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 "کنونی جهان در قدرت دریاپایه و هواپایه نوین هندسه تغییر کییژئوپلیت معادالت"

 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ؛ محسن عابدی

 

نیا، کیب آنهاست )حافظهای ناشی از ترست و کنشژئوپلیتیک علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیا

های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی که بتوان در باالترین درک واقعیت با( که 93: 0931

منازعات  و .(3: 0931، الف )عزتیکند عمل می ،سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیات ملی را حفظ کرد

و ( Agnew, 1999: 2) ررسی کردهرا بیی المللی، ساختار مالی و اقتصادی جهان و الگوهای جغرافیامرزهای بین

 :Dodds, 2000نماید )که بر اهمیت سرزمین و منابع تأکید می داردهای جهانی ای به سیاسترویکرد ویژه نیز

و  (Gray, 1986: 7)داند می راهبردیروابط تغییرناپذیر بین جغرافیا و قدرت  راگری ژئوپلیتیک کولین اس. (162

 هرمز در رابطه با تأمین نفت هبا اشاره به اهمیت تنگ یو .بینددر جای دیگر امنیت را با ژئوپلیتیک برابر می

آلفرد . ازسوی دیگر، (Gray, 1977: vii) «جغرافیا انرژی است، انرژی اقتصاد است و امنیت ژئوپلیتیک»نویسد: می

ا کنترل دریاه»گوید: می جهانی هتیک و قدرت دریاپایدر خصوص معادالت ژئوپلی م(0308 -0881) تایر ماهان

براساس تجزیه و تحلیل قدرت دریایی بریتانیا و  ،(00: 0931، الف )عزتی «نقش کلیدی در موفقیت ملی دارد

ها بستگی دارد، تشخیص تاریخ دریایی جهان، ماهان توانست شش عامل را که قدرت دریایی، تا حد زیادی به آن

طول  -9 ؛های طبیعیویژگی -2 ؛موقعیت جغرافیایی -0این عوامل عبارتند از:  (Dikshit, 1982: 104- 106)دهد 

، الف مشی حکومت و رهبران سیاسی )عزتیخط -6 ؛خصوصیات ملی -5؛ جمعیت -8 ؛ساحل و وسعت قلمرو

0931 :58- 53). 
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الطارق، المللی نظیر تنگه هرمز، جبلالجیشی بینهای سوقتوان در دست داشتن یا کنترل تنگهبه موارد فوق می 

 هگانهای ششهمچنین در توضیح مولفه را نیز اضافه کرد. و غیره المندب، پاناما، ماالکا، بسفر، داردانلسوئز، باب

از  مقاوم هملی و جامع هسی رهبران و مردم جامعه، ارادماهان بیان این نکته ضروری است که ایدئولوژی سیا

 تواند نقش زیادی در افزایشبه هر تقدیر حکومت می .نمایندتولید قدرت می برای کشورها کههستند هایی مولفه

ای هها و دیدگاهسیاست»باید بر « ماهیت حکومت»جای تأکید بر قدرت دریایی یک کشور داشته باشد اما به

تأکید کرد. از دیدگاه ماهان قدرت دریای فقط در بُعد نظامی آن مطرح نبود بلکه دریا از نظر تجاری و « حکومت

بسیار اهمیت داشت. به اعتقاد وی قدرت نظامی دریایی ناشی از استفاده اقتصادی از دریا و اهمیت اقتصادی نیز 

ی بنددریایی را چنین جمعقدرت دریایی، کلیدهای قدرت  هآن برای دولت است. او در کنار اشاره به عوامل توسع

ات گیرد و مستعمرات که عملیمی تولید یا ضرورت تبادل محصوالت، کشتی که تبادل از طریق آن صورتکند: می

: 0932،و روشندل )ازغندی کندحفظ می دهد و با نقاط امن متعددکند، گسترش میرانی را تسهیل میکشتی

در نظریه قدرت دریایی ماهان بیشتر بر بُعد تجاری و اقتصادی دریا بر پایه سواحل و بنادر مناسب با  .(065 -066

  رانی تأکید شده است.وسط کشتیگیری از تبادل محصوالت تبهره

تند. مین قدرت دریایی داشها نقش بسزایی در تأتنگه کم نیزقرن بیست و ی اوایلهای اواخر قرن بیستم و در سال

طرح بوده دریایی م بالمنازع ( از دیرباز به عنوان قدرتبریتانیای کبیر سابقکشور انگلستان ) در این بین هر چند

ا شروع لیکن ب گرفتآمریکا نیز قدرت دریای دیگر در کنار انگلستان قرار  هم ایاالت متحدو پس از جنگ جهانی دو

های نظامی، استقرار ها، نامتقارن شدن استفاده از تجهیزات در تقابلو دگردیسی در تجهیزات، فناوری سوم ههزار

 های سابق،تجهیزات قدرتها و رهبران سیاسی کشورها و نیز فرسوده شدن ملت هاراد هقدرت بر پای ههندس

به نحوی  ایپایهنوین قدرت دریا همعادالت ژئوپلیتیکی قدرت دچار دگرگونی شدیدی شده است. تغییرات در هندس

براساس دارا بودن تجهیزات نظامی استراتژیک دریایی و نیروی نظامی متبحّر و  بوده که جمهوری اسالمی ایران

های نیروی دریایی قدرت اول دریایی قرار گرفته است. میانگین کشتی 5ن در بی کارآمد در ناوگان دریایی خود،

های تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی جمهوری اسالمی ایران بیشتر از بریتانیا است. تعداد قایق
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ناو هواپیما بر  یک قابل قیاس با نه فقط انگلستان بلکه شاید هیچ نیروی دریایی دیگری نباشد. هر چند بریتانیا

ای که بین قدرت نظامی ایران و انگلیس برابر انگلیس است. در مقایسه 8های ایران تقریباً دارد، اما تعداد زیردریایی

 ههشتم و انگلستان در رد هایران در ردکشور،  093انجام شده، در میان « گلوبال فر پاور»توسط پایگاه اینترنتی 

 تجهیزات دریایی دو کشور به شرح زیر است: همقایسچهاردهم قرار دارد. 

 

 انگلستان جمهوری اسالمی ایران نوع تجهیز نظامی

 36 816 میانگین تعداد کل کشتی و ناو

 0 1 ناو هواپیمابر

 1 9 رزمناو

 00 81 زیردریایی

 https://www.eghtesadnews.com« گلوبال فر پاور»پایگاه اینترنتی  به نقل از منبع:

 

ط نیروی توس بریتانیااچ.ام.اس. کورنوال متعلق به نیروی دریایی  یتفنگدار و ملوان ناو جنگ 05 هسابقبی دستگیری

دستگیری ( یا 2113مارس  29) 0986دین ماه سال دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در روز جمعه سوم فرور

ه نفر زن( با دو فروند قایق جنگی توسط نیروی دریایی سپا 0نفر مرد و  3کوماندوی آمریکایی ) 01سابقه بی

 هجزیر نزدیکی در ایران اسالمی جمهوری ساحلی هایآب به غیرقانونی ورود دلیل به)پاسداران انقالب اسالمی 

نشان از قدرت دریایی ایران در ( 2106 هژانوی 09) 0938دیماه  22 شنبهسال بعد در تاریخ سه 3حدود ( فارسی

  است.  ایژئوپلیتیک خلیج فارس به کشورهای فرامنطقه هحوز

رخ داد.  0938در سالمهم دیگر سال از دستگیری کوماندوهای آمریکایی، چند اتفاق دریایی  8از گذشت  بعد 

های متعددی روبرو شد. پس از آن توقیف زنیعربی که با گمانه هابتدا انفجار چند کشتی در سواحل امارات متحد

اردیبهشت  01شنبه ستان سعودی در روز سهتوسط عرب Happinessنفتکش ایران متعلق به شرکت ملی نفت با نام 

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/296200-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 المللی دریانوردی تقاضایو مطابق قوانین بین خود باالجبار هکه در پی نقص فنی در قسمت موتورخان 0938ماه 

 ترخیص نیافته و دولت سعودی رقمی  هو طی چندماه با وجود رفع نقص اجاز کردعربستان  هبندر جد پهلوگیری در

عمیر و نگهداری دریافت کرده بود های تهزینه هر به بهانمیلیون دال 01بیش از 

(https://www.khabaronline.ir/news/1276393  وhttps://www.mashreghnews.ir/news/976789.)  در

ر های رژیم اشغالگمقاومت اسالمی پس از تعرض ناوچه هاهلل لبنان دیگر بازوی توانمند جبهها نیز حزبهمین سال

 الوقوع خبر داد. در همینای قریبقدس به خاک لبنان، با تحدّی و تهدید سردمداران صهیونیستی آنها را از ضربه

ن ایهای جنگی این رژیم غاصب را منهدم نمود و آنها را در حیرتی عظیم از راستا با شلیک موشک، یکی از ناوچه

 دریایی فرو بُرد. همقابل

در دزدی دریایی و آشکار  0938تیرماه  09در بود « 0گریس»به نام نفتکش ایرانی  مهم دیگر این بود کهاما اتفاق 

ده علیه های وضع شزیرپا گذاشتن تحریم هالطارق به بهانالمللی جبلبین هانگلستان در تنگنظامی  هنیروهای ویژ

تغییر نام داد « 0آدریان دریا»پس از رفع توقیف به  شد کهتوقیف  ،سوریه

(https://fa.alalamtv.net/news/4374491 .)فشار  کارزار به دنبال اقدامی متقابل در راستای اتاین اقدام

ای ایران از تعهدات برجامی جانبه و خروج چند مرحلههای همهعلیه ایران در کنار تحریم بریتانیاحداکثری آمریکا و 

به  )تحت قیمومیت کشور انگلستان( الطارقیک ماه دادگاه عالی جبلخود بود. در ادامه پس از گذشت حدود 

 قدرت دریایی ماهان به عنوان یکی از عوامل قدرت مطرح شده بود، هسابق انگلستان که در نظری هعنوان مستعمر

، کرد رآمریکا برای تمدید توقیف، حکم آزادی آن را صاد هالت متحدیی به فشارها و درخواست رسمی ایابا بی اعتنا

ترامپ و مشاورانش سعی داشتند با فشار در آمریکا به حکم توقیف رأی داد.  نیز کلمبیا هدادگاه منطق و البته

مستقر در کشور ایتالیا، قدرت حداکثری با استفاده از قدرت نظامی خود یعنی ناوگان ششم دریایی مدیترانه 

خود به سمت اقتصاد دریاپایه به ف دریایی ضدایرانی سیاسی یعنی حکم دادگاه آمریکایی و ایجاد اجماع و ائتال

توانایی تهران را در کاهش صادرات نفت از طریق ناوگان  غرب آسیا، ایهو منطق همراهی شرکای سنتی اروپایی

مرداد با صدور  28روز توقیفی در  86 پس از 0 ایرانی آدریان دریا کشد، اما در نهایت نفتکشخ جهان بِدریایی به رُ

https://www.khabaronline.ir/news/1276393/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4
https://www.mashreghnews.ir/news/976789/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://fa.alalamtv.net/news/4374491/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-1--%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F--%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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یعنی بندر الطارق به سمت شرق دریای مدیترانه جبل همسیر خود را از تنگ 28/15/38در تاریخ  آزادی دستور

 یونان ادامه داد. کاالماتا در جنوب

هرچند رفع توقیف از نفتکش ایران در چارچوب مجموعه اقدامات سیاسی، حقوقی، و نظامی قابل بررسی است اما  

کش رهاسازی نفتتوان گفت شود. بدین ترتیب مییر حقوقی این فرایند توجه میدر گزارش ویژه حاضر به بعد غ

با قابلیت حمل مواد نفتی و اتفاق افتاد. این کشتی  Stena Imperoایرانی در پی توقیف متقابل نفتکش انگلیسی 

ر میالدی ساخته و تحت پرچم کشو 2108متری بود که در سال  089تن و طول  83689شیمیایی به وزن 

گان شناوری ی توسط به مقصد بندر الجبیل عربستان سعودی در حرکت بود و المللی هرمزبین هانگلستان در تنگ

ر د و به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی یکم همنطق

هرمز، خاموش کردن دستگاه  هکشتیرانی در تنگبه دالیل تردد از مسیر خالف  0938تیرماه  28روز جمعه مورخ 

 از آنجائیمتوقف گردید.  برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی یاب و توجه نکردن به هشدارهای ایرانموقعیت

 91ترین مسیر کشتیرانی جهان بوده و همچنین با انتقال بیش از شلوغ دنیا و راهبردی هکه این تنگه دومین تنگ

 گردد،به نقاط مختلف دنیا صادر میدرصد نفت جهان از این تنگه  56ت در سال از این تنگه حدود میلیون بشکه نف

دهد. ایران و کننده این تنگه میحساس قدرت ژئوپلیتیکی مطلقی را به کنترل همنطق کنترل دریایی و هوایی این

دریاها دو کشوری هستند که حق بازرسی عبور و مرور و تأمین امنیت آن  های حقوقعمان مطابق با کنوانسیون

 را دارند.

بار به مقصد یکی از بنادر عربستان  هزار تن 061با پرچم لیبریا با نام مصدار با  انگلیس همچنین نفتکش دیگری از

های خلیج فارس توسط جمهوری اسالمی ایران متوقف و سعودی چند ساعت پس از توقیف اولین کشتی در آب

ور ان دو کشیدزدی و تجاوز دریایی انگلستان تنش م هپس از رویارویی متقابل در ادام مورد بازجویی قرار گرفت.

لستان وزیر سابق انگ سازی نیز پیش رفت. اگر چه ترزا می نخستگیری و ائتالفتا جایی باال گرفت تا به مرز در

 با ن، بوریس جانسوجدید انگلستانوزیر  اذعان کرده بود که به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست، اما نخست

صدور رأی دادگاه در هر صورت با بینی دارد. گونه عملکردی غیرقابل پیشترامپاقداماتی های شدید و تندروی
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د دانو هماوردی سخت را پذیرفته که می اجرا شود، آمریکا موضعتوسط آمریکا و متحدانش ، اگر حکم آمریکایی

زیر  المللی خود راهای متقابل جمهوری اسالمی ایران باشد، و اگر حکم را اجرا نکند اعتبار بینباید منتظر واکنش

 های دریایی جهان کنونی این است که نفتکشن تقابل ژئوپلیتیکی قدرتاساسی در ای هاما مسئلسؤال برده است. 

 قابل،در اقدامی مت کنیانگلستان توقیف شد، ل هتوسط نیروهای ویژ ،ایرانی بدون حضور محافظ و تأمین دریایی

کمتر از  ،کردندرا حمایت می هاآمریکایی و انگلیسی که آن نظامی انگلستان با حضور چهار ناو نههای دوگانفتکش

البته این پیروزی در تقابل  المللی هرمز توقیف شدند.بین هساعت پس از فرمان مقام معظم رهبری در تنگ 88

های مختلف قابل بررسی است که در این مجال صرف بُعد مقاومت و استکبار جهانی از جنبه هدریایی بین جبه

 ژئوپلیتیکی آن مورد بحث و مداقّه قرار گرفته است. 

استراتژی جهانی خود را مبتنی بر رویارویی بین دو قدرت دریایی  هماهان، مکیندر و اسپایکمن نظریسوی دیگر، از 

های هوایی آشکارا اهمیت خود را نشان داد و اکنون هر دانستند. اما بعد از جنگ جهانی دوم، بمبارانو خشکی می

 عقالیی و شکست خورده یردر استراتژی جهانی غ طرحی که تحرک نیروی هوایی را در محاسباتش نادیده بگیرد،

نیز یک و ژنرال ژولیو دوهت ایتالیایی و ویلیام میشل آمریکایی ،  Edward Warnerادوارد وارنر شود. تلقی می

نقش حیاتی نیروی هوایی  هنظریاتی دربار Alexander de Severskyطرفدار توانمند به نام الکساندر دوسورسکی 

سورسکی وجود دارد که او را از دیگران متمایز  هدو خصوصیت اصلی در نظری هانی مطرح کردند.در استراتژی ج

های وسیع قدرت هوایی را از قید ارتباط با سازمان -2عملیاتی؛  هاو بر گسترش یک صحن هاصرار عمد -0سازد: می

 Area« تصمیم همنطق» است کهقدرتی  0385های اصلی جهان بعد از سال وی، قدرت هزمینی آزاد کرد. به عقید

of Decision (.30 -38: 0931)عزتی ب،  را در اختیار داشته باشد  

آمریکا و شوروی بودند اما با فروپاشی  هایاالت متحد در دوران جنگ سرددر این بین هر چند دو قدرت هوایی 

دهه هیچ کشوری توانایی مقابله حدود دو  و باقی ماندقدرت بالمنازع هوایی جهان امریکا ، 0330شوروی در سال 

 یکحدود برتر هوایی در تمام نبردهای هوایی لقب گرفته بود. پس از گذشت  مطلق و را نداشت و قدرت آنبا 

توسط نیروی هوافضای سپاه در شرق ایران  RQ170به زمین نشاندن پهپاد جاسوسی سوم میالدی، با  هدهه از هزار
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اما با تحمیل جنگ توسط ائتالف کشورهای غربی، عبری و های قدرت هوایی ایران به نمایش در آمد. اولین نشانه

با  2103های مکرر این ائتالف، در سال سال از بمباران 5گذشت حدود  وعلیه کشور یمن  2108عربی در سال 

 پهپادی و و در مقابل حمالت ستان سعودی متعلق به آمریکا توسط مجاهدان یمنیپهپادهای عرب متعددسقوط 

 26در  کیلومتری صعده 021)شرکت آرامکو آمریکا در الشیبه در  هاپی در پی انصاراهلل یمن به پاالیشگاه موشکی

 هله نفتی )خط لول(، خطوط لوخمیس مشیط هو ملک خالد در منطق ابحاء نجران، )فرودگاه ها، فرودگاه(38مرداد 

رغم وجود رادارهای علی عربی هو امارات متحد و مراکز نظامی و استراتژیک عربستان سعودی نفتی بندر ینبع(

مهلک دیگری توسط بازوی جنوبی  هضرب 9و  2، صماد 2 کا دهای قاصفگیری از پهپابهره اب پیش اخطار پدافندی

 استکبار جهانی به رهبری آمریکا نشست.  همقاومت به رهبری ایران بر پیکر هقدرت ژئوپلتیکی جبه

اهلل لبنان و ارتش سوریه پس از تهدید به نظامی رژیم اشغالگر قدس توسط حزبانهدام پهپادهای جاسوسی و  

 0938خردادماه  91نیز در تاریخ  اوز به حریم هوایی این دو کشور وسرنگونی توسط سید حسن نصراهلل در پی تج

به  مریکاآ نیروی هوایی جاسوسیشناسایی ترین پهپاد قیمتگرانو  ترین،با انهدام و اسقاط مجهزترین، پیشرفته

آمریکا در امارات  هایاالت متحد الظفره پس از پرواز از پایگاه هوایی« عقاب جهانی»  RQ-4C« گلوبال هاوک»نام 

 ههرمز و شرق دریای عمان در هنگام بازگشت به سمت غرب در محدود هعربی و حرکت به سمت تنگ همتحد

آوری اطالعات و جاسوسی های سرزمینی ایران در حالی که مشغول جمعهرمز با تجاوز به فضای آب هشرقی تنگ

پا باالتر  21111پا از سطح زمین و حدود  50111ح زمین یعنی حدود کیلومتر باالتر از سط 5/06در ارتفاع  ،بود

توسط نیروی « سوم خرداد» هکیلومتر از سامان 31ای بیش از سطح پرواز نهایی هواپیماهای مسافربری و با فاصله از

 هالش و ار جهانی نشستپوشالی استکب های سخت بر پیکره و هیمنهوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضربه

تن  5/08این پهپاد با وزن  سقوط کرد. ،های ایران استکه متعلق به آب« الشیررأس» هاین پهپاد در منطق

ای میلیون دالر و بر مبنای پروژه 211، ساخت شرکت نورثروپ گرومن با قیمتی بیش از پهپاد جهانترین سنگین

رو به روی  هدر منطقای دور و باال اخته شده در فاصلهساز آن میلیارد دالر که تنها دو فروند  01حدود  هبا هزین

ی پدافند موشک بومی هبا آتش سامانهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران کوه مبارک استان هرمزگان در فضای آب
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مورد توسط نیروهای انقالبی، مومن و مجاهد هوافضای سپاه  0939با قابلیت تحرک باال ساخت سال  سوم خرداد

 گرفت.هدف قرار 

آمریکا به  هبر اساس رویدادها و رخدادهای اتفاق افتاده در مناطق دریایی و هوایی مورد منازعه بین ایاالت متحد 

له عربی در مقاب هو امارات متحد اش یعنی عربستان سعودیایمنطقه اش انگلستان و شرکایهمراه شریک اروپایی

نظامی به  هآمریکایی و انگلیسی، پرهیز از هرگونه حمل های بلندپایهبا جمهوری اسالمی ایران، ارزیابی کنونی ژنرال

توان گفت اظهارات رئیس جمهور آمریکا باشد. بنابراین میای و جهانی آن میایران، بدلیل وجود پیامدهای منطقه

 051دن ش در فردای انهدام این پهپاد مبنی بر فرمان حمله به ایران و تغییر تصمیم بدلیل منصرف شدن از کشته

د. زیرا باشبه نوعی الف در غریبی، عملیات روانی و فراری رو به جلو میگناه و لغو این تصمیم، رنظامی بینفر غی

 02خ در تاری آمریکا در زمان جنگ تحمیلی هیو.اس.اس. وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایاالت متحد ناو نظامی

 02111را در ارتفاع به مقصد دوبی امارات ایر ایران 655 هری شمار( هواپیمای مسافرب0388هژوئی 9) 0963تیرماه 

ه قرار مورد حمل ،های ناوبری هوایی و شناساییبا وجود داشتن دستگاه موشک فینیکس حرارتی  پایی با شلیک

ن جنایت کودک جان باختند. این تجاوز هشتمی 66مسافر غیرایرانی و  86سرنشین آن شامل  231دارد و تمامی 

های ایرانی خلیج به آب 0938نه مثل تجاوز کوماندوهایش در سال  در این تعرض هوایی رگبار هوایی تاریخ است.م

و  هناو مورد تشویق قرار گرفت هفرماند ویلیام راجرز بلکه در مراسمی مهم (،که مورد سرزنش قرار گرفتند) فارس

 از دست ریاست جمهوری آمریکا گرفت.  شجاعتمدال 

اش انگلستان رو به افول و اضمحالل رفته که زمانی گذشت زمان قدرت هوایی و دریایی آمریکا و شریک سنتی با

 ایران باسایر و آمریکا هواپیمای مسافربری بندر خرمشهر خاک ایران را تسخیر در با لشکرکشی دریایی انگلستان

 و قدرت دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایراندانند در مقابل کرد و اکنون در سردرگمی کامل نمیرا ساقط می

چه تصمیمی اتخاذ کنند. از  غرب آسیا به رهبری جمهوری اسالمی ایران همنطق های مقاومتکشورها و گروه

مقاومت اسالمی برخاسته از  های و هواپایه در جبهقدرت دریاپایه  هدر حوز های نظامیپیشرفتآنجائی که این 

ملی و قدرت رهبران سیاسی این کشورها با تکیه بر جایگاه والیت و رهبری  هشی از ارادصنعت دفاعی بومی و نا
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در کاهش مقاومت و به طور خاص ایران  هجبهو همچنین تقابل سیاسی بوده  مقام معظم رهبری در جهان اسالم 

یا به دن یبردی آشکارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و راهپیام ،گام سوم هتعهدات برجامی در دو گام و در آستان

اید نممیکند و کشورهای مستکبر و متجاوز را متوجه قدرت بازدارندگی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران مخابره می

 هان است.ج نظام کنونی درنوین قدرت دریاپایه و هواپایه  هنشان از تغییر معادالت ژئوپلیتیکی و تغییر هندس که
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