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 اروپایی ها با آمریکا تفاهم راهبردی دارند
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: برخی به دنبال مذاکره با اروپایی ها 
هس��تند در حالی ک��ه خود اروپایی ه��ا می گویند ما با آمری��کا تفاهم راهبردی 

داریم.
س��عید جلیلی گفت: دش��من می خواهد ما را پای میز مذاکره بکش��اند تا امتیاز 

بگیرد بهطوریکه رئیس جمهوری فرانس��ه به صراحت گفته اس��ت ما می خواهیم 
با ژس��ت های کوچک ایران را پای میز مذاکره  بیاوریم.  وی افزود: دش��من در طول 

تاریخ نش��ان داده اس��ت هرگاه در میدان موفق نبوده به تزویر روی آورده اس��ت لذا به 
گفته رهبر معظم انقالب یکی از خرمش��هرهایی که در پیش اس��ت، زدودن این فضای 
تردید و تزویر در جامعه می باشد. وی گفت: طرف مقابل در برجام به صراحت نشان داد 
به هیچ تعهدی پایبند نیست. جلیلی خاطرنشان کرد: اکنون نیز برخی به دنبال مذاکره 
با اروپایی ها هس��تند در حالی که خود اروپایی ها می گویند ما با آمریکا تفاهم راهبردی 

داریم.  تسنیم

حکومت نیجریه مسئول است
دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: حکومت نیجریه مس��ئول 
امنیت و سالمت جان شیخ زکزاکی است. از مقامات عالی نیجریه انتظار می رود 

امکان مداوای فوری شیخ را فرام سازند.
 حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بین 

الملل در پیامی که در فضای مجازی منتش��ر کرد در خصوص وضعیت جسمانی 
نامناس��ب شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه هش��دار داد و نوشت: شیخ زکزاکی از 

علمای بزرگ اس��المی به ش��مار می رود. حکومت نیجریه مسئول امنیت و سالمت جان 
این روحانی بزرگ می باشد. وی در ادامه مطلب خود آورده است: از مقامات عالی نیجریه 
انتظار می رود امکان مداوای فوری ش��یخ را در داخل و خارج از کش��ور فراهم ساخته و 
رفع بازداش��ت فوری وی را محقق س��ازند. الزم به ذکر است دولتمردان نیجریه به رغم 
مطاالت مردمی تاکنون از آزاد سازی شیخ زکزاکی عالم برجسته جهان اسالم خودداری 

کرده اند.  مهر

هیچ خالف قانونی صورت نگرفته است
نماین��ده اصفهان در مجلس گف��ت: آنچه در انتخاب اعضای حقوقدان ش��ورای 

نگهبان اتفاق افتاد، خالف قانون نبود.
حمیدرض��ا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
اظه��ارات علی مطهری مبنی بر دخالت  برخی اعضای ش��ورای نگهبان در روند 

انتخاب گزینه های حقوق دان ش��ورای نگهبان اظهار داشت: سیر انتخاب و معرفی 
حقوقدانان شورای نگهبان و انجام مراحل قانونی آن و رای گیری که انجام شد خالف 

قانون نبوده است. وی افزود: آنچه که درباره انصراف آقایان صورت گرفته هر چند ممکن 
است خالف رویه و عرف باشد اما چند سال قبل هم موارد اینگونه را داشتیم که یکی از 
نامزدها قبل از رای گیری منصرف ش��د اما اینکه در مراحل آیین نامه داخلی مجلس و 
یا آیین نامه اجرایی آن یعنی روش اجرای قانون به نحوی عمل ش��ود که انصراف لحظه 
ای نباش��د یا فاصله داش��ته باش��د یا حتماً حدنصاب دو برابر به میزان مورد نیاز رعایت 

شود.  فارس

انگلیسی ها دیکتاتوری خطرناک تر را 
آوردند

بع��د از هرج و مرجی که در اوائل مش��روطه به وجود 
آمد، به فاصله ی چند سال، همان دولت بیگانه  سلطه گر 
خارجی - یعنی انگلیس - یک دیکتاتور خشن و بیرحم 
و بسیار خطرناکتر از سالطین قبل از مشروطه - یعنی 
مظفرالدین ش��اه و ناصرالدین شاه - را بر سر کار آورد 
ک��ه او رضا خان بود. دیکتات��ورِی رضا خان بمراتب از 
دیکتات��وری ناصرالدین ش��اه و مظفرالدین ش��اه برای 
کش��ور و ملت ما بدتر و خش��ن تر بود که انگلیس ها او 
را س��ر کار آوردند. در واقع ما از دوران اس��تبداد، وارد 
دوران آزادی نشدیم، بلکه وارد دوران استبداد دیگری 
همراه با وابس��تگی ش��دیم؛ یعنی ملت طعم آزادی را 
نچش��ید. لذا وقتی نهضت اسالمی در ایران شروع شد 
و امام هدف از این نهضت را ریش��ه کن کردِن حکومت 
استبدادی و حکومت سلطه و قطع نفوذ بیگانگان اعالم 
کرد، خیلی از مبارزین قدیمی و افرادی که دستش��ان 
تو کار مبارزه بود، زیاد باورش��ان نمیآمد؛ نمیتوانستند 
درس��ت تصور کنند ک��ه چطور ممکن اس��ت چنین 

چیزی! سلطنت را در این کشور انسان از بین ببرد؟!
ملتهای مس��لمان عمق اس��تراتژیک نظ��ام جمهوری 
اس��المیاند. چرا تبلیغات عجیب و غری��ب آمریکائی و 
انگلیسی سعی میکنند بین ملتهای مسلمان با ملت ایران 
جدائی بیندازند؟ چرا؟ با مسئله ی قومیت، با مسئله ی 
سنی، شیعه؟ چون میدانند آنها عمق راهبردی و عمق 

استراتژیک جمهوری اسالمی محسوب میشوند. 

بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه 
علم و صنعت  
24مهر 1387

مخاطب شمایید

راهزنی حقوقی، خباثت جدید دزدان دریایی
گروه رویگرد   ویژه انگلی��س که مدت زی��ادی از گ�زارش 

دزدی دریای��ی اش علیه نفتک��ش ایرانی نمی گذرد 
برای فرار از رسوایی توقیف نفتکش متخلف انگلیسی 
توس��ط گارد س��احلی ایران، با ادعای حکم دادگاه 
درباره سود لغو قرارداد فروش تانک چیفتن به ایران 

دست به دامان راهزنی حقوقی شده است.
انگلیسی ها که ماه هاست در بحران سیاست داخلی 
و البته ناتوانی در عرصه جهانی گرفتار هستند برای 
فرار از این رس��وایی ها و البت��ه نمایش چهره ای به 
ظاهر مقت��در و در عین حال باج گیرانه به راهزنی  
در عرصه ه��ای مختلف روی آورده اس��ت. چندی 
پیش انگلیس��ی ها در تصور باج گیری هس��ته ای و 
سیاس��ی از ایران، اقدام به دزدی دریایی کردند که 
ربای��ش نفتکش ایرانی در جبل الطارق محور ان را 
تشکیل می داد. این دزدی دریایی آشکار که نقض 
تمام قوانین جهانی بوده در حالی صورت گرفت که 
چند روز پس از آن جمهوری اس��المی در اقدامی 
کامال قانونی بر اساس قوانین بین المللی دریایی با 
هدف حفظ امنیت و ایمنی عبور و مرور کش��تی ها 
اق��دام به توقیف نفتکش انگلیس��ی در تنگه هرمز 
کرد. انگلیس��ی ها که این امر را یک رسوایی بزرگ 
جهانی و شکس��ت در برابر اقت��دار ایران در تحقق 
امنی��ت دریایی م��ی دیدند ابتدا اق��دام به هوچی 
گری سیاس��ی و حتی تهدیدات برجامی کردند اما 
واکنش منطقی ایران این طراحی را ناکام س��اخت. 
انگلیسی ها در ادامه دو رویکرد را در پیش گرفتند 
که بخشی از آن جنگ روانی با ادعای ایجاد اجماع 
جهان��ی برای حفظ امنیت در تنگه هرمز بود که با 
همکاری آمریکا و برخی کش��ورهای عربی صورت 

دادن��د و بخش دیگر آن دزدی حقوقی با اقدام غیر 
قانونی در قبال قرارداد فروش تانک چیتفن به ایران 
بود. اقدامی که باردیگر ماهیت راهزنانه انگلیسی ها 
و ع��دم پایبندی آنها ب��ه قوانین و قراردادهای بین 

المللی برهمگان آشکار ساخت. 
دادگاه لندن پرداخت سود توسط انگلیس به ایران 
در خصوص قرارداد تانک ه��ای چیفتن که مربوط 
به سال ۱۹۷۱ اس��ت لغو کرد.با حکم دادگاه عالی 
لندن پرداخت سود ۲۰ میلیون پوندی بابت بدهی 
۳۸۷ میلی��ون پون��دی بریتانیا به ای��ران برای لغو 
ف��روش تانک های چیفتن در دهه ۷۰ میالدی، لغو 
ش��د. موضوع خرید یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک 
چیفتن و خودروی زرهی از بریتانیا به سال ۱۹۷۱ 
و دوران پهلوی مربوط می شود. ایران پنج سال پس 
از ای��ن توافق، یک میلیارد دالر برای خرید تانک ها 
پرداخت کرد و تا س��ه سال بعد ۱۵۰ تانک تحویل 
گرفت. تانک های چیفتن در آن زمان در مقایسه با 
دیگر تانک ه��ا، قدرتمندترین توپ و قوی ترین زره 
را داش��تند.اما روند تحویل تانک ها به ایران با وقوع 
انقالب اسالمی متوقف شد و بریتانیا چند روز پس 
از انقالب ای��ن قرارداد را لغو ک��رد. از همان زمان 
جمهوری اس��المی با ش��رکت خدمات بین المللی 
نظامی که زیر مجموع��ه ای از وزارت دفاع بریتانیا 
به ش��مار می رود، بر س��ر مبل��غ باقی مانده در این 
ق��رارداد، اختالف نظ��ر دارد. در دهه ۹۰ میالدی، 
دیوان بین المللی تجارت که شکایت ایران را بر سر 
این پرونده رسیدگی می کند، احکامی به نفع تهران 
صادر کرد و از ش��رکت بریتانیایی خواس��ت بدهی 
خود را به ایران بپردازد. در س��ال ۲۰۰۱ نیز مساله 
س��ود مبلغ باقی مانده از این قرارداد مطرح ش��د و 

حکم این دادگاه باز هم به نفع ایران بود. این دزدی 
حقوقی انگلیسی با واکنش های متعددی همراه شد 
از جمله عباس��علی کدخدایی، س��خنگوی شورای 
نگهب��ان در صفحه ش��خصی خود در اینس��تاگرام 
درباره راهزنی دریایی انگلیس یادداش��تی منتش��ر 
ک��رد. در این نوش��تار آم��ده اس��ت »دادگاه عالی 
انگلیس علیرغم رأی دی��وان بین المللی، با صدور 
حکمی به نفع یک ش��رکت تس��لیحاتی انگلیسی، 
اعالم کرد که این ش��رکت نباید همه س��ود ناشی 
از مبلغ��ی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت 
ک��رده، به ته��ران پرداخت کند! اخت��الف ایران و 
انگلیس بر س��ر قرارداد خری��د تانک های چیفتن 
که چهار دهه س��ابقه دارد، با این حکم وارد مرحله 
تازه ای خواهد ش��د چرا که بر اساس حکم دادگاه 

انگلستان، رقمی که طرف انگلیسی به عنوان ضرر 
و زیان به ایران بدهکار اس��ت باید دوباره محاسبه 
شود. ظاهراً انگلستان پس از راهزنی دریایی اخیر، 
به راهزنی حقوقی روی آورده و در صدد است پول 
مردم ایران را مثل یکصد سال گذشته باال بکشد!«

اما رویکرد دزدانه انگلیسی ها زمانی آشکارتر می شود 
که پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی 
با همتای انگلیسی خود درباره ایران گفت وگو کرد. 
نیروی دریایی انگلیس ۱۳ تیرماه س��ال جاری یک  
نفتک��ش حامل نفت خام ای��ران را در منطقه جبل 
طارق توقیف کرد. این منطقه تحت حاکمیت انگلیس 
قرار دارد.  الزم به ذکر اس��ت نخس��ت وزیر انگلیس 
چهارشنبه »دومینیک راب« را به عنوان وزیر خارجه 
انگلیس منصوب کرد. راب در اولین اظهارنظر خود 
درباره تنش با ایران صحبت کرد. »دومینیک راب« 
در اولین اظهارنظر درباره ایران، گفت: »اول از همه، 
قصد ندارم وارد تصمیمات شتابزده شوم و می خواهم 
که در ای��ن مورد گزارش های کاملی دریافت کنم.« 
خبر دیگر در باب نفتکش توبیخ شده انگلیسی آنکه 
۹ نفر از ۱۲ تبعه هندی کش��تی »ریاح« که توسط 

ایران توقیف شده بودند، به تازگی آزاد شدند.
اما رفتار انگلیس��ی ها در کنار راهزنی دریایی و دزدی 
حقوقی به عرصه ایجاد فضای رس��انه ای برای نمایش 
ب��ه اصطالح قدرت در برابر ای��ران ادامه یافته و آنها با 
حاشیه سازی به دنبال پنهان سازی رسوایی هایشان از 
دزدی دریای در جبل الطارق و رسوایی توقیف نفتکش 
انگلیس توسط ایران به جرم نقض قوانین بین المللی 
بوده اند. در همین چارچوب در اقدامی تبلیغاتی وزارت 
خارجه دانمارک با استقبال از طرح انگلیس برای ایجاد 
ائت��الف دریای��ی در آب های جنوب ای��ران، گفت که 

به دنبال مشارکت فعال در آن است.  در ادامه جوسازی 
آمریکایی- انگلیسی، مقر سازمان تروریستی »سنت کام« 
پنجشنبه میزبان نشستی بین المللی با موضوع امنیت 

عبور و مرور کشتی ها در خلیج فارس بود.
وزارت دف��اع و س��خنگوی دول��ت بریتانی��ا اعالم 
کردند ب��رای دفاع از آزادی ناوبری و کش��تیرانی، 
تمام کش��تی های انگلیسی عبوری از تنگه هرمز و 
آب های جنوب ایران را اس��کورت می کنند. این در 
حالی است که روزنامه آمریکایی واشنگتن اگزمینر 
گ��زارش کرد، انگلیس در حالی به دنبال تش��کیل 
ناوگانی اروپایی در خلیج فارس اس��ت که خود این 

کشور کشتی کافی برای این طرح ندارد.
در ای��ن می��ان در ادام��ه اقدامات ای��ران در قبال 
دزدی دریای��ی انگلیس، حمید بعیدی نژاد س��فیر 
جمهوری اس��المی ایران در انگلی��س گفت: امروز 
طی یادداش��تی اطالعات جزئی از تخلفات کشتی 
انگلیسی استنا ایمپرو در تنگه ی هرمز به سازمان 
بی��ن المللی دریان��وردی ارائ��ه گردی��د. وی روز 
پنجش��نبه با انتش��ار پیامی در توئیت��ر افزود: این 
کشتی بعد از برخورد با یک لنج در منطقه، با ورود 
به تنگه ی هرمز از مسیر خروجی و خاموش کردن 
سیس��تم ارتباطی، مقررات دریان��وردی در منطقه 
را ب��ه مخاطره انداخت. در مجموع آنچه از س��وی 
انگلیسی ها در جریان است گواه این حقیقت است 
که آنها همچنان در توهم قدرت برتر بودن هستند 
و جانسون تازه به نخس��ت وزیری انگلیس رسیده 
نیز در همان مس��یر اشتباه گذش��تگان پیش می 
رود که نتیجه آن نیز تکرار رس��وایی های انگلیس 
در جه��ان و البته اس��تمرار انزجار م��ردم ایران از 

خباثت های انگلیس نخواهد بود. 

انگلیس با قرارداد فروش تانک چیفتن به ایران دست به دامان گروکشی شد


