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پيشگفتار
سال هاي دفاع مقدس ،دوران خلق حماسه هايي بود كه تاريخ ايران تا هميشه به آن خواهد باليد .
هشت سال ايثار و ازخودگذشتگي در جبهه هاي جنگ و سنگرهاي اقتصادي ،آزادگي و همت بلند
ایرانیان را به رخ جهان کشــید .دراین میان صنعت نفت نيز با تقدیم بیش از يك هزار شهيد و تالش
مستمر در جبهه هاي اقتصادي و صنعتي جنگ حماســه هاي جاودانه آفريد و با جلوگیری از اجراي
ترفندهاي دشمن براي قطع توليد و صادرات نفت  ،همه نقشه هاي آنان را نقش بر آب كرد .
مجموعه هاي توليد  ،انتقال و به ويژه صادرات نفت ،از آغاز جنگ تحمیلی به عنوان مهم ترين منبع
تامین نيازهاي اقتصادی كشور  ،در خط مقدم مقاومت و ایثار قرار داشتند .دشمن که در صحنه نبرد،
توان رویارویی با رزمندگان دالور ایرانی را نداشت ،مراكز توليدي و تاسیسات صنعتی را هدف حمالت
ناجوانمردانه قرار داد تا شايد با ايجاد مشكالت اقتصادي به اهداف شوم خود دست يابد.
تاسیسات صنعت نفت از دکل های حفاري  ،مراكز تولید و بهره برداري و پاالیشگاه ها گرفته تا مخازن
ذخیره سازی و پایانه های صادرات نفت در تمام آن سال ها اصلی ترین آماج توپخانه ها ،هواپیماها و
موشک های دشمن بود تا به زعم خود با توقف این شاهرگ حیاتی اقتصاد ،عزم استوار ملت ایران را در
دفاع از مرز و بوم خود سست کند.
كاركنان صنعت نفت با حضور پرشــور و جهادگرانه خود در صف مقدم اقتصادي  ،با نوآوري هاي
صنعتي  ،خالقيت هاي عملياتي و جان فشــاني هاي بی دریغ ،افزون بر صیانت از این ســرمایه های
ارزشمند ملی ،حسرت یک روز توقف تولید و قطع صادرات نفت را بر دل دشمن نشاندند.
 ...و امروز ســال ها از آن روزهای سرشار از شــور و حماســه می گذرد ،اما از درخشش آن ازجان
گذشتگي ها و مقاومت ها ذره اي کاسته نشده است  .مسئولیت امروز ما ثبت اين خاطره ها و حفظ آنها
از گزند گذشت روزگار است و رس��اندن اين امانت به جوانان و نسل هاي آينده .اين يادها و خاطره ها،
گنجينه اي ارزشمند است كه ثبت هنرمندانه آنها ،صفحات تاريخ ما را درخشان تر و گرانمایه تر ساخته
و به فرزندان ايران زمين درس آزادگي  ،ايثار و مقاومت خواهد داد.
خداوند را سپاس مي گوييم كه اين فرصت را به ما عطا فرمود تا بخشي از دالور مردي هاي همكاراني
را باز مي گوييم كه در جزيره نفتي خارك  ،بار سنگين صادرات نفت را در آن روز هاي سخت به عهده
داشــتند و تا پاي جان كوشيدند و اجازه ندادند كه حتي ســخت ترين حمالت دشمن هم روزي اين
جريان را متوقف كند .
همكار بازنشسته ،داوود پورضیایی كه در آن روزها در جزيره خارك خدمت مي كرد  ،اين خاطرات
را در قالب روزشمار به تحرير درآورده اند كه به همت ســتادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
وزارت نفت در معاونت انتشارات اداره كل روابط عمومي وزارت نفت به زيور طبع آراسته شده است.

اداره كل روابط
عمومي وزارت نفت

ُد ّر يتيم خليج فارس

فصل اول

ُد ّر يتيم خليج فارس
(نگاهی به تاریخ و جغرافیای جزیره خارک)
جزیره مرجانی خارک از حدود یک میلیون سال پیش در اثر حرکات و فشارهای درونی زمین
در خلیج فارس پدیدار شد.
بلندترين نقطه اين جزيره،كوه ديده بان نام دارد كه ارتفاع آن از ســطح دريا  87متر است و از
مدت ها پيش فانوس كوچكي در آن كار گذاشته شده بود.
خارك با  32کیلومتر مربع مساحت ،در  38کیلومتری ساحل بندرگناوه از توابع استان بوشهر
قرار دارد.
خارک بیش از  11هزار نفر جمعیت دارد و مذهب ســاکنان آن شیعه و سنی است؛ آب و هوای
منطقه مرطوب و با بادهای شرجی همراه است.
دوره گرماي اين جزيره  8ماه و درجه حرارت فصول سال از  4درجه متغير است؛ به گونه اي كه
ميانگين درجه حرارت در زمستان  17درجه و در تابستان  32درجه سانتيگراد است.
اواخر پاييز باران هاي پاييزي كيفيت هوا را بهبود مي بخشد و زمستان جزيره كوتاه است.
مردم این شهر بیشتر به صیادی اشتغال دارند.
جزیره از دو بخش شرکتی و شهری تشکیل شده که عمده آن به بخش شرکتی اختصاص دارد.
خارك به دلیل موقعیت خوب و عمق مناسب برای نفتکش های غول پیکر و نزدیکی به مناطق
نفت خیز ،مناسب ترین مکان برای صدور و بارگیری نفت شناخته و در پایان سال  1344به بندرگاه
بزرگ صدور نفت ایران در جهان تبدیل شد.
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همزمان با احداث خطوط لوله و ایجاد مخازن ذخیره نفت در جزیره ،عملیات ســاخت وسایل
بارگیری و اسکله در حال اجرا بود تا بتوان نفت خام را به نفتکش های غول پیکر بارگیری کرد.
یکی از پایانه های نفتی که در این جزیره احداث شد ،اسکله تی و اسکله آذرپاد است.
در این اسکله ها همزمان  10نفتکش می توانند پهلو بگیرند و بارگیری شوند.
اسکله تی هزار و 830متر طول دارد و در پیشانی خود چهار کشتی و در پشت خود نیز دوکشتی
را جا می دهد؛ به گونه ای که کشتی های با طول  300متر نيز می توانند در آن به آسانی پهلوگیری
کنند.
اسکله آذرپاد با حدود  200متر طول در غرب جزیره قرار دارد که همزمان سه نفتکش سوپر تانکر
می توانند در آن پهلوگیری کنند.
ميدان هاي نفتي خارك
میدان نفتی دورود یک در سواحل جنوبی جزیره خارک قرار دارد و نفت با لوله هاي زيردريايي
از چاه های نفت این میدان به جزیره پمپاژ و آماده استحصال می شود.
میدان فروزان در 100كیلومتری جنوب غربی خارک ومیدان نفتی ابوذردر75کیلومتری غرب
جزیره خارک قرار دارد و در زمان جنگ تحمیلی تمام سکوهای آن منهدم شد.
میدان نفتی ســروش در جنوب غربی جزیره در  85کیلومتری جزیره واقع شده است و پیش از
انقالب اسالمی نیز فعال بود.
میدان نفتی اسفندیارنیز در  60کیلومتری جنوب غربی جزیره قرار دارد.
پایانه های صدور نفت در شرق و غرب جزیره به نامهای اسکله تی وآذرپاد و مخازن ذخیره نفت در
تاسیسات بهره برداری از سه سفره فالت قاره ،ابوذر ،دورود ،فروزان و مجتمع پتروشیمی خارک،
از تاسیسات صنعتی ایجاد شده در این منطقه اند.
خارک ،این در یتیم خلیج فارس ،بر فراز ســفره زیرزمینی غنی از نفت و گاز قرار دارد واز سال
 1336با سرمایه گذاری شــرکت های چند ملیتی ،تاسیســات صدور نفت و بهره برداری در این
منطقه ایجاد شده است.
خارک به دلیل همین اهمیت و موقعیت ویژه اقتصادی در دوران دفاع مقدس مورد توجه دشمن
قرار گرفت؛ به گونه ای که در طول  2888روز جنگ ،بیش از دو هزار و  800بار مورد حمله جنگنده
های عراقی قرار گرفت.
بر اثر حمله های پیاپی جنگنده های عراقی به مخازن ذخیره نفت ،تاسیسات بندری و بارگیری
اسکله های شرقی و غربی ،تاسیسات آب و برق ،خطوط لوله ،منازل و مکانهای عمومی خسارتهای
فراوان وارد آمد و درمجموع بیش از  85درصد از امکانات شرکتی و شهری دچار آسیب شد.
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فصل دوم

ریشه های تاریخی به  8سال جنگ ايران و عراق
 31شهریور  1359ارتش بعث عراق از زمین ،هوا و دریا تهاجم سراسری و همه جانبه خود را به
ایران آغاز کرد تا مهمترین بحران و حادثه پس از پیروزی انقالب اسالمی رقم بخورد.
مطالعه و بررسي علل ،ریشهها و زمینههای تجاوز و اهداف و روند پایان جنگ ،برای آیند ه تاریخ،
اهمیت فراوان دارد ،يكي از مهمترين داليل آغاز جنگ تحميلي ریشه در تاريخ دارد.
ريشه هاي تاريخي جنگ تحميلي
سرزمینی که امروز عراق نامیده میشود ،در سال  539قبل از میالد ،توسط کوروش کبیر فتح و تا
سال  638میالدی ( 16هجری قمری) به مدت  11قرن بخشي از امپراتوری ایران محسوب میشد.
در دوران ساسانیان ،تیسفون که هم اکنون در جنوب بغداد قرار دارد ،پایتخت ایران بود.
با تشکیل حکومت اسالمی در مدینه وپس از رحلت حضرت رسول اكرم (ص) خلفای اول و دوم
به منظور گسترش اسالم ،اقدام به فتح سرزمینهای جدیدکردند و سپاه اسالم به فرماندهی سعد
ابن ابی وقاص با فتح نهاوند به حکومت ساسانیان پایان داد و سرزمین کنونی عراق که جزء قلمرو
ایران بود ،به دست سپاهیان اسالم افتاد.
در آغاز قرن چهاردهم میالدی و تسلط عثمانیان بر آسیای صغیر ،بین النهرین (عراق کنونی)
مورد توجه خلفای عثمانی قرار گرفت.
در ایران نیز با به تخت پادشاهی نشستن شاه اســماعیل اول در سال  1502میالدی و تصرف
بغداد ( 914هجری) از ســوي او مرزهای ایران و عثمانی بیش از  500سال مورد منازعه دو طرف
قرار داشت.

7

خارك  ،جنگ  ،مقاومت
معاهده ها و قراردادها
از سال  1555تا  1975میالدی طی  420سال ،حدود  18عهدنامه بین ایران و عثمانی به امضا
رسید و هر بار با توسعه طلبی عثمانیها و دامن زدن به اختالف هاي مذهبی(شیعی بودن ایرانیان
و سنی بودن عثمانیها) عهدنامهها نقض میشد.
از قرن  19به بعد با دخالت دولتهای روس و انگلیس در تنظیم عهدنامهها همیشه منافع ایران
نادیده گرفته میشد و دولت عثمانی با کمک این دو کشور و با تهدید و جو سازی ،مفاد عهدنامه را
به ایران تحمیل میکردند.
قرارداد آماسیه ()1555
اولین پیمان صلحی است که بین ایران و عثمانی پس از جنگهای بیست ساله به امضا رسید.
به موجب این قرارداد ،ایالت های آذربایجان ،ارمنستان شرقی وگرجستان شرقی در اختیار ایران
وگرجستان غربی ،ارمنستان غربی و کشور عراق به دولت عثمانی واگذار شد.
قرارداد اول ارز روم ()1823
بد رفتاری مأموران عثمانی با زوار ایرانی عتبات عالیات که طبق معاهدات قبلی میبایســت از
طرف عثمانیها مورد احترام قرار گیرند ،عاملی شد تا عباس میرزا از جبهه شمال به خاک عثمانی
حمله و پس از تصرف «سلیمانیه» و «دیار بکر» تا بغداد پیشروی کند و آن شهر را به محاصر ه خود
در آورد.
دولت عثمانی که توانایی جنگ در جبهه اروپا و ایران را نداشــت ،تقاضای صلح کرد ،مذاکرات
صلح در شهر ارزروم «از شهرهای شرقی دولت عثمانی و در مجاورت مرز ایران» آغاز و به امضای
قرارداد اول ارز روم منجر شد.
قرارداد دوم ارز روم ( )1847
پس از قرارداد اول ارز روم اختالف هاي دو کشور دوباره باال گرفت ،در نتیجه ،دو دولت روس و
انگلیس برای حفظ منافع خود ترتیبی برای حل اختالف ها از طریق مذاکره به وجود آوردند.
در سال  1843كميســيوني مرکب از نمایندگان چهار دولت ایران ،عثمانی ،انگلیس و روسیه
در ارز روم تشکیل شــد که پس از چهار ســال مذاکر ه طوالنی ،قرارداد دوم ارز روم تهیه شد و به
تایید طرفین مذاکره کننده رســید .به موجب این قرارداد ،طرفین از کلیــه دعاوی ارضی خود
صرف نظرمي كنند و متعهد میشــوند که بی درنگ اعضاي هیئت و مهندســان را برای تعیین
مرزهای دو کشور انتخاب كنند.
نماینده ایران در این مذاکرات میرزا تقی خان امیر كبیر بود که با درایت ،صبوری و آینده نگری
شگرف ،مفاد قرار داد را چنان تنظیم کرد که حاکمیت مستمر ایران بر خرمشهر برای همیشه تاریخ
تأیید شود ،از اين رو میتوان او را فاتحي بزرگ لقب داد که توانست به تنهایی خرمشهر را فتح کند
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و در اين راه دول استعمارگر با تمام نیرنگهای خود مقهور این مرد بزرگ شدند.
قرارداد 1937
پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی ،کشورهای فاتح معاهد ه سور(10
اوت  ) 1920را براي تجزیه این امپراتوری تنظیم و متصرفات آن را تقسیم کردند.
به موجب این معاهده ،عراق سهم انگلیس شد و با پادشاهی «فیصل» پسر شریف حسین شکل
گرفت.
ایران زیر فشــار دولت انگلســتان که در آن زمان از عراق حمایت می کــرد و با وجود دعاوی و
اســتداللی که برای اثبات حقوق خود دراروندرود(بخشــی که مربوط به مرز ایران و عراق است)
داشت ،مجبور به امضای عهدنامه مرزی  1937شد.
لغو رسمی قرارداد 1937
بعد از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق ( )1958اختالف مرزی بین ایران و عراق عمیقتر
شد .دولت ایران به استناد ماده  5عهدنامه  1937و طی یادداشتهای متعددی منظور خود را به
دولت عراق اعالم کرد.
قطعنامه  348شورای امنیت
در پی لغو قرار داد  ،1937عراق از ایران به شورای امنیت شکایت کرد ،این شورا در  26و  3اسفند
 1352تشکیل جلسه داد و مقرر کرد که نماینده دبیرکل از مناطق مرزی که در آنجا درگیری رخ
داده و برخورد ایجاد شده ،بازدید و ظرف سه ماه ،گزارشی از چگونگی حوادث ،تسلیم دبیر کل کند.
سرانجام شورا به صدور قطعنامه  348در سال  1974مبادرت کرد.
عهدنامه 1975
در اجرای قطعنامه  348هیئتهای نمایندگی ایران و عراق از  21مرداد تا  6شهریور 1353به
مدت  17روز در استانبول با یکدیگر مالقات و مذاکره کردند.
در مارس همان سال (اسفند  )1353جلسه ساالنه سران اوپک در الجزیره تشکیل شد ،رئیس
جمهور وقت الجزایر که میزبان بود ،برای حل اختالف هاي ایران و عراق میانجی شد و رؤسای دو
کشور با آن موافقت کردند.
سرانجام دو نشست مذاکره طوالنی بین شاه ایران و صدام حســین که آن موقع معاون رئیس
جمهور عراق بود ،برگزارشد.
در آخرین نشست سران اوپک و در کمال شگفتی ،ناگهان رئیس جمهورالجزایر خطاب به سران
کشورهای شرکت کننده اعالم کرد :خوشوقتم به اطالع شما برسانم که روز گذشته یک توافق کلی
بین دو کشور برادر ،ایران و عراق برای پایان دادن به اختالف هاي آنها حاصل شد.
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پس از صدور اعالمیه مشترک در 6مارس 15( 1975اسفند )1353وزیران خارجه دو کشور در
چند نشست در باره حل همه مسائل مورد اختالف توافق کردند و نتیجه آن امضای «عهدنامه مرزی
 »1975با سه پروتکل ضمیمه و یک الحاقیه بود .عهدنامه  1975دارای چهار پروتکل تکمیلی است
که در  26دسامبر در بغداد به امضاي طرفین رسید.
توافق هاي بیانیه الجزایر
 طرفین ،مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل اسالمبول  1913و صورت جلسات 1914تعیین میکنند.
 دو کشور مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین میکنند. طرفین متعهد میشوند که در مرزهای خود کنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع هرگونه رخنهو نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد ،اعمال کنند.
 مقررات فوق ،عوامل تجزیه ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده ،در نتیجه نقض هر یک از مفادفوق با روحیه توافق الجزایر مغایر است.
قرارداد  1975و پروتکلهای منضم به آن که همه راههای حل اختالف را پیش بینی میکرد ،با
جامعیت و صراحت طرفین به امضا رسید ،تکرار مفاهیمی چون «قطعی»« ،دائم»« ،تغییرناپذیر»
و «غیر قابل نقض» عدهای را به این باور وا داشت که دوران اختالف ها وتیرگیهای روابط ایران و
عراق به سر آمده است ،اما عمر این قرارداد با وجودجامعیت ،کوتاهتر از ديگر قراردادها بود و صدام
حسین با کمال غرور در  26شهريور  1359درشورای فرماندهی عراق اقدام به لغو آن کرد.
طبق بند  2قرارداد  ،1975مرز آبی اروند بر اساس خط تالوگ تعیین و موضوع به نفع ایران حل
شد.
این مسئله ،پیروزی بزرگی برای ایران و شکســتی تلخ برای عراق محسوبشد؛ موضوعی که
همواره صدام را رنج میداد و از اين رو مترصد فرصتی بود تا با اقدامي نظامی خود را از حقارت ناشی
از امضاي قرارداد ،برهاند.
اوکه با افکاری بلند پروازانه ،داعی ه رهبری اعراب پس از جمال عبدالناصر را در سر میپروراند ،با
سقوط رژیم پهلوی و حتی پيش از آن ،زمینه را برای کسب حیثیت از دست رفته خود فراهم دید.
صدام پس از قبضه قدرت و تکیه زدن بر کرســی ریاســت جمهوری با خرید تجهیزات فراوان
نظامی به سرعت ارتش عراق را گسترش داد تا به زعم خود از فرصت تاریخی به وجود آمده نهایت
استفاده را ببرد.
به هم خوردن موازن ه قوا در منطقه و اوضاع سیاسی و نظامی ایران در داخل و در سطح بین الملل
از ســال  1357تا آغاز جنگ تحمیلی به گونهای رقم خورد که انگيزههاي الزم را در اختیار حاکم
مستبد عراقگذاشت تا با راه اندازی جنگ ،عالوه بر دستیابی به اهداف خود ،ایران را نیز به جنگ
طلبی و شروع کننده جنگ متهم کند.
ساختار سیاسی نوپای کشــور پس از انقالب ،نداشــتن تجربه دولت مردان به ویژه در سطح
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نگاهي به  8سال جنگ ايران و عراق
بین الملل و از همه مهمتر ،اختالف بین گروههای سیاســی ،همه در اوج قرار داشت ،در کنار این
مشکالت ،از هم پاشیدگی ارتش به عنوان یگانه نیروی منظم و محافظ کشور را نباید از نظر دور نگاه
داشت .ارتش ایران پس از انقالب ،به دالیلی که از حوصله این نوشتار خارج است ،به چنان روزی
دچار میشود که سفارت آمریکا در گزارش روزان ه خود عنوان میکند« :در حال حاضر ارتش ایران
بیشتر یک مفهوم ذهنی اســت تا یک واقعیت خارجی و در حال حاضر قادر نیست یک عملیات
منسجم نظامی را برای دفاع از کشور رهبری کند».
صدام با چراغ سبز شرق و غرب به خود جرأت داد تا با به راه انداختن جنگی فرا گیر ،فراتر از آرزوی
خود یعنی تسلط بر اروند ،به فکر انضمام استان خوزســتان و حتی ساقط کردن نظام جمهوری
اسالمی ایران يا تجزیه آن برآید و به اين اميد در  31شهريور  59خاك مقدس ايران را مورد هجوم و
جانبه ملت
تاخت و تاز ارتش تا بن دندان مسلح خود قرار داد ،رويايي كه خيلي زود با مقاومت همه 
غيور ايران اسالمي به كابوسي دهشتناك براي صدام و حاميانش تبديل شد.
ارتش بعث عراق اوایل بعد از ظهر دوشنبه 31شهریور  1359حمله سراسری خود به خاک ایران
را آغاز کرد.
نیروی زمینی عراق با پشتیبانی بمباران های هوایی و در تهاجمی غافلگیرانه ،پنج استان مرزی
ایران را درگیر و در دو ماه نخست جنگ ،بیش از  15هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را اشغال کرد.
در این جنگ نابرابر ،عراق افزون بر نبردهای گسترده زمینی و بمباران های هوایی ،از موشک های
زمین به زمین برای حمله به مردم غیرنظامی و نیز سالح های شیمیایی استفاده و جنگ را با حمله
به نفتکش ها و پایانه های نفتی در خلیج فارس گسترش داد.
حمله های بی رحمانه عراق به مناطق مسکونی و غیرنظامی و استفاده از سالح های شیمیایی،
خسارت های فراوان به بار آورد.
ایران البته با ابداع شــیوه های نوین جنگ ،همچنین با حمایت بــی دریغ مردم با اجرای 100
عملیات بزرگ و متوس��ط ،س��رانجام نیروهای متجاوز عراقی را از خاک خود بیرون راند و مانع
دستیابی عراق به مقاصد و اهداف خود شد.
در  27تیر  1367جمهوری اسالمی ایران قطعنامه  598سازمان ملل را پذیرفت و جنگ تحمیلی
رو به پایان نهاد ،اما دیری نپایید که رژیم بعثی عراق جنــگ دیگری را آغاز کرد که حدود یک ماه
طول کشید و به شکست مجدد نظامی و سیاسی آن کشور و منافقان انجامید(عملیات مرصاد).
ســرانجام عراق در  29مرداد  1367قطعنامه  598را پذیرفت و با نظارت ســازمان ملل متحد
آتشبس بین ایران و عراق برقرار شــد و به این ترتیب جنگ ،یک ماه پیش از هشــتمین سالروز
خودپایان یافت.
این جنگ خونین جان صدها هزار نفر از مردم ایران و عراق را گرفت ،هزاران خانه و کاشــانه را
ویران و صدها میلیارد دالر خسارت به دو کشور وارد کرد و یک دهه تحوالت سیاسی خاورمیانه را
تحت تاثیر قرار داد.
صدام حسین که هیچ دســتاوردی از این جنگ نداشت ،پس از گذشت دو سال از آتش بس ،در
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ششمین نامه رسمی خود به رئیس جمهوری ایران ،دوباره معاهده مرزی  1975الجزایر را به عنوان
مبنای مذاکرات دو کشور پذیرفت؛ عهدنامه ای که خود او آن را در آستانه جنگ بی اعتبار خوانده
و در برابر دوربین های خبرنگاران پاره کرده بود!
جنگ ایران و عراق ،یکی از شدیدترین منازعات پس از جنگ جهانی دوم به شمار می آید که تاثیر
عمده ای بر ثبات منطقه ،شاهراه نفتی غرب و دیگر منافع ابرقدرت ها داشته است.
از دهه  1960به بعد ،ایران و عراق در برخی زمینه ها از جملــه حمایت متقابل از حرکت های
براندازانه مخالفان یکدیگر و کشمکش های منطقه ای مشــکالت جدی داشته اند؛ از جمله آنها
منازعه درباره اســتفاده از آبراه حیاتی اروندرود که از دوره امپراطوری عثمانی منشــا اختالف و
کشمکش های منطقه ای دو کشور بوده است.
یکی از اهداف مهم صدام ،کســب جایگاه برتر در خلیج فارس و جوامع عربی بود که سال های
متمادی آن را دنبال می کرد؛ از این رو نفوذ در ایران ،بخشی از دغدغه های صدام برای کسب وجهه
میان اعراب و مهم ترین عامل در تبدیل عراق به قدرت نظامی برتر خلیج فارس به شمار می آمد.
در واقع جنگ لفظی بغداد درباره مسائل ارضی مندرج در قرارداد الجزایر ،شماری از ناظران را بر
آن داشت که اصالح مفاد ارضی این قرارداد را انگیزه اصلی عراق برای آغاز جنگ بدانند.
الزام عراق به چشم پوشی از کنترل کامل آبراه اروندرود در قرارداد الجزایر ،تحقیر بزرگی برای
حکومت بغداد و دیگر کشورهای عرب محسوب می شــد و نماد تسلیم اعراب دربرابر همسایه ای
قوی تر یعنی ایران بود.
از طرفی ماهیت مردمی انقالب ایران برای برخی حکومت هــای حوزه خلیج فارس یک زنگ
خطر به شمار می آمد.
عراق از قدرت نظامی و مردمی ایران و توان بالقوه آن برداشــتی نادرست داشت و آن را ضعیف
می پنداشت و این موضوع ،نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری صدام برای حمله به ایران داشت.
عراق از همان اعتماد به نفس نظامی بیش از حدی رنج می برد که بسیاری از کشورهای در آستانه
جنگ در طول تاریخ به آن دچار بودند .اين كشور جنگ با ایران را فرصتی مناسب برای از بین بردن
یک تهدید جدی و درعین حال پیشبرد اهداف بلندمدت خود می دانست.
بعثی ها برای به زانو درآوردن ایران ،پاالیشــگاه ها ،لوله های انتقال نفــت و مخزن و انبارهای
فرآورده های نفتی را بمباران می کردند تا کشور با بحران سوخت رو به رو شود.
در هشت ســال دوران دفاع مقدس ،صنعت نفت ،افزون بر تامین بودجه کشور ،سوخت ادوات
نظامی را در حالی تامین می کرد که این مجتمع ها بمباران می شد.
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فصل سوم
(سال )1359

صداي پاي جنگ در جزیره
آن روزها شنيدن هر صداي غيرعادي توجه همه ساكنان جزيره را به شدت به خود جلب مي كرد.
شیخ نشین های حاشیه جنوبی ،تصویر تلويزیونی صدام حسین را پخش می کردند که قرارداد
صلح الجزیره را بی شرمانه پاره می کرد.
صداي پاي جنگ شنيده مي شد و مســئوالن خارک ،نگران سیستم دفاعی جزیره و مسئوالن
وزارت نفت در تهران و مناطق نفت خیز نگران صدور نفت بودند و مبادی و اسکله ها و تاسیسات به
حال آماده باش درآمدند.
آنچه در این فصل می خوانید ،عین یادداشت های روزهای حمله به خارک و تاسیسات نفتی و
نفتکش هاست که در شرایط بحرانی آن زمان و بدون ویرایش یادداشت شده اند.
وضعيت قرمز
59/6/31
صداي تيراندازي از جنوب غربي جزيره به گوش مي رســيد .آقاي حق شناس از اسكله آذرپاد
اطالع داد كه دو فروند هواپيماي جت به طرف جزيره مي آيد.
پس از اطالع اين موضوع به اتاق جنگ ،معلوم شد كه اين هواپيماها خودي بوده اند؛ با اين حال
آقاي رئيسي ،رئيس منطقه ،دستور داد كه اسكله شماره يك را فوري ببندند و كشتي را باز كنند.
ناخدايان ارشد كشتي نيز دستور دادند تمام كشتي هايي كه در لنگرگاه هستند ،بايد به ده مايلي
خارك بروند.
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ســاعت  17و  45دقيقه با بارگيري نفت مازوت اسكله يك ،كشتي متوقف و در ساعت  19و 30
دقيقه از اسكله جداشد؛ تصميم برآن شده بود كه بعد از رفتن كشتي دو ناخدا به اتاق كنترل مركزي
رفته و در آنجا به حال آماده باش درآيند.
به نگهباني زنجير اسكله نيز اعالم شد كه بيشتر چراغ ها خاموش شود و مینی بوس هايي هم كه
روي اسكله تردد مي كردند ،ملزم به رعايت اين موضوع شدند.
حتي مقرر شده بود كه مخازن و اسكله هاي شرقي و غربي نيز از قانون خاموشي پيروي كنند.
آقاي بردستاني از اسكله هاي  9و  10خبرداد كه روشنايي ناشي از تيراندازي و جنگ هاي هوايي
در بوشهر ديده مي شودكه اين موضوع به اتاق جنگ اطالع داده شد.
آقاي ريحاني از ژاندارمري خبرداد اتوبوســهايي كه به طرف ساحل آذرپاد مي روند ،بايد چراغ
هاي خود را خاموش كنند و مسافران پياده به طرف ساحل آذرپاد بروند.
حتي مقرر شد يدك كش هايي كه در بيرون اسكله شرقي هستند ،چراغ هاي مربوط به لنگر خود
را خاموش كنند؛ البته مشــعل هاي نفتي هم از اين قاعده مستثني نماند ودر تماس با اهواز اعالم
شد كه مشعل ها هم بايد خاموش شود.
59/7/1
آقاي ناصري هشــدار داد احتمال حمله هوايي وجود دارد .ساعت  7و  14دقيقه آقاي حسيني
اعالم كرد كه چراغ هواپيماها ديده مي شود و اين موضوع بي درنگ به اتاق عمليات اعالم شد.
آقاي قويدل از پايگاه عمليات دريايي اعالم كرد كه هواپيماهاي دشمن بر فراز خارك قرار دارند.
ساعت  19و  14دقيقه آقاي حسيني اعالم كرد كه چراغ هواپيماها ديده مي شود؛ اين موضوع
نيز به اتاق عمليات اعالم شد.
آقاي قويدل از پايگاه عمليات دريايي اعالم كرد كه هواپيماهاي دشمن بر فراز خارك قرار دارند.
ساعت  19و  44دقيقه ناگهان همه تاسيسات نفتي خارك در خاموشي فرو رفت و انجمن اسالمي
اين منطقه مامور شد همه بلدوزرها ،خاكبردارها و تراكتورها در محل مورد نظر اداره بارگيري نفت
براي خاموش كردن آتش به حال آماده باش در آيندكه آقاي لشكري با اين موضوع مخالفت كرد.
59/7/2
 ...و ناگهان صداي تيراندازي شنيده شد .برابراطالع عمليات سپاه ،احتمال حمله هوايي 100
درصد شد.
ساعت  15و  25دقيقه بدون اعالم وضعيت قرمز در اتاق جنگ ،ناگهان خارك بمباران شد.
مخازن  11و  12خط لوله نزديك بهره برداري مورد هدف قرارگرفت؛ به گونه اي كه مخزن 11
پس از اصابت راكت منفجر و به طور كامل منهدم شد.
مخزن شماره  12نيز پس از چند روز آتش سوزي خاموش شد.
به لوله هاي ورودي و خروجي مخازن نيزآسيب هايي وارد و به مردم و مسئوالن خارك اعالم شد
كه براي جلوگيري از ريزش نفت به دريا بكوشند.
14
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به دستور آقاي سروشي ساعت  17و  5دقيقه شيرهاي چاه ها بسته شد و چهار فروند هواپيماي
دشمن روي جزيره خارك با رگبار پدافند رو به رو شدند.
آقاي مهندس ضيغمي اعالم كرد كه يك فروند هواپيماي دشــمن مــورد حمله قرار گرفته و
نزديكي امامزاده ميرمحمد سقوط كرده است.
59/7/2
ساعت  15و  50دقيقه دستور حركت به ســوي مخازن از فالت قاره صادر شد .ساعت  15و 55
دقيقه اعالم شد که تمام لوله هاي ورودی به خارك از كنترل آغاجاري بسته شود.
ساعت  18و  30دقيقه عمليات به خوبي پيش مي رفت و شيرهاي نفت آذرپاد پس از بررسي هاي
دقيق به دستور رئیس عملیات بسته شد.
اولین تلفنگرام
به :معاون سرپرست مناطق نفت خيز(عمليات)
از :سيد حسين سادات ستاد مستقر در وزارت نفت
متن تلفنگرام نيروي دريايي به ستاد مشترك تكرار مي شود
از :نيروي دريايي مركز فرماندهي
به :ستاد مشترك مركز فرماندهي
برابر اعالم بنادركشتيراني ،كشتي آريا رضوان به خارك اعزام شده و در ساعت  4كمك به خارك
خواهد رسيد .از شيالت  5فروند گيان شناور فرستاده شده و تعدادي موتورو لنج از بوشهر به خارك
اعزام شده است .آتش يك مخزن مهار شده و بقيه قسمت ها در محاصره هستند.
گوينده :بهمن سروشي
گيرنده :صادق گودرزي
ساعت  20:44ناخدا افضلي
آقاي شهني اطالع داد نفتي كه از مخازن به طرف پايين از جمله پمپ بنزين سرازير شده ،قسمت
به قسمت در حال آتش گرفتن است.
اين موضوع را آقاي ناصري پيگيري كرد و به آقاي ضيغمي گفته شــد كه افراد را براي خاموش
كردن و مهار آتش بسيج كنند.
آقاي شهني اطالع داد در پشت منازل آذرپاد ،آتش هاي كوچكي ديده مي شود ،زيرا نفت به آن
منطقه سرازير شده است.
ساعت  23آقاي ساالري گفت كه شعله ها خاموش شده است.
دومین تلفنگرام
ساعت  22و  34دقيقه تلفنگرامي به اين شرح دريافت شد:

15

خارك  ،جنگ  ،مقاومت
از :سيد حسن سادات ستاد مستقر در اهواز
به :معاون رئيس عمليات ستاد مستقر در اهواز
از :اهواز به خارك ،آقاي ناصري مستقر در اتاق كنترل جهت اطالع به آي پك و كمكو
الزم است تمام نیازهای شركت ملي نفت خارك از قبيل فوم و ساير لوازم آتش نشاني را تامين
کنید.
59/7/3
عمليات خاموش كردن آتش نزديكي اسكله خدمات دريايي به پايان رسيد.
يك فروند ميگ عراقي درسمت اسكله سقوط كرد و يازده فروند هواپيماي دشمن از سمت آبادان
به سمت خارك به پرواز درآمد.
آقاي جعفري اطالع داد شيئي شــعله ور را ديده ويك فروند هواپيماي دشمن مورد هدف واقع
شده است.
در قســمت باالي مخزن ،حدود دو متر پارگي ايجاد شده ،ضمن آنكه از پايگاه اطالع دادند يك
بمب عمل نكرده است ،كسي به آن دست نزند.
59/7/4
ساعت  13و 40دقيقه آقاي كريمي از ستاد اطالع داد شــيئي روي يكي از چاه ها افتاده و چاه
آتش گرفته است.
اسكله تي براي نصب توپ هاي ضد هوايي در اختيار فرماندهي نظامي خارك قرار گرفت.
ساعت  18و  30دقيقه برابر اطالع آقاي قويدل ،اســكله تي براي نصب توپ هاي ضدهوايي در
اختيار فرماندهي نظامي خارك قرار گرفت.
آقاي قراچه از كنترل گچساران اطالع داد كه چند فروند ميگ دشمن به طرف خارك در پرواز
هستند.
آقاي حســيني از عمليات اطالع داد كه يك فروند ناوچه خودي در بيست مايلي شمال جزيره
مورد هدف دشمن قرار گرفته است.
پس از محاصره و كنترل آتش ،عمليات خاموش كردن مخازن آغاز شد.
آقاي ساالري اعالم كرد هرچه شيلنگ آتش نشاني در اداره وجود دارد ،فوري به مخازن فرستاده
شود.
ساعت  14و  45دقيقه نيز آقاي حسيني اعالم كرد مخزن شماره  12كه در حال سوختن بوده،
شعله ور شده است.
آقاي ضيغمي اطالع داد يك فروند سوخو عراقي ،نزدیک چاه ها سقوط كرده كه يدك كش هاي
بهزاد و برومند براي كمك اعالم آمادگي كردند.
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يكي از همكاران فالت قاره نيز اعالم كرد ميگ عراقي در نزديكي چاه سقوط كرده است .آقاي
صالح منش از سپاه اطالع داد كه  7فروند ميگ عراقي به طرف خارك در پروازند.
از كنترل گچساران خبر رسيد كه چند هواپيماي عراقي از اين منطقه رد شدند .در همين حال از
كنترل آغاجاري نيز خبر رسيد كه دو فروند جت عراقي به طرف خارك در پروازند.
59/7/5
ساعت  16و 20دقيقه سه فروند هواپيماي دشمن در منطقه مارون ديده شد .برابر اطالع سپاه
پاسداران ،يك فروند هواپيماي دشمن بر فراز منطقه ديده شده است.
59/7/6
آقاي حسيني اطالع داد هواپيماهاي دشمن به سمت جنوب در پروازند.
برابر اطالع آقاي حبيبي از ســپاه ،هواپيماهاي دشمن سطحي هســتند و احتمال خطر 100
درصد است.
59/7/7
ساعت  22آقاي عشايري از سپاه خبر داد كه اواخرشب ،برنامه وسيعي از سوي دشمن براي درهم
كوبيدن تاسيسات نفتي تدارك ديده شده است.
از اتاق جنگ نيز خبر رسيد كه ســه فروند هواپيماي دشــمن به طرف خارك مي آيد .صداي
انفجارهاي پياپي به گوش مي رسيد و اتاق فرمان نيز به شدت تكان مي خورد.
59/7/8
پس از آنكه از سپاه پاسداران خبر رســيد كه احتمال حمله  100درصد است ،نفت ارسالي به
خارك قطع و پس از دقايقي گوره بمباران شد.
گوره ،منطقه تلمبه خانه نفت خام به سمت خارک است.
59/7/9
ساعت  9و 35دقيقه از آغاجاري اطالع رسيد كه هواپيماهاي دشمن به طرف خارك در پروازند.
ساعت  12و 50دقيقه اطالعيه اي از اتاق جنگ دريافت شد كه متن آن به اين شرح است:
از :بوشهر به كليه يگان ها .آگهي به خرمشهر -خارك –ناوكيت هفتم.
برابر اطــاع نهاجا و طبــق اطالع رســيده در روزهاي جاري ،دشــمن حمله هوايي
گسترده اي به منابع حياتي و تاسيسات نفتي ايران خواهد کرد .دستور فرماييد اقدامات
الزم معمول گردد.
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آقاي حبيبي از سپاه خبر داد كه چند فروند هواپيما از گناوه به طرف خارك مي آيند ،همچنين
يك فروند هواپيماي دشمن از بوشهر به طرف خارك مي آيد.
59/7/10
ســاعت  18و  55دقيقه يك فروند هواپيما به طرف خارك در پرواز اســت و برابر اطالع آقاي
سليماني از سپاه ،چهار فروند هواپيما از بوشهر به طرف خارك مي آيد.
آقاي حبيبي از سپاه گفت كه يك فروند هواپيما به طرف خارك مي آيد.
59/7/11
ســاعت  12و  50دقيقه يك فروند هواپيما در منطقه گوره ديده شــد؛ ســه فروند هواپيما از
گچساران ،يك فروند از گناوه ،يك فروند از آبادان به سمت گوره و  6فروند از بوشهر به سمت خارك
در پروازند.
59/7/13
از گوره اطالع رسيد كه در فضاي اطراف گناوه ،درگيري هوايي ايجاد شده است.
حبيبي از سپاه خبر داد كه يك فروند هواپيماي دشمن بر فراز خارك در پرواز است؛ درهمين
حال از اتاق جنگ نيز خبر رسيد كه هواپيماهاي دشمن در 22مايلي ديده شده اند.
59/7/14
ساعت  10و  50د قيقه يك فروند هواپيماي عراقي در آبادان منهدم شده و در آغاجاري سقوط
كرده است.
ستوان صالح منش از پدافند هشدار داد كه خطر حمله هوايي وجود دارد؛ از اتاق جنگ نيز خبر
رسيد كه هواپيماهاي دشمن از سمت بوشهر ديده شده اند.
59/7/15
آقاي صالحی منش از عمليات اعالم كرد كه خطر حمله هوايي وجود دارد.
وي همچنين اعالم كرد كه يك هواپيما از ســمت گوره و يك هواپيما از سمت خارگو به خارك
در پرواز است.
سپاه پاسداران نيز اعالم كرد كه چند فروند هواپيما به طرف خارك مي آيند.
آقاي اسري اعالم كرد كه هواپيماهاي دشمن بر فراز آسمان خارك در پروازند.
آقاي حبيبي از سپاه همچنين خبر داد كه يك هواپيما در  16مايلي است و به خارك حمله اي
گسترده خواهد شد.
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59/7/17
ساعت  11و  9دقيقه از كنترل گچساران خبردادند كه دو هواپيما بين گوره و گچساران در پرواز
است.
59/7/18
با اعالم وضعيت قرمز ،مخازن  14و  15و خطوط لوله مخازن به اسكله تي مورد هدف واقع و دچار
آتش سوزي شد.
ساعت  23و  55دقيقه به اتاق جنگ اعالم شد كه به دليل خطر آتش سوزي در اداره برق ،شركت
نفت چاره اي براي برق رادارها بينديشد.
در اين روز لين هاي  36اینچ نفت سنگين 26 ،اینچ نفت ديزل هر دو لوله 48 ،اینچ نفت سنگين
هر دو لوله و  48اینچ نفت سبك و  16اینچ آتش نشــاني ترميم شد ،همچنين شيرهاي رابط بين
مخازن باال و پايين نفت كوره آسيب ديد.
59/7/19
ساعت  23و  5دقيقه آقاي مشكالني خبر داد كه مقابل مخزن  15و شير  502لوله ها آتش گرفته
و ساعت  4و  30د قيقه آقاي اينالو خبرداد كه آتش خاموش شده است.
ســاعت  3و  20دقيقه آقاي ضيغمي اطالع داد كه شيئي نوراني باالي اتاق كنترل سقوط كرده
است.
آتش پشت كارخانه برق براي مدتي خاموش ،اما دوباره روشن و خاموش شد.
پشت انبارهاي فالت قاره آتش ديده مي شد .رو به روي مخزن شماره  8نزديك لوله هاي سوخته
شده ،آتش سوزي شده است.
آقاي لشكري گفت :به آقاي سعيدزاده بگوييد وضع خطرناك است ،اگر صالح مي دانيد به اداره
برگرديد كه آقاي سعيدزاده در پاسخ گفت :همين كار را مي كنم.
از كنترل گچساران خبر رسيد كه يك فروند هواپيما به طرف خارك مي آيد.
آقاي سعيدزاده گفت كه  4تا  5فروند هواپيما درآسمان بوشهر مي بيند.
آقاي افضل گفت كه پشت نیروگاه برق دوباره آتش گرفته است.
با اينكه اين آتش خاموش شد ،اما احتمال آتش گرفتن دوباره آن وجود داشت مگر اينكه آن را
خنك مي كردند.
آقاي سعيدزاده گفت :مجبوريم نيروهايمان را براي مواقع ضروري ذخيره كنيم و فعال نميتوانيم
نيروهايمان را صرف خنك كردن آتش پشــت نیروگاه كنيم؛ از مركز ســوال شود آيا جايي آتش
گرفته كه مركز اطالع داد همان لوله هاي پشت اداره برق آتش گرفته است ،اما چون در وضعيت
قرمز هستيم ،نميتوانيم كاري انجام دهيم .آتش پشت اداره برق در يك حوضچه روی داده است
و خطرناك نيست.
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فتاحي از بخش صادرات اطالع داد كه لوله پشت اداره برق مشتعل شده است.
از عمليات هوايي اطالع داده شد كه چهار فروند هواپيماي  130براي كمك به خارك مي آيند.
59/7/20
آقاي سعيدزاده اطالع داد اولين لوله سمت راست به طرف منيفلد آتش گرفته و افراد مشغول
خاموش كردن آن هستند.
پشت تصفيه آب شــعله ور شد؛ آتش ســوزي مقابل قرنطينه خاموش ،اما در مقابل دره مقابل
مخزن  8آتش شعله ور شده است.
به دســتور آقاي ناصري به آقاي پناهي در تصفيه آب تاكيد شد كه به هيچ وجه آب خوردن به
منازل ندهيد ،زيرا آب براي آتش نشاني الزم است.
59/7/21
از راديوآغاجاري به پااليشگاه ماهشهر گزارش رسيد كه چتربازهاي دشمن پشت مارون پياده
شده اند.
اين موضوع به آقاي ضيغمي دراتاق جنگ نيز اطالع داده شد.
59/7/22
آقاي محمود معبدي از اسكله تي گزارش داد كه براي نصب تيربارهاي مستقر در سه راهي اسكله
الزم است تلفن  31را قطع كنند كه البته با اين كار موافقت شد.
با اعالم وضعيت قرمز به جزيره خارك حمله شد.
يكي از هواپيماهاي دشمن به وسيله پدافند و دوتاي ديگر در جنگ هوايي به وسيله هواپيماهاي
اف  14خودي مورد اصابت قرار گرفتند.
آقاي غفوري از ستاد هماهنگي دســتور داد كه هرگونه قطعات و اجزاي ميگ هاي دشمن كه
سرنگون مي شود و در خشكي مي افتد ،بايد پس از جمع آوري به اتاق كنترل تحويل داده شود.
در اين روز تلفنگرامي به اين شر ح دريافت شد:
از :نيروي دريايي رزمي 421
به :ناوگان عمليات .ايستگاه بندر امام خميني .خارك عمليات .اداره بندر بوشهرآگهي به نداجا.
پست فرماندهي
دستور فرماييد با هماهنگي با اداره بندر و كشــتيراني منطقه مر بوطه ،ترتيبي اتخاذ گردد كه
در طول مدت شبانه روز ،يگان هاي شناور آتش نشاني و نيز ســاير امكانات بندر آمادگي كامل و
لحظهاي براي كمك به يگان هاي دريا جهت اطفاي حريق را داشته باشند.
فرستنده :ناوبان دوم  :ميري
گيرنده :گماري
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59/7/24
بمباران زير رادار سبب سوراخ شدن و تغيير شكل لوله 52اینچ خطوط لوله يك ،دو و چهار30
اینچ شد.
59/7/25
آقاي باجولي اطالع داد كه شيئي سفيدرنگ در باالي مخازن به طرف گناوه حركت مي كند.
آقاي مشگالني و تعدادي ديگر اطالع دادند كه چيزهاي سفيد نخ مانندي ديده شده كه به سمت
زمين آمده و مقداري از آن پشت كارخانه برق ريخته است.
به آقاي مشگالني گفته شد كه به آنها نزديك نشود.
مراتب به اتاق جنگ اعالم شد.
به نگهباني مخازن نیز اطالع داده شد كه هواپيمايي از آبادان به سوي بوشهر در حركت است.
59/7/26
ناخداي يدك كش برومند اطالع داد كه حوالي قرنطينه ،شعله كوچك آتش زبانه مي كشد.
59/8/1
از راديوآغاجاري شنيده شد كه ميگ هاي دشمن خط لوله پشت يونيت  5را بمباران کرده اند.
59/8/5
از راديو شنيده شد كه ميگ عراقي به طرف گچساران در حركت است.
59/8/6
راديو اعالم كرد كه يك ميگ عراقي اطراف گوره مشاهده شده است.
59/8/7
آقاي سيد حسيني از آتش نشاني اطالع داد كه هواپيمايي از باالي مخازن در حال عبور است كه
اين موضوع به اتاق جنگ اطالع داده شد.
59/8/9
ساعت  10و  20دقيقه آقايان تندگويان ،وزير نفت و عباس روح نواز ،مهندس بوشهري ،مهندس
سيد محسن يحيوي ،از همراهان درجاده ماهشهرواقع در  5كيلومتري آبادان به اسارت نيروهاي
بعثي عراق درآمدند.آقاي خياطين از عمليات خبرداد كه احتمال درگيري دريايي وجود دارد؛ از
اين رو آتش نشاني به حال آماده باش درآمد.
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59/8/16
خط لوله انتقال نفت از منيفلد مخازن تا منيفلد مجاور باشگاه ملوانان سوخته و منهدم شد ،ضمن
آنكه هر دومخازن گازوييل دراسكله فالت قاره مورد هدف واقع شدند.
در اين روز همچنين پنج فروند هواپيماي عراقی مورد هدف واقع و سرنگون شد.
59/9/10
مخزن شماره  2فالت قاره به طوركامل سوخت و محوطه مخازن شركت نفت بين مخازن شماره
 19و  29مورد هدف واقع و موجب سوراخ شدن مخزن شماره  19شد.
59/9/11
مهمانسرای هریس (هريس كمپ) مورد اصابت بمب قرارگرفت .به دنبال اين حمله ساعت 2
و 30دقيقه بامداد ،نفت سبك و نفت سنگين ورودي به خارك قطع شد.
59/11/5
اسكله تي واقع در جزيره خارك بمباران شد .خط لوله «ميترروم» اسكله تي پشت آب شيرين
هدف قرار گرفت.
59/12/15
پشت مخازن جديد و غرب مخزن  35مورد هدف قرارگرفت كه خسارتي در پي نداشت.
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آتش زير خاكستر

فصل چهارم
(سال )1360
آتش زير خاكستر

سال  1360كمترين حمالت به خارك صورت گرفت و ميتوان گفت ساكنان اين جزيره نفتي
در مقايسه با سال پيش و سال هاي بعد  ،آرام ترين روزهاي دوران دفاع مقدس را تجربه كردند.
60/4/12
ناوميالنيان غرق شد.
60/7/8
گوره بمباران شد .ساعت  13و  8دقيقه از كنترل گچساران خبر رسيد به دليل بمباران تاسيسات
گوره ،نفت سنگين و سبك ارسالي به طرف خارك قطع شده است.
60/8/10
بين اسكله تي پهلوگاه شماره  6و اسكله خدمات دريايي بمباران شد و خسارتي درپي نداشت.
60/8/25
خارك مورد حمله قرار گرفت.
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فصل پنجم
(سال )1361

اوج حمله به تاسيسات نفتي
61/2/9
ساعت  15و  25دقيقه روبه روي اداره كاال بمباران و بارگيري نفت متوقف شد.
61/2/11
غرب گاراژ شركت نفت در نزديكي مخازن گازوييل مورد اصابت موشك دوربردزمین به زمین
دشمن قرار گرفت.
61/3/9
خارك بمباران واسكله تي و نفتكش اطلس هدف واقع شدند .نفتكش اطلس در اسكله 7
درحال بارگيري بود که هدف رگبار هواپيماهاي دشمن قرار گرفت .اطراف اسكله آذرپاد
در دريا نيز هدف واقع شد كه خسارتي در پي نداشت.
61/4/25
مخازن گازوييل بي  1مورد اصابت موشك دوربرد قرار گرفت .مخزن مجاور آن بي 2نيز
بر اثر اصابت تركش آتش گرفت وساعت  19و  20دقيقه خاموش شد.
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اوج حمله به تاسيسات نفتي
61/5/27
مخازن ذخيره نفت بمباران شد.
 مخزن شماره  15دچارآتش سوزي شديد شد ،اما درتاريخ  30مرداد  1361به طوركامل خاموش شد .هنگام آتش ســوزي نزديك به یک ميليون بشكه نفت دراين مخزن
وجود داشت که در اين حمله ،منهدم شد.
مخزن شماره  14مورد هدف قرار گرفت و پس از آتش سوزي منهدم شد.خط لوله  48اینچ متصل به خط لوله  36اینچ مازوت از رو به روي مخزن شماره  15تامنيفلد آتش گرفت و بيش از  195هزار بشكه نفت درمخزن سوخت.
شــير شــماره  600مر بوط به مازوت روي خط  36مازوت خروجي از مخازن  1تا 4سوخت.
 شير شماره  600مربوط به نفت سنگين سوخت.سقف شناور مخزن  18بر اثر تركش موشك دشمن سوراخ شد.از پشت شير شماره  601خط  36مازوت در محل اتصاالت تا نزديكي مخزن شماره 3نفت ريزي شديد به وجود آمد.
ساعت  12و  55دقيقه  29مرداد  1361آتش منيفلد خاموش شد.61/6/3
خارك هدف موشك دوربرد قرار گرفت.
در اين حمله خط شماره  6لوله  52اینچ دچار آتشســوزي و آتش آن ساعت  18و 5
دقيقه خاموش شد .یکی از موشك ها به حوضچه قريه اصابت كرد كه تلفاتي در برنداشت.
61/6/8
خارك هدف موشك دوربرد قرار گرفت .موشك در شرق ســايت رادار و آتشنشاني فالت قاره
اصابت كرد که تلفاتي در پي نداشت.
61/6/16
در اصابت موشك دوربرد به جزیره ،يكي از سربازان گروه پدافند به نام احمد دهقان زخمي شد
که پس ازانتقال به بيمارستاني در بوشهر به شهادت رسيد.
61/6/23
خارك هدف دو موشك قرار گرفت .نخستين انفجار نزديكي مخازن در بيست متري خط لوله
خروجي  16اینچ گازوييل به وقوع پيوســت و براثر تركش  5نقطه در اين لوله سوراخ شد.موشك
دوم خسارتي در پي نداشت.
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در اين حمله  5فروند موشك به سمت خارك شليك شد.
61/7/15
دوفروند هليكوپتر دشمن همراه با چند هواپيما جزيره را مورد حمله موشكی قرار دادند .دراين
حمله يكي از موشك ها به مخزن شماره  5اصابت و آن را از دو طرف سوراخ كرد.
در اين روز همچنين دو فروند هواپيما و دو فروند هليكوپتر دشمن ساقط شدند.
61/7/22
راكت هاي شليك شده ازهواپيماهاي دشمن به مخزن  27اصابت كرد و مخزن دچار آتش سوزي
شد.
راكتي ديگر بين مخازن شــماره  31و  32اصابت كرد و موجب ســوراخ شدن این مخازن شد
که نفت درون آنها به مخازن شــماره  22و  25انتقال داده شد؛ در اين حمله مخزن شماره  30نيز
دچارآتش سوزي شد.
61/8/29
نفتكش فرآورده شيروان مورد حمله قرار گرفت و دچار آتش سوزي شد.
61/10/7
كشتي تجاري اسكيپ مونت درخورموسي مورد حمله موشكي قرار گرفت و دچار آتش سوزي شد.
61/10/27
منطقه زيررادار ،نزديك لوله هاي ورودي بمباران شد و لوله آب آتش نشاني آسيب ديد.
61/12/10
پرتاب دو موشك به سكوي نوروز موجب آسيب به سكوي شماره  4و پد هليكوپتري شد.
61/12/11
سكوي نوروز ،هدف هشت فروند موشــك قرارگرفت و چاه هاي شماره  7 ،6 ،5و  8نوروز دچار
آتش سوزي شد.
در اين حمله كه راس ساعت  10و  23دقيقه انجام شد ،شناور تداركاتي پونه با  12سرنشين مورد
هدف واقع شد كه بر اثر آن  11نفر شهيد و يك نفر زخمي شد.
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جنگ سکوها

فصل ششم
(سال )1362
جنگ سکوها

62/1/16
سكوي نوروز مورد حمله قرار گرفت.
62/1/23
سكوي نفتي ابوذر ،هدف حمله قرار گرفت.
در اين حمله كه به وسيله شــش فروند ناوچه و دو فروند هليكوپترانجام شد ،هشت موشك به
سوي سكو پرتاب شد و خسارت هايي به بارآورد.
62/1/25
يك فروند هليكوپتر دشمن كه قصد حمله به خارك را داشت ،سرنگون شد.
62/3/4
سكوي نفتي ابوذرهدف قرارگرفت.
62/3/9
به سكوي نفتي ابوذر حمله شد.
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62/4/1
سكوي نفتي ابوذر هدف قرار گرفت.
62/4/16
سكوي نفتي بهرگان با چهارموشك مورد هدف قرار گرفت.
اولين موشك به بغل سكو  ،دومي به مخازن گازوييل و موشك سوم به آسايشگاه كاركنان برخورد
كرد كه يك سرباز شهید و پنج نفراز كاركنان فالت قاره مصدوم شدند.
يدك كش هوشمند و سي ترانس  21براي اطفاي حريق به سكوي بهرگان فرستاده شدند كه
سرانجام در تاريخ  12تير  62ساعت  8و  20دقيقه آتش سكو خاموش شد.
62/4/19
سكوي بهرگانسرهدف موشك قرار گرفت.
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جنگ نفتكش ها

فصل هفتم
(سال )1363

جنگ نفتكش ها
63/1/29
نفتكش «رووراستار» در دوازده مايلي خارك مورد حمله قرار گرفت.
63/2/5
نفتكش«سفينه العرب» هدف موشك واقع شد.
63/2/17
نفتكش« الهود»پس از بارگيري در اسكله از ناحيه پاشنه مورد هدف قرار گرفت.
63/2/24
نفتكش« اسپرانزا» از ناحيه موتورخانه هدف واقع شد.
63/2/29
نفتكش «فيداليتي» مورد هدف قرار گرفت.
63/3/3
كشتي مادر پاسارگاد مورد اصابت موشك قرار گرفت.
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63/3/13
نفتكش «بوكسوك هون» مورد اصابت قرار گرفت.
63/4/3
اسكله آذرپاد در حالي كه نفتكش« الكساندراگريت» در حال بارگيري بود ،مورد اصابت موشك
قرار گرفت .در اين حادثه يك نفر شهيد شد.
63/4/6
نفتكش« تيبورون» با بيش از 251هزار تن نفت سبك و سنگين ،ساعت  7و  35دقيقه خارك را
ترك كرد ،اما مورد اصابت موشك قرار گرفت.
63/4/27
چند هليكوپتر دشمن در منطقه خارك اقدام به مين گذاري دريايي كردند.
63/5/16
نفتكش« فرند شيپ» در  24مايلي خارک مورد اصابت موشك قرار گرفت.
63/5/18
ســكوی نفتي فروزان مــورد اصابت موشــك قرار گرفــت و در ايــن حادثه يكــي از چاه ها
دچارآتشسوزي شد.
63/6/1
يدك كش رعنا هدف قرار گرفت.
63/6/2
نفتكش« آميتيست» پس از بارگيري نفت سبك دراســكله مورد اصابت موشك قرار گرفت و
دچارآتش سوزي شد .در این حادثه يكي از كاركنان فيليپيني كشتي مفقود شد.
63/6/20
نفتكش« اس.تي.توبياس» ساعت  6و  35دقيقه از اسكله يك جدا شده بود كه موشك به مخزن
آب آن اصابت كرد و خسارت جزئي به بارآورد ،ولی كشتي به راه خودادامه داد.
در اين روز همچنين يكي از چاه هاي نفتي سكوي فروزان مورد اصابت موشك قرار گرفت و دچار
آتش سوزي شد.
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جنگ نفتكش ها
63/6/29
ساعت  9و  55دقيقه  7موشــك دوربرد به جزيره اصابت كرد كه درنتيجه آن بارگيري نفت نيز
قطع شد.
63/7/16
نفتكش« ورد» مورد اصابت موشــك قرار گرفت و دچار آتش ســوزي و فرداي اين روز ،آتش
خاموش شد.
63/7/23
كشتي سيوند در حالي كه در خارك بارگيري ميكرد ،مورد حمله قرار گرفت.
63/9/12
كشتي «ميني تاور» در  41مايلي خارک مورد هدف قرار گرفت.
63/9/14
موشك دوربرد به در ورودی ساختمان فالت قاره اصابت كرد.
63/9/18
يك نفتكش هدف حمله قرار گرفت.
63/9/24
نفتكش ناينميا هنگام ورود به خارك مورد حمله موشك قرار گرفت.
63/9/25
نفتكش ناينميا درمسير برگشــت و درحالي كه تعمير شده بود و يدك كش هاي خارجي آن را
يدك مي كردند ،دوباره مورد اصابت قرار گرفت.
63/9/30
نفتكش مگنوليا مورد اصابت قرار گرفت و سرانجام در  13دي  63به كمك يك يدككش جزيره
را ترك كرد .در این روز نفتكشي ديگرنیز در 71مايلي جنوب خارك مورد هدف قرار گرفت.
63/10/28
يكي از پايه هاي چاه هاي دورود مورد حمله موشكي قرار گرفت .در اين حادثه يك يدك كش
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كه مشغول كار کنار اين چاه ها بود ،آسیب دید.
63/11/15
يك نفتكش هدف حمله موشك قرار گرفت.
63/11/17
يك يدك كش در ده مايلي بوشهر مورد اصابت موشك قرار گرفت.
63/11/23
يك نفتكش مورد حمله قرار گرفت.
63/11/25
به يك نفتكش حمله شد.
63/12/19
يك نفتكش مورد حمله قرار گرفت.
63/12/21
موشكي به طرف خارك رها شد.
63/12/23
يك نفتكش حامل  49هزار تن نفت سبك مورد هدف واقع شد.
63/12/26
نفتكش آكاريتا در  56مايلي خارك مورد هدف واقع شد.
63/12/28
واحد تعميرات فالت قاره مورد حمله موشك بعثي ها قرار گرفت.
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خارك در آتش

فصل هشتم
(سال )1364

خارك در آتش
64/1/4
نفتكش« ايسترن اســتار» درحالي كه به طرف خارك مي آمد ،نزديكي كالت مورد حمله قرار
گرفت كه آتش آن با تالش كاركنان خاموش شــد .نفتكش ولرنیز پس از بارگيري و جدا شدن از
اسكله ،ساعت  11و  50دقيقه از قسمت مخزن مورد حمله قرارو آتش گرفت.
64/1/5
هواپيماهاي دشمن به خارك حمله كردند كه پس از آتش باري سنگين و شليك چند موشك
هاگ ،دو فروند ازآنها سرنگون شد.
64/1/27
نفتكش كيپروس در آستانه ورود به خارك مورد حمله قرار گرفت.
64/3/9
به خارك حمله شد.
دراين حمله حوضچه نفت زايد فالت قاره و سالويچ شركت نفت مورد حمله واقع شد.
يكي ازبمب ها زيرساختمان هاي مسكوني كاركنان فالت قاره اصابت و خسارت هايي وارد كرد.
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64/3/16
خارك با ميگ  25بمباران شد که دو بمب به پهلوگاه  9و بمب ديگرباالتر از پهلوگاه هاي  9و 10
اصابت کرد.
چهارمين بمب در آخرين نقطه خشكي طرف فالت قاره اصابت كرد كه خسارتي در پی نداشت.
64/3/17
ميگ  25عراقی دو راكت به سمت راســت درآب هاي ســاحلي جزیره خارک پرتاب كرد كه
خسارتي در پي نداشت.
64/3/18
ميگ  25يك راكت بين اداره پخش و رو به روي در غربي نيروي دريايي پرتاب كرد.
بمبي ديگرنیز به كيوسك نگهباني نيروي دريايي اصابت كرد كه موجب انهدام كيوسك و زخمي
شدن سربازمستقر در آن شد.
64/4/18
نفتكشي با  330هزار تن نفت سبك در حالي كه به سوي پايانه والفجر در حركت بود ،در 130
مايلي جزیره مورد حمله قرار گرفت.
64/4/21
نفتكشي با مقداري نفت سنگين در  12مايلي مورد هدف قرار گرفت .اين نفتكش به طرف پايانه
والفجر در حركت بود.
64/5/24
پهلوگاه  14اسكله آذرپاد مورد حمله هواپيماهاي دشمن قرار گرفت.
بر اثراصابت بمب به كشتي توريل كه دراسكله  15مشــغول بارگيري نفت سبك بود ،اسكله و
كشتي دچارآتش سوزي شديد شد .این آتش ســوزي تا فرداي آن روز ادامه داشت و سرانجام با
به كارگيري  14فروند يدك كش و کمک نيروهاي آتش نشاني و مردم خاموش شد.
64/5/31
خارك مورد حمله قرار گرفت وهمه راكت ها از هواپيماهاي دشمن درشرق جزيره به دريا ريخته
شد که خسارتي در بر نداشت.
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64/6/3
هشت بمب از ميگ  25دشمن بر سر جزيره خارك فروريخته شد.
يكي از بمب ها نزديكي خط لوله خروجي و درانتهاي سرازيري منيفلد اصابت كرد و تركش هاي
آن موجب سوراخ شدن لين شماره يك و آتش سوزي شد.
دومين بمب نزديكي مخزن بي  1اصابت كرد و موجب سوراخ شدن لين آب آتش نشاني شد.
سومين بمب بين مخازن  24و  25نزديكي پل به زمين فرورفت و خسارتي در پي نداشت.
چهارمين و پنجمين بمب به سنگ برخورد كرد؛ ششمين بمب به نزديك محلي برخورد كرد كه
كاركنان مشغول ساختن پله هاي اضطراري بودند.
هفتمين بمب نيز به پشت فنس نزديكي انباراداره يدك كش ها برخورد كرد كه خسارتي ايجاد
نكرد.
بر اثراين حمله برق به كلي قطع شد و مخازن و منيفلد فاقد برق بودند.
آتش خط لوله  36اینچ ساعت  8و  30دقيقه خاموش شد.
64/6/8
در اين حمله كه به وسيله ميگ  25انجام شد ،همه بمب ها در دريا و يكي ازآنها در خشكي بين
مخازن واســكله تي برخورد کرد كه تركش آن به يكي از لوله هاي انتقال نفت به اسكله تي اصابت
کرد.
64/6/10
سه فروند هواپيماي ميگ  25به جزيره حمله ورشدند و دوازده بمب پرتاب كردند كه سه بمب به
نزدیکی شركت فالت قاره اصابت كرد و خسارتي دربرنداشت .بقيه بمب ها نيز به دريا اصابت كرد.
64/6/11
دو فروند هواپيماي ميگ  25به خارك حمله و هشت بمب رها کردند.
64/6/13
دو فروند هواپيماي ميگ  25خارك را مورد حمله قراردادند.
دراين حمله يك فروند هواپيما همه بمب هاي خود را به دريا ريخت که خســارتي در
پي نداشت.
64/6/14
در حمله به خارك ،مدرسه راهنمايي پسرانه جزیره به ميزان  90درصد منهدم شد که
خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت.
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64/6/16
خارك مورد حمله قرار گرفت.
دو فروند هواپيماي ميگ  25با چهار بمب به جزيره حمله ور شدند .سه بمب به اطراف
اسكله آذرپاد و بمب ديگربه نزديك منازل مســكوني گروه پدافند هوايي اصابت كرد كه
خسارتي در بر نداشت.
64/6/17
دو فروند هواپيماي ميگ  25به جزيره حمله ور شــدند که همه بمبهاي آنها به دريا
ريخته شد.
64/6/18
ســه فروند هواپيماي ميگ  25با پرتــاب  12بمب به خارك حمله ور شــدند؛ دراين
حمله فرمانده ژاندارمري خارك و يك ســرباز به شــهادت رســيد و هفــت تن دیگر
مجروح شدند.
64/6/20
دو فروند هواپيماي ميگ 25با رها كردن هشت بمب به جزيره حمله كردند که همه بمب
ها به دريا ريخته شد .در این روز ،يك فروند هواپيماي دشمن كه سطحي پرواز مي كرد ،با
موشك هاگ هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
64/6/23
در اين حمله يك فروند موشك به جزيره فارسي اصابت كرد كه بر اثرآن يك سرباز شهيد و 18
نفر مجروح شدند .بخشي از آسايشگاه سربازان نیز تخريب شد.
64/6/28
پهلوگاه شماره  14اسکله آذرپاد و يك كشتي كه در حال بارگيري بود ،مورد اصابت راكت هاي
چتري دشمن قرارو آتش گرفت.
آتش اسكله ســاعت  19و  30دقيقه خاموش شــد .دراين حادثه پنج نفر مجروح و دو خارجي
كشته شدند.
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64/7/2
يك فروند ميگ  29دشمن به خارك حمله و چهار بمب روي اين جزيره پرتاب كرد.
يكي از اين بمب ها به مخزن شــماره  29اصابت كرد كه به آتش ســوزي شديد اين مخزن يك
ميليون بشكه اي منجر و سرانجام در 4مهر  ،1364ساعت  9بامداد به طور كامل منهدم شد.
64/7/3
دو فروند ميگ  25به خارك حمله كردند كه همه هشت بمب آنها به دريا ريخته شد.
64/7/4
يك فروند هواپيماي ميگ  25با انداختن دو بمب به خارك حمله كردكه بمب ها حوالي پایانه
فالت قاره ريخته شد و خسارتي در برنداشت.
64/7/5
يك فروند هواپيماي ميگ  25ازارتفاع باال چهار بمب را رها كرد كه همه بمب ها اطراف اسكله
شرقي به دريا ريخته شد و خسارتي در برنداشت.
64/7/6
چهار بمب به وسيله دو هواپيما بر سر خارك فروريخت.
همه بمب ها در اسكله تي مقابل پهلوگاههاي  8و  9خدمات دريايي شركت نفت اصابت كرد كه
خسارتي نداشت.
64/7/7
يك ميگ  25با پرتاب چهار بمب به خارك حمله ور شد.
همه بمب ها حوالي انبار مهمات اصابت كرد و موجب موج گرفتگي سه سرباز شد.
64/7/8
دو فروند هواپيماي ميگ  25دشمن با پرتاب چهاربمب به خارك حمله ور شدند .دو تا از بمب ها
به دريا و دو تاي ديگر به خشكي فرود آمد .دراين حمله سه نفر از كاركنان مجروح شدند.
64/7/9
دو فروند ميگ  25با پرتاب هشت بمب به جزيره حمله ور شدند كه براثر آن سه نفر از كاركنان
شركت نفت و سه پاسدار مجروح شدند.
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64/7/11
دو فروند ميگ  25با پرتاب چهاربمب به خارك حمله كردند.
در اين حمله شش نفر از كاركنان نيروهوايي شهيد و  27نفر ديگر مجروح شدند.
64/7/12
خارك بمباران شد .در اين حمله دو فروند ميگ شركت داشتند و بر اثر آن سه سرباز نيرو دريايي
دچارموج گرفتگي شدند.
64/7/13
شش بمب به وسيله دوهواپيماي ميگ دشمن به سمت جزيره پرتاب شد كه تلفاتي در پي نداشت.
64/7/14
دو فروند ميگ  25با پرتاب شش بمب به جزيره حمله ور شدند كه در جريان آن دو غيرنظامي
مجروح شدند.
64/7/15
در حمله دو فروند هواپيماي ميگ ،چهار بمب به خارک اصابت كرد كه تلفات جاني در برنداشت.
64/7/16
دو فروند ميگ  25با پرتاب چهاربمب به جزيره حمله كردند که در اين حمله يك نفر دچار موج
گرفتگي شد.
64/7/17
در حمله امروز دو جنگنده عراقي به خارک ،چهار بمب به سوي جزيره پرتاب شد كه خسارت و
تلفاتي در پي نداشت.
64/7/19
يك فروند هواپيماي میگ  25با پرتاب چهار بمب غرب سايت رادار كنار جاده را هدف قرار داد
که تلفات جاني نداشت.
64/7/20
بهرگانسرمورد حمله واقع شد.دراين حمله ،موشكي به سكوي بهرگانسر اصابت كرد كه موجب شهادت يك
نفر و مجروح شدن چند نفر دیگر شد .ضمن اینکه يكي از موشك ها به وسيله پدافند منهدم شد.
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64/7/21
يك نفتكش مورد هدف واقع شد.
64/7/22
يك فروند ميگ با پرتاب چهار بمب به خارك حمله ورشد كه دوبمب نزديكي اسكله آذرپاد دريا
و دو بمب ديگربه جنوب غربي مخازن اصابت كرد که هیچ کدام تلفاتي در بر نداشت.
64/7/26
خارك بمباران شد.
دو فروند ميگ  25به خارک حمله کردند که چهار بمب رها شده به دريا ریخت و دو بمب
به اداره تعميرات شركت نفت ،راديو و خطوط مخابرات اصابت کرد که موجب انهدام اين
ساختمان شد و سه سرباز نيرو دريايي نیز دچارموج گرفتگي شدند.
64/7/27
سكوي نوروز مورد حمله واقع شد.
64/7/29
يك فروند هواپيماي ميگ  25با پرتاب چهار بمب بــه جزيره حمله كرد كه همه بمب ها بدون
هيچ خسارتي دردریا منفجر شد.
64/8/2
سكوهاي نوروز و ابوذرو يدك كش های سي ترانس و بدر مورد حمله بمب و راكت قرارگرفتند.
در این حمله سكوي ابوذر آتش گرفت و يدك كش بدر متعلق به سپاه غرق شد و  28نفر شهيد
و  3نفر مجروح شدند.
64/8/3
خارک ساعت  16و 10دقيقه به وســيله هواپيماهاي ميگ مورد هجوم قرار گرفت .اين حمله
بخشي از باشگاه ملوانان را تخريب كرد و انبار كشتيراني آتش گرفت که ساعت  5خاموش شد.
64/8/4
هواپیماهای دشمن چهار بمب به ســوی خارک رها کردندكه همه آنها بدون خسارت در دریا
منفجر شد.
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64/8/5
دو فروند ميگ  25چهار بمب به روی جزيره رها كردند كه همه آنها به دريا فروريخت و تلفاتي
در پی نداشت.
64/8/6
خارک مورد هدف واقع شد ،اما هيچ تلفاتي در پي نداشت.
64/8/8
خارك در دو نوبت مورد حمله قرار گرفت ،اما همه بمب ها بدون خسارت در دریا منفجر شد.
64/8/11
خارك مورد هدف چهار بمب واقع شد.
يكي از بمب ها اطراف مخازن سوخت ،ديگري در جاده مخازن به طرف بهره برداري  ،سومي زير
مخازن نزديك خط لوله و چهارمي اطراف مخزن سوخت اصابت كرد.
64/8/12
دو فروند هواپيماي ميگ  25با پرتاب  6بمب جزيره را هدف قرار دادند.
در اين حمله مخزن يك ميليون بشكه اي شماره  30و مخازن نيم ميليون بشكه اي شماره  22و
 19مورد اصابت و آتش سوزي قرار گرفت و منهدم شد.
64/8/14
يك نفتكش در مسير خارك به سيري به وسيله هواپيماي ميراژ با موشك اگزوست مورد اصابت
قرار گرفت و كشتي در حالي كه  16هزار تن نفت سنگين حمل مي كرد ،دچار آتش سوزي شد.
64/8/16
خارك به وسيله يك فروند هواپيماي ميگ  25دشمن با پرتاب چهار بمب بمباران شد.
دو بمب نزديكي دروازه فالت قــاره ،يك بمب در كمركش جــاده و چهارمين بمب رو به روي
نگهباني نزديك شيرهاي مربوط به حوضچه آب و نفت اصابت كرد و سبب سوراخ شدن خط شد.
در اين حمله چهار نفر جراحت سطحي برداشتند.
64/8/23
در حمله  23آبان به خارك كه به وســيله دو فروند هواپيماي ميگ  25انجام شد ،چهار بمب به
خطوط لوله نفت ميان مخازن و اسكله تي بر خورد كرد كه بر اثر آن خط لوله  42شماره چهار آتش
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گرفت .خط لوله هاي شماره  2 ،1و  3نيز دچار آتش سوزي شدند؛ اين آتش ساعت  16خاموش و
در اين حمله يك نفر مجروح شد.
64/8/24
در بمباران امروز که به وسيله يك فروند ميگ  25انجام شد ،چهار بمب به سوي جزيره رها شد
كه همه آنها به جنوب شرقي جزيره در حوضچه نفت فالت قاره اصابت كرد.
در اين حمله يك نفر مجروح شد.
64/8/25
كشتي رضوان يك ساعت  12و  50دقيقه نزديكي كالت مورد حمله واقع و دچار آتش سوزي شد.
اين حمله به وسيله دو فروند ميراژبا استفاده از موشك اگزوست انجام شد.
در اين روز همچنين خارك مورد حمله واقع شد.
64/8//27
يك نفتكش در چهار مايلي شــرق خارك در انتظار بارگيري بود كه از ناحيه پاشنه سمت چپ
مورد حمله واقع و دچار آسيب جزئي شد؛ هنگام حمله  76هزار تن نفت در نفتكش بود.
در اين روز همچنين خارك مورد حمله واقع شد.
در اين حمله كه به وسيله يك فروند هواپيماي ميگ  25با همراهي چهار فروند هواپيماي ديگر
صورت گرفت ،چهار بمب پرتاب شد كه تلفاتي در پي نداشت.
64/8/30
در حمله دو فروند ميگ ،چهار بمب در باالي كوه ،جنوب انبار مهمات و نزديكي مخازن به زمين
اصابت كرد و تلفات جاني و مالي در بر نداشت.
64/9/1
خارک با حمله يك فروند هواپيماي ميگ  25مورد اصابت چهــار بمب قرار گرفت كه بمب ها
نزديكي اسكله آذرپاد رها شدند .اين حمله خسارت جاني و مالي نداشت.
64/9/3
يك فروند ميگ  25با پرتاب چهار بمب به جزيره حمله كردكه همه آنها به دريا ريخته شــد و
خسارتی در پی نداشت.
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64/9/7
در حمله امروز به خارك ،يك فروند ميگ  25و دو فروند ميگ  21شركت داشتند.جزيره مورد هدف
چهار بمب رها شده از ميگ  25قرار گرفت كه يك فروند از آنها در دريا و سه بمب ديگر در خشكي و در
شمال شرقي جزيره فرود آمد.در اين حمله ضمن خسارت مالي ،سه نفر دچار موج گرفتگي شدند.
64/9/11
جزيره به وســيله يك فروند ميگ  25مورد حمله قرار گرفت كه همــه بمب ها در غرب جزيره
اطراف اسكله آذرپاد بدون خسارت به دريا ريخته شد.
64/9/12
يك فروند ميگ  25چهار بمب به سوي جزيره رها كرد كه همه آنها بدون خسارت به دريا ريخت.
64/9/13
در حمله اي كه به وسيله سه فروند ميگ  25انجام شــد  ،دوبمب به كناردروازه قديم مخازن و
دوتاي ديگر اطراف مخزن  25اصابت كرد.در این حمله  9ترکش به قســمت پايين مخزن اصابت
كرد و موج انفجار سبب جابه جايي مخزن شد.
64/9/14
خارك با دو هواپيماي ميگ  25مورد اصابت چهار بمب قرار گرفت .در اين حمله دو خط لوله گاز
 4و  6اینچ مربوط به چاه هاي نفت فالت قاره تخريب شد.
64/9/15
جزيره به وسيله دو فروند ميگ با پرتاب چهار بمب مورد هدف قرار گرفت كه همه آنها در غرب
جزيره بدون خسارت مالي و جاني در دریا منفجر شد.
در اين روز همچنين دو نفتكش به هم برخورد کردند.
64/9/16
خارك با دو فروند ميگ  25بمباران شد و بمب ها به خارج مناطق صنعتی و مسکونی اصابت کرد.
در اين روز همچنين نفتكشي با  180هزار تن محموله نفت خام عازم جزيره سيري بود كه در 60
مايلي جنوب خارك هدف موشك اگزوست قرار گرفت که البته موفق شد به راه خود ادامه دهد.
64/9/18
دو فروند ميگ  25با پرتاب چهــار بمب به خارك حمله كردند؛ بمبهــا اطراف كوي آذرپاد و
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روبهروي باغ بن نصر فروريخته شد كه تلفات جاني در پي نداشت.
64/9/19
جزيره با چهار بمب مورد حمله قرار گرفت .اين حمله تلفات جاني نداشــت ،اما بر اثر آن 10نفر
مجروح و دو نفر دچار موج گرفتگي شدند.
64/9/20
خارك با چهار بمب مورد هدف واقع شد كه خسارت مالي و جاني در پي نداشت.
64/9/21
در اين روز خارك سه بار با پرتاب  12بمب بمباران شد.
64/9/22
دو فروند هواپيماي ميگ  25از ارتفاع باال چهار بمب به ســوی جزیــره پرتاب كردند كه دو فروند
آن به نزديكی سه مخزن گازوييل و دو بمب ديگربه ســمت دره مجاور مخازن سوخت اصابت كرد و
خسارتهايي به بارآورد.
64/9/23
يك نفتكش از ناحيه مخزن سوخت پاشنه سمت چپ در  50مايلي جنوب خارك هدف موشك
قرار گرفت .اين نفتكش خالي عازم خارك بود كه پس از اصابت موشك به طرف سيري برگشت داده
شد.
64/9/24
دو فروند ميگ  25از ارتفاع باال چهار بمب به طرف جزيره پرتاب كردند كه بمبها به قســمت
بوستر استيشن پشت كارخانه برق اصابت كرد و به لوله آب آتش نشاني خسارت وارد شد.
64/9/29
يك فروند ميگ  25از ارتفاع باال اقدام به پرتاب چهــار بمب كرد كه تمام بمب ها به دريا ريخته
شد وخسارتي در برنداشت.
64/9/30
يك فروند ميگ  25دو بمب به جزيره پرتاب كرد كه همه آنها به دريا انداخته شد و خسارتي در
پي نداشت.
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64/10/3
خارك بمباران شد.
64/10/6
يك فروند ميگ  25از ارتفاع  65هزار پایی خارك را بمباران كرد .بمب ها به مخازن آب شركت
نفت اصابت كرد و سبب تخريب دو كاروان چوبي و سوراخ شدن يكي از مخازن آب شر كت نفت در
چند نقطه و تركيدن دو لوله آب شد.
64/10/7
خارك با يك فروند ميگ  25از ارتفاع  65هزار پا یی در سمت  290درجه بمباران شد .بمب ها به
اطراف مخازن گازوييل اصابت کرد که خسارات وارده بي درنگ تعمير شد.
64/10/8
يك فروند هواپيماي ميگ  25چهار بمب به خارك پرتاب كرد كه خسارت هاي فراوانی به بار آورد.
بمب اول به ساختمان امور اداري اصابت كرد.بمب دوم در  20متري كارگاه شماره يك تعميرات
و بمب سوم درچهارراه اسكله انبارها و مخازن و بمب چهارم در  100متري شمال غربي اصابت كرد.
در اين حادثه ساختمان هاي امور اداري و نظارت بر صادرات و انبار اداره برق تخريب و سه دستگاه
خودرو سواري منهدم شد.
64/10/9
يك فروند ميگ از ارتفاع  64هزار پایی اقدام به پرتاب چهار بمب كرد كه منجر به ريزش سقف
سردخانه و شيشه ساختمان هاي فالت قاره شد.
64/10/10
اطراف مخازن آب آشاميدني شركت ،هدف بمب قرار گرفت كه به سوراخ شدن يكي از مخازن
و جابه جايي دو مخزن ديگر آب آشاميدني بر اثر موج انفجار منجرشد.اين بمباران به وسيله ميگ
 25از ارتفاع 67هزار پایی صورت گرفت.
64/10/11
چهار فروند بمب به محل بين انبار مازاد و مخازن گازوييل اصابت كرد.
64/10/12
خارك با دو فروند ميگ 25از ارتفاع باال بمباران شد كه همه بمب ها به دريا فرو ريخت و خسارتي در بر نداشت.
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64/10/14
يك فروند ميگ  25با پشــتيباني یک فروند ميگ  23از ارتفاع  65هزار پا چهار بمب به سمت
خارك پرتاب كرد كه موجب انهدام انبار و فوم هاي موجود در آن شد.
64/10/15
چهار فروند هواپيماي عراقي از ارتفاع  65هزار پا چهار بمب به سمت خارك رها كردند كه به 200
متري جاده مخازن و اطراف مخازن گازوييل اصابت كرد و خسارتي در پي نداشت.
64/10/16
یک فروند ميگ  25اقدام به پرتاب چهار بمب به طرف جزيره كرد كه به ديوار بتني كنار مخزن
گازوییل اصابت كرد و سبب شد مخزن بر اثر تركش سوراخ شود.
به خط لوله خروجي مخزن نيز تركش اصابت كرد كه چهار نقطه آن سوراخ و آتش سوزي ايجاد
شد.
64/10/18
چهار بمب به شرق جزيره حد فاصل اسكله هاي  2و  4و ساحل رو به روي حوضچه آب و نفت در
دريا رپرتاب شد.
64/10/19
ميگ  25با چهار بمب به جزيره حمله كرد.
64/10/20
چهار بمب از ارتفاع باال بر خارک فرو ریخت که خسارت جانی و مالی در بر نداشت.
64/10/21
دو فروند میگ، 25چهار بمب به طرف جزیره پرتاب کردند که به شــمال جزیره اصابت کرد و
خسارتی در پی نداشت.در این روز سه بار دیگر به خارک حمله و هر بار چهار بمب به سوی جزیره
پرتاب شد که همه آنها به دریا فروریخت و خسارتی در پی نداشت.
درآخرین بمباران امروز خارک دو فروند میگ  25اقدام به پرتاب چهار بمب از ارتفاع باال کردند
که دو بمب آن رو به روی مخزن  35بهره برداری اصابت کرد ،یکی از آنها در جاده داخلی و دوتای
دیگر در شرق و غرب مخزن فرود آمد و سبب وارد شدن خسارت هایی به بدنه مخزن و انهدام خط
اصلی ورودی نفت سبک و سنگین شد.
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64/10/22
دو فروند هواپیمای میگ  25چهار بمب به سوی جزیره پرتاب کردندکه دو فروند آن به نزدیکی
سه مخزن گازوییل و دو بمب دیگر به مجاورت مخازن سوخت اصابت کرد؛ به گونه ای که خط لوله
 8آب شور آتش نشانی آسیب دید؛ خط لوله  26اینچ نفت مازوت و خط لوله  16اینچ گازوییل نيز
از چند نقطه سوراخ شد.
64/10/23
یک نفتکش ازسمت چپ مخزن سوخت پاشنه مورد هدف موشک قرار گرفت.
این نفتکش خالی عازم خارک بود که پس از اصابت موشک به طرف سیری برگشت داده شد.
64/10/24
دو فروند میــگ  25چهار بمــب روی جزیره رهــا کردند که بر اثــر آن به لوله آتش نشــانی
خسارت هایی وارد شد.
64/10/29
یک فروند میگ  25از ارتفاع باال چهار بمب به جزیره پرتاب کــرد که تمام آنها به دریا ریخت و
خسارتی نداشت.
64/11/2
یک فروند میراژ با موشک اگزوست ناو دیر را هدف قرار داد که به سمت چپ این ناو خسارت هایی
وارد شد .این ناو از بندرعباس عازم خارک بود و حادثه نزدیک کالت روی داد.
64/11/3
چهار فروند میگ  23از ارتفاع پایین اقدام به بمباران تاسیسات شیرخانه بندر گناوه کردند که
بمبها به شیرخانه ،پاسگاه مجاور شیرخانه ،روبه روی جهاد سازندگی و قسمت شمال شیرخانه رو
به روی کمپ شر کت یونی گلف اصابت کرد.در این حمله تاسیسات شیرخانه گناوه طعمه آتش شد،
چند خودرو مربوط به شرکت نفت درآتش سوخت و سه نفر از کارکنان شرکت به شهادت رسیدند.
پاسگاه نیز مورد اصابت موشك قرار گرفت و چند نفر کشته و زخمی شدند.در جلسهای دیگر،
میگ  25اقدام به پرتاب چهار بمب به خارک کرد که همه آنها به کوه اصابت کرد.
64/11/7
یک فروند میراژ از ارتفاع پنج هزار پایی با موشک به یک کشتی حمله و سبب آسیب رسیدن به بخشی از
بدنه و تاسیسات کشتی شد .در این روز همچنین چهار بمب و دو موشک هاگ به جزیره خارک پرتاب شد.
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64/11/11
میگ  25اقدام به پرتاب چهار فروند بمب به سوی منیفلد گناوه کرد.
64/11/13
یک فروند میگ  25چهار بمب به سوی خارک پرتاب کرد که سه بمب به شمال ،شمال شرق و
شمال غرب مخزن گازوییلی دی  1اصابت کرد و چهارمین بمب در  300متری شمال غربی مخزن
دی  1فرود آمد که سبب شد آب آتش نشانی هر سه مخزن آتش بگیرد و تخریب شود.در این حمله،
لوله های ارتباطی مخزن آسیب دیدو سقف آن فرو ریخت.در این روز همچنین یک میگ  25اقدام
به پرتاب چهار بمب به گناوه کرد که خسارتی در پی نداشت.همچنین نفتکشی که در  40مایلی
جنوب خارک در حال حرکت بود ،هدف موشک اگزوست قرار گرفت و از ناحیه مخزن سوخت دچار
آتش سوزی شد که کارکنان کشتی آتش را خاموش کردند.
64/11/14
میگ  25اقدام به پرتاب چهار بمب به گناوه کرد که همه آنها به اطراف شــیرخانه گناوه اصابت
کرد و خسارتی در پی نداشت.
64/11/18
یک میگ  25چهار بمب به خارک پرتاب کرد که همه آنها در جنوب شرقی جزیره به آب ریخته
شد.
64/11/19
میگ  25اقدام به پرتاب چهار بمب به تاسیسات نفتی گناوه کرد که همه آنها به سواحل گناوه
اصابت کرد و خسارت هایی به تاسیسات آب شیرین کن وارد شد.در این روز همچنین یدک کش
پاریس غرق شد.
64/11/24
چهار بمب بدون خسارت به خارک فرو ریخته شد که همه آنها به جنوب غربی مخازن گازوییل
در جاده بهره برداری اصابت کرد.چهار بمب دیگر نیز به تاسیسات نفتی گناوه بر خورد کردکه بر
اثر آن ساختمان ستاد نفت گناوه تخریب شد.
64/11/26
در حمله امروز ،این بمب ها به رو به روی در اصلی مســجد ولی عصر(عج) در جاده رو به روی در
اصلی پایگاه دریایی ،جنب ساختمان منازل کارگری و روی ساختمان منازل کارگری اصابت کرد
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و باعث تخریب آنها از  15تا  100درصد شد.
64/11/27
تاسیسات نفتی گناوه با چهار بمب مورد هدف قرار گرفت که خسارتی در پی نداشت.
64/11/30
تاسیسات گناوه بمباران شد که خسارتی در پی نداشت.
64/12/3
ساعت  15و  37دقیقه چهار بمب به جنوب جزیره خارک اصابت کرد که تلفاتی در پی نداشت.
64/12/4
اطراف شیرخانه گناوه بمباران شد که خسارتی در پی نداشت .در این روز همچنین دو فروند هلی
کوپتر سه موشک اگزوست به خارک شلیک کردند که یک فروند آن به پاشنه یک کشتی اصابت
کرد و سبب شــد بخش های داخلی آن منهدم شود .موشک دیگر به سمت چپ نفتکش پولیرون
اصابت کرد و موشک سوم در آب فرو رفت.
64/12/7
مخازن گازوییل خارک مورد اصابت چهار بمب پرتاب شده از میگ  25عراق قرار گرفت .نفتکش
مدوسا هدف یک فروند موشک اگزوست میراژ قرار گرفت و به قسمتی از بدنه آن آسیب رسید که
آتش سوزی در پی نداشت و کشتی با موتور خود به طرف سیری برگشت داده شد.
64/12/8
نفتکش خالی از محموله کاستور هدف موشک اگزوست میراژ قرار گرفت که پاشنه سمت چپ
آن آسیب دید و موتورخانه کشتی از کار افتاد.
64/12/9
نفتکش کوریج انرژی در  65مایلی خارک هدف موشک اگزوست میراژ قرار گرفت که بر اثر آن
موتورخانه از کار افتاد و کشــتی به سمت سیری برگشت داده شد .کشــتی با مخازن خالی عازم
خارک بود.
64/12/12
چهار بمب رها شده از میگ  25به پاسگاه  9دریایی ،پشت مخازن  32و  34و غرب جزیره اصابت
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کرد و سبب ســوراخ شــدن خطوط لوله چاه های نفتی به واحد بهره برداری و لوله های آب شور
آتش نشانی شد.
64/12/14
چهار فروند بمب رها شــده از یک میگ  25در بیابان های اطراف شیرخانه گناوه فروریخت که
خسارتی وارد نکرد.
64/12/17
چهار بمب به جنوب شــرقی جزیره در مخازن گازوییلی در خارک اصابت کرد که خسارتی در
پی نداشت.
64/12/20
چهار بمب به محدوده شرکت فالت قاره در خارک اصابت کرد.
64/12/21
چهار بمب اطراف به شیرخانه نفتی گناوه اصابت کرد که خسارتی به بار نیاورد.
64/12/26
نفتکش اچیومنت در حالی که خالی از محموله به ســمت خارک در حرکت بود ،هدف موشک
اگزوست قرار گرفت و از پاشنه سمت چپ آسیب دید و موتورخانه آن آتش گرفت.
64/12/28
شرق جزیره ،محدوده انبار مازاد بمباران شد که خسارتی در پی نداشت.
64/12/29
نفتکش آتالنتیکوس در لنگرگاه خارک منتظر بارگیری بود که هدف موشک اگزوست شلیک
شده از یک هلی کوپتر قرار گرفت و پاشنه سمت راست آن آسیب دید و سپس موتورخانه آن از کار
افتاد و آتش گرفت.
در این روز همچنین نفتکش سوپریور از ســیری عازم خارک بود که مورد هدف قرار گرفت و از
ناحیه پاشنه سمت چپ دچار آسیب شد.
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فصل نهم
(سال )1365

زير باران موشك
65/1/2
موشک به خارک پرتاب شد که در آب منفجر کرد.
65/1/3
یک فروند میگ  25خارک را بمباران کرد که سبب انهدام چند خط لوله گازوییل شد.
نفتکش آتالنتیکوس برای بار دوم در  35مایلی جنوب خارک در حالی که یدک می شد و خالی
از محموله بود ،هدف قرار گرفت و سمت راست بدنه آن آسیب دید.
65/1/4
نفتکش آتالنتیکوس برای سومین بار ،در  40مایلی جنوب خارک مورد هدف قرار گرفت.
این کشتی خالی از محموله در حال یدک کشیدن بود که مورد هدف موشک قرار گرفت و آسیب
دید.
65/1/7
چهار بمب از میگ  25روی تاسیسات گناوه رها شد که یکی از آنها به موضع توپ پدافند زمین به
هوا اصابت و آن را منهدم کرد.در این حادثه چهار نفر شهید و  6نفر مجروح شدند.
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سه بمب دیگر اطراف شیرخانه اصابت کرد که تلفاتی در پی نداشت.
65/1/8
یک نفتکش حامل گازوییل عازم بهرگان بود که در  85مایلی جنوب خارک هدف حمله موشک
قرار گرفت ،اما با توجه به سالم بودن موتورخانه مراجعت کرد.
65/1/9
یک نفتکش که در خارک بارگیری کرده بود و  320هزار تن نفت سنگین حمل می کرد ،در 63
مایلی جنوب خارک هدف قرار گرفت ،پاشنه سمت راست آن آســیب دید ،موتورخانه آن آتش
گرفت و از کار افتاد.
65/1/12
خارک بمباران شد اما همه بمب ها در شرق جزیره بدون ایجاد خسارت به زمين افتاد.
65/1/13
یک نفتکش که برای بارگیری عازم خارک بود ،در جنوب جزیره هدف قرار گرفت و آسیب جزئی
دید .با این همه ،کشتی به خارک آمد و به اسکله تی بسته شد و بارگیری کرد.
65/1/15
یک نفتکش که فرآورده آن در بهرگان تخلیه شده بود ،هنگام برگشت به خارک هدف موشک
قرار گرفت و از ناحیه پاشنه سمت راست آسیب دید.
در این روز نفتکش شیراوان برای دومین بار هدف موشــک قرار گرفت و از پاشنه سمت راست
آسیب دید.
65/1/23
دو فروند هلی کوپتر اقدام به پرتاب دو موشک اگزوست کردند که یکی از آنها به کشتی پدافندی
الطریق اصابت کرد و یک کانکس آن منهدم شد و موشک دیگر به کشتی ایران کالم اصابت کرد و
سبب ایجاد آتش سوزی در آن شد.
65/1/24
یک فروند میگ  25اقدام به رها کردن چهار بمب بر روی خارک کرد که همه آنها در ساحل فرود
آمد.
دوفروند میراژ دشمن نیز اقدام به شلیک یک موشک اگزوست به سمت کشتی ایران شجاعت در
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 9مایلی بوشهر کردند که به پاشنه سمت چپ آن اصابت کرد و قسمتی از بدنه کشتی آسیب دید.
65/1/25
میگ  25اقدام به پرتاب چهار بمب اطراف شیرخانه گناوه کرد که به تاسیسات آسیب وارد نشد،
اما ساختمان اداره راه و ترابری و برخی اماکن عمومی آسیب دید.
65/1/29
درجنوب غربی خارک ،پاسگاه 12دریایی مورد هدف دو بمب قرار گرفت .دو بمب دیگرنیز در
 150متری ساحل رهاشد که خسارتی در پی نداشت.
65/2/7
نفتکش حامل گازوییل در  30مایلی بوشهر هدف قرار گرفت و پاشنه سمت چپ آن آسیب دید.
در این روز همچنین خارک بمباران شد که خسارتی در پی نداشت.
65/2/10
یک بارج مربوط به شرکت ایپکو که برای نصب و راه اندازی اس پی ام های گناوه وارد منطقه شده
بود ،در  17کیلومتری ساحل بوشهر هدف قرار گرفت و بخشی از بدنه آن آسیب دید.
65/2/13
نفتکشی در بهرگان در حال تخلیه فرآورده بود که هدف موشک قرار گرفت.
65/2/15
چهار بمب در خارک فرود آمد که همه آنها در غرب جزیره بین اســکله آذرپاد و چاههای دورود
در آب منفجر شد.
65/2/16
نفتکشی در 40مایلی جنوب خارک با محموله نفت سنگین از ناحیه مخزن نفت کوره در پاشنه
سمت راست هدف قرار گرفت و در موتورخانه و ساختمان کشتی آتش سوزی رخ داد.
65/2/18
نفتکش هارمونی در  72مایلی جنوب خارک برای تخلیه محموله عازم بهرگان بود که از ناحیه
پاشنه سمت چپ هدف قرار گرفت.
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65/2/19
نفتکش هارمونی امروز نیز مورد بمباران قرار گرفت.
این نفتکش عازم سیری بود که هدف قرار گرفت .این حادثه در  141مایلی جنوب خارک به وقوع
پیوست که بر اثر آن دو نفر شهید و دو نفر مفقوداالثر شدند و یک نفر نیز دچار سوختگی جزئی شد.
این نفتکش سرانجام بر اثر شدت حمله غرق شد.
65/2/22
دو فروند هواپیمای میگ  25از ارتفاع باال جزیره را هدف قرار دادند که در این حمله حدود  8متر
خط لوله  30شماره دو منهدم شد.
65/2/27
خارک با میگ  25از ارتفاع باال هدف چهار بمب قرار گرفت که بمب ها در شــرق جزیره بدون
خسارت در دریا منفجر شد.
65/3/3
نفتکش «وایند اینترپرایز» با  310هزار تن نفت سنگین مورد هدف موشک قرار گرفت.
65/3/4
نفتکش «وایند اینترپرایز» با  310هزار تن نفت ســنگین دوباره مورد اصابت قرار گرفت و دچار
آتش سوزی شدکه تلفاتی در پی نداشت.
دراينروزهمچنينیکفروندمیگ 25ازارتفاعباالجزیرهراهدفچهاربمبقراردادکهتلفاتجانی
درپینداشت.
65/3/7
یک فروند موشک اگزوست که به سوی خارک شلیک شده بود ،پیش از رسیدن به هدف به وسیله
پدافند مستقر در کشتی مورد هدف قرار گرفت و منفجر شد.
65/3/9
ناخدای نفتکش انرژی موبایلیتی در نامه ای به خارک اعالم کرد در چهل مایلی خارک موشکی
به آن اصابت ،اماعمل نکرده است.
65/3/10
یک نفتکش در حالی که به سوی خارک حرکت می کرد ،مورد هدف موشک قرار گرفت.
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در این روز خارک هم بمباران شد که یکی از بمب ها به مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 35
اصابت و آن را منهدم کرد و بر اثر آن یکی از افراد آتش نشانی آسیب دید.
65/3/17
نفتکش انرژی موبایلیتی در حالی که پر از محموله بود ،مورد اصابت موشک قرار گرفت.
این نفتکش در  36مایلی خارک عازم جزیره سیری بود.
65/3/18
دو فروند میگ  25با چهار بمب به جزیره حمله کردند که همه آنها به دریا ریخته شد و خسارتی
در پی نداشت.نفتکش انرژی موبایلیتی که در  17خرداد مورد هدف واقع شده بود ،در حالی که به
طرف جزیره سیری یدک می شد ،دوباره مورد حمله موشک اگزوست قرار گرفت.
65/3/19
يدک کش کربال متعلق به اداره بندر بوشهر که مشغول اطفای حریق نفتکش انرژی موبایلیتی
بود ،مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت.
در این حمله پنج نفر شهید شدند و عده ای از کارکنان یدک کش مجروح شدند.
در این روز همچنین خارک بمباران شد كه خسارتی در پی نداشت.
65/3/20
نفتکش مدوسا که با محموله عازم جزیره سیری بود ،در  36مایلی خارک مورد اصابت موشک
اگزوست قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
65/3/26
خارک مورد حمله قرار گرفت که بر اثر آن تعدادی از واحدهای مسکونی و یک انبار شرکت نفت
فالت قاره تخریب شد.
65/3/27
خارک بدون اعالم وضعیت قرمز بمباران شدکه همه آنها اطراف مخازن گازوییل فرو ریخت ،اما
خسارتی در پی نداشت.
65/3/29
یک فروند میگ  25جزیره را بمباران کرد که همه بمب ها اطراف مخازن گازوییل فرو ریخت و
خسارتی در پی نداشت.

54

زير باران موشك
65/4/4
یک فروند میگ  25جزیره را مورد هدف چهار بمب قرار داد که خسارت جانی در پی نداشت ،اما
مخزن سوخت گازوییل دچار آتش سوزی شد.
65/4/6
خارک مورد هدف چهار بمب قرار گرفت که همه آنها میان اسکله آذرپاد و چاههای نفتی دورود
در غرب جزیره در دریا انداخته شد.
65/4/8
میگ  25از ارتفاع باال جزیره را مورد هدف چهار بمب قرار داد که همه آنها بدون خسارت بود.
65/4/11
ساعت  8و 30دقیقه دیوار صوتی در خارک شکسته شد.
65/4/12
میگ  25از ارتفاع باال خارک را مورد بمباران قرار داد که بر اثر آن به چند یدک کش خسارت وارد
و موجب سوخته شدن یک جرثقیل و آتش سوزی در انبار گوگرد کارخانه شیمیایی در اثر اصابت
ترکش شد.
در این حمله دو نفر دچار موج گرفتگی شدند.
65/4/15
یک فروند میگ  25از ارتفاع بــاال جزیره را مورد هدف چهار بمب قــرارداد که همه آنها بدون
خسارت به دریا ریخت.
65/4/16
مخازن شماره  27و  28بمباران و منهدم شدند.
در این روز همچنین دو فروند موشک اگزوست به اسکله آذرپاد اصابت کرد.
دو موشک اگزوست از دو هواپیمای میراژ ،یکی به اســکله آذرپاد و دیگری به کشتی پدافندی
ایران صیام اصابت کرد ،اما خسارت جانی نداشت.
65/4/17
میگ  25دیوار صوتی بر فراز خارک شکست.
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65/5/5
یک فروند میگ  25از ارتفاع باال جزیره را مورد هدف چهار بمب قرار داد كه بر اثر آن برج دیدبانی
كنار پاسگاه شماره  9روبه روی مخازن شماره  31و  32فروريخت.
65/5/6
نفتکش پالیکن برای تحویل گرفتن محموله عازم خارک بود که از ناحیه بدنه ،مورد هدف موشک
اگزوست قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد .این حمله تلفات جانی در پی نداشت.
65/5/10
یک فروند میگ  25از ارتفاع باال خارک را هدف چهار بمب قرار داد که همه آنها بدون خسارت
به دریا ریخته شد.
65/5/14
خارک بمباران شد .میگ  25از ارتفاع باال جزیره را مورد بمباران قرار داد.
بمب ها به نزدیکی مخازن آب آشــامیدنی اصابت کرد که بر اثر اصابت ترکش ،همه مخازن آب
سوراخ شد.
65/5/15
دو فروند میگ  25جزیره را با چهــار بمب بمباران کردند که همه آنها نزدیکی اســکله آذرپاد
فروریخت و خسارت مالی و جانی نداشت.
در این روز همچنین منیفلد گناوه با یک فروند میگ  25مورد اصابت چهار بمب قرار گرفت که
خسارتی دربر نداشت.
65/5/16
در این روزکه به پنجشنبه سیاه معروف شد ،خارک مورد حمله های پیاپی قرار گرفت.
این حمله به وسیله هواپیمای میراژ با موشــک ضد رادار هاگ انجام شد که ضمن انهدام رادار
موجب تخریب اتاق کارکنان سایت شد.
همچنین یک فروند میگ  25چهار بمب به خارک پرتاب کرد.
در این روز اسکله تی و پهلوگاه شماره  2و  3و 4و  5نیز هدف قرار گرفتند.
خطوط لوله ورودی گناوه -خارک نيز با هشت بمب مورد حمله قرار گرفت.
در این روز همچنین یــک فروند میگ  25خــط لولــه ورودی از مناطق به خــارک را مورد
حمله قرار داد.
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65/5/18
منیفلد گناوه به وســیله یک فروند میگ  25از ارتفاع باال مورد هدف چهار بمب قرار گرفت که
خسارتی در پی نداشت.
65/5/21
پایانه والفجر در جزیره سیری بمباران شد.
چهار فروند میراژ دشمن سه موشک اگزوست به سوی پایانه شلیک کردند و نفتکش مادر هدف
قرار گرفت.
در این حادثه  16نفر شهید شدند که همه از کارکنان کشتی آذرپاد بودند.
65/5/26
میگ  25بر فراز خارک دیوار صوتی شکست.
کشتی فرآورده برپامیت که در بهرگان مشــغول تخلیه بود ،مورد اصابت موشک اگزوست قرار
گرفت .در این حمله یک نفر کشته و  11نفر زخمی شدند.
65/5/28
یدک کــش ابومدیــل در  70مایلی خــارک مورد اصابت موشــک اگزوســت قــرار گرفت
و غرق شد.
65/6/2
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
65/6/6
دیوار صوتی در خارک شکسته شد.
65/6/7
دیوار صوتی در خارک شکسته شد.
65/6/18
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد و نفتکش مارون مورد اصابت قرار گرفت.
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65/6/25
میگ  25از ارتفاع باال جزیره را هدف چهار بمب قرار دادکه همه آنها به خشــکی اصابت کرد اما
تلفاتی نداشت.
همچنین اسکله تی و پهلوگاه های شــماره  9 ، 8 ، 7و  10مورد هدف بمب های میگ  25قرار
گرفت.
در این روز همچنین کشتی« ایران صیام» مورد حمله قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
65/6/26
بهرگان و یدک کش ماجد مورد حمله قرار گرفت.
65/6/27
اسکله آذرپاد هدف واقع شد و کشتی کره ای سونگ پونگ که با  120هزار تن نفت سبک در حال
بارگیری بود ،دچار آتش سوزی شدید شــد و بر اثر آن چند نفر از کارکنان نفتکش کشته و مفقود
شدند.
65/6/28
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
65/7/7
نفتکش دنا مورد حمله قرار گرفت.
در این حمله موشک به جلوی کشتی اصابت کرد که با وجود سوراخ شدن بدنه ،کشتی منفجر
نشد.
65/7/9
نفتکش آنجل در حالی که از پایانه والفجر به سوی خارک تردد می کرد ،مورد هدف قرار گرفت
که تلفات جانی در پی نداشت.
65/7/14
اسکه آذرپاد بمباران شد.
در این حمله پهلوگاه های  11و  12هدف موشــک اگزوســت قرار گرفت و کنترل روم اسکله
منهدم شد.
دو فروند از هواپیماهای شرکت کننده در این عملیات نیز منهدم شدند ،ولی یکی از آنها موفق
به فرار شد.
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65/7/19
نفتکش فریدام شیپ در  26مایلی خارک مورد هدف موشک اگزوست قرار گرفت که تلفات جانی
در پی نداشت .موشک به مخزن آب شیرین کشتی اصابت کرد اما منفجر نشد.
65/7/22
در یک نبرد هوایی بر فراز خلیج فارس ،یک فروند هواپیمای دشــمن مورد هدف موشک قرار
گرفت و در دریا سرنگون وجسد خلبان آن روز بعد از آب گرفته شد.
65/7/24
یک فروند میگ  25از ارتفاع باال جزیره را بمباران کرد.همچنین سکوی نفتی امارات مورد هدف
سه فروند موشک دشمن قرار گرفت و به آتش کشیده شد.
دیوار صوتی نیز بر فراز خارک شکسته شد.
65/8/6
نفتکش دنا که در اسکله آذرپاد مشغول بارگیری بود ،مورد هدف قرار گرفت.
در این حمله به اسکله خسارت وارد نشد و کشتی با محموله به طرف الرک یدک شد.
65/8/7
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
65/8/8
یدک کش آبادان متعلق به سپاه پاســداران در حالی که با بارج به طرف جزیره فارسی حرکت
میکرد ،مورد اصابت قرارگرفت و غرق شد.
در این حمله سه نفر از کارکنان این ید ک کش به شهادت رسیدند.
65/8/10
دو فروند میگ و میراژ با دو موشک به اسکله آذرپاد شلیک کردند ،اما موشک عمل نکرد و خنثی
شد.
65/8/18
نفتکش آنجل در مسیر خود از الرک به خارک مورد اصابت موشک قرار گرفت.
این حمله تلفات جانی نداشت.
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65/8/29
تاسیسات نفت اهواز هدف حمله واقع و سبب شد جریان نفت سنگین به سوی خارک قطع شود.
65/9/4
یک نفتکش در  100مایلی جنوب خارک و در حالی که پر از محموله به سمت بندرعباس حرکت
می کرد ،مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت.
پایانه فرآورده در بندرعباس نيز هدف دو موشک اگزوست قرار گرفت.
65/9/5
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
65/9/6
یدک کش موسی در مسیر خود از بوشــهر به طرف فروزان ،از ناحیه سمت راست مورد اصابت
موشک اگزوست قرار گرفت.
در این حمله هفت ایرانی و یک فیلیپینی کشته شدند که جسد سه نفر از شهدا پیدا نشد.
دو فروند موشک اگزوست به سوی اسکله آذرپادشلیک شد که یکی از آنها قبل از رسیدن به هدف
به وسیله پدافند در هوا منهدم شد و دومی در آب افتاد و هیچ گونه خسارتی نداشت.
65/9/26
سکوی نفتی ابوذر مورد حمله هواپیماهای میگ  23قرار گرفت و بر اثر آن دو نفر زخمی شدند.
65/9/29
یک نفتکش در  93مایلی خارک و در حالی که با محموله به سوی بندر عباس حرکت می کرد،
مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
این حادثه تلفات جانی نداشت.
65/10/2
نفتکش خارک در  26مایلی جزیره مورد حمله موشک اگزوست قرار گرفت.
تاسیسات نفت بهرگان نیز ،هدف دو فروند موشک اگزوست قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
65/10/11
یک فروند میگ  25از ارتفاع باال جزیره را مورد هدف چهار بمب قــرار داد که همه آنها اطراف
کشتی پدافندی ایران صیام در جنوب جزیره بدون خسارت به دریا ریخت.
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65/10/12
یک نفتکش در حالی که از بندرعباس عازم خارک بود ،مورد اصابت یک موشک اگزوست قرار
گرفت.
همچنین یک مین شناور چســبیده به پهلوگاه آذرپاد مشاهده و به همت گروه خنثی سازی از
اسکله جدا و خنثی شد.
65/10/13
خارک با میگ 25و به وســیله چهار بمب مورد حمله قرار گرفت که همه آنها بدون خسارت به
دریا ریخت.
65/10/14
یک نفتکش حاوی نفت سنگین در حالی که عازم بندرعباس بود ،مورد اصابت موشک اگزوست
قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
65/10/22
کشــتی فرآورده بر تبریز در  72مایلی خارک مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت و دچار
آتش سوزی وآتش ساعت  16و  30دقیقه خاموش شد.
65/10/23
دو بمــب بــه ســوی بوشــهر رهــا شــد کــه در کانــال آبــی نزدیــک ســاحل بــدون
خسارت سقوط کرد.
در ادامه این حمله ،دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
65/11/8
نفتکش تاستیک حامل نفت ســفید ،در  110مایلی خارک مورد اصابت موشک قرار گرفت و
دچار آتش سوزی شد.
نفتکش دنا در  95مایلی خارک مورد اصابت موشــک قرار گرفت که هیچ گونه خسارتی در بر
نداشت.
65/11/9
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
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65/11/10
نفتکش علم در هشت مایلی بوشهر مورد هدف واقع شد و آتش گرفت.
نفتکش لیدی در مســیر خود از بندرعباس به خارک در 44مایلی خارک از ناحیه موتورخانه
مورداصابت موشک قرار گرفت.
65/11/12
نفتکش خارک در  11مایلی بوشهر از ناحیه موتورخانه مورد هدف موشک اگزوست قرار گرفت.
65/11/13
دو فروند میراژ ضد رادار دشمن به خارک حمله کردند و سکوی موشکی مورد اصابت قرار گرفت.
65/11/16
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
65/11/18
نفتکش خارک در  82مایلی مورد اصابت موشك قرار گرفت.
65/11/24
به نفتکش خارک در  60مایلی خارک حمله موشكي شد.
65/11/25
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
65/12/1
نفتکش تفتان مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت كه تلفات جانی در پی نداشت.
در اين روز سه فروند میراژ سرنگون شد.
65/12/8
نفتکش خارک در  75مایلی این جزیره مورد هدف دو فروند موشک اگزوست قرار گرفت.
65/12/11
نفتکش اینترپرایز از ناحیه مخزن آب سمت راست هدف قرار گرفت.
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66/1/2
سکوی نفتی ابوذر هدف یک فروند موشک اگزوست قرار گرفت که بر اثر آن یک نفر مجروح شد
و  15نفر به شهادت رسیدند.
66/1/3
ســکوی نفتی نوروزبا یک فروند موشک اگزوســت مورد حمله قرار گرفت که موشک به هدف
اصابت نکرد.
نفتکش دنا در حالی که در اسکله آذرپاد مشغول بارگیری بود ،مورد اصابت موشک قرار گرفت
که موجب آتش سوزی مخازن آن شد.
پهلوگاه های  11و  12اسکله آذرپاد مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت.
66/1/9
تاسیسات نفتی خط لوله  52گناوه ،تاسیسات گوره ،اطراف روستای مال قائد بمباران شد.
 9فروند هواپیمای میراژ و میگ ،بیش از  10بمب روی تاسیســات نفتــی گناوه و خط لوله رها
كردند .یک فروند میگ  23سرنگون شد.
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66/1/16
نفتکش پلیکان در  54مایلی خارک مورد اصابت قــرار گرفت که این حادثه تلفات جانی در پی
نداشت.
66/1/17
خط لوله گناوه هدف حمله قرار گرفت و در مقابله با آن ،چهار موشک هاگ از ضد هوایی شلیک
شد.
66/1/23
نفتکش لیدی اسکای در حالی که با محموله به ســوی بندرعباس در حرکت بود ،در 90مایلی
خارک مورد هدف قرار گرفت.
66/2/4
نفتکش فوجی اورینت در حالی که به ســوی بندرعباس حرکت می کرد ،مورد اصابت موشک
قرار و آتش گرفت.
66/2/9
کشتی فرآورده بر پامیت با  24هزار تن نفت سفید مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی
شدکه این حادثه و تلفات جانی در پی نداشت.
66/2/23
نفتکش استیلکن از ناحیه مخزن مورد هدف موشک قرار گرفت که این حادثه تلفات جانی در
پی نداشت.
این کشتی دوباره در  135مایلی مورد هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
66/2/24
یک کشــتی فرآورده بر در  210مایلی خارک مورد هدف موشک قرار گرفت که آتش سوزی و
تلفات جانی نداشت.
66/2/27
نفتکش زئوس در مسیر برگشت از بندرعباس به خارک هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
کشتی جنگی استارک آمریکا در نخستین ساعات شــب مورد اصابت یک فروند موشک قرار
گرفت که به کشته و مجروح شدن  37نفراز کارکنان آن منجر شد.
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66/3/29
اسکله آذرپاد مورد هدف دو موشک قرار گرفت.
66/3/30
یک کشتی فرآورده بر در مسیر الرک  -خارک مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت و دچار
آتش سوزی شد .در این روز قطعنامه  598از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شد.
در این قطعنامه از دوکشور ایران و عراق خواسته شــد جنگ را فوری پایان دهند و به مذاکرات
صلح بپردازند.
آتش بس فوری ،عقب نشــینی نیروها به مرزهای بین المللی ،تعیین کشــور متجاوز جنگ و
پرداخت غرامت از سوی متجاوز ،از مفاد این قطعنامه بود.
66/4/3
موتورخانهکشتیتجاریتهیرا مورداصابتموشکاگزوستقرارگرفتودچارآتشسوزیشد.
66/4/5
یک مین شناور اطراف اسکله آذرپاد خنثی و منهدم شد.
66/4/10
کشتی دنا در  53مایلی خارک مورد هدف واقع شد.
66/4/15
محموله یک کشتی فرآورده بر مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت که تلفات جانی در پی
نداشت.
66/4/16
پهلوگاه شماره 11اسکله آذرپاد هدف موشک اگزوست قرار گرفت.
66/4/17
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/4/18
نفتکش آمریکایی نزدیکی بندر احمدی کویت مورد اصابت موشک قرار گرفت.
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66/4/22
جزیره فارسی مورد هدف  14بمب و راکت قرار گرفت که سبب شهادت چهار نفر و مجروح شدن
دو نفر از کارکنان سپاه شد.
66/4/23
جزیره فارسی به وسیله یک فروند میگ  25مورد هدف چهار بمب قرار گرفت که بر اثر آن دو نفر
مجروح شدند.
یک سکوی نفتی حوالی الوان نيز مورد حمله هواپیمای دشمن قرار گرفت.
66/4/28
هواپیمای اف  14تازه از باند بوشهر به پرواز درآمده بود كه مورد هدف موشک میراژ دشمن قرار
گرفت و خلبان آن شهید شد.
هلیکوپتر نصیر که برای نجات خلبانان اف  14به پرواز درآمده بود ،بر فراز خلیج فارس دچار نقص
فنی شد و نزدیکی ساحل دریای بوشهر سقوط کرد.
66/5/2
در نخستین روز از همراهی کشتی های کویتی با پرچم آمریکا و نفتکش بریجتون در  18مایلی
جزیره فارسی به مین برخورد کرد و سوراخی به عرض دو متر و طول  9متر در آن ایجاد شد.
66/5/19
یونیت  2گچساران،کرنج و بی بی حکیمه  1بمباران شدند.
یک نفتکش که در پایانه الرک با  261هزار تن نفت بارگیری کرده و به مقصد روتردام در حرکت
بود ،با مین برخورد کرد و در بدنه آن شکاف ایجاد شد.
66/5/26
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/6/8
یک فروند موشک اگزوست به سوی خارک شلیک شد که به ســکوی نفتی دورود اصابت کرد
وخسارت هایی به بار آورد.
تاسیسات نفتی گوره بمباران شد و کابل های برق و تلفن آسیب دید.
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66/6/8
نفتکش سنندج و نفتکش شوش مورد حمله موشکی قرار گرفتند.
66/6/9
یدک کش خضرا مورد اصابت موشک قرار گرفت و  6خدمه آن به شهادت رسیدند.
هواپیماهای دشمن باموشک کرم ابریشم به خارک شلیک کردند.
66/6/10
یک نفتکش با  189هزار تن نفت ســنگین مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت که تلفات
جانی و آتش سوزی در پی نداشت.
یک یدک کش مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت.
66/6/17
موشک کرم ابریشم به سوی لنگرگاه خارک شلیک شــد؛ یکی از آنها به وسیله پدافند منهدم و
دیگری در ساحل سقوط کرد که تلفاتی در پی نداشت.
66/6/18
یک فروند موشک اگزوست که به سوی اسکله آذرپاد شلیک شده بود ،در هوا منهدم شد.
66/6/25
خارک و اطراف اسکله تی بمباران شد.
دو فروند میگ  23از سمت گناوه به اسکله تی حمله و چهار بمب چتری به سوی آن رها کردند.
66/6/27
خارک و اطراف اسکله تی بمباران شد که این حمله خسارتی در پی نداشت.
یک نفتکش مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت.
66/6/29
موشک کرم ابریشم به سمت لنگرگاه خارک پرتاب شــد و به نفتکش پر از محموله شیروان در
لنگرگاه اصابت کرد.
دراین حادثه سه نفرکشته شدند.
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66/6/31
کشتی ایرانی اجر از سوی هلیکوپترهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفت.
این کشتی پس از تخلیه کارکنان آن با مواد منفجره منهدم و غرق شد.
نفتکش مرلین در  40مایلی خارک و در مسیر خود از بندرعباس به سوی خارک ،از ناحیه سمت
چپ مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
66/7/4
نفتکش کوریل کاپ در وضعیت سفید مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت.
ایــن کشــتی در حالــی کــه بــا محموله بــه ســوی بندرعبــاس حرکــت مــی کرد،
هدف قرار گرفت.
66/7/5
نفتکش شیروان برای دومین بار در  70مایلی جنوب خارک مورد اصابت موشک قرار گرفت که
تلفات جانی و آتش سوزی در پی نداشت.
در این روز بهــرگان نیز هــدف قرار گرفــت و مخــازن گازوییــل و لوله های رابــط در آن
بمباران شدند.
66/7/6
نفتکش کوریل کاپ برای دومین بار در  150مایلی جنوب خارک هدف قرار گرفت.
کشتی تجاری ایران سپاه مورد هدف موشک اگزوست قرار گرفت.این کشتی که از جنوب عازم
بوشهر بود ،دچار آتش سوزی شد.
در اين روز همچنين نفتکش خارک مورد هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
66/7/10
کشتی صیادی شنتل بالک استرالیایی مورد هدف موشک اگزوست قرار گرفت.
66/7/10
نفتکش فی کی ســی تی در دو نوبت هدف قرار گرفت.این کشتی که از بندرعباس عازم خارک
بود ،مورد هدف قرار گرفت.
66/7/13
پایانه والفجر  2و پایانه فرآورده در بندرعباس هدف قرار گرفتند.
کشتی مادر سی وایز جانت حامل نفت خام از سوی هواپیماهای دشــمن گلوله باران شد ،اما
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آتش سوزی و تلفات جانی در پی نداشت.
کشتی مادر شــائینگ اســتار حامل فرآورده از ناحیه عرشــه هدف بمب قرار گرفت و دچار
آتش سوزی شد.
کشتی مادر برزیل استار حامل فرآورده مورد اصابت گلوله هواپیماهای دشمن قرار گرفت.
کشــتی وردآدمیــرال حامــل فــرآورده نیز مــورد هــدف گلولــه هواپیماهای دشــمن
قرار گرفت.
66/7/16
به دنبال درگیــری قایق های ســپاه و هلیکوپترها و ناوهای آمریکایی ،یــک فروند هلیکوپتر
آمریکایی سرنگون شد و یک ناوچه آمریکایی مورد اصابت گلوله تیربارهای سپاه قرار گرفت.
66/7/18
نفتکش مرلین در مسیر بندرعباس به خارک هدف موشــک اگزوست قرار گرفت ودچار آتش
سوزی شد.
دو فروند موشک کرم ابریشم به سوی خارک شلیک شد و نفتکش رو و ا هدف قرار گرفت.
یکی از این دو موشک در بندر ریگ سقوط کرد که تلفاتی نداشت.
66/7/20
یک نفتکش فرآورده بر مورد هدف واقع شد که بر اثر آن یک نفر کشته شد.
66/7/22
دو فروند موشک کرم ابریشم به سوی خارک شلیک شد و نفتکش پگاسوس هدف یکی از موشک
ها قرار گرفت.
در این روز همچنین پالژ کارمندی و انبار شرکت فر بال هدف گلوله قرار گرفت.
66/7/23
یک فروند موشک کرم ابریشم به سوی خارک شلیک شد و نفتکش پگاسوس را هدف قرار داد
که این حمله تلفات جانی در پی نداشت.
66/7/24
یک فروند هواپیمای دشمن سرنگون شد.
سه فروند هواپیما قصد حمله به کاروان نفتکش ها را داشتندکه یکی از آنها مورد اصابت موشک
اف 14ایران قرار گرفت و سرنگون شد.
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66/7/25
منطقه نفتی بهرگان با سه فروند هواپیمای میراژ هدف واقع شد.
مخزن حامل بنزین مورد اصابت هواپیمای دشمن قرار گرفت و ضمن آتش سوزی منهدم شد.
در جریان حمله به بهرگان یک فروند هواپیمای دشمن هم منهدم شد.
66/7/27
رزم ناوهــای آمریکایی به دو ســکوی نفتی منطقــه الوان حملــه کردند و آنهــا را به آتش
کشیدند.
66/7/28
یک مین شناور به وسیله نفتکش خارک کشف و برای خنثی سازی به عملیات دریایی بوشهر
ارجاع شد.
66/7/29
نفتکش خارک در لنگرگاه خارک هدف موشک کرم ابریشم قرار گرفت.
این کشتی با بیش از  200هزار تن نفت سنگین منتظر اعزام به بندرعباس بود که هدف یک فروند
موشک کرم ابریشم قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
این آتش سوزی به کمک یدک کش ها خاموش شد.
66/8/13
در این روز نفتکش تفتان و اسکله آذرپاد بمباران شد.
66/8/14
دو فروند موشك اگزوست شلیک شد که در این حمله یکی از موشــک ها در هوا منهدم شد و
دیگری به چاه دی  7دورود اصابت کرد که خسارت زیادی به بار آمد اما تلفات جانی در پی نداشت.
66/8/20
نفتکش فورچون شیپ با  260هزار تن نفت سنگین مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت و
دچار آتش سوزی شد که یدک کش ها آتش را خاموش کردند.
این حادثه تلفات جانی نداشته است.
66/8/21
برای سومین بار ،نفتکش فورچون شــیپ برای دومین بار از ناحیه مخزن سوخت مورد اصابت
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قرار گرفت که آتش سوزی و تلفات جانی نداشته است.
66/8/22
یدک کش سالویتال در حالی که مشغول عملیات اطفای حریق کشتی فورچون بود ،مورد اصابت
موشک قرار گرفت و به شدت آسیب دید.
در این حادثه سه نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند.
66/8/26
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
همزمان نیروگاه اتمی بوشهر بمباران شد که بر اثر آن ده نفر شهید و هفت نفر زخمی شدند.
66/8/26
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد و یک فروند موشک هاگ به سوی هواپیماهای مهاجم
شلیک شد ،اما به هدف اصابت نکرد.
66/8/28
یدک کش ســالویناس در  130مایلی خارک هدف موشــک قرار گرفت و موتورخانه آن دچار
آتش سوزی شد.
در این حادثه یک نفر کشته و پنج نفر زخمی شدندکه به علت حجم فعالیت هواپیماهای دشمن،
امکان اعزام هلی کوپتر فراهم نبود و یدک کش موسی با تیم پزشکی از الوان به کمک آنها شتافت.
نفتکش توچال در  132مایلی خارک مورد اصابت موشــک اگزوست قرار گرفت و آتش سوزی
آن به سرعت خاموش شد.
66/9/1
نفتکش یونانی آندره میدا مورد حمله قایق های توپدار واقع شد.
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/9/5
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/9/6
نفتکش استیلیکن در شمال غرب الوان هدف موشک اگزوست قرار گرفت و دچار آتش سوزی
شد.

71

خارك  ،جنگ  ،مقاومت
66/9/8
نفتکش خارک در شــمال غرب الوان و در حالی که به ســوی خارک حرکت می کرد ،از ناحیه
مخزن هدف قرار گرفت و به طرف بندرعباس برگشت داده شد.
66/9/9
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/9/10
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/9/11
چهار فروند هواپیما بهرگان را هدف قرار دادندکه در این حادثه یک مخزن بنزین و دچار آتش
سوزی شد.
در وضعیت سفید ،نفتکش اناکس در شمال غرب الوان مورد اصابت موشک اگزوست قرارگرفت
که با آسیب جزئی به بندرعباس برگشت داده شد.
این کشتی قبرسی در حال حرکت به طرف خارک بود.
66/9/13
نفتکش آســتینیا در منطقه راس المطاف و در حالی که با محموله به سوی بندرعباس حرکت
می کرد ،هدف موشک اگزوست واقع شد و آتش گرفت.
این کشــتی برای دومین بار هدف واقع شــد و موتورخانه آن از کار افتاد.کشتی یادشده برای
سومین بار در این روز مورد حمله واقع شد.
66/9/17
نفتکش الموت در حالی که به طرف خارک حرکت می کرد ،هدف موشک اگزوست قرار گرفت،
تلفات جانی در پی نداشت ولی موتورخانه آن از کار افتاد و به طرف بندرعباس برگشت داده شد.
این کشتی برای دومین بار در این روز مورد هدف واقع شد.
66/9/25
نفتکش تفتان در حالی که از بندرعباس به ســوی خارک حرکت می کرد ،مورد هدف موشک
اگزوست قرار گرفت؛ این حمله تلفات جانی و آتش سوزی نداشته است.
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66/10/1
پایانه والفجر  2در بندرعباس بمباران شد که در جریان آن نفتکش سی وایز جانیت(مادر )106
در حالی که مشغول گرفتن نفت از کشتی سیار فلو شیپ ال بود ،از ناحیه منیفلدها (روی عرشه)
هدف واقع شد.نفتکش مادر ولدپتروبراس ،نفتکش مادر برمه اینتر ویدور و نفتکش مادر برمه اینتر
پرایز از نفتکشهایی بودند که در این روز مورد حمله قرار گرفتند.
66/10/4
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/10/10
دو فروند موشک کرم ابریشم به سوی خارک شلیک شد وکشتی پدافندی ایران کالم که کارکنان
سپاه روی آن مستقر بودند ،هدف موشک واقع شد.
کشتی پدافندی ایران صداقت هدف دومین موشک قرار گرفت که در این حادثه  9نفر زخمی
و چهار نفر شهید شدند.
66/10/14
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/10/20
نفتکش خارک از ســمت راســت موتورخانه مورد اصابت موشــک اگزوســت قرار گرفت که
آتش سوزی و تلفات جانی در پی نداشت.
66/10/21
دو فروند موشک کرم ابریشم به طرف الوان شلیک شــد .نفتکش فراورده بر یونایتد وینچر در
لنگرگاه الوان مورد اصابت موشک کرم ابریشم قرار گرفت و دچار آتش سوزی شدید شد.
در این حادثه  8نفر کشته شدند.دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/10/24
دو فروند موشک اگزوست به سوی کاروان نفتکش ها شلیک شد که با نقش آفرینی هواپیماهای
خودی به هدف اصابت نکرد و در ساحل افتاد.
66/11/2
نفتکش شیرکوه که تازه خریداری شده واز بندرعباس به سوی خارک در حرکت بود ،از ناحیه
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موتورخانه مورد هدف قرار گرفت ،ولی بمب ها عمل نکرد و تنها سامانه برق کشتی از کار افتاد.
66/11/7
نفتکش کورال کیپ در حالی که به علت نقص فنی به سوی بندرعباس یدک می شد و حامل 196
هزار تن نفت سبک بود ،مورد هدف دو فروند موشک اگزوست قرار گرفت.
در این حادثه سه نفر از کارکنان کشتی و دو نفر از کارکنان یدک کش سالورو کشته شدند.
66/11/8
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/11/9
نفتکش خارک در وضعیت ســفید مورد هدف موشک اگزوســت قرار گرفت که تلفات جانی و
آتش سوزی در پی نداشت.
66/11/12
نفتکش موکاران هدف یک فروند موشک کرم ابریشم قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد؛ در این
حادثه یک نفرکشته و عده ای مجروح شدند.
66/11/16
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
کشتی تجاری «ایران انتخاب» در وضعیت سفید هدف واقع شد.
66/11/18
نفتکش خارک که به اسکله  5بسته شده و منتظر بارگیری بود ،مورد اصابت دو بمب قرار گرفت
و دچار آتش سوزی شد.در این روز همچنین اســکله تی پهلوگاه  ،9اسکله تی پهلوگاه  5و اسکله
آذرپاد پهلوگاه  12مورد حمله قرار گرفت و پدافند اعالم کرد که یک فروند یک هواپیما را سرنگون
کرده است.در وضعیت سفید نفتکش شیرکوه که در تاریخ  66/11/2هدف حمله قرار گرفته بود،
دوباره در  13مایلی الوان مورد هدف موشک اگزوست قرار گرفت .این حادثه تلفات جانی نداشت،
ولی در اثر آن سیستم فرمان کشتی از کار افتاد.
این کشتی در این روز بار دیگرمورد هدف موشک اگزوست قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
66/11/26
یدک کش سلیمان مورد حمله قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
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در این حادثه چهار نفر شهید و چهار نفر زخمی شدند.
در این روز همچنین هشــت فروند قایق تندرو با پشتیبانی هلیکوپتربه جزیره فارسی حمله ور
شدند  ،اما با مقابله شدید رزمندگان مستقر در جزیره ،قایقها متواری شدند.
66/12/1
موشکی به طرف خارک شلیک و با تیراندازی پدافند منهدم شد.
66/12/6
در یک درگیری هوایی بر فراز کاروان نفتکش ها ،میراژ مهاجم هدف هواپیمای اف  14ایران قرار
گرفت و در آب های نیلگون خلیج فارس سرنگون شد.
66/12/17
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
66/12/25
یک نفتکش که با  204هزار تن نفت از خارک عازم بندرعباس بود ،هدف موشــک اگزوســت
قرارگرفت که این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.
66/12/28
یک کشــتی فرآورده بر  80هزار تنی در حالی که حامل نفتگاز بــود و به مقصد خارک حرکت
می کرد ،مورد اصابت دو فروند موشک اگزوســت قرار گرفت که در آتش سوزی ایجاد شده  8نفر
مجروح و به بوشهر انتقال داده شدند.
این کشتی به کمک یدک کش به بندرعباس منتقل شد و یک فروند موشک که عمل نکرده بود،
در بندرعباس از کشتی بیرون کشیده شد.
66/12/29
دو موشک ضد رادار به سوی سایت هاگ خارک شلیک شد که به صخره ها برخورد کرد و هیچ
گونه تلفاتی نداشت.
نفتکش آوج در لنگرگاه خارک بمباران شد؛ این نفتکش با  280هزار تن نفت و به علت نقص فنی
در لنگرگاه متوقف بودکه بمباران هوایی و دچار آتش سوزی شد.
دراین حمله 22نفر از کارکنان کشتی شهيد شدند.
همچنین نفتکش سنندج همزمان با کشتی آوج در لنگرگاه خارک منتظر بارگیری بود ،مورد
حمله قرار گرفت که طی آن 24نفر از کارکنان کشتی شهيد شدند.
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فصل یازدهم
(سال )1367

آخرين نفس هاي دشمن
67/1/10
نفتکش اناکس مورد اصابت موشک قرارگرفت وکارکنان آن با هلیکوپتر به بوشهر ونفتکش به
وسیله یدک کش به الرک منتقل شد.
67/1/11
آتش سوزی کشتی سنندج که  66/12/29مورد اصابت قرار گرفته بود ،خاموش شد.
67/1/13
سکوهای نفتی ســلمان از حوزه نفتی الوان مورد هجوم ناوهای آمریکا قرار گرفتند و به آتش
کشیده شدند.
67/1/19
یک فروند موشک از کنار کاروان نفتکش ها عبور و در آب سقوط کرد.
67/1/26
رزم ناو یو اس ای به نام ساموئل رابوت در سواحل بحرین به مین برخورد کرد و خسارت هایی به آن وارد شد.

76

آخرين نفس هاي دشمن
67/1/29
سکوهای نفتی سلمان و نصر از حوزه نفتی الوان و ســیری مورد هجوم ناوهای آمریکایی قرار
گرفت.
67/2/3
یک فروند مین شناور در جنوب اسکله آذرپاد به بارج بازسازی و نوسازی اصابت و  7متر شکاف
در آن ایجاد کرد.
67/2/8
نیروی دریایی یک فروند مین شناور را کشف و خنثی کرد.
یک فروند هواپیمای میراژ عراقی به وسیله اف  14هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
67/2/10
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
67/2/16
در اثر برخورد نفتکش البرز با نفتکش سانحه دیده سنندج ،بدنه کشتی شکاف برداشت.
67/2/20
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
67/2/22
کشتی تجاری ایران نهاد در وضعیت سفید هدف واقع شد و آتش گرفت.در این حادثه  6نفر شهيد
و  18نفر از کارکنان به الوان اعزام شدند.
این کشتی بار دیگر در ساعت  14هدف قرار گرفت.
67/2/24
به نفتکش های مادر  ،106گیانت ،مادر  72و چند نفتکش دیگر حمله شــد که در این حمله ها
دو نفر شهید شدند.
67/2/26
نفتکش بیستون مورد اصابت موشک قرار گرفت.این کشتی  210هزار تن نفت سبک از خارک
حمل میکردکه موتورخانه آن مورد اصابت قرار گرفت و آسیب دید.
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67/2/30
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
67/3/14
چهار فروند بمب بین کشتی های الموت ،شوش و ســاحل لنگرگاه اصابت کرد که همه در آب
منفجر شدند و خسارتی در پی نداشت.
67/3/18
یدک کش سالورو که مشغول یدک کشیدن نفتکش آوج بود ،مورد هدف قرار گر فت.
موشک به سمت راست و زیر قایق نجات اصابت کردکه بر اثر آن دو نفر کشته و چهار نفر زخمی
شدند.
میراژ دشمن هدف موشک اف  14قرار گرفت و سرنگون شد.
67/3/20
کشتی تجاری ایران فالحی مورد اصابت موشک قرارگرفت که موتورخانه آن از کار افتاد.
این کشتی به سمت بوشهر یدک شد.
67/3/28
میراژ دشمن به وسیله اف  14سرنگون شد.
67/4/10
نفتکش فورچون شیپ مورد هدف قرار گرفت .این کشتی با نفت سبک از خارک به مقصد هرمز
در حرکت بود که مورد هدف قرار گرفت و موتورخانه آن از کار افتاد.
نفتکش خارک نیز هدف قرار گرفت اما توانست با موتور آتش گرفته خود به راهش ادامه دهد.
67/4/12
هواپیمای مسافربری ایرباس ایران هدف موشــک های ناوگان آمریکا قرار گرفت و در آسمان
منهدم شد.
این هواپیما از بندرعباس عازم دوبی بودکه همه  290مســافر و خدمه آن کشته و درآب های
خلیج فارس غوطه ور شدند.
67/4/15
یونیت گوره بمباران شد.
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67/4/16
نفتکش فلوشیپ با محموله نفت سنگین هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.
موشک به سمت راست کشتی اصابت کرد و سبب از کارافتادن موتورخانه شد.
این نفتکش به سمت هرمز یدک شد.
67/4/17
به نفتکش« استار ری» که با محموله نفت سبک ،در مسیر خارک  -هرمزدرحرکت بود ،حمله
شد و آتش گرفت.
موشک به سمت راست مخزن شماره یک اصابت کرد و کشتی به سمت هرمز یدک شد.
67/4/19
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.

آتش بسي كه شكست!
67/4/27
قبول قطعنامه  598شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران و درخواست فوری آتش بس.
67/4/28
طوالنی ترین وضعیت قرمز در طول هشت سال جنگ تحمیلی در منطقه خلیج فارس و جزیره
خارک به مدت سه ساعت و  29دقیقه تجربه شد.
تعداد زیادی هواپیمای دشمن وارد منطقه شدند و دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
67/4/29
دیوار صوتی بر فراز خارک شکسته شد.
67/5/1
سایت دوم هاگ منطقه خارک در جزیره خارگو عملیاتی شد.
67/5/3
سکوی نفتی نوروز در خلیج فارس هدف موشک قرار گرفت.
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67/5/12
پاالیشگاه گازی ولیعصر کنگان بمباران شد.
یک فروند میراژ دشمن در جریان حمله به گاز کنگان هدف موشک هواپیمای شکاری اف 14
قرار گرفت و منهدم شد.
67/5/14
دیوار صوتی بر فراز مناطق گچساران ،بوشهر و خارک شکسته شد.
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فصل دوازدهم
(سال)1368

آماده باش

68/3/14
امروز مصادف بود با ارتحال جانگداز امام امت(ره) و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در ساعت
 22مورخ  68/3/13كه به همین مناسبت  40روز عزای عمومی اعالم شد.
به این مناسبت ستاد نفت دوباره عملیاتی و در منطقه آماده باش اعالم شد.

فصل سیزدهم
(سال )1369

آزادي آزادگان
69/5/11
تجاوز نظامی عراق به کشور همسایه خود کویت.
کویت در طول جنگ هشت ساله عراق با ایران ،افزون بر میلیاردها دالرکمک به عراق ،تمام بنادر
خود را در اختیار این کشور قرار داده بود.
این اقدام عراق از سوی وزارت امور خارجه ایران به شدت محکوم شده و خواستار خروج نیروهای
عراقی از کویت شد.
69/5/26
هزار نفر از آزادگان از طریق مرز قصر شیرین وارد ایران شــدند و از سوی دکتر حسن حبیبی،
معاون اول رئیس جمهوری و تنــی چند از وزرا و نمایندگان مجلس و مــردم قهرمان ایران مورد
استقبال قرار گرفتند.
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خارك  ،جنگ  ،مقاومت
ایران از صلیب سرخ جهانی خواست تا با توجه به شرایط منطقه ،تعداد اسرای مبادله شده در هر
روز را به  5هزار نفر افزایش دهد.
69/5/28
هزار اسير ايراني ساعت  11و  30دقیقه وارد كشور شدند.
ایران و عراق از صلیب سرخ جهانی درخواست کردند مقدمات آزادی روزانه  8هزار نفر از اسرا را
فراهم کند.
برای این منظور پیشنهاد شد که با برقراری پل هوایی میان تهران و بغداد ،روزانه سه هزار نفر از
طریق هوا و  5هزار نفر از مرز خسروی آزاد شوند که مورد موافقت صلیب سرخ قرار گرفت.
69/5/30
هزار نفر از اسرا ازطریق مرز خسروی وارد ایران شدند.
برابر اعالم معاونت اطالعات و عملیات فرماندهی کل ،قوا نیروهای عراقی از همه نقاط اشغالی
عقب نشینی کردند.
69/6/5
نخستین گروه از مفقوداالثرها (هزار نفر) وارد ایران شدند.
یک بمب  250کیلویی نزدیکی خط لوله زیردریایی کشف و منهدم شد.
69/6/18
پیش از ظهر امروز ،طارق عزیز ،وزیر امور خارجه عراق ،به اتفاق مسئوالن بلندپایه این کشور وارد
تهران شد و مورد استقبال دکتر والیتی ،وزیر امور خارجه و آقازاده ،وزیر نفت ایران قرار گرفت .
این سفر در چار چوب پیشبردطرح صلح ایران و عراق صورت گرفت.
69/6/24
 470نفر از آزادگان ،در نخستین ساعات بامداد امروز وارد کشور شدند.
کار مبادله اسرا از امروز در عراق متوقف شــده و این کشوراعالم کرده است که هیچ اسیر ایرانی
در عراق وجود ندارد.
در میان آزادگان امروز آقایان مهندس یحیوی و مهندس بوشهری از معاونان شهيد تندگویان،
وزیر نفت نیز حضور داشتند.
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