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فلس��طین قلب مس��لمین، فلس��طین زمزمه وحدت 
س��از امت اسالم، فلسطین س��رزمین دردها و رنج ها، 
فلسطین س��رزمین مظلومیت، فلسطین تجلی اراده 
واحد جهان اس��الم، این روزها دورانی بس حساس را 

سپری می کند.
ایامی که دش��منان آزادی و آزادی خواهی، دشمنان 
امت اس��المی دست در دست هم داده تا با نام معامله 
قرن که هفته گذش��ته در دیدار ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا و نتانیاهو نخس��ت وزیر صهیونیستها رونمایی 
ش��د، نابودی کامل فلس��طین را رقم زنن��د. آنچه در 
محافل رس��انه ای عنوان می شود آن است که معامله 
قرن نقض حقوق فلسطینی ها و سلطه صهیونیستها بر 
قدس و کرانه باختری اس��ت، اما واقعیت آن است که 
معامله قرن یعنی حذف کامل فلسطین از روی نقشه 
جهان چنانکه بر اساس طرح مذکور منافع صهیونیستها 
یکباره تامین و منافع فلسطین به مذاکراتی 4 ساله آن 
هم با اما و اگرهای بسیار حواله داده شده که عمال به 

منزله عدم تحقق آنهاست.
 حذف حق بازگشت و عدم تشکیل سرزمین یکپارچه 
فلسطین تنها بخشی از طرح مذکور است که نابودی 
فلس��طین و فلسطینی را آشکار می س��ازد. حال این 
س��وال مهم مطرح اس��ت که راه حمایت از فلسطین 
چیست و چگونه می توان با معامله قرن مقابله نمود؟ 
برای پاس��خ به این پرس��ش نگاهی به فرآیند ش��کل 
گیری معامله قرن قابل توجه است. نخست آنکه شاید 
عنوان ش��ود که ترامپ مجری طرح مذکور اس��ت اما 
نگاهی بر رفتار آمریکا نشان می دهد که آنها از 1948 
یعنی ش��کل گیری رژیم صهیونیستی همواره حامی 
این رژیم بوده و تحمیل اس��لو و دهها توافقنامه دیگر 
به فلس��طینی ها برگرفته از سیاست های آمریکاست. 
واشنگتن اجازه نداده تا حتی یک قطعنامه علیه رژیم 
صهیونیس��تی در شورای امنیت سازمان ملل تصویب 
ش��ود. اقدامات آمریکا علیه جبهه مقاومت و حامیان 
فلسطین بر هیچ کس پوشیده نیست و نیازی به بازگو 
ک��ردن دوباره آن نمی باش��د. دومین بازیگر در عرصه 
فلسطین کشورهای غربی هستند که برای منافعشان 
یا در کنار صهیونیستها قرار گرفته و یا حمایت قاطع 
از فلس��طین نداشته اند و بیش��تر به پیروی از آمریکا 
پرداخته اند. س��ومین بازیگر عرصه معامالت صورت 
گرفته در قبال فلس��طین، کش��ورهای عربی هستند. 
کشورهایی همچون مصر، اردن، امارات، عربستان، قطر 
و بحرین در حالی شعار سردمداری مساله فلسطین را 
س��ر داده اند که یا خود در قالب توافقات کمپ دیوید 
وادی عربه با رژیم صهیونیس��تی سازش کرده اند و یا 
در قالب صلح خاورمیانه در مس��یر سازش قرار گرفته 
آند. امروزه س��ران جوان ارتج��اع عربی برای بقاء خود 
چشم به دست آمریکا دوخته اند و هیچ حرکتی به جز 
تحقق خواست آمریکا ندارندکه نمود آن را در حمایت از 
تروریسم در منطقه و اقدام علیه جبهه مقاومت می توان 
مشاهده کرد. خیانت ارتجاع عربی امروزه به امری جهانی 
مبدل شده و همگان اذعان دارند که دلبستن به وعده ها 
و تحرکات س��ران عرب هیچ دستاوردی برای فلسطین 
ندارد و حتی آنها خود از محورهای حذف فلسطین شده 
اند که برگزاری نشست بحرین در چارچوب حمایت از 
معامله قرن را اجرا کرده اند. چهارم آنکه س��ازمان ملل 
نیز با س��کوت های خویش عمال بازیچه آمریکا در قبال 

فلسطین شده است. 
ب��ا توجه به این حقایق می توان گف��ت که نه مذاکرات 
و طرح های صلح آمریکا، ن��ه بازیگری ادعایی غرب، نه 
س��ازمان ملل و نه ارتجاع عرب��ی هیچ کدام نمی توانند 
احق��اق حقوق فلس��طین را رقم زنن��د چنانکه نتیجه 
بازیگری آنها در قبال فلسطین به معامله قرن ختم شده 
است. بر این اساس می توان گفت که تنها راهکار نجات 
فلسطین، آگاهی و بیداری ملتهای منطقه و جهان اسالم 
و آزادی خواه��ان جهان اس��ت. بیداری که تجلی آن را 
در مراس��م میلیونی اربعین حسینی)ع( و خون خواهی 
میلیونی آزادی خواهان جهان از ترور س��ردار سلیمانی 
و ابومه��دی می توان مش��اهده ک��رد. حرکتی عظیم و 
میلیون��ی در یک چارچوبی واحد یعنی اخراج آمریکا از 
منطقه تنها راه احقاق حقوق ملت فلسطین خواهد بود. 
لبیک سراسری به مقاومت تنها مولفه مقابله با معامله 
قرن خواهد بود که پیش زمینه آن را در تشییع میلیونی 
پیکر شهدای مقاومت و تظاهرات ملت عراق برای اخراج 
آمریکا می توان مشاهده کرد. معامله قرن بار دیگر نشان 
داد که راه قدس از کربال با ندای مقاومت می گذرد و نه 

از پشت میزهای سازش.
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دانشجویان و جوانان باید در روند 
انتخابات تاثیرگذار باشند
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سیاست روز عوامل فرار مالیاتی درکشور را بررسی می کند؛

ای  وای بر اسیری کز یاد رفته باشد!

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

 طی این سال های اخیر هر وقت جماعتی عظیم از فرهیختگان فرهنگی که روزهای استراحت 
را باید پش��ت درهای بس��ته مجلس و صندوق بازنشستگی در سوز سرمای زمستان و گرمای 
تابس��تان سپری کنند تا شاید تنها و بر اساس قوانین مدون حقوق و مستمری شان با کسانی 
که بعد از آن ها بازنشس��ته ش��ده اند همسان گردند، مشاهده ش��ود در حالی  که اکثر آن ها به 
دلی��ل ابتال به بیماری های متعدد ازجمله دیابت دربه در دنبال س��رویس بهداش��تی عمومی 
می گش��تند و از آن خبری نبود،  به یاد این س��روده حزین الهیجی شاعر اصفهانی می افتادم 
که می گوید: »ای وای بر اس��یری کز یاد رفته باش��د/ در دام مانده باش��د صیاد رفته باشد« و 
آنوقت به قیاس مع الفارق پرداخته تا کمی آرام شوم و ضرب المثل »هرکه بامش بیش برفش 
بیش��تر« مرا اغنا می نمود! زیرا ش��اهد بودم که کارمندان وزارت دادگستری و قوه قضائیه هم 
علی رغم اینکه درآمدهای کالنی را برای بیت المال به دس��ت می آورند و به حساب خزانه واریز 
می کنند اما حقوق هایی اندک دریافت داشته و با آن قناعت می نمایند بنابراین نباید چشم به راه 
بمانند تا این اقش��ار از کارمندان دولت هم همانند کارکن��ان وزارت نفت که ارز جذب خزانه 
می کنند حقوق و مزایای مکفی و در مواردی نجومی داش��ته باش��ند! زیرا آنوقت فرهنگیان و 
دیگر متصدیان کادر اجرایی نه پزشکی وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، امور خارجه، میراث 
فرهنگی و گردش��گری، نیرو، دفاع، حفاظت از محیط زیس��ت، ش��هرداری ها، فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، ارتباطات، آم��وزش عالی و دیگر ارگان ها و نهادهای دولتی و وابس��ته به دولت هم 
همی��ن انتظار را خواهند داش��ت و با خود زمزمه می کنند که آی��ا وزارت نفت از مادر به دنیا 
آمده و آن ها از نامادری؟ که البته نه تنها س��ازمان های امور اداری و استخدامی، برنامه وبودجه 
و تمامی قوه مجریه هم نمی توانند جواب قانع کننده ای برای آن ها داش��ته باشند بلکه این امر 

از عهده قوه مقننه هم خارج است. 
راوی کارمند یکی از بانک های بزرگ بوده و بر اس��اس وظیفه ای که داش��ته هرروز میلیاردها 
پ��ول بی زبان را از خزانه به گیش��ه ش��عب بانک ه��ا و بالعکس جابه جا می ک��رده اما حقوقش 
همچنان کفاف زندگی ساده را نمی داده که اعتقاد داشت: »در خانه قاضی گردو فراوان است 

اما حساب دارد«! 
در س��ال 1397 طی نامه ای که از دفتر معاونت اول رئیس جمهور به س��ازمان برنامه وبودجه 
در بند اول و بر اس��اس امتیازات موضوع تصویب نامه 162862 ت 54057 مورخ 95/12/21 
مجوز افزودن پنجاه درصدی حقوق کارکنان س��ازمان امور مالیاتی کشور را صادر می کنند! اما 
ریاست قوه مقننه طی جوابیه ای به رئیس جمهور تذکر می دهند که با عنایت به ماده 7 قانون 
محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366، ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می دارد: »اعتبار عبارت 
از مبلغی اس��ت که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های 
دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد« علی هذا بند 2 مصوبه از حیث عدم تصریح 
به ش��ماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط به اس��تفاده از منابع سازمان امور مالیاتی مغایر 
با قانون اس��ت که بعد از گذش��ت چند ماه از مصوبه اولیه، هیئت دولت در ابالغیه ای سازمان 

مذکور را ملزم کرد تا ترتیبات قانونی مصوبه شورای حقوق و دستمزد را رعایت کنند. 
به این ترتیب افزایش سقف امتیازات 50 درصدی که در مصوبه اواخر سال 96 بر اساس مصوبه 
س��ال 95 الحاق ش��ده بود ملغی می گردد. حاال پس از س��پری ش��دن زمان از آن سناریوی 
تکراری بار دیگر فیل س��ازمان امور مالیاتی یاد هندوستان کرده تا در آخرین روزهای مجلس 
دهم تیری به تاریکی انداخته و مجموعه خود را به بهانه واهی تأمین بودجه کش��ور از محل 
درآمدهای مالیات تافته جدا بافته قلمداد نماید تا همانند زیرمجموعه های خصولتی و شرکت 
نفت بتوانند به زیر پوست مدیران خود ورود کرده و به حقوق های نجومی دست یابند و از این 

باغ پر خار گلی بچینند! تا معلوم شود اینگونه دوایر از مادر زاده شده اند و بقیه از نامادری!

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: هیئت رئیسه مجلس در برخی 
از مسائل به نمایندگان دستور می داد که باید از دولت حمایت شود؛ این ارتباط 
تنگاتنگ ازمس��ائل مهمی اس��ت که منجر به ناکارآمدی مجلس شد. حجت 
االسالم سیدجواد حسینی کیا با اشاره به ناکارآمدی مجلس دهم گفت: تعدادی 
از نمایندگان مجلس دهم با حمایت دولت به مجلس آمدند و به همین دلیل 

خود را وامدار دولت می دانستند.
وی ادامه داد: این نمایندگان بیشتر از آنکه به دنبال دفاع از حقوق ملت و تدوین 
طرح هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیش��تی آنان باشند، وکیل الدوله 
هس��تند و هر اقدامی انجام می دهند تا رضایت دولتمردان را به دس��ت آورند. 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان 
بیشتر از آنکه به مسائل ملی توجه داشته باشند تمرکز خود را روی مسائل حوزه 
انتخابیه ش��ان گذاشته بودند، تصریح کرد: توجه این نمایندگان به حل مسائل 

حوزه انتخابیه شان باعث شد که جایگاه نظارتی مجلس مغفول بماند و متاسفانه 
ای��ن نمایندگان آن طور که باید و ش��اید از ابزارهای نظارتی خود در این دوره 
مجلس استفاده نکردند. حسینی کیا با اشاره به عدم تخصص برخی از نمایندگان 
مجلس دهم گفت: معموالً باید افراد کارآمد و متخصص به مجلس ورود کنند 
که ش��اخص های محوری را برای تصدی نمایندگی مجلس داش��ته باشند اما 
برخی از نمایندگان مجلس دهم فاقد شاخص های الزم نمایندگی بوده و صرفا 
ب��ا حمایت دولتی ها به مجلس آمدند و در دوران نمایندگی هم تمرکز خود را 
روی پشتیبانی از دولت گذاشتند. وی با بیان اینکه هیئت رئیسه هم تاثیر بسیار 
زیادی در تضعیف عملکرد مجلس داشت، گفت: هیئت رئیسه مجلس در برخی 
از مس��ائل به نمایندگان دستور می دادند که باید از دولت حمایت شود که این 
ارتباط تنگاتنگ میان هیئت رئیسه و دولت هم از دیگر مسائل مهمی است که 

منجر به ناکارآمدی مجلس دهم شد.  مهر
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 دوم

نوبت

شماره مجوز :1398.6582

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 
از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FLS-9830018/FL-JM :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: خرید شانزده دستگاه کولر گازی ضد انفجار

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

ــب حداقل امتیاز  ــابه در صورت کس ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 403/300/000 ریال با اعتبار 3 ماهه  قابل تمدید برای یک دوره مش 5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش
قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور.

6ـ متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942614ـ021 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک 12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
ــط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،  ــابه )در حدود مناقصه حاضر( توس ــال 1396 در مناقصات مش 9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س
ــرکت در مناقصه کفایت می کند. تکمیل جداول ارزیابی  ــته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت ش نیازی به ارائه مجدد مدارک نداش

الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

تنها یک راه باقی است

حسینی کیا:

ضعف مجلس دهم »البی کردن« با دولت است  

سالح مقاومت تنها راه 
آزادی فلسطین

صفحه 7

صفحه 6

12 بهمن آغاز دهه فجر انقالب اسالمی گرامی باد.


