
شرط غلبه بر دشمن
خلیج فارس را ش��اید بتوان یكي از امن تری��ن آبراه هاي بین المللی 
دانست. از اواخر دهه 80 كه تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز 
به سپاه پاسداران محول شده است، امنیت در این منطقه به طرز قابل 
چشمگیري افزایش پیدا كرده است. نیروي دریایي سپاه، ثبت عبور و 
مرور شناورهاي خارجي را برعهده دارد و همه شناورهاي عبوري از 
تنگه هرمز موظف هستند كه خود را به نیروهاي ایراني معرفي كنند. 
این مس��ئله امنیت را براي این منطقه به ارمغان آورده است. البته 
امریكا و برخي دیگر از كشورها در چندین نوبت به دنبال ناامن كردن 
این منطقه بوده اند كه با اقدام حساب شده نیروي دریایي سپاه، این 

توطئه ها خنثي شده است.
 نكته مهم در مورد امنیت این منطقه این اس��ت كه امنیت در این 
منطقه امروز تعریف وسیع تری یافته است و تنها بُعد نظامي نداشته 
و امنیت همه جانبه را ش��امل مي ش��ود. اگر نت��وان امنیت انرژي و 
اقتصادي در خلیج فارس را هم س��طح امنی��ت نظامي این منطقه 
ژئو اس��تراتژیك دانس��ت، به یقین اهمیت برقراري امنیت انرژي و 
اقتصادي آن كمتر از امنیت نظامي نیست و سپاه پیشگام برقراري 
این امنیت همه جانبه است و طبیعي است كه در این مسیر، با عوامل 
مخل آن كه روزگاري در قالب دزدان دریای��ي خلیج عدن فعالیت 
مي كردند وبخش��ي از نیروي مس��لح ایران یعني ارتش جمهوري 
اسامي كشتي ها و نفتكش ها را به س��امت از این خلیج اسكورت 
و عبور مي داد، ام��روز نیز امنیت برقراري نظم و نجات كش��تي ها و 
نفتكش ها از دزدان س��ازماندهي ش��ده انگلیس��ي در خلیج فارس 
برعهده س��پاه اس��ت و این نهاد همیش��ه بیدار، اجازه نخواهد داد 
دولت هاي دزدي همچون انگلیس ضمن به مخاطره انداختن امنیت 
دیگر ناوگان دریایي در خلیج فارس و ایجاد هر نوع حادثه خطرناكي 
كه حاصل برخورد كشتي هاي دشمن انگلیسي یا امریكایي با دیگر 
ناوگان دریایي در پهناي این آبراه دریایي است، و یا با دزدي سوخت، 

سرمایه ایران اسامي را به تاراج ببرند.
 اقدام سپاه در توقیف كشتي حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس و 
یا نفتكش دیگر انگلیسي كه با خاموش كردن GPSخود خطر یك 
فاجعه دریایي را داشت رقم مي زد، از مأموریت های اصلي سپاه در 

خلیج فارس بوده و هست. 
رهبر معظم انق��اب در دیدار ائمه جمعه سراس��ر كش��ور با انتقاد 
بسیار ش��دید از دزدي دریایي انگلیسي هاي خبیث گفتند: آنها كه 
خباثت ش��ان براي همه آشكار است كش��تي ما را با راهزني دریایي 
ربوده اند اما سعي مي كنند به آن ش��كل قانوني بدهند. البته عناصر 
مؤمن در جمهوري اسامي این كارها را بي جواب نمي گذارند و در 
فرصت و جاي مناسب پاسخ خواهند داد. هرچند توقیف دو نفتكش 
انگلیسي هنوز پاس��خ آن رفتار وقیحانه انگلیسي ها نیست و آنها در 
زمان و مكان مناسب، پاسخ الزم را دریافت خواهند كرد، اما این اقدام 
را باید پاسخ اولیه اي دانست تا مقامات انگلیسي و یا هر دولت دیگري 
كه چنین رفتارهاي خارج از قاعده و غیرعقاني در سر دارند، متوجه 
عمق پاسخ ایران باش��ند. بنابراین باید توجه داش��ت كه این اقدام، 
پاس��خ واقعي به اقدام خباثت آمیز انگلیس نبوده و تنها یك هشدار 
به كشورهایي است كه سعي دارند ثبات منطقه ای، امنیت انرژي و 
اقتصاد منطقه را به خطر بیندازند. انگلیس با توقیف نفتكش ایراني 
اشتباه بزرگي كرد. استراتژي ایران براي تافي یقیناً یك استراتژي 

»ابهام« است. 
در واقع زجرك��ش كردن و در ابه��ام و انتظار گذاش��تن، به مراتب 
گزنده تر از گفتن و زدن بافاصله ضربت به دشمن است. جمهوري 
اسامي ایران، با سران تروریست ها در كردستان عراق و سران داعش 
در سوریه همین كار را كرد. اعام كرد قطعاً تروریست هاي جنایتكار 
را مجازات مي كند اما آنها را چند هفته در »استند باي« نگه داشت. 
تروریس��ت ها چند هفته نگران بودند كه ایران، چه زمان و از كدام 
طرف و چگونه ضریه خواهد زد و ... ناگهان ضربت ذوالفقار فرود آمد 
و مقر فرماندهي آنها را نابود كرد. حاال نوبت دزدان دریایي انگلیسي 
است كه نفتكش حامل نفت ایران را در تنگه بین المللی جبل الطارق 
توقیف كردند. انگلیسي ها حدود دو هفته است كه سراسیمه اند. آنها 
به درستی مي دانستند كه ایران وقتي مي گوید خباثت شما بی جواب 
نمي ماند و تودهني خواهید خورد، این اولتیماتوم تنها درحرف باقي 

نخواهد ماند. 
دیروز وزیر خارجه خبیث انگلیس گام دوم اشتباه را برداشت و با یك 
فرار به جلو، نامه شكایت خود را به شوراي امنیت سازمان ملل مبني 
بر توقیف دو كشتي انگلیسي توسط جمهوري اسامي ایران به این 
شورا ارسال كرد. این در حالي است كه دولت خبیث و دزد انگلیس، 
بیش از سه هفته است كه 2میلیون و 100 هزار بشكه نفت ایران را 
در جبل الطارق توقیف و میلیون ها دالر خسارت مادي و معنوي را بر 

ایران اسامي تحمیل كرده است.
 امروز انگلیس��ي ها به جاي اینكه پاسخ دهند كه چرا چنین خبطي 
را در توقیف نفتكش ایران��ي كرده اند، با ش��انتاژ تبلیغاتي و جنگ 
رواني فریاد مظلومیت سر داده و شكایت به شوراي امنیت سازمان 
ملل مي برند . رفتار انگلیسي ها آنقدر سخیف است كه حتي روزنامه 
انگلیس��ي ایندیپندنت با انتقاد از عملكرد مقامات كشورش نوشت: 
» اقدام ایران براي توقیف نفتكش آنه��ا در عصر جمعه )28تیر( در 
تنگه هرمز، اقدامي اجتن��اب ناپذیر و تاواني بود ك��ه انگلیس با بي 

فكري اش داد«. 
آنچه مس��لم اس��ت، اینكه ایران از حقوق خود نه در خلیج فارس و 
نه در هیچ نقطه اي دیگر كه امنیت و مناف��ع خود را درخطر ببیند، 
كوتاه نخواهد آم��د. چه این مناف��ع در خلیج فارس تعریف ش��ده 
باش��د یا در دریاي مدیترانه یا جاي دیگر. چه خوب رابرت فیسك، 
سرمقاله نویس همین روزنامه در بحبوحه بحران سوریه نوشته بود: 
در زماني كه عربستان قلدري و اس��رائیل دیوانگي مي كنند، ایران 
همچون یك صوفي نجیب از خلیج فارس ت��ا مدیترانه را مدیریت 
مي كند«. طبیعي اس��ت كه همین مدیریت همراه با اقتدار اس��ت 
كه امروز باعث عصبانیت دشمن منطقه اي از آل سعود و آل نهیان 
گرفته تا دشمنان فرامنطقه اي آن، امریكا و انگلیس با همه توان به 
مقابله با ایران اسامي بر آمده اند كه به فضل خداوند با سرافكندگي 
و شكس��ت مجبور به ترك منطقه خواهند ش��د. البته الزمه غلبه و 
پیروزي بر دشمن، ایستادگي برگرفته از ایمان راسخ و امید به نصرت 
الهي اس��ت كه ملت ایران به كرات، ایستادگي خود را به رخ دشمن 

كشیده است. 

حسن رشوند

انقالب اسالمي مفهوم قدرت را متحول كرد

 رئيس سازمان  بسيج : به باور ما همه ملت ايران بسيجي اند

هم�ه مل�ت ايران    گزارش
بسيجي هستند و 
بدون ترديد باوري كه در س�ازمان بسيج وجود 
دارد، اين اس�ت كه همه ملت ايران بسيجي اند؛ 
دارن�د.  انتقادات�ي  ك�ه  كس�اني  حت�ي 
به گزارش فارس، س��ردار غامرضا سلیماني رئیس 
سازمان بس��یج مس��تضعفین صبح دیروز در دوره 
تربیت مربي طرح شهید بهنام محمدي در مشهد با 
بیان اینكه انقاب اسامي یك پدیده عادي و معمولي 
نیست، اظهار داشت: اگر بخواهیم تاریخ بشریت را 
به قبل و بعد از پیروزي انقاب تقس��یم كنیم و اگر 
بگوییم بعد از جنگ جهاني دوم چه اتفاقاتي رخ داد 
كه موجب تغییر هندس��ه قدرت حاكم بر دنیا شد 
كه براساس آن بمباران دو شهر ژاپن اتفاق افتاد كه 
تحول بسیار بزرگي از لحاظ ساختاري در دنیا بود، 
اما انقاب اس��امي تحول بزرگ تري را رقم زد و آن 
تغییر مفهوم ق��درت بود. وي با بی��ان اینكه رخداد 
انقاب اسامي باعث تغییر مفهوم قدرت در جهان 
شد، افزود: استعمار پیر انگلیس هر زماني كه ما قصد 
رسیدن به یك موفقیت بزرگ را داشتیم، مانعي بر 
سر راه ما قرار مي داد، به  عنوان مثال در زمان قاجار 
و پهلوي یك میلیون هكتار از س��رزمین هاي ایران 
كه بیشتر حاصلخیز بودند، با سیاست هاي خبیثانه 

از كشور ما جدا كرد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با بیان مصادیقي 
از اعمال سیاس��ت هاي خبیثانه انگلیس براي جدا 
كردن بخش هاي مختلفي از ایران، تصریح كرد: ایران 
را مجبور كردند كه بخش هاي شمالي عراق امروزي 
از ایران جدا شود، ارتش انگلیس در برخي از مناطق 
خراس��ان مانند هرات اعم��ال نفوذهایي مي كرد تا 
بتواند آنها را از ایران جدا كند. سردار سلیماني با اشاره 
به حضور گسترده نیروهاي دشمن در حاشیه خلیج 
فارس و كشورهاي همسایه بیان كرد: با وجود داشتن 
شناورها و پایگاه هاي فراوان در نزدیكي خلیج فارس، 
اما باز هم اسیر بخش كوچكي از قدرت یگان شناوري 
ما مي ش��وند. وي با اش��اره به كتاب خاطرات ژنرال 
هایزر یادآور شد: این كتاب را كه مي خوانید متوجه 
مي شوید كه چرا به ایران آمد، ژنرال هایزر قصد داشت 
با به كارگیري ارتش آموزش دی��ده و مجهز جلوي 

پیروزي انقاب اسامي را بگیرد، اما موفق نشد. 
     بيانيه گام دوم نقش�ه راه پيش روي ملت  
سردار س��لیماني در ادامه بیانیه گام دوم انقاب را 
نقش��ه راهي براي حركت موفق در دهه هاي پیش 
روي ملت ایران دانست و عنوان كرد: انقاب ما در كنار 
ریشه هاي مستحكمي كه دارد، توانایي هاي بالقوه 
فراواني نیز دارد. در موضوع هاي مختلف اقتصادي، 
فرهنگي، سیاسي، جغرافیایي و انساني كه با تكیه 
بر قدرتي كه انقاب اس��امي به ملت ای��ران داده 

مي توانیم با برنامه ریزي ایران را به جایگاه هاي واالتر 
برسانیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین مخاطبان 
س��خنان مقام معظم رهبري را جوانان و نوجوانان 
دانست و اظهار كرد: جوانان باید با استفاده از تجربه 
سایر گروه ها كه از دوره جواني خارج شده اند، استفاده 
كنند و شما نیز به این نكته توجه كنید كه طرح شهید 
»بهنام محمدي« یكي از قدم هاي مستحكمي است 
كه باید با همراهي یكدیگر در شجره طیبه الهي بسیج 
برداریم و به این موضوع با دی��د یك برنامه و نه یك 

طرح نگاه كنیم. 
سردار س��لیماني با اش��اره به فرمایش هاي مقام 
معظ��م رهبري مبني بر اینكه بس��یج س��ازماني 
مردمي است و اگر درست شناخته نشود در حق آن 
ظلم شده است، اظهار كرد: برنامه هاي اعتا مانند 
برنامه شهید بهنام محمدي زماني تكثیر مي شود 
كه منفعت آن به همه برسد، منظور منفعتي است 
كه احس��اس ش��ود چه قدم هایي برداشته شده 
اس��ت، از جمله برپایي نماز جماع��ت، باال رفتن 
میزان جذب و همین رابطه بین ش��اگرد و مربي 
كه بر بستر یك برنامه هنرمندانه ایجاد شده و به 
جلو مي رود، كم كم منفعت ها احساس مي شود و 
به امید خدا به صورت مردمي نیز گسترش مي یابد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان كرد: 

با توسعه تشكیاتي بسیج دانش آموزي از مقطع 
پیش دبستاني و مقاطع بعدي باید شاه بیت بسیج 
دانش آموزي را برنامه شهید بهنام محمدي قرار 
دهیم، ورود به  بس��یج دانش آم��وزي دروازه هاي 

دیگري نیز دارد كه ما آن ها را تعبیه مي كنیم. 
    همه ملت ايران بسيجي هستند

وي بر مقوله حركت كردن در مسیر انقاب تأكید كرد 
و یادآور شد: همه ملت ایران بسیجي هستند و بدون 
تردید باوري كه در سازمان بس��یج وجود دارد، این 
است كه همه ملت ایران بسیجي اند، حتي كساني كه 
انتقاداتي دارند، آنهایي كه از ملت ایران جدا شده اند 
اندك هستند، آنها با دشمنان ایران و اهداف انقاب 
هم پیمان ش��ده اند، اما در مرز و ب��وم انقاب همه 
بسیجي هستند. سردار سلیماني افزود: اگر درست 
این فرمان را پیاده كنیم و بنابر فرمایش رهبري دور 
بعضي از مردم خط نكشیم، موانع مسیر را برطرف 
كنیم و ب��ه تبیین هاي مقام معظ��م رهبري توجه 
كنیم، با اتكا به پشتیباني ملت ایران كه الگوي جهان 
هستند راه را زودتر مي پیماییم. رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین با بیان اینكه الگوي ما ائمه اطهار )ع( 
هستند، عنوان كرد: از دیگر مؤلفه هاي قدرت انقاب، 
صبر و مقاومت ملت ایران است؛ انقاب اسامي بر 
بسیاري از جنبش هاي سیاسي تأثیر گذاشته است، 

به گونه اي كه وقتي جلیقه زردها به  میدان مي آیند 
اعام مي كنند الگوي ما انقاب اسامي است. وي 
افزود: معاندین كساني هستند كه غربي ها آنها را براي 
امروز تربیت كرده اند، پروتكل هاي غربي ها را مطالعه 
كنید كه چگونه برنامه ریزي كرده اند تا در كشورها 
حتي در بین دوستانش��ان نفوذ كنند كه نتیجه آن 
عربستان امروز مي شود كه حاضر است تمام آبرو و 

سرمایه مردمش را فداي امریكا كند. 
    پاس�داري از انقالب بدون كار تشكيالتي 

ممكن نيست
س��ردار س��لیماني بیان كرد: كار تشكیاتي بسیار 
اهمیت دارد، ما نمي توانیم بدون تشكیات از چنین 
انقابي پاسداري كنیم، نمي توانیم بدون تشكیات 
براي نظام جمهوري اس��امي تولید قدرت كنیم، 
تولید قدرت مسیر مطمئن دستیابي به  پیشرفت هاي 
خارق العاده است و همان گونه كه از پیش این مسیر را 
طي كرده ایم و اكنون به اینجا رسیده ایم، باید قدرت 
نرم ایجاد كنیم، قدرت نرم بسیار فراتر از قدرت سخت 
و نیمه سخت است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
بیان كرد: اعتاي برنامه شهید بهنام محمدي قطعاً 
با قوت و پش��تیباني به موقع پیگیري مي شود و در 
اس��تحكام این برنامه قدم هاي جدي برداشته شده 

و برداشته مي شود. 

شهادت 2 نفر از حافظان امنيت
 در درگيري با تروريست ها

بامداد ديروز  دو تن از رزمندگان قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در منطقه كشتگان سراوان در درگيري 
با عوامل گروه تروريس�تي به درج�ه رفيع ش�هادت نائل آمدند. 
به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومي قرارگاه قدس، بامداد دیروز 
 رزمندگان قرارگاه قدس نیروي زمیني سپاه پاسداران انقاب اسامي 
در منطقه كشتگان سراوان  با عوامل یك گروه تروریستي درگیر شدند. 
براساس این گزارش، در این درگیري دو تن از پاسداران قرارگاه قدس 
نیروي زمیني سپاه به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. در این درگیري 

همچنین دو تن دیگر نیز مجروح شدند. 
مهدي هنردوست، سفیر ایران در پاكستان دیروز در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سؤال ایسنا در مورد این حادثه تروریستي گفت: متأسفانه برخي 
از طرف هاي سوم از حسن روابط ایران و تعامات دوجانبه بین ایران و 
پاكستان راضي نیستند و در همین چارچوب براي خدشه وارد كردن به 
این روابط دست به انجام برخي از خرابكاري ها مي زنند. در واقع هر اتفاق 
سویي كه در این چارچوب رخ مي دهد باید بدانید توسط كساني صورت 
مي گیرد كه از مناس��بات موجود بین دو كشور ایران و پاكستان راضي 

نیستند و سعي مي كنند در این روابط خدشه وارد كنند. 
وي خاطرنشان كرد: حادثه تأس��ف بار، نه حادثه اول بوده و اگر تاش 
جمعي براي مبارزه با تروریسم صورت نگیرد حادثه آخر از این جنس 
نخواهد بود. این دیپلمات ارشد كشورمان در اسام آباد با اشاره به اینكه 
دو كشور ایران و پاكس��تان تاكنون همكاري هایي براي مبارزه با این 
پدیده شوم تروریسم انجام داده اند ادامه داد: در پي این همكاري ها دو 
كشور توانسته اند در این حوزه به دستاوردهاي خوبي دست پیدا كنند. 
البته باید به این توجه داش��ت كه گروه هاي تروریستي در این منطقه 
تاكنون به دنبال هدف هاي بیشتري بودند و تاش هایي نیز انجام داده اند 

ولي خیلي از این تاش ها به شكست انجامیده است. 
هنردوس��ت همچنین در مورد آخرین وضعیت س��ربازان ربوده شده 
ایراني كه توس��ط گروه هاي تروریستي به پاكس��تان منتقل شده اند، 
گفت: در پي تاش هاي دو جانبه اي كه بین دو كشور ایران و پاكستان 
صورت گرفت، 9 تن از این سربازان چندي پیش آزاد شدند و به كشور 
بازگردانده شده اند ولي همچنان س��ه تن از این سربازان در پاكستان 

هستند و تاش ها براي آزادي آنها ادامه دارد. 

ژه
وی

 بهجايبستندهانمنتقدان،كاركنيد! 
روزنامه همش��هري كه در دوران حض��ور اصاح طلبان در 
ش��هرداري تهران رویكردش از اجتماعي و حوزه شهري به 
سیاس��ي تغییر یافته، مصاحبه اي با معصوم��ه ابتكار انجام 
داده ك��ه در آن گزاره هایي در مورد انتخاب��ات به مخالفان 
دولت نس��بت داده مي ش��ود كه اتفاقا نظرات حامي دولت 
و جناح متبوع ابتكار اس��ت.  ابتكار در این مصاحبه با اشاره 
به انتقادات از دولت توس��ط جریان منتقد دولت مي گوید: 
»مي خواهند م��ردم را ناامید كنند تا با این ش��رایط مردم 
دیگر پا به عرصه رقابت ه��اي انتخاباتي نگذارند و به میدان 
نیایند. این خواست بس��یاري از مخالفان دولت است چون 
مي دانند مش��اركت حداكثري مردم نتیج��ه اي جز اهداف 
مشاركت جویانه و مردم ساالرانه در كشور نخواهد داشت و 

به ضررشان تمام خواهد شد. «
این در حالی است كه جناح مقابل اصاح طلبان از قضا حامیان 
مشاركت حداكثري مردم در انتخابات هستند و همواره كارهاي 
تبلیغاتي ش��ان مبتني بر دعوت مردم به حضور پاي صندوق 
رأی است. اما این روزها مواضعي كه از اردوگاه اصاح طلبان و 
حامیان دولت یعني جناح معصومه ابتكار به گوش مي رس��د، 
تحریم انتخابات و شركت مشروط اس��ت و كم كم این صداها 
دارد آن قدری بلند مي شود كه واكنش محمد خاتمي را به دنبال 
داشت و او مجبور ش��د براي دعوت به مشاركت در انتخابات از 
عبارت »ف��داكاري براي ایران« اس��تفاده كند. همین مجبور 

شدن به استفاده از مفهوم فداكاري براي ترغیب مشاركت در 
انتخابات نشان مي دهد چقدر انگیزه براي مشاركت در انتخابات 
در جناح اصاح طلب پایین است. سرخوردگي جریان اصاحات 
از عملكرد ضعیف دولت و فراكس��یون امید و ش��وراي شهر و 
شهرداري هاي اصاح طلب باعث شده انگیزه خود براي حضور 
در انتخابات را از دست بدهند. جناح انقابي كشور نه دیروز، نه 
امروز و فردا هیچ گاه به صندوق رأی پشت نخواهد كرد. آناني كه 
دم از تحریم انتخابات مي زنند و یا در صورت عدم رأي آوري روي 
صندوق هاي رأی آتش مي كشند و اردوكشي و اغتشاش و فتنه 
به راه مي اندازند، همه هم جناحي هاي معصومه ابتكار هستند. 
باعث ناامیدي مردم عملكرد ضعیف دولت اس��ت، نه انتقاد از 
عملكرد ضعیف دولت. براي دادن امید به مردم باید كارآمد بود 
و براي مردم و پیشرفت كشور كار كرد، با بستن دهان منتقدان، 
مردم امیدوار نمي شوند، بلكه حس مي كنند هیچ كس نیست 

حرف آنان را بزند. 


 اینوادادگي
طبقكداماصلسياستورزياست؟!

فریدون مجلسي، از دیپلمات هاي س��ابق و از حامیان برجام 
در مصاحبه با روزنامه آرمان در ارزیاب��ي اقدام ایران در توقیف 
نفتكش انگلیسي گفت: »شور، احساسات و هیجانات جنگاوران 
ما باعث شده كه خود را در موضع برتر ببینند و تسلیم نمي شوند. 
چون تسلیم شدن را معادل شكست مي دانند. پرسش این است 

كه آیا ما در شرایطي هستیم كه در هر حالت، عمل متقابل انجام 
دهیم؟ و آیا بهتر نیست این توانایي را در مقابله با تحریم هاي 
امریكا به كار ببریم كه اكنون یك سال است كشور را مورد تحریم 
بین المللي قرار داده، بانك ها و تجارت بین المللي را به روي ما 
بسته و به كشورهاي دیگر فشار آورده كه با ایران تجارت نكنند. 
بنابراین اگر توانایي داریم ما هم بای��د امریكا را تحریم كنیم و 
بانك هاي خودمان را به روي امریكا ببندیم و به كشورهاي دیگر 
نیز بگوییم كه با امریكا تجارت نكنند وگرنه با پاسخ سخت ایران 
مواجه خواهند شد... در مجموع مي توان تأكید كرد كه بهتر بود 
كه چنین اتفاقي نمي افتاد و به جاي صرف انرژي و توان كشور در 

این راه، به فكر مشكات خود بودیم.«
استفاده از واژه جنگاوران در مورد كس��اني كه در هر برهه اي 
حافظان امنیت و عزت این سرزمین هستند، نظر منفي مجلسي 
را در م��ورد نیروهاي نظامي كش��ورمان نش��ان مي دهد. آنها 
جنگ آور نیستند، مدافعان س��رزمین ما هستند. ضمن آنكه 
اقدام نیروي نظامي ما كه خودسرانه نبوده، بلكه با هماهنگي 
همه نهادهاي ذي ربط انجام شده و در واقع تصمیم كل كشور 
است. از سویي قیاس اقدام اقتصادي و سیاسي با عملكرد نظامي 
و امنیتي نابجاست. اگر در نبرد اقتصادي نخواستیم یا به دلیل 
نابرابري هاي ظالمانه در جهان نتوانستیم اقدام متقابل انجام 
دهیم، آیا باید در حوزه هاي دیگر به متجاوز بابت تجاوز دست 
مریزاد بگوییم؟! كدام اصل سیاست ورزي اي این نظرات عجیب 

و از سر وادادگي را تأیید مي كند؟!

   فارس: جمعي از دفاتر بسیج دانشجویي در دانشگاه هاي كشور از 
رئیس رسانه ملي خواستند بدون توجه به طعنه ها و سنگ اندازي ها در 
برابر تحریم صداوس��یما مقاومت و قانون شكني هاي دولت را پیگیری 

قانوني كند. 
   مهر: جال میرزایي، عضو كمیس��یون انرژي مجلس: طبق گفته 
صالحي، رئیس سازمان انرژي اتمي ماه آینده بتن ریزي فاز دوم نیروگاه 

هسته اي بوشهر با همكاري روسیه انجام مي شود. 
   رسا: آیت اهلل سید احمد خاتمي، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
با قدرداني از اقدام قاطع سپاه در توقیف نفتكش انگلیسي، گفت: دنیاي 
استكبار در برابر ایران مستأصل شده است و خود را ناكام مي بیند. وي 
تنها راه غلبه بر دشمنان را عمل به دیپلماسي مقاومت و اقتدار دانست و 
ادامه داد: در این شرایط تنها جواب مقابله به مثل است و به یاري خداوند 

دشمنان نظام را زمین گیر خواهد كرد. 
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خرازي:مقاومتپيروزيبراشغالگرانقدسراتضمينميكند
رئيس ش�وراي راهبردي رواب�ط خارجي با بيان 
اينكه رهبران برخي كش�ورهاي عربي هر گونه 
تحقي�ري را پذيرفت�ه و تح�ت س�لطه امريكا 
قرار گرفت�ه اند، گفت: مقاوم�ت تضمين كننده 
پي�روزي بر اش�غالگران قدس ش�ريف اس�ت. 
سیدكمال خرازي در دیدار هیئتي از رهبران عالیرتبه 
حماس به ریاست »شیخ صالح العاروري« نایب رئیس 
دفتر سیاسي حماس با تحسین روحیه مقاومت در 
میان مبارزان فلس��طیني، به ویژه مبارزان حماس، 
گفت: در دوران كنوني و ریاست جمهوري ترامپ، 
سیاست هاي ضدفلسطیني چه از ناحیه امریكا و چه 
برخي همپیمانان عربي اش شفاف شده و بنابراین 

مسیر پیش رو كاماً روشن است. 
 خرازی  ب��ا تأكید بر اینكه ت��داوم مقاومت تضمین 
كننده پیروزي بر اشغالگران قدس شریف است، با 
اشاره به خصومت آش��كار امریكا با ملت فلسطین، 
افزود: بر خاف ظاهرسازي هایي كه پیشتر در جریان 
توافق اسلو و دوره هاي پس از آن شاهد بودیم، امروز 

سیاست هاي كاخ س��فید به حدي عریان پیگیري 
مي ش��ود كه هیچ گروهي نمي توان��د در برابر این 
توطئه هاي ضدفلس��طیني كوتاه بیاید. وي با ابراز 
تأسف از اینكه رهبران برخي كشورهاي عربي هر گونه 
تحقیري را پذیرفته و تحت سلطه امریكا قرار گرفته اند 
و در مسیر برقراري رابطه با رژیم صهیونیستي گام 
برمي دارند، گفت: نكته مهم در مسیر مقاومت، گم 
نكردن مسیر راهبردي درست و تشخیص دوست از 

دشمن به دلیل اقدامات تاكتیكي آنهاست. 
نایب رئیس دفتر سیاسي حماس نیز در این ماقات 
هدف امری��كا از معامله قرن را تأمی��ن منافع رژیم 
صهیونیستي و امریكا در منطقه توصیف كرد و افزود: 
كشورهایي كه در منطقه دنبال فدا كردن فلسطین 
و آرمان ملت هاي منطقه هستند، صحنه گردانی این 
معامله را بر عهده گرفته اند؛ ام��ا جریان مقاومت با 
وجود تحریم هاي مالي، سیاس��ي و نظامي به نقش 
خود در مقابله با معامله قرن واقف است و اجازه تحقق 

آن را نخواهد داد. 

دبيركلمؤتلفه:اينستكسبستهايحقارتآوراست
 از س�خن رئيس جمه�ور تعج�ب كردي�م كه 
اينستكس را مطرح مي كند   چرا كه معلوم است 
اينستكس بسته اي حقارت آور و غيرمفيد است. 
به گزارش مهر، اسداهلل بادامچیان دبیركل حزب 
مؤتلفه اسامی  با اشاره به توقیف نفتكش انگلیسي 
توسط نیروي دریایي سپاه گفت: دخالت دولت هاي 
استعماري انگلیس یا امریكا، تجاوز به حقوق ملت ها 
و كشورهاي منطقه است. بر مبناي حق حاكمیت 
و حفظ استقال س��رزمیني و دریایي، ایران حق 
دارد هرگونه تجاوز از هر دولتي باش��د را پاسخي 

بازدارنده بدهد.
وي تأكید كرد: پهپاد امریكایي متجاوز و هرنوع 
تجاوزي از این نوع، س��رنگون خواهد ش��د و هر 
كشتي متخلف نیز توقیف مي گردد و دولت هاي 
اس��تعماري باید عواق��ب وخی��م تجاوزگري را 
محاسبه كنند. انگلس��تان باید بداند كه دوران 
زورگویي اس��تعماري گذشته اس��ت و توقیف 
غیرقانوني نفتكش پاس��خ جدي و قاطع ایران را 

در پي خواهد داش��ت. وي در عین ح��ال افزود: 
همه ش��ناورهاي دریای��ي مي توانند در س��ایه 
قدرت و امنیت ای��ران در محدوده آب هاي ایران 
با امنیت كامل عبور داشته باشند به شرط آنكه 
حاكمیت ایران و قوانین را محترم بشمارند و ابزار 

سیاست هاي متجاوزانه نباشند. 
دبیركل حزب مؤتلفه اس��امي در ادام��ه درباره 
مذاكرات رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهوري 
ایران گفت: دولت هاي اروپایي به جاي پیشنهادهاي 
بي فایده، به تعهدات خود در برجام عمل نمایند. 
آنها از جمله فرانسه زماني كه 11 تعهد قراردادي را 
عمل نمي كنند و تحریم ها را ادامه مي دهند، دیگر 
پیشنهادهاي آنها چه ارزشي دارد؟ وي در همین 
زمینه افزود: از سخن رئیس جمهور تعجب داریم 
كه اینستكس را مطرح مي كند. در حالي كه معلوم 
است اینستكس بس��ته اي حقارت آور و غیرمفید 
است و ملت ما این نوع پیشنهادهاي غیرعملي را 

قبول ندارد.

   خبر کوتاه

آرش فرزادنيا*

اقدام نفتكش انگليسي
 مغاير قواعد بين الملل درياها

نفتكش انگلیسي »Stena Impero« متعلق به شركت استینا بالك كشور 
انگلستان تحت اسكورت ناوچه جنگي بریتانیایي كه با بي توجهي به قوانین 
و مقررات بین المللي دریایي و در مسیر معكوس در حال ورود به تنگه هرمز و 
برخورد احتمالي با كشتي هاي دیگرقرار داشت، با درخواست سازمان بنادر و 
دریانوردي استان هرمزگان، توسط یگان شناوري منطقه یكم نیروي دریایي 

سپاه در عصر جمعه 28 تیرماه توقیف شد. 
در این نوشته مي خواهیم با نگاهي تكنیكال و علمي نسبت به تبیین حقوقي 
این موضوع از منظر حقوق بین الملل دریاها نگاهي هرچند گذرا و خاصه 

به موضوع داشته باشیم. 
آبراهه هاي دریایي از نظر حقوقي به دو دس��ته نقس��یم مي ش��وند: یكي 
آبراهه هایي كه ساخته دست بشر هستند كه به آنها كانال  گفته می شود؛ 
مانند كانال پانام��ا و كانال س��وئز. در واقع این آبراهه ها تاب��ع قرارداد هاي 
بین المللي هستند كه آنها را به وجود آورده است، دوم ؛ آبراهه هاي طبیعي 
هستند كه به آنها تنگه  گفته می ش��ود و البته همیشه بحث انگیز و محل 
مناقشه هاي بین المللي بوده و هستند كه تنگه هرمز در خلیج فارس نیز از 
همین دسته آبراهه هاي دریایي مي باشد. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته 

سه نظام حقوقي بین المللي در مورد تنگه ها حاكم است: 
 نظام حقوقي )عرفي بین الملل��ي( كه مبناي آن رأی دی��وان بین المللي 
دادگستري )ICJ( در خصوص ماجراي تنگه كورفو می باشد، بر این اساس 
دادگاه یك قاعده عرفي بین المللي پایه گذاری می كند مبني براینكه عبور از 
آبراهه هاي طبیعي كه مورد استفاده كشتیراني بین المللي باشد و دو قسمت از 
دریاي آزاد را به هم متصل نماید ) عبور بي ضرر غیرقابل تعلیق( خواهد بود. 
 كنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریاي سرزمیني در ماده 64 آن همین نظام 
عرفي بین المللي را مجددا پذیرفته و حتي با توسعه این مفهوم مبني بر اتصال 
دریاي سرزمیني و دریاي آزاد بر توسعه حقوقي این امر همت گماشته است. 

یعني این كنوانسیون هم تأكید بر عبور بي ضرر   دارد. 
 كنوانس��یون 1982 حقوق دریاها ؛ در این كنوانسیون هم تعریف تنگه ها 
توسعه بیشتري پیدا كرده است، هم حقوق كشور هاي اطراف و كشور هاي 
استفاده كننده. بر اس��اس این كنوانس��یون نوع عبور از عبور بي ضرر  به 
 Innocent passage to Transit( .عبور ترانزیتي تغییر پیدا می كن��د
passage( البته شایان ذكر است ایران این كنوانسیون را امضا كرده، لیكن 

تا كنون به تصویب نهایي نرسانده است. 
عرض تنگه هرمز حدود 20 مایل است و بر اساس قوانین حقوق بین الملل 
همه آن دریاي سرزمیني دو كشور ایران و عمان است، با توجه به موضوعات 
برشمرده شده، نظام حقوقي حاكم بر تنگه هرمز ) نظام عرفي بین المللي( 
است كه در واقع مبین عبور بي ضرر است ولي چنانچه حتي بپذیریم كه حتي 
عبور ترانزیتي نیز تبدیل به حقوق عرفي شده است باز هم بر اساس ضوابط و 
قواعد حقوقي حاكم بر دریا ها رعایت كنوانسیون هاي ایمني در دریانوردي از 
قبیل كنوانسیون بین المللي سوالس 1974، كنوانسیون بین المللي نجات 
دریایي 1989، كنوانسیون بین المللي جلوگیري از تصادم در دریاها 1972 
و ... الزم االجرا و حیاتي مي باشد. با توجه به بررسي و مطالعه انجام شده، بر 
اساس ماده 9 و 10 كنوانسیون جلوگیري از تصادم در دریاها مصوب سال 
1972 كه ایران هم در سال 1367 آن را به تصویب رسانده و به آن ملحق شده 
است، درخواست سازمان بنادر و دریانوردي استان هرمزگان جهت هشدار و 
تذكر به نفتكش انگلیسي كه بر خاف قوانین و مقررات دریانوردي بین المللي 
دستگاه موقعیت یاب خود را خاموش كرده و به جاي حركت به سمت ورودي 
خلیج فارس در تنگه هرمز از مسیر خروجي در جنوب در حال ورود بود ) عدم 
حركت در سمت راست خود كه كاما در مواد 9 و 10 كنوانسیون به آن اشاره 
شده است(. اقدامی كاماً حقوقی و منطبق بر مقررات بوده كه با بی توجهی 

نفتكش انگلیسی همراه بوده است. 
متأسفانه پس از بي توجهي به هشدار ها و تذكرات سازمان بنادر و دریایي 
كشور س��احلي یعني ایران و حتي مقاومت در عدم اصاح، منجر به ادامه 
رفتار مخاطره آمیز دریایي مي گردد. در نتیج��ه با توجه به قواعد و ضوابط 
حقوق بین الملل دریاها كه كشور هاي ساحلي را در تأمین امنیت، حفاظت 
محیط زیست و رفع موانع طبیعي یا غیرطبیعي مكلف مي سازد، موضوع به 
درخواست سازمان بنادر و كشتیراني توسط یگان شناوري منطقه یكم نیروي 
دریایي سپاه پاسداران ایران توقیف و جهت بررسي موضوع به بندر عباس 
منتقل می شود. با توجه به بررسي صورت گرفته، تخلف كشتي انگلیسي 
محرز و برابر قواعد حقوق بین الملل و كنوانسیون هاي مربوط قابلیت پیگیري 
و اعمال جرایم مالي هم خواهد بود، بنابراین پیش��نهاد می گردد ؛ فارغ از 
هیاهوي سیاسي و اجتماعي بلكه با رویكردي تخصصي و علمي همایش هاي 
تخصصي و میزگرد هاي علمي جهت تبیین حقوقي، حقانیت اقدام قانوني 
و مشروع ایران و حتي تكلیف قانوني كشور هاي ساحلي در حفظ امنیت در 
آبراهه هاي دریایي در سطح نخبگان، اساتید ارزشمند و حقوقدانان برجسته 

داخلي و بین المللي برگزار و اطاع رساني گردد. 
*عضو انجمن ايراني مطالعات
IAUNS – سازمان ملل متحد 
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