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مع�اون فرهنگي و اجتماعي س�پاه پاس�داران 
انقاب اس�امي تأكيد ك�رد: اگر زمان�ي ترديد 
كرديم چرا واليت  فقيه تصميم به انجام مذاكره 
گرفتن�د، از مس�ير ش�هدا فاصل�ه گرفته ايم. 
به گزارش ش��بكه اطالع رس��اني راه دانا، س��ردار 
محمدرض��ا نقدي ش��امگاه دوش��نبه در مراس��م 
بزرگداشت پنجمين سالگرد شهادت شهيد مصطفي 
احمدي روشن در حسينيه امام خميني )ره( شهر 
همدان، تصريح كرد: انرژي هس��ته اي مسيري بود 
كه انتخاب كرديم اما برخ��ي گمان مي كنند اگر از 
مواضع خود در انرژي هسته اي كوتاه بياييم معيشت 
مردم بهبود مي يابد، بنابراي��ن ولي فقيه اندكي در 
مس��ير، دس��تور توقف مي دهند تا اين افراد هم به 
قافله برسند و دوباره مسير را پي بگيريم. وي با بيان 
اينكه نرمش قهرمانانه براي پايان دادن به ترديدها 
بود، تصريح كرد: اين توقف براي اين بود كه همه به 
مسير بپيوندند و به اين ترتيب نهضت را ادامه دهيم 

و انقالب را به دست صاحب اصلي آن برسانيم. 
معاون فرهنگي سپاه با بيان اينكه براي انسان سفيه 
هم مشخص شد امريكا هرگز قابل اعتماد نيست و 
از مواضع استكباري خود كوتاه نمي آيد، اظهار كرد: 
افرادي كه سخن از برداشته شدن تحريم ها با توقف 
فعاليت هاي هسته اي به ميان مي آوردند، اكنون بايد 
شرمنده باش��ند و از مردم عذرخواهي كنند كه در 
ذهن مردم ترديد ايج��اد كردند. وي با بيان اينكه از 
زمان آغاز مذاكرات هسته اي، امريكا به طور ميانگين 
ماهي يك قانون عليه كشورمان به تصويب رسانده 
است، تأكيد كرد: امروز همه متوجه شده اند كه امريكا 
به قول خود متعهد نيس��ت، به ط��وري كه عملكرد 
امريكا اين گونه جلوه مي كن��د كه كنگره تنها براي 
تصويب قانون عليه ايران ايجاد ش��ده است. نقدي 
خاطرنشان كرد: دشمنان ماجراهايي رواني را براي 
خسته كردن مردم از انقالب و القاي شكست انقالب 
درست مي كنند، هرچند خوشبختانه تا كنون ناكام 
مانده اند. وي با تأكيد بر عدم توجه به يأس هايي كه 
توسط دشمنان در جامعه ما پراكنده مي شود، تصريح 
كرد: امروز بايد موفقيت ها و پيروزي هاي انقالب را در 

گوشه و كنار مانند حلب ديد و مأيوس نشد. 

نقدي با بيان اينكه خداوند همواره پشتيبان انقالب 
اسالمي بوده است، يادآور شد: مردم ايران همواره با 
اخالص، راه خدا و خواسته هاي او را دنبال كرده اند 
و پس از پش��ت س��ر گذاشتن س��ختي هاي بسيار 
امروز به پيروزي هاي بزرگي دست يافته اند. رئيس 
سابق سازمان بسيج مستضعفين در ادامه با اشاره 
به حضور يك تيم از امريكاي التين براي يادگيري 
كاركرد بس��يج در ايران اظهار كرد: اين افراد قرآن 
آموخته بودند و به علت ايستادگي و موفقيت هاي 
جمهوري اس��المي ايران، اس��الم و پيامبر )ص( را 
پذيرفتند و ايستادگي ملت ايران در مقابل امريكا را 

ستايش مي كردند. 

نقدي در بخش ديگري از سخنانش شهدا را باالترين 
اسوه هاي انسانيت دانس��ت چراكه شهدا حقيقت 
هستي را دريافته و مسير درست زندگي را برگزيدند 
و به راهنماي همه انس��ان ها بدل شدند. وي گفت: 
شهدا در غبار و فضاي مه آلود راه صحيح را برگزيدند 
و به باالترين قله هاي انسانيت دست يافتند چراكه 

باالترين نقطه خوبي شهادت در راه خداست. 
معاون فرهنگي س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
همچنين به وصيتنامه شهيد احمدي روشن اشاره 
كرد و افزود: شهيد احمدي روش��ن اعالم مي كند 
روي از مخالفان انق��الب و ولي فقيه برمي گرداند و 
شكرگزار زندگي در لواي حكومت اسالمي است و 

توصيه مي كند نسبت به امريكا و خدشه وارد كردن 
به جايگاه ولي فقيه هوش��يار باش��يم به طوري كه 
هشت سال در مقابل دنيا از كشور و دين خود دفاع 
كرديم و جوانان بسياري نيز شهيد، جانباز يا اسير 
شدند اما وقتي ولي فقيه از پذيرش قطعنامه سخن 
گفتند، هيچ فردي خواستار ادامه جنگ نبود و اين 
يعني واليتمداري. وي با بيان اينكه براي رس��يدن 
به انرژي هسته اي بهترين سرمايه هاي كشور چون 
شهيدان ش��هرياري و احمدي روشن را كه هنوز به 
درستي نش��ناخته ايم، تقديم كرديم، خاطرنشان 
كرد: اگر زماني ترديد كرديم چرا واليت فقيه تصميم 
به انج��ام مذاكره گرفتند، از مس��ير ش��هدا فاصله 

گرفته ايم. نقدي با تأكيد بر اينك��ه همواره بايد به 
س��خنان ولي فقيه گوش س��پرد، عن��وان كرد: در 
فرمايشات ولي فقيه نبايد ترديد كرد چراكه هدف، 
رسيدن به اهداف متعالي است و امكان دارد در راه، 

شيوه هاي مختلفي به كار گرفته شود. 
   كنگره ملي مصطفي شهيد در كاشان

عالمه بر هم��دان، كنگ��ره ملي مصطفي ش��هيد 
شامگاه دوشنبه در مسجد صادقيه كاشان با حضور 
مسئوالن شهر همچون رياست شوراي شهر كاشان، 
مديرعامل س��ازمان فرهنگي ورزش��ي شهرداري 
كاشان، پدر شهيد احمدي روشن و عاشقان شهيد و 

شهادت برگزار شد. 
همكار ش��هيد احمدي روش��ن در اين مراسم اظهار 
داشت: شهيد احمدي روشن از سال 84 كمتر به خانه 
مي رفت و اكثر وقت خود را صرف تحقيق و كار مي كرد 
و خبر ش��هادت او براي ما هنوز قابل باور نيست. اين 
دانشمند هسته اي با بيان اينكه شهيد احمدي روشن 
به بومي سازي تأكيد بسيار زيادي داشت، خاطرنشان 
كرد: اگر رئيس شهيد احمدي روش��ن مأموريت به 
بومي سازي بود، بس��يار خوش��حال مي شد. رحيم 
احمدي روشن در اين مراسم ضمن عرض تسليت به 
مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه )س( و عرض 
تشكر از حاضران در مجلس اظهار داشت: اين مراسم 
عظيم و نوراني را برگزار كردند و من را در جمع پرنور 
خود پذيرفتند و اين مهم جاي تشكر دارد. پدر شهيد 
احمدي روش��ن افزود: يك مس��ئله براي همه آحاد 
جامعه به وجود مي آيد و اين س��ؤال آن است كه چرا 
خداوند به شهيد و خانواده او اين همه لطف مي كند و 
در اين راستا به تعبير من مصطفي ويژگي هاي خاصی 
داشت و باعث شد خداوند ش��هادت را روزي او كند. 
احمدي روشن خاطرنشان كرد: شهيد احمدي روشن 
ويژگي هاي شاخصي داش��ت و اولين ويژگي آن بود 
كه فرزن��د خوبي ب��راي خانواده بود و به مس��تجاب 
بودن دعاي والدين خود معتقد بود و دومين ويژگي 
مصطفي آن بود كه براي ايران و نظام سرباز خوبي بود 
و شهيد احمدي روش��ن و همكاران او باعث سرخم 
كردن امريكا شدند و سومين ويژگي مصطفي آن بود 

كه مريد خوبي براي مقام معظم رهبري بود.

سردار نقدی در مراسم پنجمين سالگرد شهادت مصطفي احمدي روشن در همدان:

نرمش قهرمانانه براي پايان دادن به ترديدها بود

مسعود   اميري

در تبيين بيانات رهبر انقاب در ديدار با مردم قم
دميدن در آتش اختالف، بازي در پازل دشمن

ادامه دادن به مس��ير ايجاد دوقطبي و متن كردن حاشيه در واقع كمك كردن به 
دشمن است براي ضربه زدن به قوه اي كه از عناصر اقتدار ملي ايران اسالمي است و 
قاطعانه و با شجاعت در برابر مفاسد ايستاده و از اين طريق راه پيشرفت ايران اسالمي 
را هموار مي كند. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در ديدار ه��زاران نفر از مردم قم كه 
همزمان با سي و نهمين سالگرد قيام تاريخي مردم قم در 19 دي سال 1356 برگزار 
شد، به نكات قابل توجهي اشاره داشتند كه در اين  بين موضوعي كه بيش از همه به 
چشم آمد و مورد توجه قرار گرفت، اشاره به اختالف پيش آمده در بين سران قوا بود. 
»من كاري به بگومگوهاي اخير رؤساي دو قوه ندارم زيرا موضوع مهمي نيست و به 
حول و قوه الهي تمام مي شود، اگرچه دشمن به دنبال بزرگنمايي آنهاست اما همه 

بايد وجود يك قوه قضائيه مستقل، شجاع و قاطع را قدر بدانند.«
اين جمله را بايد در كنار كليت سخنراني ايش��ان در بين مردم قم مورد بررسي و 
تحليل قرارداد؛ گزاره اي كه از سوي ايشان در اين سخنراني به كرات مورد اشاره قرار 
گرفت، توجه به طرح و نقشه دشمن و در كنار آن توجه به دشمن دروني بود. »من 
همواره از دولت ها، از مجلس شوراي اسالمي و از قوه قضائيه حمايت كرده و مي كنم 

اما بايد ديد دشمن به دنبال چيست و او را در رسيدن به اهدافش ناكام گذاشت.«
هدف اصلي دشمنان جمهوري اس��المي ضربه زدن به اعتماد عمومي مردم 
و ايجاد فضاي دوقطبي در جامعه اس��ت اما دليل پيگيري اين هدف از سوي 
دشمنان جمهوري اسالمي چيست؟   بدون شك كشوري كه سران قواي آن 
درگير اختالفات و بازي هاي سياسي شده و جامعه نيز براثر اين اختالفات به 
س��مت فضاي دوقطبي كاذب حركت كرده و مردم و كارگزاران نظام به جاي 
تمركز بر معضالت اصلي كشور درگير موضوعات حاشيه اي شوند، آن كشور 
ديگر قادر به پيشرفت نخواهد بود. دشمن مي داند در صورت ادامه روند رو به 
رشد جمهوري اسالمي در اين س��ال ها و در صورت ايجاد همدلي و همزباني 
در بين مردم و مسئوالن براي پيشرفت، ايران تبديل به يك ابرقدرت نه تنها 
در منطقه بلكه در جهان خواهد شد و اين امر چيزي نيست كه مطلوب خوي 
استكباري دشمنان جمهوري اسالمي باش��د، به همين دليل از هر فرصتي 
براي ضربه زدن به جمهوري اسالمي و كند كردن روند پيشرفت ايران اسالمي 
استفاده خواهند كرد و يكي از راه هاي اين كار دميدن در آتش اختالف بين 
مسئوالن و ايجاد فضاي دوقطبي است. اختالفات بين سران قوا و علني شدن 
آن به راحتي خوراك مورد نياز رسانه هاي دشمن را كه به دنبال تفرقه افكني 
هستند فراهم مي كند تا با استفاده از آن بر افكار عمومي بتازند و مردم را نسبت 

به نظام اسالمي دلسرد كنند. 
مردمي كه با مش��كالت عديده اقتصادي و معيشتي دس��ت به گريبان هستند و 
همچنين به گوششان اخبار سوءاستفاده  و فساد هاي مالي مي رسد، وقتي مسئوالن 
را به جاي تالش براي خدمت رساني و مقابله با فس��اد در حال مشاجرات سياسي 

ببينند، كم كم اعتماد خود به نظام اسالمي را از دست خواهند داد. 
درحالي كه رسانه هاي معاند از ماه هاي گذشته حمله خود را به رياست قوه قضائيه 
كه در خط مقدم مبارزه با مفاسد قرار دارد، شدت بخشيده اند، دميدن در آتش اين 
اختالف و بزرگنمايي آن و همچنين ايجاد دوقطب��ي در جامعه، چيزي جز بازي 
كردن در پازل دشمن نخواهد بود. ادامه دادن به مسير ايجاد دوقطبي و متن كردن 
حاشيه در واقع كمك كردن به دشمن است براي ضربه زدن به قوه اي كه از عناصر 
اقتدار ملي ايران اسالمي است و قاطعانه و با شجاعت در برابر مفاسد ايستاده و از 
اين طريق راه پيشرفت ايران اسالمي را هموار مي كند. رهبر معظم انقالب با اشاره 
به لزوم دشمن شناسي و اهميت اقتدار ملي مي فرمايند: »اگر عناصر اقتدار ملي را 
بشناسيم و تقويت كنيم و نسبت به اهداف و روش هاي دشمن نيز آگاهي پيدا كنيم، 
مي توانيم در مقابل طراحي هاي او برنامه ريزي و مقاومت كنيم اما اگر اين عناصر را 
نشناسيم و بصيرت نداشته باشيم، ممكن است به دشمن، كمك هم بكنيم و به جاي 

دشمن، دوست و جبهه خودي را هدف قرار دهيم.«
در كنار آسيب هاي داخلي علني ش��دن اختالفات و رسانه اي شدن آن وجهه 
بين المللي جمهوري اسالمي ايران را كه به عنوان الگوي نظام اسالمي در سطح 
جهان مطرح شده، خدشه دار خواهد كرد. پس براي رسيدن به پيشرفت و شتاب 
دادن به اين امر و حل مشكالت بايد از اختالف بين قوا پرهيز شود و مشكالت 
مابين قوا تا حد ممكن در عرصه عمومي مطرح نشود تا در سايه همدلي، رشد و 
پيشرفت مدنظر مقام معظم رهبري رخ بدهد. مقام معظم رهبري در ديدار 19 
دي با برشمردن اهداف نظام جمهوري اسالمي تأكيد كردند: »امروز مهم ترين 
اهداف كشور، داش��تن »دس��تگاه امنيتي قوي«، »دس��تگاه نظامي مقتدر و 
مردمي«، »حركت عظيم مردمي به نام بسيج«، »روحانيت آگاه به زمان و حاضر 
در صحنه«، »قوه قضائيه مقتدر كامل« و »دولت برنامه ريزي دقيق و شجاع« 
است زيرا با تأمين اين اهداف، حركت ملت ايران موفق خواهد شد و بايد هركدام 
از اين عناصر كه موجود نيستند، تأمين و عناصر موجود، حفظ شوند. ايشان با 
ذكر اين نكته كه ما در كنار دشمن خارجي، دشمن دروني هم داريم، مظاهر اين 
دشمن را »بي انگيزگي، نااميدي، بي حالي، بي نشاطي، تنبلي، سياست هاي غلط، 

رفتارهاي بد، اختالفات گوناگون و تنگ نظري« دانستند. 
تأمين اهداف مدنظر مقام معظ��م رهبري ممكن نخواهد بود مگ��ر با همدلي و 
همزباني مابين قوا، شناخت دشمن دروني، پرهيز از اختالفات و مسائل حاشيه اي 
و ايجاد دوقطبي و تمركز بر مش��كالت اصلي امروز جامعه اي��ران كه چيزي جز 
مشكالت معيشتي و اقتصادي نيست، قوه مجريه بايد به جاي درگير كردن خود 
به مشكالت حاشيه اي با »برنامه ريزي دقيق« در راه رفع مشكالت اقتصادي گام 
بردارد و همچنين قوه قضائيه را در برخورد با مفاسد اقتصادي همراهي و ياري كند 

تا در سايه اين همراهي پيشرفت مدنظر مقام معظم رهبري تحقق پيدا كند.

پس از انقاب اس�امي ايران و آغ�از جنگ عراق علي�ه ايران 
اهميت تنگه هرمز دوچندان ش�د كه جن�گ نفتكش ها - بين 
س�ال هاي۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸- به عن�وان نخس�تين درگيري هاي 
مس�تقيم ميان ايران و امري�كا در اين تنگه آغ�ازي بر تخاصم 
مي�ان غ�رب ب�ا اي�ران در اي�ن منطق�ه اس�تراتژيك اس�ت. 
جنگ نفتكش ها به عنوان آغاز جنگ س��خت ميان ايران و امريكا 
در تنگه هرمز، به مجموعه ای از عمليات نظامي دريايي بين عراق- 
امريكا با ايران است كه هدف از به راه انداختن اين جنگ جلوگيري از 
صادرات نفت ايران بود كه در عمل شكست خورد. كشورهاي عرب 
حوزه خليج فارس نيز سعي كردند با در انزوا قرار دادن اقتصادي و 

سياسي ايران، فشارها عليه كشورمان را افزايش دهند. 
با اوج گي��ري تهديدات دوجانبه مي��ان مقامات اي��االت متحده و 
امريكا تحليلگران و رسانه ها به بررس��ي اهميت استراتژيك تنگه 
هرمز پرداختند، به عنوان نمونه روزنامه »وال ستريت ژورنال« در 
سال2012 براساس گفت  وگو با شماري از افسران عالي رتبه ارتش 
امريكا و كارشناسان امور نظامي به بررسي شرايط و تاكتيك هاي 
دو طرف در صورت وقوع جنگ بين ايران و امريكا پرداخته و تأكيد 
مي كند، ايران در تمام مقاطعي كه تنش در سطح منطقه افزايش 
يافته تهديد كرده است تنگه هرمز و مسير كش��تيراني مهم براي 

انتقال نفت را مسدود خواهد كرد. 
برنارد گتا تحليلگر مشهور فرانس��وي نيز درباره نتايج احتمالي آغاز 
درگيري بين امريكا و ايران، در تنگه هرمز مي نويسد: »ايران مي تواند 
تنگه هرمز را مس��دود كرده و يك رشته بمب گذاري ها در عربستان 
سعودي را سازمان دهد. ايران همچنين مي تواند به كشورهاي حاشيه 
جنوبي خليج فارس از جمله قطر و خصوصاً بحرين حمله موش��كي 
كند. در چنين شرايطي قيمت جهاني نفت به شدت افزايش مي يابد و 

بحران اقتصادي كنوني در غرب گسترش خواهد يافت.«
پس از امضاي توافق هسته اي ميان ايران و گروه موسوم به 1+5 سطح 
تنش ها ميان ايران و امريكا در تنگه هرمز افزايش پيدا كرد آنچنانكه 
مجلسين امريكا به بهانه رزمايش هاي نظامي ايران در منطقه تنگه 
هرمز تاكنون چند تحريم جديد عليه ايران وضع كرده اند، به عنوان 
نمونه در ارديبهشت 95 كنگره امريكا طرحي ارائه داده است كه در 
آن ايران را به خاطر برگزاري رزمايش به ويژه رزمايش هاي دريايي 
در خليج فارس و درياي عمان تحريم هاي تازه خواهد كرد كه نهايتاً 

به تصويب هم رسيد. 
موازي با چنين تحركاتي، امريكايي ها همچنين تالش كردند با تفسير 
يك جانبه از قطعنامه2231 آن هم ب��ه بهانه هايي از جمله آزمايش 
موشكي ايران دايره تهديدات عليه كشورمان را افزايش دهند تا جايي 
كه پيش نويس قطعنام��ه اي را با همين موضوع در ش��وراي امنيت 
سازمان ملل بردند كه نهايتاً با مخالفت روسيه به قانون تبديل نشد. 

حركت و شليك قايق هاي تندرو س��پاه به سمت ناوشكن  امريكايي 
در ش��هريورماه 95 بار ديگر تهديدات دوجانبه را ش��عله ورتر كرد. 
»جان ريچاردس��ون« فرمانده عمليات دريايي ارتش امريكا، »پيتر 
كوك« سخنگوي وزارت دفاع اين كشور و »جان كربي« سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا تالش كردند نخست اقدامات نيروهاي دريايي 
ايران را تأويل به »تجاوز به كش��تي امريكايي ها آن هم در آب هاي 
بين المللي« و چنين رويه اي را بر هم  زننده ثبات و امنيت بين الملل به 

ويژه در منطقه غرب آسيا نامگذاري كنند. 
همانطور كه اشاره شد درگيري ميان نيروهاي دريايي ايران با امريكا 
- كه از دهه60 به صورت مستمر تاكنون ادامه داشته است - در طول 
ماه هاي اخير به شكل چش��مگيري افزايش يافته است كه از جمله 

آخرين درگيري ها ميان نيروهاي دريايي اين دو كشور روز دوشنبه 
هفته اخير است كه وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( مدعي شد نيروي 
دريايي اين كشور به س��مت قايق هاي ايراني شليك هشدارآميزي 
داشته است. »جاش ارنست« سخنگوي كاخ سفيد نيز روز گذشته 
درابتدا به تاريخچه چنين رويارويي هايي مي پردازد و بيان مي كند: 
»ديدن رفتار شناورهاي ايراني در رويارويي با كشتي هاي امريكايي 
در تنگه هرمز، براي ما تبديل به يك عادت شده ولي بايد بگويم كه اين 

اقدام آنها، غيرحرفه اي و غيرايمن است.«
وي ادامه مي دهد: »قصد ايرانيان از اين كار را نمي دانيم ولي رفتار آنها 
غيرقابل قبول است، اين اقدام ايراني ها نگران كننده است و احتمال 
افزايش غيرضروري تنش و خطاي محاسباتي را باال مي برد، حال آنكه 
سياست ما بر كاهش تنش ها استوار است. سربازان امريكايي توانايي 

دفاع از خود هنگام مواجهه با تهديدات را دارند.«
   استدالل هاي حقوقي- سياس�ي ايران در بحث تنگه 

هرمز
يكي از استدالل هاي ايران آن است كه براساس اصول و قواعد حاكم 
بر حقوق بين الملل، اجراي مفاد معاهده هاي بين المللي و به دنبال آن 
مسئوليت بين المللي، زماني بر دولتي تكليف مي گردد كه آن دولت 
از طريقي )تصويب يا الحاق( به آن معاهده پيوسته باشد. اين در حالي 
است كه جمهوري اسالمي ايران تاكنون به كنوانسيون1982حقوق 
درياها نپيوسته و از اين رو مفاد اين كنوانسيون در مورد ايران َمجرا 
نخواهد بود. براساس مقررات كنوانسيون1958 ژنو كه ايران از جمله 
اعضاي آن اس��ت و همچنين عرف حاكم بر حق��وق درياها، از نظر 
ايران رژيم حقوقي حاكم بر تنگه هرمز، رژيم عبور بي ضرر است. اين 
موضوع در كنوانسيون1982حقوق درياها نيز به رسميت شناخته 
شده و طي آن بيان مي شود: كنوانسيون حقوق درياها برنظام حقوقي 
تنگه هايي كه عبور و مرور از آنها كاًل يا جزئاً بر اس��اس عهدنامه هاي 
خاص از مدت ها پيش معمول بوده و همواره َمجراست، خدشه اي وارد 

نخواهد كرد. )ماده 35(
جالب است بدانيم در زمان برگزاري كنفرانس سوم حقوق درياها كه 
منجر به تصويب كنوانسيون مونته گوبه شد، ايران و عمان به عنوان 
دولت هاي دو طرف اين تنگه به ش��دت با شناسايي مفهوم عبور 
ترانزيتي مخالف بودند و معتقد بودند براساس رأي ديوان بين الملل 
دادگستري در قضيه تنگه كورفو عبور بي ضرر رژيم حقوقي حاكم بر 
تنگه هرمز است. با اين حال در رابطه با تنگه هرمز در زمان مخاصمه 

مجدداً اختالفات بين كشورها به اوج خود مي رسد و از نظر حقوقي 
بين طرفداران عبور ترانزيت از تنگه هاي بين الملل و كشورهايي كه 
معتقدند مي توانند از عبور شناورها و كشتي ممانعت كنند، در زمان 

مخاصمه اختالف است. 
   تفاوت نگاه درباره بستن تنگه هرمز

در اين زمين��ه دكترين حق��وق بين الملل يكپارچه نيس��ت و بين 
حقوقدانان اختالف نظر است و پاسخ واحدي وجود ندارد. 

1- برخي با استناد به قطعنامه هاي شوراي امنيت معتقدند حتي در 
زمان جنگ و مخاصمه دولت هاي ايران و عمان نمي توانند مانع عبور 
ترانزيتي كشتي ها شوند. شوراي امنيت در طول جنگ ايران و عراق 
در قطعنامه هاي متعددي از آزادي دريانوردي در اين منطقه حمايت 
كرد. بر اساس اين قطعنامه ها برخي حقوقدانان بين المللي استدالل 
مي كنند كه سازمان ملل هيچ حقي براي تعليق عبور ترانزيتي حتي 

در زمان جنگ در تنگه هرمز قائل نيست. 
گروه ديگري به دستورالعمل سندرمو كه مربوط به قواعد حقوق 
بين الملل در مخاصمات مسلحانه دريا كه توسط مؤسسه بين الملل 
حقوق بشردوستانه در سال1994تهيه شده است و قواعد عرفي 

بين الملل در اين حوزه استناد مي كنند. 
آقاي گيل نيز معتقد است، اگر دولت ايران در زماني تصميم بگيرد 
تنگه هرمز را ببندد، اين عمل از مصاديق تجاوز يا عمل تجاوز عليه 
كشورهاي حاشيه خليج فارس تلقي خواهد شد. اين حقوقدان به 
ماده 3 قطعنامه مجمع عمومي1970كه به مسائل عمل تجاوز 
و مصاديق آن پرداخته استناد مي كند، طبق ماده 3 اين قطعنامه 
محاصره بنادر يك كشور يك عمل تجاوزكارانه تلقي شده و اگر 
ايران اقدام به بستن تنگه هرمز كند، اين دولت مرتكب تجاوز عليه 

كشورهاي حاشيه خليج فارس شده است. 
2- برخي از حقوقدانان ايراني بيان مي كنند كه رويكرد عبور ترانزيت 
رويكردي است مبتني بر تمركز بر منافع نظام دريانوردي كه طي آن 
منافع دولت هاي ساحلي به گونه اي حداقلي مورد توجه قرار گرفته 
است. در واقع حق عبور ترانزيت حقي گسترده تر و فراگيرتر از عبور 
بي ضرر براي كشتي يا هواپيماهايي است كه در تنگه هاي بين المللي 
تردد مي كنند و اين رويكرد با منافع ملي ايران درباره تنگه هرمز در 
تناقض است و به همين دليل قانون»مناطق دريايي جمهوري اسالمي 
ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب1372/01/31« نظام عبور 

و مرور پذيرفته شده توسط ايران در تنگه هرمز تشريح شد. 

)RUSI(»مايكل كالرك« رئيس مؤسسه »رويال يونايتد سرويس«
مي گويد: »در صورت ايجاد تنش در تنگه هرم��ز، ايران اين تنگه را 
مسدود نخواهد كرد ولي ناامن كردن اين تنگه بسيار بدتر از بستن آن 
است چون تانكرهاي بزرگ نفتي ديگر امنيت الزم براي عبور از اين 
آبراه را نخواهند داشت.« همچنين خبرگزاري »آسوشيتدپرس« نيز 
در گزارشي بيان مي كند: »توانايي ايران در متوقف كردن40 درصد 
از تجارت نفت جهان سالحي است كه احتماالً از موشك ها و هرگونه 

سيستم تسليحاتي كه ايران در اختيار دارد، قدرتمندتر است.«
برخي از حقوقدانان ايراني از جمله دكت��ر ممتاز معتقدند، يك 
كشور كه مجاور يك تنگه بين المللي است و در حال جنگ است 
نمي تواند متعهد به تضمي��ن عبور ترانزيتي باش��د و اگر چنين 
عبوري مغاير با حقوق دفاع مشروع آن باشد، دولت ساحلي مورد 
نظر مي تواند از عبور ترانزيتي ممانعت كند و درچنين مواردي اصل 
عبور بي ضرر و اعمال اين اصل تحت شرايط خاص آن امنيت دولت 

ساحلي را تضمين مي كند. 
   آيا ايران مي تواند تنگه هرمز را 

در زمان جنگ مسدود كند؟
با توجه به آنچه گفته ش��د به لحاظ حقوقي، انس��داد حداقل در آن 
بخش از تنگه كه خارج از قلمرو صالحيتي ايران )يا عمان( واقع شده، 
طبق اصول و قواعد حاكم بر حقوق بين المل��ل درياها علي االصول 
امكانپذير نيس��ت و صرفاً تحت شرايط اس��تثنايي )حالت جنگ( 
مي توان به آن ورود كرد. در رابطه با انس��داد آن قسمت از تنگه كه 
داخل قلمرو صالحيتي ايران اس��ت، بايد گفت با توجه به نپيوستن 
ايران به كنوانسيون 1982حقوق درياها، حق عبور بي ضرر، در مواقع 
اضطراري يا تهديد نظامي بر ضد ايران، در آب هاي سرزميني ايران 
قابل تعليق است. بر اين اساس نظام »تعليق عبور و مرور«، گزينه اي 
متبوع است كه ايران مي تواند در اين رابطه روي آن متمركز شود  و از 

آن به عنوان رهيافتي جهت بستن تنگه هرمز بهره گيرد. 
حاصل كالم اينكه از نگاه جمهوري اسالمي ايران )كه مبتني بر اصول 
و قواعد حاكم بر حقوق بين الملل است(، رژيم حقوقي حاكم بر تنگه 
هرمز، رژيم »عبور بي ضرر« بوده و به دنبال آن تمامي مقررات حاكم 

بر اين رژيم در اين تنگه مي تواند به مرحله اجرا درآيد. 
در دكترين دفاعي كه در اين باره مطرح است »وجود انبوه جزاير 
استراتژيك ايراني«، افزون بر آنكه موجب افزايش وسعت آب هاي 
ساحلي و به دنبال آن گسترش حاكميت ايران بر تنگه مي شود، 
قدرت مانور سياسي و نظامي و همچنين توان راهبردي ايران را 
در جهت كنترل و به دست گيري ابتكار عمل در تنگه تا حدبسيار 

زيادي افزايش داده است. 
در مجموع مي توان اينگونه بيان داش��ت كه مقررات كنوانس��يون 
حقوق درياها در حال تبديل به عرف بين المللي است و اعتراض دائم 
به برخي از مفاد آن به ويژه درباره تنگه هرمز و ثبت اعتراض ها در 
بولتن حقوقي سازمان بين المللي دريانوردي )ايمو( يا به طور كلي 
پيگيري نقطه نظرهاي خود در اين ارتباط از راه هاي بين المللي از 
اهميت به س��زايي برخوردار خواهد بود. با توجه به اين مسئله بايد 
تأكيد كرد تا مادامي كه در روابط بين المللي، عرف جديدي به منصه 
ظهور نرس��يده و در واقع اين عرف جديد، ناسخ عرف قبلي نشده 
باشد، عرف سابق همچنان به قوت خود باقي خواهد بود و حاكميت 
سياسي كشور نيز برهمين اساس معتقد است بر اساس عرف موجود، 
نظام حقوقي حاكم بر اين تنگه، كمافي السابق نظام»عبور بي ضرر« 
بوده و بر همين اساس شناورهاي نيروي دريايي كشورمان نسبت به 

حضور ناوهاي امريكايي در اين تنگه هشدار داده اند.

گزارش تحليلی »جوان« از ريشه بهانه جويی های امريكا در خليج فارس

هراس امریکا از تسلط پایدار ایران بر تنگه هرمز

تحلیل | محمد اسماعیلی

   گزارش  یک

عضو كميسيون قضايي مجلس: 
برخي تخلفات حسين فريدون محرز شده است  

تخلفات حس�ين فريدون محرز اس�ت و طبيعتًا قوه قضائيه منعي براي 
رسيدگي به اين تخلفات ندارد. 

محمدعلي پورمختار عضو كميسيون قضايي مجلس در گفت و گو با خبرگزاري 
بسيج با اشاره به تذكر اخير 46 نماينده مجلس شوراي اسالمي به آقاي روحاني 
براي برخورد با حسين فريدون و با اشاره به افشاگري اخير آيت اهلل آملي الريجاني 
درباره پول هاي كثيف و كمك ميلياردي بابك زنجاني به ستاد انتخاباتي روحاني 
كه متهم رديف اول آن حسين فريدون است، گفت: اصل اين موضوع براي ما هم 
جاي سؤال است، با لحاظ اينكه حداقل دو سال قبل اين موضوع مطرح شده و در 
برخي از اين موضوعات عنوان شده مستنداتي نيز وجود دارد و برحسب شنيده ها 
برخي نمايندگان كه در دوره قبل در مجلس حضور داشتند اين تخلفات را افشا 
كردند، البته از برخي از آنها ش��كايت هايي از طرف دولت انجام شد كه با ارائه 
مستندات نمايندگان تبرئه شدند و اين حوادث نشان مي دهد موضوعات مطرح 
شده درست است. پورمختار درادامه با اشاره به بيانيه 46 نماينده درخصوص 
برخورد جدي دولت با اين موضوع گفت: طبيعتاً با توجه به اينكه اين موارد مطرح 
شده است و مجلس هم با اين رويكرد از رئيس جمهور خواسته اقدام الزم را انجام 
دهد، لذا بايد آقاي رئيس جمهور به اين موضع توجه ويژه داشته باشد تا در درجه 

اول خود و در درجات بعدي آقاي فريدون را از اين نوع اتهامات مبرا كند. 
عضو كميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: ايرادي هم نيست كه در مرجع 
قضايي اين موضوع رسيدگي ش��ود و تعيين تكليف ش��ود، ما هم در مجلس 
خوش��حال مي ش��ويم كه باالخره آقاي فريدون تبرئه ش��ود، نظ��ر بنده اين 
رويكردي است كه به شفاف سازي و رفع ابهاماتي كه در اين حوزه وجود دارد، 
كمك مي كند. نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ با اشاره به محرز شدن برخي 
تخلفات حسين فريدون براي مجلس و قوه قضائيه گفت: از سر اطالع در بعضي 
موارد بايد عرض كنم كه اين تخلفات صورت گرفته و وجود دارد و قوه قضائيه 
هم درصدد رسيدگي به تخلفات اس��ت، به طور مثال در قضيه بانك ملت در 
موضوع عدد و رقمي كه در اين خص��وص انتقال يا جابه جايي مبالغ كه عنوان 
شده بود يا انتصاب مدير بازداشت شده بانك ملت و موارد مشابه اينچنيني، در 
هر صورت اين تخلفات حسين فريدون محرز است و طبيعتاً قوه قضائيه منعي 

براي رسيدگي به اين تخلفات ندارد.


