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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  جسن ديتز: نويسنده

  کبيرزاده.  م.سداکتر: برگردان از

٢٠١٢ اگست ٠٢  

  

   ھای آينده، با چشم انداز به تحرک

 ارداياالت متحده سيستم دفاعی بحری ايران را يک تھديد می شم
 

پنتاگون يا وزارت دفاع اياالت متحده، ظاھراً تالش ھای بی پايان خود را در تجمع نيروی بحری خود در آب ھای 

" توانمندی ھای تالفی جويانۀ رو به رشد ايران"مقامات و تحليگران توجه خود را به آنچه آنان . ايران ادامه می دھد

که بخواھند باالی ايران حمله کنند، توانمندی ايران؛  در صورتیآنان می گويند . می پندارند، مبذول داشته اند

 .حضور اين کشتی ھا را در آب ھای خليج فارس به خطر می اندازد

 ی، ھزينه و عملی بودن کشتی ھای بزرگ جنگی اياالت متحده، منجر به ايجاد نوع بسيار متفاوت نيرو آنخالف

 را روی قايق ھای تيز ء ريزی شده است تا تقريباً تمامی اتکا آن طوری برنامهيعنی. بحری در ايران شده است

  . ی گسيل داردئدفع تھاجم کشتی ھای بزرگ و ھيوالرفتار و انکشاف سريع ماين ھای بحری جھت 

ايران تصميم . فتدکه ستراتيژی ايران شايد کارگر بيمقامات و تحليلگران به صورت باور نکردنی به اين نظر اند 

که کشتی ھای بزرگ  در حالی. مين کندأفاده از کشتی ھا و قايق ھای کوچک امنيت سواحل خود را تدارد تا بااست

ی که به اميد مبارزه و جنگ با ساير کشتی ھای بزرگ ساخته و پرداخته شده اند، در جنگ و برخورد با ئامريکا

 .اھداف کوچکتر از مزيت کمتری برخوردار خواھد بود

 بحری دنيا مبارزه می کنيد، یوقتی شما با قويترين نيرو"کيد می ورزد أمايکل ايزنشتاد، مشاور سابق پنتاگون ت

 که ايران بتواند يک حملۀ ه ایاما مفکور." گاھی در پردۀ شک و ابھام قرار نمی داشته باشد نتيجه و پيامد آن ھيچ

نتاگون را به نيازمندی ارسال کشتی ھای بيشتر در منطقه، بحری را حتی برای چند ساعت محدود دفع کند، مقامات پ

 .متقاعد کرده است

که آيا تنھا پنتاگون تالش دارد تا به خاطر تھديدی که درک کرده است پول بيشتری را به خرج دھد يا خير،  اين

ی در آنسوی ئ يک حملۀ درياۀروشن نيست اما موضع عملی اينست که حتی افزايش کشتی ھا باعث بلند رفتن ھزين

 .کرۀ زمين خواھد شد
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از . ی وجود داردئدر آن منطقه، توسط مقامات امريکابه طور کامل مفکورۀ نگھداشتن ھمچو يک نيروی پر ھزينه 

که کشتی ھای کوچک ايرانی به منظور دفاع ساحه و محدودۀ بسيار کوچک سواحل خود آنان، طرح ريزی  یئآنجا

ی تواند  به منظور گريز و دوری جستن از تھديد نيروی بحری ايران، به  اياالت متحده م- و ساخته شده است

 .صورت کل ھيچ حملۀ را باالی ايران انجام ندھد
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