
واکنش ایران در توکیو به تصمیم ژاپن 
س��فارت ایران در ژاپن اع��زام نیروهای نظامی این 
کش��ور به آب های جنوبی ای��ران را موجب تأمین 

ثبات و امنیت منطقه ندانست.
صفحه توئیتر سفارت ایران در توکیو در واکنش به 
تصمی��م دولت ژاپن برای اعزام یک فروند کش��تی 
جنگ��ی و دو فروند هواپیمای گش��تی به آب های 
جنوب��ی ای��ران، تأکید ک��رد که حض��ور نیروهای 

خارجی در جهت امنیت منطقه ارزیابی نمی شود.
در توئیت آمده اس��ت: طرح صلح هرمز  ایران بستر 
بومی و مؤثر در کاهش تنش در منطقه است. انتظار 
می رود کشورهای دوست با حمایت بموقع و عملی 
از ط��رح هرمز به وظیفه بی��ن المللی در حفاظت از 
کشتیرانی عمل نمایند. طبق طرح تایید  شده توسط 
آبه شینزو نخست وزیر ژاپن، یک فروند ناوشکن مجهز 
به بالگرد نظامی و دو فروند هواپیمای گش��ت زنی از 
نیروهای نظامی این کشور موسوم به نیروی دفاع از 

خود به غرب آسیا اعزام می شود.  مهر 

اخبار

روابط عمان با ایران بعد از سلطان قابوس 
چگونه خواهد بود؟

یک کارش��ناس مس��ائل خلیج ف��ارس گفت: بعید 
است که بعد از سلطان قابوس پادشاه کنونی عمان 
که دربس��تر بیماری به سر می برد در نوع تعامالت 
مس��قط با تهران تغییری ایجاد شود چرا که مکتب 
سلطان قابوس که مبتنی بر تساهل و میانجی گری 

است در این کشور ادامه خواهد داشت.
میرجواد میرگلوی بیات، در پاس��خ به این س��وال 
که به نظر وی روابط ایران و عمان بعد از س��لطان 
قاب��وس به چه نح��و خواهد بود و آیا در سیاس��ت 
خارجی عم��ان تغییری ایجاد خواهد ش��د؟ اظهار 
کرد: کش��ور عمان در شبه جزیره عرب دارای یک 
ان��زوای جغرافیای��ی و مذهبی اس��ت و در همین 
چارچوب طی این س��ال ها برای خروج از این انزوا 
تالش کرده که با کش��ورهای منطق��ه و فرامنطقه 

رابطه دوستانه ای داشته باشد.
وی ب��ا بیان اینکه اگر در نقش��ه عمان دقت کنیم، 
می بینیم که بخش اعظمی از این کش��ور در دریاها 
از جمل��ه دریای عمان، دریای عرب، خلیج فارس و 
اقیانوس هند محصور ش��ده است و مرز خاکی این 
کشور با سه کش��ور امارات، عربستان و یمن است، 
ادامه داد: یمن همیش��ه باعث ایجاد مشکل امنیتی 
برای عمان ش��ده اس��ت و از دیگر سو این کشور با 
عربستان و امارات نیز مشکالت مرزی زیادی دارد.

میرگلوی بیات ادامه داد: در مورد مس��ئله سیادت 
در شبه جزیره عربستان،  عمان یک ادعای تاریخی 
دارد و همواره سعی کرده که مستقل از شبه جزیره 

عربستان عمل کند.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل خلیج ف��ارس همچنین 
به تش��ریح ان��زوای مذهبی عمان در ش��به جزیره 
عربستان نیز اش��اره کرد و گفت: اکثریت جمعیت 
عمان اباضیه هس��تند و در حالی که اکثر جمعیت 
کشورهای ش��به جزیره عربستان به لحاظ مذهبی 
اهل سنت هستند و این باعث شده که عمان از نظر 

مذهبی در آن منطقه در اقلیت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه از زمانی که وهابیت تشکیل شده، 
اباضیه مورد تکفیر  وهابی ها قرار گرفته است، گفت:  
همان طور که اشاره ش��د این انزوای جغرافیایی و 
مذهب��ی باعث ش��ده که عمان به دنب��ال متحدان 
منطق��ه ای و فرامنطقه ای ب��رود. چنانچه می بینیم 
دایره تعامالت این کش��ور با دیگر کشورهای جهان 
بسیار گسترده است. از رژیم صهیونیستی گرفته تا 

ایران، از شرق آسیا تا آمریکا.
میرگل��وی بیات ب��ا بیان اینک��ه عمانی ه��ا با این 
اس��تراتژی تالش کرده اند که بر انزوای جغرافیایی 
و مذهبی خود در شبه جزیره عربستان غلبه کنند، 
گفت: آن ها همواره س��عی کرده اند که در حاش��یه 
جهان اسالم قرار بگیرند و این یک امر انتخابی بوده 

است چرا که می خواستند مستقل باشند.  
این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه عمانی ها 
بعد از س��لطان قابوس نیز به دالیل س��اختاری در 
رواب��ط خود با ایران به عنوان یکی از متحدان مهم 
منطقه خود تغییری ایجاد نمی کنند، خاطرنش��ان 
کرد: س��لطان قابوس در عمان در عرصه سیاس��ت 
داخل��ی و خارجی مکتب��ی را ایجاد ک��رده که در 
عرص��ه سیاس��ت خارجی ای��ن مکت��ب مبتنی بر 
تس��اهل و میانجی گری است و قطعا بعد از سلطان 
قابوس نیز این مکتب ادامه پیدا می کند. بنابراین بر 
اساس آنچه که اشاره شد بعید است که در سیاست 
خارجی عمان نسبت به ایران بعد از سلطان قابوس 

تغییری ایجاد شود. ایسنا 

از نگاه دیگران 

تدابیر دمشق و تهران برای مقابله با تحریم های آمریکا
مشاور رئیس جمهور سوریه اعالم کرد، آمریکا با قانونی موسوم به قیصر قصد 
به زانو در آوردن س��وریه را دارد اما دمش��ق با متحدان خود برای مقابله با 

تهدیدات سیاسی و اقتصادی آمریکا هماهنگ است.
بثینه ش��عبان به قانون جدید آمریکا علیه س��وریه و متحدانش موس��وم به 

»قیصر« پرداخت و گفت، ش��خصیت قیصر که قانون آمریکا از نام وی گرفته 
ش��ده مانند مس��ائلی مانند حمله شیمیایی و کاله س��فیدها و غیره خیالی و جعلی 
اس��ت. این قانون مجرمانه و ظالمانه اس��ت و در ادامه سلسله فشارها علیه سوریه از 
۲۰۱۱ تا کنون اعمال می ش��ود اما دمش��ق با قدرت با آن مقابله می کند. این قانون 
روس��یه و ایران را هم هدف می گیرد اما دمشق برای مقابله با فشارهای اقتصادی و 
سیاس��ی آمریکا با متحدانش هماهنگ اس��ت و آنها اقدامات ویژه ای برای دور زدن 

این قانون آمریکا دارند.  باشگاه خبرنگاران   

ابراز تاسف ایران در پی وقوع سانحه هوایی در قزاقستان
س��خنگوی وزارت خارجه ایران وقوع س��انحه هوایی در قزاقستان و کشته و 
زخمی ش��دن جمعی از ش��هروندان این کشور را به دولت و مردم قزاقستان 

تسلیت گفت.
س��ید عباس موسوی وقوع این س��انحه را به دولت و ملت آن کشور تسلیت 

گفت و با بازماندگان جانباختگان ابراز همدردی و برای مصدومان و مجروحان 
آرزوی سالمتی عاجل کرد. یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی 
بِک اِیر دقایقی بعد از برخاستن از فرودگاه آلماتی، دچار سانحه شد و سقوط کرد.

گفته می ش��ود از ۱۰۰ سرنشین این هواپیما )ش��امل نودوپنج مسافر و پنج خدمه 
پرواز(، حداقل ۱۴ نفر جان باخته و ۳۵ نفر نیز مجروح شدند که از این میان حال 
۲۲ نفر وخیم گزارش ش��ده اس��ت.گفتنی است؛ بر این اس��اس امدادگران به محل 

حادثه اعزام شده اند و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.  فارس 

ایران در صدر اولویت های ماست
رئیس س��رویس جاسوسی رژیم صهیونیستی بار دیگر ایران را اولویت اصلی 
این سازمان خوانده و گفته است که تل آویو تالش می کند با برنامه هسته ای 

و منطقه ای ایران مقابله کند.
یوس��ی کوهن که در مراسم پایان دوره دانش��جویان این سازمان سخنرانی 

می ک��رد، گفت: ایران در صدر اولویت های موس��اد قرار دارد. وی افزود: برنامه 
هس��ته ایی، توسعه طلبی منطقه ای، برنامه موشک های دوربرد و دقیق و حمایت این 

کشور از سازمان های تروریستی امنیت اسرائیل را در معرض خطر قرار می دهد.
اظهارات کوهن یک روز پس از آن مطرح می ش��ود که اویو کوخاوی رئیس س��تاد 
مشترک نیروهای مسلح رژیم صهیونیس��تی با طرح اظهاراتی مشابه، گفت تل آویو  
تالش می کند از تثبیت حضور ایران در سوریه و عراق جلوگیری کند.گفتنی است؛ 

ایران نقش مهمی در صلح و امنیت منطقه دارد. تسنیم 

اعتماد  غیرقابل  ضمن  آمریکایی  نویسنده  یک 
دانستن گزارش رویترز درباره آمار کشته شدگان 
گزارش هایی  گفت:  ایران،  در  اخیر  ناآرامی های 
و  واقعیت  با  هماهنگی  و  ارتباط  هیچ  این،  شبیه 

حقایق تاریخی ندارد.
نویس  نمایشنامه  و  نویسنده  استپلینگ  جان 
آمریکایی که از مفسران خبری فعال در تعدادی 
با  مصاحبه  در  می رود  شمار  به  نیز  رسانه ها  از 
که  را  ادعا  این  طرح  و  رویترز  گزارش  تسنیم، 
نفر   1500 حدود  ایران  اخیر  ناآرامی های  در 
و  کرد  ارزیابی  اعتماد  غیرقابل  شده اند،  کشته 
است  مدعی  که  این  شبیه  گزارش هایی  گفت: 
در اغتشاشات ایران 1500 نفر کشته شده اند، 
هیچ گونه ارتباط و هماهنگی با واقعیت یا حقایق 

تاریخی ندارد.
قابل  گزارش  این  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
اعتماد نیست. این گزارش بی طرفانه نیست و در 
مالی رویترز  راستای منافع قدرت هایی که منابع 

را تامین می کنند، تنظیم شده است.

نمای نزدیک

قنادباشی 
صلح هرمز خوشایند غرب نیست

یک کارش��ناس مس��ائل منطقه گفت: حرکت به س��مت 
سیاس��ت تنش زدایی به این معنی ک��ه از مواضع بنیادین 
خ��ود عقب نش��ینی کنیم، تمام قدرت م��ا در منطقه را به 

ب��اد خواه��د داد.
جعفر قنادباش��ی درباره سیاس��ت خارجی ایران در منطقه 
غرب آسیا گفت: سیاس��ت خارجی ما باید مبتنی بر منافع 
ملی، امنیت منطقه ای و متناس��ب با ش��رایط منطقه باشد. 
ما باید به خواس��ت غربی ها دقت کرده و برخالف آن عمل 
کنی��م. قاعدت��ا عدول کردن از مواضع خ��ود تا حدی که با 

دیکتاتوری های منطقه دوس��ت ش��ویم به معنی اس��تحاله 
بوده و دقیقا خواس��ت غربی ها است.وی افزود: حتی حرکت 
به س��مت سیاس��ت تنش زدایی به این معنی که از مواضع 
بنیادین خود عقب نشینی کنیم، غلط ترین کار بوده و تمامی 

پتانسیل ها و قدرت ما در منطقه را به باد خواهد داد.
ای��ن تحلیل گ��ر مس��ائل منطقه درب��اره چرایی س��کوت 

س��عودی ها درباره طرح رئیس جمهور درباره امنیت خلیج 
فارس موس��وم به امید نیز گفت: برای پاس��خ دادن به این 

سوال باید در سه محور جلو برویم.
قنادباشی ادامه داد: محور اول این است که سیاست خارجی 
عربستان سعودی بر اس��اس منافع ملی تنظیم نشده و رد 

آمریکا و انگلیس در تصمیمات ریاض دیده می شود.

خبرگزاری رویترز اوایل هفته جاری گزارشی را درباره 
تعداد تلفات ناآرامی های اخیر در ایران به نقل از منابع 
ناش�ناس منتش�ر کرد. بعد از آن س�خنگوی شورای 
امنیت ملی این گزارش را جعلی ارزیابی کرد. نظر شما 
درب�اره این گزارش چیس�ت؟ آیا گزارش یک رس�انه 
خبری درباره مس�ائل حس�اس و جنجالی بر اس�اس 

منابع ناشناس می تواند یک کار حرفه ای باشد؟
بهترین راه برای پاسخ دادن این است که به عقب بازگردیم 
و ببینیم واقعا چه کس��انی مالک اصلی رس��انه های خبری 
بزرگ هس��تند و دس��تور کار آنها چیس��ت. ای��ران هدف 
سیاست خارجی آمریکا است. رویترز قصد دارد خط مشی 
آمری��کا در خصوص این مس��ائل را دنبال کند. به آنها فکر 
کنید، همین طور به نیویورک تایمز، واشنگتن پست و سایر 
رس��انه های خبری و عملکرد آنها در جریان اش��غال عراق. 
آی��ا آنها بر این باورند که این رس��انه های خبری واقعیت را 
گفته اند؟ بی ش��ک نه. و همان طور که اش��اره کردید، هیچ 

منبع مشخصی برای این خبر وجود ندارد.
این گزارش در این مرحله پوچ و بی مفهوم است. ولی به افکار 
عمومی انگلیسی زبان جهان به شدت تلقین شده است. این 
سیاره با خسارات گسترده زیست محیطی و آلودگی و رشد 
بی عدالتی و نابرابری روبرو است. ولی آیا مطالب زیادی درباره 
تاثیر زیس��ت محیطی فعالیت های نظامی می شنویم؟ بحث 

آب و هوا این طور ش��کل دهی ش��ده است تا مردم متقاعد 
شوند که نیروهایی که عامل مشکالت اقلیمی و آب و هوایی 
هس��تند تنها همان هایی هس��تند که می توانند آن را نجات 
دهند. هیچ اجماعی درباره تغییرات اقلیمی وجود ندارد. علم 
عاری و فارغ از این نیروها نیست. مردم درباره عینیت علمی 
در تخی��ل زندگی می کنند. در دهه ۱9۵۰ میالدی، علم در 
قالب این بود که پزشکان به شما بگویند چه نوع سیگاری را 
بکشید. هر کشور مستقلی هدف این اطالع رسانی نادرست 
خواهد بود. حتی در کش��ورهای امپریالیس��تی مثل آمریکا، 
این مساله نمایان شده است. اسرائیل بیشترین نرخ فقر را در 
جهان توسعه یافته دارد، ولی رسانه های جمعی این تضادها 

را سانسور می کنند.

ب�ا توجه ب�ه این واقعیت ک�ه بریتانیا مناف�ع خود را 
پس از انقاب اس�امی 1979 از دس�ت داده اس�ت، 
آیا موافق این مس�اله هستید که چنین گزارش هایی 
توس�ط یک رس�انه خبری ضدایرانی ب�ا انگیزه های 

سیاسی یا مغرضانه تهیه شده است؟
بی شک مغرضانه است. بریتانیا اخیرا نسخه انگلیسی دونالد 
ترامپ را انتخاب کرده اس��ت. این مس��اله چیزهایی درباره 
سیاس��ت القاء به افکار عمومی را به ش��ما می گوید. چگونه 
اس��ت که بس��یاری از مردم برخالف منافع خودشان رای 

می دهند؟ پاس��خ این اس��ت که زندگی امروزه تحت تاثیر 
تبلیغات گس��ترده اس��ت. طبقه حاکم می خواهد اطمینان 
حاصل کند که س��رمایه داری به حیات خود ادامه می دهد 
و ساختارها دس��ت نخورده باقی می ماند. ناگفته نماند که 
در آمری��کا نیز افراط گرایی رادیکال مس��یحی وجود دارد. 
مایک پامپئو یک س��لطه گر است. این بدان معنا است که 
او در حاش��یه افراط گرایی مذهب��ی قرار دارد. مایک پنس 
هم همین طور. ظهور احزاب راستگرای افراطی در اروپا نیز 
یکی دیگر از ویژگی های تثبیت قدرت طبقه حاکم سرمایه 
دار بر این کش��ورها است. فاشیس��م در حال رشد است و 

رسانه ها به تقویت آن کمک می کنند.

با توجه بهاخبار جعلی قبلی رویترز درباره ایران، که 
ب�ا محدودیت هایی درباره فعالیت این رس�انه خبری 
در ایران همراه ش�د، آیا این اق�دام جدید رویترز را 

می توان اقدامی حرفه ای ارزیابی کرد؟
نه این گزارش غیرقابل اعتماد است. این گزارش بی طرفانه 
نیست و در راستای منافع قدرت هایی که منابع مالی رویترز 
را تامین می کنند، تنظیم ش��ده اس��ت. گزارش هایی شبیه 
این هی��چ گونه ارتب��اط و هماهنگی با واقعی��ت یا حقایق 
تاریخی ندارد. بهترین رویکرد این است که در بین تبلیغات 
و پروپاگاندای رسانه ای، جستجو کرده و تاریخ را پیدا کنیم. 

تاریخ، چیزی اس��ت که ش��ما می توانید به آن دسترس��ی 
داش��ته باش��ید، تاریخ دروغ نمی گوید. آمریکا نیم قرن در 
ایران دخالت کرده اس��ت. چرا االن آنها و اعضای وابسته به 

آنها االن باید درباره ایران واقعیت و حقیقت را بگویند؟

گزارش

ابتکار عمل جمهوری اس��المی ایران در دعوت از دو قدرت 
ش��ناخته ش��ده دریایی که هر دو از رقبای جدی آمریکا و 
همپیمانانش محس��وب می گردد از نقاط بسیار با اهمیتی 
است که می توان نقطه عطفی در ورود به ۴۰سالگی انقالب 
اس��المی محس��وب نمود و این اقدام در ش��رایط با ثبات و 
اقت��دار کامل ایران انجام می ش��ود و نقط��ه آغازینی برای 
حرکت ه��ای اقتدار آفرین در حوزه منطقه ای و بین المللی 
ایران اس��المی خواهد بود و اقتدار دیپلماسی دفاعی ایران 

محسوب می شود.
دی��روز بزرگ تری��ن رزمایش نظامی- دریای��ی در آب های 
منطقه، با مش��ارکت ایران، روس��یه و چین آغاز می ش��ود. 
این نخس��تین همکاری نظامی میان س��ه کش��ور مذکور 
محس��وب می شود و پیامی روش��ن و چالش برانگیزی برای 
دولت آمریکا ارس��ال می کند و این نش��انه ای قابل توجه از 
ظه��ور ائتالف نظامی جدی میان تهران، پکن و مس��کو در 
رویارویی ب��ا اقدامات دولت آمریکا و سیاس��ت های آن در 
منطقه و جهان تلقی می شود. امیر دریادار حسین خانزادی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرد که رزمایش  از منطقه چابهار در جنوب ش��رقی ایران 
آغاز خواهد ش��د و در شمال اقیانوس هند گسترش خواهد 

یافت و بین سه کشور انجام خواهد شد.
وی  خاطرنش��ان ک��رد، رزمای��ش بزرگ می��ان مهم ترین 
نیروه��ای دریای��ی منطقه و جهان، یعنی ایران، روس��یه و 
چی��ن، خواهد بود و هدف از این رزمایش تقویت امنیت در 
منطقه است و این نیروهای از تاکتیک های مختلف نظامی 
اس��تفاده خواهند کرد و به همکاری و هماهنگی مشترک 
متکی خواهند بود. وو چیان س��خنگوی وزارت دفاع چین 
طی کنفرانس��ی خبری اعالم کرد، زمایش دریایی مشترک 
ایران، چین و روسیه از روز جمعه به مدت ۴ روز در شمال 

اقیانوس هند و دریای عمان برگزار می شود.
وی افزود نیروی دریایی چین با یک ناوش��کن موشک انداز 
به نام شی نینگ در این رزمایشی، که تا روز دوشنبه ادامه 

خواهد داشت، مشارکت می کند.
وی بدون اش��اره به استعداد نیروهای شرکت کننده ایرانی 
در ای��ن رزمایش گفت: نیروی دریایی روس��یه نیز با س��ه 

فروند شناور در این عملیات شرکت خواهد کرد.
سخنگوی وزارت دفاع چین همچنین تأکید کرد که هدف 
از این رزمایش تعمیق همکاری میان نیروهای دریایی سه 
کشور است و این رزمایش نشان می دهد که تبادل نظامی 
طبیعی میان نیروهای مس��لح س��ه کش��ور وجود دارد که 
مطابق با قوانین و اقدامات بین المللی است و لزوما با اوضاع 

منطقه مرتبط نیست.
ای��ن رزمای��ش در حالی برگزار می ش��ود که نشس��ت های 
نظامی پی در پی و دیدارهای متقابل میان سه کشور از ماه 

سپتامبر گذشته انجام می شد.
از س��وی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که رزمایش 
س��ه جانبه که برای اولین بار برگزار می ش��ود آزادس��ازی 
کش��تی هایی که توس��ط دزدان دریایی ربوده می ش��ود را 

شبیه سازی می کند.
وزارت دفاع روس��یه تصریح کرد که س��ه کشتی متعلق به 
ناوگان بالتیک روس��یه- قدیمی ترین ناوگان نیروی دریایی 

روسیه- در این رزمایش سه جانبه شرکت خواهند گرد. 
وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد، طی ای��ن رزمایش ملوانان 
روس��ی، ایرانی و چینی بخش های��ی از تاکتیک های مانور 
مش��ترک، س��ازماندهی ارتباطات و ارائه کمک به کش��تی 
س��انحه دیده را اجرا خواهند کرد و همچنین برای تفتیش 
کش��تی ربوده شده توسط دزدان دریایی و آزادسازی آن از 

چنگ شان آموزش خواهند دید.
هر س��ه کش��ور ایران، روس��یه و چین به دلی��ل منازعات 
در برخ��ی پرونده ها، با تحریم های آمریکا روبه رو هس��تند 
و اقدام��ات تنبیه��ی فزاین��ده آمریکا مس��تلزم هماهنگی 
سه جانبه میان این کشورهاست که این هماهنگی به سطح 
نظامی رس��یده است و این س��ه قدرت با برگزاری مانوری 
توانمندی ه��ا و قابلیت ه��ای نظامی ش��ان را در منطقه ای 

حیاتی و حساس به نمایش می گذارند.

واکنش آمریکا به رزمایش سه جانبه ایران، روسیه و چین
وزارت دف��اع به برگ��زاری رزمایش س��ه جانبه میان ایران، 

روسیه و چین در شمال اقیانوس هند واکنش نشان داد.
س��یان رابرتس��ون گفت که واش��نگتن رزمای��ش دریایی 
مش��ترک ایران،  روسیه و چین در اقیانوس هند را زیر نظر 
دارد و با متحدان در راستای اطمینان از آزادی دریانوردی 

همکاری خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: ما از برگزاری رزمایش چندجانبه میان 
ایران،  چین و روس��یه در دریای عربی مطلع هستیم. ما آن 
را زی��ر نظ��ر داریم و به همکاری با ش��رکا و متحدان ادامه 
خواهیم داد تا از آزادی دریانوردی و جریان آزاد تجارت در 

آبراه های بین المللی اطمینان حاصل شود.
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی در خصوص برگزاری این رزمایش به سیاس��ت روز 
گفت: با بررسی نقاط مهم امنیتی در سراسر جهان متوجه 
می ش��ویم مهمترین نقاط راهبردی در منطقه غرب آس��یا 

بوده و آبراه های این منطقه از مهمترین و ژئواس��تراتژیک 
ترین نقاط جهان محسوب می شود.

وی افزود: در حقیقت غرب آس��یا، خلی��ج فارس و دریای 
عمان از حس��اس ترین نقاط با اهمیت جهان که در حوزه 
خش��کی و در حوزه بحری می باشد؛ بر این اساس در تاریخ 
بش��ر این منطقه همیشه مورد نظر قدرت های جهانی بوده 
است. کارشناس مسائل سیاست خارجی بیان داشت: قبل 
از پیروزی انقالب اس��المی ایران رژیم پهلوی با وابس��تگی 
شدید و علنی خویش به آمریکا تالش می نمود برای حفظ 
آبراه های این منطقه از نیروی دریایی آمریکا بیشترین بهره 
را ب��رده و آمریکا نی��ز از ذلت پذیری رژی��م کمال بهره را 

می برد. 
این استاد دانش��گاه تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقالب 
اس��المی اهمیت ژئوپولوتی��ک این مناط��ق افزایش یافته 
و ض��رورت امنی��ت ای��ن مناطق بی��ش از پی��ش در نزد 
ژئوپولوتیسین ها مطرح بوده است؛ در تمام این ایام منطقه 
ش��مال اقیانوس هند ب��ا خالءحضور آمری��کا روبرو بوده و 
جمهوری اس��المی ایران از بخش وس��یعی از خلیج فارس 

و دریای عمان مراقبت می نموده است. 
وی گفت: در طول ۴۰سال گذشته کشورهای حاشیه خلیج 
فارس به ش��کل های مختلف از پشتیبانی و قدرت دریایی 
آمریکا استفاده نموده و تا آن جا که ممکن بود تحت تاثیر 
تبلیغات آمریکا که رویکردی کامال ایران هراس��ی داش��ت 
ب��ه دامن آمریکا پناه برده بودن��د؛ حدود یک دهه قبل که 
فرمان��ده کل قوا مقام معظم رهب��ری نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اس��المی را نیروی دریای��ی راهبردی نامیده و با 
راهبردهای موثر خویش جرات و جسارت این نیرو را برای 
حض��ور در آب های بین المللی افزایش دادند  و این نیرو با 

اقتدار تمام توانس��ته است در حوزه های خودکفایی دریایی 
به جایگاه قابل توجهی دس��ت یافته و با پش��تیبانی نیروی 
دریایی س��پاه رزمایش های مقتدرانه ای را با حضور بعضی 

از کشورهای خلیج فارس با موفقیت انجام دهد. 
وی افزود: از انجا که دیپلماسی دفاعی امروز به عنوان یکی 
از ش��یوه های موثر در روابط بین الملل محسوب می گردد 
و تنها کشورهایی می توانند از این دیپلماسی بهر ببرند که 
به یک جایگاه قابل قبول در رتبه بندی های نظامی دس��ت 
یافته باش��ند جمهوری اس��المی ایران نیز توانسته است با 
بهره گیری از این شیوه از روابط بین الملل و ارتقای جایگاه 
خویش در ح��وزه دفاعی از بزرگتری��ن قدرت های دریایی 
جه��ان مانند روس��یه و چین درخواس��ته حض��ور در این 
منطقه راهبردی نموده ت��ا در یک رزمایش ۴روزه دریایی 
و با اهدافی انس��انی بتواند امنی��ت این منطقه را ارتقا داده 
و جلوه دیگ��ر از توانمندی های خویش را به رخ بدخواهان 

جهان کشیده و امید کشورهای دوست را افزایش دهد. 
وی اف��زود: نقاط مورد نظر ای��ن رزمایش که در قالب یک 
مثل��ث و ب��ا ۳ نقطه تنگ��ه هرمز-باب المن��دب و گذرگاه 
ماالکا شرایطی را برای امنیت منطقه ای و بین امللی ایجاد 

نماید.  
صدرالحس��ینی خاطرنش��ان کرد: ابتکار عم��ل جمهوری 
اس��المی ایران در دعوت از دو قدرت شناخته شده دریایی 
که هر دو از رقبای جدی آمریکا و همپیمانانش محس��وب 
می گردد از نقاط بس��یار با اهمیتی است که می توان نقطه 
عطفی در ورود به ۴۰سالگی انقالب اسالمی محسوب نمود 
و این اقدام در ش��رایط با ثب��ات و اقتدار کامل ایران انجام 
می شود و نقطه آغازینی خواهد بود برای حرکت های اقتدار 

آفرین در حوزه منطقه ای و بین المللی ایران اسالمی. 
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نویسنده آمریکایی:
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