رضا اکبری پویا

محمدجواد اخوان

 20سال پس از 20شهریور

 20سال از بیستم شهریور  1380گذش��ت؛ روزی که حادثهای در قلب
نیویورک ،چش��مها را مبهوت و ذهنها را معطوف به امریکا کرد .در آن
صبح تابستانی یازدهم س��پتامبر  ،2001شاید کمتر کسی فکر میکرد
حادثهای که در حال وقوع است ،بر سرنوشت میلیونها نفر از انسانها در
کشورهایمختلفخصوصاًدرغربآسیاتأثیربگذارد.حمالت 11سپتامبر
را ازاینجهت باید نقطه عطفی در روند تحوالت جهانی دانست ،تحوالتی
که در طول دو دهه ابتدایی هزاره سوم ،مسیر متفاوتی را برای جهان بشری
رقم زده است.
به بهانه ای��ن حمالت بود که ج��رج بوش رئیسجمهور وق��ت امریکا از
جنگهای جدید صلیبی سخن گفت و به آن س��وی کره خاکی ،جایی
 15هزار کیلومتر دورتر از خاک امریکا لشکرکشی کرد .افغانستان و عراق
مستقیماً اشغال شدند و حضور نظامی امریکا در تعدادی دیگر از کشورهای
منطقه افزایش یافت .میلیونها نفر از مردم منطق��ه خصوصاً در عراق،
افغانستان،سوریهو ...دراثرمداخلهنظامیامریکادرگیرجنگیخانمانسوز
شدند ،چندصدهزار نفر از آنها کشته و میلیونها نفر آواره یا زخمی شدند.
آتش فتنهای که امریکاییها با حضورشان در منطقه افروختند ،هنوز هم
پس از گذشت 20سال در گوش ه و کنار این منطقه شعلهور است.
رئیسجمهور س��ابق امریکا ،دونالد ترامپ در زمان مسئولیتش ،میزان
مخارج هنگفت امریکا طی دو دهه گذشته در این منطقه را رقمی بالغبر
 7تریلیون دالر اعالم کرد .این عدد برای خواننده ایرانی مافوق تصور است.
برای اینکه اندکی بتوانیم آن را در ذهن متبادر کنیم ،باید بدانیم کل عایدات
حاصل از فروش نفت ایران از ابتدای کشف آن در ایران (از  1208تاکنون)
در حدود یکپنجم این رقم است .در واقع امریکا پولی پنج برابر آنچه را که
در طول  110سال از چاههای نفت ایران عاید ایرانیان (و البته تا پیش از
انقالب عاید انگلیسیها و کنسرسیوم) شده در طول کمتر از  20سال در
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا هزینه کرد.
در منطق مادی غربی هزینه باید با فایده مقایسه گردد .فایده امریکاییها
از این مخارج کالن چه بود؟ نیازی به محاسبه چندانی نیست؛ رویدادهای
یک ماه گذشته همسایه شرقی ما یعنی افغانستان ،آیینهای تمامنما از
شکست مفتضحانه این پروژه 20ساله است .امریکاییها به افغانستان
لشکرکشی کردند تا طالبان را سرنگون کنند و به ادعای خود دموکراسی
را به مردم افغانستان هدیه دهند 20 ،سال بعد افغانستان را برای طالبان
گذارده و حتی نجات حیوانات خود را به م��زدوران و کارمندان محلی
خود در افغانستان ترجیح دادند .آنچه در یک ماه گذشته در پیش چشم
جهانیان در افغانس��تان رخ داد ،واقعیتی از فروپاش��ی افسانه دروغین
دموکراسی امریکایی و تمام ادعاهای غرب در مورد حقوق بشر و ...بود.
شکستهای امریکا به افغانستان ختم نمیشود .در کشورهای مختلف
منطقه اعم از عراق ،سوریه ،لبنان و یمن نشانههای بارز شکست سنگین
قطعات مختلف پروژه امریکایی «خاورمیانه بزرگ» را میتوان مشاهده کرد
ی در خصوص مقرون به صرفه
و اکنون در داخل امریکا نیز مجادالتی جد 
نبودن این حضور نظامی در منطقه و شکست آن جاری و ساری است.
اکنون نه تنها بس��یاری از اهداف اولیه امریکا از لشکرکشی به منطقه
محقق نشده ،بلکه قدرت و حوزه تأثیر جریانات ضدامریکایی نیز ارتقا
یافته و در رأس همه این جریان��ات محور مقاومت بهعنوان مانعی مهم
در مقابل س��لطهجویی و زیادهطلبیهای غرب و اشغالگریهای رژیم
صهیونیستی قرار گرفته است .اقتدار امروز محور مقاومت بههیچعنوان
قابلمقایسه با گذشته نیست .حقد و کینه ساکنان کاخ سفید از سردار
بزرگوار شهید س��لیمانی که در ترور این قهرمان امت اسالمی خود را
نشان داد ،بهخوبی تأثیرگذاری مکتب و راه او را آشکار میکند .مقاومت
پدیدهای اجتماعی و راهیافته بر ذهن و رفتار ملتهای منطقه اس��ت و
دهها میلیون نفر از مجاهدان در این کشورها مانع بزرگی در برابر سلطه
امریکا هستند.
اکنون و پس از  20سال از لشکرکش��ی پرطمطراق به منطقه ،بهخوبی
روشن است که امریکاییها تمام آرزوهایی را که روزی برای تحقق آن به
غرب آسیا گام نهادند ،بربادرفته میبینند .افول امریکا که آغاز آن از این
منطقه بود امروز در اقصی نقاط جهان در حال رخنمایی و حتی مورد اذعان
استراتژیستهای واشنگتن است .یازدهم سپتامبر 2001که میرفت آغاز
عصرامریکاییدرهزارهسومباشد،اینکبرایساکنانکاخسفیدتنهایادآور
خطایی بزرگ و شکستی تلخ است.

کارشناس مسائل بین الملل:

ایران هر تحریمی را که ناقض روح برجام باشد
نمیپذیرد

هرتحریمیکهروحبرجامرانقضکندازسویایرانموردپذیرشنیست.

محمد مرندی ،کارشناس مسائل بین الملل در گفتوگو با ایسنا با اشاره به
مواضع اخیر رئیسجمهور مبنی بر اینکه مذاکرات هستهای تحت فشار را
نمیپذیریم،گفت:تحریمهاییراکهبعدازبرجاماعمالکردند،میخواهند
نگه دارند و این دیگر برجام نیست و اگر این را بپذیریم در عمل یک توافق
متفاوت و جدیدی را پذیرفتیم.
وی گفت :در دولت قبل در شش دور مذاکرات وین با زیاده خواهی غربیها
مواجه شدیم اما حرف ایران این است که ما برجام را امضا کردیم و نباید از
آن کمتر یا بیشتر را بپذیریم و االن هم موضوع ایران همین است .ایران برای
اجرای برجام آمادگی دارد و این موضعی شفاف است اما باید ببینیم طرف
مقابل هم برای اجرای برجام آمادگی دارد یا دنبال موارد جدیدی است.
این کارشناس مسائل بینالملل درباره مدیریت اجرایی مذاکرات در دولت
سیزدهم و برخی گمانه زنیها درباره این که مدیریت مذاکرات به شورای
عالی امنیت ملی باز گردد گفت :تا جایی که میدانم این بحث قرار است
از سوی وزارت خارجه دنبال ش��ود و همان رویه سابق که وزارت خارجه
مذاکرات را پیش میبرد در این دولت هم ادامه مییابد ،اما طبیعی است
وزیر خارجه باید ابتدا تیمش را شکل دهد و چند هفتهای این مسئله طول
میکشد و طرف مقابل هم این را میفهمد .وی با اشاره به فشارها و تهدیدات
طرفهای مقابل درباره شروع فوری مذاکرات تصریح کرد :آنها بودند که
برجام را زیر پا گذاشتند نه ما و فشار و تهدید بی معنی است .االن دولت
جدید روی کار آمده است و تا وقتی در جای خود مستقر شود زمان میبرد،
باید فرصت داد تا روند جایگزینی در هر بخش انجام شود .به عالوه تهدید
به فشار و تحریم دیگر جایگاهی ندارد چرا که االن فشار حداکثری از سوی
امریکا وجود دارد و دولت بایدن هم این سیاس��ت را دارد دنبال میکند.
آنها هر کاری که میتوانستند انجام دادند و این روند را ادامه هم میدهند.
اساسا ترامپ دیگر چیزی برای تحریم باقی نگذاشته است .اینها هر آزاری را
میتوانستند از ممانعت از واردات ماسک و تجهیزات بیمارستانی و واکسن
تا تحریمهای جزئیتر انجام دادند.
مرندی تأکید کرد :سیاست ایران تغییری نکرده است و اگر آمادگی اجرای
برجام را داشته باشند ،این توافق اجرا میشود ،اگر میخواهند چیز جدیدی
را اضافه کنند بحث دیگری است اما این مسیر ،راه به جایی نمیبرد .معتقدم
اگر ایران چنین مسیری را بپذیرد ،به این معناست که میتوان از ایران با
فشار امتیاز گرفت و آن وقت هرچند ماه یک بار توقع داشته باشیم تحریم
جدید وضع ش��ود و گامهای زیادی از مواضع خود به عق��ب بردارد .این
کارشناس مسائل بین الملل گفت :هر تحریمی که روح برجام را به اسم
هستهای یا غیرهستهای ،مصوبه پارلمان یا فرمان ریاست جمهوی نقض
کند مورد قبول نیست .طرفهای مقابل خودشان این مسئله را میدانند و
اگر بخواهند چیزهایی را به برجام اضافهکنند به طورکلی شرایط را پیچیده
و سخت میکنند .این برای ایران قابل قبول نیست چرا که دو طرف بر سر
برجام توافق کردند و باید همان که بر روی آن توافق شده است اجرا شود.
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گزارش

در پیامی به فرمانده ارتش ابالغ شد

قدردانی فرمانده کل قوا از ناوگروه  ۷۵نیروی دریایی

حضرت آیتاهلل خامنهای با تبریک بازگشت
مقتدران�ه و عزتآفرین ناوگ�روه  ۷۵نیروی
دریای�ی ارت�ش از مأموری�ت تاریخس�ا ِز
دریانوردی پهنه اقیان�وس اطلس ،از فرمانده
ِ
و یکای�ک کارکن�ان آن قدردان�ی کردن�د.

در پیام فرمانده معظم کل قوا که به امیر سرلشکر
موس��وی ،فرمانده کل ارتش جمهوری اس�لامی
ایران ابالغ شد ،آمده اس��ت « :بازگشت مقتدرانه
و عزتآفرین ناوگ��روه  ۷۵نی��روی دریایی ارتش
جمه��وری اس�لامی ای��ران را از مأموریت خطیر
دریانوردی پهن ه اقیانوس اطلسکه برای اولین بار
در تاریخ دریانوردی کشور انجام شده است ،تبریک
میگویم .امروز بحمداهلل ارتش جمهوری اسالمی
ایران با کارکنان بصیر ،غیور و خستگیناپذیر خود
در صحنه حاضر است و آماده مجاهدت در راستای
اهداف بلند انقالب شکوهمند اسالمی میباشد .این
توانمندیهاراحفظکنیدوارتقادهید.مراتب تشکر
و قدردانی اینجانب را به فرمانده و یکایک کارکنان
عزیز ناوگروه و دستاندرکاران برسانید».
تبریک فرماندهان ارتش
ش��ماری از فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی
ایران هم در پیامهای جداگانهای بازگشت ناوگروه
 ۷۵نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی را
تبریک گفتند.
هفتادوپنجمی��ن ناوگروه نی��روی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی متشکل از ناوشکن ایرانی سهند
و ناوبندر مکران پ��س از  ۱۳۳روز دریانوردی در
دریاهای آزاد و اقیانوسها و طی  ۴۴هزار کیلومتر،
پنجشنبه گذشته به آبهای سرزمینی جمهوری
اسالمی ایران وارد ش��د و مورد استقبال دو فروند
شناور رزمی ناوتیپ سطحی از منطقه یکم نیروی
دریایی و دو فروند جنگنده شکاری پایگاه هوایی
ش��هید عبدالکریمی نیروی هوایی ارتش مستقر
در بندرعباس قرار گرفت .این ناوگروه ،دوازدهم
اردیبهشت با هدف ارتقای اقتدار دریایی ،تأمین
امنیت خطوط دریانوردی و تقویت دیپلماس��ی
دریایی راهی مأموریت دریان��وردی در اقیانوس
هند ،اطلس جنوبی و شمالی شد و با اهتزاز پرچم
جمهوری اسالمی حامل پیام صلح و دوستی ملت
بزرگ ایران بود .به همین مناسبت ،حجتاالسالم
عباس محمد حسنی ،رئیس س��ازمان عقیدتی
سیاس��ی ارت��ش در پیامی به سرلش��کر س��ید
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،موفقیت ناوگروه  75نیروی دریایی
ارت��ش در انجام مأموری��ت دریایی و بازگش��ت
غرورآفرین این ناوگروه را تبریک گفت .در بخشی
از این پیام آمده است :بازگشت غرورآفرین ناوگروه
 ۷۵نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران را
که با همت و اراده پوالدین جوانان دریادل ارتش با
انجام طوالنیترین سفر دریانوردی نظامی در تاریخ
خبر

کشور رقم خورد صمیمانه تبریک عرض میکنم.
همچنین دری��ادار حس��ین خانزادی دس��تیار
فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در
امور راهبردی در پیامی نوشت :همرزمان نیروی
دریایی ،امروز مأموریتی که در ماههای گذش��ته
با ایمان ،شجاعت و دانش آغاز شد ،با موفقیت به
مقصدی رسیده است که نقطه آغاز برای ساخت
ایران اس�لامی ،ایران بزرگ و ای��ران تاریخی در
امر دریا اس��ت .وی خاطرنش��ان کرد :مأموریت
دریانوردی اطلس که با استقالل و اقتدار معنیدار
ناوگروه  ۷۵نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران و حمایت همه ردهها با موفقیت انجام شد؛
به واقع نمادی از خیزش تمدن ایرانی اسالمی به
سمت دریا برای بهرمندی از همه فواید آن از جمله
توسعه فراگیر امنیت به نفع اقتصاد آبی و همکاری
با دوستان است.
س��رتیپ علیرضا صباحی فرد فرمان��ده نیروی
پدافند هوایی ارتش هم در پی��ام جداگانهای با
تبریک ای��ن مأموریت موفقیتآمی��ز به دریادار
ش��هرام ایرانی فرمانده نی��روی دریایی ارتش،
نوش��ت :انجام مأموریت موفقیتآمی��ز ناوگروه
 ۷۵نیروی دریایی راهبردی گامی تازه در حضور
مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران در عرصه جهانی
بود که اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشید.
س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی
هوایی ارتش نی��ز در پیامی خطاب ب��ه فرمانده
نیروی دریایی تأکید کرد :بازگشت پیروزمندانه

ناوگ��روه  ۷۵نی��روی دریایی ارت��ش جمهوری
اس�لامی ای��ران پس از س��فری  ۴ماه��ه و طی
موفقیتآمی��ز  ۴۵هزار کیلومتر مس��یر دریایی
با وجود لفاظیهای رژیم جعلی صهیونیس��تی،
یکبار دیگر هیمنه پوشالی این رژیم رو به افول و
زوال را پیش چشم جهانیان فرو ریخت و مشت
تهی از دستاورد استکبار جهانی از تحریم و تهدید
کشور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه را باز کرد.
وی تصریح کرد :فرزندان غیرتمند ارتش در آن
نیروی آبرومند ،با اقتدار مثالزدنی و بدون بیم و
هراس از گمانه زنیها برای دراز دستی و تعرض
دش��منان قس��م خورده ملت امام حسین علیه

امیر ایرانی :ما در منطقه تنها کشوری
هس�تیم که به صورت مس�تقل این
مأموری�ت س�نگین را در ش�رایط
تحری�م و تهدی�د انج�ام میدهیم و
تا ام�روز و در آینده ای�ن حوزهها را
تقویت خواهیم ک�رد ،هیچ تهدیدی
ما را از مس�یر و مأموریتی باز نداشته
و نه تنه�ا عقب نرفتی�م بلکه جلوتر
رفتیم چ�ون ام�روز اقیان�وس هند
ه�م ب�رای م�ا تقریبا کوچک اس�ت

نماي نزديك

پیام تبریک وزیر دفاع
وزیر دفاع در پیامی انجام موفقیتآمیز مأموریت ناوگروه  ۷۵نیروی دریایی را به فرمانده کل
ارتش تبریک گفت و نوشت :طوالنیترین مأموریت موفقیتآمیز نیروی دریایی ارتش ،غرور
ملی را برانگیخت.
در پیام امیر محمد رضا آشتیانی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به فرمانده کل ارتش،
آمده است :فرزندان غیور و دریادل ارتش با همت ،روحیه انقالبی و جهادی و تفکر راهبردی
خود با طی  ۱۳۳روز دریانوردی ب��دون توقف و پهلوگیری در بنادر و اس��کلههای دریایی با
حضور در دورترین نقاط دریایی از مرزهای کش��ورمان و گذر از آبراهها و تنگههای حیاتی و
استراتژیک و پشت سر گذاشتن اقیانوسهای پرتالطم توسط ناوشکن تمام ایرانی سهند و
ناوبندر مکران ،با افتخار در برابر همه تحریمهای ظالمانه و خودخواهانه دشمنان ایران عزیز
ایستادند و یکبار دیگر ،غرور و عزت ایرانی-اسالمی خود را در معرض دید همگان قرار دادند.
اهتزاز پرچم پرافتخار کشورمان در دریاهای دوردست و شرکت در مراسم سیصد و بیست و
پنجمین سالگرد نیروی دریایی روسیه با ناوشکن ایرانی سهند که حاصل تالش و دانش بومی
جوانان غیورمان در صنایع دریایی ،دفاعی و دانشگاهی است ،از دیگر نقاط قوت این مأموریت
خطیر بود که غرور ملی را برانگیخت.
اینجانب کس��ب این افتخار بزرگ را به محضر مبارک فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام
خامنهای (مدظله العالی) ،ملت شریف ایران ،آحاد کارکنان نیروهای مسلح و به ویژه همرزمان
خدوم و پرتالشم در نیروی دریایی ارتش و خانوادههای صبور و محترم ایشان صمیمانه تبریک
عرض مینمایم.

السالم ،پیام تغییر کردن معادالت قدرت جهانی
به نفع جبهه مقاومت را یکبار دیگر عم َ
ال به گوش
جهانیان رساندند.
تأمی�ن امنی�ت اقتصاد ای�ران در عمق
دریاهاست
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی،
در گفتوگویی با خبرگ��زاری خانه ملت تأمین
امنیت شاهراه اقتصادی ایران در عمق دریاها را
مهمترین مأموریت نیروی دریایی ارتش عنوان
کرد و گفت :تنها کشور منطقه هستیم که بهشکل
مستقل این مأموریت سنگین را در شرایط تحریم
و تهدید انجام میدهیم.
امیر دریادار شهرام ایرانی در توضیح اعزام ناوهای
ایرانی به آبهای بینالمللی ،افزود :مأموریت مهم
«تأمین امنیت شاهراه اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران در عمق دریاها» از زمان دفاع مقدس تا امروز
بر عهده ماست و در آینده هم ادامه خواهیم داد.
دریادار ایرانی با بیان این که بی��ش از  ۹۰درصد
تجارت ما از طریق دریا انجام میشود ،یادآور شد:
تقریبا بیشترین ساحل یعنی حدود  ۲هزار و ۵۰۰
کیلومتر را در جنوب کشور در اختیار داریم که در
حوزه مأموریتی نیروی دریای��ی راهبردی ارتش
جمهوری اس�لامی ایران اس��ت اما این بخش به
توانمندی در چند حوزه نیاز دارد.
وی اضافه ک��رد :یکی از نیازه��ا در حوزه نیروی
انسانی است که بحث آموزش آنها بیشتر مطرح
اس��ت ،دیگری ح��وزه تجهیزات اس��ت و بحث
فناوری حرف نخس��ت را در این زمینه میزند و
حوزه بعدی تکنولوژی است که صنعتگران ،مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی را شامل میشود .همه آنها
را در اختیار میگیری��م و در قالب یک برنامه در
عرصه دریا حض��ور پیدا میکنی��م و حضورمان
هم دائمی اس��ت .فرمانده نیروی دریایی ارتش
تصریح کرد :ما در منطقه تنها کش��وری هستیم
که به صورت مستقل این مأموریت سنگین را در
شرایط تحریم و تهدید انجام میدهیم و تا امروز و
در آینده این حوزهها را تقویت خواهیم کرد ،هیچ
تهدیدی ما را از مسیر و مأموریتی باز نداشته و نه
تنها عقب نرفتیم بلکه جلوتر رفتیم چون امروز
اقیانوس هند هم برای ما تقریبا کوچک است.
دری��ادار ایران��ی در توضی��ح آخری��ن وضعیت
پیش��رانهای تولید داخل��ی ،گف��ت :در حوزه
پیش��ران ،موتور تمام س��اخت ایران��ی با کمک
مراک��ز علم��ی و ش��رکتهای دان��ش بنیان و
با تالش جوانان برومند طراحی ش��ده اس��ت و
امیدواریم مراحل تست آنها تمام شود تا نسبت
به رونمایی پیش��رانها اقدام کنی��م .وی یادآور
ش��د :پیش��رانهای موصوف در واقع موتورهای
دیزلی دریایی هس��تند که از مشخصات ویژهای
برخوردارند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

رصدخانهای برای شناسایی فناوریهای وارداتی نداریم

متأس�فانه در کش�ور ما رصدخان�های برای
رصد و شناس�ایی فناوریهایی که به کشور
وارد میش�ود ،وج�ود ن�دارد و ب�ر حس�ب
ض�رورت و برای رف�ع نی�از ب�دون توجه به
تهدیدات ،انواع و اقس�ام فناوری به کش�ور
وارد میشود و مورد اس�تفاده قرار میگیرد.

به گ��زارش دفاعپرس ،س��ردار جاللی ،رئیس
س��ازمان پدافند غیرعام��ل کش��ور در آیین
افتت��اح مجتمع آموزش��ی پدافن��د غیرعامل
کشور تهدیدات را به دو دسته انسانساخت و
طبیعی تقسیم کرد و گفت :تهدیدات طبیعی
منش��أ طبیعی دارند ،از قبیل سیل و زلزله که
ماهیت آنها در طول زم��ان تغییر نمیکند .در
این تهدیدات خصومت و دشمنی وجود ندارد
و دانش بش��ری به دلیل ثابت ب��ودن این بالیا
میتواند برای کاهش اث��رات آن راهکارهایی
را پیشبینی کند .برای مث��ال با رعایت اصول
مهندس��ی میتوان آس��یبهای زلزله و سیل
را تا ح��دودی کنترل ک��رد و پیامدهای آن را

کاهش داد .سردار جاللی دسته دوم تهدیدات
را تهدی��دات انسانس��اخت دانس��ت و گفت:
منشأ تهدیدات انسانساخت ،تفکر ،اندیشه و
خصومت است ،چرا که از دکترین و استراتژی
خاصی برخوردار هس��تند ،دانش و تکنولوژی
تهدیدات انس��ان را ایجاد میکنن��د و تفکر و
اس��تراتژی بر نوع تهدید تأثیرگذار است .وی
اف��زود :در پدافن��د غیرعامل ت�لاش داریم تا
تأثیر و پیامدهای تهدیدات انسانساخت را بر
زیرساختها و منابع انسانی کشور کاهش دهیم
به همین دلیل باید به مؤلفههای انسانی یعنی
استراتژیهای دشمن و به دانش و تکنولوژی
مورد استفاده دشمنان توجه داشت .تهدیدات
انسانس��اخت ،پوی��ا و متغیر هس��تند ،یعنی
همواره در حال تغییر و پیش��رفت هستند و با
اس��تفاده از تکنولوژیهای جدی��د ،تهدیدات
نیز تغییر ک��رده ویژگیهای جدی��دی را پیدا
میکند.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور توضیح

داد :تهدیدات انسانس��اخت با رشد تکنولوژی
تغییر میکند ب��ه همین دلی��ل تهدیداتی که
در چند سال گذشته شاید متوجه کشور نبود،
امروز میتواند کش��ور را تهدید کند ،به عنوان
مثال شاید چند س��ال پیش تهدیدات سایبری
چندان متوجه کش��ور نبود ،اما امروز س��ایبر و
فضای س��ایبر عرصه جدیدی برای تهدیدات از
سوی دشمنان گشوده است.
وی الزمه آمادگی در برابر این نوع از تهدیدات
را رص��د و پایش مداوم فناوری و بهروزرس��انی
راهه��ای مقابله ب��ا آن دانس��ت و تصریح کرد:
متأسفانه در کشور ما رصدخانهای برای رصد و
شناسایی فناوریهایی که به کشور وارد میشود
وجود ندارد و بر حسب ضرورت و برای رفع نیاز
بدون توجه به تهدیدات ،انواع و اقسام فناوری به
کشور وارد و از سوی دستگاههای مختلف مورد
استفاده قرار میگیرد.
جاللی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای فناوری
نوین است که میتوان تهدید را در ذات آن پنهان

کرد ،توضیح داد :وقتی ما با یک فناوری جدید
روبهرو میش��ویم ،باید بتوانیم آن را بشناسیم،
تفکیک کنیم و طوری از این فناوری اس��تفاده
کنیم ک��ه از فرصتها بهرهبرداری ،آس��یبها
برطرف و با تهدید مقابله ش��ود .وی با تأکید بر
اینکه عقل س��لیم نمیپذیرد ک��ه یک فناوری
بیاید و بر ما مس��لط ش��ود و همه امور را تحت
کنترل بگیرد ،چون این رویکرد میتواند برای
کشور تهدید تلقی شود ،ادامه داد :درون رگالتور
ب��ودن ،کنترلگریزی و دولتگری��زی از دیگر
ویژگیهای فناوریهای نوین اس��ت که سبب
اش��راف اطالعاتی ،تولید قدرت و به دنبال آن
امکان اعمال قدرت و کنترل از س��وی دیگران
را میس��ر میکند .وی ب��ا بیان اینکه اس��تفاده
هوش��مندانه از فناوری نیازمند دانش اس��ت،
توضیح داد :این دانش یعنی ،ش��ناخت تهدید،
شناخت آسیب و استفاده از همه قابلیتهای یک
فناوری و مقابله با همه قابلیتهای تهدیدکننده
مانند ،اشراف ،تسلط و کنترل.

اهمیت حضور در اقیانوس اطلس

ناوگروه  75نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اس�لامی ایران در
تاریخ  20اردیبهشت  1400از پایگاه یکم دریایی بندرعباس در خلیج
فارس به مأموریتی جدی��د و بینظیر در تاریخ دریان��وردی ایران اعزام
ش��د .این ناو گروه با طی مس��یر  14هزار مایل دریایی از خلیج فارس
به س��مت دریای عمان ،اقیانوس هند و پ��س از دور زدن قاره آفریقا در
دماغه امیدنیک ،وارد اقیانوس اطلس جنوبی ،ش��مالی ،خلیج فنالند و
بندر س��نپترزبورگ در رودخانه نوا جهت شرکت در رژه دریایی کشور
تأسیس نیروی دریایی

روسیه به مناسبت سیصد و بیس��تمین سالگرد
این کشور حضور پیدا کرد .بیشک رسیدن به چنین توانمندی حاکی
از نقشیابی جدید منطقهای و بینالمللی در س��ایه خودکفایی ،باور به
توانمندی داخلی ،مدیریت فرماندهی دقیق و دیپلماسی دریایی جهت
صیانت از منافع جمهوری اسالمی ایران در آبهای آزاد بینالمللی دارد
که نشانگر آن است که مرکز ثقل س��ازه قدرت دریایی جهانی به نفع
قدرتهای منطقهای علیالخصوص ایران در حال جابهجا شدن است و
حضور کشورمان در آبهای بینالمللی قطعاً فرصتهای بسیار بزرگی را
برای ایران ایجاد میکند.
در سال  1387فرمانده معظم کل قوا(مدظلهالعالی) عنوان راهبردی به
نیروی دریایی ارتش اطالق کرد و سه مأموریت ویژه در دستور کار نیروی
دریایی ارتش قرار گرفت :حضور در آبهای آزاد ،توسعه دیپلماسی دریایی
و نیز حضور در خلیج عدن به منظور تأمین امنیت خطوط مواصالتی کشور
در برابر تروریسم دریایی .نیروی دریایی راهبردی ارتش در همین راستا
تا پیش از مأموریت اخیر خود ،ب��ا اعزام  76ناوگروه ب��ه آبهای آزاد و
بینالمللی ،حدود  4هزار و  700کشتی تجاری و نفتکش را به سالمت از
مناطق خطر عبور داده و اسکورت کرده که این همراهی در امنیت اقتصاد
دریایی بسیار مؤثر بوده است ،اما در بحث حضور در آبهای آزاد و دریاهای
دیگر و نیز توسعه دیپلماسی دریایی هم نیروی دریایی ارتش با عبور از
جنوب هند ،سریالنکا و اقیانوس آرام در آبهای شرق جهان حضور یافته
است .پیش از این و در س��الهای گذشته ،حرکت به سمت غرب جهان
نیز با عبور از خلیج عدن ،بابالمندب ،دریای س��رخ ،دریای مدیترانه و
تنگه جبلالطارق صورت گرفته و این بار در مأموریتی جدید که در تاریخ
دریانوردی ایران بیسابقه بود با طی نزدیک به  28هزار کیلومتر فاصله
از آبهای سرزمینی پس از طی مس��افت از خلیج فارس ،دریای عمان،
اقیانوس هند و دور زدن قاره آفریقا در دماغه امیدنیک وارد اقیانوس اطلس
جنوبی ،شمالی و خلیج فنالند در شمال کره زمین شد.
مأموریت ناوگ��روه نیروی دریای��ی راهبردی ارتش از س��ه جهت حائز
اهمیت است:
آن
-1ترکیب ناوگروه و قابلیتهای 
الف) ناوشکن سهند :ناوشکن سهند در س��ال  1397به نیروی دریایی
راهبردی ارتش ملحق و پس از  400روز مأموریت دریایی در دریای سرخ
این بار در مأموریتی متفاوت و بیسابقه در تاریخ دریانوردی ایران حضور
یافت .این ناوشکن در اوج تحریمهای همهجانبه امریکای دوران ترامپ به
دست متخصصان نیروی دریایی و دانشگاههای برتر کشور ساخته شده و
در جایجای آن شاهد هایتک و حرکت روی لبه فناوری را شاهد هستیم.
این ناوشکن قابلیتهایی مانند توانایی همراه داشتن انواع توپهای ضد
هوایی ،ضد سطحی ،سامانه موشک سطح به سطح و سطح به هوا ،سامانه
دفاع نقطهای ،سامانه ضد زیردریایی ،قابلیت رادار گریزی ،افزایش برد
عملیاتی ،مانور پذیری و سامانه الکترونیکی را دارد.
ب) ناو بندر مکران :ناو بندر مکران یک بندر متحرک دریایی است که به
دست متخصصان جهاد خودکفایی نیروی دریایی راهبردی ارتش در طول
شش ماه ساخته شد .اهمیت راهبردی این شناور ،ظرفیتساز بودن برای
حضور دائمی ناوگروههای ایران در دریاهای آزاد است که دست بلند نیروی
دریایی راهبردی در آبهای دور دست به شمار میآید .از دید اندیشمندان
مدیریت راهبردی نظامی ،هر کش��وری که بخواهد خ��ارج از مرزهای
جغرافیایی خود بهخصوص مرزهای دریایی ،حضور طوالنی و دائمی داشته
باشد نیاز به پایگاههای پشتیبانیکننده دائمی در عمق دارد و به علت اینکه
کشورهای حاشیه دریای عمان ،اقیانوس هند ،دریای مدیترانه و اقیانوس
اطلس همواره از ارائه خدمات به ناوگروههای نیروی دریایی کشورمان به
علت فشار امریکا سرباز میزدند ،ناو بندر مکران با قابلیت حمل  120هزار
تن س��وخت میتواند به مدت طوالنی بدون پهلوگیری در بندرگاهها به
ناوگروههای نیروی دریایی خدمات لجستیکی ارائه و حضور مستمر ایران
را در آبهای بینالمللی فراهم میکند .این ناو بندر دارای آب شیرین کن
بسیارپیشرفته ،قابلیتحملبالگرد،موشکهایدوربرد،شناورهایسریع
بوده و بر توان نیروی دریایی جهت صیانت از منافع ایران در آبهای آزاد
نقش ارزندهای ایفا مینماید .در واقع این مأموریت آزمایش توان نیروی
دریایی بدون پهلوگیری در بنادر بوده است.
 - 2اهمیت حضور در اقیانوس اطلس به لحاظ راهبردی
نیروی دریایی ارتش سابقاً فقط در خلیجفارس که 306هزار کیلومترمربع
وسعت دارد حضور داشته و از مرزهای آبی ایران محافظت میکرد ،اما با
تغییر روند تهدیداتی چون تروریسم دریایی و حضور نیروهای فرامنطقهای
جهت به چالش کشیدن امنیت ایران و به جهت آنکه از دید اندیشمندان
ژئوپلیتیک عمق راهبرد نقطه آغاز تهدید و فرصت ب��وده و نقاط مورد
تهدید ایران در صفر مرزی مانند بندر شهید رجایی ،بندر حضرت امام،
پایانه نفتی خارک و پارس جنوبی قرار دارند لذا نیاز است که ایران دفاع
در عمق جلو داشته باشد.
از همین رو نیروی دریایی راهب��ردی ارتش با تحلیل محیطی و تحلیل
روندهای دقیق از تهدیدات خلق فرصت کرده و با حضور در آبهای آزاد
و نیز توسعه دیپلماسی دریایی با عبور از جنوب هند ،سریالنکا و اقیانوس
آرام در آبهای شرق جهان نیز حضور یافته و سپس در غرب جهان پس
از عبور از خلیج عدن ،بابالمندب ،دریای سرخ ،دریای مدیترانه و تنگه
جبلالطارق صورت گرفته است و در شرایط تحریم ایران توانست عالوه
بر حضور در اقیانوس هند و آرام به آبهای خلیج فنالند نیز وارد شود .باید
توجه داشت که امروزه بسیاری از فرصتها و تهدیدهای جمهوری اسالمی
ایران در دریاها قرار داشته و بخش زیادی از تجارت ما ،از طریق دریا انجام
میشود و با وجود  15کشور همسایه ،با  80درصد از همسایگانمان مرز
دریایی داریم و ایران در تجارت دریایی با مالکیت  246کش��تی (هشت
کشتی با پرچم خارجی و  238کشتی با پرچم ملی) در جایگاه  22جهان
و چهار منطقه اس��ت و امروزه توان ایران برای شرکت در امنیت جمعی
دریایی و مقابله با تهدیدات بسیار حائز اهمیت و مورد پذیرش همسایگان
شمال اقیانوس هند است.
 - 3اهداف نیروی دریایی از سفر به اقیانوس اطلس
 رس��یدن به بازدارندگی فعال :زمانی خارج نشدن ایران از خلیج فارس
برای امریکا امری مسلم بود ولی اکنون در اقیانوس اطلس حضور داریم و
مأموریت هفتادوپنجمین ناو گروه نیروی دریایی راهبردی ارتش پاسخی
به تهدیدات مقامهای امریکا بود که اظهار میکردند مانع از حضور ایران
در اقیانوس اطلس میشوند و اص ً
ال ایران توانمندی الزم برای حضور در
اقیانوس اطلس را ندارد .اقدام مؤثر نیروی دریایی راهبردی ارتش ثابت
کرد که تهدیدات امریکا فاقد اعتبار و قابلی��ت بوده ولی اقدام ایران هم
دارای اعتبار ،قابلیت و صراحت در تحقق اهداف و ارتباط در جهت انتقال
پیام به دش��منان بوده است و اینک جهانیان ش��اهدند که دروازههای
اقیانوس اطلس برای ما باز ش��ده و این حضور بازدارندگی فعال را برای
ایران به ارمغان آورده و روند تولید قدرت را تسریع میبخشد .زیرا بودن
ایران در آبهای بینالمللی مانند اقیانوس اطلس ،تضمین میکند بودن
ایران را در آبهای مدیترانه ،باب المندب (دروازه اشکها) و بهخصوص
خلیج فارس را که دولت س��ابق امریکا (ترامپ) با اتحاد پوش��الی 64
کشور به رهبری انگلستان سعی در به ضعف کشاندن نقطه قوت ایران
داشته اس��ت و اخیرا ً نیز دولت بایدن تهدید به اقدام جمعی علیه ایران
کرده است.

