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یادداشت

 LPGجایگزین بنزین شود

سوخت گاز مایع؛
بازی دو سر بُرد برای
دولت و خودرودارها

گ�روه اقتص�ادی :ع��دد اکت��ان ،۱۱۰افزایش ۳۵
درص��دی دوام خودرو،پاک و ارزان بودن،پیمایش
بیشتر وایمنی باالی گازمایع از جمله دالیلی است
که این سوخت را به بهترین جایگزین برای بنزین
تبدیل کرده اس��ت .به گزارش مه��ر ،این روزها
آلودگی هوا در کالنشهرها به...
صفحه2

 ۲۰سال حبس
برای دختر
وزیر روحانی

دولت برای مقابله با افزایش
تورم برنامه عملیاتی ارائه کند

هزاران عراقی با محاصره سفارت ایاالت متحده خواستار اخراج اشغالگران از کشورشان شدند

جنبش مردم عراق علیه
النه جاسوسی آمریکا

امیر خجسته-نایب رئیس کمیسیون اصل نود


صفحه3

دروغگویی دولتیها برمال شد

روسیه و چین
خواستهایدربارهتصویب
« »FATFندارند
صفحه2

کمبود زینک ،آینده
مبهمی برای مطبوعات
رقم خواهد زد
صفحه6

صفحه2

راهکار خیالی حامیان تصویب لوایح درخواستی «»FATF؛

حق شرطهایی که صرف ًا مصرف داخلی دارد!

در حال��ی ک��ه همچن��ان حامیان پیوس��تن ای��ران به
کنوانسیونهای پالرمو و  CFTمدعی امکان حق شرط
و تحفظ گذاش��تن بر این کنوانسیونها هستند ،اما متن
کنوانس��یونها ،نحوه واکنش  FATFبه این موضوع
و تجرب��ه تعامل ای��ران با این نه��اد بینالدولی ،خالف
این ادع��ا را اثبات میکند .به گ��زارش فارس ،یکی از
استداللهایی که حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه
ویژه اقدام مالی  FATFبرای تصویب لوایح پیوس��تن
ایران به کنوانسیونهای  CFTو پالرمو بیان کردهاند،
امکان قراردادن «حق تحفظ» یا همان «حق ش��رط»
اس��ت .به عنوان نمون��ه ،اخیراً علی ربیعی س��خنگوی
دولت درباره حق ش��رط گفت« :کارشناس��ان امنیتی ما
هم معتقد هس��تند (برای پیوس��تن به کنوانسیونهای
پالرمو و  )TFبا «تحفظ» امنیت ملی حفظ میش��ود».
حشمتاهلل فالحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت
ملی مجلس درباره این موضوع گفت ۷۳« :کش��ور دنیا
برای اجرای این طرح شرط گذاشتند و ما نیز در CFT
یک بند اضافه کردیم که اگر ماده شش مانع ما بشود ما
نپذیریم» .در ادامه این گزارش ،به بررسی صحت و سقم
این موضوع خواهیم پرداخت:
مغایرت حق شرطها با هدف و روح کنوانسیونها


طبق ماده « 19کنوانس��یون بینالمللی حقوق معاهدات
وی��ن  »1969ک��ه ب��ه «قان��ون اساس��ی معاه��دات
بینالمللی» مش��هور اس��ت ،حق ش��رط ،حق تحفظ یا
 ،Reservationدر صورتی امکانپذیر است که :او ًال
آن کنوانس��یون ،حق شرط را منع نکرده باشد ،ثانی ًا فقط
در موارد خاصی که کنوانس��یون اجازه داده باشد ،شرط
میتواند انجام گیرد ،ثالث ًا ش��رط یا تحفظ ،مخالف هدف
و منظور آن کنوانس��یون نباشد .بنابراین حق شرطی که
حامیان اجرای کامل برنامه اقدام  FATFدر خصوص
تعریف تروریسم برای تصویب کنوانسیون  CFTدر نظر
گرفتهاند ،مردود است زیرا کنوانسیون  CFTآن را منع
کرده و همچنین ناقض هدف و منظور این کنوانس��یون
اس��ت .به طوری که حق ش��رط و محدود کردن دامن ه
تروریس��م ذیل جزء (ب) بند ( )1ماده ( )2کنوانس��یون،
ب��ا موضوع و ه��دف این معاهده در تعارض اس��ت و بر
اس��اس ماده  6کنوانسیون باید اطمینان حاصل شود که
اعمال کیفری در این کنوانس��یون تحت هیچ شرایطی
با مالحظات عقیدتی ،سیاس��ی ،فلس��فی ،قومی و سایر
مالحظات قابل توجیه نباش��د .همچنین یکی از شروط
مد نظر حامیان اجرای کامل برنامه اقدام  FATFبرای
تصویب کنوانسیون پالرمو «محدودیت همکاری در ارائه
اطالعات» بوده اس��ت ،در حالی که این شرط با روح و
هدف این کنوانس��یون در تعارض اس��ت زیرا بر اساس
بند  4ماده  7متن این کنوانس��یون همکاری بینالمللی
برای اش��تراکگذاری اطالعات میان کشورها باید بدون
محدودیت صورت بگیرد.
نپذیرفتن حق شرطها توسط کشورهای عضو


طبیعی است وقتی  FATFمالحظات مربوط به تعریف
تروریسم در قوانین داخلی ایران را برنمیتابد ،قرار دادن
چنین حق تحفظ های مش��ابه را درباره کنوانسیونهای
بینالمللی نیز نخواهد پذیرفت .بر این اس��اس روش��ن
میشود چنین حق شرطهایی بیش از آنکه مشکل ایران
را در پیوس��تن به این کنوانس��یونها حل کند ،مشکل
طرفداران داخلی این کنوانسیونها را برای توجیه افکار
عمومی حل میکند!

نظ�ارت  FATFب�ر کیفی�ت تصویب و اج�رای مفاد

کنوانسیونها

طبق ماده « 20کنوانس��یون بینالمللی حقوق معاهدات
 »1969حق ش��رط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد
ش��د که ب��ا آن مخالفت نش��ود و مورد اعتراض س��ایر
کش��ورهای عضو قرار نگیرد ،یعنی در صورت اعتراض
دیگر کشورها به حق شرط مزبور ،متن کنوانسیون حاکم
خواهد بود .در بس��یاری از مواردی که کش��ورها به این
کنوانسیون ملحق شدهاند ،کشورهای دیگر ب ه حق شرط
آنه��ا ایراد گرفته و بیان کردهاند که حق ش��رط را قبول
ی که کشور یمن برای
ن مثال ،هنگام 
نمیکنند .ب ه عنوا 
پیوستن به این کنوانس��یون ،حق تحفظی را برای خود
درباره ماده  2و ماده  24قائل میش��ود ،استرالیا بیانیهای
ص��ادر کرده و حق ش��رط م��اده  2یم��ن را نمیپذیرد.
همچنین پس از پذیرش این کنوانس��یون توسط مصر،
این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت
ملی در تمامی صورتهایش شامل مقاومت مسلحانه در
برابراش��غال و تجاوز خارجی با توج��ه به اصل آزادی و
خودیاری را بهعنوان فعالیت تروریس��تی تلقی نمیکند،
ام��ا در برابر این اقدام مص��ر ،آمریکا اعالم کرد اعالمیه
تفسیری مصر دامنه کنوانس��یون را محدود میکند ،در
تناقض با موضوع و هدف آن اس��ت ،ماده  6کنوانسیون
را نقض میکند و نقض ماده  19کنوانس��یون بینالمللی
حق��وق معاهدات اس��ت .در م��وارد دیگر ،کش��ورهای
آمریکا ،فرانس��ه ،انگلیس ،آلمان ،هلند ،س��وئد ،نروژ ،به
شروط کشورهای س��وریه ،اردن ،مصر و یمن اعتراض
و مخالفت کردهاند .بنابراین اگر کش��ورهایی که با ایران
در مساله تروریسم اختالف دارند (از جمله آمریکا ،رژیم
صهیونیستی ،عربستان ،کش��ورهای اروپای غربی و)...
اعالم کنند حق ش��رطهای ایران را قبول ندارند ،ایران
باید حق شرطهای خود را نادیده گرفته و در اختالفات با
این کشورها ،به متن کنوانسیون مراجعه کند.
 FATFو نپذیرفتن حق شرط کنوانسیونها


 FATFدر چند بیانیه اخیر خود تصریح کرده است که
شدن گروههای مقاومت را در قانون اصالح قانون
استثنا ِ
مب��ارزه با تروریس��م که چندی پی��ش در مجلس ایران
تصویب و در ش��ورای نگهبان تأیید ش��د را قبول ندارد.

کنوانس��یونهای پالرم��و و  CFTبخش��ی از توصی��ه
ش��ماره  FATF 36هس��تند ،گروه ویژه اقدام مالی در
این توصیه کش��ورها را مل��زم میکند که از اجرای کامل
( )implement fullyمف��اد ای��ن کنوانس��یونها
ه��م در مرحل��ه تصویب و هم در مرحل��ه اجرا اطمینان
حاصل کنن��د .بنابراین چون کنوانس��یون مورد توصیه
 FATFق��رار گرفته اس��ت .این نهاد ه��م بر کیفیت
تصویب مفاد کنوانس��یونها و هم بر کیفیت اجرای آن
نظارت میکن��د .همچنین در ارزیابیه��ای متقابلی که
 FATFاز کش��ورها به عمل م��یآورد ،مفاد مربوط به
این کنوانس��یونها همواره از کشورها مورد پرسش قرار
میگی��رد .به عنوان مثال ،بح��ث مربوط به معاضدت و
همراهی قضائی که در ماده  18کنوانس��یون پالرمو ذکر
ش��ده اس��ت ،در ارزیابی متقابلی که توسط  FATFاز
کشور اس��پانیا به عمل آمد ،مورد سنجش قرار گرفت و
آمار تعداد درخواستهای ارسالشده و دریافتشده برای
امور مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم،
به تفکیک کل درخواستها و درخواستهای اجراشده،
از این کشور ،تحویل گرفته شد.
بازخوان�ی تجرب�ه تاریخ�ی طی�ب نی�ا در تعام�ل با

FATF

در پایان الزم به یادآوری اس��ت که امضای برنامه اقدام
 FATFاز سوی علی طیب نیا ،وزیر وقت اقتصاد ،فراتر
از اختی��ارات قانونی وی ص��ورت گرفته بود و زمانی که
طی��ب نیا مورد توبیخ مقامات نظام به خاطر امضای این
س��ند قرار گرفت ،مدعی ش��د که برنامه اقدام FATF
را در چارچ��وب قانون اساس��ی خودمان اج��را خواهیم
کرد .حال س��والی که باید دول��ت و حامیان برنامه اقدام
 FATFپاس��خ دهند این است که آیا همین حق شرط
«اجرای برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی» فایده
ای هم برای ما داش��ت؟ آیا ایران توانس��ت با استناد به
آن از اج��رای برخی از مفاد برنامه اقدام که مغایر قانون
اساس��ی اس��ت ،اس��تفاده کند؟ ناگفته نماند که همان
روزها اس��ناد نامه نگاری های می��ان طیب نیا و رئیس
وقت  FATFنش��ان داد که از ن��گاه  ،FATFایران
باید تمامی تعهدات داده ش��ده در چارچوب برنامه اقدام
 Action Planرا (ب��دون اش��اره به رعایت چارچوب
قانون اساسی ایران) اجرا کند.

هزینههای زندگی خانوارها در دولتها برخالف
رویه قانونی ،سال به سال افزایش یافته و علیرغم
رشد قیمت کاالهای ضروری ،هیچ گونه خروجی
در رابطه با افزایش درآمد و افزایش منطقی حقوق
ها انجام نگرفته است.براساس گزارشات متعدد از
وضعیت بودجه خانوارها هزینههای مسکن ،آب،
برق و گاز و س��ایر سوختها به طور چشمگیری
افزای��ش پیدا کرده وس��هم هزینههای زندگی و
مخارج مردم به بی��ش از  50درصد افزایش پیدا
کرده است که در نوع خود ،رکورد نگرانکنندهای
اس��ت.تمام دغدغه های مجلس و پیش��نهادات
کمیسیون تلفیق بودجه در شرایط سخت تحریم
در راس��تای کاهش فشار و نحوه مدیریت هزینه
زندگی اس��ت.زمانی که مردم وضعیت آقازاده ها،
فاصله طبقاتی ،بهره گیری برخی از مس��ئوالن
از رانت و ویژه خواریها ،اختالس و فس��ادهای
گوناگون را مشاهده می کنند و در مقابل کمترین
تالش��ی را از س��وی دولتمردان برای انس��جام،
نظارت و تصویب قوانین متناسب با شرایط زندگی
و معیش��تی خود با توجه به شرایط سخت پیش
روی کشور می بینند ،تنها امیدشان به نمایندگان
است که در راستای دفاع از حقوق مردم در الیحه
بودج��ه  99گام بردارند.با توجه به پیش��نهادات
برای کاهش و تک نرخی شدن بنزین به منظور
جلوگیری از قاچاق و کاهش هزینه های زندگی
مردم برای هر لیتر بنزین باید گفت دولت امسال
بایس��تی موظف ش��ود در برابر افزای��ش تورم و
افزایش قیمت ها برنامه عملیاتی در کنار تصویب
الیحه پیشنهادی بودجه  99ارائه دهد.

