
31

دوشنبه

1398
تیر

تاریخ 

2

سال 
بیست وپنجم

2567
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

    

 

 
  

 
 

 

   
 

 

    
 

 
  

 
 

  
  

 

 

 

 5873 - 8002

0101455837001071 - 32344771
071 - 32344772

071 - 42229246

ISSN : 5873 - 8002

شماره

صفحه

روزنامه

زور  دنیای  امروز،  دنیای  متأسفانه 
انگلستان،  است.  شده  قلدری  و 
واهی  بهانه  به  را  ایران  نفت کش 
توافقنامه  ترامپ  می کند،  توقیف 
می کند،  لغو  را  برجام  بین المللی 
و  نظامی  مختلف  گروه های 
جوالنگاه  را  سوریه  شبه نظامی، 
قدرت نمایی خود می کنند، عربستان 
به  را  مردم  و  می کند  حمله  یمن  به 
اگر  و...  می کشاند  خون  و  خاک 
این تجاوزات و اعمال خالف قوانین 
بین المللی در 200 – 300 سال پیش 
رخ می داد تا اندازه ای قابل انتظار بود 
دمکراسی،  ادعای  هیچ کدام  چراکه 
حقوق بشر، حاکمیت قوانین و... را 
جهانی  جامعه  که  امروز  اما  نداشتند 
نویی  طرح  که  است  گرفته  تصمیم 
و  کهن  استعمار  به جای  و  دراندازد 
دمکراسی  و  قانون  و  علم  به  نظامی 
بین المللی  نهادهای  و  بشر  حقوق  و 
این  تابع  همه  و  بگذارد  احترام 
چرا  باشند،  جهانی  ارزش های 
گرفته  نادیده  همه چیز  به یک باره 
قلدری«  و  »زور  دوباره  و  می شود 
حرف اول را در جهان می زند؟ تحت 
حمایت  به  نمی خواهیم  عنوان  هیچ 

از  متعصبانه  مخالفت  یا  کورکورانه 
بپردازیم  کشور  آن  و  کشور  این 
موالنا  قول  به  می خواهیم  بلکه 
بگوییم: »خون به خون شستن محال 
اشتباه،  روش  با  نباید  محال«  آمد 

اشتباه طرف مقابل را یادآور شد.
امروز اگر کشوری قانون گریز است، 
حرکت های  است،  تروریست پرور 
ضد جهانی دارد، تجاوزگر است و...
دادگاه های  با  باید  فقط  و  فقط 
صلح آمیز،  روش های  و  بین المللی 
محکوم شود و این روش باید این قدر 
کوچک  کشور  یک  که  بیفتد  جا 
شکایت  ابرقدرت  یک  از  بتواند 
ببیند  را  عادالنه  رأی  نتیجه  و  کند 
و همچنین یک کشور ابرقدرت نیز 
برای خود سبک و کوچک نبیند که 
علیه کشورهای کوچک به شکایت 
دنیا  به هرحال  بیاورد.  روی  قانونی 
زنگی  یا  باشد  روم  رومی  یا  باید 
به  یا  اختالفات  حل  برای  زنگ؛ 
»خشونت زمان قدیم« متوسل شود یا 
به »قانون مداری عصر مدرن« و هیچ 
استثنایی برای هیچ کشوری در این 
راستا قائل نباشد تا آرامش جایگزین 

تنش شود.

به  خود  اظهارات  در  نژاد  بعیدی 
میان  اختالفات  سطح  رفتن  باال 
توقیف  پی  در  لندن  و  تهران 
نفت  حامل  نفتکش  غیرقانونی 
دارد  اشاره  انگلیس  توسط  ایران 
که بیش از دو هفته پیش در تنگه 

جبل الطارق اتفاق افتاد.
هشدار  لندن  در  کشورمان  سفیر 
داد: دولت انگلیس باید نیروهای 
خواهان  که  را  داخلی  سیاسی 
تشدید تنش میان ایران و انگلیس 

هستند، بازدارد.
جمهور  سفیر  بعیدی نژاد  حمید 
در  انگلیس  در  ایران  اسالمی 
توئیتر  در  خود  کاربری  حساب 
نوشت: دولت انگلیس باید مانع از 
که  شود  داخلی  سیاسی  نیروهای 
خواهان افزایش تنش کنونی میان 
ایران و انگلیس به فراتر از مسئله 

کشتی ها هستند.

در  به ویژه  این،  داد:  ادامه  وی 
منطقه  کنونی  حساس  شرایط 
خواهد  غیرعقالنی  و  خطرناک 
است  قوی  ایران  بااین حال،  بود. 
و برای سناریوهای مختلف آماده 

خواهد بود.
به  خود  اظهارات  در  نژاد  بعیدی 
میان  اختالفات  سطح  رفتن  باال 
توقیف  پی  در  لندن  و  تهران 
نفت  حامل  نفتکش  غیرقانونی 
دارد  اشاره  انگلیس  توسط  ایران 

که بیش از دو هفته پیش در تنگه 
جبل الطارق اتفاق افتاد.

نیز  پاسداران  نیروی دریایی سپاه 
نفتکش  یک  جمعه  روز  عصر 
تنگه  از  عبور  هنگام  را  انگلیسی 
هرمز توقیف و اعالم کرد که این 
کشتی را به علت رعایت نکردن 
بین المللی  مقررات  و  قوانین 
درخواست  به  بنا  و  دریایی 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
کرده  توقیف  هرمزگان   استان 

است.
در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
کشورهای  برخی  انتقاد  به  پاسخ 
توقیف  دلیل  به  ایران  از  غربی 
کرد  تأکید  ایمپرو  استنا  کشتی 
توقیف  در  انگلیس  اقدام  که 
کاماًل  ایران  نفت  حامل  نفتکش 
است  دریایی  دزدی  و  غیرقانونی 
اما اقدام ایران، در راستای اجرای 

بوده  کشتیرانی  بین المللی  قوانین 
است.

اعالم  یک شنبه  روز  رویترز 
انگلیس  دارد  احتمال  که  کرد 
نفت کش  توقیف  به  واکنش  در 
اقداماتی  ایران،  این کشور توسط 
ازجمله مسدود کردن دارایی های 

ایران انجام بدهد.
وزرای  گزارش  این  اساس  بر 
انگلیسی در پی توقیف نفت کش 
برنامه  ایران  سوی  از  کشور  این 
دارند تا ایران را مورد تحریم قرار 

دهند.
رویترز در ادامه افزود که جرمی 
هانت، وزیر امور خارجه انگلیس، 
پاسخ  در  یک شنبه  روز  احتمااًل 
انگلیسی،  نفت کش  توقیف  به 
اقتصادی  و  دیپلماتیک  تدابیری 
ازجمله مسدود کردن دارایی های 

ایران را اعالم می کند.

خارج  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
از بندر جده  ایرانی  شدن نفتکش 
بازار  اینکه  بابیان  و  داد  خبر 
مسکن دچار وادادگی شده است، 
از ۲۸ سال صاحبخانه  بعد  گفت: 

شدم.
در  اسالمی  محمد  رویداد۲۴: 
با  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
پیگیری های ویژه سازمان بنادر و 
شده  توقیف  نفتکش  دریانوردی، 
ایران در عربستان رفع توقیف شد 
و این نفتکش از بندر جده خارج 

شد.
وی افزود: با توجه به اینکه موتور 

به وسیله  ازکارافتاده،  نفتکش  این 
یدک کش در حال انتقال به سمت 

ایران است.
وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه 
تعمیرات  نفتکش  ملی  شرکت 

داد،  خواهد  انجام  را  نفتکش  این 
برای  مزاحمت  ایجاد  گفت: 
ایرانی  هواپیماهای  و  کشتی ها 
از  که  نیست  جدیدی  موضوع 

سوی آمریکایی ها انجام می شود.
با  همواره  کرد:  تأکید  اسالمی 
اما  بوده ایم،  مواجه  موارد  این 
مهارت های  ایرانی  شرکت های 
این  و  کرده اند  کسب  را  الزم 
نمی تواند  مزاحمت ها  قبیل 
ایجاد  دردسری  آن ها   برای 

کند.
طرح  درخصوص  همچنین  وی 
کارکنان  )خانه دار کردن  تام کاد 

توسط  طرح  این  گفت:  دولت( 
به  و  تأیید  رئیس جمهوری 
است  شده  ابالغ  برنامه  سازمان 
برنامه توسط  این  ابالغ  از  و پس 
و  راه  وزارت  برنامه،  سازمان 
خواهد  اجرایی  را  آن   شهرسازی 

کرد.
وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه 
مسکن  بازار  در  وادادگی  »شاهد 
کرده  افت  قیمت ها  و  هستیم 
پرسش  این  به  پاسخ  در  است«، 
مستأجر  یا  هستید  صاحبخانه  که 
و پس  بودم  مستأجر  بنده  گفت: 

از ۲۸ سال صاحبخانه شدم.

نفت کش  توقیف  به  ناتو  سازمان 
واکنش  ایران  توسط  انگلیسی 
راهکارهای  از  گفت  و  داد  نشان 
این  حل وفصل  برای  دیپلماتیک 

وضعیت استفاده می کند.
پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
سازمان  این  ناتو،  سازمان  اینترنتی 
نفت کش  توقیف  به  بیانیه ای  در 
واکنش  ایران  سوی  از  انگلیسی 
آن  آزادی  خواستار  و  داده  نشان 

شد.
دو  که  ادعا  این  با  بیانیه  این  در 
ایران توقیف شده  کشتی از سوی 
دو  توقیف  ما  شد:  مطرح  است، 
نفت کش تجاری در تنگه هرمز را 
محکوم می کنیم. این ]اقدام[ چالشی 
بین المللی  آزادی  برای  واضح 
از  ما  می کند.  ایجاد  کشتیرانی 
و  کشتی ها  فورًا  می خواهیم  ایران 

کارکنان آن ها را آزاد کند.
بیانیه گفت:  این  در  همچنین  ناتو 
است  گفته  به وضوح  انگلیس 
از  مواجهه  آن ها  اولویت  که 
طریق  گفتمان و دیپلماسی با این 

وضعیت است. ناتو از راهکارهای 
این  حل وفصل  برای  دیپلماتیک 

وضعیت حمایت می کند.
را  ادعا  این  همچنین  سازمان  این 
مطرح کرد که تمام متحدان نگران 
»فعالیت های بی ثبات کننده ایران« 

هستند.
به گزارش ایسنا، ادعای توقیف دو 
ایران  از سوی  حالی  در  نفت کش 
عمومی  روابط  که  می شود  مطرح 
پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی 
اطالعیه ای  در  اسالمی  انقالب 
فروند  یک  که  کرد  اعالم 
 stena« نام  با  انگلیسی  نفتکش  
تنگه  از  عبور  هنگام   »impero
نکردن  رعایت  علت  به  هرمز 
قوانین و مقررات بین المللی دریایی 
و  بنادر  سازمان  درخواست  به  بنا 
دریانوردی استان هرمزگان، توسط 
نیروی  یکم  منطقه  شناوری  یگان 

دریایی سپاه توقیف شد.
نفت کش  می افزاید:  اطالعیه  این 
ساحل  به  توقیف  از  پس  مذکور 
هدایت و برای سیر مراحل قانونی 

و بررسی های الزم تحویل سازمان 
بنادر و دریانوردی شد.

انگلیسی  نفت کش  این  توقیف 
واکنش های  با  ایران  آب های  در 
اگرچه  است،  بوده  همراه  بسیاری 
زمان  در  انگلیس  اروپایی  متحدان 
حامل  کشتی  غیرقانونی  توقیف 
توسط  گریس1  ایرانی  سوخت 

انگلیس، سکوت اختیار کردند.
امور  وزیر  هانت،  جرمی  همچنین 
اعالم  روز گذشته  انگلیس  خارجه 
ظریف،  محمدجواد  با  که  کرد 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
است.  کرده  گفت وگو  دراین باره 
وزیر  با  در گفت وگو  وی گفت: 
از  را  خود  یأس  ظریف  خارجه 
به  گذشته  یک شنبه  )او(  اینکه 
ایران خواهان  من اطمینان داد که 
اکنون  اما  تنش هاست  کاهش 
است،  کرده  عمل  آن  برخالف 

ابراز کردم.
راه حل  دنبال  به  اگر  افزود:  هانت 
بزنیم،  عمل  به  دست  باید  هستیم، 
باید  انگلیس  کشتیرانی  حرف.  نه 

مورد محافظت قرار گیرد و چنین 
نیز خواهد شد.

وزارت امور خارجه ایران نیز اعالم 
انگلستان  خارجه  امور  وزیر  کرد: 
امور  وزیر  با  تلفنی  تماسی  در 
خارجه کشورمان که در کاراکاس 
آخرین  درخصوص  دارد،  حضور 
تحوالت مربوط به توقیف کشتی ها 

گفت وگو کرد.
یادآور  ظریف  گفت وگو  این  در 
غیرقانونی  اقدام  برخالف  که  شد 
حامل  کشتی  توقیف  در  انگلیس 
نفت ایران، اقدام جمهوری اسالمی 
بنادر  بر اساس درخواست سازمان 
به  توجه  با  و  ایران  کشتی رانی  و 
تخلف کشتی انگلیسی از مقررات 
از  باید  و  است  گرفته  صورت 
پیگیری  قانونی  و  حقوقی   مجاری 

شود.

را  توضیحاتی  اطالعات  وزیر 
دراین باره ارائه کرد که ماحصل 
صحبت های وی این بود که اگر 
دیگری  فرد  هر  شرایط  آن  در 
کاندیدا  نجفی  آقای  جای  هم 
بود وزارت اطالعات او را تأیید 
صالحیت می کرد، لذا این کار بنا 

به دالیلی صورت گرفت.
مرکزی  شورای  عضو  یک 
نجفی  گفت:  والیی  فراکسیون 
سابقه  تهران  اسبق  شهردار 
داشته   ۹۲ سال  در  دستگیری 
این  است که وزیر اطالعات در 
جلسه اشاره ای داشت که اگر هر 
برای  او  شرایط  با  دیگری  کس 
در  دیگر  جای  هر  یا  شهرداری 
آن مقطع کاندیدا می شد وزارت 
اطالعات او را هم تأیید صالحیت 

می کرد.
محمدعلی پورمختار در گفت وگو 
جلسه  توضیح  در  ایسنا  با 
این  گفت:  والیی  فراکسیون 
اطالعات  وزیر  حضور  با  جلسه 

برگزار شد که در آن موضوعات 
از  یکی  شد.  مطرح  نیز  متعددی 
این موضوعات سؤاالتی پیرامون 
صالحیت  تأیید  کیف  و  کم 
مبنی  بود  شهرداری  برای  نجفی 
این که  باوجود  چرا  این که  بر 
 ۹۲ سال  در  دستگیری  سابقه  او 
وزارت  سوی  از  است  داشته 
تأیید  شهرداری  برای  اطالعات 

صالحیت شد.
اطالعات  وزیر  افزود:  وی 
ارائه  دراین باره  را  توضیحاتی 
کرد که ماحصل صحبت های وی 
شرایط  آن  در  اگر  که  بود  این 
نجفی  جای  هم  دیگری  فرد  هر 
او  اطالعات  وزارت  بود  کاندیدا 
لذا  می کرد،  صالحیت  تأیید  را 
صورت  دالیلی  به  بنا  کار  این 

گرفت.
هم  توضیح  در  اطالعات  وزیر 
یک مثالی را زد مبنی بر این که 
را  والی  یک  )ع(  علی  حضرت 
منصوب کردند که او سابقه بدی 

شد  منصوب  وقتی  اما  نداشت؛ 
دچار انحراف شد. در قضیه نجفی 
هم این اتفاق رخ داد که وزارت 
را  او  رویکرد  این  با  اطالعات 

تأیید صالحیت کرد.
مجلس  اصولگرای  نماینده 
دیگر  موضوع  توضیحات  در 
این جلسه گفت:  مطرح شده در 
واگذاری ها،  پیرامون  سؤاالتی 
خصوصی سازی ها و نحوه پیگیری 
با  اطالعات  وزارت  برخورد  و 
بازار  کنترل  و  اقتصادی  مفاسد 
شد  مطرح  سوءاستفاده ها  و 
موضوع  بر  اطالعات  وزیر  که 
تأکید  و  داشت  اشاره  پیشگیری 
تشکیل  پرونده های  در  که  کرد 
 شده که اکنون در حال رسیدگی 
ورود  اطالعات  وزارت  است 
هم  پیشگیری  درباره  بود،  کرده 
تاکنون  به طوری که  هستیم  فعال 
و  هشدارها  اطالعات  وزارت 
تذکراتی داده که افراد فهمیده اند 
راه خطایی را طی کرده و دیگر 

ادامه راه ندارند که منجر به وقوع 
تخلف و جرم شود.

حسینی  نقوی  حسین  سید 
نمایندگان  فراکسیون  سخنگوی 
والیی هم در توضیح جلسه امروز 
وزیر  گفت:  فراکسیون  این 
اقدامات  از  گزارشی  اطالعات 
با  مقابله  برای  خانه  وزارت  این 
معاندان  توطئه های  و  اقدامات 
نظام به ویژه گروه های تروریستی 
و مقابله با قاچاق مواد مخدر ارائه 
کرد. این که سربازان گمنام امام 
رشادت های  با  همواره  زمان 
و  توطئه ها  با  مقابله  در  فراوان 
و  دشمنان  امنیتی  ضد  اقدامات 
این  و  ایستاده اند  نظام  معاندان 

قابل تقدیر است.
در  اطالعات  به گفته وی، وزیر 
این نشست، گزارشی از اقدامات 
ارائه  داخلی  حوزه  در  امنیتی 
هم  فراکسیون  اعضای  و  کرد 
را  خود  دغدغه های  و  دیدگاه ها 

مطرح کردند.

این  گفت:  شریعتمداری  حسین 
بخواهیم  بی آنکه  توضیحات 
می تواند سمت وسو و رنگ و بوی 
تلقی  این  و  باشد!  داشته  انفعال 
ناخواسته را پدید آورد که چنانچه 
نفتکش انگلیسی سه تخلف یادشده 
می توانست  بود،  نشده  مرتکب  را 
کند  عبور  هرمز  تنگه  از  به آسانی 
و با توقیف از سوی نیروی دریایی 
حال آنکه  و  نشود!  روبرو  سپاه 
اقدام  انگلیسی  نفتکش  توقیف 

متقابل بود.
در  شریعتمداری  حسین  فرارو: 
از  کیهان  روزنامه  در  یادداشتی 
بنادر  سازمان  و  سپاه  توضیحات 
توقیف  علت  درباره  دریانوردی  و 
او  کرد.  گالیه  بریتانیایی  نفتکش 
بی آنکه  توضیحات  این  نوشت: 
بخواهیم می تواند سمت وسو و رنگ 

و بوی انفعال داشته باشد!
درحالی که  فرارو،  گزارش  به 
دریایی  نیروی  عمومی  روابط 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
بود:  کرده  اعالم  اطالعیه ای  در 
فروند  یک  تیر   ۲۸ جمعه  عصر 
 stena« نام  با  انگلیسی  نفتکش 
تنگه  از  عبور  هنگام   »impero
نکردن  رعایت  علت  به  هرمز 
قوانین و مقررات بین المللی دریایی 
و  بنادر  سازمان  درخواست  به  بنا 
دریانوردی استان هرمزگان، توسط 
نیروی  یکم  منطقه  شناوری  یگان 
حسین  شد،  توقیف  سپاه  دریایی 
این  یک  می گوید:  شریعتمداری 

اقدام تالفی جویانه بوده است.
عمومی  روابط  توضیحات  هرچند 
مطلع  مقام  یک  توسط  بعدتر  سپاه 
نیز  دریانوردی  و  بنادر  در سازمان 
تکرار شد. این مقام مسئول درباره 
بریتانیایی  نفتکش  توقیف  علت 
استینا  انگلیسی  نفتکش  گفت: 
ایمپرو به علت عدم رعایت قوانین 
ورود  مسیر  انتخاب  در  بین المللی 
انداختن  خطر  به  و  هرمز  تنگه  به 
همچنین  و  کشتیرانی  تردد  امنیت 
درخواست  با  دیگر  تخلفات  برخی 
آب های  سمت  به  سازمان  این 
کشتی  است.  شده  هدایت  ایران 
»استینا  نام  با  انگلیسی  نفتکش 
ایمپرو« با عدم رعایت اصل عبور 
بی ضرر از تنگه هرمز، امنیت تردد 
 کشتیرانی در این منطقه را به خطر 

انداخت.
قوانین  برخالف  انگلیسی  نفتکش 
وارد  خروجی  مسیر  از  بین المللی 
تنگه هرمز شد و با خاموش کردن 
اقدامی  که  کشتی   A.I.s سیستم 
به  می شود  محسوب  خطرناک 
شده  ارائه  اخطارهای  از  هیچ یک 

توجه نکرد.
این  ذکرشده،  موارد  بر  عالوه 
نفت  پسماند  واردکردن  با  کشتی 
موجب  خود  مخازن  در  موجود 
زدن  لطمه  و  شدید  آلودگی  ایجاد 
به محیط زیست خلیج فارس به عنوان 

یک دریای بسته شده است.
یادداشت  در  شریعتمداری  حسین 
خود در روزنامه کیهان نوشت: بعد 
استنا  انگلیسی  نفتکش  توقیف  از 
در   »Stena Impero« ایمپرو 
تنگه هرمز که عصر روز جمعه از 
سپاه صورت  دریایی  نیروی  سوی 

و  رسمی  اطالعیه های  در  گرفت، 
اظهارنظر مقامات مسئول کشورمان 
انگلیسی،  نفتکش  »این  شد؛  اعالم 
قوانین  نکردن  رعایت  علت  به 
دریایی«  بین المللی  مقررات  و 
داده  توضیح  و  است  شده  توقیف 
شده بود که »تردد از مسیر خالف 
تنگه هرمز، خاموش  کشتیرانی در 
موقعیت یاب  دستگاه  کردن 
هشدارهای  به  نکردن  توجه  و 
تخلف  سه  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایمپرو بوده  استنا  انگلیسی   نفتکش 

است.«
بخواهیم  بی آنکه  توضیحات  این 
می تواند سمت وسو و رنگ و بوی 
تلقی  این  و  باشد!  داشته  انفعال 
ناخواسته را پدید آورد که چنانچه 
نفتکش انگلیسی سه تخلف یادشده 
می توانست  بود،  نشده  مرتکب  را 
به آسانی از تنگه هرمز عبور کند و با 
توقیف از سوی نیروی دریایی سپاه 
توقیف  حال آنکه  و  نشود!  روبرو 
و  متقابل  اقدام  انگلیسی  نفتکش 
عکس العمل تالفی جویانه کشورمان 
در قبال توقیف غیرقانونی نفتکش 
بوده  جبل الطارق  تنگه  در  ایرانی 
است؛ بنابراین اگر نفتکش انگلیسی 
بین المللی  تمامی قوانین و مقررات 
بی کم و کاست  نیز  را  دریانوردی 
و موبه مو رعایت کرده بود باز هم 
سپاه  دریایی  نیروی  سوی  از  باید 

توقیف می شد.
این  توقیف  علت  درباره  وقتی 
نفتکش انگلیسی به تخلفات سه گانه 
آن از مقررات دریایی اشاره می کنیم 
را  متقابل  اقدام  قانونی  حق  انگار 
گرفته ایم!  نادیده  و  فراموش کرده 
چه  و  بخواهیم  چه  برخورد  این  و 
انفعال داشته   نخواهیم می تواند بوی 

باشد!
 ۲۳ تا   ۱۴ مواد  آنکه  توضیح 
 ۱۷ مواد  و  ژنو   ۱۹۵۸ کنوانسیون 
جامائیکا   ۱۹۸۲ کنوانسیون   ۲۳ تا 
دریای  »حقوق  آن؛  موضوع  که 
کشتی ها«  عبور  حق  و  ساحلی 
ایران  اسالمی  جمهوری  به  است 
اجازه می دهد تنگه هرمز را به روی 
کشتی هایی که منافع ملی کشورمان 
کند؛  مسدود  گرفته اند  نادیده  را 
ابهام  از  خالی  مصداق  انگلیس  و 
اما عالوه بر مفاد  این قانون است؛ 
حقوق  در  یادشده،  کنوانسیون های 
متقابل  اقدام  حق  نیز  بین الملل 
 -REPRISAL- تالفی جویانه  یا 
برای کشوری که با اقدام خصمانه 
است،  شده  روبرو  دیگری  کشور 
بنابراین  شده؛  شناخته  رسمیت  به 
اعالم  باید  و  می توانیم  قاطعیت  با 
را  انگلیسی  نفتکش  که  کنیم 
به تالفی  و  متقابل  اقدام  یک  در 
سوی  از  ایران  نفتکش  توقیف 
به  نه  و  کرده ایم  توقیف  انگلیس، 
که  مادام  و  دریایی!  تخلفات  علت 
پایان  دریایی  دزدی  به  انگلیس 
نداده و نفتکش ایران را آزاد نکرده 
یادشده  مفاد  به  استناد  با  است 
توقیف  به  بین الملل،  حقوق  از 
شناور  هر  و  مورداشاره  نفتکش 
دیگر آن کشور ادامه خواهیم داد. 
قانونی  حق  این  نفرمایید،  تعارف 
دوالدوال  که  شترسواری   ماست. 

نمی شود!

بخشنامه ای  کشور  کل  دادستان 
مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره 
شرط بندی  یا  قمار  سایت های 
به  خطاب  را  مجازی  فضای  در 
ابالغ  کشور  سراسر  دادستان های 

کرد.
بخشنامه  متن  گسترش نیوز: 
حجت االسالم منتظری دراین باره به 

این شرح است:
برخی  اینکه  به  عنایت  با  احترامًا 
اقدام  مجازی  فضای  در  افراد  از 
و  قمار  سایت های  راه اندازی  به 
مسابقات  پیش بینی  سایت های  نیز 
کاربران  از  وجه  اخذ  و  ورزشی 
جهت قماربازی و پیش بینی نتیجه 
پس ازآن  و  می نمایند  مسابقات 
بازی  در  برنده  به  از وجوه  بخشی 
قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات 
را به طور صحیح پیش بینی کرده اند 
رویه  با  اما  می شود؛  پرداخت 
متفاوت قضایی در برخورد با این 
به  منجر  بعضًا  که  مواجهیم  پدیده 
برخی  است.  شده  افراد  این  تبرئه 
از آنها در راستای توجیه کار خود 
به برخی از استفتائات فقهی استناد 
شرط بندی  یا  قمار  که  نموده اند 
قمار  را مشمول  مجازی  در فضای 
ندانسته اند و مشاهده شده با استناد 
کیفری  قوانین  مضیق  تفسیر  به 
نامشروع  درآمد  کالن  مبالغ  از 
به عمل آمده  توقیف  رفع  افراد  این 
در  دادستانی  این  لذا  است؛ 
بدوًا  رویه  وحدت  ایجاد  راستای 
طریق  از  را  موضوع  شرعی  جنبه 
قوه  فقهی حقوقی  تحقیقات  مرکز 
که  قرارداد  موردبررسی  قضاییه 
پیوست  شرح  به  مرکز  آن  نظریه 
عنایت  با  بنابراین  شد؛  واصل 
بررسی های  و  مذکور  نظریه  به 
اعالم  موارد  این  شده   انجام 

می گردد:
و  وسیله  هر  با  قمار  ارتکاب   .۱
و  مجازی  فضای  در  ولو  ابزاری 
سایت های قمار حرام و جرم است.
۲. طراحی و راه اندازی سایت قمار 
برای  مکان  کردن  دایر  همچون 
قماربازی محسوب شده و مشمول 
اسالمی  مجازات  قانون   ۷۰۸ ماده 

)بخش تعزیرات( است.
نتایج  روی  بر  شرط بندی   .۳
هرچند  لذا  است  حرام  مسابقات 
نشود  دانسته  قمار  عنوان  مشمول 
مصداق بارز تحصیل مال از طریق 
قانون   ۲ ماده  مشمول  و  نامشروع 
ارتشاء،  مرتکبین  مجازات  تشدید 

اختالس و کالهبرداری است.
را  خود  کارت بانکی  هرکس   .۴
هزینه  وصول  برای  نحو  هر  به 
شرکت در قمار و شرط بندی نتیجه 
مسابقات در اختیاری دیگری قرار 
که  شخصی  هر  همچنین  و  بدهد 
فضای  اجاره  یا  سایت  طراحی  در 
میزبانی همکاری داشته باشد عمل 
جرم  وقوع  تسهیل  علت  به  وی 
مصداق معاونت در جرم محسوب 

خواهد شد.
مراکز  محترم  دادستان های   .۵
اجرای  بر  نظارت  وظیفه  استان 
دارند  عهده  بر  را  بخش نامه  این 
مراجع  که  مواردی  درخصوص  و 
قطعی  احکام  این  بر  سابق  قضایی 
برائت بر این گونه فعالیت ها صادر 
رفع  از  جلوگیری  ضمن  کرده اند 
توقیف وجوه، نقود، آالت و ادوات 
مورداستفاده جرم، وفق مقررات در 
صادره  احکام  به  اعتراض  راستای 
دادرسی  اعاده  یا  قانونی  مهلت  در 
و درنهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ 
اقدام  دادرسی کیفری  آیین  قانون 

نمایند.

بخشنامه دادستان کل کشور درباره 
سایت های قمار

حسین شریعتمداری:
 شترسواری دوالدوال نمی شود کشتی

 انگلیسی را توقیف کردیم، چون کشتی مان
را توقیف کردند

 انتقاد کیهان از بیانیه سپاه درباره توقیف
نفتکش انگلیسی

واکنش سازمان ناتو به توقیف نفت کش 
انگلیسی از سوی ایران

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

دولت  اقتصادی  کمیسیون  در  دیجیتال  ارز  تولید  سازوکار  گفت:  مرکزی،  بانک  رئیس کل 
مصوب شده و در آینده نزدیک در دولت بررسی می شود.

وضعیت  آخرین  درباره  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  همتی  عبدالناصر 
اقتصادی  ارز دیجیتال در کمیسیون  تولید  بیت کوین در کشور، گفت: سازوکار  از  استفاده 

دولت مصوب شده و در دستور کار دولت قرارگرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: در آینده نزدیک موضوع ارز دیجیتال در دولت مطرح 

و موردبررسی قرار می گیرد.

همتی:
سازوکار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد

تحلیل این خبر  را در ستون 
 

سمت راست بخوانید

 سفیر جمهوری اسالمی ایران در انگلستان:

وزیر مسکن:

از هر دری کالمی


