ـﺘﺎن
ـﻪ دوﺳـ
ـﺎل ﺑـ
ـﺨﻪ ﭼﺎﭘﯿﺎرﺳـ
ﻧﺴـ
الﻣـﺎﻧﯿﺘﻮر :رزﻣـﺎﯾﺶ »وﻻﯾـﺖ «۹۱
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان
ﺑﻮد
رزﻣـﺎﯾﺶ ﺑـﺰرگ درﯾـﺎﯾﯽ ﺷـﺶ روزه اﯾـﺮان،
ﺑﻪ ﻧﺎم “وﻻﯾﺖ  ،″91در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ،ﻫﻢ
داﺧـﻞ و ﻫـﻢ ﺧـﺎرج آبﻫـﺎی ارﺿـﯽ اﯾـﺮان
اﺟﺮا ﺷﺪ .اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽاش را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﻧـﺎﻓﺬ
آﻧﻼﯾـﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺧـﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ “الﻣﺎﻧﯿﺘﻮر” ،در
ﻣﻘـﺎﻟﻪای ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ “ﺑﺮﯾـﻞ ددهاوﻏﻠـﻮ”،
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی

ﻧﻈـﺎﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ ﻧﯿـﺮوی درﯾـﺎﯾﯽاش ﻫـﻢ
ﻧﺸﺎن داد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻏﺮب و ﻫﻢ
آﻣـﺎده ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤﻼت اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺖ .در ﺻـﻮرت ﻣـﺪاﺧﻠﻪ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ
در ﺳﻮرﯾﻪ ،اﯾﺮان ﻣﻮﺷﮏﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽاﻧﺪازد و درﮔﯿﺮی ﺑﺰرگﺗﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
* رزﻣﺎﯾﺶ “وﻻﯾﺖ  ”91ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد
رزﻣـﺎﯾﺶ ﺑـﺰرگ درﯾـﺎﯾﯽ ﺷـﺶ روزه اﯾـﺮان،
ﺑﻪ ﻧﺎم “وﻻﯾﺖ  ،″91در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ،ﻫﻢ
داﺧـﻞ و ﻫـﻢ ﺧـﺎرج آبﻫـﺎی ارﺿـﯽ اﯾـﺮان
اﺟﺮا ﺷﺪ .اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽاش را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
* اﯾـﺮان در ﺣـﺎل ﮔﺴـﺘﺮش اﺑﻌـﺎد و ﺷـﺪت
رزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ

اﯾﺮان در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی دورﺑﺮدش
را در ژوﺋــﻦ  2011و ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ در
ژاﻧﻮﯾﻪ  2012آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ
ـﺘﺮده
ـﺰرگ و ﮔﺴـ
ـﺎﯾﺶ ﺑـ
ـﺰ رزﻣـ
از آن ﻧﯿـ
دﯾﮕـﺮی را آﻏـﺎز ﮐـﺮد .در ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ
رزﻣﺎﯾﺶﻫـﺎ ﻣﻮﺷﮏﻫـﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎی دﻓـﺎﻋﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺑﻨــﺎ ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺸــﺎن ﺗﻤــﺎﻣﯽ اﯾــﻦ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮐﻨــﻮن ﺳــﻮرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘــﺎر ﺟﻨــﮓ داﺧﻠــﯽ
ﺳـﻬﻤﮕﯿﻨﯽ اﺳـﺖ و اﯾـﺮان در ﺣـﺎل ﮔﺴـﺘﺮش
اﺑﻌـﺎد و ﺷـﺪت رزﻣﺎﯾﺶﻫـﺎﯾﺶ .اﯾـﺮان در
رزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮهاش ﺷﻤﺎل اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻫﻨـﺪ و درﯾـﺎی ﻋﻤـﺎن را در ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔﯿﺮد،
ـﺘﯿﻦ
ـﻪ ﻧﺨﺴـ
ـﯽاش )از ﺟﻤﻠـ
ـﺎی ﺟﻨﮕـ
ﮐﺸﺘﯽﻫـ
ﻧـﺎوﺷﮑﻦ ﺳـﺎﺧﺖ ﺧـﻮدش( ،زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫـﺎ و
ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽاش را آزﻣﻮد.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪاً راهاﻧـﺪازی ﺷـﺪه و
ﻣـﻮﺷﮏ ﺿﺪﺑﺎﻟﯿﺴـﺘﯿﮏ ﺟﺪﯾـﺪ “رﻋـﺪ” ،ﮐـﻪ
ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﻣﯿﺎنﺑﺮد را ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا

ردﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ـﻮاﯾﯽ
ـﻪ ﻫـ
ـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿـ
ـﺪﯾﻦ وﺳـ
ـﺪ .ﭼﻨـ
ﺷﺪﻧـ
ﺑﯽﺳـﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟﻨﮕـﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ
را ﻫﻢ آزﻣﻮدﻧﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
* اﯾــﺮان ﺑــﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫــﺎی ﻧﻈــﺎﻣﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاش در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ
ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و
ﭼﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽﮔﺬرد .ﻫﯿﭻ
راه دﯾﮕـﺮی ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز
ﻧﻔﺘـﯽ ﻃـﺒﯿﻌﯽ )الﭘﯽﺟـﯽ( ﻧﯿﺴـﺖ .ﻫﻤـﺎنﻃﻮر
ﮐـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﻧﯿـﺮوی درﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﺮان ﻫـﻢ
ﮔﻔﺖ ،ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺳــﺎدﮔﯽ آب ﺧــﻮردن اﺳــﺖ .اﯾــﺮان در
ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ در ﺳـﺎل  1998ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺧـﻮﺑﯽ
ﻧـﺪاﺷﺖ .از آن زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻋﺰﻣـﺶ را
ﺟﺰم ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﻓﻦآوری ﺟﻨﮕﯽاش
را ﺑﻪروز و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻨﺪ.

اﻣـﺮوز ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻗـﺪرﺗﯽ ﺑـﺰرگ در ﺗﻨﮕـﻪ
ﻫﺮﻣــﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫــﺎﯾﺶ را ﺑــﻪ ﻧﻤــﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎ
را از ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد.
* ﻫﺪف رزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﯾﺮان دﻓﺎع از ﻣﻨﻄﻘﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ
اﯾـﻦ ﺑـﺎر رزﻣﺎﯾﺶﻫـﺎ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ
رزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی
درﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﺮان ﻫـﺪف اﯾـﻦ رزﻣﺎﯾﺶﻫـﺎ را
“دﻓــﺎع از ﻣﻨﻄﻘــﻪ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺣﻤﻼت
اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ” ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐـﺮد .ﯾﻌﻨـﯽ اﯾـﺮان
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻏـﺮب را از ﻃﺮﯾـﻖ
ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ
ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮرﯾﻪ
* ﺗﺴــﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿــﺎﯾﯽ ﺳــﻮرﯾﻪ اﮐﻨــﻮن

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
اﻣﺮوز ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺳـﻮرﯾﻪ ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿـﺎﯾﯽ دارد و ﺟﻨـﮓ
ـﻪ دارد.
ـﺎن اداﻣـ
ـﺰ ﻫﻤﭽﻨـ
ـﯽاش ﻧﯿـ
داﺧﻠـ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺪ از
ﻗـﺪرت ﮐﻨـﺎره ﺑﮕﯿـﺮد ﭼـﻪ ﺑﻼﯾـﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﻣﻘﺎﻣـﺎت او ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ .ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻗـﺮار
اﺳﺖ رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ؟ آﯾﺎ
اﺳﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ
ﻃﻼﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ رژﯾﻤﺶ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﻨﺪد؟
ـﺮدن
ـﺎﺑﻮد ﮐـ
ـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧـ
ـﻮری ﻣﺴـ
ـﻪ ﮐﺸـ
* ﭼـ
ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿـﺎﯾﯽ ﺳـﻮرﯾﻪ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﻫـﺪف ﻣﻮﺷﮏﻫـﺎی ﭘـﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺗﺮﮐﯿـﻪ
ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺪ را
ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨـﺪ و از ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮدن ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﯿـﻢ ﭼﻄـﻮر ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿـﺎﯾﯽ را
ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﻣﻮﻓـﻖ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت را در اﻧﺒﺎرﻫـﺎی ﻧﮕﻬـﺪاریﺷﺎن
ـﻪ
ـﻢ ﮐـ
ـﻦ را ﻣﯽداﻧﯿـ
ـﻢ .اﯾـ
ـﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿـ
ﻧـ
ﺳﻮریﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را در اﻣﺎﮐﻨﯽ
ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ اﻫﺪاف را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ؟ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﺎﺗﻮ را
ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ازای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﺶ
ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
* ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی

ﺑﺰرگﺗﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ
اﮔـﺮ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﺑـﻪ اﻧﺒﺎرﻫـﺎی ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎﯾﺶ
را ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣﯽاﻧـﺪازد و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن
ﭘﺎﺗﺮﯾﻮتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺮان ﻗﺼﺪ دارد اﺳﺮاﺋﯿﻞ
و ﮐﺸﻮرﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ را از ﻣــﺪاﺧﻠﻪ در
ﺳـﻮرﯾﻪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر در
واﻗـﻊ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای درﮔﯿـﺮی ﺑـﺰرگﺗﺮی
آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

