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انعکاس
••نور نیوز نوشت:اول گفتند خواهر عبدالباقی
عروس شمخانی است ،حال که دروغ شان اثبات
شده میگویند بــرادرزاده شمخانی و مخبر با او
ارتباط داشتهاند و /...همزمان دو آوار بر مردم
شریف و قهرمان آبادان فرو ریخته :آوار ساختمان
متروپل و آوار جنگ روانــی و دروغهــای بزرگ
معاندین .حتما آوار دوم جانکاهتر است.
•• منیبان نوشت  :نماینده مردم رباط کریم در
واکنش به این که هیچ یک از نمایندگان زن به
هیئت رئیسه راه نیافتند ،یادآور شد :نمایندگان
زن هم بــرای انتخابات هیئت رئیسه کاندیدا
بودند ،اما بار اولی است که به مجلس آمدهاند و
مجلس در انتخاب میان کسانی که دارای تجربه
هستند و کسانی که کمتر تجربه دارنــد ،قطع ًا
افراد باتجربه را انتخاب میکند.
•• دیــده بــان ایـــران نوشت  :سید عــطــاءا...
مهاجرانی درباره فروریختن برج متروپل نوشت:
نخستین پرسشی که به ذهــن مــیرســد ،این
است که چرا نام برج «متروپل» بــوده است؟!
فرهنگستان زبـــان کــجــاســت؟ آیــا هــر کسی
میتواند هر نامی خواست ،با هر زبانی و واژگانی
بر برج یا موسسه خود بگذارد؟ نظارتی بر کاربرد
زبان و واژگان نیست؟
••   عــصــرایــران نوشت  ۳۰  :ه ــزار خــانــواده
متقاضی در ســامــانــه ملی فرزندخواندگی
ثبتنام کــرد هانــد .معاون اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور با اشــاره به این که  ۶۱نوزاد
ســال گذشته توسط والــدیــن زیستی خــود در
شهر به ویژه جوار شیرخوارگاهها رها شدهاند،
گفت :ساالنه خانواد ههای فراوانی متقاضی
فرزندخواندگی هستند امــا به سبب کمبود
کودکان فاقد سرپرست در کشور ،سا لها در
صف انتظار باقی میمانند.
•• تابناکنوشت:سیدمجیدامامی،دبیرشورای
فرهنگ عمومی کشور گفت :متاسفانه به دلیل
مشکالتی که در تولید و دسترسی به پوشاک
ارزان مبتنی بر شاخص هــای حجاب و عفاف
وجود دارد ،سوء استفاده هایی از طریق واردات
پوشاک صــورت می گیرد که سبب شده مقوله
عفافوحجاببهصورتافراطوتفریطدرپوشش
به انحراف کشیده شود .وی از ابالغ دستورالعمل
پوشاک بانوان از طراحی گرفته تا تولید ،توزیع و
ویترین چینی خبر داد و افزود :اکنون یک قانون
مشخص و واحد وجود دارد که طبق آن مانتوهایی
کهقدآنهاتاباالیزانوباشدممنوعاستوجلوی
مانتوها باید روی هم بیاید و دکمه داشته باشد.

اذانصبحفردا 4:07

طلوعآفتابفردا 5:51

گزارش

تازه های مطبوعات
••کیهان -ایــن روزنــامــه با اشــاره به توقیف دو
نفتکش یونانی نوشت:اکنون انتظار آن است
که جمهوری اسالمی ایــران تنگه هرمز را روی
نفتکشها و شناورهای حامل کاالی تجاری کره
جنوبی نیز مسدود کند.مادام که این کشور بدهی
 ۷میلیارد دالری خود به ایران را پرداخت نکرده
است به شناورهای آن اجازه عبور از تنگه را ندهد
و در همان حال معادل  ۷میلیارد دالری که کره
جنوبی به ایران بدهکار است ،محمولههای نفتی
و تجاری آن کشور را توقیف و مصادره کند.
••جمهوری اسالمی  -این روزنامه نوشت :این
محترمین تریبون دار ،میگویند،
که برخی از
ِ
گرانی هست اما مسئوالن دلسوزند! خب تا وقتی
نتوانند از سوز دل مردم اندکی بکاهند ،دلسوز
بودن شان چه سودی برای جامعه میتواند داشته
باشد؟ برخی دیگر همچنان پای خدا را به میدان
گرانی میکشند و امتحان الهی میخوانند وضع
موجود را .یادشان نمانده است انگار پیش از این
چه میگفتند در برابر گرانی! ولی مردم یادشان
هست و رسانهها ثبت کردهاند.
••آرمان ملی  -این روزنامه با اشاره به مذاکرات
وین نوشت  :بهرغم امیدواریهای اندک پس از
سفر اخیر انریکه مورا به تهران ،ظاهرا قرار نیست
قفل مذاکرات شکسته شود و طرفین به توافقی
مرضیالطرفین(برد-برد)دستیابند.
••رسالت  -این روزنامه در پاسخ به انتقادهایی
که از مراسم«سالم فرمانده» می شود ،نوشت:
این که گفته میشود چرا مراسم شب شهادت
امام صادق علیه السالم برپا شده ،این مراسم
یــک جشن نیست ،محوریت اش بــا ســرودی
است که نغمههای آن تماما از نوحههای امام
حسین برداشته شده و بسیاری همراه با آن اشک
میریزند.همچنین چون مراسم ویژه بچههای
دههنودی است ،مهم است که با امتحانات آنان
تالقی نداشته و حتما پنج شنبه باشد تا فرصت
مطالعه برای بچهها در روز جمعه فراهم باشد.
••اعتماد  -این روزنامه نوشت :شبهه فوت یا زنده
بودن عبدالباقی(مالک متروپل) بهطور مستقیم
مربوطبهبیاعتبارینهادرسانههایرسمیاست.
همچنانکهیکیازعللبروزاینحادثهدلخراشو
تاسفبارنیزبههمینعاملمربوطمیشود.
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ارفاقمشروطسپاه
به ۱۷کشتیدیگریونان
واکنش ها به توقیف نفتکش های یونانی در
خلیج فارس همچنان ادامه دارد .چرا نیروی
دریایی سپاه این بار  2کشتی را توقیف کرد؟

هادی محمدی – یکی از مهم ترین و بزرگ ترین
پایگاه سری پهپادی ارتــش جمهوری اسالمی
ایرانباعنوان«پایگاهپهپادی،»313روزگذشته
با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل
نیروهای مسلح و امیر سرلشکر موسوی فرمانده
کل ارتش رونمایی شد.در این بازدید که تصاویر و
خبرهای محدودی به دالیل امنیتی از آن منتشر
شده ،سرلشکر باقری از آخرین توانمندی ها در
حــوزه تولید انــواع پهپادهای نظامی ،تهاجمی
و دوربــرد ارتــش بازدید کــرد .به نظر می رسد با
عملیاتیشدناینپایگاهسریکهدرعمقصدها
متری زمین طراحی و ساخته شــده ،جمهوری
اسالمی ایران قدرت اول از نظر توان پهپادی در
منطقهشدهاست.
▪ رونمایی از موشک کــروز ۲۰۰کیلومتری
حیدر

پایگاه پهپادی راهبردی  ۳۱۳ارتش جمهوری
اسالمیایرانباانواعپهپادهایرزمی،شناسایی
وانهدامیایرانی،مسلحبهسامانههایموشکیو
بمبهای بومی و سامانههای جنگ الکترونیک،
یکی از پایگاههای زیرزمینی پهپادی ارتش
است که متناسب با سطح امنیتی مورد نیاز در
مناطق مختلف مرزی توسط ارتش طراحی شده
و گسترش یافتهاند .در این پایگاه ،پرندههای
بــدون سرنشین راهــبــردی ارتــش شامل بیش
از یکصدفروند پهپاد کــمــان ،۲۲کــمــان،۱۲
ابابیل ،۵مهاجر ،۶فطرس و کرار ،مجهز به انواع
مهمات ،بمبها ،موشکهای رهگیر و هوا به
سطح و راکتهای بومی  استقرار یافتهاند.از
جمله مهم ترین نکات این بازدید ،رونمایی از

ارتشسریپهپادها

ارتش برای اولین بار از یکی از پایگاه های سری پهپادی خود در اعماق زمین
رونمایی کرد.سرلشکرباقری گفت :پهپادها جایگاه استثنایی در نبردهای
امروز دارند
موشک کروز ۲۰۰کیلومتری حیدر ،به عنوان
اولینموشککروزایرانیباقابلیتشلیکازپهپاد
بود.اینموشکقابلشلیکازپهپادهایفطرس
و کمان 22ارتش  200 ،کیلومتر برد دارد و در
لحظهاصابتبههدفبهسرعت1000کیلومتربر
ساعتمیرسد.دراینپایگاههمچنینپهپادهای
انهدامی آرش و ضد رادار امید و انواع پهپادهای
رزمی با بمب بالدار باالبان ،موشکهای شفق،
قائم و الماس آماده اجرای هرگونه ماموریت در
مرزها و فراتر از مرزهای جمهوری اسالمی ایران
هستند .مداومت پروازی طوالنی مدت ،ارتفاع
باال ،عمق عملیاتی قابل مالحظه ،قابلیت حمل
انواعتسلیحاتضدهواییوضدسطحینقطهزنو
دورایستا،توانباالیحملسامانههایجمعآوری
اطالعات و جنگ الکترونیک ،بــرخــورداری از
سامانههای خودمراقبتی ،ناوبری و ارتباط امن
از ویژگی های پهپادهای آمــاده عملیات پایگاه
راهبردی ۳۱۳ارتش است .این پهپادهای بومی
و ایرانی با انواع مهمات با کاربردهای مختلف،
ترکیبیازپرندههایطراحیشدهوساختارتشو
وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحباهمکاری
شرکتهای دانــش بنیان اســت کــه در پایگاه
راهبردی ۳۱۳به عنوان یکی از پایگاههای سری
ارتشجمهوریاسالمیایرانمستقرشدهاست.

▪سرلشکر باقری :هیچ وقت تهدید را کوچک
نمیگیریم

ســردار سرلشکر پاسدار محمد باقری ،رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران پس از بازدید از پایگاه پهپادی راهبردی
 313در جمع فرماندهان ارتش و فعاالن عرصه
طراحی و تولید پهپادهای ارتش ،گفت :امروز
برایمنیکروزفوقالعادهارزشمندواستثنایی
است که چنین قــدرت قابل توجهی در حوزه
پهپادیرادرارتشجمهوریاسالمیایرانویکی
ازپایگاههایزیرزمینیوامنعملیاتیپهپاد،آن
همدرسطحراهبردیمشاهدهکردم.ویافزود:
در نبردهای امــروز در عملیاتهای گوناگون
دفاعی ،تهاجمی ،زمینی ،دریایی ،هوایی و
پدافند هوایی و در ابعاد دفــاعــی ،تهاجمی،
انهدامی،شناسایی،مراقبتی،جنگالکترونیک،
حمل محموله و دهها ماموریت دیگر ،پهپادها
روز به روز جایگاه باالتری در میان تجهیزات و
روشهای نبرد پیدا میکنند.وی اضافه کرد:
آن چه در نبردهای سالهای اخیر در قفقاز،
اوکراین و جاهای دیگر میبینیم و قبلتر از آن
در مقابله با تروریستها در سوریه و عراق تجربه
شد و سایر نبردهای دهه اخیر ،بیانگر این است
که جایگاه پهپاد جایگاهی استثنایی و به شدت

آفاتسوپرانقالبیهابرایانقالب

رهبر انقالب به تازگی از رفتار سوپر انقالبی ها انتقاد کردند و درباره اهمیت و لزوم
انقالبی ماندن سخن گفتند.با  3تن از کارشناسان درباره آفات این دسته افراد در
عرصه سیاسی کشور گفت وگو کرده ایم
میرزا رضا توکلی « -بعضی افراد در سال های اول انقالب بسیار پر شور و حرارت و به تعبیری
سوپرانقالبی بودند اما استقامت و طاقت ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر
جمعی مجلس است ».این
بمانند بنابراین مشکلتر از انقالبی بودن ،انقالبی ماندن فردی و
ِ
بخشی از بیانات اخیر رهبر انقالب در دیدار با اهالی  خانه ملت است که به موضوع سوپر انقالبی
ها اشاره می کنند .در این بین اما همان طور که واضح و روشن است ،به نظر می رسد این مهم
صرفا متعلق به یک برهه تاریخی و مختص به دهه های  آغازین انقالب نبوده و همان طور که
رهبری  نیز اشاره کردند آفتی است که در هر زمانی می تواند جریان انقالبی را به شدت تهدید
کند .درواقع ،اشاره رهبر انقالب به سوپرانقالبیها در سخنرانی اخیر از این جهت اهمیت دارد
که رادیکالیسم موجود نزد برخی افراد مدعی انقالبیگری از طرفی از بزرگترین تهدیدهای
سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی و از سوی دیگر ،اداره کشور است .سوپرانقالبیگری
عالوه بر این که جریان انقالب را از واقعیتها ،افکارعمومی ،مصلحت و عقالنیت تهی میکند،
موجب گسستگی جریانی و افتراق سیاسی هم خواهد شد و درنهایت بدنه جریان انقالب را
نحیف خواهد کرد.در گفت و گو با سه کارشناس به ابعاد این موضوع پرداخته ایم:
▪گنجی:کسی که تند میرود باالخره از
نفس می افتد

عبدا ...گنجی  در گفت و
گو با ما ،به بیان ویژگی
هــای ســوپــر انقالبی ها
پرداختهومیگوید«:یکی
از آفات سوپر انقالبی ها و
یاهمان جریان تندرو این
است که توانایی جمع بین مبارزه از سویی و از
ســوی دیگر نهادسازی و دیــوان ســاالری را
نــدارنــد .بــه همین جهت بــه مــبــارزه طــوری
می اندیشند که امکان نداشته باشد کشور را به
سمت دیوان ساالری و عقالنیت سوق داد و بر
مبنای عقالنیت اداره کرد و درو اقع همه مشی
آنها مبارزه است و دراین مبارزه عقالنیت نقش
کمرنگی دارد .این هم البته مبتنی بر یک سنت
الهی است که قرآن هم به آن اشاره داشته و در
این باره فرموده « اعدلوا هو اقرب للتقوی»
کسی که تند میرود باالخره از نفس می افتد و
ممکن است بنشیند و یا ممکن است از ادامه راه
پشیمان شود .ما در تاریخ انقالب هم از این
موارد زیاد داشتیم ،افرادی بودند که هیچکس

جز خودشان را قبول نداشتند و در نهایت
سقوط کردند و از طرف دیگر افرادی که متهم
میشدند به غیر انقالبی  ،بعدا تاریخ نشان داد
موجه ترند ،همانند مرحوم آیت ا...مهدوی
که ّ
کنی که به او اتهام اسالم آمریکایی میزدند و
باالخره تاریخ نشان داد که ایشان استاد اخالق
و تربیت و مصداق «رهرو آن است که آهسته و
پیوسته رود» می باشد ».
▪سوپر انقالبی ها همیشه یک ذره بین برای
عیب یابی دارند

وی در توصیف آفات و ویژگی های این جریان
می افزاید  «:یکی دیگر از ویژگی جریان سوپر
انقالبی ها این است که آدم هایی که به اندیشه
و تفکرشان نزدیک هستند را اندک میبینند و
از این جهت در اقبال مردم ساالری در ردیف
آخر قــرار میگیرند ».گنجی در ادامــه تاکید
میکند  «:از دیگر آسیب های این جریان است
که همیشه یک ذره بین بــرای عیب یابی در
دستشان قرار دارد و هیچگاه مسائل کالن را
نمی بینند .از سوی دیگر در مبارزه با دشمن
بر روش های کالمی تمرکز داشته و با ادبیات

خاص سخن میگویند ،مثال هیچ موقع به این
فکر نمیکنند مبارزه با آمریکا یعنی خدمت به
این مردم که مقام معظم رهبری بار ها فرمودند
و در واقع آن حرارت تند کالم را به عنوان نماد از
خودشان بروز میدهند و در این میان یک شانی
هم قائلند که با خیلی ها صحبت نمیکنند».
▪تحمل نکردن منتقدان از شاخص های
سوپرانقالبی هاست

گنجی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه عالوه بر آسیب به کشور  ،خود آنها هم
از این رفتار هایشان آسیب می بینند ،تحمل
نکردن منتقدان را از دیگر ویژگی های جریان
سوپر انقالبی توصیف کــرده و خاطر نشان
میکند  «:ایــن کنشگری و تندروی جریان
سوپر انقالبی ،باعث میشود که دشمن و یا
حتی غیر دشمن نگاه و منطق آنها را به پای
اسالم و انقالب نوشته و تالش کند که اندیشه
و رفتار آنان را به عنوان منش و روش انقالب و
نظام معرفی کند و اینگونه اقدامات آنان با عث
تخفیف و تقلیل نظام میشود  .این نکته را هم
باید اضافه کنم که باال رفتن سن این طیف
باعث میشود که آن ها خیلی زود دچار تناقض
بشوند و این تناقض یا آن ها را به ورطه واقع
گرایی صرف می کشاند یا از نسبت به گذشته
و عملکرد خود ابراز پشیمانی میکنند و همین
امر باعث میشود که پیوسته تغییر ریل بدهند
و مکرر در مکرر مواضع خود را تغییر بدهند و
همین کافی است که اعتماد عمومی از آنها
سلب شود ».مدیر مسئول همشهری  در ادامه
هزینه تراشی این جریان را از دیگر آسیب های
سوپر انقالبی ها توصیف کرده و می گوید «:
ایــن جریان خلوص گرایی را طــوری تفسیر
میکنند که امکان هم افزایی در آن نباشد و
مجریان انقالبی نتوانند با یک چتر باز خود را
نشان بدهندو همیشه جریان انقالبی دچار
یک تشتت داخلی شده و انــرژی که باید در

در حال رشد اســت .ارتــش با درک دقیق نیاز
نبردهای آینده با استفاده از روشها و تجهیزات
جدید وارد صحنه و عرصه متحول امروز و آینده
شدهاستوخوشبختانهامروزدرعرصهپهپادی
اینتوانمندیرادرارتشدیدیم.رئیسستادکل
نیروهای مسلح با تاکید بر این که ما هیچ وقت
تهدید را کوچک نمیگیریم ،دشمن را خواب
فرض نمیکنیم ،چشمان مان باز است و دایم
هوشیار و مراقب هستیم ،خاطرنشان کرد :خدا
رابابتداشتنچنینفرماندهانالیق،توانمند،
پا در رکاب ولی امر مسلمین و انشاءا ...سرباز
حضرت ولی عصر (عج) شاکرم و امیدوارم روز به
روزابعاددیگرقدرتارتشراببینیم.

توکلی  -پس از توقیف نفتکش ایرانی توسط
یونان و عکسالعمل ایران نسبت به آن با توقیف
دو فروند نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس،
کاربران فضای مجازی با انتشار توئیتهایی به
این موضوع واکنش نشان دادند.این کاربران
یادآور شدند که دوران بزن در رو تمام شده است .
بسیاری نیز توقیف نفتکش های یونان را خفت
خودخواسته برای آمریکا دانستند و با انتشار
پیا مهای طنز ابــراز پشیمانی یونانی ها را به
تصویر کشیدند .به عنوان نمونه صفحه توئیتری
منتسب به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در
این باره نوشت  «:دست درازی به اموال ایران ،
خواهی کشور ثالث! بازی دو
آن هم برای زیاده
ِ
سر باختی بود که یونان شروع کرد اما شیرمردان
سپاه ایران تمام نمودند .ذلت امروز یونان تجربه و
هشدار خوبی برای دیگران است تا عاقبت بازیچه
شیطان بزرگ شدن را از نزدیک ببینند».

▪امــیــرمــوســوی :ارتــقــای تـــوان پــهــپــادی ما
توقفناپذیراست

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ،فرمانده
کل ارتش نیز در حاشیه این بازدید گفت :بزرگ
ترین دستاورد ما این است که به هیچ کجا وابسته
نیستیموهمهآنچیزیراکهبرایدفاعازکشورو
انجامماموریتنیازداریم،خودمانفراهممیکنیم
و به هیچ وجه ارتقای توان رزمی از جمله ارتقای
توان پهپادی توقفپذیر نیست.وی تصریح کرد:
نیاز به تقویت پهپاد دورپــرواز با مداومت پروازی
باال و توان حمل باالی مهمات برای زدن اهداف
راهبردی ،باعث شد ارتقای قابلیت پهپادهای
موجود و تجهیز به انــواع موشکها و بمبها با
بردهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهیم و
باکمکجوانانباانگیزه،متعهدومتخصصمسیر
خوداتکاییراباطراحیوتولیدانبوهپهپادهاادامه
خواهیمداد.
جای درست خود خرج بشود ،صرف هزینه
های حل مشکالت داخلی میشود».
▪سلیمی نمین:تغییر در اولــویــت هــا از
مهم ترین شگردهای سوپر انقالبی هاست

در همین راستا سلیمی
نمین فعال سیاسی  نیز
معتقداستکهازمهمترین
مولفه های جریان سوپر
انقالبی ایــن اســت که در
جای مناسب خود حضور
ندارند  ،در آن جایی که نباید باشند احساس
وظیفهمیکنندوهستندودرجاییکهبایدحضور
پیدا کنند و نقش موثری ایفا کنند ،نیستند و این
گونه هزینه ساز می شوند .سلیمی نمین با بیان
اینکهتغییردراولویتها ازمهمترینشگردهای
اینجریانهایتندرواست،تبیینصحیحمسائل
وتشخیصاولویتهایواقعیکشورومعرفیآن
هابهمردمراپاتکاساسیبهاقداماتاینجریان
اعالممیکند.او همچنینمعتقداستکهجریان
سوپر انقالبی توسط هدایتگران پنهان مدیریت
شــده و پی بــردن به پشت پــرده کنشگری این
جریان ،می تواند در خنثی سازی آسیب های
سوپرانقالبیهاکمکشایانیکند.
▪حقیقتپور:سوپر انقالبیها رفتار حکمت
پایه ندارند

منصور حقیقتپور ،فعال
سیاسی اصولگرا نیز از
جمله تحلیل گرانی است
کهدربارهسوپرانقالبیها
هشدار میدهد  .وی می
گوید « :این گروه چه با داد
زدن و افترا زدن یا هیجان ایجاد کردن دنبال
دیده شدن هستند و رفتار حکمت پایه ندارند».
ایننمایندهپیشینمجلسگفت«:رفتارحکمت
پایه که قبال هم مقام معظم رهبری گفته بودند
رفتاری است که در اندیشه و عمل از استواری و
استقامتخوبیبرخورداراستودرنهایتمنتج
به کار درست میشود ».حقیقتپور تاکید می
کند :برخی پشت تریبون قرار میگیرند و توجه
نــدارنــد کــه همه دنــیــا نطق ایــن هــا را گوش
میدهند .حاضر هستند بــرای دیــده شدن
پردهدریکنند،شعارهایسختوتندونشدنی
بدهند و  ...اینرفتارها جــواب نمیدهد و ما
نیازمندرفتاربرپایهحکمتهستیم.

در این بین اما پای واکنش های طنز هم به ضرب
شستسریعایران بهیونانبازشد.کاربرینوشت«:
امتحانریاضیکالساولابتداییدریونان:سؤال:
۱۹نفتکش داریم ۱ ،نفتکش هم از ایران گرفتیم،
حاال چند نفتکش داریــم؟ جــواب۱۸ :نفتکش!»
نکتهجالبماجرااینجاستکهسپاهپاسدارانیک
ارفاقمشروطبهدیگرنفتکشهاییونانیدادهوبنا
بهشنیدههاازیکمنبعآگاههنوز۱۷کشتییونانی
دیگر در خلیج فــارس حضور دارنــد که در صورت
ادامــه شیطنتها توسط یونان احتمال توقیف آن
ها توسط سپاه وجود دارد .یونان باید هرچه زودتر
اقدامات جبرانی در قبال نفتکش حامل نفت ایران
را اجرا کند .اشتباه محاسباتی یونان در دست کم
گرفتن کشورمان و درس عبرت نگرفتن از بریتانیا
و کره جنوبی ،باعث شد رسانه های داخلی یونان
نیز به این اقدام نسنجیده آتن اعتراض کنند و حتی
دکتر«کلیانتیس کریاکیدیس» تحلیل گر مشهور
یونانیدرگفتوگویاخیرخودباشبکهاسکاینیوز
پسازاینکهنتوانستازسواالتچالشیمجریاین
رسانهفرارکند،اعترافکرد«:بلهیوناناشتباهکردو
نبایدنفتایرانرابهآمریکاتحویلمیداد!»همزمان
جهان نیوز نوشت:یک سوال مهم این است که چرا
اینبارنیرویدریاییسپاه 2نفتکشراتوقیفکرده
است .در وهله اول این طور به نظر میرسد که شاید
ایران معادل ارزش نفتکش یا محموله نفتی توقیف
شده خود ،عمل کرده و  2کشتی یونانی و محموله
نفتی آن ها را توقیف کرده است.اما این در حالی
است که هر 2کشتی توقیفشده یونانی در مجموع
ظرفیتی معادل  1/8میلیون بشکه نفت یا دیگر
فراوردههاینفتیدارندکهدرصورتبارگیریکامل،
اکنون این مقدار از محصول در اختیار ایران است.
بنابراین اگر میزان ارزش نفتکش ها و محموله های
آن بیشتر از میزان نفت توقیف شده و نفتکش ایرانی
باشد ،در آن صورت یک پیام راهبردی جالب نیز در
توقیفدونفتکشیونانینهفتهاست.پیامراهبردی
کهمیگویدایرانازاینپسکشورهایخطاکاررادو
یا چند برابر معمول تنبیه خواهد کرد .اگر این گزاره
درست باشد ،نیروی دریایی سپاه در حال ترسیم
معادله جدیدی از بازدارندگی بــرای کشورهایی
استکهقصدطمعبهمحمولههاینفتیایراندارند.

