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هادی برهانی

ضعــف در ارتباط و همــکاری با گروههــای حامی
فلسطین در ســایر کشــورها را از جمله آسیبهای
پیشــبرد سیاســتهای مرتبط با آرمانفلسطین
اســت و برخی در ایــران فکر میکنند کــه ما فقط
حامی فلســطین هســتیم و دیگر هیچ کس به فکر
فلسطین نیســت در حالی کهاین فکر اشتباه است.
گروههای زیادی هم در کشورهای دیگر از جمله اروپا
حضور دارند که حامی حقوق فلسطینیان و مخالف
توسعهطلبی اسرائیل هستند.
میدان نبرد با اسرائیل فقط نظامی نیست بلکه انسانی،
حقوقی ،اقتصادی و سیاسی هم است و برای پیشبرد
مقابله با رژیم صیهونیســتی نباید تنها به رویارویی
نظامی اکتفا کنیم.مسئله فلسطین قدیمیترین و به
نوعی یکی از مهمترین منازعات جهان معاصر است
که از اهمیت بسیار زیادی برای دنیای اسالم برخوردار
است و میتوان آن را مهمترین مسئله جهان اسالم
برشمرد.فارغ از آنکه سرزمینی اشغال شده ،میلیونها
نفر آواره شدهاند و رژیمی در کانون توطئه و دسیسه
در منطقه تشکیل شده است ،بیتالمقدس از تقدس
بسیار زیادی برای جهان اســام برخوردار است .نام
مسجد االقصی  -که در بیتالمقدس قرار دارد – در
قرآن آمده است .مکانی است که پیامبر از آن عروج
کرده و قبله اول مســلمین جهان اسالم است.البته
قدس تنها برای مســلمانان دارای اهمیت و تقدس
نیست و برای مسیحیان و یهودیان...
ادامه در صفحه2

برگه برنده ابومازن
برای نابودی معامله قرن
صابر گل عنبری
ابومــازن رئیــس دولــت
خودگردان فلســطین سه
شنبه شب گذشته اعالم کرد
که این دولت در واکنش به
تصمیم اسرائیل برای الحاق
بخشهــای گســترد های
از کرانه باختــری همه موافقتنامههــا و پیمانهای
امضا شــده با دو دولــت آمریکا و اســرائیل از جمله
موافقتنامههای امنیتــی را کان لم یکن خواهد کرد.
امروز نیز محمد اشتیه ،نخســت وزیر فلسطین نیز از
صدور دستور قطع روابط با آمریکا و اسرائیل خبر داد.
ایــن اولین بار اســت کــه محمــود عبــاس از لغو
موافقتنامهها با دولت آمریکا ســخن میگوید ،اما در
رابطه با اسرائیل ،ظرف دو ســال اخیر چندین بار این
تهدید را در مناسبتهای متعدد و در واکنش به رفتارها
و سیاستهای مختلف تلآویو مطرح کرده است؛ اما
هیچگاه عملیاتی نشده اســت .راجع به این سخنان
ابومازن ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد :نخست
این که باید دید آیا این بار تهدیــد ابومازن عملیاتی
میشود یا سرنوشت تهدیدات پیشین را پیدا میکند.
به نظرم اگر هم لغو این توافقنامه رسما اعالم شود ،اما
بعید اســت برگردانی واقعی در گامهای عملی جدی
داشته باشد .دوم این که ابومازن دقیقا مشخص نکرده
است که با واقعیتهای برآمده از این موافقتنامهها به
ویژه مساله تشکیالت خودگردان چه برخوردی خواهد
کرد .سوم این که پس از بن بست کامل مذاکرات و روند
صلح ،چه راهکار جایگزینی را مطرح کرده و در پیش
میگیرد .واقعیت این است که ابومازن یک برگه بسیار
مهم در اختیار دارد و با رو کــردن آن میتواند معادله
"معامله قرن" را تحت تاثیــر قرار داده و مانع اتفاقات
پیشرو بر پایه این طرح شود .تنها برگه یا راه حل ممکن
هم این است که اوال ،ابومازن تشکیالت خودگردان را
منحل کند و به موجودیت و کارکردهای آن از جمله
هماهنگی امنیتی که اسرائیل در ســایه آن در طول
سه دهه گذشــته آن واقعیتها را ایجاد و تشکیالت
را صرفا به نهادی خدماتی تبدیل کرده اســت ،پایان
دهد و مسئولیت کلیه مناطق تحت اشغال را به خود
اسرائیل واگذار کند.ثانیا ،ابومازن که با رویکرد مبارزاتی
مسلحانه حماس و جهاد اسالمی به شدت مخالف است
و به مبارزه مسالمت آمیز باور دارد ،میتواند فراخوان
عمومی قیام مدنی سراسری را صادر کند.
* کارشناسارشد مسائل بین الملل
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گزارش«اقتصادسرآمد» از روند شکلگیری
فراکسیونهایمجلسجدید

آغازآرایشفراکسیونی
یازدهمیها
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بررسی«اقتصادسرآمد» از رفتارهای هیجانی مردم در بازارسرمایه

ریسکمردم با اعتماد به دولت
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نفتجانگرفت

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری کوهنانی در نظــر دارد کلیــه فعالیت های
قابل واگــذاری در امــورات خدمات شــهری و فضای
ســبز را بصورت مناقصه به شــرکت های واجد شرایط
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیــک دولت به آدرس
 www.setadiran.itواگــذار نمایــد لــذا از کلیه
شــرکت های واجد شــرایط دعوت می شــود از تاریخ
 99/03/01نسبت به دریافت اســناد مناقصه به شماره
 2099091704000001اقدام نمایند.
شرایط :
.1دریافت اسناد از تاریخ  99/03/01تا تاریخ99/03/06
.2ثبت پیشنهادات تا تاریخ 99/03/17
.3مناقصه در تاریخ  99/03/18ساعت  10در دفتر شهردار
برگزار می گردد.
.4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
.5کلیه مراحل دریافت اســناد و ثبت پیشنهاد از طریق
سامانه مذکور انجام میگردد.
.6سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است.

فرود منصوری -شهردار کوهنانی

ﭘﺮداﺧﺖ ﮐـﻔﺎره و ﻓـﻄﺮﯾﻪ
ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ دارو و درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن
در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﻤﺎن دور اﻣﺎ ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻄﺮﯾﻪ و ﮐﻔﺎره از راه دور ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺮاه
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره و ﻓﻄﺮﯾﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﻰ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻔﺎره و ﻓﻄﺮﯾﻪ اﻫﺪاﯾﻰ
ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﮏ ﺻﺮف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارو و درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻨﺘﺎن ﺳﻼﻣﺖ
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