل سازی عکسمنظور آساناستفاده از سیستم خبردهی سریع به

)عزتی،  در زمان دلخواه در منطقه آمریکاسریع و گسترده نیروهای نظامی 

 .(261و  262 :2268

ذخایر وجود  بهترین دلیل اهمیت خلیج فارس برای کشورهای غربی، عمده

صت شگردد. خلیج فارس دارنده بیش از میگازی و نفتی در این منطقه بازعظیم 

درصد تجارت جهانی نفت را در  سیدرصد ذخایر اثبات شده نفت جهان است و 

 .اختیار دارد

زیرا  ؛کندمیها نقش حیاتی بازی ط ساحلی ایران در صدور این انرژیخ 

که بسیار نزدیک به خاک ایران،  کندمیاز مسیرهایی عبور  هاکشنفتتانکرها و 

 .اش در خلیج فارس استهای نیروی دریاییجزایر تحت کنترل و پایگاه

امروزه با وجود منابع قابل توجه انرژی در بستر خلیج فارس و احتمال کشف  

منابع جدید، تحدید حدود مرزهای دریایی به یک امر ژئوپولیتیکی تبدیل شده 

ی کشوری چون های آزاد برامنابع انرژی، میزان دسترسی به آبست. عالوه بر ا

حکام بعثی ساقط شده این کشور برای که  طوری به، باشدمیعراق بسیار حیاتی 

 .رهایی از این جغرافیای سیاسی مشکل، دست به دو جنگ خونین و تلخ زدند

فظ ح ک سو، ضرورتتعلق بیش از نیمی از خلیج فارس به کشور ایران از ی 

های مشترکی که در آینده در خلیج فارس کشف منافع ملی این کشور در حوزه

خواهند شد از سوی دیگر، افراز مرز دریایی ایران با سه کشور عراق، کویت و 

 امنیتیهای سیاسی، ضرورت ،سازد. عالوه بر آنامارات متحده عربی را ضروری می

  .کندمیالمللی انجام چنین مهمی را الزامی و بین

رایی گلیتیکی نه تنها بستر الزم را برای همحل منازعات جغرافیایی و ژئوپ

ی دیگر را هاقدرتبلکه زمینه دخالت  ،آوردای در خلیج فارس فراهم میمنطقه

های اساسی تا چالششود میبرد. از جهتی چنین اقداماتی باعث نیز از بین می
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 کید بر عناصر بومی تا حدأای با تتی منطقهگیری ساختار امنیمقابل شکلدر 

که  ،دیرین ساکنین منطقهکه در این صورت یکی از آمال  ،زیادی از بین بروند

ای گیری نظام و رژیم امنیتی مبتنی بر عناصر و لوازم بومی منطقههمانا شکل

  .(2282)عسگری،  است، برآورده خواهد شد

 اقتصادی آن برای ایران ـ  و مزایای امنیتیتنگه هرمز ژئوپلیتیک 

 یعنی سقوط اقتصاد جهانتنگه هرمز بستن 

گرای خاور سسه راستدر مؤ غرب آسیاپژوهشگر مسائل )پاتریک کالوسون

 در کمیته نیروهای« در ایران مریکاآهای گزینه» :طی نشست (نزدیک واشنگتن

 سوی تهران گفته ازتنگه هرمز مسلح مجلس نمایندگان، درباره احتمال بستن 

ید وی با تأک «بسته شود، اقتصاد جهانی سقوط خواهد کرد.تنگه هرمز اگر »است: 

درصد نفت مورد نیاز جهان از این شاهراه  چهلبر این نکته که با توجه به عبور 

تنگه برای مدتی طوالنی بسته شود، اقتصاد جهانی سقوط خواهد حیاتی، اگر این 

برای این کار آموزش که ست ها النظامیان ایران سا :شودکرد، در ادامه یادآور می

اند. ایران تدارکات انجام دادهتنگه هرمز دیده و مانورهای نظامی متعددی در 

مز تنگه هرها و هواپیماهای پیشرفته برای بستن زیادی مانند خرید زیردریایی

قایق کوچک جهت  چهارصدای برای استفاده از انجام داده و تاکتیک پیچیده

یار باید آن را بس مریکاآهای بزرگ در خلیج فارس اتخاذ کرده که حمله به کشتی

  .جدی تلقی کند

 در" :ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، هشدار داده استالعظمی خامنهاهللآیت

  "تد.افدست از پا خطا کند، جریان انرژی در منطقه به خطر می مریکاآکه  صورتی

شما هرگز قادر نیستید امنیت انرژی را "فرمودند:  آمریکاخطاب به  ایشان

منافع ملی خود پایبندیم و كسی كه ها و در منطقه تأمین كنید. ما به آرمان

  "منافع ملی ما را تهدید كند، تندی خشم ملت ایران را خواهد دید.

 به تأسیسات آمریکابرداشت غالب از این تهدید، آن است که در صورت حمله 

ا مشکل مواجه خواهد کرد. فارس را ب اتمی کشورمان، ایران جریان نفت در خلیج
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افزایش بهای نفت را در بازارهای جهانی به همراه داشت. گونه اظهارات، صرف این

 وحشت دارند و بیانتنگه هرمز شدن نظامی انگلیس از بسته رتبهمقامات عالی

ز را ببندد، لندن نیمی اتنگه هرمز که ایران تصمیم بگیرد  صورتی در :اندکرده

  .خواهد داددرصد از وادرات گاز مایع خود را از دست  81واردات کلی گاز و 

فرمانده سابق نیروی دریایی بریتانیا و مشاور سابق امنیت ملی ) لورد وست

تایمز  ، به روزنامه فایننشال(گوردون براون)وزیریمان نخستدر ز (این کشور

اری های بسیبسته شود، بریتانیا هزینهتنگه هرمز گفته است: در صورتی که 

تواند ردات گاز طبیعی است که میکاهش واآنها متحمل خواهد شد که یکی از 

 ایکرده است چنین مسئله کشور را به یک بحران جدی وارد کند. وی تأکید

شک تأثیری شگرف بر اقتصاد بریتانیا خواهد گذاشت و قیمت جهانی نفت و بی

 ای افزایش خواهد داد. سابقهطور بی گاز را به

شدن تنگه هرمز، واردات گاز بریتانیا از قطر که با عبور از این در صورت بسته

درصد افزایش یافته  63حدود در 1121گیرد و نسبت به سال تنگه انجام می

د بیمار است، با چالش جدی مواجه خواهد شد و ضربات سهمگینی به اقتصا

  بریتانیا وارد خواهد آورد.

 ای امنیتی آن برای ایرانو مزایتنگه هرمز ژئوپلیتیک 

 ذخایروجود  بهبرای کشورهای غربی  فارسخلیج ترین دلیل اهمیت عمده

 شصتبیش از  فارسخلیج گردد. میعظیم گازی و نفتی در این منطقه باز

درصد تجارت جهانی  سیدرصد ذخایر اثبات شده نفت جهان را دارا است و 

ین، )بحر فارس خلیجحاشیه گیرد. شش کشور نفت در همین منطقه صورت می

میلیارد  318درصد ) 00ایران، کویت، قطر، عربستان، امارات متحده عربی( 

بشکه( از ذخایر نفت خام جهان را در مالکیت خود دارند. میزان صادرات 

میلیون بشکه  1/28رفته مرویه 1116در سال  حاشیه خلیج فارسکشورهای 

دل )معا تنگه هرمزمیلیون بشکه آن از طریق  هفده ،در روز بود که از این میزان

پنجم تقاضای جهانی( و الباقی از طریق خطوط لوله نفتی ترکیه به مدیترانه یک

عمده واردات  ،1116و از عربستان به دریای سرخ منتقل گردید. در طول سال 
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درصد کل  هفدهمیلیون بشکه در روز، معادل  1/1 فارسخلیج از آمریکا نفت 

 .بودآمریکا واردات نفت 

 و تنگه هرمز فارسخلیج دالیل برتری موقعیت ایران در 

  برتری موقعیت نظامی و جمعیتی 

ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه بر سکوی بلندتری قرار دارد. ایران 

تر است. نیروهای قوی فارسخلیج از لحاظ نظامی از تمام کشورهای کناره 

های متعدد دریایی، نظامی ایران در طول هشت سال جنگ با عراق و رزمایش

نیروهای نظامی با  ،اند. همچنین در دو دهه گذشتهتجارب بسیاری آموخته

 ،اند. از نظر جمعیت نیزخرید و تولید تجهیزات نظامی بر توان رزمی خود افزوده

ایران درصد قابل توجهی از جمعیت این منطقه را داراست. در این بخش، جا 

دارد به بخشی از توان نیروهای مسلح که بعد از جنگ تحمیلی به آن مجهز 

  :اند، اشاره گرددشده

های تندرو برای اعمال فشار استفاده ایران از قایق :های تندروقایق( 2)

های جنگ تحمیلی دارد. درباره سیر تاریخی بر دشمن، ریشه در سال

امروزه » :های تندرو و تأثیرات آن، باید گفتراهبرد استفاده از قایق

های سابق خود تر و مجهزتر از نمونههای تندروی ایرانی بسیار سریعقایق

طور مؤثرتری توانایی رویایی با  ع مقدس هستند و بههای دفادر سال

های چه رسد به کشتی ،شناورهای رزمی پیشرفته دشمنان را دارند

   «.تجاری

های الکترونیکی پیشرفته شناورها به رادارهای دریایی، سامانه (1)

برد کیلومتر و میان 10برد با برد های کروز کوتاهارتباطی، موشک

های دریایی مجهزند و کالیبر متوسط و بزرگ و مین ضدکشتی، اژدرهای

انداز و سنگین، راکتیعنی تیربارهای نیمه ،در کنار تسلیحات سنتی خود

ت مدمدت و بلندپرتاب سطح به هوا، توانایی انسداد کوتاههای دوشموشک

سو و مقابله با ناوگان دریایی دشمن را که برای بازکردن این تنگه از یک

 ش خواهد کرد، در کنار آن دارند.مسیر تال
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گفته، این شناورها ضمن برخورداری از سرعت باال و تجهیزات پیش  

و پایداری مناسب برخوردارند و توانایی اجرای عملیات  رزمایشاز قدرت 

هوای نامساعد را بارها در  و در شب به کمک تجهیزات مربوط و در آب

اند. عالوه بر تجهیز نشان دادههای اخیر های کوچک و بزرگ سالرزمایش

های تندروی بدون ترین قایق تندروی جهان، قایقنیروهای مسلح به سریع

های اند. مینهای الزم توسعه داده شدهسرنشین نیز برای اجرای مأموریت

های های مغروق و نمونهنمونه :دریایی ایران انواع مختلفی دارد که شامل

ها و تواند توسط قایقسالح میاین هستند. )کنترل( از راه دور  واپایش

های اطراف آن کار و آبتنگه هرمز های ایرانی در نقاط مختلف زیردریایی

  .شود رفتهکارگ ته شده و در صورت لزوم بهگذاش

ایران  ارتش جمهوری اسالمی با تجهیز نیروی دریایی :زیردریایی( 2)

به زیردریایی، این نیرو به قدرتی فراتر از نیروهای دریایی کشورهای منطقه 

کارگیری اژدر، مین و موشک را های ایرانی توانایی ب. زیرسطحیتبدیل شد

ده اجرای و آماها زیر آب باقی بمانند توانند روزها و هفتهدارند و می

که  هازیردریاییقیه کیلو، بکالس جز زیردریایی روسی مأموریت باشند. ب

نهنگ، غدیر و فاتح هستند، از ابتدا با در نظر داشتن  هایکالسشامل 

اند و دهطراحی ش فارسخلیج ویژه ب ،شرایط دریاهای اطراف ایران

جمله قابلیت قرارگیری در بستر دریا و اختفا از دید ای ازهای ویژهتوانایی

 دارند.  های مختلف راداری و سوناری دشمن راسامانه

شود فروند تخمین زده می بیستبیش از آنها ها که تعداد این زیردریایی

ضمن توانایی مسدود کردن تنگه هرمز، توانایی رویارویی با ناوگان  ،نیز

کیلو، توان کالس های سطحی و زیرسطحی دشمن را دارند. زیردریایی

های فاتح نیز اژدر بزرگ و زیردریاییفروند  هجدهمین یا فروند  11حمل 

های در رسانه ،مین را دارند. همچنین هشتاژدر و یا  دوازدهتوان حمل 

 )که "حوت"نامه به اژدر موشکی بایرانی  شناورهایدنیا اخباری از تجهیز 

 .رهای معمولی دارد( منتشر شده استسرعتی چهار برابر اژد
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 های مختلف ناوچهکالس املناوهای جنگی ایران ش :ناوهای جنگی( 1)

)ناو محافظ( است. این شناورها  انداز سریع(، ناو و ناوشکن)شناور موشک

 231تا  211کشتی نور با برد قابلیت شلیک چهار موشک دوربرد ضد

 36های کیلومتر را دارند. توپ دویستکیلومتر و قادر با برد بیش از 

ختلف های مبرای تهدید کشتی میلیمتری این ناوها نیز از برد و قدرت کافی

 نضم زیردریایی و ضد هوایی، های ضدبا توجه به قابلیتو  بودهبرخوردار 

 کامالًتنگه هرمز در مسدود کردن  ی خودی،سایر نیروهاعملیاتی  کنترل

  ند.باشمیکارآمد 

مهندسان موشکی ایران تاکنون در برد و قدرت  :توان موشکی ایران (0)

های گرهای ساحلی موشکاند. پرتابهای کروز تغییرات زیادی دادهموشک

فروندی قارعه، موشک  گر سهبرد نور و قادر و پرتاب برد کوثر، دور کوتاه

ی یعن ،گرها خوداتکا هستندها هستند. این پرتابجمله ایناز 2ربرد نص میان

های جانبی و در صورت استقرار در نزدیکی سواحل، بدون نیاز به سامانه

توانند کار کشف، شناسایی و وابستگی به واحدهای هوایی و دریایی می

سه نوع موشک  ،حمله به اهداف دریایی را به انجام برسانند. همچنین

 کشتی تاکنون در ایران معرفی شده که به ترتیب زمانی،بالستیک ضد

فارس، موشک تندر و موشک سجیل هستند. عالوه بر  موشک خلیج

هواپیماهای رزمی نیروهای مسلح کشورمان هم قابلیت تجهیز  ،هاموشک

کارگیری علیه اهداف دریایی را وع موشک هوا به سطح با قابلیت ببه چند ن

های هوا به سطح هدایت اپتیکی، لیزری ها شامل موشکدارد. این موشک

و در کنار  ی نور و قادر قابلیت هواپرتاب داشتههای هستند. موشکو رادار

های ترین سالحعنوان اصلی به 811کی و سی812های سیموشک

مل که قابلیت ح افکن کرارشوند. جت بمبمحسوب میضدکشتی هواپرتاب 

های کوچک دیگری از توان موشکی ما در چهار موشک کوثر را دارد، نمونه

مجهز آنها های مسلح ما به فارس است که نیرو و خلیجرمز تنگه هدفاع از 

  .اندشده
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 احل طوالنی ایرانوس 

فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و گوشه  های شمالی خلیجهمه کرانه

ایران است. ایران در جمهوری اسالمی باختری اقیانوس هند، جزء قلمرو 

فارس، بیشترین طول ساحلی را دارد.  مقایسه با سایر کشورهای کناره خلیج

کیلومتر خط ساحلی از بندر عباس تا دهانه اروند،  2230ایران با داشتن 

ترین جزایر را در اختیار دارد. حساس فارسخلیج درصد کل سواحل  0/06

تنگه هرمز هایی که از به ایران تعلق دارد. تمام کشتیتنگه هرمز راهبردی 

ن جزایر ایرانی تنب بزرگ، فارور، ابوموسی و سیری عبور کنند، از میاعبور می

 .کنندمی

 ذخایر باالی نفت و گاز 

 وجود بهبرای کشورهای غربی  فارسخلیج ترین دلیل اهمیت امروزه عمده

که در باال به آن اشاره  ،گرددذخایر عظیم گازی و نفتی در این منطقه باز می

 گردید.

 تنگه هرمز یهای جایگزیناثر بودن راهکم 

بر آن تأثیر نگذارد، تنگه هرمز استفاده ابزاری ایران از  ینکهغرب برای ا

به این منطقه برآمد. در  ءبخشی به منابع انرژی خود و عدم اتکاصدد تنوعدر

 مقابل، کشورهای عربی منطقه برای آنکه بازار غرب را همچنان حفظ کنند، به

جمله بودند که مسیرهای مختلفی ازدرات دنبال مسیرهای جدیدی برای صا

 .ترکیه مطرح شدند -گزینه عراق و دریای سرخ ،ی عربستانز گزینهاستفاده ا

ای برآمد تا ضمن امارات متحده عربی درصدد احداث خط لوله تازگی به

کاهش تنگه هرمز انتقال انرژی از مسیر دریای عمان، اتکای خود را به مسیر 

فجیره در دستور کار  ـ  این ایده، خط لوله حبشاندهد. برای عملیاتی کردن 

کیلومتر توسط یک  230حدود درفجیره  ـقرار گرفت. خط لوله حبشان 

ای که ؛ خط لولهمیلیارد دالر احداث شد 2/13گذاری پیمانکار چینی با سرمایه

زدن تنگه هرمز، نفت امارات را از سواحل دریای عمان صادر قرار است با دور

برداری از این خط لوله، نفت خام امارات متحده عربی بدون عبور هرهکند. با ب
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به بازارهای جهانی صادر خواهد شد. ظرفیت این خط لوله در تنگه هرمز از 

 امکان انتقال ،میلیون بشکه در روز خواهد بود و در ظرفیت نهایی خود 0/2ابتدا 

خواهد داشت. این طرح  1122میلیون بشکه در روز را در اواسط سال  8/2

ا ام ،منتقل خواهد کردتنگه هرمز اگرچه بخشی از نفت را بدون وابستگی از 

خواهد گذشت تنگه هرمز میلیون بشکه نفت روزانه از دوازده هنوز نزدیک به 

ناپذیری را بر اقتصاد برانمیلیون بشکه آن، اثرات ج یککه اخالل حتی در 

 .جهان مترتب خواهد ساخت

     آمریكا و ایران فارس، خلیج ژئوپلیتیک ـپ 

 ایران( اسالمی جمهوری رویفرا هایفرصت و تهدیدها)

 دید واالترین مختلف کشورهای نظرگاه از گذشته هایزمان از که ایمنطقه

 .استمنطقه خلیج فارس  دارد، همچنان و داشته را ژئواستراتژیک لیتیکژئوپ

 به بودنمتکی داخلی، ضعف و متشنّج اوضاع با خیزنفت کشورهای تراکم  

 تمایز نیز و افغانستان و پاکستان با لیتیکیژئوپ مجاورت خارجی، یهاقدرت

 این متمایز هایویژگی از فارس خلیج اقتصادی سیاسی ساختار و بافت در عمده

 .است غرب آسیا حوزه مناطق سایر با مقایسه در منطقه

 ایمجموعه حقیقت در و شودمی خوانده "اغرب آسی"جهان از بخش آن

 شامات، فارس، خلیج :همانند متمایز و جداگانه ژئوپلیتیک منطقه چند از است

 خود، محیطی هایپدیده در موجود هماهنگی دلیل به یکره که آفریقا شمال

  .(221: 2233 ،)مجتهدزاده است مناطق دیگر از مستقل و مشخص منطقه یک

 تاریخی یافتن اهمیت از سال یکصد گذاردن سر پشت بامنطقه خلیج فارس 

 در تحوالت همچنین و انرژی گسترده ذخایر وجود نفت، صدور و کشف علت به

 بسیاری توجه کانون در منطقه، در امنیتی بالتبع و اقتصادی سیاسی، هاینظام

 .است بوده هاقدرت از

 ترینحساس و ترینمهم از یکی فارس خلیج تردید، بدون اخیر، قرن نیم در

 با و است بوده استراتژیک محاسبات و ژئوپلیتیک هاینگرش در جهان مناطق
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 و هاجنگ الملل،بین سطح در جاری و عمیق هایدگرگونی به توجه

 و اعراب صلح روند با مخالفت و ایران اسالمی انقالب اخیر، دهه دو هایدرگیری

 ترینمهم صورتبه که رودمی یکم و بیست قرن در که کرد ادعا توانمی اسرائیل

 کالسیک تعبیر به و درآید استراتژیک محاسبات و هانگرش توجه کانون

 .گیرد نام زمین قلب یا هارتلند ژئوپلیتیک،

بعد از حوادث سقوط شاه در ایران، فروپاشی شوروی )بلوک شرق(، تجاوز 

های متمادی ایران اسالمی، جنگ خلیج فارس، جنگها و درگیری کشور عراق به

لی الملدن عامل اسالم، سیاست و ساختار بیناهمیت پیدا کر  ،اعراب و اسرائیل

های افغانستان، ظهور و سقوط طالبان و القاعده و آخرین مرحله، بحران ،اقتصاد

 اخیر است.اشغال عراق و حضور "داعش" از جمله تحوالت عمده در دو دهه 

 ضعف نیز و ارچگیپیک عدم قبیل از ساختاری مشکالت اهاین بر عالوه

 از رجقدرتمند خا کشورهای بهآنها  وابستگی و منطقه کشورهای ساختاری

 فعال ،المللیبین هایسیاست بر تأثیرگذاری در کشورها بودن ضعیف منطقه،

 مذهبی یهااختالف وجود منطقه، امنیت تأمین در هادولت مشارکت نبودن

 دیگر، یهادولت یهاسیاست به نسبت منطقه کشورهای اعتمادیبی شدید،

 منطقه کشورهای که است شده منجر سالیان طول در و... بیگانه عامل دخالت

 و امنیتی وضعیت بردشپی درصدد نفس به اعتماد و موفقیت با نتوانند گاههیچ

 به بیگانگان دخالت بدونو  ملی توان و نیرو به ءاتکا با خود اهداف و منافع نیز

 .شوند نائل خود مقاصد

 ،ایمنطقه هایپیمان به تمایل عدم و کشورها میان اعتمادیبی جوّ وجود

 اقتصادی واحدهای و هادولت میان چندجانبه یا و دوجانبه همکاری زمینه

 برای منطقه کشورهای از برخی ،دلیل همین به. بردمی میان از را منطقه

 بزرگ یهاقدرت به خود، امنیت تأمین نیز و منافع اهداف به دستیابی

 روابط در تنش ایجاد سیاست این نتیجهشوند. می متوسل ایمنطقهفرا

 عامل فراگیر دخالت و اعتمادیبی جوّ افزایش یکدیگر، با منطقه یهادولت

 .است بیگانه



 / دریاساالر 28

 

ظهور افکار ناسیونالیستی مانند پان عربیسم، پان ترکیسم، پان ایرانیسم و 

طلبان با ایجاد تفرقه میان مذاهب مختلف اسالمی، های بیگانگان و منفعتتوطئه

های اقتدارگرا، ضعف رهبران در اداره امور جامعه و همچنین وجود برخی حکومت

ها در دنیای کنونی کرده است. شاین منطقه را تبدیل به کانونی از تحوالت و تن

همچنین، بحران مشروعیت در کشورهای عربی و موج بیداری تحت تأثیر 

های ای، ناآرامیهای سیاسی و مذهبی درون منطقهدکوگراسی خواهی، درگیر

خواهی از دیگر عوامل آسیبهای آزادیجنبشثباتی سیاسی براثر اجتماعی و بی

 پذیری کشورهای منطقه است.

 اثر رب منطقه عرب کشورهای تا دهندیم هم دست به دست عوامل این همه

 ترینوابسته نفتی، عظیم منابع وجود با و ترینضعیف سیاسی، نادرست تدابیر

 .شوند محسوب خارج به منطقه کشورهای ملت

 و فارس خلیج حوزه در استراتژیک و مهم کشورهای از یکی عنوان به ایران

 همواره منطقه این بر تسلط برای الزم توان و منابع از مندیبهره با و خزر دریای

 .است بوده جهان قدرتمند یهادولت توجه مورد
ترین و ثروتمندترین كشور حوزه خلیج فارس و به عنوان یكی ایران به عنوان بزرگ

 شود.ای شناخته میاز بازیگران اصلی و كلیدی در وقایع مهم منطقه

 کشورهای و فارس خلیج به جنوب طرف از که ایران ژئواستراتژیکی موقعیت

 کشورهای با شرق شمال و شرق طرف از فارس، خلیج حاشیه مسلمان و عربی

 و غرب ناحیه از و ترکمنستان و ازبکستان تاجیکستان، افغانستان، پاکستان،

 کشور این قدرت بر ،است همسایه آذربایجان ترکیه، سوریه، عراق، با غربلشما

 .است افزوده منطقه معادالت عرصه در نفوذ با بازیگری بالقوه توان و

 غربیجنوب آسیای منطقه از زیادی بسیار درصد که اسالمی تمدن گسترده هحوز

 از مناطقی تا شرق شمال و شرق از که ایرانی تمدن گستره نیز و دارد نفوذ تحت را

 اسالمی ایران توان و پتانسیل بر است، داده قرار خود تأثیر تحت را غربشمال و غرب

 منطقه هژمون قدرت عنوان به خود کردنمطرح و هافرصت از برداریبهره راستای در

 .افزایدمی
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  ایران ژئوپلیتیک موقعیت 

 فرهنگی پیشینه. است غرب آسیا قلب فرهنگی، و جغرافیایی نظر از ایران

 همچنین و آن مذهبی هویت و منطقه این کشورهای سایر به نسبت ایران

 در بیشتر چههر بالقوه تأثیرگذاری موجب ایران عملی و اقتصادی هایقابلیت

 شرق میان ارتباطی پل عنوان به ایران. است شده جهانی تحوالت حتی و منطقه

 نقش این. است بوده دنیا هایتمدن و کشورها توجه مورد دیرباز از عالم غرب و

 ترانزیت محل که هرمز هتنگ و فارس خلیج با مجاورت و ایقاره میان ارتباطی

 و سیاست اسالم، در ایران مؤثر نقش و اهمیت بر است، نفتی هایمحموله

 سیاسی تحول هرگونهکه  طوری به افزوده، خارجی ناظران نظر المللبین ساختار

 د.گردمی جهانی هایحساسیت شدنبرانگیخته موجب آن در

 بخش تنها، (هستیمآن  شاهد امروزه که) ایران اسالمیجمهوری  کشور

 گذشته در ایران سرزمین. دهدمی تشکیل را ایران تاریخی سرزمین از کوچکی

 عنوان به هاقرن طی که بوده جغرافیایی عرض و طول از وسیعی پهنه شامل

 سرزمین این وسعت. است شده شناخته اسالمی کهن تمدن و فرهنگ قلمرو

 وسیع فالت داخل هایسرزمین شامل و ایران کنونی سرزمین از پهناورتر بسیار

 سرزمین این ویژگی ترینمهم از .بوده است حاشیه هایسرزمین یا و ایران

 جهان، بزرگ هایهقار میان گذرگاهی» .حائل است ایمنطقه در آن استقرار

 ».فرهنگی دیرینه حوزه چند میان و جغرافیایی بزرگ قلمرو چند میان

 (01: 2281 حیدری،)

 هایقاره میان ارتباطی مسیرهای ،هادولت تعامالت در نقش همین سبب به

 طور به (هوایی اینک و دریایی زمینی، هایراه طریق از چه) جهان کهن

  .است کردهمی عبور سرزمین این حاشیه یا و داخل از ناپذیراجتناب

 غرب و شرق نیاز مورد که کاالهایی و اقالم سایر ،ادویه تجارت ،ابریشم جاده

 از هساختمی متصل اروپا به را هند قاره شبه و چین ،بوده کهن جهان

 گسترش با و است بخشیده سرزمین این به ایبرجسته نقش دور هایگذشته
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 یهاقدرت میان رقابت عرصه به ،انرژی عظیم منابع کشف و دریایی هایراه

 . است گشته تبدیل جهان دریایی بزرگ

 اهمیت و هوایی مبادالت نیز و هوانوردی روزافزون گسترش با نیز امروزه

این  اینکه بر عالوه ای،قاره میان هوایی کریدور ترینکوتاه عنوان به ایران آسمان

 . است شده نیز ترنافزو بلکه ،نیافته کاهشاهمیت 

 مبادالت در که یاهمیتپر نقش سبب به ایران گذرگاهی موقعیت" ،بنابراین

، اقتصادی سیاسی تحوالت بر که عمیقی اثرات ،همچنین و کندمی ایفا ایمنطقه

 هند، اقیانوس و قاره شبه مرکزی، آسیای همچون وسیعی هایحوزه در

 گردیده لیتیکیژئوپ موقعیت یک به تبدیل ،کندمی وارد آناتولی و النهرینبین

 .(01: 2281حیدری، )است

 و فارس خلیج بستر در فسیلی هایسوخت عظیم ذخایر کشف ،طرفی از

 این به صنعتی جهان ضروری نیاز و احتیاج نیز و منطقه کشورهای خاک اعماق

 خلیج از سوختی مواد حامل شناور زیادی تعداد روزه هر تردد موجب ،منابع

 تبدیل را ایران ژئوپلیتیکی موقعیت، امر همین و است شدهتنگه هرمز  و فارس

 و تعامل که ایگونه به .است ساخته جهان در ژئواستراتژیکی موقعیت یک به

 منطقه، در ایران ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی ممتاز هایموقعیت انطباق

 .است کرده لیبدت جهان پراهمیت نواحی از یکی به را کشورمان

 جماهیر اتحاد جنوبی مرزهای با ایران جواریهم، سرد جنگ دوران در

 منطقه حساسیت و سو یک از کمونیست با ایدئولوژی شرق بلوک و شوروی

 بلوک برای منطقه این زیاد بسیار اهمیت و غرب آسیا و فارس خلیج خیزنفت

 یک عنوان به ایران تا بود شده سبب دیگر، سوی از صنعتی جهان و غرب

 خاصی اعتبار از ایدئولوژیک اردوگاه و بلوک دو این میان حائل سرزمین

 .باشد برخوردار

 فرهنگ و سیاست اقتصاد، نظام در اساسی تحوالت به توجه با رواین از

 بشر اقتصادی، و سیاسی سرنوشت تنیدگی هم در و جوامع پیوستگی و جهانی

 را جهان کشورهای واکنش و پذیریتحریک شدن،جهانی امواج تأثیر تحت امروز
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 با، بنابراین. است داده افزایش المللبین نظام در غیرمتعارف تحوالت به نسبت

 در که اهمیتی کم رویداد هر جهانی نظام ثبات و امنیت حفظ بر تأکیدی

 به خود از ایگسترده و وسیع هایبازتاب تواندمی بدهد، رخ جهان از ایگوشه

 اخیر تحوالت در ایران برجسته نقش و مطلب این به عنایت با  .بگذارد جای

 چه و داخلی سطح در چه ناایر به مربوط تحوالت ،المللبین نظام و منطقه

 دقت و حساسیت با دیگر یهادولت و بزرگ یهاقدرت طرف از همواره المللبین

 در ناامنی موجبات بحرانی هر وقوع احتمال از نگرانی و شودمی پیگیری زیادی

 امنیت به توجه ضرورت خصوصب و سازدمی فراهم را دریایی بزرگ مسیرهای

  .داردمیوا واکنش به درنگ برای را آنان که بودهتنگه هرمز  مثل اساسی نقاط

 ایران امنیت و ثبات عالقمند همواره جهان که است این بیانگر این موضوع"

، حیدری) ".کندمی پشتیبانی یابد دست هدف این به  که کوششی هر از و بوده

2281  :01) 

 در متمایز چندگانه هایتموقعی ترکیب به اشاره است رتذک به الزم آنچه

 ممتاز، وضعیتی آمدنوجود  به باعث که است ایران برای منطقه ساختارزیر

 این ،شد اشاره که طورهمان. شودمی ما برای خطرناک حال عین در و حساس

 دیگر سوی از و است اقتصادی رشد و ثبات امنیت، متضمن سو یک از وضعیت

 .است هاظرفیت و هافرصت گذاردنعقیم و ثباتیبی ناامنی، دربردارنده

 ایران ملی امنیت برایتنگه هرمز  و فارس خلیج اهمیت

 ارزش تاریخ دم سپیده همان از دریایی و آبی راه یک عنوان به فارس خلیج

 ایپیشینه باستان خاور بزرگ هایتمدن برخوردگاه مثابه به و داشته فراوانی

 انرژی انبار ترینمهم و ترینبزرگ تردیدبی فارس خلیج دارد.  ساله هزار چندین

 دوام آینده قرن در طوالنی هایدهه برای موفقیت این. شودمی محسوب جهان

 متحده، ایاالت برای را فارس خلیج گاز و نفت که ایعمده عامل .داشت خواهد

 ساختن جایگزین در بسیار دشواری سازد،می حیاتی بسیار ژاپن و غربی اروپای

 و دریا خورشید، زمین، مانند انرژی دیگر منابع توسط منطقه وارداتی گاز و نفت

  .(228: 2282 ،خانیعبداهلل) است هیدروژن
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 این در نفت هایلوله کشیدن بازار شدنغ دا علیرغم اخیر هایسال در

 و سیاسی اهمیت همچنان منطقه این سرخ، دریای هایکناره به منطقه

 که گونههمان .است کرده حفظ باالیی سطح در را خود ترانزیتی و اقتصادی

 هایشرکت هم نفت بوی» ،انگیزدمیبر را هاکوسه دریا هایآب در خون

 هایسرزمین نفت، کهاست  روشنو  هکشاند غرب آسیا سویبه را انحصارگر

 سیاسی هایهماوردی و هابازی گردباد به پیش زا بیش  را فارس خلیج یجنوب

   (22: 2282خانی،  عبداهلل) .«کرد خواهد گرفتار امپریالیسم

 اسالمی ایدئولوژی بر متکی منطقه اخیرهای سال سیاسی تحوالت و تغییر  

 معطوف خود به را جهان توجه ،منطقه کشورهای در آن حرکت و بسط و است

 .است داشته

 ذخایر از توجهی قابل بخش که است واقعیت این بیانگر نفتی ارقام و آمار»

 به .دارد قرارمنطقه خلیج فارس  کشورهای در دنیا طبیعی گاز و نفت شدهثابت 

 ذخایر از چهارم یک و دنیا نفت شده ثابت ذخایر سومدو حدوددر ،دیگر عبارت

 در اقتصادی روابط کلیه پایه نفت .است نهفته منطقه این در جهان طبیعی گاز

.« است جهان با منطقه کشورهای اقتصادی روابط کلیه پایه نیز و منطقه

 ( 68: 2282خانی، عبداهلل)

 ایفا جهان اقتصاد در را مؤثری نقش، دوم جهانی جنگ از پس فارس خلیج

 تا گرفته ژاپن و اروپا از صنعتی انقالب از پس مدرن صنایع چرخ. است کرده

 با غرب اقتصادی نظام .است درآمده گردش به فارس خلیج نفت توسط آمریکا

 .برسد امروزه تکنولوژی و پیشرفت به توانسته منطقه این کشورهای نفت کمک

 به توجه با ییآمریکاهای ویژه شرکتب ،نفتی عظیمهای شرکت ،این بر عالوه

 و هنگفت سودهایآنها  نفتی منابع بر تسلط و منطقه این کشورهای ضعف

 .اندآورده دست به را کالنی

 نیز و جنگ هایههزین و خسارات گرفتن باال و دوم جهانی جنگ پی در

 کار دستور در منطقه این به توجه لزوم ،جهانی عرصه در آمریکا سلطه گسترش

 .گرفت قرار واشنگتن سیاستمداران
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 نقشتدریج  به ،بیستمقرن  دوم نیمه تا و شدنصنعتی دوران اوایل در» 

 تأمین در را اول مقام اینک و است یافته افزایش جهان انرژی تأمین در نفت

 فرهنگی مؤسسه خارجه روابط دولتیغیر شورای) داراست جهان انرژی امنیت

 .(22: 2281تهران  معاصر ابرار یالمللبین تحقیقات و مطالعات

 :که است جهت آن از ییانآمریکا برای فارس خلیج اهمیت

  است نفت ذخایر ترینبزرگ دارایمنطقه خلیج فارس. 

 است هند اقیانوس دنباله استراتژیک، لحاظ به فارس خلیج. 

 است خورده پیوند اسرائیل و اعراب هایدرگیری با فارس خلیج. 

 روند و منطقه کشورهای در سیاسی اسالم ناحیه از خطر احساس 

 .آن روزافزون

  منطقه این در نفتی ترانزیت امنیت به غرب صنعت چرخ وابستگی. 

 ملی منافع تأمین برای (ستونی دو) دکتری عنوان با طرحی، شصت دهه در

 ستون"نقش  ایران، دکترین این اساس بر .شد مطرح نیکسون توسط آمریکا

 پیروزی با .کردمی بازی را"مالی ستون"نقش  سعودی عربستان و  "نظامی

 دگرگونی حسین، صدام هایطلبینفزو نیزو   ایران در اسالمی انقالب

 .آمد پدید سیاست این در ایتازه

 مقابل در. است نفت فارس خلیج کشورهای صادراتی کاالهای ترینعمده

 و نفت به وابسته شدت به را کشورها این اقتصاد ،وارداتی محصوالت سیل

 کشورهای برای منطقه کشورهای اهمیت دیگر دلیل .است کرده هاغربی

 بیشتر هرچه توانندمی ،طریق این از که است باال بسیار مصرف بازار صنعتی

کشور  در تتحوال سریع نتیجه .بازگردانند خود کشور به دوباره را نفتی دالرهای

 نگرش تغییر، موجب فارس خلیج حاشیه کشورهای در بالتبع و اسالمی ایران

 شیخ و فارس خلیج جنوبی حاشیهکشورهای  به غرب مترقبهغیر و سریع

  .دگردی آن گاز و نفت عظیم منابع توجه بهبا هانشین

 ارکان در تزلزل ایران اسالمی انقالب تحوالت انعکاس براثر که ایمنطقه

 مورد را غرب منافع و هآمدوجود  بهآنها  غرب به وابسته هایرژیم و حکومت
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 مبنای بر را خود استراتژی آمریکا، تحوالت این به پاسخ در .بود داده قرار تهدید

 .کرد طراحی منطقه هایرژیم فروریختن از جلوگیری و خود منافع حفظ

های مزبور را باید از خطر سقوط نجات داد و بر اساس این استراتژی، رژیم

انعکاس وسیع اثرات انقالب اسالمی ایران را در آنها خنثی و نیز، خلع نظامی نای 

 از خروج ایران از پیمان امنیتی منطقه را )در کترین نیکسون( به نحوی پُر کرد.

میان مناطقی که در بخش معروف به غرب آسیا، به عنوان  خلیج فارس در

مناطق ژئوپلیتیک جداگانه و متمایز از دیگران وجود دارد، مدل منحصر بفردی از 

ظر هایی است که از ندهد. این منطقه شامل ملتیک منطقه ژئوپلیتیک را ارائه می

تصادی و اق های سیاسی، استراتژیکفرهنگی متفاوت هستند، ولی از نظر مشغله

هماهنگی و تجانس دارند. این منطقه شامل کشورهای ایران، عراق، عربستان 

سعودی، عمان، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین است. پاکستان نیز به 

دلیل نزدیکی جغرافیایی و مبادله گسترده بازرگانی عالیق زیادی در این منطقه 

 تیک خلیج فارس محسوب کرد.توان آن را در ادامه ژئوپلیدارد و می

 ،هستند عربی کشورهای شامل که فارس خلیج در ایران جنوبی همسایگان

 ثبات عدم و مشروعیت بحران وجود فرهنگی، و سیاسی اقتصادی، پایین سطح با

 ،این بر عالوه .اندشده آمریکا برای استراتژیک متحد و محکم پایگاه یک سیاسی،

 نه روابط پیشینه و عربی کشورهای با تاریخی دوستانه روابط عدم و دشمنی

 در ایران دشمنان حضور برای را راه همواره هادولت این و ایران موفق چندان

 .است کرده باز منطقه این

 یهادولت دست در دست عربی متحده امارات دولت ایران، جنوبی بخش

 و پردازدمی ایران منافع تهدید به همچنان فارس خلیج همکاری شورای عضو

 برد خواهد شکایت یالمللبین دادگاه به ایران از که کرده اعالم بار چند

 .(136 :2233 )مجتهدزاده،

 خود فارس، خلیج حوزه به دوم جهانی جنگ از بعد نفتیهای شرکت ورود

 و شد زیاد بسیار اجتماعی و فرهنگی نظامی، اقتصادی، سیاسی، تحوالت موجب

 تأمین که استراتژیک تعادل یک به است نتوانسته نیز اکنونهم تا منطقه این
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المللی )تحقیقات بین یابد دست باشد شورای این کشورهای ملی منافع کننده

  .(22: 2281ابرار معاصر تهران، 

 کلیدی نقش به جهانی امنیت تأمین در انرژی جایگاه به مختصر نگاهی با

 .بریممی پی دنیا انرژی مهم ذخایر و منابع از یکی عنوان به فارس خلیج

 این بیانگر داد، رخ میالدی نود دهه در حتی و هشتاد در دهه که رویدادهایی

 تحوالت در انکارناپذیر نقش انرژی، هفتاد و شصت هایدهه در که بود واقعیت

 .بود ادار صنعتی کشورهای در ویژهب و جهانی

 شامل کشورهایی است که با مسائل و 
ً
، مشکالت سیاسیخلیج فارس عمدتا

های ماندگیرو هستند. همین عقباجتماعی و اقتصادی و ساختاری روبه

های موجود در منطقه هستند. همین ثباتیها و بیساز ناامنیساختاری، زمینه

امر به بازیگران خارجی فرصت الزم برای ایفای نقش اصلی در منطقه خلیج فارس 

یم خود، نقش اصلی را در منطقه بازی را داده است. عامل بیگانه با حضور مستق

 کند و این خود پیامد اوضاع داخلی منطقه است.می

 از نفتی درآمدهای به شدید وابستگی علت به فارس خلیج حاشیه کشورهای

 قیمت نوسانات مقابل در شدیداً و نیستند برخوردار مطلوبی اقتصادی وضعیت

 که نسبی و عمومی فقر اقتصادی، مشکالت بر عالوه .باشندمی پذیرآسیب نفت

 و هادولت این ثباتیبی عوامل جمله از ،است برقرار هادولت این جوامع در

  .است خارجی یهادولت بهآنها  شدید وابستگی

 عدم ،غرب آسیا خیزنفت کشورهای لیتیکیژئوپ هایویژگی ترینمهم از یکی

 بهآنها  شدید وابستگی دلیل به هایشانملت انسانی تفکرات بهآنها  کامل اتکای

 این زمامداران تکیه لذا ؛دشومی تأمین خارج از هم آن که است نفت درآمد

 در توانندمی نحوی به که است خارجی متحدان و خارجی سیاست به کشورها

 عامل این .نمایند کمک گاز و نفت خرید طریق از کشورها این بودجه تأمین

 این ازیک هیچ که است گردیده موجب آن از ناشی لیتیکژئوپ خأل و مهم

 اشتراک ملت آحاد با که شده درک و جانبههمه پایدار امنیت یک از کشورها

 سرعت به استراتژیکی تحول و تغییر هر در و نبوده برخوردار باشد، داشته منافع



 / دریاساالر 16

 

 زیرساختی و اقتصادی بنیادی، مشکالت فوق عوامل به .شوندمی بحران دچار

 .شوندمی اضافه نیز

 اینکه دلیل به حاشیه خلیج فارس کشورهای که است واقعیت یک این

 هیچ به است، نفتی دالرهای و نفت صادرات گرو در کشورشان اصلی درآمدهای

 سمت به راآنها  امر همین و ندارند هایشانملت با مشترکی منافع وجه

 و ملت بهآنها  اتکای نبودن و بردمی پیش دموکراتیکغیر و مطلقه هایسیستم

 و نظامی هایماجراجویی بهآنها  آوردنروی باعث سیاسی ثبات عدم و مردمشان

 مشتریان و خریداران ترینبزرگ شاید ،دلیل همین به .شودمی تسلیحاتی

 به یافتن دست .باشند حاشیه خلیج فارس خیزنفت کشورهای ،آمریکا تسلیحات

 آزاد هایآب از بخشی به ورود راه که فارس خلیج در استراتژیک و نظامی برتری

 یهادولت دریایی استراتژی رأس در ،است نفت ترانزیت عمده محل و جهان

 ضرورت از نشان اینها و است منطقه کشورهای با همکاری طریق از و بزرگ

 .باشدمی فارس خلیج در دریایی تجارت امنیت تأمین

 در ایرانیسم پان و ترکیسم پان عربیسم، پان مانند ناسیونالیستی افکار ظهور

 .داشت ادامه دهه دو تا که ساخت التهابی دچار را منطقه، 2301دهه نیمه

 و نخبگان از آنان بودن دور و منطقه کشورهای رهبران از بعضی نداشتن کارایی

 اقتدارگرایی یهاحکومت .رودمی شمار به اصلی هایچالش از نیز فکرانروشن

 را سیاسی هاینظام بیشتر نیز ایقبیله حتی و خانوادگی و سلطنتی فردی،

 که شده داخلی شکنندگی سبب بحران این. است ساخته مشروعیت بحران دچار

 حضور ،ترتیب بدین و شوندمی متکی بیگانه یهاقدرت به کشورها این ،آن اثر بر

 .شودمی توجیه منطقه در بیگانگان

 موازی، اقتصاد و نفت صدور بهآنها  اتکای و کشورها بودن محصولی تک  

 .است شده همسایگان از نیازیبی و صنعتی یهاقدرت بهآنها  وابستگی سبب

 منطقه اقتصاد طبیعی روند درصددند شرایط این سایه در نیز اسرائیل و آمریکا

 .کنند وابسته نفتی دالرهای به را منطقه کشورهای پیوسته و تخریب را
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 .کندمی آمریکا ویژهب و غربی کشورهای روانه سرشاری عواید سیاست این»

 سبب به را نفتی درآمدهایمنطقه خلیج فارس  کشورهای، راستا این در

 در دیگر بار منطقه بر حاکم کلی شرایط و قومی گاه و مرزی یهااختالف

 (18 :2280 سیمبر،) .«سازندمی روان غرب سوی به خود نظامی اهداف راستای

 ناتوانی و کارایی عدم اجتماعی، هاینابسامانی هویت، یهابحران، طرفی از

 قومی، یهااختالف مشروعیت، بحران و اعراب میان در جامعه رهبری در

 و خارج در (فردی گاه و) یمذهب و سیاسی یهااختالف و داخل در ایقبیله

 تا داده هم دست به دست منطقه، کشورهای در زیاد هاییپذیرآسیب

 سطح در کشورها و ملت مجموعه ترینضعیف جزء منطقه عرب کشورهای

 .آیند حساب به جهان

 و امنیت حفظ هدف و انگیزه با و منطقه کشورهای دعوت به نیز آمریکا 

 جهان از نقطه این به پا حساس منطقه این در (پیمانانشهم و خود) ثبات

 خلیج در جهانیان منافع حافظ و مسئول را خود همواره و گذاشته استراتژیک

 .داندمی فارس

 همکاری هرگونه زمینه که استای گونه به فارس خلیج در داخلی شرایط

 را کشورها این و برده میان از را منطقه کشورهای میان جانبهچند و جانبهدو

 خود، بیگانه عامل مستقیم حضور .است کرده خارج متوجه امنیت کسب برای

 عامل نقش توانمی داخلی اوضاع اصالح با و است منطقه داخلی اوضاع پیامد

 .داد کاهش منطقه این در را یالمللبین

 مشکالت و مسائل در بیگانه، حضور و ثباتیبی ناامنی، اصلی عامل ،بنابراین 

 ضرورتاً و است منطقه کشورهای عملکرد مستقیم برآیند و نهفته منطقه داخلی

 .(231 :2238، رنجبر) درب میان از را آن علت باید معلول، بردن میان از برای

 ایران ناامنی منابع

 کشورهای ساختاری مشکالت و هاویژگی پیرامون قبل از آنچه به توجه با

 جمهوری فراروی امنیتی مشکالت به حدودی تا ،شد مطرححوزه خلیج فارس 
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 ناامنی منابع به اشاره در سعی ،بخش این در .است شده اشاره ایران اسالمی

 .شودمی ایمنطقه فرا و ایمنطقه رویکرد دو بر تأکید با ،ایران اسالمی جمهوری

 ایمنطقه 

 خلیج جنوبی کشورهای داخلی ضعف ،نتیجه در و داخلی مشروعیت فقدان

 به شدن وارد آسیب به منجر جهت دو از هایشانملت بهآنها  اتکای عدم و فارس

 .شودمی منطقه کشورهای

 دور باعث و بردمی بین از را گراییهم و همکاری هایزمینه اینکه اول 

 موجباینکه  دوم .شودمی یکدیگر مقابل در گیریموضع و کشورها افتادن

 این در قدرت خأل رکردنپُ و امنیت برقراری برای قدرتمند کشورهای حضور

 در سومی، جهان مناطق میان در» ه:ک دگردمی باعث امر ینا .گرددمی منطقه

 بالقوه هایتوانایی به توجه با که ایمنطقه تنها دوم، جهانی جنگ از پس دوران

 باقی بزرگ یهاقدرت یالمللبین اقتصادی و سیاسی نفوذ تحت شدت به داخلی

  (   28:  2281، القلم )سریع .«دباش غرب آسیا ماند،ب

 به سیاسی ثباتیبی و انجامدمی سیاسی ثباتیبی به داخلی مشروعیت نبود

 احساس ،ایمنطقه بازتاب، نتیجه در و زندمی دامن کشورها میان اختالفات

 بر مدتبلند و منفی بسیار نتیجه دو ناامنی احساس .دارد پی در را شدید ناامنی

 :گذاردمی منطقه اقتصادی سیاسی توسعه و رشد

 ؛تسلیحاتی مسابقه( الف

 .امنیت ایجاد برای بیگانه نیروهای حضور (ب

 بیرون دنیای به قدری به ،قدرت هحوز مشروعیت و امنیت فارس، خلیج در»

 و ماهیت تغییر و قدرت جاییجابه روز هر که است وابسته مرزها از

 ضعف از استفاده با بیرونی عامل .است المللبین منافع تابع ، هاگیریجهت

 با همسو را غرب آسیا در سیاست و کندمی تشدید را اختالف نقاط داخلی،

 ناهمگونی .دهدمی شکل منطقه کشورهای منافع نه و یالمللبین منافع

 سیاست بر که اندازه همان به فارس خلیج کشور هشت سیاسی ساختارهای



 13/  عمان یایدر و فارس جیخل کیتیژئوپل

 

 بر و ایمنطقه هایهمکاری بر میزان همان به گذارد،می تأثیرآنها  خارجی

 (  230: 2238 ،رنجبر) «.است تأثیرگذار فارس خلیج امنیت

 ناامنی عوامل ترینمهم از یکی منطقه کشورهای میان درونی یهااختالف

 درونی روابط در هم و اعراب و ایران روابط در هم هااختالف این .است منطقه در

 و شیعه یهااختالف از شدت به همسایگانش و ایران روابط .است مشهود اعراب

 سر بر اختالف دیگر موارد .بردمی رنج ناسیونالیستی هایایدئولوژی و سنی

در ) عراق و عربستان و ایران میان همواره که بود فارس خلیج بر تسلط و چیرگی

 .آورده بود وجود به رقابت نوعی (در عراق حسین صدامحاکمیت  زمان

 تنب و ابوموسی جزایر سر بر عربی متحده امارات و ایران یهااختالف

 همکاری شورای پشتیبانی و تاکنون اسالمی انقالب قبل از بزرگ، و کوچک

 میان درونی اختالف. است اختالف عوامل دیگر از امارات ادعای از فارس خلیج

 جمله از اسرائیل مسئله قبال در ناهمگون مواضع و مرزی یهااختالف و اعراب

  .است اعراب روابط در ساختاری و موانع مشکالت

 .ستروروبه استراتژیک موضوع چند بامنطقه خلیج فارس  در ایران

 ه:شد تحمیل امنیت مسائل  

 ، فارس خلیج در آمریکا دخالت و دوقطبی جهان تضعیف با جهانی نظام 

 سیاست جایگزین را دوگانه مهار سیاست آمریکا .گرفت خود به ایتازه شکل

 ایران انزوای جهت به سیاست این .بود کرده قوا موازنه ترویج یعنی، خود سنتی

 ،زمینه این در .بود متحده ایاالت منافع خدمت در ایمنطقه معادالت از

 کندمی تأکید متحده ایاالت دوگانه مهار سیاست با مخالفت وجود با برژینسکی

 و تعهد ادامه بر مبتنی همچنان باید فارس خلیج در آمریکا سیاست مبنای» :که

     (Brzeinski, 1909: 30).  «.باشد نفت جریان حفظ و متحدان امنیت تضمین

 و ایمنطقه امنیت ،ایران مورد درحوزه خلیج فارس  استراتژیکی موضوع

 امن محیط .دارد حیاتی اهمیتی ایران برای که است جمعیدسته امنیت

 توسعه ،حالن عی در .است ماندگیعقب باعث ناامن محیط و توسعه ساززمینه

 مسئله ،بنابراین .رودمی شمار به ملی امنیت و محیط امنیت در اساسی عامل



 / دریاساالر 21

 

 آن با منطقه در ایران که است استراتژیکی هایموضوع از فارس خلیج در امنیت

 .شودمی روروبه

 بر منطقه، کشورهای ناسازگار و متضاد منافع و خارجی یهاقدرت افزایش 

 در آمریکا دریایی نیروی حضور افزوده و فارس خلیج در امنیت هایپیچیدگی

 رژیم ...و اعراب امنیت تأمین عراق، و افغانستان اشغال فارس، خلیج

 امنیت معمای هایابهام بر که است مسائلی ازجمله ،آمریکا توسط صهیونیستی

 .افزایدمی منطقه و فارس خلیج در

 با هاقدرت توازن عدم و المللبین نظام در شدن جهانی رشد به رو روند 

 مناطق دیگر ناامنی موجب خود ،ژئواستراتژیک و لیتیکژئوپ موقعیت به توجه

 تروریسم و دهدمی قرار پرسش مورد نیز را جهانی امنیت مسئله این .شد خواهد

 .بخشدمی تحقق را

 تسلیحاتی مسابقه: 

 است، مواجه آنبا  منطقه در ایران که استراتژیک هایموضوع دیگر از

 .است منطقه در خواهیچیره نتیجه تسلیحاتی مسابقه .است تسلیحاتی مسابقه

 و منطقه در قوا توازن ایجاد بر مبتنی آمریکا استراتژی شوروی، فروپاشی از پس

 تسلیحاتی مسابقه ساززمینه منطقه، در طلبسلطه قدرت ظهور از جلوگیری

  .است بوده

 ساخت برای دالر میلیون هاده منطقه کشورهای، تاکنون نود دهه از

 هزینه خود همسایگان تهدید و بازدارندگی منظور به نظامی مدرن نیروهای

 هایسالح آزمایش برای که است ایمنطقه فارس خلیج میان، این در .اندکرده

 موجود سیاسی هایمخالف که ایمنطقه .است آوراشتها بسیار جنگی پیشرفته

 .است شده منجر تسلیحاتی مسابقه تداوم به

 همکاری شورای کشورهای هراس دارد، سهم جریان این در که دیگری عنصر»

 جنگ جریان در که است صدماتی از پس ایران نظامی قدرت برتری از فارس خلیج

 (30: 2281 احمدی، امیر) «است. کرده وارد عراق ارتش به فارس خلیج
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حاشیه خلیج  کشورهای از کمتر بسیار ایران نظامی هزینهاینکه  وجود با 

 همواره ایران ناحیه از ناامنی احساس این ،آمریکا تبلیغات راثرب ولی ،است فارس

 مسابقه آتش شدنورشعله تهدید، احساس این .است افزایش به رو منطقه در

 .دارد پی در را تسلیحاتی

 ،اقتصادی و سیاسی توسعه به یافتن دست جهت در عامل ترینمخرب»

 آمار بیشترین غرب آسیا کشورهای .است "تسلیحاتی بازی" در شرکت

 عوامل ترینمهم از موضوع این .اندداده اختصاص خود به را تسلیحاتی خریدهای

 امن منطقه تنها نه ،نشود متوقف روند این که زمانی تا و است منطقه در ناامنی

 «.بود خواهیم ناامنی شاهد فزآینده طور به بلکه ،شد نخواهد باثبات و

 (2281:21 ذوالفقاری،)

 در تسلیحات تولیدکننده کشورهای سایر و متحده ایاالت اهداف ترینمهم از

 هرچه فروش و تسلیحاتی مسابقه به زدن دامن فارس خلیج در ویژهب منطقه،

 .است هاقدرت این تأمین جهت در افزارجنگ بیشتر

 ایمنطقهفرا 

 در متحده ایاالت نقش بر تأکید خاص طور به ایمنطقهفرا عوامل از منظور

 خواهان و داشته منطقه در جدی حضور کنونی شرایط در که ،است منطقه

 موجب حتی مسئله این و استمنطقه خلیج فارس  در انحصاری نقش ایفای

 ظهور از جلوگیری پی در آمریکا .است شده آن اروپایی متحدان برخی نارضایتی

 ایاالت هایاستراتژیست .است منطقه کشورهای توسط ،بر منطقه تسلط و برتری

 قدرت هر ظهور از جلوگیری در وسیعی منافع آمریکا که معتقدند متحده

 .دارد ایمنطقه

 یایران تفکر القای درصدد همواره ،ایمنطقهفرا عامل یک حکم در آمریکا

 منطقه کشورهای منافع انداختن خطر به جهت در است که ایهسته و خطرناک

 و تهدیدها و ایران ایهسته پرونده مورد در شدید هایمخالفت. است جهان و

 خود گرایانه جانبه یک و طلبانهتوسعه یهاسیاست با عمومی افکار کردن همسو

 .است اسالمی جمهوری رویفرا مشکالت دیگر از
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 آمریکا ،(حسین صدام) منطقه کابوس سقوط نیز و شوروی فروپاشی با

 حذف کنار در آمریکا .است منطقه در ناامنی و شر منشأ یک معرفی درصدد

 در آمریکا .دارد نیاز منطقه امنیت ضد بر جدیدی موهوم تهدید به حسین صدام

 برای ناامنی منبع را ایران تواندمی راحتی به  ،ایران با خود روابط کنونی روند

 با ایران روابط بهبود از جلوگیری ضمن و کند معرفی منطقه کشورهای

 برای را زمینه کشورها این بین اعتمادیبی جوّ گسترش با ،عربی کشورهای

 به نه آمریکا ،زمینه این در .دارد نگه مطلوب منطقه در خود نظامی حضور تداوم

  .است منطقه انحصاری کنترل دنبال به بلکه ،همکاری دنبال

 تواندمی راحتی به ،ایران با لودآتنش روابط ادامه با آمریکا، ارتباط همین در

 در آمریکا برتری .کند توجیه ایران همسایه یهادولت برای را منطقه در حضور

، ذوالفقاری) کندمی بازی آمریکا جهانی برتری در قاطعی نقش فارس خلیج

2281 :221). 

 یک منطقه در اسرائیل و آمریکا حضور که است این مهم مسئله ،حال هر به

  .کندمی تأکید هم و برژینسکی است واقعیت

 درک را استراتژیک مهم واقعیت این فارس خلیج کشورهای همه است الزم»

 (انرژی) امنیت و ستقاللا و است ماندگار فارس خلیج در متحده ایاالت که کنند

 (231: 2238 رنجبر،) «.رودمی شمار به آمریکا حیاتی منافع ءجز منطقه در

 گیرینتیجه

 کشورهای ترینمهم از یکی و فارس خلیج کشور ترینبزرگ عنوان به ایران

 نظام در را خود ژئوپلیتیک اهمیت که است این نیازمند منطقه، در تأثیرگذار

 کشورهای با روابط در گسترده پیوندهای ایجاد راه از جهانی شونده دگرگون

 مشخص ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک ژئوپلیتیک، ژرفای در حاشیه خلیج فارس

 . بخشد بیشتری کارایی و سازد

 زمینه تواندمی عراق و افغانستان اشغال و فارس خلیج در آمریکا حضور

 در اما ؛دکن تقویت مشترک منافع مورد در را منطقه کشورهای با ایران همکاری
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 جمهوری امنیت علیه تهدید ترینبزرگ ،هماهنگی و همکاری عدم صورت

 .است ایران اسالمی

 از را ایران تواندمی که راهکاری بهترین منطقه، در ایران زیاد سهم به توجه با

 با دوستانه روابط برقراری ،سازد رها است، آن دنبال به آمریکا که نزواا ا مخمصه

 اعتمادساز فضای به منجر کشورها این با دوستانه روابط. است عربی کشورهای

 خطر و منافع اشتراکات درک به هادولت میان اعتماد ،شودمی هادولت بین

 پیمان ساززمینه تواندمی خود نوبه به درک این و نجامدامی مشترک تهدیدهای

 .باشد جمعیدسته امنیت

 باعث جمعی،دسته امنیت پیمان یک مشترک هایزمینه به یافتن دست 

 در خارجی عوامل شدن ناکارآمد و منطقه کشورهای توسط امنیت برقراری

 مشترک استراتژیک و اقتصادی جغرافیایی، عامل به توجه با .شودمی منطقه

 امنیت از پاسداری برای نظام ترینمنطقی فارس، خلیج کشورهای همه میان

 هیچ شرکت بدون را، ایکرانه کشورهای همه که بود خواهد سیستمی منطقه،

 .دربرگیرد دیگری کشور

 اقتدار ،یکپارچگی ،ملی وحدت که است گرفته قرار شرایطی در ایران کشور

 .گیردمی قرار رقیب یهاقدرت سؤال مورد روزافزونای گونه به آن ملی غرور و

 هم تواندمی ایران ملت برای منطقه قلب در ایران محوری و حساس موقعیت

 پدید هایفرصت از هوشمندی با نتوانیم اگر؛ آفرینفاجعه هم و باشد سازفرصت

 نهایت در ،کنیم استفاده خود نفع به هادولت برخی مفید تحرکات و آمده

 پیکر بر ناپذیریجبران هایلطمه است ممکن که گفت باید نگرانی و دردمندی

 باید ها،ترکش و لطمات این از ماندن برکنار برای .آید وارد ما اسالمی میهن

 هامحدودیت و امکانات ها،واقعیت شناخت با و گیریم کار به را خود هایآگاهی

 .کندمی حکم مانو اسالمی ملی منافع که کنیم عملای گونه به

 خذ أم و منابع

های ، پژوهشژئوپلیتیک جدید ایران بعد از جنگ سرد، (2233اسفند ) پور، زهرااحمدی .2

 .23جغرافیایی، شماره 
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 ،پیامدهای ژئوپلیتیكی یازدهم سپتامبر در منطقه خاورمیانه (،2280پاییز ) افضلی، رسول .1

 .03های جغرافیایی، شماره پژوهش

، های جامعه ایران از منظر جغرافیای سیاسیچالش (،2280)پاییز پیشگاهی فرد، زهرا .2

 .03های جغرافیایی، شماره پژوهش

های ها و چالش)فرصت روابط ایران و افغانستان (2283) پور، اسماعیلعلیجان .1

 ژئوپلیتیكی(
المللی: مرز ایران و تحلیل كاركردی مرز بین (،2282)زمستان  نیا، محمدرضاحافظ .0

 .1، شماره 8 دوره، فصلنامه مدرس علوم انسانی، افغانستان

ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج  (،2282) دره عسگری و سهراب میرحیدر .6

ق، عراکید بر لزوم فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران و کشورهای أبا ت فارس

 .کویت و امارات متحده عربی

تهران، ، ناپذیری جنگاجتناب 3نقد و بررسی جنگ ایران و عراق، (2281) درودیان، محمد .3

 گ.رکز مطالعات و تحقیقات جنم

 .انتشارات امیرکبیر ،تهران، جغرافیای نظامی ایران (،2286) اهللعزتی، عزت .8

 ت.سمانتشارات ، تهران، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یكم (،2281) اهللعزتی، عزت .3

 .21/21/2231 مورخ ، روزنامه ایراندفاع و واكنشاسالمی ندوشن، محمدعلی،  .21

 http://elhamiasl blogfa. com، ، صلح یا جنگتنگه هرمزالهامی اصل، مختار،  .22

، تهران، بعد از انقالب اسالمی روابط خارجی ایران، (2281) جعفری ولدانی، اصغر .21

 .نورآوای

  22/22/2231، جوان آنالین، سیادت هرمزپور، وحید، حاجی .22

، ماهنامه پگاه های امنیتی ایرانو استراتژیتنگه هرمز كشورهای اسالمی حسنی، سجاد،  .21

 226حوزه، شماره 

خبرگزاری فارس، ، های امنیتی ایرانو استراتژیتنگه هرمز صالحی، محمد،  .20

2/21/2231 

 )توسعه تدریجی نقشتنگه هرمزجغرافیای سیاسی پیروز،  ،مجتهدزادهمنشی، اسکندر و  .26

 .، ترجمه محسن صغیرا، اصفهان(7951و  7911ایران در دهه 

  ترجمه ؛( اول بخش)ایران ایمنطقه خارجی سیاست ،(2281) ،هوشنگ احمدی، امیر .23

 21 شماره هفتم، سال اقتصادی،  سیاسی اطالعات طیب، رضاعلی

http://elhamiasl/
http://elhamiasl/


 20/  عمان یایدر و فارس جیخل کیتیژئوپل

 

 16) رسالت، روزنامه ،منطقه در آمریكا حضور پیامدهای (2281)مهدی ذوالفقاری، .28

 (2281 اسفند

 ،ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست در امنیتی مالحظات ،(2238) مقصود رنجبر، .23
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 مقدسمعنویت در هشت سال دفاع 

 :فرماید( می)عمنین علیامیرالمؤ
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روی  دری از درهای بهشت است که خدا آن را بر ،)هـمانا جهاد در راه خدا

ره محکم و سپر مطمئن تقوا، ز دوستان مخصوص خود گشوده است، جهاد لباس

 .(خداوند است

ور پیامبر اعـظم)ص( ضیی که با حهاجنگ ژهویب ،ینبردهای اسالم هشاخص

الهی است. جهاد و مبارزه اسالمی  مندی از معنویت و امدادت، بهرهشکل گرف

 .الهی است عبادت و راه وصول به تکامل و قربنوعی 

به راه افتاد. همچنان که تهاجم در حال  2203شهریور  22طوفان جنگ در 

ای برتر از درون فرهنگ و باورهای ژرف ملتی مؤمن سرچشمه تولد بود، حماسه

ان نتر شد و چروز بالندهروزبه نام گرفت،« دفاع مقدس»که  گرفت. این حماسهمی

در برابر تهاجم دشمن قد علم کرد. همین کافی بود تا دشمن را  ،کوهی استوار

متقاعد سازد که در محاسباتش دچار اشتباهی بزرگ شده است )باورهای دینی، 

 .(28ص، 2281

مل واکند؟ این عبینی پیشبه راستی چرا دشمن نتوانست ظهور این حماسه را 

 عوامل ،برهم زد درت را که در ظاهر به نفع او بودق هکه موازن از دید دشمنناپیدا 

حساب همه آنها »فرماید: )ره( در این باره میفرهنگی و معنوی بود. امام خمینی

توجه به این آنها یک حساب و آن حساب، معنویت بود.  الّاِ ؛کردندچیز را می
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 )صحیفه نور،« .د و عالقه به اسالمنداشتند که ملت همه با هم عالقه به خدا دارن

 (133، ص 22ج 

 محاسباتشان»است:  ای نیز در این باره فرمودهخامنه العظمیاهللآیتحضرت 

حساب نیاورده خالی بود و آن را در زندگی ما به «توکل و ایمان به خدا»از عنصر

 (211، ص 0)حدیث والیت، ج « .بودند

 گ ناب اسالمی، الهام گرفتن ازتمسک فرماندهان و رزمندگان به فرهن

 آفرین نهضت حرکت ویژه ب ،جهاد معصومان هباورهای ژرف دینی، اقتدا به سیر

داشتن به  آفرین اسالمی و امیدهای پیروزیشدن به ارزش عاشورا، آراسته

یند. همچنین، استفاده قابل قبول از سالح هاویژگیاین  ازجملهامدادهای غیبی 

 کردن تهاجم تبلیغاتی دشمن و افزایشو نیز هنر و ادبیات در جهت خنثی تبلیغات

های دفاع مقدس برشمرد. از عوامل مهم معنوی روحیه رزمندگان را باید از ویژگی

ند پایبآنها های اسالمی است که رزمندگان اسالم به و فرهنگی دفاع مقدس، ارزش

 .(2281:22های اسالمی، )ارزش بودند

ت. هاسو حفظ شرافت انسان ون طبیعت یکی از اصول استوار بقاقاندفاع در 

های گوناگون صورت در برابر هجمه در میان تمام دفاعیاتی که توسط انسان

 دوران ،و بدون شک دفاع از عقیده استآنها ترین ترین و با ارزشمقدسگیرد، می

نظیر ایران یبزرگ و بجنگ تحمیلی عراق علیه ایران از افتخارات  ههشت سال

دوران "اند: همین اساس است که مقام معظم رهبری فرموده و بر اسالمی است

های لذا برای حفظ و انتقال ارزش ".دفاع مقدس، اوج افتخارات ملت ایران است

ریزی فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس بایستی این فرهنگ با جدیت در برنامه

 .اقتصادی کشور تثبیت گردد

سو تعظیم صبر و صالبت و تکریم فخر و بزرگداشت شهیدان از یک ،در حقیقت

   شرافت است و از سویی تعمیم شور و حماسه و تحصیل نور هدایت و تکریم و تجلیل.

گرامیداشت شهدای انقالب شکوهمند اسالمی و شهدای دفاع مقدس پژواک 

ن های چهارده قرن مصاف اسالم با کفر طنیی است که در عرصهشمشیرهای

آوران اسالم در بدر و حنین درخشید و در فکنده است. برقی که از شمشیر رزما
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ر ، سفیصفین و نهروان چشم فتنه را کور کرد و در کربال کاخ ستم را سوزاند

و هشت سال حماسه دفاع بر نفیر کفر  2203ماه رعدش در فضای ملکوتی بهمن

هانیان ج را به جهان و« فتحٌ قریبنصر من اهلل و » و نفاق فرود آمد و پیام شورانگیز

 .اعالم کرد

 ،یم معطری استها همچون نسها و شهادتاینک گرامیداشت آن همه رشادت

ساند رهای بهشتی را به مشام جان زمینیان میانگیز آن اللهدل که بار دیگر عطر

سازان را، فرا راه رهروان و آیندگان و پرتو هدایتی از کهکشان روشن آن حماسه

عزیزانی است که  دریغ و همکاری همهاین کار در گرو حمایت بی .دهدمیقرار 

 .انددهدار افتخارات گذشته و پاسدار اعتبارات امروز و خواستار انتظارات آینمیراث

گرامی و جاوید باد اخالص و ایثار شهدای گرانقدری که ایمان به آستان امام 

و اطاعت از مقام والیت را توشه خود ساختند و سلحشور و سرافراز بر سر سودای 

 .باختند یار سر

 مفهوم ایثار و شهادت

شهید از ماده شهود و شهادت است؛ شهود هم به معنی حضور است و هم به 

علم و یقین و هم به معنی معاینه و شهادت مشاهده است. شهید در لغت معنی 

 .ودشاست و در اصطالح به کسی گویند که در راه خدا کشته می (گواه)نیبه مع

نزد خدا از  در احادیث است که شهادت برترین مرگ است. قطره خون شهید

 ؤال قبر. شهید از سشودمیبهترین قطرات است. شهادت موجب آمرزش گناهان 

 بهشت با حوریان همنشین است. مصون است و فشار قبر ندارد و در 

 شوند و همهند که وارد بهشت میق شفاعت دارد. شهدا اولین کسانیح شهید

ور ن شدن انسان برای نیل به سرچشمه خورند. شهادت فناغبطه میآنها به مقام 

شدن به هستی مطلق است. شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق  و نزدیک

 شکل است. در زیباترین 

هدف  خاطربه که شهید آگاهانه و  شدن است شهادت مرگی از راه کشته

 .کندانتخاب می« اهللفی سبیل»مقدس و به تعبیر قرآن 
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مرگ سرخ، به مراتب از زندگی سیاه بهتر است و : ند)ره( فرمودامام خمینی

ایم، تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانی با ما امروز به انتظار شهادت نشسته

 .سرافرازی بایستند

قدر مقام عالی و پراهمیت م، شهادت در راه خداوند متعال آناز دیدگاه اسال

بن و برگزیدگان او همچون علی داوندخ و زیبایی داشته و دارد که اولیای

 …)ع( ون مانند امام حسین)ع( و امام جعفر صادقع( و فرزندانشا)طالبابی

 .اندنمودهآرزوی شهادت در راه خدا را می

)ع( نیز ظاهر و آشکار اعمال اصحاب یاران معصومین در گفتار و این آرزو

در مقام شهید و فضیلت آن این نکته مهم را باید در نظر  ،است. از طرف دیگر

، یعنی افتادریخ بشری یک بار اتفاق میبگیریم که اگر پدیده شهادت در تمام تا

های وق همه پدیدهتاریخ بشر تنها یک فرد شهید داشت، باز اهمیت شهادت ف

در گذرگاه قرون و اعصار، کاروانیان منزلگه  اینکهچه رسد به ؛ حیات بشری بود

ای ن اوالد آدم بوده، پیشتاز برجستهها نفر از پاکاشهادت متجاوز از میلیون

هایی عظیم در این دوران کوی الهی )ع( یارانی با شخصیتبن علیحسینهمچون 

 .(2281:18)اسوه،  اندشرکت داشته

)ع( و فرهنگ عاشورایی ایشان یک نمونه و های امام حسینویژگی فضایل و

های آزاده و آزاداندیش از هر الگوی کامل و تمام عیاری است که برای همه انسان

قعی و درس فراموش نشدنی عزت، فداکاری، شجاعت، دین و آیینی سیمای وا

ر به معروف طلبی، صبر، قیام برای امخواهی، محبت، عدالت، غیرت، آزادیشهامت

طلبی، جهاد در راه حق و حقیقت، عرفان توحید، عبادت و نهی از منکر، شهادت

 و زندگی مطلوب بشریت را به تمام و کمال ترسیم نموده و به تصویر کشیده است

 .(21:)همان

)ع( همین قدس نیز به تأسی از امامان معصومشهدای هشت سال دفاع م 

شهدا شمع محفل »اند: گونه بودند. در وصف این شهیدان واالمقام چه خوب گفته

کند دهد و کمک میای در تاریکی به ما روشنی میگونه که شعلههمان« .بشریتند

توانند برای ما بهترین الگوها و تا راه درست را پیدا کنیم، شهیدان هم می
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راهنمایان در زندگی و رسیدن به سعادت باشند. آنان در بهترین سن و سال 

 ار جان خویش درزندگی به دور از هرگونه چشمداشتی به تقدیر و تشکر، با نث

دفاع از کیان و وطن خود از دیگری گوی سبقت را ربوده و شهد شیرین شهادت 

ر حاض تا با عزت و آزادگی در پیشگاه خداوند متعال ،کشیدندرا به کام خود می

ترین توقع از اطرافیان و جامعه خود، زیستی و با کمشوند. شهیدان در کمال ساده

تشریفات دنیا را فروختند تا در عوض از پروردگار به دور از هرگونه تجمالت و 

 .خویش آخرت را بستانند. درود و رحمت خدا بر آنان باد

 های اخالقی و باورهای دینیرابطه ارزش

بینی اسالمی و باورهای مورد تأیید اسالم مبتنی بر جهان های اخالقیارزش

به مبدأ و معاد  های اخالقی منهای اعتقاداست. در مکتب اسالم، ارزش دینی

مطهری بر این باور است که شرافت مرتضی وجود ندارد. از همین رو، استاد شهید 

 بندند و در هیچ مکتبانسانی و اخالقی جز در ذیل مکتب خداپرستی صورت نمی

با ایمان  های اخالقارزش هرابط هری قابل توجیه نیست. ایشان درباردیگ

همه  خرهألدرستکاری و با ، امانت، راستی،تکرامت، شرافت، تقوی، عف نویسد:می

را تقدیس آنها ها افراد و ملت هو هم شودمیاموری که فضیلت بشری نامیده 

کنند، مبتنی بر اصل میآنها هایی هم که ندارند، تظاهر به داشتن و آنکنند می

ز اتی است و التزام به هر یک پرسیر با اصل منفعتمغاآنها ایمان است؛ زیرا تمام 

ها، مستلزم تحمل یک نوع محرومیت مادی است. آدمی باید دلیلی داشته باشد این

که رضایت به یک محرومیت بدهد؛ این جهت آنگاه میسر است که به ارزش 

 .(201 :2262)مطهری،  پی برده و لذت آن را چشیده باشدمعنویت 

ن را در بینی اسالمی و باورهای دینی، افعال اختیاری انساانبنابراین، جه

 ،گرددمیدهد که موجب وصول او به کمال اخروی و سعادت ابدی جهتی سوق می

آید قرب به خداوند متعال به دست می هکمال و سعادتی که تنها در سای

 .(2281:22های اسالمی، )ارزش
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 های دفاع مقدسلزوم ماندگاری ارزش

های شدن خواستتاریخ و آگاهی از آن، عامل روشن چگونه اندیشیدن درباره

دهد و یا ما را از راه به در کرده و از شود. این اندیشه یا به ما روشنایی میما می

 .(21)دوران افتخار، ص سازدواقعیات غافل می

ر اش در میان دیگدامنه تأثیرگذاری فرهنگ و معنویات جبهه با پیچیدن آوازه

منطقه خلیج فارس جوامع مسلمین، خاصه در لبنان و افغانستان و کشورهای 

اور نه بگسترده گردید. تأثیر عمیق فرهنگ دفاع مقدس در زندگی مردم و در کُ

 اهلل انکارپذیر نیست. اعتقادات مذهبی امت مقاوم و حزب و

هبری ام معظم رکه ببینیم مق شودمیاهمیت این موضوع وقتی بیشتر نمایان 

 بایست اینمیمدام بر این موضوع تأکید دارند. هربارشان نیز در فرمایشات گ

های فرهنگی، اجتماعی و ریزیبرنامه  ها وفرهنگ با جدیت تمام در سیاست

ها و ضد اقتصادی کشور لحاظ و تثبیت گردد. بر همین اساس، باید با آفت

طلبی و دنیاخواهی طلبی و راحتی فرهنگ دفاع مقدس که همانا رفاههاارزش

 .(11)همان، ص ه کرداست، مقابل

 ها در بین نسل جواننهادینه كردن ارزش

ای منبعث از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است های فکری هر جامعهزیرساخت

برای  ،های جامعه دارد. بنابراینیرساختو مقوله فرهنگ رابطه مستقیمی با ز

جامعه ای ابتدا باید از تغییر فرهنگ حاکم بر آن تغییر در حاکمیت هر جامعه

گر دشمنان دین و قرآن و کشورهای سلطه ،شروع گردد که در این برهه از زمان

چه در داخل و چه در خارج برای نیل به تغییر نوع حاکمیت در جامعه، تهاجم 

 .اندطلبانه خود قرار دادههای توسعهرهنگی را سرلوحه سیاستهای فبه نظام

هاست، هر فرد با هویت ملی آن ای بر رویپنجرهها، جا که تاریخ ملتاز آن

 شود. از همینها و دین آشنا میگذراندن دوران تحصیل، با تاریخ و نمادها، اندیشه

ها متحول شده و در قالب فرهنگ و فلسفه ها، انسانروست که در پرتو ارزش
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نند و کحیاتی که به آن معتقدند استحکام روانی، شخصیتی و اجتماعی پیدا می

ترین ابزار انتقال و نگهداری رسند. در این راستا، اصلیمیبه هویت ملی، 

های گذشته را پس از راثهای اعتقادی جامعه، حفظ و پویایی تاریخ و میارزش

 ،دهد و پیداست که در این خصوصتشکیل میپرورش  و آموزشنهاد  ،خانواده

تواند ضمن حفظ و اعتالی فرهنگ، ترین نهاد است که میحیاتیپرورش  و آموزش

سعادت فردی و اجتماعی را نیز فرآهم آورد. با توجه به این نقش حیاتی که برای 

اولین  عنوان بهشود که چرا مراکز آموزشی معلوم می ،مطرح شدپرورش  و آموزش

)بصیرت  گیردرحمانه امپریالیسم فرهنگی قرار میخاکریز، مورد هجوم بی

 .(2282بسیجی، آذر 

ریزی و سازماندهی دارد و امهنیاز به برن ها در جامعهکردن ارزش نهادینه

 شآموز خصوصب ،لیت این مقوله بر عهده کلیه نهادهای فرهنگی در جامعهئومس

ای هباید قدم رواز این ؛کار کلیدی و مبنایی انجام پذیرد است و بایدپرورش  و

اساسی در جهت ارائه الگوهای درست به نسل جوان برداشته شود که بتواند 

 .را جوابگو باشداسالمی های انقالب نیازهای متناسب با ارزش

های خیل ها و فداکاریتاریخ پرافتخار جمهوری اسالمی مشحون از ایثارگری

دفاع از دین  عظیم معلمانی است که در کالس خود درس شهامت و شجاعت و

نیز سر از پانشناخته از حریم نظام مقدس جمهوری آنها را به شاگردان آموختند و 

علمان در اسالمی دفاع کردند و خون پاکشان گواه این مدعا است. امروز نیز م

لیت هدایت نسلی را به عهده دارند که آماج حمالت ئوعرصه و میدانی دیگر مس

های نیز از فهمیده ید که این جبهه و سنگرزهرآگین فرهنگی دشمنان است و با

 .های بلند همت پر شود که راه چاره همین است و بسفهمیده و همت

اه دین باوری، استکبار ستیزی، عشق به میهن، زندگی هدفمند و تالش در ر

ها حاصل زحمات جوانان عزیز ماست. این های گرانبهایسازندگی وطن، سرمایه

 .دلسوز و فداکار است که باید بر این همه همت درود فرستاد فرسای خیل معلمانطاقت

ی ترین نهاد فرهنگی، آموزشی و تربیتعظیم عنوان بهدستگاه تعلیم و تربیت 

کشور رسالت پرورش بالندگی نسل آینده را بر دوش دارد. معلمان فهیم و فکور 
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ا دانایی، ب مولدان اندیشه و عنوان بهو با ظرفیت باالی فکری و فرهنگی خود 

های انقالب اسالمی و تعظیم شعائر دینی و بینش و نگرش ترویج و تعمیق ارزش

 ءهای سیاسی، سعی در ارتقاخط بازیسیاسی اصیل و سالم و بدون گرایش به 

خط مقدم جبهه تعلیم و  عنوان بهسطح آگاهی و فرهنگ جامعه دارند. مدرسه 

 .تربیت و کانون توسعه مرزهای دانایی است

است و های سالم، توانمند و صالح ترین نیاز جامعه وجود انساناساسی»

، زکیهت اءعهده دارند. رسالت انبی یی را برهالیت تربیت چنین انسانئومدارس مس

اکنون بخش عظیمی از این وظیفه بر عهده هاست و همتعلیم و تربیت انسان

ریزی خورد. برنامهمیاد در مدارس رقم معلمان است و سرنوشت بسیاری از افر

)مقام معظم  «قی یک نسل کار بسیار مهمی است.برای تربیت و تحول اخال

 (6رهبری، نگاه 

 انقالب این نسل در واقع از تالش نسل پدیده آورنده انقالب و تداوم دهنده»

مند است. کشور ما هم کشور جوانی است. ما امروز یک مجموعه تا امروز بهره

مت و ثروت بزرگی ط، پرانرژی و پراستعداد داریم و این نععظیم جوان پرنشا

که این نسل گسترده با هویت صحیحی ساخته شود. اولین است، به شرط این

باید به این نسل اعطا شود، عبارت است پرورش  و آموزشچیزی که در مجموعه 

ب در گیری از فضایی که انقالاز امید به آینده و شوق نسبت به بنای آینده و بهره

 ها و بخصوص نسل جوان گذاشته است. اختیار انسان

گیری اشتباه کرد. تربیت هدایت است؛ دمیدن روح نباید با سخت تربیت را

 ریزی برای تربیت و تحولله برنامهئاین مس ...انضباط اخالقی در نسل جوان است

 (6)همان، شماره «قی یک نسل، کار بسیار مهمی است.اخال

های استکباری از تمامی توطئهاسالمی اکنون که دشمنان اسالم و انقالب 

اند، تنها راه مقابله با این انقالب شکوهمند اسالمی را مبارزه ناامید شده  خویش

با فرهنگ و اعتقادات مردم تصور کرده و بیشترین توجه و حمله را به نسل جوان، 

 .است سازان جامعه اسالمی معطوف داشتهاین آینده
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  آثار معنویت در دفاع دریایی

 :خاطرات نگارنده از هشت سال دفاع مقدس

رحمى را به گرچه واژه جنگ مفاهیمى مثل کُشتار، خونریزى، سفاکى و بی

ولى این مفاهیم نه تنها در حماسه دفاع مقدس ما جایگاهى  ،سازدذهن متبادر مى

 هایى از اخالص، ایثار،نان صحنهبلکه بر عکس، رزمندگان اسالم چ ،نداشت

معادالت  ک ازلبى از خود نشان دادند که با هیچطشجاعت، تواضع و شهادت

سایه معنویتى حاصل شد که به  مادى قابل محاسبه نبود. این رشد و کمال در

باط روحى با ائمّه معصومین ارت توکل به خدا و ،تهجد ،راز و نیاز واسطه

  بود.آمده وجود  بهالسالم علیهم

نیز همانند دیگر رزمندگان اسالم،  مهوری اسالمی ایران،نیروی دریایی ارتش ج

ر د های داخلی ودر سایه معنویت حاصله، در نبرد با دشمن بعثی حتی در دل آب

القصر عراق به تکلیف الهی خود عمل نمود، هرچند که معبر وصولی به بندر ام

  .همراه دارده دالور را ب دانست این منطقه بیشترین خطر برای رزمندگانمی

ها و طرح ،گیری از نبوغ نظامیا توکل به درگاه احدیت و با بهرهب 2نداجا

تاخت و در همان متجاوز ای به دشمن گونه واهمهدستورات رزمی بدون هیچ

 هم ریخته های ابتدایی جنگ شالوده وجودی نیروی دریایی دشمن بعثی را بماه

اضمحالل مرکز اقتصادی رژیم بعث راه را برای  و با محاصره کامل دریایی و

  .سرنگونگی آن رژیم فراهم نمود

جنوبی خلیج فارس و  دریغ مالی کشورهای حاشیههای بیاگر نبود حمایت 

حصر شرق و غرب به رهبری استکبار جهانی، دشمن بعثی  و حدپشتیبانی بی

به ادامه جنگ با  چه برسد ،حتی توان مقابله با مشکالت داخلی خود را نداشت

 . جمهوری اسالمی ایران

حاصل معنویت در جنگ دریایی، نماد دیگری هم داشت و آن در جنگ 

. یعنی در زمانی که نشان داد شت سال دفاع مقدس خود رادر ادامه ه هاکشنفت

                                                           
 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران :نداجا.  8
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استکبار جهانی با عاریه دادن هواپیماهای مخصوص عملیات دریایی به رژیم بعث 

 اقتصادی را به اوج خود کشاند، نداجا نیز در راستایعراق نقشه شوم جنگ 

 .ی نمودیرا اجرا مثل عملیات مقابله به خود مأموریت

های سنگین علیه ای رژیم بعث که با بمبدر حمالت هواپیماهای عاریه

ها و محموله همه سرنشین شناور با ، عمالًپذیرفتدفاع صورت میشناورهای بی

  .دیدو یا به شدت آسیب میبه آتش کشیده شده و غرق 

به معنی مقابله به هر  گاههیچ، مثل در حالی بود که عملیات مقابله بهاین 

ها اهدر خوابگ اًهای شناورها که عمدتسرنشین ،قیمتی تلقی نشده و در این راستا

صون از حمالت بوده و تنها م عمالً ،بردندو در محل کنترل کشتی به سر می

 . شدهدف واقع میها مورد محموله

فروردین  13در درگیری با استکبار جهانی در  ،یتمعنوترین نماد این عالی

 که هشت سال تمام در دریا با رزمندگانیکه  هنگامی متبلور شد، 2263سال 

ها آنهای دیکته شده غرب و شرق مقابله و تمامی عملیات ها و مکرها وتمامی حیله

ه ، دشمنی کشدند روروبه با دشمن اصلی خود اًنهایت، را نقش بر آب نموده بودند

ی عاشق هاانگولی ی ،بدون اعالم قبلی به مقابله با نیروی خودی قد برافراشته بود

ه به مصاف با او به پا علم به توانمندی دشمن با زبان روز رغمعلی شهادت، جهاد و

ده ها وارد شانگسنگین که به یحتی با خساراتی  ؛نشدندحاضر  گاههیچ خاسته و

 .ان را ترک و تا آخرین لحظه به مقابله ادامه دادندگ، محل خدمت در یبود

 منابع

ر اکب، به کوشش علی(ن همایش پیام ایثارمجموعه مقاالت نخستی) پیام ایثار .7

 2282زمستان  ،ازغندی

شهر اندیشه، با همکاری شورای  انتشارات ،داران نورطالیهتیموری، احمد،  .1

 .همداناستان ایثارگران ستاد  تحقیقات و

های لح، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشسخار، ستاد کل نیروهای مدوران افت .2

 .دفاع مقدس

 .2280، شماره 26/1/2281، (ویژه نامه بسیج و دفاع مقدس)سرو  .1
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 .2232 -2262تهران  ، وزارت ارشاد،()ره(مجموعه رهنمودهای امام) نور صحیفه .0

تشارات ، انتاریخ دفاع مقدس(، 2281منصوری الریجانی، اسماعیل ) .6

 .()عالرضاخادم

، هاو نقش آن در درونی كردن ارزش پذیریجامعه(، 2282مظفر، حسین ) .3

 .مهر 2شماره ،ماهنامه تربیت

 .121، شماره21پرورش، سال وماهنامه نگاه، وزارت آموزش .8

 .122، شماره21رورش، سال پوآموزشماهنامه نگاه، وزارت  .3

، 2، جلد عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس(، 2281نقی زاده، اکبر، علی ) .21

 .باورهای دینی و امدادهای غیبی، انتشارات مرکز تحقیقات اسالمی

، 1، جلد عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس(، 2281نقی زاده، اکبر، علی ) .22

 .تحقیقات اسالمی های اسالمی، انتشارات مرکزارزش

 ، اردیبهشت ماه12، سال 5ماهنامه رشد معلم (، 2281نورفر، عباس ) .21

 برگزار کننده مؤسسه «معلم، دانش آموز، شهادت و فردا»مقاالت همایش اسوه  .22

 .، مشهد مقدس2281)ع(، فرهنگی آموزشی امام حسین
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  دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایرانیروی های کلی نفعالیت

  روزه از خرمشهر 64عملیات دفاع 

در روزهای آغازین تجاوز زمینی و هوایی رژیم بعثی، تنها مدافعین شهر 

دژ  202گردانهایی از تکاوران پایگاه دریایی خرمشهر، خرمشهر متشکل از گروه

زمان یافته رزمندگان بسیجی و مردمی بودند که در مقابل حمله ساخرمشهر، 

های پارتیزانی و صدامیان، با جانبازی و رشادت فراوان و با انجام عملیات

و گمرک خرمشهر از ورود  بهای غرهای کماندویی در پل نو، نخلستانضدحمله

 نمودند.ن به شهر جلوگیری میامتجاوز

امی از با تجاوز دشمن، گردان یکم تکاوران و همافران دریایی اعز زمانهم 

جهت کمک به تکاوران خرمشهر در پایگاه  2/3/2203 نیز در بامداد مورخ بوشهر

مستقر گردیدند. این گردان با کمک سایر نیروهای مستقر در  ،دریایی خرمشهر

شمن، با اجرای چندین عملیات محورهای پیشروی د شناساییخرمشهر پس از 

شروی کردن پیندخیری و کمین توانست نقش مؤثری را در کُأی، پدافندی، تئایذا

 عراق ایفا نماید. متجاوز ارتش 

عراق،  ارتش متجاوز اثر تشدید حمالت و حجم آتش سنگین توپخانه رب

ه به اتفاق دانشجویان دانشکد دریایینیروی ولیکن تکاوران  ؛خرمشهر محاصره شد

و نیروهای مردمی و بسیجی با تجهیزات دژ خرمشهر  202گردان ،افسری نزاجا

روز  21مدت ه آفرینی بتوانستند تا آخرین نفس با حماسه خودسبک و نامناسب 

 دسته کارون بروی رودخانه . زمانی که شهر و پل ایددر مقابل دشمن مقاومت نم

 تدویسموفق شدند تعداد نیروی دریایی افتاد، تکاوران  عراقینیروهای متجاوز 
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 قایق از اسارت وسیله بهرا  خرمشهر کف بسیجی و مردم بر ندگان جاننفر از رزم

طلبانه رزمندگان ایرانی آفرین و شهادتهای غروردشمن نجات دهند. عملیات

شکست راهبرد  روزه خرمشهر ناکام گذاشته و یکدشمن را در تحقق طرح اشغال 

 .دشمن را فراهم آورد
 

 
 خرمشهر –نقشه جغرافیایی آبادان 

 7نبرد كافكا

 عملیات اشكان 

انداز با رعایت کلیه نکات های موشکفروند از ناوچه سه 3/8/2203در مورخ 

های خودی گاهرگاه بوشهر خارج و در اطراف کمیناز لنگ حفاظتیایمنی و 

در  21/8/2203 مورخ ،12:11های نوروز و ابوذر( مستقر و سپس در ساعت )چاه

طرف  بهها از کمینگاه خارج و ی نامساعد و دید کم، یگانشرایط وضعیت جوّ

                                                           
لله های نفتی البکر و العمیه عبور نموده و به خورعبدارانی است که از بین ترمینال: آبراه  قابل کشتیکافکا. 8

 پیوندد.  می ،القصرعراق استکه ورودی به بندر ام



 02/  رانیا یاسالم یجمهور ارتش ییایدر یروین یکل یهاتیفعال

 

 21/8/2203مورخ ، 10:10در ساعت  SHسکوهای دشمن حرکت نمودند. بالگرد 

 مورخ 13:11بانی و تصحیح تیر، در ساعت دید مأموریتاز بوشهر پرواز با 

بمباران  و پس از بررسی هوایی، عملیات در منطقه حاضر گردید 21/8/2203

ای هدر سکوها شروع گردید. نیروهای عراقی مستقر سکوهای دشمن توسط ناوچه

البکر و االمیه غافلگیر شده و درخواست کمک نموده که بالفاصله در ساعت 

 ییک فروند هواپیمای میگ دشمن در منطقه مشاهده که توسط ناوچه، 16:21

خاتمه  13:01آمیز بمباران در ساعت عملیات موفقیت پیکان سرنگون گردید.

 نمودند. های مادر مراجعتها سالم به پایگاهو یگان یافت
 خسارات وارده بر دشمن

 .هواپیمای میگ دشمن سرنگونی یک فروند الف(

  .تخریب بخشی از سکوی البکر و االمیه ب(

 .شدن تعدادی از نیروهای دشمن مستقر در سکوهاکشته و زخمی ج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملیات شهید صفری 

انهدام کامل  منظور بهاین عملیات در راستای تکمیل عملیات اشکان 

ریزی هپایهای عملیات ویژه های نفتی البکر و االمیه عراق با استفاده از تیمسکو

فجره و تکاوران را به کش الوان مواد منیدک 22/8/2203 و اجرا گردید. در مورخ



 / دریاساالر 01

 

ری تیم گی)اردشیر( ترابری نموده، سپس ناوچه پیکان پس از تحویل سکوی ابوذر

از سکوی ابوذر  21/8/2203 کش در مورخجره از یدکمواد منفعملیات ویژه و 

های عملیات ویژه و مواد و تیمنمود ی البکر و سپس االمیه حرکت سکوطرف به

 نماید. منفجره را تخلیه می

اقدام به نصب و  20/8/2203 مورخ 11:11های عملیات ویژه تا ساعت تیم

های ناوچه 20/8/2203مورخ  12:11جاسازی مهمات تخریبی نموده و در ساعت 

لیه ی دشمن تخگذاران( را از دو سکوجز فیوز)بهای عملیاتیپیکان و گردونه، تیم

از   SHفیوزگذاران نیز توسط دو فروند بالگرد 26/8/2203 نمایند. در مورخمی

میه عزیمت نمودند، سکوهای البکر و االبوشهر  طرف بهسکوهای دشمن تخلیه و 

 گردند.منفجر می13:11و  18:23به ترتیب در ساعت 

 .تخریب بخشی از سکوی البکر و االمیهخسارات وارده بر دشمن: 

  

 

 عملیات مروارید 

 0و در روزهایگردید شروع  16/8/2203مقدمات عملیات مروارید از تاریخ 

با پشتیبانی هوایی تیزپروازان نیروی هوایی ارتش  2203ماه آذر هفتم و 6و 

 اجرا گردید.جمهوری اسالمی ایران 
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)مستقر در بندر بوشهر( تا محل  112بتاً زیاد نیروی رزمی نس هدلیل فاصله ب 

طریق دریا و ساحل برای واحدهای  عملیات و عدم امکان پشتیبانی نزدیک از

کامل و با پوشش پشتیبانی  یاعزامی، ضرورت داشت اجرای عملیات در اختفا

کش، بالگرد انداز، یدکرهای موشک)شناو های اعزامیهوایی انجام گیرد و یگان

، کامل سکوت رادیویی و الکترونیکی بایست با رعایتهای عملیات ویژه( میو یگان

 نمایند.خود را به سکوها نزدیک 

 
 

 نحوه اجرای عملیات مروارید 

کش دلیر کحمل نفرات تیم عملیات ویژه، آذوقه، مهمات و سالح توسط ید -

 ؛2203/ 1/3 سکوهای خودی در مورخخارک به سمت  از جزیره

 بانی( و تجسس و نجات از مورخید)د زنیگشت مأموریتبه  SHاعزام بالگرد  -

 ؛8/3/2203لغایت  0/3/2203

 0/3/2203گرز در مورخ  بمباران سکوهای البکر و االمیه توسط ناوچه -

 ؛(12:11ساعت )

 ؛بینی شدهپیشهای در کمینگاه 6/3/2203های خودی در تاریخ استقرار ناوچه -



 / دریاساالر 01

 

و پیاده 6/3/2203 در مورخAB های عملیات ویژه توسط بالگردهایاعزام تیم -

 ؛در سکوی دشمنآنها نمودن 

 ؛سکوی البکر و االمیه طرف بهعزیمت ناوچه پیکان  -

روی سکوهای دشمن و اجرای عملیات  های عملیات ویژه براستقرار تیم -

  مورخ ،11:21لغایت  20:23ساعت غافلگیری و درگیری با نیروهای عراقی از 

   ؛و تخلیه نفرات خودی و اسرا به ناوچه پیکان 6/3/2203

هدام یک فروند شناور دشمن درگیری ناوچه پیکان با شناورهای دشمن و ان -

در ( و 2203 ماهآذر ششم) 11:21 در ساعتآنها  زدن به یکی از و صدمه

 ؛(2203 ماهآذرهفتم ) 16:20 ساعت

ها آندرگیری ناوچه پیکان با دو فروند هواپیمای میگ و انهدام یک فروند از  -

 ؛13:10در ساعت 

و  13:21فروند شناور دشمن در ساعت  چهارمشاهده دو فروند میگ و  -

 ؛پیکان درخواست پوشش هوایی توسط ناوچه

که  رگیری هوایی و دریایی شروع گردیدد 2با حضور پرقدرت تیزپروازان نهاجا -

های خودی و مشخص نمودن عملیات توسط ناوچه کنترل منطقهبه با توجه 

فروند از شناورهای سطحی دشمن توسط هواپیماهای  سهاهداف دریایی، 

 هایت)ساع شوندمنهدم می ارتش جمهوری اسالمی ایران نیروی هوایی

 .(باشدمی 22:26 و 13:11 ،18:20های دشمن انهدام ناوچه

ر و به منجر به غرق شدن یک فروند نیروای ناوچه پیکان کدرگیری توپخانه -

 روب دشمن گردید.  یک فروند مین

بودن  ش پاکدرگیری خاتمه یافته و گزار 3/3/2203 مورخ 21:11در ساعت  -

 لیکن در ؛گرددمنطقه عملیات از نیروهای دشمن به ناوچه پیکان اعالم می

پایگاه مادر، در ساعت سوی  بهشدن ناوچه پیکان از سکو و حرکت  حین جدا

های سکوی شدن از بین پایهبا خارج ی عراقییک فروند ناوچه اوزا، 21:13

                                                           
 ارتش جمهوری اسالمی ایران یهوای ینیرو :نهاجا.  8



 00/  رانیا یاسالم یجمهور ارتش ییایدر یروین یکل یهاتیفعال

 

سمت ناوچه پیکان، ناوچه را مورد اصابت ه فروند موشک ب سهاالمیه و شلیک 

 .دهدمیقرار 

های فالخن و جوشن انهدام دو فروند دیگر از شناورهای دشمن با حضور ناوچه -

  .(21:03ساعت در ) سازی منطقهنهاجا و پاکو هواپیماهای 

مطهر و پیکر ه ناوچنفر از کارکنان  شانزده اجرای عملیات تجسس و نجات -

  .شودمی رفتهاز آب گ هم پیکان شهید ناوچه دو

 عراقیدو کشته جسد ضمن  در ؛از قوای عراقی به اسارت گرفتن هفده نفر -

 .شودمی رفتهاز آب گ هم

 

 
 

 عملیات مروارید نتایج حاصله از 

های شدن مابقی یگان اصلی نیروی دریایی عراق و محبوس انهدام هسته -

 .القصر و بصرهدشمن در ام

 .میه و انهدام آننفتی البکر و االهای قطع کامل صادرات نفتی عراق از پایانه -
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ارس و ف استیالی کامل نیروی دریایی ایران تا پایان جنگ تحمیلی بر خلیج -

 .دریای عمان

 .های دریایی جهاننظیر بودن این عملیات در تاریخ جنگبی -

  .تا پایان جنگ تحمیلی مهوری اسالمی ایران،اقتدار و سیادت دریایی ج -

 .های خارجی به جهانیانبازتاب مثبت این عملیات در رسانه -

مین خطوط مواصالتی خودی و بازنگهداشتن خطوط تردد أحفظ و ت -

  .امام کشتیرانی به بندر

  .های بعدیالزم جهت عملیات هایایجاد زمینه -

 خسارات وارده به دشمن:

 ؛فروند پنج        انداز اوزاناوچه موشک -

 ؛فروند یک              کنمین جمع -

 ؛فروند یک                    برنیرو -

 ؛فروند یک ناوچه اژدرافکن             -

 ؛فروند یک              هواپیمای میگ -

 .بخش اعظمی ازسکوهای البکر و االمیهانهدام  -

  و صادرات نفت هاشكنفت، جنگ هااسكورت كاروان

امّا ماجرای حفاظت  ،دانندها میپیكان را در عملیات مروارید خیلیحاال ماجرای ناوچه »

دانند، آن زمانی كه اقتصاد ما بسته به صادرات نفت ها نمیتجاری را خیلی هایكشتیاز 

گاه بود كه نیروی دریایی تا صادرات نفت ما را قطع كند، آنبود، دشمن درصدد بود 

 «جوهره خود را نشان داد.

  2283بیانات فرماندهی معظم کل قوا در آذرماه از 

  اسكورت كاروان 

خرمشهر غیر قابل استفاده با شروع جنگ تحمیلی، اروندرود مسدود و بندر 

 هگردید. ظرفیت پذیرش بندر شهید باهنر و بندر بوشهر پاسخگوی نیاز کشور نبود

 برداری نرسیده بود. و بندر شهید رجایی نیز به بهره
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تنها بندر تجاری کشور با قابلیت پهلوگیری  )ره(در این ایام، بندر امام خمینی

مناسب جهت تخلیه و بارگیری بود. این تعداد زیادی کشتی تجاری دارای امکانات 

ی معرض حمالت هوای بندر به دلیل نزدیکی به خاک دشمن بعثی، از ابتدای جنگ در

 غیر نظامی که هایکشتیند به کردمیر داشت و هواپیماهای دشمن سعی دشمن قرا

یا خروج از این بندر را داشتند، حمله کرده که با پدافند ناوهای اسکورت  قصد ورود

ابتدا در  تجاری هایکشتیگردیدند. یروی دریایی ارتش در خورموسی مواجه مین

اهنر، ب شدن اسکله در بندر شهید مستقر شده و پس از خالی بندر عباسلنگرگاه 

ور ند. با توجه به نیاز شدید کشگرفتمیهای مربوطه پهلو برای تخلیه کاال به اسکله

انواع کاالها برای رفع نیاز روزمره جامعه، مواد در آن مقطع به واردات، حجم زیادی از 

های پشتیبانی جبهه، پس از مدت کوتاهی تعداد اولیه کارخانجات و نیازمندی

 به شدت افزایش یافته و گاهی اوقات بندر عباسمنتظر نوبت در لنگرگاه  هایکشتی

ای دولت ه برها در لنگرگارسید. انتظار طوالنی مدت کشتیبه صد فروند میآنها تعداد 

الملل زیرا برابر قوانین بین ؛در برداشتهزینه بسیار زیادی را  ،جمهوری اسالمی ایران

شد. یها از طریق دولت ایران پرداخت مدریایی، بایستی خسارت دیرکرد به کشتی

که  ماهشهربندر امام و همچنین بندر  الزم بود از امکانات بسیار خوب ،در نتیجه

تجاری و  هایکشتیدر انتهای خورموسی قرار داشتند جهت تخلیه و بارگیری 

دشمن بعثی سعی داشت با حمله به  ،استفاده شود. از سوی دیگر کشنفت

ند، صدور نفت از این جزیره کردمیکه به جزیره خارک تردد  کشنفت هایکشتی

دولت جمهوری اسالمی ایران را در امر  ،را دچار اختالل کرده و به این ترتیب

  د.جنگ با مشکل مواجه نمای اداره

هه و جب پشتیبانی از منظور به، روان شناورهای تجاری و نفتکشاسکورت کا

مردم و رزمندگان مناطق  های مورد نیاز زندگی روزمرهجنگ و انتقال امن محموله

با ها و دستورات رزمی و ور کار قرار گرفت و با تدوین طرح، در دستعملیاتی

بندر امام اسکورت  طرف بههای یادشده ، کاروانپشتیبانی نیروی زمینی و هوایی

 . هدایت گردیدند ربطذیشده و پس از تخلیه بار به مبادی 

 .باشدمیدهنده مسیر اسکورت و اهداف و نتایج حاصله  شکل زیر نشان 
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  و صادرات نفت هاكشنفتجنگ 

   تحمیلی جنگ در نفت سیاسی اقتصاد جایگاه   

 جهان کشورهای بین در جنگ ترینمهم شک بدون که عراق و ایران جنگ

 تجاوز با 2203 شهریورماه 22 در مختلف دالیل و عوامل از بستری در ،بود سوم

 که شد آغاز شرایطی در جنگ این .شد آغاز ایران به مرزهای عراق نظامی

 نفتی درآمدهای به متکی شدت به اسالمی انقالباز  پیش تا که ایران اقتصاد

 کاهش نیز و خودکفایی در جهت اقداماتی و هابرنامه اجرای آستانه در بود،

 شروع با اما ،قرار داشت کشور اقتصاد در تحول ایجاد برای نفت به وابستگی

  .یافت ایران افزایش اقتصاد در آن از حاصل درآمدهای و نفت نقش دوباره جنگ،

 متقابل جنگ آثار .است جنگ دوران در موضوعات ترینمهم از یکی اقتصاد

نابودی  و انهدام دشمن هایشتال از یکی همواره .است مشهودخوبی  به اقتصاد و

 وادار را او طریق این از تا ،است مقابل طرف اقتصادی هایظرفیت و هازیرساخت



 03/  رانیا یاسالم یجمهور ارتش ییایدر یروین یکل یهاتیفعال

 

 این از و است متکی نفتی درآمدهای بر شدت به ایران اقتصاد .نمایند به تسلیم

 .است پذیرآسیب به شدت جهت

 طریق نظامی از که فهمید وقتی دشمن عراق، و ایران جنگ طول در 

 ایران اقتصادی هایظرفیت به زدن ضربه فکر به ،کند مغلوب را ایران تواندنمی

 شروع آغاز همان از دشمن نفت، به کشور اقتصادی وابستگی به توجه با افتاد و

 که ایران یدرآمد منبع تنها به تا ،نمودحمله  ایران نفتی به تأسیسات حمله

 بزند. آسیب بود، مردم ضروری مایحتاج و جنگ جبهه و نیازهای کننده تأمین

 ایران توانندنمی دریافتند آن جهانیو ای همنطق حامیان و عراق آنکه از پس

 نفتی توان به آسیب واردکردن بر بدهند، شکست نظامی طریق از را اسالمی

 ریزیبرنامه هماهنگ و فشارهای با و طریق این از شاید تا شدند متمرکز ایران

 آورند. ستوه به را ایران شده،

 تاریخ گذر در ایران ملی امنیت در نفت نقش  

 از خیزنفت کشورهای برای ،است آن زاییده امروز تمدن که صنعت این رشد

 صنعتی هیچ هرگز .است بوده همراه ایعدیده هایچالش با ایران همواره جمله

 روابط پیچیدگی موجب و نبوده ثرؤم اندازه بدین دنیا اقتصاد نفت در صنعت مانند

 روابط نفتی، منافع امروز دنیای در زیادی حد تا که تا جایی ،است نشده هادولت

 اصلی و اساسی کلید مشخص طور به نفت .داده است قرار تأثیر تحت را المللبین

 موقعیت ایران، درخصوص .است خیزنفتکشورهای  اجتماعی و اقتصادی توسعه

 طول در را استعماری یهاقدرت انرژی، توجه فراوان ذخایر وجود و الجیشیسوق

 طول در همواره ایران ملی امنیت ،عبارتی به .است کرده معطوف خود به تاریخ

 .است شده تهدید واقع مورد نفتی فراوان منابع و ذخایر دلیل به تاریخ

 مستقیمغیر یا مستقیم مداخله طریق از تاریخ طول در خارجی یهاقدرت

 سرنگون و درباری فساد تقویت و ایجاد نظامی، و اقتصادی زندگی سیاسی، در

 .اندکرده وارد خدشه ایران ملی امنیت به کودتا، طریق ها ازحکومت کردن

 مثل بزرگی یهاقدرت سیاسی هایبازیو  رقابت صحنه بارها ایران 

 سعی کشورها این از هریک بوده و نفت مسئله سر بر انگلیس و روسیه ،آمریکا
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 همان به و کسب کنند را امتیازاتی خود نشاندگاندست واسطه به اندداشته

 از موارد ایپاره در و یابند دست امتیازاتی به رقیب یهاقدرت نگذارند اندازه

 .اندرسیده توافق به هم با نیز

 این بر گواهی تقسیم ایران درباره انگلیس و روس بین 2313 سال توافق 

 جنوب شامل و شمال در را ایران نفتی مناطق دقیقاً 2313 قرارداد .مدعاست

 ایران نفتی منابع بر انگلیس و روس انحصار قرارداد این واقعی معنای و شدمی

 (.01: 2233)آبراهامیان،  بود

 اشغال ،گرددمیرب ایران ملی امنیت و نفت رابطه به که مواردی دیگر از

 در ایعمده نقش ایران نفتی تأسیسات حفظ هک بود دوم جهانی جنگ در ایران

 و قراردادها .بود ثرؤم بسیار متفقین پیروزی در و داشت این تهاجم

 انجام ایران نفت موضوع با رابطه در که دارد وجود دیگری نیز هایکنوانسیون

 ایران سیاسی و اقتصادی ملی، امنیت تهدیدی برای خود نوبه به که اندشده

 نفتی قرارداد الدوله،وثوق و 2کاکس 2323 قرارداد مانند ،شوندمی محسوب

 .نیست مجال اینجا درآنها  ذکر که غیره و دارسی

 جدی طور به نفت ربه خاط ایران ملی امنیت شد باعث که مواردی دیگر از 

 نمایند، آشکار دخالت کشور داخلی عرصه در خارجی هایقدرت و تهدید شود

 محمد دکتر توسط نفت صنعت شدن ملی پی در .بود 2221 مرداد 18 کودتای 

 متضرر را خود که انگلیس و آمریکا ایران، نفت از اجانب شدن دست قطع و مصدق

 ساقط از را مصدق دکتر حکومت کودتا یک طی مخلوع، برگرداندن شاه با دیدندمی

 .(201 همان:) آورندمی کار سر بر بودآنها  امر که مطیع را شخصی و کنندمی

 گسترده نظامی تجاوز ایران، ملی امنیت و نفت با رابطه در مورد آخرین

 جداکردنآنها  هایانگیزه از یکی که بود اسالمی ایران به بعثی عراق رژیم

 عراق برای منطقه این اشغال .بود ایران از نفتی فراوان ذخایر وجود با خوزستان

 :برداشت در را فایده چندین

                                                           
  8531. سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلیس در سال  8
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 زیادی میزان به را خود دریایی مرز توانستمی خوزستان اشغال با عراق  -2

  .بخشد وسعت فارس خلیج درراحتی  به را خود نفوذ دهد و گسترش

 اشغال و بود نفتی عظیم معادن خوزستان دارای خیزحاصل منطقه  -1 

 اینکه ضمن ؛شدمی بازار نفت در عراق شدید نفوذ باعث سرزمینی چنین

 .باشد همراه داشته به را ایران انقالبی پای نو نظام سرنگونی زمینه توانستمی

 انرژی منبع یک عنوان به نفت اهمیت افزایش زمان از کلی، طور به پس 

 رابطه نفت با همواره ایران ملی امنیت ،المللبین اقتصاد و زندگی مهم در

 ایران به نگاه در را سیاستمداران دیدگاه از بخشی و همیشه داشته مستقیم

 .دادمی ایران تشکیل نفتی منابع و نفت مسئله

 ایران سیاسی اقتصاد و نفت  

 و اقتصادی کننده تعیین عامل یک عنوان به تنها نه نفت امروز جهان در

 ،واقع در .است مطرح نیز امنیتی و سیاسی عامل یک عنوان به بلکه ،صنعتی

 رشد .آیدمی شمار به ملی امنیت تأمین در جهت اساسی فاکتور یک نفت

 .باشدمی انرژی و سرمایه عامل دو وری ازبهره و برخورداری مستلزم اقتصادی

 است انرژی از مستلزم برخورداری اقتصادی رشد و اقتصادی رشد مستلزم رفاه

 (. 11: 2230)ذوقی، 

 تریناصلی عنوانبه ایران ازجمله خیزنفت کشورهای در نفت از برداریبهره

 تأثیر این میزان تعیین. گذاردمیتأثیر  کشورها این اقتصاد بر درآمد ایجاد منبع

 است نفت به خیزنفت کشورهای وابستگی میزان دهنده نشان واقع در

 (. 212: 2232)خلعتبری، 

 سویی از ایران در .دارد و داشته قرار نفت پایه بر عمده طور به ایران اقتصاد

 رشد و ساخته متحول را کشور اقتصاد و زندگی انرژی، منبع یک عنوان بهنفت 

 در پیشرفت و ترقی موجب دیگر سوی از و شد باعث را توسعه اقتصادی و

 نفت فروش از حاصل عواید .است شده اجتماعی اقتصادی و شئون تمامی

 .است داده تشکیل را ایران درآمدهای دولت از مهمی بخش همواره
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 اولیه ماده کننده تأمین و دائمی و ارزان سوخت نندهتأمین ک عنوان به نفت 

 نقش .توجه نیست قابل هنوز آن مالی نقش با مقایسه در پتروشیمی صنایع

 نفت ایران صنعت .است بوده آن مالی نقش همواره ایران اقتصاد در نفت اساسی

  .است بوده کشور ارز تأمین نیز آن و داشته اساسی کارکرد یک تنها

 تا آمدوجود  به خام نفت صدور و استخراج اکتشاف، برای های عظیمدستگاه

 ساختار کل در خام نفت صدور .بپردازد دولت درآمد برای کسب به صرفاً

 ایران اقتصاد شدن محصولی تک به یافت که اهمیتی چنان ایران اقتصادی

 سپس و استخراج افزایش اثر ربنفت  فروش از حاصل درآمدتدریج  به .انجامید

 اقتصادی دیگر هایآن، بخش با مقایسه در اما ؛یافت رشد آن قیمت افزایش

 .(21: پیشین ذوقی،) شدند متکی واردات به و بازماندند واقعی رشد از کشور

 لیتیکیژئوپ پذیریآسیب عامل ترینمهم نفت قدرتمند، کشورهای منظر از

 آن روی بر ایران، به رساندن آسیب برای را خود هایسیاستاینرو  از ایران است؛

 آمریکا سوی از که ایران گاز و نفت صنایع درباره داماتو تحریم .اندکردهمتمرکز 

 .است مسئله این بیانگر ،شده بود اعمال

 تحمیلی جنگ جریان در نفت تحوالت  

 فرانسه معروف سیاسی مرد 2 کلمانسو جنگ، در نفت اهمیت و نقش درباره

    .«است خون قطره یک ارزش با مساوی نفت قطره یک ارزش»: گفته صریحاً

 (2:2213لسانی، )

ن لرد  پیروزی به متفقین» :گویدمی انگلیسی مشهور سیاستمدار 1کرز

 عواملی از یکی نفت (2:پیشین )لسانی،.«نفت وجود واسطه  به مگر اندنرسیده

 در محرک نیروی و انرژی ماده، این .است کرده روورا زیر جدید تمدن که است

 بر تأکید برای .است بوده جنگ در نیرو ترینو قاطع نقل و حمل، صنعت خانه،

 کمبود اول جهانی جنگ در که یادآور شد باید جنگ در ماده این اهمیت

وزیر نخست) ژرژ کلمانس لذا ؛کردمی تهدید شکست به را فرانسه سوخت،

                                                           
1 .Georges Benjamin Clemenceau 

2 .George Curzon 
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جمهور رئیس) 2ویلسون به تلگراف یک ضمن 2323 دسامبر 20 در (فرانسه

 به را ما و آوردمی در پا از سریعاً را ما ارتش سوخت : کمبودکرد اعالم( آمریکا

الزم  متفقین شکست از جلوگیری برای ...کشاندمی ناپذیراجتناب صلح یکسوی 

 ،است مؤثر فردا یهاجنگ در خون اندازه به که الزم را سوخت فرانسه که است

 رابطه نوعی به کلمانسو جمله این .(00: 2203)بهادر،  باشد اختیار داشته در

 .دارد ایران عراق و جنگ با مستقیم

 درآمدهای به شدت به که کشور ،2203 بهمن در اسالمی انقالب وقوع با

 اقتصاد در تحول ایجاد برای را نفت به وابستگی کاهش بود، متکی شده نفتی

 شد باعث جنگ اما ؛داد قرار کشور جدید سیاسی کار نظام دستور در کشور

 در ایران نفتی اقتصاد .باشد داشته کشور اقتصاد در را محوری نقش نفت دوباره

 نوسانات آن دالیل عمده از که ،داشت فرودهای زیادی و فراز تحمیلی جنگ

 هایزیرساخت از بسیاری دیدن نفت، آسیب صدور و تولید نوسانات نفت، قیمت

 اعمال بودند، عراق حامی که اوپک اعضای هایسیاست نفت، حوزه به مربوط

 .برد نامتوان میرا  هاشکنفت جنگ ،نهایت در و ایمنطقه هایتقدر نفوذ

 ،اسالمی انقالب از بعد ایران اقتصادی و سیاسی نابسامان وضعیت به توجه با

 ند،دادمی قرار توجه مورد را ایران نفت سیاسی کامالً نگرشی با کشور دشمنان

 در ناتوانی و کشور قدرت اضمحالل نفت بدون اقتصاد ایران دانستندمی که چرا

 .دارد پی در را مردم مایحتاج تأمین

 برای عاملی اینکه بر عالوه نفتی درآمدهای ساله، هشت جنگ طول در

 نیاز مورد کاالهای واردات برای کشور ارز تأمین و جنگ نیازهایجامعه،  تأمین

 همان از دشمن که چرا ؛بود کشور امنیت برای تهدیدی اندازه نیز همان به بود،

 اقتصادی گرشاه قطع منظور به ایران نفتی بمباران تأسیسات به شروع اول روز

 .بود ایران کرده مالی اصلی کننده تأمین و

                                                           
1 .Woodrow Wilson 
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 و نفت صدور در خلل هرگونه نفت، صنعت به ایران اقتصادء اتکا به توجه با

 چرا .است داشته پی در ایران اقتصاد برای را تبعاتی نفت قیمت افزایش ایکاهش 

 ،بنابراین .شودمی تأمین نفتی درآمدهای از دولت درآمد از ایبخش عمده که

 طریق، این از ودهد می کاهش شدت به را دولت نفت درآمدهای قیمت کاهش

 تأمین نفتی درآمدهای محل از مستقیم طور به را که عمرانی هایپروژه اعتبار

 .گیردمی قرار الشعاعتحت ،شوندمی

 پذیرفته اصلی اقتصادی، مسائل از سیاسی مسائل تأثیرپذیری ،کلی طور به

 به که ایران چون کشوری در موضوع این .است سوم جهان در کشورهای شده

 و دهدمی تشکیل نفت را آن صادرات اعظم بخش و است متکی نفت درآمد

 ارتباط در نفت با نوعی به مستقیم غیر طور هم به آن نفتیغیر صادرات حتی

 .است برخوردار ایویژه اهمیت از است،

 تحمیلی جنگ دوره در ایران نفت صادرات و تولید وضعیت  

توان می زمانی برهه سه قالب در را نفت به مربوط مسائل فرود و فراز 

 :کرد بندیتقسیم

 7631 تا 7689 :اول دوره

 نصف به تقریباً آن از قبل سال به نسبت ایران نفت تولید ،2203 سال در

 درحدود ایران نفت روزانه تولید متوسط طور به سال در این .یافت کاهش

 در بشکه هزار 331 به سال این در ایران صادرات نفت و بود بشکه 2136111

 رد دالر بودامیلی 6.22حدود  03سال در  ایران نفتی درآمدهای .بود رسیده روز

 .(16:  2238 عراق، و ایران روزشمار جنگ)

 روزانه به و داشت کاهش هم باز ایران نفت تولید ،2261 در سال

 بشکه هزار 332 حدوددر روزانه سال این ایران در و رسید بشکه 2112111

 میلیارد  1.21حدود دریز ناین سال  در ایران نفتی درآمدهای .کرد صادر نفت

 .(2232 مهردوم شانا :  سایت) بود دالر

 با دشمن ،جنگ هایجبهه در .بود ایران برای دشواری دوره ،دوره این

 تیررس در و آبادان جزیرهشبه محاصره خرمشهر، بندر استراتژیک اشغال
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 وارد اسالمی ایران بر سنگینی فشار کشور، جنوبی و خیزنفت شهرهای قراردادن

 درآمدهای جهانی، بازارهای در نفت قیمت بودنباال وجود با ،دوره این در. نمود

 این خصوصیات جمله از. یافت کاهش صادرات نفت کاهش دلیل به ایران نفتی

 از کمتر و نفت پایین صادرات تولید و نفت، قیمت بودنالبا بهتوان می دوره

 این که ،کرد مشتریان اشاره سوی از ایران نفت خرید عدم و کشور ظرفیت

 در به دلیل تعهداتش به عمل برای ایران توان به اعتمادیبی از عمدتاً مسائل

ایران،  بر یالمللبین و سیاسی فشارهای ش،نفتی تأسیسات بودن خطر معرض

 .گرفتمی تئنش شغربی متحدان و آمریکا سوی از ایران اقتصادی تحریم

 بر را اول دوره در ایران نفتی درآمدهای و صادرات تولید، میزان زیر جدول

 :(31: 2281،مفید) دهدمی نشان روزانه آمار اساس
  

 
 

توان می بود، پایین دوره این در نفتی درآمدهای و صادرات چرا اینکه درباره

 به حاضر بودند، عراق طرفدار جنگ در که نفتی مشتریان از دسته آن اوالً :گفت

 بستن تئجر نیز بودند طرفبی که دیگر دسته دوم و نبودند ایران از نفت خرید

 تصور زیرا ؛نداشتند را ماهه نُه مدت بلند یا ماهه مدت سه میان قراردادهای

 یا ،کند سقوط ایران سیاسی نظام است آن ممکن هر فشارها تحت که ندکردمی

 اختیار در صادرات برای نفتی این کشور ایران، خیزنفت مناطق اشغال با اینکه

 .باشد نداشته

   7637 - 7638  :دوم دوره

 از مناطق وسیعی داد انجام ایران که هاییتعملیا با دوره این در

 از آزاد گردید، ،بود شده اشغال 2203 سال در اسالمی که ایران هایسرزمین
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 از کشور اقتصادی مراکز از مهمی بخش که شد باعث خرمشهر آزادسازی جمله

 افزایش و نفت افزایش صادرات نیز نفتی حوزه در و یابند رهایی دشمن تیررس

 هایصشاخ برخی از در نسبی بهبودی باعث نفت فروش از حاصل درآمدهای

 .شد قبل سال دو به نسبت کشور اقتصادی

 را جنگ دوم دوره در نفتی درآمدهای و صادرات تولید، یندآفر زیر جدول

 :(33 :همان) دهدنشان  می

 
 اما ؛یافت افزایش 2261 و 2262 سال در ایران نفت تولید، باال جدول طبق

 و 2262 سال در صادرات بحث در .شد مواجه کاهش نسبی با 2262 سال در

 شاهد را صادرات کاهش 2261 و 2262 سال در و صادرات افزایش 2261

 سازیآزاد .کندمیپیدا  افزایش نفتی درآمدهای، 2261 و 2262 سال در .بودیم

 لوله نفت خط قطع و سوریه با اتحاد و سو یک از خیزفتن مناطق و خرمشهر

 نفتی درآمدهای و صادرات افزایش عواملسوی دیگر از  از سوریه توسط عراق

 دورنمای نفت، قیمت کاهش، 2262 سال در .باشندسال می این در ایران

 جنگ و عمومی هایهزینه تأمین پشتوانه اصلی که را کشور نفتی درآمدهای

 کرد. تیره مدت دراز و مدت میان در بود،

 از ایران نفتی صادرات عمده که را خارک نفتی پایانه عراق، 2261سال  در 

 سال در ،خاطر همین به .داد قرار حمله مورد مؤثر طور ، بهگرفتمی صورت آنجا

   .(2231مهر  شانا، سایت) هستیم نفتی درآمدهایو  صادرات کاهش شاهد 2261
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 طریق از اقتصادی و مالی ایجاد فشار و هاکشنفت جنگ ،سال همین در

 شکل حامیانش عراق و توسط ایران نفت فروش و صادرات توقف یا کاهش

 این اما ؛کرد تصرف را فاو بندر مهم عملیات یک طی سال این در ایران .گیردمی

 به  .شد اسالمی ایران علیه جهانی و ایمنطقه اجماعی گیریباعث شکل اقدام

 نفت، تولید افزایش طریق از تا انداخت راه را هاقیمت جنگ عربستان :مثال طور

 از .کند مواجه مشکل با را نفتی ایران درآمدهای و دهد کاهش را نفت قیمت

 مطلوب وضعیت و سال اول دو در اقتصادی رونق توانمی دوره این خصوصیات

 بازارهای در دورهاین  اول نیمه در نفت قیمت بودن باال اقتصادی، هایشاخص

 از حمالت جدیدی دوره اول، سال دو در نفت صادرات و تولید افزایش جهانی،

به  ایران نفت صادرات قطع هدف با ایران یهاکشنفت و نفتی تأسیسات به عراق

 .(2283:36 ،رئوفی و دژپسند) شمرد بر توانمی را هاقیمت جنگ شروع و خارج

 سیاسی مسائل باشد، 2261 سال همان که جنگ دومه مرحل تا ،مجموع در

 ثبات یا گیرد قرار تنگنا در ایران که نشد باعث نفت صنعت بر تأثیر جنگ و نفت

 به 2261 سال از اما ؛بخورد هم به اقتصادی و نظامی، سیاسی زمینه در ایران

 جنگ انداختن راه و عربستان مانند ،از عراق منطقه کشورهای حمایت با بعد

 در کشور ایران، نفتی تأسیسات به حمله و جنگ به آمریکا ورود ،هاقیمت

 .گرفت قرار بحرانی بسیار وضعیتی

 7638 - 7631 :سوم دوره

 قابل زیر جدول در دوره این در ایران نفتی درآمدهای و صادرات تولید، آمار

 :(16: 2288 جلیلوند،) مشاهده است
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 در اما ؛هستیم ایران نفت تولید کاهش شاهد 2260 سال در ،باال جدول طبق

 صادرات، 2260 سال در. یافت افزایش مداوم صورت به ایران بعد تولید هایسال

 به خاطر نیز نفتی درآمدهای همچنین و رسدمی خود ترین حدپایین به ایران نفت

 نفت قیمت کاهش این اصلی علت .یافت سال کاهش این در نفت قیمت کاهش

 فشار سال این در .بود عربستان توسط هاقیمت جنگ تأثیر شد، ذکر قبالً کهچنان

 2260 سال تا جنگ از آغاز زیرا ؛شد وارد کشور بر اقتصادی لحاظ از زیادی

 سال کاهش این در اما ؛بود نفتی درآمدهای سوم یک حدوددر جنگ هایهزینه

 .شودمی برابر هم باتدریج  به جنگ هایهزینه افزایش و نفتی درآمدهای

 با ایران هایدرگیری و هاکشنفت جنگ گیریاوج شاهد، 2266 سال در

 دارد ایران بر شدیدی مالی نظامی، فشارهای افزایش از که حکایت هستیم آمریکا

 وضعیت اقتصادی، شدید رکود .کردمی سخت ایران بسیار برای را جنگ ادامه که

 نفتی، درآمدهای و نفت قیمت شدید اقتصادی، کاهش هایشاخص نندهنگران ک

 با مستقیم درگیری ،هاکشنفت جنگ تشدید و گسترش ی،المللبین فشارهای

 .(36رئوفی:  و دژپسند) باشدمی دوره این خصوصیات از آمریکا

 هم آن تأثیر بالطبع و اقتصادی شدید رکود» :گفت باید دوره این تحلیل در

 جنگ هایهزینه تأمین و نظامی عرصه در هم و کشور داخلی و عرصه عمومی در

 بازارهای در نفت قیمت شدید بسیار کاهش آن دلیل ترینمهمکه ، است مشهود

 کرات به پایانی سال سه طول در نفت، قیمت عامل کاهش بر افزون .بود جهانی

 هایکشتی و ایران نفت حامل یهاکشنفتخارک،  ازجمله ایران نفتی هایپایانه

  .«گرفتمی قرار عراق های ارتشراکت و هاموشک اصابت مورد تجاری

 تحمیلی جنگ در سیاسی سالح یک عنوان به نفت بكارگیری  

 به نفت از استفاده ایران، جهانی و ایمنطقه مخالفان مؤثر اقدامات از یکی

 ابزار را نفت ابتدا که انقالبی نیروهای .بود کشور این علیه یک سالح عنوان

 ناگزیر عراق، تهاجم آغاز با دانستند،می انقالب با مخالفان مقابله برای مؤثری

. بکنند را برداریبهره حداکثر جنگ نیاز مورد تأمین منابع برای ابزار این از شدند

، بود ممکن حد کمترین تا نفت تولید انقالبی کاهش نیروهای شعارهای از یکی
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 سال در ای کهبه گونه نمودند، خود عمله وعد به انقالب پیروزی ابتدای در که

 البته ؛نشد صادر نفتی دوم اسفندماه هنیم در محموله، تک تعدادی بجز ،2203

 2/28به  2203 سال نفت در فروش از حاصل درآمد قبلی، هایفروش به توجه با

  .(202 :2286 زاده،حشمت) رسید دالر میلیارد

 با دشمن ،جنگ هایجبهه در .بود کشور برای سالی دشوار 2203 سال

 تیررس در و آبادان هجزیرشبهه خرمشهر، محاصر استراتژیک بندر اشغال

وارد  کشور بر سنگینی فشار ،و حضور در پای پل کرخه اهواز شهر قراردادن

 نفتی، درآمدهای به کشور وابستگی به توجه با نیز، اقتصادی نظر از .ساختمی

 ترینبزرگ ازجمله نفتی، تأسیسات و مراکز از بعضی به دشمن محدود هحمل

 .داد کاهش شدت به را کشور نفت تولید آبادان، جهان در پاالیشگاه

 پی در مصرف کاهش دلیل به تولید، میزان به مربوط مشکالت بر عالوه

 کاهش 2203 سال در نیز نفت قیمت« انرژی المللیبین آژانس»هایبرنامه

 بهآنها  اعتمادیبی از که خریداران سوی از ایران نفت نشدن خریداری .یافت

 تأسیسات بودن خطر معرض در دلیل به) تعهداتش به عمل برای ایران توان

 2262 سال موفق هایعملیات که تا بود مضاعفی مشکل شد،می ناشی( نفتیش

 ادامه همچنان مستقیم دشمن تیررس از کشور نفتی تأسیسات کردنخارج و

 به  2203سال  در ایران نفتی درآمدهای شد سبب عوامل این مجموع داشت.

 -ایران روزشمار جنگ) برسد دالر میلیارد 6/22 رقم به و یابد کاهش شدت

  .(16 :2238 ،عراق

 فروش و رزم هصحن تحوالت نیز 2261 سال در پیش، هایسال همچون

 مناطق باقی آزادسازی با ،اسالمی ایران .رفتند پیش به پای هم به پا نفت

 و تولید هعرص در و داشت جنگ هایدر جبه را باال دست همچنان اشغالی،

 نفت فروش محل از کشور درآمد و شد تکرار قبل سال توفیقات نیز نفت فروش

 فرسایشی هاینخستین نشانه ،2262 سال در .گذشت دالر میلیارد 0/11 از

 .شد هویدا جنگ شدن
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 آوردن روی و هاکشنفت آغاز جنگ مسکونی، مناطق به جنگ شدن هکشید 

 نفتی درآمدهای .واقعیت بود این مصادیق جمله از ممنوعه هایسالح به عراق

 نشان خود ها ازجبهه وضعیت با محسوسی همراهی قبل، هایسال همچون نیز،

 میلیارد دالر 0/26 حدود به خام نفت فروش محل از کشور درآمد مجموع و داد

تعیین  سالی 2261 سال .بود محسوس رکودی هدهند نشان که کرد پیدا کاهش

 یا نهایی عملیات موعد ظاهر به سال، این در .بود جنگ سرنوشت کننده در

. بود رسیده نددادمی قبل هامدت از را آن نوید کشور که مقامات سازیسرنوشت

 به عراق دسترسی راه فارس خلیج هدهان در عراق فاو استراتژیک بندر تسخیر

 گره تنها نه عملیات این طراحان، تصور بر خالف اما ؛گرفت کشور این از را دریا

 بیش را اوضاع ایران، مخالفان هجبه تر کردنمنسجم با بلکه ،نگشود را جنگ کور

 ساخت. پیچیده پیش از

 ایران با خود 2262 سال هایرایزنی از عراق رژیم حامیان عرب اینکه از پس

 به که زد دست ایعمده برون مرزی عملیات ایران به و نرسیدند اینتیجه به

 عربستان رهبری به کشورها این ،کردمیتهدید  آن اجرای به را عراق مکرر طور

روزشمار ) یافت شهرت هاقیمتبه جنگ  بعدها که شدند وارد جدیدی فاز به

 .(11 :2238 عراق، و ایران جنگ

 دست به عراق فاو بندر تسخیر از پس «اکونومیست میدل ایست» هنوشت به

روزانه  شده تعیین هسهمی اساس بر آن از قبل تا که عربستان ایرانی، نیروهای

 شش به را خود نفت تولید ، ناگهانکردمی تولید نفت بشکه میلیون 20/1

 بازار جاننیمه پیکر بر آبی سرد همچون امر این .رساند روز در بشکه میلیون

 کنندگانو مصرف انرژی یالمللبین آژانس هایسیاست دلیل به که ،بود نفت

 .داشت قرار فشار تحت شدت به غربی

 به ایران نفتی درآمدهای سقوط و فراوان فرودهای و فراز با 2261 سال 

 ایران نفتی درآمدهای شدید کاهش به رغم .رسید پایان به میلیارد دالر 3/21

 از زیرا نمود؛ رخ 2260 سال در (هاقیمت جنگ)تأثیرات اصلی ،2261 سال در

؛ بود نفتی درآمدهای یک سوم حدوددر جنگ هایهزینه سال، این تا جنگ آغاز
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تدریج  به جنگ، هایهزینه افزایش نفتی و درآمدهای کاهش با سال، این در اما

  .(261- 262 :همان زاده،حشمت) شدند برابر هم با دو این

 نفت سالح بکارگیری از اینمونه ،افتاد اتفاق 2260 سال در آنچه واقع در

 به ذیل در موضوع، اهمیت به توجه با ،همین رو از .بود خیزنفت علیه کشوری

 است: شده اشاره ابعاد آن از بعضی

 شتاب ایرانی نیروهای دست به عراق فاو تصرف با که نفت یهاقیمت سقوط

 ،2260 تیرماه در. یافت جدیدی ابعاد گرما فصل آغاز با بود، بیشتری گرفته

 هعرض دلیل به ، گزارش داد  «نفت بازار» نفتی هنشری نقل از به رسالت هروزنام

 لندن بازار در شمال دریای "برنت"خام  نفت قیمت بازار، نیاز بر مازاد نفت انبوه

 (2386)سپتامبر و اوت هایماه تحویل در برای دالر 01/8و  60/8 ایبشکه به

  .است رسیده

ای بشکه به لندن بازار در نیز "بیدُ"نفت خام  قیمت گزارش، این اساس بر

   .(31 :2283 )شمس، کاهش یافت اوت ماه در تحویل برای دالر 30/6

 به را نفت خود از بسیاری مقدار ایران که تک محموله و غیررسمی بازار در

با  که آنجا تا رسید، هم دالر پنج ایبشکه به نفت قیمت فروخت،می شکل این

 این و بدهد خود مشتریان به بود ناگزیر ایران که بسیاری هایتخفیف به توجه

 محموله ارزش کل چهارمیک حدود به نفتی همحمول هر هبیم ههزین واقعیت که

 نفت تولید» :کرد اعالم ایران، وقت کشور وزیر پور،اکبر محتشمیعلی رسید،می

 ( 11همان:  ،روزشمار جنگ) «.ندارد اقتصادی هصرف دیگر

 با آنان به زیاد هایتخفیف دادن یا ایران نفت خریداران بر سیاسی فشارهای

 که بود هاقیمت جنگ ابعاد دیگر از ایران نفت خرید ازآنها  هدف بازداشتن

 روروبه دشواری با را ژاپن جمله از اش،سنتی بازارهای در ایران نفت فروش

 .(210 :همان) ساختمی

 هبهان به عراق، حامی خیزنفت کشورهای ،هاقیمت شدید کاهش به رغم 

 ادامه خود نفت تولید افزایش به همچنان بازار، در اوپک محفظ سه ضرورت

روزانه  به ،2261 سال در ایبشکه میلیون 3/20روزانه  تولید که آنجا تا ،دادند
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 برای شده تعیین هسهمی آنکه ، حالرسید 2260 بشکه در سال میلیون 0/23

 .(661  :همان) روز بود در بشکه میلیون 8/21سال  این

 نشان العملعکس وضعیت این به نسبت شدت به اسالمی جمهوری مقامات

: گفت و دانست دشمنان توطئه را اتفاق این ایران وقتجمهور رئیس .دادند

 تولید از درصد ده حداقل اوپک عضو کشورهای که بود این ما پیشنهاد آخرین»

 آمریکا با اشدوستانه هرابط که کشوری آن ،همین هنگام در .دکنن کم خود را

 بدان این .کندمی اضافه درصدبیست را  خود تولید ،(عربستان)است روشن

 الینحل را نفت هخود، مسئل مالعُ از استفاده با جهانی، استکبار که معناست

 انقالب اسالمی گذاشتن فشار زیر برای هاتوطئه این تمام و گذاردمی باقی

 ( 223 :)همان .«گیردمی صورت

 جمعه نماز هایخطبه مشابه، در گیریموضع در نیز وقت مجلس رئیس

 یک با خواهندمی ت(نف قیمت کاهش) اقدام این باآنها » :گفت تیرماه 13 مورخ

 جنگ را در ما دست خواهندمی که است این شترینمهم و بزنند نشان چند تیر

 (210 :)همان .«کنند خالی تحمیلی

 را نگاه همین »اوپک»هفتمین اجالس و هفتاد در نیز ایران نفت وزیر 

 آغاز عربستان که است ییآمریکا حرکتی هاقیمت جنگ» :گفت و کرد مطرح

 در و اقتصاد ایران نفت، بهای کاهش با دارد قصد استکبار دنیای. است کرده

 ( 31 :)شمس .«دهد قرار فشار تحت را جنگ نهایت

 "بلیک پیتر" ازجمله بود؛ نیز یالمللبین یید کارشناسانأت مورد برداشت این

 خبرنگار پرسش به پاسخ در "پترولیوم اینتلیجنس"هفتگییه نشر کارشناس

 از تولید افزایش سیاست شدن گرفته پیش در آیا اینکه خصوص در سیبیبی

 تأیید ضمن است، در جنگ ایران پیروزی از جلوگیری هدف با عربستان سوی

 زیاد تولید اعمال سیاست از هایسعود هدف واقع در :کرد تصریح استنباط این

 .(226 :همان جنگ، روزشمار) مالی تا است سیاسی عمدتاً نفت
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 حال در سوپرتانکر دو وپایانه نفتی  به عراقی هواپیماهای مردادماه 12 هحمل

 به را ایران نفت سیری، صدور به کخار از نفت حمله ویژ کشنفت دو و بارگیری

 .داد کاهش شدت

 ،یسیر به عراق هحمل از پس ،اکونومیست میدل ایست گزارش اساس بر 

 رقم قبل این .یافت کاهش روز در بشکه هزار پانصد حدود به ایران نفت صادرات

  .(611 :همان) بود روز در بشکه میلیون 1/2 سیری به حمله از

 در ایران نفت فروش شد سبب نفت صادرات میزان قیمت و شدید کاهش

 نفتی، درآمدهای کاهش. یابد کاهش میلیارد دالر 3/0 حدود به 2260 سال

 در که داد قرار تأثیر تحت به شدت نیز را مردمه روزمر زندگی جنگ، بر عالوه

 .تأثیر نبودبی بعدی وقایع و جنگ از مردمی حمایت میزان

 در که ابتکاراتی و نفت قیمت مختصر افزایش رغم به ،2266 سال در 

 (،کرد پذیرامکان را قبلی حجم در صادرات حداقل) رفت کاره آن ب صادرات

 هایهزینه حتی دیگر که ماند باقی دالر نُه میلیارد حد در نفتی درآمدهای

 .دادمین پوشش نیز را جنگ

 بیان اینگونه را اوضاع (بودجه، و برنامه سازمان وقت رئیس) زنجانی روغنی

 هیچ دیگر 2266 سال در اقتصادی شدید مشکالت به توجه با: کرده است

 ...نداشت وجود جنگ ادامه و موجود بین منابع سازگاری

 زنده و خوراک و خورد برای یک قسمت د:بو شده قسمت دو مالی منابع کل

 گ.جنه ادار برای هم قسمت یک و ممرد ماندن

 اساس بر که هاییبیماری از بسیاری که کردمی گزارش بهداشت وزارت 

 و مواد کمبود دلیل به بود، رفته بین از ایران در جهانی سازمان بهداشت مدارک

 ،(30شمس، ) بود کرده پیدا شیوع دوباره بهداشتی لوازم

 نفتی درآمدهای کل از جنگ هایهزینه نخستین بار برای، 2263 سال در 

 کشور بود که معنی این به این و رفت فراتر آن از درصد سی و گرفت پیشی

 .(261زاده، حشمت) کند تأمین را جنگ هایهزینه توانستمین دیگر
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 باز جنگ هخاتم برای ایران به یالمللبین وای منطقه فشارهای اصلی تمرکز 

 هاکشنفت به منازعه طرف دو هگستردهای حمله با بود؛ زیرا نفت همسئل هم

 هایتفاوتیبی خالف براینرو  از افتاد، به خطر منطقه نفت صدور امنیت عمالً

 شورای 038 قطعنامه پذیرش برایایران  به جانبههمه فشار جنگ، نخسته نیم

 .شد وارد امنیت

 ایران شكست برای جهانی وای منطقه اجماع و هاكشنفت جنگ   

 نکته چند ذکر ایران و عراق جنگ درها کشنفت جنگ بحث به ورود برای

های پایانه به عراق حمالت با آن گسترش و فارس خلیج در درگیری :است الزم

 وها نفتکش به حمله سپس و 2262 سال در جزیره خارکدر  ایران نفتی

 که گرفت انجام تحلیل این پایه بر بعد هایسالدر  ایران نفتی هایکشتی

 جنگ به باشد، سالح تهیه سپس و فروش نفت و تولید به قادر ایران که مادامی

 .شد تبدیل عراق اصلی هدف ایران به نفت صدور قطع ،بنابراین داد؛ خواهد ادامه

ادامه  عمده عامل :گویدمی (آمریکا اسبقجمهور رئیس کارتر مشاور)2سیک گری 

 از نفت که موقعی تا و است کشور این توسط نفت صدور ایران جانب از جنگ

 نفت صدور جریان باید ،بنابراین .یافت خواهد ادامه جنگ ،شودمی ایران صادر

 .(2286سپاه،  معاونت ) قطع کرد را ایران

 کنیم؟ چه ناایر با :گویدمی (سیا سازمان اقتصادی کارشناس) 1فایر ویلیام

 هست، امید روزنه یک تنها .نداد نتیجه ،شد تزریق عراق هایدر رگ پول هرچه

 بیفتد کار از او جنگی ماشین و شود ورشکسته ایران قیمت نفت، سقوط با شاید

 .(61دوردیان: )

 تا 2382 هایسال بین دریایی نظامی عملیات مجموعه به هاکشنفت جنگ

 و درگیر طرفین که گویند عراق و ایران جنگ طول در فارس خلیج 2388

 هایکشتی علیه 2388 سپتامبر 16 تا 2383 ژوئیه 11 از آمریکادریایی  نیروی

 جنگ انداختن راه به از عراق هدف .بستند کار یکدیگر به نظامی و تجاری

                                                           
1   . Gary Sick  

2. William fire  
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 بوده آن مالی منبع خشکاندن ایران و نفت صادرات از جلوگیری ،هانفتکش

 شروع جزیره خارک عراق به حمله و رمضان عملیات با هانفتکش جنگ .است

 موضوع این بر عراق هایتالش تمام، 2261 سال پایان تا پس این از. شد

 مختل کند ایران نفت صادرات برای را جزیره خارک کارایی که بود متمرکز

   .(62: 2283 کارش، افرایم و کینگ رالف)

 اصلی پایانه علیه عراقی هواپیماهای حمالت، 2380 سپتامبر و آگوست در

 ایجاد باعث و گردید ایران منجر صادرات کاهش به ،جزیره خارک در ایران

 و درگیری تشدید بیانگر هانفتکش جنگ .گردید ایران برای درآمدی مشکالت

 .بود دریایی جنگ گیریشکل

 در جنگ کلی ساختار با هانفتکشجنگ  ،2203 سال در جنگ آغاز از بعد

 کلی روند از جنگ دریایی تفکیک که بود آمیخته درهم چنان فارس خلیج

 و ایران نفت صادرکننده خارجیهای شرکت تهدید اثر بر .بود غیرممکن جنگ

 اقتصادی وضعیت تجاری، هایکشتی و نفتیهای پایانهو  هانفتکش به حمله

 .گذاشت وخامت به رو ایران

 توسط ایران نفتیهای پایانه به حمله و فارس خلیج در درگیری تشدید

 و تولید به قادر ایران که مادام" کهگرفت می انجام تحلیل پایه این بر عراق

 قطع ،بنابراین .داد خواهد ادامه جنگ به باشد، تهیه سالح سپس و نفت فروش

 ( 226 :2232 طلوعی،) ".عراق بود هدف ترینمهم نفت صدور

 فشار تحت طریق سه از کشور این ایران، یهانفتکش به عراق حمله با

 .قرار گرفت فزاینده

 ؛نفت صدور شدندمحدو طریق از نفتی درآمدهای کاهش -الف

 و منابع به خسارت ایراد دلیل به نفت صدور و تولید هایافزایش هزینه -ب

 نفتی؛های پایانه

 هایسهمیه از کویت و عربستانویژه ب ،نفت صادرکننده کشورهای تخلف -ج

 .(133طلوعی:) نفت قیمت کاهش و شده تعیین
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 امکانات به توانست غربی و عربی کشورهای کمک با 2386 سال در عراق

ی  هانفتکش و نفتی تأسیسات به اساسی هایضربه کردنردوا جدیدی برای

 ایرانی هایکشتی به عراقهای حمله تعداد که صورت این به .یابد دست ایرانی

 سال  در مورد  60 به و 2380سال  در مورد 11به  ، 2381 سال در مورد 13 از

 .(63، کردزمن) افزایش داشت2386

جمهوری  نفتی تأسیسات و هانفتکش به شده وارد خسارات افزایش دنبال به

 فارس خلیج در نفتی هایکشتی علیه حمالت به نیز شروع ایران ایران، اسالمی 

 و عراق رژیم سوی از 2386 سال از پس هانفتکش جنگ تشدید با. نمود

 جدیدی مرحله به هانفتکش جنگ ،ایرانی نیروهای هاینهجویاتالفی اقدامات

 پرچم صدام، اصلی حامیان از یکی کویت دولت، 2383 ژانویه 22 در .شد وارد

 د.ش خواستار آمریکا و شوروی یهادولت را از یشهانفتکش اسکورت و گذاری

 هانفتکش جنگ آنها، پیمانهم و کشورهای کشورها این مداخله با، ترتیب بدین

 .کرد پیدا یالمللبین جنبه

 برابر در خارجی حمایت چتر به دستیابی ،آمریکا از دعوت کویت هدف

 پرچم حامل هایکشتی به حملهویژه ب ،حمله ایران و تهدید مختلف اشکال

 پذیریآسیب و گستردگی و فارس در خلیج جدیدی جبهه گشودن با .بود کویت

 در موجود توان نظامی از بخشی ،شد مجبوراسالمی  ایران آن، در ایران

 به این فارس خلیج در خود سواحل از دفاع برای را عراق با جنگ هایجبهه

 بر فارس خلیج در ایران نظامی استراتژی ،مقطع این در د.ده انتقال منطقه

 و دارتوپ هایقایق دریا، به ساحل هایموشک دریایی، هایمین استفاده از

 به زدن ضربه برایارتش جمهوری اسالمی ایران  نیروی هوایی هایجنگنده

 .بود عراق متحدان منافع

 آمریکا و ایران رویاروی باعث عمالً مین، با بریجتون کشنفت سوپر برخورد

سکوهای نفتی  به بریجتون، کشنفت به مین اصابت به پاسخ در آمریکا دولت .شد

 و داد قرار حمله هدفگذاری مین بهانه را به" اجرایران"ایرانی کشتی .حمله برد

 به آمریکا پرچم حامل کویتی کشنفتبه  ایرانهای حمله با ادامه در .کرد غرق
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 رشادت نفتی سکوهای حمله مجدد به با ییآمریکا نیروهای سیتی، اویل سی نام

 .(32:  2268 و راجرز، گاملن) کردند منهدم راآنها  فارس خلیج در سلمان و

 در مین به رابرتز ساموئل ناو برخورد با ایران علیه آمریکا گیریموضع  

این  .گرفت شدت شد، وارد آن به که شدیدی خسارات و 2388 آوریل چهاردهم

 در .انجامید فارس خلیج در آمریکا و ایران بین شدیدی برخورد بروز به واقعه

 با زمینه این در ایران شناختن مقصر با آمریکا دولت 2388 آوریل هجدهم

 راآنها  و حمله نصر و سلمان نفتی سکوهای به خود باالی نظامی توان از استفاده

 ناوهای با درگیری دلیل به جوشن ایرانی ناوچه ،میان این در. کرد منهدم

 بین دیگر برخورد دو روز همان .شد ناوها غرق این پرحجم آتش با ییآمریکا

 و سهند ناوشکن دو و ایران تندرو هایقایق از تعدادی با ییآمریکا هواپیماهای

 سهند ناوشکن و تندرو هایاز قایق فروند دو آن، نتیجه در که ،داد روی سبالن

 .(38:موسوی) شدند غرق

 متحدان و آمریکا نیروهای به زدنضربه از توان هنوز ایرانی نیروهای

 نیز و یالمللبین تحوالت اما ؛برخوردار بودند فارس خلیج در آنای منطقه

 جهانی سطح در سو یک از .رفتمی پیش ایران ضرر بهها جبهه بر حاکم شرایط

 به دادن پایان برای ایران اسالمی جمهوری به فشار اعمال منظور به اجماعی

 نظامی انجام اقدام تا گرفته ایران تسلیحاتی تحریم از که ،بود آمده پدید جنگ

 روند توجه به با ،دیگر سوی از .گرفتبر می در را آن مسافربری، هواپیمای علیه

نتیجه  در و داشت وجود ایران نیروهای علیه جنگ هایجبهه در که معکوسی

 این شده، تصرف هایمینسرز از وسیعی بخش گیریبازپس در عراق موفقیت

 ملی حاکمیت جنگ، ادامه بر ایران اصرار صورت در که داشت احتمال وجود

 وارد از جلوگیری برای و کشور والنئمس صالحدید بااینرو  از .آسیب ببیند کشور

 پذیرش برای را خود آمادگی ایران دولت کشور، دو به بیشتر خسارات شدن

 .کرد اعالم 038قطعنامه 

 ورود با که است صورت این به ایران ملی امنیت و هانفتکش جنگ رابطه

 یک از داشتند که نظامی باالی توان و جنگ به آمریکا چون های بزرگیقدرت
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 آن هر دیگر، سوی از دشمن به نسبت نظامی امکانات لحاظ ایران از ضعف و سو

 . داشت وجود دریایی جنگ از باالتری به مراحل جنگ کشیدن احتمال

 یکی نفت صاردات شدید کاهش ایران و نفتی مهم تأسیسات انداختن کار زا

 پذیرشسوی  به ایران باعث شد هانفتکش جنگ در که بود عواملی از دیگر

 هایجبهه تنها در نه نفتی درآمدهای کاهش که چرا ؛کند حرکت قطعنامه

نیز،  عمومی هاینیازمندی و داخلی عرصه در بلکه ؛گذاشتمی اثر نظامی

  .داشت ملموسی تأثیرات

  

 منابع

و  محمدیگل احمد :ترجمه انقالب، و ایران، (2233) یرواند آبراهامیان، .2
 .نی نشر ،نتهرا فتاحی، ابراهیم محمد

  ،(آن تحول و امنیت مفهوم) دفاعی سیاست مجله ،(2232) بهادر امینیان، .1
   0 ص ،2 شماره اول، سال

  .امیرکبیر ،نتهرا ،استعمار خوارمیراث (،2203) مهدی بهادر، .2

 نگین فصلنامه ایران، نفتی اقتصاد بر آن تاثیر و جنگ (،2288) آمنه جلیلوند، .1
 16 ص ،(61 شماره)

 در نفت سیاسی شناسی جامع نفت، و ایران ،(2286) محمدباقر زاده،حشمت .0

 .ایران اسالم و بازاندیشی مرکز : تهران ،ایران

 .فرهنگی و علمی انتشارات ،نتهرا ،نفت اقتصادی مبانی ،(2232) فیروزه خلعتبری، .6

 .جنگ تحقیقات و مطالعات مرکز ،تهران ،شلمچه تا فاو، (2233) محمد درودیان، .3

 جنگ دوران در ایران اقتصاد (،2283) حمیدرضا رئوفی، و فرهاد دژپسند، .8

 .جنگ تحقیقات و مطالعات مرکز ،تهران ،تحمیلی

 .پاژنگ ،تهران ،ایران نفت اقتصادی و سیاسی مسائل(، 2230) ایرج ذوقی، .3

 وزارت انتشارات ،تهران ،سبز كتاب عربستان، ،(2230) رقیه عظیمی، سادات .21

 .خارجه امور

 .ایران با نفتی جنگ نهایی بازنده عربستان ،(2232)بهمن  نیوز جام سایت .22



 33/  رانیا یاسالم یجمهور ارتش ییایدر یروین یکل یهاتیفعال

 

 پشتیبانی در نفت نقش (2232)مهر  نفت وزارت عمومی روابط شانا، سایت .21

 .مقدس دفاع

 صادرات و تولید به نگاهی ،(2231)شهریور  www.anvarionline.net سایت .22

 .گذشته دهه سه در ایران نفت

 و اندیشه ماهنامه) تحمیلی جنگ در نفت چالش ،(2283) مرتضی شمس، .21

 .31 ص ، 63 شماره هفتم، سال ،(معاصر ایران سیاسی تاریخ

 .علمی نشر ،نتهرا ،میانه خاور در نفت جنگ قدرت، بازی، (2232) محمود طلوعی، .20

روزشمار جنگ ایران و عراق (، 2238زادگان، علیرضا )اهللفوزی، یحیی و لطف  .26

 .16، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، صساز()در تدارک عملیات سرنوشت

، (نگین فصلنامه) 7985-51فارسخلیج به غرب ورود، (2282) آنتونی کردزمن، .23
 .63 ص ،2شماره ،اول سال ،کریمی پریسا همترج
 سیاسی پیامدهای عراق، و ایران جنگ ؛(2283افرایم ) کارش، و رالف کینگ، .28

 .مقدس دفاع اسناد مرکز ،تهران سعادت حسینی، ترجمه ،نظامی تحلیل و

 پرچم زیر كویتی یهانفتكش گرفتنرقرا ،(2268) پال راجرز، و الیزابت گاملن، .23

 .تهران دوم، جلد ،(دفاع و تجاوز هایجنبه بازشناسی آن، تأثیرات و دالیل) آمریكا

 .سحر چاپ :تهران ،سیاه بالی یا سیاه طالی ،(2213) ابوالفضل لسانی، .11

 ،تهران ،استراتژیک ریزیبرنامه هایشور و استراتژی، (2236) سعیده لطفیان، .12
 .خارجه وزارت امور انتشارات و چاپ سسهؤم

 مطالعات پژوهشکده ترجمه ،ملی امنیت متغیر چهره ،(2233) رابرت ماندال، .11

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده انتشارات ،تهران ،راهبردی

 جنگ اقتصادی هایههزین (،2281تابستان ) داریوش قنبری، و کامران مفید، .12

 .31 ص ،0شماره  دوم، سال ،(نگین فصلنامه) عراق و ایران

 در اقتصادی دهایورهنم(، 2231) بازرگانی هایپژوهش و مطالعات سسهؤم .11

 .تهران ،1 جلد ،امام كالم

 ایران جنگ در كویت عملكرد و مواضع بررسی(، 2288) مسعود سید موسوی، .10

مرکز اسناد و  ،تهران ،(مقاالت خاورمیانه و جنگ ایران و عراق مجموعه) عراق و
 تحقیقات دفاع مقدس.
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 در خلیج فارس ایمنطقهفراعلل حضور نیروهای 

ایران را جمهوری اسالمی مواضع ایاالت متحده در جنگ تحمیلی عراق علیه 

 :توان در چهار مرحله به هم پیوسته مورد ارزیابی قرار دادمی

 آمریکاطرفی نسبی از طرف آغاز جنگ و اتخاذ موضع بی مرحله اول:

 .(2382ـ2381)

مستقیم از عراق و تالش برای برقراری روابط حمایت غیر دوره  مرحله دوم:

 .(2382ـ 2381) پلماتیک با این کشور و لغو تحریمدی

 .(2381ـ2388عاتی وسیع از عراق )حمایت نظامی و اطال دوره  مرحله سوم:

 .(2383) با ایران آمریکادخالت مستقیم در جنگ و برخورد نظامی   چهارم:مرحله 

 مرحله اول

عراق  2333در سال  آمریکاقبل از آغاز جنگ، تحت فشار البی صهیونیسم 

  .(Mark Phythian, 1997را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده بود )

با توجه به اینکه از زمان حاکمیت حزب بعث، رژیم عراق در جرگه نفوذ شوروی 

رو این زاقرار گرفته بود، ایاالت متحده نظر مساعدی نسبت به این کشور نداشت. 

 بینیم که حتی بین دو کشور روابط دیپلماتیک نیز برقرار نبود.می

شوروی و مدعی  از نظر واشینگتن، نه ایران اسالمی و نه عراق تحت نفوذ 

آمدند. در نتیجه، های مطلوبی به شمار نمیرژیمهیچک ناسیونالیسم عربی 

ری آمد. هندرگیری نظامی و تضعیف دو رژیم نامطلوب حادثه میمونی به شمار می
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در این است  آمریکانفع نهایی " :با صراحت اعالم کرد 2382در سال  2کیسینجر

 (Phythian, 1997) ".که هر دو طرف شکست بخوردند

اد ولی نهایتاً ترجیح د ؛نگتن در اتخاذ موضع مردد بودیواش بینیممیرو این از

وب شر کمتری محس آمریکابین دو رژیم نامطلوب جانب رژیمی را بگیرد که از نظر 

طرف در جریان آغاز جنگ را کشور بی رسماً خود آمریکاشد. با این وصف، می

چند که با تجاوز عراق نیز مخالفتی حمایت نکرد، هر معرفی کرد و آشکارا از عراق

ا ر آمریکااهداف  نیز نکرد. از نظر کاخ سفید، در این برهه از جنگ نه تنها عراق

عراق در روابط اقتصادی و نظامی  بلکه آرام آرام ،برددر جنگ با ایران پیش می

اً همان روشی قشد. دقینزدیک می آمریکاو به گشت خود از اتحاد شوروی دور می

 .( انور سادات به کار گرفت2331)جمهور مصرکه رئیس

. یک سند کردمی، عراق خود را برای اهداف شوم آینده آماده دورهدر این 

به طور  2331داللت بر این دارد که عراق از دهه  آمریکاآژانس اطالعات دفاعی 

 Financial Times) افزارهای شیمیایی بوده استجنگ ای در پی تحصیلفعاالنه

2/23/83). 

روزنامه ایندپندنت نیز گزارش کرد که وزارت کشور عراق طی دستورالعمل 

 وایرانی  دستور بازداشت پنج هزار نفر اغلب اکراد دارای ریشه 1881شماره 

وقت دوباره را صادر کرد. این دستگیرشدگان هیچ سال 18تا  28میانگین سنی 

 .دیده نشدند

ام رد مقیم لندن نیز انجروزنامه ایندپندنت از پناهندگان کُتحقیقاتی که در 

طعمه آزمایشگاهی در  عنوان بهمعتقد بودند که پنج هزار نفر مزبور آنها داد 

 ,Independent)ند اههای تسلیحات شیمیایی رژیم صدام قتل عام شدآزمایشگاه

12/13/02) . 
ای به گونهایران انقالب اسالمی پیروزی مواضع ضد ایرانی رژیم صدام بعد از 

یکی از مقامات ارشد شورای امنیت ملی کابینه ریگان در  "هوارد تیچر"بود که 

                                                           
مشغول به کار شد. از وی به  مریکاآ وزیر امور خارجه عنوان به ریچارد نیکسون هنری کیسینجر در دوره .8 

 .برندنام می مریکاآایاالت متحده  های ارشداستراتژیست عنوان یکی از
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یکی از شهود کمک  عنوان بهاظهاریه رسمی خود در دادگاه محلی فلوریدا 

 2381پرزیدنت ریگان در سال  :به رژیم صدام، اظهار کند آمریکاتسلیحاتی 

  ".شکست عراق را در جنگ بگیرد جلو ،نمکمتصمیم گرفته که از هر راه 
(http://en.wikipedia.org _ Iraq durinIL the _Iran-I~ war)  

 از تغییر جهت سیاست آمریکاهار نظری نشانه اطمینان و خشنودی دولت اظچنین 

 .خارجی عراق از یک دولت کامالً در جرگه شرق، به کشور متمایل به غرب بود

 مرحله دوم 

توان متعاقب میدر جریان جنگ تحمیلی را  آمریکاگیری موضعمرحله دوم 

المللی توسط راندن نیروهای عراقی به مرزهای بین فتح خرمشهر و عقب

دافعی به تهاجمی تاین برهه، ایران از حالت  کرد. درجو ورزمندگان اسالم جست

نمود که کمک بیشتری به ارتش  سعی آمریکاعلیه عراق تغییر یافت و دولت 

یکی تیلی بردن به پیامدهای سیاسی و ژئوپضمن پ آمریکازده عراق نماید. عقب

شکست صدام در جنگ تحمیلی، مبادرت به برقراری روابط دیپلماتیک با بغداد 

ه های وابستسعی کرد که رژیم آمریکا ،حمایت آشکار از عراق نمود. در این راستاو 

عرب را نیز تشویق به حمایت مالی و تسلیحاتی در عراق بنماید. هراس شکست 

نگتن و کشورهای متحد یعراق و حتی سرنگونی رژیم صدام باعث نگرانی واش

دی بناز طبقه تازگی بهعرب محافظه کار او گردید. در یکی از سندهای سیا که 

را از روند جنگ  آمریکاتحلیل  ،خارج شده و در دسترس عموم قرار گرفته است

 :دهدو عواقب آن نشان می

است. نگرانی اصلی بغداد اکنون  عراق اساساً جنگ را به ایران باخته"

ها حتی با همکاری سایر اعراب نیز عراقی .پیشگیری از تهاجم ایران است

این وضعیت نظامی را تغییر دهند. رژیم صدام حسین به شدت آسیب  توانندنمی

آمده، سرنگونی وی چندان وجود بهاما با توجه به این شرایط ؛ دیده است

 (.http://www.kayhannews.ir,2006) ".رسدالوقوع به نظر نمیقریب
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این سند سپس به تبعات مثبت و منفی ادامه جنگ و تهاجم احتمالی ایران 

که این جنگ به تضعیف اتحاد اعراب علیه  کندمیبه عراق پرداخته و خاطرنشان 

 در آمریکاروی عرب با حضور نظامی اسرائیل و کاهش مخالفت کشورهای میانه

 ت جنگ کمک قاهرهخلیج فارس شده است. در این سند، یکی دیگر از ابعاد مثب

به بغداد و بازگشت مصر به جهان عرب ذکر شده است. مصر پس از امضای قرارداد 

صلح کمپ دیوید با اسرائیل از سوی بیشتر کشورهای عربی طرد شد. سازمان 

های مرزی بین ایران و عراق را در سیا صریحاً ادامه جنگ و یا حتی کشمکش

افزاید چنانچه درگیری د همچنین میدانسته است. این سن آمریکاجهت منافع 

 یکاآمرروی عرب اعتماد خود را به کشورهای میانه ،بین ایران و عراق گسترش یابد

نگتن برای متوقف کردن تهران یاز دست خواهند داد و فشار بیشتری به واش

 .اعمال خواهند کرد

ن خود در امرحله از جنگ با استفاده از متحداین  در آمریکادولت  ،بنابراین

های نظامی به عراق نمود. اردن، کویت، خاورمیانه، شروع به فرستادن کمک

با ا ر، بمب، هویتزر و غیره بالگردعربستان و مصر تجهیزات عدیده نظامی شامل 

نظامی  جهیزاتتأیید مخفیانه دولت رایگان در اختیار عراق قرار دادند. ایتالیا نیز ت

ه دنبال درخواست شخصی ریگان ود اقدام ایتالیا بشگفته می .در اختیار عراق داد

 Phythian, 1997,) انجام گرفت (وزیر وقت ایتالیانخست) ئوتیجولیو آندراز 

Friedman, 1993).  

به  (یاسسازمان رئیس وقت ) ویلیام کیسی این زمان، ریگان بنا به توصیه در

وزارت دفاع و سازمان سیا دستور داده است که از عراق حمایت اطالعاتی و 

 فزاری به عمل آورند. اسخت

ازد سخاطرنشان می (ریگان دورهیکی از مقامات دفتر امنیت ملی ) هوارد تیچر

 افزار، مهمات وهای مربوط به اطمینانابی از وجود جنگکه کیسی پیشتاز تالش

ردن جنگ در برابر ایران بوده امکانات خودرویی کافی در عراق برای شکست نخو

 .(Knight Ridder, 2/24/199) است
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عراق را از فهرست کشورهای  ،دولت ریگان به رغم اعتراض شدید کنگره

 از عراق آمریکاحامی تروریسم حذف کرد. این امر راه را برای حمایت تسلیحاتی 

 .(Jentleson, 1994) در آینده هموار کرد

 کاآمریپی عراق، درهای پیاین در حالی بود که بعد از فتح خرمشهر و شکست

 از عراق نشان دهد.حمایت  رد بیشتریشدت عمل  ستبایکه می کردمیاحساس 

 :دو راه بینمارو، ریگان مجبور شد این از 

طرفی ادامه دهد و اجازه دهد که عراق از ایران شکست به بی آمریکا (2)

 بخورد،

 دخالت و حمایت از عراق (1)

 .یکی را انتخاب نماید

 تواند شکست عراقنمی آمریکاکه حال ، ریگان تصمیم گرفت 2381در ژوئن  

هر اقدام ضروری و قانونی را برای جلوگیری از شکست عراق به  ،تحمل کند را

 .(MSNBC, 8/18/2002)عمل آورد 

سیاسی خاورمیانه  هیئت، 2382دسامبر  بیستمو  نوزدهمریگان در روزهای  

به همراه نامه کتبی جهت بازگشایی  "دونالد رامسفلد"خود را به بغداد اعزام کرد. 

دود شده بود، وارد اعراب و اسرائیل مح 2336گ روابط دیپلماتیک که بعد از جن

جهت برقراری روابط مالقات و دقیقه با صدام  نودشخصاً به مدت بغداد شد. وی 

را در  آمریکارامسفلد همچنین عالقه  .کرد صحبتو عراق  آمریکادیپلماتیک 

رامسفلد به استفاده عراق  .کندمیاحداث خط لوله نفت عراق ـ بندر عقبه اعالم 

 ی با صدام، رامسفلدبعد از مالقات و .کندمیای نهای شیمیایی هیچ اشارهاز سالح

 ریکاآم"کنند که توافق میآنها  .کندمینیز دیدار  (وزیر خارجه عراق) عزیزبا طارق

دو دهه بعد از این مالقات تاریخی، رامسفلد  ".و عراق عالیق مشترک زیادی دارند

 State) در این باره توضیح داد آمریکابه کنگره  1111سپتامبر  نوزدهم در

Department, December 21, 1983). 
نماید. درست سفر دیگری به بغداد می 2381مارس  11در دوباره رامسفلد 

های همان روزی که سازمان ملل خبر استفاده ارتش عراق از گازهای سمی و بمب
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در  (وزیر خارجه عراق) زعزی طارقو شیمیایی علیه ایران را اعالم نمود، رامسفلد 

حال مذاکره در بغداد بودند. یک روز قبل از آن هم دولت ایران ادعا کرد که عراق 

 سرباز ایرانی را مسموم کرده است 611های شیمیایی بمبوسیله  به

(42American Gulf War VeterdnsAssociation 3/23/1984). 

های شیمیایی بمب عراق از از استفاده آمریکاهیچ شکی نیست که دولت 

با صدور   آمریکاخارجه وزارت  2381مارس  پنجمارتش عراق مطلع بوده و در 

 12/23/2003) های شیمیایی محکوم کرداستفاده عراق را از سالح ،اعالمیه علنی

, Times New York). 
ایاالت متحده به این نتیجه "دارد: اعالم می آمریکاخارجه یک تلگرام وزارت  

ای هبر استفاده عراق از سالح اهد موجود اتهامات ایران را مبنیرسیده است که شو

  (Gwertzman 3/6/1984) ".کندمیشیمیایی تأیید 

ای را برای محکومیت نویس قطعنامهایران تالش داشت پیشکه  حالی در

های شیمیایی از تصویب شورای امنیت بگذارند، به نماینده استفاده عراق از سالح

در سازمان ملل توصیه شد که تالش کند درخواست ایران رد شود و اگر  آمریکا

در  مریکاآرأی ممتنع بدهد. سفیر عراق نیز با سفیر  ،چنین کاری ممکن نباشد

سازمان ملل مالقات کرد و از وی خواست که نسبت به مسئله استفاده عراق از 

 . (Battle2/25/2003) داری شودهای شیمیایی خویشتنسالح

رئیسه شورای امنیت سازمان ملل با صدور  هیئت ،2381مارس  سیدر 

های شیمیایی را در جنگ استفاده از سالح کشوریبدون نام بردن  ،ایبیانیه

ر آور دایران خواستار صدور قطعنامه الزامکه  حالی در ،ایران و عراق تقبیح کرد

های شیمیایی علیه ایران شده بود. جالب این محکومیت استفاده عراق از سالح

)کاظم حمدون( و  های عراقیاین، طی دیدار دیپلماتاست که یک روز قبل از 

 یآورالزام که هیچ قطعنامه یی ابراز داشتآمریکا)جیمز پالک(، طرف  یییکاآمر

صادر نخواهد شد و در بیانیه نیز نامی از عراق برده نخواهد شد. در یادداشتی 

انیه بی"جیمز پالک متذکر شد که  ارسال گردید،  آمریکاخارجه که برای وزارت 
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ظر کاظم حمدون رئیسه شورای امنیت سازمان ملل هر سه عنصر مورد ن هیئت

 .(Battle, 2/25/2003) را در برگرفته است

گ در جنآنها های کشتار جمعی غیرقانونی و استفاده از در دست داشتن سالح

مندی رامسفلد و دولت تأثیری در رشد، همکاری و عالق گاههیچایران و عراق 

 .(Vallette, 3/24/2003) با رژیم دیکتاتور عراق نداشت آمریکا

ابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند رو اًو عراق رسم آمریکادولت ، 2381در نوامبر 

(Battle, 2/25/2003). 

 مرحله سوم

توان متعاقب فتح فاو در جنگ تحمیلی را می آمریکاهای دخالتمرحله سوم 
نظامی و شهرها توسط رزمندگان ایرانی مورد تحلیل قرار داد. حمله به اماکن غیر

ها، ایران را ناگزیر ساخت که با تغییر استراتژی از طرف عراق و شرایط جبهه
 .اجرا نماید "عراق فاو"عملیاتی را در منطقه  11/22/2261 مورخ جنگی، در

روز بدون وقفه به طول انجامید و هواپیماهای  30این عملیات  های عراق درتکپا
 12/15/1986Washington) دادنداطالعات نظامی را به عراق می آمریکاآواکس 

Post,). 
های شیمیایی علیه گیری فاو از سالحعراق در تالشی بدفرجام برای بازپس

رانی پی ایهفتصد  ملل با بررسی جنازهتحقیق سازمان ها استفاده کرد. تیم ایرانی
 ,Nation) در پی استنشاق گاز خردل و اعصاب جان باختندآنها برد که 

8/26/2002) . 
در بازدید از منطقه فاو  (آمریکااز افسران اطالعاتی ) ستوان ریک فرانکونا

ها چنان منطقه را آلوده کرده بودند که بعضی افسران عراقی عراقی رد:گزارش ک
سازی خود با انواع تزریقات ترس انتقال این آلودگی توسط باد در پی ایمنیاز 

 (US Congress, 7/2/1991) ".بودند
گیری منطقه عملیات، حمالت خود سرانجام ارتش عراق با ناامیدی از بازپس

را متوقف ساخت. فتح فاو گذشته از آثار و نتایج برجسته نظامی و سیاسی که در 
با  اآمریکالجزایر را تثبیت کرد؛ ولی رویارویی مستقیم  2330د پی داشت، قراردا
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آمد که وجود به را نیز به همراه آورد و در دنیای غرب و منطقه این نگرانی ایران
ته که گف (آمریکایک افسر اطالعاتی ) والتر لنگر .ایران در جنگ برنده خواهد شد

قدر های شیمیایی آناستفاده از بمب" :گویداینگونه می ،شود به عراق رفته بودمی
و صدور انقالب به جزیره فاو شبهمهم نبود، امر مهم پیشرفت نیروهای ایرانی در 

 ."شدکه باید متوقف می کویت و عربستان سعودی بود
، جانبه سیاسیهای همهبا آهنگی مضاعف به تسریع کمک آمریکااز این زمان، 

، وقتی که 2388مارس  شانزدهمت. حتی در اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی پرداخ
ستان آغاز کردند و این دنیروهای عراقی حمله شیمیایی خود را علیه مردم کر

تن دولت واشینگ ،جا گذاشت کشته به پنج هزار نفربیش از  عراق حمله در حلبچه
د قص ،مضحکیدر طی این عملیات آرام بوده و هیچ اقدامی نکرد و حتی به نحو 

ه شود کها از عراق به سمت ایران تغییر جهت نماید. گفته میتا سرزنش داشت
زارت شده و بندیطبقه یک سند غیر "در پنتاگون جعل شده است."داستان اخیر 

رهنمودهایی دریافت کردند که  آمریکاهای دیپلمات"گوید که می آمریکاخارجه 
ودداری یات خئکنند و از توضیح جز القا آمریکاتا این داستان جعلی را به متحدین 

 (Battle, 2/25/2003) ".نمایند
 هیئت، یک آمریکابه درخواست کمیته روابط خارجی سنای  که حالی در
ور های شیمیایی عراق علیه اکراد این کشکاربرد سالح»یی با سفر به ترکیه، آمریکا

 (US Congress, 10/1988) «را تأیید کرد.
اهمیت خواندن اتهامات با بی (آمریکاوزیر خارجه وقت ) قبالً نیز جرج شولتز  

رد در ترکیه یا جاهای دیگر کُ که مصاحبه با چند کندمیعلیه عراق، استدالل 
 . (Nation, 8/26/2002) کندمیاتهامات علیه دولت صدام حسین را قطعاً تأیید ن

یی این حمله وحشیانه آمریکامردان ، بعضی از دولت1112در سال که  حالی در
 .دانندمی 1112عراق را یکی از دالیل حمله به عراق و سقوط صدام در سال 

قرارداد ساخت  "کمپانی بکتل"، عراق کردستاندر چهار ماه پس از کشتار 
تأسیسات پتروشیمی را با عراق امضا کرد. این کارخانه قادر به تولید مواد الزم 

قانون منع  آمریکاسنای ، 2388سپتامبر  هشتم. در باشدمیهای شیمیایی بمب
باعث تحریم و منع صادرات به عراق  توانستمیکشتار جمعی را تصویب کرد که 
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اجرا خواند و با آن مخالفت  قابل گردد. دولت ریگان این مصوبه را ناقص و غیر
ب از تصویکرد. کاخ سفید با نفوذ خود این قانون را معلق کرد. هر چند که پس 

 .(Tyler ,Patrick E, 2002) نهایی از اجرای آن خودداری کرد
در بازرسی یکی از شعبات بانک  2383آی در اگوست  بی. یک مأمور اف.

های های تضمینی و وامایتالیایی در آتالنتا، مقدار زیادی مدارک جعلی و تقلبی وام
پنهانی به عراق که میلیاردها دالر ارزش داشت، کشف کرد. مدیر شعبه این بانک 

های تضمینی کشاورزی کسی بود که از این وام "کریس دروگال"در آتالنتا، 
 نمودرا در جهت خرید اسلحه و مهمات مصرف میآنها و  کردمیاستفاده 

(Columbia Journalism ,1993). 
 )جرج بوش پدر( سند محرمانه آمریکاجمهور رئیس، 2383اکتبر  دومدر 

 آمریکاروابط عادی "ت: را امضا کرد که در آن آمده اس «16تصمیم امنیت ملی »
و عراق در جهت منافع طوالنی مدت منطقه در حفظ ثبات خلیج فارس و 

های اقتصادی و سیاسی به عراق باید با ارائه کمک آمریکاخاورمیانه خواهد بود. 
باعث تأثیر در رفتار عراق و افزایش نفوذ در آن گردد. ما باید دنبال کننده آن 

یی جهت بازسازی عراق بتوانند در آن آمریکاهای شرایطی باشیم که شرکت
  (Tyler ,Patrick E 2002) ".مشارکت داشته باشند

 مرحله چهارم

به  ،های قبلی از عراق را کافی ندیدرم، وقتی ایاالت متحده حمایتدر مرحله چها

 رانیتیکشدخالت مستقیم نظامی علیه ایران مبادرت کرد. این دخالت به بهانه امنیت 

بخش اعظم ناامنی در خلیج فارس از که  حالی در، گرفتمیدر خلیج فارس صورت 

های ضمن تشدید حمایت آمریکاشد نه ایران. در این مرحله، سوی عراق ناشی می

قبلی از عراق، برخی سکوهای نفتی ایران را نابود کرد و با نیروی دریایی ایران نیز 

لیج خ کردن هواپیمای مسافربری ایران برفرازبرخورد نظامی پیدا کرد. حتی با ساقط 

 ،ت ایران نشان داد. در این رابطهفارس عزم خود را در حمایت نظامی از عراق به دول

 ناامنی در خلیج هفتاد درصداعتراف کرده است که  (آمریکاسناتور اسبق ) سام نان
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نوک پیکان حمله را متوجه ایران کرده  آمریکاکه  حالی درفارس از طرف عراق بود، 

  .(http://en.wikipedia.org Iran- Iraq_war)  است

دانست که چه هیوالیی از صدام ساخته می آمریکادر پایان جنگ ایران و عراق، 

 کویت، اشغال نظامی عراق در سالحمله به در نتیجه حوادث  اینرو ازاست؛ 

های ناگفته از بسیاری از حرف 1116و نهایتاً در لحظات پایانی سال  1112

 .در جنگ تحمیلی با اعدام صدام به گور برده شد آمریکاهای دخالت
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     در جنگ آمریکادخالت 

کایی، آمری بالگردبا پاسداران یک هفته پس از درگیری نیروی دریایی سپاه 

 در« سانگاری»آمریکا به نام کش بزرگ ، نفت2266مهرماه سال  12مورخ در 

رم موشک ککویت لنگر انداخته بود، مورد اصابت یک فروند  در سواحلکه  حالی

تهدیدآمیز موضع جمهوری . رادیو تهران طی یک هشدار ابریشم ایران قرار گرفت

امن برای همه خواهد بود و خلیج فارس، یا جایی  د:گونه اعالم کراسالمی را این

ای گوییم که با پرداختن مجدد به تجربهمیو متحدانش  آمریکا. ما به کسیا هیچ

 .(2286)درودیان، دقبل شناخته شده است، اشتباه نکننکه از 

ها و نظرهای فراوان در بین یت پس از بحثهاچهار روز پس از این واقعه، در ن

 نوزدهم) 13/3/2266 مورخگیری آنها، در نگتن و تصمیمیحاکمه واش هیئت

. ایران مورد حمله قرار گرفت« رشادت و رسالت»( دو سکوی نفتی2383بر اکت

ساعت پس از این حمله، سخنگوی کاخ سفید با قرائت بیانیه  سهکمتر از 

 :داعالم کراینگونه ولیت این حمله از جانب ریگان را ، پذیرش مسئجمهوررئیس

]نفتی[ ایران پس از مشورت با رهبران کنگره و اقدام علیه سکوی نظامی!

ه رویارویی نظامی با ای ب... ایاالت متحده عالقهورت گرفتکشورهای دوست ص

نباید، در عزم و توانایی ما برای حفظ وجه  هیچ بهاما دولت ایران  ؛ایران ندارد

گزارش ) دلیل در شبهه باشدآمریکا و منافع کشور در برابر حمالت بی هایکشتی

 .(18/3/2266ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی، 

این اقدام در پاسخ » :این مقطع چنین گفت در (آمریکاوزیر دفاع ) واین برگر

است و ما خواهان رویارویی بیشتر با یی بوده آمریکاکش ایران به نفت به حمله
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دتر می ایران با واکنشی شدیولی آماده رویارویی با هرگونه اقدام نظا ،ایران نیستیم

ویژه  گزارش)« یم.کنخاتمه یافته تلقی می پرونده این موضوع را فعالً . ماهستیم

  (13/3/2266خبرگزاری جمهوری اسالمی 

هرماه م سی مورختالفی تجاوز آمریکا به سکوهای نفتی ایران، سه روز بعد در  به

(، ایران با شلیک یک موشک کرم ابریشم، بخشی از 2383اکتبر  12) 2266سال 

مورد هدف قرار  را 2«یبندراالحمد»پایانه نفتی کویت در پانزده کیلومتری شرق 

ای، به درگیری درجه 281تاطانه و داد. ریگان پس از این اقدام ایران، با چرخشی مح

 . صورت موقت خاتمه داد ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس به

قع شویم، از خود دفاع خواهیم مورد حمله واکه  صورتی در» :ایمما گفته

سلم است، جنگی در بین نیست و کسی نیز نباید دچار وحشت آنچه که مُ د...کر

  (1/8/2266جمهوری اسالمی، گزارش ویژه خبرگزاری ) «د.شو

 ا اعالم سیاست کشور متبوعش، مبنینیز بخارجه آمریکا گوی وزارت سخن

بر عدم اقدام نظامی برای حمایت از کویت و تنها گذاشتن این کشور در بحران 

حمله موشکی به بندر االحمدی، بر ضریب مهار موقت درگیری میان ایران و 

حمله به طور آشکار علیه » د:ا چنین تشریح کروی موضع کشورش ر .آمریکا افزود

کویت صورت گرفته است، دولت کویت مختار است در مورد این عمل پاسخ 

 (1/8/2266)گزارش ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی،  «.دهد

رای کسب ابتکار عمل در های سیاسی، نظامی خود بپس از آنکه تالش ریگان

اکتبر  16) 2266آبان سال  پنجمای در اثر یافت، با صدور بیانیهجنگ را بی

اجازه بدهید بر این نکته » د:تجاری اقتصادی ایران را اعالم کر(، تحریم 2383

های مکرر و ناموفق برای کاهش بحران با کید کنم که ما فقط پس از تالشأت

ایران و در پاسخ به ادامه و افزایش اقدامات جنگ جویانه حکومت ایران، دست به 

ها نتیجه مستقیم اقدامات دولت ایران ... این تحریمیم اقتصادی زدیمحراین ت

تجاری  هایکشتیی نظامی[ و نیروها] ازجمله حمالت این کشور علیه نیروها

                                                           
  اسکله االحمدی قادر است در هریک از سکوهایش یک نفتکش پانزده هزار تنی را بارگیری نماید.  :بندراالحمدی .8
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شورای امنیت سازمان ملل،  038قطعنامه ، امتناع این کشور از اجرای آمریکا

کمک این کشور و  طرف خلیج فارسجاوزات این کشور علیه کشورهای بیادامه ت

گزارش ویژه خبرگزاری ) «.به تروریسم در آن منطقه و هر نقطه دیگر جهان است

  (6/8/2266جمهوری اسالمی، 

داری مقطعی و مهار موقتی درگیری نظامی میان اما دیری نپایید که خویشتن

یی با مین در خلیج فارس، در آمریکا، با برخورد یکی از رزم ناوهای آمریکاایران و 

( بر هم خورد. چهار روز 2388آوریل  چهاردهم) 2263فروردین سال  10تاریخ 

(، نیروی 2388آوریل  هجدهم) 2263فروردین سال  13بعد از این واقعه در 

وه . عالور شدحمله« رشادت و سلمان»متحده، به دو سکوی نفتی  دریایی ایاالت

ن اهدف مهاجم سیری مورد بر این، سه چاه نفتی ایران در نزدیکی جزیره

به دنبال درگیری تعدادی از  . چند ساعت پس از این حمله،رار گرفتیی قآمریکا

ناوها مرز در سواحل امارت متحده، (ویلی تاید)آمریکاییبا کشتی  یهای ایرانقایق

یی ضمن وارد ساختن خسارات به سه سکوی نفتی ایران به آمریکاو هواپیماهای 

 ناوشکن سبالن ود سهن اوشکنن  ،جوشن های ناوچهشناورهای رزمی ایران با نام

موجب غرق ناوچه  ور شده وحمله ،دنبود در اطراف جزایر که مشغول مأموریت

  به ناوشکن سبالن ایران صدمه وارد نمودند. ناوشکن سهند گردیده و جوشن و

آمیز کاخ سفید علیه تهران، پنتاگون ر پی گسترش رفتار خصمانه و دخالتد

(، 2388)نیمه اول ماه مه  2263ماه سال اردیبهشت ، در نیمهآمریکاوزارت دفاع 

بر گسترش حضور نظامی در خلیج  م کرد که سیاست جدید کشورش مبنیاعال

  .فارس به طور رسمی به مورد اجرا گذاشته شده است

، 2263ماه ژی، در تاریخ دوازدهم تیراسترات کمتر از دو ماه بعد از اعالم این

ناو هرمز، رزم تنگه یی درآمریکاهای ایرانی با ناوهای در پی درگیری قایق

فراز سرنشین، بر 131ایران را با « اسایرب»، هواپیمای مسافربری وینسنس

های خلیج فارس، مورد هدف قرار داد و در عمل جبهه دیگری علیه ایران که آب

دن فشار، محدود کرای که درصدد واردجبهه؛ بود گسترش داد از قبل گشوده شده

  د.ها و شکست نظامی ایران بوکردن پیروزی
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مقارن با گسترش بحران در خلیج فارس و تشدید درگیری میان ایران و 

گیری از فرصت پیش آمده، از طریق وسعت بخشیدن به آمریکا، عراق نیز با بهره

ا همچنین ب افزارهای شیمیایی،ی وسیع جنگی و هوایی و بکارگیرحمالت زمین

 مورخ ، دراروندرود آمریکا مستقر در دهانهحضور و پشتیبانی قوای نیروی دریایی 

ا از رزمندگان ر عراق (، شهر فاو2388آوریل  23هفدهم) 2263فروردین سال  18

ل رفته را از کنترتحرکات بعدی، تمامی مواضع از دستو طی  ایران بازپس گرفت

 .نیروهای ایران خارج ساخت

و گستره عملکرد  هاتوطئهبردن به عمق  ن شرایطی، ایران با پیدر چنی

، بود« مصلحت نظام جمهوری اسالمی» چه کهاساس آن و بر نگتنیخصمانه واش

قطعنامه  (، به طور رسمی2388جوالی  هجدهم) 2263تیرماه  13 مورخدر 

ای بر آمریکاکه با این عمل، امیدهای شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت  038

 س مبدل گشت. أاضمحالل نظام جمهوری اسالمی به ینابودی انقالب اسالمی و 

در این مرحله، توانست ایران تدبیر رهبری نظام جمهوری اسالمی  ،در واقع

 ، از سوی دستگاه سیاستایران گیتفشار مطلقی که بعد از افشای دیپلماسی 

 .اثر سازدشد را بیایران، اعمال می ی کاخ سفید علیهخارج

، عراق اسالمی مردم سلحشور ایرانرزمندگان و پرقدرت  العملعکسدر پی 

  .را پذیرفتبس آتش( 2388اوت  نهم) 2263تیر سال  هجدهمنیز در 

به این ترتیب، دفتر هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسالمی بسته شد و نظام 

رین تدرپی و مهار طوالنیهای پیسر گذاشتن بحران، با پشت ایران جمهوری اسالمی

 .و نابرابرترین جنگ قرن بیستم، اولین دهه از تکوین خود را سپری ساخت

ها و مداخله گسترده نیروهای المللی جنگ نفتكشبازتاب بین

 ایفرامنطقه

شروع  جزیره خارکبا عملیات رمضان و حمله عراق به  هانفتکشجنگ  

تعیین نتیجه نهایى جنگ ایران و عراق به عاملى تحریک کننده و در گردید 

خست عراق در حمله به خارک در تبدیل شد. بدین صورت که پس از ناکامى ن
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آغاز شد و  2262دور جدیدى از حمالت عراق از سال  2261و  2262هاى سال

با تحقق یافت و پیامدهاى آن  2260در سال  ،در واقع ،آنچه مورد نظر عراق بود

اثر گسترش و تشدید  آشکار گردید و جنگ بر 2266در سال  هانفتکشاسکورت 

 به پایان رسید.  2263ى بزرگ در سال هاقدرتآن با مداخله 

موضوع متمرکز بود که   هاى عراق بر اینتالش تمام، 2261تا پایان سال 

گیرى بارنقاط د ولى تعد ،را براى صدور نفت ایران مختل کند جزیره خارککارایى 

ت محافظت شده، و تأسیسا طراحى شده بود میلیون بشکه در روز 0 / 6که براى 

رفتن نفت جلوگیرى کند و بالفاصله از یک نقطه  داد از هدربه ایران اجازه مى

سبتاً اصابت قرار گرفته نیز ن بارگیرى به نقطه دیگر روى آورد. نقاط بارگیرى مورد

آوردن آسیب بعدى  امر تالش عراق را براى وارد این شدند وراحتى تعمیر مى به

 براى اخالل یا توقف کامل صادرات نفت ایران با شکست همراه کرد. 

 ها براىضعیت منطقه ایجاد شد؛ زیرا عراقىبه بعد تحولى در و 2262از سال 

قطع صادرات نفت ایران حوزه عملیاتى را تا منطقه شمال قطر گسترش دادند و 

 اگزوست هاىکو موش سوپر اتاندارد ار از دولت فرانسه هواپیماىآشک صورت به

 تا توان دریایى خود را افزایش دهند.  ،دریافت کردند

 ىهابالگرددریا یا با هواپیما و  ساحل بههاى موشکبا ها عراقىپیش از این، 

اما  ،چه این حمالت دقیق نبوددند، اگرکرمعمولى به اهداف دریایى حمله مى

یش بآنها یک از که قیمت هر ضد کشتى اگزوستهاى موشکبا گرفتن ها عراقى

اى را آغاز کردند و در مجموع تا پایان میلیون دالر بود، فعالیت گسترده از یک

 .فروند موشک اگزوست استفاده کردند 2111جنگ از 

ران، ى ایهانفتکشعراق براى تحقق اهداف خود در حمله به تأسیسات نفتى و 

هاى جدید و گسترش عملیات هوایى نیاز داشت. به این منظور، طارق به سالح

هز ، مجسوپر اتانداردتقاضاى خرید پنج فروند هواپیماى  2261عزیز در پایان سال 

را تسلیم پاریس کرد. فرانسه اجازه داد خلبانان عراقى به  وستاگزهاى موشکبه 

 .آموزش ببینند حوالى شهر برستیگاه هوایى فرانسه در طور محرمانه در یک پا

هاى ایران به عراق تحویل داده شد، رغم اعتراضیهواپیماى سوپراتاندارد که عل
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نقل  یى، بهآمریکاهاى هنیروى هوایى عراق را متحول کرد. به نوشته یکى از نشری

از منبع خود در وزارت دفاع فرانسه، حتى خلبانان فرانسوى نیروهاى عراقى را در 

 .یارى دادند هاکشنفتجنگ 

متعاقب روابط جدید  2260و  2261هاى جدید حمالت عراق در سال مرحله

ى حمله به اهداف مهم عراق سطح استراتژ ،آغاز شد و در نتیجه آمریکاعراق با 

داد. در این مرحله، تجهیزات ارسالى به عراق از نظر حجم و کیفیت  اءخود را ارتق

 11هاى جدید عراق براى دریافت درخواستات اساسى کرد. فرانسه به تغییر

روى هوایى توانایى نی 2فروند میراژ پاسخ مثبت داد. تحویل هواپیماهاى میراژ اف

خطوط نفتى  ویژهبدادن خطوط حمل و نقل دریایى و عراق را براى هدف قرار

ایران افزایش داد و همین امر باعث شد تا براى نخستین بار این هواپیماها به 

ا پاالیشگاه نفت تبریز ر هاعراقى. گاه اصفهان حمله و آن را بمباران کردندپاالیش

 بمباران کردند. 2260در مرداد 

کننده بیان 2260ال حمالت عراق به جزیره الرک و سیرى در تابستان س 

گیرى در آسمان تحول اساسى در حمالت هوایى عراق و استفاده از روش سوخت

 .خاک ایران بود براى حمله به اهداف در عمق

کشتى  18سال اول جنگ فقط به  سهدر که  حالى در هانفتکشدر جنگ 

کشتى بازرگانى حمله شد و در  32به  2262بازرگانى حمله شده بود، در سال 

 هدف مورد حمله قرار گرفت. 211در مجموع بیش از  2260و  2261هاى سال

 238به  2260تا  2262هاى سالتلفات انسانى ناشى از این حمالت در  ،همچنین

و تأسیسات نفتى، موجب کاهش صادرات  هانفتکشعراق با حمله به  .نفر رسید

 .ایران شد

به میزان  2261میلیون بشکه، سال 26/2به میزان  2262ایران در سال 

میلیون بشکه نفت در روز صادر  0/2به میزان  2260میلیون بشکه و در سال  8/2

میلیارد دالر  03/21و   2262میلیارد دالر در سال  21/3ایران آمد نفتى در. کرد

 .بود 2260میلیارد دالر در سال  82/6و  2261در سال 
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عالوه بر کاهش صدور نفت ایران، به دلیل کاهش قیمت نفت  ،2260در سال 

تیجه، جنگ رسید. در نهاى سالعمالً درآمد نفتى ایران، به کمترین میزان در 

 هاىیار، مجبور شد در قیمت نفت تخفیفهاى بسبر تحمل هزینهایران عالوه 

 .، همچنان از درآمدهاى نفتى برخوردار شودفروش زیادى بدهد تا با امکان ادامه

مت بعث و همچنین نقش سیاست ایران درباره مردم عراق و تفکیک مردم از حکو

دور ه براى صبخشى ایران در خلیج فارس و نیاز به امنیت در منطقتاریخى ثبات

ى و شهرها هیچ واکنش هانفتکشنفت، موجب شد تا ابتدا در برابر حمالت عراق به 

ولى ضرورت جلوگیرى از افزایش فشار عراق به ایران و بازداشتن آن  ؛نشان ندهد

 .مثل را اتخاذ کند شور موجب شد تا سیاست مقابله بهک

در  کهچناناز شد. آغ 2262مثل در خلیج فارس از سال  سیاست مقابله به

 هانفتکشخارک و جزیره وجود حمالت عراق به  با 2261و  2262هاى سال

که از نیمه دوم سال واکنشى از خود نشان نداد، تا اینمورد( ایران هیچ  28)درکل 

عراق، نگرانى ایران به  شار گزارش تحویل هواپیماى سوپراتانداردبا انت 2261

 افزایش یافت.

اگر »گفته بود:  (موسوىمیرحسین مهندس ) وقتوزیر نخست ،در آن زمان

 « امن خواهد شد.كشورها نا امن شود، براى همهخلیج فارس براى ایران نا
را مطرح تنگه هرمز ایران با هدف بازدارندگى، موضوع مسدود کردن اینرو  از

 و کشورهایى که از نفت استفادهامام راحل نیز خطاب به کشورهاى منطقه  کرد.

اما نظر  ،کندرا مسدود مىتنگه هرمز هشدار داد دولت ایران با قدرت  ،کنندمى

کست رانى از شبه دلیل نگ -طلبانه حزب بعثهاى آشوببه اینکه ماهیت سیاست

از قرار گرفتن در  ،شدیج فارس ارزیابى مىآفرینى در خلمنشأ بحران -در جنگ

حلیلى که از ایران در ت ،دلیلهاى عراق اجتناب شد و به همین مسیر سیاست

تنگه هرمز جاى مسدود کردن  به ،هاى عراق داشتاهداف و ماهیت سیاست

مثل  نخستین مقابله به، 2262سیاست جدیدى را اتخاذ کرد و در اردیبهشت 

دریایى و هوایى  هاىاز اقدام ،در این مرحلهبود.  دشمن کشنفتایران، حمله به 

عراق به  2262 آمارهاى موجود در مجموع در سال شد و طبقارتش استفاده مى
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 شنفتک هجدهواکنش ایران حمله به که  حالى در ،ایرانى حمله کرد کشنفت 02

 .عراقى بود

جزیره عراق موج جدیدى از حمالت گسترده را به  ،2261در تابستان سال

شش ماهه به ثبت  دورهبار حمله هوایى در این  61 کهچنانخارک از سر گرفت؛ 

 ههاى ایران تشدید شد؛ زیرا عالوه بر خساراتى کبا این حمالت، نگرانى رسید.

 ،مثل تأثیر چندانى نداشت. در این مرحله سیاست مقابله به ،متحمل شده بود

 ،. در نتیجهرا مورد هدف قرار دادند نفتکش چهاردهو ایران  نفتکش 22عراق 

 .آغاز کردتنگه هرمز  ها را درایران بازرسى از کشتى

روزى که »هاى خود را براى دشمنان اعالم کرد: ایران براى بار دیگر سیاست

د آماده کس نبایت صادر کنیم، خلیج فارس براى هیچما نتوانیم از خلیج فارس نف

هاى دیگرى هم زده ود، کشتىصدور نفت باشد. اگر یک کشتى از ما زده ش

  «.خواهد باشدکس مىشود، حاال از هرمى

سپاه )ره( براى تشکیل سه نیرو در خمینی فرمان امام، 2261در شهریور

یج خل منطقهدر پاسداران هاى سپاه نقطه عطفى در گسترش فعالیتپاسداران 

 هاى مقابلههاى جدید و کم هزینه سیاستبود تا با امکانات کم و با روشفارس 

 .مثل را دنبال کند به

عراق که  حالى درمثل را آغاز کرد.  مقابله بهپاسداران سپاه ، 2260 در سال

تعداد  ،را مورد حمله قرار داد. در واقع نفتکش 12حمله کرد. ایران  نفتکش 66به 

مورد افزایش  213ولى در سال بعد به  ،مورد بود 13فقط  2261 حمالت در سال

 .یافت

سال قبل، قیمت در مقایسه با  هانفتکشبه موازات حمله به  ،در همان سال

دالر رسید. شش دالر به  16که از اى کاهش یافت، چنانسابقهنفت نیز به طور بى

که بخش اعظم آن  ،درآمد ارزى ایران در این سال فقط شش میلیارد دالر بود

 .شدجنگ استفاده مى براى ادامه

ران که ای ان کردموقعیت نظامى ایران پس از تصرف منطقه فاو، کویت را نگر

هاى آن کشور از عراق واکنش نشان دهد و در وضعیتى که ایران نسبت به حمایت
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جنگ مرحله سوم عراق  ،پیروزى جدیدى در منطقه شرق بصره به دست آورد

 دى 12) 2383 دولت کویت در تاریخ سیزده ژانویه .را شروع کرده بود هانفتکش

از  آمریکاى کویت با نصب پرچم هانفتکشخواست تا  آمریکا( از سفارت 2260

 حمایت دریایى این کشور برخوردار شوند. 

ابتدا ایاالت متحده واکنش  ؛به شوروى نیز درخواست مشابهى دادکویت 

نگتن دانست شوروى یاما وقتى واش ،اصى نسبت به این خواست نشان ندادخ

کشتى کویتى نصب کند، بالفاصله  22حاضر شده است پرچم خود را روى 

 کشتى را زیر پرچم خود محافظت کند. 22ذیرفت آن پ

بر  آمریکا( نخستین پرچم 2266تیر سی)2383جوالى 12در تاریخ اینرو  از 

ساس ا )تحت اسکورت( بر تى برافراشته شد و نخستین کاروانى کویهانفتکش

 ( وارد خلیج فارس شد.2266تیر 22جوالى )11بندى شده در ریزى زمانبرنامه

با مین، پیش درآمد برخوردهاى میان نیروهاى ایران  بریجتون نفتکشبرخورد  

یى به آمریکا( بالگردهاى 2266)شانزده مهر در هشتم اکتبر کهچنانبود،  آمریکاو 

 نوامبر 11نیز اعالم کرد در تاریخ هاى ایرانى تیراندازى کردند و متقابالً ایران قایق

 تیراندازى کرده است.  آمریکا)اول آذر( به چهار فروند بالگرد 

ز برخى ا همچنین سکوهاى نفتى ایران را مورد تهاجم قرار داد. آمریکا

تمام  یکاآمراز لحاظ سیاسى به ضرر  بریجتونتحلیلگران معتقدند حادثه کشتى 

 شد. داد این ضرر بیشتر مىجویانه انجام مىشد و اگر ایران اقدام تالفى

با حمالت متقابل ادامه یافت. در این مرحله،  کاآمریدرگیرى ایران و  ،در هر صورت

ر ها دو تأمین امنیت آمد و شد کشتى هانفتکشهدفش اسکورت  آمریکاگرچه 

ها با گذشت زمان رو به درگیرى دهد دامنهولى آمارها نشان مى ،خلیج فارس بود

 افزایش گذاشت.

هدف دریایى حمله  222در مجموع به  (2260) 2386در سال که  حالى در

هدف افزایش یافت، که از این  233این آمار به  ( 2266) 2383 ولى در سال ،شد

این که  حالى در ؛هدف را ایران مورد حمله قرار داد 32هدف را عراق و  88تعداد 

ه بر هدف از سوى ایران بود. عالو 10هدف از سوى عراق و  66آمار در سال قبل، 
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در کویت و اصابت موشک به بندر « مریکنآپان »هواپیمایىاین، انفجار دفتر 

به دلیل اهداف و ماهیت آن، ناامنى  آمریکااالحمدى کویت نشان داد، حضور 

 مریکاآبیشترى را به دنبال دارد. بسیارى از ناظران و تحلیلگران، رویارویى ایران و 

 پذیرش قطعنامهو متحدانش براى واداشتن ایران به  آمریکارا نشان دهنده فشار 

  .و ترک عملیات نظامى و ورود به مرحله سیاسى و دیپلماسى عنوان کردند 038
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 8رابرتز  با مین در خلیج فارس. یب .یی ساموئلآمریکابرخورد ناو 

 مقدمه

 به،  (FFG -58) یی ساموئل بی. رابرتزآمریکا،  ناوشکن 2388 در فوریه سال

 گردد.( به خلیج فارس اعزام میآمریکا)با پرچم  کویتیی هانفتکشحفاظت از  منظور

 و "خلیج گوانتانامو"های تاکتیکیاین ناو برابر اعالم مدرسان آموزش

آن سال کالس خود در ، از بهترین ناوهای همانگهای فرمانده یگیریسخت

 . رفتشمار میه ب

ه نآنها  مأموریتدریافتند که  نیروها ،مأموریت در خلیج فارسدر حین انجام 

لکه ب ،در خلیج فارس است آمریکاکویتی با پرچم  یهانفتکشتنها اسکورت 

 مقابلای عراقی و چه در هآمادگی دفاعی چه در مقابل جنگندهبایستی همواره در 

 .باشنددیگر شناورهای نظامی 

، دو موشک اگزوست به عراقی ، یک جت جنگندهسال پیش کمتر از یک

نماید که موجب مرگ پرتاب می (FFG -31)"استارک"یی آمریکاسمت ناوشکن 

 .(1122آوریل  ،پروسیدینگ مجله) گرددسی نفر و خسارت بسیار می

از تهدیدی خاموش که از جنگ جهانی دوم  ،موارد فوق عالوه بر ناو فرمانده

ت و آن چیزی نبود جز ، وحشت داشرا وارد کرد آمریکابیشترین صدمه به ناوگان 

 .   "تهدید مین"

                                                           
1.  Samuel -B - Roberts -Bradley Peniston, January 2013    
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که در حال دریانوردی در  جنوب خلیج  "رابرتز"، ناو 88آوریل  چهاردهمدر 

ی روروبهمتوجه وجود چند جسم کروی و مشکی در  ،فارس و در حوالی قطر بود

اقدام به ایست موتورها  اًفور ،گردد. افسر نگهبان با حدس مین بودن اجسامناو می

اما لحظاتی بعد با برخورد بدنه شناور به یکی از  ؛نمایدمیآنها و به عقب گرفتن 

هم شکستن  داده و با درتی، انفجاری بزرگ رخ انپوند تی 101ی حاوی هامین

 و درافتد می، حریقی در بخش مرکزی ناو اتفاق کیل ناو "HY- 80" ورق فوالدی

 .    نمایدان نفوذ میگتونی از آب به داخل یس ،همان حال

نمودن  ، یعنی بازری ملوانان در همان لحظات اولیهفو العملعکس

که ناشی از تجارب حاصله از  ،نشانی و مبارزه با حریقهای آتششیلنگ

های زیرا فشاری پشت نازل ،سخت بود، جواب ندادهای فراوان و تمرینات آموزش

 .نشانی وجود نداشتآتش

آب با فشار وارد محیط موتورخانه اصلی و فضای اطراف گردیده و  ،از طرفی

 .  بود گرفتگیآبشدت در حال ه کمپارتمان سوم نیز ب

 هنگامی،  (FFG -58) رابرتز یی ساموئل بیآمریکاناوشکن  موتورخانه مسئول

آور را سرسام آن ،رساندمیکه خود را به نشان دهنده درجه حرارت توربین گاز 

خاموش نمودن آن با  لذا اقدام به؛ درجه دیده دو هزاردر حال باال رفتن بیش از 

 .افتداما اتفاقی نمی کند،میکه خاموش کننده آتش است  "هالون"گاز 

ان از حالت عملیاتی خارج گردیده گبرق ی ژنراتوراز چهار  ژنراتوره س ،از طرفی 

چهارم باعث شد که آن نیز از مدار  ژنراتورو قرار گرفتن فشار مصرف برق روی 

   .یردگدر تاریکی مطلق قرار می تزرشکن رابخارج و پنج دقیقه بعد از انفجار ناو

د که شو تنها صدای افرادی شنیده می شده کشتی حاکم سکوتی مرگبار بر

ق و حری گرفتگیآبکمدهای کنترل صدمات را که حاوی ابزار و وسائل مبارزه با 

البته ؛ دو حریق استفاده کنن گرفتگیآببرای پیشگیری از آنها تا از  ،است شکسته

ه های درهم شکسته پایین ناو باز گاهی صداهای عجیب و غریبی از قسمت هر

 .رسیدگوش می
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 هایکار گرفته شده و برق در بخشه آماده ناو ب ژنراتورپس از مدتی، تنها  

بع یک ر ،ر واقع. دهای کنترل صدمات قرار گرفتتعیین شده مورد استفاده تیم

احساس و  نشانیهای آتشساعت پس از انفجار، با آمدن برق، فشار روی لوله

 . مبارزه با حریق آغاز شد

خص باأل ،افزایش بودفشار آب در بدنه شکسته شده زیر آب همواره رو به 

شد و اگر پیشگیری کم وارد آن میکه آب کم 1پشت دیواره موتورخانه شماره

 . خوردای دیگر رقم میگونهه گردید، سرنوشت ناو بنمی

ار اما به دلیل فش ؛ها نموداقدام به ترمیم سوراخ "گوه"تیم کنترل صدمات با  

به استفاده از پارچه و کتان و  تیم کنترل صدمات اقدام. این کار جواب نداد ،آب

ر براب ،گردیدمی "گوه"ری از ورود آب همراه با آنچه که موجب پیشگی لباس و هر

البته  ؛ا ورود آب به محوطه را کم نمایدت ،نمود استانداردهای کنترل صدمات

 .کیدن آب و پایین آوردن سطح آن شداقدام به م زمانهم

برابر استانداردهای کنترل صدمات،  ،آب از نکات برجسته پیشگیری از نشت

ر یک لحظه از خاطر رهبر د آن که چگونگیفاده از تشک و بالش و مالفه است است

  .پیش گرفته شد از ها، نشت آب بیشبا استفاده از آن وراین از ؛تیم گذشت

شدن بود و هر لحظه بیشتر  در حال غرق شکن رابرتزهنوز ناو هاهمه این رغمعلی

ر این . دان بودگها و فرمانده یین باعث تعجب سرپرستان تیمرفت و امیدر آب فرو 

ار مبارزه با حریق با فش منظور بهان متوجه گردید که تیم حریق گی فرمانده ،هنگام

باال آب دریا را وارد محیط ناو نموده و با این وضعیت هر لحظه به وزن ناو اضافه 

پیش در آب فرو  از ناو بیش ،گردیدشده و چون تخلیه آب با آن سرعت انجام نمی

 .بودند شکنکردن ناو ان با دست خود در حال غرقگی داافر رفته و عمالً

ده ، توسط فرمانقف مبارزه با آتش تا دستور ثانویدستور تو ،در این شرایط

ا اینکه ت ،کار خود ادامه دادهه همچنان ب گرفتگیآبولی تیم مبارزه با گردید؛ صادر 

نترل دال بر کنترل شرایط به مرکز ک گرفتگیآبوضعیت ناو تثبیت و گزارش تیم 

مبارزه مجدد با حریق  ، دستوربا اطمینان از کنترل اوضاع. گرددصدمات ارائه می

  ند.صادر و خدمه مربوطه کار خود را آغاز کرد
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، تالش خدمه جهت کنترل اوضاع رفت در تاریکی فرو شکن رابرتززمانی که ناو

یرات آغاز و فشار الزم پشت دو ساعت پس از انفجار، برخی از تعم .آغاز گردید

یک ساعت پس از آن، آخرین محل حریق گسترده . آمد وجود بههای حریق لوله

 واقع در دودکش مشخص و ساعتی پس از آن حریق تحت کنترل قرار گرفت.    

پس  یدک گردید و بیدُگرفت، به ر قرا افراد پس از آنکه تحت کنترلشکن ناو

و  ردیدگ اعزام آمریکاسوار بر شناور مخصوص به  شکن رابرتزناواز تعمیرات اولیه 

 .میلیون دالری به حالت عملیاتی قبل برگشتنود با صرف هزینه 

 برخورد با مین 

Bobby F. Gibson یده نشسته و خود خم روی صندلی فلزی خود به حالت

اله آفتاب در س نوزده باندیداین  سرر داده بود. پشت باد قرا وزش را در معرض

عصرگاهی اطراف را با دقت  کردن بود و این دریانورد از میان مه سبکحال غروب

 نظر داشت. زیر

بود، این تقریباً بیشترین سرعتی  حرکت گره در حال 10با سرعت  رابرتزناو 

 سوی هببا یک توربین به آن دست پیدا کند. کشتی با عجله  توانستمیبود که 

پر کند. در خود را  های سوختتا مخزن ،رفتمی San Jose نفتکش قرار با  محل

موقتاً هیچ تانکری وجود نداشت که نیاز به اسکورت داشته باشد و هیچ  ،زمانآن 

دفع گردد. ، فارس خلیج باشد در این منطقه مرکزی آراممهاجمی نبود که الزم 

ی خنک موجود و نسیم بردن از آرامش رسید که وقت کافی برای لذتظر میبه ن

 ساخت، وجود دارد. تحمل می )فارنهایت( هوا را قابل رجهد 83که گرمای 

 ها ابتدا یک شئ شناور برد، لنزخود را باال دوربین Gibsonولی هنگامی که 

 ن اجسامای ولی ؛ها برگشته بودنددلفین شایدو سپس دوتای دیگر را نشان دادند. 

و فقط چند صد یارد با سمت  آب ساکن ایستاده بودند روی سطح همان جاتیره 

ت را به دقآنها دوربین  های گرداو از طریق عدسیشتند. کشتی فاصله دا راست

 بان دکمهین دیدوجود داشت. اآنها  هایی روی سطح کرویبررسی کرد. برآمدگی
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فریاد زد و به گوشی  روی تلفن صوتی خود را فشار داد و به درون میکروفون

 .فرمانده گزارش داد

کرد. این اجسام زوم آنها پنجره روی  پشت ازدوربین را برداشت و  فرمانده

براق بودند و هیچ پوششی آنها تر قرار داشتند. طرفیارد آن 611 حدوددرشاید 

دارای برجستگی بودند. وجود نداشت و آنها دریایی روی  هایمرجانه و یا زاز خ

 "مین هستند.آنها لعنتی! ": داو فریاد ز

رفته بود. مطلق فرو اکنون در سکوت ،ماً سوت و کور بودپل فرماندهی که عمو

کشتی، یکی از  انداخت. در اعماقای باز طنین میهصدای باد و امواج در دریچه

ای آن به زمزمه خراشایستاد و صدای گوشاز گردش  آهستگیهای گازی به توربین

بود و یا همان  ، 26:23ساعت  .شد. یک نفر یادداشتی را با مداد نوشتآهسته تبدیل 

 بود.  ایران و قطر در نیمه راه بین یوقعیت کشتم ظهر.دقیقه بعداز 11:23

تند، و یا بیشتر قرار داش هایی را که در فاصله یک مایلیید مینتوانستمیشما 

یارد نیز  هزارمستقر روی عرشه هدف قرار دهید. تا فاصله  میلیمتری 36 با توپ

نیز برای  01مورد اصابت قرار داد و مسلسل کالیبر متریمیلی 10 شد با توپمی

به نظر  هااین"ها بسیار نزدیک بودند. توپچی با خود فکر کرد: وقتی بود که مین

 "هستند. 01 کالیبر های خوبی برای مسلسلینهگز

م تنظی تماس گرفت. مسئول کنترل آتش مشغول عملیاتفرمانده با اتاق 

 فل کند. ها قها را روی مین، توپموجود آشفتگی میاندر  رادار بود تا بتواند

 تماس Coronadoبا  سیمبی سریع از طریق»به مهندس ارشد گفت: فرمانده 

های ویژه اکتشاف انه دارای تیمنیروی مستقر در خاورمی «.دکنرادیویی برقرار 

 همچنین به سایرآنها فعال و یا نابود سازند؛ رها را غیمواد منفجره بود تا مین

 دادند که از این محوطه دوری کنند. ناوگان هشدار می

طری خ رسید که کشتی در معرضبه نظر نمیسپس فرمانده به فکر فرو رفت. 

ود. ها متوقف شاضطراری قرار داشته باشد و توانسته بود در فاصله اندکی از مین

تی را کش توانستمیهای پیش روی او بسیار محدود بودند. او نگزینه ،با این حال

های گازی و ینهای توربخوبی یک نقطه ساکن نگه دارد. با وجود تمام در
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ثابت  گردبالفریگت را به یک  ند که یک ناوتوانستمینآنها ، های پیشراندستگاه

 .کردمیچندانی ن لنگر انداختن نیز کمک ،ند. همچنینمعلق در هوا تبدیل کن و

 تی اسک بادکنکی است، همانند لنگر انداخته دریا ای که در وسطکشتی 

 کندمیسو حرکت  آب و باد به این سو و آن توسط جریان ،که به نخ متصل است

. کندیمآن کشیده شده باشد عمل ن مثل ماشینی که ترمز دستیعنوان  هیچ بهو 

ید ترسرا میزی ،آب بیاندازد تا لنگر را به درونت نکرد ئفرمانده جر ،در هر صورت

 آب شود.  چیزی در اعماق انفجارباعث 

نکه شد. با توجه به ایمی، خطر نیز بیشتر کردمیهرچه کشتی بیشتر معطل 

ها مین مانده بود، تشخیص سایر تر از دو ساعت باقیفتاب چیزی کمآ تا غروب

. بدتر از آن اینکه کشتی برای شناوهای سطحی شدمیبه زودی تقریباً غیرممکن 

 ،ماندن جاهمانشد. نه! و هدفی آسان تبدیل می طعمهو هواپیماهای جنگی، به 

 آمد.میحساب  به هابه سختی یکی از گزینه

های قابل رؤیت در باشد؟ مین ند که امنکردمیپس کدامین سو باید حرکت 

ولی  ؛درسیمستقیم به نظر امن می رمسیکشتی قرار داشتند و  قوس سمت راست

های محض بود. مین یا حتی چرخشی تند به سمت چپ، حماقت جلو، حرکت به

 مانند.آب شناور می ست کار گذاشته شده باشند، در زیر سطحای اگر درخوشه

 مهار)آب قرار داشتند. شاید  سطح قدر باالیچرا این سه مین این داندنمیکسی 

 دریا قرار گرفته بود. شاید قعر بزرگی در روی تخته سنگآنها  (نگه دارنده کابل

 نگه) های مهارآل برای کابلزه ایدهدر نهایت اندا .را کار گذاشته بودآنها کسی که 

 مین ممکن بود کامالً زیر - هاییا رشته -رشته   دارنده( را پیدا کرده بود. سایر

 آب مخفی شده باشند. سطح

ها این مین شاید در کنارواقعاً آزار دهنده است. ما  اینفرمانده اندیشید: 

افی همین ایده ک ده باشیم.گیر کرآنها  در وسط دقیقاًبلکه احتمال دارد  ؛نباشیم

های داشته شود. حتی اگر مینها نیز از روی میز بربود تا گزینه شلیک به مین

 اقیشد گفت که بنمیرفتند، رو میدریا ف شدند و یا به قعرقابل رؤیت منفجر می

 ست قرار داشته باشند.کجا ممکن اآنها 
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( و یا چاشنی فعال sympathetic detonation)القایی انفجارخطر  ،همچنین 

وسی در فرمانده به یاد آورد که در تمامیصوت نیز وجود داشت.  شونده توسط

الت ام از مشککدداد، هیچدار ارائه میفرمانده آینده که نیروی دریایی برای افسران

 ،مین سخنی به میان نیاورده بودند. در نهایت نشینی از یک میدانعقب و خطرات

هی اندپل فرم بود: عقب رفتن. ناخدا روی جناح فقط یک گزینه منطقی باقی مانده

حرکت ناو، مستقیم به سمت  های سمت چپ خم شد. ردقدم گذاشت و روی نرده

 کارعنوان  هیچ به. عقب رفتن روی این مسیر کردمیغربی اشاره افق شمال

شدن و تبدیل گشتن به محو  در حال اکنون که این رد خصوصبای نبود، ساده

 کمرنگی بود.  های سفیدکف

ر ظ، از چیزی که به نتک پروانه با فقط یک تیغه سکان یک ناو عقب بردن

نه بینی نشده به پاشو پیش نامنظم تر بود. جریان آب به طوررسید پیچیدهمی

احتی ر به توانستمیکشتی،  و در صورت عقب رفتن کردمیکشتی برخورد  پهن

دشوار در  ین موقعیتا ها قبل در موردنحرف کند. او مدتخود م آن را از مسیر

فریگت مطالبی خوانده بود. طی روزهای بلندی که  اون العمل عملیاتیدستور

قب ع او و چند تن از افسرانش تکنیک ،دگذشته در کوبا تجربه کرده بو تابستان

 رفتن را تمرین کرده بودند.

ای را نقره بعدی کامالً حساب شده و ارادی بود. فرمانده میکروفون حرکت

ز اصوتی سخنان وی را  شست خود فشار داد. سیستم بارا برداشت و دکمه آن 

 تی مخابره کرد.های کشقسمت طریق بلندگو به تمامی

ما تعدادی مین مشاهده  .کندمیاین ناخدا است که با شما صحبت »او گفت:  

ن بیشتری) درآیند Zebra خواهم که همگی سریعاً به وضعیتیایم. من مکرده

 «های کنترل صدمات مراجعه کنند.ایمنی کشتی( و به ایستگاه میزان

می در کار نخواهد عمو باشآمادهتذکر شد که هیچ آژیری برای اعالم او م 

ولی  ،ساده بودند های ضربتیینیژه مهای وبرجستگی دارایتیره  بود. این اجسام

شدن یک بدنه فوالدی  ه مطمئن شوند صدا و یا نزدیکهیچ راهی وجود نداشت ک

 خواهد شد و یا خیر.آنها  باعث به کار افتادن چاشنی انفجاری
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 «صدا حرکت کنید.بیآهسته و »فرمانده گفت:  

راهروهای کشتی به جنب و جوش افتادند و در  ملوان در سرتاسر دویست

 ،ندکردمیچپ به عقب حرکت  راست کشتی به جلو و در راهروهای سمت سمت

هایشان را به ند و لباسکردمیها را یکی پس از دیگری رد دریچهکه  حالی در

 شدند.د مستقر میهای خوکشیدند و در ایستگاهخود می دنبال

از پشت  Mike Roberts باندید متصدی عالئم تان فراخوان باعث شده بود ای 

بگیرد. موجود در فضای خوابگاه خدمه برخیزد و ترس وجود او را فرا تلویزیون

کنون سابقه ولی تا ؛آور بودخود وهم های نبرد به خودیایستگاه فقدان آژیر

 عمومی اعالم کند.  باشآمادهه بود که فرمانده خودش نداشت

 نیم ساعت از خواب بعد از پاسکه  حالی دررا  Rick Raymondاین فراخوان، 

گ، در اتاق جن ه بود، بیدار کرد. او نیز همانند سایر اعضای تیمش گذشتنگهبانی

انی، شش ساعت استراحت. این داد: شش ساعت نگهبدو پاس کشیک می

خستگی را از  کردمیسعی که  حالی درعملیات و عضو اطفای حریق  متخصص

کمد کنترل صدمات  حافظ خود را پوشید و به سمتهای متنش دور کند، لباس

 حرکت کرد.  1شماره

کن را صرف دین دقیقه اعصاب خردچن Van Hookآن پایین در اتاق جنگ، 

 کرد. هنگامی که در Coronadoواضح با  ویییتالش برای برقراری ارتباط راد

 شپیکار را  دو دستور نیروی خاورمیانه نهایت ارتباط برقرار شد، افسران پایور

و  ".ها را با چشم رصد کندرا به پرواز درآورید تا مین بالگرد"گذاشتند: آنها روی 

  "ها نزدیک نشوید.تر به میناز این بیشعنوان  هیچ به"

Van Hook م را دو دهی انتقال داد. فرمانده پیشنهاداین پیغام را به پل فرمان

رسید. او افسر مسئول منطقی به نظر میولی اولین پیشنهاد  ؛مضحک دانست

را فراخواند و به او گفت که  Tim Matthews، یعنی دریابان بالگرد اعزام

Seahawk  .را برای پرواز آماده کند 
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یانه و عرشه پرواز انان در آشپرواز رسید و ملو این خبر به آسایشگاه بخش

( مخصوص تیم سقوط Hotsuit)اسبا لب Ted Johnsonرد آمدند. تکنیسین بدنه گ

 ( ظاهر شد. Crash and rescue) و نجات

مکتی نشسته بود روی نی John Prestonفرماندهی،  در اتاق رادار در پشت پل

 بلکه سرنخی از وضعیت فشرد تاهایش میرا به گوش خود های صوتیو هدفون

 موجود پیدا کند. 

Dave Walker آچار فرانسه کشتی که به های گازی و همچنین مسئول توربین

، اشساعته چهار را نیز داده بودند، بعد از اتمام پاس "درستش کن" آقای وی لقب

عمومی را شنید.  باشرفت که فراخوان آمادهداشت به سمت سالن غذاخوری می

Walker مرکزی موتورخانه حرکت کرد. چرخید و به سمت ایستگاه کنترل 

 ی کنترل صدماتکشتی برا کردن مهندسان از مدتی قبل مشغول آماده سایر

تی کش در کل ترین فضای بستهاصلی بزرگ موتورخانه .احتمالی شده بودند

 رترین فضاها است. ترین و پیکی از شلوغ ،با این حالولی  ،شودمحسوب می

Walker یشرانه ل پپن کاریهای توربین گاز مشغول دستتکنیسین سیستم

 کشتی با غرشی بلند به کار افتاد. اصلی بود. توربین گازی سمت راست

 Walker چ را چرخاند و با این کار، کنترل را به سکانداران پل یک سوئی

جی و های برنبا حاشیه و گیرنده فرستنده فرماندهی سپرد و سپس یک دستگاه

دوم ن (. توربیکندمی)صحبت  نترلفرماندهی، کپل "بسیار سنگین را برداشت. 

 "موتورها را در دست دارید. هم فعال شد؛ شما اکنون کنترل

 نشکهای مدارداشت که دارای دستهدیگر قرار  یک پنل بلند Walker پشت سر

L مایش ها نآمپرسنجها و چراغوسیله  بهکشتی را  شکل بود. این پنل، شبکه برق

 هزارژنراتور از قبل فعال شده بودند و هرکدام به تنهایی  چهارداد. دو عدد از می

ک که ی کردمیعمومی ایجاب  باشولی شرایط آماده ؛کردمیوات برق تولید  کیلو

 . درو این ژنراتور نیز روشن شاین نیز فعال گردد، از دیگر ژنراتور

ته روی پوس شد، شما مستقیماًمحسوب می دکرین تدر دک پنجم که پایین

 رافهای حاضر در اطایستادید. با وجود میناینچ میفوالدی کشتی با ضخامت نیم 
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کشتی  ترهای مرتفعمد که همگی به مکانآکشتی، کامالً با عقل جور در می

 منتقل شوند. 

Walker 2 یک سوئیچ را چرخاند و از طریق سیستمJV که یک مدار ارتباطی 

 آالت صحبت کرد. اوی ماشینو فضاها موتورخانهصوتی بود، با نفرات مستقر در 

  «آیید؟های پایینی به باال نمیقهچرا شما همگی از طب»گفت: 

 از افراد را نجات داد. بسیاری همین چند کلمه بعدها جان

Walker رداشت و به اتاق تلفن را ب های خود را دوباره چک کرد و گوشینلپ

 است. آماده رل صدمات ناونتک گفت که واحدجنگ 

 Walker  :که چیزی شوم آن بیرون قرار دارد  دانیمب، ما همه میخُاندیشید

دقایق یکی پس  گرم و نرم قرار داریم. و ما همگی این داخل در یک اتاق فوالدی

 شدند. از دیگری سپری می

پایینی، نفرات مستقر به  طبقات تخلیهبر  مبنی Walker دستور مطابق

 جا را فراگرفته بود.طبقات باال رفتند. سکوت همه

 Daveگازیهای توربین ین در موتورخانه اصلی، تکنیسین سیستمآن پای

Burbine  ک نردبان یک مار از ی دعمومی، همانن باشآماده فراخواندر واکنش به

وی ر ساله 12 این جوانهای گازی جا داد. وربیندو ت پایین رفت و خود را بین

قرار داد. هایش صوتی را روی گوش یک سکوی کوچک نشست و یک هدفون

ارچوب فلزی قرار داشت که دقیقاً زیر سطح هزیر یک چ Burbine محل نشستن

ه بود. محلی گرم و پر سر و صدا محاصره شد والدیدو محفظه ف آب بود و توسط

ی تنگ وحشت دارد در هیچ خدمتی برای کسی که از فضاها بدتر از این ایستگاه

فرمان کوچک را در دست داشت که کشتی وجود نداشت. او یک  جای دیگر

ز کنترل و مرککه  صورتی درولی فقط  ،نست پیشرانه کشتی را کنترل کندتوامی

 پیشرانه را از دست بدهند.  دو توانایی هدایت فرماندهی هر پل

 Burbineرفتن به یک طبقه باالتر را صادر کرد،  دستور Walkerهنگامی که 

و چنین مکانی را بدشگون نه به این خاطر که ا ،میل آن را اجرا کرد با کمال

وی ستن رها رزمایش او را از نشبلکه بیشتر به این دلیل که ساعت ؛دانستمی
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شت و د را روی زمین گذاخو این نیمکت فلزی خسته و زده کرده بود. او هدفون

 نشان و تکنیسینجا رفیق خود، آتشی به سختی باال رفت و آنفلز ارچوبهاز چ

 را مالقات کرد.  Wayne Smith گازیهای توربین

ی هایک هواکش، دو مهندس به مخزن ها و جریان هوای خنکدر میان غرش

 دندش بزرگی دنده کاهنده سرعتتماشای چرخ هوای فشرده تکیه دادند و مشغول

 پایشان قرار داشت.   که دقیقاً زیر

ها( فکر کرد که )مسئول توربینPerezمقدمات چیده شد،  بعد از اینکه تمامی

لز ف کشیدن را شنید؛ صدای خراشیده شدنصدای سوهان  صدای خفیفی همانند

 بر روی فلز.

باش عمومی کرده بود، تمامی مانده اعالم آمادهرقیقه بعد از اینکه فچهار د

یده سرگیری فرار تصمیم ها در وضعیت آماده قرار گرفتند. اکنون زماناهایستگ

انسان و یک کشتی  دویست ساکن ماندن؟ حرکت کردن؟ سرنوشت همانجابود. 

نت نیروی دریایی و نشان ستاره ها سُاو بود. قرن یی در گرو تصمیمآمریکا جنگی

بود که این سینه وی قرار داشت حاکی از آن  فرماندهی که در سمت راست

و ریشه گرفت، کامالً ا تصمیم فقط و فقط مختص اوست. دو استدالل در ذهن

دمه و خ هدایت کنددیگری  کشتی را بهتر از هر فرد توانستمیاو  .واضح و روشن

 آمد، به همانمیاش برکاری را که او از عهده ند هرتوانستمیدیده وی نیز آموزش

 گونه مشورتی.ظه دیگر تأمل کرد، تنها و بدون هیچخوبی انجام دهند. او چند لح

 خود را گرفت. من باید از این مخمصه خالص شوم. او تصمیم ،در نهایت

را ببینم. من کامالً مطمئن  ناو حرکت توانم ردمن می»او به خدمه گفت: 

 افسران را برای کمک زناخدا تعدادی ا «توانیم به عقب حرکت کنیم.که می هستم

 حرکت فرا رسیده بود.  بانان فرستاد. اکنون زماناز دید و پشتیبانی

رار ای قپیشرانه یدکی فعال گردند و در زاویه واحدهایفرمانده دستور داد که 

یک  ل کنترلتر، مسئوگیرند که کشتی را به عقب هُل دهند. چندین دک پایین

 ار پلدر قرار گیرند. ناخدا به سکاننظ قعیت موردها در موسوئیچ را چرخاند تا پره

 داد رچپ بچرخاند و دستو ت که سکان را تا جای ممکن به سمتفرماندهی گف
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 گردش ن کار باعث شد تا سرعتخود را بکاهند. ای تا موتورها یک سوم از قدرت

ی ااو امیدوار بود که این سرعت به اندازه .دور در دقیقه کاهش یابد دهپروانه به 

باشد که فقط سکان و پاشنه ناو منحرف نشوند و در جای خود باقی بمانند. سپس 

 او دستور داد تا سیستم کمکی به کار بیفتند و کشتی شروع به عقب رفتن کرد. 

 یدهد ندهی تماس گرفته بود تا، با پل فرماباندیددقیقه از زمانی که  دهکمتر از 

سپری شده بود. اکنون ناو در حال فاصله گرفتن از  ها را گزارش دهد،مین شدن

خطر بود و خدمه مورد اطمینان نیز چهار چشمی مراقب ظهور اجسام تیره و 

د او باش رفت نگران نبود. هرچهتظار میجدید بودند. فرمانده آنچنان که ان کروی

 فتوقآن نیز م یاردی صدموجود را دیده بودند و در تنها سدآنها که  کردمیفکر 

ولی او کامالً  ؛شده بودند. او با خود اندیشید: ما از این مخمصه خارج خواهیم شد

 .کردمیاشتباه 

دوم  Nicholasتزار  به دستور 2318که در سال  M-08/39 مین دریایی

ساب ح بهبازده هزینه و پُرکم تسلیحات هایشگفتیود، همچنان از ساخته شده ب

 آید.می

گین سنفوتی است که روی یک استوانه سه  این مین شامل یک کره مشکی 

 102 یک توپ تنیس روی یک قوطی حلبی. این کره حاوی قرار دارد، همانند

عدای فضای و ت TNTترى نیتروتولوئن یا همان  به نام پوند ماده منفجره قوی

اتصال و  ت کابلفو 261ای نیز ه استوانهبود. این وزن آن خالی برای شناور ماندن

 کروی را در خود جای داده بود.  های آهنیپوند گلوله هفتصد

شود و تنها ای محسوب مینسبتاً ساده کار M-08 گذاشتن یک مینکار 

از روی شناور به  مین دادن و هل کردن طول کابلن عمق، مشخصتعیی دنیازمن

شناور نیز تا انتهای و کره  گیردمیدریا قرار  دریا است. لنگر آهنی روی بستر

کند. این توپ بدون اینکه امواج و میدارنده خود به باال حرکت نگه کابل طول

 .ماندآب باقی می فوت زیر سطح دوازده دودحدرآب رویش اثر بگذارند،  جریان

در  کافی باال که بتواند با یک کشتی کافی پایین که دیده نشود و به قدر به قدر

 عبور اصابت کند.  حال
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ه شده است که ب کردن چاشنی تعبیهخار برای فعال پنجروی این کره شناور 

در نظر آنها ( را برای Hertz Horns) "های هرتزشاخک" شان نامیاد مخترع آلمانی

بزرگ است و یک استوانه  تقریباً اندازه یک سوسیسآنها اند. هرکدام از گرفته

 یکی باتری را در خود جای داده است. هنگامی که اسید حاوی)آمپول(  ایشیشه

سُربی در برخورد با بدنه یک کشتی شکسته شود،  های دارای فویلاز این شاخک

شود و جریان الکتریکی حاصله )پیل( خیس وارد می ید به درون یک سلولاس

 گردد. می TNTچندصد پوند  شدن چاشنی و متعاقباً انفجار توسط پیل باعث فعال

ل هستند: گاز نیتروژن، کامالً معمو TNT های حاصله از انفجاروردهآفر

ی کمتر انرژی رنگکم امد زردکربن، آب و دوده. اونس به اونس، این جمونواکسید

ش آور اشتعالکند. این سرعت سرساممیآزاد  یا حتی شکریل و ئنسبت به گازو

در زیر  TNT شود. هنگامی کهعظیمی از تخریب می است که باعث چنین حجم

شود. چند میلی ثانیه به حبابی از گاز تبدیل می شود، فقط در عرضآب منفجر می

انفجار با سرعتی  موجو یک  کندمیجا هعظیمی از آب را جاب ماین حباب حج

گرم شده و فشاری چند  . این حباب که تا هزاران درجهکندمیصوت ایجاد  مافوق

هزار برابر فشار اتمسفر را داراست، پشت سر موج انفجار منبسط شده و آبی که 

 راند.ژکوب به جلو مییک د همانندپیش رویش قرار دارد را 

به  -حاصله موج انفجار و در ادامه حباب ـ ، تچپ و راس این ضربات هوک

 خاص، این عذاب شرایط ولی تحت، توانند یک کشتی را فلج کنندی میتنهای

ر نیز دوام داشته باشد. اگر حباب گازی سطح آب را د چند ثانیه بیشتتوانمی

شود تا ضربه دیگری پاشد و دوباره منبسط میدریا فرو می نشکافد، تحت وزن

عمقی چون خلیج فارس، موج انفجار ممکن است توسط های کموارد کند. در آب

کشتی از موج و د. اگر دوباره ضربه خود را وارد آور تادریا بازتاب داده شود  بستر

ه ستکش تواند باعثهای اولیه جان سالم به در ببرد، این حرکات شالقی میشوک

ند گازی یک روزنه پیدا ک اگر حباب ،و در نهایت کشتی شود شدن تیر اصلی کف

ون خود هوا را به در ـ شده یک کشتی ای در بدنه درب و داغانبرای مثال حفره ـ

 العاده داغ با فشارشود که این بخارات فوقاطراف باعث میهای آب کشد. وزنمی
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داغ که بترکد و جهنم  یک لوله بخار شوند، همانند واردنه بسیار زیاد از این روز

 برپا کند. 

برخورد کرد، ندید. این  Samuel B. Robertsکس مینی را که به ناو هیچ

یگر که د مین سهبسیار بیشتری نسبت به  و یا شانس مهارتبا  خصوصب ،سالح

ین )لنگر( م گاهد. تکیهعرشه کشتی نمایان بودند، کار گذاشته شده بو از جلو

 دریا جا خوش کرده بود. تر در گل و الی کففوت پایین 101حدوداً 

 ای بود که کره شناور را زیر سطحزهآن دقیقاً به اندا دارنده فوالدینگه کابل 

 فوت در زیر شانزده اندکی از بخشی از ناو که به عمق دارد و فقط دریا نگه تما

 ، باالتر باشد. تآب قرار داش سطح

 یچ، هبودعقب رفتن از روی کره مشکی  چند ثانیه اول که کشتی در حال در

جلو دارای شیبی رو به  اتفاقی رخ نداد. بدنه این ناو فریگت از پاشنه به سمت

ین نقطه عطف و بیشترکشتی به  جلو در یک سوم مانده به قوسن بود که پایی

)یعنی  رفتباال می شیب به سمت رسید و سپس دوبارهآن در آب می عمق

آن فاصله  سوم از جلوا یکبدنه از پاشنه ی سومترین قسمت کشتی، دوعمیق

تیغه سکان، پروانه و  ،، مینکردمیهنگامی که کشتی به عقب حرکت  .داشت(

بود  کشتی اش محکم نگه داشتن قسمت عقبسکان که وظیفهارنده تیغه نگهد

 را رد کرد.

کشتی برای  ( تولید شده توسطbow wave) سینه ید آن مین توسط موجشا 

ار به کشتی برخورد کرده بود ای عقب رانده شده بود؛ شاید حتی چند بلحظه

 ؛ای وارد شودضربهاش ده چاشنیفعال کنن خار پنج از کیاینکه به هیچ بدون

ته کشید. یک شاخک فویل سربی  26:10 درحدود ساعت Roberts ولی شانس

اینچی بدنه کشیده شد. مواد شیمیایی ترکیب شده و یک  به صفحه فلزی نیم

تر به هرچه تمام با شدت TNTن تُ . یک هشتمگردیدجریان الکتریکی ایجاد 

 گرما، بخار و دوده تبدیل گشت.

سومی طول بدنه در دو ـاسکلت بدنه  136 قسمت عرضی انفجار در موج 

( ری)سراس مرکزی فوت سمت چپ خط چهار و فقط ـ جلو فوتی از سمت 110
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کشتی را از جای خود  انفجار در لحظه برخورد، کل ناو، به آن برخورد کرد. شدت

لو ج قوس شنه ناو چند فوت باالتر ازچند لحظه پا برایکه  نحوی به ،بلند کرد

ستون ) کشتی اصلی کف قداری بود که تیرکشتی قرار گرفت. تنش بیش از م

 کشتی( بتواند تحمل کند.  فقرات

 که از طریقآنها ناو بودند.  کف و عرشه اصلی عامل مقاومت ساختاری تیر

( به یکدیگر متصل stringers) عمودی هایتراورسی نسبتاً سبک و هادیواره

 ند. کردمیدریایی را تأمین  شکل L نیاز برای یک تیر مورد بودند، استحکام طولی

ی در خلیج را ای و یک طوفان بادهای شمالمدیترانه این سازه که یک طوفان

 بردارد، نتوانست در برابر بار ناگهانی تابای اینکه حتی ذره بدون ،تحمل کرده بود

ک لحظه، فریگت تاب بیاورد. برای ی ،مین به آن وارد شد و شدیدی که از جانب

 تحدب پیدا کرد، دکی حالتنقطه برخورد پیچید. عرشه اصلی ان اندکی به دور

سپس کشتی دوباره به کره زمین.  گردیدوردست و یا  درهمانند نوک یک تپه 

 جلویی و پاشنه کشتی ناگهان به باال پرتاب شدند.  حالت اولیه خود برگشت. قوس

 طول کشتی حرکت کرد و باعث ترک خوردن نفجار در کلا و موجاین شوک 

 تکننده روی کابین دو آنتن رادار کنترل آتش شد، مقداری آب خنک هر هایپایه

ظ هم شکست و شیشه محاف کشتی را در توکپیتجهیزات رادار پاشید، دستگاه ف

رد کرد. درست باالی نقطه برخورد، عرشه اصلی تاب غذاخوری را نیز خ سالن

ل فرو ک کشتی به طور ماند. تیر اصلی کف صورت نیز باقی به همینبرداشت و 

 دیفوال فوتی از این تیر دوازده نه، یک بخشدترین قسمت بدر پایین .ریخت

HY-80 این تازه شروع کار خودش پیچید. شویی به دورظرف همانند یک سیم 

 مین بود. 

عمل شد.  تر به دنبال موج انفجار واردت هرچه تمامگازی با شد حباب

 بابولی این ح ،بدنه را سوراخ کردند فحات فلزیصاز یک مشخص نیست که کدام

یک کامیون باربر عریض کرده و بخارات سوزان  اندازهسوراخ را به  گازی بود که

آتشین فضا را پر کرد و در یک کشتی کرد. یک گلوله  را وارد موتورخانه اصلی
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لی از دالر تجهیزات مهندسی شده دقیق را به ت هامیلیونه هم زدن چشم ب

 دیل کرد.تب نهای سوزاپارهآهن

ا پر خود ر استقرار خود جدا شدند و محفظه اطراف های گازی از محلتوربین

 ده هزار گالنی شدن یک جفت مخزن از سوخت کردند. انفجار باعث شکافته

هواپیما سریعاً تبخیر شد  سوخت و سه مخزن نفت شده بود. یک الین از سوخت

تی به اطراف های نفوردهآفر فشارش به هر سو فوران کرد. سایر و محتوای پُر

 ور شدند. داغ شعله پاشیده شده و به محض تماس با فوالد

یل م ی دورپالستیک ین گلوله آتشین که هنوز در حال گسترش بود، واشرا

ه کرد. گازهای سوزان از این را پار کشتی )دیواره( عقبی واقع در دهلیز انگارد

دو فوتی عبور کردند و اتاق کنترل را با دیواری از آتش پُر  ای شکلشکاف حلقه

هایی به و سوراخهای جلویی را نیز باز کرده کردند. این انفجار، درزهای دیواره

برجا ا پبدنه  ولی سایر صفحات فلزی ؛کرد ایجادآنها بال در بیس اندازه یک توپ

دند. فشار همچنان افزایش موتورخانه حبس کر ایستادند و نیروی انفجار را درون

چرا که حباب گازی که هنوز دمایی معادل چند صد درجه داشت، به  ؛میافت

 شدن بود.  دنبال آزاد

بندی در محفظه آب گریزی پیدا کند. یک شکاف یک ثانیه بعد، توانست راه

 که ضایعات ،فوت بود پنج شده اگزوز سمت راست کشتی که کانالی به عرض

آزاد  وّداد و در جاز چهار طبقه عبور میهای گازی را توربین حاصل از احتراق

های این کانال باز کرد. گاز ، ایجاد شد. حباب به زور راه خود را به درونکردمی

راه بود را به آتش کشیدند  یدند و هرچه بر سرسرتاسر کشتی چرخ داغ در فوق

فوتی از آتش و آوار سوزان  صد اگزوز بیرون زدند. نتیجه یک خط و از انتهای لوله

 پیشرانه ویران شده بود.  واحد

از  رشو پایین، موتورخانه اکنون در معرض آب دریا قرار گرفته بود. آب در آن

ترین چند ثانیه، بزرگ در عرضفوتی به درون هجوم آورد.  10 طریق سوراخ

ا آب پُر شد. آب با عبور از واشر پاره شده میل گاردان دریا ب سطحفضای کشتی تا 

ه سمت جلو جاری پس از دیواره سوراخ شده بکشتی روانه شد. س به سمت عقب
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تنها چند دقیقه، نزدیک به  کرد. در عرض اهای خالیضکردن فشد و شروع به پُر

بسیار زیاد  . این امر بارکردمیکشتی چلپ و چلوپ  تُن آب دریا در شکم هجده

، باعث کردمیداد. هر موجی که عبور و خطرناکی را روی عرشه اصلی قرار می

شود. قوطی سودا که مدام خم و راست می یک شد، دقیقاً مثلشدن آن می خم

شتی داد، کاتفاقی رخ میو اگر چنین  بریزدفشار فرو  ممکن بود که زیر ،نهایت در

 شد. شکست و غرق مینیز در هم می

د ی سه بخشی هستنهایکشتی اد داده بودند که این کالس ناوهابه ملوانان ی

ود ولی این اطمینان وج، توانند تا سه فضای آب گرفته را تحمل کنند()یعنی می

 هایکشتیبازسازی، به  ای که بعدها در طیبا وجود وزن اضافه خصوصبنداشت، 

شتی، ک دادن تیر اصلی کفد. اکنون با توجه به از دستاین کالس افزوده شده بو

 رسید. با وجود ازاز باور به نظر میپیش دور  از این ادعای سه بخشی بودن بیش

شدن از آب  حال پُرسوم نیز در  بخشکه  حالی دربزرگ و  دادن دو بخش دست

 تواند طاقت بیاورد. در بیشتر میدانست که کشتی چقکس نمیبود، هیچ

 الً قدیمی توانسته بود تا مقاومتدر یک چشم به هم زدن، سالحی کام

به نصف تقلیل دهد.  تقریباًمتحده را  ساختاری یک کشتی جنگی ایاالت

قاً دقیآنها  دمه ناو متوجه شوند که کشتیگذشت تا خهای زیادی باید میساعت

 چقدر شکننده شده بود. 

رت به گلوله آتشین که از های روباز، خدمه با حیفرماندهی و عرشه در پل

ودند. مخلوطی از دود و آتش ، خیره شده بکردمیکشتی فوران  دودکش اگزوز

خل بندی را از دافلز و عایقهای رادیویی را شکافت. انفجار، تکه آسمان باالی دکل

. ور کرده بودشعله را با سوخت آغشته کرده و سپسآنها نده بود، دل کشتی ک

کشتی  شت یک انسان روی تمام نقاطمور به اندازه وارهای شعلهاکنون خُرده آ

بدنه خطوطی از بخار با  آمدند و اطرافز در دریا فرود میبارید. تعدادی نیمی

ها، ها، شلنگهای کوچکی نیز روی رنگند. حریقکردمیصدای جلز و ولز ایجاد 

افراد، ایجاد  د شده برای جلوگیری از لیز خوردناندوها و راهروهای قیرپارچه

 Bobby Gibsonشدند. جلو عرشه به پایین رفت و سپس باال آمد و باعث شد تا 
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ش به عقب پرتاب شود. او برای همان لحظه کوتاهی که یباندید از روی صندلی

اال برشه را ببیند. سپس عرشه ع دریا و جلو آب توانستمی، فقط بوددر هوا معلق 

 خود فرود آمد.  روی شانه و گردن Gibsonتا با او برخورد کند و  آمد

ای پ کشتی به همین سادگی زیر"ده بود. متحیر مان فرماندهفرماندهی،  در پل

یی وشنیده بودم، گ کامالً متفاوت از هر آنچه که قبالًشود. صدایی من منفجر می

پرتاب شده است. نه صدای  نطبقه به پایی ده که کشتی از باالی یک ساختمان

. بوووووومیک بمب، فقط  و نه صدای انفجار متریمیلی 200 انفجار یک توپ

و تماماً بلند شد. هم به طرزی کامالً متفاوت. پاشنه نا چیز به لرزه درآمد، و آنهمه

اگزوز بیرون جهید، و من آن لحظه به خودم  گلوله آتشین عظیمی از دهانه دودکش

ه کسی کنم کمن فکر نمی کشتی؟یا  مما یک موتور را از دست دادی نتی!لع» :گفتم

 «این را داشت که ما به یک مین برخورد کنیم. انتظار

 سقوط یر، آژبرداشتاعالم داخلی را از جایش  یک نفر یک گوشی

( را به صدا درآورد و به خدمه اعالم کرد که theaircraft crash alarm)هواپیما

سیاه و سفید  به مانیتور ویدئویی Nicholsonبا عرشه برخورد کرده است.  بالگرد

های ملخ هپرروی عرشه پرواز است و  SH-60 دید کهخیره شد. او کامالً واضح می

سکانی متوجه  هستند. مدتی طول کشید تا این نفرچرخش  آن هنوز در حال

: قبلی را تصحیح کرد راست. او گوشی را برداشت و اخطا شود که قضیه از چه قرار

 "برخورد با مین، برخورد با مین. کشتی با یک مین برخورد کرده است!"

خودکار  ی بود، به طوربانبیرون آمدن از اتاق دید که در حال  Robertsباندید

ولی هیچ انحرافی در کار نبود.  ؛(liftکج شده است ) کشتیاحساس کرد که عرشه 

کشتی به پایین نگاه کرد. یک مار دریایی در حال گذر بود. اگر بنا به  او از کناره

نجات وجود داشت که در کنیسترهایی به  ترک کشتی بود، تعداد زیادی قایق

 صورتبهبرخورد با آب  وندی جا داده شده بودند و به محضپ 00های اندازه گالن

 شدند.خودکار باد می

 Roberts  های دریانوردی و مهارتور نشوند تا مجبآنها که  کردمیدعا

 Tedاین انفجار، بلندترین صدایی بود که  خود را به آزمایش بگذارند. انیرقایق
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Johnson آشیانه عرشهحال شنیده بود. ه ب تا(the hanger deck تکان شدیدی )

ه هوا پرتاب شد. او ای بپارچه خورد و این تکنیسین بدنه همانند یک عروسک

ی حریق او، ااطف ولی لباس ضخیم مخصوص ؛لغزنده افتاد زبر و غیرروی عرشه 

 به را کاست. ضر مقداری از شدت

تی برخاست. انفجار، کانال اگزوزی را کش )دهلیز( میانی سیاه از دیواره دود

های گازی را از موتورخانه به دودکش توربین که بخارات سمی تولید شده توسط

ار بر گرفت و سپس با از ک ین دود آشیانه را کامالً درداد، شکافته بود. اانتقال می

 Johnsonآن نیز متوقف شد.  های گازی در آن پایین، پیشرویربینتو افتادن

خود را بررسی کرد تا ببیند همگی سالم هستند یا خیر و سپس  ملوانان اطراف

به سمت  های ملخولی پره ؛رسیدبررسی کند. به نظر سالم می را نیز بالگردرفت تا 

حال از نزدیک ه ب نیز ظاهراً خاموش بود. او تا موتورچرخش بودند و  پایین در حال

 الگردبنتیجه گرفت که این  لیه هوایی به زمین بخورد،ندیده بود که یک وسیله نق

 ها جایی برود. پس او خود را جمع و جور کرد و پایین بهقرار نیست به این زودی

حرکت کرد. جایی در این مکان حریقی وجود  0شماره ن تعمیراتیسمت کابی

 شد.داشت که باید خاموش می

های انفجار همه چیز را به هوا پرتاب کرد. جعبه در بهداری کشتی، موج

 Rick Raymond، آسپرین و بانداژها همه به پرواز درآمدند. برای کسری از ثانیه

کیار او متوجه شد که پزشاند. سپس شده شلیکهای کشتی ابتدا فکر کرد که توپ

 دیگری که در بهداری قرار داشت، به هوا پرتاب شدند. و هر چیز

 Raymond  :م.ایاینجا بود که ما فهمیدیم به یک مین برخورد کرده"نوشت" 

ه پیش چند. چه اتفاقی افتاد؟ بعدش کردمینگاه  یکدیگربرای یک لحظه، همه به 

و به سمت پایین راهرو دویدم تا  .«من باید بروم» گفتم:خواهد آمد؟ سپس من 

 نشانی بردارم. آتش یک شلنگ

را روی هوا که خود  Lester Chaffinغذاخوری، گویی زمان برای  در سالن

عرشه بود، متوقف شده بود. سپس  دید و در حال افتادن روی کفمعلق می

ادی بازگشت ع به حالت روی زمین بلند شود، زمانهنگامی که او سعی داشت از 
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ی ولی کشت ؛او خوب بود گشت. حالی شکسته هانااستخو و او با دقت به دنبال

 ید باعث شده بود تا شیشه محافظشد سر افتاده بود. این تکانمشخصاً به درد

اتاق پخش  آبی رنگ ها روی کفرد شود و خرده شیشهخجلوی آشپزخانه کامالً 

 الهای مشبک کانکم داشتند از دریچهکمشده بودند. بدتر از آن دودهایی بود که 

 آمدند.تهویه بیرون می

کردن  ، شامل چک0شماره گروه تعمیراتی کاربرق عنوان به Chaffinوظیفه  

برق به  سوختنی و قطع جریان برای حریق و اجسامموجود در کمد  تجهیزات

موتورخانه را باز  شد. او دریچه ورود به بخش، میته بودهرچیزی که آتش گرف

 آب ابپر شدن  و از نردبان پایین رفت. از شانس بد او، عرشه پایینی در حال کرد

 دریا بود. سیاه

Chaffin  خود،  کاربرقهمتایWhitley را دید که در صحنه حضور داشت، از 

کرد وارد  نشانان را برداشت و سعیویژه آتش رو او یک ماسک اکسیژناین

از شدت که  حالی درپس او  .ولی دریچه قفل شده بود ،موتورخانه اصلی شود

 ، به گروه تعمیراتی برگشت. لرزیدمیموجود به خود  هرج و مرج

Chris Pond آورد که گویا نیرویی کشتی را بلند کرده، تکان داده و به یاد می

 الیح درداخلی به صدا درآمدند. شخصی  بلندگوهایته بود. آهسته پایین گذاش

 خسارات را بررسی کرده و به مرکز کنترل»گفت:  ،کردمیصدایش خِر خِر که 

 «کنید.( گزارش DC Centralصدمات )

 Pond  سمت چپ کشتی به عقب آن دویدند و  ازبه همراه سه نفر دیگر

های بخار از درون غذاخوری، توقف کردند. ستون بیرون دریچه ورودی به سالن

 یک شلنگ بیشتر داده شد و سریعاً . به او اجازه بررسیکردمیبه خارج تراوش 

ن ای .را پیدا کندآنها  اشت و توانست منبعبخارها قدم گذ را برداشت. او در میان

غذا در آشپزخانه  کردنهای مخصوص گرمضرری بود که از سینییب بخار

 خاست. برمی

(، صدای سایشی باعث Central Controlمرکزی یا  )بازرسی کنترلدر مرکز 

 فرادانفجار همه ا بووووووم!برگردد. سپس  Bentسوی  به Walker شد تا چشمان
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بدترین تصادفی  همانند Walkerحاضر را به هوا پرتاب کرد. این اتفاق برای 

شه بلند کرد و عر خود را از روی کف تجربه کرده بود. او تا به حالماند که می

های گازی های توربیندمای مدول .بالفاصله به صفحات آمپر موتور نگاه کرد

ها ربینتوهای . آتش! او سوئیچی را فشار داد تا محفظهکشیدمیداشت سر به فلک 

 ولی هیچ اتفاقی رخ نداد. ،پُر شوند Halon کنشعله خاموش با گاز

درجه  دو هزارها دمایی باالتر از فقط چند ثانیه، سنسورهای محفظه در عرض

سپس کنسول کنترل پیشرانه به طور کامل از کار  دادند.)فارنهایت( را نشان می

ه آمپر به نقط ها خاموش شدند، صفحاتسقف، تمامی چراغ کمر تا افتاد. از پایین

 پنل پشت Walkerهای روی نشانگرها همگی پایین آمدند. صفر برگشتند و درجه

های آن نیز از کار افتاده بود، هرچند هنوز بخش ولی اکثر ،کنترل الکتریکی جهید

ها زدند. چه اتفاقی افتاده بود؟ این کنسولها چشمک میاندکی از چراغ تعداد

نها آی در صورت قطع کامل برق نیز کار کنند؛ طراحی شده بودند که حت طوری

ه این موضوع ک به یک بسته باتری واقع در موتورخانه اصلی متصل شده بودند.

اتفاقی  شد بدین معنی بود کهوقفه تولید نمیبی هیچ برقی از سیستم تأمین برق

 Wallingfordو   Walker، Brentرخ داده است.  آنها پاهای  اگوار در زیربسیار ن

 «لعنتی!»زمان گفتند: هم تقریباً به طور

دیگر چشمی برای نظارت بر  ،کنترل صدمات های کنترل، تیمبدون کنسول

های دستورالعمل ساعت را صرف یادگیری هزارانآنها امور در اختیار نداشت. 

در آنها گوناگون کرده بودند.  مواجهه با صدها وضعیت اضطراریشمار برای بی

Gitmo خود را به اثبات رسانده بودند و از آن زمان به بعد، قادر  لیاقت و ارزش

را با ا آنه ها تشخیص دهند و اکثرتا تقریباً هر مشکلی را با بررسی پنلبودند 

عیب در صورتی  های رفعملولی این دستورالع ،ها رفع کننددستکاری کنترل

 نترلک عات حیاتی و قابلیتها اطالض بر این باشد که پنلدادند که فرجواب می

ل برای سناریویی که در آن هرگز از قبآنها . بدهنداپراتورها قرار  را در اختیارآنها 

 مرکزیشان از کار بیفتد آموزش ندیده بودند. دستگاه عیبابی
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ترکید. گازهای  Alex Perez یاردی صندلی بیستپوند ماده منفجره در  پانصد

را  رخانه اصلیتر از چیزی که حتی بتوان فکرش را نیز کرد، موتوداغ سریع فوق

ایجاد شده در  . آب دریا از طریق حفره بزرگشدندپُر کرده و وارد کانال دودکش 

هم بدنه که به اندازه یک کامیون بود، به داخل هجوم آورد و در یک چشم به 

های گازی در میان سطوح نفت های توربینفظهمح زدن تا طبقه فوقانی باال آمد.

لحظه،  رسیدند. در یکهای کج و معوج به نظر میجزیره سوزان روی آب همانند

به سوراخی تیره و سورئال تبدیل شد که فقط  Perez موتورخانه مرتب و منظم

 های آتش روشن شده بود. شعله توسط

Perez چرا که موجکوتاه را از دست داد، یک لحظه  برایتجربه جهنم  فرصت 

های هوش کرد و از باالی مسیر اضطراری به درون گردابی از آبو را بیاولیه انفجار ا

آسایی به روی سطحی آب آمد. وقتی که به ولی او به طور معجزه ،تیره انداخت

یی که همان جادقیقاً  ،های آهنی طبقه باالیی یافتد، خود را روی میلههوش آم

های شکسته و دهآواری از نر بود. او در میان روی آن ایستاده دقایقی پیش

وزان های سآب م افتاده بود. فقط چند اینچ میانتجهیزات به دا کمپرسورها و سایر

هایی که او رویشان قرار داشت، فاصله وجود داشت. هنگامی که او تالش و میله

 بآ و بود بسیار داغی از دود و نفت در حال سوختن مخلوط کرد تا نفس بکشد،

 های او را سوزاند. شور ریه

Perez  :ودم کنسول نشسته ب تا همین یک دقیقه پیش من پشت»بعدها گفت

بود و من این پایین گیر افتاده بودم. من فکر  شدهجا تاریک و یک دقیقه بعد همه

ینم ببم توانستمیجا تاریک بود و تنها چیزی که کردم که کارم تمام است. همه

فکر کردم که حتماً غرق خاست. من سوزان برمی از موتورهایی بود که شعله

روع به فریاد کشیدن گلوی صدمه دیده خود مبارزه کرد و ش او با درد «خواهم شد.

 دیگر قبالً از موتورخانه بیرون رفته بودند.  هندسکمک کرد. دو م برای درخواست

نده به محاصره درآورده آتشی بزرگ و غر میان را در Dave Burbineانفجار، 

مهندس نیم نگاهی به  شنیده بود. این حالتا به بود، بلندترین صدایی که 

تر که در سقف جاسازی شده بودند، انداخت و به این طبقه پایین آالتماشین
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 وی دنده کاهنده سرعت باعث نجات جاناندیشید که آیا حجم و جثه عظیم چرخ

 ده بود یا خیر.ش

گرفت و او را از دریچه و در طول راهرو  را Wayne Smith او گوشه پیراهن 

مهندسان زخمی برای  اًظاهرکنترل قدم گذاشت.  با خود کشید و در مرکز

مهندسی شد. همه  ای باعث فروکش کردن هیاهوی فزاینده در بخشلحظه

 نگاه کنند.آنها برگشتند تا به 

Burbin پاره  او کامالً آغشته به نفت ایپارچهن خودش را برانداز کرد. پیراه

 هب توانستمیخام از بازوانش آویزان بود. او حتی ن هایی از گوشتشده بود. تکه

های موهایش حرکت داد، دسته که انگشتانش را در میانو هنگامی  ببیندخوبی 

 مو از روی سرش کنده شد.

 Burbine  بهWalker  :و خیره رئیس به ا "ام.من بدجور زخمی شده"گفت

ک ای از یشد، گویی که صحنهاش کنده میسوخته های گوشت از صورتشد. تکه

ص دهد که این تشخی Walkerترسناک است. چند لحظه طول کشید تا  فیلم

 ت. شناخسال بود که می پنج چهره متعلق به افسر جزء جوانی است که او به مدت

Burbine آورد که به یاد میWalker میزی که در آن تا روی » :گفت به او

 ردنشست،  جاهمانپس او نیز  «همه چیز درست خواهد شد. ،نزدیکی بود بنشیند

چکید. او نه سفر کشتی میروزا هایگزارشاز او قطرات سوخت روی که  حالی

او وجود دارد،  وا در شلوارهای هو حباب عجیبی داشت، گویی که منفذ احساس

درآورد و دید که پوست جزغاله شده پاهایش همانند حباب را از تن  پس آن

ولی رئیس این  ؛کردمیولی هیچ دردی حس ن ،)تاول زده است( برآمده است

، من فعالً هیچ کاری از دستم Dave "آورد: تر به یاد میخاطره را اندکی متفاوت

  "آید که برای تو انجام دهم، پس فقط برو آن گوشه بنشین و خفه شو.بر نمی

Walker تد. افباره اتفاق میناگهانی و به یک چیز دارد به طورحس کرد که همه

از کدام شدن از در بود. هیچ وارد از آتش گرفتن موتورخانه در حال حاصل دود

 . کردمیکار ن فرماندهی رتباطی با پلمدارهای بسته ا
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داد، لنگان لنگان و زخمی میکشیک  2که در بخش Dejnoموتورخانه  مسئول
 انه فرعیموتورخ داد که حائلی از آتش، کل اتاق گزارشو کنترل شد. ا وارد مرکز

این فضا را تقریباً تا سقف پُر کرد. این  موجی از آب ،آن را فرا گرفت و به دنبال
ند، هندسان ایستاده بودتر از جایی که مبدین معنی بود که فقط چند فوت پایین

 دریا قرار داشت.  حریق و آب
 شدند.صوتی و صدا سرازیر می هایگوشی های خسارت از طریقسایر گزارش

( DCCentral) رتخسا که به آن مرکز کنتزل ایگوشهپیشرانه و در  پشت پنل
 رشهع ایای الیههعالئمی روی دیاگرام مشغول کشیدن گفتند، یک افسر جزءمی

 . کردمیهم  ای از خسارات وارده را سردادهای روغنی، نقشهبود و با م
 زد را تأییدحدس می Walkerچه که ، آنهاگزارشرسید که نظر میبه 

ه آب احتماالً تا عرش شده بود و سطح گرفتگیآبکنند: موتورخانه اصلی دچار می
وی ق رفته بود. این به احتمال دست از فوقانی باال آمده بود، یعنی موتورخانه کامالً

نی بدین مع ،های گازی از کار افتاده بودند. همچنینبدین معنی بود که توربین
ژنراتورهای  اندازی مجددراه که کشتی، مخازن هوای پُر فشار خود را که باعث

 ناگواری بود.  ز دست داده بود. این حقیقتاً خبرشدند، االکتریکی می
قدر که کوتاه بود، داند، همانمی کردمیفکر  Walkerچیزهایی که  لیست

هم در حالت سکون و گیر  امید کننده نیز بود. کشتی دچار حریق شده بود، آنان
د رسیوز خاموش بود و به نظر میبرق هن مدار کنترل افتاده در وسط آب. صفحه

 رود. شبکه برق نیز با سرعت رو به وخامت می که اوضاع
 از کار افتاده بود و این امر را مدیون القای خودکار 2شماره ژنراتور

(automatic overrideمی )آب قرار داشت.  نیز در زیر 1شماره دانستند. ژنراتور
 از کار افتاد و قربانی اتصال کوتاه انفجارکمی بعد از وقوع  1شماره ژنراتور

 ژنراتور شور قرار داشتند. اکنون در زیر حجم زیادی از آبهایی شد که کابل
 تمامولی نیاز وسیع  ؛و از پا نیفتاده بود کردمیهمچنان مقاومت  2شماره
 .کردمیزودی بر آن غلبه  های این کشتی صدمه دیده بهبخش
 Walker ه ، فاتحدادبه این قضیه واقف بود: اگر او این ژنراتورها را از دست می

شتی ک پنج دقیقه بعد از انفجار مین، سیستم تأمین برقکشتی خوانده شده بود. 
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 ها از کارسیمبیخاموش شدند. رادیوها و  کشتی ها در سرتاسرفتاد. چراغااز کار 

متوقف شدند. کشتی دارای یک  هاها از حرکت ایستادند. پمپافتادند. پنکه

ع شود، رق قطب که قرار بود هنگامی که جریان ،رسانی بودسیستم پشتیبان نور

برق  هنوز مقدار بسیار اندکی جریان 2شماره ولی ژنراتور ؛این سیستم فعال گردد

لی و ؛خوردهیچ کاری نمی جریان به قدری کم بود که به درد. این کردمیتولید 

 سکوتیهای اضطراری شود. چراغ ت داشت که مانع روشن شدنکافی قدر به قدر

ی کشتی را در بر گرفت. در سرتاسر کشتی فقط صدای عادی کلیه فضاها غیر

های شدن تجهیزات روی زمین از گروه خراش کشیدهد ملوانان و آوای گوشفریا

ماق اعفلزی عجیبی از  از چند گاهی صدای ناله و هر رسیدگوش میه تعمیراتی ب

 شد. زخمی شنیده می دل کشتی

جواب بود. آوار سوزان در اطراف کشتی  دنبالبه  فرماندهر پل فرماندهی، د

او وجود  های کنترلبود. هیچ چیز روی پنل کشتی قطع شده شناور بود. برق

وید و بگرخ داده بگذارد. هیچ چیز نبود که به ا نداشت که وی را در جریان اتفاقات

او شکل  وناگونی به سرعت در ذهنگ االتوولی س ،انجام گیرد چه کاری باید

 امچقدر وخیم است؟ کدآنها  چه تعداد تلفات و زخمی داریم؟ اوضاعند. گرفتمی

ها تقریباً تنکنترل صدمات چگونه است؟  اند؟ وضعیت واحدها صدمه دیدهقسمت

و  خواهد کردزودی غروب  ن مطمئن بود این بود که آفتاب بهچیزی که او از آ

 مجبور شوند در تاریکی کشتی را نجات دهند. آنها طولی نخواهد کشید که 

انگشت شماری  شروع کردند به سرازیر شدن. تعدادها تلفات و زخمی گزارش

حریق شده  گیر، زخمی و سوخته بودند. دودکش ناو دچاراز اعضای خدمه زمین

ک برداشته است. کسی رقطه تد که این ابرسازه در چند نرسیبود. به نظر می

فرمانده  رظآب فرو رفته است. این به ن ت که بگوید موتورخانه کامالً زیرتماس گرف

ترین فضای کشتی به این سرعت رسید. چطور ممکن است بزرگدرست نمی

شود؟ تماسی دیگر، این بار از سوی عرشه پرواز، گزارش داد که  گرفتگیآب دچار

شد. صدمه دیده است. مایعات از یکی از موتورهایش به بیرون سرازیر می بالگرد

در اتاق عملیات  Palmerهای صوتی را روی سرش قرار داد و با فرمانده گوشی
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من در چه وضعیتی قرار دارند؟ چه چیزهایی  های رزمیسیستمتماس گرفت. 

 هیچی. نه رادارهیچی، واقعاً پاسخ شنید:  دراند؟ او هنوز سالم باقی مانده

 و رادیو. سیمبیجوی سطحی داریم و نه وجست
ه ک رادار را قطع کند تا مادامی های رزمی گفت که برقناخدا به افسر سیستم

موجود روی  کنند، مقداری از بارشتی تالش میک برقمهندسان برای بازگرداندن 

شد، رق میکشتی حتماً غند برق را  برگردانند، توانستمینآنها شبکه برداشته شود. اگر 

شد. با این حال، این موضوع باعث شد و چه نمیبه آن حمله می که چه در صورتی

 ا و ناشنوا نیز تبدیل شود. آسان به هدفی نابین تا این ناو از یک هدف شده بود

طرافشان رخ داده در ا از محیط و اتفاقات Robertsاعضای خدمه  میزان آگاهی

د رآنها شد. افق دیده می ه آنچه که با چشم مسلح تا خطفقط محدود شده بود ب

زد تر در سمت شمال گشت میطرفآنمایل  سه حدوداًرا که  Sa’am ناو فریگت

از کویت مشغول  ایرانی را که در تمامی طول مسیر P-3)هواپیمای(  و همچنین

آمیز تهدیدکدام رفتاری بود، گم کرده بودند. هواپیما و کشتی هیچآنها  تعقیب

 ضد کشتی دیده بودند. بدون هایموشک  P-3های بال زیر بانانولی دید ؛نداشتند

بتوانند تشخیص دهند که آیا خلبان دور آنها هیچ راهی وجود نداشت که  رادار

 ای صورت دهد و یا خیر. زده است تا حمله

دوست و خودی کجا هستند.  هایکشتیدانست که کس حتی نمیهیچ

یی هم هانآتر قرار داشتند؛ خیلی عقب بودندیی که تا کویت اسکورتشان کرده هاآن

در دهانه خلیج شروع کرده خود را  ند تا مالقاتشان کنند، دیگر روزکه عجله داشت

 کسچندانی نیز نداشت؛ چرا که در هر حال هیچ البته این موضوع اهمیت .بودند

 مین بشود.  انحاضر نبود تا وارد یک میدآنها برای کمک به 

Robert Bent ل راهکنتر ک چراغ قوه در دست داشت، از مرکزیکه درحالی 

ببیند چه کاری  مرکز کنترل صدمات باز کرد تا خود را رو به جلو و به سمت

کار ارشد نیز همانند ناخدای خود برقژنراتورها انجام دهد. این  تواند در قبالمی

کامالً حساس بود. حتی  های کشتیغریزی نسبت به صداها و لرزش به طور

ز خواب بیدار او را ا توانستمیتهویه  ای یک فن سیستمخاموش شدن لحظه
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و این احساس را داشت که گویی قلب او کشتی قطع شد، ا کند. هنگامی که برق

کز رایستاده است. یک کشتی بدون برق، یک کشتی مرده است. هنگامی که او  م

شکل او را در جای خود متوقف  Uجمع شده در راهروی  کنترل را ترک کرد، دود

انفجار آن را باز کرده بود، به بیرون  یک موتورخانه که موج از دریچهکرد. دود 

 او را جلب کرد.  یی شبیه به ناله یک حیوان توجهشد. صداسرازیر می

Bent ا در میان مه غلیظ انداخت. قوه ربه درون دریچه قدم گذاشت و نور چراغ

آتش  هایشعله جه فلز توسطترسناکی از شکن صحنهموتورخانه به  فضای تنگ

د. و سوخته را گرفته بودن سیاه سوز روی سطوحتبدیل شده بود. خاکسترهای نیم

که باید ش انداخت، جایی کف فلزی و مشبک زیر پای به قوه رااو نور چراغ

تر تیره یک فوت پایین جای آن، آب دید. بهدیگر را میهای پنل و تجهیزات باتری

 . کردمیهایش چلپ و چلوپ از پوتین

Bent های گازیبا تعقیب صدای ناله، مسئول توربین Larry Welch  را با

 کرد. او کامالً گیج بود و به طرزفاصله نه چندان زیادی از دریچه ورودی پیدا 

 ای از پوستقطار خود کمک کند و الیههمخم شد تا به  Bentبدی سوخته بود. 

بار  . اینجدا شده و در کف دست او قرار گرفت Welch از دستان سیاه و جزغاله

Bent تر گرفت و به او کمک کرد تا لنگان لنگان از خود را محکم قطارهم

 کشتی برساند.  در عقب 2شماره ج شده و خود را به گروه تعمیراتیموتورخانه خار

مسئول  Alex Perez فوت جلوتر در موتورخانه، توان بیستحین، در همین 

 ی، انفجار2در عرشه سردخانه باالی اتاق موتورخانه فرعی شماره رو به افول بود.

را به هوا پرتاب  Tilleyو  Baker ،Tatumحاصله  موج. رخ دادبه شکل کرکننده 

لزی ف های کنسروحتی قوطی ؛وانستند روی پاهای خود فرود آیندتآنها ولی  ؛کرد

د عرشه قرار گرفتند. برای چن سته بودند نیز دوباره صاف روی کفنشآنها که روی 

ه بآنها های لحظه ملوانان کامالً سردرگم به یکدیگر خیره شدند. سپس آموزش

ن سه مرد سریعاً از دود از دریچه بیرون آمد و ای باریکی یادشان آمد. ستون

 های روی دیوار برداشتند.اضطراری را از قفسه های تنفسدستگاه
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 Tatum بود، سایرین را به حرکت واداشت. آنها ترین که ارشدBaker  رفت تا

 از Tilleyو  Tatumکه  حالی درموجود در آن حوالی را چک کند،  برق تابلوی

 حدوددرفضایی با مساحت  ،شدند 2شماره موتورخانهنردبان پایین رفتند و وارد 

باز  2شماره ژنراتورسوی  بهورودی  بپایین. در فوت مربع و سقفی با ارتفاع سی

فت. موتور بزرگ راش بیرون میواقع در محفظه های تهویهشده بود و دود از کانال

ین همانی بود که سرعتش بیش از حرکت ایستاده بود؛ ا در داخل محفظه بدون

 مین، از کار افتاده بود.  شده بود و دقیقاً قبل از برخورد مجاز حد

رسید. بلندگوها به صدا ها به گوش میتهویه از منفذ همهمه سیستم صدای

 و جایی در عقب کشتی برخورد کرده یک نفر گزارش داد که مین به .دنددرآم

د کامالً آشنا بودند: حریق شده است. این دو مهندس به وظیفه خو کشتی دچار

 ژنراتورها.  اندازی مجددراه

ا سوزی عظیم رفته گذشته یک سناریوی آتشمهندسی همین ه کلیه بخش

 اگر تماس فرو کرده بود:آنها ه لاین موضوع را در ک Bentو رئیس  تمرین کرده بود

کنترل را از دست دادید، مطمئن شوید که ژنراتور را دوباره فعال  خود با مرکز

 هویه، همگی به نیرویهای تخلیه آب، تنشانی، سیستمهای آتشکنید. پمپمی

ی نیرو کتریسیته وابسته هستند. در شرایط اضطراری، کشتی به تمامیال

دا خواهد کرد. اینجا فراوانی حرف اول را ای که وجود دارد، نیاز پیالکتریسیته

 ژنراتورها در چه وضعیتی قرار دارند.  دانست که سایرکسی نمی .زدمی

Tatum بین های توربلند به تکنیسین سیستما صدای یک دریچه ب از میان

محلی را  مدارشکن روی تابلوی برق Wagnerعالمت داد و  Tom Wagner گازی

اندازی، از برای راه را 2شماره را تقریباً خالی کرد تا ژنراتور باز کرد. او روی تابلو

 ها قطع کرد. جز چراغچیز را ب کشتی جدا کند و همه شبکه برق

خود را به زور در محفظه عایق صدا که ژنراتور را  Tilleyدر همین حین، 

اقی داخل، فضای چندانی برای حرکت ب آالتره کرده بود، جا داد. ماشینمحاص

 شانزده ژنراتور، قدرت خود را از یک موتور دیزلی دیترویت .ذاشته بودندگن

ه اندازه کگرفت میداخلی  شارژ شده با قابلیت خنک کنندگی سیلندری توربو
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انه . این مسئول موتورخکردمی برابریفولکس واگن  بوس شرکتآن با یک مینی

ان فرم کنترل در دستگاهشاخه  یک فیش دورا یافت:  اولیه فنی دلیل نقص

 .مکانیکی موتور شکسته بود

 Tilley ت ایندستی سرع صورت بهتواند به این نتیجه رسید که خودش می 

 بتدا اجازه این کار را ازخواست تا اولی او می ،کنترل کندالجثه را موتور دیزلی عظیم

ن کامالً پاک شد. م ذهن آورد:. این مسئول موتورخانه به یاد میبگیردکنترل  مرکز

 یست؟طور ن تواند، اینالبته که میتواند کار کند؟ این قطعه نیز می آیا موتور بدون

Tatum  ولی خطوط ارتباطی ،بگیردکرد تا با مرکز کنترل تماس چهار بار سعی 

 ها ابتدا کم نور و سپس خاموش شدند. قطع شده بودند. چند ثانیه بعد، چراغ

Tatum  وTilley و مربعی شکلی که به های زرد رنگ قوهسریع به چراغ

( معروف بودند چنگ زدند. در تاریکی، Battle Lantern)های خطر جنگیچراغ

Wagner 5خود را روی  های صوتیاز آن باال فریاد زد که سوئیچ گردان گوشیJV 

 تنظیم کنند. 

Tilley قرار است آنها کنترل خبر دهد که  جواب داد و به او گفت که به مرکز

بود که  Walkerخط  ازی کنند. گوشی خِر خِر کرد. پشتاندموتور را مجدداً راه

های خود را خلوت کنند فت که روی تابلوگتابلوهای برق می ای سایربه اپراتوره

ژنراتور را  توانستمی Tilleyند. اگر نکبآنها آنچه که اضافی است را از روی  و هر

صدمه  هایست که شبکه برق دوباره به دلیل کابلخوابه راه بیاندازد، رئیس نمی

 کوتاه دوباره قطع شود.  دیده و اتصال

Tatum  وTilley های خود را روی پنل کنترل ژنراتور انداختند. قوهنور چراغ

یک دکمه از روی  آسا را فقط با فشردنموتور دیزلی غولآنها عادی،  تحت شرایط

شد تا جریانی از هوای پر فشار که از ند. این کار باعث میکردمیاین پنل روشن 

 ،دموتور شو گردشگشت، باعث اصلی تأمین می کمپرسورهای واقع در موتورخانه

خاموش بود. با  های مهتابی باالی سرشان خاموشپالم ولی این پنل نیز همانند

 ای نداشت. بیشتر از روی نومیدی دکمه را فشار دادند. فایدهآنها ، این وجود
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Tilley ه ک ای بودموتورخانه ترین مسئوالنکارترین و تازهانشاید یکی از جو
 ولی اصالً ،با قدم بعدی آشنا بودخوبی  بهاو  ؛داشتنیروی دریایی در اختیار 

دیزلی یک کپسول هوای  ا چنین قدمی را بردارد. هر موتورای نداشت تعالقه
د. برای وبینی و تعبیه شده بکه دقیقاً برای چنین موقعیتی پیشپشتیبان داشت 

 و کردمیمحفظه  رخانه باید خود را به زور واردموتو استفاده از آن، یک مسئول
 هوا را باز کند.  داد تا گذرگاهیک پیستون شناور را فشار می
گذاشته بودند.  "( خودکشیاندازی)راه استارت"مهندسان اسم این کار را 

Walker اور را شن باالی آن ایستاده باشید و پیستون بایدشما "آورد: می به خاطر
 دیزل روی یک موتورن است که شما پایین فشار دهید. واضح و مبره متبه س

اخلی قرار کنندگی دسیلندری توربوشارژ شده بسیار عظیم با قابلیت خنک شانزده
 "خواهید روی آن ایستاده باشید.و این آخرین جایی است که می دارید

Tilley  از پایین و با صدای بلند ازWagner  تواند موتور را با میپرسید که آیا
 اگر من"آورد:  به خاطروشن کند یا خیر. او شکسته ر وجود یک دستگاه فرمان

ن خواهد افتاد؟ آیا یک روی م موتوربه داخل بروم و دکمه را فشار دهم، آیا 
 "و یا جای هیچ نگرانی وجود ندارد؟ پیستون سر من را سوراخ خواهد کرد

Wagner  .نیز این سؤاالت را عیناً به مرکز منتقل کردWalker به یاد آورد. 
Tom و  .«دهم. ما نباید از این راه انجامش دهیم انجامشتوانم من نمی: »گفت

کشتی را  من باید هر طور شده برق فقط انجامش بده لعنتی.: »من گفتم
  «گرداندم.برمی

Wagner  این سخنان را بهTilley  انتقال داد و او نیز نفس عمیقی کشید و
 «.نیستباشد، مشکلی »گفت: 

Tilley  ،را  ب، به داخل قدم گذاشت و دررا باز کرد بدرچراغ قوه در دست
 ففوتی بود و سق دهدر  بیستسرش بست. این محفظه حدوداً مستطیلی  پشت

راحتی  بهها، آن را بردن دستشد با اندکی باالایین بود که میآن نیز به قدری پ
 .کردمیموتور در تاریکی جلوه  نه خاکستریلمس کرد. بد

 Tilley هایی که باعث کارکردها و تیوببا کابل از آن باال رفت و مراقب بود تا 

 . های هوا و سوخت شدفلکهکار با شیر شدند، برخورد نکند و سپس مشغولیموتور م
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خود  مانشناور گذاشت و چش کار دست خود را روی پیستوناین ملوان تازه

 داین کار انجام شود. کشتی با یک مین برخور بایدرا بست. او با خودش گفت که 

و . او برق نیز قطع شده بود حریق شده است کرده است، جاهایی از کشتی دچار

و باید ا ولی به این قضیه واقف بود که ،سه فضای دیگر خبر نداشت گرفتگیآباز 

تمامی سرنشینانش ممکن بود  کشتی او به همراهوگرنه  ،کردمیموتور را روشن 

 خود را از دست بدهند.  جان

Tilley  شناور را پایین آورد. هوا با  القای دستی را فشار داد و پیستوندکمه

رّشی بلند به زندگی برگشت. عضالت این با غ موتوراو برخورد کرد.  صورت بهفشار 

رش منقبض شد و سپس هنگامی که دور دور و ب ملوان با شنیدن صدای مهیب

تی دس دستگاه فرمان .رسید، او نیز نفس راحتی کشید خودموتور به حالت عادی 

 تابلوی برق عالمت داد. ا باز کرد و با فریاد به اپراتوردوام آورد. او در محفظه ر

Wagner چرخه در  03متناوبی با  کرد. ژنراتور جریان چکرا  صفحات آمپر

هرتزی که کشتی به آن  شصت چرخه کمتر از فرکانس سهداد، ثانیه بیرون می

را صدا زد. مسئول موتورخانه به دنبال یک آچار فرانسه  Tilleyنیاز داشت. او 

وت آن قط چند فترین جعبه ابزار ففرمان را تنظیم کند. نزدیک گشت تا دستگاه

 با یک ضربه قفل را شکست. Tatumقفل شده.  درون یک میز کار ،تر بودطرف

Tilley گر را پیچاند تا وقتی که مهره تنظیمWagner نتیجه راضی شد.  از

تابلوی برق، یک سوئیچ را چرخاند و برق را به شبکه انتقال داد.  سپس این اپراتور

 برخورد با مین گذشته بود. دقیقه از زمان دهها روشن شدند. چراغ

جام نیز انناو  کنترل صدمات و تالش برای جلوگیری از ورود آب به داخلاز طرفی 

 . گردیدبرداری میو تجربیات قبلی بهره هاآموزشاز دانش و  ،و بدین منظور شدمی

کن یل ؛آموزشی متفاوت بودمراکز های ها، هرچند با روشمرمت شکاف

همه  غمرعلی اما ؛تقلیل دادنفوذ بیشتر آب را گرچه آمیز بود. این اقدامات موفقیت

حاکی از به فرمانده  برامرگزارش  .شدن بود حال غرقها، ناو کماکان در فعالیت

ارس خلیج ف توانم در پهنههایم را میکف دست ،شینمناگر روی زانو ب این بود که

 .کنیمهای خود داریم خودمان را غرق میما با دستاو ادامه داد  .قرار دهم
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و  فارسو اصابت موشک به آن در خلیج  "استارک"اتفاقات ناو فرمانده که با 

عالم سیستم اعالم عمومی ا بالفاصله در ،چگونگی مقابله با حریق آن ناو  آشنا بود

خاموش نمودن آتش  . با این دستور عمالًمبارزه با حریق خاتمه داده شود به :کرد

و از نرای ازشد و آبی توسط خدمه به داخل ناو وارد نمیبا آب خاتمه یافته و 

ه حالت ناو ب، ناو جلوگیری گردید. پانزده دقیقه بعد شدن تر شدن و غرقسنگین

 .حاکی از تثبیت آبخور ناو بود هاگزارش ثابت درآمده و

 ،آورشرایط سخت و عذابپس از چهار ساعت تالش و فعالیت گروهی در 

دند. از حتمی نجات داشدن بر مشکالت فائق آمده و ناو را از غرق  افرادخره باأل

بی برای انجام تعمیرات اولیه و سپس انتقال به یدک به دُ هناو آماد ،آن به بعد

  .با استفاده از داک شناور گردید آمریکا
 

 
 

 بی جهت انجام تعمیراتل.بی.رابرتز در حوضچه خشک در دُساموئ
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 ( آمریکاسبالن در جنگ با ناوگان  )ناوشکن نبرد هرمز

 عملیات یاز اجرا آمریکاهدف وزارت دفاع   2پیوست 2برابر سند شماره  

ا کن بیل ؛آن بودحمله به ناوشکن سبالن و انهدام  praying mantis یا (آخوندک)

وشکن سهند و حمله به و ناناوچه جوشن آمده با  وجودبهای توجه به درگیری

 .سکوهای نفتی، هدف عملیات تغییر یافت

نازع مالن بودند را بایستی در حضور بالبه دنبال ناوشکن سب هاییآمریکاچرا  

، کنترل هر شرایط عملیاتی حاکمیت در ، اعمالدریاها عرصه درسهند ناوشکن 

قیف ی، بازرسی و توالمللبینوفق قوانین  ،ییآمریکاحتی  ،تردد هرگونه شناوری

، برقراری امنیت تردد در شناورهای مشکوک، اسکورت کاروان شناورهای خودی

علیه  "مثل مقابله به"اعمال  ،نفت و در نهایتخلیج فارس و امکان صادرات 

، های دفاع مقدسهای حامی رژیم بعث عراق در طول سالشناورهای کشور

 .عملیات نام برد یی در محدودهآمریکاحضور شناورهای  رغمعلی

که بل ،تنها در تجهیزات آن خالصه نمود گاههیچتوان ناوشکن سبالن را نمی

 ،بود که سبالن را در چشم دشمن به آنجا رساند شآنچه که مهم بود نیروی انسانی

 .نمایدجبار صادر میشده را باإل اطالعیه یاد دفاع آن که وزارت

الهی و تقویت نیروی معنوی خود تا پایان یرویی که با توکل به قدرت الیزالن 

با رودررویی  ،ماند و در نهایت حمیلی چون خاری در چشم دشمن باقیجنگ ت

 با ناوگان استکبار جهانی، از شرف و عزت ملت غیور ایران دفاع نمود. 

                                                           
  .رجوع شود 8است. به پیوست این سند در مرکز اسناد نداجا موجود  . 8
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های قطعات یدکی و تقلیل کارایی محدودیت رغمعلی سبالنناوشکن 

ول امل نزاز شرایط عملیاتی ک گاههیچهای فنی به دلیل قدمت خدمت، سیستم

، های تعمیراتیجمعی و نیز اقدامات رده رزمندگانکوشی ننمود و با درایت و سخت

عملیاتی را در های همواره در شرایط بسیار خوب فنی به دریا عزیمت و فعالیت

 .رساندمیحضور نیروهای بیگانه به انجام  رغمعلی، باالترین سطح

ی از صالبت و به نماد هاییآمریکااز دیدگاه  سبالن ناوشکن ،واقع در

ای به حق از طرف ملت و نیروی دریایی ارتش جمهوری ایستادگی و نماینده

ها را با دقت و شدت کامل به انجام مأموریتمبدل گردید که تمامی ایران اسالمی 

 .  دادمیخالت در کار را نبه احدی اجازه د ،و در این راستا رساندمی

 ساختار رزم

رفى طبا قواعد بی گاههیچ، عملکرد این کشور آمریکاطرفى اعالم بی رغمعلی
مکرراً به عناوین و انحای مختلف علیه جمهورى  آمریکا. استمنطبق نبوده 

 ایىهوچه در قلمرو خاکى و  ،سرزمینى ،یدریای در قلمرو آبى چه ،ایراناسالمى 
 به زور متوسل شده و مستقیماً در مخاصمات شرکت نموده است.

 آمریکانظر از توجیهات  هاى این اقدامات و صرفو انگیزه عللنظر از صرف 
مستقیم در  طور بهاینکه  محض که هیچ محمل حقوقى ندارند، هر دولتى به

تواند به حقوق شود و نمىطرف تلقى نمىبی یک دولت ،مخاصمه شرکت کند
 طرف استناد کند. دول بی
طرفى مغایرت دارد و این بی ذاتواقع، شرکت در مخاصمات با مقتضاى  در

 ،ودشتوانند با هم جمع شوند. دولتى که به هر دلیلى به زور متوسل مىدو نمى
 یکاآمرمحض مداخله مستقیم  به ،طرفى کند. از نظر حقوقىتواند ادعاى بینمى

توانست این کشور را یک دولت متخاصم تلقى کند و در مخاصمه، ایران مى
 هاى اطرافج فارس و آبگونه حقوقى برای ناوگان این کشور در ورود به خلیهیچ

لیه ع لیکن ایران بنا به مصالحى که خارج از بحث این نوشتار است ؛قائل نشود
طرف را کامل، حقوق دول بیدارى جنگ نکرده و با خویشتن اعالماین کشور 

 آن مرعى داشت.  درمورد
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وق ه تعهداتى که حقبلک ،طرفبی تنها تعهدات یک دولت نه آمریکامقابل،  در

 ؛نقض کرد را آورده استوجود  به)حقوق جنگ( براى متخاصمان  بشردوستانه

خصوص به هواپیماى ب چرا که حتى دول متخاصم نیز نباید به غیرنظامیان و

 مسافربرى حمله کنند.

 نیروی دشمن 

سیم ناوگروه تق سهرا به  ، نیروهای خوددر این عملیات استکباردریایی  ناوگان

 کرد: 
 گروه عملیات سطحی براوو شامل:

 ؛ USS Merrill (DD-976) ناوشکن

 ؛USS Lynde McCormick (DDG-8) ناوشکن

 ؛USS Trenton (LPD-14) خاکی آبی ناو

 ؛Marine Air-Ground Task Force (MAGTF) 2-88  نیروی رزمی

 .ناو هواپیمابر اینترپرایز

 گروه عملیات سطحی چارلی شامل:

 ؛USS Wainwright (DLG/CG-28) کروزر

 ؛USS Bagley (FF-1069) فریگیت

 ؛ USS Simpson (FFG-56) فریگیت

 ؛ SEAL platoon ت ویژهانیروی عملی

 گروه عملیات سطحی دلتا شامل:

 ؛USS Jack Williams (FFG-24) فریگیت

 ؛USS O’Brien (DD-975) ناوشکن

 ؛USS Joseph Strauss (DDG ناوشکن

 نیروی خودی 

 .پاسدارانشناورهای سپاه  و ناوچه جوشن ،سهند ناوشکن ،ناوشکن سبالن

توجه به  ، باارتش جمهوری اسالمی ایران دریایییروی )شناورهای ن 

 ی ارتش وهاناهای یگصورت جداگانه عمل نموده و فعالیت هب ،های ابالغیامریه

 !!صورت مستقل و جدا از هم بودند( هنیز بپاسداران سپاه 
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 درگیری كلی

ها روی ییآمریکانامی که   Operation Praying Mantis:،عملیات آخوندک
ان به دو سکوی نفتی ایر آمریکا، همان حمله نیروی دریایی بودند گذاشتهعملیات خود 

 ییآمریکا تالفی برخورد ناوشکن بهآنها در اواخر جنگ ایران و عراق بود که از نظر 
 انجام گرفت. به یک مین دریایی (USS: Samuel B. Roberts)ساموئل بی. رابرتز 

سه ناوگروه سطحی و ناو  یی باآمریکا، نیروهای 2263فروردین  13در  
گونه که هیچ حالی در .کردندجنگی را آغاز   (USS Enterprize)هواپیمابر انترپرایز

با هماهنگی دو گروه سطحی  عملیات .اری را از قبل اعالم نکرده بودندیا اخط نشانه و
یک گروه به همراه دو ناوشکن و یک واحد تدارکاتی آبی خاکی به سکوی  د،آغاز ش

انداز و دو روه دیگر که شامل یک ناوشکن موشکگ .نفتی ساسان حمله کردند
 آمریکای داران نیروی دریای. تفنگند به سکوی نفتی سیری حمله کردندفریگیت بود

آوری و به جمع له کردهبه سکوی نفتی ساسان حم از شاخه واکنش سریع نیز
  .مدارک و کارگزاری مواد منفجره جهت از کار انداختن آن پرداختند

از جزیره ابوموسی به سکوی نفتی مبارک پاسداران های تندروی سپاه قایق
چند هدف شامل شناور تدارکاتی و یک شناور  در نزدیکی جزیره حمله نموده و

داده و بعد از این حمله مورد هدف قرار  با پرچم پاناما مستقر در سکو را
های یی به سمت قایقآمریکاهای هایبا راهنمایی ناوشکن  A-6Eهواپیماهای

  (Rockeye Cluster)های راکی کالستر کردن بمب و با رها ندتندرو هدایت شد
که پس از خسارت  ،شناورها شدند شدن یکی و آسیب دیدن دیگر غرقباعث 

 .پناه بردند ابوموسیها به جزیره دیدن قایق
افت ی مأموریت، کیش در حوالی جزیره نفتکش در پایان اسکورت ناوچه جوشن 

 ،راه که در بین ،به سمت سکوهای نفتی ساسان عزیمت و وضعیت را بررسی نماید
اقدام به پرتاپ موشک  ،و در پی تهدید دشمن شد روروبهیی آمریکابا ناوگروه 

 . نمود  (USS Wainwright)رایت وینسوی  به  (Harpoon missle)هارپون
ز ا (Standard missle) ناوگان استکباری با پرتاب چهار موشک استاندارد

وین رایت هم  ،پاسخ داده و در همین حین  (USS Simpson) سوی سیمپسون
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با این حمالت سازه  .دهدبا پرتاپ دو موشک استاندارد این حمله را ادامه می
 .گرددولی باعث غرق آن نمی ،بیندمی اصلی ناوچه آسیب

های خود را به سمت آن هارپون ازهم یک فروند   (USS Bagley)بیگلی 

 دیکیی با نزآمریکاسه ناو  رواین از ،که البته به هدف اصابت ننمود کرد شلیک

 .ندنمایاقدام به غرق آن با استفاده از آتشبار توپخانه میناوچه جوشن شدن به 

ه گردیدتنگه هرمز غرب  مأموریت، ناوشکن سهند که از بندر عباس عازم از طرفی

که مشغول  (Intruder A-6es) هواپیماهای اینترودر توسطدر حوالی جزیره هنگام  ،بود

 .ودند ردیابی شدب   Uss)  (joseph strussزنی مراقبتی برای جوزف استراسگشت

 .هوایی درگیر شدضد با توپخانه ،را مشاهده نمود هاهواپیماناوشکن که حمله 

ار بمب هدایت شونده هواپیماهای مهاجم استکباری با دو موشک هارپون و چه

و ناوشکن جوزف استراس هم   (Laser-guided skipper bombs)لیزری اسکیپر

های شلیک شده تمام سالح یک موشک هارپون به سمت ناوشکن پرتاب نمودند.

آتش از روی عرشه سهند به آسمان سر کشید و  هایشعله و برخوردبه ناوشکن 

با  .  ناوشکن سهندآن شد رسید که باعث انفجار مهمات به انبار ،تدریج به

خود، در حال سوختن به حمالت ددمنشانه دشمن جواب داده  دالور رزمندگان

 آرام آرام به دیدار معبود خود شتافت و غرق شد.  و

 
 ناوشكن سهند قبل از درگیری
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 ور ایرانی()دو سكوی شعله

 

 
 ناوشكن سهند پس از درگیری
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 ناوشكن سبالن درگیری

در  نُه روز ناوشکن سبالن قبل از درگیری با ناوگان استکبار جهانی به مدت

در  2263فروردین سال  بیستمدیگر، ناوشکن سبالن از تاریخ  عبارت دریا بود. به

ی یآمریکاناو کم یک فروند ناوشکن یا رزمبود و در تمام این نُه روز دست مأموریت

 ی از خود نشان دهد.اهناآنکه اقدام خصمنمود، بیسایه ناوشکن حرکت می به سایه

، ساعت 2263فروردین سال  13، یعنی مأموریتناوشکن که در روز دهم  

ای دال بر شود، امریهعباس وارد بندر  مأموریتقصد داشت پس از پایان  18:1

که محدودیت  آنجا ساعت دیگر دریافت نمود. از 18برای حداقل  مأموریت هادام

در لنگرگاه بندر عباس لنگر انداخته و پس  ،سوخت و آذوقه وجود داشت، بنابراین

 گردید. مأموریت، لنگر کشید و عازم هااز دو ساعت با گرفتن نیازمندی

ناوشکن هنوز از لنگرگاه خارج نشده بود که صدای درگیری ناوشکن سهند با 

دستور بازگشت سبالن به  ،در همین زمان .یی شنیده شدآمریکاهواپیماهای 

ان، ولی با موافقت به درخواست کتبی یگ ،پایگاه و پهلوگرفتن به اسکله ابالغ شد

و کمک به نگه هرمز ت سمت صویب و ناوشکن به راه خود بهت مأموریتادامه 

 ، ادامه داد.ناوشکن سهند

که با اولین گروه هواپیماهای متجاوز دشمن  ،نگذشته بودجزیره الرک هنوز از 

 نتیجه اقدام به تیراندازی کرد. رو گردید و درروبهجزیره الرک در باالی 

یی آغاز شد. هواپیماهای آمریکااز آن زمان، درگیری رودررو با هواپیماهای 

در ارتفاع باالتر از بُرد  ،که منطقه را محاصره کرده و برتری کامل داشتنددشمن 

موشک و راکت  جاهمانپرتاب یگان، پرواز و از توپخانه و موشک ضدهوایی دوش

 نمودند.شلیک می

که بیش از پانزده دقیقه طول کشید، با انجام  ،در مراحل اولیه درگیری

 نگ الکترونیکی و دفاع کاملی از علم جگیرانورهای تاکتیکی مناسب و با بهرهم

 ظاهر منطقه را ترک نتیجه، به ، نتوانستند به یگان آسیب برسانند. درهوایی

 کردند.
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 ان توسط هواپیماها مورد حمله واقع و بهگهرگاه ی ،فوق در طول درگیری

ا ب انگکت صورت گیرد، یگردید تا شلیک موشک و رااصطالح قفل راداری می

، ان با جزیرهگن به آن و ادغام انعکاس راداری یشد مانور به سمت جزیره و نزدیک

ها و موجب انحراف موشک ،موجب شکست قفل راداری گردیده و در نهایت

 .گردیدها میبه صخرهآنها ها به سمت جزیره و برخورد راکت

 در ،بودای نرسیده نتیجه دشمن که از طریق قفل راداری و پرتاب موشک به

 ،هواپیماهای خاص پرتاب بمب لیزری حدود پنج تا ده دقیقه بعد با  استفاده از

د قبه  ناوشکن که فا زدن ضربهبار دیگر در محل حاضر شده و این بار موفق به 

 .سیستم کشف اشعه لیزری بود، شد

ش شکاف عمیقی برداشته و بی (انگشاسی اصلی ی) "کیل"ز قسمت ناوشکن ا

کش از یگان خارج و به که با کمک یدک ،مجروح شدند زمندگانرسوم از یک

الزم و  هایگیری از تاکتیکبه دلیل بهره ،در این درگیری بندر منتقل گردیدند.

 . دادت نرسیشهبه کسی های تعیین شده در محل افرادحضور 

در نکش به سمت بلذا با کمک یدک ،ون سیستم تحرک از کار افتاده بودچ

ده، به اقی مانسالم ب ژنراتورطراری از تنها ضضمن اینکه با انتقال برق ا، یدک شده

علیه هواپیماهای مهاجم که  تنهایی ، عملیات ضد هوایی، بهتوپ ضدهوایی پاشنه

. این عملیات تا پاسی گرفتمیند، انجام دادمیهنوز در آسمان بندر عباس جوالن 

 هواپیماهای مهاجم منطقه را ترک کردند.اینکه سرانجام  تا، از شب ادامه داشت

ورود  لیکن پس از ،چه آسیب سنگینی را متحمل شده بودگراناوشکن سبالن 

 ل بعد با دستانبازسازی شد و دو سا هدر در بستر حوض خشک آرمید و آمادبه بن

انقالب و فرماندهی معظم کل قوا بار دیگر عملیاتی گردید و  همبارک رهبر فرزان

 تزاز درآورد.هرا در اقصی نقاط عالم به ا پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی ایران
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 7روندكلی كنترل صدمات

 های اولیه، به سرعت ساختارپذیرفته و رفع شوک پس از انفجارات صورت

اقدامات  ،و از آن پسگردید موجود تقویت  افرادکنترل صدمات بررسی و با 

 ؛ذیرفتو مقابله با حریق صورت پ گرفتگیآبتثبیت  منظور بهکنترلی به شرح زیر 

 بودن ناوشکن به جزیره کار افتادن سیستم تحرک و نزدیک البته به دلیل از

زیره رد ناوشکن به جتا از برخو، ماندهی لنگر انداخته شدپل فر ،دستوربرابر  ،الرک

 . گرددجلوگیری 

 ،هنهای زاویه پروابازدید اولیه معلوم گردید که بجز سیستم تحرک و پمپ در

 و 2 ایهخاموش گردیده و برق توپ پاشنه و آسایشگاه سینه نیز آسیب و ژنراتور

 . ز از حیز انتفاع خارج گردیده استقطع و توپ سینه و سیستم کنترل سالح نی  1

 :  تیم تعمیراتی سیار عبارت بود از برآورد

 عت و به سر 1 و 2هایآسایشگاه سینه و ژنراتوریل در ئورود مخلوط آب و گازو

 ،آمدن سطح آب باال

 شدنرهای رنگ و تینر و پُدیدن قوطی ریختگی انبار رنگ سینه و آسیبهمب 

 ،محوطه انبار از گاز قابل اشتعال

 ژنراتورشدن  کنده H2 از محل مربوطه ، 

 شدن رها و پُکنده شدن تمامی دستگاه جا ها و ازمحوطه یخچال فتگیرگآب 

ها بدون ماسک که ورود به محوطه یخچال نحوی هب ،محوطه از گاز فریون

 ، میسر نبود

 نچ توپ سینهیا 0/1های شدن گلوله جاهجاب، 

 تدریجی آبخور سینه افزایش . 
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  این وضعیت به پل فرماندهی گزارش و از این لحظه به بعد اقدامات پیشگیرانه

 به شرح زیر آغاز شد:    گرفتگیآبو مقابله با حریق و 

 کش جهت انتقال به پایگاه بندر عباس، پس از ن در یدکاتخلیه مجروح

   ؛مداوای اولیه توسط پزشکیار

 ؛های سینهقطع روشنایی تمامی قسمت  

 ؛که مورد نیاز بود هایی از سینه ناواضطراری قسمتکشی برق  

 ؛طراری توپ پاشنهضکشی ابرق 

  ؛پیشگیری از حریق منظور بهتخلیه فوم در بخش انبار رنگ سینه 

 ؛های موجودگیری از تمامی ظرفیتتخلیه آب با بهره 

 رعتهایی که سجهت تخلیه آب از بخش ،های اضافه از پایگاهپمپ درخواست 

 ؛آب بیش از تخلیه بود افزایش

 ؛لحظه به پل فرماندهی توسط امربر به گزارش وضعیت لحظه 

 باال بودآنها هایی که فشار آب در عملیات شورینگ در تمامی بخش یاجرا، 

 ؛هاهای کمپارتمانها و بدنهدرب :مثل

 آتش  یاجرا رغمعلی ،حفظ خونسردی تیم کنترل صدمات و مدیران مربوطه

  ؛هواپیماهای متجاوز توپ پاشنه علیه

 همه اقدامات  رغمعلی ،بررسی مداوم وضعیت آبخور سینه و مشاهده افزایش آن

 ؛صورت گرفته

 ؛انگتنی آب شیرین سینه، پس از محاسبه باالنس ی 18مخزن  تخلیه 

 ؛2تخلیه بیشتر آب از آسایشگاه شماره  

 ؛انگپاشنه و تالش برای رفع کجی ی تنظیم باالست 

  ان برابر دستور پل فرماندهی، تا گکش در طرفین یفروند یدکپهلو دادن دو

 ؛مورد اسفاده قرار گیرد رکه جهت عزیمت به بندروی محیرعنوان ن هب

 ؛ا نمایدحکم سکان را ایفاً  در سینه تا صرف یدیگر کشاستفاده از یدک 

 ان و حرکت به سمت بندر پس از اطمینان از تثبیت گنمودن لنگر از ی جدا

 ؛سطح آب



 213/  (کایآمر ناوگان با جنگ در سبالن ناوشکن) هرمز نبرد

 

 تصمیم به تقلیل سرعت  ،آمدن سطح آب پس از شروع حرکت و در نهایت باال

 ؛گرفتگیآبگره جهت کنترل  چهاریدک تا 

 ان گوجود تنش باال در ی رغمعلی، وضعیت کنترل صدمات تا پایان یدک حفظ

 ؛های واردهبه دلیل درگیری با هواپیماهای دشمن و آسیب

 فروردین  21 گرفتن در داک در مورخنهایت قرار و در  گیری به اسکلهپهلو

  .جهت بررسی میزان خسارات و انجام تعمیرات 2263

میزان صدمه بسیار باالتر از آنچه بود که متصور  ،پس از قرار گرفتن در داک

متر و در طول  چهارده. این خسارت در نگاه اول تمامی عرض ناو به میزان شدمی

در  ،دادمیرا پوشش  1و 2ابگاه شمارهمتر و در عمق تا باالی خو ششبه میزان 

در هم پیچیده  "کیل ناو "یعنی ،وترین فوالد  ناترین و محکمکه سخت حالی

 .شده بود

 .آورده شده است 1تیر بخشی از صدمات وارده در پیوستصاو

   7 استانداردهای آموزش

و کنترل صدمات وارده درگیر  رفتگیگآببا  اًاز آنجا که ناوشکن سبالن تمام

لذا از استانداردهای  ،گونه حریقی جلوگیری نمودروز هربود و با پیشگیری الزم از ب

 پیشگیری"نظر و تنها  استانداردهای آموزشی صرف "مبارزه با حریق"آموزشی 

 ای از اقداماترا مد نظر قرار داده، تا مقایسه "و روند اقدامات مربوطه گرفتگیآباز 

ه تجرب"عمل آید و اهمیت ه ، ببا آنچه که در استانداردها آمده انگام شده در یانج

. رددنمایان گ در شرایط تنش جنگی کامالً "و تفکر و هنر مدیریت و آثار معنویت

 خالصه عبارتند از:  صورتبه  1این استانداردها

 صدمات كنترل مهم اصل سه: 

 ببرید؛ به کار را نممک اقدامات کلیه صدمه، از جلوگیری برای 

 برسانید؛ به حداقل و کنید کنترل راآنها  حوادث وقوع صورت در 

                                                           
 Damage Controlman NAVEDTRA 14057 APRIL 2001 (CHAP. 8 )برگرفته از کتاب  . 8

 ، بازرسی و ایمنی نیروی دریایی راهبردی ارتش 5، 9، 5، 8های ایمنی برگرفته از کتاب . 5



 / دریاساالر 218

 

 تجهیزات و دهید انجام را اضطراری تعمیرات ممکن زمان حداقل در 

 .کنید کمک دیدگانآسیب به و اولیه برگردانیده حالت به را

 صدمات كنترل اهداف: 

 حادثه؛ وقوع از قبل پیشگیری و عملیات انجام 

 دریانوردی؛ ادامه برای آب از کشتی نگهداشتن نفوذ قابل غیر 

 در کارکنان و تجهیزات داشتننگه آماده و کشتی نگهداشتن شناور 

 .و ضروری اضطراری موارد

 است نوع دو بر گرفتگیآب: 

 پیشرفته؛ یا زیاد آبگرفتگی 

 کم آبگرفتگی. 

 شدن شکسته کشتی، بدنه در شکاف شدن،خ سورا اثر رب پیشرفته آبگرفتگی

 گرفته به کار آب از کم آبگرفتگی .آیدمیوجود  به شیرها شدنبسته یا هالوله

 .شودمی ایجاد کردن شیرهانشت یا حریق با مبارزه در شده

 گرفتگیآب خسارات:    

 ؛شودمی کم کشتی قدرت مرور به 

 ؛شودمی کم کشتی سرعت به مرور 

 دهد؛می دست از را خود تعادل کشتی 

 دارد وجود پیشرفته بگرفتگیآ  در کشتی شدن قغر امکان. 

 بدنه در شکاف: 

 خط پایین در اًمخصوص ناو، بدنه در سوراخی یا ترک شکاف، هرگونه اگر

 آب این جلو چنانچه. گردد ناو وارد آب که شد خواهد سبب ایجاد شود، آبخور

 قسمت اگر. دهد می دست از را خود تعادل یاشود میغرق  کشتی ،نشود گرفته

 دارد: وجود آن تعمیر روش برای دو فقط ،بردارد شکاف کشتی پایین

 سوراخ یا شکاف کردنمسدود :اول روش. 

 از جلوگیری منظور به ،گرفتگیآبکردن محیط محدود م:دو روش 

  کشتی. در آب گسترش



 213/  (کایآمر ناوگان با جنگ در سبالن ناوشکن) هرمز نبرد

 

 .بود خواهد مؤثر آب روش، تخلیه دو این از یکی اجرای از پس

 وقت و تا اسرع در باید ،شودمی ایجاد بدنه در که شکافی یا سوراخ هرگونه

 همه موقت، تعمیر یک انجام منظور به .گردد مسدود امکان دارد که آنجا

. کرد مسدود دارد امکان که را باید قسمتی نباشند، مسدود کامالً اگر هاسوراخ

 مقدار ، بهسوراخ از قسمتی کردن حتی مسدود که داشت به خاطر باید

 شدن قغر خطر، نتیجه در که، کرد خواهد جلوگیری آب ورود از چشمگیری

 .شودمی کشتی کاسته

 کشتی وارد آب وقتی زیرا ،دخطرناکن بسیار آبخور خط زیر هایخسورا

 .گرددمی کشتی شدنقغر باعث ،نهایت در و تعادل برهم زدن باعث ،شودمی

 خط باالی هایسوراخ از ترمراتب سخت به ،آبخور خط زیر هایسوراخ تعمیر

  .است آبخور

 آبی زیر تعمیرات: 

به  اساسی مشکل دو ،آبخور خط زیر هایشکاف و هاسوراخ تعمیرات در

 :دارد وجود زیر شرح

 سازدمی وارد داخل به کشتی بدنه بیرون سمت از آب که فشاری. 

 زیر سوراخ اگر) آبخور خط های زیرشکاف و سوراخ به دسترسی مشکل 

 (.است مشکل بسیار دسترسی باشد هاژنراتور موتورها،مانند  هاهادستگ

 هاسوراخ کاری هوصل و زنیپالک: 

 .ضروریست مواقع تعمیرات برای ،شوندمی تشریح اینجا در که هاییروش

 نگه شناور دریانوردی حین در را کشتی که هستند تعمیرات موقتی هاروش این

 و هاپارچه چوبی، هایپالک از و نیستمدرن  ابزار به نیاز مواقع بیشتر. دارندمی

 دو کشتی دیواره سوراخ در مسدودکردن برای .کرد استفادهتوان می وسایل دیگر

 :دارد وجود اساسی روش

 دهید قرار سوراخ درون را ایوسیله. 

 دهید قرار سوراخ روی را ایهوسیل. 
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 از یا کشتی به آب آنجا از که سطحی است کردنکم منظور روش دو هر در

 .شودمی وارد دیگر محوطه به ایمحوطه

 و برد به کار هاخاسور کردنمسدود برای به تنهاییتوان می را گوه و پالک

 چند .گرفت به کار سوراخ کردن مسدود در را دو این از است ترکیبی بهتر اغلب

 .است شده نشان داده 2شکل در ترکیبی نمونه

 .پیچید پارچه را آن دور پالک، یا گوه از استفاده از قبل است بهتر معموالً 

 حدودی تا وشود می سوراخ در پالک یا گوه ماندنباقی پارچه باعث محکم این

 کند.می جلوگیری آب نشت از

 
 پارچه و گوه پالک، هوسیلبه سوراخ کردنمسدود هنحو و گوه انواع  - 2شکل

 

 نفوذ میزان از ولی ؛کندمین ناپذیر نفوذ را سوراخ زنیگوه ،مواقع اغلب در

 را هانشت و ترکوچک هایسوراخ زنی،گوه از پس .کاهدمی زیادی مقدار به آب

 .نمود مسدود پشمی یا طناب پارچه با توانمی

 ازتوان مین بودن گبزر به علت که هاییفاشک یا سوراخ برای :کاری وصله 

 .شودمی استفاده وصله کاری روش از ،نمود گوه استفاده یا پالک

  :کنیممی را بیانآنها  ترینمهم که های گوناگونی استروش دارای صله کاریو

 به برآمده هایهلب دارای که هاییسوراخ پوشاندن برای ایجعبه هایوصله 

 شده داده نشان 1شکل درآنها  نمونه و مؤثرند بسیار ،هستند کشتی داخل

 .است
  



 202/  (کایآمر ناوگان با جنگ در سبالن ناوشکن) هرمز نبرد

 

 
 استیلی هجعب با کاری وصله روش به مسدودکردن - 1شکل

 

 .دهدمی نشان را ایجعبه فلزی  وصله نوعی "الف" قسمت

 سوراخ روی شمع به وسیله که را ایفلزی جعبه وصله نوعی "ب" قسمت

 .دهدمی نشان ،گرفته قرار

 سوراخی روی بر دادن جوش با کهرا ای جعبه فلزی وصله "پ" قسمت  

 .دهدمی نشان است، برآمده هایلبه دارای که

الوار را نشان  و دارقالب هایپیچ با کاری وصله روش به مسدودکردن 2شکل

 .دهدمی

 
 الوار و داربقال هایپیچ -2شکل

 

 در هاپیچ این .شودمی ساخته استیل از معموالً که ستاپیچی  دارقالب پیچ

 شده تعبیه شکلی به هاپیچ این سر .دارند وجود های مختلفشکل و ضخامت

 T.J.L شکل به هاپیچ این .قالب کرد نظر مورد جسم به را آن بتوان که است

 .واشرند و مهره رزوه، دارای و است داردندانهآنها  بلند میله .هستند
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 قرار سوراخ داخل در راآنها یافته شکل انتهای دار،بقال پیچ از استفاده برای

 الستیک. نیاید بیرون سوراخ از که کنیممی طوری تنظیم را آن ودهیم می

 کردنمحکم با را و وصله گذرانیممی پیچ از را پشتیبان قطعه با الوار با همراه

 استفاده کنید. زوجی صورتبه هاپیچ این ازشود می معموالً .کنیممی سفت مهره

کنترل صدماتی است خالصه استانداردهای آموزشی  ،در باال آمده است آنچه که

آموزشی مورد استفاده قرار گرفته و با آنچه که برای  ها و مراکزکه در دانشگاه

در هیچ کتابی  ،در واقع. باشدمیمتفاوت  ه کامالًناوشکن سبالن حادث شد

 آمده در ناوشکن وجودبهشکاف  در شناوری مثل ،توان یافت که اگر شکافینمی

 .اضطراری ترمیم نمود صورت بهتوان با آن مقابله و چگونه می ،سبالن حادث شود

محرز شمرده شده و مقابله با آن  ، غرق ناو كامالًیعنی در شرایط ناوشكن سبالن

 .    باشدمیپذیر نصورت تئوری امكان به

یی در خلیج فارس به مین آمریکادلیل است که وقتی ناوشکن  به همین

تنها در هم  شکاف ناوشکن سبالن و آن 2/2برخورد کرده و شکافی به میزان 

که موجب حریق  ،آیدمی وجود بهدر آن  "کیل"شدن قسمت بدنه و نه شکسته

های مکمربوطه و البته ک افرادگردیده و تنها با تالش فرمانده و  شدید گرفتگیآبو 

لقب  ،کندمیاز غرق حتمی نجات پیدا  "یدبُ"نشینفوری مراکز تعمیراتی شیخ

ح که شر ،دهدخود اختصاص میه را ب کاآمرینیروی دریایی  "باالترین افتخار"

 .  گذشتآن از نظر خوانندگان گرامی 

 :منابع 

 منی نیروی دریایی راهبردی ارتش، بازرسی و ای 1، 2، 1، 2های ایمنی بکتا .2

 جمهوری اسالمی ایران

 2مرکز اسناد نداجا؛ سند شماره .1

 اردیبهشت ماشین وقت ناوشکن سبالن در مرکز اسناد نداجا؛ مصاحبه مدیر .2
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   نهایی سخن

در بخشی از بیانات  2231شهریور  13مقام معظم فرماندهی کل قوا در تاریخ 

ش خصوصیات ای مثل صحنه جنگ، برای گزارهیچ صحنه» :خود چنین فرمودند

ما ش .ت و همه چیزهایی که در گزاره تاریخی مورد نظر هست، بهتر نیستمل یک

هر هدفی در گزارش تاریخی دارید، آن هدف را در گزارش میدان جنگ بهتر 

 «.توانید به دست بیاوریدمی

 ،رتش جمهوری اسالمی ایراننیروی دریایی ا ،گونه که مالحظه گردیدهمان

 محضرت اما ،دهای رهبر فقید انقالببه خداوند منان و با پیروی از رهنمو ءبا اتکا

های ابتدای رخ شهادت، قادر گردید در همان ماه)ره( و با پیمودن راه سخمینی

ز زاتهبلکه با ا ،کند جنگ تحمیلی نه تنها دشمن بعثی را از صحنه دریا خارج

 رحاکمیت کشو یای عماننه خلیج فارس و درپرچم جمهوری اسالمی ایران در په

 .را در سرتاسر دریا تثبیت نماید

بود نای منطقهو فراای منطقهخوشایند نیروهای  گاههیچاین اقتدار و توانمندی 

، از جهات دیگر همواره در راستای ی نبودندالعملعکسعملی قادر به  صورت بهو اگر 

 .مودندن، اقدام میکرده بودند را به او دیکتهآنها که خود  ،اهداف پلید رژیم بعث عراق

طور ه های خود قادر نگردید بهمه تالش علیرغم، (آمریکا) استکبار جهانی

نبرد حق علیه باطل  هایجبهههای ایران در غیرمستقیم مانعی در مقابل پیروزی

که مقارن  2263فروردین  13 سال پایانی جنگ تحمیلی و در مورخدر لذا  ؛گردد

گونه هیچبدون  ،بود و روز ارتش جمهوری اسالمی ایران اول ماه مبارک رمضان با

ای وحشیانه و تروریستی که گونهه ب یا به ناوگان رزمی ایران و کشوراخطاری به 

، ن هشت سال دفاع مقدس در دریا بودمردااز دالورآنها حاکی از وحشت و هراس 
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و تا آن لحظه  ندانفرادی خود در دریا بود مأموریتبه شناورهایی که در حال 

 ، یورش برده ودریافت ننموده بودند آمریکاای از ناوگان گونه حالت خصمانههیچ

 .ندیدگردآنها مقاومت جانانه  رغمعلیآنها و یا وارد نمودن خسارت به موجب غرق 

ا بو یا هر هواپیمای دیگری قادر است یی آمریکاپر واضح است که هواپیماهای 

ه ای نسبت بگونه واهمهبدون هیچ، شناور در دریا هواییایستایی باالتر از برد ضد

اقدام کند و به همین دلیل بود که در تمام  هشت سال دفاع  آنهدف قراردادن 

تدرانه مقکشور در پشتیبانی این نیرو هوایی مقدس همواره نیروی هوایی و پدافند 

همان  اًتجربه و تبحر داشتند و این دقیق یدر دریا عمل نموده و به میزان کاف

 .از نیروهای ایرانی داشتندآنها ، ریاییوحشتی بود که جدای از مردانگی رزمندگان د

نیز تسلط یافته و بر آسمان منطقه  الًزمانی که عملیات را شروع کردند عم

. دادندرا در منطقه  نمی هرگونه ترددی برتری هوایی را از آن خود کرده و اجازه

از انی قادر به پشتیب ان تیزپرواز  و پدافند هوایی عمالًبه همین دلیل بود که عقاب

 ،دریایی نیز با علم به وضعیت عملیاتی موجودنیروی شدند و رزمندگان دریادالن ن

مردانه ایستادند و با خون با همان معنویت برگرفته از هشت سال دفاع مقدس 

خود به شیطان بزرگ آموختند که در هر شرایطی ایستاده و به تکلیف خود عمل 

 .کنندهای انقالب اسالمی دفاع میو ارزشکشور خود نموده و از حدود و ثغور 

اینکه چرا استکبار جهانی خواهان حضور در منطقه است و چه عواقبی این 

فصول قبل از نظر گذراندیم و اما اینکه چرا لقب  امر برای منطقه دارد را در

 طور خاص به ناوشکن سبالن داده شد را به دنباله به این کتاب و ب "دریاساالر"

 .کنیم، با هم مرور میمقدمه ارائه شده در ابتدای کتاب

ناوشکن سبالن از ابتدای جنگ تحمیلی در تمامی  ،گونه که مالحظه شدهمان

منطقه عملیاتی خلیج فارس و دریای عمان با اقتدار و با درایت فرماندهان و از جان 

و بدون واهمه از هر نیروی  حضوری فعال داشتهادعای خود بی رزمندگانگذشتگی 

یی ریکاآماور و حتی شنبا صالبت به تکلیف الهی خود عمل  ،ایمنطقهو فراای منطقه

دستورات نظامی و بازرسی از  یبه اجرا مجبور را در دریای عمان آمریکابا پرچم 

این در حالی بود  .نمایداز سالح آتشین خود استفاده می ،ورو بدین منظ نمودهآن 
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ه وجود در منطقیی مآمریکاهای و همه پایگاه آمریکاکه ناوگان رزمی و ناو هواپیمابر 

 .این عملیات جلوگیری نمایند یاجرانتوانستند از 

که امام خمینی)ره( در  گونههمان ،سبالن با پرچم جمهوری اسالمی ایران

های خلیج فارس درخشنده چون نگینی در آب" :ارتباط با نیروی دریایی فرمودند

 . "صالبت و افتخار ایستاده است بوده و بر عرصه

خورده کاخ سفید نقشه قسمتدار باعث گردید که دشمنان این صالبت و اق

طی  2263فروردین  13در روز را بکشند و  یازدودن سبالن از عرصه درشوم 

غافل از آن بوده و هستند که تا مشیت آنها . ظهور برسانند را به منصه عملیاتی آن

ول ماه ا حتی اگر یورشی تروریستی در ،توانند بکنندالهی نباشد هیچ غلطی نمی

 .مبارک رمضان انجام دهند

 مقابله عالمانه لیو ،آسیب دید ،درگیری که شرح آن گذشت سبالن در این

در حین درگیری با ، های واردهمردان سبالن با خسارتدالور و هوشمندانه

 و به بندرشناور و حفظ ماندگاری و شناوری آن و هدایت  ییآمریکاهواپیماهای 

، در مقایسه با آنچه سبالن قهرمان به خدمت دوبارهبازسازی و ورود  ،در نهایت

فارس رخ داد که شرح  یی در برخورد با مین در خلیجآمریکادر ارتباط با شناور 

ادار ای را وبلکه هر خواننده ،، باعث شد که نه نویسنده این کتابآن نیز گذشت

 .دریاها بداند "دریاساالر"ان را به این نماید که سبالن قهرم

ین اکنترل صدمات ای در روند مقایسه ،مقطع از کتابشایسته است در این 

د خو ،خوانندههر عمل آورده تا ه ب (رابرتز.)یعنی سبالن و ساموئل بی دو شناور

 :به عظمت کار پی ببرد

  بان وارد میدان مین رغم هشدار دیدعلییی در یک دریانوردی عادی آمریکاناو

 .آمده و به مین برخورد نمودشد و نتوانست سالم از آن بیرون 

  گه تنرهسپار منطقه  آمریکاناوشکن سبالن آگاهانه جهت مقابله با ناوگان

های کشور تجاوز یی که به هوا و به آبآمریکاشده و با هواپیماهای هرمز 

ا بمب لیزری پرتاب شده و بشد درگیر  الرک ، در مجاورت جزیرهندده بودنمو

 .دید ها آسیباز این هواپیما
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  حریق ناشی از انفجار  ییی در راستای اطفاآمریکاناو  کارکنانتمامی تالش

س فضاهای ناو یکی پ گرفتگیآبو شکاف حاصله در بدنه ناو موجب مین بود 

 .آمدناو برنمی افرادکه کاری از  حالی در ،شداز دیگری می

  کنترل آسیب وارده به بدنه جهت سبالن در ناوشکن  رزمندگانتمامی تالش

بر خسارت که چند برا بود وشکننا جلوگیری از ورود آب به داخل زیر آبی و

که با اقدامات هوشمندانه از بروز حریق جلوگیری  حالی در یی بود،آمریکاناو 

 .عمل آمده بوده ب

  ه بود، بینی شداز میزان پیشیی کمتر آمریکااگر توان ماندگاری و شناوری ناو

 .گردیدحریق غرق می یاثر اطفا رببدون شک ناو 

  نها نیم تقسیم شده و ت به دو از کمر شکسته و عمالًسبالن با اینکه ناوشکن

 رب رفت کهداشته بود و هر آن انتظار می هم متصل نگهه را ب بدنه فوقانی آن

ها و جلوگیری استفاده از انواع پمپذالک با ، معاثر فشار وارده آب غرق شود

، حفظ با هوشمندی و با غیرت و مردانگی ،و کنترل صدمات از ورود آب

و این در حالی  ل و ماندگاری بر روی آب تثبیت شدشناوری ناو به مرور حاص

شدن سبالن  و خارج رزمندگانجان  حفظ منظور بهن ستاد بود که مسئوال

 دن به گل را به یگان داده بودند.، مجوز ززتنگه هرماز آبراه دریانوردی 

 که  حالی درگردید. نفر اعالم  دوازدهیی حداکثر آمریکاهای ناو تعداد زخمی

 .نفر بود 20ناوشکن سبالن بیش از  هایزخمی

  که  حالی در ،حریق مشغول بود ییی در کمال امنیت به اطفاآمریکاناو

کنترل صدمات به اقدامات ضد ناوشکن سبالن در حین مبارزه با حریق و 

 .پرداختمیز و مقابله با هواپیماهای هوایی نی هوایی

  ناوشکن رزمندگانخالصی از میدان مین و تنها آرزوی  هاییآمریکاتنها هدف 

 .در هر شرایطی و در هر وضعیتی بوددشمن  ضربه بهسبالن 

  به تجهیزات و امکانات موجود جهت خالصی از وضعیت  هاییآمریکاامید

 .بود پیش آمده بود و امید ناوشکن سبالن به خدا و قدرت الیزال او
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  یج بسهمه امکانات منطقه در راستای کمک به او  ،ییآمریکاپس از حادثه ناو

ختند و اما در مورد ناوشکن بی به تعمیر اولیه او پرداشدند تا آنجا که در دُ

 ،به موقعیت ناوشکن در دریاآب  آماده دریغ از ارسال تنها یک پمپ ،سبالن

 .ناو های صدمه دیدهکه کمکی باشد به کشیدن آب از محل

  فتخار ناو ا افرادبه فرمانده و  آمریکانیروی دریایی ن والئمسبسیاری از مردم و

آمده و نشان آنها از وبی به پیش، در دُآمریکاکرده و فرمانده نیروی دریایی 

خوب ، اما در مورد ناوشکن سبالن ؛اهدا نمودندآنها به  جاهمانلیاقت را در 

 .این امر به فرصتی مناسب موکول شدلذا  ،تچون کسی انتظاری نداش

 ز شکوهی ا شدند استقبال با ، مردم وقتی از واقعه خبرداردر شهر بندر عباس

ای درگیر در هاما دریغ از حضور نمایندگان یگان ،نیروی دریایی کردند

 .عملیات در این مراسم

 کتابی با عنوان ییآمریکاناو  کارکناننهادن به زحمات  در راستای ارج ،

ز چاپ ا از بخشی این ناو نوشتند که در این نوشتاربرای  "باالترین افتخار"

ی توجه به اینکه کس اما برای ناوشکن سبالن با ؛سوم آن استفاده شده است

 .به آینده موکول گردید حتماالًهم ا ، آنانتظاری نداشت
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  : سند و تصاویروستپی

 7631فروردین  39: سند هدف آمریكا از درگیری7پیوست
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به ناوشكن سبالن در درگیری با های وارده بخشی از خسارت: 3پیوست

 آمریكاناوگان 
 

 هچ ورودی به محوطه ژنراتور سینه .7

 
 

 مخزن سوخت .3
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 برد راست محوطه ژنراتور سینه .6
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 محوطه ژنراتور سینه دیواره برد چپ .4

 
 

 سقف محوطه ژنراتور سینه .8
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 3و باشگاه مهناویان در دک راهرو بین محوطه توربین .3

 
 

 )بالكهد(محوطه كمپرسورهای یخچال دیواره .1
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 3خوابگاه ناواستواران در دک .5
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