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شمارش معکوس برای پرداخت سود سهام عدالت
ارزش سهام عدالت واگذار شده طی  10سال گذشته  2برابر شد

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای اسالمی:

ً
قطعا آزاد خواهد شد
فلسطین

ادعای پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی نشانه عجز است  /انگیزه اختالف با دولت های مسلمان نداریم ،اما مقابل عوامل امریکا می ایستیم
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علیشمخانی:

روحانی در تماس تلفنی رجب طیب اردوغان:

قدس ,بخش الینفک فلسطین است

قمار خطرناک ترامپ

اول دفتر

ستیز ترامپ با افکار عمومی جهان

رهبران اروپا و جهان اسالم از تصمیم امریکا برای انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیتالمقدس خشمگین شدند

وزیرتعاون،کارورفاهدرنشستباسازمانهایمردمنهادمعلوالن:

الیحه حمایت از معلوالن
هفته آینده به مجلس میرود

عقالنیت و اعتدال در جنبش دانشجویی

ایجــاد فضای باز سیاســی در دانشــگاهها ،یکــی از وعدههای
اصلــی آقــای روحانــی در رقابتهــای انتخاباتــی بــود که در
 5ســال گذشته ،ســرلوحه مدیران و رؤسای دانشــگاهها قرار
گرفته است .نتایج مقایسه میان فضای دانشگاهی در دولت
«تدبیــر و امیــد» و قبل از آن ،معیار و نشــانه خوبــی از میزان
تحقق وعدههای رئیس جمهوری در حوزه یادشده است .در
سید احمد معتمدی
اینسالهارؤسایدانشگاههادردولتجدیدمتعهدومکلف
رئیس
امیرکبیردانشگاه صنعتی شدهاند عالوه بر اهتمام وافر بر آموزش دانشجویان و توسعه
فضای پژوهشی و فناورانه ،بستر فعالیت سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی دانشجویان را فراهم کنند .مدیران ارشد وزارت علوم و رؤسای دانشگاهها،
همواره تأکید داشتهاند هدف از آموزش عالی ،تربیت دانشجوی تک بعدی برای کار
در محیط آزمایشگاهی نیست؛ بلکه هدف ،تربیت نیرویی است که بتواند با بخشها و
قشرهای مختلف جامعه کار کند .این مهم ،از یک سو نیازمند فعال شدن دانشجویان
در برنامههای فوق برنامه اعم از سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی اســت و از ســوی دیگر
نیازمند ســعه صدر و همدلی پدرانه رؤســای دانشگاه و همچنین همراهی نهادهای
مرتبطبادانشگاهها .درراستایتحققاینسیاستها،تنهادریکسالگذشته،دانشگاه
صنعتی امیرکبیر قریب  500برنامه در دســتور کار خود داشــته اســت که اگر فعالیت
دانشگاههای سراسر کشور احصا شود ،رقم قابل توجهی خواهد شد .در دولت «تدبیر
و امید» عالوه بر ســهلگیری در اعطای مجوز به تشــکلهای دانشجویی ،تالش شد تا
دانشجویانباگرایشهایفکریوسیاسیمختلفومتفاوت،محملیبرایبیانوارائه
دیدگاههای خود داشته باشند .تالشی که نتیجهاش را در هفته منتهی به روز دانشجو
نشــان داد و طــی آن صاحبــان افکار و گرایشهای مختلف سیاســی در دانشــگاههای
کشــور به طرح دیدگاههای خود پرداختند .در این میان ،نمیتــوان از نقش ارگانهای
دیگر غافل بود؛ چه در حوزه فعالیت دانشجویی ،دولت به تنهایی تصمیمگیر نیست؛
اما توانست با تفاهم و تعامل با ارگانهای دیگر یکی از کم حاشیهترین و پرشورترین
بزرگداشتهای روز دانشجو را برگزار کند .سیاستهای جدید در حوزه دانشگاه نشان
داد میتوانیم هم دانشجوی فعال داشته باشیم و هم خطوط قرمز را حفظ کنیم .این
سیاســتها ،برخالف رویهای بود که در گذشــته در مقاطعی اعمال و منجر به نتایج و
عکسالعملهاییشدکهنهبهنفعکشورمانبودونهزیبندهآن.
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پایان حسرت قهرمانی
در مسابقات جهانی وزنه برداری

رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری در پیام های جداگانه
این قهرمانی را تبریک گفتند

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس:

تصمیم ترامپ آغازگر تغییرات هولناک منطقه است

مبلغ آبونمان از قبوض گاز مصرفی
حذف نمیشود

یادداشت

اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس ،درباره تصمیم ترامپ مبنی بر
اعالم رســمی بیتالمقدس به عنوان پایتخت رژیم اشــغالگر گفت« :تصمیم دونالد
ترامپ برای به رســمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل آغازی برای زمان
تحوالت هولناک در سطح منطقه به معنای اعالم رسمی پایان روند سازش است».
او در ادامــه با اشــاره به اهمیت بیتالمقدس برای مســلمانان جهان افزود« :مســأله
قدس مسأله مردم فلسطین و امت اسالمی است و ما بر این باوریم که این کار ترامپ
قماری حسابنشــده و ماجراجویی بدون حد و مرز اســت ».هنیه گفت« :ما با محمود
عباس ،رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین توافق کردیم که آحاد مردم فلسطین
در اعتــراض به این تصمیم قریبالوقــوع به خیابانها بیایند .دولتی که دونالد ترامپ
نماینــده آن اســت ،دولتــی ماجراجــو اســت و تمامی امتهای اســامی ایــن دولت را
غافلگیر خواهند کرد ».او در پایان تصریح کرد« :با وجود اینکه امت عربی و اسالمی از
نزاعهای داخلی رنج میبرد ،اما من به آنها اعتماد بسیاری دارم».

سرلشکر صفوی :سعودی یکی از ریشههای ناامنی در منطقه است

دســتیار ارشــد فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه ایران ،ســوریه و عراق را به آرامش و
امنیترساند،گفت:کشورهاییمانندسعودیکهنوکرامریکاهستند،بهیکیازریشههای
ناامنی در این منطقه تبدیل شــدهاند .به گزارش فارس ،ســردار ســید یحیی صفوی در
نشستهایتخصصیکهبههمتمجتمعمذهبیفرهنگیائمهاطهار(ع)برگزارشد،
اظهار داشــت :کشورهایی مانند سعودی که نوکر امریکا هســتند و در انواع ناامنی از اول
انقالبتاکنوندستداشتهاند.یکیازریشههایناامنیبهغیرازامریکاوصهیونیستها،
نوکران امریکا در این منطقه و به طور خاص سعودیها هستند .وی با اشاره به بحران
یمن اظهار داشت :پیشبینی میکنیم که یمنیها هم بر سعودیها و اماراتیها غلبه
خواهند کرد و انشاءاهلل پیروزیهای بزرگی همچون پیروزی در عراق و سوریه به دست
مســتضعفین یمنی حاصل خواهد شد .دســتیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری با
اشاره به رسالت جهانی رسانههای داخلی در زمان حاضر گفت :امیدوار هستیم در این
شرایطی که قدرت نفوذ سیاسی و فرهنگی و راهبردی ایران و وزن برتر ژئوپلیتیکی ایران
در منطقه افزایش پیدا میکند رسانههای ما بتوانند به تمام جهان این پیام را که «ایران
بهدنبالامنیتنهتنهادرمنطقهغربآسیابلکهبرایجهاناست»،منتشرکنند.

برش
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مدیرعامل شرکت ملی گاز در تشریح حکم دیوان عدالت اداری:
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ایرنا

از یکی دو روز پیش آقای ترامپ اعالم کرده بود میخواهد به
وعدهای که در جریان مبارزات انتخاباتیاش داده بود عمل
کند و ضمن اینکه بیتالمقدس را به عنوان پایتخت دولت
متجاوز اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت ،سفارت امریکا
را نیز از تلآویو به آن شهر منتقل خواهد کرد .اعالم رسمی
موضوع نیز به روز چهارشنبه ،به وقت واشنگتن ،موکول شد.
فریدون مجلسی
آن وعــده هنگام مبارزات انتخاباتــی برای جلب کمکهای
دیپلماتپیشین
بیدریــغ البیهای ثروتمند یهودی بود ،اما رئیسجمهوری
که در آن سخنرانی نامتعارف در مجمع عمومی ملل متحد
تنهــا معیــار تصمیمگیری خود را منافع امریکا دانســته بــود ،در اعالم تصمیم خود
درباره به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل ،دستکم باید رعایت
منافع ملی کشــورش را میکرد .اکنون  100ســال از صدور اعالمیه بالفور وزیر خارجه
انگلیس درباره تســهیل مهاجرت یهودیان به فلســطین و  70سال از تشکیل رژیمی
به نام اسرائیل در سال  1947در آن سرزمینها میگذرد .کشوری که کشورهای عربی
و اســامی مشروعیت و قانونی بودن تشــکیل آن را به رسمیت نشناختند و منجر به
نخستین جنگ اعراب و اسرائیل در سال  1948شد .اسرائیل با بهرهمندی از حمایت
کشورهای غربی این جنگ را با گسترشی در مرزهای پیشین با آتش بسی در مرزهای
جدید در سال  1948به پایان رساند.
در ســال  1956کــه عبدالناصر کانال ســوئز را ملی اعالم کــرد و مورد حمله انگلیس و
فرانســه قــرار گرفت ،رژیــم تلآویو فرصتطلبانه آتشبــس را نقض کرد و بــا آزمندی و
توســعه طلبی به همســایگان عرب حمله کرد و کل شــبه جزیره ســینا و نوار غزه و ساحل
غربی رود اردن و بلندیهای جوالن در سوریه را به اشغال خود درآورد .تالفیجویی اعراب
موجب مقاومتی خونین و جنگهای  1967و  1973و ورود نیروهای مصری به شبه جزیره
سینا شد .خستگی و خسارات مصر و اردن آنها را به امضای قرارداد صلح جداگانه در برابر
اســترداد اراضی اشغالی واداشت و مقرر شــد دولت فلسطین در سرزمینهای غرب رود
اردن و نوار غزه تشــکیل شــود .رژیم اســرائیل حتی این توافق را هم نپذیرفت و اعالم کرد
که شــهر بیت المقدس و بلندیهای جوالن را به خاک خود ملحق و پایتخت خود را نیز
کل بیتالمقــدس اعالم میکند .این ادعا هرگــز مورد تأیید جامعه جهانی قرار نگرفت.
قطعنامه  242شورای امنیت ،اسرائیل را ملزم به خروج از غزه و ساحل رود اردن و شرق
بیتالمقــدس میکنــد .قطعنامه اخیــر در ســال  2016نیز اســرائیل را از خانهســازی در
سرزمینهای اشغالی بعد از جنگ  1967باز میدارد و موجبات تشکیل دولت فلسطین را
بهپایتختیقدستشویقمیکند.درشرایطیکهشایدخستگیوخساراتبرخیکشورهای
عربی و اسالمی مانند مصر و اردن و ترکیه و اخیراً قطر و عربستان موجب برقراری روابط
سیاســی رســمی یا غیر رسمی میان آنها شــده اســت ،اما اعالم غیر منتظره ترامپ حتی
برای آن گروه کشورها نیز شگفت انگیز بوده است .تقریباً همه کشورهای عربی و اسالمی
بــه این اقدام امریکا اعتراض شــدید کردهاند .جالب اســت ببینیم واکنش عربســتان چه
خواهد بود .متحدین غربی امریکا نیز ،نه اگر به خاطر دفاع از حقوق فلسطینیان ،به خاطر
مصلحتاندیشی خودشان و محفوظ داشتن روابط آینده با کشورهای عربی و همچنین به
رعایت عالئق میلیونهای شهروند عرب تبار خودشان این اقدام نابخردانه و تحریکآمیز
ترامپ را محکوم کردهاند .خصوصاً آنکه وضعیت خاص قدس حتی فراتر از رنگ عربی
و امری مرتبط با کل جهان اسالم است.
ترامــپ قبــاً هم در اجــرای وعــده دیگــر دوران انتخاباتش صــدور روادیــد برای
شهروندان شش کشور اسالمی را ممنوع کرد و یکی دو روز قبل دیوان کشور دستچین
شــده و دست راستی امریکا در رأیی سیاســی منع صدور روادید توریستی برای شش
کشــور اغلب اســامی را تأیید کرد ،که اقدامی بیشتر ضد ایرانی است ،زیرا کدام تبعه
ســومالی ،یا کره شــمالی قصد یا تــوان دیدار از امریــکا را دارد ،در حالــی که در امریکا
میلیونهــا ایرانیتبــار زندگــی میکنند کــه خویشــاوندان ایرانــی دارنــد .در واقع این
تصمیم غیر انســانی ترامپ نیز موجب محروم کردن بخشــی از اتباع کشور خودش
از بدیهیترین حقوق بشری آنان ،یعنی دیدار با والدین و نزدیکانشان است .رفتارها
و تصمیمات و ســخنان عوامانه و غیر منطقی حتی جنونآمیز ترامپ از روز نخست
شــگفتی و انتقــاد روزنامهنــگاران و عقالی آن کشــور را برانگیخته و مایه شرمســاری
امریکاییان اندیشمند بوده است .شاید آقای ترامپ در اعالم این تصمیمها فراموش
کرده است قرص خودش را بخورد!

یادداشت
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علیرضا رمضانی  /ایلنا

نشاط سیاسی در روزهای بهاری دانشگاه
فعاالن سیاسی از طیف های مختلف در آستانه  16آذر میهمان دانشگاه های کشور بودند
نمایندگان تشکل های دانشجویی در گفت وگو با «ایران» از ضرورت استقالل دانشگاه ها گفتند
وزیر کشور :سالی  500مراسم دانشجویی در دولت تدبیر و امید برپا شده است

مسئولیتناامنیبرعهدهرژیمصهیونیستیوامریکااست

ظریف:

قدس همیشه عربی  -اسالمی خواهد ماند
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افق روشن مذاکرات تعیین رژیم دریای خزر

جدیدتریــن مذاکرات تعیین رژیم حقوقــی دریای خزر در
حالی در مســکو برگزار شــد که پنج کشــور ســاحلی درباره
حدود  90درصد متن کنوانسیون به تفاهم رسیدهاند .ذات
اینرژیمحقوقیبرمبنایتعیینقانونمندیمیانکشورها
بــرای بهرهگیــری از ســطح آب و بســتر دریاســت .در ایــن
چارچوب قانونمندی ،ماهیگیری ،دریانوردی و کشتیرانی،
ابراهیم رحیمپور
تأمیــن امنیــت ،حفــظ محیــط زیســت و همکاریهــای
معاون آسیا و اقیانوسیه
اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد .برخی از این موضوعات
وزارت امور خارجه
در چارچــوب کنوانســیون رژیــم حقوقی دریــای خزر طرح
میشود و شماری هم در قالب موافقتنامههای چند جانبه جای میگیرد که تاکنون
هشــت موافقتنامــه بــه امضا رســیده و  12موافقتنامــه دیگر هم در دســت مذاکره
اســت که قرار اســت به امضای کشورها برســد .یکی از موضوعات بسیار مهم برای
جمهوری اســامی ایران مســأله تأمین امنیت دریای خزر اســت .مقایســه فضای
حاکم بر این دریا با فضای حاکم بر آبهای خلیج فارس نشان میدهد که بسترهای
الزم بــرای ایجــاد و حفظ امنیت دریای خزر تا چه اندازه مهیاســت .در دریای خزر
نــه تنهــا هیچ برخــورد نظامی وعبــور و مرور نیروهــای خارجی از جملــه نیروهای
امریکایــی و انگلیســی وجود ندارد که همه کشــورهای ســاحلی در این نکته توافق
دارند و موافقتنامه آن را هم به امضا رساندهاند که چنین فضایی باید حفظ شود و
هیچ نیروی نظامی خارجی امکان حضور در آبهای این دریا را پیدا نکند .همچنین
جمهوری اسالمی ایران از بیشترین جمعیت ساحلی برخوردار است از این منظر
پیرو موضوع امنیت وحفظ محیط زیست ،بهرهبرداری از منابع ماهیگیری و منابع
بستر دریا هم بسیار حائز اهمیت است.
تفاهمات صورت گرفته برای نهایی کردن کنوانســیون حقوقــی دریای خزر ،در
حالی صورت گرفته است که اینک پنج موضوع باقی مانده است؛
 -1مسأله عبور خط لوله گاز از بستر دریا مطرح است .جمهوری اسالمی ایران
با تبادل امتیاز با کشــورهای ساحلی مخالفتی ندارد اما آنچه برایش حائز اهمیت
است ،حساسیتهای زیست محیطی است .برای رفع این نگرانی ،تالش میشود
چارچوبی تعیین شــود تا به اســتانداردهای محیط زیست منطقه خدشــهای وارد
نشود .مذاکراتی که درباره این موضوع صورت گرفته ثمربخش بوده است.
 -2موضــوع تأمین امنیت و صلح و ثبات در دریا وجه مشــترک خواســتههای
کشــورهای ساحلی اســت .این در حالی است که همه این کشــورها از جمله ایران،
خود دارای ناوچه ها و شناورهایی هستند که در دریا رفت و آمد میکنند .باید برای
این ترددها در بخش مشاع دریا قانونمندی به وجود آید .از جمله اینکه مجوزهای
الزم در مواقع ضروری برای پیگیری حوادث غیر مترقبه و همچنین کمک به مبارزه
با قاچاق و انجام مانور صادر شود.
 -3موضوع ترانزیت هم از جمله مزیت هایی است که جمهوری اسالمی ایران از
آن بهرهمند است .در محیط پیرامونی کشورمان ،هشت کشور محاط در خشکی وجود
دارد .دسترسی ایران به آبهای جنوبی ،مزیت مهمی است که میتواند پایه مذاکرات
برد – برد برای ایران باشــد .چنانکه در خالل مذاکرات دریای خزر تفاهم شــده است
چهار کشور ساحلی بتوانند از طریق ایران به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی پیدا
کنند و متقابالً ایران هم از مسیر ولگا به آب های شمال اروپا دسترسی یابد.
 -4کشــورهای مذاکــره کننــده از جمله ایران و روســیه تــاش میکنند از طریق
موافقتنامه  2140این موضوع را تفهیم کنند که در صورت نهایی شدن کنوانسیون،
متن آن ،ضابط و چارچوبی برای همکاریهای پنج کشور باشد و سایر موافقتنامهها
حذف گردد.
 -5موضوع دیگر باقی مانده ،تعیین خط مبدأ اســت .جغرافیای ایران تعیین
آب های داخلی را تا حدود زیادی با دشــواری رو به رو کرده است.کشــورهای دیگر
در خالل مذاکراتی که صورت گرفته این استثنا را پذیرفتهاند که محدوده آب های
داخلی ایران خارج از استانداردهای موجود بینالمللی باشد.
در مجموع ایران و کشورهای ساحلی در مسیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
به تفاهمات پیشرفته و عمدهای دست یافتهاند .از مهم ترین مسائل باقی مانده،
موضوع تحدید حدود بســتر و زیربســتر است که تعیین تکلیف آن بر مبنای اصل
عدالت و انصاف در حال پیگیری است.

