قدردانی وزیر دفاع از رهبر انقالب

یکشنبه  12مرداد 1399
وطنامروز شماره 2989

امیر سرتیپ حاتمی ،وزیر دفاع از فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر تحسین ساخت جت آموزشی کوثر که در سخنرانی تلویزیونی ایشان به مناسبت
عید قربان بیان شد ،قدردانی کرد .وی بیانات رهبر انقالب را «حکیمانه» و «دلگرمکننده»توصیف و خطاب به ایشان تاکید کرد :اینجانب به نمایندگی از
همه کارکنان و دانشمندان والیتمدار وزارت دفاع آمادگی و عزم راسخ خود را برای تحقق آرمانها ،تدابیر و اوامر مطاع حضرتعالی اعالم میداریم.

سیاسی

اخبار
تعدادی از نمایندگان مجلس در جریان مطالبات
کارگران قرار گرفتند

«وطنامروز» از افزایش نقش ایران در آبهای خلیجفارس دریای عمان و اقیانوس هند با هدف توازن قوا و تقویت جایگاه منطقهای خود گزارش میدهد

خلیج پدری

نمایندگانملت
در جمع کارگران هفتتپه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از سفر
تعدادی از نمایندگان به ش��وش برای بررسی مشکالت
کارگران هفتتپه خبر داد .به گزارش «وطن امروز» ،احمد
نادری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت« :به همراه
آقایان سیدنظامالدین موسوی و علی خضریان برای بررسی
وضعیت امور شرکت هفتتپه و اعتراضات کارگران آن به
ش��وش آمدهایم .وضعیت غمانگیز این روزهای هفتتپه
محصول سیاستهای نئولیبرال و خصوصیسازیهای
بیضابطه و کامال رابطهای است و باید فکر جدی به حال
عامالن آن کرد» .وی همچنین در توئیتی دیگر نوشت:
« ۴۹روز است کارگرانهفتتپه در دمای باالی ۵۰
درجه روبهروی فرمانداری ش��وش تجمع میکنند و
 2خواس��ته دارند :پرداخت حق��وق معوقه که  3ماه
است پرداخت نشده و اینکه خصوصیسازی رابطهای
متوقف ش��ود تا این شرکت عظیم و قدیمی به روال
سابق خود بازگردد».

واکنش آمریکا به موضع توئیتر
در قبال پیامهای توئیتری رهبر انقالب

مع��اون مطبوعات��ی رئیسجمهور آمری��کا از موضع
ش��رکت توئیتر در برابر پیامهای توئیتری رهبر انقالب
اسالمی انتقاد کرد.
به گزارش ایس��نا به نقل از پای��گاه اینترنتی کاخ
س��فید« ،کایلی مکانانی» مع��اون مطبوعاتی دونالد
ترامپ روز گذش��ته در کنفرانس خبریاش در پاسخ
به این س��وال که واکنش کاخ س��فید به درخواس��ت
رژی��م صهیونیس��تی از توئیتر برای ح��ذف پیامهای
توئیتری رهبر انقالب اس�لامی ایران و خودداری این
ش��رکت از این کار ،در مقایسه با محدودیتهایی که
به خاطر «تمجید خشونت» و ترویج اخبار کذب برای
پیامهای توئیتری ترامپ ایجاد کرده ،چیست ،گفت:
من روایت نیویورکپس��ت از این موضوع را دیدهام و
فکر کردم حقیقت را به ما نش��ان میدهد .همچنین
موضع این شبکه اجتماعی را به ما نشان میدهد که
حاضر نیس��ت پیامهای توئیتری آیتاهلل خامنهای را
بررسی کند اما پیامهای توئیتری رئیسجمهور ترامپ
را ارزیابی میکند.
مکانانی ادام��ه داد :این موضوع کامال آش��کار بوده
و نمایانگر تعصب سرس��خت و کورکورانه آنها نسبت به
محافظهکاران و این رئیسجمهور اس��ت .دولت در حال
ارائه دادخواس��تی به کمیسیون فدرال ارتباطات است تا
تغییراتی در مقررات ایجاد ش��ده و شبکههای اجتماعی
برای سانسورشان پاسخگو شوند.
حزباهلل عراق:

عیدمازمانیاستکهانتقامسردار
سلیمانیوابومهدیالمهندسرابگیریم

گردانهای حزباهلل عراق در بیانیهای بر گرفتن انتقام
خون نایبرئیس حشدالش��عبی و فرمانده نیروی قدس
سپاه تأکید کرد.
به گزارش ایس��نا ،ابوعلی العسکری ،از فرماندهان
امنیتی گردانهای حزباهلل عراق با صدور بیانیهای به
مناسبت عید قربان تأکید کرد :عید ما در مقطع کنونی
تنها با گرفتن انتقام شایس��ته سردار قاسم سلیمانی،
فرمانده نیروی قدس س��پاه و ابومه��دی المهندس،
نایبرئیس حشدالش��عبی و شهیدان ش��هر القائم از
قاتالن آنها خواهد بود.
وی در این باره خاطرنشان کرد :کسانی که در داخل
ت تاریخی س��هیم بودهاند از باالترین
در چنین جنای 
درجه گرفته تا پایینترین درجه ،هیچگاه و هر چقدر
که زمان بگذرد بدونمجازات نخواهند ماند.
در جریان حمله آمریکا به کاروان حشدالش��عبی
در نزدیکی فرودگاه بغداد ،س��ردار سرلش��کر قاس��م
س��لیمانی ،فرمان��ده نیروی قدس س��پاه پاس��داران
انقالب اسالمی بههمراه ابومهدی المهندس ،معاون
حشدالش��عبی و چند نفر از اعضای این س��ازمان به
شهادت رسیدند.
بهرغم مخالفتهای آمریکا

ایران رئیس شورای اجرایی برنامه
اسکان بشر ملل متحد شد

جمهوری اسالمی ایران بهرغم کارشکنیهای آمریکا،
موفق شد ریاست شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل
متحد را برای یک سال عهدهدار شود.
به گزارش فارس ،در ادامه تالشهای آمریکا در جهت
مانعتراشی برای فعالیتهای جمهوری اسالمی ایران در
نهادهای بینالمللی ،جمهوری اسالمی موفق شد جایگاه
ریاس��ت شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد را
برای دوره  2020-۲۰۲1به دست آورد.
ایاالتمتحده تهدید کرده بود در صورت انتخاب ایران ،با
خروج از این نهاد سازمان ملل ،کمکهای مالی و همکاری
خود با این شورا را قطع خواهد کرد.
بهرغم بهرهبرداری این کشور از همه مکانیسمهای مالی،
سیاسی و سازمانی موجود از جمله فشار بر دبیرخانه و سایر
کشورها ،تالشهای دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران
در سفارت ایران در کنیا در بهکارگیری ابزار دیپلماسی،
مذاکرات متعدد با کش��ورهای مختلف و همچنین ارائه
تفسیر حقوقی مستدل در رد نظر و اقدام آمریکا ،نهایتا
این تحرکات منجر به اجماع کشورها در حمایت از ایران و
محکومیت اقدام یکجانبهگرایانه ایاالتمتحده شد.
با توجه به فضای حاکم بر اجالس ،آمریکا از مواضع خود
عقبنشینی کرد و در نهایت در نشست آنالین و مجزای
این شورا ،جمهوری اسالمی ایران با اجماع و بدون هیچ
مخالفتی به عنوان رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر
ملل متحد برای مدت یک سال انتخاب شد.
برنامه اس��کان ملل متحد یک��ی از بازوهای اجرایی
س��ازمان ملل متحد اس��ت که در موضوعات مرتبط با
چالشهای اسکان بشر و همچنین توسعه شهری پایدار
فعالیت میکند.

گروه سیاس�ی :تعیینکنندگی نفت به عنوان مهمترین کاالی
صادرات��ی از آبهای خلیجفارس و اهمیت این آبها در امنیت
سراس��ر منطقه باعث شده است میزان تسلط هر کشور بر این
آبها تعیینکننده میزان اقتدار منطقهای و قدرت چانهزنیاش
در نزاعهای موجود باشد .در چنین شرایطی انفعال یا فعالیت ایران
در خلیجفارس ،به عنوان بخشی از اهرم قدرتش در مواجهه با سایر
رقبا و دشمنانش میشود.
ب��ه گزارش «وطن امروز» ،باال رفتن جایگاه انرژی در میدان
رقابتهای جهانی و شکننده بودن نرخ آن در مواجهه با حوادثی
که پیرامونش رخ میدهد ،باعث ش��ده بخش��ی از رویکرد ثابت
قدرته��ای جهانی همواره معطوف به مدیریت انرژی و نرخ آن
باشد .سابقه تأثیرپذیری حداکثری قیمت انرژی از حوادثی همچون
جنگهای منطقهای ،نزاعهای دریایی و حتی بحرانهای طبیعی و
انسانی (در مورد متأخر آن میتوان به نقش شیوع کرونا در تعیین
قیمت نفت اشاره کرد) باعث شده توانایی یک کشور در تثبیت یا
تغییر این نرخ به عنوان یکی از مولفههای قدرتش شناخته شود.
مسأله قدیمی و پرتکرار «تنگه هرمز» به عنوان شاهد مثالی در
این امر مطرح است ،در همین راستا توانایی ایران در اثرگذاری بر
عبور و مرور نفتکشها از تنگه هرمز را میتوان مصداقی ملموس
و روشن از قدرت کشورها در مناسبات نفتی خلیجفارس دانست.
مضاف بر اینها ،وجود بازار مصرفی بزرگ در کشورهای منطقه
و بویژه کشورهای ثروتمند کوچک و حاشیهای خلیجفارس باعث
میشود میزان تاثیرگذاری هر کشوری بر مناسبات خلیجفارس،
دریای عمان و اقیانوس هند به عنوان بخشی از نفوذ استراتژیکش
شناخته ش��ود« .تنگه هرمز» نیز فراتر از قرار داشتن در مسیر
انتقال نفت مورد نیاز دیگر کش��ورها ،واجد اهمیت دیگری نیز
هس��ت که اهمی��ت آن را افزایش میده��د؛ این تنگه تکیهگاه
دفاعی ش��بهجزیره عرب نیز هست و از همین رو جنبه امنیتی
مضاعف��ی مییابد .اهمیت «ژئواکونومیک» خلیجفارس و تنگه
هرمز ،به گونهای که س��االنه نزدیک به  27هزار کشتی تجاری
از آن عبور میکنند باعث ش��ده  7اقتصاد برتر دنیا بخش قابل
توجهی از منافع اقتصادی خود را مشروط به امنیت و ثبات این
آبها بدانند .در چنین فضایی نقش تعیینکننده ایران در آبهای
خلیجفارس ،دریای عمان و اقیانوس هند را میتوان از مهمترین
ابزارهای تقویت قدرت منطقهای کشورمان و استفاده از آن برای
بهرهمندی بیشتر در مبادالت اقتصادی دانست؛ امری که آمریکا
نیز با واقف بودن به آن ،همواره در تالش بوده است از قدرتنمایی
ایران و تعیینکنندگیاش جلوگیری کند .با این حال در پیش
گرفتن اقدامات جدیدی همچون برگزاری مانور مشترک نظامی
با روسیه و چین و وارد کردن  2قدرت رقیب آمریکا به این تقابل،
اس��تقرار دائمی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اقیانوس هند
و حتی دس��تور رهبر معظم انقالب برای مسکونی کردن جزایر
سهگانه خلیجفارس را میتوان اقداماتی راهبردی و منسجم در
جهت تحقق این امر دانست.

سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل منطقه

رزمایش پیامبر اعظم  14ثابت کرد تحریمهای تسلیحاتی
هیچتاثیریبرپیشرفتتوانمندیهاینظامیجمهوریاسالمی
ایران نداش��ته است .کس��انی که حرف از تمدید تحریمهای
تس��لیحاتی ایران میزنند به چش��م خ��ود دیدند نهتنها این
تحریمها توان نظامی ایران را کاهش نداده است ،بلکه باعث شده
نیروهای مسلح ایران به خودکفایی و بومیسازی تجهیزات مهم
نظامی برسند .آمادگی نیروهای مسلح ،یکی از استراتژیکترین
مسائل هر کشوری است .این را باید توجه داشت که جمهوری
اسالمی ایران ،دکترین نظامی خود را بر مبنای یک دکترین
دفاعی پیریزی کرده است .ما در برابر دشمن غدار و خونخواری
هستیم که در حوزههای کالن و خرد به دنبال نابودی کشور
اس��ت و از هیچ ضربهای به منافع ملی کش��ورمان خودداری
نمیکند .ورود پهپاد جاسوسی آمریکا به حریم هوایی ایران و
تعرض جنگندههای این کشور به هواپیمای مسافری ایرانی از
این دست اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران است.
نگاهی به دشمنیها و تهدیداتی که علیه کشور ما در جریان
اس��ت ،هر ناظری را که از عقل س��لیم برخوردار باشد به این
نتیجه میرساند که راهبرد افزایش توان و آمادگی نظامی برای
نظام جمهوری اسالمی ایران از مهمترین و حیاتیترین مسائل
است .ما باید در حوزه نظامی ،چه از حیث سختافزاری و چه
از حیث نرمافزاری به باالترین سطح برسیم.
این را توجه داشته باشید که مقام معظم رهبری به عنوان

سرکرده گروهک تروریستی«تندر» توسط وزارت اطالعات
دستگیر شد.
به گزارش «وطن امروز» ،اش��راف س��ربازان گمنام امام
زمان(عج) بر یک گروهک تروریستی مستقر در آمریکا ،منجر
به دستگیری سرکرده این گروهک شد.
جمشید شارمهد ،سرکرده گروهک تروریستی «تندر» که
از آمریکا عملیات مس��لحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت
میکرد ،در پی عملیاتی پیچیده ،اکنون در دستان قدرتمند
سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار دارد .شارمهد سال ۱۳۸۷
عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز را طراحی و
هدایت کرد؛ در آن اقدام تروریس��تی ۱۴ ،نفر شهید و ۲۱۵
نفر از عزاداران حسینی زخمی شدند.
گروهک تروریس��تی «تندر» در سالهای اخیر نیز قصد
اجرای چند عملیات بزرگ را داشت .منفجر کردن سد سیوند
شیراز ،انفجار بمبهای سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و
منفجر کردن حرم حضرت امام خمینی(ره) هنگام برگزاری
مراسم عمومی از جمله این عملیاتهای تروریستی بود که با
تسلط اطالعاتی مأموران وزارت اطالعات ناکام ماند.
س��یدعباس موسوی ،س��خنگوی وزارت امور خارجه در
واکنش به انتش��ار این خبر ضمن قدردانی از اقدام مقتدرانه
س��ربازان گمنام امام زمان(عج) گفت :رژیم آمریکا در حالی
خود را در کنار مردم ایران معرفی میکند که تروریستهای
شناسنام هداروکسانیکهمسؤولیتچندینعملیاتتروریستی

■■توازن قوا در خلیجفارس

فروردین س��ال جاری بود که اندیش��کده آمریکایی «مرکز
مطالعات ملی و راهبردی» در مقالهای به مؤلفههای سیاس��ی و
امنیتی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیجفارس و نقش آمریکا
در این پهنه آبی راهبردی پرداخت و نقش موارد ذیل را در شکل
دادن به موازنه قدرت در خلیجفارس مورد اشاره قرار داد:
 -1تغییر راهبردی در روابط میان ایران و کشورهای عرب همسایه
و عدم قطعیت نقش آینده آمریکا در خلیجفارس
 -2رشد قابلیت ایران در جنگهای نامتقارن در حوزه خلیجفارس
 -3موفقیت ایران در ساخت موشکهای دقیق هدایتشونده و
پدافندهای هوایی مؤثرتر
در ادامه این مقاله با اشاره به تأثیر انکارناپذیر شیوع کرونا بر
شریانهای اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای حاضر در حاشیه
خلیجفارس ،آمده بود :کشورهای عربی ثروتمند صادرکننده نفت
نظیر کویت ،قطر ،عربستان سعودی و امارات عربی متحده چیزی
ح��دود  ۱۰درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف امنیت ملی
میکنند اما ش��یوع کرونا تقاضا برای نفت و بهای آن را کاهش
داده است .ادامه این روند میتواند موجب کاهش بودجه امنیتی و
واردات اسلحه در این کشورها شود .این مقاله به تغییرات عمده در
توازن قوا در منطقه پرداخته که تغییر آرایش سیاسی و راهبردی
آمریکا ،کشورهای عربی و ایران را شامل میشود .این تغییرات،
جنگهای منطقهای ،جنگهای داخلی ،ناآرامیهای سیاسی و 2
دهه درگیری با افراطگرایان و تروریستها را دربرمیگیرد .در این
بین ایران توانسته است قدرت اثرگذاری خود را به یمن ،اقیانوس
هند و دریای س��رخ گسترش دهد .نگاهی به سیر این تحوالت
نشان میدهد ایران ،آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیجفارس
از ورود به جنگی تمامعیار اجتناب میکنند .در عوض طرفین در
کنار منازعه سیاسی بر سر میزان تأثیرگذاری و کنترل منطقه،

به درگیری غیرمستقیم و جنگهای ترکیبی روی آوردهاند .این
اندیش��کده همچنین با اشاره به توان رو به رشد ایران در زمینه
جنگهای راکتی و موشکی که موجب تغییر موازنه قوا در منطقه
شده است ،پیشبینی تأثیرات این پدیده را در آینده بهدلیل کمبود
اطالعات از تالشهای ایران در این زمینه ،کاری دشوار دانسته اما
مدعی شده است ایران بدون شک جایگاهش را نسبت به آمریکا
و شرکایش در منطقه محکمتر کرده است.
■■حضور حداکثری برای رهبری خلیجفارس

با این حال انداختن نگاهی کوتاه به اقدامات ایران در زمینه
افزای��ش نقشآفرینیهای��ش در حوزه مع��ادالت خلیجفارس،
دری��ای عمان و اقیانوس هند بخوبی موید این نکته اس��ت که
سیاس��تگذاری برای حداکثری کردن حضور نظامی ایران در
این آبها تا چه میزان میتواند تعیینکننده باشد .دیماه سال
گذشته بود که برای نخستینبار رزمایش مشترکی میان ایران،
چین و روس��یه در آبهای دریای عمان و اقیانوس هند برگزار
شد .این رزمایش که «توماس مودلی» وزیر موقت نیروی دریایی
آمریکا آن را یک اقدام تحریکآمیز در تنگه هرمز توصیف کرده
ب��ود ،به عنوان یک پیام روش��ن از آغاز عصری جدید از حضور
قدرتهای متحد شرقی در این آبها به شمار میرفت .این اقدام با
واکنشهای گستردهای نیز در فضای رسانههای بینالمللی مواجه
شد .خبرگزاری انگلیسی رویترز در خبری درباره اهمیت منطقهای
این رزمایش نوشت :دریای عمان آبراه حساس و ویژهای است ،زیرا
به تنگه هرمز که یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند و سپس
به خلیجفارس ،متصل میشود .رویترز با بیان اینکه چین روابط
نزدیکی در حوزههای دیپلماس��ی ،تجارت و انرژی با ایران دارد،
افزود :این کشور یک ناوشکن مجهز به موشکهای هدایتشونده
به این رزمایش  4روزه اعزام کرد .خبرگزاری آسوشیتدپرس با بیان
اینکه برخی تحلیلگران این رزمایش را واکنشی به تحرکات اخیر

بازدارندگی تهاجمی دکترین دفاعی ایران
فرمانده��ی معظم کل قوا ،یک دکترین خاص برای نیروهای
نظامی تعیین کردهاند .ایشان وقتی فرمودند «دوران بزن در رو
تمام شده است» ،این یعنی یک دکترین برای نیروهای مسلح.
به عبارت دیگر ،همه امکانات و توانمندیهای نیروهای مسلح
به گونهای جهتدهی میشود که هر دشمن متخاصمی بداند
هرگونه اقدامی علیه منافع ملی ایران ،نهتنها بیپاسخ نمیماند،
بلکه از سوی جمهوری اسالمی ایران پیگیری میشود.
برگزاری رزمایشهایی مانند رزمایش پیامبر اعظم  14به
دلیل حفظ آمادگی برای رس��یدن نیروهای مسلح به چنین
سطحی برای پاسخگویی به اقدامات احتمالی دشمنان است .در
برنامه 5ساله توسعه کشور نیز از حیث قانونی ،از نیروهای مسلح
خواسته شده با برگزاری رزمایشها سطح آمادگی خود
را حفظ و ارتقا دهند .بنا بر همه آنچه گفته شد باید
به این موضوع تاکید کرد که با تمام معیارهای عقلی
و قانونی ،برگزاری چنین رزمایشهایی از مهمترین
نیازهای کشور است.
ما توانس��تهایم طی سالهای گذشته با
برگزاری رزمایشهای گوناگون
به یک سطح مهم و تاثیرگذار
از بازدارندگی برس��یم .شما
در ادبی��ات هی��چ کش��ور
متخاصمی نمیبینید که

وقتی از اقدام نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران حرف میزند،
سخنی مبنی بر هزینههای باالی این اقدام بیان نکند .امروز
همه دشمنان ما میدانند کوچکترین تعرضی به منافع ملی
جمهوری اسالمی مساوی است با تقبل هزینههای سنگین برای
کشور مهاجم .ما امروز به سطحی از بازدارندگی رسیدهایم که
میتوانیم آن را «بازدارندگی تهاجمی» یا «مقاومت تهاجمی»
بنامیم .به این معنا که اگر کشوری به منافع ما ضربه وارد کند،
توانایی فرار از معرکه و در امان ماندن را ندارد .قطعا دنبال خواهد
شد و پاسخ ضربه خود را خواهد گرفت.
درباره پیامدها و تاثیرات بینالمللی رزمایش پیامبر اعظم
 14میتوان به چند مورد اشاره کرد .یکی اینکه پیام
واضحی به دنیا مخابره شد که نقشآفرینی هر
کنشگریضدامنیتملیایرانباکوبندهترین
شکل ممکن پاسخ داده خواهد شد.
دیگر اینکه این رزمایش به همسایگان
منطقهای ما نیز پیام اقتدار و توانمندیهای
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی را رساند
که میتواند مبنای همکاریها
و تب��ادالت منطقهای قرار
بگی��رد و این کش��ورها
میتوانند همکاریهای
نظامی و امنیتی وسیعی

سرکرده گروهک تروریستی«تندر» که ساکن آمریکا بود توسط وزارت اطالعات دستگیر شد

انجمن مردگان

داخل ایران را برعهده گرفته و
دستش��ان به خ��ون مردم و
شهروندان بیگناه ایرانی آلوده
اس��ت را در خاک خود جای
داده و از آنها در ابعاد و اشکال
مختلف حمایت و پشتیبانی
میکند.
موس��وی ضم��ن اعتراض
ش��دید به دولت آمریکا افزود:
ای��ن رژی��م باید پاس��خگوی
حمای��ت از این گروهک تروریس��تی و دیگ��ر گروهکها و
جانیانی که از داخل آمریکا هدایت عملیات خرابکارانه ،مسلحانه
و تروریستی علیه مردم ایران را بر عهده دارند و خون شهروندان
ایرانی را بر زمین میریزند ،باشد.

■■سابقه اقدامات تروریستی گروهک تندر

گروهک تروریس��تی تندر س��ال  1383توس��ط فردی
ب ه ن��ام «فتحاهلل منوچه��ری» ملقب به «ف��رود فوالدوند»
تش��کیل شد .این فرد هدف خود را از تشکیل این گروهک
براندازی نظام جمهوری اسالمی ظرف مدت یک سال اعالم

کرد .ش��بکه تلویزیونی معاند
« »Your TVکه متعلق به
فرود فوالدوند است ،مسؤول
تبلیغات و انتشار مواضع این
گروهک است.
سایت هابیلیان پیش از این
درباره گروهک تندر نوش��ته
بود :س��رکرده ای��ن گروهک
تروریستی سال  1385ناپدید
ش��د و کسی از سرنوشت وی
اط�لاع دقیق��ی ندارد .تنها دختر وی مدعی ش��ده اس��ت
پدرش در سرزمینهای اشغالی فلسطین (اسرائیل) بهسر
میبرد .پس از ناپدید ش��دن فرود فوالدوند ،فرد دیگری به
نام جمشید شارمهد بهعنوان مسؤول این گروهک معرفی
ش��د .این گروهک تروریس��تی ب ه طور مستقیم مسؤولیت
چندی��ن عملیات تروریس��تی در ایران را ب�� ه عهده گرفته
است .نخستین عملیات تروریس��تی این گروهک در ایران
 24فروردین  1387در شیراز انجام شد که طی آن عوامل
تروریس��ت این گروهک با کار گذاشتن یک بمب  8پوندی

آمریکا و متحدانش بویژه عربستان سعودی در منطقه میدانند،
نوشته بود :تهران چندی است در بحبوحه تحریمهای اقتصادی
بیسابقه از س��وی واشنگتن ،خواس��تار افزایش همکاریهای
نظامی با پکن و مس��کو شده است .سفرهای نمایندگان نیروی
دریایی چین و روس��یه به ایران نیز طی سالهای اخیر افزایش
یافته است .خبرگزاری آناتولی هم با اشاره به صحبتهای معاون
عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نوشته بود
این رزمایش محدودهای به وس��عت ۱۷هزار کیلومتر را پوشش
میدهد و هدف آن تقویت امنیت و بنیادهای اینگونه همکاریهای
نظامی در منطقه است .تالشها برای گسترش حوزه نفوذ دریایی
ایران در ماههای اخیر به برگزاری رزمایش مش��ترک با چین و
روس��یه محدود نماند و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران،
اوای��ل تیرماه خبر از ایجاد پایگاه دائمی در دریای هند داد تا از
اقدام جدید ایران در پیگیری این سیاست رونمایی شود .سردار
علیرضا تنگسیری با بیان اینکه به نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ابالغ مأموریت شده تا در آبهای دوردست حضور
یافته و این حضور دائمی باشد ،گفت :اعزام ناوگروه از سوی نیروی
دریایی سپاه به آبهای دوردست در گذشته انجام شده است و
ناوگروه دوم ما نیز به آبهای اقیانوس هند اعزام شد .وی با بیان
اینکه این اقدام حسب تدبیر فرماندهی معظم کل قوا انجام شد،
خاطرنشان کرد :برادران ما در نیروی دریایی ارتش این اقدام را
بارها انجام دادهاند و سپاه نیز در راستای مسؤولیتهای خود این
موضوع را در دستور کار دارد .فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره
به اینکه این حضور در مسیر تحقق فرامین رهبر معظم انقالب
اسالمی در راستای تحقق ظرفیتهای نیروی دریایی راهبردی
است ،گفت :ما با تأمین امنیت و ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس
هند ،بستر بهتری را برای حضور ویژهتر صیادان و واحدهای صید
صنعتی کشورمان در اقیانوسها فراهم خواهیم کرد .این  ۲اقدام
نیروی دریایی ارتش و س��پاه پاسداران برای افزایش حوزه نفوذ
و نقشآفرینیشان را میتوان در قالب یک رویکرد بلندمدت در
راستای به دست گرفتن فرماندهی خلیجفارس و تبدیل ایران
به دست برتر در این آبها که بدون اجازه آن نمیتوان اقدامی
را پیش برد ،دانست .واکنشها به این  ۲اقدام و تاثیر بلندمدت
اقداماتی از این دس��ت را میتوان به مثابه الگویی برای تقویت
حوزه نفوذ استراتژیک ایران در آبهای منطقه و باال بردن هزینه
حضور نیروهای خارجی در آن دانست؛ مسالهای که پیش از این
و با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و نقش موثر آن روی
قیمت نفت نیز مورد اش��اره قرار گرفت .دکترین نظامی ایران
برای تس��لط بر آبهای منطقه با تاکید بر حضور گس��ترده در
خلیجف��ارس ،دریای عمان و اقیانوس هن��د میتواند به هموار
ش��دن مسیر مبادالت اقتصادی کشورمان با دیگر کشورها نیز
منتهی ش��ود که اقداماتی از قبیل حرکت  5نفتکش ایرانی به
سمت ونزوئال و ناتوانی آمریکا در مهار آنها به علت بیم از مقابله
به مثل ایران در خلیجفارس را میتوان شاهد مثالی از آن دانست.
با جمهوری اسالمی ایران داشته باشند.
پیام دیگری هم که این رزمایش به همسایگان ما داد این
بود که آنها نباید هیچ نگرانیای از سوی جمهوری اسالمی ایران
داشته باشند .جمهوری اسالمی ایران بر مبنای صلح و همزیستی
مسالمتآمیز با همسایگان رفتار خواهد کرد .دشمن جمهوری
اس�لامی آن دسته از کشورهای خارجی و بیگانه متخاصمی
هس��تند که صدها کیلومتر دورتر از منطقه خود در آبهای
خلیجفارس ناامنی ایجاد میکنند.
البته توجه داش��ته باش��ید برگزاری رزمایشهایی در این
سطح عالوه بر تاثیرات کالن و مهم ،پیامدها و نتایج فرعی -که
آنها هم در حد خود مهم هس��تند -نیز در پی دارد .به عنوان
مثال رزمایش پیامبر اعظم  14به صورت مشترک بین نیروی
دریایی س��پاه پاسداران و نیروهای هوافضای سپاه برگزار شد.
طبیعتا این عملیات مشترک سطح همکاریها ،هماهنگیها و
تعامالت تجهیزاتی ،امنیتی ،مخابراتی و ...را افزایش خواهد داد.
خود این افزایش هماهنگیها باعث خواهد شد در صورت نیاز،
اقدامات تهاجمی جمهوری اسالمی ایران برای کسب حداکثری
منافع ملی به بهترین شکل محقق شود.
یکی دیگر از نتایج فرعی رزمایش پیامبر اعظم  14افزایش
ضریب امنیت دریایی حوزه خلیجفارس و از جمله جزایر ایرانی
این دریاس��ت .توجه کنید که جزایر حوزه خلیجفارس نقاط
استراتژیکی هستند که به عنوان ستونها و سنگرهای مستقر
در دریا توان تدافعی نظامی ایران را افزایش میدهند .افزایش
توانمندی برای بهرهوری بیشتر از امکانات این جزایر در جریان
اینگونه رزمایشها محقق خواهد شد.

میان عزاداران حسینیه شهدا متعلق به کانون رهپویان وصال
شیراز باعث بهشهادترسیدن  14نفر و مجروحیت  200نفر
شدند .در اقدامی دیگر تروریستها که در یکی از هتلهای
تهران مشغول ساخت بمب بودند ،بر اثر انفجار و آتشسوزی
موقعیتش��ان لو میرود و توسط نیروهای امنیتی دستگیر
میش��وند .دومین عملیات تروریستی این گروهک روز 30
خرداد  88در حرم حضرت امامخمینی(ره) انجام ش��د که
البته فرد بمبگذار موفق به واردکردن محموله انفجاری به
حرم حضرت امام(ره) نشد و بمب را مقابل کفشداری حرم
منفجر کرد که بر اثر انفجار آن  8نفر از هموطنان مجروح
شدند .انفجار مقابل منزل امام جمعه نهاوند در  24دی  88از
دیگر اقدامات تروریستی انجمن پادشاهی است .این گروهک
در ترور ش��هید مسعود علیمحمدی از دانشمندان صنعت
هس��تهای کشور نیز نقش داشت .گروهک تروریستی تندر
طی برنامهریزیهای انجامشده توسط سرویسهای اطالعاتی
غربی بهدنبال عملیات تروریستی شیمیایی و میکروبی در
نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران و عملیات تروریستی در
کنسولگری روسیه در رشت نیز بود اما با هوشیاری نیروهای
به دست نیاورد .از دیگر طرحهای تروریستی
امنیتی موفقیتی 
ناموفق این گروهک میتوان به طرح انفجار مخازن و خطوط
انتق��ال نفت در بندر گن��اوه و بمبگذاری در حرم حضرت
فاطمه معصومه(س) و مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که
این طرحها نیز عقیم ماند و اجرایی نشد.

