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 دیدار و گفت وگوی ظریف
 با ولیعهد و وزیر خارجه کویت

وزی��ر خارجه ایران که به کویت س��فر کرده اس��ت با 
مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار ولیعهد کویت ضمن خوشامدگویی گرم 
و صمیمان��ه ب��ه وزیر امور خارجه جمهوری اس��امی 
ای��ران، از عاق��ه امیر کویت برای دی��دار با وزیر امور 
خارجه جمهوری اسامی ایران یاد کرد و افزود که به 

علت بیماری دیدار ایشان با شما میسر نشد.
ولیعه��د کوی��ت افزود: ما هم��واره ب��رای همکاری و 
گفت وگو آماده ای��م و آنرا به مصلحت منطقه و امنیت 
و ثبات آن می دانیم. ظریف نیز در این دیدار با آرزوی 
سامتی و شفای عاجل برای امیر کویت، ایشان را یکی 
از رهبران با درایت در منطقه خواند. وزیر امور خارجه 
جمهوری سامی ایران روابط ایران و کویت را دوستانه 
و برادرانه خواند و خواس��تار توسعه و تعمیق روابط دو 

کشور شد.   تسنیم 

 نشست سه جانبه سران ایران،
ترکیه و روسیه 

نشست سه جانبه رؤسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه 
درباره سوریه برای پنجمین بار با میزبانی ترکیه برگزار 

خواهد شد.
ادلب، منبج و شرق فرات از محورهای مورد مذاکره در 
این نشس��ت است. توافق ترکیه و آمریکا درباره ایجاد 
منطقه امن در شمال سوریه، روند سیاسی دنبال شده 
در س��وریه و همچنی��ن روند تدوین قانون اساس��ی و 
کمک های انس��انی طی ماه های اخیر نیز مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. در حاش��یه این نشست، دیدارهای 
دوجانبه مقامات س��ران روس��یه، ترکی��ه و ایران نیز 

برگزار می شود.  صداوسیما 

اخبار

اقدام آمریکا در ایجاد ائتالف مغایر با موازین حقوق بین الملل است
استاد حقوق بین الملل اقدامات امریکا در ایجاد ائتاف امنیتی در منطقه را مغایر 
با موازین حقوق بین الملل دانست و از برخی کشورهای منطقه خواست دست از 

همراهی آمریکا برداشته و از تاریخ عبرت بگیرند.
مس��عود اخوان فرد اقدامات آمریکا را دارای تناقضات آش��کار خواند و گفت: این 

اقدام��ات اوال با موازین بنیادین حقوق بی��ن الملل که تامین امنیت هر منطقه با 
کش��ورهای آن منطقه و حداقل اولویت آن با مردم آن منطقه است، تنافی و تناقض 

دارد؛ دوم اینکه این اقدام با عملکرد خود آمریکا منافات دارد.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه آمریکا همواره نگاه مالکان��ه به منطقه خلیج فارس و 
غرب آس��یا داش��ته و هنوز این منطقه را ملک مطلق خود می داند، تصریح کرد: برخی 
هم پیمانان آمریکا به ویژه انگلیس همیش��ه به عنوان پادوی سیاس��ی آمریکا این کشور 

را می کنند.  ایرنا 

ایران انفجار تروریستی کابل را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأسف و انزجار از عملیات انتحاری در 

یک مراسم عروسی در کابل، این اقدام را شدیداً محکوم کرد.
س��یدعباس موسوی با ابراز تأس��ف و انزجار از عملیات انتحاری در یک مراسم 
عروسی در کابل که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 200 تن از حاضرین 

در این مراسم شد، این اقدام را شدیداً محکوم کرد.
موس��وی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان به ویژه خانواده های قربانیان 

و داغدیدگان این اقدام غیرانسانی و اعام حمایت دولت و ملت جمهوری اسامی ایران 
از دولت و ملت این کش��ور اظهار داش��ت: افغانس��تان در حال گذراندن دورانی س��خت 
و سرنوشت س��از اس��ت که در این راه، مشکات و موانع بس��یاری وجود دارد؛ اطمینان 
داریم افغانستان می تواند با اتحاد بین دولت و ملت و تمامی گروه ها و اقوام و صبوری و 

دوراندیشی، این مشکات را پشت سر بگذارد.  فارس 

باید فکر اساسی در مورد رفتارهای ترامپ شود
نایب رئیس فراکس��یون مستقلین والیی می گوید ش��ورای حقوق بشر سازمان 
ملل در مقابل ادعاهای بی اس��اس حقوق بش��ری آمریکا سکوت نکند و تصمیم 

جدی بگیرد.
غامعل��ی جعفرزاده ایمن آبادی با اش��اره ب��ه اینکه وزارت خزان��ه داری آمریکا 

تحریم های مربوط به بخش فلزات ایران را ذیل تحریم های حقوق بشری قرار داده 
اس��ت، تاکید کرد: آمریکا نقش تروریس��م بزرگ اقتصادی را در دنیا بازی می کند، در 

ایران ماحظه بفرمایید که برای داروی بیماری های خاص و یا درمان برخی بیماران دچار 
مشکل هستیم، اسم آن را چه می شود گذاشت؟ آیا ترامپ ناقض حقوق بشر نیست؟

این نماین��ده مردم در مجلس مطرح کرد: در خود آمریکا ببینید کودکان مهاجرین زیر 
۵ س��ال را از والدین به زور جدا می کند، مرزها را به زور می بندد، ارتباط بین آمریکایی 

ها با دنیا را به زور قطع می کند.  خانه ملت 

وقتی معادله آمریکا برای مصادره مجدد نفتکش گریس1بر باد می رود

اقتدار ایرانی 

کارکردهاى نجاتبخش دین در جامعه

نویسنده: کوین کریستیانو
مترجم: آمنه کرمیان بروجنى

(دبیر الهیات و معارف اسالمى - منطقه خانمیرزا)

محققان دین  پژوه در قرن بیست و یکم بعد از طى دورانی که تعریف هاي تک  بعدي از دین رواج داشت، امروز به تعاریف چند بعدي از دین توجه مى کنند. در این میان، تعریف هفت بعدي اسمارت پذیرش بیشتري داشته است. 
دین پژوهان نیز امروز به ورشکستگی و نارسایی نظریه هاي دین گریزانه اعتراف می کنند و در بیان کارکردهاي متنوع دین، بر کارکردهاي اجتماعی و سیاسی آن به صراحت تأکید دارند.

به عبارت بهتر دین، عالوه بر معنابخشی، داراي کارکرد هویت بخشی و مشروعیت  بخشی است و می تواند در نظم و انضباط جامعه و حتی بهداشت روانی، تعلیم و تربیت و روابط بین الملل نقش ایفا کند. قابلیت ادیان در ایفاي 
هریک از این نقش ها یکسان نیست و میان آنها تفاوت هایی مشاهده مى شود.

ابعاد گوناگون زندگی انسان به یکدیگر مرتبط و درهم تنیده اند. به نحوى که جدایی و تفکیک آنها عمًال ممکن نیست. نه در عمل و نه حتی در تحلیل نظري نمی توان ابعاد گوناگون زندگی را از هم جدا کرد. به همین سبب، نمی 
توان دین را به قلمرو خاصی از زندگی فردي یا اجتماعی محدود ساخت. امروز نگرشی که می کوشید تا دین را امري شخصی معرفی کند و ابعاد اجتماعی آن را نادیده انگارد، از سوي دین پژوهان، فیلسوفان دین و برخی جامعه 

شناسان دین مردود و غیرقابل دفاع اعالم شده و دیگر اعتبار علمی گذشته را ندارد.
امروزه دین شناسان بزرگ بر کارکردهاى نجاتبخش دین در جامعه تأکید می ورزند و ما را از یک سویه نگري و تک بعدي انگاشتن دین برحذر می دارند. ازاین رو، در دین شناسی معاصر، به جاي تعریف تک بعدي دین، مثل تعریف 

شالیرماخر، تیلور، مارکس و حتی تیلیخ، بر تعاریف چندبعدي دین، مثل تعریف «نینیان اسمارت»، تأکید می شود و معموالً آن را محور بحث و درس قرار می دهند.
گروهی از جامعه شناسان مثل توماس اُدي نیز با نگرشی مثبت به کارکردهاي دین و نقش آن در جامعه پرداخته اند. از آن میان به کارکردهاي معنابخشی، حمایتگري و تسلی بخشی، کارکرد هویت بخشی، کارکرد هنجاري و 

مشروعیت بخشی، تغییر وضع موجود و نیز کارکرد رشددهی اشاره کرده اند.
نظریه هاي سکوالریزاسیون دین نیز که در پی به حاشیه راندن دین و حذف آن از حیات اجتماعی و قلمرو عمومی بودند، اکنون در سایه تحقیقات و ژرف اندیشی هاي جامعه شناسان بزرگی همچون دیوید مارتین، رابرت ووثنو، 
رودنی استارك، بین بریج و پیتر برگر، چنان ضربه اي خورده اند که خود به حاشیه رانده شده و در خطر حذف یکسره، قرار گرفته اند. به طوري که امروز دیگر کمتر جامعه شناس ژرف نگري را می توان سراغ گرفت که با آن شور 
و هیجان نسل پیشین، نظریه پردازان مسئله سکوالریزاسیون دین از این نظریه دفاع کند. عقب نشینی آشکاري در این صف به چشم می خورد. پس حتی انکار خام اندیشانه ابعاد اجتماعی دین و نقش آفرینی دین در حیات 

اجتماعی، که توسط برخی جامعه شناسان صورت پذیرفته بود نیز نتوانسته است نقش مهم و حیاتی دین در جامعه را مردود جلوه دهد.
اگر ماهیت و ابعاد دین را به خوبی در نظر آوریم و ذهن را از شبهات بی اساس و نگاه هاي منفی دین ستیزان بپیراییم، آن گاه به روشنی به نقش مهم دین در جامعه اعتراف خواهیم کرد. حضور و نقش عمیق و ریشه دار دین در 
نهادهاي اجتماعی، رفتار اجتماعی گروه ها، موضع گیري ها و روابط اجتماعی، سیاست و روابط بین الملل، فرهنگ و تعلیم و تربیت امري انکارناپذیر است. اگر دین را شیوه زندگی و داراي نظام ارزشی، حقوقی، تربیتی و جهان 
بینی معرفت بخش بدانیم، آن گاه هرگز جایی براي انکار نقش دین در جامعه وجود نخواهد داشت. دین داراي کارکردهاي متنوع و متعدد معرفتی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و تربیتی خواهد بود، در جنگ و صلح، تعلیم و تربیت، 

اخالق و فرهنگ جامعه کامًال حضور و رسوخ خواهد داشت.
البته باید تأکید کرد که سهم و نقش ادیان در امور اجتماعی و حیات جامعه، هرگز یکسان و همسان نبوده و نیست. میان ادیان پیچیده و بزرگ توحیدي جهان مثل اسالم و مسیحیت، با برخی ادیان بومی، محلی و قومی همچون 
کنفوسیوس، شینتو و تائوئیسم، قطعًا تفاوت هایی وجود دارد. تأثیر این دین ها بر حیات اجتماعی به هیچ وجه مساوي و همگون نیست. چنان که نقش آفرینی هریک از ادیان یادشده نیز در طول تاریخ و نیز در جوامع گوناگون 

یکسان نبوده است.
// منبع: 

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شهردارى شهرقدس

ول
ت ا
نوب

شهردارى شهر قدس در نظر دارد نسبت به ادامه تکمیل پارك حنانه با برآورد اولیه 40/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومى و عقد 
پیمان با پیمانکار حائز صالحیت (شرکتهاى داراى حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهى که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به 
امور قراردادهاى شهردارى واقع در: شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمى ، ساختمان مرکزى شهردارى شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه 

نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملى شعبه شهر قدس 

- سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه به مبلغ 2/000/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدى یا ضمانتنامه معتبر بانکى میباشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.

- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابى HSE از اداره آموزش شهردارى میباشند.
- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 98/65
(مرحله دوم) 

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

شهردارى کاشان

موضوع مناقصه: خرید 21 عدد درب کرکره اى برقى غرفه هاى میدان 
میوه و تره بار مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط 

مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 240/000/000 (دویست و چهل میلیون 
یا سپرده  ماهه  اعتبار حداقل سه  با  بانکى  به صورت ضمانتنامه  ریال) 

نقدى در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/06/14 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/06/16 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/06/17 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:55440055-8(031) 

ارع�اب  سیاس�ت  طری�ق  از  غرب�ی  دولت ه�ای 
می خواهن�د در منطقه به اهداف خود برس�ند. اما 
اخی�راً و بع�د از واکنش  ه�ای ای�ران و پایان صبر 
اس�تراتژیک این کش�ور و اتخاذ راهبرد مقاومت 
فع�ال از س�وی ته�ران و وقوع تحوالت�ی همانند 
س�اقط کردن پهپاد آمریکای�ی و توقیف نفتکش 
انگلیس�ی می بینیم که انگلیس امروز مجبور شده 
نفتک�ش ایرانی گریس 1 را آزاد کند. راهبرد ایران 

را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟
ایران مواضعی قاطع، ثابت و حکیمانه در پیش گرفته 
اس��ت. ایران اعام کرده که به دنبال جنگ نیست و 
نمی خواهد به کس��ی تجاوز کند و کسی را به صورت 
پیش دس��تانه مورد حمله قرار ده��د، اما اعام کرده 
که نس��بت به هر نوع تجاوز ی��ا نقض تمامیت ارضی 
خ��ود در عرصه های زمینی، دریایی و هوایی واکنش 

نشان خواهد داد.
ایران در وعده های خود صادق بوده و هواپیمای بدون 
سرنشین بس��یار پیشرفته آمریکا موس��وم به گلوبال 
هوک را ک��ه ارزش آن بالغ بر 1۵0 میلیون دالر بود، 
ساقط کرد، این یک چالش بزرگ برای آمریکا به شمار 
می رفت، آمریکا اما با عقب نشینی از مواضع خود این 
اقدام را این گونه توجیه کرد که هیچ فرد آمریکایی در 
هواپیما نبود. ایران البته در مواضع خود ثابت قدم ماند. 
موضوع دوم، موض��وع آزادی نفتکش ایرانی در جبل 
الط��ارق بود که یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران به 
ش��مار می رود. همان گونه که ادعا می کنند، این یک 
درگیری سیاس��ی یا قضایی نیست بلکه همانطور که 
ایران اعام کرده، تقابل چش��م در برابر چشم )مقابله 
به مثل(  اس��ت. ایران موقعیت پیش��رفته ای در روند 
بازدارندگ��ی دارد، ایران قدرتی به اندازه  آمریکا ندارد، 
اما می تواند بازدارندگ��ی قابل توجهی در برابر آمریکا 
داشته باشد.  آمریکا می داند که هرگونه تجاوز به ایران 
باعث می ش��ود که منافع این کشور در خلیج فارس و 

همچنین رژیم صهیونیستی از بین بروند.
در س�ایه افزایش قدرت محور مقاومت و تش�تت 
حامی�ان آمریکا در یمن، س�وریه، لبنان و عراق و 
همچنین در س�ایه شکس�ت های آمری�کا و محور 
حامی این کش�ور در منطقه، ش�ما آینده مقاومت 

را چگونه می بینید؟
هش��ام جاب��ر:  آمریکایی ه��ا دهها پای��گاه نظامی در 
عراق دارند که بیش��تر آنها در کردستان عراق است. 
آنه��ا پایگاه هایی در ش��رق فرات در س��وریه دارند و 
پایگاه هایی نیز در خلیج فارس دارند. حضور نیروهای 
خارجی در منطقه مهم نیست بلکه مهم بازدارندگی 
و مانع ش��دن از هر اق��دام تجاوزکارانه اس��ت. یمن 
بزرگتری��ن دلی��ل در این زمینه اس��ت. انص��اراهلل با 
امکان��ات بس��یار اندکی که داش��تند، موفق ش��دند 
دولت های متجاوز را به چالش بکشانند. ما دیدم چه 
اتفاق��ی افتاد و چگونه امارات از جنگ عقب نش��ینی 
کرد، چرا که به این قدرت بازدارندگی و عزم راس��خ 
برای پایداری و مقامت اطمینان داش��ت. آنها دیدند 

که جنگ، پرهزینه و طوالنی مدت شده است.

در جنوب لبنان نیز همین اتفاق افتاد. اسرائیل بسیار 
قویتر از کش��ورهای عربی است، اما تنها از حزب اهلل 
می ترسد، چرا که حزب اهلل قدرت بازدارندگی را ایجاد 
کرده اس��ت. قدرت بازدارندگی تنها در ساح نیست، 
بلکه در اعتقاد و شایس��تگی در مبارزات و ش��ناخت 
میدان مبارزه نیز هس��ت. به اعتقاد من خط مقاومت 
همبس��تگی باالیی دارد و روز به روز به دستاوردهای 
بیش��تری را در زمین��ه بازدارندگی در برابر دش��من 

خواهد رسید.
اگ��ر تجاوزی از س��وی هر طرفی به یک��ی از عناصر 
محور مقاومت انجام ش��ود، در مورد تمام این محور 
خواهد بود. این چیزی بود که س��ید حس��ن نصراهلل 

دبیرکل حزب اهلل لبنان دیروز آن را اعام کرد.
آیا بهتر نیس�ت دولت های منطق�ه ای یک قدرت 
دفاع�ی منطقه ای ب�ه ج�ای اعتماد ب�ه نیروهای 
خارجی تاسیس کنند؛ آیا این اقدام کم هزینه تر و 

تاثیرگذارتر نیست؟
قطع��اً. اگر نیت ه��ای خوب��ی در این زمین��ه وجود 
داش��ته باش��د. امنیت خلیج فارس مورد توجه ایران 
و دولت های حاش��یه حلیج فارس است. این موضوع 
کاما مشخص اس��ت. پس ارتباط آمریکایی ها برای 
اس��تقرار نیروهای عربی از گوشه و کنار دنیا در این 
منطقه چیس��ت؟ همانطور که محم��د جواد ظریف 
وزیر ام��ور خارجه ایران گفت ای��ن موضوع طبیعی 
اس��ت و آنه��ا به جای این که ت��اش کنند امنیت و 
ثبات منطقه را ایجاد کنن��د، تاش دارند، منطقه را 

در آستانه اشتعال قرار دهند.
دولت های خلیج فارس باید به این نتیجه برس��ند که 
ایران از نظر جغرافیایی و تاریخی بسیار مهم است و 
آنه��ا باید با ایران همکاری کنند، چرا که ایران هرگز 
به آنها تجاوز نکرده اس��ت و همواره دست دوستی به 
س��وی آنها دراز کرده اس��ت. جغرافیا و تاریخ منطقه 
ای��ن را می گوید و کش��ورهای منطق��ه که تحت امر 
آمریکا هستند، باید این موضوع را بپذیرند، آنها باید 
از تاریخ منطقه و صدام حس��ین و افراد قبل از وی و 

تمامی کس��انی که پروژه های آمریکا را اجرا کرده اند، 
درس بگیرن��د. ما به آنها توصیه می کنیم که پژوهش 
تاریخ��ی و جغرافیای��ی بس��یار مهم اس��ت. ایران و 
کشورهای خلیج فارس نمی توانند جای خود را تغییر 
دهند، لذا باید کش��ورهای عربی دس��ت همکاری به 
س��وی ایران دراز کنند تا بتوانند امنیت خلیج فارس 

را حفظ کنند.
بس�یاری اعتقاد دارند که سس�تی و مماش�ات در 
براب�ر خودکامگی ها و س�لطه جویی غ�رب باعث 
می ش�ود که آنها جس�ارت بیش�تری پیدا کنند و 
تجاوزهای خود و اقداماتش�ان در منطقه را بیشتر 
کنن�د. آیا سیاس�ت مقاومت فع�ال و بازدارنده و 
هجومی می تواند آنها را متوقف کند یا این که باید 
سیاس�ت دیگری برای توقف تهدیدات آمریکا در 

پیش گرفته شود؟ 
ق��درت بازدارندگی ثابت کرده اس��ت ک��ه می تواند 
مانع از اجرای پروژه های تجاوزطلبانه ش��ود. جنگ ها 
فق��ط در بودجه ها و ابعاد نظامی نیس��ت، جنگ های 
تبلیغات��ی، دیپلماتیک، روان��ی و اقتصادی نیز وجود 
دارن��د. آنه��ا تمام��ی جنگ ه��ا را ضد ای��ران دنبال 
می کنن��د، چرا که ایران مرکز محور مقاومت اس��ت. 
آنه��ا ایران را تهدید کرده اند ام��ا جرأت انجام کاری 
را ندارند و رئیس جمه��ور آمریکا فتیله انفجاری در 
منطقه را پایین می کشد، چرا که می داند هزینه های 
آن برای خودش و متحدانش بسیار زیاد خواهد بود.

دیپلماس��ی ایران نیز کار خود را ک��رده و ما به خوبی 
دیدیم که فعالیت ه��ای وزیر خارجه ایران در منطقه و 
مناط��ق مختلف کار خود را کرد  و ائتاف کش��ورهای 
ح��وزه خلیج ]فارس[ که آمریکا می خواس��ت آن را در 
برابر ایران قرار دهد، باقی نماند. عمان دشمن یا رقیب 
]ایران[ نیست، بلکه کشوری دوست است. کویت نیز در 
تحوالت بیطرف است. در مورد قطر نیز دیدیم چه اتفاقی 
افتاده اس��ت. امارات نیز ]از جنگ یمن[ عقب نشینی 
کرده است. پس چه کسی در میدان باقی مانده؟ آمریکا 
تاش خواهد کرد با تمامی راهکارها فش��ارهای خود را 
افزایش دهد.  ایران البته در عرصه نظامی پیروز بوده و 
جنگ دیپلماتیک را نیز برده است، چرا که دیپلماسی 
ایران حکیمانه و فعال است. در جنگ تبلیغاتی نیز این 

روند ادامه دارد و بیشتر نیز خواهد شد.
تجزیه و تحلیل شما درباره سخنرانی سید حسن 
نصراهلل ک�ه درب�اره پیامدهای احتمال�ی هرگونه  

اقدام علیه ایران، چیست؟
اظهارات نصراهلل واقع گرایانه و صادقانه بود. وی گفت 
اقدام ضد ایران، تمامی مح��ور مقاومت را هدف قرار 
خواهد داد. من شخصاً این موضوع را در چند جا طی 
ماه اخیر مطرح کردم که آمریکایی ها اعتقاد دارند که 
با تجاوز به ای��ران تنها منافع خود را در خلیج فارس 
در معرض خطر قرار نمی دهد، بلکه آنها بیشتر به فکر 
منافع اسرائیل در خلیج فارس هستند. من همچنین 
گفت��ه ام که در صورتی ک��ه علیه ایران اقدام ش��ود، 
حزب اهلل لبنان روزانه صدها موشک به سمت اهداف 

مشخص شده در اسرائیل شلیک خواهد کرد. 

دادگاه��ی در آمریکا حکم به مصادره مجدد  نفتک��ش ایران��ی داده ک��ه البته ب��ا رد این پرون�����ده
درخواست از س��وی دولت محلی جبل الطارق روبرو شده است؛ 
اما به هر حال همانطور که جمهوری اس��امی ایران توانس��ت با 
مقاوم��ت و راهب��رد مقتدرانه ای��ن نفتکش را از چن��گ راهزنان 
دریایی انگلیس��ی خارج کند، مقامات آمریکای��ی بدانند هرگونه 
تع��دی مج��دد به این نفتکش ب��ا واکنش قاطعان��ه ایران مواجه 

خواهد شد.
درحال��ی پس از 42 روز دزدی دریایی انگلیس از نفتکش ایرانی 
موس��وم به گریس1 سرانجام 24 مرداد، دادگاه عالی جبل الطارق 
با بی اعتنایی به فش��ارها و درخواست رسمی آمریکا برای تمدید 
توقی��ف نفتکش آدریان دری��ا حکم آزادی آن را صادر کرد که به 
تازگ��ی دادگاهی در آمریکا خواهان توقی��ف مجدد این نفتکش 

ایرانی شده است.
دیروزیک رسانه روسی در خبری نوشت که نفتکش ایرانی پس از 

حدود یک ماه توقیف، در حال ترک جبل الطارق است.
پس از آنکه نیروی دریایی انگلیس در اقدامی غیرقانونی نفتکش 
ایرانی گریس ی��ک را توقیف کرد، اوایل هفت��ه جاری مقام های 
دولت محلی جبل الطارق به این نفتکش اجازه داده اس��ت تا این 

منطقه را ترک کند.
نفتکش گریس �� 1 که روز جمعه س��ازمان بن��ادر و دریانوردی از 
تغیی��ر ن��ام آن به آدریان دری��ا خبر داد، ح��دود 40 روز پیش به 
بهانه بی اس��اس نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه توسط 
شناورهای نیروی دریای انگلیس در تنگه جبل الطارق توقیف شد.

خبرگزاری اس��پوتنیک روس��یه در خبری اعام کرد که نفتکش 
ایرانی اکنون در حال ترک جبل الطارق است.

دو روز پی��ش آسوش��یتدپرس ب��ه نق��ل از مدیرعامل ش��رکت 
حمل ونقل دریایی آسترال ش��یپ که امور لجستیکی ابرنفتکش 
گریس-1 را بر عهده دارد، اعام کرد این ابرنفتکش ایرانی ظرف 
24 الی 48 س��اعت آینده برای ترک جبل الط��ارق و عزیمت به 
س��مت مقصد خود که یکی از بنادر حاشیه دریای مدیترانه است 

آماده خواهد شد.
مدیرعامل آس��ترال شیپ به خبرنگار آسوشیتدپرس گرفته است 
که روند آماده سازی لجستیکی ابرنفتکش گریس 1 )آدریان دریا( 
در حال انجام اس��ت و انتظار می رود روز یکش��نبه یا دوشنبه با 

آغاز به کار خدمه جدید این ابرنفتکش که از اتباع هند و اوکراین 
هس��تند، این ابرنفتکش پس از ش��ش هفت��ه توقیف در آب های 

جبل الطارق روانه مقصد خود شود.
رفع توقیف نفتکش ایران��ی در حالی صورت گرفته که دادگاهی 
در آمریکا بار دیگر رای به توقیف این نفتکش ایرانی داده اس��ت! 
رئیس جمهور آمریکا همچنان سیاس��ت فش��ار حداکثری علیه 
ای��ران را دنبال می کند و در این مس��یر متح��دان خود را تحت 

فشار قرار داده است 
تح��رکات نش��ان دهنده آزادی »گریس 1« از چن��د روز پیش از 
پای��ان مهلت قانونی برای توقیف آن آغاز ش��ده بود. س��ایت های 
ردیاب حرکات نفتکش ها ابتدا تغییر س��یگنال مقصد از مدیترانه 
ب��ه مراکش و مجددا از مراکش ب��ه نقطه ای در مدیترانه را اعام 
کردن��د که همین مس��اله کنجکاوی خبرن��گاران در این پرونده 

را تحری��ک کرد. در نهای��ت روز پنجش��نبه دادگاه جبل الطارق 
اعام کرد که نفتکش گریس1 باید فورا آزاد ش��ود اما این حکم 
پایان ماجرا نبود و درس��ت در س��اعاتی که خبرنگاران از آزادی 
قریب الوقوع نفتکش حامل نفت ایران خبر می دادند، خبر رس��ید 
که امریکا خواهان ادامه توقیف گریس1 ش��ده است. با این  همه 
قاضی ارشد دادگاه عالی جبل الطارق عصر پنجشنبه با بیان اینکه 
دادگاه درخواس��تی از طرف آمریکا برای ادامه توقیف در دس��ت 
بررس��ی ندارد، اعام ک��رد که گریس1 می تواند به مس��یر خود 
ادامه بدهد. با وجود آنکه خبرهای منتشر  شده در روز پنجشنبه 
حاکی از آن بود که وزارت دادگس��تری ایاالت متحده با تس��لیم 
دادخواستی به دادگاه عالی جبل الطارق خواستار توقیف و ضبط 
نفتکش گریس 1 ش��ده و حاال دادگاهی در آمریکا به توقیف این 
نفتکش رای داده اس��ت که البته جبل طارق رس��ما درخواست 

آمریکا برای توقیف نفتکش ایرانی را رد کرد
دولت محلی جبل طارق اعام کرد درخواست آمریکا برای توقیف 
نفتکش ایرانی به نظام تحریم های اتحادیه اروپا همخوانی ندارد و 

به همین دلیل این درخواست قابل اجرا نیست.
در بیانیه دولت محلی جبل طارق عنوان ش��ده است که درخواست 
واشنگتن برای توقیف این نفتکش ماهیتا با تحریم های آمریکا مرتبط 
اس��ت و از آنجا که این تحریم ها یکجانبه بوده و با نظام تحریم های 

اتحادیه اروپا همخوان نیست، امکان اجرای آن وجود ندارد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: نظام تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه ایران اساس��ا با نظام تحریم های ای��االت متحده علیه ایران 

متفاوت است.
ای��ن بیانیه می افزاید: از همی��ن رو حاکمیت مرکزی جبل طارق 
در زمینه توافق اس��ترداد نمی تواند برای ارائه مس��اعدت توقیفی 
مورد درخواس��ت ایاالت متح��ده، از دیوان عال��ی حکم دریافت 
کند. ناتوانی حاکمیت مرکزی در دریافت حکم مورد درخواس��ت 
نتیجه اجرای قوانین اتحادیه اروپا و تفاوت میان نظام تحریم های 

اتحادیه اروپا و ایاالت متحده در ارتباط با ایران است.

با مقاومت می توانیم حق خود را بگیریم
رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی معتقد است که از طریق 
مقاوم��ت می توانیم در برابر زورگویی های دش��منان ایس��تادگی 

کرده و حق خود را بگیریم.
س��یدکمال خ��رازی در پاس��خ به س��والی درباره راهب��رد صبر 
اس��تراتژیک که از اردیبهش��ت ماه در سیاست خارجی در پیش  
گرفته ش��د، گفت: حق را باید س��تاند و حق به انسان هدیه داده 
نمی شود. ما به عنوان ملتی که همواره مقاوم بوده ایم و در راستای 
تامی��ن حقوق خود تاش ک��رده و بهای زی��ادی را پرداخته ایم. 
پس از طریق مقاومت می توانیم در برابر زورگویی های دش��منان 

ایستادگی کرده و حق خود را بگیریم. 
وی اف��زود: آنچه در ماه ه��ای اخیر به عن��وان راهبرد مقاومت و 
راهبرد ت��وازن اتفاق افتاد، در راس��تای مقابله ب��ا زورگویی های 

دیگران بود و ما می توانیم حقوق خود را استیفا کنیم.
رئیس ش��ورای راهب��ردی روابط خارجی تصریح ک��رد: باید این 
راهب��رد را ب��ا تدبی��ر، عقانیت و خ��ردورزی ادام��ه داده تا این 

مشکات خاتمه پیداکند.

تحلیلگر عرب:

ادامه مقاومت، بازدارندگی را تقویت می کند

تحلیلگر مس��ایل  وگ��و نظامی و راهبردی گف�ت 
منطقه موضعگیری های ایران در قبال 
فش��ارهای غرب را قاط��ع و حکیمانه 
توصی��ف ک��رد و ب��ر افزای��ش قدرت 
بازدارندگی در برابر قدرت ها در صورت 
حفظ انسجام و تقویت مقاومت تاکید 

کرد.
به  گفت وگویی  در  جابر  هشام 
ایران  علیه  غرب  فشارهای  بررسی 
تهران  فعال  مقاومت  راهبرد  نیز  و 

پرداخته است.

نمای نزدیک


