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اگر مساله فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بر 
سر تولید سالح هسته ای است که در واقع چنین 
نیســت و این موضوع مترسکی برای ایجاد ایران 
هراسی و ترس در میان افکار عمومی جهان است، 
چرا کشورها و رژیم هایی که دارای سالح هسته ای 

هستند، در این زمینه پاسخگو نیستند؟
جمهوری اسالمی ایران بارها گفته است که نیازی 
به سالح هسته ای ندارد و درصدد ساخت آن هم 
نیســت این سیاست در عمل نیز به اثبات رسیده 
است.  فناوری هسته ای ایران به اندازه ای پیشرفت 
کرده است که چه بسا توان ساخت سالح هسته ای 
را نیز داشته باشد، اما چنین رویکردی در قاموس 
جمهوری اســالمی ایران وجود نــدارد و هیچگاه 
به سوی ساخت ســالح هسته ای حرکت نکرده و  

نخواهد کرد.
چنین رویکردی بارها از سوی مسئولین جمهوری 
اســالمی ایران مطرح شــده و مهمتر آنکه مقام 
معظم رهبری فتوای شــرعی منع تولید ســالح 
هسته ای را صادر کردند که در سازمان ملل نیز به 

عنوان سند ثبت شده است.
فتوای حضرت آیت اهلل خامنه ای تنها جنبه فقهی 
و شرعی ندارد بلکه جنبه حکم حکومتی دارد که 
برگشت ناپذیر است. رهبر معظم انقالب اسالمی 
فتــوا و حکمی صادر کرده اند که به همه ابعاد آن 
توجه داشــته اند، فتوای ایشان به سال ها پیش باز 
می گردد. رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به 
نخستین کنفرانس بین المللی خلع سالح هسته ای 
و عدم اشاعه در تاریخ 1389/1/28 تأکید کردند؛ 
»به اعتقاد ما، افزون بر سالح هسته ای، دیگر انواع 
سالح های کشتار جمعی، نظیر سالح شیمیایی و 
ســالح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت 
تلقی می شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد 
سالح شیمیایی است، بیش از دیگر ملت ها خطر 
تولید و انباشت اینگونه سالح ها را حس می کند و 
آماده اســت همه امکانات خود را در مسیر مقابله 
با آن قرار دهد. ما کاربرد این ســالح ها را حرام و 
تالش برای مصونیت بخشــیدن ابناء بشر از این 

بالی بزرگ را وظیفه همگان می دانیم.«
اگر در این زمینه افراد و اشخاصی که مسئولیتی 
نیــز در دولت یــا نهادهای دیگر دارند، ســخنی 
بگوینــد و برخالف فتوای رهبر معظم انقالب نظر 
دهند، موضوعیتی ندارد و قابل توجه نیســت چرا 
که مقام عالی کشــور نظر قطعی و حتمی خود را 
بیان کرده و قطعاً افکار عمومی و مردم نیز با این 
فتوا موافقند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســال 
1398 و در دیدار نخبگان جوان و اســتعدادهای 
علمی کشور با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه 
جمهوری اســالمی درباره حرمت استفاده از بمب 
هســته ای تأکید کردنــد؛ »ما با وجــود این که 
می توانســتیم در این راه قدم برداریم، براســاس 
حکم اسالم عزیز، کاربرد این سالح را حرام قطعی 
شرعی اعالم کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که 
برای تولید و نگه داشت سالحی که استفاده از آن 

مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.«
نکته مهم و قابل توجه در چنین حکم شرعی این 
اســت که دیگر ادیان مانند مسیحیت و یهودیت 
درباره ســالح هســته ای، شــیمیایی و میکروبی 
چنین حکمی صــادر نکرده اند و روحانیون دینی 
آنها، تاکنون منعی برای تولید و استفاده از سالح 
هسته ای و دیگر سالح های کشتار جمعی سخنی 
نگفته اند. دلیل آن نیز روشن است، چرا که احکام 
دینی در دولت ها و رژیم های حاکم در کشورهای 
نظام ســلطه، از ابزار دین و مذهب، برای پیشبرد 
اهداف خود بهره می برند و هر جا که احکام دینی 
مانع آنها شــود، با آن مخالفــت می کنند و اجازه 
بروز و ظهور به آن نمی دهند. حتی در بســیاری 
مواقع، روحانیت در یهودیت و مسیحیت احکام و 
دستوراتی خالف جهت آموزه های پیامبران خود 
صادر می کنند که این امر نشــان دهنده همراهی 

آنها با  حاکمیت است.
در رژیم صهیونیســتی، روحانیون اسرائیلی حتی 
فتوا به کشتار و قتل مسلمانان صادر می کنند که 
این رفتار نشان می دهد، برای آنها هدف وسیله را 

توجیه می کند.

می توانستیم اما نخواستیم
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صفحه 2

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

مسکو تایمز: 

سفر قالیباف به مسکو تاثیر دراز مدتی بر روابط ایران-
روسیه خواهد داشت

روزنامه مســکو تایمز در گزارشی تحلیلی، سفر رئیس مجلس شــورای اسالمی ایران به مسکو 
و پیام رهبر معظم انقالب به پوتین را نشــانه جدی بودن اهداف ایران در ارتباط با روســیه در 
بلند مدت خواند. روزنامه مســکو تایمز چاپ روسیه با اشاره به سفر اخیر »محمد باقر قالیباف« 
رئیس مجلس شــورای اسالمی ایران به مسکو نوشــت، اگر چه احتمال کمی دارد که این سفر 
در عضویت فوری ایران در اتحادیه اقتصادی اوراســیا)EAEU(، که ایران مایل به حضور در آن 
است، تاثیر فوری داشته باشد اما تحلیلگران معتقدند که این سفر مطمئنا تاثیرات بلند مدتی در 
روابط دوجانبه تهران-مسکو خواهد داشت.  مسکو تایمز افزود: در طول سفر سه روزه قالیباف به 
روســیه، او با مقامات ارشد روسیه دیدار کرد و هنگام دیدار با »ویچسالو ولودین« پیام آیت اهلل 
ســید علی خامنه ای رهبر ایران را به »والدیمیر پوتین« تحویل داد. در ادامه  این گزارش آمده 
اســت که دیدار قالیباف از مسکو نشــان دهنده روابط نزدیکی است که در آینده میان روسیه و 

ایران به وجود خواهد آمد. 
ایــن روزنامه روســی در ادامه پیام رهبر معظم انقالب به پوتین را نشــانه »جدی بودن اهداف 

ایران« در ارتباط با روسیه خواند.

آسیاتک ۱۷ ساله شد
سال1382 شرکت انتقال داده های آسیاتک شروع به کار کرد و در تمام این سال ها روند رو به 
رشد چشمگیری داشته است. به گزارش روابط عمومی آسیاتک، طی ۷سال اخیر شرکت انتقال 

داده های آسیاتک موفق به دریافت مجوز  FCP, IDC و VOD شده است.
آسیاتک با دستیابی به رتبه اول در ارزیابی های سازمان تنظیم مقررات و دریافت استانداردهای 
بین المللی افتخار ارائه ســرویس باکیفیت و خدمات پشتیبانی با پاسخگویی مناسب در جهت 

رفع مشکل مشترکین در کمترین زمان به همراهان آسیاتکی را دارد.
همچنیــن با بهره گیری از زیرســاخت های منابع انســانی، بیش از ۷1۰ نفــر نیروی فعال و 
متخصص توانسته ایم گسترده ترین زیرساخت ارتباطات ثابت در بخش خصوصی را دارا باشیم. 
یکی از مهمترین اهداف آســیاتک ارائه خدمات جامع سازمانی به صورت یکپارچه است تا کامل 
ترین ســبد محصول ارتباطی را فراهم کند. آسیاتک گسترده ترین شبکه ارائه خدمات ارتباطی 
ثابت را دارا می باشــد و همواره تالش بر ارائه خدماتی فراتر از نیاز مشتریان و برای تمام اقشار 
میهن عزیزمان داشــته است. سعی خانواده آسیاتک برداشــتن گامی در جهت نشاط و رشد و 
شــکوفایی بیشتر بوده اســت و مفتخریم که با 1۷ سال خدمت رسانی به ایران زمین قدم های 

موثر و رو به رشدی داشته ایم.
8به امید چشم اندازهای باالتری نیز می باشیم. 8 0 0 6 6 8 8
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آگهی مزایده امالک

شهرداری ماهدشت

ت دوم
نوب

شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 8 قطعه امالک)زمین( متعلق به خود به شرح :

ازطریق مزایده کتبی اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 99/12/10 به امورمالی شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

026-37309790 تماس حاصل فرمائید.
1-فروش کلیه امالک به صورت نقدی می باشد.

2- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
3- هزینه کارشناسی،درج آگهی، مالیات و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده یا برندگان می باشد.

شناسه آگهی 1090033

 

قیمت کارشناسی پایه کل عرصه  آدرس پالک ثبتی قطعه کاربری مساحت ردیف

 )ریال(

 وضعیت سند سپرده)ریال(

ماهدشت خیابان بی بی سکینه بلوار  12776/9 76 مسکونی 02/041 1

 اردیبهشت اراضی تفکیکی برهانیان

 رسمی سند 222/222/370 222/222/037/6

ماهدشت خیابان بی بی سکینه بلوار  12776/9 76 مسکونی 040 0

 اردیبهشت اراضی تفکیکی برهانیان

 رسمی سند 222/222/373 222/222/072/6

ماهدشت خیابان بی بی سکینه بلوار  12779/9 79 مسکونی 050 3

 اردیبهشت اراضی تفکیکی برهانیان

 رسمی سند 222/222/366 222/222/572/6

ماهدشت بلوار امام )ره(خ ایثار بعد  -- 03 مسکونی 022 4

 ازحریم قنات اراضی مهرجو

 برگ واگذاری 222/222/162 222/222/422/3

ماهدشت بلوار امام)ره( خ مهران  10366/9 31 تجاری مسکونی 372 5

 اراضی تفکیکی فرهنگیان

 سند رسمی 222/222/922 222/222/222/16

ماهدشت بلوار امام)ره( خ مهران  10366/9 30 تجاری مسکونی 372 7

 اراضی تفکیکی فرهنگیان

 سند رسمی 222/222/922 222/222/222/16

سرداران اراضی خیابان ماهدشت  -- 43 کارگاهی 1365 6

 سیاسی

 برگ واگذاری 222/222/922 222/222/665/16

ماهدشت خ سرداران خ هشتم شمالی  -- -- کارگاهی 13/1341 6

 اراضی تفکیکی نیکوکار

 برگ واگذاری 222/222/542 222/242/609/12

دشمنان  از قدرت آتش 
سپاه عبرت بگیرند

سردار سرلشکر سالمی  در پایان رزمایش پیامبر اعظم )ص(: 


