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

سراسر کشور ابالغ کرد.
در متن بخش��نامه حجت االس��الم منتظری در این باره آمده اس��ت، احتراما با 
عنای��ت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه اندازی س��ایت های 

قمار و نیز س��ایت های پیش بینی مسابقات ورزش��ی و اخذ وجه از کاربران جهت 
قماربازی و پیش بینی نتیجه مس��ابقات می نمایند و پس از آن بخش��ی از وجوه به برنده 
در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش بینی کرده اند پرداخت 
می ش��ود؛ ام��ا با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدی��ده مواجه ایم که بعضا منجر 
به تبرئه این افراد ش��ده اس��ت. برخی از آن ها در راس��تای توجیه کار خود به برخی از 
اس��تفتائات فقهی استناد نموده اند که قمار یا ش��رط بندی در فضای مجازی را مشمول 

قمار ندانسته اند.   ایسنا

اینستکس بسته ای حقارت آور است
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: از س��خن رئیس جمهور تعجب کردیم که 
اینستکس را مطرح می کند چراکه که معلوم است اینستکس بسته ای حقارت آور 

و غیرمفید است.
اس��داهلل بادامچیان در پایان نشس��ت دبیران حزب موتلفه اس��المی با اشاره به 
توقیف نفتکش انگلیس��ی توس��ط نیروی دریایی س��پاه گفت: دخالت دولت های 

استعماری انگلیس یا آمریکا، تجاوز به حقوق ملت ها و کشورهای منطقه است. بر 
مبنای حق حاکمیت و حفظ استقالل سرزمینی و دریایی، ایران حق دارد هرگونه تجاوز 
از هر دولتی باشد را پاسخی بازدارنده بدهد. وی  درباره مذاکرات رییس جمهور فرانسه 
ب��ا رییس جمهوری ایران گفت: دولت های اروپایی به جای پیش��نهادهای بی فایده، به 
تعهدات خود در برجام عمل نمایند. وی افزود: از سخن رییس جمهور تعجب داریم که 
اینس��تکس را مطرح می کند. در حالی که معلوم است اینستکس بسته ای حقارت آور و 

غیرمفید است و ملت ما این نوع پیشنهادهای غیرعملی را قبول ندارد.  مهر

پخش مستند شناسایی و دستگیری جاسوسان آمریکایی 
وزیر اطالعات گفت: جزئیات شناسایی و دستگیری جاسوسان آمریکایی امروز از 

طریق مستندی که تهیه شده است به اطالع مردم می رسد.
حجت االس��الم محمود عل��وی وزیر اطالعات در جلس��ه  هیئ��ت دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: در زمینه های زیادی جاسوس��ان آمریکایی و جاسوسان 
سرویس های بیگانه را  در مراکز حساس مختلف شناسایی کردیم و آنان را پس از 

دستگیری به دستگاه قضا تحویل دادیم. وی افزود: جزئیات شناسایی و دستگیری این 
جاسوسان امریکایی فردا از طریق مستندی که تهیه شده است به اطالع مردم می رسد.  وزیر 
اطالعات خاطرنش��ان کرد: سربازان گمنام امام عصر )عج( همیشه در حال حماسه آفرینی 
هستند و مجاهدت خاموش آنان به کشف یک سلسله توطئه ها در زمینه های جاسوسی در 
حوزه های ضد تروریسم، ضد مفاسد اقتصادی و سایر زمینه ها منتهی می شود که بسیاری 
از آنها زمان گفتنش فرا نرسیده است اما در زمینه ضربه به جاسوسان سیا زمانش فرا رسیده 

است که  به استحضار مردم شهیدپرور و بزرگوار ایران اسالمی خواهیم رساند.  فارس

 انگلیسی ها برای فارسی حرف زدن
 مجازات تعیین کردند

هر جا انگلیس ها وارد شدند، زبان مردم بومی را تبدیل 
کردند به انگلیسی؛ اگر زبان رقیبی وجود داشت، آن را 
از بین بردند. در شبه قاره ی هند، زبان فارسی چند قرن 
زبان رسمی بود؛ تمام نوشتجات، مکاتبات دستگاه های 
حکومت��ی، دولتی، مردم، دانش��وران، م��دارس عمده، 
شخصیتهای برجس��ته، با زبان فارسی انجام میگرفت. 
انگلیس ها آمدند زبان فارس��ی را با زور در هند ممنوع 
کردند، زبان انگلیس��ی را رائج کردند. شبه قاره ی هند 
که یکی از کانونهای زبان فارس��ی بوده، امروز در آنجا 
زب��ان فارس��ی غریب اس��ت؛ اما زبان انگلیس��ی، زبان 
دیوانی اس��ت؛ مکاتبات دولتی با انگلیسی است، حرف 
زدن غالب نخبگانشان با انگلیسی است - باید انگلیسی 
حرف بزنند - این تحمیل ش��ده. در همه ی کشورهائی 
ک��ه انگلیس ه��ا در دوران اس��تعمار در آنج��ا حضور 
داش��تند، این اتفاق افتاده اس��ت؛ تحمیل شده است. 
م��ا زبان فارس��ی را بر هیچ جا تحمی��ل نکردیم. زبان 
فارسی که در هند رائج بود، به وسیله ی خود هندی ها 
اس��تقبال شد؛ ش��خصیتهای هندی، خودشان به زبان 
فارس��ی ش��عر گفتند. از قرن هفتم و هشتم هجری تا 
همی��ن زمان اخی��ِر قبل از آمدن انگلیس ها، ش��عرای 
زیادی در هند بودند که به فارسی شعر میگفتند؛ مثل 
امیرخسرو دهلوی، بیدل دهلوی - که اهل دهلی است 
- و بس��یاری از شعرای دیگر. اقبال الهوری اهل الهور 
است، اما شعر فارس��ی او معروف تر از شعر به هر زبان 
دیگری است. ما مثل انگلیس ها که انگلیسی را در هند 
رائج کردند، زبان فارسی را رائج نکردیم؛ فارسی با میل 
مردم، با رفت وآمد ش��اعران و عارفان و عالمان و اینها 
به طور طبیعی رائج ش��د؛ اما انگلیس ها آمدند مردم را 
مجبور کردند که باید فارسی حرف نزنند؛ برای فارسی 

حرف زدن و فارسی نوشتن، مجازات معین کردند.

بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی   
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مخاطب شمایید

انگلیس می خواهد تنش را گسترش دهد
حمید بعیدی نژاد، س��فیر ایران در لندن، در 
حس��اب توییتری خود نوشت: »دولت بریتانیا 
بای��د مراق��ب نیروه��ای سیاس��ی داخلی باش��د که 
می خواهن��د تنش موجود بین ایران و انگلیس را فراتر 
از مس��ئله کشتی ها گسترش دهند. این مساله در این 
شرایط بسیار حساس، نابخردانه و خطرناک در منطقه 
خواه��د بود. با ای��ن حال ایران قوی و  ب��رای روبه رو 

شدن با سناریوهای مختلف آماده است.«

سیاست مجازی

خباثت های ۴۰ ساله روباه پیر؛ 

از »تسلیح صدام« تا »حمایت از آشوبگران« و »دزدی دریایی«

آگهى مزایده

ارتباطات وامور بین الملل سازمان سیما،منظر وفضاى سبز شهردارى سنندج

ول
ت ا
نوب

 احترام، باعنایت به اینکه این سازمان در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان اقدام به برگزارى مزایده تعدادى بوفه ها و دکه 
هاى سطح شهر به  شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط  اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت دریافت 
اسناد مزایده از زمان انتشار آگهى نوبت اول (مورخ 98/4/31 تا مورخ 98/5/10  به سازمان سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى واقع در بلوار کردستان 
باالتر از رستوران سفیر مراجعه نمایند وجهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند از طریق سایت شهردارى مرکزى (www.e-sanandaj.ir) اسناد 

را مشاهده و یا با شماره تلفن 08733157180 تماس حاصل فرمایند .
- زمان تحویل پاکات ارائه پیشنهادات ازمورخ 98/5/11 لغایت 98/5/22 در واحد حراست شهردارى مرکزى واقع در   خ امام خمینى (ره) ساختمان 

شهردارى مرکزى مى باشد 
- زمان بازگشایى پاکات 98/5/23 در محل شهردارى مرکزى مى باشد 

- واریز سپرده به میزان 5 مبلغ کل برآورد بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکى جهت تضمین شرکت در مزایده  
- شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

شناسه آگهى: 539958

 

مبلغ پایه موضوع مزایده ردیف
ماهیانه (ریال) 

مبلغ سالیانه 
(ریال) 

مبلغ سپرده 
(ریال )

38/525/000462/300/00023/115/000اجاره بوفه شماره 5 واقع در پارك امیریه 1

216/890/0002/602/680/000130/134/000اجاره دکه شماره 2 واقع در پارك محمدى 2

42/320/000507/840/00025/392/000اجاره بوفه بهاران واقع در پارك بهاران 3

87/515/0001/050/180/00052/509/000اجاره بوفه تاقه دار واقع در کمربندى آبیدر 4

52/900/000634/800/00031/740/000اجاره رستوران سیرانگاه واقع در پارك امیریه 5

81/880/000982/560/00049/128/000اجاره بوفه و سرویس بهداشتى واقع در میدان جهاد 6

40/000/000480/000/00024/000/000اجاره بوفه شماره 2 در قسمت باال دست امیریه 7

شهردارى کاشان در نظر دارد نسبت به واگذارى تعدادى از امالك خود به شرح جدول ذیل مطابق اسناد و مدارك منضم 
از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط اقدام نماید.

مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ 98/05/16 ، مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ 98/05/19 و بازگشایى 
پاکات در مورخ 98/05/20 مى باشد.

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده طبق جدول مذکور و بصورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 
در وجه شهردارى کاشان مى باشد.

- هر گاه برندگان اول تا ســوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به 
ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد گردید.

کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفاکس: 55440055 (031)

آگهى مزایده هاى عمومى 

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

ولشهردارى کاشان
ت ا
نوب

شماره 
آگهى

مبلغ سپرده شرکت شرح مزایده
در مزایده 

فروش یک قطعه (قطعه شماره 8) زمین ملکى شهردارى واقع در میدان 98/54
پلیس ، جاده نخاله

105/000/000 ریال

فروش یک قطعه (قطعه شماره 105) زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار شهداى 98/55
نوش آباد ، غیاث آباد

34/000/000 ریال

فروش یک قطعه (قطعه شماره 4) زمین ملکى شهردارى واقع در خیابان 98/56
امیرکبیر ، روبروى خیابان امام زاده قاسم

452/000/000 ریال

فروش یک قطعه (قطعه شماره 17) زمین ملکى شهردارى واقع در میدان پلیس 98/57
، انتهاى بلوار نارنجستان

164/000/000ریال

دیپلمات های برجس��ته  چند  کش��ور غرب��ی که تا ح��اال با گ�زارش اصلی
تعارفات دیپلماتیک ب��ا ما حرف می زدند، نقاب از 
چهره برداش��تند؛ چهره  واقعی خودش��ان را دارند 
نش��ان می دهند؛ »قد بدت البغضاء من افواههم و 
ما تخفی صدورهم اکبر«. دشمنی های خودشان با 
نظام اس��المی را دارند نشان می دهند؛ از همه هم 

خبیث تر دولت انگلیس.
انگلیس��ی ها طی دو س��ده اخیر تا پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی، به س��بب ضعف و فترت پادشاهان 
سس��ت عنصر و فاس��د قاجار و پهلوی انواع و اقسام 
شیطنت ها و شرارت ها و جنایت ها را علیه ملت ایران 
روا داش��تند؛ اما پس از پیروزی انقالب اسالمی، پای 
همه غارتگران غربی از نوع آمریکایی تا انگلیس��ی از 
ایران اسالمی بریده شد؛ لذا آن ها به توطئه و دسیسه 
چین��ی برای انتقام گیری روی آوردند. اگر آمریکا را 
بزرگترین دش��من و توطئه گر علیه ملت ایران طی 
۴۰ سال اخیِر پس از پیروزی انقالب اسالمی بدانیم، 
بدون تردید، انگلی��س اصلی ترین پادوی آمریکا در 

این دشمنی و توطئه گری بوده است.

توطئه برای تجزیه طلبی
تحریک گروهک ها و قومیت ها برای تجزیه طلبی، 
از نخس��تین شرارت ها و خباثت های انگلیس علیه 
ملت ایران و تمامیت ارضی ایران اس��المی بود که 
بصورت ویژه و پیچیده ای از همان فردای پیروزی 
انقالب اس��المی در ایران، با نقش آفرینی عمال و 

مزدوران لندن کلید زده شد.

MI6 حمله به سفارت ایران با نقشه
انگلیس��ی ها نخس��تین شیطنت آش��کار خود علیه 
انقالب اس��المی را در روز دهم اردیبهش��ت ۱۳۵۹ 
یعنی ب��ه فاصله ۵ روز پس از شکس��ت مفتضحانه 
آمریکایی ها در عملی��ات تجاوز طبس، انجام دادند. 
در این روز، ش��ش مرد مس��لح که مزدور سرویس 
جاسوسی انگلیس بودند س��فارت ایران در لندن را 
به اش��غال درآوردند و ۲۶ نف��ر از جمله ۱۷ کارمند 
س��فارتخانه، هش��ت نفر مراجعه کننده و یک مأمور 
نگهبانی را به گروگان گرفتند. در جریان این تجاوز 
و گروگان گی��ری، دو ت��ن از دیپلمات های ایرانی به 
نام های »سید عباس لواسانی« و »علی اکبرصمدزاده« 

به دست افراد مسلح متجاوز، به شهادت رسیدند.
 

حمایت لندن از صدام در تجاوز به ایران
در زم��ان تجاوز ارت��ش رژیم صدام ب��ه ایران نیز 
انگلی��س هم��راه با س��ایر رژیم های غرب��ی نظیر 
آمریکا و فرانسه و آلمان، به تسلیح و تجهیز صدام 

پرداخت. انگلیس��ی ها طی س��الیان بعد از آن نیز 
به ای��ن حمایت اعتراف کردند؛ تونی بلر نخس��ت 
وزیر انگلیس در فاصله سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، 
چندی پیش در جریان یک نشست خبری، تاکید 
کرد »به طور قطع حمایت غرب از صدام در حمله 

به ایران یک اشتباه بود«.

ماجرای بدهی ۴۵۰ میلیون پوندی
اما یکی دیگر از خباثت های برجسته انگلیس علیه 
م��ردم ایران ب��ه ماجرای بده��کاری ۴۵۰ میلیون 
پوندی لندن به تهران بواس��طه ق��راداد تانک های 

چیفتن مربوط می شود.
در س��ال ۱۹۷۳ میالدی )۱۳۵۲ شمس��ی( رژیم 
ستمش��اهی با وجود فقر ش��دید مردم ایران بویژه 
در مناطق روستایی، تصمیم گرفت بخش عمده ای 
از درآمد سرش��ار نفت ای��ران را که متعلق به همه 
مل��ت ب��ود، صرف خری��د تس��لیحات آمریکایی و 
انگلیس��ی و پر کردن جیب صاحبان کمپانی های 
تسلیحاتی غربی کند؛ از اینرو در جریان سفر »لرد 
کرینگتون« وزیر جنگ انگلیس به ایران قراداد های 
هنگفتی می��ان رژیم پهلوی و انگلیس برای خرید 
اقالم تس��لیحاتی از قبیل: »تانک چیفتن«، »تانک 

اسکورپیون« و »ناوبالگرد خارک« منعقد شد.
پس از پیروزی انقالب اس��المی، دولت انگلیس با 
وجود آنکه بخش عمده ای از پول تانک های چیفتن 
را دریافت کرده بود، اما از ارس��ال آن ها خودداری 
می کرد و به لغو یکطرفه قرارداد تسلیحاتی با ایران 

مبادرت ورزید.
پ��س از انقالب، انگلیس��ی ها ن��ه تنها از ارس��ال 
تجهی��زات نظامی به ای��ران وفق ق��رارداد منعقد 
ش��ده خودداری کردند و از بازگرداندن پول ملت 
ایران امتناع ورزیدن��د بلکه مطابق مندرجات نامه 
محرمان��ه »مای��کل هولتون« مق��ام وزارت جنگ 
انگلی��س به »دیوید میرز« مدیرکل غرب آس��یای 
وزارت خارجه این کش��ور به تاریخ ۵ آذر ۱۳۵۹، 
پ��س از تج��اوز رژیم ص��دام به ای��ران، تانک های 
چیفتن خریداری شده توسط ایران، از سوی لندن 

به ارتش متجاوز عراق فروخته شد.

حمایت انگلیس از »سلمان رشدی« 
اما پس از پایان تجاوز صدام به ایران که با پیروزی 
ایران اس��المی و ناکامی جبهه استکباری غربی و 
عفلقی در رس��یدن به اهداف شوم شان همراه بود، 
انگلیسی ها از س��وی جبهه استکبار ماموریت تازه 
یافتن��د تا اقت��دار و نفوذ معنوی ایران اس��المی و 
قدرت نرم افزاری جهان تش��یع و اسالم را تخطئه 
کنند؛ لذا ماجرای س��لمان رش��دی مرتد و کتاب 

موهن و حقیر او را پیش کش��یدند و با انجام انواع 
و اقسام حمایت ها از انسان فاسد و منحرفی به نام 
سلمان رشدی، به عقاید و اعتقادات صد ها میلیون 

مسلمان در جهان اهانت کردند.

نقش انگلیِس خبیث در فتنه ۸۸
در جری��ان فتن��ه ۸۸ نی��ز انگلی��س از طری��ق 
سفارتخانه اش در تهران و شبکه های شبه رسانه ای 
همچون بی بی س��ی، نقش پررنگی را در حمایت از 

آشوبگران و فتنه جویان ایفا کرد.
مق��ام معظم رهبری در بخش��ی از بیاناتش��ان در 
خطبه های نماز جمع��ه تهران در تاریخ ۲۹ خرداد 
۸۸، فرمودند: امروز دیپلمات های برجسته ی چند 
کشور غربی که تا حاال با تعارفات دیپلماتیک با ما 
حرف می زدند، نقاب از چهره برداش��تند؛ چهره ی 
واقعی خودشان را دارند نشان می دهند؛ »قد بدت 
البغض��اء من افواههم و ما تخف��ی صدورهم اکبر«. 
دشمنی های خودشان با نظام اسالمی را دارند نشان 

می دهند؛ از همه هم خبیث تر دولت انگلیس.

کارشکنی لندن در برجام
در جری��ان برجام نیز، انگلیس ب��ه عنوان یکی از 
س��ه ضلع اروپایی عضو توافق هسته ای، بیشترین 
کارش��کنی ها را در رون��د انتفاع ای��ران از مزایای 
اقتص��ادی برجام انجام داد؛ ای��ن امر بویژه پس از 
خ��روج آمریکا از توافق هس��ته ای در اردیبهش��ت 
۹۷، نمود بیش��تری داشت. طی س��ال های انعقاد 
و عملیات��ی ش��دن برج��ام، ه��ر جا بح��ث زیاده 
خواهی ه��ای طرف مقاب��ل در مباح��ث مرتبط با 
اقت��دار موش��کی و منطقه ای ما مطرح ش��ده، نام 

انگلیس نیز به میان آمده است.

دزدی دریایی انگلیس
اما انگلیس که در طول ۴۰ س��ال اخیر در پیشبرد 
هم��ه توطئه هایش علی��ه مردم و نظ��ام ایران، با 
ناکامی مواجه بوده اس��ت؛ در آخرین سناریو، پس 
از ناکام��ی کارفرم��ای آمریکای��ی اش در زمینگیر 
کردن اقتصاد ایران، با دس��تور صادره از واشنگتن، 
در بام��داد روز پنج ش��نبه ۱۳ تیرماه ۹۸، اقدام به 
ی��ک دزدی دریایی کرد و نفتکش »گریس ۱« که 
حامل ۲ میلیون بش��که نفت ایران بود را در داخل 
آب های سرزمینی اسپانیا حوالی تنگه جبل الطارق 

بصورت غیرقانونی توقیف کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در تاریخ ۲۵ تیر ۹۸ و در دیدار با ائمه جمعه سراسر 
کش��ور، فرمودند: »حاال انگلیس خبی��ث -که واقعاً 
ُخبث او واضح است- دزدی دریایی می کند، کشتی 
م��ا را در واقع می دزدند؛ در واقع این دزدی اس��ت. 
حاال معموالً رفتارش��ان این جوری است که جنایت 
را می کنند، به جنایت خودشان می خواهند یک قالب 
قانونی بدهند، یک چیزی هم درست می کنند که بله، 
علّتش این بوده؛ اّما واقع قضّیه همین اس��ت که یک 
دزدی دریایی اس��ت؛ دزدی دریایی هم می کنند که 
البّته ان شاءاهلل جمهوری اسالمی و عناصر مؤمن آن، 
این کار ها را، این خباثت ها را بی جواب نمی گذارند، در 

فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد«.
 

توقیف کشتی متخلف انگلیسی توسط سپاه
در س��اعات پایانی روز جمعه ۲۸ تیر ۹۸ یعنی ۱۵ 
روز بعد از توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی در دریای 
مدیترانه و آب های س��رزمینی جبل الطارق توس��ط 
نی��روی دریای��ی انگلیس و حدود ۷۲ س��اعت پس 
از فرمای��ش مقام معظم رهب��ری مبنی بر بی جواب 

نمان��دن خباث��ت انگلیس��ی ها در ماج��رای دزدی 
دریایی ش��ان، رواب��ط عمومی نیروی دریایی س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
عص��ر روز جمع��ه ۲۸ تیر ۹۸ ی��ک فروند نفتکش 
انگلیسی با نام »stena impero« )استنا ایمپرو( 
هنگام عب��ور از تنگه هرمز به عل��ت رعایت نکردن 
قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست 
س��ازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط 
یگان ش��ناوری منطق��ه یکم نیروی دریایی س��پاه 
توقیف شد. نفت کش مذکور پس از توقیف به ساحل 
هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی های الزم 

تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد«.

وقتی ناو انگلیسی آچمز می شود
فراموش نکنیم که انگلیس��ی ها زمانی به واس��طه 
ق��درت نیروی دریایی ش��ان، آنقدر کشورگش��ایی  
و اس��تعمارگری ک��رده بودن��د که معروف ش��ده 
بود آفتاب در س��رزمین انگلی��س هیچگاه غروب 
نمی کن��د؛ اما ام��روز فرزن��دان والیتم��دار ایران 
اس��المی، آنچنان با اقتدار اقدام به توقیف کشتی 
متخلف انگلیسی »اس��تنا ایمپرو« می کنند که به 
گفته سخنگوی س��پاه، حتی ناوچه جنگی نیروی 
دریایی س��لطنتی انگلیس -که »استنا ایمپرو« را 
اس��کورت می کرد- علی رغم به پ��رواز درآوردن ۲ 
فرون��د بالگ��رد، در برابر قاطعیت و س��رعت عمل 

تکاوران دریایی سپاه، از اقدام بیشتر بازمی ماند.
نوذر شفیعی در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی 
خبرگ��زاری میزان، با اش��اره به توقی��ف نفتکش 
انگلیس��ی توسط نیرو های س��پاه بیان کرد: روابط 
بین الملل مبتنی بر اصل اقدام متقابل است، حقوق 
بین المل��ل در جای خود اهمی��ت دارد؛ قدرت هم 

اهمیت دارد ولی در جای خودش.
وی با بیان اینکه روابط بین الملل مبتنی بر اقدامات 
متقابل کش��ورها اس��ت، افزود: یک��ی از قواعد آمره 
بین المللی اصل حس��ن نیت است. کشور ها بر اساس 
اصل حسن نیت به منافع همدیگر احترام می گذارند.

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس نهم خاطرنشان کرد: از دیگر قوانین بین الملل 
می توان به حل اختالفات به صورت مسالمت آمیز و 
نیز توسل به زور اش��اره کرد. به این مفهوم که اگر 
کشوری با کشور دیگری اختالف پیدا کرد آن را از 

طریق مکانیسم های حقوقی حل می کند.
شفیعی با اشاره به مشکل  کنونی ایران و انگلیس 
گف��ت: یک نفتکش ایرانی ب��دون دلیل موجه و با 
دو استدالل نادرست در تنگه جبل الطارق توسط 
انگلیسی ها توقیف شده است. هر دو استدالل آنها 

قابل رد است.  میزان


