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 باخت اصلی در نطنز 
چیست؟

غالمرضا صادقیان \ سردبیر

همزمان با حادثه اخی��ر در نطنز، برخی از ه��واداران دو 
جریان عمده سیاس��ی کش��ور تالش کردن��د ثابت کنند 
که ای��ن حادثه به س��ود جریان مخالف اس��ت،  پس البد 
همکاری یا دس��ت کم همدلی در آن وجود داشته  است! 
نوعی بیمارگونگی که معلوم نیست ریشه در چه نوع تربیت 

سیاسی و فرهنگی داشته است. 
هوادار و فعال ی��ک جری��ان می گوید:»اختالف اصلی در 
وین،  زمان بازگشت ایران به تعهدات برجامی بود و حاال با 
این حادثه، خود به خود ایران به برجام و تعلیق هسته ای 
بازگش��ته، پس دیگر مانعی برای پیشبرد مذاکرات و رفع 
تحریم   ها و نهایتاً رس��یدن به وضع مطل��وب یک جریان 

مشخص در آستانه انتخابات نیست، فتأمل!«
ه��وادار و فعال جری��ان مخالف ام��ا می گوید:»مذاکرات 
داش��ت خوب پیش می  رفت و باید مانعی بر سر آن ایجاد   
می ش��د تا مذاکرات و برجام به ش��ب انتخابات نرس��د و 
نتیج��ه ندهد. پ��س به نف��ع جریانی اس��ت ک��ه منتقد 
 برجام اس��ت و آنان همکاری یا همدل��ی در حادثه نطنز 

داشته اند!«
این دو نوع بافندگی تحلیل که از نهایت بدبینی و سیاه بینی 
هواداران سیاسی دو جریان رقیب برمی خیزد و هیچ جایی 
برای اسرائیل باقی نمی گذارد، برآمده از نوع رفتار سران و 
فعاالن اصلی دو جریان سیاسی نسبت به یکدیگر است و 
نگارنده معتقد اس��ت آن حکمت معروف که »الناس علی 
دین ملوکهم« در واقع اش��اره به پیروی »ناس/مردم« از 
»نخبگان و فرهیخت��گان « دارد و ملوک در اینجا لزوماً به 
معنای پادشاهان و امرا نیست. چنانکه در جامعه امروزی ما 
نیز منبع شارژ فکری و هیجانی و اجتماعی مردم، نخبگان 

هستند تا امرا. 
برای آنک��ه بدانیم اصل دعوای سیاس��ی بین مردم بدون 
توجه به ام��ر خطیر »وح��دت « و »دشمن شناس��ی« تا 
به چه ح��د فاق��د ماهیت عقالن��ی و منطق��ی و اخالقی 
اس��ت، به یک فرض منطقی اش��اره می کن��م. قبل از آن 
باید توجه داش��ت ک��ه »فرض های منطقی « در س��امان 
 دادن به خ��ردورزی درس��ت در میان حکیم��ان جایگاه 

مهمی دارد. 
فرض کنی��م در یک جمه��وری، »نصف به ع��الوه یک« 
از مردم به یک��ی از دو نامزد حکمران��ی و »نصف منهای 
یک«مردم به نامزد رقی��ب رأی دهند. این عالوه بر اینکه 
یک فرض منطقی اس��ت،  در عم��ل هم کاماًل ش��دنی و 
محتمل الوقوع است. در این فرض، شمار کسانی که پیروز 
انتخابات شده اند، فقط دو نفر بیشتر از شکست خوردگان 
اس��ت. حال فرض کنیم در همان لحظه انداختن رأی به 
صندوق، سه نفر از کسانی که به نامزد پیروز رأی داده اند، از 
دنیا بروند و باقی رأی دهندگان تا پایان دوره نامزد پیروز در 
حیات باشند و از نتایج »جمهور« بهره مند. در این فرض، 
چند روز بعد و با ش��مارش آرای انتخابات، ما با یک گروه 
»پیروز اقلیت« در مقابل یک گ��روه »بازنده اکثریت « در 
جمهور روبه رو هستیم که باید این شرایط را تا پایان دوره 

جمهور تحمل کنند. 
با ش��رایط این فرض منطقی می توان فرض های بس��یار 
دیگری کرد. اینکه بیشتر رأی دهندگان پیروز بعد از پایان 
رقابت، از انتخاب خود پشیمان ش��ده باشند یا این فرض 
که پس از انتخابات، برای برندگان انتخابات یقین ش��ود 
که هرچه درباره نامزد رقیب ش��نیده  بودند، دروغ بوده و 
او یک نامزد قوی و س��الم و متعهد بوده است. از آنجا که 
در دموکراسی   ها نتایج انتخابات را »نامعین« و تحت تأثیر 
عوامل مختلف از جمله پوپولیس��م می دانند و برای مثال 
می گویند س��ازوکار الکترال کالج در امریکا برای کاستن 
از این تأثیرات ایجاد شده اس��ت، می توان فرض دیگری 
هم کرد ک��ه در انتخابات یک جمهور، پ��س از انتخابات، 
کل  رأی دهندگان به دو رقیب از ش��رایط حاکم و نتیجه 
انتخابات ناخشنود باش��ند و خود را فریب خورده نتیجه و 

شیوه حکمرانی بدانند. 
با این فرض های منطقی به خوبی می توان فهمید که چرا 
دعوای سیاسی درون یک نظام متحد و درون یک ملت باید 
قواعد و چارچوب اخالقی و منطقی خود را داشته باشد و 
نباید در چنین مواقعی هواداران و متأسفانه فعاالن یا حتی 
سران جریان های سیاس��ی با اندیش��ه ای مریض احوال، 

یکدیگر را نقد و فضای انتخابات را تیره و تار کنند. 
باخت اصلی در خسارت به مجتمع هسته ای نطنز نیست، 
باخت اصلی در فروپاشی هس��ته اخالق سیاسی و منش 
مردمداری در جریان های سیاسی پس از هر حادثه و اتفاق 

غیرسیاسی است. 

روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
چهارشنبه25فروردين1400-اولرمضان1442
سالبيستوسوم-شماره6182-16صفحه
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حلولماهرمضان،ماهمهمانیخدامبارکباد

ايرانغنیسازی60درصدیرادرنطنزآغازکرد

ایران رس��ماً از محل اس��تقرار آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین اعالم کرد غنی سازی 
اورانیوم 60درصدی را با نصب س��انتریفیوژ های جدید که سرعت غنی سازی هرکدام پنج 
برابر سانتریفیوژ های »IR-1 « قبلی است شروع خواهد کرد. این اولین واکنش عملی ایران 
به خرابکاری در تأسیسات غنی سازی نطنز است که همزمان با مذاکرات در وین اتفاق افتاد. 
عصر دیروز همچنین منابع خبری گزارش کردند که یک کشتی تجاری متعلق به یک شرکت 

اسرائیلی در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی هدف قرار گرفته است. 
عباس عراقچی، سرپرست تیم مذاکره کننده ایرانی در وین، عصر دیروز گفت که ایران در 
نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده که غنی سازی 60 درصدی را شروع خواهد 
کرد. عراقچی گفت: »ایران امروز در نامه ای به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 

کرده است که غنی سازی 60درصدی را آغاز می کند. «
 غنی سازی 60 درصد، باال    ترین سطح غنی سازی ایران، طی دو دهه از زمان شروع چالش بر 
سر برنامه هسته ای است. عراقچی گفته که هزار سانتریفیوژ دیگر با 50درصد ظرفیت بیشتر به 

ماشین های موجود در نطنز، عالوه بر جایگزینی ماشین های صدمه دیده، اضافه می شود. ایران 
قباًل هم اعالم کرده بود که برای پیشرانه های هسته ای دریایی )از جمله زیردریایی اتمی( به 
غنی سازی 60 درصدی نیاز دارد ولی تاکنون از غنی سازی اورانیوم در این سطح خودداری کرده 

بود.  به این ترتیب، این اولین واکنش ایران به خرابکاری در تأسیسات هسته ای نطنز است. 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز روز دو    شنبه در نامه به دبیرکل سازمان ملل گفته بود: 
» اقدامات ایران برای توسعه فعالیت های صلح  آمیز هسته ای خود به دلیل خرابکاری هسته ای 

اخیر به طور چشمگیری سیر صعودی  خواهد گرفت.«
  بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم دیروز عصر در گفت وگو با فارس ضمن 
تشریح جزئیات بیشتر از تصمیم ایران برای غنی سازی 60 درصدی گفت که این اقدام ایران 
به دستور رئیس جمهور انجام شده و مقدمات اجرایی آن هم دیشب »در مجتمع غنی سازی 
شهید احمدی روشن نطنز« آغاز ش��د. کمالوندی گفت:»به دستور رئیس جمهور سازمان 
انرژی اتمی موظف به راه اندازی خط تولید اورانیوم 60 درصد به مقدار مورد نیاز در چارچوب 

ماده یک قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم     ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس 
شورای اسالمی شد. «وی افزود: »در همین راستا بالفاصله پرسشنامه مربوط به اطالعات 
طراحی DIQ تسلیم آژانس بین المللی انرژی اتمی شد«. به گفته کمالوندی، اورانیوم غنی 
شده 60 درصد برای اس��تفاده در تولید عنصر مولیبدن برای به کارگیری در ساخت انواع 
رادیودارو    ها است. او گفته که ماشین های سانتریفیوژ IR-1 جدید جایگزین ماشین های از 
کار افتاده خواهد شد و سانتریفیوژهای IR-1  جدید با تغییرات کیفی ظرفیتی به میزان 50 

درصد بیشتر نسبت به ماشین های قبلی خواهد داشت. 
»میخائیل اولیانوف « نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین در توئیتی به 
اعالم تصمیم ایران درباره آغاز غنی سازی 60 درصدی واکنش نشان داد و نوشت: »آنهایی 
که دست به اقدام خرابکارانه علیه تأسیسات هسته ای در نطنز زدند احتماالً به دنبال تضعیف 
روند احیای برج��ام بودند. آنها پیامدهای  احتمالی قابل توجه چنین اقدامی را دس��ت کم 

گرفتند.«|  بقيهدرصفحه15

کشتی اسرائیلی در سواحل امارات هدف موشک قرار گرفت
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رشد ۴۱۸ درصدي عفو محكومان

   سردار غالمرضا سلیماني، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه مرحله چهارم 
نهضت کمک مؤمنانه که صبح دیروز در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، با تبریک 
ماه مبارک رمضان اظهار داشت: نهضت کمک هاي مؤمنانه در سال گذشته خاطره خوشي 
از خود به جاي گذاشت.  وي افزود: با توجه به اینکه مساوات یک فرهنگ اسالمي محسوب 
مي شود چهارمین مرحله از این نهضت امروز آغاز مي شود. بسته هاي امروز از محل واریزي 

مردم به حساب سازمان بسیج و کاماًل با اقالم ایراني تهیه شده است. 
سردار سلیماني گفت: خیرین در این میان نقش برجسته اي دارند و امسال هم این موضوع 

ادامه پیدا خواهد کرد. 
وي در خصوص کمک به آسیب دیدگان کرونا افزود: کمک به آسیب دادن کرونا و کساني 
که قرنطینه مي شوند در قالب همین بسته ها پیش بیني شده است و در قالب طرح شهید 

سلیماني نیز وضعیت آنها پیگیري خواهد شد. 
گفتني است که از نکات حائز اهمیت در این مرحله از نهضت کمک مؤمنانه، استفاده از اقالم 
سبد معیشتي صد در صد تولید داخل کشور بوده که با هدف رونق در بخش تولید و حمایت و 
پشتیباني از کاالهاي داخلي و ارائه بسته هایي با کیفیت باالتر انجام شده است | صفحه۳

سردارسليمانی:
بيشاز1/5ميليونبستهکمكمؤمنانهشاملبرنجايراني،حبوبات،رب،شكر،خرماوماکارونيمياناقشارنيازمندتوزيعميشود

روحانیدرديدارالوروفبااش�ارهبهارادهمقامهایعالیدو
کشوربرایارتقایمناسبات،برلزومتوس�عهروابطدرراستای
منافعمتقابلبدونتأثيرپذيریازفشارهایخارجیتأکيدکرد.
سرگئیالوروفهمگفتايرانوروسيهدرخصوصهمكاریهای

منطقهایوبينالمللیاهدافمشترکونزديكدارند| صفحه2

 تهران و مسكو 
علیه یكجانبه گرایی امریكا

وزيرامورخارجهروسيهبارئيسجمهور،رئيسمجلس
ووزيرامورخارجهايرانديدارکرد

در هیاهوی پرتالطم شهر و در پیچ و خم کوچه ها، مردی به دور از نام و نشان با درد خود چه عاشقانه نجوا میکند....
جراحتی از عمق وجود و یادگاری از هشت سال عشق و خون و جنون...

مرد را جانباز شیمیایی می نامند و مشتاقانه به آن می نازد... ویروس منحوس کرونا او را زمین گیر کرده ولی به گذشته خود که فکر می کند صحنه های زیادی را به یاد می آورد 
که بیماری را برایش خوار و ناچیز می کند..

صحنه هایی که هر کدام برای او مایه مباهات است:
فتح خونین شهر در بیت المقدس... غوغای رزمندگان در کربالی 5... شور اروند در والفجر 8... بدر و خیبر و محرم... اورژانس صحرایی... لباس سبز و مقدس سپاهی... پیشانی بند و چفیه 

یازهرا بسیجی... محرومیت زدایی و خدمت به مستضعفین... درمانگاه هایی در مناطق محروم... اردوهای جهادی...
ولی... اجل باز هم حقانیت خود را ثابت می کند و مگر غیر از این است که همه آفریده خاکیم و به خاک بر می گردیم... و او از میان رفت در حالی که الگویی بود از ادب، استادی با درایت و مدیری 

بسیجی که راه و منش خدمت صادقانه و بی منت به ولی نعمتان واقعی نظام جمهوری اسالمی ایران را به همگان نشان داد...
یاد و خاطره حاج سعید چراغعلی) از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در حوزه اجرایی رزم( تا ابد گرامی و نامش ماندگار است.

موسسهخدماتدرمانیبسيجيان

چهل روز گذشت
 و چه زود دیر می شود....

توزيع1/5ميليونبستهکاالیايراني
درمرحلهچهارمکمكمؤمنانهبسيج

 انتخابات ۱۴00 
و راهبرد های بیگانگان 

اظهارات سفیر فرانسه در تهران مبنی بر اینکه هدف 
از مذاکرات وی��ن، احیای برجام پی��ش از انتخابات 
ایران است ،اگر چه از سناریوی غرب برای اثر گذاری 
بر تحوالت داخلی ایران از بس��تر انتخابات وبه ویژه 
برجام پرده برداشت،ولی مروری بر انتخابات گذشته 
نشان می دهد که غرب همواره به این عرصه به عنوان 
فرصتی برای اثر گذاری بر روند ه��ای داخلی ایران 
توجه دارد.   فیلیپ تیئبو، سفیر فرانسه در ایران در 
گفت وگو با یک روزنامه ایران یادآور می شود : »ظریف 
را در اوج تنش های ای��ران و امریکا به اجالس جی ۷ 
دعوت کردیم تا پنجره مذاکرات بسته نشود. اکنون 
هم همین روند طی می شود و هدف هم این است که 
تا قبل از شروع انتخابات در ایران شاهد احیای کامل 

برجام باشیم.«
نش��ریه امریکایی هیل)وابس��ته به کنگره امریکا( 

نیز در اوایل فروردین ماه در گزارش��ی نوش��ت که 
مسئله ایران یکی از مسائل پیش روی بایدن است. 
زمان به نفع سیاس��ت های بایدن در قبال ایران در 
حرکت نیست. انتخابات تابس��تان امسال در ایران 
ممکن اس��ت به انتخاب یک دولت س��خت گیرتر 

منجر شود. 
اعالم نگرانی ازروند انتخاب��ات در ایران ونتایج آن 
از سوی قدرت های غربی ورس��انه های وابسته به 
آنها در هم��ه انتخابات های گذش��ته ایران مطرح 
بوده وآنها متناسب با برآوردشان از شرایط داخلی 
وتأثیری که نتیجه آن انتخابات می تواند در تثبیت 
وتحکیم اقتدار نظام ویا تضعیف آن داش��ته باشد، 

موضع گیری کرده اند. 
متأث��ر از ش��رایط کنون��ی کش��ور وتأثی��ری که 
ایستادگی مردم در برابر فش��ار حداکثری امریکا 
در ماه های اخیر داشته ،که به اعتراف دولتمردان 
گذش��ته وکنونی امریکا،مردم ای��ران پیروز این 
میدان شده وامریکا در تحمیل اراده خود بر مردم 
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