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چرایی نگرانی غرب از غنی سازی در فردو

حاال از این طرف افتاده ایم!

سرانجام گام های ایران برای کاهش تعهدات برجامی اش به مراحل پایانی و
حساس خود رسیده است .تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای فردو که براساس
برجام در این مرکز راهبردی باقی مانده بودند از بامداد پنج شنبه آغاز شده و امروز
به میزان غنی سازی پایدار  4.5درصد می رسد .واکنش های خارجی به این اقدام
نیز نشان داد که گام چهارم و موضوع غنی سازی در فردو که در مذاکرات برجام نیز
از جمله خطوط قرمز ایران و  5+1به شمار می رفت تا چه میزان برای آن ها نگران
کنندهاستاماعلتایننگرانیچیست؟درواقعازسال 2003کهمذاکراتهسته
ای میان ایران و غرب آغاز شد طرف مقابل همواره دو اصل مهم «دیدن و توانستن» را
براساس توهم احتمال حرکت ایران به سمت بمب اتمی در نظر داشت« .دیدن» از
این جهت که هر فعالیت ایران در حوزه هسته ای زیر نظر او باشد و «توانستن» به این
معنا که بتواند هرزمان خواست تاسیسات هسته ای ایران را منهدم کند!
برای این که «ببیند» جمهوری اسالمی چه فعالیت هایی دارد پروتکل الحاقی را
پیش پای ما گذاشت و ما نیز در مذاکرات و با دریافت امتیازاتی و از آن جا که قصدی
برای تولید سالح هسته ای نداشتیم قبول کردیم اما در حوزه مقابله با توان انهدام
دشمن،کشورمانسایتفردورابارعایتباالتریناصولپدافندعاملوغیرعاملدر
زی ِرزمین،ساختوبخشیازغنیسازیخودرابهآنجامنتقلکردتااحتمالحمله
بهاینمرکزحساسرابهپایینترینحدخودبرساند.غربازاینجهتکه«توانستن»
او برای مقابله احتمالی با اقدامات هسته ای ایران کاهش یافته در مذاکرات برجام
به ایران فشار آورد تا غنی سازی در فردو به صفر برسد که بازهم در قبال دریافت
امتیازاتی این خواسته را عملی کردیم اما حاال که ایران می بیند با خروج آمریکا از
برجام عمال نفعی از برجام نمی برد و تحریم ها بازگشته اند ،دیگر منطقی برای عدم
غنیسازیدرفردوبهعنوانعاملیبرایکاهشنگرانیطرفمقابلباقینمیماند.
حاال غرب است که باید نگران باشد و نگرانی بیشتر برای غرب این که ایران همزمان
به نقطه ای که پروتکل الحاقی را اجرا نکند و عمال روند «دیدن» را نیز مخدوش سازد
نزدیک می شود و آن چه پیش روی آن هاست بازگشت همه توانمندی هسته ای
گذشته ایران است .کشورمان تا چند ماه قبل ۲۵۰کیلو اورانیوم غنی شده 3.67
درصد داشت و  ۵۰۶۰سانتریفیوژ  IR-1که کار غنی سازی را با توان  ۶۰۰۰سو
انجام می دادند .باحماقت ترامپ و خروج وی از برجام که با هدف غنی سازی صفر
ایران انجام شد حاال حدود  ۶۰۰کیلو اورانیوم  4.2درصد و  ۶۵۹۴سانتریفیوژ
از جمله  ۴۹۰ماشین پیشرفته داریم که با توان  ۹۵۰۰سو در نطنز و فردو کار
می کنند .همچنین آن ها می دانند حداقل مواد غنی شده برای ساخت یک بمب
هسته ای  1200کیلوگرم است و ایران تا رسیدن به این مرز که ترس موهوم آن ها
از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران است تنها چهار ماه فاصله دارد .البته به نظر می
رسد همچنان راهی برای بازگشت وجود داشته باشد .راهی که از رفع همه تحریم
ها می گذرد .تا  13دی که موعد گام چهارم هم تمام خواهد شد تنها  55روز باقی
مانده است و اروپا اگر می خواهد ایران گام پنجم خود را سخت تر از چهار گام قبلی
برندارد باید اقدامی انجام دهد که به نفع همه باشد.

در طول قرن های گذشته رشد و توسعه جریان های دینی در ایران غالبا دور از
قدرت سیاسی و اجتماعی بوده و شاید همین شرایط باعث شده است گرایش
های فردی پررنگ تر باشد تا جایی که رهبران دینی می کوشیدند تا مردم دیندار
را به حضور اجتماعی و احساس مسئولیت درخصوص وضعیت اطراف خود و
احوال دیگران ترغیب کنند.
در چنین شرایطی برخی از احادیث و روایــات مورد تأکید قرار می گرفت که
مضمون دعوت به تالش و کوشش برای اصالح عمومی و امر به معروف یا نهی
از منکر داشت و مانند آن سخن پیامبر اکرم(ص) خطاب به امیر مؤمنان (ع) بر
دستاوردها و آثار هدایت دیگران تصریح می کرد؛ «یا علی لواهتدی بیدک رجل
خیر لک مما طلعت علیه الشمس /اگر مردی به دست تو هدایت شود ،از هر چه
خورشید به آن تابیده (هر چه در عالم هست) برای تو بهتر خواهد بود».
توجه و تمرکز بر این گونه توصیه ها از آن رو بود که فضای غالب در جامعه بی
اعتنایی به محیط و ترویج نوعی دین شخصی و فردی بود و برای تعدیل آن حال و
هوا به طور طبیعی توجه بیشتر به جنبه های عمومی الزم می آمد.
در سال های اخیر اما قضیه بر عکس شده است و به نظر می رسد که الزم است
کسانی به مردم برای پرهیز از افراط تذکر دهند و یادآوری کنند که اساس تعالیم
دین بر آغاز اصالح از خویش است ،نه پرداختن به دیگران!
گویی آن نگرانی از تفریط و افتادن از آن سوی بام ،این بار از جهت دیگری رخ نموده
و باید به دینداران هشدار داد که مراقب باشند تا از این سوی بام پایین نیفتند!
به نظر می رسد که تحوالت اجتماعی و تغییرات سیاسی پس از انقالب ازیک
طرف و سرعت گسترش رسانه های جدید و فناوری های ارتباطی در کشور از
طرف دیگر فضایی را ایجاد کرده که در آن تمرکز ما دینداران به جای توجه به
خود ،بر اصالح دیگران است!
امیر مؤمنان (ع) می فرماید« :من نصب نفسه للناس إماما فلیبدأ بتأدیب نفسه
قبل تأدیب غیره  ...و معلم نفسه و مؤدبها أحق باإلجالل من معلم الناس و
مؤدبهم /هر کس در موقعیت راهبری و هدایت دیگران قرار می گیرد باید نخست
به پرورش و تربیت خود بپردازد ...و آن که معلم خود باشد باید بیش از آن که معلم
و مربی دیگران است مورد تقدیر و ستایش قرار گیرد».
در تعالیم دینی و رهنمودهای اخالقی خاندان پیامبر احادیث و روایات متعدد
با این مضمون به چشم می خورد و عباراتی مانند «طوبی لمن شغله عیوبه عن
عیوب الناس /خوشا آن کس که چنان به برطرف کردن عیوب خود مشغول باشد
که از پرداختن به عیوب مردم باز ماند» یا «کفی بالمرء عیبا أن یبصر من الناس ما
یعمی عن نفسه /این عیب برای یک نفر کافی است که ایرادهایی که خود دارد
نبیند و همان عیب ها در مردم به چشمش بیاید  ».
شاید اکنون الزم باشد که قدری به خود بیاییم و به جای آن که تا این اندازه به
اطراف خود و کار دیگران توجه کنیم  ،قدری هم سرمان به کار خودمان باشد و
به اصالح وضع خودمان مشغول شویم.

خطیب جمعه تهران :برخی برای تصویب لوایح مرتبط با  FATFدروغ می گویند
محمداکبری -خطیبنمازجمعهتهرانگفت:تأسفآور
استکههنوزهمعدهایپیگیرتصویباینلوایحمرتبط
با FATFهستندوگاهیهمدروغمیگویندواینمسئله
را به بیت مرتبط ساختند که تکذیب شد  .به گزارش
خراسان ،حجت االسالم کاظم صدیقی در خطبه های
نمازجمعهتهراناظهارکرد:مردمایران 13آبانباتمام
وجودشان دربیشازهزارشهرحضوریافتندودرمذاکره

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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حرف مردم

با آمریکا را برای همیشه بستند .وی با یادآوری کودتای
آمریکایی 28مرداد 1332گفت:امروزمسئوالن ماباید
ازاینمسائلدرسبگیرندوبدانندمصدقکهمخالفتیبا
آمریکانداشتچگونهبااورفتارشدومااگرمرگبرآمریکا
نگوییمکاربهکارماندارد .صدیقی بااشارهبهشعارسال
با عنوان «رونق تولید» و بیانات اخیر رهبر معظم انقالب
مبنیبراینکه«هشتماهازسال میگذرد آنچهکهمارا

بامشکالتمواجهکردچشمامیدبهبیرونومنتظربودن
است» گفت :تا مدتی در انتظار برجام نشستند و گفتند
بدون برجام آب خوردن هم گیرمان نمی آید و آن چه
نبایدگفتهمیشددرشعارهاگفتهشد.ویافزود:کاری
صورت ندادند تا برجام عملی شد.مذاکره کنندگان به
امضایوزیرخارجهآمریکادلبستهبودند،گفتنداوامضا
کردهدرحالیکههیچتضمیندیگریوجودنداشت.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

ایتا،

•• آقایان مسئول! طبقه کارگر و بازنشسته با این مقدار از حقوق
شان اگر بخواهند برنج ،نان ،تخممرغ یا گوشت گران بخورند
در پایان ماه بدهکار می شوند .چرا به فکر آن ها نیستید؟
•• اولین باری که یارانه را واریز کردند با مبلغ یارانه خانواده ام
پنج کیسه برنج پاکستانی خریدم .این بار که یارانه ها را ریختند
فقط سه کیلو برنج از همان نوع خریدم .واقعا خجالت نمی
کشند که یکسره مردم بیچاره رو به قطع یارانه تهدید می کنند؟
•• قبض برق واقعا سرسام آور باالرفته .هیچ کسی هم پیگیر
نیست .قبض ها را پیامکی کرده اند و معلوم نیست چطوری
حساب می کنند؟ با این همه گرانی و تورم هر دم از این باغ
بری می رسد!
•• چرا این قدر تبعیض باید وجود داشته باشد؟ تهران پنج شنبه
ها تعطیل است و بقیه کشور باید بروند سر کار .یعنی فقط
تهرانی ها خانواده دارند؟
•• آقای جهانگیری! هدف دشمن ایجاد تنش اقتصادی ودامن
زدن به اعتراضات است ! حال ســوال این جاست که کدام
دشمن ،نان را  ۴۰درصدگران کرد؟
•• از 100درصد ظرفیت تولید الستیک خودرو در کشور فقط
مقدار اندکی به صورت تعاونی عرضه می شود .برای دو حلقه
الستیک باید سند ببری تا شاید الستیک ارزون تر بگیری .اگر
بیشتر از دو حلقه الستیک هم الزم داشته باشی باید به قیمت
آزاد بخری که گرون تره.
•• خوشا به حالت آقای نجفی! هم پول داری و هم پارتی .االن
هرکس دیگری جای شما بود بدون شک داشت روزشماری می
کرد برای طناب دار .شاید هم تا االن اعدام شده بود!
•• خواهش می کنم گــزارش کاملی از تمهیدات و عملکرد
مسئوالن در جلوگیری از وقوع سیل در پاییز تهیه کنید تا از
خواب بیدار بشن قبل از بحران! ما ساکنان مناطق حاشیه و
سیل خیز خیلی نگرانیم.
•• با این فیلم و سریال هایی که در تلویزیون پخش می شود و
فقط غم و اندوه را نشان می دهد مردم کم کم به ماهواره ها روی
می آورند و دیگر شبکه های داخلی را نمی بینند .پشت پرده
پخش این تعداد فیلم و سریال غم انگیز چیست؟
•• جای تاسف است که روزنامه تان به دلیل کمبود کاغذ فقط
دنبال بهانه ای برای تعطیلی است و همه بین التعطیلی ها
را تعطیل می کند .انگار این کمبود کاغذ هم از برکات برجام
دولت تدبیر وامید است (.مشترک همیشگی شما)
•• واقعا چه سیاست کثیف و غبارآلودی پشت پرده ارزان نشدن
مواد خوراکی ،خودرو و مسکن پس از ارزانی دالر وجود دارد؟
•• هزینه بیمه ایرانیان نفری  ۲۶۴هزار تومان بود .از امروز
نفری  ۵۸۰هزار تومان شد! این چه جور روش اداره کشور
است؟
•• یکی از وعده های آغاز انقالب و سال  ۵۷رایگان شدن هزینه
آب و برق بــود .حاال ما مــردم حداقل انتظار داریــم که قبض
های مدارس رایگان باشد .آخه بچه ها چه گناهی دارند که
گاز مدارس فریمان قطع شود؟
•• چرا شبکه های تلویزیونی در روستاها ،فوتبال خارجی رو
پخش نمی کنند؟ همین که پخش زنده فوتبال شروع می شه،
می زنند فیلم هندی یا مستند پخش می کنند .کل روستاهای

یگپ،
آ 

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

مانه و سملقان همین طوریه.
خراسان :مخاطب گرامی ضمن تشکر از توجه شما .مستحضر
باشید که صفحه سینما و تلویزیون روزنامه خراسان در تاریخ
 15مهرماه  98به بررسی علت پخش نشدن فوتبال های
خارجی در شهرهای مرزی پرداخته است .شما می توانید
مطلب مربوط به آن را در قسمت آرشیو سایت روزنامه خراسان
بخوانید.
•• افتتاح زودت ــر از موعد دوربــرگــردان آیــت ا ...هاشمی
رفسنجانی را تبریک و به شهردار محترم خسته نباشید میگم
ولی بعید می دانم دور برگردان ابوطالب تا موعد مقررافتتاح
شود .نمی دانم چرا پروژه های مناطق باالی شهر زودتر و بهتر
به بهره برداری می رسند؟
•• از آقــای اسماعیلی ،سخنگوی دستگاه قضا ســوال کنید
سرانجام پرونده موسسات کاسپین وفرشتگان که قرارشد
خارج ازنوبت رسیدگی شود چرا هنوز مشخص نشده!؟ مردم
تاکی بایدصبرکنند و عذاب بکشند؟
•• بعد از بیست وچند سال کار مداوم در شرایط نامطلوب،
تقاضای بازنشستگی با استفاده از سختی کار کرده ام .بعداز
چند ماه دوندگی و کاغذ بازی های مرسوم در ادارات حاال که به
زمان بررسی رسیدیم منو معرفی کردند به شرکتی که کارشون
بررسی محیط کاره .اما اون شرکت هم درخواست یک میلیون
تومان برای بازدید از محل کرده! آیا واقعا انصافه من که برای
یک ماه کار دو میلیون می گیرم برای یک بازدید ،یک میلیون
بدم؟ چرا هیچ کسی نیست به درد کارگر بدبخت برسه؟
•• با انتشار نظر مقام معظم رهبری در مذمت چندهمسری
دیگه جــای هیچ حرفی نمی ماند .بهتر اســت طــرفــداران
چندهمسری زیپ دهان شان را بکشند.
•• درپاسخ به جوابیه سازمان خصوصی سازی ،ما تعداد145
خانوارعشایر با جمعیتی بالغ بر1100نفر درسال1388ثبت
نام کردیم.اما تا االن دریغ از هرنوع تماس یا پرداختی از سهام
عدالت از سوی مسئوالن.
جوابیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
بــا توجه بــه درج مطلبی در ستون حــرف مــردم بــا موضوع
«سرویس های بهداشتی بین راهی» به استحضار می رساند:
حسب دستورالعمل مناسب س ــازی امــاکــن و فضاهای
عمومی در مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی جهت
سهولت تــردد و دسترسی جانبازان ،معلوالن ،سالمندان
و همچنین احــداث سرویس بهداشتی متناسب با جامعه
هدف ،دستورالعمل آن تهیه و در سال  96به ادارات کل تابعه
سازمان در سراسر کشور اعالم شده است .در بررسی و تایید
نقشه جانمایی مجتمع های خدماتی رفاهی در حال ساخت و
استعالم نیز مقرر شده عملیات مناسب سازی اماکن و فضاهای
عمومی از جمله ایجاد سرویس بهداشتی معلوالن و نیز توالت
فرنگی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و افتتاح مجتمع های
خدماتی رفاهی در حال ساخت منوط به انجام عملیات مناسب
سازی جهت معلوالن باشد.
منصور فخاران ،مشاور ریاست و مدیر روابط عمومی سازمان
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