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مقدمه

چندین روز گذشته نیروی دریایی انگلستان، یک نفت کش حامل حدود دو میلیون بشکه 

نفت ایران را در محدوده آب های اختالفی میان بریتانیا و اسپانیا در منطقه جبل الطارق توقیف 

کرد. این اقدام انگلستان با توجه به رویکرد خصومت   ورزانه ایاالت متحده آمریکا علیه ایران و 

انفجار نفت کش ها در خلیج فارس و دریای عمان از ضریب اهمیت باالیی برخوردار می شود و 

به  نوعی می توان از آن به عنوان رویارویی انگلستان با ایران به نمایندگی از غرب یاد کرد. از 

این رو با توجه به نیاز مبرم ایران برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا، الزم است تا جمهوری 

اسالمی ایران ضمن اینکه اقدامات الزم را برای آزادی نفت کش انجام می دهد، الزاماتی را نیز برای 

جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی از سوی انگلستان و دیگر کشورها، مورد توجه قرار داده و با 

پاسخی محکم مواجه سازد. در این یادداشت پژوهشی ضمن بررسی اقدامات الزم جهت آزادسازی 

نفت کش، الزامات ناظر بر آینده پیش روی ایران نیز موردمطالعه قرار خواهند گرفت.

محلی  دولت  است.  انگلستان  ذیل حاکمیت  اما  اسپانیا  در جنوب  منطقه ای  جبل   الطارق 

جبل الطارق ادعا کرده است شواهد مستدلی در دست دارد که این نفت   کش حامل محموله ای 

به مقصد پاالیشگاه بانیاس  در سوریه بوده است. سوریه تحت تحریم اتحادیه اروپا است و این 

توقیف به بهانه همین تحریم ها انجام شده است.

با این حال دولت انگلیس که امور مربوط به سیاست خارجی و دفاعی جبل   الطارق را بر 

عهده دارد و نه دولت محلی جبل   الطارق، هیچ توضیحی درباره مستندات این ادعا را ندادند. سایت 

مشهور تانکر اعالم کرد، این سوپر تانکر ایرانی حامل نفت کوره بوده است و نفت خام حمل 

نمی کرده، با این حال به نظر می رسد، مقامات انگلیسی تالش می کنند، در بازجویی از خدمه هندی 
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این نفتکش، شواهدی برای تعیین مقصد آن ایجاد کند .

دولت بریتانیا ادعا می کند نفتکش ایرانی با دور زدن قاره آفریقا، مقادیر زیادی از نفت 

ایران را به مقصد سوریه حمل می کرد و از آنجا که سوریه از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم های اتحادیه 

اروپاست، نفتکش گریس ۱ این تحریم ها را نقض کرد و توقیف شد. اما مقامات اسپانیا، ایران و 

حتی روسیه اظهاراتی بیان کردند که روایت بریتانیا را زیر سوال می برد. امری که ماجرای نفتکش 

جبل   الطارق را مبهم کرده است.

اسپانیا، که با بریتانیا بر سر تنگه جبل الطارق اختالف مرزی دارد، به سرعت به اقدام 

بریتانیا علیه ایران واکنش نشان داد. اسپانیا و بریتانیا هر دو ادعا می کنند تنگه جبل   الطارق متعلق 

به خودشان است، اما در حال حاضر، این تنگه تحت کنترل بریتانیاست. از این رو، وقتی بریتانیا 

نفت   کش ایرانی را توقیف کرد، اسپانیا ابراز نگرانی کرد.

سوای اختالفات ارضی بریتانیا بر سر جبل   الطارق، که در ماجرای نفت   کش دوباره مطرح 

شده، اهداف اقدام بریتانیا علیه ایران قابل توجه است. طبق روایت رسمی بریتانیا، تنها دلیل توقیف 

گریس ۱، نقض تحریم های سوریه است . اما اظهارات مقامات ایران، اسپانیا و روسیه نشان می دهد 

که ممکن است دالیل دیگری نیز وجود داشته باشند.

این موضع گیری ها ماجرای جبل   الطارق را مبهم تر کرده است. اگر مقصد نفت   کش ایرانی 

سوریه نبود، چرا بریتانیا اقدام به توقیف آن کرد؟ آیا بریتانیا تصمیم گرفته است با تحریم های 

نفتی آمریکا علیه ایران همراهی کند؟ آیا توقیف نفتکش با مواضع بریتانیا درباره توافق هسته ای 

ارتباط دارد؟
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واقعیت آن است که اگر چه لندن مدعی شده است که توقیف این نفتکش با استناد به 

تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه انجام گرفته، دولت اسپانیا در بیانیه ای اعالم کرد که لندن 

این کار را به درخواست واشنگتن انجام داده است . گاردین هم این روایت را تایید کرده و نوشته 

است: »وزارت خارجه انگلیس در چند روز گذشته با یک معضل روبرو شده بود و می دانست که 

اگر آنطور که ایاالت متحده درخواست کرده، این کشتی را توقیف کند، تهران را که شدیداً به 

دنبال صادرات نفت است، عمیقًا خشمگین می کند .«

بر اساس اطالعات به دست آمده از سایت های بین   المللی این کشتی در آب   های آزاد 

بین   المللی به سر می   برده و به صورت مشخص از مسیر تردد معمول سوپرتانکرهای کل جهان 

عبور می کرده است. نکته قابل تأمل آنجاست که این کشتی به دلیل اینکه یک سوپر تانکر بزرگ 

بوده، نمی توانسته از کانال سوئز عبور کند و این مسیر برای سوپرتانکرها که باالی ۲ میلیون بشکه 

یا فرآورده نفتی حمل می کنند، قابل تردد نیست .

حقوق بین   الملل دریاها چه می   گوید؟

طبق اسناد و منابع موجود، »حقوق بین   الملل دریاها« که به »قانون اساسی دریاها« نیز 

معروف است، در سال ۱۹8۲ و برای جایگزینی با کنوانسیون ۱۹58 ژنو به تصویب رسیده و تا 

فوریه ۲۰۰۹ بیش از ۱57 کشور به آن پیوسته اند. حقوق دریاها شامل قواعدی است که دولت ها 

و مؤسسات بین المللی خود، راجع به امور دریایی، بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق 

دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در 

امور دریایی است .
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معاهده ۱۹58 ژنو، تنگه   های بین   المللی را تقریبًا در حکم دریای سرزمینی دانسته و البته 

صالحیت   های محدودی را برای کشور ساحلی مربوط به تنگه قائل شده است. کنوانسیون ملل 

متحد در مورد حقوق دریاها ۱۹8۲)مونتگوبی، جامائیکا( هم  تنگه   ها را به قواعد دریای آزاد 

نزدیک   تر کرده و صالحیت   های کشورهای ساحلی مربوطه را بسیار محدودتر تعریف نموده است.

عهد نامه ۱۹58 نیز حق عبور بی   ضرر را که می   توان آن را قاعده   ای عرفی نیز محسوب 

کرد، به رسمیت شناخته است و عهدنامه حقوق دریاها ۱۹8۲ نیز حق عبور ترانزیت را مطرح 

کرده و چنین تفکیکی را بیان کرده است: اگر تنگه دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را 

به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، مشمول قاعده عبور ترانزیت می-شود و 

اگر دریای سرزمینی یک کشور را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، شامل  

قاعده عبور بی   ضرر می   شود. البته استثناهایی هم در این موضوع وجود دارد که قطعًا شامل تنگه 

جبل الطارق نمی   شود اما معاهده ۱۹58 ژنو در هر صورت تنگه را تابع قاعده عبور بی   ضرر می   داند .

مفاد عبور بی ضرر چیست؟ مفاد عبور بی ضرر در معاهده حقوق دریاها ۱۹8۲ جامائیکا 

مواد ۱7 تا ۳۳ توضیح داده شده که چکیده آن عبور سریع و بدون توقف و بدون انجام دادن یک 

سری اعمال خالف منافع کشور ساحلی است و در توضیح فعالیت   هایی که مخل عبور بی   ضرر 

است، در ماده ۱۹ به طور کامل شرح داده شده است.

این موارد عبارتند از:

هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقالل سیاسی کشور یا 

اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین   الملل و منشور ملل متحد باشد.

هرگونه تمرینات نظامی دریایی و بکارگیری هر نوع تسلیحات.
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هرنوع اقدام به جمع   آوری اطالعاتی که به زیان امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.

هرگونه تبلیغات که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.

پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلی   کپتر و سایر ادوات نظامی روی شناورها.

بارگیری یا تخلیه هر نوع پول، کاال یا افراد بر خالف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، 

بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی.

ایجاد هرگونه آلودگی عمدی و تخلف از مقررات محیط زیست دریایی.

هر نوع فعالیت ماهی   گیری.

انجام هرگونه فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی دریایی.

ایجاد هرگونه اختالل در سیستم های ارتباطی یا سایر تأسیسات کشور.

انجام هر نوع فعالیت دیگری که به طور مستقیم با عبور کشتی ربط نداشته باشد.

اما از لحاظ حقوقی تنگه   های بین   المللی به دو کلی تقسیم می   شوند؛ برخی دارای نظام خاص 

می   باشند و قبل از تصویب معاهدات )۱۹58 ژنو و ۱۹8۲ حقوق دریاها( معاهده   ای درمورد آنها 

تصویب شده است لذا تابع قوانین خاصی بوده و قوانین اختصاصی در مورد آن وجود دارد. مثل 

تنگه جبل   الطارق؛ برخی دیگر دارای نظام عمومی بوده و تابع عرف بین-المللی و دو معاهده ۱۹58 

و ۱۹8۲ می   باشند. مثل تنگه هرمز
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تنگه جبل   الطارق از نوع اول می   باشد و مبتنی بر بند ج ماده ۳5 کنوانسیون ۱۹8۲ حقوق 

دریاها از شمول این کنوانسیون و قواعد عبور ترانزیت خارج است و تابع معاهده خاص خود 

می   باشد که ۱8 آوریل ۱۹۰۴ بین انگلیس و فرانسه بسته شده و سپس اسپانیا نیز به آن ملحق شده 

است و بعد از مدتی مراکش هم به آن پیوسته و الزام اجرایی قوی برای آن وجود دارد.

در این این معاهده خاص )۱۹۰۴( عبور و مرور کشتی   ها از تنگه، آزاد دانسته شده است. 

از عبارت »کشتی   رانی آزاد« و »عبور آزاد« در این معاهده می   توان چنین استفاده کرد که یا با 

معاهدات ۱۹8۲ و ۱۹58 هم   راستا است و یا واژه   هایی است که اجمالی بوده و نیازمند توضیح بیشتر 

می باشند و معاهده ۱۹۰۴ تفصیل آن نیامده است. بر این اساس باالجبار باید بنا به معاهدات ۱۹8۲ 

و ۱۹58 تفسیر صورت گیرد که در این صورت تحلیل بر اساس معاهدات ۱۹8۲ و ۱۹58 انجام 

می   شود. قاعده عرف نیز چنین است که هر جا در مورد قواعد حقوقی عبور از تنگه   ای اختالف 

و نقصی باشد، حداقل نظام عبور بی   ضرر برای آن تنگه قابل اعمال است. لذا نظام حقوقی تنگه 

جبل   الطارق از نوع نظام   های خاص می   باشد ولی قابل تفسیر به دو نظام کلی عبور ترانزیت یا حداقل 

نظام عبور بی   ضرر می   باشد .

الزامات و اقتضائات

آنچه که به نظر می   رسد جمهوری اسالمی ایران در برهه کنونی حساس و پیچیده بازی   های 

اتخاذ سیاست   ها و تصمیمات  نیازمند  بازیگران منطقه   ای و فرامنطقه   ای در مقابل خود،  سیاسی 

هوشمندانه و در عین حال عزتمندانه برای دفاع از کیان جمهوری   اسالمی در مقابل دشمنان است لذا 

با توجه به وضعیت توصیف شده در خصوص توقیف نفت   کش ج.ا.ایران توسط بریتانیا، الزامات 
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پیش رو برای دستگاه سیاست خارجی ایران بدین شرح قابل اجرا است:

اگر تنگه جبل   الطارق را جزو معاهده ۱۹8۲ بدانیم، شامل حق عبور ترانزیت بوده و تحت 

هیچ عنوانی توقیف کشتی حامل نقت ایران، قانونی نمی   باشد. حتی اگر این عبور احتمال خطر 

امنیتی علیه کشور ساحلی داشته باشد.

     حال اگر طبق حقوق بین   الملل دریاها عبور از تنگه جبل   الطارق را شامل عبور بی   ضرر 

هم بدانیم انگلیس حقی برای منع عبور نداشته است. چرا که عمل کشتی ایرانی مشمول هیچ کدام 

از یازده عمل  خالف ضرر کشور ساحلی نمی   باشد و اگر طبق ادعای دولت اسپانیا، کشتی حامل 

نفت ایران از آب   های جبل الطارق عبور کرده و در آب   های سرزمینی اسپانیا بوده، در این صورت 

اساسًا عمل انگلیس غیرقانونی بوده و حقی برای توقیف نداشته است.

     بر همین اساس و با استناد بر کنوانسیون حقوق بین   الملل دریاها ج.ا. ایران می تواند از 

طریق مجامع بین   الملل مدعی باشد؛ از جمله آن    که به شورای امنیت سازمان ملل   متحد رجوع نموده 

و علیه انگلیس شکایت کند. حتی کشورهایی که در این محموله نفتی ذی   نفع هستند هم می توانند 

شکایت کنند.

    همچنین بر اساس ماده ۳۰ »طرح مسئولیت بین   المللی دولت ها « که در مجمع عمومی به 

تصویب رسید و اذعان دارد که »کشور مسؤول دربرابر عمل متخلفانۀ بین المللی،تعهد دارد: الف: 

اگر عمل ]مزبور[ ادامه دارد، آن را متوقف کند؛ ب: اگر کیفیات، چنین اقتضا کند، اطمینان   های 

مناسب و تضمین   های عدم تکرار را پیشنهاد کند«، باید سریعًا این عمل غیرقانونی انگلیس متوقف 

و نفت   کش ایرانی آزاد شده و به حرکت خود ادامه دهد. همچنین بر اساس ماده ۳5 طرح مسئولیت 

، اعاده وضع باید به حالت سابق بازگشته و به دلیل تأخیر انتقال محموله نفتی خسارت های مالی به 
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ایران وارد شده و باید این وضع را به حالت سابق برگردانند و نیز بر اساس ماده ۳7 طرح مسئولیت  

دولت بریتانیا باید رسمًا از ایران عذرخواهی نموده و همچنین براساس ماده ۳6 نیز باید پرداخت 

انجام شود، چه کشورهای مبدأ و چه کشور  ایران و کشورهای مربوطه  به  خسارت های الزم 

مقصد به دلیل تأخیر چند روزه که صورت گرفته است که با توجه به آخرین خبرها که دولت 

خودگردان جبل الطارق هم دو هفته دیگر توقف نفت   کش ایرانی را تمدید کرده است بنابراین 

باید خسارت ها به ایران و کشورهای ذی   نفع پرداخت شود. حتی خسارت های معنوی که به خاطر 

حضور تفنگداران انگلیسی در نفت   کش ایران اتفاق افتاد باید به ایران پرداخت شود؛ ضمن آنکه 

بر اساس ماده ۳۰ طرح مسئولیت ،

دولت انگلیس تضمین و اطمینان کافی به عدم تکرار چنین کاری را به ایران بدهد؛ این 

قواعد بین   الملل ثبت و ضبط شده است .

سناریوی دوم در این موضوع این است که اگر سازمان ملل کوتاهی کرد و اقدامات الزم 

را در خصوص اعاده حق قانونی ج.ا.ایران انجام نداد، رفتار ایران در خصوص پاسخ به اقدامات 

خصمانه دولت انگلیس چگونه خواهد بود؟ باید گفت که اگر سازمان ملل کوتاهی کند و یا 

درخواست خود را مطرح اما دولت بریتانیا آن را انجام ندهد تنها کاری که جمهوری اسالمی ایران 

می تواند براساس ماده ۴۹ طرح مسئولیت های بین   المللی دولت ها انجام دهیم، »اقدام متقابل« است. 

در این صورت، اقدام متقابل ایران برای کشتی هایی که نفت انگلیس را به سمت خارج از تنگه 

هرمز حمل می کنند جایز است. همچنان که رهبرمعظم انقالب در دیدار با ائمه جمعه کشور اعالم 

نمودند که آنها که خباثتشان برای همه آشکار است؛ ِکشتی ما را با راهزنی دریایی ربوده اند اما 

سعی می   کنند به آن شکل قانونی بدهند. البته »عناصر مؤمن« در جمهوری اسالمی این کارها را 

بی جواب نمی   گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند داد و نیز سرلشگر باقری-رئیس 
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ستاد کل نیروهای مسلح- بعد از وقوع این عمل غیرقانونی توسط نیروهای نظامی انگلیس ضمن 

اشاره به “آمادگی” نیروهای مسلح جمهوری اسالمی برای مقابله با “اقدام خصمانه دشمن”، اذعان 

کرده بود که توقیف نفت   کش حامل سوخت ایران توسط بریتانیا “بدون پاسخ نخواهد ماند “.

لذا باید گفت که براساس مواد ۴۹ تا 5۳ طرح مسئولیت می توان »اقدام متقابل« را انجام 

داد. اقدام متقابل یعنی اقداماتی که دولت زیان دیده علیه دولت متخلف به منظور وادار کردن 

دولت متخلف به انجام تعهدات بین   المللی خود، انجام می دهد .

باید تاکید نمود که ج.ا.ایران هیچ   وقت و در هیچ تاریخی آغازکننده جنگ و یا آغازگر 

توقیف کشتی ها نبوده است، اما در این مورد به دلیل حفظ منافع ملی و عدم تمکین دولت انگلیس 

متقابل روی  اقدام  به  بین   الملل  تجاری و حقوقی  نظم  ایجاد  برای  است  نیاز  بین   الملل  قواعد  به 

بیاورد تا انگلیس روی ریل خود قرار گیرد و براساس قواعد بین   الملل عمل کند. لذا مشخص 

است اگر ج.ا.ایران در این خصوص ضعیف یا منفعالنه عمل کند ممکن است شاهد تکرار چنین 

دست   اندازی   هایی به منافع اقتصادی و یا حتی سیاسی برای خود باشد؛ لذا مهم   ترین راهبرد جمهوری 

اسالمی ایران در این خصوص باید برخورد با “اقتدار” و “عزتمندانه” باشد.

اما سناریوی سوم در خصوص اینکه اقدامات ایران در سطح نظامی برای جلوگیری از 

توقیف نفت   کش   های ایرانی چگونه باشد؟ باید اذعان نمود که غرب آسیا بدلیل شرایط منحصر به 

فرد راهبردی ـ امنیتی، اقتصادی و اعتقادی خود از گذشته دور مستمراً پرتنش بوده است لذا در 

شرایط ویژه کنونی با شدت منازعات بین کشورهای منطقه لزوم گسترش بازدارندگی از طریق 

مجهز شدن به تسلیحات پیشرفته نظامی )در عرصه دریا( توسط کشورهای منطقه دنبال می   شود. 

لذا برای ایران که منافع و اقتصاد و امنیت آن با دریا گره خورده است برخورداری از قدرت و 
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سیادت دریایی یکی از اولویت   های کلیدی محسوب می   گردد .

مجاورت با اقیانوس هند و دریای سرخ و دریای مدیترانه که به واسطه اهمیت و خصوصیات 

آن عرصه حضور نیروی دریایی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای شده، برخورداری از نفت 

به عنوان اصلی ترین منبع انرژی و ماده اولیه تولید بسیاری از محصوالت کلیدی و راهبردی جهان، 

نیاز کشورهای صنعتی جهان به منابع انرژی و وجود رقابت اقتصادی سیاست زده و از همه مهم   تر 

قرارگرفتن خطوط مواصالتی راهبردی کشور در آب های خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، 

دریای سرخ و دریای مدیترانه و تنگه های راهبردی »هرمز«، »ماالکا«، »باب المندب«، »کانال 

سوئز« و »جبل   الطارق«، همگی لزوم برخورداری جمهوری اسالمی از نیروی دریایی راهبردی 

به  منظور ایجاد امنیت ملی در عرصه آن پهنه   های آبی برای دستیابی به اهداف ملی و تحقق سند 

چشم انداز در افق ۱۴۰۴ را تأیید می کند. برخورداری از نیروی دریایی راهبردی، در کنار ناوگان 

تجاری کارآمد و علوم و زیرساخت های دریایی روزآمد، ضمن کامل کردن مثلث قدرت دریایی 

کشور، منجر به افزایش امنیت ملی شده و دستیابی به اهداف ملی را میسر می کند .

مثلث طالیی  بر  دریایی کشور(  سیادت  ایران)یعنی  دریایی  قدرت  مثلث طالیی  تأثیر 

حمل ونقل دریایی و اقتصاد جهانی که در منطقه اقیانوس هند شکل گرفته، به معنی ایجاد امنیت 

و آزادی دریانوردی برای ناوگان تجاری جمهوری اسالمی در منطقه شمال اقیانوس هند و حفظ 

منابع و صیانت از منافع راهبردی کشور در این منطقه خواهد بود. همچنین سیادت دریایی کشور 

بر محیط پیرامونی آبی ج.ا.ایران می تواند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری بر اقتصاد و سیاست 

جهانی باشد. کسب و حفظ سیادت دریایی و صیانت از منافع راهبردی کشور در مجموعه آب   های 

مجاور )اقیانوس هند، آرام و اطلس( مستلزم برخورداری از نیروی دریایی مقتدر و توانا به  منظور 

حضور اثربخش و مداوم در این آب   هاست؛ جایی که استکبار جهانی منافع راهبردی خود را در 
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آن جست وجو می کند؛ این میسر نیست مگر با رویکرد ملی به »توسعه دریا محور« و »استقرار 

نیروی دریایی قدرتمند در منطقه« .

لذا نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران، به منظور برخورد با چالش   های 

جهانی قرن بیست و یکم در شمال اقیانوس هند، دریای عمان، منطقه انحصاری اقتصادی ایران در 

شمال غربی اقیانوس هند و نیز مناطق راهبردی پیرامونی آنها و به طور کلی برای دفاع از منافع 

ملی کشور در حوزه مسئولیت، بایستی الزامات و ویژگی    های یک نیروی دریایی کامل را در خود 

بوجود آورد. همچنین نیروی دریایی راهبردی ارتش جهوری اسالمی ایران بایستی با برقراری 

تعامالت همه جانبه در ابعاد آموزشی و عملیاتی، همکاری و اجرای عملیات   های متنوع دریایی با 

سایر کشورها در زمینه بر قراری امنیت دریایی را همواره در دستور کار خود داشته باشد. برای 

نیل به مشخصه های یک نیروی دریایی کامل با قابلیت عملکرد در ابعاد جهانی توجه به مؤلفه    های 

ذیل از اهمیت بسزائی برخوردار است:

۱( پرسنل رزمی کارآزموده و کیفی نیروی دریایی )ملوانان، کارکنان(

۲( تغییرات و پیشرفت    های فناوری )آزمایش، آموزش و انواع رزمایش   ها(

مسئله مهمی را که هرگز نباید آن را فراموش نماییم، آن است که نیروی انسانی با ارزش ترین 

و اساسی ترین عنصر ایجاد یک نیروی دریایی راهبردی در قرن بیست ویکم می باشد. از این رو 

نیروی دریایی باید به گونه ای اقدام نماید که در قرن بیست ویکم، زمان چالش های بین المللی، عصر 

انفجار تکنولوژی و اطالعات، بتوانیم با جذب بهترین جوانان این کشور، فرماندهان صحنه های 

پیچیده جنگ های دریایی قرن بیست ویکم را آماده نماییم .
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نتیجه گیری

اقدام بریتانیا در توقیف نفت   کش حامل نفت ایران در جبل   الطارق، اقدامی کاماًل سیاسی 

و امنیتی، همسو با تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران می باشد. انگلیس نگاهی دو سویه به این 

اقدام دارد. از یک سو به دنبال گروکشی سیاسی در مذاکرات مستقیم با ایران در موضوع برجام و 

جلوگیری از تداوم سیاست کاهش تعهدات برجامی ایران است. در گام دوم نیز انگلیس همراهی 

و همگرایی سیاسی و امنیتی خود با ایاالت متحده آمریکا را در بستر تقابل احتمالی با ایران عملی 

نموده است.

از سویی دیگر، این اقدام می تواند تغییرات اساسی در معادالت منطقه ای و بین   المللی ایران 

در موضوع برجام و کاهش تعهدات، تحریم ها و روش های دور زدن آن و در نهایت چگونگی 

فراهم نمودن بستر های تقابل احتمالی با آمریکا و ائتالف غربی- عربی- عبری او در خلیج فارس، 

از نیرو های محور  اقیانوس هند و دریای سرخ و دریای مدیترانه )با بهره   گیری  دریای عمان، 

مقاومت( داشته باشد. در بعد حقوقی موضوع، امکان طرح دعوا و بسترسازی حقوقی انجام اقدامات 

تقابلی سخت وجود دارد.

سخن آخر اینکه استفاده از قابلیت های ژئوپلیتیکی، نیروی انسانی، قابلیت های تجهیزاتی 

نیروی دریایی ایران زمینه ساز بازدارندگی در مقابل دیگر قدرت ها در منطقه، مانع تعرض به منافع 

و قلمرو سرزمینی کشور خواهند شد. تقویت نیروی دریایی از طریق توسعه فناوری های دریاپایه 

در حوزه فرماندهی، کنترل و الکترونیک از یک طرف و برخورد هوشمندانه با تحوالت منطقه 

با رویکرد بازدارنده، تأثیرگذار و به دور از تنش زایی، نقش مسئولیت پذیری نیروی دریایی را 

برای تأثیرگذاری بر حوادث آینده تعیین می   نماید، ضمن اینکه ایران برای برخورد با تهدیدات 
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دریایی منطقه باید قابلیت واپایش هوشمند منطقه و تنگه هرمز را به صورت مستمر و به هنگام دنبال 

نماید. برای این اقدام باید توسعه هواپیماهای بدون سرنشین، قایق های پرنده و شناورهای سطحی 

و زیرسطحی را تقویت نماید.
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