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مبانی تحليلی نظام 
 جمهوری اسالمی ايران 

تحليل مبانی اصل 
پنجم قانون اساسی

صفحه 2

»چالش قانون« گزارشهای 
پژوهشی پژوهشکده شورای 

نگهبان را  معرفی، نقد و بررسی 
)27( می کند:

با ساخت شهرک 
صهیونیست نشین در مرکز شهر 

الخلیل صورت می گیرد 

برشی از جلسه روز گذشته بهارستان

صفحه 6

صفحه 3

رئیسی:
هزار واحد تولیدی در سال گذشته 

با تالش دستگاه قضایی احیا شد

ه��ر چند آمریکا به خاطر خروج رس��می از 
توافق هس��تهای با ایران هی��چ حقی برای 
تمدید تحریمهای نظامی جمهوری اسالمی 
ندارد،با این وجود تالش زیادی را آغاز کرده 

تا تحریمها تمدید شود.
بر فرض هم اگر روسیه و چین با درخواست 
تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران با آمریکا 
موافق��ت کنند، هی��چ زیانی ب��ه جمهوری 
اسالمی ایران وارد نخواهد شد چرا که ایران 
توانایی تولید و س��اخت سالحهای گوناگون 
را دارد و ب��رای جبران ضع��ف در برخی از 
بخشهای یگانهای موش��کی خود را تقویت 
ک��رده و هم اکنون هیچ دش��منی با وجود 
موش��کهای گوناگ��ون در نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران نمیتواند دست از 
پا خطا کند. همه پیشرفتها و دستاوردهای 
ایران در زمینه نظامی و تس��لیحاتی زمانی 
اتفاق افت��اد که در ش��رایط تحریم نظامی 
ب��ود و اکنون نی��ز همچنان ای��ن تحریمها 
برقرار است این تحریمها بر اساس قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل شهریور 

ماه جاری اکتبر 2020 پایان یابد.
جمه��وری اس��المی ای��ران اکن��ون ج��زو 
کش��ورهای تولید کننده تسلیحات نظامی 
اس��ت و در این زمینه با پیشرفتهای بزرگی 
نیز همراه بوده است، قطعاً قیمت تسلیحات 
نظامی ایران برای کش��ورهای همس��ایه که 
اکثراً درگیریهای داخل��ی دارد و گروههای 
تروریس��تی در آنها حض��ور دارند، ارزانتر از 
تسلیحات آمریکایی یا انگلیسی خواهد بود.

ع��الوه ب��ر آن ایران ب��ا پای��ان تحریمهای 
تس��لیحاتی اگر قصد خرید س��الح داش��ته 
باش��د، قرار نیست که این سالحها از آمریکا 
ی��ا اروپ��ا خریداری ش��ود چرا که ب��ه آنها 
هیچ اعتمادی نیس��ت. نی��از ایران به خرید 
تسلیحات به بخش هوایی باز میگردد که در 
این زمینه روس��یه پیشرفتهای بزرگی را در 
س��اخت جنگنده و بمب افکن داشته است. 
روسیه از این امر منتفع میشود حتی چین 
نیز میتواند سهمی در فروش تسلیحات نیاز 

ایران داشته باشد.
اما آنچه که قطعی است، آن است که ایران 
نیاز زیادی به خریداری سالح ندارد و درصد 
زیادی از تس��لیحات خ��ود را در داخل و با 
قیمت بسیار ارزانتر از مشابه خارجی تولید 
میکن��د. حال اگر آمری��کا موفق به تصویب 
قطعنام��ه خود علیه ایران در ممانعت از لغو 
تحریمهای تسلیحاتی ش��ود، واکنش ایران 

چه خواهد بود؟
ش��اید آمریکاییها بخشی از واکنش ایران را 
گمان کرده باش��ند، اما این واکنش بس��یار 
ش��گفت آورتر از آن چی��زی خواهد بود که 
آنها تصور میکنند. جمهوری اس��المی ایران 
روز ب��ه روز در زمینههای گوناگون در حال 
پیشرفت است، هر چند در زمینه اقتصادی 
ضعفهایی وجود دارد، با این ش��رایط باز هم 
میبینیم که حتی بحران کرونا هم نتوانست 
اوض��اع داخلی کش��ور را همچ��ون برخی 
کش��ورهای اروپای��ی و آمریکای��ی درگیر با 
وی��روس کرونا کند. البته در داخل کش��ور 
توقعات��ی وج��ود دارد که بجا اس��ت، افکار 
عمومی خواهان سرعت پیشرفتها در زمینه 
اقتص��ادی همپ��ای پیش��رفتهای نظامی و 
موشکی ایران هستند. توقع بجایی است که 

البته محقق خواهد شد.

ادامه صفحه 2

تالش همه جانبه دشمن برای گسست میان مردم و انقالب ادامه دارد 

خ���ب���ر

سرمقاله

سیاوش کاویانی

روحانی در نشست مجازی سران کشورهای عضو گروه تماس:

آمریکا برنامه ایران برای مقابله باکرونا را با چالش 
مواجه کرده است

رئیس جمهور گفت: اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا برنامه هدفمند ایران برای مقابله با شیوع کرونا 
را با چالش مواجه کرده است.

حجت االس��الم حسن روحانی عصر دوشنبه در نشست مجازی س��ران کشورهای عضو گروه تماس 
جنب��ش عدم تعهد، با نکوه��ش اقدامات ضدایرانی و ضد حقوق بش��ری آمریکا اظهارداش��ت که با 
اقدامات ضدحقوق بش��ری آمریکا، تهیه ملزومات پزش��کی مورد نیاز برای ایران معموالً طوالنی تر و 
گاه ناممکن شده است و برنامه هدفمند ایران برای مقابله با شیوع این ویروس را با مشکل و چالش 

مواجه کرده است.
رئیس جمهور همچنین تضعیف سازمان جهانی بهداشت را به معنای تضعیف مبارزه مشترک جهانی 
علیه کرونا برش��مرد و گفت که اقدام توجیه ناپذیر، ش��تابزده و غیرمسووالنه دولت آمریکا در محروم 
کردن سازمان جهانی بهداشت از مبالغ مالی مورد نیاز آن سازمان را باید یک اشتباه راهبردی دیگر 
این دولت دانس��ت. وی افزود؛تجربه جهانی مقابله با کووید -1۹ نش��ان داد که چگونه یک بیماری 
واگی��ردار می تواند تمامی کش��ورهای جهان را صرف نظر از مرز، ملیت ی��ا نژاد مورد تهدید قرار داده 
و س��المت تک تک مردم جهان را به خطر اندازد. این یک هش��دار جدی به همه کش��ورها است که 
انس��ان ها به اندازه کافی در معرض تهدیدهای بزرگ مانند تخریب محیط زیست، افزایش دمای کره 
زمین و تهدیدهای طبیعی مانند ویروس کرونا هس��تند و وقت آن رس��یده اس��ت که اعمال فشار و 
تهدید، تروریزم پروری، اعمال فش��ار به ملت ها در قالب تروریزم اقتصادی و تهدید نظامی، جای خود 
را به همکاری های دوجانبه، چندجانبه و بین المللی برای مبارزه با تهدیدهای واقعی و مشترک دهد. 
این تجربه نشان داد که آسیب پذیری قدرت های جهانی که زرادخانه های خود را از سالح های کشتار 
جمعی آکنده اند، در برابر تهدید یک بیماری واگیردار مانند کووید -1۹ اگر از دیگر کش��ورها بیشتر 

نباشد، کم تر نیست.
رئی��س جمهور در س��خنانش درباره اقدامات ای��ران در مقابله با ویروس کرونا در 6 بند به تش��ریح 
اقدامات ایران در این زمینه پرداخت و گفت: در نتیجه این اقدامات تاکنون جمهوری اسالمی ایران 
موفق به جلوگیری مؤثر شیوع ویروس در بسیاری از شهرها و مناطق کشور شده و عملکرد جمهوری 
اس��المی ایران در زمینه مبارزه و کنترل ویروس در مواردی فراتر از اس��تانداردهای بین المللی مورد 
ارزیاب��ی قرار گرفته اس��ت. البته تدابیر هدفمند جمهوری اس��المی ایران برای مقابله با ش��یوع این 

ویروس همچنان در کشور و منطقه ادامه دارد.
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ایران به اقدام آمریکا 
واکنش نشان خواهد داد

باید توبه کند
موسوی در پاسخ به سیاست روز مبنی براینکه 

آیا آمریکا می تواند به برجام بازگردد؟ 
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صفحه 8

روحانی: 
آمریکا برنامه ایران برای مقابله باکرونا 
را با چالش مواجه کرده است
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