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چرایی فشار کاخ سفید برای تصویب لوایح «»FATF

لزوم تجدید نظر وزارت
امور خارجه در سطح روابط
دیپلماتیکبا لهستان

نشستی که از هفتهها پیش تبلیغات فراوانی در
مورد آن شده بود ،در حالی روزهای چهارشنبه
و پنجشنبه در شهر «ورش��و» برگزار شد که
شرکتکنندگان در آن...
صفحه2

مدیریت شهری اصالحطلب در پی

حذف «مناسبتهای ملی» در تهران

پالرمو و « »CFTتکمیلکننده
چرخهتحریمهایآمریکاست

صفحه2

اعظمالسادات حسینی مطرح کرد

«مثل نسیم» قصه زندگی اولین
شهید مدافع حرم گرگان

صفحه5

معاونرئیسجمهورآمریکا
خواستارعهدشکنیاروپامانند
آمریکا در برجام شد

نویس��نده «مثل نس��یم» گفت :این
کتاب زندگی اولین شهید مدافع حرم
ش��هر گرگان از زبان  ۱۴راوی است.
اعظمالس��ادات حسینی از نویسندگان
جوان��ی است ک��ه آثار قاب��ل توجهی
درباره ش��هدا نوش��ته اس��ت .وی در
گفتگ��و با میزان درب��اره کتاب «مثل
نس��یم» که به زندگی سیداحس��ان حاجیحتملو اختصاص دارد توضیحاتی
ارائه کرده است .عنوان شهید مدافع حرم در اوایل جنگ برای...

س در سخنرانیاش در نشست ضد
مایک پن 
ایرانی «ورش��و» بر لزوم خروج کش��ورهای
اروپای��ی از برج��ام تاکید کرده ب��ود ،در یک
مصاحبه تلویزیونی تازه باز هم این...
صفحه2

امتیاز ارزشمند تبریزیها

صفحه6

آشنا در چه جایگاهی
برای نظام تکلیف تعیین میکند؟!

در روز پراشتباه

آبیهای پایتخت

صفحه2

صفحه7

چرا دولت به عواقب
تعهدات خود در توافق
پاریس بیتوجه است؟
صفحه3

بر خالف پرچم تسلیم مشاور روحانی ،مسئوالن نظام تاکید کردند

وعده انتقام از عامالن حادثه تروریستی زاهدان
صفحه2

سردار پاکپور:

نیروی زمینی سپاه انتقام سختی از عامالن جنایت تروریستی زاهدان خواهد گرفت

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه انتقام سختی از عامالن و حامیان جنایت
ضدبشری در سیستان و بلوچستان خواهیم گرفت ،گفت :عامالن این حادثه باید
منتظر تنبیهی سخت و پشیمان کننده باشند.به گزارش مهر ،سردار محمد پاکپور
فرمانده نیروی زمینی سپاه طی پیامی شهادت جمعی از پاسداران در حادثه تروریستی
انتحاری در استان سیستان و بلوچستان را تسلیت و تبریک گفت.متن این پیام به
ش��رح زیر است:جامه فاخر ش��هادت  ،برازنده قامت پاک سیرتان فداکار و دالوری
است که عاشقانه و عارفانه در راه اعتالی اسالم و آرمانهای بلند انقالب اسالمی
به مجاهدت برخاستند و با جانفشانی و از خود گذشتگی ،عزت  ،اقتدار و سربلندی
را برای نظام مقدس جمه��وری اسالمی ایران به ارمغان آوردند.در ایامی که ملت
سرافزار ایران ،جشن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را پشت
سر گذاشته بودند  ،تروریستهای تکفیری به دستور اربابان خود دست به جنایتی
بزدالنه زدند و پاسدارانی غیور و فداکار را که برای آرامش و امنیت مردم در مرزهای
جنوب شرق کشور به پاسداری مشغول بودند و برای استراحت به کنار خانوادههای
خود برمیگشتند ،به شهادت رساندند.اینها از همان پاسدارانی هستند که با فداکاری
خود تالش تروریستها برای اقدامات تروریستی علیه ملت شریف ایران در ایام دهه

فجر را خنثی کردند تا این ملت با آرامش کامل چهل سالگی انقالب خود را جشن
بگیرند.این شهادتها و جانبازیها برای رزمندگان نیروی زمینی سپاه تازگی ندارد.
ایجاد امنیت در این مناطق که به خاطر وجود بسترها و پتانسیلهایی که در بعضی
از کشورهای هم جوار وجود دارد و آنجا را به اردوگاهی برای فعالیت سرویسهای
امنیتی برخی از کشورهای منطقه و فرا منطقه تبدیل نموده است ،قطع ًا با فداکاری
و جانفشانی میسر است.بی تردید همرزمان این شهداء و جانبازان فداکار در نیروی
زمینی سپاه انتقام سختی از عامالن و حامیان این جنایت ضد بشری خواهند گرفت
و آنها بایستی منتظر تنبیهی سخت و پشیمان کننده باشند .اینجانب ضمن عرض
تسلیت و تبریک به مناسبت شهادت پرافتخار این پاسداران حریم والیت و مدافعان
امنیت پایدار نیروی زمینی سپاه به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج)  ،مقام معظم
فرماندهی کل قوا (مدظله العالی)  ،خانواده های معزز ش��هداء و همرزمان گرامی
آنان  ،به ویژه مردم والیتمدار و شهید پرور استان اصفهان  ،از درگاه خداوند متعال
علو درجات و حشر با سرور و ساالر شهیدان ،حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) برای
شهدای گرانقدر و شفای عاجل مجروحین و جانبازان عزیز این حادثه و صبر و اجر
جزیل برای خانواده های معظم شهداء و جانبازان مسئلت می نمایم .

در بیانیه تحلیلی مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج مطرح شد

ط در لوايح مرتبط با «»FATF
عدم امكان اعمال حقشر 

ط در لوايح مرتبط با  , FATFو وجود اشكاالت عديده
عدم امكان اعمال حقشر 
نسبت به مفاد كنوانسيونهاي پالرمو و  CFTبه نحوي كه اين لوايح تضمينكننده
صريح منافع اقتصادي جمهوري اسالمي نيست از جمله ایراداتی است که در این
لوایح وجود دارد .به گزارش فارس ،مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج در
بیانیه تحلیل��ی حقوقی درباره الیحه الحاق دولت جمه��وری اسالمی ایران به
کنوانس��یون سازمان ملل متحد برای مب��ارزه با جرائم سازمانیافته بینالمللی و
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانس��یون بینالمللی مقابله با
تأمین مالی تروریس��م به تبیین کارشناسی این دو الیحه پرداخت که قسمتی از
متن آن بدین شرح است :ماهیت کنوانسیونها و مسئله ابتکار پیوستن به آنفارغ
از اشکاالت عدیدهای که از جهت شکلی (از جمله عدم انطباق دقیق متن ترجمه
ش��ده لوایح که به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسیده است با متن اصلی)
به لوایح مصوب مجلس ش��ورای اسالمی با عنوانالیحه الحاق دولت جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته
بینالمللی و الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی
مقابله با تأمین مالی تروریس��م وجود دارد لکن ازجمله مس��ائل حائز اهمیتی که
ناظر به کنوانس��یونهای حاضر وجود دارد مسئله ماهیت مفاد آنها میباشد .با
این مقدمه که کنوانسیونها و معاهات بین المللی در حقوق ایران ،براساس ماده
( )9قانون مدنی[ ،]2در حکم قانون عادی و همعرض آن ش��ناخته شدهاند و لذا
از اعتبار قوانین عادی و مصوب مجلس برخوردارند و به تبع در محاکم قضائی و

سایر مراجع قابل استناد و مجری میباشند .لذا معاهدات بینالمللی از حیث شکلی
و همچنین آثار و ماهیت الزامآور آن تفاوتی با قوانین داخلی ندارند.مهمترین سند
بینالمللی در خصوص حقوق و قواعد حاکم بر معاهدات بینالمللی ،معاهده وین
 1969در خص��وص حقوق معاهدات است که عمده مباحث مربوط به معاهدات
از جمل��ه تعاریف کلی مفاهیم این حوزه ،انعقاد معاهدات ،تفس��یر و اجرای آن تا
نحوه خروج از معاهده و  ...را بیان داش��ته است.یکی از مباحث رایج در بس��یاری
از معاه��دات ،اعمال حق ش��رط[ ]3از سوی طرفین معاهده است .از همینرو در
معاهده وین نیز احکام مربوط به تنظیم شرط ،قبول یا رد آن ،آثار حقوقی شرط،
انصراف از ش��رط ،انصراف از اعتراض به ش��رط و روش شرطگذاری بیان شده
است .بهموجب بند «د» ماده ( )1این معاهده« ،حق شرط» عبارت است از «بیانیه
یک جانبهای که یک کش��ور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا ،تنفیذ،
قبول ،تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و بهوسیله آن قصد خود را
دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود
بیان میدارد ».بدین معنا یک کشور در هنگام پیوستن به یک معاهده میتواند با
اعالم تحفظ نسبت به بعضی از مقررات مندرج در معاهده ،ضمن پذیرش کلیت
معاه��ده ،عدم پذیرش بخشهایی از آن را اعالم کرده تا از این طریق بعضی از
آثار حقوقی معاهده بر این کشور تحمیل نگردد .بهعبارت دیگر شرط به اقدامی
اطالق میش��ود که در صورت اعتبار ،نتیجهاش تحدید تعهد معاهداتی دولت یا
سازمان بینالمللی شرطگذار است.

شهادت هنر مردان خداست

همکار گرامی جناب آقای میثم ترکیان
ش��هادت س��ردار شهید اسالم پاسدار شهید حسنعلی ترکیان در حادثه تروریس��تی اتوبوس سپاه در زاهدان را به شما و
مردم شهید پرور استان اصفهان و مسلمانان حقطلب جهان تبریک و تسلیت میگویم و از درگاه ایزد منّان برای آن شهید
بزرگوار ،آرامش و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت نمایم.
روحش شاد و یادش جاودانه باد.
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الیحه های پنهان ارتش
پاکستان توسط وهابیت
سعودی مدیریت میشود

س�ید محمدج�واد ابطحی-عض�و
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
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شکست سیرک ورشو
به میزبانی نوچه جدید آمریکا

یادداشت

معمای ارز واردات کاغذ؛

ماراتن ارشاد و دالالنکاغذ
برای قیمتگذاری
صفحه6

علت تعل��ل پاکس��تان در تأمین امنیت
مرزهای خود با ایران مشخص است و در
اینکه سرویس امنیتی پاکستان و مسائل
سیاسی و راهبردی سیاست خارجی این
کش��ور در خ��ارج از مرزهای پاکس��تان
تهیه و تنظیم می شود هیچ شکی وجود
ندارد؛از سال های پیش ارتش این کشور
ارادت خاصی به عربستان داشت.از سال
ها قبل حکومت عربستان به حوزه های
علمیه پاکستان کمک مالی می کرد و از
همان روزها ترور شخصیت های بزرگ
شیعیان و علمای آنها را کلید زد و بعد از
آن اف��رادی را روی کار آورد تا بر اساس
سیاست های عربستان اقدام به تدریس
علوم دینی کنند که منجر به ایجاد تفکری
ش��د که برای سال ها در این کشورها و
کشورهای همس��ایه اقدامات تروریستی
داش��تند.الیحه پنهان ارتش پاکس��تان
توسط وهابیت مدیریت می شودو همین
موضوع باعث شده عمال دولت پاکستان
نقش��ی در کنت��رل مرزهای کش��ورش
نداشته باشد.اما با روی کار آمدن عمران
خان در پاکس��تان ،دیپلماسی جمهوری
اسالمی باید بسیار فعال تر عمل می کرد
چرا که این فرد شاخصه های حمایت از
نظام جمهوری اسالمی را داشته و آرمان
های ام��ام(ره) را مقدس می داند لذا می
توانستیم خیلی بهتر از این ظرفیت برای
تقویت روابط دو جانبه به خصوص امنیت
مرزها استفاده کنیم.از سوی دیگر عمران
خان گزینه مطلوب عربستانی ها نبود اما
به محض رأی آوردن ،عربستانی ها کار
خود را آغاز کردند تا از ش��رایط جدید نیز
بهره برداری کرده و سیاست های خود را
به پاکس��تان تحمیل کنند لذا هم اکنون
عربستان حمایت جدی تری را از ارتش
پاکس��تان آغاز کرده و تروریس��ت ها را
تأمین مالی می کند.عربستان قصد دارد
ای��ران را تبدیل ب��ه سوریه کند و جیش
الظلم و جندالش��یطان را نی��ز در همین
راستا تأسیس کرد اما مردم غیور سیستان
و بلوچستان با آنها همراهی نکردند.آنها
با تماشای حضور پرش��ور ملت ایران در
چهلمین سال پی��روزی انقالب اسالمی
نیز احس��اس حق��ارت کردن��د و با این
اقدام تروریستی ضمن انتقام جویی قصد
داشتند پالس هایی نیز به اجالس از پیش
شکست خورده ورشو بفرستند.

