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74 سال پیش جهان با خبری ناگهانی مواجه شد که 
تا آن روز هرگز مشابه آن را منتشر نشده بود. آمریکا 
برای نخستین بار از بمبی به نام بمب اتم علیه مردم 
هیروشیمای ژاپن استفاده کرد تا نشانه ای بر برتری 
و ابرقدرتی این کش��ور در برابر سایر کشورها باشد. 
مراس��م س��الگرد این جنایت بزرگ در حالی برگزار 
ش��د که یکی از اصلی ترین محورهای سخنرانی های 
حاض��ران در این نشس��ت و آنانی ک��ه در باب این 
جنایت بش��ری موضع گیری کردند را جهان عاری 

از تسلیحات هسته ای تشکیل می داد. 
اکنون 74 س��ال از آن می گذرد در حالی که شواهد 
امر نش��ان می دهد که نه تنها اقدام��ی برای مقابله 
با تک��رار چنین جنایاتی صورت نگرفته اس��ت بلکه 
عام��ان این جنایت بزرگ اکنون در قرن بیس��ت و 
یک��م نیز آن ادعا را تکرار م��ی  کنند چنانکه ترامپ 
رئی��س جمهوری آمریکا رس��ما از محو کردن ایران 
می گوید و درباره افغانستان ادعا می کند که می تواند 
یک هفته ای به بحران این کش��ور پایان دهد که در 
نتیجه آن 10 میلیون نفر کش��ته خواهند شد. قطعا 
جز ساح هس��ته ای هیچ مولفه ای نمی تواند چنین 
جنایتی را رقم زند. همچنین نتانیاهو نخس��ت وزیر 
صهیونیست ها که مورد حمایت آمریکاست در کنار 
تاسیسات هسته ای دیمونا ایران را به حمله هسته ای 
تهدید می کند. حال این سوال پیش می آید که چرا 
چنی��ن رفتارهایی صورت می گی��رد و راهکار پایان 
دادن ب��ه چنی��ن تهدی��دات امنیتی برای بش��ریت 

چیست ؟ 
در ب��اب اینکه ک��ه چرا چنی��ن تهدیداتی همچنان 
ص��ورت می گی��رد پاس��خ را در یک اص��ل می توان 
جس��تجو کرد و آن عدم صداقت رفت��اری متولیان 
و مدعی��ان مقابله با س��اح های هس��ته ای و امنیت 
جهانی اس��ت. س��ازمان ملل متح��دف آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و دهها نهاد جهانی دیگر موظف 
به مقابله با ساح های هسته ای بوده و منع اشاعه از 
اصلی ترین وظایف آنهاست. حال آنکه نه تنها چنین 
رویکردی صورت نگرفته بلکه با پرداختن به مسائل 
حاش��یه ای و بی اهمیت زمینه س��از انح��راف افکار 
عمومی از واقعیت های جهان و تهدیدات پیش روی 
امنیت بین الملل شده اند. وقتی آمریکا در ویتنام از 
ساح های شیمیایی کشنده استفاده می کند، وقتی 
در بوس��نی نسل کش��ی صورت می گیرد، وقتی در 
تجاوز صدام به ایران همین کش��ورهای غربی ساح 
شیمیایی برای کش��تار مردم ایران در اختیار صدام 
قرار می دهند، وقتی در جنگ خلیج فارس، اش��غال 
افغانس��تان و عراق و یا در جنگ لیبی از فش��نگ ها 
و بمب های هسته ای استفاده می شود و سازمان های 
مدعی حقوق بش��ر و البته کش��ورهای غربی مدعی 
حقوق بش��ر در برابر آن سکوت می کنند نتیجه آن 
می شود که آمریکا و یا صهیونیست ها به خود جرات 
می دهند ک��ه دیگران را به حمله هس��ته ای تهدید 
کنند. وقتی آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده 
س��ازی واهی علیه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران 
می پ��ردازد در حالی که در براب��ر 700 میلیارد دالر 
بودجه نوسازی بمب های هسته ای آمریکا و یا بوجه 
س��ایر دارندگان ساح های هسته ای سکوت می کند 
مش��خص است که افکار عمومی از حقیقت ماجرا به 
حاشیه های نادرست منحرف می شوند. جالب توجه 
آنکه اروپای مدعی مقابله با حقوق هس��ته ای ایران 
به بهانه امنیت جهان، میزبان 200 بمب هس��ته ای 
آمریکاس��ت که تهدیدی بزرگ برای امنیت ساکنان 

این قاره است. 
با این رویکرد منفعانه این س��وال مطرح می ش��ود 
که چگونه می توان از تکرار چنین جنایتی جلوگیری 
و کش��ور را در برابر تهدیدات ایمن ساخت؟ پاسخ را 
در ی��ک جمله می توان خاصه ک��رد و آن اینکه در 
برابر ای��ن تهدیدات جز تقویت توان دفاعی کش��ور 
نمی توان گزینه ای داش��ت. جمهوری اسامی ایران 
هم��واره مخالفت خود را با س��اح هس��ته ای اعام 
داش��ته و بر اس��اس فت��وای رهبری نیز س��اخت و 
داشتن ساح هسته ای حرام است لذا ایران هرگز به 
دنبال چنین س��احی نخواهد بود و لذا تقویت سایر 
ابزارهای بازدارندگی را در دس��تور کار دارد. تقویت 
توان موش��کی، تقویت ق��درت بازدارندگی در حوزه 
دریایی، زمینی و هوایی و س��ایبری در حوزه نظامی 
و نی��ز مقابله ب��ا تحریم ها و تهدی��دات اقتصادی به 
عنوان یکی از مولفه های تقویت بنیه دفاعی کش��ور 
و... می تواند بخش��ی از این اقدامات برای جلوگیری 

از تکرار هیروشیماها و ناکازاکی ها باشد. 
در این میان س��ازمان ملل و مدعیان صلح و امنیت 
جه��ان نیز به ج��ای آنکه با مس��ائل حاش��یه ای و 
فریبکاران��ه همچون پرونده س��ازی عیل��ه ایران، به 
پنهان س��ازی تهدیدات اصلی امنی��ت جهان یعنی 
دارندگان س��اح های هس��ته ای بپردازند، باید ابتدا 
آمری��کا را به جرم جنایاتش در اس��تفاده از س��اح 
هس��ته ای مجازات و بازخواس��ت نماین��د و در گام 
بعد برای انهدام تسلیحات هسته ای دارندگان ساح 
هس��ته ای اقدام ص��ورت گیرد در غی��ر این صورت 
جه��ان همچنان ش��اهد توهش جنون آمیز س��ران 

آمریکا و همقاطاران آنها خواهد بود. 

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com
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ادامه صفحه 2 

–

شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى
شرکت پاالیش نفت آبادان (سهامى عام)

شرکت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه هاى شماره 97/55 و 98/4 را با مشخصات و شرایط کلى مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومى به شرکتهاى 
واجد شرایط واگذار نماید.

 

- از کلیه شرکتهاى واجد شرایط که آمادگى و توانایى انجام موضوع مناقصه هاى مذکور را دارند دعوت مى شود اسناد استعالم ارزیابى کیفى مناقصه گران (دفترچه شماره 
یک و معیارهاى ارزیابى کیفى) موجود در شبکه اطالع رسانى این شرکت به نشانى http://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه 
مدارك مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوط به آن شرکت (منضم به نامه اعالم آمادگى شرکت در مناقصه) ، وفق برنامه زمان بندى فوق به امور پیمانهاى شرکت پاالیش نفت 

آبادان تحویل نمایند. 
- تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهاى ارزیابى کیفى مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامى مدارك و مستندات سوابق کارى و مالى و ... مربوطه به 
صورت کپى برابر اصل (مصدق شده) که به امضاى صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضى باشد ، در پاکت سربسته الزامى است ، در صورت عدم تکمیل 

و ارسال اسناد استعالم ارزیابى کیفى و سایر مدارك فوق االشاره ، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسى نخواهد بود.
- نحوه ارزیابى کیفى و معیارهاى مورد نظر  ،به شرح مندرج در فرمهاى مربوطه و پیوست اسناد استعالم ارزیابى کیفى مناقصه گران فوق الذکر مى باشد.

- تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا  ترکیبى از ضمانت نامه هاى موضوع بندهاى (الف) ، (ب) ، (پ) ، (ج) ، (چ) و (ح) ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتى 
اخذ خواهد شد.

- ارائه مدارك و سوابق مزبور هیچ گونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارك واصله نیز مسترد نمى گردد.
- محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان ، جنب درب اصلى پاالیشگاه آبادان  ،امور پیمانهاى شرکت پاالیش نفت آبادان

- شماره تلفن امور پیمانهاى شرکت پاالیش نفت آبادان 53183338-061 و شماره فکس جهت ارسال نامه هاى اعالم آمادگى :53264476-061 مى باشد.
ضمنا آگهى این شرکت در شبکه اطالع رسانى شانا به نشانى www.shana.ir و همچنین پایگاه اطالع رسانى این شرکت به نشانى http://www.abadan-ref.ir و 
نیز پایگاه اطالع رسانى مناقصات به نشانى IETS.MPORG.IR و سامانه کشورى نظارت بر مناقصات دستگاههاى اجرایى www.TENDER.BAZRESI.IR درج 

وقابل مشاهده مى باشد.

Rack and pinion

شهردارى منطقه 3

پروژه  اجراى  دارد  نظر  در  قزوین  شهردارى 
پیمانکار  به  عمومى  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  ى 
توانند  مى  عالقمندان  نماید  واگذار  شرایط  واجد 
آگهى  انتشار  از  پس  روز   10 مدت  ظرف  حداکثر 
نوبت دوم جهت آگاهى از شرایط و دریافت اسناد 
مناقصه به واحد قراردادهاى شهردارى منطقه سه 
برنده  بر عهده  نمائید. ضمنا هزینه آگهى  مراجعه 
مناقصه بوده و شهردارى در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات مختار است.
1- پروژه بوستان پروین اعتصامى شهرك اندیشه 

با برآورد اولیه 11/981/673/969 ریال 

بدینوسیله در اجراى ماده 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى 
پرونده  تصفیه  عملیات  ختم   ، قانون  همان  نامه  آیین   60 ماده  و 
ورشکستگى کالسه 1/93 شرکت نان معطر با شماره ثبت 269076 
و  بستانکاران  کلیه  رضایت  و  ورشکسته  اموال  فروش  به  توجه  با 

بایگانى شدن پرونده اعالم مى گردد. 

یک ش��خصیت نزدیک به آیت اهلل آملی الریجانی برخی شایعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
مبنی بر قصد او برای مهاجرت به نجف اشرف را تکذیب کرد و آن را یک دروغ بی پایه خواند.

برخی کانالها و اکانت ها در ش��بکه های اجتماعی خبری منتش��ر کردند مبنی بر اینکه آیت آهلل آملی 
الریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضائیه قصد دارد به زودی 

از ایران مهاجرت کرده و در نجف اشرف مستقر شود.
در تماس با یکی از شخصیت های نزدیک به آیت ا هلل آملی صحت و سقم این خبر را جویا شدیم. این 
منبع مطلع با تاکید بر اینکه این ش��ایعه هیچ نس��بتی با واقعیت ندارد و کذب اس��ت، گفت: آیت اهلل 
آملی الریجانی به زودی جلس��ات تدریس دروس حوزوی را در حوزه علمیه قم مجدداً از س��ر خواهد  

گرفت و بنایی بر مهاجرت ندارد.
او تاکی��د کرد که آقای آملی الریجانی همچنین ب��ه زودی تحوالت مورد نظر مقام معظم رهبری در 

ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیگیری خواهد کرد.تسنیم

تکذیبدیدارهایقالیبافواحمدینژاد

مشاور قالیباف دیدار محمدباقر قالیباف و محمود احمدی نژاد برای ائتاف انتخاباتی را تکذیب کرد.
س��عید احدیان مش��اور قالیباف در خصوص گزارش روزنامه س��ازندگی مبنی بر دیدارهای متعدد و 
توافقات سیاسی با محمود احمدی نژاد، گفت: قالیباف بعد از تعطیات نوروز یک بار صرفا برای احوال 
پرس��ی به منزل احمدی نژاد رفته است و س��ایر مباحث سیاسی مطرح شده، صحت نداشته و کذب 
اس��ت و اصوالً در این نشست هیچ بحث سیاس��ی داخلی صورت نگرفته چه برسد به موضوعی مانند 
ائتاف.  وی گفت: جریان اصاحات اگر از پیگیری مجلس نو توس��ط قالیباف نگران است، چرا دروغ 
س��ازی های رس��انه معاندی مثل »آمدنیوز« را در رسانه ای رسمی منتشر می کند؛ لذا به نظر می رسد 
جریان اصاحات بهتر اس��ت به جای این که دنبال تغییر زمین بازی باشد، به فکر پاسخگویی نسبت 

به عملکرد دولت باشند.فارس

برخ��ی مقام��ات وزارت خارجه چی��ن گفته اند که با وجود تحریم های آمری��کا، پکن به خرید نفت از 
ایران ادامه می دهد.

یک روزنامه صهیونیستی در مطلبی به تداوم خرید نفت ایران از سوی چین و ایستادگی ایران مقابل 
فشار های آمریکا اشاره کرد.

به نوش��ته شماره دوشنبه روزنامه »جروزالم پس��ت« برخی مقام های وزارت خارجه چین در دیدار با 
مسئوالن این روزنامه در پکن اعام کرده اند که چین به خرید نفت مورد نیاز از ایران ادامه می دهد.

 بر اس��اس این گزارش، مقامات وزارت خارجه چین به این روزنامه صهیونیس��تی گفتند در حالی که 
پکن خرید نفت از ایران را کاهش داده ، اما به این کار ادامه می دهد تا استقال خود را از تحریم های 

آمریکا نشان دهد و همچنین اقتصاد ایران را حفظ کند.
این روزنامه سپس نوشت: به نظر می رسد که ایران نفت کافی برای فروش و ایستادگی برابر فشارهای 

آمریکا را دارد.
جروزالم پست در خاتمه به آخرین نشست هفتگی وزارت خارجه چین و انتقاد از تحریم های آمریکا 

علیه ایران اشاره کرد.
وزارت خارجه چین هفته گذش��ته اعام کرد که مخالف اعمال صاحیت قضایی آمریکا و تحریم های 
یکجانبه این کش��ور علیه ایران است  و اینگونه اقدام ها هرگز فایده ای نداشته و تنها راه برون رفت از 

تنش های موجود، گفت وگو و مذاکره است.
دولت آمریکا بعد از خروج از برجام در اردیبهش��ت ماه سال گذشته سیاستی موسوم به »کارزار فشار 
حداکثری« را علیه ایران در دس��تور کار قرار داده اس��ت. واش��نگتن ادعا کرده هدف از این سیاست 
رس��یدن به توافقی جدید با ایران اس��ت که در آن به همه مس��ائل مورد اختاف پرداخته می ش��ود.  
مقام های جمهوری اس��امی ایران با یادآوری اینکه آمریکا با خروج از توافق هس��ته ای میز مذاکره را 

ترک کرده هرگونه گفت وگوی جدید با دولت این کشور را رد کرده اند.فارس

شایعهمهاجرتآیتهللاآملیالریجانیبهنجفتکذیبشد

پکن:
به خرید نفت از ایران ادامه می دهیم

صفحه 2

مشت»کرار«محکمترشد
تجهیزاولینپهپادجتایرانبهبمبهایجدیدماهوارهای

هجمه های بسیار غلط به »بیانات 
جمعیتِی« رهبر انقالب
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