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هجده��م دی ماه ب��ود که خب��ری به صدر 
اخبار محافل رس��انه ای، سیاسی و امنیتی و 
حتی اقتصادی جهان قرار گرفت. آری س��پاه 
پاسداران انقاب اس��امی ایران در هجدهم 
دی ماه در پاسخ به ترور سردار سپهبد قاسم 
سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس در حمله 
تروریس��تی آمریکایی ها به حوم��ه فرودگاه 
بغداد، عملیاتی موشکی را علیه پایگاه نظامی 
ایاالت متحده در  عین االس��د واقع در استان 
االنبار عراق انج��ام داد. در این عملیات، ۱۳ 
فروند موشک بالس��تیک از نوع موشک های 
فات��ح-۳۱۳ و قی��ام ب��ه پایگاه عین االس��د 
تحت اش��غال نظامیان آمریکایی شلیک شد. 
رویدادی بس��یار بزرگ که متاسفانه سرنگون 
شدن هواپیمای اوکراینی در پدافند حافظان 
امنیت حریم هوایی کش��ور و ش��هادت دهها 
ایرانی، مانع از آن شد تا شیرینی این پیروزی 
بزرگ به کام ملت ایران بنشیند. حادثه ای تلخ 
و جان سوز که دشمنان با موج سواری بر آن 
تاش نمودند تا اصل ماجرا یعنی هدف قرار 
گرفتن عین االسد را به حاشیه مبدل سازند. 
اکنون دو هفته از آن عملیات بزرگ می گذرد 
و با کنار رفتن غبارها و حاشیه ها ابعاد مهمی 
از این عملیات و پیامدهای آن آشکار می شود 

که جای تامل دارد. 
نخست آنکه طی این دو هفته آمریکایی ها که 
زمان��ی از گزینه نظامی علیه ایران می گفتند 
دیگر س��خنی با این محور ندارند و این یعنی 
آنکه پاسخ موشکی ایران پیامی روشن برای 
آنها داشته و آن اینکه هیچ اقدامی علیه ایران 
بی پاس��خ نمی ماند و به قولی دوران بزن در 
رو به پایان رس��یده اس��ت. لذا می توان گفت 
عملیات عین االس��د به حافظ امنیت پایدار 

کشور مبدل شده است. 
دوم آنک��ه نگاهی ب��ر نوع رفت��ار جمهوری 
اسامی با محوریت فرماندهان نظامی با نوع 
رفتار آمریکایی در موردعملیات عین االسد و 
حادثه هواپیمای اوکراینی حقیقتی بس مهم 
را آش��کار می سازد که جای تامل بسیار دارد. 
فرماندهان نظامی ایران در مدت کمتر از دو 
روز مس��ئولیت حادثه هواپیمای اوکراینی را 
پذیرفته و با خانواده ه��ای داغدار این حادثه 
ابراز همدردی کردند. غربی ها در حالی تاش 
کردند تا جمهوری اسامی را به پنهان کاری و 
دروغ گویی متهم و احساسات پاک جوانان این 
سرزمین را به بازی بگیرند که نیروهای مسلح 
در کوتاه ترین زمان ممکن صادقانه مس��ائل 
را با مردم در میان گذاشت حال آنکه اکنون 
دو هفت��ه از عملیات عین االس��د می گذرد و 
آمریکایی ه��ا هی��چ صداقت��ی در قبال ملت 
آمریکا و افکار عموم��ی جهان ندارند. ترامپ 
روز اول ادع��ا کرد که هیچ س��رباز آمریکایی 
کش��ته یا زخمی نش��ده اس��ت در حالی که 
ط��ی روزه��ای اخیر آماری می��ان ۱۱ نفر تا 
نزدیک به دهها کش��ته و زخمی از نظامیان 
آمریکایی منتش��ر می شود. جالب توجه آنکه 
دیروز  ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست 
خبری پایانی خود در اجاس مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس، در پاسخ به سوالی درباره 
گزارش ها از زخمی شدن نظامیان آمریکایی 
در حمله موش��کی به عین االسد مدعی شد: 
شنیدم که آنها س��ردرد گرفتند و یک سری 
چیزهای دیگر ک��ه جدی نبود. این در حالی 
است که وزارت دفاع آمریکا بامداد دیروز اعام 
کرد که عاوه بر یازده نظامی که پیشتر گفته 
شده بود در حمله موشکی ایران به عین االسد 
آس��یب دیدند، نظامیان دیگری هم هستند 
ک��ه برای طی روند درمان ب��ه خارج از عراق 
منتقل ش��ده اند. بر اس��اس درس دیگر عین 
االسد را آگاهی جهانی از صداقت و مسئولیت 
پذیری جمهوری اس��امی و ب��ی صداقتی و 

دروغ پردازی آمریکا می توان دانست. 
س��وم آنکه طی دو هفته اخی��ر اروپایی ها با 
محوریت آلمان، انگلیس و فرانس��ه تحرکات 
سیاسی و رسانه ای گسترده ای با ادعای اقدام 
ب��رای کاهش تنش در منطقه صورت داده اند 
که یک کلی��د واژه دارد و آن اینکه به دنبال 
توافقنام��ه ای جدید با ایران هس��تند که بر 
اساس طرح ترامپ باشد. در همین چارچوب 
پس از جانس��ون نخست وزیر انگلیس دیروز 
مکرون رئیس جمهور فرانسه در سرزمین های 

عین االسد همچنان 
سخن می گوید 

ادامه صفحه 2

رئیس مجلس شورای اسالمی:

آیت هللا جنتی:

رئیس  جمهور حرفی نزند که 
دشمنان سوء استفاده کنند

2

خ���ب���ر

سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

با توجه به پایان مهلت قانونی یک س��اله مجمع تش��خیص مصلحت نظام برای بررسی 
مصوبه مجلس درباره الیحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این الیحه 

مشابه پرونده بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.
2 بهمن ماه، با توجه به پایان مهلت قانونی یک س��اله مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسامی درباره الیحه الحاق دولت جمهوری اسامی 
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT(، پرونده بررسی 
این الیحه به عنوان یکی از لوایح درخواس��تی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع 

بسته شد.
براس��اس این گزارش، ۱9 مهرماه امس��ال هم پرونده بررس��ی مصوبه مجلس ش��ورای 
اس��امی درباره الیحه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو( در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع برای بررسی الیحه مذکور که یکی 

دیگر از لوایح درخواستی FATF از ایران بود، در مجمع بسته شده بود.
گفتنی اس��ت دو الیحه دیگر درخواس��تی FATF از ایران، لوایح اصاح قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریس��م و اصاح قانون مبارزه با پولش��ویی بود که اولی در تاریخ ۱5 
مردادماه 97 به تایید ش��ورای نگهبان رس��ید و دومی هم در تاریخ ۱5 دی ماه 97 به 

تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
آیین نامه داخلی مجمع درباره مهلت بررسی مصوبات مجلس چه می گوید؟

در ماده الحاقی )25 مکرر( آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام )مصوب ۳ 
آبان ماه 76( آمده است: »مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر 

شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.
تبصره ۱- در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت 
در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب 

با محدودیت زمانی اظهار نظر می گردد.
تبصره 2- در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، 
بنا به پیش��نهاد کمیس��یون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد 

یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، اباغ نشد، نظر شورای 

نگهبان محکم خواهد بود«.

با توجه به ماده فوق، حداکثر مهلت مجمع برای رس��یدگی به موارد اختافی یک سال 
اس��ت و اگر پس از یک س��ال، مجمع تش��خیص مصلحت نظام به هر دلیل اظهار نظر 
نکرد، نظر ش��ورای نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر این اس��اس و با توجه به عدم 
اظهار نظر مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس  درباره این لوایح، دیگر 
اعتباری ندارد و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، باید دوباره 

به مجلس الیحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود.
حس��ین مظفر عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در گفت وگو با یکی از روزنامه ها 
درباره سرنوش��ت الیحه الحاق ایران CFT با وجود گذش��ت یک سال از مهلت مجمع 
برای اظهارنظر نهایی درباره آن، گفت: »بر اس��اس آیین نامه داخلی مجمع، نظر شورای 
نگهبان درباره این الیحه محکم خواهد بود. شورای نگهبان با CFT مخالفت کرده بود.  
پی��ش از این مجمع نامه ای را درباره ابهامات CFT برای مقامات دولتی فرس��تاده بود 
که پاسخ دولتی ها نتوانست اعضای مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ های کلی 
قانع نمی شود. مجمع جزئیات را از مقامات دولتی پرسیده بود تا دوباره مانند برجام کاه 
گشادی سرمان نرود. دولت خیلی برای تصویب این الیحه تاش کرد و حتی به حضرت 
آقا نامه زدند، یعنی هم وزرا، هم رئیس جمهور و هم معاون اول نامه زده بودند اما رهبر 
معظم انقاب به اینها پاس��خ مستقیم نداده و فرمودند در مجمع مورد بررسی و اعمال 
نظر قرار گیرد. به همین خاطر هم مجمع جلس��ات متعددی را با حضور کارشناس��ان 

برگزار کرد و البته در نهایت قانع نشد«.

فرآین�د بررس�ی الیحه الحاق ای�ران به کنوانس�یون پالرمو در مجلس و ش�ورای 
نگهبان

به گزارش فارس، الیحه الحاق دولت جمهوری اس��امی ایران به کنوانس��یون سازمان 
ملل متحد برای مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فراملی )پالرمو( در تاریخ ۱۳ تیرماه 95 
در صحن علنی مجلس اعام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در 
تاریخ 4 بهمن ماه 96 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و 
نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات 
مذک��ور، مجلس در تاریخ ۳ مهرم��اه 97 تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این 
مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی الریجانی رئیس مجلس در 

تاریخ ۱9 مهرماه 97، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد.

فرآیند بررس�ی الیحه الحاق ایران به کنوانس�یون CFT در مجلس و شورای 
نگهبان

براس��اس این گزارش، الیحه الحاق دولت جمهوری اس��امی ایران به کنوانسیون بین 
المللی مقابله با تأمین مالی تروریس��م )CFT( در تاریخ 8 آذرماه 96 در صحن علنی 
مجلس اعام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در تاریخ ۱5 مهرماه 
97 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند 
بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در 
تاریخ ۳0 دی ماه 97 تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی الریجانی رئیس مجلس در تاریخ 2 بهمن ماه 

97، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد.
براس��ای ای��ن گزارش، فرآیند بررس��ی مصوبات مجل��س درباره لوایح الح��اق ایران به 
کنوانس��یون ه��ای CFT و پالرمو در مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام، طوالنی ترین 

فرآیندهای طی شده در این مجمع درباره مصوبات مجلس بوده است.

دیدگاه آمریکا درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF توسط ایران چه بود؟
مقامات ارشد وزارت خرانه داری آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا در سال های اخیر، 
بارها از ایران درخواس��ت کرده بودند لوای��ح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق ایران 
به کنوانس��یون های پالرمو و CFT را به تصویب برس��اند. به عنوان مثال، مایک پمپئو 
وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مش��ترک با هایکو ماس وزیر امور خارجه 
آلمان در اوایل خردادماه امس��ال گفت: »ایران بطور کامل نتوانسته است تعهدات خود 
ذیل برنامه اقدام FATF که در س��ال 20۱6 پذیرفته اس��ت را تکمیل کند. به عنوان 
بخش��ی از برنامه اقدام، ایران تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو )مقابله با جرائم 
س��ازمان یافته فراملی( و کنوانسیون CFT )مقابله با تامین مالی تروریسم( را تصویب 
کند. اما همان طور که ما از اصلی ترین کش��ور حامی تروریسم در جهان انتظار داشتیم، 
آنها تصمیم گرفته اند که این کار را انجام ندهند. امروز من از ایران می خواهم که هر دو 

معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند«.  فارس

اطالعیه
در اجراى تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس 
انتخابات  و  وظایف  تشکیالت  قانون   80 ماده   26 و   16 بند  استناد  به  و  اسالمى  شوراى 
شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران و به استناد بند 6 جلسه 236 شوراى اسالمى 
و  پیشه  و  ، کسب  بهاى خدمات   ، هاى ساختمانى  پروانه  عوارض صدور  تعرفه  باقرشهر 
پسماند جهت اجرا در سال 1399 تصویب و طى نامه شماره 5/3/3738 مورخ 98/10/22 
به  تعرفه  گردد ضمنا جهت مشاهده  مى  منتشر  مردم  عموم  اطالع  گردیده جهت  ابالغ 

سایت شهردارى باقرشهر به آدرس سایت اینترنتى ذیل مراجعه نمائید.
www.baghershahr.ir

استاندارى تهران 
شهردارى باقرشهر

پیام انتصاب و تبریک
جناب آقای دکتر حسین امامی انتصاب شایسته و بجای جنابعالی به عنوان رییس 
انجمن متخصصان روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران را تبریک می گوییم و 

توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند منان آرزومندیم.
روزنامه سیاست روز

پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد
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گورستان سربازان آمریکایی در النه جاسوسی

آمریکایی ها با ایجاد یک سانس�ور خبری ش�دید از تلفات و خسارات حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد سعی کردند 
تا از هزینه این حمله به خود بکاهند. اما تا چه زمانی می توانس�تند بر تلفات خود در عین االس�د س�رپوش بگذارند و آن را 

اطالع رسانی نکنند؟
آمریکا در پایگاه عین االسد تلفات سنگینی را متحمل شده است،  ایاالت متحده خود به خوبی می داند که موشک های نقطه 
زن ایران چگونه بر س�ر نیروهای آمریکایی آوار ش�ده است. چنین صحنه هایی که در عکس دیده می شود در قبرستان های 
آمریکا برای مردم این کش�ور آشنا است. عکس�ی که می بینید، گرچه واقعی نیست، اما واقعیت دارد. النه جاسوسی آمریکا 
در تهران، به طور نمادین گورس�تان س�ربازان متجاوز آمریکایی شده، صحنه ای که در حمله موشکی ایران به وقوع پیوسته 

است. ما خواهان به وجود آمدن چنین صحنه هایی نیستیم اما تاوان جنایات رژیم آمریکا این است.


