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طی هفته های اخیر صحبت های بسیاری از سوی 
محافل سیاســی و رسانه ای غربی در باب بازگشت 
آمریکا به برجام در دوران ریاست جمهوری بایدن، 
چگونگی احیای برجام با پیوست های منطقه ای و 
موشــکی مطرح شده اســت. این مواضع در حالی 
عنوان می شود که در باب آنها چند نکته قابل توجه 

است. 
نخست در باب حضور منطقه ای ایران است. نقش 
فعال ایران در منطقه بر اســاس چند اصل صورت 
می گیرد. اوال اینکه در ســالهای اخیر حضور ایران 
برای مبارزه با تروریسم بوده و جهانیان اذعان دارند 
اگر ایران نبود اکنون تروریســم سراســر جهان را 
فرا گرفته بود. ثانیا سیاســت آمریکا بحران سازی 
دائمی و پایدار در منطقه اســت کــه دامنه آن را 
از افغانســتان و پاکســتان گرفته تا ایران، عراق، 
ســوریه، لبنان، فلسطین و یمن می توان مشاهده 
کرد. حمایت جمهوری اســامی ایران از متحدان 
منطقه ای امری ضروری برای تقویت روحیه آنها در 
ادامــه همگرایی منطقه برای مقابله با طراحی های 
بحران ســاز آمریکاست که تاثیر مستقیم بر امنیت 
ایران و منطقه دارد و لذا چنانکه  رهبر انقاب نیز 
در سخنان دیروز خود تاکید داشتند حضور ایران و 
حمایت از متحدانش امری ضروری است و ایران بر 

سر این موضوع هرگز مذاکره نخواهد کرد. 
دوم آنکــه یکی از مطالبات غــرب، برچیدن توان 
موشکی ایران اســت. این مطالبه در حالی صورت 
می گیرد که تجربه 8 ســال دفاع مقدس نشــان 
می دهد که ضعف موشــکی و دفاعی زمینه ســاز 
گســتاجی صدام و جنایات بی شمار آن علیه ملت 
ایران شد چنانکه رهبری نیز تاکید دارند، زمانی که 
جنگنده ها و موشک های غربی اهدا شده به صدام 
بر آسمان ایران جوالن می دانند، اگر توان موشکی 
و دفاعی داشتیم هرگز جنایاتی علیه ایران صورت 
نمی گرفت چنانکه همین توان موشــکی در انهدام 
پایگاه عین االسد پس از ترور سردار سپهبد قاسم 
سلیمانی بود که مانع از استمرار جنایات و تجاوزات 
آمریکا شــد. سوم آنکه مســئله مهم دیگر مسئله 
برجام اســت. آنچه این روزها از سوی کشورهای 
غربی مطرح می شــود آن است که تاش دارند تا 
بازگشت احتمالی آمریکا به برجام را به عنوان یک 
امتیاز به جمهوری اســامی بفروشــند و در ازای 
آن نیز مطالبات غیر منطقی هســته ای، منطقه ای 
و موشکی را مطرح ســازند. این رفتارها در حالی 
صورت می گیرد که اوال بازگشت به برجام بدون لغو 
تحریم ها معنایی ندارد و این نه لطف بلکه وظیفه و 
تکلیف اروپا و آمریکاست که باید صورت گیرد. در 
ازای بد عهدی طرف مقابل نیز جمهوری اســامی 
حق کاهش تعهــدات را دارد چنانکه رهبر انقاب 
نیز تاکید داشند که : »تصمیم مجلس و دولت در 
باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درســت و کاماً  
منطقی و عقایی و قابل قبولی اســت. وقتی طرف 
مقابل به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی کند 
معنی ندارد جمهوری اسامی به همه تعهدات خود 
عمل کند. از ابتدای برجــام هم گفتم کارهای ما 
و تعهــدات ما باید متناظر با اقدامات آن ها باشــد. 
از ابتدا کــه انجام نگرفت ولی حاال باید بشــود.« 
غربی نمی تواند ادعای حفظ برجام را داشته باشد 
و خواســتار تعهد پذیری ایران باشد در حالی که 
خود اقدامی برای رفع تحریم ها صورت نمی دهد. 
ثانیا چنانکه رهبر انقاب نیز تاکید داشــتند ایران 
عجله ای برای بازگشــت آمریکا به برجام ندارد چرا 
که بازگشت آمریکا بدون لغو تحریم ها نه تنها مفید 
نیست بلکه حتی می تواند به ضرر کشور هم باشد. 

این ضررها از چند جنبه قابل توجه است. 
از یک ســو آمریکایی ها به دنبال شــرطی سازی 
اقتصاد و بازار ایران هستند که بر اساس آن به جای 
توجه و تکیه به داشته های درونی بازار چشم به راه 
نتایج مذاکرات احتمالی می شــود و غرب با حربه 
مذاکره بــرای مذاکره و زمان بــر کردن مذاکرات 
نوعی خود تحریمی را به ایــران تحمیل می کند. 
از ســوی دیگر آمریکایی تاش دارنــد تا ایران را 
گرفتــار دو قطبی موافق و مخالف برجام ســاخته 
و از ایــن حربه نیز برای تاثیرگــذاری و جهت دار 
ساختن انتخابات 1400 بهره برداری نمایند. نکته 
مهم دیگر آنکه بازگشــت آمریــکا به برجام بدون 
لغو تحریم ها، نوعــی نمایش ضعف و ناتوانی ایران 

اتمام حجت با برجامی ها
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دیپلماسی کاغذی باید کنار 
گذاشته شود
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سرمقاله

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم:

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

آصفی: 

مبارزه ایران با تروریسم داعش امنیت اروپا را هم باال برد

ســخنگوی وزارت امور خارجه در دولت اصاحات گفت: تا زمانی که تحریم ها به شکل ملموس 
لغو نشده، نه آمریکا و نه اروپا نباید انتظار بازگشت ایران به تعهداتش را داشته باشند.

حمیدرضا آصفی کارشــناس مسائل بین الملل با اشــاره به تاکید رهبر انقاب بر عجله نداشتن 
ایران در بازگشــت آمریکا به برجام گفت: برجام برای جمهوری اسامی نه یک هدف بلکه صرفاً 

ابزار، فرمت و چارچوبی برای برداشته شدن تحریم ها بود.
وی افزود: بنابراین آنچه که در این برهه باید از سوی آمریکایی ها و اروپایی ها صورت گیرد، انجام 
تمامی تعهدات ذیل برجام است و آن زمان است که می توانند این انتظار را از جمهوری اسامی 
داشته باشند که به تعهدات برجامی خود بازگردد. آصفی تاکید کرد: اینکه رهبر انقاب فرمودند 
ایران هیچ اصراری به بازگشــت آمریکا به برجام ندارد به این معنا است که جمهوری اسامی به 
برجام صرفاً به دید یک سازوکار برای برداشته شدن تحریم ها نگاه کرده و می کند. بنابراین ابتدا 
آمریکا باید به گونه ای تحریم ها را بردارد که آثار آن بر اقتصاد ایران به شکل ملموس حس شود 
و روابط پولی و بانکی کشــورمان با دنیا به حالت عادی بازگردد و مشکلی برای فروش نفت نیز 
نداشته باشیم. وی همچنین درباره حضور ایران در منطقه و حمایت از همپیمانان خود گفت: ما 
در منطقه خود حضور داریم و این آمریکایی ها و غربی ها هســتند که از هزاران کیلومتر آنطرف 
تر به غرب آســیا آمده اند و رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی 
در منطقه مورد حمایت قرار می دهند. کارشــناس مســائل بین الملل در ادامه تاکید کرد: این 
حق گروه ها و ملت های منطقه اســت که از محل زندگی خــود در برابر تجاوز و تهدید خارجی 
دفاع کنند. در همین راستا است که جمهوری اسامی نه با زور بلکه به دعوت رسمی حاکمیت 
کشورهای منطقه به کمک آنها رفته است.  وی یادآور شد: آنچه که امروز از سوی رهبر انقاب به 
عنوان سیاست منطقه ای جمهوری اسامی اعام شد، باید خیلی زودتر از اینها از سوی مقامات 
کشــورمان بیان می شد. ما نباید در اعام رسمی حضورمان در منطقه که تماماً با هدف حفظ و 

تقویت ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم بوده، لکنت زبان داشته باشیم.  تسنیم

روحانی؛

افتتاح کارخانه نوآوری کار بسیار ارزشمندی است

مشــهد- رضا جانگداز، افتتاح کارخانه نوآوری کار بسیار ارزشمندی است که در شهر مشهد 
رخ داده است و بسیاری از استان های دیگر نیز در تاش هستند که این کار را ادامه دهند.

حسن روحانی در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری مشهد که به صورت ویدوئو کنفرانس برگزار 
شد، اظهار کرد: افتتاح کارخانه نوآوری کار بسیار ارزشمندی است که در شهر مشهد رخ داده 

است و بسیاری از استان های دیگر نیز در تاش هستند که این کار را ادامه دهند.
وی افزود: حفظ کارخانه ها، مراکز راه آهن و ساختمان های قدیمی اهمیت زیادی دارد و در 
هر اســتان حداقل باید یک کارخانه نوآوری ایجاد شود تا همه استارت آپ ها بتوانند در این 

مکان حضور پیدا کنند زیرا تعاون و همکاری آنان با یکدیگر بسیار مفید است.
رییس جمهور با اشــاره به بخشــی از صحبت های شــهردار مشــهد مبنی بر اینکه به جای 
کارخانه نواوری این فضا می توانســت به یک برج یا فضای تجاری اختصاص پیدا کند، بیان 
کرد: نکته بیان شده از سوی شــهردار مشهد بسیار ارزشمند است. روحانی خاطرنشان کرد: 
از همه دانشــمندان، دانشجویان، فارغ التحصیان و کسانی که می خواهند از این اکوسیستم 
جدید اســتفاده کنند و کســانی که اقدام به ایجاد این مکان کرده اند، تشکر می کنیم. وی 
اضافه کرد: ایجاد کارخانه نوآوری برای شــهرداری ها نیز بسیار مفید است زیرا شرکت های 
نوآور به حرکت شــهرها به سمت هوشمند ســازی کمک می کنند. شهردار مشهد گفت: با 
معاونت علمی و فناوری توافق شده است که کارخانه نوآوری مشهد به »هاب«کشور در حوزه 
نوآوری های شــهری تبدیل شود. محمدرضا کائی در مراســم افتتاح کارخانه نوآوری که با 
حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور، استاندار خراسان رضوی، اعضای شورای اسامی شهر 
مشهد و مدیران استانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم امروز که کارخانه نوآوری را 
در فضای ۳.۷ هکتار و زیربنای 10 هزار متر افتتاح کرده ایم، بتوانیم در بهره برداری از آن نیز 
موفق عمل کنیم. وی افزود: با معاونت علمی و فناوری توافق مبنی بر تبدیل کارخانه نوآوری 

به هاب کشور در حوزه نوآوری های شهری توافق شده است.
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صفحه 2

رونمایی از پایگاه موشکی 
نیروی دریایی سپاه در 
سواحل خلیج فارس

با حضور فرمانده کل سپاه انجام شد؛
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