
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5693 |  1440 ذی القع��ده   5  |  1398 تي��ر   17 دوش��نبه 

    شوخي تلخ اينستكس ترند اول توئيتر فارسي
باالخ��ره بع��د از ح��دود 270روز از گذش��ت وعده 
اروپايي ها براي تضمي��ن منافع برجام��ي ايران، در 
11بهمن 97 از مكانيسمي تحت عنوان »اينستكس« 
رونمايي شد؛ مكانيسم يا كانالي كه قرار است مراوده اقتصادي اروپا با 

ايران را در فضاي تحريمي يكجانبه امريكا تسهيل و تسريع كند. 
رويكرد اروپايي ها سبب شد تا كاربران شبكه هاي اجتماعي از جمله 
توئيتر از ابتداي روز 9تيرماه با دو هش��تک دروغ اينستكس و شوخي 
تلخ به اس��تقبال اين وعده توخالي اروپايي ها برون��د و به آن واكنش 

نشان دهند. 
كاربران ب��ا اظهارنظر درباره اتالف وقت اروپايي ه��ا براي ايجاد كانال 
مالي براي تجارت با ايران و ارائه همان نس��خه ناقص و غيركاربردي 
اينستكس به مسئوالن دولتي هشدار دادند تا از دل بستن به وعده هاي 
س��رخرمن اروپا به ايران با هدف متوقف كردن مسير كاهش تعهدات 

برجامي بپرهيزند. 
كاربران توئيتر تاكنون بيش از 107هزار توئيت و ريتوئيت دراين باره 
با هشتک دروغ اينستكس منتش��ر كرده اند و با اشاره به سخنان رهبر 
انقالب در نوروز امسال هشتک شوخي تلخ را بيش از 104هزار بار در 

توئيت و ريتوئيت ها به  كار برده اند. 
بيش از 3هزار كاربر در توئيتر فارسي اقدام به مشاركت در اين كمپين 
كرده اند و بيش از 2ميليون نفر توئيت ها و ريتوئيت هاي اين هشتک ها 
را ديده اند. در روزه��ای 10 و 11 تيرماه با مش��اركت كاربران توئيتر 
فارسي اين دو هشتک ترند اول ش��دند. در اينستاگرام نيز در مجموع 
اين دو هشتک در 2۶هزار پست به كار رفت. نكته مهم در اين كمپين، 
حضور قابل توجه چهره هاي شاخص سياس��ي، فرهنگي و همچنين 

كاربران پرمخاطب شبكه هاي اجتماعي است. 
........................................................................................................................

    چرا رويترز از همه جاي مملكت خبر دارد؟
يک كاربر فضاي مجازي در توئيتر درباره انتشار اخبار و اطالعات مهم 
در رويترز نوش��ت: كاربري به نام حميدرضا صالحي در صفحه توئيتر 

نوشت: 
ايران قرار است اقدامات گام دوم كاهش تعهدات رو اعالم كنه. قبل از 
اعالم رسمي ايران رويترز به نقل از مقامات آگاه از ريز مسائل خبر داره. 
هيچ خبرگزاري ايراني چنين اخباري نداره و همه منتظر هستن. دفعه 
قبلي هم همين بود. در تمام مسائل مهم هم همين بود. كجا آدم دارن 

همه اخبارو دارن؟
........................................................................................................................

    تنها مسيري كه می تواند محاسبات غرب را تغيير دهد
مهدي محمدي در صفحه توئيتر خود نوشت:

 گام دوم كاهش تعهدات هسته اي مي توانست از اين نيرومندتر باشد، 
البته طبيعي است ايران ابزارهاي قوي تر خود را براي آينده پرچالش 
پيش رو ذخيره كند، با اين حال مسير درس��ت است و تنها اين مسير 

است كه مي تواند محاسبات غرب را تغيير دهد. 
........................................................................................................................

    رابطه پنهاني همسر حاكم دوبي با باديگاردش
كانال تلگرامي مطالعات زن��ان درباره ماجراي رابطه 

پنهاني همسر حاكم دوبي با باديگاردش، نوشت: 
خبر فرار شاهدخت هيا از دوبي بحث و جدل زيادي 
برانگيخت تا اينكه خانواده حاكم دوبي تأييد كردند 
كه وي با باديگارد انگليس��ی خود رابطه پنهاني برق��رار كرده بوده و 
محمد بن راشد با بازگشت ناگهاني به عمارت ۸0ميليون پوندي خود 

در لندن اين دو را در خانه مي بيند! 
شاهدخت هيا 4۵ساله، دختر ملک حسين پادشاه سابق اردن، رئيس 
فدراسيون جهاني اسب سواري است كه براي باديگارد خود ولخرجي 
هم كرده و با پول حاكم دوبي كلي هديه خريده است. وي حاال تقاضاي 
طالق هم كرده و طالق آنها به دليل ثروت زياد محمد بن راشد، بسيار 

جنجالي خواهد شد. 
........................................................................................................................

    دزد از سايه خود مي ترسد
محمد ايماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي و فعال رس��انه اي در كانال 

تلگرامي خود نوشت: 
بي بي سي از متوقف شدن يک نفتكش انگليسي به نام پاسيفيک وويجر 
خبر داده اس��ت. ويژگي دزد و خائن اين است كه حتي از صدا و سايه 
خود هم مي ترسد. بالهت محض بود كه به سفارش امريكا يا به خاطر 
تطميع شدن از طرف س��عودي ها، كماندو باالي نفتكش حامل نفت 

ايران در تنگه جبل الطارق بفرستند. 
كابوس تالفي ايران، انگليس��ي ها را رها نخواهد كرد. بي ترديد از ياد 
نمي برند كه وقتي تفنگداران دريايي شان را در آب هاي خود بازداشت 
كرديم، چگونه خود را خيس كردند. منطق روشني است: تنگه در برابر 

تنگه، نفتكش در برابر نفتكش.

ایراد شوراي نگهبان به چند طرح و الیحه 
ش�وراي نگهبان نظر خود را در خصوص چند طرح و لوايح مصوب 

مجلس اعالم كرد. 
به گزارش فارس، شوراي نگهبان طي نامه  اي به مجلس شوراي اسالمي 

در خصوص چند طرح و اليحه اعالم نظر كرد. 
بر اساس اعالم شوراي نگهبان، از جمله ايراداتي كه مغايرت با موازين 
شرع يا قانون اساس��ي يا ابهام شناخته ش��د، طرح هاي ساماندهي 
صنعت خودرو و تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان 

ناشي از آن است. 
همچني��ن اليح��ه موافقتنام��ه تش��ويق و حماي��ت متقاب��ل از 
س��رمايه گذاري بي��ن دول��ت ج. ا. ا و دول��ت جمه��وري ع��راق 
ني��ز ب��ه مغاي��ر  ب��ا موازين ش��رع ي��ا قان��ون اساس��ي ش��ناخته 
 ش��د. همچني��ن ط��رح حماي��ت از مرم��ت و احي��اي بافت ه��اي 
تاريخ��ي – فرهنگي، ط��رح اصالح بن��د ۵ م��اده ۶ قان��ون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساس��ي با اصالح��ات و الحاقات 
بعدي آن، اليحه عضويت دولت ج. ا. ا در برنامه اندازه شناسي آسيا – 
اقيانوسيه، اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري فنالند درباره كمک 
و همكاري متقابل در امور گمركي و اليحه موافقتنامه همكاري و كمک 
متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك ج. ا. ا و اداره كل گمرك 

جمهوری سوسياليستي ويتنام از سوي شوراي نگهبان تأييد شد.
........................................................................................................................

عباس نيلفروشان معاون عمليات سپاه شد 
سردار عباس نيلفروش�ان معاون عمليات سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي شد. 
به گزارش فارس، سردار عباس نيلفروش��ان با حكم سرلشكر حسين 
س��المي به عنوان معاون عمليات س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 

منصوب شد. 
پيش از اين س��ردار علي زاهدي معاونت عمليات س��پاه را بر عهده 
داشت. سردار نيلفروش��ان فرماندهي دانش��كده فرماندهي و ستاد 
)دافوس( سپاه، جانشيني قرارگاه امام حس��ين و جانشيني معاونت 
عمليات س��پاه را در كارنامه كاري خود دارد. معاونت عمليات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي وظيفه نظارت بر عمليات هاي رزمي و نظامي 
نيروهاي صف و همچنين نظارت بر قرارگاه هاي عملياتي در حوزه هاي 

مختلف كشور را بر عهده دارد.

سردار سالمي: در حال شكستن انحصار قدرت هاي بزرگ هستيم
سامانه »سپهر 110 « كه از مدرن ترين سيستم های امنيت ارتباطی است با حضور فرمانده كل سپاه رونمايی شد

در حال شكس�تن انحصار قدرت ه�اي بزرگ 
در عرص�ه فناوري ه�اي پيش�رفته ارتباط�ي 
هس�تيم، ب�ه گون�ه اي ك�ه اگ�ر در موض�وع 
فناوري هاي ارتباطات و اطالعات و فرماندهي 
و كنترل اع�الم كني�م ك�ه در لبه و پيش�اني 
اي�ن فناوري ها ق�رار داري�م، اغراق نيس�ت. 
به گزارش فارس، آيين رونمايي از سامانه ارتباطات 
تاكتيكي »سپهر110« با حضور سردار سرلشكر 
پاسدار حسين سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي و جمعي از فرماندهان و مسئوالن 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات سپاه برگزار و 

اين سامانه تحويل يگان هاي مردم پايه شد. 
اين س��امانه ارتباطي به همت مهندسان جوان 
معاون��ت فناوري اطالع��ات و ارتباطات س��پاه 
طراحي و س��اخته ش��ده و ه��دف از توليد و به 
كارگيري آن تداوم بهينه س��ازي و به روزرساني 
تجهيزات ارتباطي فاوا به منظور متحرك سازي 
س��امانه هاي فرمانده��ي و كنت��رل يگان هاي 
مردم پايه و زمين��ي با قابلي��ت بهره برداري در 
تمامی وسايل متحرك زميني، هوايي و دريايي 
به ويژه عمليات هاي هجومي در شرايط تعاقب 

دشمن متجاوز مي باشد. 
س��امانه ارتباطات تاكتيكي »سپهر110« تمامی 
نيازه��اي ارتباط��ي فرماندهان س��طوح مختلف 
راهب��ردي، عمليات��ي، تاكتيك��ي و رزم��ي را در 
ش��رايط پدافندي و آفن��دي، امنيت��ي و دفاعي و 
بحران هاي ناخواس��ته مانند ح��وادث غيرمترقبه 

مرتفع مي سازد. 
اين س��امانه داراي اليه هاي ارتباطي متعدد براي 
شرايط دفاعي، امنيتي اعم از ارتباطات ديجيتال 
راه دورHF و ش��هري، محلي و منطقه اي شامل 
س��امانه هاي ارتباطيV/UHF ، ديجيتال، امن، 
مولتي بان��د، مولت��ي چن��ل، Ds، FH، ادهاك، 
س��لوالر، مقاوم و با قابليت هاي رومينگ شبكه اي 
و ريموت پذير با پهناي باند مورد نياز براي انتقال 

صوت، ديتا و تصوير مي باشد. 
ارتباط��ات چند اليه با س��يم و بي س��يم امن و 
مقاوم قرارگاه، لش��كر و تيپ ها به منظور ايجاد 
امكان فرماندهي و كنترل ثاب��ت و متحرك در 
تمامی عمليات ها به ويژه عمليات هاي هجومي 
در تمامی مناطق جغرافيايي و عملياتي در اين 
س��امانه تأمين گرديده و داراي قابليت مقابله با 
جنگ الكترونيک )س��ايبر الكترونيک( دشمن 

و مق��اوم در برابر هر نوع اقدام، ش��امل ش��نود، 
 EMP هک، نف��وذ، فريب، اخت��الل و اقدامات

مي باشند. 
بنا بر اين گزارش، س��رعت باال، انعطاف پذيري، به 
كارگيري س��امانه ها بدون خودرو روي ش��ناورها 
يا قابليت انتقال به نقاط مرتف��ع و تمامی مناطق 
مورد نظر و بهره برداري از آنها در هر نوع ش��رايط 
آب و هوايي، محيط جغرافيايي و عملياتي از ديگر 
ويژگي هاي »سپهر110« بوده و امكانات زيستي 
و اپراتوري الزم در ش��رايط ثابت و سيار و با امكان 
استفاده از منابع تغذيه متنوع و خود كافي در آن 

ايجاد شده است. 
س��امانه ارتباطات تاكتيكي »س��پهر110« چند 
منظوره با قابليت هاي متنوع براي سطوح فرماندهي 
قرارگاه ها، لشكرها و تيپ ها با قابليت استفاده در 
عمليات هاي هجوم��ي در اس��تفاده از موفقيت و 

تعاقب دشمن متجاوز در نظر گرفته شده است. 

    در ح�ال شكس�تن انحص�ار قدرت هاي 
بزرگ هستيم

سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در اين مراسم، نقش 
ارتباطات در تح��والت عرصه هاي مختلف را مهم و 
راهبردي توصيف كرد و با بي��ان اينكه ارتباطات به 
عنوان مغز و اعصاب نيروهاي مسلح شناخته مي شود، 
اظهار كرد: تحوالت عرصه ارتباطات موجب شده كه 
نظام فرماندهي و مديريت بسيار دقيق و واقعي و با 
اطالعات به لحظه همراه شود، عالوه بر اين حركت 
واحد ها به يكديگر متصل و هيچ عنصر بالتكليفي در 
ميدان نبرد وجود نداش��ته باشد و در نهايت موجب 

هم افزايي تمامي ظرفيت ها در ميدان شود. 
وي افزود: امكان ارتباط همه اجزاي منفصل يک 
سيس��تم دفاعي با انتقال به لحظه و س��ريع پيام 
از طريق»ارتباطات« ميس��ر و با تس��هيل فرآيند 
فرماندهي، مديريت و كنترل بين سطوح مختلف 

تاكتيک، عمليات و استراتژي رابطه بسيار قوي از 
اين طريق برقرار مي شود. 

سرلشكر سالمي عرصه ارتباطات را از ضروري ترين 
ابزارهاي نيروهاي مس��لح برش��مرد و با تأكيد بر 
اينكه در حال شكستن انحصار قدرت هاي بزرگ 
در عرصه فناوري هاي پيشرفته ارتباطي هستيم، 
گفت: مانند تمامي عرصه هايي كه در زمان تحريم 
استعدادها شكوفا ش��د و ناگزير شديم به انديشه، 
تفكر و ذهن ج��وان ايراني روي بياوري��م، در اين 
عرصه نيز اين مهم صورت گرفت و بحمداهلل شاهد 
نتايج و معجزات زي��ادي بوديم، به گونه اي كه اگر 
در موض��وع فناوري هاي ارتباط��ات و اطالعات و 
فرماندهي و كنترل اعالم كنيم كه در لبه و پيشاني 

اين فناوري ها قرار داريم، اغراق نيست. 
وي با تأكيد بر اينكه در نظر داريم تا ارتباطات سپاه 
را در تراز پيشرفته ترين سيستم هاي ارتباطي دنيا 
قرار دهيم، تصريح كرد: نرخ توليد علم و فناوري در 

عرصه ارتباطات، اطالعات و سايبر بسيار باال و به روز 
اس��ت و ما نيز در اين عرصه در زمره مرزشكنان و 
در خطوط مقدم توس��عه اين دانش قرار داريم و با 
برنامه ريزي هاي انجام شده درصدد هستيم به مدد 
بهره مندي از دانشمندان جوان و مهندسان بومي، 

اين مسير را با شتاب بيشتري دنبال كنيم. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه دشمنان به مرور در 
حال درك و تجربه قدرت واقعي ما هس��تند، اظهار 
كرد: ادراك قدرت از خود قدرت مهم تر است؛ شايد 
در گذشته ادراك ديگران از قدرت ما بسيار پايين تر 
از اصل قدرت و ادراك از قدرت ديگران بيش از حجم 
قدرت واقعي آنان بود، اما ب��ه تدريج درك از قدرت 
ما در حال انطباق با قدرت اس��ت و زماني كه اعتبار 
و منزلت قدرت شناخته ش��د، طبيعتاً هيچ قدرتي 
تصميم به درگيري با يک كشور مقتدر را نمي گيرد. 
سرلشكر سالمي در پايان با اشاره به ويژگي هاي 
سامانه ارتباطات تاكتيكي »سپهر110« و با تأكيد 
بر اينكه اين س��امانه از مدرن ترين سيستم هاي 
امنيت ارتباطي برخوردار است، از تالشگران عرصه 
فن��اوري اطالعات و ارتباطات س��پاه و طراحان و 
سازندگان اين س��امانه نوين و پيشرفته قدرداني 
و اظهار ك��رد: تكنيک هاي متنوع��ي وجود دارد 
تا در جنگ هاي الكترونيک، پاي��داري، امنيت و 
سيال بودن ارتباطات حفظ شود و اين ويژگي ها 
در اين س��امانه وجود داش��ته و به لحاظ فناوري 
يک دستاورد جديد به شمار مي رود كه در مراكز 
تحقيقات صنعت��ي معاونت فن��اوري اطالعات و 

ارتباطات سپاه ساخته شده است.

    گزارش   یک

توقيف نفتكش حامل نف�ت ايران توس�ط دولت انگليس 
گرچه اتفاقي خ�الف حقوق بين الملل و غيرقانوني اس�ت 
و مي توان گفت حكم تجاوز به اي�ران را دارد اما نگاهي به 
تاريخ ظلم هايي كه انگليس در حق ملت ايران روا داشته، 
نشان مي دهد اين رويداد تك اتفاقي غيرمنتظره در روابط 
ايران و انگليس نيست بلكه حلقه اي از زنجيره سلطه طلبي 
و خوي استعمارگري انگليسي هاست. انگليس روزگاري در 
اين كشور دولت جابه جا مي كرد، شاه مي برد و شاه مي آورد، 
قراردادهاي نفتي امضا مي كرد و امتياز مي گرفت و با شكلي 
به ظاهر قانوني ثروت كش�ور را مي برد. براي مردم ايران، 
انگليس سرش�ار از خاطرات منفي است. نفتكش هم حاال 
جزئي از همان خاطرات است؛ خاطراتي كه آنقدر قديمي 
نشده كه گرد فراموشي بر آن نشسته باشد. انگليس براي 
مردم ايران روباه پير اس�ت، اين چهره ن�ه مي تواند تغيير 
كند و نه خوي اس�تعمارگري انگليس�ي ها انگيزه اي براي 
تغيير آن دارد، از اين رو مي توان به جرئت گفت هيچ دولتي 
در اي�ران و در ميان توده ه�اي مردم ق�در انگليس منفور 
نيس�ت؛ نفرتي كه باعث مي ش�ود هر گروهي از مردم كه 
مي خواهد ليدرهاي گروهي سياس�ي را تخطئه كند، آنها 
را به درست يا غلط وابسته به انگليس معرفي كند. در اين 
جدال هاي تاريخي نفت همواره نقشي پررنگ داشته است. 

 دارسي؛ آغاز نفت خواري انگليس در ايران
در زنجيره سلطه طلبي و استعمارگري انگليسي ها عليه ايرانيان 
»نفت« نقش پررنگي ايفا كرده است. انگليس قراردادهايي يک 
طرفه با شاهان ايراني منعقد كرده كه عماًل جز غارت رسمي و 

قانوني ثروت ملي يک كشور نمي توان نامي ديگر بر آن نهاد. 
در سال 12۸0 قراردادي توس��ط دربار مظفرالدين شاه قاجار 
و ش��خصي بريتانيايي تبار به نام ويليام ناكس دارسي به امضا 
رس��يد كه به قرارداد دارس��ي معروف ش��د؛ قراردادي كه در 
واق��ع امتيازنامه محض بود و نه قراردادي دوجانبه و به س��ود 
طرفين. مطابق اين قرارداد، ويليام دارس��ي امتياز انحصاري 
اكتشاف و استخراج نفت در جنوب ايران را به دست آورد. نفت 
ايران هنگامي اهميت بيشتري پيدا كرد كه دولت انگلستان با 
خريد سهام دارسي درصدد برآمد به  طور مستقيم تري در اين 
پروژه بزرگ مشاركت نمايد و پس از آن دولت انگلستان خود 
مالک بي رقيب منابع نفتي عظيم ايران در بخش هاي جنوب 

و جنوب شرقي شد. 
پس از جنگ اول جهاني بود كه انگلستان درصدد برآمد نفوذ 
خود را در حوزه ه��اي نفتي ايران بيش از پيش مس��تحكم تر 
س��ازد و از ورود هر كش��ور يا ش��ركت نفتي خارج��ي به اين 
مناطق ممانعت ب��ه عمل آورد. اي��ن انحصارطلب��ي در كنار 
درآمد ناعادالنه اي كه انگليس از كشف و صدور نفت ايران به 
دست مي آورد و عماًل پول مردم ايران به جيب دولت بريتانيا 

مي رفت، باعث ش��د اعتراضاتي به اين قرارداد صورت بگيرد، 
بنابراي��ن تالش هايی صورت گرف��ت تا در مفاد اي��ن قرارداد 

تجديدنظرهايي صورت بگيرد. 
 از چاه به چاه

در سال 1312 و در دوره رضاش��اه تصميم گرفته مي شود به 
قرارداد دارسي پايان داده شود. قرارداد دارسي حذف شد، اما 
باز هم دولت ايران نتوانس��ت مالكيت منابع نفتي را در اختيار 
بگيرد و با فش��ار سياس��ي و نظامي بريتاني��ا وادار به پذيرش 
قرارداد ديگري شد. شخص رضاشاه پس از مذاكره با سر جان 
كدمن، رئيس ش��ركت نفت ايران و انگلي��س و رجينالد هوار 
س��فير بريتانيا در ايران اين قرارداد را قبول و مقامات دولت را 

هم وادار به تصويب آن كرد. 
مجلس شوراي ملي نيز به اتفاق آرا آن را تصويب كرد. در اين 
قرارداد ش��ركت نفت ايران و انگليس همچنان با اكتش��اف و 
اس��تخراج و فروش منابع نفت��ي ايران، بدون هي��چ الزامي به 
ارائه صورت عملكرد به دولت ايران ادامه مي داد. مدت قرارداد 

۶0سال تعيين شد. 
بر اساس اين قرارداد، به بهانه كش��ف نفت حفاري در مناطق 
مختلف ايران آغاز و سرانجام چاه هاي نفت در مناطق جنوب 
كشف و توسط شركت انگليسي استخراج  شد و مبالغ كمي از 
درآمد آن بين قبايل منطقه تقسيم و بقيه به جيب شركت هاي 

وابسته به دولت انگليس  رفت. 
آنها با نفوذ تجاري در بين قباي��ل منطقه جنوب، قصد تجزيه 
و جدا كردن اين منطقه حاصلخيز و سرشار از نفت را داشتند 
و در اين راه جنگ هاي زيادي در اي��ن مناطق به راه انداختند 
و جنايات بي شماري را مرتكب ش��دند كه از جمله آنها جنگ 

محّمره و تصرف خوزستان و بوشهر و خارك بود. 
 ملي شدن نفت ايران

آغاز مخالفت هاي علني و رس��مي با اعطاي امتيازات يک سويه 
نفتي به انگليس پس از بركناري و تبعي��د رضاخان همراه بود. 
غالمحس��ين رحيميان، نماينده مردم قوچان اولين كسي بود 
كه براي ملي ش��دن نفت ايران اقدام كرد. او ضمن ارائه طرحي 
در مجلس چهاردهم، خواستار لغو قرارداد نفت ايران و انگليس 
شد. گرچه اين طرح با امضا نشدن توسط مصدق در آن مرحله 
شكس��ت خورد، اما اولين تالش رس��مي براي لغو امتياز نفتي 
انگليس بود. آيت اهلل كاش��اني در پيام و بيانيه ای اصرار بر ملي 
شدن صنعت نفت ايران داش��ت و رويه مصدق در ادامه تغيير 
كرده و با راه يافتن به مجلس تغيير مي كند و از حاميان نهضت 

ملي شدن نفت مي شود. 
همزمان با شكل گيري اعتراضات گسترده بخشي از نمايندگان 
مجلس شوراي ملي، فعاالن ملي گرا و مردم ايران، انگليسي ها 
جهت حفظ و تحكيم موقعيت خود در سرپل هاي نفتي ايران 

بر آن ش��دند با اعطاي برخي امتيازات مح��دود به اعتراضات 
پايان دهند و البته خطر را هم از س��ر امتي��ازات و ثروتي كه 
دست ش��ان بود، دور كنن��د. مهم ترين اين اقدام��ات قرارداد 
گس- گلشائيان بود كه به اليحه الحاقي نفت نيز مشهور شده  
است و دولت رزم آرا تالش فراوان كرد تا بلكه مجلس شوراي 
ملي آن را تصويب كند اما به رغم تمام فشارها و تهديدهايي كه 
وجود داشت مجلس شوراي ملي آن را رد كرد. مدت كوتاهي 
پس از آن كميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي طرح 
ملي  شدن صنعت نفت ايران در سراسر كشور را به نمايندگان 
پيش��نهاد كرد كه پس از كش و قوس هاي متعدد در داخل و 
خارج از مجلس و باالخص مدت كوتاهي پس از آن كه رزم آرا 
نخست وزير وقت در روز چهارشنبه 1۶ اسفند 1329 از سوي 
خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت فدائيان اسالم هدف گلوله 
قرار گرفت و به قتل رسيد، مورد توجه جدي نمايندگان قرار 
گرفت. در واقع فدائيان اسالم به عنوان بازوي مؤثر نهضت مردم 
ايران براي ملي شدن نفت عمل كرد. همزمان كارگران صنعت 
نفت ايران در جنوب عليه انگليسي ها تجمع و اعتصاب مي كرد 

و نقش مؤثري در پيشبرد اين نهضت داشت. 
فرداي قت��ل رزم آرا، روز 17 اس��فند 1329 كميس��يون نفت 
پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت را تصويب و اعالم كرد. قانون 
ملي شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي بود كه به امضاي همه 
اعضاي كميسيون مخصوص نفت در مجلس شوراي ملي ايران 
در 17 اسفند 1329 به مجلس ارائه شد و در 24 اسفند 1329 

در مجلس شوراي ملي تصويب گرديد. 
متن پيشنهاد تصويب شده: »به نام سعادت ملت ايران و به منظور 
كمک به تأمين صلح جهان��ي، امضاكنندگان ذيل پيش��نهاد 
مي نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كش��ور بدون 
استثنا ملي اعالم شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج 
و بهره برداري در دس��ت دولت قرارگيرد.«  مجلس سنا نيز اين 
پيشنهاد را در 29 اسفند 1329 تصويب كرد و پيشنهاد قانوني 
شد. بدين ترتيب روز 29 اسفند 1329 به عنوان روز تاريخي ملي  

شدن صنعت نفت ايران در حافظه ملت ايران باقي ماند. 
   بروز مجدد خوي راهزني انگليسي ها

در دهه هاي اخير و با انقالب اسالمي سال ۵7 مردم ايران كه 
امكان همه اين اعمال نفوذها و سلطه گري ها و استعمار نوين از 
انگليس گرفته شد، فعاليت هاي انگليسي ها به نيش زدن هاي 
گاه و بي گاه و جاسوسي هاي گسترده و كارشكني هاي عميق 

در مسير توسعه و پيشرفت ايران رسيد. 
دولتي كه امتيازات گسترده غارت نفت ايران را از دست داده، 
چندان غريب نيست در مسير كارش��كني هاي هميشه نيش 
اين باره اش توقيف نفت مردم ايران باشد. اين دولت سال ها در 
پوششي قانون، راهزني كرده و حاال هم همان خوي راهزني را 

بروز داده است.

نگاهي به تاريخ نفت خواري هاي انگليس در ايران

»ايران- انگليس« تا هميشه در تنش نفتي
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هدف از تولي�د و به كارگيري 
س�امانه ارتباطات تاكتيكي 
»سپهر110« تداوم بهينه سازي 
و به روزرس�اني تجهي�زات 
ارتباط�ي ف�اوا ب�ه منظ�ور 
متحرك سازي س�امانه هاي 
فرماندهي و كنترل يگان هاي 
مردم پاي�ه و زميني با قابليت 
بهره برداري در تمامی وسايل 
متح�رك زمين�ي، هواي�ي و 
دريايي به ويژه عمليات هاي 
هجوم�ي در ش�رايط تعاقب 
دش�من متج�اوز مي باش�د

خبرگزاري تسنيم


