
    در ش��رایطی که مقامات ایران بار   ها اع��ام کرده اند به چیزی کمتر از لغو همه تحریم   ها از س��وی امریکا راضی نمی ش��وند، گوش 
امریکایی   ها به این حرف   ها بدهکار نیست و همه گزینه ه��ای روی میز خود را به محک آزمایش می گذارن��د. یک منبع آگاه ایرانی روز 
دو   شنبه گفت که موضوع »گام در مقابل گام« برای آغاز مذاکره با واشنگتن از سوی مقام های ارشد ایران رد شده است. این منبع آگاه به 
شبکه العالم گفت:»تا زمانی که تحریم های امریکا علیه ایران برداشته نشود، هیچ گونه مذاکراتی بین واشنگتن و تهران برگزار نخواهد 
شد.« این منبع اضافه کرد: »تفسیر غربی    ها درباره اظهارات رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران درباره طرح جدید، اشتباه بوده و هیچ گونه 
طرح جدیدی برای مذاکره با واشنگتن وجود ندارد«. دولت جو بایدن رئیس جمهور امریکا پس از ورود به کاخ سفید اعام کرد که تنها 

زمانی به توافق هسته ای با ایران باز خواهد گشت که نخست ایران کاهش تعهدات خود را متوقف کرده و کامًا به تعهداتش پایبند شود. 
مقام های ایرانی در واکنش به این درخواست واشنگتن تأکید کرده اند که امریکا نخست از برجام خارج شده و تنها پس از پایبندی کامل 
به برجام و راس��تی آزمایی آن از س��وی ایران، کاهش تعهدات برجامی خود را باز خواهد گرداند. مقام های امریکایی طی روزهای اخیر 
موضوع مذاکره با ایران درباره برجام را مطرح کرده  و گفته اند که این مذاکره درباره بازگشت دوجانبه به برجام است. تهران تأکید کرده 
که بازگشت امریکا به برجام هیچ نیازی به مذاکره و وساطت ندارد و تنها پایبندی کامل واشنگتن به تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام 
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 امریکا رویکرد »اول ایران« را به »همزمانی« و حاال به موضع »بازگشت گام به گام«  تغییر داد
ظاهراً در ایران نیز کسانی طرح مشابهی در مغایرت با »سیاست قطعی« کشور داده اند که رد شده است

يادداشت هاي امروز

قانون يک شبه بايد هم ملغی شود!
دنيا حيدري

13

حل ريشه اي مشكل معيشت و گراني
محمدجواد اخوان

2

هنرمندان بايد در ماليات دادن پيشگام باشند، 
نه بالعكس/ جواد محرمي

16

سالروز شهادت امام موسی کاظم)ع( را تسلیت می گوییم

یادداشت  سیاسی

 »گام به گام « در برجام
با امریکای ثابت قدم ؟!

غالمرضا صادقیان

ً  اثر  تأمل و تأخیر امریکا در واپس گردیدن ب��ه برجام ظاهرا
خودش را روی مذاکره کنندگان و خالق��ان برجام در ایران 
گذاش��ته و ایش��ان را به تکاپوی دیگری واداش��ته است تا 
بلکه امریکا از خر ش��یطان پایین بیاید. از دو، سه روز پیش 
برخی خبر  ها از ارائه طرح جدی��د »گام به گام « که به نوعی 
مطمح نظر امریکا هم هست، حکایت داشت و در نهایت دیروز 
عنوان شد که تصمیم ایران همان »سیاست قطعی« اعامی 

است که »اول باید تحریم   ها لغو شود«.
کسانی که دنبال طرح و نقش��ه های جدید برای بازگش��ت 
امریکا به برج��ام هستند، باید بدانند ک��ه امریکا هم اکنون 
دقیق��اً در کجای اه��داف برجامی خود ایستاده اس��ت. اگر 
این مهم را ندانیم و برای تسریع در کار، نقشه های یک شبه 
بکشیم، چه بسا این نقش��ه ها به  کار ساده سازی بیشتر امر 

برای امریکا بیاید. 
سیاستمداران امریکا هر روز از ادامه تاش   ها برای رسیدن 
به هدف خودشان در برجام و مقابل ایران صحبت می کنند، 
اما آنها در واقع به هدف اصلی خودش��ان رسیده اند و هدف 

دیگری ندارند، برای همین هیچ کار جدیدی نمی کنند!
بلینکن، وزیر خارجه امریکا در جدید  ترین اظهار نظر درباره 
ایران می گوید هدف ما » محدود کردن دائمی توانایی هسته ای 
ایران«  است. اما این هدف واقعی امریکا نیست، هدف امریکا 
که آن را بی جار و جنجال و بدون اعام، فقط در عمل دنبال 
می کند، » نگه داش��تن دائمی ایران در تحریم « است، همان 
کاری که تا جای��ی که به منافعش لطمه نزن��د مقابل چین و 

روسیه و حتی برخی اروپایی   ها مرتکب می شود. 
چنین رفتاری از امریکا با منطق کاپیتالیسم طبیعی است و 
برای » اول بودن « باید تا آنجا که می  تواند از سرعت پیشرفت 

دیگر کشور  ها و رقیبان کم کند . 
با این حال، اتخاد این هدف پنهانی به معنای آن نیست که ما 

هیچ وقت شاهد لغو دائمی و عملی تحریم   ها نخواهیم بود. 
نیازی به بسط این سخن نیست که آنچه ما به دست می آوریم 
لزوماً مطلوب و خواس��ته توأم با رضایت امریکا نیست و اگر 
روزی امریکا تحریم های ایران را کنار گذاشت،  در واقع ما او را 
مجبور به این کار کرده ایم. پس اگر به دنبال چنین موقعیتی 

هستیم، باید در انتخاب مسیر درست دقت کنیم. 
ش��اید بهتر اس��ت طراحان برجام که تناقضات و اشتباهات 
آنها در انتخاب راه درس��ت، می رود تا حک��م ضرب المثل را 
در کتاب   ها پیدا کند،  برای این چن��د ماه باقی مانده فرصت 
یک اش��تباه دیگر مقابل امری��کا را به خود ندهند و نش��ان 
دهند که منافع ملی مهم تر از منافع انتخاباتی و دم دس��تی 

سیاست بازی های خانمان برانداز است. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه 19 اسفند 1399 - 25 رجب 1442
سال بیست و سوم- شماره 6165 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

عقب نشینی »گام به گام« رد شد

    سه ماه پس از شهادت شهید فخري زاده، واکسن طراحي شده به دست این دانشمند شهید با ادامه مسیر پژوهش از سوي همکاران وي به عنوان 
سومین واکسن کروناي وطني مجوز تست انس�اني گرفت. این واکسن از نوع ویروس کشته شده اس�ت و در فاز نخست روي 135 نفر از داوطلبان 
تست خواهد شد. پیش بیني مي شود این واکسن پس از طي مراحل بالیني، مرداد 1400 به تولید انبوه برسد. تست انساني واکسن »کووپارس« هم 

روی 13 داوطلب اول موفقیت آمیز بوده است | صفحه 3

    وزی�ر خارجه امری�کا در نامه ای به اش�رف غنی، 
رئیس جمهور و عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای صلح 
افغانس�تان، طرح صلحی جدید برای برون رفت از 
بحران افغانس�تان ارائه کرده که چیزی شبیه به 
کنفرانس سال 2002 بن اس�ت که البته این بار 
ترکیه میزبان آن خواهد بود. طرح جدید، به 
معنی کنار گذاش�تن توافق صلحی اس�ت 
که اسفند سال 1398 بین طالبان و دولت 

ترامپ انجام شد ولی حاال با آمدن دولت بایدن نافرجام 
مانده اس�ت. دولت و گروه های مختلف افغانس�تان، 
واکنش متفاوتی به طرح امریکا نشان داده اند. امراهلل 
صالح، معاون اشرف غنی نامه آنتونی بلینکن به اشرف 
غنی را »آمرانه«  خوانده و گفته که کابل، سند آمرانه 
امریکا در خصوص صلح را امضا نمی کند. سخنگوی 
دفتر سیاسی طالبان صرفاً اعالم کرد نسخه ای از طرح 

امریکا را به دست آورده است | صفحه 15

یک واکسن ایراني دیگر  به مرحله تست انساني رسيد

طرح صلح امریکایی در یک سالگی توافق نافرجام با طالبان
افغانستان:  صلح آمرانه امریکا را نمی پذیریم

روز گذش��ته در مراس��م دهمین پاسداش��ت ادبیات جهاد و مقاومت که در شهر سنندج 
برگزار شد، تقریظ مقام معظم رهبري بر کتاب »عصرهاي کریسکان« رونمایي شد. کتاب 
»عصرهاي کریسکان« خاطرات امیر سعیدزاده )س��عید سردشتي( از فعالیت هاي دوران 
پیش از انقاب و مجاهدت هاي دفاع مق��دس تا رنج هاي اس��ارت در زندان هاي کومله و 
دموکرات است که به قلم کیانوش گلزارراغب تدوین و توسط انتشارات سوره مهر منتشر 
شده است. رهبر انقاب در تقریظی بر این کتاب نوشته اند: »بسیار جذاب تهیه شده است، 
هم خود سرگذشت این جوان آزاده  کرد جذاب است و هم نوع نگارش صریح و کوتاه و بي حاشیه  

کتاب. با اینکه نیروهاي مبارز کرِد طرفدار جمهوري اسامي را از نزدیک دیده و شناخته ام، آنچه 
از فداکاري هاي آنان در این کتاب آمده، برایم کامًا جدید و اعجاب آور است. نقش مادر و همسر 
هم حقاً برجسته است. دالوري و شجاعِت راوي و خانواده اش ممتاز است و نیز برخي عناصر دیگر 
کردي که از آنان نام برده شده اس��ت. در کنار این درخشندگي ها، رفتار قساوت آمیز و شریرانه  
کسان دیگري که به دروغ از زبان مردم ش��ریف کرد سخن مي گفتند نیز به خوبي تشریح شده 
است. کتاب جامعي است، تاریخ، ش��رح حال، شناخت قوم کرد، شناخت حوادث تلخ و شیرین 
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 »عصرهاي کریسکان« 
اداي دین به قهرمانان کردستان است

گفت و گوي »جوان« با کیانوش گلزارراغب، نویسنده کتاب عصرهاي کریسکان
تقریظ رهبر انقالب: با اینکه نیروهاي مبارز کرِد طرفدار جمهوري اسالمي را از نزدیک دیده و شناخته ام

 

آنچه از فداکاري هاي آنان در این کتاب آمده، برایم کاماًل جدید و اعجاب آور است

    خوی نژادپرستی خاندان سلطنتی انگلیس که زمانی در مقابل دیگر 
کشور    ها اعمال     می شد، اکنون به درون خاندانی کش�یده شده و خون و 
نسب سرش نمی ش�ود. چیزی که مگان مارکل، همسر ش�اهزاده هری، 
نوه ملکه انگلیس به خوبی آن را با پوس�ت و خون خ�ود درک کرده و در 
گفت وگویی خانواده سلطنتی این کش�ور را به نژادپرستی و دروغگویی 
متهم کرده و گفته در زمان بارداری، رنگ پوس�ت احتمالی بچه اش برای 
خاندان س�لطنتی یک نگرانی بوده تا جایی که او می خواس�ته دست به 
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عروس ملکه: از دست 
نژادپرستی خاندان سلطنتی 

می خواستم خودکشی کنم

ويژه  هاي جوان  

 اميدمان به امريكاست!
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