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 این روزها خبرهای مهم  کشــور 
در جنوب ایــران اتفــاق می افتد؛ از 
فروریختــن ســاختمان متروپل در 
آبادان تا توقیف کشــتی ها در خلیج 
فارس. بعد از آنکه ایران در روز شنبه 
دو کشــتی یونانی را توقیف کرد، روز 
گذشــته نیز رئیس کل دادگســتری 
هرمزگان خبر داد یک فروند شــناور 
لنج حامل بیــش از ۱۰۶ هــزار لیتر 
سوخت قاچاق در جزیره قشم توقیف 
شده اســت. مجتبی قهرمانی اعالم 
نکرده که این لنج متعلق به کدام کشور 
بوده اما گفته قاچاقچیان قصد داشتند 
این محموله بزرگ سوخت را به یکی 
از کشــورهای حوزه خلیــج فارس 
منتقل کنند. به گفته او، 9 خدمه این 
شناور دستگیر شده اند و سوخت های 
کشف شده نیز با دستور قضایی تحویل 
شــرکت پخش و توزیع فرآورده های 
نفتی شــده و به چرخه توزیع قانونی 

برمی گردد.
توقیف های سریالی

اما داستان ســریالی توقیف ها از 
چهارشــنبه 28 اردیبهشــت شروع 
شــد که مجتبی قهرمانی اعالم کرد 
یک فروند کشتی خارجی حامل ۵۵۰ 
هزار لیتر ســوخت قاچاق در آب های 
خلیج فارس توقیف شــده است. سه 
روز بعد یعنی شــنبه 3۱ اردیبهشت 
وزارت کشــور کویت خبــر داد یک 
کشــتی ایرانی با 2۴۰ تــن گازوئیل 
قاچاق توقیف و خدمه آن بازداشــت 
شــده اند. البته توقیف کشــتی هایی 
که ســوخت قاچاق می کنند نشــان 
می دهد که قیمت گازوییل در حوزه 
خلیج فارس ارزان است و باعث طمع 
قاچاقچیان می شود. قبل تر از آن هم 
سپاه پاسداران یک کشتی خارجی با 
2۰۰ هزار لیتر ســوخت قاچاق و در 
فروردین نیز یک کشتی حامل 2۵۰ 
هزار لیتر ســوخت قاچاق را در خلیج 

فارس توقیف کرده بود.
اما روال این توقیف هــا به دنیای 
سیاست هم کشیده شد؛ هفته پیش 
بود که دولت یونان یک نفتکش روس 
را که نفت ایران را در اختیار داشــته 

توقیــف و محمولــه آن را در اختیار 
آمریکا قرار داد. هر چند چهارشــنبه 
هفته گذشته وزارتخارجه ایران کاردار 
یونان و ســوئیس را احضــار و مراتب 
اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران 
را به آنها ابالغ کرد، اما این تنها واکنش 
نبود، سپاه پاسداران نیز اعالم کرد که 
دو نفتکش  یونانــی را در خلیج فارس 

توقیف کرده است.

یونــان در واکنش به ایــن اقدام 
آن را »دزدی دریایی« دانســت، اما 
»نورنیوز« که به شورای عالی امنیت 
ملی کشور نزدیک اســت توقیف دو 
نفتکش یونانی را »اقــدام تنبیهی« 
عنــوان کرد. ســعید خطیــب زاده،  
سخنگوی وزارت خارجه اما با لحنی 
آشــتی جویانه در توئیتی نوشــت: 
»روابط ایران با یونان و مردمش همواره 

بر احترام متقابل مبتنی بوده است.«
روز یکشــنبه نیز اتحادیه اروپا در 
بیانیه ای به توقیف دو نفتکش یونانی 
توسط ایران واکنش نشان داد و اعالم 
کرد: »مــا بالفاصله نگرانی شــدید 
خود را بــا مقام های ایرانــی در مورد 
این اقدامــات ابراز کرده و خواســتار 
شفاف ســازی، حل و فصل و کاهش 
سریع تنش شدیم. آزادی دریانوردی 
و جریان آزاد تجارت، اصل اساســی 

اتحادیه اروپا است.«
اعتراض فرانسه به توقیف ها

هر چنــد ســپاه پاســداران در 
اطالعیه ای کــه روز جمعه منتشــر 
کرد اعالم کرد که ایــن دو نفتکش به 
دلیل تخلفات انجــام گرفته در خلیج 
فارس توقیف شده اند؛ اما روز گذشته 

وزارت خارجــه فرانســه در بیانیه ای 
عنوان کرد توقیف نفتکش های یونانی 
»نقض جدی قوانین بین المللی« است 
و از ایران خواست فورا اقدامات خالف 
قواعد حقوق بین الملل در حمایت از 
آزادی و ایمنی دریانوردی را متوقف 

کند.
واکنش فرانســه به ایــن موضوع 
باعث شــد تا رضا نصری، حقوقدان و 
کارشناس ارشد مسائل بین الملل در 
توئیتی از سفیر فرانسه در ایران بپرسد 
چرا این کشــور توقیف نفتکش های 
یونان توســط ایران را »نقض جدی 
حقوق بین الملل« می خواند؟ او نوشته: 

»ایران در واکنش بــه دزدی دریایی 
یونان به »اقدام متقابل« دســت زد؛ 
و اقدام متقابل آن نیز از تمام شــرایط 
الزم »قانونی بودن« برخوردار است. 
یعنی: اقــدام ایران در پاســخ به یک 
عمــل متخلفانه بین المللی اســت؛ 
پیرو درخواســت از یونان برای توقف 
آن عمــل متخلفانه صــورت گرفته؛ 
متناســب و برگشــت پذیر است؛ و 
به منظــور ترغیب یونان بــه رعایت 
وظایفش طبق حقوق بین الملل انجام 
شده.« پیشتر نیز »ســازمان بنادر و 
دریانوردی« به عنوان مرجع حاکمیت 
دریایی جمهوری اسالمی ایران، علت 

توقیــف دو فروند نفتکــش یونانی را 
برخی تخلفات دریایی اعالم  کرده بود.

 کیهان همچنان به دنبال 
توقیف نفتکش کره ای ها!

امــا جالبتریــن واکنــش بــه 
توقیف نفتکش های یونانی توســط 
مدیرمســئول روزنامه کیهان صورت 
گرفت، حســین شــریعتمداری روز 
شنبه در سرمقاله ای پای کره جنوبی 
را هم به میان کشید و نوشت: »اکنون 
انتظار آن است که جمهوری اسالمی 
ایران تنگه هرمز را به روی نفتکش ها 
و شناورهای حامل کاالی تجاری کره 
جنوبی نیز مسدود کند و مادام که این 

کشــور بدهی ۷ میلیارد دالری خود 
به ایــران را پرداخت نکرده اســت به 
شــناورهای آن اجازه عبور از تنگه را 
ندهد و در همان حال معادل ۷ میلیارد 
دالری که کره جنوبی به ایران بدهکار 
است، محموله های نفتی و تجاری آن 

کشور را توقیف و مصادره کند.«
اظهارات شــریعتمداری در حالی 
است که اتفاقا نیروی دریایی سپاه در 
نیمه دی ماه ســال گذشته یک فروند 
شــناور کره جنوبی که حامل ۷ هزار 
و 2۰۰ تــن مواد شــیمیایی نفتی بود 
را به دلیل نقض پروتکل های زیســت  
محیطی در خلیج فارس توقیف کرد. 
در بیســتم فروردین امسال نیز وزارت 
خارجه کره  جنوبی اعــالم کرد ایران 
نفتکش توقیف شــده و ناخدای آن را 
آزاد کرده است. خبرگزاری »یونهاپ« 
کره جنوبی هم اعالم کرد که سئول و 
تهران احتماال بر سر آزادی ۷ میلیارد 
دالر پول بلوکه شــده ایــران در کره 
جنوبی پیشبردهایی داشته اند.توقیف 
کشــتی ها را چــه »دزدی دریایی« 
بنامیم، چه »گروکشی سیاسی« و یا 
»احقاق حق بین المللی«، نشان از آن 
دارد که این گونه اقدامات ایران را در 
سطح منطقه و بین الملل دچار مشکل 
و تعداد دوســتان ما را کــم می کند و 
دوباره پای ما را به پشت میز مذاکره باز 

خواهد کرد.

دادستان هرمزگان از توقیف سومین شناور نفتی در خلیج فارس خبر داد
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یونان در واکنش به 
توقیف دو نفتکش خود 
آن را »دزدی دریایی« 

دانست، اما »نورنیوز« که 
به شورای عالی امنیت 

ملی کشور نزدیک است 
توقیف نفتکش ها را »اقدام 

تنبیهی« عنوان کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه 

اما در توئیتی با لحنی 
آشتی جویانه نوشت: 

»روابط ایران با یونان و 
مردمش همواره بر احترام 
متقابل مبتنی بوده است« 

سپاه پاسداران در اطالعیه 
روز جمعه خود اعالم کرد که 

دو نفتکش یونانی به دلیل 
تخلفات انجام گرفته توقیف 

شده اند، اما روز گذشته 
وزارت خارجه فرانسه در 

بیانیه ای توقیف نفتکش ها 
را »نقض جدی قوانین 

بین المللی« دانست

علی ایوبی

نماینده مجلس خطاب به رئیسی: 
اجازه بدهید یکی دوتا از 
دستوراتتان فورا اجرا نشود!

نماینــده شــازند در مجلس از فرمــان اخیر 
رئیس جمهور انتقاد کرد. به گزارش ایلنا، محمود 
احمدی بیغش در توییتی نوشــت: آقای رئیسی 
حدود یکسال است که رئیس جمهور هستید، لطفا 
از حال و هوای قوه قضائیه تشریف بیارید بیرون!!! 
حاج آقا اگر اجازه بدهید یکی دوتا از دستوراتتان فورا 
اجرا نشود! بعد از ریشه کن کردن فوری فقر تا پیش 
از عید و دستور فوری برای پایین آمدن قیمت ها، 
اکنون ساختمان ها فورا مقاوم سازی خواهند شد. 

آخه چرا... ؟!
    

دبیر ستاد بزرگداشت امام خمینی)س(:
چرا عده ای فقط خودشان را 

متولی حزب اهلل می دانند؟
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی)س( 
با تأکید بر اینکه نباید خط کشــی کر،د گفت چرا 
عده ای فقط خودشــان را متولی حزب اهلل و بقیه را 
حزب شیطان می دانند.به گزارش ایسنا، محمدعلی 
انصاری افزود: به چه مناسبت در روز اول انقالب خط 
کشی کردیم که یک عده حزب اهلل هستند؟! بقیه چه 
کسانی هستند. حزب اللهی که قرآن می فرماید از 
جنس مردم است. ما به همه جامعه می گوییم شما 

در اعداد این حزب اهلل هستید. 
    

انتقاد عضو کمیسیون حقوقی 
مجلس از دادستان کل کشور

یک عضو کمیســیون حقوقی مجلس با تاکید 
بر اینکه هیچ خال قانونی درباره ورود دادستانی به 
موضوع گزارش آتش نشانی تهران وجود ندارد، گفت: 
وقتی دادستانی فهمید ساختمان یک هتلی در حال 
فروریزش است و عده ای کشته می شوند، به عنوان 

مدعی العموم باید ورود کند و جلوی قضیه را بگیرد.
به گزارش ایسنا،حســن نوروزی بــا انتقاد از 
اظهارات اخیر دادستان کل کشور درباره مسئولیت 
این دســتگاه قضایی در قبال گزارش آتش نشانی 
تهران در خصوص فعالیت ۱29 ساختمان بحرانی، 
گفت: دادستان دارای سه وظیفه است؛ یکی اینکه 
طبق شکایت شاکی خصوصی باید ورود کند؛ دیگر 
اینکه چون مدعی العموم است، همانطور که وقتی 
فهمید جایی عده ای مشغول انجام جرمی گروهی 
نظیر اوباش گری هستند، اما شاکی خصوصی در این 
زمینه وجود ندارد، دادستان باید ورود کند.او افزود: 
وظیفه سوم دادستان به عنوان عضو شورای تامین 
و چهره حقوقی این شورا و به عنوان چهره شاخص 
قضایی این است که این گره موضوعات را در این شورا 
مطرح کند و پس از نظر این شورا، خودش به موضوع 
ورود کند و جلوی آن بــزه و ناهنجاری اجتماعی را 
بگیرد. بنابراین پاسخی که از سوی دادستانی( داده 

شده، پاسخی از روی کم سوادی است.
     

علی دیواندری تبرئه شد
ایسنا نوشت: علی دیواندری، مدیرعامل سابق 
بانک های ملت و پارسیان و از متهمان پرونده اکبر 
طبری طبق اخبار منتشره از اتهامات وارده تبرئه 

شده است.
    

 پیام تسلیت علی اف به رئیسی 
در پی وقوع حادثه آبادان

رئیس جمهــور آذربایجــان در پیامــی بــه 
رئیس جمهور کشورمان حادثه ساختمان متروپل 
آبادان را تسلیت گفت.به گزارش ایلنا به نقل از سفارت 
کشورمان در باکو،  الهام علی اف در پیامی خطاب به 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران 
حادثه آبادان و جان باختن و زخمی شدن تعدادی 
از شــهروندان ایرانی را به وی و دولت و ملت ایران 
تسلیت گفت و با خانواده های داغدار ابراز همدردی 

و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.
     

معاون سفارت ایران در کابل:
 هیأتی از طالبان

 عازم تهران می شوند
معاون سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل 
عنوان کرد هیــأت وزارت امور مهاجرین حکومت 
سرپرســت افغانســتان برای پیگیری روند حل 
مشکالت مهاجرین افغانستانی عازم تهران خواهد 
شد تا سهولت های اداری برای حل این مشکالت به 

صورت مشترک تدبیر و اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، سید حســن مرتضوی درباره 
دیدار با خلیل الرحمان حقانی گفت: پس از روی کار 
آمدن حکومت جدید در افغانستان برخی مشکالت 
اداری برای روند کاری مهاجرین افغانستانی در ایران 
به وجود آمده اســت که بنا بر این شد تا دو طرف در 
همکاری مشترک به سوی حل حداکثری مشکالت 

مهاجرین افغانستانی در ایران حرکت کنند.

 

روی موج کوتاه

فعال سیاسی اصالح طلب معتقد است که رویکرد ما در 
سیاست خارجی با رویکرد ما در سیاست داخلی و اقتصاد و ... 
همخوانی ندارد و حتی متعارض است و این ریشه بسیاری از 

مشکالت موجود است.
مصطفی هاشــمی طبا، در گفتگو با نامه نیوز گفت: ما از 
یک سو یک سیاست ضد امپریالیستی و ضد امریکایی و به 
تعبیری انقالبی داریم و از طرف دیگر در بحث اقتصاد دچار 

مصرف زندگی هســتیم! اگر ما در سیاست خارجی انقالبی 
هستیم باید در مسائل داخلی و اقتصادی هم انقالبی عمل 

کنیم.
هاشمی طبا در پاسخ به اینکه آیا اگر در داخل هم رویکرد 
انقالبی داشته باشیم، مسائل حل خواهد شد، گفت: ممکن 
اســت که نشــود اما حداقل این است که کشــور یکدست 
می شود. اگر ما انقالبی هســتیم چرا 2۰ میلیارد دالر مواد 
غذایی وارد می کنیم؟! اگر مردم انقالبی هستند باید به شکم 
خود ســنگ ببرند. بارها گفته ایم که وقتی با دیگران درگیر 
می شویم امکانات داخلی کم می شود. معیشت بهتر نمی تواند 
با یک سیاست تهاجمی با دنیا همراه باشد. همه این کارهایی 

که رئیسی می کند یا روحانی کرد هم جواب نمی دهد. مدام از 
معیشت بهتر می گویند اما این ممکن نیست. وقتی ما تحت 
فشار قدرت های بزرگ هستیم و در داخل وادادگی داریم این 

وضعیت معیشتی فعلی بروز می کند.
او ادامه داد: این تضاد را باید حل کرد. یا باید در داخل هم 
انقالبی شد و به مردم هم صریح گفت که معیشت بهتر ممکن 
نیست. امکانات کشــور را نباید هدر داد. ما االن روزی ۱۰۰ 
میلیون لیتر بنزین مصرف می کنیم اما این رویکرد یک کشور 
انقالبی نیست. مردم کشور انقالبی تحمل می کنند. االن ما 
در داخل مصرف گرا و در خارج انقالبی هستیم و این دو رویه 

با هم هم خوانی ندارد.

هاشمی طبا گفت: قاچاق از ســر و دیوار می ریزد و همه 
هم محکوم می کنند اما باز وجود دارد! کشور انقالبی ارز در 
بازار می فروشد؟ بنابراین اوال باید دید انقالبی چیست و بعد 
تصمیم گرفت. نمی شــود گفت که ما انقالبی هستیم و در 
دهن همه می زنیم و  FATF   را قبول نداریم و تعامالت بانکی 
با دنیا را با مشکل مواجه می کنیم ولی در داخل دنبال بهبود 
معیشت مردم هستیم. طبیعی است که نمی شود. جمعیت 
در حال افزایش و درآمد سرانه درحال کاهش است، طبیعی 
است که وضعیت بهتر نشود. تضاد طبقاتی بیشتر می شود و 
... راهکار ما خروج از تعارضات فعلی اســت. حکمرانی با این 

تعارضات ممکن نیست.

مصطفی هاشمی طبا:

رویکرد سیاست خارجی کشور با رویکرد سیاست داخلی متعارض است

خبر

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی دریای 
سیاه با اشاره به اینکه به دنبال یافتن حوزه های 
مختلــف برای گســترش همکاری  بــا ایران 
هستیم، گفت: کریدور شمال به جنوب یکی از 
مهم ترین پروژه های مشترک ما با ایران است 
و زمانی که به بهره برداری برســد قادر خواهد 

بود تا حمل و نقل را در منطقه را تسهیل کند.
به گزارش ایلنا، الزار کومانسکو در حاشیه 
نشست »ایران و ســازمان سی ساله همکاری 
اقتصادی دریای ســیاه« در پاســخ به سوال 

خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شما در سخنرانی 
خود ایران را یکــی از اعضای فعال ســازمان 
معرفی کردیــد، تحریم هــای یکجانبه تا چه 
میزان ایــن همکاری را تحت تاثیــر قرار داده 
است، گفت: این یک داســتان جداست؛ من 
از ایران به عنــوان یکی از کشــورهای طرف 
گفت وگو با سازمان نام بردم. من فکر می کنم 
شیوه همکاری این کشــور این امکان را ایجاد 
کرده تا بتوانیم همکاری هایمــان را در آینده 
گســترش دهیم. ما باید مباحث را از هم جدا 

کنیم؛ تحریم موضوعی نیســت که ما بتوانیم 
مورد بحث قرار دهیم. مــا در مذاکرات مان با 
ایران به دنبال یافتن حوزه های مختلف برای 
گسترش همکاری هستیم. معتقدم پتانسیل 
زیادی برای افزایش سطح همکاری وجود دارد. 
من در ســخنرانی امروز حوزه های همکاری با 
ایران را نام بردم و البته حوزه های دیگری هم 
وجود دارد که اشــاره نکردم. یکی از مهم ترین 
حوزه های همــکاری با ایران بحــث حمل و 
نقل و کریدور اســت که ظرفیت باالیی برای 

افزایش سطح همکاری دارد. دبیرکل سازمان 
همکاری اقتصــادی دریای ســیاه همچنین 
در پاســخ به ســوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی 
تشریح چشــم انداز همکاری های ایران با این 
ســازمان در آینده نزدیک گفت: ایران از سال 
2۰۰9 طرف گفت وگوی این ســازمان است 
و ما بســیار اســتقبال می کنیم که این کشور 
مشتاق به گسترش سطح همکاری است. ما با 
هم در حال یافتن حوزه های مختلف همکاری 
هستیم و از این موضوع اســتقبال می کنیم. 

الزار کومانسکو در پاسخ به سوالی در خصوص 
کریدور شــمال به جنوب گفــت: این یکی از 
مهم ترین پروژه های مشترک ما با ایران است 
و زمانی که به بهره برداری برســد قادر خواهد 

بود تا حمل و نقل را در منطقه را تسهیل کند.

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه:

دنبال یافتن حوزه های مختلف برای گسترش همکاری  با ایران هستیم


