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حجت االسالم رستمی:اگر جوانی به مسئوالن
انتقاد کرد ،نباید به او برچسب فرقانی بزنیم

...

ویژه های خراسان
دستور فوری به مسئوالن برای رصد
گلوگاه های فساد
طبق بخشنامه فوری یک مقام مسئول در روزهای اخیر به
تعدادی از سازمان ها و دستگاه های دولتی ،با اشاره به ماده
 2آییننامهپیشگیریومقابلهنظاممندبامفاسداقتصادیدر
قوهمجریهمصوبسال 92دولت،ازآنهاخواستهشدهبرای
بهروزرسانیگلوگاههایمفسدهخیزکهامکانبروزانحراف
و تخلف در آن ها محتمل است ،از طریق بررسی فرایندها و
عملکرد معاونت ها ،سازمان ها ،موسسات و شرکت های
زیرمجموعهاقدامونتیجهرابهدولتاعالمکنند.

بازهمنامهنگارییکمسئولارشددرباره
یکRangeRover
درحالیکهیکمسئولارشداجراییدرابالغیهشهریورماه
خود به مبادی ذی ربط واردات ،اعــام کــرده بود ورود و
ترخیصیکدستگاهخودرویرنجرووربدونرعایتضوابط
فنی واردات خــودرو مجاز خواهد بود ،طبق نامه روزهای
اخیر همان مقام مسئول ،این بار گمرک موظف شده برای
ترخیص این خودرو اقدام کند و نیروی انتظامی نیز موظف
استپالکگذاریآنراانجامدهد.

...
خبر

همایش «تضمین نمی دهیم» در نقد FATF
برگزار شد
بــه گ ــزارش فــارس روز گذشته همایش بــررســی ابعاد
اقتصادی لوایح مربوط به  FATFبا عنوان «تضمین نمی
دهیم» در تــاالر اندیشه حــوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی برگزار شد .دراین همایش محمد دهقان عضو
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که بخشی
از باال رفتن قیمت ارز ناشی از اجرای الزامات  FATFبود،
گفت :ما در زمان تحریم ،نفتمان را می فروختیم و پولش
را از مسیر غیر رسمی به دست می آوردیم .وی ادامه داد:
قوانین داخلی مربوط به شفافیت در مجالس هفتم ،هشتم
و نهم تصویب شده است .بنابراین ما خودمان پیشگام
شفافیت مالی در داخل هستیم ،اما در خارج از کشور،
دادن اطالعات مالی کشور زمانی که ما تحریم هستیم
به صــاح نیست؛ آن هم بــرای نهادی که مانع حمایت
عربستان از داعش نشده است.
دهقان اضافه کرد :در سالهای  ۹۰و  170 ، ۹۱میلیارد
دالر نفت فروختیم و پولش را وارد کشور کردیم  ،اما امروز
با اجــرای برنامه هــای  FATFجلوی واردات دالرهــای
خودمان را گرفته و مانع انتقال فیزیکی ارز شده ایم .آقای
جهانگیری اعالم کرد ارز  ۴۲۰۰تومان است و هر کس هر
مقدار بیاید بگیرد ،یعنی جلوی عرضه را گرفتند و تقاضا را
تحریک کردند.

توضیحات مصباحی مقدم درباره مبانی
حقوقی و قانونی هیئت عالی مجمع
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص
مصلحت نظام بــا بیان ایــن کــه آن چــه در
مجلس تصویب مـیشــود ،باید مطابق با
سیاستهای کلی نظام باشد و این موضوع
هم برای سیاستهای کالن و هم برنامههای
پنج ساله صدق میکند ،به تشریح مبانی
حقوقی و قانونی هیئت عالی نظارت مجمع
تشخیص مصلحت نظام پرداخت و گفت:
جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع
تشخیص مصلحت نظام در واقــع همان
جایگاه نظارت رهبر معظم انقالب بر اجرای
سیاستهای کلی نظام توسط مجلس ،قوه
مجریه و قوه قضاییه است و نظارت رهبری
را بر اساس بند ۲اصل  ۱۱۰قانون اساسی
نمایندگی میکند .حجت االسالم غالمرضا
مصباحی مقدم که با مهر گفت و گو می
کرد ،افــزود :بر اساس بند یک اصل ۱۱۰
قــــانــــون اســـاســـی،
سیاستهای کالن
نــظــام تــوســط رهبر
معظم انقالب و پس
از مشورت با مجمع
تشخیص مصلحت
نـــظـــام بـــه ســـه قــوه
ابــاغ مــی شــود .بنا
بر بند دوم این اصل،
رهــبــر انــقــاب حق
دارنــد بر اجــرای این
سیاستها نظارت
کــنــنــد و در همین
بند تصریح شده که
ایشان میتوانند این
نظارت را به شخص دیگری واگــذار کنند.
وی افزود :در ادوار گذشته مجمع تشخیص
مصلحت نــظــام ،مقام معظم رهــبــری این
وظیفه را به عهده خود مجمع گذاشته بودند
و بر اساس آن آییننامهای با عنوان «آیین
نامه نــظــارت» مصوب شــد کــه بــه تصویب
مقام معظم رهبری نیز رسیده و از این نظر
قانونی و الــزام آور اســت .بند  ۷آییننامه
نظارت میگوید ،رئیس مجلس شــورای
اسالمی همزمان با ارائــه طر حها و لوایح
به کمیسیو نهای مجلس ،باید یک نسخه
از آن را بــرای مجمع ارســال کند تا مجمع
بر اساس سیاستهای ابالغی ،مغایرت یا
عدم مغایرت آن را بررسی کند.وی با تاکید
بر این که نظارت مجمع بر انطباق مصوبات
کمیسیونهای مجلس با سیاستهای کلی
کامال برای مجلس جا افتاده است ،تصریح

کــرد :آن چه مجمع اعــم از انطباق یا عدم
انطباق به آن برسد ،با حضور نمایند های
در کمیسیون مد نظر به مجلس منتقل می
کند تا زمانی که مصوبه کمیسیون در صحن
علنی مجلس مطرح میشود دیگر مغایرتی با
سیاست های کلی نظام در آن وجود نداشته
باشد .وی گفت :اگر پس از آن نیز مغایرت
وجود داشته باشد ،مجمع موارد را به شورای
نگهبان منتقل میکند و این شورا در کنار
ایرادات خود به لوایح یا طرحها ،این موارد
را نیز برای اصالح به مجلس منتقل می کند.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد :با توجه به
این که مسئله نظارت به دلیل تعداد جلسات
مجمع که کمتر از جلسات مجلس شورای
اسالمی است ،نتوانست همزمان با آن پیش
برود ،با تدبیر مقام معظم رهبری هیئت عالی
نظارت تشکیل شد .قبال کمیسیون نظارت
در دبیرخانه مجمع
وجود داشت که پس از
ابالغ رهبر انقالب به
هیئت عالی نظارت،
مــنــتــخــب اعـــضـــای
مــجــمــع مــتــشــکــل از
رئــیــس ،دبــیــر و ۱۵
نفر از اعضای مجمع
تشخیص مصلحت
نظام تبدیل شد.
وی ادامـــــه داد :با
ایــــنکــــار هــمــزمــان
بـــــا رســــیــــدگــــی بــه
طــرحهــا و لــوایــح در
ک ــم ــی ــس ــی ــونه ــای
مجلس ،هیئت نظارت نقطه نظرات خود را
به مجلس منتقل می کند و در واقع این فایده
را داشته که سرعت عمل بیشتر شده است.
مصباحی مقدم با تاکید بر این که نمایندگان
مجلس باید به ایـــرادات مجمع تشخیص
مصلحت نظام به برخی طرحها و لوایح توجه
کنند و این ایرادات باید رعایت شود ،تاکید
کرد :این نکات اگر در بررسی طرحها و لوایح
رعایت نشود ،به عنوان موضوع اختالفی
بین مجلس و شـــورای نگهبان بــه صحن
مجمع تشخیص خــواهــد آمــد .مصباحی
مقدم تاکید کرد :طبعا هرکسی اگر وابسته
به اردوگاه یکی از جریانات سیاسی کشور
باشد ،دیدگاههای خود را دارد ،اما چنین
موضوعی مبنای انتخاب افــراد و تصمیم
گیری بــرای تشکیل هیئت عالی نظارت
مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده است.
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فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به ربایش مرزبانان و حضور تروریست ها
در خاک پاکستان خبرداد:

درخواست ایران از پاکستان برای
عملیات مشترک علیه تروریست ها

...
خبر

سپاه:این اتفاق ،نتیجه «خیانت عوامل نفوذی» است
بامداد دیروز عناصر گروهک تروریستی جیش الظلم با هماهنگی
عوامل نفوذی ،در حمله ای غافلگیرکننده به یک پایگاه مراقبت
مرزی در نقطه صفر مرزی میرجاوه ،تعدادی از بسیجیان بومی و
نیروهای هنگ مرزی را به گروگان گرفتند.در واکنش به این حادثه،
فرماندهنیرویزمینیسپاهبرآمادگیایرانبرایحضوردر«عملیات
مشترک با ارتش پاکستان» علیه اشرار و آزادسازی گروگان ها تاکید
کرد .روابطعمومیقرارگاهقدسنیرویزمینیسپاهدراطالعیهای
این اتفاق را نتیجه «خیانت عوامل نفوذی» دانسته و زمان حادثه را
نیز شامگاه دوشنبه  23مهر اعالم کرده است .خبرگزاری فارس نیز
گزارش داده که این اتفاق در منطقه صفر مرزی «لولکدان» مربوط به
بخش«ریگملک»شهرستان میرجاوه رخدادهکهدر ۵۰کیلومتری
شهر میرجاوه قرار دارد .ایرنا نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد:
«این افراد که گفته می شود  14نفر بودند بین ساعت  4تا  5بامداد
امروزدرمنطقهصفرمرزیلولکدانربودهشدهاند».براساسگزارش
الف،گروهکتروریستی«جیشالظلم»کهدرمرزهایجنوبشرقی
ایراندستبهاقداماتتروریستیمیزند،دربیانیهایحملهبهپایگاه
ایرانیوربودننیروهایامنیتیهنگمرزیمیرجاوهرابرعهدهگرفته
است .چندی قبل «مالهاشم نکری» نفر دوم گروهک تروریستی
جیشالظلم در همین منطقه به هالکت رسیده بود .در عین حال در
اطالعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به تعداد افرادی که ربوده
شده اند اشاره ای نشده است .به گزارش سپاه نیوز در این اطالعیه
تصریحشده«،عواملگروهکهایتروریستیکهازسویسرویسهای
بیگانههدایتوپشتیبانیمیشوند،بافریبوتطمیععواملنفوذی،
اینحادثهرادرنقطهصفرمرزیوروبهروییکیازپاسگاههایمرزی
کشور پاکستان رقم زده اند ».سپاه همچنین تاکید کرد« :عملیات
تعقیب اشرار ،تروریست ها و عوامل نفوذی دشمن ونیز اقدامات الزم
برایآزادسازیربودهشدگانباجدیتدردستورکارنیروهایدفاعی
و امنیتی مستقر درمناطق مرزی قرار گرفته است و ازدولت پاکستان
نیز انتظار میرود با اشرارو تروریست هایی که در جوار مرزهای آنان
النهکردهاندوازسویبرخیکشورهایمرتجعشروروتروریستپرور
منطقهحمایتوبهکارگیریمیشوند،برخوردجدیداشتهباشدوبه
سرعتبرایآزادیوتحویلمرزبانان اقدامکند».
▪گمانه ها درباره گروگان گیری
پسازمسمومیت

جزئیاترسمیدربارهاینگروگان
گیری منتشر نشده است ،هرچند
در ابــتــدا بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران
جوان تعداد گروگان ها را  14نفر
شامل هفت نــیــروی بسیج طرح
امنیت،پنجنیرویهنگمرزیودو
نیروی اطالعات سپاه اعالم کرده

بود اما خبرگزاری فارس عصر دیروز تعداد گروگان ها را  11نفر
شامل«ششبسیجی،چهارسربازوظیفهویککادرمرزبانی»اعالم
کرد و نوشت :براساس گمانه زنیهای اولیه این افراد براثر غذای
آلودهمسموموتوسطاینگروهکبهداخلپاکستانمنتقلشدهاند.
▪آمادگیایرانبرایعملیاتمشترکنظامیدرخاکپاکستان

درهمینحالسردارمحمد پاکپور ،فرماندهنیرویزمینیسپاه در
فایل ویدئویی که روز گذشته از خبرسیما منتشر شد با تاکید بر این
که «اتفاقی که رخ داده قطعا توسط عامل یا عوامل نفوذی صورت
گرفتهاست»گفت«:تماسهایمختلفیتوسطمرزبانانجمهوری
اسالمیوقرارگاهقدسسپاهبامرزبانانوارتشپاکستانبرقرارواز
آنهاخواستهشدکهبایدبرایتحویلاشراروسالمتیربودهشدگان
تضمینبدهندومسئولیتپذیرترباشند».سردارپاکپورافزود«:این
گروهک [جیش الظلم] در داخل خاک پاکستان مقر و پایگاه دارند
و آن جا زندگی می کنند .جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد که
در هر عملیات مشترک با ارتش پاکستان علیه اشرار و آزادسازی
این گروگان ها مشارکت کند ».وی در پایان تاکید کرد« :ان شاء ا...
پیگیری می کنیم افرادی که ربوده شده اند به سالمتی به آغوش
خانوادههایشانبازگردند».
▪علمایاهلسنتسیستانوبلوچستانگروگانگیریمدافعان
امنیترامحکومکردند

همزمان به گــزارش ایسنا ،جمعی از علمای اهل سنت سیستان
وبلوچستان ضمن محکوم کردن اقدام گروهک تروریستی جیش
الظلمدرربودنتعدادیازمرزباناندرمیرجاوهبابیاناینکهفعالیت
تروریست ها در مرزهای ایران با حمایت عربستان است ،افزودند:
جامعه اهل سنت گروگان گیری مدافعان امنیت را محکوم می
کند .علمای اهل سنت بیان کردند؛ گروهک های تروریستی هیچ
نمایندگیازطرفاهلسنتنداشتهونخواهندداشت.همچنینبه
گزارش ایرنا ،مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد
مکی اهل سنت زاهــدان با صدور بیانیه ای ربــوده شدن نیروهای
بسیجی ،مرزبانی و سپاه توسط گروهک تروریستی در نقطهصفر
مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان را محکوم کرد.در پیام مولوی
عبدالحمید آمــده اســت :خبر به
گروگان گرفته شــدن جمعی از
نیروهای مرزبان در نقطه صفر
مرزی میرجاوه باعث نگرانی این
جانب شد .این جانب ضمن ابراز
انزجار و محکوم کردن این عمل،
امــیــدوارم نیروهای ربــوده شده
هرچهزودترباعافیتوسالمتیاز
قیداسارتنجاتیابند.

توضیحات توکلی درباره موضع اش
درخصوص FATF
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بــا بیان ایــن که
« FATFیک ســری قواعدی دارد که قابل دفــاع اســت و
یک سری قواعدی دارد که از نظر ما قابل دفاع نیست»،
اظهارکرد« :اگر بتوانیم از حق شرط و حق تحفظ استفاده
کنیم ،در آن صورت پذیرفتنی است» .احمد توکلی این
مطلب را در گفت و گو با فــارس بیان کــرد .پیش از این
خبرآنالین به نقل از توکلی نوشته بود« :پذیر ش لوایح
چهارگانه ا فا یتــیا ف با حق شــرط ،مصلحت است».
توکلی درپاسخ به این سوال فارس که «به نظر شما ایراد
 FATFچیست؟» اظهارکرد :یکی از رو شهــای آمریکا
برای اداره جهان جعل قواعدی است که به جهانداری
او کمک کند و دولتهای آزاد یخــواه و استقال لطلب
را تحت الشعاع قــرار دهــد FATF .یکی از آن هاست که
ملزم میکند کشورهای عضو اطالعات شفاف را مبادله
کنند؛ اما در تعریفها اختال فنظر هست .وی دربــاره
حق شرط برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین
مالی تروریسم گفت :تحفظ آن جا پذیرفته میشود که
هدف و موضوع  FATFرا نقض نکند .در کنوانسیونی که
قب ً
ال تصویب شده آمــده است که حق تحفظ اگر ناقض
موضوع یا هدف کنوانسیون باشد ،مورد قبول نیست .وی
درباره این که گفته میشود اگر  FATFرا نپذیریم ایران را
محدود خواهند کرد ،تصریح کرد :ما از ترس مرگ نباید
خودکشی کنیم FATF .به ما میگوید از کارهایی که ما
به طور مسلم وظیفه خود میدانیم ،دست بکشیم .اگر
ما  FATFرا بپذیریم آیا رابطه آمریکا با ما بهتر میشود؟ آیا
آمریکا مشکل دیگری با ما نخواهد داشت و بهانه دیگری را
دست نمیگیرد؟  ...من این اعتقاد را ندارم بلکه معتقدم
اگر این بهانه را از آمریکا بگیرید ،بهانه دیگری پیدا میکند.
وی همچنین گفت :آن ها تا ما را خلع سالح نکنند ،دست
نمیکشند .بنابراین من میگویم  FATFرا قبول ندارم و اگر
شرط میپذیرفتند مصلحت بود .هر دو جمله من درست
است؛ یعنی اگر میتوانستیم مشروط شان کنیم عیب
نداشت ،محاسنی داشت ولی وقتی نمیتوانیم مشروط
شان کنیم نباید بپذیریم.
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