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 برخورد با فریدون و جهانگیری
 یک مطالبه جّدی است

عضو س��ابق شورای ش��هر، برخورد قوه قضائیه با 
مه��دی جهانگیری و حس��ین فری��دون را مطالبه ای 
ج��ّدی دانس��ت و گفت: ب��ه نظر می رس��د برخورد با 
دانه درش��ت ترها آرامش بیش��تری به جامعه می دهد 
و ثب��ات بیش��تری در فضای اقتصادی کش��ور حاکم 

می کند.
پرویز س��روری عضو سابق ش��ورای شهر تهران و 
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب در این 
زمین��ه افزود: ای��ن یک مطالبه جّدی اس��ت و بعد از 
اقدامات خوبی که قوه قضائیه در برخورد با مفس��دان 
اقتصادی انجام داد و نور امیدی که در دل مردم نسبت 
به برخورد با دانه درشت ترها شکل گرفت، مردم منتظر 
هس��تند تکلیف کسی که با شصت میلیارد وثیقه آزاد 
شده اس��ت زودتر روشن ش��ود؛ همچنین افرادی که 
حداقل در معرض سوءاس��تفاده هس��تند و با اقدامات 
خود، موجب��ات بی اعتمادی مردم را فراهم آورده اند و 

ضربه های سختنی را به نظام وارد کرده اند.
وی ب��ا بیان اینکه م��ردم توقع دارند با س��رعت 
و دق��ت بیش��تر و از همه مهم تر با صالب��ت و اقتدار 
اسالمی با این افراد برخورد شود، اظهار داشت: با توجه 
به سلس��له اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفسدان 
که با اعدام دو تن از آن ها همراه بود و به نوعی اخطار 
جدی به سوءاس��تفاده گران به حساب می آمد، به نظر 
می رسد برخورد با دانه درشت ترها آرامش بیشتری به 
جامع��ه می دهد و ثبات بیش��تری در فضای اقتصادی 

کشور حاکم می کند.
سروری افزود: امیدواریم قوه قضائیه هرچه زودتر 
برخوردی قاطع تر و جدی تر در رابطه با دانه درشت ترها 
از جمله پرونده مهدی جهانگیری و حس��ین فریدون 

داشته باشد.  فارس

استیضاح ظریف منتفی شد
عضو هیات رییس��ه مجلس شورای اسالمی گفت 
که ب��ا توجه ب��ه پس گرفت��ن امضاهای تع��دادی از 

متقاضیان، استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.
علیرضا رحیمی اظهار کرد: استیضاح آقای ظریف 
۲۴ امض��اء داش��ت که اکنون تع��داد امضاها به ۹ نفر 
رسیده است. طبق آیین نامه وقتی امضاها کمتر از ۱۰ 

نفر باشد از حد نصاب افتاده و منتفی است.
وی با ای��ن توضیح ک��ه دیگر اس��تیضاح ظریف 
رس��میت ندارد، تاکی��د ک��رد: در آیین نامه موضوعی 
به نام انصراف از پس گرفتن امضاء نداریم اگر کس��ی 
امضایش را پس گرفته باش��د نمی تواند بعدا بگوید که 
مج��ددا می خواهد پ��ای همان تقاضای اس��تیضاح را 

امضاء کند.  ایسنا

استعفای دسته  جمعی ۱۸ نماینده مجلس
نماین��ده فریدون  ش��هر در مجلس از اس��تعفای 

دسته جمعی نمایندگان استان اصفهان خبر داد.
اکبر ترکی از اس��تعفای دس��ته جمعی نمایندگان 
استان اصفهان خبر داد و گفت: نامه استعفای نمایندگان 

این استان دیروز تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه شد.
وی درب��اره دلیل اس��تعفای نمایندگان اس��تان 
اصفه��ان ، اظهار داش��ت: نمایندگان ب��ه دلیل حذف 
پروژه های آب رس��انی اس��تان اصفهان از ردیف های 
بودجه سال آینده، نامه ای را تدوین و در آن استعفای 

خود را اعالم کردند.
نماین��ده م��ردم فریدون ش��هر در مجلس تصریح 
کرد: نمایندگان در انتظار سپری شدن مراحل قانونی 
اس��تعفای خود هستند. استان اصفهان در مجلس ۱8 

نماینده دارد. ایسنا

اخبار

پیوستن ایران به CFT خود تحریمی نیست
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: پیوس��تن 
ایران به CFT خودتحریمی نیست بلکه جلوگیری از بهانه هایی است که امکان 

دارد علیه ایران شکل گیرد.
وی ادامه داد: اگر به این الیحه مراجعه کنید و ش��روط را ببینید، در شرط 
اول آماده است که هر اقدام، گفتار و ارائه اطالعاتی که خالف قانون اساسی باشد 
 CFT منع شده است. فالحت پیشه گفت: همچنین برخی می گویند که ممکن است
ش��رط پذیر نباشد اما ۷۳ کشور دنیا شرط گذاش��ته اند و اگر تصور کنیم که ما نتوانیم 
ش��رط بگذاریم این غیرممکن است و برای رفع این دغدغه هم بندی را به انتهای شرط 

دوم الحاق کرده ایم که این مشکل حل شود.
وی گفت: ما در لیس��ت س��یاه نیستیم و اسم لیست س��یاه مصطلح شده است که 

منظور آن همان دولت های غیرهمکار است که ما آن را رفع کردیم.  مهر

کمیسیون
حمله به زیرساخت های هسته ای ایران یک بُُلف است

معاون بس��یج و امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تالش 
پدافند غیرعامل حفظ حالت جزیره ای زیر ساخت های کشور است.

سردار غالمعلی حیدری در شورای پدافند غیرعامل استان مرکزی با اشاره 
به توجه ویژه س��تاد پدافند غیرعامل کش��ور به مباحث آسیب های زیرساختی 

عنوان کرد: با پیشرفت علم و تکنولوژی تهدید نیز افزایش یافته است.
وی بیان کرد: امروز مباحث ساختاری فناورانه و دانش پایه به خود گرفته است 
و باید تالش ش��ود که برای مقابله با این تهدیدات، دفاع دانش پایه و علمی مدنظر قرار 

گیرد.
حیدری با اشاره به قلعه های قدیمی و ارگ ها که در ساخت آنها الزامات دفاعی در 
نظر گرفته شده است این امر را نشان از رسوخ پدافند در ذات معماری ایران دانست که 

دشمنان امکان نفوذ به این قطعه و ارگ های خاصه ارگ بم را نیافتند.  ایسنا

پدافند
انتظار جامعه این است حقوق همه اقشار حقوق بگیر اضافه شود

عضو کمیس��یون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس گفت: انتظار جامعه 
این است که حقوق همه اقشارحقوق بگیر اضافه شود و اقشار تحت حمایت هم 

مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند.
محمد حس��ینی ، با اشاره به باید و نباید های بودجه سال ۹8 گفت: انتظار 
جامعه این است که حقوق همه اقشارحقوق بگیر اضافه شود و اقشار تحت حمایت 
هم مورد حمایت بیش��تری قرار بگیرند. وی با اشاره به افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی 
حقوق حقوق بگیران در الیحه بودجه سال ۹8 تاکید کرد: امیدواریم این میزان به صورت 

پلکانی برای اقشار آسیب پذیر در طی سال بیشتر شود.
عضو کمسیون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش رقم 
یارانه دهک های پایین با توجه به حذف یارانه دهک های باال در بودجه ۹8 گفت: دولت خود 

اقدام به این رویکرد در بودجه سال ۹8 کرده است که امیدواریم به آن عمل شود.  میزان

دیدگاه

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در پیامی به  والی�ت بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز، ب���ا 
این اجالس س��االنه را نشانه ی حق گزاری در برابر فریضه نماز 
خواندند و درباره اهمیت نماز افزودند: نماز آنجا که با خش��وع 
و حض��ور گزارده ش��ود جامعه را به صالح و س��داد در زبان و 

عمل می کشاند و اعتال می بخشد.
متن پیام رهبر انقالب اس��المی به ای��ن اجالس نماز که 
)چهارشنبه( در استان سمنان برگزار شد و آیت اهلل شاهچراغی 

نماین��ده ولی فقیه در س��منان، آن را قرائت کرد به ش��رح زیر 
است.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

اجالس ساالنه ی نماز از سوئی نشانه ی حق گزاری در برابر 
فریضه ئی اس��ت که میتواند بر هم��ه ی اعمال و فرایض دیگر، 
روح بدمد و آنها را کارآمد کند: »إن ُقِبلَت ُقِبَل ماِس��واها« و از 
س��وی دیگر خدمت بزرگی است به آنان که حقِّ این هدیه ی 

الهی را ندانسته و در آن سهل انگاری میکنند.
نماز آنگاه که با خش��وع و حضور گزارده شود جامعه را به 

صالح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتالء میبخشد.
بخش مهمی از گرفتاریها و آلودگیهای ما براثر نپرداختن 

به این حقیقت هشدار دهنده است.
 از ای��ن رو ترویج نم��از با همه ی ش��یوه های اثرگذار، در 
ش��مار وظایف بزرگی اس��ت که همه باید بدان اهتمام ورزیم 
و ش��ما دس��ت اندرکاران این اجالس بویژه عالم مجاهد جناب 

حجةاالس��الم آقای قرائتی بحمداهلل در این راه از توفیق الهی 
بهره مند شده اید.

آم��وزش و پرورش میتواند در این عرصه از اثرگذارترین ها 
باشد.

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین 
تضمین برای سالمتی آینده ی جامعه است.

والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
سیدعلی خامنه ای – ۱۳ آذر ۱۳۹۷  

نقدی بر سخنان سعید حجاریان
ادامه از صفحه اول

اص��الح طلب��ان تجرب��ه برپ��ا ک��ردن دو فتنه و 
اغتش��اش را دارن��د، اکنون با وجود ای��ن که به خاطر 
عملکرد س��اختار شکنانه و ضد مردمی آنها، جایگاه و 
پایگاه خود را از دست رفته می بینند، شرایط به وجود 
آورده شده را فرصت مغتنمی برای خود می پندارند تا 
شاید بتوانند بازگشت پیروزمندانه ای به قدرت داشته 
باشند، آن هم با حمایت دشمنان خارجی که تشنه به 

خون ایران اسالمی و مردم آن هستند.
آیا ق��درت تا این ان��دازه ارزش دارد که به خاطر 
آن نظریه هایی را برای عملیاتی ش��دن عرضه کنند تا 

بتوانند به آمال وآرزوهای خود برسند؟!
در واق��ع با چنین روش و منش��ی که اش��خاصی 
همچون س��عید حجاری��ان در پیش گرفته ان��د، آنها 
هس��تند که مش��روعیت خ��ود را از دس��ت داده اند و 

ناکارآمدی خود را اثبات کرده اند.
یک جریان فکری سیاس��ی زمانی که مشروعیت 
خ��ود را از دس��ت می ده��د ناکارآم��د می ش��ود و به 
همین خاطر س��عی میکند جامعه را متهم به نداشتن 

مشروعیت و ناکارآمدی کند.

سرمقاله

رهبر معّظم انقالب در پیامی به اجالس سراسری نماز: 

بخش مهمی از گرفتاری ها بر اثر نپرداختن به حقیقِت هشداردهنده نماز است

رئیس جمهور با بیان اینکه با  ن یب����و اقامه نماز در برابر ابرقدرت ها تر
حفظ خواهیم شد، گفت: امروز که توطئه دشمنان 
و فش��ار اقتص��ادی آمریکا و صهیونیس��ت ها علیه 
ملت ایران اس��ت، باید با تکیه ب��ر قدرت خداوند 

ایستادگی کنیم.
حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی 
در بیس��ت و هفتمین اجالس سراس��ری نماز که 
با عنوان »ش��یوه ها و مهارت ه��ای دعوت به نماز« 
در دانش��گاه سمنان برگزار ش��د، با اشاره به اینکه 
این اج��الس به عطر باالترین عم��ل یک مومن و 
مسلمان یعنی نماز معطر است، اظهار داشت: شاید 
بش��ود همه دین را در دو کلمه پرستش و نیایش 

خالصه کرد. 
پرستش جوهر اسالم و باطن و حقیقت دین و 

نیایش صورت زیبای آن پرستش است.
رئیس جمه��ور با تاکید بر اینک��ه "نماز، یک 
عب��ادت صرف یا ی��ک فرع دین مثل س��ایر فروع 
نیس��ت، بلک��ه نماز تمامی چهره اس��الم اس��ت"، 
اظهارداش��ت: نماز صورت اسالم اس��ت. ایمان به 
خدا، اعتقاد به حق و عمل به دستورات الهی جوهر 
دین اس��ت، اما نماز پرچم دین بش��مار می رود و 
همانگون��ه ک��ه کش��ورهای جهان با پرچم ش��ان 
ش��ناخته می ش��وند، دین بدون نماز قابل شناخته  

شدن نیست.
رئیس جمهور ب��ا بیان اینک��ه تعبیرات قرآن 
درباره نماز تنها برای نماز در اس��الم نیس��ت، بلکه 
در همه ادیان الهی وج��ود دارد، گفت: خداوند در 
سخن با حضرت موس��ی)ع( و در اولین دستورات 

به او، برپا داش��تن نماز را سفارش می کند و زمانی 
که حضرت عیس��ی)ع( در کودکی سخن می گوید 
و حقانی��ت خود و طهارت م��ادر را اعالم می کند، 
می گوید که خداوند به من امر به نماز کرده است.

 روحانی با تجلیل از تالش ها و خدمات ارزنده 
حجت االس��الم والمس��لمین قرائتی در ستاد اقامه 
نماز و در راس��تای ترویج فرهنگ نماز در کش��ور 
گفت: ایش��ان با بیان ش��یوا و س��اده خ��ود گاهی 
مسایل بسیار سنگین عقیدتی را با مثال های ساده 
برای مردم بیان می کنند و این توفیقی اس��ت که 

خداوند نصیب وی کرده است.
رئیس جمهور همچنین با گرامیداش��ت یاد و 
خاطره ش��هید آیت اهلل دکتر بهشتی، گفت: شهید 
بهش��تی در مسیر س��اختن انس��ان های ارزشمند 
و مدی��ر در کش��ور زحمت فراوانی کش��ید و جزو 
شخصیت هایی بود که جای او برای همیشه تاریخ 
خالی خواهد ماند. او مدیر انسان شناس��ی بود که 
معن��ای مدیریت را می دانس��ت و در این راه وقت 

می گذاشت و سرمایه گذاری می کرد.
رئی��س جمه��ور با بی��ان اینک��ه از دینی که 
پیروان آن در ۲۴ ساعت ش��بانه روز بارها خداوند 
را با رحمت و رحمانیت اش یاد می کنند، خشونت، 
بداخالق��ی و تهمت بی��رون نمی آی��د، گفت:  اگر 
اخالق ما با نماز تناس��ب ندارد، مطمئناً در جایی 

مشکل داریم و باید آن را برطرف کنیم.
 روحانی با اش��اره به اینکه در انقالب اسالمی 
نمازه��ای جماعت، چهره ه��ای گوناگونی دارد اما 
در دوران پی��ش از انقالب، نماز جماعت با جوانان، 
معن��ای انقالبی بودن، مذهبی بودن و روش��نفکر 

معتقد بودن را داش��ت، گفت: پیش از انقالب جو 
خاصی در دانش��گاه ها حاکم بود به گونه ای که در 
کل دانشگاه تهران تنها یک دختر خانم با روسری 
در محی��ط دانش��گاه ب��ود، اما در همان ش��رایط 
هنگام نماز بس��یاری از دختران دانشجو می آمدند 
و با اس��تفاده از چادرهایی که وجود داش��ت، نماز 

می خواندند.
 روحانی با اشاره به اینکه در آن دوران افرادی 
مانن��د بازرگان و دکتر س��حابی که در اروپا درس 
خوان��ده بودند، وقتی به کش��ور آمدند به واس��طه 
مذهبی بودن احس��اس کردند که باید نماز ظهور 
و ب��روز پیدا کند، گفت: اینها انس��ان های متدینی 
بودند که بعضاً نماز شب ش��ان ترک نمی شد و در 
دانشگاه تهران با وجود اینکه مسجد وجود داشت 
در دانش��کده فنی نمازخانه درست کردند تا افراد 

بتوانند نماز اول وقت را بجا آورند.
 روحانی با بیان اینکه نماز مظهر دین و قدرت 
ماست و امروز در س��طح جهان ظهور و بروز دین 
با حجاب و نماز اس��ت، تصریح ک��رد: خصلت ها و 
ارزش هایی مانند ادای امانت، راستگویی و خدمت 
به مردم همه جزء رفتارهای انسانی بشمار می رود، 

اما عالمت دین در جهان حجاب و نماز است.
رئیس جمهور خاطرنش��ان ک��رد: افراد فراوانی 
در پیروزی انقالب نقش داش��تند، اما کس��انی پای 
انقالب ایس��تادند و فداکاری کرده و برنگشتند که 
اه��ل نماز بودند و اتکاء آنها ب��ه نماز بود، همانطور 
ک��ه در دوران دفاع مقدس و در جبهه ها نیز مردان 
ب��ا ایمان و چهره های مخلصی مانند ش��هید بابایی 
بودند که می ش��د ایمان و اس��الم را در چهره آنان 

مش��اهده کرد و با قدرتی که از ات��کاء به پروردگار 
گفت��ه بودند، اخ��الق را در جنگ رعای��ت کرده و 
انس��انیت و رحم و مروت، حتی نس��بت به دشمن 

وجود داشت.
 روحان��ی با طرح این س��ئوال ک��ه چه چیزی 
باعث شد که بتوانیم در این انقالب در برابر جهان 
بایس��تیم، گفت: امام راحل روح بس��یار مطمئنی 
داش��ت و در دورانی که در نوفل لوش��اتو خدمت 
ایش��ان بودم ام��ام کاماًل مطمئن ب��ود که انقالب 

پیروز می شود.
رئیس جمهور ادامه داد: در دوران انقالب بسیاری 
از زن��ان و دختران خودش��ان داوطلبان��ه حجاب را 
انتخاب کردند به واسطه آنکه در آن جاذبه می دیدند 
و می فهمیدند که دین عامل حرکت، جنبش، انقالب، 

استقالل، آزادی و عزت کشور است.
 وی ب��ا بی��ان اینکه نم��از وظیف��ه، افتخار و 
عظم��ت انس��ان و نیایش و اس��تعانت از خداوند 
اس��ت و نباید آن را در مسایل ریز و جزیی ببریم، 
اف��زود: اگ��ر می خواهیم نماز را تروی��ج کنیم که 

البته تاکنون در این راس��تا اقدامات و تالش های 
خوبی انجام ش��ده است، باید از خانواده و مدرسه 

ش��روع کنیم.
 روحان��ی با بیان اینکه باید بررس��ی کنیم که 
چگون��ه دانش آموزان را به نماز ترغیب و تش��ویق 
کنیم، افزود: اس��اس دین بر مبنای انتخاب است و 
این در حالی است که هیچ کاری با استفاده از زور 

درست هدایت نمی شود.
 روحان��ی تاکید ک��رد: امروز ب��رای معنویت، 
آخ��رت و کس��ب ت��وان و ایس��تادگی در براب��ر 
مش��کالت هجمه ها و فش��ارها باید ب��ه نماز پناه 
ببریم، چرا که نماز عمود دین است و هنگامی که 
نماز باشد، سایر عبادات روح دیگری خواهد یافت 
و این روح اس��ت که می تواند ما را به س��ر منزل 
مقصود برساند. رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد 
که همه توفیق آن را داش��ته باش��یم که خادمان 
نماز، مس��اجد، اسالم و قرآن باشیم و اگر اینچنین 
باش��د، همه می توانیم خادم��ان خوبی برای مردم 

باشیم.  فارس

روحانی: 

با اقامه نماز در برابر ابرقدرت ها حفظ خواهیم شد

سرنوشت جنجالی ترین الیحه اف.ای.تی.اف چه شد؟ نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در  جلس��ه علن��ی پارلمان بخش��ی از الیحه بهارست���ان
CFT را اص��الح کردند و بخ��ش دیگری از ای��ن الیحه را به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی پی��ش از این و در 
جلس��ه علنی روز یکش��نبه، ۱۵ مهر م��اه، الیحه الحاق دولت 
جمهوری اس��المی ایران به کنوانس��یون مقابله با تأمین مالی 
تروریس��م )CFT( را تصوی��ب و الیحه را به ش��ورای نگهبان 

ارسال کردند.
ش��ورای نگهبان نیز با بررسی این الیحه جنجالی که یکی 
از لوایح چهارگان��ه FATF بود، اعالم کرد که مصوبه مجلس 
دارای ای��رادات اساس��ی اس��ت و این الیحه را ب��ا ۲۰ ایراد به 

مجلس شورای اسالمی بازگرداند.
با اعاده مصوبه مجلس، موضوع به کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد 
و کمیس��یون نیز پس از بررسی و رفع ایرادات، گزارشی از آن 
تهیه کرد و این گزارش امروز در جلس��ه علنی مجلس بررسی 

شد و نمایندگان درباره آن نظر نهایی را دادند.
بخش های اصالح و تصویب ش��ده، در قالب یک گزارش به 
ش��ورای نگهبان ارسال خواهد ش��د تا شورا نظر خود را درباره 

آن اعالم کند.

بخش های اصالح شده توسط مجلس
ماده واحده �� به دولت جمهوری اس��المی ای��ران اجازه داده 
می ش��ود کنوانس��یون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 
)مص��وب ۱۳۷8.۹.۱8 برابر با ۹ دس��امبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد( مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و 
یک پیوست را با اعالم شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق 

مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
شروط:

۱ �� مفاد کنوانس��یون در موارد تعارض با قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نمی باشد.

 ۲ �� با توجه به بند س��وم ماده اول قطعنامه ش��ماره ۵۰ 
/ 6 مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانس��یون منعکس 
ش��ده است و »تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان 
ب��ا توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت س��لطه اس��تعماری و 
هرگونه س��لطه بیگانه و یا اشغال خارجی« را مورد تأکید قرار 
می دهد، ش��ورای عال��ی امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران 

مصادیق افراد، گروه ها و س��ازمان های تروریس��تی مندرج در 
جزء )ب( بند )۱( ماده )۲( کنوانسیون را تعیین نموده و جهت 
اجرا به مراجع قانونی کش��ور ابالغ خواهد نمود. مفاد ماده )6( 
کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را 

محدود نماید.
۳ �� دولت جمهوری اس��المی ای��ران به موجب جزء )الف( 
بند )۲( ماده )۲( کنوانسیون، اعالم می نماید که مفاد آن دسته 
از کنوانس��یون ها و تش��ریفات )پروتکل(های مندرج در پیوست 
کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی 
از کنوانس��یون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده )۲۳( 
در خصوص اصالح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون 
ب��رای جمهوری اس��المی ایران منوط به رعای��ت اصول )۷۷( و 

)۱۲۵( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.
 ۴ �� حل اختالف موضوع بند )۱( ماده )۲۴( در خصوص 
ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری  کنوانسیون 
ب��رای دولت جمهوری اس��المی ایران الزم الرعایه نمی باش��د. 
دول��ت می تواند در م��واردی که ارجاع ب��ه داوری هنگام بروز 
اختالفات به مصلحت باش��د، با رعایت قوانین و مقررات داخلی 

اقدام نماید.
۵ �� الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون به معنای 
شناس��ایی و برقراری ارتباط با رژیم اش��غالگر صهیونیس��تی 

نیست.
6 ���� صالحیت مق��رر در بند )۵( ماده )۹( کنوانس��یون 
برای کمیته بین المللی صلیب س��رخ تنها در چهارچوب اسناد  
حقوق بشردوس��تانه ای که جمهوری اس��المی ای��ران به آنها 

ملحق شده است، پذیرفته می شود.
۷ �� دولت جمهوری اس��المی ای��ران درباره بند )۴( ماده 
)۱۱( کنوانسیون، موضوع اس��ترداد مجرمین را مطابق قانون 

اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
اما نماین��دگان مجلس در بخش دوم از ایرادات ش��ورای 
نگهبان، طبق نظر کمیس��یون امنیت ملی مجلس، ایرادات را 

وارد ندانسته بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی به معنای این است 
که، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد 

و این مجمع نظر نهایی را درباره این بخش ها خواهد داد.
بخش هایی که نمایندگان مجلس به آن اصرار کردند

ماده ۲ �� ۱ �� اگر هر فردی به هر وس��یله، مس��تقیم یا 
غیرمستقیم، به طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آنکه 
تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با 
آگاهی از اینکه قرار اس��ت جهت انجام موارد زیر صرف گردد، 
تهیه یا جمع آوری کند، در چارچوب مفهوم این کنوانس��یون، 

مرتکب جرم شده است:
ال��ف( فعلی که در حیطه ش��مول و به گونه ای که در یکی 
از پیمانه��ای مندرج در پیوس��ت تعریف گردیده اس��ت، جرم 

محسوب گردد؛
ب( ه��ر فعل دیگری که به قصد کش��تن ی��ا وارد آوردن 
جراحات ش��دید جس��مانی به افراد غیرنظامی ی��ا به هر فرد 
دیگ��ری ص��ورت گیرد که س��هم فعال��ی در خصومت ها طی 
منازعات مس��لحانه نداشته باش��د، چنانچه هدف چنین فعلی 
به واس��طه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن 
دولت و یا س��ازمان بین المللی به انج��ام فعل یا ترک هرگونه 

فعلی باشد.
ماده ۷:

۱ �� هر کش��ور عض��و در صورت ل��زوم اقداماتی را اتخاذ 
خواه��د کرد تا صالحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در 

ماده ۲ در موارد زیر احراز کند
ال��ف �� چنانچه ج��رم در قلمرو آن کش��ور ارتکاب یافته 

باشد
ب �� چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی ای که حامل 
پرچم آن کشور می باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین 

آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد
ه ���� چنانچه جرم توس��ط تبعه آن کش��ور ارتکاب یافته 

باشد.
۲ �� کشور عضو می تواند صالحیت خود را در مورد جرم، 

در موارد زیر نیز احراز کند:
الف �� چنانچه ج��رم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء 
ال��ف یا ب بند ی��ک ماده ۲ در قلمرو یا علیه تبعه آن کش��ور 

صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
ب ���� چنانچه جرم در جهت ارت��کاب جرم موضوع جزء 
الف یا ب بند یک ماده ۲ علیه تأسیسات کشوری یا دولتی آن 
کش��ور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور 

صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.

پ �� چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف 
یا ب بند یک ماده ۲ با تالش به منظور وادار کردن آن کش��ور 
ب��ه انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باش��د یا منجر 

به آن شده باشد.
ت �� چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل 
س��کونت دائمی وی در قلمرو آن کش��ور است، صورت گرفته 

باشد.
ث �� چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط 

دولت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد.
۳ �� هر کش��ور عضو با تنفیذ، پذی��رش، تصویب یا الحاق 
به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از صالحیت 
خ��ود طبق بند ۲، مطلع خواه��د کرد. در صورت بروز هرگونه 
تغییری، کش��ور عضو ذی ربط بالدرنگ مرات��ب را به دبیرکل 

اطالع خواهد داد.
۴ ���� هر کش��ور عضو همچنی��ن اقدام��ات الزم را اتخاذ 
خواهد ک��رد تا چنانچه متهم مورد ادع��ا در قلمرو آن حضور 
داش��ته باش��د، و آن کش��ور ش��خص مزبور را به هیچ یک از 
کش��ورهای عض��وی که صالحیت خود را طب��ق بندهای ۱ یا 
۲ احراز نموده اند، مسترد ندارد، صالحیت خود را در خصوص 

جرائم مندرج در ماده ۲ احراز کند.
۵ �� هرگاه بیش از یک کش��ور عض��و در خصوص جرائم 
من��درج در م��اده ۲ ادعای احراز صالحیت کنند، کش��ورهای 
عض��و مربوط تالش خواهن��د کرد تا اقدامات خ��ود را به طور 
مقتض��ی و به ویژه در مورد ش��رایط پیگ��رد و نحوه معاضدت 

حقوقی متقابل هماهنگ کنند.
6 �� این کنوانسیون بدون خدشه به عرف حقوق بین الملل 
عمومی، مانع اعمال هرگونه صالحیت کیفری احرازشده توسط 
کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی شود. همچنین در بند 6 
ماده ۹ آمده است چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی 
را توقیف کرده باش��د، باید بالدرنگ مراتب توقیف شخص مزبور 
و ش��رایطی که توقیف وی را ایجاب می کند، به طور مستقیم یا 
از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به اطالع کشورهای عضوی 
که طبق بند یک یا ۲ ماده ۷ احراز صالحیت کرده اند و چنانچه 
صالح بداند به اطالع سایر کشورهای عضو ذی نفع خواهد رساند. 
کشوری که تحقیق مندرج در بند یک را انجام می دهد، بالفاصله 
کش��ورهای عضو مزبور را از یافته های خود مطلع خواهد کرد و 
تمایل یا عدم تمایل خود را برای احراز صالحیت قضایی مشخص 

خواهد کرد. تسنیم


