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 چارچوبی براي تنقیح قوانین   روز    حرف ▼ 

رهبر معظم انقالب اسالمی ) العالی مدظله(اي امام خامنه

هاي  قانون اساسی، سیاست 110در اجراي بند یک اصل 

گذاري را ابالغ و با توجه به اهمیت موضوع  کلی نظام قانون

گانه  ها به قواي سه سیاست«: آن مرقوم کردند  در حاشیه

بندي و  سه قوه موظفند اقدامات را زمان. دابالغ شو

 ».ها را گزارش نمایند پیشرفت

گذاري مصوب رهبر  هاي کلی نظام قانون متن سیاست

معظم انقالب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 

است کننده  شامل هفده بند مهم و تعییننظام تنظیم شده، 

ها را  سیاست که اگر بخواهیم هدف کلی از تعیین و ابالغ این

ها  در یک کلمه بیان کنیم، باید بگوییم این سیاست

تنقیح را مرحوم . قوانین کشور است» تنقیح«چارچوبی براي 

دهخدا در اثر ارزشمند خود، پاکیزه کردن و پیراستن کالم از 

مرور چهار دهه انقالب و . عیب و نقص معنا کرده است

ها از سوي  بازبینی قوانین کشور و ثبت تجارب و تناقض

هاي مختلف و ارائه آنها به مسئوالن امر نشان داد، به  دستگاه

گذاري در کشور در  تر براي قانون چارچوبی عملیاتی

هاي گوناگون کشور نیاز هست تا از مرحله پیشنهاد  بخش

هاي مختلف طرح، الیحه در مجلس و دولت  قانون در قالب

تشخیص  تا تصویب نهایی آن در شوراي نگهبان و مجمع

هاي داخلی و  ها و بخشنامه نامه مصلحت و نگارش آیین

هاي کشوري و  ها و سازمان هاي اجرایی در ارگان دستورالعمل

لشکري، همانند روحی حاکم بر آنها عمل کرده و نقشه راه و 

گذاري درست اسالمی و انقالبی در  الگویی براي قانون

 .دسترس مسئوالن باشد

ها آثار و برکات مبارکی از  استموفقیت در اجراي این سی

قبیل ممانعت از وضع قوانین تکراري، ناقص، غیراصولی، 

غیرقابل اجرا و مغایر با اصول اسالمی قانون اساسی و اسناد 

هاي  تواند در زمان و هزینه باالدستی خواهد داشت و می

جویی قابل توجهی  هاي مختلف صرفه افراد، نهادها و ارگان

ژي آنها را بیشتر مصروف کیفیت قوانین و ایجاد کرده و انر

سازي بهتر آنها با مقصود ارائه خدمات بیشتر  چگونگی اجرایی

شناسی نواقص  ها با آسیب این سیاست. به مردم معطوف کند

توان امیدوار  هاي مفقوده گذشته تنظیم شده و می و حلقه

سازي آن از سوي همه قوا و نهادها و  بود با انسجام و اجرایی

هاي  فراد بسیاري از مشکالت ریز و درشتی که در سالا

ایم، رفع شود؛ چرا که با ابالغ  گذشته با آن درگیر بوده

ها و  گذاري به مثابه شاخص هاي کلی نظام قانون سیاست

ها به  ها و ادراك گذاري فهم معیارهاي واحد و مشترك قانون

 ساز به هاي اختالف شود و درصد برداشت تر می هم نزدیک

  .  رسد حداقل می

 

 

 

  

  

  

 !شکست فناوري غرب                              روز گزارش ▼

ین واقعیت که یکی از فقیرترین کشورها از پهپاد و موشک کروز براي از میدان به در ا«

اي است  این جمله» .هاي دفاع هوایی استفاده کرده، پیامی بزرگ با خود دارد کردن سیستم

در «: کند به آن اشاره کرده و در ادامه اعتراف می »پست جروزالم«نیستی روزنامه صهیوکه 

تواند فناوري غربی را شکست  می» محور مقاومت«یمن تحت محاصره یا ایران تحت تحریم، 

از سوي یمن حمالت پهپادي از نوعی که علیه عربستان سعودي استفاده شد، چه  .دهد

رصد » .اند سوي ایران یا متحدانش، متوقف نشده مورد استفاده قرار گرفته باشند و چه از

سعود در چهار و نیم سال گذشته با استفاده از فناوري غربی  دهد، آل تحوالت یمن نشان می

. گناه یمن را مورد تهاجم وحشیانه خود قرار داده است روزي مردم بی به صورت شبانه

یکا به یمن، همواره مشکالت محاصره شدید مردم این کشور از آغاز تجاوز آل سعود و آمر

از سوي دیگر، حکام ناپخته عربستان در . جانکاه زیادي براي این مردم به همراه داشته است

بنابراین در طول این مدت . کردند یک ارزیابی، خود را پیروز قطعی جنگ قلمداد می

اومت بس را نپذیرفت؛ اما مردم یمن با مق عربستان سعودي هیچ یک از پیشنهادهاي آتش

ها به  حمله پهپادي یمنی. جانانه خود، توانستند وضعیت جنگ را به طور کامل تغییر دهند

مراکز نفتی عربستان که در نوع خود حیرت همگان را برانگیخت، توانست نیمی از صادرات 

گاه  عهد عربستان که چنین وضعیتی را هیچ سلمان، ولی نفت عربستان را متوقف کند و بن

، در سر دوراهی مانده است؛ اگر جنگ را متوقف کند، مورد هجمه شدید کرد تصور نمی

رو  او را با چالش روبهعهدي  اي که ادامه ولی سایر شاهزادگان قرار خواهد گرفت؛ به گونه

هاي سنگینی را براي عربستان به بار خواهد  و اگر جنگ را ادامه دهد، هزینه خواهد کرد

ف روزنامه صهیونیستی محور مقاومت با وجود تحریم این چنین است که به اعترا. آورد

هاي محور مقاومت در  به راستی، پیروزي. جانبه توانست بر فناوري غرب نیز فائق آید همه

  .است» انّ مع العسرِ یسراً«وضعیت فعلی تجلی آیه 

 جزئیاتی از مذاکرات آمریکا و طالبان              اخبار ویژه     ▼

نویس طرح خروج  ها با طالبان، تهیه پیش وگو و مذاکره آمریکایی ر گفتحاصل سه دو

هزار  6بر اساس این طرح، پنج پایگاه اصلی نزدیک به . سربازان آمریکایی از این کشور است

 8هزار نفر به  15همچنین تعداد نیروهاي آمریکایی از . کنند نفر نیروي خود را خارج می

نفر هم در فرایندي پنج ماهه از  400هزار و  8این  نفر کاهش یافته و 400هزار و 

هاي تروریستی خارجی  طالبان نیز متعهد شده است، از گروه. شوند افغانستان خارج می

ها عالوه بر  آمریکایی. ـ افغانی را شروع کنند حمایت نکند و همچنین مذاکرات افغانی

شته و رضایت آنان را کسب کرده مذاکره با طالبان مذاکراتی با روسیه، چین و پاکستان دا

خواهند شما در  ها می اند که آمریکایی ها هم به ایران پیام داده ها و چینی ظاهراً روس. است

ایران فعالً این موضوع را نپذیرفته و . اجالس تضمین صلح در افغانستان حضور داشته باشید

  . گفته است، شما مذاکرات خود را ادامه دهید
  

» عبدالعزیز الفغم«: اند عربستان سعودي در فضاي مجازي مدعی شده برخی کاربران ◄

» علی االحمد«. پادشاه عربستان سعودي کشته شده است» ملک سلمان«محافظ شخصی 

بر » الفغم«تواند مرگ  اش در توئیتر گفته است، می نگار تحقیقی در حساب کاربري روزنامه

فظ شخصی ملک سلمان، چند روز پیش از او نوشته محا. اثر اصابت گلوله را تأیید کند

االحمد نوشته، در حال تالش . کند سمتش عزل شده بود که این، مرگش را مشکوك می

اي این  گفتنی است، هنوز هیچ منبع رسمی. براي دریافت جزئیات بیشتر در این باره است

  .خبر را تأیید نکرده است

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

  اساس است ره اقتصاد ایران بیهاي مقامات آمریکا دربا بینی پیش

تحلیلگر مسائل ایران در مرکز تحقیقات کنگره آمریکا به روزنامه » کنث کزمان«

اساس  ها درباره فروپاشی فوري اقتصاد ایران بی بینی پیش«: گفت» پست واشنگتن«

. میلیارد دالر ذخایر ارزي دارد 100این تحلیلگر برآورد کرده است، ایران هنوز » .هستند

ها توان ایران براي فروش نفت در بازارهاي  زمان گفته است، حتی در شرایطی که تحریمک

اند، ایران هنوز قادر به فروش محصوالت زیادي در کشورهاي  المللی را محدود کرده بین

وساز در  هاي ساخت هاي ایران در حال انجام پروژه ضمن آنکه شرکت. همجوار خود است

به تولید و صدور خودرو و فروش گاز طبیعی به کشورهاي  افغانستان هستند و اقدام

بقا با منابع «نوشته است، ایران در طول سالیان گذشته » پست واشنگتن«. کنند همجوار می

  .را به یک هنر تبدیل کرده است» مالی کم

 اند آمریکا و عربستان در برابر ایران شکست خورده

ها به  لبنان در یادداشتی با اشاره به حمله پهپادي یمنی» النشره«پایگاه خبري 

ها به عربستان سعودي، رهبران ریاض  پس از ضربه سنگین یمنی :تأسیسات آرامکو، نوشت

المللی  سابقه بین تالش کردند این حمله را به فرصتی براي فشار بر ایران با حمایت بی

در این یادداشت آمده . اند دهخص شد که در این هدف ناکام مانتبدیل کنند؛ اما کامالً مش

هاي سعودي هیچ کشوري حاضر به همراهی با این موج نشد و صرفاً  سازي پس از موج :است

اعزام نظامیان  و اعالم کردها علیه بانک مرکزي ایران اکتفا  دونالد ترامپ به تشدید تحریم

البته شکست در . گیرد بل دریافت پول صورت میبیشتر به عربستان و امارات نیز در مقا

برابر تهران منحصر به عربستان نیست و آمریکا هم در کشاندن ایران پاي میز مذاکرات از 

  .ناموفق بوده استها  ترس تحریم

  !طلبان هاي ترامپ از زبان اصالح تکرار حرف

ضعف برجام  یکی از نقاط«: نوشت» اعتماد«در یادداشتی در روزنامه » عباس عبدي«

دانست و سایر  اي را محور خود می که خود را نشان داد این بود که فقط مسئله هسته

کردند مراحل بعدي برجام در  طرفین برجام گمان می. مسائل را مغفول گذاشته بود

گاه در  اي گام اول است؛ ولی مرحله بعدي هیچ اي خواهد بود و مسئله هسته ترتیبات منطقه

اي بعید است برجام  بدون توافقات منطقه«: عبدي در ادامه نوشت» .نگرفت دستور کار قرار

آنچه این » .تر از آن بتواند دوام پیدا کند؛ حتی اگر ایاالت متحده به آن بازگردد یا قوي

طلب گفته است، دقیقاً همان موضوعاتی است که ترامپ نیز درباره ایران و  تحلیلگر اصالح

  .کند اي تکرار می مذاکرات هسته

  !ها ضوابط و مقررات ندارند تحریم

در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست » ماهاتیر محمد«

هاي خصمانه آمریکا در وادار  وي از تالش. ها وضع کنند ضوابط و مقرراتی براي مسئله تحریم

. انتقاد کردشان با ایران  کردن همه کشورها براي توقف همکاري و مناسبات تجاري

. شود ها اعمال می دانیم بر اساس کدام قوانین، تحریم ما نمی: وزیر مالزي اظهار داشت نخست

سبب  شود، کشورهاي دیگر به هایی علیه کشوري اعمال می واقعیت این است که وقتی تحریم

ار گیرند؛ براي نمونه مالزي و خیلی از کشورهاي دیگر باز هایی قرار می آن در معرض تحریم

  .اند  ها علیه ایران از دست داده سبب اعمال تحریم  مهمی را به

  !هزار شعبه مازاد بانکی در کشور 10وجود 

هاي دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه اصالح نظام  معاون بانک، بیمه و شرکت

ومان هزار میلیارد ت 60در سال جاري : بانکی به ستاد اقتصادي دولت ارائه شده است، گفت

. ها واگذار و هزار شعبه مازاد نیز ادغام خواهد شد بنگاه دولتی زیرمجموعه بانک

هزار شعبه بانکی در سطح کشور به صورت مازاد وجود دارد و  10با بیان اینکه » معمارنژاد«

هزار شعبه  10هزار میلیارد تومان درآمد با واگذاري  80بر اساس برآوردهاي انجام شده 

در سال جاري برنامه ادغام یا واگذاري هزار شعبه در سراسر : واهد شد، گفتمذکور ایجاد خ

  .کشور در دستور کار قرار گرفته است

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 هفتادوچهارمین ترك از قبل »اردوغان طیب رجب« ◄

 در: گفت نیویورك در متحد ملل سازمان عمومی مجمع

 به دخو پیشنهاد مجدداً ترکیه ملی پول با تجارت زمینه

 ایم کرده ارائه ایران جمهور رئیس به آنکارا نشست در را ایران

 ترکیه جمهور رئیس. پابرجاست زمینه این در ترکیه عزم و

 در ولی داد؛ خواهیم ادامه ایران از گاز خرید به ما: افزود

 را نفت چون هستیم، مواجه مشکل با نفت خرید زمینه

 به و کرد می ريخریدا ایران از ترکیه خصوصی بخش عمدتاً

 خرید این حاضر حال در متأسفانه آمریکا، تهدیدهاي دلیل

 . شود نمی انجام

وزیر فرهنگ و ارشاد دولت » عطاءاهللا مهاجرانی« ◄

تجربه ثابت کرده «: اصالحات در پیامی توئیتري نوشت

اي درباره  اهللا خامنه است، افق دید و زاویه نگاه و تفسیر آیت

تر  تر و دقیق ها روشن ها و تفسیر همه نگاه آمریکا و اروپا، از

با مدیریت ایشان، ایران به اقتدار درجه اول ملى . بوده است

ها  مسائل و مشکالت داخلى و نقد. اى رسیده است و منطقه

 ».نباید موجب کتمان این حقیقت شود

هر «: طلب گفت هاي اصالح از چهره» صادق زیباکالم« ◄

هاي اقتصادي دولت، سرعت  يگذرد ناکارآمد روزي که می

سرخوردگان  ها، پشیمان شمار و طلبان اصالح محبوبیت ریزش

در واقع . شود دهی به روحانی بیشتر می و ناراضیان از رأي

جمهور  روحانی دارد شانس روي کارآمدن مجلس و رئیس

  ».کند اصولگرا را بیشتر و بیشتر می

ه دستیار و مشاور فرماند» سردار سرلشکر صفوي« ◄

رهبري، فرمانده مدافع «معظم کل قوا با بیان اینکه 

  اي به اهللا خامنه آیت: ، تأکید کرد»هاي اسالمی است کشور

هاي مسلمان  عنوان یک رهبر جهان اسالم به کمک ملت

عراق و سوریه شتافتند و اگر ایشان نبودند، سوریه و عراق 

  .سقوط کرده بودند

سالمی مهندسین دبیر کل جامعه ا» محمدرضا باهنر« ◄

روایت داریم مؤمن باید همیشه در حالت خوف و رجا : گفت

اما برخی . احزاب سیاسی هم باید اینطور باشند. باشد

دانند و به دلیل  اصولگرایان خود را پیروز انتخابات می

   .همین اطمینان ممکن است به خودشان ببازند

  

 
  همزمان با آغاز بیستمین سال انتشار 

  صبح صادق در قطع و قالب جدید منتشر شد

  خوانید؛ می 915در شماره 

/ قدرت نه به مذاکره/ پا قطع امید کرد؟چرا باید از ارو

در  وگو با سردار جوانی گفت/ ؟فرافکنی یا فرار به جلو

ضرورت انتشار هنوز هم  بیستمین سال انتشار صبح صادق؛

نگاشتی از  حاشیه بوسه سردار بر دست سردار؛/ برجاستپا

 مراسم رونمایی آثار پژوهشی دفاع مقدس

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق خبار و تحلیلتوانند نشریه ا مندان می عالقه

 


