
 

 

 

 ها بر سرنوشت جنگ تحمیلیکشتبیین نقش جنگ نفت
 1*مازیار جهانبخش

 2نیادحسین حجتیمحم

 9/3/1401:مقاله پذیرش                                                                                                                       20/1/1401: مقاله دریافت

  چكیده

المللی داشته و در زمان جنگ توجهی در تجارت بینهای گذشته تاکنون  نقش قابلتجارت دریایی از زمان

ستگی نیز دوتحمیلی  ستثنی نبوده و واب شرایط مذکور م شور ایران و عراق از  ستخر به شدیدی ک اج نفت و ا

داشتتتتندا با توجه به اهمیت مو تتتور مذکورا هدت این تحقیس  بررستتتی و تبیین نقش جنگ  آن فروش

سرنوشت جنگ تحمیلی  هاکشنفت ستبر  ست که جنگ  ا صلی این ا سش ا ی بر چه تأثیر هاکشنفتو پر

ماهیت مو ور پژوهشا این پژوهش از نور کاربردی بوده  به توجه بانوشت جنگ تحمیلی داشته است؟ سر

نفر)حجم  55روش تحقیس توصتتتیفی با روی رد آمیخته قرار داردا جامآه آماری این تحقیس شتتتامل تآداد و 

شمار( از مآاونینا سته و شاغل مدیران فرماندهان و نمونه تمام  ش  شرکت و ااااج ارتش دریایی نیروی بازن

ضور سابقه که ااااج کشنفت ملی س ورت عملیات و ریزی طرح در ح  جنگ در زمان کشنفت هاییگان ا

شته تحمیلی ستدا شانگر آن ا سالمی که جمهوری اندا نتایج تحقیس ن هاا کشبه علت تأثیر جنگ نفت ایران ا

 ای و همچنین بهمنطقه با نیروهای فرا جدید نظامی و درگیری مستتتقیم جبهه زمان باشتتدن هممواجه  تتمن

گردیده و درنهایت شتترایط  اقتصتتادی و نظامی مواجه دشتتوار شتترایط با نفت بهای و صتتادرات کاهش علت

توان از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرنوشت جنگ تحمیلی و پذیرش ها را میکششده بر اثر جنگ نفتتحمیل

 دانستانامه از سوی جمهوری اسالمی ایران قطع

 ان کلیدیگواژ

 هاا سرنوشت جنگکشجنگ نفت ایلیجنگ تحم
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 مقدمه
 یلداخ هایاستیدر سطح منطقه و در عرصه س یقیتحوالت عم یانقالب اسالم یروزیبا پ

نگرش متفاوت  زین ینفت هایاستیبه وجود آمد و در س رانیا یاسالم یجمهور یو خارج

نفت کشورا  عیاز صنا ینفت یخارج گذارهیسرما هایو خروج شرکت یرهبران به مسائل نفت

 که صادرات نفت یاگونهبه دیو صادرات نفت گرد دیتول هدر عرص دیموجب نوسانات شد

ادرات و ص دیتول نهیدرزمو عراق  افتیدوم در سطح منطقه کاهش  دکنندهیتول گاهیاز جا رانیا

 1359 سال ورماهیدر شهر رانیعراق به ا یطورقطع تجاوز نظامگرفتا به یشیپ رانینفت از ا

 توان¬یعوامل را م نیا نیتراز مهم ی یجستجو نمودا اما  یدر عوامل متآدد توانیرا م

عراق  در  کیتیژئوپل یخفگ تیو بهبود و آ یجنوب زیخعراق به مناطس نفت یدسترس

 یبر کاهش آمادگ یمبن ایاطالعات یهانام بردا صدام با توجه به گزارش فارسجیسواحل خل

پس از پاره کردن  زو تنها چند رو یبه علت تحوالت انقالب اسالم رانیمسلح ا یروهاین

بر رودخانه اروندرود(  تیمال  یو ادعا1980سپتامبر  17)در مورخه  ریالجزا 1975قرارداد 

از آغ رانیبه ا یلش ر رزم 9از  شیرا با ب ییهاجانبحمله همه  1980سپتامبر  22در مورخه 

 یز استان جنوبیخبه مناطس نفت تواندیحداقل م رانایکه با حمله به ا کردینمود و تصور م

قت ن ته د نیبود که در محاسبات خود به ا نای صداما اما اشتباه مرگبار ابدیدست  رانیا

 ((Lee, 2010:4 کندی( حمله میمردم میانقالب )با پشتوانه عظ کین رده بود که او به 

 یدهپس از سازمان 1981سال لیو از اوا یلیاز شرور جنگ تحم یکوتاه پس از مدت

 یاعمده یهاقسمت جیتدرو به افتیکاهش  یعراق یروهایسرعت عمل رد ن رانایا یروهاین

و سپاه پاسداران  رانیا یاسالم یارتش جمهور یروهایتوسط ن رانایشده ااز مناطس اشغال

ط خطو سیصادرات نفت عراق از طر ن هیبا توجه به ا نیا همچندیآزاد گرد یانقالب اسالم

قطع  دیمروار نیغرورآفر اتیجنگ پس از عمل ییابتدا هایاز همان ماه ییایمواصالت در

جنگ  یاهنهیهز یمنابع مال نیمنظور تأمبه یبود و کشور عراق با مش الت متآدد مال دهیگرد

 یکشورها سیاز طر یمال هایکمک جذب  منظور را به ایمواجه شده بودا تالش گسترده

 یرویو در نبود ن ییاز قدرت هوا یرگیهبهر با گرید یآغاز نمود و از سو فارسجیخل هیحاش
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 یجمهور ییایدر یمنظور حمله به خطوط مواصالترا به یاکارآمدا تالش گسترده ییایدر

عنوان جنگ بآد به یهاکه در سال فارساجیو کشاندن دامنه جنگ به خل رانیا یاسالم

کش نفت هاییبه کشت لهعمالً حم 1981آغاز نمودا عراق از سال  دیها مآروت گردکشنفت

نبال د تیبا جد رانایا یاسالم یجمهور ینفت ساتیرا به همراه حمله به تأس فارسجیدر خل

 نیبه ا ینفت یو کاهش درآمدها ینیدر جبهه زم طیتر شدن شرازمان با سختو هم نمودیم

 یادیها گسترش زکشحمالت به نفت 1984که از سال  یاگونهحمالت شدت داده و به

امر  نیو ا شدیمحدود نم زین یرانیا هاییو کشت فارسجیو تنها به منطقه شمال خل افتهی

حضور  شیافزا نیو همچن هایکشت مهیصدور نفت مانند ب یهانهیهز شیموجب افزا

زمان عراق اقدام  نیدر ا .(Lee, 2010:6) شده بود فارسجیدر خل یافرا منطقه یکشورها

 یرانیا یروهاین یو باز کردن جبهه دوم جنگ برا رانیا ییایدر رتدر تجا شتریبه اختالل ب

 فارسجیبزرگ در منطقه خل های¬ها و به خطر انداختن منافع قدرتکشجنگ نفت دیبا تشد

اقدام  یعراق راژیفروند م کی 1987بار در سال  نیاول یکه برا ییو تنگه هرمز نمودا به گونه ا

 به نام استارکا که در حال گشت یی ایانداز آمرموشک گتیفروند فر کیبه  یبه حمله نظام

به واحد شناورا موجب  دیشد بیبود نمود و  من آس المللینیب هایدر آب ییایدر یزن

 نیازاا ن ته جالب پسدینفر( گرد 37کارکنان آن ) پنجمکیاز  شیکشته و مجروح شدن ب

را به علت  رانی( دانست که اگانی)رونالد ر  ایآمر جمهورسیدر سخنان رئ توانیحمله را م

 .(Razoux, 2015: 15) متهم نمود نهایجنگ پرهز نیا افتنی انیمنظور پاعدم مذاکره به 

ر ب یریها چه تأثکشاست که جنگ نفت نیمقاله ا نیپرسش ا نیترراستا مهم نیدر ا

 یکشورها هنمود ک انیب توانیم سیتحق تیداشته است؟ در مورد اهم یلیسرنوشت جنگ تحم

نگه نفت از ت یعر ه به بازار جهان یخود را برا یدیبخش اعظم نفت تول فارسجیحوزه خل

آمار  نیبر اساس آخر کهیطوربه دهندایعبور م  ریپغول یهاکشنفت لهیوسهرمز و به

بش ه نفت خام و  ونیلیم 21روزانه  2020در سال   ایآمر یتوسط اداره اطالعات انرژ

در صد  90از  شیاز  ب ¬شیتنگه عبور کرده استا الزم به ذکر است که ب نیا زمشتقات آن ا

 وسانیتنگه هرمز و اق سیاز طر زین رانیا یاسالم یجمهور یو صادرات نفت ییایتجارت در
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تنها هها نکشتردد نفت ریو مس ییایدر یا لذا محافظت از خطوط مواصالتردپذییهند انجام م

ا بل ه هرگونه اش ال در تردد گرددیمحسوب م رانیا یاسالم یجمهور یبرا یاتیح یامر

 یگسترده بر بازار جهان ریموجب تأث فارسجیها در منطقه حساس تنگه هرمز و خلکشنفت

 یهابا مرور درس آموخته رانیا یاسالم یاست که جمهور یخواهد شدا لذا  رور یانرژ

خود اقدام نموده  ییایت قدرت درینسبت به تقو اهایدر عرصه در یلیحاصل از جنگ تحم

در  یامن نا هرگونه از مانع هاا¬کش¬عبور نفت ریو مس یالمللنیآبراه ب تیامن نیو با تأم

 یالمللنیآبراه ب تیامن نیبه بهانه تأم یافرامنطقه یروهایو حضور ن ییایدر یخطوط مواصالت

 خصوصبه اهایدر عرصه در یخیگردند لذا بامطالآه تحوالت تار فارسجیتنگه هرمز و خل

با  و برده یپ ایبه نقاط  آف و قوت در عرصه در توانیم یلیو جنگ تحم فارسجیدر خل

فراهم نمودا  را یدفار مطلوب از منافع  مل نهیمناسب زم یاستراتژ نییمنسجم و تب یزریبرنامه

 :نمود انیب لیبه شرح ذ توانیرا م سیتحق هیو فر  یدر ادامه هدتا سؤال اصل

 یلیها بر سرنوشت جنگ تحمکشنقش جنگ نفت نییتب :قیهدف تحق 

 ه است؟داشت یلیبر سرنوشت  جنگ تحم یریها چه تأثکشجنگ نفت: یال اصلسؤ 

 رنوشت بر س رگذاریها از عوامل مهم تأثکشجنگ نفت رسدیبه نظر م :قیتحق هیفرض

  .بوده است یلیجنگ تحم

ساز است که به نقش سرنوشت نیشده اانجام یهاپژوهش حا ر نسبت به پژوهش ینوآور 

و با در نظر  یلیعامل مهم در سرنوشت جنگ تحم کیعنوان ها بهکشو جنگ نفت ایدر

ابآاد  تیجهت تقو ییو راه ارها پردازدیم یسازو ائتالت یاقتصاد ایگرفتن ابآاد نظام

 .دهدیارائه م ندهیآ داتیمذکور در مقابله با تهد

 مبانی نظری
و هر دو  دادهرخنفت   صتتتادرکنندهجنگ تحمیلی عراق علیه ایران میان دو کشتتتور عمده 

کردند و تا اندازه ی نفتا تولید و صتتتادر میتوجهقابلکشتتتور در زمان آغاز جنگا حجم 

های دولت به درآمدهای نفتی وابستتتتگی شتتتدید ینههزینه درآمدهای ارزی و درزمزیادی 

(ا در زمان کوتاهی پس از آغاز جنگ تحمیلی نیروی دریایی 24: 1390یتراب یرمداشتتتتند )



 نیا.../ مازیار جهانبخش، محمدحسین حجتیهای نوظهور سایبری و تهدیداتفناوری  9 

ید و انهدام س وهای الب ر و با اجرای عملیات مروار 1980جمهوری اسالمی ایران در سال 

الآمیه  تتتربه ستتتنگینی به نیروی دریایی عراق و صتتتادرات نفت این کشتتتور از طریس 

 قدرتدوستتتوم  بود بیش از توانستتتته ایران عملیات این حین فارس وارد نمودندا درخلیج

 ینبآدازا هاعراقی هایشتتناور مابقی کهاین ترمهم اما را منهدم نمایدا بآثی دشتتمن دریایی

شتند را فارسخلیج در شدن ظاهر جرأت دیگر عملیات  عبداهلل خور محدوده در فقط و ندا

پس از تقویت ناوگان  خصوصبههای ابتدای جنگ و لذا عراق از همان سال ازدندمی گشت

فارس و کردن خلیج امن ناای را در جهت هوایی خود با میراژهای فرانسویا تالش گسترده

فت غاز نمودها در منطقه خلیجکشگستتتترش جنگ ن  باا (Nadia,1998:18) فارس آ

ت ها بر ستترنوشتتکشحال این مقاله در مبانی نظری به بررستتی تبیین نقش جنگ نفتینا

الی  پایان  1985و از ستتال  1984الی  1980جنگ تحمیلی در دو مرحله تاریخی از ستتال 

 پردازدا می 1988جنگ تحمیلی 
شروع جنگ نفت سال آغازها از کشالف: دالیل  الی   1980های جنگ تحمیلی و روند گسترش آن بین 

1984 

سایی نمایند که دلیل آغاز جنگ اندکردهها این پرسش را مطرح پژوهشگران سال  شنا ها را 

سخو به این پرسش  سیاری هاپا ست  شدهدادهی ب شاره  ازجملها عواملی که محققان به آن ا

نابع طبیآی می ند م مای نابع طبیآی استتتتن تها م گذشتتت هدات جنگ  عنوانبه در یا ا ابزار 

ستفاده ست و در آینده نیز  قرارگرفته موردا ستفادها قرار خواهد گرفت و همواره بین  موردا

منابع  ازآنجاکه(ا 26: 1390یتراب یرمجنگا ثروت و قدرت رابطه ناگستتستتتنی وجود دارد)

همگن در سراسر جهان وجود ندارد و تنها در برخی مناطس و تحت کنترل  صورتبهطبیآی 

ستدشود لذا جوامآی که به این منابع نیاز داشتندا برای ها یافت میبرخی کشورها یا گروه

ه ماگر این منابع طبیآی برای ادا خصباالزدندا یمبه اقدامات تهاجمی دستتتت  هاآنیابی به 

 پس از جنگ جهانی مثالعنوانبهیاز باشتتدا موردنحیات فیزی ی یا اقتصتتادی ستتایر جوامع 

ین سوخت و منبع انرژی موتور اقتصادی کشورهای جهان تبدیل شد و ترمهمدوما نفت به 

مورد  مفریزمآتقد استتت  یندرایز در مآرض تهاجم دیگران قرار گرفتندا خنفتکشتتورهای 
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طبیآی و جنگ را تو تتیح دهندا که این  منابعتواند رابطه بین یمحداقل شتتش م انیستتم 

های حریص از: عمل رد شتتورشتتیان حریص داخلیا عمل رد دولت اندعبارتها یستتمم ان

ی هادولتا وجود طلبفرصتتتتهای های نارا تتتیا طرز عمل گروهخارجیا نقش گروه

آمده پس از شیپ ا و آیت(Humphreys, 2005:4)ی پراکندههاشب ه آیف و وجود 

 تصویر دلخواهش جهانی هایقدرت کمک با صدام تا بود مطلوبی انقالب اسالمی موقآیت

 احستتاستتات و نشتتان داده منطقه کشتتورهای به ایران ایدئولوژیک انقالب خطرات از را

برانگیزاند و در حقیقت با رهانیدن عراق از تنگناهای ژئوپلیتیک  را اعراب ناستتتیونالیستتتتی

یز جنوب ایران خنفتفارس و تسلط بر مناطس های خلیجاین کشور به آب موجب دسترسی

(ا در آغاز جنگ تحمیلی به علت تغییر چگونگی نگاه 69:1395در خوزستتتان گردد)زرقانیا

سئله منابع ملی و عواملی مانند خروج  ستمداران ایرانی به م ی بزرگ خارجی هاشرکتسیا

یافته و عراق با رشد چشمگیر صادرات کاهشراق از ایرانا صادرات نفت ایران نسبت به ع

های منطقه ترین قدرتدرصتتتدی بودجه نظامی در جایگاه ی ی از قوی 63نفت و افزایش 

شآرباتاخلیج سه درآمد نفتی 62ا 1390فارس قرار گرفت)  هایسال( در جدول ذیل مقای

 ااست مشاهدهقابلمنتهی به جنگ تحمیلی بین ایران و عراق 
 ( 32، 1390شعرباف،میلیون دالر )-:  مقایسه درآمدهای نفتی کشورهای ایران و عراق1شماره جدول 

 1979 1977 1974 1973 کشور/سال

 19186 23599 20904 5617 ایران

 21382 9560 6534 1842 عراق

 
  یت دریایی توسط ایران در مرزهای دریایی محروماعالم منطقه 

پس از حمله عراق به مرزهای جمهوری استتتالمی ایران نیروی دریایی بر طبس یک بیانیه  

منطقه محرومیت  عنوانبهدریایی اعالم نمود که مرزهای دریایی در نزدی ی ستتتواحل ایران 

حفظ ایمنیا شتتتناورهایی  منظوربهگونه مجوزی یچهگردد و دولت ایران اعالم می 1دریایی

                                                           
1 MEZ- Maritime exclusion zone 
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کندا بنابراین نیروی دریایی جمهوری صتتادر نمی رادارندعراق  رهابندکه قصتتد عزیمت به 

 اسالمی ایران با اعالم این بیانیه دریایی به دنبال دستیابی به اهدات ذیل بود:

 های سرزمینیکنترل بیشتر تردد دریایی در آب 

  طرت جایگزین جهت شناورهای بی ونقلحملمشخص نمودن مسیر 

 عراق  بندرهاسازی محاصره ینهزم 

توستتتط ایرانا محدود به دریایی ستتترزمینی ایران و  شتتتدهاعالممنطقه محرومیت دریایی  

ماهیت دفاعی  شتتتدهاعالمهای مجاور آن در دریای آزاد بود و با توجه به این ه منطقه آب

کرد زیرا بر استتاس قوانین طرت ایجاد نمیرا برای خطوط کشتتتیرانی بیداشتتت ممانآتی 

ستثناها مانند 1دریاها المللی حقوقبین صلح  با رعایت برخی ا شور در زمان   یترعاا یک ک

های خارجی را از موقت عبور کشتتتتی طوربهتواند المللیا میی بینهاتنگهحقوق عبور در 

 ,Sandesh) ا تآلیس نمایدهستتت تترر های ستترزمینی خود که همان حس عبور بیآب

فاعی  ا(182 ,2016 به ذکر استتتت منطقه د یاییالزم  بار  2در یایی  درنبردبرای اولین  در

و چند روز قبل از آغاز  1904-1905های در ستتتال 3امپراتوری روستتتیه و امپراتوری ژاپن

رستتمی اعالم گردیدا نیروی دریایی ژاپن چند  صتتورتبهدرگیریا توستتط امپراتوری ژاپن 

ناطقی را  بل از آغاز درگیری م با محدودیت تردد در عنوانبهروز ق ناطس  ماهیت م با  یایی 

دفاعی اعالم نمود که تردد در این مناطس در محدوده غروب تا طلور خورشتتید ممنور بوده 

صتتورت  شتتدهمشتتخصبایستتت با هماهنگی نیروی دریایی و در مستتیرهای دد در روز میو تر

 پذیرفتا می

                                                           
1 UNCLOSE- United Nations Convention on the Law of the Sea 
2 Defense Zones 
3 Russo-Japanese War 
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 توسط ایران و عراق در مرزهای دریایی شدهاعالم( مناطق جنگی 1شکل)

یایی به پیش نیروی در جه  با تو له جمهوری استتتالمی ایران همچنین  بینی درگیری و حم

مقابله با تهدیدات احتمالی و انهدام  منظوربهی عملیاتی را هاطرحنیروهای عراقی به ایرانا 

ناوگان دریایی و خطوط مواصتتتالتی دشتتتمن آماده کرده بود و به همین علت در فاصتتتله 

 1980آمیز عملیات مروارید در ستتتال یتموفقکوتاهی پس از آغاز جنگ تحمیلی با اجرای 

اق ت عرمیالدی موفس به نابودی نیروی دریایی دشمن و انهدام س وهای اصلی صادرات نف

سلط شمال خلیج و ت صالتی  فارس گردیدا این عملیات موجب نزدیک کامل بر خطوط موا

صادرات  صالتی دریایی گردیدا لذا  صادرات نفت عراق از طریس خطوط موا شدن  صفر  به 

و صادرات نفت این کشور از طریس خط لوله  شدهمتوقففارس های خلیجنفت عراق از آب

    .گرفتترکیه صورت می

 در بعد اقتصادی هاکشنفتیری عراق از  جنگ گبهرهبر  مؤثرامل عو 

حمالت شدید هوایی  وجود باایران توانست با تسلط بر دریا و  1984-1980در بازه زمانی 

جزیره  هاییانهپادشمن به پایانه نفتی خارکا صادرات نفتی خود را از طریس پایانه خارک و 

از در یموردنبه تأمین تسلیحات  شدهحاصلگیری از منابع سیری و الوان ادامه دهد و با بهره

ی بود که عراق با در حالهای اصلی کشور بپردازد و این به تأمین نیازمندی زمانهمجنگ و 

مشتت الت شتتدیدی در جهت صتتادرات و تأمین منابع مالی جهت اداره جنگ مواجه بود و 
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شان می شتری به پایان دادن جنگ ن ستردهه مجموعه کمکدادا البتگرایش بی ی اهای مالی گ

شیه خلیج شورهای عرب حا ای در اختیار حاکمان بغداد ی فرا منطقههاقدرتفارس و که ک

مانع از آن میقرار می ندا  تأمین داد که در این مقطعا عراق از  ید  نههزگرد به ی های مربوط 

 (ا 37: 1390یتراب یرم)بازبمانداستمرار جنگ با ایران 

 

 
 نمودار مقایسه صادرات نفت ایران و عراق و کاهش شدید صادرات نفت عراق( 2شکل )

 (Rourke, 1988, 12)میالدی 1980پس از عملیات مروارید در سال

 (35، 1390شعرباف، )1984الی  1980های نظامی ایرانینهوهز ینفتمقایسه درآمدهای : 2جدول شماره 

 نفتی میلیارد دالردرآمدهای  های نظامی )میلیارد دالر(ینههز سال

1981-1980 2/4 12 

1982-1981 4/4 12 

1983-1982 5/15 23 

1984-1983 37/17 18 

شت باعراق همچنان  شرفته ا تالش خود  گذ شدن به ناوگان هوایی پی زمان جنگ و تجهیز 

را متمرکز بر قطع خطوط مواصتتالتی ایران در دریا با حمالت مستتتمر هوایی و گستتترش 

صنایع دریاییا  صورتبهفارس نمود و این حمالت ها در خلیجکشجنگ نفت ستمر به  م

شتتدن خطوط  ناامنرد که موجب کهای تجاری افزایش پیدا میها و همچنین کشتتتیپایانه
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ها و تحریک حضتتور هر چه بیشتتتر ها مانند حس بیمه کشتتتیینههزکشتتتیرانی و افزایش 

گردیدا الزم به ذکر استتتت در زمان مذکور نیروی دریایی ی جهانی در منطقه میهاقدرت

جمهوری اسالمی ایران تمامی تالش خود را در جهت تأمین خطوط مواصالتی و اس ورت 

ز یآممخاطرههای تجاری را با موفقیت از مناطس های تجاری انجام داده و اکثر کشتتتتییگان

به کشتتتتیعبور می یل میزان حمالت عراق  جدول ذ مانی دادا در  بازه ز جاری در  های ت

جمهوری  1983الی  1981های ا الزم به ذکر استتت که در بین ستتالاستتت فراوان موردنظر

انجام  شدهاعالمبه ناوگان تجاری عراق در مناطس جنگی  اسالمی ایران تنها حمالت خود را

های تجاری کشتتورهایی مانند میالدی حمالت خود را به کشتتتی 1984داد و از ستتال می

 پرداختند آغاز نمودا  عربستان و کویت که به پشتیبانی مالی کشور عراق می
 ,Rourke)1984-1981تجاری های توسط کشور عراق به کشتی شدهانجام: حمالت 3جدول شماره 

1988, 3) 

 سال شدهانجامتعداد حمله  ردیف

1 5 1981 

2 22 1982 

3 16 1983 

4 53 1984 

شتیی در خلیجامن ناایجاد  منظوربهق عرا  سب اهدات موردنظر ک های تجاری با فارس و ک

شتتده به انجامداد که در این میان بیشتتتر حمالت حمله قرار می ی مختلف را موردهاپرچم

 1های با پرچم پاناما و لیبریا قرار داشتا کشتی

  سکورت کاروان سله عملیات ا سط نیروی دریایی ارتش و سل ستای تو در را

 محافظت از بعد اقتصادی 

دا استفاده ش رقابلیغبا شرور جنگ تحمیلیا اروندرود مسدود و بندر خرمشهر نیز  زمانهم

شور نبودا با  سخگوی نیاز ک شهر نیز پا شهید باهنر و بندر بو ستفاده از بندر  سوی دیگر ا از 

شتی سیت بندر امام خمینی)ره( و قابلیت پهلوگیری تآداد زیاد ک سا تجاری  هایتوجه به ح
                                                           
1 Flag Of Convenient  
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ندر  نگ این ب تدای ج خاک دشتتتمنا از اب به  قه  ندرا همچنین نزدی ی این منط در این ب

ی هواپیماهای جنگنده و ریکارگبهرژیم بآثی ستتآی کرد با  دشتتمن قرار گرفتا موردحمله

ی ستتوبه هاآنالبیشتته و پرتاب  رأسهای ستتاحل به دریا در همچنین با استتتقرار موشتتک

ی غرق کند تا با خور موسهای تجاری را در یا کشتیخور موسهای در حال تردد در کشتی

ی نیروی دریای ندر امام و بندر ماهشتتهر از بین برودابستتته شتتدن این کانال ام ان تردد به ب

های استتت ورت شتتتونده در لنگرگاه ارتش جمهوری استتتالمی ایران با تجمع اولیه یگان

ه و ی اولیدهسازمانهمچنین  هاآنبر  کنندههماهنگبندرعباس و استقرار نفرات مخابراتی و 

سالمی ی لنگرگاه بوشهر با حمایت یگانسوبهحرکت  های نیروی دریایی ارتش جمهوری ا

ی مجدد کاروانا اجازه نداد دشتتتمن موفس به قطع خطوط مواصتتتالتی دهستتتازمانایران و 

ی توانستتت امینت را برای تردد خور موستتپدافندی در  اتیعملدریایی در ایران شتتوند و با 

 ها فراهم نمایداکشتی

یهمچنین  تدابیر الزم و اجرای نیروی در خاذ  با ات ایی ارتش جمهوری استتتالمی ایران 

سب یگان یریکارگبههای خاص و با تاکتیک شناور رزمی و تیممنا  های عملیات ویژههای 

های نیروی هوایی قهرمان کشور و بالگردهای ت اوران و غواصان و پشتیبانی هوایی جنگنده

عملیات  250ران فروند کشتتتتی در قالب در طول جنگ تحمیلیا استتت ورت هزا ایدر هوا

هزار  61ای به وستتآت کش و محموله ویژه در منطقههای تجاری و نفتاستت ورت کاروان

را با موفقیت کامل و کمترین تلفات و خستتتارات مم ن انجام داده و در این  لومترمربعیک

خطوط  داشتتتننگهراستتتا توانستتته استتت ی ی از اهدات مهم جنگ دریایی که همانا باز 

های های اس ورت کارواندر طول عملیات .مواصالتی دریایی خودی است را تحقس بخشد

ش ی عدیدهتجاری و نفت شمن متجاوز کشا حمالت هوایی و مو سوی نیروهای د ای از 

یات های عملهای شناور اس ورت کننده و تیمگرفت که با هوشیاری کارکنان یگانش ل می

های ههای استت ورت شتتونده و همچنین استتتفاده از ستتامانویژه ت اوران مستتتقر در کشتتتی

های دیگر فریبا عالوه بر انهدام تآدادی از هواپیماها و شتتناورهای جنگال و انوار تاکتیک

در طول این  کهیطوربههای دشمن گردیدا دشمن موجب انحرات صدها فروند از موشک
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فروند از  259فروند کشتتتتیا تآداد  000/10های گستتتترده و استتت ورت بیش از عملیات

فروند کشتتتی تجاری  20که از این تآداد  قرارگرفتهرد اصتتابت درصتتد( مو 6/2ها )کشتتتی

صد هدایت گردیدند که این آمار  سالم به بنادر مق شدند و بقیه با بار  صدمات جدی  دچار 

های دشتتمن در وارد نمودن خستتارات و لطمات به منابع حیاتی در مقایستته با حجم تالش

سیار ناچیزی را برای سالمی ایران موفقیت ب شته و همانند  جمهوری ا رژیم بآثی به دنبال دا

ا 1399پرسا )مرین آیدهای نبرد برای دشتتمن ناکامی بزرگی به حستتاب میستتایر صتتحنه

 (ا13905کدخبر
 عملیات پدافند از جزیره خارک 

شور به جزیره خارک ی ی از مهم صادرات نفت و از مناطس حساس و حیاتی ک ترین مراکز 

در طول جنگ تحمیلیا در امر صتتتدور نفت از این پایانه  اگر که یاگونهبهآیدا شتتتمار می

ناپذیری را در امر اقتصتتاد کشتتورا پشتتتیبانی از آمدا خستتارات جبرانخللی به وجود می

شور  شتا در طول جنگا این منطقه از ک سالم و اداره جنگ تحمیلی به دنبال دا رزمندگان ا

گرفتا بنابراین نیروی رار میهمواره آماج حمالت هوایی و موشتت ی نیروی هوایی عراق ق

های شتتتناور خود در رینگ پدافندی اطرات جزیره خارکا دریایی ارتش با استتتتقرار یگان

 تتتمن ایجاد پستتتت پدافند هوایی و ستتتطحیا از نفوذ عوامل دشتتتمن به جزیره مذکور 

خارک جلوگیری می نگا در جزیره  یایی نیز در طول ج ناو نیروی در ندا گروه هوا کرد

 های زمینیا استت ورتود و با انجام عملیات پشتتتیبانیا ام ان اجرای عملیاتب مستتتقرشتتده

طورکلیا پدافند از وااا را به وجود آورده بودا به یاری مردمهاا تجستتس و نجاتا کشنفت

س له سات و ا سی هایی که جهت بارگیری و کشهای نفتی و همچنین نفتجزیره خارکا تأ

های غیورمردان شتتدند ازجمله مأموریتستتتقر میصتتادرات نفت در محدوده آن جزیره م

سال جنگ مردم هیچگاه  8در طول  .آیدنیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی به شمار می

کردند مگر شد در آن منطقه خطری احساس نمیاز لحاظ واردات کاال و مهماتی که وارد می

سالمی ایآن ه این محدودیت هر کاالیی که  لذا اران بودها در فروش این اقالم به جمهوری ا

س ورت و حمایتی که از طرت  99شد )از طریس دریا وارد بنادر ایران می صد اقالم( با ا در
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صدمهنیروهای دریایی ایرانی می شمن نمیشد هیچگونه  ا 1389)مآنویا  دیدای از ناحیه د

 . ایسنا(
 الی پایان جنگ تحمیلی 1985ها و نتایج آن از سال کشنفت بر جنگ مؤثرب(عوامل 

ها و افزایش قلمرو جغرافیایی آن به کشدر این دوره ایران شتتتاهد گستتتترش جنگ نفت  

واستتطه پایان ها استتتا در این زمان بهفارس و جزایر ایرانی واقع در این آبهای خلیجآب

سیار شده از زمان های خریدارییافتن ذخایر سالح پیش از انقالب اسالمیا ایران نیازهای ب

شت و درعین سالح دا شتری برای خرید  سلیحاتی که بهبی متحده ویژه ایاالتحالا تحریم ت

تر کرده بود و بر استتاس آمارهای تر و پرهزینهکرد خرید ستتالح را مشتت لآن را دنبال می

کرد دجه ملی را جذب میسوم بوهای اول در حدود یکمنتشرشدها هزینه جنگ که در سال

سال شده بوددر  (ا لذا 38: 1390یتراب یرم) های پایانی جنگ بیش از درامدهای نفتی کشور 

به دنبال یک پیروزی قاطع در جنگ و پایان دادن به آن بود و عراق نیز  1985ایران از ستتال 

منطقه تر شتتدن و فرستتایشتتی بودن جنگ در مرزهای زمینی و اهمیت به ستتخت با توجه

فارس در تأمین انرژی جهانا به این نتیجه رستتتیده بود که هرگونه اختالل در خطوط خلیج

صالتی و تجارت دریایی به سیله جنگ نفتموا هاا  من کاهش توان رزمی نیروهای کشو

ای در ایرانی و مشتت الت فراوان اقتصتتادی برای ایرانا موجب حضتتور نیروهای فرا منطقه

ید درگیری  فارس  و افزایشخلیج جد هه  جاد جب های ایرانی و ای با نیرو مال درگیری  احت

 برای ایران خواهد شدا
 ( 35و 1390شعرباف، )1987- 1984درآمدهای نفتی ایران نظامی و های: مقایسه هزینه 4جدول شماره 

 درآمدهای نفتی میلیارد دالر های نظامی )میلیارد دالر(هزینه سال

1985-1984 14/16 5/12 

1986-1985 89/14 12 

1987-1986 89/15 8-6 

گیری حداکثری از قدرت هوایی و ریزی منستتجم در جهت بهرهدر این زمان عراق با برنامه

کارگیری تجهیزات پیشرفته نظامی خارجی مانند هواپیماهای میراژ فرانسوی و همچنین با به

وط ا آسیب رساندن به خطهای اگزوست نسبت به فشار حداکثری بر اقتصاد ایران بموشک
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سترش جنگ نفت صالت دریایی و گ شمالی و میانی خلیجکشموا فارس اقدام ها در مناطس 

 ( . Nadia,1998:36)نمود
 (Rourke, 1988, 6)1987-1985های تجاری شده به کشتی: حمالت انجام5جدول شماره 

 1987 1986 1985 کشور

 فروند 88 فروند 66 فروند 33 عراق

 فروند 91 فروند 45 فروند 14 ایران

  کشها فشار اقتصادی با حمله به نفت افزایشنقش 

سال ست در  صادی و حفظ برتری  1987-1986های الزم به ذکر ا طرفین جنگ ازلحاظ اقت

شتندا عراق ازیک شار زیادی قرار دا شدید نیروهای زمینی طرت تحتدر جنگ در ف شار  ف

ایران نیز به علت کمبود منابع مالیا فرستتایشتتی  ایران جهت کستتب یک برتری قاطع بود و

شدن جنگ به خلیج شیده  شار زیادی قرار کشفارس و جنگ نفتشدن جنگ و ک ها در ف

ایران در یک عملیات موفس و با مشتتارکت نیروهای ارتش و ستتپاه  1986داشتتتا در ستتال 

ا فارس گردیدجزیره فاو در جنوب عراق و قطع ارتباط عراق با خلیجموفس به اشتتغال شتتبه

 ا واستتتتهای نظامی ایران پس از فتح خرمشتتتهر ترین پیروزیاین عملیات ی ی از بزرگ

توان برای این عملیات مطرح نمودا دستتتتیابی به یک پیروزی ازجمله اهدات مهمی که می

هه ظامی در جب لذا همان23:1386های جنگ بود)عالییاقاطع ن که در جدول فوق (ا  گونه 

ها نیز در جهت بروز مشتتت الت کشستتتال مذکور حمالت عراق به نفتذکر گردید در 

صحنه نبرد به خلیج شدن  شیده  صادی و ک شتر حمالفارس  بهاقت ت شدت افزایش یافتا بی

پذیرفتا البته تآدادی از حمالت چهارم( به تان رهای نفتی صتتورت میمذکور)بیش از ستته

ها نیز کشکانتینر برا پشتتتیبانی و یدک براهای فلههای تجاری مانند کشتتتیبه ستتایر کشتتتی

 صورت پذیرفتا

 (Rourke, 1988, 8)1987-1984های تجاری شده کشتی: حمالت انجام 6جدول شماره 

 مجمور 1987 1986 1985 1984 نور کشتی

 259 125 78 35 21 تان ر نفتی/ محصوالت نفتی

 52 31 1 9 11 باربری و کانتینر بر
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 10 4 0 3 3 پشتیبانی /خدماتی

 12 6 3 3 0 کشیدک

 7 3 2 0 2 غیره

 340 169 84 50 37 مجمور

 منظور جبران ضعف در دریاگیری از بعد نظامی قدرت هوایی بهبهره 

عنوان ظرفیت تأثیرگذاری بر ستتتایر کشتتتوها از طریس که قدرت دریایی را بهدرصتتتورتی

دهنده های تشتتت یلنموده و مؤلفهگردد تآریف ها و اقداماتی که در دریا انجام میفآالیت

صاد دریاییا فنّاوری روز و  قدرت دریایی را مواردی مانند و آیت جغرافیاییا منابع و اقت

متوجه خواهیم شتتتد که کشتتتور  (Till,2013, 88) نیروی دریایی کارآمد در نظر بگیریم

دریایی دو مؤلفه اصتتتلی قدرت  1359آذر  7عراق پس از عملیات غرورآفرین مروارید در 

خود که شتتامل نیروی دریایی و اقتصتتاد دریایی استتت را از دستتت داد و با توجه به عدم 

مدتا تمامی تالش خود را بر استتاس استتتراتژی توانایی بازستتازی ناوگان دریایی در کوتاه

گیری حداکثر از ناوگان هوایی در این راستا استوار نمودا ناامن کردن تجارت در دریا و بهره

یات گستتتترده استتت ورت دریاییا مجهز کردن عملستتتالمی ایران نیز با اجرای جمهوری ا

های صتتادراتی و همچنین ها به پدافند هوایی ارتفار پستتت و متنور کردن استت لهکشنفت

جزیره فاو( که موجب عدم دستتترستتی )اشتتغال شتتبه 8یات زمینی مانند والفجر عملاجرای 

شور عراق به خلیج سآی در فارس میک شتا نیروی گردیدا  ستراتژی دا خنثی نمودن این ا

هوایی عراق نیز که در نبود نیروی دریایی قدرتمندا موظف به حفظ توازن قوا در دریا بودا 

های اگزوستتت تمامی ی پیشتترفته غربی و موشتتکهاستتالحگیری از قدرت هواییا با بهره

ت استتتراتژیک کردن خطوط مواصتتالتی دریایی و تأمین اهدا ناامن در جهتتالش خود را 

سالح شتا در جدول ذیل نور  ستفادهدولت عراق در جنگ تحمیلی به عهده دا شده های ا

 ااستمشاهده در حمله به شناورها قابل
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 ,Rourke)1987-1984شده در حمله به شناورهای تجاری های استفاده: نوع سالح 7جدول شماره 

1988, 10) 

 عملیات پدافند از سکوهای نفتی 

به خطوط  له  هت حم نگ تحمیلی همواره تالش خود را در ج مه ج رژیم بآثی در ادا

سترش  س وهای نفتی گ صالتی و همچنین  دادا لذا نیروی دریایی با توجه به اهمیت یمموا

س وهای نفتی و جزایر  ستقرار  صادرکنندهحیاتی  نفت و تأثیر آن بر ادامه جنگا عالوه بر ا

های صتتتادرات نفتی را در یانهپاهای پدافندی خود در مناطس مذکورا دفار از جزایر و یگان

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران توانست  گرفتا بر عهدهمقابل حمالت دشمن 

ی را که قصتتتد تجاوز به این در عملیات پدافندی خود چندین فروند هواپیمای رژیم بآث

 نداها برقرار ککشمناطس را داشتتتند منهدم کند و امنیت را در این مناطس برای بارگیری نفت

عالوه بر این در طول دوران جنگ تحمیلی نیروی دریایی ارتش جمهوری استتالمی ایران با 

ستقرار س وهای نفتی و جزایر راهبردی اب ا سیا تتفنگداران و ت اوران دریایی در  ا نبومو

نداد به دشتتتمن  ناطس را  به این م جازه تآرض  ا 1399پرسا )مرینستتتیریا الوان وااا ا ا

 (ا13905کدخبر
 سقوط بهای نفت پس از عملیات فاو 

سال    ش ل تازه 1986ایران در ابتدای  شدا بهای نفت در ابا م ی در درامدهای نفتی روبرو 

الر سقوط کردا به نوشته نشریه میدل ایست د 14دالر به  28ا از 1986های نخست سال ماه

ستان که تا قبل آن  سخیر بندر عراقی فاو به دست نیروهای ایرانا عرب ستا پس از ت اکونومی

کردا ناگهان تولید میلیون بش ه نفت خام  تولید می 35/4شده روزانهیینتآبر اساس سهمیه 

ترین آگاه غربا ایران را بزرگ نفت خود را به شش میلیون بش ه در روز افزایش دادا منابع

 مجمور 1987 1986 1985 1984 شدهنور سالح استفاده

 187 67 63 37 20 راکت-موشک

 10 8 0 0 2 مین دریایی

 14 11 1 1 1 توپخانه

 129 83 20 12 14 نامشخص -سایر موارد

 340 169 84 50 37 مجمور
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را از طریس افزایش  واردشتتدههای متضتترر ستتقوط قیمت نفت اعالم کردندا زیرا عراق زیان

درصتتتد کاهش درآمد ارزی  45تولید جبران کردا بر پایه برآوردها در این ستتتالا در برابر 

 (ا 39: 1390یتراب یرمدرصد کاهش درآمد را تجربه نمود) 8ایرانا عراق تنها 
 بر سرنوشت جنگ تحمیلی از بعد نظامی هاکشنفتجنگ  ریتأث 

 عراقی به فریگت آمریکایی استارک ( حمله میراژ 1

آمری ایی که مشتتتغول گشتتتت  اندازموشتتتکیک فروند فریگت   1987می  17در مورخه 

مایلی شتتمال کشتتور بحرین بودا موردحمله  80المللی و در فاصتتله ی بینهاآبدریایی در 

 15مایلی و 22ی هافاصلهیک فروند میراژ عراقی مجهز به دو موشک اگزوست فرانسوی از 

آمری ا که مشتتتغول  1مایلی قرار گرفتا پیش از حمله یک فروند هواپیمای هشتتتدار اولیه

ک فروند میراژ عراقی که در حال گشتتتت زنی بر روی عربستتتتان بود اطالعات مربوط به ی

فارس بود را  به فریگت استتتتارک مخابره نمودا اما با توجه به عدم روی خلیج بر گشتتتت

قدام  مای عراقیا ا یدی از طرت هواپی هد نه ت مال هرگو هت احت هدی در ج وجود شتتتوا

ی اهدفاعی در این زمینه صورت نگرفتا الزم به ذکر است  بر اساس دستورالآمل توجهقابل

توستتتط دشتتتمنا حمله به ستتت وی  شتتتدهپرتابتاکتی ی بهترین دفار در مقابل موشتتتک 

کرد می را سرنگونمایلی میراژ فرانسوی  30استا اما اگر فرمانده ناو در فاصله  کنندهپرتاب

گرفتا ناو استتتارک در این درگیریا آستتیب جدی دیده و یقیناً مورد بازخواستتت قرار می

یک نان بیش از  کارک ثه ازاپسدادا دو روز  از دستتتتتنفر(  37خود را )پنجم  حاد ین 

منظور پایان عدم مذاکره جمهور آمری ا )رونالد ریگان( ایران را به علت عدم مذاکره بهیسرئ

ینها متهم نمود و در حقیقت حمله به ناو استتتارک موجب حضتتور پرهزدر پایان این جنگ 

یزی استتت ورت جهت رطرحت در بیشتتتتر نیروهای آمری ایی در منطقه و افزایش ستتترع

 های کویتی گردیدا کشنفت

                                                           
1 Airborne Warning and Control aircraft (AWACS) 
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 ( فریگت استارک پس از حمله میراژ عراقی3شکل )

 ی کویتی هاکشنفتها و آغاز اسکورت کش( تشدید جنگ نفت2

هواپیمای جنگنده عراقی  1984حمله ستتال  خصتتوصبههاا کشتشتتدید جنگ نفت پس از

های ایرانی یونانی فیلی ون و افزایش حمله به کشتی کشنفتوسیله موشک اگزوست به به

عراقی  هایجویانه به کشتییتالفطرتا ایران نیز اقدام به حمالت های بیو همچنین کشتی

نیز نیروی دریایی سپاه با  1987مانند عربستان و کویت نمود و در سال  هاآنو حامیان مالی 

شدید جنگ نفت های تندرو به این حمالتیسقاگیری از بهره ها  شکشدت بخشیدا لذا با ت

فارس شتتامل آمری ا و شتتوروی ستتابسا تصتتمیم به ای حا تتر در خلیجفرا منطقهنیروهای 

س ورت و تغییر پرچم بیش  شرکت دولتی کشنفتفروند کشتی  22از نیمی از ا ا متآلس به 

 (Lee, 2010: 5)ا فارس گردیدی در خلیجافرا منطقهکویت و حضور بیشتر نیروهای 
 1کش کویتی با پرچم آمریکا )عملیات ارنست ویل(( اسکورت نفت3

نیروهای آمری ایی مستتتتقر در فرماندهی مرکزی آمری ا در  1987جوالی  21در مورخه  

شتی نفتخلیج س ورت دو فروند ک ستور آغاز عملیات ا ستونفارس د )با  کش به نام بریج

مایلی  13را  از  Gas Princeمیلیون بشتت ه نفت خام( و کشتتتی  3ظرفیت حمل بیش از 

مت کویت دریافت نمودندا در این عملیات اس ورتا در دریای عمان به س خور ف انبندر 

شامل یک فروند  3 شتی نظامی  ش ن)USS Fox) ناورزمک ( و USS Kidd( یک فروند ناو

                                                           
1 Earnest Will. 
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بود همچنین  شدهگرفته( در نظر USS Crommelin)یک فروند فریگت آمری ایی به نام  

عملیات مستتتتقر منظور هماهنگی در اجرای افستتتران رابطی نیز بر روی شتتتناور تجاری به

 اگردیدند

 
 های رزمی نیروی دریایی آمریکا( عملیات اسکورت کشتی بریجستون توسط یگان4شکل )

های موشک کرم ابریشم در یتساپس از آغاز عملیات اس ورت بیشترین نگرانی از وجود 

حدهای خلیج به مشتتترتخاک ایران و همچنین در جزایر  لذا وا فارس وجود داشتتتتا 

 4یت پرداختندا در طول ورود به تنگه هرمز مأموراستتت ورت با آمادگی کامل به اجرای 

ایرانی اقدام به پرواز از فرودگاه نزدیک بندرعباس به سمت تنگه هرمز  F4فروند هواپیمای 

ستتتمت  را به مایلیا و تتتآیت خود 60و در ارتفار ده هزار پایی نمودند که در فاصتتتله 

س ورت تغییر دادند در این و آیت یگان شناور مورد ا سال  ناورزمهای  فاکس اقدام به ار

 40اخطار رادیویی در این زمینه نمود و با توجه به این ه جوابی دریافت ننمودا در فاصتتتله 

مایلی اقدام به قفل راداری بر روی اهدات با رادار کنترل آتش خود نمود و در این حالت 

سیر و بازگشت به فرودگاه مبدأ نمودندا  سیر  در طولهواپیماهای جنگنده اقدام به تغییر م م

سی  سی عبور نمود و این در حالی بود که جزیره ابومو حرکتا کاروان از کنار جزیره ابومو

کش های تندرو بودا همچنین به علت آبخور زیاد یگان استت ورتا نفتمرکز استتتقرار قایس

مایلی از جزیره  22مایلی جزیره و ناوهای استت ورت در فاصتتله  14بریجستتتون از فاصتتله 

دندا در این مرحله کلیه ناوهای استتت ورت در آمادگی کامل قرار داشتتتتند اما کرحرکت می
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فارس ادامه که کاروان به مسیر خود به سمت داخل خلیج گونههماندرگیری مشاهده نشدا  

ا مقامات ایران طبس یک اعالمیه رستتتمی بیان 1987جوالی 23 شتتتنبهپنجداد در مورخه می

شتی تغییر پرچم  شور عراق حاوی مواد ممنوعه به شدهدادهنمودند که ک شتیبانی ک منظور پ

( پس از شنیدن اعالمیه دریایی به خبرنگاران 1برن سنا فرمانده کاروان دریایی )دریادار است

ی عبور استتانحههای کرم ابریشتتم بدون اعالم نمود که در حال حا تتر ما از برد موشتتک

هیچ درگیری در جهت حفاظت از کاروان  تاکنونکردم بینی میکه پیش گونههمانیم و اکرده

شته شب مورخه ندا شناورهای  24ایما در  سایی امری ا ا حرکات  شنا جوالی هواپیماهای 

سی گزارش کردند و به نظر می صد حمله کوچک را در حوالی جزیره فار سید که ایران ق ر

داد  س ورت دستورهای تندرو داردا لذا فرمانده کاروان ایسقاوسیله کش را بهشبانه به نفت

های تندروا کاروان تا طلور خورشتتتید در حوالی بحرین توقف یسقامنظور مقابله با که به

صبح گاهیا کاروان با  شنایی  ناو  3ملوان در  1000ی کامل )بیش از آمادگنمایدا پس از رو

مایلی غرب جزیره  18جنگی( به حرکت خود به ستتتمت کویت ادامه داندا که در فاصتتتله 

ه ابآاد یی بحفرهامایلی کویتا کشتی بریجستون به مین برخورد کرد و  80و حدود فارسی 

شد و موجب آب 15*30  31کامپارتمان از  4گرفتگی کامل فوت در بدنه بریجستون ایجاد 

شتی گردید اما  سی  کامالًکامپارتمان باقیمانده  27کامپارتمان ک از یموردنخشک بوده و بویان

آمیز انهدام یتموفقا اجرای  (Lee, 2010: 5) را فراهم نمود برای شتتناور ماندن کشتتتی

تبلیغات گستتترده آمری ا و حضتتور ستته فروند واحد شتتناور  باوجودکش بریجستتتون نفت

ا از فارس شتتدا امپیشتترفته در محل حادثه موجب  تتربه ستتنگینی به ابهت آمری ا در خلیج

سترده ناوهای یمنتایج این حادثه را نیز  ضور گ غییر فارس و تی ایی در خلیجآمرتوان به ح

 مودا های دریایی بیان نها در مقابله با تهدیدات زیرآبی و مقابله با مینهای نظامی آنسیاست
 

 

 

                                                           
1 Admiral Bernsen 
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 ویل ارنست با عنوان عملیات آمری ا پرچم با کویتی کشنفت ( مسیر اس ورت5ش ل )

(Rourke, 1988, 45)  

فارس و تالش در جهت ائتالف ستازی علیه جمهوری ی به خلیجامنطقهاعزام گستترده نیروهای فرا ( 4

 اسالمی ایران 

فارس گذاری در خلیجکش بریجستتتونا باوجوداین ه ایران عملیات مینپس از حادثه نفت  

متحده آمری ا به این نتیجه رستتیده بود که در آینده نزدیکا احتمال نمودا ایاالترا ان ار می

مابر  ناو هواپی به  لذا  هد بود  یاد خوا با ایران ز حال  Constellationدرگیری  که  در 

شد تا به همراه ناو هواپیمابر ستور داده  شت به آمری ا بود د در دریای عمان  Rangerبازگ

ستقر گرددا الزم به ذکر ست که تآداد جنگنده م فروند  170های این دو ناو هواپیمابر برابر ا

شتر از تآداد هواپیماهای  ست از تمامی پایگاهی بود که ایران میاجنگندهو بی خود  هایتوان

سوری  ناورزما همچنین به درآوردبه  پرواز  شامل  باقدرتسنگین می فروند  32آتش زیاد 

کیلومتر ) عرشتته این ناو محل تستتلیم  30ا برد بیش از موشتتک تامهاک و توپخانه دریایی ب

( دستتتور آمادگی جهت اعزام به استتت 1945رستتمی ژاپن در جنگ جهانی دوم در ستتال

فروند واحد شناور نظامی  50فارس داده شدا در این زمان نیروی دریایی آمری ا دارای خلیج

ی به تالش در جهت ارستتتانهمتحده آمری ا با ایجاد فضتتتای در منطقه بودا همچنین ایاالت

تشتتت یل ائتالت علیه جمهوری استتتالمی ایران به عنوان تهدید کننده امنیت خلیج فارس 

یا ایتال و هلند بلژیکا نیروی دریایی فرانستتها انگلیسا1987ای که در ستتال پرداخته به گونه

قه خلیج 23دارای بیش از  ظامی در منط حد ن ند وا ندفرو  :Razoux,2015) فارس بود

فروند فریگتا دو فروند کروتا  4نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران نیز دارای . (421
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شتیبانی و  شتی پ شکفروند ناوچه  10تآدادی ک سداران ایران نیز از  اندازمو سپاه پا بود و 

شی  60تآدادی قایس تندرو)حدود   PC-7فروند( و تآداد محدودی بالگرد و هواپیمای آموز

عنوان حمله مستتتقیم به واحدهای توانستتت بهگرفته بود و تنها می که از ستتوئیس تحویل

ی( استفاده شود برخوردار بودا آمری ا در اولین اقدام و در عملیاتی با انتحارشناور)عملیات 

شانس اول صآودی و کویت  1عنوان  ستان  صمیم گرفت با توجه به این ه در آن زمان عرب ت

سیس پایگاه آمری ایی را در  شان نمیاجازه تأ شور شابه نیروهای ایران در خاک ک دادندا م

س وی مجهز پرتابل دریاییمنطقه وارد عمل گردند و با بهره ستقرار بالگ گیری از دو  رد و ا

های سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تحت نظر قرار داده و و تجهیزات بر روی آنا فآالیت

سایی و خنثیهرگونه اقدام به مین شنا س وی عظیم تجاری به نام گذاری را   نمایندا این دو 

Wimbrown7 وHercules های ساحلی فارس بین جزیره فارسی و آبدر شمال خلیج

سواحل امارات متحده عربی در  س وی دوم در نزدی ی  سآودی و  ستان  کیلومتری  30عرب

ونیکا یشرفته جنگ ال ترپجزایر ابوموسی و سیری مستقر گردیدندا در این س وها ام انات 

به همراه نیروهای ویژه  2یت پرواز در شتتتبباقابلهای دید در شتتتب و بالگردهای یندورب

 (. Razoux,2015: 421) ت اوران دریایی آمری ا مستقر گردیدند

 

                                                           
1 Operation Prime Chance 
2 One Black Hawk transport helicopter and two AH-6 Cayuse attack helicopters. 
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( نحوه استقرار واحدهای شناور آمریکایی و دو سکوی مجهز پرتابل دریایی در مجاورت 6شکل )

 جزایر ایرانی

ها و هواپیماهای جاستتوستتی به رصتتد گیری از ماهوارهزمان نیروهای آمری ایی با بهرههم

 های مینسازی میدانگذار و خنثیفارس و کشف شناورهای مینهای ایران در خلیجفآالیت

سپتامبر  21با کمک کشورهایی مانند فرانسه و انگلستانا بلژیکا هلند و ایتالیا پرداختندا در 

دا یانه ستتیری درحرکت بوپاپشتتتیبانی ایران اجر که از بندرعباس به ستتمت کشتتتی  1987

سیله یگانبه سیر و شتی مذکور م صد قرار گرفت و در ادامه ک سایی آمری ا مورد ر شنا های 

مایلی شمال بحرین اقدام به  50المللی تغییر داد و در محدوده های بینخود را به سمت آب

های دید در شتتب مشتتاهده و  تتبط گردیدا لذا دوربین گذاری دریایی نمود که توستتطمین

گیری از بالگرد و نیروهای ویژه به کشتتتی مذکور حمله کرد و نیروی دریایی آمری ا با بهره

نفر به استتارت نیروهای  26نفر از کارکنان ایران اجر به شتتهادت رستتیده و  6در این حمله 

های نیروی دریایی آمری ا با در ادامه درگیری(. Razoux,2015: 421)آمری ایی درآمدند

بالگرد که از ستتت وی  1987اکتبر  8نیروهای نظامی ایران در مورخه  نیز تآداد دو فروند 

متحرک هرکولس در نزدی ی جزیره فارسی پرواز کرده بودند به سه فروند قایس سپاه که در 

آسیب دیدن دو فروند حال گشت زنی بودند حمله کرده و موجب غرق شدن یک فروند و 

ستقر در دیگر گردیدندا یک روز پس  یانه اپاز این حادثه ایران اقدام به حمله به یک تان ر م
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شتی االحمدنفتی  شدید به یک ک سیب  شم نمود که موجب آ شک کرم ابری ی کویت با مو

دام اق 1987اکتبر  19ها آمری ا در مورخه کش با پرچم آمری ا گردیدا در ادامه درگیرینفت

نمود و بدون دلیل موجهی اقدام به حمله به پایانه  1به اجرای عملیاتی به نام کماندار زیرک

های ویژه آمری ایی 70نفتی رستتتتمی در  نه الوان نمود و نیرو یا پا با   2کیلومتری جنوب 

استتتقرار بر روی این ستت و اقدام به تخریب تجهیزات آن نمودندا الزم به ذکر استتت که در 

نوان عجمهوری اسالمی ایران به حمله نیروهای آمری ایی به س وهای نفتی به های بآدسال

ش ار قوانین بین ش ایت نمود و دیوان مذکو المللیبین المللی به دیواننقض آ ر دادگستری 

متحده آمری ا اعالم نیز ادعای نیروهای آمری ایی را که علت حمله را دفار از منافع ایاالت

زمان آمری ا اهیت تجاری س وهای مذکورا مردود اعالم نمودند اما همکرده بودند به علت م

  (Judgment, 2003, 61). را نیز از پرداخت خسارت به ایران مآات دانستند

 ی بین الملی و گسترش جبهه درگیری در خلیج فارس هاآبگذاری در نقش عملیات مین (4

که در حال انجام  عملیات فریگت آمری ایی ستتتاموئل رابرتز درحالی 1988آوریل  14در 

کش در حوالی بحرین بود به علت انفجار مین دریایی دچار آستتیب استت ورت کاروان نفت

شنه فریگت ایجاد گردیدا اما  8شدید گردید و حفرهایی به ابآاد تقریبی  سمت پا متر در ق

سب فرمانده فریگتا تآادل یک از کدر این حادثه هیچ شدند و با واکنش منا شته ن ارکنان ک

شتی حفظ گردید و  شدن به بندر بحرینا به پس ازک سیا یدک  سا منظور انجام تآمیرات ا

شدا پسبه شتیبانی به آمری ا انتقال داده  شناور پ سیله یک  های مازاین حادثه گروهی از تیو

حل اعزام گردیدند و در نزدی ی محل برخوردا های دریایی به مسازی مینبازیافت و خنثی

های ینمهای یالی مشابه سریالسرشمارهسازی گردید که دارای مین دیگری کشف و خنثی

شناور ایران اجر بودا لذا آمری ا  شدهکشفدریایی  سخگویی به این سردر  صمیم به پا یآاً ت

کالین پاول پیشتتنهاد حمله به آمیز گرفت و مشتتاور امنیت ملی آمری ا ا ژنرال اقدام تحریک

قت  که مورد مواف یان نمود  پاه ایران بود را ب که مقر نیروهای ستتت دو ستتت وی نفتی ایران 

 (.  Razoux,2015: 440)جمهور وقتا ریگان قرار گرفتیسرئ

                                                           
1 Operation Nimble Archer 
2 Navy Seal 
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 درگیری مستقیم دو کشور با حمله نیروهای آمریکایی به تأسیسات نفتی  (5

س وهای نفتی ایران آغاز  1988آوریل  18در    نیروی دریایی آمری ا عملیات خود را علیه 

نیروی رزمی به شتتترح ذیل تقستتتیم  4فروند واحد شتتتناور به  15در این عملیات  .1نمود

 گردیدند:

انی هوایی منظور پشتتتیباولین نیروی رزمی تحت کنترل ناو هواپیمابر اینترپرایز به (1

 عمان و نزدیک به تنگه هرمز مستقر گردید  عملیاتا در دریای

منظور تهاجم و به Trentonی خاکآبدومین نیروی رزمی شامل شناور هجومی  (2

 به دو س وی نفتی ایران

منظور حمله به و به Wainwright ناورزمستتتومین نیروی رزمی به فرماندهی   (3

 دیگر س وهای نفتی

منظور دفع چهارمین نیروی رزمی شتتتامل دو ناوشتتت ن و یک فروند فریگت به  (4

 هرگونه مداخله از طرت شناورهای مستقر در بندرعباس 

ساعت  س وی نفتی  Trentonصبح ناو  0900در  ش ن به حوالی  س ورت دو ناو تحت ا

 0920 کیلومتری جنوب پایانه الوان رسیدند و پس از اخطار اولیه در ساعت 80ساسان در 

یری از گاقدام به بمباردمان ستت وی نفتی و ستتپس انهدام باقیمانده تجهیزات ستت و با بهره

 ناورزمتفنگداران دریایی و نصتتب مواد منفجره نمودندا گروه رزمی دیگر به ستترپرستتتی 

Wainwright  صر در س وی نا شابهی را بر روی  تالش نمودند که با اخطار قبلی اقدام م

یری انجام دهندا اما تآدادی از محافظان س وهای نفتی با نهایت شجاعت مایلی پایانه س 40

ها شتتهید و در ستت و باقی مانند و پس از بمباردمان شتتدید ستت وهای نفتیا تآدادی از آن

گامی ند و هن ید یک زخمی گرد به ستتت و نزد بالگرد  به همراه  های ویژه آمری ا  که نیرو

متری اقدام به آتش به میلی 23ر دسترس و توپ های دشدندا نیروهای باقیمانده با سالحمی

ستتمت نیروهای آمری ایی نمودند و موجب ستتقوط  یک فروند بالگرد کبری در مجاورت 

س وی نفتی گردیدندا در این زمان سایر شناورهای رزمی نیز از منطقه فاصله گرفته و اقدام 

                                                           
1 Praying Mantis 



 
 1401تابستانا سال چهارما شماره سیزدهم –جنگ فصلنامه مطالآات   30

ر  وی نفتی نصتتبه بمباردمان مجدد ستت وی نفتی  بدون تالش در جهت تستتخیر مجدد ستت

    (.Razoux,2015: 446)نمودند

 
 های شناور نیروی دریایی( حمله نیروهای آمری ایی به تأسیسات نفتی و یگان7ش ل )

ساعت  س وی نفتی ناو موشک 1300در  شجاعانه در حوالی  انداز جوشن که با عمل ردی 

 Wainwrightناو آمری ایی موشک هارپون از رزم 4ناصر مستقر گردیده بود مورد هجوم 

ستقیم به ناو جوشن برخورد کرد موشک به 3و دو فریگت همراه قرار گرفت که  صورت م

نیروی هوایی ایران  فارس آرام گرفتنداد در بستتتر خلیجو ناو جوشتتن به همراه کارکنان خو

سبت به اعزام  سمت ناو هواپیمابر اقدام نمود که  5در این زمان ن فروند هواپیمای فانتوم به 

ی نبرد هوایی هاجنگندهها را شناسایی و ناو هواپیمابر نیز مسیر آن 1هواپیماهای اخطار اولیه

با و تتآیت موجود به  شتتدنمواجهها اعزام کردا که هواپیماهای فانتوم با را به ستتمت آن

ستتتمت پایگاه هوایی بندرعباس مراجآت نمودندا دو هواپیمای فانتوم دیگر نیز به ستتتمت 

ناو بر روی این دو هواپیما حرکت نمودند که رادار کنترل آتش رزم  Wainwright ناورزم

سیر خود ادامه دادند لی ن ده و به آنقفل نمو ستور بازگشت داد اما این دو هواپیما به م ها د

ها شتتتلیک نمود که هر دو هواپیما ناو آمری ایی دو موشتتتک استتتتاندارد به ستتتمت آنرزم

یب ی آسسختبهاقدام به مانور نمودند اما ی ی از هواپیماها به علت انفجار موشک  سرعتبه

در و تتآیت ا تتطراری در فرودگاه بندرعباس به زمین نشتتستتتا در  دید و با یک موتور و

                                                           
1 Hawkeye surveillance plane 
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 4فریگت سهند به صحنه درگیری وارد گردید و ناو هواپیمابر نسبت به اعزام  1600ساعت 

منظور به ستتتمت آن اقدام نمود که فریگت ستتتهند به Intrudersفروند هواپیمای جنگنده 

وا اقدام نمود که هواپیماهای فروند موشتتک ستتطح به ه 3دفار از خود نستتبت به شتتلیک 

های مذکور را منحرت نمایندا ستتپس ناوشتت ن وستتیله فلر توانستتتند موشتتکمذکور به

اقدام به شلیک یک فروند موشک هارپون و هواپیماهای جنگنده  Strauss Josepآمری ای

لیزری به ستتمت فریگت ستتهند اقدام نمودند که یتهدافروند بمب  4نستتبت به شتتلیک 

سیب  سهند در خلیجدرنهاشدید و موجب آ شدن فریگت  فارس گردیدا در این یت غرق 

شما تالش  5زمان ایران با پرتاب  شم از جزیره ق ساحل به دریای کرم ابری شک  فروند مو

را درگیر نماید اما 1عملیات درصتتتحنهآمری ایی و فریگت موجود  هاینمود که ناوشتتت ن

د های مذکور گردیدنموفس به انهدام موشکگیری از سیستم فاالن س ناوهای مذکور با بهره

دیده یبآستتتو در حوالی غروب آفتاب فریگت ستتتبالن نیز که برای کمک به شتتتناورهای 

که متحمل آسیب شدید  قرار گرفتبود توسط دو فروند بمب لیزری مورد هجوم  شدهاعزام

 رعباس یدکیر مناستتب فرمانده و مهارت کارکنانا ناو مذکور به بندباتدبیت درنهاشتتدا و 

سازی قرار گرفتا در تمامی  یات مذکور نیروهای آمری ایی عملگردیده و مورد تآمیر و باز

ات زمان با صحنه واقآی عملیاز برتری کامل هوایی و سیستم ارتباطی و کنترل فرماندهی هم

صتتورت مستتتقیم به مرکز فرماندهی ها بهکه تمامی درخواستتت گونه ایبهبرخوردار بودند 

یت به مشتتاور امنیت درنهادر ایالت فلوریدا و ستتپس به وزارت دفار در پنتاگون و  آمری ا

  (. Razoux,2015: 448)گردیدجمهور آمری ا منتقل مییسرئملی و 

 در مرزهای زمینی جانبههمهنبرد  (6

ها و کشیجادشتتده در اثر جنگ نفتاگیری از فرصتتت استتتثنایی نیروهای عراقی با بهره 

های قه درگیری نیرو های فرا منط با نیرو بهای همایرانی  جان مه  له ه مان حم به ز ای را 

گیری از نیروهای ویژه گارد ریاستتتت جمهوری و جزیره فاو آغاز کردندا و با بهرهشتتتبه

 48یری فاو در مدت کوتاهی کمتر از گبازپسهای شتتتیمیایی موفس به گیری از ستتتالحبهره

                                                           
11 Destroyer Joseph Strauss, frigate Williams 
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ست سبب ساعت گردیدندا این عملیات شینیعقب و انایر ش   از ایرانی نیروهای کامل ن

 ستتقوطا داشتتت قرار ایران کامل اشتتغال تحت گذشتتته ستتال دو در که شتتد ایجزیرهشتتبه

 روند عراقیا نیروهای ستترهم پشتتت هایپیروزی آن پیرو و فاو استتتراتژیک یرۀجزشتتبه

ر داد و تغیی عراق سود به و ایران زیان به یرانهاغافلگ و ناگهانیگونه ای به را جنگ تحوالت

شیده شتدن جبهه دوم جنگ به خلیج فارس و مشت الت مالی مربوط به تأمین با توجه به ک

تنها ستتته ماه پس از آغاز جبهه دوم  598های جنگا راهی غیر از پذیرش قطآنامه هزینه

 ای برای ایران باقی نماندا فارس با نیروهای فرا منطقهدرگیری در خلیج

 پژوهششناسی روش
کاربردی بوده و  به توجه با روش تحقیس ماهیت مو تتتور پژوهشا این پژوهش از نور 

صیفی با روی رد آمیخته  و آوری اطالعات به دانطباق داردا برای انجام این پژوهشا جمعتو

ادبیات آوری جهت جمعکارا  ینای صتتورت گرفته استتتا برای اروش میدانی و کتابخانه

 ازیموردنانجام شد و سایر اطالعات  صورت موثسوسیآی بها مطالآه اسناد و مدارک مو ور

ستجوی کتابخانه ستبه یهای اطالعاتایا اینترنتی و بانکاز طریس ج ستاد مچنین ه آمده ا

ستا شدهیآورجمعدرروش میدانی نیز عمده اطالعات از طریس پرسشنامه  جامآه آماری  ا

شامل تآداد  سته نیروی نفر از مآاونینا فرماند 55این تحقیس  ش شاغل و بازن هان و مدیران 

کش جاااا که سابقه حضور در طرح ریزی و عملیات دریایی ارتش جاااا و شرکت ملی نفت

باشتتندا شتتده میییشتتناستتاا اندداشتتتهکش زمان جنگ تحمیلی های نفتاستت ورت یگان

 اشده استکه در این پژوهش حجم نمونه به صورت تمام شمار در نظر گرفتهیطوربه

 تجزیه و تحلیل 

 تحلیل کمیالف( تجزیه و 

سؤال در خصوص میزان  4های فردی اعضای جامآه نمونه تآداد منظور شناسایی ویژگیبه 

تحصیالتا سنوات خدمتیا جایگاه سازمانیا و مشاغل خدمتی مطرح شد که پس از ت میل 

 باشد:ذیل می شرح بهتوسط جامآه نمونه نتایج آن 
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 دهد که طبسمیزان تحصیالت نشان می ازنظرهای پژوهش توزیع فراوانی نمونه 

کارشناسی ارشد و  هاآندرصد  20درصد کارشناسیا  72/72های موجود داده

 اندادرصد  دکترا بوده 27/7

 دهد که  طبس ستتن خدمتی نشتتان می ازنظرهای پژوهش توزیع فراوانی نمونه

درصد بین  81/41سالا  28تا  26ها بین ونهدرصد نم 18/18های موجود  داده

 سال  سن خدمتی داشتندا 30درصد بیشتر از 40سالا  30تا  28

 دهد که مستتئولیت ستتازمانی نشتتان می ازنظرهای پژوهش توزیع فراوانی نمونه

ها دارای مستتتئولیت فرماندهیا درصتتتد از نمونه 90/70های موجود طبس داده

درصد دارای مسئولیت مدیر  63/3ر میانی ا درصد دارای مسئولیت مدی 81/21

 درصد دارای مسئولیت مآاون بودندا 66/3ارشد و 

 شان می ازنظرهای پژوهش توزیع فراوانی نمونه شاغل خدمتی ن دهد که طبس م

درصد 29/27ها دارای مشاغل عملیاتیا درصد از نمونه81/21های موجود داده

درصد 90/10ستادی و -عملیاتی درصد دارای مشاغل 40دارای مشاغل ستادیا 

 دارای مشاغل مدیریتی بودندا

 ها: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده8جدول شماره 

P Z شاخص 

نقش نیروی هوایی عراق در نبود نیروی دریایی قدرتمندا در جنگ  -1سؤال  91/0 37/0

 کشها و در سرنوشت جنگ تحمیلینفت

ای و ها در افزایش حضور نیروهای فرا منطقهکشنقش جنگ نفت  -2سؤال 80/0 53/0

 درنهایت سرنوشت جنگ تحمیلی

آمیز عراق در جهت افزایش حضور نیروهای نقش اقدامات تحریک  -3سؤال 30/1 06/0

 نظامی در منطقه و در سرنوشت جنگ تحمیلی

جدید نظامی در  ها و ایجاد جبههکشنقش تشدید جنگ نفت -4سؤال 44/0 98/0

 فارسخلیج

 نظامی 38/0 31/0
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 معیار( انحرافهای توصیفی متغیرهای پژوهش)میانگین، انحراف معیار، میانگین :  شاخصه9جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

صفر: ها از عوامل مهم تأثیرگذار بر سترنوشتت جنگ کشرستد جنگ نفتبه نظر می فرض 

 تحمیلی بوده استا 

ها از عوامل مهم تأثیرگذار بر ستترنوشتتت جنگ کشرستتد جنگ نفتبه نظر می :فرض یک

 تحمیلی نبوده استا

 

 ها در سرنوشتکشنقش افزایش فشار اقتصادی با حمله به نفت  -5سؤال 75/0 46/0

 جنگ تحمیلیا

نقش گسترش حمله به خطوط مواصالتی و افزایش هزینه   -6سؤال 87/0 49/0

 صادرات در سرنوشت جنگ تحمیلیا

 اقتصادی 23/0 13/0

ها در جهت افزایش تنش در منطقه و در کشنقش جنگ نفت  -7سؤال 62/0 43/0

 سرنوشت جنگ تحمیلی

ها در جهت افزایش حضور کشگیری از جنگ نفتنقش بهره  -8سؤال 49/0 85/0

 فارس و در سرنوشت جنگ تحمیلیاای در خلیجنیروهای فرا منطقه

المللی و افزایش حضور بینهای گذاری در آبنقش عملیات مین  -9سؤال 45/0 43/0

 فارس  در سرنوشت جنگ تحمیلیاای در خلیجنیروهای        فرا منطقه

 سازیائتالت 54/0 64/0

 شاخص       

 متغیر  

انتتحتترات  میانگین تآداد

 مآیار

میتتانگین 

 انتحترات

 مآیار

 %131 %227 291/3 55 تحصیالت

 %153 %854 417/3 55 سن خدمتی

 %115 %634 174/3 55 مسئولیت

 %119 %564 324/3 55 مشاغل خدمتی
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 متغیرهای پژوهش T: تحلیل میزان مقدار آماره 10جدول شماره 

 =2Test Value انحرات مآیار میانگین تآداد متغیر

T سطح مآناداری درجه آزادی 

 %09 54 343/1 05/1 09/3 55 1سؤال 

 %07 54 345/1 17/1 18/3 55 2سؤال

 %06 54 401/1 03/1 18/3 55 3سؤال

 %07 54 344/1 06/1 61/2 55 4سؤال

 %08 54 543/1 16/1 39/3 55 نظامی

 %09 54 321/1 04/1 10/3 55 5سؤال

 %06 54 345/1 12/1 41/3 55 6سؤال

 %07 54 546/1 17/1 02/3 55 اقتصادی

 %06 54 432/1 40/1 76/2 55 7سؤال

 %06 54 323/1 16/1 23/3 55 8سؤال

 %07 54 315/1 11/1 12/3 55 9سؤال

 %06 54 322/1 24/1 89/2 55 سازیائتالف

ا درجه آزادی و ستتتطح  t ا انحرات مآیارا مقداربا توجه به اطالعات جدول باال میانگین

سه  میزان مآنادار سی مقای ستا جهت برر شخص ا متغیرهای پژوهش   ریتأثی هر متغیری م

میزان  کهیدرصورتتک گروهی استفاده گردیدا  t( از آزمون  6و9ا 12ا 3با میانگین آماری )

t  شد شانمثبت و مآنادار با ست و  دهندهن  کهیدرصورتباال بودن میزان متغیرهای پژوهش ا

شد  tمقدار  شانمنفی و مآنادار با ست  دهندهن  ریغو پایین بودن میزان متغیرهای پژوهش ا

لذا با در نظر   به مآنای حد متوستتط میزان متغیرهای پژوهش استتتا  t بودن آماره مآنادار

ها از عوامل مهم کشرستتد جنگ نفتبه نظر میدارد گرفتن فرض صتتفر تحقیس که بیان می

 پردازیما تحقیس می هایشاخصتأثیرگذار بر سرنوشت جنگ تحمیلی بوده است به بررسی 

  مقدار آماره  کهییازآنجاتوان بیان نمود که  با توجه به اطالعات این جدول می t 

(  بنابراین p>0.05مآنادار استتت)  54( با درجات آزادی 343/1شتتده )مشتتاهده
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توان نتیجه گرفت که نقش نیروی هوایی عراق در فرض صتتفر قبول استتت و می

 ی در حد باال استانبود نیروی دریایی قدرتمند در سرنوشت جنگ تحمیل

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

بنابراین   (p>0.05) مآنادار استتت 54( با درجات آزادی 345/1شتتده )مشتتاهده

ر ها دکشتوان نتیجه گرفت که نقش جنگ نفتفرض صتتتفر قبول استتتت و می

سرنوشت جنگ تحمیلی در حد ای و درنهاافزایش حضور نیروهای فرا منطقه یت 

 باال استا

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

بنابراین   (p>0.05) مآنادار استتت 54( با درجات آزادی 401/1شتتده )مشتتاهده

ز عراق آمیتوان نتیجه گرفت که نقش اقدامات تحریکفرض صفر قبول است و می

فارس و در جهت افزایش حضتتتور نیروهای نظامی در منطقها در در منطقه خلیج

 سرنوشت جنگ تحمیلی در حد باال استا

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

(  بنابراین p>0.05مآنادار استتت)  54( با درجات آزادی 344/1) شتتدهمشتتاهده

ست و می صفر قبول ا شدید جنگ نفتتوان نتیجه فرض  ها کشگرفت که نقش ت

فارس در سرنوشت جنگ تحمیلی در حد باال و ایجاد جبهه جدید نظامی در خلیج

 استا

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

(  بنابراین p>0.05مآنادار استتت)  54( با درجات آزادی 543/1) شتتدهمشتتاهده

توان نتیجه گرفت که نقش متغیر نظامی در سرنوشت ست و میفرض صفر قبول ا

 جنگ تحمیلی در حد باال استا

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

بنابراین   (p>0.05) مآنادار استتت 54( با درجات آزادی 321/1) شتتدهمشتتاهده
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ست و می صفر قبول ا صادی توان نتیجه گرفت کهفرض  شار اقت با  نقش افزایش ف

 ها در سرنوشت جنگ تحمیلی در حد باال استاکشحمله به نفت

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

بنابراین (  p>0.05) مآنادار استتت 54( با درجات آزادی 345/1) شتتدهمشتتاهده

ست و می صفر قبول ا سترش حمله به خطوط  توان نتیجه گرفتفرض  که نقش گ

 مواصالتی و افزایش هزینه صادرات در سرنوشت جنگ تحمیلی در حد باال استا

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

(  بنابراین p>0.05مآنادار استتت)  54( با درجات آزادی 546/1شتتده )مشتتاهده

توان نتیجه گرفت که نقش متغیر اقتصتتتادی در فرض صتتتفر قبول استتتت و می

 سرنوشت جنگ تحمیلی در حد باال استا

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

(  بنابراین p>0.05مآنادار استتت)  54( با درجات آزادی 432/1)شتتدهمشتتاهده

ر ها دکشگ نفتتوان نتیجه گرفت که نقش جنفرض صتتتفر قبول استتتت و می

 جهت افزایش تنش در منطقه در سرنوشت جنگ تحمیلی در حد باال استا

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

بنابراین   (p>0.05) مآنادار استتت 54( با درجات آزادی 323/1) شتتدهمشتتاهده

که نقشفرض صتتتفر قبول استتتت و می گیری از جنگ بهره توان نتیجه گرفت 

فارس و در ای در خلیجها در جهت افزایش حضتتتور نیروهای فرا منطقهکشنفت

 سرنوشت جنگ تحمیلی در حد باال استا

  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

بنابراین   (p>0.05) مآنادار استتت 54( با درجات آزادی 315/1شتتده )مشتتاهده

ر گذاری دتوان نتیجه گرفت که نقش عملیات مینفرض صتتفر قبول استتت و می

فارس  در ای در خلیجالمللی و حضتتتور بیشتتتتر نیروهای فرا منطقههای بینآب

 سرنوشت جنگ تحمیلی در حد باال استا
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  جدول می عات این  به اطال جه  فت با تو جاتوان گ ماره  کهییازآن قدار آ  t م

بنابراین   (p>0.05) مآنادار استتت 54ا درجات آزادی ( ب322/1شتتده )مشتتاهده

توان نتیجه گرفت که نقش متغیر ائتالت در سرنوشت فرض صفر قبول است و می

 جنگ تحمیلی در حد باال استا

ها از کشرستتتد جنگ نفتبه نظر مینمود لذا درنهایت با ذکر فر تتتیه تحقیس که بیان می

حلیل وتو با توجه به تجزیهعوامل مهم تأثیرگذار بر ستترنوشتتت جنگ تحمیلی بوده استتت 

ذیرش پتوان بیان نمود که فرض صتتفر این تحقیس قابلها کمی و ستتؤاالت تحقیسا میداده

 گرددا بوده و فرض یک تأیید نمی

 کیفی لیوتحلهیتجزب( 

ساس مطالآه منابع  سنادا مدارکا کتب و مقاالت مرتبط با مو ور تبیین  شدهانجامبر ا از ا

در  هاکشنفتبیان نمود که جنگ  توانیمبر ستترنوشتتت جنگ تحمیلی  هاکشنفتجنگ 

بر  یرگذاریتأثابآاد نظامیا اقتصتتادی و ایجاد ائتالت علیه جمهوری استتالمی ایران موجب 

به  توانیم شدهانجامکیفی  لیوتحلهیزتجسرنوشت جنگ تحمیلی بوده استا لذا بر اساس 

 موارد ذیل اشاره نمود: 

 بر سرنوشت جنگ تحمیلی از بعد نظامی هاکشنفتجنگ  ریتأث

 اجرای با ایران اسالمی جمهوری دریایی نیروی تحمیلی جنگ آغاز از پس کوتاهی زمان در

 صادرات و عراق دریایی نیروی به سنگینی  ربه میالدی 1980 سال در مروارید عملیات

 از بیش بود توانستتته ایران عملیات این حین درا نمود وارد فارسخلیج از کشتتور این نفت

 جنگا ابتدای هایسال همان از عراق لذا نمایدا منهدم را بآثی دشمن دریایی قدرتدوسوم 

سترده تالش سحمله به  جهت در را ایگ سات نفتی و تأ سالمی هاکشنفتی ی جمهوری ا

گیری از قدرت هوایی نمود که با واکنش مناستتب فارس با بهرهیجخلایران در شتتمال منطقه 

 هاییانهپانیروی دریای در اجرای عملیات اس ورت شناورهای تجاری و پدافند از جزایر و 

مانع از قطع خطوط  تایش  بل ستتت قا با تالش  یایی  ید و نیروی در جه گرد صتتتادراتی موا

به شتتناورهای تجاری شتتدا نیروی هوایی  واردشتتدهیب آستتو کاهش حداکثری  مواصتتالتی
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سال  سترش قلمرو جنگ  1984عراق نیز  از  به مناطس میانی  هاکشنفتمیالدیا اقدام به گ

 ایطرت تجاری و حتی نیروهای فرامنطقهخلیج فارس و افزایش حمله به شتتتناورهای بی

آمری ایی به نام استتتتارک نیز  ناوشتتت ن دفرون یک 1987ای که در ستتتال نمود به گونه

له یانی  موردحم قه م های عراقی در منط المللی قرار ینبی هاآبفارس و در یجخلمیراژ

جمهور آمری ا )رونالد یسرئتوان در ستتتخنان ین حمله را میا از پسگرفتا ن ته جالب 

نها یپرهزپایان یافتن این جنگ  منظور بهریگان( دانستتتت که ایران را به علت عدم مذاکره 

یت  به این ه قصتتتد جلوگیری از حما با توجه  متهم نمودا جمهوری استتتالمی ایران نیز 

سال  شت از  شور عراق در جنگ تحمیلی را دا شورهای حامی مالی ک میالدی اقدام  1984ک

به نفت هایت این امر موجب کشبه حمالتی  ند کویت نمود و در ن مان های کشتتتورهایی 

فارس گردید که  با درگیری مستتتقیم با نیروی دریایی جبهه دوم درگیری در خلیج تشتت یل

آمری ا و حمله به تأستتیستتات و ستت وهای نفتی ایران در خلیج فارس ادامه یافت در ستتال 

میالدی نیز موجب حمله مستقیم نیروی دریای آمری ا به نیروی دریایی ارتش و سپاه  1988

 وز خسارات فراوان گردیدا پاسداران انقالب اسالمی و بر

 ی از بعد اقتصادی لیتحمبر سرنوشت جنگ  هاکشنفتجنگ  ریتأث 
سالمی ایران جمهورمروارید که توسط نیروی دریایی ارتش  نیغرورآفرعملیات  از پس ی ا

آغاز جنگ تحمیلی انجام پذیرفتا عراق  ازمیالدی و در کمتر از دو ماه  1980در ستتتال 

صتتادرات نفتی خود را از طریس دریا از دستتت دادا لذا نیروی هوایی عراق در نبود نیروی 

مود کش نهای نفتهای صادراتی و کشتیا اقدام به گسترش حمالت به پایانهکارآمددریای 

ا اقدام به زوستتتگای هاموشتتکو در ادامه جنگ با دریافت هواپیماهای پیشتترفته میراژ و 

در منطقه  طرتیبگستتتترش محدوده جغرافیای حمالت و همچنین حمله به شتتتناورهای 

ساس  سالمی ایران نیز  فارسجیخلح صادی به  منظوربهنمودا جمهوری ا شار اقت افزایش ف

ی کشورهای حامی مالی رژیم بآث پس از هاکشنفترژیم بآثا اقدام به انجام حمالتی به 

ی در گذارنیمی مختلف و هاتیملبا  هاکشنفتا لذا افزایش حمالت به نمود 1984ستتال 

های استتتارک و و همچنین حمله به شتتناورهای نظامی مانند ناوشتت ن فارسجیخلی هاآب
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م با درگیری مستقی تیدرنهاحاثه ناو رزمی ساموئل رابرتز موجب افزایش تنش در منطقه و 

 یهاانهیو پای نیز در چندین مرحله به ستتت وها نیروهای آمری ایی شتتتدا نیروهای آمری ای

ایران حمله کرده و این امر موجب کاهش صتتادرات نفت و فشتتار شتتدید اقتصتتادی در 

 ی پایانی جنگ تحمیلی بر جمهوری اسالمی ایران گردیدا هاسال

 ی علیه جمهوری اسالمی ایرانسازائتالفی از بعد لیتحمبر سرنوشت جنگ  هاکشنفتجنگ  ریتأث 

سال  سترش جنگ نفت 1985از  شاهد گ ها و افزایش قلمرو جغرافیایی کشمیالدیا ایران 

ها استتتت در این زمان عراق با فارس و جزایر ایرانی واقع در این آبهای خلیجآن به آب

تجهیز شتتدن به ناوگان هوایی پیشتترفتها تالش خود را متمرکز بر قطع خطوط مواصتتالتی 

فارس نمود و این ها در خلیجکشیی و گستتترش جنگ نفتدریایی با حمالت مستتتمر هوا

صنایع دریاییا پایانه صورتبهحمالت  ستمر به  شتیم  های تجاری ایران وها و همچنین ک

شورهای  شتیرانی و افزایش  امن ناکرد که موجب طرت افزایش پیدا مییبک شدن خطوط ک

ی جهانی در هاقدرتها و تحریک حضتتور هر چه بیشتتتر ها مانند حس بیمه کشتتتیینههز

میالدی اقدام به  حمالت  1984جمهوری استتالمی ایران نیز پس از ستتال  گردیدامنطقه می

که . مانند عربستتتتان و کویت نمود هاآنهای عراقی و حامیان مالی جویانه به کشتتتتییتالف

ضور بی مجمور عوامل فوق فارس )پس از ای در خلیجهمنطق سابقه نیروهای فراموجب ح

نیروی میالدی  1986ای که  پس از ستتتال گونهستتتابقه بود( گردیدا بهجنگ دوم جهانی بی

 فروند واحد شتتتناور نظامی و نیروی دریایی فرانستتتها انگلیسا 50دریایی آمری ا دارای 

 فروند واحد نظامی در منطقه 23ایتالیا و شتتتوروی ستتتابس دارای بیش از  و هلند بلژیکا

 فارس بودنداخلیج

 ختهیآم لیوتحلهیتجز

 لیحلوتهیتجزو مقایستته نتایج مطالآه استتناد و مدارک و منابع مطالآه شتتده ) لیوتحلهیتجز

 لیحلوتهیتجزنامه )های پرستتتشآماری و نتایج حاصتتتله از فرم لیوتحلهیتجزکیفی( و نیز 

ر این ی بیانگخوب به جنگ ستترنوشتتت بر هاکشنفت جنگ نقش کمی( در خصتتوص تبیین

ه و در مرحل قرارگرفته توجه مورددرستتی که ابآاد احصتا  شتده در مرحله کیفی به  استت
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 بررستتی و تبیین نقشا لذا در راستتتای هدت این مقاله که اندشتتدهواقعکمی نیز مورد تأیید 

ها کشجنگ نفت بیان نمود که توانیماست  ها بر سرنوشت جنگ تحمیلیکشجنگ نفت

شور در جهت تأمین هزینهدر بآ صادی بر ک شار اقت صادی موجب ف  های جنگ تحمیلید اقت

فارس و ای در خلیجمنطقه و در بآد نظامی موجب حضتتتور گستتتترده نیروهای نظامی فرا

ش یل جبهه دوم درگیری همچنین ایجاد ائتالت بین سالمی ایران و ت المللی علیه جمهوری ا

ناوگان نیروی دریایی آمری ا و حمله به تأستتیستتات و فارس با حضتتور مستتتقیم در خلیج

ستتت وهای نفتی ایران و خستتتارات فراوان به ناوگان دریایی جمهوری استتتالمی ایران در 

به  ایمنطقه زمان با کمک کشورهای فرافارس گردیدا نیروهای مسلح عراق نیز که همخلیج

رایط مذکور مجدداً حمله به برداری از شتتهای پیشتترفته مجهز گردیده بودند با بهرهستتالح

های در مرزهای جزیره فاو را آغاز نمودند و توانستتتتند به موفقیتمرزهای زمینی و شتتتبه

شتتتده بر اثر جنگ زمینی دستتتت یابندا لذا با در نظر گرفتن موارد فوقا شتتترایط تحمیل

ایا ایجاد جبهه دوم درگیری در جنوب منطقه ها که موجب حضتتتور نیروهای فراکشنفت

زمان با کاهش صادرات و بهای نفت ایجادشده یران و ایجاد شرایط دشوار اقتصادی که هما

شت جنگ تحمیلی و پذیرش قطعبودا را می سرنو نامه توان ی ی از دالیل مهم تأثیرگذار بر 

 از سوی جمهوری اسالمی ایران دانستا 

 گیری نتیجه
صل از تحقیس فوق که با  سه نتایج مطالآه لیحلوتهیتجزبا توجه به نتایج حا سناد و  و مقای ا

 ننامه در خصوص تبییهای پرسشآماری و نتایج حاصله از فرم لیوتحلهیتجزمدارک و نیز 

توان بیان نمود که تحمیلی حاصتتل گردیده می جنگ ستترنوشتتت بر هاکشنفت جنگ نقش

 و ها نقش مهمی بر ستترنوشتتت جنگ تحمیلی و در ابآاد نظامیا اقتصتتادیکشجنگ نفت

 سازی علیه جمهوری اسالمی ایران به شرح ذیل داشته است:ائتالت

 آمیز نیروی هوایی عراق از ها در بآد نظامی که با اقدامات تحریککشجنگ نفت

 موجتتب حضتتتور گستتتترده نیروهتتای فراآغتتاز گردیتتده بود  1981ستتتتال 

شرقی و غربی( در خلیجای)قدرتمنطقه سال ای که در گونهفارس گردیدا بههای 
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واحد  50میالدی نیروی دریایی آمری ا و شتتتوروی ستتتابس دارای بیش از  1986

 هها بکشزمان با گسترش جنگ نفتفارس بودندا همشناور رزمی در منطقه خلیج

یانی خلیج فارس و افزایش تنش در منطقها جبهه دوم درگیری نظامی در مناطس م

با نیروهای فرامنطقه خلیج د گردید که موجب خستتتارات ای ایجامنطقه فارس 

 فراوان نظامی و اقتصادی در سال پایانی جنگ تحمیلی شدا  

 میالدی در مناطس شمالی و از  1981 ها در بآد اقتصادی که از سالکشجنگ نفت

فارس گسترش یافت موجب فشار شدید میالدی به مناطس میانی خلیج 1984سال 

شور و به صادی بر دو ک سالاقت صوص جمهوری ا  ای کهگونهمی ایران گردید بهخ

های صتتتادراتی و همچنین کاهش قیمت ها ا افزایش هزینهکشدر اثر جنگ نفت

سال  صد کاهش یافت و  45میالدیا درآمد نفتی ایران به میزان  1986نفت در  در

حالی است که درآمد نفتی عراق که با افزایش تولید جبران گردیده بود تنها  این در

سالدرصد 8با کاهش  شدا در  میالدی نیز به دلیل  1988الی  1987های ی مواجه 

حمله مستقیم نیروهای آمری ایی به س وهای نفتی میزان صادرات و درآمد نفتی با 

 گیری مواجه شدا   کاهش چشم

  زمان با ستتازی علیه جمهوری استتالمی ایرانا همها در بآد ائتالتکشجنگ نفت

فارس گستتتترش یافت و موجب گستتتترش دامنه جنگ به مناطس مختلف خلیج

فارس که پس از جنگ دوم جهانی ای در خلیجمنطقه سابقه نیروهای فراحضور بی

نیروی دریایی آمری ا  میالدی 1986ای که  پس از سال گونهسابقه بود گردید بهبی

 بلژیکا فروند واحد شتتتناور نظامی و نیروی دریایی فرانستتتها انگلیسا 50دارای 

 فارس بودندافروند واحد نظامی در منطقه خلیج 23ایتالیا دارای بیش از  و هلند

 پیشنهادها

  یات ظامی نیروهای آمری ایی در عمل آد ن از روش   Praying Mantisدر ب

مستتتقیم با نیروی در راستتتای درگیری  2و نبرد شتتب ه محور 1رزم مشتتارکتی

                                                           
1 Cooperative Engagement 
2 Network centric warfare  
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ستفاده نمودندا  سالمی ا سداران انقالب ا سپاه پا دریایی ارتش و نیروی دریایی 

 نبرد و درصحنهی اطالعات گذاراشتراکنیروهای آمری ایی در این عملیاتا با 

حد رزمی درگیری هم ند وا مان چ کاهش علز بلا موجب  قا حد رزمی م یه وا

گردیدندا یت آستتیب شتتدید و انهدام آن میدرنهارت دفاعی نیروی مقابل و قد

مذکور نیز  ماندر درگیری  نهه ناور ایران  که گو های شتتت حد ید وا یان گرد ب

گردیدندا لذا با توجه به تجارب وارد صتتتحنه نبرد می 1مجزا کامالًصتتتورت به

در عملیات  خصتتتوصبهحاصتتتل از درگیری مستتتتقیم با نیروهای آمری ایی 

Praying Mantis بایستتت ا نیروهای مستتلح جمهوری استتالمی ایران می

نستتبت به  21منظور محافظت از تجارت دریایی و پیروزی در نبردهای قرن به

یه عملاجرای  با کل گانیات مشتتتترک  یای و هاار یای گبهرهی در یری از مزا

 نبرد اقدام نمایندا درصحنهدرگیری مشارکتی 

 درصتتتد تجارت  90ی با در نظر گرفتن این ن ته که بیش از در بآد اقتصتتتاد

از طریس  نفت کشتوردرصتد صتادرات  100)صتادراتا واردات( و نزدیک به 

نمایدا لذا بستتتیار استتتتراتژیک هرمز و اقیانوس هند عبور می از تنگهدریا و 

های احتمالی آینده نیز ی ی جنگ تحمیلیا در درگیری مانندبهکه  استمحتمل 

نافع راهاز  یایی و م جارت در جاد اختالل در ت مالی دشتتتمن ای های احت کار

جمهوری اسالمی ایران در دریا در نظر گرفته شودا لذا نیروی دریایی جمهوری 

سالمی ایران می شتر اهمیت دریا در تأمین منافع ملیببایست با تبیین هر چه ا  ی

سبت به افزایش قدرت دریایی کشور با شارکت ک کشور در عرصه ملیا ن لیه م

به تجهیز ارگان یایی و همچنین نستتتبت  به  روزافزونهای در یایی  نیروی در

با تدوین  بازدارندگی این نیرو  تجهیزات نوین و افزایش توان رزمی و قدرت 

 اقدام نمایدا  بلندمدتهای استراتژی

                                                           
1 Platform centric 
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  در بآد ایجاد ائتالت علیه جمهوری استتتالمی ایرانا با توجه به این ه ی ی از

فارس تأمین امنیت آبراه ی در خلیجامنطقههای حضتتتور کشتتتورهای فرا بهانه

 عنوانبایست همواره بها جمهوری اسالمی ایران میاستالمللی تنگه هرمز بین

د المللی شتتناخته گردد و با ایجاکننده اصتتلی امنیت تنگه هرمز و آبراه بینینتأم

شورهای منطقهساختارهای امنیت منطقه شورهایی ای و دعوت از ک )در ابتدا ک

منظور تأمین امنیت این که روابط مناستتتبی با ایران دارند مانند قطر و عمان( به

فارس کاهش ی را در خلیجامنطقهحیاتیا زمینه حضتتتور کشتتتورهای فرا  آبراه

شنایی کامل با قوانین دریایی دهدا همچنین می سلح  من آ ست نیروهای م بای

ش یل ائتالت  ی عملاگونهبهو حقوق دریاهاا   یه جمهوریعلنمایند که زمینه ت

شورهای فرا  سترده ک سالمی ایران و حضور گ راه حیاتی  آبی در این امنطقها

 را کاهش دهندا

 عنوان دشمن ملت ایرانمتحده امری ا بهبا در نظر گرفتن این واقآیت که ایاالت 

ریای از قدرت برتر دریایی در ستتتطح جهانی برخوردار استتتتا لذا نیروی د

سپاه  سالمی ایران و نیروی دریایی  سداراندریایی ارتش جمهوری ا انقالب  پا

عنوان دو بازوی توانمند تأمین امنیت و منافع جمهوری اسالمی ایران اسالمی به

های نوین یفنّاورگیری هرچه بیشتتتتر از بایستتتت نستتتبت به بهرهدر دریاا می

شترک  ستمر تمرینات م ینه رزم ناهمطراز در زم خصوصبهدریایی  و اجرای م

 افزایی و تقویت توان رزمی اقدام نمایندا    نسبت به ایجاد هم

 یقدردان

سخاوتمندانه در اخت شیکه در طول پژوهشا دانش خو یخبرگان توانمند از  محققان اریرا 

بزرگواران  نیپژوهش حا تتر بر مشتتارکت و دانش ا یپژوهش قرار دادند و استتتوار نیا

 امیسپاسگزار اریقرارگرفته است بس
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 منابع 
 598جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و فرایند پذیرش قطآنامه (ا 1389) امیری ابوالفضتتلا 

 ا24 -3(: 8) 7 مجله مطالآات تاریخی و نظامیاشورای امنیتا 

 ا نظامی نامه علومفصلا )فتح فاو( 8والفجر اتیعمل لیو تحل یابیارزا مصطفی خودسیانی

 ا 22 -1(: 42)13

 رمزگشتتایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به  ابراهیم احمدیا زرقانی ستتید هادی و

 ا 92 -67(: 4)1ا های جغرافیای سیاسیمجله پژوهشایرانا 

 شریه مرکز مطالآات و تحقیقات جنگ فارسا گری در خلیجادوار نظامی جوادا شآربات ن
 ا 23 -5(: 3)5ا)تاریخ جنگ(

 قاتتحقی و استتناد مرکز تهرانا انگین نامهفصتتل فاوا نبرد به گذرا نگاهی احستتین عالیی 

 ا1386مقدسا تهرانا  دفار

 آغازا  تبیین نقش نفت در تحوالت مهر انگیز و ربیآی اسماعیلا سمیآی میر ترابی سآید؛(

(: 5)3ا المللینامه تحقیقات ستیاستی و بینفصتلاستتمرار و پایان(  جنگ ایران و عراقا 

 ا49 -21

 نامه مطالآات دفاعی فصتتتلهاا اصتتتول جنگ در عصتتتر ناهمگونی خستتترو؛ لو حستتتن
 ا178 -151(: 70)15ا استراتژیک

 وم فصلنامه علا اصول جنگ و ارتباط آن در عملیات ویژه و مشترک اهلل؛ قدرت پیرزادفرد
 ا 149 -137(: 4)2ا و فنون نظامی
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