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مقدمه

در روز یکشــنبه ۱۰ مــی ۲۰۲۰، روزنامــه نــگاران و فعــاالن محلــی 
در رســانه هــای اجتماعــی اعــام کردنــد کــه یــک شــناور پشــتیبانی 
نیــروی دریایــی ایــران بــا موشــکی از ســوی یــک نــاو نیــروی دریایــی 
ایــران هــدف قــرار گرفتــه اســت و حداقــل ۱۹ نفــر کشــته و ۱۵ نفــر 

از مســافران و خدمــه آن زخمــی شــده انــد. 
ایــن حادثــه کــه در ۷۹۰ مایلــی جنــوب شــرقی تهــران در نزدیکــی 
از ســوی  یــک تمریــن نظامــی رخ داد، بعــدا  بنــدر جاســک طــی 

نیــروی دریایــی ایــران تاییــد شــد. 
بنابــر رســانه هــای اجتماعــی محلــی، ناوچــه کنــارک پــس از آنکــه بــه 
طــور اتفاقــی از ســوی موشــک ضــد کشــتی کــروز بــا نــام نــور کــه 
از ســوی نــاو جمــاران آزمایــش مــی شــد هــدف قــرار گرفــت غــرق 
شــد. ســکوت مقامــات ایرانــی در خصــوص ایــن موضــوع تــا روز 
پــس از حادثــه کــه نیــروی دریایــی ایــران بیانیــه ای صــادر کــرد ادامــه 

یافــت.

https://per.euronews.com/2020/05/11/iranian-navy-fired-missile-gulf-of-oman-jask-1-sailor-16-injured-dead-konarak


5 بلندپروازی های نظامی ایران، بی پروایی و کاستی های آن را نشان می دهد

خطای فنی یا جنگ الکترونیک؟ 

بیانیــه هــای رســمی و رســانه هــای ایــران از جملــه خبرگــزاری تنــدرو 
تســنیم کــه وابســته بــه ســپاه پاســداران اســت اعــام کردنــد کــه 
ناوچــه کنــارک بــا موشــکی کــه از ســوی نــاو جمــاران طــی تمریــن 
نظامــی در آبهــای جاســک و چابهــار پرتــاب شــد هــدف قــرار گرفت. 
بیانیــه نیــروی دریایــی ایــران تاییــد نکــرده اســت کــه مقصــر ایــن 
ــن  ــا خطــای فنــی. در هــر صــورت، ای ــوده اســت ی ــه دشــمن ب حادث
شکســت فاجعــه بــار بــر ارزیابــی هــای میــزان و توانایــی هــای نیروی 
موشــکی ایــران تاثیــر منفــی دارد. نقــص فنــی – اگــر چنیــن باشــد – 
در موشــکی کــه منجــر بــه ایــن حادثــه شــد قطعــا دقــت آن را زیــر 
ســوال مــی بــرد، بویــژه پــس از آنکــه ایــران اخیــرا در خصــوص ســاخت 

موشــک هــای نقطــه زن رجزخوانــی کــرده اســت. 
بــه همیــن ترتیــب اگــر ایــاالت متحــده کــه از نظــر ایــران دشــمن بــه 
حســاب مــی رود، در پاســخ بــه مزاحمــت هــای شــناورهای نیــروی 
دریایــی ایــران بــرای شــناورهای نیــروی دریایــی آمریکایــی مســئول 
ایــن کار باشــد،  آن نیــز بســیار زیــان آور بــه شــمار مــی رود. ایــن بــدان 
معنــا خواهــد بــود کــه موشــک هــای ایــران را مــی تــوان بــه آســانی 
دســتکاری و حتــی بــه ســاحی علیــه خــود نیروهــای آن تبدیــل کــرد.

https://www.radiofarda.com/a/error-lunch-missile-vessel-iran-army/30608188.html
https://www.radiofarda.com/a/error-lunch-missile-vessel-iran-army/30608188.html
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ایــران در ســال ۱۹۷۹  جمــاران و کنــارک هــر دو پیــش از انقــاب 
ســاخته شــدند. بــه رغــم مراقبــت مســتمر از آنــان طــی چهــل ســال 
بــه  را  جــان مســافران  نیــروی دریایــی  ایــن شــناورهای  گذشــته، 
خطــر مــی انــدازد تــا اینکــه از آنــان مراقبــت کننــد. خطاهــای ناوبــری 
ایــران موضــوع تــازه ای نیســت. در ژانویــه ۲۰۱۸، یــک ناوچــه نیــروی 
دریایــی ایــران بــه نــام دماونــد در دریــای خــزر در شــمال ایــران بــه 
یــک مــوج شــکن برخــورد کــرد کــه باعــث کشــته شــدن دو دریانــورد 

نیــروی دریایــی ایــران و زخمــی شــدن چنــد نفــر از خدمــه شــد. 
اگرچــه ادعــا مــی شــد کــه دماونــد یــک ناوچــه پیشــرفته بومــی در 
زرادخانــه ایــران اســت، ایــن شــناور مناســب عملیــات در آبهــای کــم 
عمــق دریــای خــزر نبــود. از همیــن رو اعامیــه هــای نظامــی ایــران 

فقــط یــک نمایــش قــدرت اســت تــا نشــان پیشــرفت. 
1- ناو جماران

جمــاران کــه در اوایــل ســال ۲۰۱۰ در بندرعبــاس بــه آب انداختــه شــد 
کشــتی نمونــه از ناوهــای کاس مــوج بــه شــمار مــی رود کــه بــه 
ارتــش ایــران تعلــق دارد. بنابــر گفتــه نیــروی دریایــی ایــران، ایــن نــاو 
ســاخت ایــران بــا کمــک گــروه صنایــع دریایــی ســاخته شــده بــود و 
یــک جهــش تکنولوژیــک عمــده در صنایــع دریایــی ایــران بــه شــمار 

مــی رفــت. 
ایــن نــاو کــه ایــران بــرای تاکیــد بیــش از حــد بــر توانــش آن را ناوشــکن 
کــه  زمانــی  در  شــد  ســاخته   ۱۹۷۹ انقــاب  از  پیــش  نامــد،  مــی 
حکومــت محمدرضــا شــاه در دهــه شــصت میــادی ۴ رزم نــاو 
کاس واســپر ام کا ۵ را از انگلســتان خریــداری کــرد. ایــن چهــار 

چهل سال خدمت

https://jangaavaran.ir/ناوهای-محافظ-کلاس-جماران-پروژه-موج/
https://jangaavaran.ir/ناوهای-محافظ-کلاس-جماران-پروژه-موج/
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نــاو ســبان، ســهند، البــرز، و الونــد نــام گرفتنــد. پــس از انقــاب 
۱۹۷۹ در ایــران، تغییراتــی در ایــن چهــار نــاو همــراه بــا جمــاران صــورت 

گرفــت و حفــظ و نگهــداری شــدند. 
مشخصات فنی جماران:

خدمهوزنسرعتعرضطول

140 سرباز1500 تن30 گره دریایی10 متر۹۴.۵ متر

جمــاران مجهــز بــه اژدرهــای ســبک، موشــک هــای کروز ضد کشــتی 
بــا نــام نــور، موشــک هــای بالســتیک میــان بــرد بــا نــام فجــر و یــک 
تــوپ بیســت میلیمتــری اورلیکــون مــی باشــد. دو رادار ناوبــری و 
یــک رادار کنتــرل آتــش بــر روی ایــن نــاو نصــب شــده اســت. ادعــا 
مــی شــود کــه ایــن نخســتین نــاو دریایــی ایــران اســت کــه از محــل 

فــرود بــرای هلیکوپترهــای ســنگین برخــوردار اســت. 

ناو جماران، منبع: سایت جنگاوران

https://etemadonline.com/content/404223/ماجرای-شلیک-به-ناوچه-کنارک-چیست
https://etemadonline.com/content/404223/ماجرای-شلیک-به-ناوچه-کنارک-چیست
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2- کنارک
کنــارک یــک شــناور پشــتیبانی و لژســتیکی کاس هندیجــان اســت 
ایــران اســت و در کارگاه کشــتی ســازی  بــه ارتــش  کــه متعلــق 
دیمیــن در هلنــد ســاخته شــده اســت. ایــن کشــتی کــه چهــل ســال 
پیــش از ســوی ایــران خریــداری شــده بــود پــس از مرمــت در ۸ اکتبــر 

۲۰۱۸ مجــددا در نیــروی دریایــی ایــران بــه خدمــت گرفتــه شــد.
مشخصات فنی کنارک:

خدمهوزنآبخورعرضطول

100 سرباز۴۶۰ تن۲.۹ متر۸.۵ متر۴۷ متر

کنــارک کــه هــدف یــک موشــک نــور از ســوی جمــاران قــرار گرفــت 
مجهــز بــه موشــک هــای نــور و یــک تــوپ ۲۰ میلیمتــری اورلیکــون 

اســت و از تــوان میــن گــذاری دریایــی نیــز برخــوردار اســت.

کشتی کنارک، منبع: سایت نسیم آنالین

3- نور

اگرچــه جمــاران و کنــارک کهنــه هســتند و بــه طــور نامناســبی مورد 

https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2353438/جزئیات-حادثه-ناوچه-کنارک
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حفــظ و مراقبــت قــرار گرفتــه انــد، امــا بیانیــه نیــروی دریایــی ایــران 
حادثــه شــلیک موشــک را صرفــا بــه یــک خطــای فنــی نســبت مــی 
دهــد. بــاور همــگان بــر ایــن اســت کــه موشــک هــای نــور از انــواع 
از نخســتین موشــک  C802  و  C801  و  موشــک هــای چینــی 
هــای کــروز ســاخت ایــران مــی باشــند کــه در ســال ۱۹۹۱ از ســوی 

نیروهــای مســلح ایــران بــه خدمــت گرفتــه شــدند. 
مشخصات فنی نور: 

برد 
وزن سر وزنسرعتقطرطولعملیاتی 

جنگی

 ۴۰-۱۷۰
کیلومتر    

 ۶.۳۸
متر    

 ۳۶
سانتیمتر

۰.۹ ماخ
 ۷۱۵

کیلوگرم    
 ۱۶۵

کیلوگرم

نــور از ســوخت جامــد اســتفاده مــی کنــد و بــرای حملــه بــه قایــق 
از  موشــک  ایــن  اســت.  شــده  طراحــی  ســاحلی  اهــداف  و  هــا 
 ،۱۷ Mil ــر ــد هاورکرافــت BH۷، هلیکوپت ــاب مانن ــد ســکوی پرت چن
و جنگنــده هــای F-۴ اســتفاده مــی کنــد. موشــک نــور ایــران از 
آندســته از موشــک هایــی اســت کــه بــه گــروه هــای طرفــدار ایــران 
ماننــد حــزب اللــه لبنــان و حوثــی هــا در یمــن داده شــده اســت. 
در ســال ۲۰۱۶، ائتــاف عربــي در یمــن اعــام کــرد کــه حوثــی هــا 
موشــک هــای ضــد کشــتی کــه از ســوی ایــران تامیــن شــده بــود 
بــه ســوی کشــتی هــای امــارات شــلیک کــرده انــد. بعــدا مشــخص 

ــور بــود.  شــد کــه ایــن موشــک از نــوع موشــک ضــد کشــتی ن

https://www.radiofarda.com/a/f12-houthi-attck-hsv-2-swift-emirati-ship/28042768.html
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شلیک موشک نور از یک ناو

پرتاب موشک نور از یک سکوی متحرک ساحلی



11 بلندپروازی های نظامی ایران، بی پروایی و کاستی های آن را نشان می دهد

بزرگنمایی درباره توانایی ها برای مخفی کردن کمبودها

فرماندهان نظامی و خبرگزاری های ایران که به ســپاه پاســداران 
بســیار نزدیــک هســتند اغلــب دربــاره توانایــی هــای نظامــی کشــور 
بزرگنمایــی مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال، نیــروی دریایــی ایــران اصــرار 
دارد کــه نــاو جمــاران را یــک ناوشــکن بخوانــد هرچنــد کــه ماموریــت 
اصلــی آن از یــک ناوشــکن بســیار متفــاوت اســت. نیــروی دریایــی 
ایــران همچنیــن کنــارک را یــک نــاو مــی خوانــد هرچنــد که یک شــناور 

پشــتیبانی است. 
بــه رغــم اخبــاری کــه بــه طــور مکــرر در خصــوص پیشــرفت هــای 
عمــده در زمینــه تســلیحات منتشــر مــی شــود، نیــروی دریایــی ایران 
از توانمندتریــن نیروهــای دریایــی در جهــان بــه شــمار نمــی رود. 
عــاوه بــر ایــن، اکثــر تســلیحات بومــی کــه در کشــور ســاخته شــده 
انــد، گونــه ای از تســلیحات ســایر کشــورها هســتند کــه مهندســی 
معکــوس شــده انــد. همچنیــن بــا توجــه بــه تحریــم طوالنــی مــدت 
واردات تســلیحات و قطعــات یدکــی بــه ایــران، ایــن کشــور قــادر بــه 

ســاخت تســلیحات پیشــرفته نیســت. 
ایــران بــرای اینکــه تــوان خــود را در مقاومــت علیــه تحریــم هــای 
ایاالت متحده نشان دهد، استراتژی بزرگنمایی کردن در خصوص 
دســتاوردهای نظامــی خــود را بــه عنــوان اصلــی ثابــت در دکتریــن 
نظامــی خــود بــه اجــرا گذاشــته اســت. ایــن کشــور همچنیــن ادعــا 
ــه  ــزات نظامــی – ب ــه ســاخت تجهی ــد مــی کوشــد در زمین مــی کن
رغــم فعالیــت هــای مســتمر خــود در بــازار ســیاه – بــه خودکفایــی 

برســد. 
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هــدف قــرار گرفتــن نــاو کنــارک همچــون حــوادث دیگــری از قبیــل 
ســاقط کــردن هواپیمــای مســافربری اوکرایــن- کــه ایــن حادثــه نیــز 
بــر اثــر "آتــش خــودی" رخ داد- کاســتی هــای نهــاد نظامــی ایــران را 

ثابــت مــی کنــد. 
اشتباهات مکرر به نتایج زیر منجر می شود: 

1- رونــد فرماندهــی و کنتــرل در نیروهــای نظامــی ایــران 
دچار ضعفی آشــکار در کنترل ســاح ها اســت. مبنای این 
ادعــا بیانیــه رســمی ایــران اســت کــه مــی گویــد موشــک 

بــه طــور اشــتباهی شــلیک شــده اســت.
2- نیــروی دریایــی ارتــش دولــت ایــران بــه رغــم تــاش برای 
ترمیــم تــوان خــود، غیــر حرفــه ای عمــل مــی کنــد. پــس از 
انقــاب ۱۹۷۹، ایــران در خصــوص ارتــش دولــت در زمیــن، 
دریــا و هــوا مســامحه کــرده و توجــه خــود را بــر نیــروی 
دریایــی ســپاه و قایــق هــای ســریع مســلح آن متمرکــز 

کــرده اســت. 
3- توانایــی هــای کشــتی هــای ایــران بزرگنمایــی شــده 
انــد و در نتیجــه بــا توانایــی هــای واقعــی آن تطابــق نــدارد. 
نشــده  پیــروی  نظامــی  هــای  تمریــن  مقــررات  از   -4
اســت. بــه عنــوان مثــال، تمریــن هایــی کــه شــامل شــلیک 
تســلیحات مــی شــود بایــد فقــط علیــه تجهیــزات متروکــه 

صــورت پذیــرد. 
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