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كنوانسيوني كه   تركمانچاي نيست
دولت روحاني  و سهم ايران از درياي خزر

حميد فروتن / ايسنا

بيش از صد كارمند و 
افراد صاحب سمت 
ممنوع الخروج شدند

محسني اژه اي خبر داد 

4

       حمالت تروريست ها
 به استان غزني افغانستان ادامه 

5دارد: ضربه طالبان به صلح

       برگزاري آزمون هوش براي 
ورودي مدارس تيزهوشان :

6 افتادن از چاله به چاه

روزنامه اعتماد در راستاي حمايت از توليد داخل وظيفه خود مي داند تا 
در تبليغ و ترويج كاالي ايراني توليد كنندگان را ياري كند. لذا براي درج 

آگهي كاالي ايراني تسهيالت ويژه اي را در نظر مي گيرد.

حمايت از توليد داخلي

تلفن:66429506

سياست

ادامه در صفحه 05

روحاني دركنوانسيون 
رژيم حقوقي درياي خزر:

مذاكرات براي 
تحديد حدود
 بايد ادامه يابد
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پهنه آبي كه ميان پنج كشور 
اي��ران، روس��يه، آذربايجان 
و تركمنس��تان واقع شده و 
در ط��ول تاريخ ب��ه نام هاي 
مختلف��ي مانن��د دري��اي 
مازندران، خزر، كاس��پين و 
قزوين ناميده ش��ده و حوزه 
تمدن��ي آريايي در اطراف آن ش��كل گرفته؛ گرچه 
به دليل وس��عت و بزرگي از عن��وان و واژه دريا براي 
ناميدن آن اس��تفاده مي ش��ود، ام��ا در واقع طبق 
معيارهاي حقوقي و تعاريف ارايه شده دركنوانسيون 
1982 حقوق درياها، يك درياچه بسته و محصور 
ميان پنج كش��ور ساحلي اس��ت، چرا كه برخالف 
ديگر درياها، مانند درياي مديترانه و درياي س��ياه 
يا درياي چين به آب ه��اي آزاد و اقيانوس راه ندارد 
و آبراه��ي بين المللي براي تردد آزاد و كش��تيراني 
ديگر كشورهاي غيرس��احلي محسوب نمي شود. 
شايد دش��واري و پيچيدگي تعيين رژيم حقوقي 
اين حوضه آبي محصور نيز از اينجا ناش��ي مي شود 
كه اين درياچه تابع قواعد كنوانسيون حقوق درياها 
نيس��ت و بايد رژيم حقوقي خاصي براي آن تمهيد 
و طراحي كرد. اين مهم س��رانجام پس از 25 سال 
تالش و ممارست و همكاري جمعي ميان 5 كشور 
س��احلي خزر و برگزاري ده ها نشست كارشناسي 
و اجالس س��ران و وزرا، تحقق يافت و كنوانسيون 
رژيم حقوقي درياي خزر كه كنوانس��يوني خاص و 
منحصربه فرد و با لحاظ شرايط و ويژگي هاي خاص 
اين حوضه آبي و همچنين درنظر گرفتن مالحظات 
كشورهاي ساحلي ازجمله جمهوري اسالمي ايران 
تهيه و تنظيم شده؛ به امضاي سران 5 كشور ايران، 
روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان رسيد.

بدين ترتي��ب با امضاي اين كنوانس��يون به عنوان 
سندپايه و باالدستي، سرانجام اين پهنه آبي از وضعيت 
حقوقي و نظامنامه مشخصي برخوردار شده و از اين 
پس مي توان انتظار تس��ريع در تعامالت، افزايش 
همكاري ها در حوزه هاي تعيين شده و البته امضاي 
موافقتنامه دو و چند جانبه ِتحديد حدود دريايي، به 
عنوان مهم ترين و اصلي ترين موارد اختالف ميان 
كشورهاي ساحلي را داشت.ش��ايان ذكر است كه 
كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي خزر صرفا به نقاط 
اشتراك و موارد همكاري مي پردازد و در كنوانسيون 
مذكور هيچ گونه توافقي بر سر سهم 5 كشور ساحلي 
از بستر، زير بستر و آب هاي درياي خزر به عمل نيامده 
اس��ت. در واقع هدف اين بود كه در كنوانسيون رژيم 
حقوقي درياي خزر با توافق بر سر كليات و اشتراكات، 
مبنايي براي حل و فصل اختالفات بر سر تحديد حدود 
دريايي و تسهيم منابع درياي خزر فراهم آيد. امري كه 
با امضاي اين كنوانسيون، اميد به تحقق آن افزايش 
مي يابد. با عنايت به مس��ير طوالني و دشوار پيموده 
شده تا امضاي اين سنِد زيربنايي و مفاد اساسي اين 
كنوانسيون كه بر زمينه هاي همكاري و همگرايي تاكيد 
دارد و به خصوص با توجه به تثبيت موقعيت انحصاري 
اين درياچه براي 5 كشور ساحلي و توافق اصولي اين 
كشورها مبني بر عدم حضور و عدم مداخله نيروهاي 
فرامنطقه اي در اين حوزه آبي راهبردي؛ اغراق نيست 
كه زين پس درياچه خزر را درياچه صلح و دوس��تي 
بناميم چرا كه شايد از معدود حوزه هاي آبي دنياست 
كه اوال كشورهاي ساحلي آن از موضع حقوقي برابر 
برخوردار بوده و هيچ كشوري داعيه برتري و سلطه بر 
اين پهنه آبي را ندارد، ثانيا با امضاي اين كنوانسيون، 
كشورهاي ساحلي بر تعامل و همكاري و همگرايي 
ميان خود، به جاي رقاب��ت و خصومت، تاكيد كرده 
و صحه گذاش��تند و ثالثا برخالف س��اير پهنه هاي 
آبي دنيا، از جمله خليج فارس، درياي عمان، درياي 
سرخ، مديترانه و درياي سياه؛ درياچه خزر تنها حوزه 
آبي اس��ت كه درآن خبري از حض��ور اخاللگرانه و 

مزاحمت هاي نيروهاي فرامنطقه اي نيست .

خزر؛ درياي صلح و دوستي
وزارت خارجه

بهرام   قاسمي

 مصيب�ت در گذش�ت پ�در بزرگ�وار همس�رتان
 مرحوم حاج علی عزيزی  را خدمت شما و خانواده 
محترمتان تسليت گفته، برای آن عزيز سفر کرده 
غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر 

جزيل آرزومنديم. 
الياس حضرتي- دكتر محبوب حضرتي- محمد عنايت شعار
 حجت طهماسبي- علي حضرتي- بهنام عزت نژاد- هادي طهماسبي
 كامه وزيري- محمدعلي بجنوردي-  ولي اهلل نادري
 حميدرضا تحصيلي- حجت االسالم صدري- حسن صفري
 رامتين باقري-  صياد-  صابر- مجيد فاتحين

جناب آقای
مهندس ساسان فرقدین

نوبت اول

» خالصه آگهي عرضه عمومی 
بنگاه، دارايي و جايگاه سوخت «
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 ســازمــان آگــهـي هــاي
 روزنــامه  اعتــمــاد

تلفن:66124025 ETEMAADONLINE.IR

خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي 

متفاوت

سوالي كه اين روزها بيش از گذشته و با توجه 
به نشست خزر در فضاي واقعي و مجازي مطرح 
مي شود آن است كه سهم ايران از درياي خزر 
چه مقدار اس��ت؟ واقعيت آن اس��ت كه سهم 
ايران از درياي خزر هنوز مشخص نيست زيرا 
خط مبدا و تحديد حدود مشخص نشده است 
بنابراين ادعاي افرادي كه معتقدند سهم ايران 
به 15 درصد كاهش پيدا كرده، از پايه بي اساس است زيرا در اجالس 
روز گذش��ته درباره دو موضوع خط مب��دا و تحديد حدود صحبتي 
صورت نگرفت و قراردادي امضا نشد. براساس كنوانسيون بين المللي 
حقوق درياها در س��ال 1982 درياي خزر به عنوان »دريا« معرفي 
نشده بلكه از آن به عنوان »درياچه« نام برده شده است. براي درياچه 
خزر، اجماع كش��ور هاي ساحلي مطرح است و اينكه كسي بخواهد 
بگويد سهم هر كشور چه ميزان است ازنظر حقوقي نيز اشكال دارد 
زيرا براي اين مهم ابتدا بايد بر اساس حقوقي و قانوني، محدوده هر 
كشوري مشخص شود و سپس بر اس��اس رويه هاي موجود و مورد 
اجماع كشور هاي ساحلي حدود هر كشور اندازه گيري شده و سهم 
هر كش��ور مشخص ش��ود. برخي مي گويند س��هم ايران از درياي 
خزر 50 درصد اس��ت؛ اين عزيزان در ابتدا بايد نقشه درياي خزر را 
مقابل خود قرار داده و اين نقش��ه را دو قسمت كنند، در اين صورت 

جمهوري آذربايجان و تركمنس��تان حق استفاده از 
آب را ندارند زيرا مرزش��ان در خشكي تمام مي شود، 

آيا اين تقسيم بندي درست است؟ مگر ما مي توانيم به آذربايجان و 
تركمنستان بگوييم حق استفاده از آب را نداريد؟ 

نقشه را نگاه كنيد
سرمقاله
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بهرام  امير احمديان

تحصي��الت در دوران جديد اهميت ويژه اي دارد و 
افرادي كه به عنوان دانش آموختگان رش��ته هاي 
مختلف، تحصيالت خود را به پايان مي رسانند، توقع 
دارند كه از جايگاه اجتماعي بهتري بهره مند باشند. 
در گذشته كه موقعيت هاي اجتماعي بيشتر از تعداد 
افراد تحصيل كرده بود، زماني كه افراد تحصيالتشان 
به پايان مي رسيد، در دانش��گاه ها به عنوان هيات 
علمي يا در سازمان ها و ادارات مختلف به صرف اينكه تحصيالت عاليه دارند، 
موقعيت هاي شغلي مختلف را احراز مي كردند. در حال حاضر هرچند اين 
فرصت ها ديگر به صورت قبل وجود ندارد، اما رقابت براي دس��ت يافتن به 
موقعيت هاي اجتماع��ي از طريق تحصيالت همچنان وجود دارد. يكي از 
مدل هايي كه مدعي است، مي تواند افراد را گزينش و آنها را آماده كند تا در 
موقعيت هاي اجتماعي مناسبي قرار گيرند، تحصيالت خاص يا متمايز كردن 
دانش آموزان با نام تيزهوشان و فراهم كردن شرايط تحصيل آنها در مدارس 
تيزهوشان است. اما واقعيت اين است كه در پس اين گزينش كردن، اتفاقات 
خوبي رخ نمي دهد. به اين دليل كه تنها هدف اين دانش آموزان در رسيدن به 
دانشگاه و بورسيه شدن در دانشگاه به عنوان فردي كه در رشته خاصي موفق 
شده، تعريف مي شود.از سويي با رفتن به اين مدارس دانش آموزان امكان رشد 
در ابعاد مختلف شخصي و اجتماعي را از دست مي دهند. مدرسه يك فضاي 
اجتماعي است كه دانش آموزان عالوه بر درس خواندن، روابط اجتماعي را 

در آن آموزش ببينند و كساني كه باهوش ترند به كساني كه 
هوش پايين تري دارند، كمك كنند براي پيشرفت، كساني 

كه توانمندي كمتري در ارتباط با ديگران دارند، كارهاي جمعي را تمرين 
كنند و شخصيت اجتماعي و فرهنگي شان شكل بگيرد. 

آسيب هاي تيزهوش ناميدن  بچه ها 
جامعه 
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علي سوند رومي

 بحث خصوصي سازي شركت هاي خودرويي در 
كشور بحث جديدي نيست، همان طور كه بحث 
خصوصي سازي در كشور جديد نيست و مسبوق به 
سابقه است. قطعا خصوصي سازي در قرن بيست 
و يكم يكي از اصول پذيرفته شده اقتصادي است 
كه كس��ي نمي تواند آن را رد كن��د، چراكه اصل 
بر خصوصي س��ازي ايجاد رقابت، افزايش توليد، 
بهره وري و سوددهي است .به اين جهت هيچ يك از اقتصاددانان و آگاهان 
اقتصادي نمي توانند در مورد موضوع خصوصي سازي موضع منفي داشته 
 باشند اما بايد ببينم در شرايط فعلي كشور و با توجه به آنچه در ماه هاي آينده 
پيش روي كشور قرار مي گيرد، مي توانيم اصل خصوصي سازي را براي 
بنگاه هاي اقتصادي بزرگ كشور پياده سازي كنيم يا خير؟ آنچه از ماه هاي 
آينده بخش خودرويي كشور متصور مي ش��ويم شرايط خاصي است 
كه موضوع خصوصي در اين صنعت را به حاشيه مي برد و حمايت هاي 
دولتي بر اين صنعت را ضروري مي كند، به اين جهت در شرايط كنوني 
طرح مجدد خصوصي س��ازي در صنعت خودروي كش��ور كمي دور از 
نگاه كارشناسي است. در حقيقت هم اكنون بدترين زمان براي اجراي 
خصوصي سازي شركت هاي بزرگ همچون خودروسازهاي دولتي است 
چراكه باتوجه به شرايطي كه بعد از تحريم هاي جديد روي داده است، 
پيش بيني آينده اقتصاد خودروي ايران در هاله اي از ابهام است و نمي توان 

پيش بيني دقيقي براي اين صنعت داشت. از سوي ديگر 
در هر خصوصي سازي بايد مبناي قيمت گذاري مشخصي 

وجود داشته باشد؛ موضوعي كه در حال حاضر براي بخش خودروي كشور 
قابل تصور نيست و...

 شرايط خصوصي سازي را نداريم 
اقتصاد
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امير حسن كاكايي

اين روزها محيط زيست ايران شاهد اتفاقاتي تلخ 
است. از ش��هادت محيط بانان گرفته تا شليك 
شكارچيان به گونه هاي ارزشمند حيات وحش، 
خشك ش��دن و آتش سوزي عرصه هاي تاالبي 
و ده ها اتفاق ديگر همگي نش��انه هايي هستند 
از آنچه ظرف چند دهه بر محيط زيس��ت ايران 
رفته اس��ت. به اعتقاد من اين اتفاقات طبيعي و 
بديهي اند و اگر با چنين حوادثي روبه رو نش��ويم بايد متعجب شويم. 
حال ناخوش محيط زيس��ت ايران ناشي از مدل توسعه نامتوازن طي 
چند دهه در كشور است. مدلي از توسعه كه در آن به موازين و اصول 
حاكم بر محيط زيس��ت بي توجهي شده اس��ت. همين بي توجهي و 
دست اندازي هاي مكرر به حريم محيط زيست موجب شده تا تعارض 
ميان انس��ان و بخش هاي مختلف محيط زيس��ت هم افزايش يابد. 
در مدل هاي توس��عه ما به جنگل ها دس��ت اندازي كرده ايم، به بهانه 
جاده سازي حريم هاي محيط زيست طبيعي را ناديده گرفته ايم، آب را 
از حوضه اي به حوضه ديگر منتقل كرده ايم بدون اينكه به تبعاتش توجه 
كنيم، در عرصه هاي طبيعي اجازه كشاورزي داده ايم، در مناطق مهم 
زيستي پااليشگاه ساخته ايم و ده ها تصميم غلط ديگر كه همگي يك 
نتيجه داشته اند؛ به هم زدن ساختار محيط زيست در ايران. به عبارت 
روش��ن ما با تجربه چند ده س��اله مدرن اخير به يك حوزه مديريتي 

پيچيده چند هزار ساله آسيب زده ايم. بدتر اينكه تصور 
كرده ايم با تجربه اندك مان مي توانيم از پس مشكالت 

بر بياييم و طبيعتا نتوانسته ايم. در اين شرايط خيلي طبيعي است كه 
محيط زيست ايران زخم خورده و آشفته حال باشد.

چهره زخمي محيط زيست 
محيط زيست
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اصغر محمدي فاضل 


