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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.
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 صغري خيل فرهنگ
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
از اوايل س�ال 1359 با توجه ب�ه تهديدات 
سياس�ي و عمليات نظامي رژيم بعث عراق 
از يكسو و تهديدات، تحريم ها و تعارضات 
نيروهاي بيگانه و ب�ه ويژه ن�اوگان امريكا 
از س�وي ديگر به مدت هشت س�ال بدون 
وقفه از مرزهاي آبي و مناب�ع و منافع ملي 
کشورمان دفاع کرد. 29فروردين مصادف 
است با س�الروز نبرد نابرابر نيروي دريايي 
امريكا با ناوش�كن هاي س�هند، س�بالن و 
ناوچه جوش�ن با ناوگان امري�كا در خليج 
فارس و ش�هادت ح�دود60 نف�ر از خدمه 
اين ناوش�كن. اين عملي�ات نظامي امريكا 
در خليج ف�ارس در س�ال 1367 منج�ر به 
روياروي�ي ب�ا ني�روي دريايي ايران ش�د. 
دريادار عبداهلل معنوي از فرماندهان نيروي 
دريايي در دوران دفاع مقدس در گفت وگو با 
»جوان« از 29فروردين ماه 67 و نبرد نابرابر 
ناوگان امريكايي در خليج فارس مي گويد.

کمي از خودتان بگويي�د. چطور وارد 
نيروي دريايي شديد؟ 

من سللال 1348 وارد ارتش شدم. آن زمان ما 
در داخل کشور دانشگاه هاي دریایي نداشتیم 
و براي آموزش باید به کشللورهاي غربي نظیر 
امریکا، انگلسللتان ، فرانسه یا ایتالیا مي رفتیم 
و بچه ها به صللورت گروهي براي آموزش فني 
و فرماندهي به این کشورها سفر مي کردند. من 
به کشور آلمان رفتم. تحصیات پایه و اولیه ما 
حدود پنج سللال طول مي کشید. بعد به ایران 
برگشتم و براي گذراندن دوره تکمیلي دو ساله 
مجدد به خارج از کشور رفتم. این روند تا قبل 
از پیروزي انقاب ادامه داشللت. وقتي انقاب 
اسامي به پیروزي رسید من در بوشهر بودم. 
با پیروزي انقاب بسیاري از آنها که وابستگي 
داشللتند فرار کردند یا از نیروي دریایي کنار 
گذاشته شدند و تا قبل از شروع جنگ داستان 

تعدیل پرسنل اتفاق افتاد. 
وضعيت نيروي دريايي در روزهاي اول 

جنگ تحميلي چگونه بود؟ 
با شروع جنگ تحمیلي، نیروي دریایي هم باید 

نیروهاي انساني اش را آماده رزم  و هم تجهیزات 
را مهیا مي کرد. در روزهاي ابتدایي جنگ و بعد 
از حمات مستمر دشمن، بچه ها متفق القول 
تصمیم گرفتند مقابل دشمن مردانه بایستند. 
آن زمان تشللتت آرا زیاد بود اما همگي بر این 
تصمیم استوار شدند. یکي از فرموده هاي امام 
خمیني )ره ( کلله باعث انسللجام نیرو هاي ما 
شد این بود که ایشللان فرمودند: »جنگ براي 
ما نعمت بود.« این صحبت امام به هماهنگي 
و انسللجام بچه ها منجر شد و همین هم باعث 
تشکیل نیروهاي انسللاني و در ادامه تشکیل 
یگان ها براي انجام عملیات ها شد. بعد از شروع 
جنگ تحمیلي ما به دریا رفتیم و عملیات هاي 

زیادي را انجام دادیم. 
حضور نيروي دريايي در عمليات هاي 
دوران دفاع مق�دس را چطور ارزيابي 

مي کنيد؟
تأثیر حضور نیروي دریایللي در عملیات هاي 
دوران دفاع مقدس فقط منوط به کشور خودمان 
نمي شد. با توجه به حضور ما در12الي 24مایلي 
آب هاي بین المللي این فقط صدام نبود که ما 
آنجا با آنها برخورد داشللتیم. دوست و دشمن 
بودند. خب مشللخص بود که مللا فقط با خود 
صدام درگیر نبودیم بلکه صللدام بازیچه بود و 
در جنگ با ایران تنها وارد میدان نشللده بود. 
صدام با کمک کشورهاي استکباري خودش 
را خوب آماده کرده بود. آنقللدر به توانمندي 
رسللیده بود که نیروي انسللاني اش را در کنار 
رود کارون به خط کرده و آرایش نظامي داده 
بود. ما آنها را مي دیدیللم و احتمال مي دادیم 
که خیلي زود جنگي را علیه ما آغاز کنند. اول 
مهرماه سال 1359تکاورهاي ما در دروازه هاي 
خرمشللهر مسللتقر بودند و آمادگي کافي را 
داشتند و سیستم فرماندهي را آنجا پایه گذاري 
کردند. منطقه دوم فرماندهي، بوشهر بود. در 
ابتدایي ترین روزهاي جنگ تللکاوران نیروي 
دریایي در مقابل دشللمن صف آرایي کردند. 
اینجا باید گفت صدامي که مي خواست سه روزه 
کل خوزستان را بگیرد پس چه اتفاقي افتاد که 

موفق نشد به خواسته اش دست پیدا کند؟!
صدام بنا به دسللتوري که غربي ها بلله او داده 
بودند به خللارک حمله کرد. جزیللره خارک 

بازوي توانمنللد اقتصادي مللا درآن زمان بود. 
تنها جایي که مي توانسللتند نیاز هاي ما را در 
آن برهه تأمین کند، خارک بود. از این رو براي 
تضعیف توان اقتصادي کشور به خارک حمله 
کردند. تصمیم فرماندهان ما هم بر این شللد 
وقتي آنها بلله خارک حمله مي کننللد ما باید 
به جایگاه هاي حسللاس اقتصادي شان حمله 
کنیم. صدام در10، 20کیلومتري خاک عراق 
دو سکوي نفتي به نام البکر و االمیه داشت. این 
سکوهاي نفتي در روز سه تا سه و نیم میلیون 
صادرات نفت داشتند. از این رو براي ضربه زدن 
به توان اقتصادي آنها سه عملیات بزرگ انجام 
شد. عملیات اشکان، عملیات شهید صفري و 

عملیات مروارید. 
از 29فروردين ماه سال 67 بگوييد. چه 
اتفاقي در آب هاي خليج فارس افتاد؟ 

در روزهللاي پایاني جنگ، عراق به بن بسللت 
رسیده بود و توان مقابله با رزمندگان ما را در 
دریا،ساحل و خشکي نداشت. نیروي دریایي 
متجاوز امریکا به یاري نیروهاي عراقي آمدند؛ 
امریکا عمًا وارد جنگ شده بود. یعني هشت 
سال از جنگ گذشته بود که به یکباره امریکا 
بدون اینکه اعللام کند که مي خواهللد با ما 
بجنگد، این عملیات را راه انداخت. به جرئت 
مي توان گفت که یک عملیات تروریستي به 
تمام معنا بود. وقتي امریکایي ها حمله کردند 
نه نیروي هوایي ما خبر داشت و نه پدافند ما. 
29فروردین 1367 مصادف بود با نخسللتین 
روز ماه مبللارک رمضللان و روز رژه نیروهاي 
ارتش. امریکایي ها از سللاعت 8صبح حمات 
خود را آغاز کردند و ما حدود ساعت 9 تا 9:30 
دقیقه متوجه اقدامات پلیدشان شدیم. البته 
باید بگویم باز صدام آنقدر مردانگي داشت که 
علناً اعام جنگ کللرد و گفت با تو مي خواهم 
بجنگم ولي امریکا این کار را نکرد. ما حدود 10 
روز در دریا در کنار هللم بودیم و ما هیچ رفتار 
خصمانه اي از آنها ندیدیم اما یکدفعه ساعت 8 
روز 29فروردین ورق برگشت و شروع کردند به 

زدن سکوها و ناوهاي ما. 
سیاسللت آنها از ابتداي جنگ ایللن بود که به 
دنبال بهانه اي بودند تا ما بللا امریکایي ها وارد 
جنگ شللویم و تمام نیروهایمان به سللمت 
آنها برود و صدام بتواند نیات خللود را در دریا 
عملي کند کلله این اتفاق هرگللز نیفتاد. اصًا 
قرار نبود با امریکایي ها وارد جنگ شللویم اما 
امریکایي ها تمام توانشان را به کار گرفتند تا با 
ما وارد درگیري شوند. بهانه آنها براي این اتفاق 
آنطور که خودشان گفتند و بعد ها در کتاب ها 
و مقاالتشان نوشتند این بود که ناوچه شان به 
میني سرگردان در خلیج فارس برخورد کرده 
بود و حفره اي در بدنه ناو ایجاد شللده و ناو در 
آستانه غرق شدن قرار گرفته بود که البته خدمه 
آنها موفق شدند ضمن کنترل صدمات وارده، ناو 

را به بندر یدک کنند. 
شما آن روز کجا بوديد؟

من وقتي متوجه شدم هواپیما هاي امریکایي 
وارد آب و آسمان ما شده اند در جزیره خارک 
بودم. قوانین بین المللي بلله آنها اجازه چنین 

خاطره

تا همه گلوله هايم را شليك
 نكنم ناو را ترك نمي کنم!

متن زي�ر روايت�ي از ناخ�دا دوم جانب�از نادر 
ناوش�كن  بازمان�دگان  از  يك�ي  مبارک�ي 
اس�ت. فروردي�ن67   29 روز  از  س�هند 
عده اي از پرسللنل در اتاق هاي ناوچه سهند گرفتار 
شللده بودند. شللهید محمود کاظمي و پزشک یار 
ناوشللکن به کمک چند نفر از بچه ها، تعللدادي از 
پرسنل زخمي را روي عرشه آورده و زخم هایشان را 
پانسمان کرده بودند. شهید پرهیزگار از عرشه پایین 
رفت تا براي یکي از دوستانش آب بیاورد. رفت و دیگر 
نیامد! محمود کاظمي نیز از عرشه پایین رفت تا چند 
نفر دیگر از حبس شدگان را نجات دهد ولي خودش 
گیر افتاد! شهید علي اصغر نظري که از بیمارستان 
برگشللت و در آخرین لحظه وارد ناو شد، در بخش 
کنترل صدمات ناو بود. هنگامي که موشک چهارم به 

سینه ناو اصابت کرد، او نیز شهید شد. 
هواپیماهاي امریکایي که دیده بودند از سمت چپ 
کشتي به آنها تیراندازي مي شللود )از برد راست به 
دلیل محدودیت تیراندازي و به خاطر آنکه ساحي 
روي آن نصب نشللده بود، تیري شلللیک نمي شد( 
بیشتر اوج گرفتند و موشک هایشان را از طرف راست 
ناو شلیک مي کردند.  بالگردهاي امریکایي نیز مورد 
اصابت گلوله قرار گرفتلله بودند. قهرماني که در 35 
میلیمتري پاشنه مسللتقر بود تا آخرین گلوله هاي 
ساحش تیراندازي کرد. ناو در حال غرق شدن بود. 
فرمانده دوم ناو، ناخدا رضایي به روي عرشه آمد و از 
پل قایق که گذشت، با دست زد روي شانه ام و گفت: 
»نادر! بپر توي آب!« به او گفتم: »من نمي آیم. تا همه 

گلوله هایم را شلیک نکنم نخواهم آمد.« 
دستور و اجازه ترک ناو از طرف فرمانده صادر شده بود. 
ناخدا رضایي رفت. تعدادي از پرسنل همچنان مانده 
بودند و مقاومت مي کردند و از میان آنها کسي راضي 
به ترک ناو نبود. من غرق شدن ناو را به خوبي حس 
مي کردم ولي همچنان پشت 20 میلیمتري اورلیکن 
ایستاده بودم و تیراندازي مي کردم. عده اي از پرسنل 
که توي آب پریده بودند، از من مي خواستند که ناو را 
ترک کنم و من داد مي زدم: »من نمي آیم تا گلوله هایم 
را شلیک نکنم نمي آیم!« و بچه ها داد زدند: »مرگ 
بر امریکا« و من تیراندازي مي کللردم و امریکایي ها 
تیراندازي مي کردند. شاید باورش برایتان سخت باشد 
که ناوي در حال غرق شدن باشد ولي هنوز پرسنلش 

مشغول فداکاري و تاش براي نجات آن باشند. 
ما ناوشللکن سهند را بخشللي از سللرزمین ایران 
مي دانسللتیم و بلله همیللن  دلیل هللم مقاومت 
مي کردیم. مسللئله اي که در این 30 سللال برایم 
جالب بود، این است که در آن لحظه حتي براي یک 
ثانیه هم چیزي به نام ترس در ذهنم وجود نداشت. 
به تنها مسئله اي که فکر نمي کردم، مردن و مجروح 
 شدن و در آب  پریدن و امکان حتمي اصابت موشک 

و راکت به من بود !
 تيربارچي ناو سهند، مشت پوالدين فرمانده 

ناو بود
در ذهنم به این مي اندیشیدم که »من به عنوان مشت 
پوالدین فرمانده ناو سهند، تیربارچي ناو هستم و امید 
همه به تیربارچي ناوسهند و ساحش است.« اگر یک 
ناو، توپ و توپخانه و ساح نداشته باشد، یک کشتي 

تجاري معمولي به حساب خواهد آمد. 
مقاومت را وظیفه خودم مي دانستم. دستور داشتیم و 
فرمان »آتش به اختیار!« صادر شده بود. درست پس 
از تیراندازي به هواپیماهاي شناسایي، فرمانده فرمان 
آتش داده بللود. امریکایي ها قسللمت هاي مختلف 
کشتي را با موشک زدند. موشک چهارم یا پنجم به 
پل فرماندهي اصابت کرده بود و فرمانده و تعدادي از 
پرسنل مجروح شده بودند. پاهاي فرمانده شکسته 
و ترکش خورده بود ولي فرمانده حاضر به ترک ناو 
نبود. پرسنل نیز حاضر به ترک ناو نبودند! یک نفر 
از پرسللنل، جلیقه نجات به تن فرمانده کرد و او را 
درآغوش گرفت و انداخت توي آب و سپس دیگران 
کشتي را ترک کردند و سوار برقایق نجات شده و از 

کشتي دور شدند. 

گفت وگوي »جوان« با دريادار عبداهلل معنوي به مناسبت 29 فروردين روز ارتش 
و سالروز نبرد نابرابر نيروي دريايي امريكا با 2 ناوشكن ايراني

سبالن و سهند چون کوه در برابر دشمن ايستادند

کاري را نمي دهد. بنا بر این ما با آنها درگیر شدیم. 
دشللمن امریکایي با هواپیماهایش باالي سر ما 
آمد. موشک هایشان را روي ناو هاي ما انداختند. 
آنها از بمب هاي لیزري اسللتفاده کردند. چون ما 
سیستم کشف لیزري نداشتیم. وقاحت فرماندهان 
امریکایي به جایي رسللید که عناصللر پدافندي 
سکوهاي نفتي نصر و سلللمان را در خلیج فارس 
تهدید کردند و از آنها خواسللتند سکوها را ترک 

کنند. 
 در ادامه ناوچه موشک انداز جوشن که در مأموریت 
اسکورت کاروان کشتي هاي نفتي خودي حضور 
داشت و نزدیک ترین یگان به صحنه عملیات بود 
بنا به دستور صادره به منطقه عملیات سکوهاي 
نفتي نصر و سلمان رفت و در جهت امداد و نجات 

مدافعان سکوها اقدام کرد. 
 ناوچه جوشن در نزدیکي منطقه عملیات هدف 
جنگ الکترونیکللي ناوهاي متجللاوز امریکایي 
قرار گرفت و فرمانده ناو امریکایي توسللط رادیو 

از فرمانده ناوچه خواست همراه تمامي کارکنان 
تسلیم شود، ولي فرمانده شجاع ناوچه، مقاومت 
تا مرز شللهادت را انتخاب کرد و آمللاده مقابله با 
تهدیدات شد. هر چند مقابله نابرابر بود، ولي آزادي 
و شرف یک ملت در گرو ایستادگي و مقاومت آنها 

قرار داشت. 
 در تداوم عملیات مقابله با تجاوزگران، ناوشکن هاي 
سهند و سبان از بندرعباس مأموریت پیدا کردند 
به صحنه عملیات بروند و ضمللن انجام عملیات 
تجسس و نجات، اقدام به مقابله با متجاوزان کنند 
که در این صحنه ها نیز ناوشللکن سهند موفق به 
انهدام یک فروند هواپیماي دشمن شد و خود آماج 
موشک  هاي دشمن قرار گرفت. ناوشکن سبان 
نیز دچار آسیب شد، ولي با اقدام به موقع و سریع 
کارکنان ناو و یگان هاي پشللتیباني منطقه یکم 
دریایي نجات یافت و در مدتي کوتاه بازسازي شد. 
بعد از گذشت حدود 30سال از آن اتفاق، 
در حال حاضر آمادگي نيروي دريايي را 

چطور ارزيابي مي کنيد؟ 
الحمدهلل در حال حاضر ما شاهد رشد و پیشرفت 
فزاینللده اي در زمینه تجهیزات نیللروي دریایي 
هستیم و خواهیم بود. ما تجهیزات نظامي، بدنه 
کشتي، موشک ها و توپخانه را خودمان مي سازیم 
و در خیلي از مباحث علوم دریایي در خط مقدم 
قرار داریم و از بسیاري کشللورها جلو ترهستیم. 
ما در سیستم هاي کشللف موشک پیشرفت هاي 
خوبي داشللته ایم. اصللًا قابل قیاس نیسللت. ما 
مي توانیم زیردریایي بسللازیم. شما ببینید چند 

کشور مي توانند زیردریایي بسازند. اگر ما به این 
توانمندي نرسللیده بودیم تا به حال امریکایي ها 

بارها و بارها اقداماتي علیه مان انجام مي دادند. 
مللا در کاس هللاي آموزشللي مان اینهللا را بلله 
دانشجویانمان آموزش مي دهیم و تجربیاتمان را 
به آنها منتقل مي کنیم. آنها با تکنولوژي روز جلو 
مي روند و در بحث سللاح، تفکر عملیاتي و تفکر 
راهبردي پیشرفت هاي خوبي دارند. حضرت آقا 
مي فرمایند: »در نیروي دریایي راهبردي جمهوري 

اسامي ایران تفکر راهبردي باید حاکم باشد.«
سابقه چنین چیزي را درگذشته نداشتیم. ما در 
دوران دفاع مقدس موشک ضدکشتي نداشتیم، 
بنابراین وضعیت سابق با اکنون قابل قیاس نیست. 
در زمان جنگ خوب یادم است به عنوان فرمانده 
شللخصاً به نیروي زمیني رفتم و کاتیوشا گرفتم. 
برد این کاتیوشللا 20،10 کیلومتللر آن طرف تر 
است. هر جا که میل داشته باشد برخورد مي کند. 
چاره اي نداشتیم باید از آن استفاده مي کردیم اما 
امروز توانمندي هایمان را نگاه کنید. بنابراین ما 
مي توانیم عملیات هاي دریایي مللان را بهتر و به 

مراتب دقیق تر و بسیار سنگین تر اجرا کنیم. 
نيروي دريايي ما مديون شهدا و کساني 
اس�ت که در نيروي دريايي ايثار کردند. 
اگر مي ش�ود از ش�هداي نيروي دريايي 

يادي کنيم؟ 
ما بر ایللن عقیده اسللتوار هسللتیم کلله نیروي 
دریایي مان بر پایه انسللان هایي سللاخته شد که 
بعد از انقاب در کارشان تشکک نبود. انسان هایي 
کلله وارد کارزار شللدند و اجازه ندادنللد بر پیکره 
نیروي دریایي خدشه اي وارد شود. از شما تشکر 

مي کنم بهانه اي شللدید تا از دوستان و همرزمان 
شهیدم یادي کنیم. از رفیق و دوست عزیزم شهید 
محمدابراهیم همتي. ما با هللم تحصیاتمان را 
گذراندیم. او فرمانده یک واحد بود و من فرمانده 
واحد دیگر. شهید همتي بعد از چندین عملیات 
موفق از جمله عملیات اشللکان و شهید صفري، 
در هفتم آذر 1359 به طور داوطلبانه در عملیات 
مروارید شللرکت کرد. در این عملیللات همراه با 
ناوچه پیکان، اسکله هاي نفتي البکر و االمیه را به 
آتش کشید و مانع از صادرات نفت عراق از طریق 
خلیج فارس و دریاي عمان شد. در پایان مأموریت، 
به صورت غافلگیرانه مورد هدف موشللک ناوچه 
دشمن قرار گرفت. کشتي دشمن از ترسش زیر 
سکوهاي نفتي البکر و االمیه پنهان شده بود. وقتي 
کار به اتمام رسید و بچه ها در حال برگشت بودند 
چهار موشک به سمتشان شلیک کردند. شهید 
همتي همراه با دیگر همرزمانش در این عملیات به 
شهادت رسید. ایشان انسان وارسته اي بود که روي 

خیلي از بچه ها تأثیر خوبي داشت. 
شهید فاضل یکي از بهترین افسر هاي عملیاتي ما 
بود که در اواخر جنگ در سبان شهید شد. من 
هیچ وقت از یاد آنها غافل نمي شوم. مي دانم آنها 
هستند و اگر رشادت این بچه ها و دالوري شان نبود 
نیروي دریایي ما به سربلندي ها و افتخارات امروز 
دست پیدا نمي کرد. در این رویارویي نابرابر آنچه 
بیشتر اهمیت دارد، عزم، اراده و روحیه مقاومت و 
پایداري رزمندگان نیللروي دریایي ارتش بود که 

موجب بهت و حیرت آنان شد. 

ش�هيد همتي بعد از چندين عمليات 
موفق از جمله عمليات اشكان و شهيد 
صف�ري، در هفت�م آذر 1359 به طور 
داوطلبانه در عمليات مرواريد شرکت 
کردند. وقتي کار به اتمام رسيد چهار 
موشک به سمتشان ش�ليک کردند. 
شهيد همتي همراه با ديگر همرزمانش 
در اي�ن عمليات به ش�هادت رس�يد

در ح�ال حاض�ر م�ا ش�اهد رش�د و 
پيش�رفت فزاين�ده اي در زمين�ه 
تجهي�زات نيروي دريايي هس�تيم و 
خواهيم بود. ما تجهيزات نظامي، بدنه 
کشتي، موشک ها و توپخانه را خودمان 
مي سازيم و در خيلي از مباحث علوم 
درياي�ي در خط مق�دم ق�رار داريم


