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سیاسی

 ۱۲و ۱۳سپتامبر ،تاریخ احتمالی سومین دیدار رهبران دو کره
یکمقامریاستجمهوریکرهجنوبیاعالمکردنشستبعدیمیانکیمجونگاونرهبرکره
شمالیومونجائهاینرئیسجمهورکرهجنوبیاحتماالدرتاریخ ۱۲و ۱۳سپتامبربرگزارمیشود.
یکخبرگزاریژاپنیبهنقلازمشاورویژهمونجائهاینرئیسجمهورکرهجنوبیگفت:بعید
استکهدیداررهبراندوکرهدرزمانیزودتراز ۹سپتامبراتفاقبیفتد.دراینتاریخپیونگیانگ
مناسبتملیموسومبه«روزبنیانگذاریجمهوری»راجشنمیگیرد/.ایسنا

سیاست خارجه

با عقبنشینی از موضعگیری درباره
تحریمها علیه ایران

العبادی:اشتباهحرفهایم
منتقلشد!

حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق در یک نشست
خبری هفتگی اعالم کرد که پایبندی عراق در
رابطه با مســئله جمهوری اسالمیایران تنها
مربوط به عدم معامله با دالر است و این کشور
به تمام تحریمهای آمریکا پایبند نخواهد بود.
وی افــزود :دولت عــراق اجــازه نخواهد داد
کــه از خاک این کشــور برای تجــاوز علیه
کشورهای همســایه استفاده شود.العبادی در
ادامه گفت :ایران همســایه ما خواهد ماند و
برای تحقق منافع ملتمان و زندگی در صلح
با همسایههایمان ،سیاست ما با همسایگان
سیاست باز خواهد بود.وی ادامه داد :ما نگفتیم
که به تحریمهای اقتصادی علیه ایران پایبند
هستیم ،اما برخی آن را نادرست نقل کردند ،ما
گفتیم که به مسئله دالر پایبند هستیم و خود
ایران نیز به این مسئله پایبند است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از المعلومه ،نخستوزیر
عراق گفت :برخیها به دنبال تخریب روابط
میان عراق و جمهوری اسالمیایران هستند
و بســیاری از ســخنانی که با تحریف نقل
شدند ،موجب خدشهدار شدن روابط شد .ما
روابط خوبی با همسایگان داریم ،اما از منافع
ملتمان دست بر نمیداریم و هیچگاه جزیی
از حملــه ظالمانه علیه یکی از کشــورهای
همسایه نخواهیم بود .ما در مسئله تحریمهای
ضد ایرانــی ،ایران را همراهــی میکنیم اما
مصلحت ملتمان اولویت است.العبادی گفت:
ما تصمیمیدر رابطه با تحریمهای ضد ایرانی
اتخاذ نکردیم و تنها وضعیت را غیرعادالنه و
ظالمانه توصیف کردیم ،این تنها یک دیدگاه
بــود نه یک تصمیــم ،زیرا ما ســختیهای
تحریمهای اقتصادی را چشیدهایم و مخالف
تحریــم ملتهــا هســتیم.حیدر العبادی،
نخستوزیر عراق پیش از این در واکنش به از
سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت
که ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم
اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این
تحریمها پایبند خواهد بود.

دیپلماسی

سفر نخستوزیر
منتخبپاکستان
به ایران و عربستان

عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان که
در انتخابات  25ژوئیه به پیروزی رسید ،پس
از مراســم تحلیف و تعیین کابینه خود به
ایران و عربستان سعودی سفر خواهد کرد.
به گــزارش ایســنا بــه نوشــته تایمز آو
اســامآباد ،عمران خان روز چهار اوت (ماه
جاری میالدی) به مهدی هنردوست سفیر
ایران در اسالمآباد گفت که پاکستان آماده
میانجیگری و ایفای نقشی سازنده و مثبت
میان تهران و ریاض است.وی پیشتر دعوت
حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای سفر
به تهران را پذیرفته و گفته بود این ســفر،
پس از تشکیل دولت و با هماهنگی وزیران
امورخارجه دو کشــور انجام خواهد شــد.
ملک ســلمان پادشاه عربستان نیز پیش از
ایــن در یک تماس تلفنی بــا عمران خان
پیروزی وی در انتخابات را تبریک گفت و
از وی برای ســفر به ریاض دعوت کرد که
بنابر گزارش رســانههای پاکستان از سوی
عمران خان مورد قبول واقع شد.

اصالح طلبان

جواد امام:

برخی دلواپسان داخلی و
دولت ایاالت متحده
دو روی یک سکه هستند

بین الملل

اردوغان خبر داد

ترکیهمحصوالتالکترونیکی
آمریکا را تحریم میکند

«رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه
از اقدامات تالفیجویانه متناسب با تحریمهای
آمریکا خبر داد.اردوغان طی ســخنرانی در
نشست اندیشکده «بنیاد تحقیقات سیاسی،
اقتصــادی و اجتماعــی ( » )SETAگفت:
«ما تولیدات و تجهیزات الکترونیکی آمریکا را
تحریم خواهیم کرد .اگر آنها آیفون دارند ،آن
طرف هم سامســونگ دارند .ما هم در داخل
ونوس و وســتل داریــم».وی در ابتدای این
نشست با اذعان به مشکالت اقتصادی فعلی
در ترکیه ،گفت که این مشــکالت اما منشأ
داخلی ندارد بلکه سناریوهای خارجی است
که علیه این کشور اجرا میشود« :شاهد آن
بودیم که به نــاگاه ارزش دالر در برابر لیر از
 4.8بــه  7واحد افزایش یافت .در روز قبل از
 15جوالی ( 2016وقوع کودتا) هر  2.4لیر،
یک دالر بود .بعد از یک سال همان تاریخ ،به
 4.8واحد افزایش یافت .این افزایش غیرعادی
اســت».رئیسجمهور ترکیه بــا رد هرگونه
احتمال وقوع جنگ نظامیعلیه این کشور،
توضیــح داد« :آنها از اقتصــاد به عنوان یک
اسلحه استفاده میکنند .لکن ما هزینهای را بر
کشورهایی که جنگ اقتصادی را علیه ترکیه
اجرا میکنند ،اعمال میکنیم .مردم ترکیه با
تمام وجود خود ،با چنگ و دندان از آزادی و
شرافت خود دفاع میکنند».
اردوغان با بیان اینکه اقتصاد ترکیه هماکنون
روان و بدون مشــکل فعالیت میکند ،گفت:
«طی  16ســال گذشته ،اقتصاد ما  3.5برابر
پیشرفت کرده است .عادی است که بعضیها
از این پیشرفت ناراحت باشند .مردم االن در
حال فروش دالرهای خود در بانک و تبدیل
آن به لیر ترکیه هستند».
وی ضمن اشــاره به ابعاد جهانی مشــکالت
اقتصادی ،افزود« :آمریکا کشــورهای زیادی
از جمله چین ،روســیه ،ایران ،کانادا و حتی
اتحادیه اروپــا را هدف جنگ اقتصادی خود
قرار داده است .اما عملیات عمیقتر و بزرگتری
علیه ترکیه در حال اجرا است».
به گزارش فارس ،رئیسجمهور ترکیه با تاکید
بر لزوم تداوم تولید و صادرات بیش از پیش،
تصریح کرد« :هر کاالیی کــه از خارج با ارز
خارجی میخریم ،از امــروز با کیفیت بهتر
در داخــل تولید خواهیم کرد و به خارجیها
خواهیم فروخــت .با همان عزمیکه در برابر
کودتاچیانی که سالح گرم ،تانک و جنگنده
داشتند ،ایستادیم ،امروز نیز در برابر دالر ،تورم،
نرخ ارز و مشکالت اقتصادی میایستیم».
دیدار جان بولتون با سفیر آنکارا

این درحالی است که روزگذشته کاخ سفید در
بیانیه ای از دیدار جان بولتون مشاور امنیت
ملی رئیس جمهور آمریکا با سفیر ترکیه در
واشــنگتن درباره موضوع کشیش بازداشت
شده آمریکایی در آنکارا خبر داد .کاخ سفید
در بیانیه خود گفته اســت که این دیدار به
درخواســت سرار کیلیچ ســفیر ترکیه روز
دوشنبه در محل کاخ سفید انجام شده است.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید میگوید که
در این دیدار درباره آندرو برانســون کشیش
آمریکایــی که توســط دولت ترکیــه اخیرا
بازداشت شده است و همچنین روابط دوجانبه
بحث و گفتگو شده است.

دولت

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

سیاستهایمبارزه
با جنگ روانی تصویب شد

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران

قوا ،سیاستهای کالن اطالع رسانی برای
مقابله با جنگ روانی و مسائل اقتصادی را
تصویب کرد .در این جلســه که با حضور
ســران قوا و به ریاســت حجت االســام
والمســلمین حســن روحانی برگزار شد،
اعضــا راهکارهای الزم بــرای تنویر افکار
عمومیو جلب مشــارکت مردم از طریق
اطالع رسانی برای مبارزه با هر نوع اختالل
در تنظیم بــازار و همچنین برخورد قاطع
و عادالنــه با هــر گونه فســاد در چرخه
فعالیتهــای اقتصادی را بررســی کردند.
در همیــن راســتا سیاســتهای کالن
اطالع رســانی بــا هدف مبــارزه با جنگ
روانی و التهاب آفرینی در جامعه نسبت به
مسائل اقتصادی با رویکرد آرامش بخشی
و ثبات به بازار تصویب شد.
همچنین پس از گزارش مسئوالن مربوط
بــه تنظیم بازار ،پیشــنهادهای الزم برای
جلوگیری از هرگونه کاهش عرضه کاالهای
مورد نیاز مردم و در نتیجه افزایش قیمت
کاالها و خدمات بررســی شــد.به گزارش
ایرنا ،بر این اساس ،مقرر شد دستورالعمل
ایجاد تــوازن صادراتی بــا اولویت تامین
نیازهای اساسی مردم و اقتصاد کشور تهیه
و از سوی رییس جمهوری به دستگاههای
ذیربط ابالغ شود.

وزارتامورخارجهآمریکاباادعایاینکهیکیازمخالفان
دولت بحرین در ایران حضور دارد ،وی را تروریســت
اعالم کرد.به گزارش ایسنا ،وزارت امورخارجه آمریکا
با صدور اطالعیهای قاســم عبداهلل علی احمد ،با نام
مستعار قاسم المومن را مطابق با یک فرمان اجرایی
صورت گرفته که تحریمهایی را بر اشخاص خارجی وضع میکند
که مرتکب اقدامات تروریستی شده یا تهدیدهای تروریستی عمده
محســوب شوند ،در فهرست تروریســتهای جهانی قرار داده و

آفتاب یزد -گروه سیاسی :پنجمین نشست 5
کشور ساحلی دریای خزر در سطح سران در کاخ
دوستی قزاقستان برگزار شد؛ نشستی پراز حاشیه
پر از حرف و حدیث و پر از اظهارات ضد و نقیض و
غیرشفاف .یکی میگوید« :سهم  ۵۰درصدی ایران
به 11درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری
در راه است؟»
و یکی میگوید« :اصال بحثی در باره رژیم حقوقی
دریای خزر صــورت نگرفته اســت ».و دیگری
میگوید «فاجعهای به نام دریافروشی شکل گرفته
اســت ».تاریخدانان و کارشناســان نیز هریک از
درصدهای ایران از سهم دریای خزر میگویند.
مثال علی خرم اســتاد حقوق بینالملل به ایسنا
میگوید« :این ســوال مطرح شده که آیا از نظر
حقوقــی کماکان این دریا از یک طرف بین ایران
 50درصد و بین شــوروی و کشورهای به وجود
آمده نیز  50درصد تقســیم میشود یا خیر؟ اما
براساس آن ریشه و سوابق تاریخی همه چیز بین
ایران و بین آن کشــورها  50درصد باید باشــد،
گرچه کشــورهای تازه متولد شده گفتند سهم
مســاوی نســبت به بقیه میخواهند در نتیجه
روسیه هم راضی به این است که به این کشورها
سهم مساوی دهد زیرا سهم ایران کم میشود .اگر
چنین باشد چیزی حدود  17درصد سهم هریک
میشود در حالی که قبل از فروپاشی شوروی سهم
ما  50درصد بود حاال  17درصد میشود ،بنابراین
بهترین حالت همان  50درصد که مبنای حقوقی
هم دارد و بدترین حالت هم  17درصد است».
از طرفی هم خســرو معتضد به تسنیم میگوید:
«در زمان رژیم ســابق هم دریا "نصف ــ نصف"
نبود .ما وقتی در جنگهای قفقاز شکست خوردیم
در همان عهدنامه گلســتان بادکوبه و لنکران را
از دست دادیم .در کتاب تاریخ سیاسی قاجاریه که
دکتر ابراهیم تیموری نوشته ،خواهشهای "میرزا
ابراهیم معتمدالدوله نشــاط" وزیــر امور خارجه
ایران را به ژنرال روســی آورده که میگوید "تو را
بــه خدا ،تعدادی از ایالتهایی را که از ما گرفتید
برگردانید" ،ژنرال روســی میگوید "جایی را که
سرباز روس میگیرد ،برنمیگرداند" .اینکه بگوییم
دولت ایران اکنون مرتکب خطا شده است ،ضمن
انتقادات زیادی که به سیاست خارجه دولت دارم
و سیاست خارجهاش را نمیپسندم چنین چیزی
نیست و واقعیات نشان میدهد در زمان محمدرضا
شاه پهلوی و در زمان رضاشاه ایران یک نوع "حفظ
وضع موجود" کرده بود».
مجید صابر رئیس دبیرخانــه دریای خزر اظهار
میکند« :در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
هیچ اتفاقی برای سهم ایران نیفتاده است» .
و جالب اینکه حمید بعیدی نژاد ســفیر ایران در
انگلیس گفته« :دولت جلوی تقســیم ناعادالنه
دریــای خــزر را در اجالس اخیر ســران گرفت!
برخی از جریانات خارجنشین میخواهند به دروغ
به مردم ما بگویند که دولت به علت فشار تحریم
و برای کســب حمایت روسیه از سهم حاکمیتی
ایران در دریای خزر کوتاه آمده است در حالی که
درست در همین شــرایط ایران در اجالس اخیر
جلوی تعیین سهم غیرعادالنه ایران از دریای خزر
را گرفت؛ این یعنی دروغ!»
تناقضها

ازاین مدل اعالم نظرهااز ســهم ایــران از خزر و
ســخنان متفاوت مقامات و کارشناسان پیرامون
نشست اخیر زیاد اســت اما از همه اینها بدتر ،
اظهــارات رجب صفراف در یک رســانه مغرض
فارسیزبان خارج از کشور است که با واکنشهای
متفاوتــی چه از ســوی مــردم و چه از ســوی
مسئوالن ایران مواجه شده است .کسی که عضو
هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان
نام گرفته و درایــن مصاحبه جنجالی میگوید:
«در سال  ، 1996در اولین نشست "رژیم حقوقی
دریای خزر" ،در حالیکه ما انتظار داشتیم ایران بر
پایهی دو قرارداد ( 1921مودت) و ( 1940تجارت
و بحرپیمایی) میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی ،بر مالکین قانونی
 50درصدی خود بر دریای مازندران اصرار ورزد؛
با پیشنهاد عجیب ایران روبرو شدیم .ایرانیها خود
پیشنهاد کردند که دریای خزر باید بطور مساوی
بین  5کشور حاشــیه دریای خزر تقسیم گردد.
عبــداهلل ناصری ،فعال سیاســی اصالحطلب
دربــاره اقدام اخیــر احمدینــژاد گفت :با
توجــه بــه اصالحــات زیربنایــی در حوزه
اقتصاد ،سیاســت ،بینالملل و مهمتر از همه
شفافسازی ،ســاختار مدیریتی و مناسبات
اقتصادی به دســتگاههای دولتــی که اتفاق
افتــاد و اگر بــاور کنیم کــه دوره اصالحات
نقطه عطفی در تاریخ مدیریت نظام جمهوری
اسالمیایران بوده است دقیقاً این نقطه عطف
با آمدن احمدینژاد به همریخت.

آمریکامدعیشد:مخالفبحرینی،مقیمایرانوتروریستاست

تحریم کرده است.بنابر اعالم وزارت امورخارجه آمریکا،
هدف از این اقدام محروم کردم المومن از منابع الزم
برای برنامهریزی و اجرای حمالت تروریستی است .از
جمله پیامدهای این اقدام این است که تمامیاموال و
داراییهای این فرد در حوزه قضایی آمریکا مسدود و
اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی بهطور کلی از ارتباط و انجام
معامالت با او منع میشوند.در اطالعیه وزارت امورخارجه آمریکا
ادعا شده است که المومن از رهبران گروه االشتر و مقیم ایران است.

همچنین در این اطالعیه آمده اســت :اقدام امروز وزارت خارجه،
عموم مردم در آمریکا و جامعه بینالمللی را آگاه میکند که قاسم
المومن مرتکب عملیات تروریستی شده یا خطر قابل توجه عملیات
تروریستی را متوجه دیگران میکند .قرار دادن نام گروهها و افراد
مظنون به ارتباط تروریســتی در فهرست ویژه وزارت امورخارجه
موجب افشــا و منزوی کردن آنها و محرومیت از دسترســی به
امکانات نظام مالی آمریکا و همچنین کمک به اقدامات قضایی سایر
نهادهای آمریکایی و دولتهای دیگر در مورد آنها خواهد شد.

دروغنگو

ادعای رجب صفراف روسی در مورد اینکه ایران
در مذاکرات سال  96میالدی به سهم 50درصدی
خــود از دریای خــزر تاکید نکردهاســت در
شــرایطی مطرح میشــود کــه او اصال جزو
مذاکرهکنندگان کشور روسیه نبوده است

هرمیداس باوند :
اخیرا موافقت نامه جدیدی صورت گرفته است که بر اساس آن 15مایل به عنوان دریای سرزمینی برای هریک
از کشورها پیش بینی شده و ماورای آن تا  10مایل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته شده و
ماورایآنمشاعاستکهبایدسهمیهبندیشود.اینموضوعتقریباباهمانمقرراتکنوانسیوندریاهاتعریف
شده است  .آن چه که در این ماجرا به ضرر ایران بوده تقسیم بستر و منابع زیر بستر نفت و گاز بوده که در اینجا
راجعبهآنتصمیمیگرفتهنشدهاست
باورمان نمیشــد که چنین پیشنهادی از سوی
خود ایران مطرح گردیده باشــد.از خوشحالی در
پوست خود نمیگنجیدیم؛ بخصوص مسئوالن
سه کشــور قزاقستان ،ترکمنستان و آذربایجان.
مگر میشود کشوری از حق عظیم خودش به این
راحتی بگذرد .این هدیه ای بود بس نا خواسته و
بس ارزشــمند برای این سه کشور .هدیه ای که
بخواب شب هم نمیدیدند!»
بیتردید این سخنان واکنشهای بسیار منفی در
ایران به خود میگیرد و بهرام قاسمیسخنگوی
وزارت خارجه دراینباره اظهار میدارد «:فردی به
نام «صفراف» هیچگاه عضو مذاکرهکننده روسیه
درخصوص خزر نبوده و ادعاهای او بیاســاس و
غیر قابل اعتنا است.بررسی سوابق نشان میدهد
که ایشــان هیچگاه فردی مذاکرهکننده از جانب
هیات مذاکرهکننده روســیه با هیــات ایرانی در
مذاکرات خزر نبوده است».
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داوود هرمیداس باوند استاد حقوق بین الملل با بیان
اینکه دو معاهده  1921مربوط به آزادی کشتیرانی
است که دو دولت شــوروی و ایران دارای حقوق
مساوی و مشترک در آن بودند و معاهده 1940
پیرامون ماهیگیری و تجارت است ،به آفتاب یزد
میگوید« :در آن جا پیش بینی 10مايل به عنوان
منطقه انحصاري برای هر یک از دو طرف و ماورای
آن مشترک برای بهره برداری شده بود» .
وقتی از وی میپرسیم که آیا این موضوع ،تصدیق
ســهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر است،
اظهار مــیدارد« :وقتی دوطرف از دریای خزر در
تمام صور آن دارای سهم و حقوق مساوی باشند
مشاع است و هرگونه اقدامیدر آن باید با تصمیم
مشــترک صورت گیرد .بنابراین نه میتوان کل
ماهیت سهم  50درصد ایران را زیر سوال برد و نه
مشاع بودن سهم را به طور کامل با سهم  50درصد
ایران از خزر یکی دانست».
باوند با اشاره به فروپاشی شوروی میگوید« :سه
کشور دیگر به جز روسیه از این پس در ماجرا وارد
میشوند  .دولت قزاقستان مدعی شد درياي خزر
از طريق رودخانههاي ولگا و دن به درياي ســياه

و بالتيك مرتبط شده است بنابراین خصوصيت
دريــاي آزاد را دارد و بايد مقررات درياهاي آزاد را
به آن تسري داد .یعنی باید مقررات کنوانسیون
حقوق دریاها -کنوانســیون  -1982اجرا شــود
یعنی  12مایل دریای سرزمینی باشد  24،مایل
منطقه مجاور و  200مایل منطقه نظامیاقتصادی
و فالت قاره و ...جمهوری آذربایجان تاکیدداشت
که باید تقســیم کامل بین کشورها شود و حتی
در قانون اساســی خود نیز این موضوع را تصریح
کرده است  .جمهوری ترکمنستان بعد از مدتی
پیشــنهاد کرد که  45مایل انحصار هر کشور و
مازاد آن مشترک باشد و یک نهاد منطقه ای نیز
برای بهره برداری و کنترل براین موضوع نظارت
کند  .ایران و روسیه اما نظرشان به استمرار مشاع
بود  » .باوند اضافه میکند« :به همین دلیل روسیه
وقتی آذر بایجان باشرکتهای نفت خارجی قرار
دادی در منطقه بســتر دریای خزر منعقد کرده
بــود ،آن را غیر قانونی اعالم کرد و یک ســندی
هم در ســازمان ملل علیه این کار تنظیم کرد .
در عین حال شرکتهای روسی یعنی لوک اویل
و گاز پروم در این کنسرسیومها به طور مشترک
حضور داشــتند یعنی ضمن غیــر قانونی اعالم
شــدن کار جمهوری آذربایجان از سوی روسیه ،
شرکتهای روسی نیز در این اقدامات مشارکت
داشتند و یک دوگانگی وجود داشت».
توضیح درباره یک ادعا

باوند درباره ادعای صفراف پیرامون سال 1996که
میگوید ایران در عین داشتن سهم  50درصدی
خواهان تقسیم مساوی دریا و سهم  20درصدی
میشود ،میگوید« :در سال  1998روسیه قرار داد
دوجانبه ای با قزاقســتان ناظر به تقســیم بستر
منطقه شــمالی دریای خزر و منابع زیر بستر آن
منعقد کرد و سپس به موازات آن قرار داد مشابهی
نیز با جمهوری آذربایجان منعقد کرد بعد از تقسیم
بستر و منابع زیرزمینی،سهم بستر ایران  12درصد
شــد  .ایران به این موضوع اعتــراض کرد که اوال
قراردادهای دوجانبه غیرقانونی است و در دریاچهها
رویه آن اســت که کلیه تصمیمات ،مشــترک
گرفته شــود .در قبال این رویداد ،ایران در زمان

عبداللهناصری:

حرفهای اخیر احمدینژاد یک کار تبلیغاتی است

ناصــری در ادامــه افــزود :دوره  ۸ســاله
احمدینــژاد یکی از خــاص ترین دورههای
تاریــخ مدیریــت در ایران اســت و این را با
قاطعیــت میتــوان گفت .امــروزه مبارزه با
فســاد به یکــی از مطالبات مــردم و جامعه
مدنی تبدیلشــده اســت در همین راســتا

برخی در حوزه اجرایی و یا نهادهای دیگری
به خاطــر هماهنگی و جلــب رضایت مردم
دســت به اقداماتی از همین نوع میزنند اما
هرچه جلوتــر میروند این بدعملیهای دوره
احمدینژاد بیشــتر نمایان میشود ،بنابراین
بایــد به او حق داد از اینجهت که خودش را

خاتمیپیشنهاد کرد که برای هر کشور  20درصد
در نظرگرفته شــود که با استقبال روسیه و سه
کشور دیگر روبه رو نشد و بعد از آن ،ایران تصریح
کرد که اجازه نخواهــد داد در  20درصد آبهای
مجاور ایران فعالیتی از سوی دیگران صورت بگیرد
و کشــتی بریتیش پترلیوم که مشــغول کاوش
در منطقه بود ،آنجــا را ترک کرد .بنابراین ،ایران
در  20درصــد دریای خــزر موقعیت خودش را
تثبیت کــرد از جمله حوزه البرز که منطقه نفت
خیزی اســت  .بنابراین مذاکراتی بیــن ایران و
آذربایجان  ،ایران و ترکمنســتان شکل گرفت و
ادامه داشــت و تا امروز به نتیجه قطعی منتهی
نشده است» .
هرمیداس باوند اظهار کرد « :اخیرا موافقت نامه
جدیدی صورت گرفته اســت که بر اســاس آن
 15مایل به عنوان دریای سرزمینی برای هریک
از کشــورها پیش بینی شــده و مــاورای آن تا
 10مایل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری
در نظر گرفته شــده و ماورای آن مشاع است که
باید سهمیه بندی شود  .این موضوع تقریبا با همان
مقررات کنوانســیون دریاها تعریف شده است .
آن چه که در این ماجرا به ضرر ایران بوده تقسیم
بســتر و منابع زیر بســتر نفت و گاز بوده که در
اینجا راجع به آن تصمیمیگرفته نشده است اما
اشاره شده که این موضوع در آینده مورد بررسی
قرار بگیرد .بنابراین اگر بحث بســتر و منابع آن
و چگونگی بهره برداری از آن با انصاف پیش بینی
میشد ،ایران هم در آن مشکلی نداشت ولی فعال
در این کنوانسیون این موضوع مسکوت است و به
مذاکرات آینده موکول شده است».
وی ادامه داد « :حقیقت این اســت که صحبت
درباره رژیم حقوق کنوانســیونها شــده است
اما تصمیم قطعــی پیرامون آن گرفته نشــده،
به هر حال پیشتر بر اساس قراردادهای دوجانبه
اقداماتــی صورت گرفت که به ضــرر ایران بود از
سویی در طرف مقابل چهار کشور باهم قرارگرفتند
اما ایران تنهاســت  .اگر درباره تقســیم بسترو
استفاده مشــترک از منابع آن تصمیم منصفانه
گرفته میشد مشکلی وجود نداشت اما متاسفانه
چنین چیزی مسکوت است» .
مبرا و فرافکنی کند.
بــه گــزارش ایلنــا ،ایــن فعــال سیاســی
اصالحطلب افزود :هر از گاهی شــاهد اقدامات
اینچنینــی از ســوی ایشــان هســتیم که
درواقع به نظر میرســد با این کارها بیشــتر
میخواهد ذهنها را از عامل این مسائل فساد
ساختاری دور کند و این سخنرانی آخر او هم
یک کار تبلیغاتی است و در راستای فرافکنی
و دور کــردن ذهــن جامعه از مفاســد دوره
خودش است.

توئیت بازی سیاسی

ایلنا -جواد امام فعال سیاسی اصالح طلب
با تاکید بر صحبتهــای علی مطهری که
دلواپســان را مسبب بخشــی از مشکالت
کنونی کشور دانسته بود ،گفت :عدهای در
کشــور هستند که از ابتدا نظرشان با دولت
همراه نبود و تقابل داشتند .اینها در مقطعی
با نام دلواپس با دستاوردهای دولت به تقابل
پرداختند و حتی برایشان مهم نبود که این
مخالفــت نه تنها هزینه به دولت که هزینه
به نظام وارد خواهد کرد .برخی دلواپســان
امروز هم بــه دولت انتقاد میکنند و خود را
مســبب وضع موجود نمیدانند .این عده با
دولت ایاالت متحده دو روی یک سکه هستند.
مدیرعامل بنیاد باران همچنین در پاســخ
بــه این ســوال که آیــا از تــاش معاون
اول رییسجمهــور بــرای ترمیــم رابطه
اصالحطلبــان و حاکمیت مطلع هســتید،
گفت :اطالع ما هم در حد شــنیدهها است.
البته آقای جهانگیری همواره دنبال تزریق
امید به جامعه هســتند و فکر میکنم این
صحبت هم بیشتر بازتاب درخواست جامعه
و نیاز کشــور بــوده کــه در مقطع کنونی
بیش از پیش نیازمند انســجام ملی برای
مقابله با تهدیدات خارجی است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.
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