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 ايران، ژاندارم جديد آسياي ميانه 

و خاورميانه
روزنامه اعتماد در يادداش��تي نوشت: آخرين 
س��ربازان امريكاي��ي در تاريخ ۳۱ آگوس��ت 
افغانستان را ترك كردند و بدين ترتيب صفحه 
طوالني ترين جنگ اياالت متحده بسته شد. شكست امريكايي ها و فرار 
شرم آور آنان از افغانستان كه پس از بيس��ت سال عقب رانده شدن به 
بازگش��ت طالبان ب��ه ق��درت منتهي ش��د حاك��ي از پاي��ان دوران 
»كشورسازي« و »تعيين سرنوشت براي ديگران« توسط كشوري است 
كه خود را ضامن گسترش آزادي، دموكراسي و سرمايه داري در سراسر 
جهان مي داند. پايان جنگ افغانستان و اولين شكست دولت بايدن زنگ 
خطري اس��ت براي س��ه اولويت در تفكر سياس��ت خارجي امريكا از 
سال۱۹۴۵ يعني مبارزه با ظهور جهان گستر چين، دلجويي از روابط با 
روسيه و تجديد انزواطلبي نسبي فارغ از اين دو نگراني. مسلماً چنين 
توس��عه اس��تراتژيكي بدون عواقب تحقق نخواهد يافت. به قول يك 
ديپلمات سابق امريكايي، پس از بيست س��ال »كار فاجعه آميز« چه 
چيزي از اعتبار بين المللي اياالت متح��ده امريكا باقي مي ماند؟ امواج 
شوك آميز وقايع افغانستان در آسياي ميانه و خاورميانه طنين انداز شده 
اس��ت. طبيعي اس��ت كش��ور عراق كه براي مدت ه��ا درگير »جنگ 
بي پايان« امريكا بوده است از آينده و بازگشت داعش در صورت خروج 
آخرين 2هزارو700 سرباز امريكايي كه در حال حاضر ميزبان آنان است 
واهمه داشته باشد. عدم قابليت اطمينان و كارايي استراتژيك امريكا در 
خاورميانه آشكار شده است. از س��وي ديگر اوكراين، كشور هم مرز با 
اروپا، همانند ديگر همپيمانان امريكا نگ��ران تعهدات امنيتي و تداوم 
حمايت هاي امريكا به وي��ژه در خصوص قرباني ش��دن در مواجهه با 
كرملين اس��ت. از اينجا به بعد توجه همگان معطوف به ايران اس��ت، 
كش��وري با قدرت نظامي سازمان يافته و گس��ترده و آگاهي عميق از 
مس��ائل منطقه اي كه تنها نيروي قابل جايگزيني با اياالت متحده در 

منطقه محسوب مي شود. 
اين تغيير چشم انداز به ويژه در عراق كشور همسايه ايران مشهود است، 
البته بايد حمايت ايران از عراق از س��ال 20۱۴ در مبارزه با داعش به 
كمك نيرو هاي مطيع ش��يعه خارجي كه با شكيبايي در طول سال ها 
تقويت شده اند را در نظر داشت. با در نظر گرفتن وضعيت افغانستان، 
عراق كه س��ال ها درگير جنگ هاي خارجي و داخلي بوده است عالقه 
زيادي به حفظ همس��ايه قدرتمند خود براي تأمين امنيت داخلي در 
برابر تهديد هاي تروريستي دائمي از سوي داعش و القاعده دارد... اكنون 
كشور هاي منطقه به خوبي درك كرده اند كه توافق با تنها قدرت دائمي 
محلي به نفع امنيت ملي آنهاست. بدون شك طبيعت از خأل بيزار است 

و ژاندارم جديد خاورميانه تهران خواهد بود. 
.......................................................................................................................

ايران حامي مظلوم است اما مظلوم كيست؟
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت: 
واقعيت اين است كه شناخت اغلب ما 
از طالب��ان، ب��ه 20 س��ال پي��ش 
بازمي گردد، همان سال هايي كه امارت اسالمي افغانستان كه تركيبي 
از نحله هاي مختلف طالبان بود، بر سرزمين همسايه ما حكم مي راند و 
در عقب ماندگي و خش��ونت زبانزد بود... س��مت ديگ��ر ماجرا، جبهه 
مقاومت در برابر طالبان موس��وم به مقاومت دوم است كه از چند دهه 
قبل، در ايالت پنجشير مركزيت يافته اند. رهبر امروز اين جريان، احمد 
مسعود، تنها فرزند پسر احمدشاه مسعود است... از احمد مسعود پسر 
اطالع چنداني در دست نيس��ت اما به نظر مي رسد او چندان قرابتي با 
پدر نداشته باشد. مسعود پسر، به  تازگي ۳2ساله شده و سال ها خارج 
از افغانس��تان زندگي كرده اس��ت. او دانش آموخته مطالعات جنگ و 
سياست بين المللي از دو دانشگاه انگليسي اس��ت و عالوه بر اين، يك 
سال در آكادمي نظامي سلطنتي انگليس دوره ديده است، همان مدرسه 
نظامي اي كه بسياري از رهبران وابسته عرب در منطقه ما ازجمله ملك 
حسين اردن، امير فعلي و سابق قطر و نخست وزير امارات در آن آموزش 
 ديده اند. احمد مسعود چندي پيش از كشورهاي غربي براي مقابله با 
طالبان درخواس��ت كمك كرد و اخباري از تماس او با برخي مقامات 
امريكايي منتشرش��ده اس��ت... حال، درگيري بين دو گروه رخ داده و 
هيچ كدام هم نماينده مردم افغانستان نيستند... رئيس دولت قانوني هم 
كه با چند نفر از اطرافيان از كش��ور گريخته و بنا به آمار، او هم با رأي 

بسيار پايين و مشكوك، در اين سمت مشغول بوده است. 
تكليف جمهوري اسالمي در اين ميانه چيست؟ ما طرفدار مظلوميم؟ 
آري. اما چه كسي مظلوم است؟ اشرف غني، هبت اهلل آخوندزاده و احمد 
مسعود هيچ  يك مظلوم نيستند. مظلوم، مردم افغانستان اند كه بيش 
از نيم قرن است رنگ آرامش نديده اند و سرمايه هاي انساني و طبيعي 
كشورشان دهه هاست غارت مي شود. ما نه همچون دولت پاكستان با 
طالبان قرابت ايدئولوژيك داريم، نه مي توانيم به جريان پنجشير اعتماد 
كنيم و نه همچون امريكا و برخي كشورهاي فرا منطقه اي، از تجارت 
سالح سودي مي بريم كه بخواهيم در اين آتش بدميم. آيا مداخله ايران 
به نفع يكي از طرف هاي درگير در ماجراي افغانستان، سودي براي مردم 

ما و حتي مردم افغانستان دارد؟
.......................................................................................................................

ايران و امارات؛ همكاري، رقابت و احتياط
روزنامه وطن امروز با اش��اره به تمايل 
امارات براي ايجاد رابط��ه با ايران در 
دولت رئيسي و اولويت دولت رئيسي 
براي بهب��ود روابط با كش��ورهاي منطقه، نوش��ت: ملموس ترين وجه 
مناسبات ايران و امارات به روابط اقتصادي و تجاري اين دو كشور ارتباط 
پيدا مي كند و به كالم ديگر، روابط اقتصادي مهم ترين عنصر پيونددهنده 
و ايجابي در مناسبات في مابين است. بررسي هاي آماري روابط تجاري 
ايران و امارات نشان مي دهد اين امير نش��ين به تنهايي به اندازه ديگر 
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج  فارس با ايران روابط تجاري دارد 
و اين مناسبات در باالترين حد خود در مقايسه با ديگر شيخ نشين ها قرار 
داشته. عالوه بر اين، حضور س��رمايه گذاران ايراني در امارات نيز حائز 
اهميت است، به طوري كه اين افراد ۱0درصد جمعيت امارات را شامل 
مي شوند. از طرف ديگر، بس��ياري از ساكنان جنوب ايران با شهروندان 
اماراتي رابطه خويش��اوندي دارن��د و از همين باب، دو ط��رف بر پايه 
اش��تراك هاي قومي، فرهنگي و اقتصادي مناسبات گسترده اي برقرار 
كرده اند. بنابراين، حضور ايرانيان در امارات به عنوان عنصر پيونددهنده 
ميان دو كشور تلقي مي شود. در كنار اينها، در روابط دو كشور اختالفات 
 ج��دي و ريش��ه  اي از جمل��ه مالكي��ت جزاي��ر س��ه گانه و مس��ائل 
هويتي - امنيتي در خليج فارس تا حوزه  سياست  خارجي مانند حضور 
و نفوذ امريكا در اميرنشين هاي جنوب خليج فارس و مواضع و كنشگري 
متضاد در رخدادهاي منطقه اي را در بر مي گي��رد، البته جدي ترين و 
مهم ترين مسئله اي كه روابط تهران- ابوظبي را چالش برانگيز مي كند 

عادي سازي رابطه   اين كشور با رژيم مجعول صهيونيستي است. 
امارات سياست  خارجي هوشمندانه اي نس��بت به سعودي ها مدنظر 
داشته و تالش كرده ميزان درگيري خود در بحران ها در سطح موقعيت 
و توانايي هايش باشد، به عنوان مثال در جنگ يمن با وجود هزينه هايي 
كه به جبهه سعودي وارد شد اما امارات با بازيگري محتاطانه توانسته 
همچنان بخش��ي از منافع خود در جنوب ش��به جزيره عربس��تان را 
حفظ كند و حتي گس��ترش دهد. همچنين در حوزه   سوريه، تدريجا 
عادي سازي روابط با دمشق را در دستور كار خود دارد. همين مسائل 
 باعث ش��ده ابزارهاي هموارس��ازي روابط اي��ران و امارات بيش��تر از

تهران- رياض در دسترس باشد. 
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سفير و نماينده دائم ايران هشدار داد

 اقدام غيرسازنده آژانس
مخل فرآيند مذاكرات احياي برجام

س�فير و نماين�ده دائ�م اي�ران در 
آستانه نشست ش�وراي حكام آژانس 
بين الملل�ي ان�رژي اتم�ي هش�دار 
داد هرگون�ه اق�دام غيرس�ازنده در 
اج�اس پي�ش رو، مخ�ل فرآين�د 
مذاك�رات احياي برجام خواهد ش�د. 
عصر چهارشنبه گذش��ته رئيس جمهور 

كشورمان در گفت وگوي تلفني شارل ميش��ل، رئيس شوراي اروپا با 
وي، درباره همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار كرد: 
»در صورت برخورد غيرس��ازنده در آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي، 
انتظار اينكه ايران واكنش سازنده داشته باشد، منطقي نيست. اقدامات 

غيرسازنده طبيعتاً مخل مسير مذاكره نيز است.«
به گزارش ايرنا، كاظم غريب آبادي روز پنج ش��نبه در توئيتي نوش��ت: 
سياست زدايي، اس��تقالل، بي طرفي و حرفه اي گري از اصول ضروري 
براي حفظ اعتبار آژانس و جلب اعتماد كشورهاي عضو به آن مي باشند. 
وي تصري��ح كرد: آژان��س بايد ب��راي تقويت همكاري ه��ا و تعامالت 
برنامه ريزي كند، نه اينكه ب��ه ايجاد بي اعتمادي با كش��ورهاي عضو 
مبادرت نمايد. غريب آبادي با بيان اينكه آژانس و نهادهاي سياستگذار 
آن نمي توانند خود را از سرنوش��ت تفاهم هسته اي جدا كنند، تصريح 
كرد: هر اقدام غيرس��ازنده، مخل فرآيند مذاكره خواهد بود. وي ادامه 
داد: اميدوارم عقالنيت بر نشست هفته بعد شوراي حكام، حاكم شود. 
اين ديپلمات كش��ورمان در اين زمينه به همكاري در برابر همكاري، 

حسن نيت در برابر حسن نيت و اقدام در برابر اقدام اشاره كرد. 
دور بعدي نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي روز 
دوشنبه )22 شهريور( در وين، پايتخت اتريش آغاز خواهد شد. رافائل 
گروسي مديركل آژانس سه شنبه گذشته گزارش داد كه بازرسي هاي 
اين س��ازمان از مراكز اتمي ايران به طور چشمگيري كاهش يافته و با 
محدوديت جدي مواجه است. در اين گزارش كه بخش هايي از آن در 
رسانه هاي خارجي انتش��ار يافته، ادعا ش��ده كه ايران مانع دسترسي 
بازرسان آژانس به س��ايت هاي مرتبط با فعاليت هاي هسته اي شده و 
همچنان به توسعه فعاليت هاي اتمي خود ادامه مي دهد. در اين گزارش 
آمده است كه ايران ۱0كيلوگرم اورانيوم با غناي ۶0درصد ذخيره كرده 
كه فراتر از س��قف مجاز در برجام است. گروسي بار ديگر ادعاي كشف 
ذرات هسته اي اعالم نش��ده در ايران را تكرار كرده و از تهران خواسته 

است بدون فوت وقت توضيحات الزم را در اين زمينه ارائه كند. 
غريب آبادي در واكنش به اين گزارش گفت��ه بود: تمامي فعاليت هاي 
هس��ته اي ايران، از جمله غني سازي در س��طوح مختلف و توليد فلز 
اورانيوم، در چارچوب حقوق هسته اي ايران تحت معاهده عدم اشاعه 
صورت مي گيرند و كاماًل همراس��تا ب��ا تعهدات پادمان��ي ايران انجام 
مي ش��وند. وي تصريح كرد: از آنجا كه س��اير طرف ها به تعهدات خود 
تحت توافق هس��ته اي در حوزه رفع تحريم عمل نكردند و سياس��ت 
اعمال تحريم ه��اي غيرقانوني و يكجانبه امريكا ني��ز ادامه دارد، هيچ 
كس نمي تواند توقف اين فعاليت ه��ا را در چارچوب اين توافق از ايران 

طلب كند. 
.......................................................................................................................

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:
تصميم گيري ها با حضور ميداني مسئوالن 

مفيدتر خواهد بود
ملت بصير ايران مي دانند كه حل مشكات اقتصادي كشور و معضات 
معيشتي مردم زمانبر است، از اين رو صبر و بردباري خواهند كرد. 
آيت اهلل محسن مجتهدشبستري، نماينده مردم آذربايجان شرقي در 
مجلس خبرگان رهبري، در گفت وگو با رس��ا، ضمن تقدير از عملكرد 
رئيس جمهور در س��فر به اس��تان هاي محروم و كم برخوردار، گفت: 
مسئوالن زماني كه از نزديك شهرها و روستاها را بازديد مي كنند، بسيار 
مفيدتر خواهند توانست براي اوضاع كشور تصميم گيري كنند، از زماني 

كه تنها در دفتر كاري خود بنشينند و به مديريت جامعه بپردازند. 
آيت اهلل مجتهدشبس��تري با بيان اينكه مش��كالت كش��ور يك شبه 
حل نخواهد ش��د، افزود: براي حل مش��كالتي مانند كسري بودجه، 
تحريم هاي عليه ايران، كاهش ارزش پول ملي و توليد و رونق اقتصادي 
زمان طوالني الزم است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان كرد: 
ملت بصير ايران مي دانند كه حل مشكالت اقتصادي كشور و معضالت 
معيشتي مردم زمانبر است، از اين رو صبر و بردباري خواهند كرد. وي 
با اشاره به اينكه برخي مش��كالت نيز در ميان مدت و كوتاه مدت حل 
مي شود، تصريح كرد: اگر مردم جامعه بدانند كه مسئوالن و دولتمردان 
پيگير مشكالت مناطق و معضالت معيشتي آنها هستند، آرامش خاطر 

خواهند يافت. 
.......................................................................................................................

 طرح انتخاب »وزراي منطقه اي«
در مجلس كليد خورد

يك عضو كميسيون امور داخلي كشور 
و شوراها در مجلس شوراي اسامي از 
تهيه طرحي به منظ�ور انتخاب وزراي 
منطق�ه اي ب�ا ه�دف تمركززداي�ي و 
هماهنگي براي پيگيري مشكات برخي 
از اس�تان ها در س�طح ملي، خبر داد. 
ابوالفضل ابوترابي در گفت وگو با ايس��نا، 

درباره جزئيات طرح انتخاب وزراي منطقه اي و آمايش سرزميني بيان 
كرد: ما در اين طرح به دنبال اين هس��تيم كه در هر چند اس��تان يك 
وزير منطقه اي تعيين شود كه مسئول هماهنگي و پيگيري براي حل 
مشكالت آن چند استان در زمينه هاي مختلف نظير مسائل آب، محيط 
زيست و حتي مشكالتي كه با كشورهاي همسايه داريم، باشد. وي در 
ادامه اظهار كرد: بر اس��اس اين طرح، وزير منطقه اي در داخل هيئت 
وزيران بوده و از مجلس رأي اعتماد خواهد گرفت. وزير منطقه اي مكلف 
است مشكالت چند استاني را كه زير نظر دارد از طريق هيئت وزيران 
و داخل مجلس پيگيري كند و هماهنگي الزم را براي حل مش��كالت 

منطقه اي انجام دهد. 
نماينده مردم نجف آباد در مجلس ش��وراي اس��المي، تصريح كرد: ما 
امروز بعضاً به دنبال حل مشكالت ملي برخي از استان ها در كف خيابان 
هستيم در حالي كه اين مشكالت بايد در سطح ملي با برنامه ريزي حل 
شود. هدف از اين طرح اداره ايالتي كشور نيست  بلكه هدف اين طرح 
تمركززدايي است. در اين طرح بر اساس تجربه هاي خوب كشورهاي 
ديگر بدون ايالتي كردن كشور، تمركززدايي صورت مي گيرد. ابوترابي 
تأكيد كرد: اداره ايالتي كش��ور ابعاد بسيار وس��يع تري دارد، يعني هر 
ايالت پليس، قوه قضائيه و مجلس جدا دارد در حالي كه طرح ما اصال 

اين هدف را دنبال نمي كند. 
بر اس��اس طرح ما ي��ك وزي��ر منطقه اي داري��م كه با پيش��نهاد 
رئيس جمهور از مجلس رأي اعتماد مي گيرد و حل مش��كل چند 
استان را دنبال مي كند. اين طرح به دنبال تمركز زدايي است و براي 
حل همگون مشكالت در چندين اس��تان وزير منطقه اي انتخاب 
مي شود. اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي گفت: اين طرح 
اكنون در كارگروهي در كميس��يون در حال بررسي كارشناسي و 

چكش كاري است.

دولت

اس�تاندار خوزس�تان ب�ا اختي�ارات ويژه 
با همراه�ي نماين�دگان م�ردم در مجلس 
ش�وراي اس�امي و خب�رگان رهب�ري، 
نمايندگي ولي فقيه در اس�تان و مشاركت 
مردم مي تواند گره هاي اس�تان را يكي پس 
از ديگري ب�از كند. وزير كش�ور تأكيد كرد: 
هيچ مسئله حاشيه اي نبايد مانع پيشرفت 
اس�تان خوزس�تان در دوران جديد باشد.

به گزارش ايرن��ا، احمد وحيدي، وزير كش��ور 
روز پنج ش��نبه در آيين معارفه استاندار جديد 
خوزستان در اهواز افزود: يكپارچگي در سطوح 
مختلف يكي از شروط اصلي پيشرفت در استان 
خوزستان است. اين استان قطعه مهمي از اين 
سرزمين است و همه بايد در ساختن آن كمك 
كنند. وي اظهار داشت: همه صنعت هاي بزرگ 
و شركت ها بايد در يك برنامه جامع نقش خود 
را در توسعه استان خوزستان مشخص كنند و 

وارد ميدان توسعه شوند. 
وحيدي با اش��اره به ايجاد تح��ول در مديريت 
شهري در خوزستان بيان كرد: سيماي برخي 
شهرهاي خوزستان بايد تغيير كند و شهرداران 
و شورا هاي شهر بايد در اين زمينه همت كنند، 

س��يماي برخي شهرها بايد بانش��اط تر باشد و 
مديريت شهري بايد تحول و تكامل را به دنبال 

داشته باشد. 
وزير كشور گفت: براي اس��تان خوزستان بايد 
سند پيشرفت و توسعه تدوين شود تا بر اساس 
آن مديران محلي بتوانند مش��كالت استان را 
برطرف كنند. وي تدوين سند توسعه و پيشرفت 
خوزستان را خواست رياست جمهوري خواند 
و گفت: بر اس��اس سند توس��عه و پيشرفت و با 
هماهنگي س��ازمان برنامه و بودجه كشور بايد 
برنامه ها ب��ه صورت زمانبندي در اس��تان اجرا 
شوند و مشخص گردد چه پروژه اي از چه زماني 
با چه ميزان اعتباري آغ��از و چه زماني تكميل 
مي شود، پشتوانه سند توسعه و پيشرفت نقش 
مشاركت هاي حداكثري اس��ت. وزير كشور با 
تبيين ظرفيت هاي متنوع اقتصادي، فرهنگي، 
صنعت��ي، كش��اورزي و موقعي��ت راهب��ردي 
خوزستان گفت: رفع مشكالت خوزستان دغدغه 
جدي مقام معظم رهب��ري و رئيس جمهوري 
است و مطمئن هستيم در س��ايه يكپارچگي، 
يكصدايي و يكدستي مي توان از اين ظرفيت ها 

براي برون رفت از چالش ها بهره گرفت. 

وحي��دي اف��زود: خوش��بختانه ه��م اكن��ون 
يكپارچگي و كنار هم بودن در سه قوه حاكميتي 
ايجاد ش��ده و اين فرصتي بي نظي��ر براي حل 
مشكالت كش��ور به خصوص خوزستان فراهم 
شده است. وي انتخاب يك اس��تاندار بومي و 
آشنا به مسائل و چالش هاي استان خوزستان را 
فرصتي مغتنم و ارزشمند براي توسعه و عمران 
خوزستان بيان كرد و افزود: استاندار خوزستان 
با اختيارات ويژه ب��ا همراهي نمايندگان مردم 
در مجلس شوراي اسالمي و خبرگان رهبري، 
نمايندگ��ي ولي فقيه در اس��تان و مش��اركت 
مردم مي تواند گره هاي اس��تان را يكي پس از 
ديگري باز كند. وزير كش��ور تأكيد كرد: هيچ 
مسئله حاش��يه اي نبايد مانع پيشرفت استان 
در دوران جديد باش��د. وي با بيان اينكه بخش 
مهم��ي از درآمد كش��ور از خوزس��تان تأمين 
مي ش��ود ولي مردم اين اس��تان در دهه هاي 
اخير با مش��كالت ح��ادي در حوزه هاي آب، 
بيكاري، محيط زيس��ت روبه رو بوده اند، افزود: 
اقتصاد دريا، منابع زيرزميني، كشاورزي، اقوام 
گوناگون، صنايع بزرگ، بن��ادر و مناطق آزاد و 
ويژه از ظرفيت هاي مهم براي توس��عه استان 

هستند ولي متأسفانه هنوز بخش هاي زيادي 
از خوزستان از توسعه نامتوازن، عقب ماندگي 
و بيكاري رنج مي برند و اي��ن پذيرفتني و قابل 
قبول نيست. وزير كشور با اشاره به اينكه همه 
بخش ها بايد مشاركت حداكثري در توسعه و 
رفع عقب ماندگي ها داشته باشند، افزود: صنايع 
بزرگ بايد نقش خ��ود را در دوره جديد تعيين 

و تنظيم كنند. 
وحي��دي همج��واري خوزس��تان با ع��راق و 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس را فرصتي براي 
توسعه مراودات اقتصادي )صادرات و واردات( 
بيان كرد و افزود: اگ��ر از اين ظرفيت به خوبي 
استفاده مي شد، چهره استان متحول مي شد و 
بستري مناسب براي توسعه ساير بخش ها فراهم 
مي گرديد. وي در بخش ديگري از سخنان خود 
به نقش محوري خوزس��تان در دف��اع از نظام 
اس��المي و تقديم 2۳هزار ش��هيد دوران دفاع 
مقدس و شهداي مدافع حرم اشاره كرد و افزود: 
خوزستان با همه مش��كالت و گاليه هايي كه 
مردم دارند، همچنان دژ اصلي دفاع از كش��ور 
و نظام اسالمي اس��ت و دشمنان به اين مسئله 

كاماًل آگاه هستند.

وزيركشور در آيين معرفي استاندار خوزستان: 

گره هاي خوزستان با استاندار ويژه باز خواهد شد

 ناوگان گروه 75 نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اس�امي پس از يك س�فر بي نظي�ر دريايي و 
عبور از اقيانوس اطلس و هند و حضور در رژه 
دريايي در درياي بالتيك با اس�تقبال مقامات 
نظامي ارش�د اين نيرو به كش�ور بازگش�ت. 
اين س�فر طوالني ترين س�فر دريايي در بين 
مأموريت هاي برون م�رزي ني�روي دريايي و 
عبور از چنين جريان هاي سهمگيني همچون 
جري�ان دريايي در نزديك�ي دماغه اميدنيك 
در آفريقاي جنوبي نقطه عطفي در س�فر هاي 
راهبردي نيروي دريايي محس�وب مي ش�ود. 
روز پنج ش��نبه ناوگان گروه 7۵ ني��روي دريايي 
ارتش جمهوري اس��المي ايران بع��د از ۱۳۳روز 
مأموريت دريايي و طي ۴۴هزار كيلومتر مس��ير 
با استقبال دو فروند شناور رزمي ناوتيپ سطحي 
از منطقه يكم نيروي دريايي و دو فروند جنگنده 
شكاري پايگاه هوايي شهيد عبدالكريمي نيروي 
هواي��ي ارتش مس��تقر در بندر عب��اس وارد اين 

آب هاي كشورمان شد. 
ناوگروه 7۵ نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
از ارديبهشت ماه امسال براي تقويت ديپلماسي 
درياي��ي راهي اقيان��وس هند، اقيان��وس اطلس 

شمالي و درياي بالتيك شد. 
حضور اين ناوگروه و طي اين مس��افت تا درياي 
بالتي��ك يك رك��ورد بي نظي��ر در ط��ول تاريخ 
محسوب مي ش��ود. اين در حالي بود كه از همان 
ابتدا تبليغات فراواني بر ضد اهداف اين ناگروه از 
انجام اين مأموريت از س��وي رسانه هاي خارجي 
انجام شد، با اين حال اين سفر يك ركورد بي نظير 

براي نيروي دريايي محسوب مي شد. 
  تجرب�ه بي نظي�ر ارت�ش در س�فرهاي  

اقيانوسي
پيش از اين ني��ز نيروي درياي��ي مأموريت هاي 
برون مرزي فراواني را به مرحله اجرا رسانده بود. 
شايد بتوان نقطه شروع اين مأموريت ها را بحث 
مقابله ب��ا دزدان دريايي در تنگ��ه باب المندب، 
درياي عرب و درياي سرخ دانست. در آن زمان با 
مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بسياري 
از كشور ها اقدام به ارسال ناوگان هاي دريايي خود 
به اين منطقه كردن��د و نيروي دريايي جمهوري 
اسالمي نيز حضور پررنگي در اين مسئله داشت. 

پس از آن ب��ود كه ارس��ال ناوگروه هاي جديد به 
يك رويه جديد براي نيروي دريايي كش��ورمان 
تبديل شد. قدم بعدي در اين دوره سفر دو ناوچه 
كش��ورمان به دري��اي مديترانه و عب��ور از تنگه 
س��وئز در زمان انقالب مردم كشور مصر در سال 

۱۳۸۹ بود. 
از آن زم��ان تاكن��ون ناو هاي ايران��ي به آب هاي 
دوردس��تي از جمله در آس��ياي جنوب ش��رقي 
همچون بن��ادر اندونزي، هن��د و همچنين چين 
سفر كرده اند كه عالوه بر اثبات توانمندي حضور 
نيرو هاي دريايي ما تمرين مناسبي براي نيرو هاي 
نظامي ايران محسوب مي شود، به خصوص اينكه 
به صورت معمول نيروي دريايي ايران تجربيات 

چنين سفري را نداشت. 
در اين ميان س��فر ناوگروه ني��روي دريايي ايران 
يعني ناوچه س��هند به همراه ناوبن��در مكران به 
درياي بالتي��ك و حض��ور در رژه دريايي نيروي 
دريايي روسيه به عنوان مهمان تجربه مهمي بود. 
يكي از نقاط تمايز اين سفر با سفر هاي قبلي تبديل 
شدن آن به اولين حضور ايران در منطقه اقيانوس 
اطلس و درياي بالتيك بود. به صورت كلي عالوه 
بر دور بودن مسافت سفر در اين مسير چالش هاي 
متعددي همچون روبه رو ش��دن ب��ا جريان هاي 
دريايي بسيار قدرتمند در مناطق مختلف پيش 
روي نيروي دريايي ايران بود. ب��ا توجه به اينكه 
كشتي هاي نظامي ايران تاكنون تجربه حضور در 
اين منطقه را نداشتند، عبور از چنين جريان هاي 
س��همگيني همچون جريان دريايي در نزديكي 
دماغه اميدنيك در آفريقاي جنوبي نقطه عطفي 
در س��فر هاي راهبردي نيروي دريايي محسوب 
مي ش��ود. در نهايت اين ناوگان ب��ا حضور در رژه 
عظيم سيصدو بيست و پنجمين سالگرد تأسيس 
ناوگان دريايي روس��يه در رودخانه نوا كه از شهر 
س��نت پترزبورگ عبور مي كند، از مقابل مقامات 

ارشد نظامي دنيا رژه رفتند. 
   »ناوگروه75« 3 اقيانوس را 

پشت سرگذاشته است
در اين مراس��م دري��ادار دوم ش��فقت، فرمانده 
قرارگاه مقدم جنوب نداجا با اشاره به اين موفقيت 
بزرگ در مراس��م اس��تقبال از اين ناوگان گفت: 
ناوگروه7۵ سه اقيانوس را پشت سرگذاشته است 

و ما توانس��تيم با يك محصول تمام ايراني به نام 
ناوشكن سهند از سه مسير دريايي بسيار خروشان 
عبور كنيم، اقيانوس اطلس ج��زو اقيانوس هاي 

وحشي دنيا محسوب مي شود. 
شفقت با اشاره به اينكه اين دستاورد را هيچ كسي 
باور نداش��ت، اضافه كرد: مهم ترين دستاورد اين 
س��فر خودباوري بود كه امروز به آن رس��يديم و 
جوانان م��ا حاصل تالش خودش��ان را مي بينند 
كه با اقتدار و افتخار يك مس��ير طوالني ۴۵هزار 
كيلومتري را با صالبت طي كردند و به سالمت به 

آب هاي سرزمين بازگشتند. 
وي با بيان اينكه اين ناوگروه نشان داد مي توانيم در 
هر كجاي آب هاي كره زمين كه منافع جمهوري 
اسالمي ايران را تأمين مي كند، حضور پيدا كنيم، 
خاطرنش��ان كرد: حدود ۹0درص��د تجارت ما از 
طريق دريا انجام مي شود و دريا امروز هم توسط 
بازيگران فرامنطقه اي و بعضاً توس��ط تروريس��م 
دريايي تهديد مي ش��ود و اين مح��ور كه محور 

اقتصادي ما مي باشد، مورد تهديد بوده است. 
ارش��د نظامي آج��ا در هرمزگان گف��ت: امروز با 
افتخار اعالم مي كنيم به عنوان يك كشور مستقل 
توانستيم خطوط مواصالتي خودمان را در امنيت 
كامل باز نگه داريم و شناورها و تجارت ما در حوزه 

دريا با موفقيت در حال انجام است. 
  اعتماد به نفس اين حضور غرور انگيز را 

ثبت كرد
همچنين فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اسالمي نيز با حضور در عرشه اين ناوگان ضمن 
تشكر از كاركنان اين ناوگان با اشاره به اينكه در 
اين مأموريت بزرگ، خوداتكايي به دانش جوانان 
ايراني و استفاده از ناوشكن تمام ايراني سهند از 
نكات بارز و ارزش��مند بود، گفت: اعتماد به نفس 
و خودب��اوري، تعه��د و تخص��ص و واليتمداري 
كاركنان اين نيرو موجب شد به رغم همه تهديدها 
و تحريم ه��اي ظالمانه دش��منان، اي��ن حضور 
غرورانگيز در تاريخ ثبت ش��ود و خشنودي مردم 
عزيز و تحير و هراس دش��منان م��ا از اين حضور 

راهبردي را رقم زند. 
امير ايراني با اش��اره ب��ه ض��رورت بهره مندي از 
تجربيات ارزشمند اطالعاتي، عملياتي و آموزشي 
اي��ن مأموريت، اف��زود: ان ش��اءاهلل اي��ن حضور 

تعيين كنن��ده در اقيانوس ه��ا و تقويت تعامالت 
جهاني، تحت رهنمودهاي فرماندهي معظم كل 

قوا )مدظله العالي( ادامه خواهد داشت. 
   امريكايي ها و صهيونيس�ت ها به دنبال 

عدم موفقيت ناوگروه 75 ارتش بودند
همچنين امير موسوي، فرمانده ارتش جمهوري 
اسالمي با اش��اره به ابعاد راهبردي اين مأموريت 
گفت: مسئله قابل توجه در خصوص اين مأموريت 
ناوگروه 7۵ نداجا، اين است كه اين مأموريت بدون 
توقف در بندري انجام شده است. كشورهاي ديگر 
نيز از اين مأموريت ها انج��ام مي دهند اما در اين 
مأموريت و دريانوردي خود، در بنادر مختلف توقف 
كرده و مدتي را در آن بنادر استراحت و آب و غذا 
دريافت مي كنند. اين در حالي است كه ناوگروه 
نيروي دريايي ارتش در ۱۵ارديبهش��ت از بندر 
بندرعباس جدا شده و با انجام اين مأموريت و عبور 
از چندين تنگه و س��ه اقيانوس جهان، مأموريت 
خود را ب��ه بهترين ش��كل ممكن انج��ام داده و 

۱۸شهريور وارد آب هاي سرزميني مي شود. 
فرمان��ده كل ارتش اظه��ار داش��ت: ناوگروه 7۵ 
در همه ابعاد پش��تيباني و تجهيزات��ي متكي به 
خود بوده و از هيچ كش��ور يا بندري در انجام اين 
مأموريت كمك نگرفته اس��ت، از سوي ديگر بر 
اس��اس قواني��ن بين المللي، ش��ناورها خاك آن 
كشور محسوب مي شوند، بنابراين زماني كه شما 
يك ناوبندر داريد، هر جايي كه اين ناوبندر توقف 
كند مانند اين اس��ت كه ش��ما يك جزيره در آن 

منطقه داريد. 
سرلش��كر موس��وي همچنين به اهميت داشتن 
ناوبندر اش��اره كرد و گفت: تاكن��ون در دنيا تنها 
دو كش��ور داراي ناوبندر بوده اند و ايران سومين 
كش��وري اس��ت كه داراي ناوبندر است. داشتن 
ناوبندر اهميت بس��يار بااليي دارد و هر جايي كه 
اين ناوبندر توقف كند، ناوگان آن كش��ور اعم از 
تجاري، نفتكش و نظامي مي تواند از پش��تيباني 

آن استفاده كند. 
وي اظه��ار داش��ت: ناوبن��در در كن��ار خدمات 
پش��تيباني كه مي تواند به ناوگان م��ا ارائه دهد، 
قابليت حمل چندين بالگرد، تجهيزات و تسليحات 
گوناگوني را دارد و افرادي مي توانند به اهميت اين 
موضوع پ��ي ببرند ك��ه در حوزه درياي��ي داراي 

تخصص هستند. 
فرمانده كل ارتش توانمندي دريايي هر كش��ور 
را منوط بر حضور در آب هاي بين المللي دانست 
و گفت: بس��ياري از آب ه��اي آزاد و اقيانوس ها 
مناطقي هس��تند كه كش��ورهاي زيادي جرئت 

حضور در اين آب هاي خروشان را ندارند. 
سرلش��كر موس��وي، يكي ديگر از دستاوردهاي 
مأموريت ناوگروه ني��روي دريايي ارتش را اهتزاز 
پرچم كشور در آب هاي دوردس��ت اعالم كرد و 
گفت: اين ناوها، ناوهاي نظامي هس��تند و در هر 
جايي كه حضور يابند يك پايگاه اطالعاتي شناور 
هستند و مثل اين است كه شما در كنار پايگاه هاي 

امريكايي يك دكل اطالعاتي ايجاد كنيد. 
وي در خصوص مواضع سران رژيم صهيونيستي 
درباره عمليات ناوگروه 7۵ نيروي دريايي ارتش، 
تصريح كرد: دش��منان ما يعني امريكايي ها و 
رژيم صهيونيس��تي تمام توان خ��ود را به كار 
گرفتند تا اين اتف��اق مهم رخ نده��د و پس از 
آغاز اين مأموري��ت تالش فراوان��ي كردند كه 
نصفه كاره بمان��د و در مرحله بعد، تالشش��ان 
متمركز ب��ر اين بود كه اي��ن مأموريت به پايان 
نرسد، اما شاهد بوديم كه تالش ها و توطئه هاي 
آنها نتيجه اي دربر نداشت و فرزندان اين ملت 
مأموريت خود را به بهترين شكل ممكن انجام 

دادند و به كشورمان بازگشتند.

تثبيت اقتدار دريايی ايران با سهند و مكران
بعد از 133 مأموريت دريايي و طي كردن 44هزار كيلومتر ناوگان گروه 75 نيروي دريايي ارتش به كشور بازگشت

مهدی  پورصفا
   گزارش


