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انقالب اسالمی با واژه مقاومت بیگانه نیست، این 
واژه در قاموس انقالب عجین است، از آغاز و پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون راهبرد مقاومت مردم، رهبری 
امام خمینی)ره( و حضرت آیت اهلل خامنه ای بوده که 
توانس��ته کش��تی انقالب را در امواج خروشان همه 

دشمنی های دشمنان به سالمت نگه دارد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در س��الروز رحلت 
حضرت امام)ره( و در مرقد ایشان درباره مقاومت که 
همواره یکی از تأکیدات ایش��ان به ملت و مسئولین 
است فرمودند؛ »هر جا که ایستادگی کردیم، موفقیت 
و پیشرفت نصیب ما شده است و هرجا که براساس 
میل ط��رف مقابل حرکت کردی��م، ضربه خوردیم. 
مقاومت و ایس��تادگی هزینه دارد، اما هزینه تسلیم 

شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است.«
س��خن رهبر معظم انقالب اس��المی در طول 
عمر 40 س��اله انقالب نمونه های روشنی دارد که 
با مرور آنها می توان به دس��تاوردهای ایستادگی و 
مقاومت فخر فروخ��ت و مباهات کرد و در مقابل، 
هرجا که براساس میل طرف مقابل حرکت کردیم، 

ضربه خوردیم و زیان دیدیم.
ی��ک نمونه ب��ارز و آش��کار مقاوم��ت، دوران 
دفاع مق��دس اس��ت، 8 س��ال مقاوم��ت جمهوری 
اس��المی ایران در برابر تج��اوز نظامی رژیم صدام 
اگر نب��ود، اکنون آی��ا از ایران و انقالب اس��المی 
چیزی باقی مانده بود؟ قطع��اً اگر مردم در دوران 
دفاع مقدس مقاومت نمی کردند و همه سختی های 
آن زم��ان را تحم��ل نمی کردند، سرنوش��ت بدی 
برای ایران رقم می خورد، کش��ور به دس��ت ارتش 
صدام اشغال می شد و ش��رایط سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به گونه ای رقم 

می خورد که نامی از ایران باقی نمی ماند.
شکس��ت در جن��گ عراق علیه ایران، کش��ور 
را تجزیه می کرد و هر گوش��ه ای از ایران اس��المی 
پهناور، از پیکره وطن جدا می ش��د و به کش��وری 
کوچ��ک تبدی��ل می گش��ت یا ب��ه خ��اک دیگر 
رژیم هایی که چش��م طمع ب��ه خاک مقدس ایران 

اسالمی داشتند الحاق می شد.
اما ب��ا وجود مقاومتی مقدس از س��وی مردم 
ایران اس��المی هم��ه این خواب های پلید آش��فته 
ش��د و رژیمی ک��ه قصد فتح چن��د روزه تهران را 
داشت، سرنگون گشت و سرکرده آن نیز در فالکت 
ذلیالنه دس��تگیر و به دار آویخته شد و جمهوری 
اس��المی ایران همچنان مقتدرانه و توانمند به راه 

مقدس و الهی خود ادامه می دهد. 
مقاوم��ت هزینه دارد، ام��ا این هزینه در مقابل 
هزینه ای که تس��لیم شدن دارد، قابل قیاس نیست. 
شاید برخی تصور کنند، اگر تسلیم خواسته دشمنان 
شویم، مشکالت حل خواهد شد و نیازی به مقاومت 
نیس��ت. چنین تفکراتی، هزینه مقاومت را بیشتر از 
تسلیم شدن می دانند، اینگونه تفکر بر این باور است 
که می توان با دشمن به تفاهم و توافق دست یافت 
و به دشمنی ها پایان داد در حالی که در پس چنین 
اندیشه ای، تنها یک نکته نهفته است و آن شکست 

مقاومت و نابودی جمهوری اسالمی ایران است.
اگر قرار بر این باشد که براساس میل و خواسته 
دش��من حرکت کنیم، باید امتیازات زیادی بدهیم و 
این امتیازات که باج تلقی می شود، همه آن چیزهایی 
اس��ت که تاکنون توانسته دش��من را به عقب براند 
و در واق��ع عامل بازدارندگی بوده اس��ت. آیا فناوری 
صلح آمیز هسته ای برای جمهوری اسالمی ایران که 
یک دستاورد بزرگ داخلی به دست دانشمندان جوان 

کشورمان است، عامل بازدارنده نبوده و نیست؟
پیش��رفت علمی در هر زمینه ای، حکم شکست 
دش��منان را دارد، آمریکا به خوبی می داند که ایران 
درپی ساخت س��الح هسته ای نبوده و نیست، اما به 
خاطر دستیابی ایران به دانش هسته ای که در انحصار 
چند کشور بوده است، نمی تواند این پیشرفت بزرگ 
را تحمل کند، برای همین است که اتهام فعالیت برای 

ساخت سالح هسته ای را به ایران وارد می کند.
در ماجرای مذاکرات هس��ته ای براس��اس میل 
آمری��کا حرکت انجام ش��د، آمریکایی ها با همراهی 
اروپا در ماجرای مذاکرات هس��ته ای و توافقی که بر 
س��ر آن صورت گرفت، خواسته های خود را تحمیل 
کردن��د و در مقابل، وعده هایی ک��ه در توافق به آن 
متعهد ش��ده بودند، زیر پا گذاش��تند و عماًل ایران 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را در مقابل هیچ 
تعلیق و تعطیل کرد. در حالی که قرار بر این بود تا 
با امتیازاتی که ایران می دهد و از حق هسته ای خود 
چشم پوشی می کند، تحریم های اقتصادی غیرقانونی 

و ظالمانه آمریکا و اروپا لغو شود، اما اینگونه نشد.
دلیل چنین ش��رایطی روش��ن اس��ت، برجام 
نمون��ه ای از آن حرکت به میل طرف مقابل اس��ت 
که همان دشمن است اتفاق افتاد. ایران در موضوع 
هس��ته ای اگر همان سیاس��ت مقاومت را درپیش 
گرفته ب��ود، اکنون با ش��رایطی ک��ه آمریکا برای 
جمهوری اس��المی ایجاد کرده، دچار نمی شد. هم 
هسته ای را حفظ کرده بودیم و هم راه های مقابله 

با تحریم ها را برای دشمن آشکار نکرده بودیم.
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مشکالت اقتصادی و مسئولیت بر زمین مانده مسئوالن

ذوالنوری:
 پس از پایان مهلت ۶۰ روزه

ایران همکاری با آژانس انرژی اتمی را کاهش می دهد

به بهانه به نیمه رسیدن ضرب االجل ایران به اتحادیه اروپا 
باشگاه خبرنگاران با حجت االسالم ذوالنوری نماینده مردم قم 
در مجلس ش��ورای اسالمی به گفت وگو نشست؛ او که رئیس 
کمیته هس��ته ای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
است، می گوید »جمهوری اسالمی ایران در پایان این فرصت 
۶0 روزه در صورت عدم انجام تعهدات از س��وی اروپا راکتور 
40 مگاوات��ی آب س��نگین اراک را به حالت قب��ل بازخواهد 
گرداند و به کاهش سطح همکاری با آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی خواهد پرداخت، البته خ��روج از ان.پی.تی هم یکی از 

راهبرد های جمهوری اسالمی برای آینده خواهد بود«.
حجت االس��الم ذوالن��وری در این زمینه گف��ت: ما از قبل 
به غنی س��ازی اورانیوم می پرداختیم و آن را کش��ور های دیگر 
فروخت��ه و یا معاوضه می کردیم، اما اکنون به دلیل آنکه آمریکا 
جلوی فروش اورانیوم ما را به کشور های دیگر گرفته است ما این 
محصول را صادر نمی کنیم، اما تولید خود را هم متوقف نخواهیم 

ک��رد، چراکه برج��ام برای ما منع تولید ن��دارد بلکه تنها منبع 
انباش��ت اورانیوم ایراد دارد، علت انباشت کنونی نیز ما نیستیم 
بلکه آمریکا مقصر اصلی این داستان است، لذا جمهوری اسالمی 
ایران تولید و انباشت اورانیوم خود را انجام خواهد داد و اگر الزم 
باشد تولید آب سنگین را نیز به باالی ۱۳0 تن خواهیم رساند.

وی افزود: ضرب االجل ۶0 روزه ایران کارکرد خود را داشته 
اس��ت، به عنوان مثال شاهد عقب نشینی آمریکا هستیم و این 
کش��ور که پیش از این برای ایران پیش ش��رط تعیین می کرد 
چندی پیش اعالم کرد که حاضر است بدون شرط با ایران مذاکره 
کند؛ همچنین دیدیم که پیش از این ما را با ناو های جنگی خود 
تهدید می کردند، اما این حربه آن ها هم شکست خورد لذا ضرب 
االجل ۶0 روزه ایران بس��یار موثر بوده است. جمهوری اسالمی 
ای��ران در پایان فرصت ۶0 روزه در ص��ورت عدم انجام تعهدات 
برجامی از س��وی اتحادیه اروپا، راکتور 40 مگاواتی آب سنگین 
اراک را به حالت قبل بازخواهد گرداند که البته بیشترین نگرانی 

آمریکا درباره ایران هم ناشی از این موضوع است.
وی خاطرنش��ان کرد: اقدام بعدی م��ا افزایش میزان غنی 
س��ازی اورانی��وم خواهد بود چراکه به موج��ب برجام به میزان 
۶۷/۳ درصد به غنی س��ازی پرداختیم در حالی که قبل از آن 

این میزان معادل ۲0 درصد بود، چنانچه این کارکرد ها به میزان 
مناسب موثر واقع نشوند از ابزار هایی مانند تعلیق اجرای پروتکل 
الحاقی که خود داوطلبانه آن را انجام می دادیم استفاده خواهیم 
کرد و سپس کاهش سطح همکاری با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خواهی��م پرداخت، البته خ��روج از ان.پی.تی هم یکی از 

راهبرد های ما برای آینده خواهد بود.
ذوالن��وری افزود: اکنون دو گزارش ش��ش ماهه در قالب 
یک گزارش یک س��اله تجمیع ش��ده و در کمیته هس��ته ای 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسیده 
است، این گزارش چندین ماه است که به هیات رئیسه مجلس 
شورای اس��المی تقدیم شده اس��ت تا در دستور کار مجلس 
قرار بگیرد، اما ش��اهدیم که این اتف��اق نیفتاده، بنده بار ها از 
کمیس��یون امنیت ملی و هیات رئیسه مجلس این موضوع را 
پیگیری کرده ام اما به نظر می رسد که کم کاری اصلی متوجه 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است.
وی گفت: اکنون گزارش شش ماهه سوم برجام نیز مورد 
بررسی قرار گرفته و در نوبت طرح در کمیسیون است است، 
اما به نظر می رس��د کمیس��یون وقت الزم برای این مس��اله 
ندارد؛وزارت امور خارجه موظف اس��ت که هر س��ه ماه یکبار 

گزارش اجرای برجام را به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهد و 
کمیسیون هم موظف است که هر شش ماه یکبار این گزارش 
را به صحن علنی پارلمان ارائه دهد، لذا به نظر میرسد که سه 
مهلت شش ماهه عقب افتاده ایم و این قصور و تقصیر متوجه 
کمیس��یون امنیت ملی است. کمیته ای در کمیسیون امنیت 
ملی به نام کمیته حقوق بش��ر وجود دارد که آقای شوشتری 
مسئول آن است و هر کجا که الزم باشد تعامل با قوه قضاییه 
و وزارت امور خارجه صورت بگیرد این امر محقق خواهد شد، 
لذا اگر اس��تفاده خاصی از این ظرفیت نشده است و تقصیری 
متوجه کمیسیون مذکور نیست؛ گزارشی درباره اقدام تقابلی 
با آمریکا و نقض حقوق بشر توسط آمریکا تهیه شده و گزارش 
جامع��ی هم درب��اره تاثیر تحریم های آمریکا ب��ر دارو و اقالم 

درمانی مردم تدوین شده است.
ش��رایطی که اکنون در آن قرار داریم وضعیتی اس��ت که 
ب��ه هیچ عنوان نباید ت��ن به مذاکره با آمری��کا بدهیم چراکه 
ای��ن امر از ه��ر زمان دیگر غیرممکن تر اس��ت، آمریکا به هیچ 
عنوان از اصول حقوق بش��ر، روابط بین الملل، قواعد دیپلماسی 
و قرارداد های بین المللی تبعیت نمی کند و حاضر اس��ت برای 
دستیابی به اهداف خود تمام این چارچوب ها را زیر پا بگذارد.
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این روزها سالگرد سی سال رهبری آیت اهلل  خامن��ه ای اس��ت، س��ی س��ال از روزی که ب�دونروتوش
مجلس خب��رگان تصمیم گرفت به آیت اهلل خامنه ای بگوید رهبر 
و او مدام با تواضع خاص این مقام را رد می کرد و متقاضی اداره 

شورایی کشور می شد، گذشته است. 
س��ی س��ال از روزی که یاران امام با آیت اهلل خامنه ای بیعت 
کردند گذش��ته و حاال رهبر انقالب در آس��تانه آغ��از چهارمین 
دهه رهبری خود ق��رار دارد، رهبری که به جرات می توان گفت 

علی رغم قاطعیت و عملکرد شفاف و بدون تعارف دموکرات ترین 
رهبر جهان از این حیث که با همه قدرتی که قانون اساس��ی به 
او می بخشد نخواسته خللی در رای و خواست مردم ایجاد کنند، 

نام می گیرد. 
آیت اهلل خامن��ه ای تا جایی به نظر و خواس��ت مردم احترام 
گذاشتند که علی رغم آینده نگری دقیق درباره مذاکرات هسته ای 
و برجام، در این زمینه تنها به توصیه و تعیین خط قرمز بس��نده 
ک��رده و حتی با وجود رعایت نش��دن خط ه��ای قرمز اعالمی به 
دلیل خواس��ت مردم )که البته با وعده های دروغین ایجاد ش��ده 
بود( به ماجرا ورود حکومتی نکردند تا همه ببینند عاقبت گوش 
نکردن به صحبت های ولی فقیه چه پیامدهایی را برای کش��ور به 

ارمغان می آورد.
امروز می خواهیم درباره عملکرد سه دهه گذشته مقام معظم 
رهبری برایتان بنویس��یم البته با اش��اره ای ب��ه وظایف قانونی و 

اختیاراتی که قانون به ایشان تفویض کرده است.

قانون اساسی و رهبری
الزم اس��ت ابتدا دید در نظام جمهوری اسالمی رهبری چه 
جایگاه و وظیفه  و اختیاراتی دارد بر همین اس��اس باید بررس��ی 
کرد که رهبری در قانون اساسی چطور تعریف شده است، در این 
زمینه باید گفت وظایف و اختیارات رهبر در قانون اساسی مطابق 

متن اصل ۱۱0 قانون اساسی چنین است:
۱- تعیین سیاس��ت های کلی نظام جمهوری اس��المی ایران 
پس از مش��ورت با مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام. ۲- نظارت 
بر حس��ن اجرای سیاس��ت های کلی نظام. ۳- فرمان همه پرسی. 
4- فرمانده��ی کل نیروهای مس��لح. 5- اع��الن جنگ و صلح و 
بسیج نیروها. ۶- نصب و عزل و قبول استعفا:الف( فقهای شورای 
نگهب��ان. ب( عالی ترین مقام قوه ی قضاییه. ج( رئیس س��ازمان 
صداوسیمای جمهوری اس��المی ایران. د( رئیس ستاد مشترک. 
ه( فرمانده ی کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی. و( فرماندهان 

عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

سیسالرهبری،سیسالبصیرتبخشی

قاطع ترین دموکرات
 دستور ویژه فرمانده کل ارتش
برای کمک به حفظ محیط زیست

به دستور فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، مأموریت بررسی چگونگی کمک مؤثر ارتش 
به حفظ محیط زیس��ت به مرکز مطالعات راهبردی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد.
در بخش��ی از دستور سرلش��کر سیدعبدالرحیم 
موس��وی  آمده اس��ت؛ در حالی که آحاد رزمندگان 
ارتش جمهوری اسالمی ایران جان خود را برای حفظ 
حتی یک وجب از خاک ایران عزیز تقدیم می کنند و 
در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی 
به کمک مردم می ش��تابند الزم است در مورد حفظ 
محیط زیست نیز بیش از گذشته تالش کنند. لذا به 
آن مرکز مأموریت داده می ش��ود با استفاده از نظرات 
خبرگان و نخبگان، چگونگ��ی کمک مؤثر ارتش به 

حفظ محیط زیست را بررسی و نتیجه را ارائه کنند.

شکست نزدیک تیم ملی ایران برابر برزیل
تیم ملی والیبال ایران که هفته اول لیگ ملت های 
والیبال را با نمایشی فوق العاده به پایان رسانده بود، 
در اولی��ن بازی هفته دوم ب��ه مصاف تیم ملی برزیل 

رفت و در رقابتی نزدیک به این تیم باخت.
رقابت های هفته دوم لیگ ملت های والیبال از 
صبح دیروز به میزبانی ژاپن آغاز ش��د که تیم ملی 
والیبال ایران در نخستین دیدار این هفته به مصاف 
تیم قدرتمن��د و صاحبنام برزیل رفت و در رقابتی 

نزدیک ۳ بر ۲ نتیجه را به حریف واگذار کردند. 
برنامه بازی های تیم ملی به این ش��رح اس��ت: 
شنبه ۱8 خرداد: ایران - آرژانتین، ساعت ۱0:40 و 

یکشنبه ۱۹ خرداد: ایران - ژاپن، ساعت ۱4:۱0

اخباریک

مقام ه��ای آمریکای��ی در گفت وگو با یک رس��انه این کش��ور 
تفسیرهای جدیدی از راهبردهای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران و 
به ویژه پیشنهادهای اخیر او برای مذاکره با تهران مطرح کرده اند. 

روزنامه نیویورک تایمز نوش��ته دونالد ترامپ و دس��تیارانش در 
روزهای گذش��ته پیام های گیج کننده و ظاهراً متناقضی درخصوص 
ایران مطرح کرده اند. آنها از یک طرف اقدام به ارس��ال نیروی نظامی، 
ناوشکن و بمب افکن به منطقه کرده اند و از طرف دیگر می گویند که به 
دنبال درگیری نظامی نیستند. عالوه بر این، شخص ترامپ چندین بار 

گفته که خواستار گفت  وگوی مستقیم با مقام های ایران است. 
متحدان اروپایی آمریکا به دنبال درک راهبرد دولت ترامپ در 
قبال ایران هستند و اقدامات و اظهارات مقام ها در واشنگتن آنها را 
هم س��رگردان و گیج کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته به 
نظر می رس��د ترامپ می خواهد سیاستش را جایی بین تهدیدهای 
نظامی و پیشنهاد دیپلماسی قرار دهد بدون آنکه بخواهد هیچ کدام 
از آنها را عملی کند. او چندین بار تا کنون هنگام س��خن گفتن از 

پیشنهاد مذاکره گفته خطر جنگ با ایران همیشه وجود دارد.
ترامپ از ماه پیش که تحرکات نظامی و تهدید این کشور را 

در دس��تور کار قرار داده چندین بار پیشنهاد گفت  وگو با ایران را 
مطرح کرده بدون آنکه مشخص کند اهدافش از چنین مذاکره ای 
چیست و یا اینکه تهران در صورت آمدن پای میز مذاکره از چه 

مشوقی برخوردار خواهد شد.  
اما مقام ه��ای آمریکایی به نیویورک تایم��ز می گویند ترامپ 
عالقه چندانی هم به آغاز یک روند واقعی دیپلماتیک و مذاکره با 
مقام های ایران نش��ان نمی دهد و در برابر ایده برگزاری مذاکرات 

پنهانی با ایران هم مقاومت کرده است.
به نوشته نیویورک تایمز، مقام  های دولت ترامپ تا کنون غیر 
از یکبار مس��تقیماً واکنش��ی به اقدام ایران در جهت کاس��تن از 

تعهدات هسته ای خود ذیل برجام نشان نداده اند.
»مای��ک پامپئ��و«، وزیر خارجه آمریکا در پاس��خ به تصمیم 
دولت ایران برای آغاز برخی از فعالیت های هس��ته ای خود گفته 
که دولت ترامپ اجازه نخواهد داد »زمان گریز هس��ته ای ایران« 

از محدوده یک سال فراتر رود.  
نیویورک تایم��ز به نقل از مقام های آمریکایی نوش��ته یکی از 
اه��داف به کارگیری رویکرد در ترکیب ب��ا تهدید به اقدام نظامی 
این اس��ت که ایران را از بازگشت به فعالیت های هسته ای یا اقدام 
علی��ه منافع آمریکا منص��رف کند. این مناب��ع همچنین گفته اند 
پیش��نهاد جدید دولت ترامپ برای مذاکره با این هدف ارائه شده 
که نشان دهد دولت آمریکا ایده توافق با ایران را رد نمی کند و فقط 

منظورش رد مذاکره ای است که دولت اوباما با ایران انجام داد. 
جمهوری اس��المی ایران با یادآوری اینک��ه آمریکا با خروج 
از برجام به دیپلماس��ی پش��ت کرده تأکید کرده وارد مذاکره با 
واش��نگتن نخواهد ش��د. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، مقام معظم 
رهبری روز چهارش��نبه 8 خرداد پیش��نهاد مذاک��ره را تاکتیک 

آمریکا برای تکمیل راهبرد فشار علیه ایران توصیف کردند. 
ایشان فرمودند: »آمریکایی ها وقتی میخواهند با فشار، چیزی را در 
کشوری هدف قرار بدهند و مقصود خود را به دست آورند، "فشار" در 
اینجا برایشان راهبرد است؛ یک تاکتیک هم دارند به اسم مذاکره. فشار 

می آورند تا طرف خسته شود و بعد میگویند حاال مذاکره کنیم.« 

واکاویسفرنخستوزیرژاپنبهایران
ازنگاهتحلیلگرمسائلبینالملل

""نه" تهران
بهواسطهگری
آبهشینزو

صفحه 5

رهبرمعظمانقالباسالمی
دراجتماععظیممردمدرحرمامامخمینی:

هرجامقاومتکردیم،بهپیشرفتیم
هرجاتسلیمشدیم،ضربهخوردیم
ین و سعودی با خیانت به فلسطین   حکام بحر

در باتالق گام نهاده اند

وزی را خواهند دید که   جوانان ر
کشور فلسطین به ملت آن بازگردد

پیشنهادهایترامپ
برایمذاکرهباایرانجدینیست


