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سرنخ هایی از حادثه 
اخیر نفتکش ایرانی 
را به اطالع پاکستان 

رساندیم

بی نظمی در عنوان بندی 
داخلی قوانین!؟

حضللرت آیت اهلل خامنلله ای رهبر معظم انقاب اسللامی عصر 
روز یکشللنبه در دیدار آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان و 
هیئت همراه، روابط ایران و پاکسللتان را بسیار عمیق و مردمی 
دانسللتند و با تأکید بر لزوم اسللتفاده از این بستر برای افزایش 
همکاریهای دو دولت خاطرنشان کردند: جمهوری اسامی ایران 
از مدتهللا قبل طرحی چهار ماده ای بللرای توقف جنگ در یمن 
ارائه کرده اسللت و پایان این جنگ، می تواند تأثیرات مثبتی در 

منطقه به دنبال داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با برشمردن نمونه هایی 

از ارتباطات عمیقاً نزدیک و مردمی دو ملت ایران و پاکسللتان، 
تأکید کردند: نگاه جمهوری اسللامی ایران به پاکستان نگاه به 
یک برادر در همسللایگی اسللت و با وجود این فرصت بی بدیل، 
روابط دو کشللور باید بسیار گرمتر و بهتر از وضع موجود باشد و 
امنیت مرزها ارتقاء یابد و برنامه های معطل مانده مانند خط لوله 
گاز تکمیل شللود. رهبر انقاب اسامی با تحسین دغدغه دولت 
پاکسللتان در خصوص استقرار صلح و امنیت، منطقه غرب آسیا 
را بسللیار حساس و خطیر خواندند و با تأکید بر مراقبت همگان 
از بللروز حادثلله، از نقش مخللّرب برخی کشللورهای منطقه در 

حمایت از گروههای تروریستی در عراق و سوریه و ایجاد جنگ 
و خونریزی در یمن ابراز تأسللف کردنللد و افزودند: ما انگیزه ای 
برای دشللمنی با این کشللورها نداریم اما آنها تحت اراده آمریکا 
هستند و در جهت خواست آمریکا علیه جمهوری اسامی ایران 
عمل می کنند. ایشللان گفتند: جمهوری اسامی ایران از مدتها 
قبل طرحی چهار ماده ای برای پایان جنگ یمن داده است و اگر 
این جنگ به نحو درستی پایان یابد، می تواند تأثیرات مثبتی در 

منطقه به دنبال داشته باشد.
رهبر انقاب اسللامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسامی ایران 

آغازگللر هیچ جنگی نبوده اسللت، خاطرنشللان کردند: البته اگر 
کسللی شللروع کننده جنگ در مقابل ایران باشللد، بدون تردید 

پشیمان خواهد شد.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور نیز حضور داشللت، 
آقای عمران خان نخسللت وزیر پاکستان، ایران و پاکستان را دو 
کشللور برادر خواند و گفللت: همکاری های تهران و اسللام آباد 
باید گسللترش یابد و ما برای روابط روی ایران حسللاب ویژه باز 
کرده ایللم، چرا که ایران را یک شللریک مهم بخصوص در حوزه 

تجاری تلقی می کنیم.

رئیس سللتاد اجرایی فرمان امام صبح دیروز با حضور در چندنقطه خروجی مرز به سللمت عراق 
ضمللن بازدید از نقللاط مرزی و وضعیت تردد زائران از موکبهای سللتاد اجرایی فرمان امام دراین 
مناطق دیدن کرد. محمد مخبر درجمع خبرنگاران گفت: ستاداجرایی فرمان حضرت امام همچون 
سالهای گذشته خدمت رسانی به زائران پیاده روی اربعین را وظیفه خود میداند و درهمین راستا 
در شللش نقطه مرزی کشللور و شش نقطه در خاک عراق نسبت به استقرار موکب جهت اسکان و 
پذیرایی و ارائه خدمات پزشللک و سللامت به زوار اربعین اقدام نموده است.وی افزود:این مناطق 

شامل مرز مهران، چذابه، شلمچه، خسروی، میرجاوه و بیله سوار اردبیل میشود.
رئیس سللتاد اجرایی فرمان امام بااشاره به موکبهای ستاد در خاک عراق گفت:تعداد شش موکب 
نیز در شللهرهای نجف، کربا،کاظمین، سللامرا و مسللیر نجف به کربا به همراه تریلر حامل ارائه 
خدمات سللامت، فرهنگی، بانکی و مخابرات مسللتقر شللده انللد و بطور شللبانه روزی به زائران  

اباعبداهلل خدمت رسانی میکنند.
مخبللر افزود: روزانلله تعداد ۱۰۰هزار پرس غذای گرم و ۵۰۰هزار آب معدنی در بین زائران توزیع 
می گردد.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درپایان با حضور دربین زائران از برنامه ریزی برای سال 
آینده به منظور توسللعه زیرساختی و استقرار مکان هایی مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی 
در مناطق مرزی خبر داد.رییس ستاد اجرایی فرمان امام همچنین باحضور بر مزار شهدای مظلوم 

هویزه برمقام واالی آنان ادای احترام کرد.
محمدعلی دل آرام مجری مواکب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان خوزستان نیز با 
بیان اینکه تا امروز ۱۸ هزار غذا در دو مرز شلمچه و چذابه توسط این مجموعه توزیع شده،افزود: 
تاکنون ۳ هزار زائر در موکب های سللتاد در این دو مرز اسللکان یافته اند.وی با اشللاره به اینکه در 
سلله وعده صبحانه، ناهار و شام، غذا بین زائران توزیع می شود، تصریح کرد: تا امروز ۱۸ هزار غذا 
در این دو مرز توزیع شللده اسللت.مجری مواکب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به 
اسکان ۳ هزار زائر در موکب های ستاد در مرزهای شلمچه و چذابه گفت: تاکنون ۲۰ هزار بطری 

آب معدنی نیز توزیع شده است و این خدمات بصورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت.

تولیللت آسللتان قللدس رضللوی در پللی ازدحللام جمعیللت زائللران اربعین 
اباعبدالحسللین)ع( به سللتاد اربعین این آستان دستور گسللترش فوری ارائه 

خدمات در مرز مهران را صادر کرد.
آستان قدس رضوی همچون سنوات گذشته از روزهای ابتدایی حضور زائران 
در مرزهای کشللورمان با عراق بویژه در مرز مهران و نقاط مختلفی در خاک 
عراق خدمت به رسانی را آغاز کرده است. موکب های آستان قدس رضوی در 
مرز مهران تاکنون روزانه ۱۰۰ هزار پرس غذا، آب معدنی و همچنین خدمات 

مختلفللی در عرصه های فرهنگللی، خدماتی، تغذیه، اسللکان، هدایت و امداد 
رسانی، بهداشت و دارو و حمل و نقل سالمندان و معلوالن با حضور یک هزار 

خادم افتخاری به زائران اربعین حسینی)ع( ارائه کرده  اند.
همچنین روزانه بیش از ۱۱ هزار پرس غذای گرم در کاظمین، ۷۰ هزار پرس 
غذای گرم در کربا و ۱۷ هزار پرس غذای گرم در سامرا به همت خدام حرم 
مطهر رضوی همراه با خدمات مختلف درحوزه های پزشکی، فرهنگی، اسکان، 

نظافت و... با حضور ۱۰۰۰ خادم به زائران ارائه می شود.
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روزنامه سیاست روز در »چالش 
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روحانی در نشست خبری مشترک با 
عمران خان:
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متحده در امنیت جهان
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بادامچیان:
سخنان اخیر روحانی با قانون 

اساسی مغایرت دارد
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 بدون تردید وجود مشللکات متعللدد مانند گرانی، 
بیکاری، فقر، طاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، 
افزایش سللن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، 
واردات بللی رویه، قاچاق کاال، خشکسللالی، ترافیک، 
آلودگی های محیط زیسللت، مصرف گرایی، رشللوه، 
مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، 
آسللیب های اجتماعی و... زندگی مردم را )بویژه در 
دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران( 
دشللوار نموده است. بین مشکات متعدد در زندگی 
مللردم و کارآمللدی قوانیللن جامعه رابطلله معکوس 
وجود دارد. بنابراین ردیابی مشللکات زندگی مردم 
از طریق تقسیم کار ملی قانون و قانونگذاری اجتناب 
ناپذیر اسللت. نتیجه منطقی وجود و تداوم مشکات 
متعدد در زندگی مردم می تواند به ناکارآمدی اسناد 
فرادسللت کشور همچون چشللم انداز بیست ساله و 
سیاسللت های کلی نظام و مجموعه مصوبات مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارتباط داشته باشد.
روزنامه سیاسللت روز با اختصللاص صفحه »چالش 
قانللون« از اوایللل اردیبهشللت ماه سللال ۱۳9۸ در 
صفحه هشت روزهای دوشنبه خود به بررسی دقیق 
رابطه مشللکات زندگی مردم با وظایف تقسللیم کار 
ملللی در نظام قانونگرایی پرداخته اسللت که تاکنون 
۲۵ شللماره از آن منتشر شده است. در همین راستا 
۱۰ فقللره نامه به شللماره هللای ۱۰/۰۳۰44 مورخ 
۱۳9۸/۰۲/۱4، ۱۰/۰۳۰4۷ مللورخ ۱۳9۸/۰۲/۱۷، 
۱۰/۰۳۰۵۳ مورخ ۱۳9۸/۰۲/۲۳، ۱۰/۰۳۰۵6 مورخ 
 ،۱۳9۸/۰۳/۰۷ مللورخ   ۱۰/۰۳۰۵۷  ،۱۳9/۰۲/۳۱
۱۰/۰۳۰64 مورخ ۱۳9۸/۰۳/۲۳، ۱۰/۰۳۰۷6 مورخ 
۱۳9۸/۰4/۰۳، ۱۰/۰۳۰۸۷ مللورخ ۱۳9۸/۰4/۲۵، 
 ۱۰/۰۳۱۱۷ و   ۱۳9۸/۰۷/۰۱ مللورخ   ۱۰/۰۳۱۱۰
مللورخ ۱۳9۸/۰۷/۲۱ به مجمع تشللخیص مصلحت 
نظللام تقدیم شللده اسللت. در هر یللک از نامه های 
ارسللالی، پرسش های کلیدی پیرامون نحوه عملکرد 
مجمع تشللخیص مصلحت نظام )بلله عنوان یکی از 
اعضای تقسللیم کار ملللی در قانونگذاری کشللور بر 
اساس قانون اساسی( به رسم پرسشگری مطرح شده 
اسللت، علیرغم پیگیری های مکللرر تاکنون بصورت 
مکتوب جوابیه ای به روزنامه سیاسللت روز ارسللال 
نشللده است. رونوشللت کلیه نامه های یادشده برای 
دفتر مقام معظم رهبری و معاونت مطبوعاتی و اطاع 
رسللانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی ارسال شده 
اسللت. ضمنا اصل کلیه رسیدهای مربوط به دریافت 

نامه های فوق در دفتر روزنامه محفوظ است.
تمامی مشللکات فللوق الذکر ظاهللرا دارای ده ها و 
شللاید صدها قانون و مصوبه ریز و درشللت اند که بر 
اساس چشللم انداز بیست ساله و سیاست های کلی 
نظام و سایر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تصویب و اجرا شللده اند. با تداوم و تشدید مشکات 
در زندگللی مللردم، ناکارآمدی یا ضعللف کارآمدی 
مجموعلله مصوبات مجمع تشللخیص مصلحت نظام 
دور از انتظللار نیسللت! حل مشللکات زندگی مردم 
حق مسلللم آنها و بر عهده مسللئوالن نظام اسامی 
اسللت و قطعللا ردیابللی آن در وظایللف و اختیارات 
مجمع تشللخیص مصلحللت نظام بر اسللاس قانون 
اساسللی کاری خداپسللندانه و در راستای کمک به 
ارکان کشللور در اداره امور اسللت. البته گاها شنیده 
شده است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از اجرایی نشللدن اسناد فرادست مصوب خود سخن 
گفته اند که در این صورت ضمانت اجرایی این اسناد 

محل بحث و بررسی خواهد بود.
در خصوص اعضای مجمع تشللخیص مصلحت نظام 
با رعایت احترام به زحمات گذشللته و حال آنها باید 
به این نکته توجه کرد که وجود مشکات متعدد در 
زندگی مردم، دسللتاورد خدمات قبلی آنها در پست 
های گذشللته اسللت که هر یک در قوای سه گانه به 
میراث مانده اسللت. اگر این دوستان می دانستند یا 
می توانسللتند بر مشللکات عدیده و مزمن زندگی 
مللردم در چهللار دهه گذشللته فایق آینللد که آمده 
بودند و کشللور در وضع دشللوار فعلی با خیل عظیم 
مشکات الینحل و روی هم انباشته شده مردم روبرو 
نبود. از این رو تصویب اسللناد فرادست شامل چشم 
انداز بیسللت سللاله و سیاسللت های کلی نظام برای 
برون رفت از مشکات موجود جامعه توسط مسببان 
مسللتقیم یا غیرمسللتقیم آنها تا کنون از کارآمدی 
الزم برخللوردار نیوده اسللت. بی پاسللخ ماندن نامه 
های ده گانه سیاسللت روز در پیگری حل مشکات 
مردم در عملکرد مجمع تشللخیص مصلحت نظام از 
طریق پرسشللگری رسللانه ای خود دلیل موجهی بر 

این مدعاست. 

10نامهبیپاسخبهمجمع
تشخیصمصلحتنظام!؟



ادامه صفحه 2

فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین )علیه السالم(:

سلیمی: 
هویت دعوت کنندگان مشاور 
سوروس به ایران مشخص شود
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سرمقاله

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر پاکستان:

صفحه 2

پایان درست جنگ یمن تأثیرات مثبتی در منطقه خواهد داشت

بازدید مخبر از نقاط مرزی خروجی زائران اربعین

پایان درست جنگ یمن تأثیرات 
مثبتی در منطقه خواهد داشت

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر پاکستان:

دستور تولیت آستان قدس برای گسترش فوری ارائه خدمات در مرز مهران


