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مراکز درمانی هاللاحمر در اطراف بینالحرمین تعطیل شد!

ب��ا اینکه هنوز صدها هزار زائر ایرانی اربعین در کربال
مس��تقر هس��تند اما هاللاحم��ر در اقدامی عجیب و
غیرمنطقی مراکز درمانی خود در اطراف بینالحرمین
را تعطی��ل کرد .به گزارش «عصر ایرانیان» ،در حالى
كه هنوز تعداد قابل توجهى از زائران ايرانى اربعین در
كربالی معلی حضور دارند و حتى بسيارى از موكبها
به دليل تجرب��ه قبلى براى خدمترس��انى هنوز برپا
هستند اما متأس��فانه اغلب مراكز بهدارى هاللاحمر

كه حداقل باید سه روز پس از اربعین در كربال و نجف
خدمترس��انى كنند مراكز نزديك ح��رم را تعطيل و
بيماران مراجعهكننده را دچار مشكالت جدى كردهاند.
بنا بر مش��اهدات خبرنگار اعزامی «عص��ر ایرانیان»
يك��ى از امدادگران حاضر در کرب�لا پس از اعتراض
مردم به آنها گفته است « :خدمترسانی مراكز درمانی
در چند بيمارس��تان دور از حرم متمرکز ش��ده است»؛
این در حالی اس��ت كه عبور و مرور وس��ايط نقليه در

اطراف حرم ممنوع اس��ت و بیم��اران حتى در صورت
اطالع از محل مراكز درمانى دوردست بايستى با پای
پياده و یا اس��تفاده چرخ گاریدستی مخصوص حمل
ميوه و ترهبار خود را به آنجا برسانند .هنوز صدها هزار
زائر در ش��هرهای مقدس کربال و نجف حاضر بوده و
محق دريافت
ب��ا توجه به پرداخت حق بيم��ه درمانى ّ
خدمات هس��تند ،لذا مراكز مس��ئول باید پاس��خگوى
مردم باشند.

کارشناس مسائل بینالملل تأکید کرد

لزوم غنیسازی  ۲۰درصد درصورت عدمتعهد اروپا

کارشناس مسائل بینالملل گفت :ایران در صورت ادامه
خ��ودداری اروپا از اجرای تعهدات خود ،غنیس��ازی ۲۰
درصد را انجام میدهد .رحمان قهرمانپور کارشناس مسائل
بینالملل در گفتگو با مهر ،درباره کاهش تعهدات ایران
در ذیل برجام گفت :ایران بهلحاظ فنی توان غنیسازی
 ۲۰درصدی را دارد و این موضوع نیز بارها توسط متولیان
موضوع هس��تهای اعالم شده است ،اما آنچه مانع از آن
ش��ده اس��ت که تاکنون چنین امری از سوی کشورمان
اجرایی ش��ود ،عدم نیاز به این درصد از غنیسازی است.
وی افزود :غنیس��ازی زیر پنج درصد را  LEUیا همان
اورانیوم کمتر غنیشده مینامند و مصارف آن صنعتی و
صلح آمیز اس��ت؛ اما در مقابل غنیسازی  ۲۰درصد قرار
دارد ک��ه آن را  HEUیا اورانیوم با غنای باال مینامند
و مصارف دوگانه دارد .بنابراین عبور ایران از س��طح پنج
درصد از لحاظ تکنیکال پیام خود را داشته و نگرانیهایی
را در پی خواهد داشت .کارشناس مسائل بینالملل اظهار
داشت :از همین رو است که کشورمان با توجه به داشتن
توان فنی و علمی این س��طح از غنیس��ازی تاکنون به
انجام آن مبادرت نکرده اس��ت .قهرمانپور با بیان اینکه
آنچه ایران در گام سوم انجام داد ،تست سانتریفیوژهای
جدی��د بوده که مورد تائید آژانس بینالمللی انرژی اتمی

نیز قرار گرفته است ،گفت :تست سانتریفیوژهای جدید
که از لحاظ توان عملی و علمی از س��طح بسیار باالیی
برخوردارند و به کشورمان کمک میکند تا در زمان کمتر
و با س��رعت بسیار بیشتری نسبت به گذشته غنیسازی
را انجام دهد .وی تاکید کرد :برخی از دستگاههای جدید
که مورد تس��ت قرار گرفتهاند حتی تا  ۱۰برابر نسبت به
نمونههای قبلی ( )P۱توان باالتری دارند که این امکان
را میدهد کشورمان بهسرعت و با زمان کمتری به نقطه
مطلوب خود برسد .کارشناس مس��ائل بینالملل افزود:
هرچن��د ای��ران در حال حاضر بهدنب��ال ارتقای علمی و
افزایش توان هس��تهای خود اس��ت ولی این نکته را نیز
باید مدنظر قرار داد که در ص��ورت ادامه خودداری اروپا
از اجرای تعهدات خود ،غنیس��ازی  ۲۰درصد از س��وی
کشورمان انجام خواهد شد .قهرمانپور بیان کرد :در برجام
هرچند س��قف معینی برای ذخیره اورانیوم اعالم ش��ده
ولی از لحاظ ش��کلی به ای��ران این امکان را میدهد که
این ذخای��ر را در ترکیبهای مختلف حفظ و نگهداری
کند .ایران در گام دوم خود در کاهش تعهدات نیز بحث
محدودی��ت در ذخایر را مورد هدف ق��رار داده و تالش
میکند تا سقف مش��خصی از اورانیوم را با درصد پایین
غنیس��ازی ک��رده و ذخیره کن��د .وی با اش��اره به این

موضوع که گامهای ایران تاکنون بیش��تر جنبه سیاسی
داش��ته تا فنی و خط قرمزهای اروپاییه��ا را رد نکرده
اس��ت ،اضافه ک��رد :اگر ایران غنیس��ازی  ۲۰درصد را
ش��روع کند و یا سانتریفیوژهای جدیدی را که در سایت
ف��ردو در حال مطالعه روی آنها ب��وده را به نطنز منتقل
کرده و در آبش��ارهای  ۱۶۴تایی قرار دهد ،کشورمان را
در مس��یر جدیدی قرار میدهد که برخ��ی آن را «اقدام
قاطع» مینامند .کارش��ناس مس��ائل بین الملل درباره
تهدیدات اروپا درباره خروج از برجام در صورت برداش��ته
شدن گام چهارم از سوی ایران نیز گفت :برعکس آنچه
سخنگوی وزارت امور خارجه مدعی شد ،اروپا میتواند بر
اساس متن برجام از مکانیسم ماشه استفاده کند و برای
آن محدودیتی وجود ندارد؛ اگر آنها دس��ت به این اقدام
بزنند ،یک اشتباه راهبردی را مرتکب شدهاند .قهرمانپور
با بیان اینکه در صورت استفاده از مکانیسم ماشه ،عمال
اروپایی ها از فرآیند پرونده هس��تهای ایران حذف شده و
دوباره مسئله هستهای به موضوعی دوجانبه میان تهران
و واشنگتن تبدیل میش��ود ،گفت :اگر این اتفاق بیافتد
دیگر اروپایی ها توان تاثیرگذاری خود را از دست میدهند
و از همین رو به نظر میرسد که اروپا به هیچ وجه سراغ
خروج از برجام یا استفاده از مکانیسم ماشه نمیرود.

تکنولوژی استخراج آبهای ژرف بومی شده است

نماینده زابل در مجلس با بیان اینکه ایران پس از آمریکا
و اس��ترالیا س��ومین دارنده آب ژرف دنیاس��ت ،گفت :با
تالشهایصورتگرفتهموفقشدیمتجهیزاتِ تکنولوژی
که با  180تریلی وارد ایران شده بود را بومی کنیم و قرار
اس��ت  3چاه دیگر در سیس��تان احداث شود .حبیب اهلل
دهم��رده در گفتوگو با فارس اظهار کرد :اولین چاه آب
ژرف دنیا به نام جمهوری اس�لامی ایران در سیستان و
با عمق  3هزار متری احداث و به آب رس��یده است که
رتبه جهانی ایران بعد از آمریکا و استرالیا است .وی اظهار

 مسئله جان انسانها نیست!
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یادداشت

داشت :در مسیر احداث این چاه وزارت نیرو سنگ اندازی
زیادی کرده اس��ت اما معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و سازمان برنامه و بودجه به وظایفشان عمل
کرده و برای عملیاتی ش��دن آب ژرف سیستان خدمات
خوبی ارائه کردند .نماینده زابل در مجلس گفت :با آنکه
در مسیر تحقیقاتی از انرژی هستهای استفاده شده است
اما به هیچ وجه آب اس��تحصال ش��ده از آن دارای رادیو
اکتیو نبوده و آبی س��الم که از رشت ه کوههای هندوکش
افغانستان سرچشمه گرفته ،داشته که به هیچ وجه راکد

نیست .این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
خاطرنشان کرد :شرکت خارجی فعال در این پروژه بیش
از  180تریلی تجهی��زات وارد ایران کرد که البته دانش
و تکنولوژی آن توس��ط جوانان ایران زمین بومی ش��ده
است .دهمرده افزود :در این چاه ،آب باید از  5الیه عمق
زمین عبور کند که ضخامت آبی که از چشمه آن بیرون
میآید  120متر مکعب است و از این عمق  3هزار متری
آب جوشی به سطح زمین فوران میکند که نزدیک 95
درجه دمای آب در عمق  3هزار متری است.

در  6روز حمله ترکیه به س��وریه نزدیک
به  ۶۰غیرنظامی کش��ته شدند.سازمان
ملل نیز در گزارش��ی اع�لام کرد بیش
از  ۱۶۰هزار نفر از س��اکنان شمال شرق
س��وریه آواره ش��دهاند.دراینبین المان
فرانس��ه نروژ فنالند ...و امریکا ترکیه را
تحریم کردند .ش��اید ای��ن نکته در نگاه
اول کام�ل ً
ا بشردوس��تانه و ض��د جنگ
به نظر بیاید اما این ژس��ت بشردوستانه
روی دیگ��ری هم دارد ۵.س��ال پس از
حمله عربستان سعودی به یمن با بیش
از ۹۰هزار کش��ته برجای گذاشته است.
امریکا المان فرانس��ه انگلیس همچنان
به عربستان سالح میفروشند و صدای
کسی هم درنمیآید.مضحکترین اتفاق
در این میان واکنش عربس��تان سعودی
به حمله ترکیه به ش��مال سوریه است.
وزیر امور خارجه عربس��تان سعودی در
بیانیهای حمله نظام��ی ارتش ترکیه به
شمال ش��رقی س��وریه را محکوم و آن
را تجاوز آش��کار به استقالل و حاکمیت
اراضی س��وریه دانس��ت .وزارت خارجه
عربس��تان همچنین این حمله ترکیه به
شمال س��وریه را دارای پیامدهای منفی
ب��رای تالشهای بینالملل��ی در جهت
مبارزه با گروه تروریس��تی داعش اعالم
کرد .وزیر خارجه ترکیه در واکنش تند به
بیانیه دولت عربستان در محکوم کردن
حمله نظامی ترکیه به ش��مال س��وریه،
قتل ش��هروندان یمنی را به مس��ئوالن
س��عودی یادآور ش��د.با نگاهی کوتاه به
مواض��ع امریکا و اروپ��ا در جنگ یمن و
ترکیه بهراحتی خواهیم فهمید مس��ئله
این کش��ورهای مدعی حقوق بشر جان
انسانها نیست و در این میان فقط منافع
اقتصادی و استراتژیک کشورهای مدعی
است .حقوق بشر آلت دستی است برای
کشورهای س��لطهگر و اس��تکباری که
آنها ب��ا همین موضوع ،ب��از به اهداف
خودش��ان دسترس��ی پیدا کنند.مدعیان
دروغی��ن حقوق بش��ر و جان انس��انها
خود در صدر آدمکشی و تجاوز به حقوق
کشورهاس��ت .متأس��فانه تفکری که ما
از حقوق بش��ر داریم ب��ا آنچه در عینیت
مشاهده میکنیم؛متفاوت است و فاصله
خیلی زیادی دارد.

