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نقلقولخبر گفتوگو

مانيفست »نواصولگرايي« در دو سرفصل »مردم باوري« 
و »رجوع به مباني انقالب« توس��ط كميته سياس��ي 
جمعيت پيش��رفت و عدالت ايران اس��المي تدوين و 
براي تصويب نهايي به ش��وراي مركزي اين جمعيت 
ارس��ال شده اس��ت. به گزارش مهر، در متن اوليه اين 
مانيفست كه سه هفته پيش در كميته سياسي تدوين 
شده، نس��بت جريان اصولگرايي با عدالت، نهادهاي 
حاكميتي، سبك زندگي جديد مردم به خصوص طبقه 
متوسط شهري، جوانان و پيشكسوتان و همچنين لزوم 
مردمي كردن امور اقتصادي، سياسي و فرهنگي طرح 
شده است. محمدصالح مفتاح، عضو شوراي مركزي 
جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسالمي ضمن تاييد 
اين خبر، بيان كرد: ما نمي خواهيم جريان سوم باشيم 
بلكه مي خواهيم بر مبناي اصولگرايي، بناي جديدي 

ايجاد كنيم.

لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس جمهور با اشاره به 
اقدامات امريكا عليه ايران گفت: در واكنش به اقدامات 
امريكايي ها، ايران در دادگاه دادگس��تري بين المللي 
پرونده هايي را در ش��كايت از اقدامات دولت امريكا به 
جريان انداخته است. وي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران، بيان كرد: دولت 
تمام تالش خود را كرده كه اين تحريم ها بر زندگي مردم 
اثر نگذارد. با تشكيل س��تادها، كارگروه ها و رايزني ها 
دولت سعي كرده تا فشار تحريم ها را كمتر كند و من 
فكر مي كنم همين بسته ارزي كه هفته گذشته اعالم و 

اجرايي شد، كارگشا خواهد بود.

حسين رضازاده، نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس در خصوص اتمام زمان مس��كوت ماندن 2  ماهه 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين 
مالي تروريس��م و روند رسيدگي به اين امر در قوه مقننه، 
گفت: بايد يادآور شد بررسي اليحه CFT در كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس به پايان رسيده و نمايندگان مردم 
در صحن علني اقدام به مسكوت گذاشتن اليحه در مدت 
مش��خص كردند. اين نماينده مجلس دهم در گفت و گو 
با خان��ه ملت اظهار كرد: از اين رو موضوع اس��تعالم نظر 
رهبر انقالب در رابطه با اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
بين المللي مقابله با تامين مالي تروريس��م مطرح شد اما 
بنا به  اينكه ش��ايد اين امر به صالح نباشد، پيگيري نشد 

و مسكوت ماند.

عليربيعيوزيرسابقتعاون،
كارورفاهاجتماعي:افشاگري 
را ي��ك پدي��ده ماركسيس��تي 
مي دانم. اگر روز اس��تيضاحم به 
حرمت آقاي پزش��كيان تعرض 
نمي ش��د، در اين حد هم دست 

به افشاگري نمي زدم. از اين فرصت استفاده خواهم كرد 
و شخصا مستندات موجود را به دادگاه ارايه خواهم داد تا 
پرونده اي در اين زمينه تشكيل شود. معتقدم افشاگري 
آبرو بردن است ولي شفافيت آبرو دادن به نظام است. ايلنا

عض�و س�عيدي، فاطم�ه
فراكسيوناميد:طرح تحقيق 
و تفحص از ش��هرداري تهران را 
دوباره به جريان مي اندازيم. اين 
چندمين بار اس��ت ك��ه تحقيق 
و تفحص از ش��هرداري از سوي 

مجلس شوراي اس��المي راي نياورد. اعضاي فراكسيون 
اميد بسيار موافق اين تحقيق و تفحص بودند اما متاسفانه 
نمي دانم چه اتفاقي افتاد كه راي نياورد. ما روي اين مساله 
نگاه غيرسياسي داريم، مي خواهيم شفاف سازي صورت 
گيرد كه منابع مالي در ش��هرداري چه شده است؟ مردم 
تهران بزرگ بايد بدانند كه بودجه شهرشان چگونه خرج 

شده است. ايلنا

 قاليباف مانيفست نواصولگرايي
را تدوين كرد

پرونده هاي حقوقي در مقابله با 
اقدامات امريكا را پيگيري مي كنيم

تعيين تكليف اليحه CFT در گروي 
نظر صحن علني مجلس

مستندات را به دادگاه مي دهم

طرح تحقيق و تفحص از شهرداري 
تهران را دوباره به جريان مي اندازيم

تئوري توسعه فساد براي كشور 
طراحي شده است
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نوبتاول

كنوانس�يونرژيمحقوق�يدريايخ�زرعصر
يكشنبهودرپنجميناجالسسرانكشورهاي
ساحليدريايخزردرش�هرآكتائوقزاقستان؛
توسطسرانجمهورياس�الميايران،روسيه،
قزاقس�تان،آذربايجانوتركمنستانامضاشد.
امضاياينكنوانسيونبااعتراضاتيبهتحوالت
ايجادشدهدرتقس�يمبنديهايمربوطههمراه

بودهاست.
درگفتوگوباداوودهرميداسباوندكارشناس
حقوقبينالمللبهسيرتاريخيحقوقحاكمبر
ايندرياورويههايتقس�يمبنديپرداختيمتا
روشنشودكهآياتغييراتصورتگرفتهموجب
كاهشحقايرانبودهياخير.باوندضمنتشريح
سوابقامرتوضيحدادكهحقايرانكاهشيافته
وايندرحالياس�تكهاگرتصميمگيريدراين
بارهبهديواندادگستريبينالملليسپردهشده
بوداحتمالداشتسهممااز20درصدنيزبيشتر
باش�د.اودرعينحالتاكي�دميكندنميتوان
بدوندرنظرگرفتنمناسباتوروابطفيمابين
وعنصرقدرتدرعرصهسياسيوبينالملليدر
اينخصوصقضاوتكردلذابايددرنظرداش�ت
كهايراندرمقابلچهاركشورحاشيهدريايخزر

تنهااست.

برخيازنمايندگانمجلسبهتوافقاتصورت
گرفتهباكش�ورهايحاش�يهدريايخزرانتقاد
دارند.براياينكهمش�خصش�وددرتفاهمات
جديدچهتغييريدرحقوحقوقايرانصورت
گرفتهاس�ت،بفرماييدكهب�هموجبمعاهدات
پيشينرويهتقسيمبنديهاچگونهبودهاست؟

در بررسي تقس��يم بندي هاي درياي خزر بايد به سير 
تاريخي نظر داش��ت. براس��اس قرارداد 1921 آزادي 
كش��تيراني براي ايران و شوروي لحاظ ش��ده بود. در 
قرارداد 1940 نيز 10 مايل به عنوان منطقه انحصاري 

ماهيگيري در نظر گرفته شد. 
امتيازش�يالتهمبهش�ورويدادهشدهبود،

اينطورنيست؟
شوروي ها از ايران خواستند كه امتيار شيالت خود را به 
صورت قراردادي به آنها واگذار كند. ايران خودداري كرد 
و روس ها نيز ارتباطات تجاري خود را تحريم كردند زيرا 
در آن تاريخ حتي نفت مناطق شمالي نيز از بادكوبه وارد 
مي شد. راه هاي شوسه كم بود و اغلب نيازهاي مناطق 
ش��مالي ايران از طريق قفقاز و بادكوبه تامين ماش��د 
بنابراين در قرارداد 1927 امتياز ش��يالت براي 5 سال 

به شوروي ها داده شد. بعد از اتمام اين قرارداد اما دولت 
دكتر مص��دق از تمديد آن خودداري كرد و صرفا بحث 

كشتيراني و ماهيگيري در ميان بود.
بعدازفروپاش�يش�ورويچ�هتغييراتيدر

تقسيمبنديهاايجادشد؟
سه كش��ور جديد ادعا كردند كه قراردادهاي 1921 و 
1940 مربوط به گذشته اس��ت و بايد به منابع بستر و 
زيربستر نيز توجه شود. قزاقستان مدعي بود كه چون 
درياي خزر از طري��ق رودخانه هاي ولگا و دن به درياي 
سياسي و بالتيك مرتبط شده است خصوصيت درياي 
آزاد را دارد و بايد مقررات درياهاي آزاد را به آن تس��ري 
داد. روس ها با اين نگاه موافق نبودند و دولت آذربايجان 
نيز پيشنهاد تقسيم براساس طول سواحل را طرح كرد. 
قراردادهايي نيز با كنسرسيوم هاي خارجي منعقد كرده 
بود. تركمنستان پيشنهاد كرد كه منهاي 45 مايل به 
عنوان منطقه انحصاري، منطقه مش��اع به حساب آيد. 
ايران و روسيه نيز طرفدار اين نظر بودند اما آذربايجان 
قراردادهايي بست و حتي روسيه در سازمان ملل اسنادي 
را ارايه كرد كه نش��ان دهد اين قراردادها خالف حقوق 
بين الملل است. در عين حال شركت هاي روسي مثل 
گازپروم در همان كنسرسيوم ها حضور داشتند. يعني 
روس ها يك رويه دوگانه داشتند.  در 1998 روسيه كه 
طرفدار نظريه مشاع بود بستر درياي خزر را با قزاقستان 
براساس طول سواحل تقسيم كرد. عين همين قرارداد 
بين روس��يه و جمه��وري آذربايجان نيز منعقد ش��د. 

قزاقستان و تركمنستان نيز همين كار را كردند.
هركدامچهس�هميبردند؟سهمايرانچقدر

شد؟
س��هم ايران ح��دود 12درصد بود. يعن��ي همان خط 

آستارا- حسين قلي. 
بحث20درصدكيمطرحشد؟

در زم��ان آق��اي خاتم��ي ايران پيش��نهاد ك��رد كه 
تقس��يم بندي ها به مس��اوات باش��د يعني هر كشور 
20درصد سهم داشته باشد. اين پيشنهاد مورد استقبال 
روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان قرار نگرفت 
اما ايران اعالم كرد كه اجازه نمي دهد كسي در 20درصد 
آب هاي مجاور و منابع فعاليت كند. بنابراين ش��ركت 

بريتيش پتروليوم منطقه را تخليه كرد. 
درتفاهمجديدسهمايرانچقدراست؟

در اين پيش��نهاد جديد 15درصد به عن��وان آب هاي 
ساحلي يا درياي سرزميني احتساب شده و 10 مايل نيز 
به عنوان منطقه انحصاري شيالت درنظر گرفته شده 
است. بنابراين تقسيماتي كه كشورهاي حاشيه درياي 
خ��زر قبال بين خود كرده بودند به جاي خود هس��ت و 
تغييري نكرده است. مساله اين است كه ايران به جاي 
20 مايل خود 15 مايل خواهد داشت. به اضافه آن 10 

مايل منطقه انحصاري ماهيگيري.
انتفاعمادراينتوافقجديدچهخواهدبود؟آيا

نميشدكهوضعيتبهتريداشتهباشيم؟
 نكته اين اس��ت كه روسيه، قزاقس��تان، تركمنستان 
و آذربايج��ان با يكديگر هم نظر و يك صدا هس��تند. ما 
در مقابل اينها تنها هس��تيم. چهار كشور از پنج كشور 
حاش��يه درياي خزر با يكديگر متحد هس��تند و حتي 

كنفرانس هاي چهارجانبه برگزار مي كنند. 
منظورتانايناس�تكهبايدخودراباشرايط

جديدتطبيقدهيم؟
مثل اينكه اين طور است زيرا از اول هم موضع گيري هاي 
ما خيلي جدي نبود. قدري فريب روس ها كه مي گفتند 

طرفدار نظريه مشاع هستند را خورديم و ديديم كه در 
ميان راه 180 درجه تغيير رويه داده و بس��تر را تقسيم 
كردند. با همين تقسيم بندي سهم ما 12درصد شد. با 
اين حال ما روي 20درصد پافشاري مي كرديم اما گويا 

به 15درصد كاهش خواهد يافت.
امكانادامهبهشيوهقبلييعنياصراربهسهم

20درصديفراهمنبود؟
توجه داش��ته باش��يد كه براس��اس 20 ماي��ل فقط با 
آذربايجان و تركمنستان در ارتباط بوديم و يك مثلث 

شكل مي  داديم.
هي�چراهيبرايافزايشس�هماي�رانوجود

نداشت؟
به نظر من اگر به ديوان مي رفتيم سهم ما از 20 مايل هم 
بيشتر مي شد اما كشورهاي حاشيه درياي خزر توافقي 

به حل و فصل مساله از اين طريق نداشتند.
گفتيدكهآنچهاركشورباهمهمصداهستند
اماآيامابهتنهايينميتوانس�تيمدرخواس�ت

ارجاعبهديوانراارايهكنيم؟
نه، مگر اينك��ه وارد يك دعواي حقوق��ي و بين المللي 
مي شديم. به هر حال ايران وارد دعوا نشد و روي همين 

كنوانسيوني كه اكنون محل بحث است، كار كرد.
درحوزههايكشتيراني،حفظمحيطزيستو

ماهيگرينيزتغييراتيلحاظشدهاست؟
در مورد ماهيگيري نيز با توجه به سابقه كشورها در اين 
حوزه سهميه بندي شده است. روسيه سابقا در همه پهنه 
صيد مي كرد و ايران بيشتر صيد ساحلي داشت ضمن 
اينكه از نظر كنوانسيون امكان صيد در پهنه را دارد. مساله 
تكثير ماهي ها را نيز مورد توجه قرار داد. روس ها معتقد 
هستند كه بيشترين تكثير را داشته اند. بايد به موضوع 
آلودگي نيز توجه داشت كه 70درصد آن از رودهاي اورال 
و ولگا است كه كارخانه هاي روسيه در كنار آن قرار دارد. 
 در واقع روس ها در زمينه ماهيگيري نيز براي خود سهم 
قابل توجهي در نظر گرفته اند.  در امر حفظ محيط زيست 
نيز اشتراكي عمل خواهد شد به هر حال اين موضوعي 
نيس��ت كه هر كش��وري به تنهايي به آن وارد ش��ود، 
به خصوص اينكه مش��كالت بسياري ايجاد شده است.  
سد سازي هاي انجام ش��ده نيز مشكل ساز است چون 
ماهيان خاوياري دو نوع هستند، برخي بايد در رودخانه ها 
تخم ري��زي كنند و اين سدس��ازي ها مانع حركت آنها 
هستند. ماهي هاي خاوياري درياپايه نيز مشكل ديگري 
دارند. موجودي به نام شانه دار وارد دريا شده كه غذاي 
او ماهي كيلكاست كه اتفاقا غذاي ماهي هاي خاوياري 
هستند. اين است كه ماهيان خاوياري تا 10 سال آتي 

منقرض مي شوند. 

داوود هرميداس باوند: 

اگر به ديوان مي رفتيم سهم مان از 20درصد هم بيشتر مي شد

غالمرضاتاجگردون،نماينده
مجلسشوراياس�المي:به 
نظرم طراحي شده است تئوري 
توسعه فساد است؛ نه به اين معني 
كه فس��ادي وجود نداشته باشد 
بلكه فساد اس��ت اما تعميم داده 

مي شود و متاس��فانه جا مي افتد. من نمي خواهم بگويم 
فساد نيست ولي اينكه خيلي به اين موضوع مي پردازيم 
اتفاق مثبتي نيس��ت. من نمي فهمم معني گم ش��دن 
9 ميليارد دالر چيس��ت؟ تراز ارزي كش��ور، واردكننده 
و صادركننده مش��خص هستند. ممكن است بگوييم 9 
ميليارد دالر سفارش ارز داده شده و كاالي آن وارد نشده 
اس��ت يا اينكه دالر 4200 توماني دريافت شده و جنس 
با قيمت دالر 6 هزار تومان توزيع شده است، اين اتفاقات 
در بازار افتاده و مي توان آنها را گفت مثال براي موبايل كه 
ارز 4200 توماني گرفتند و به اين قيمت نفروختند. يا در 
مورد خودرو همين اتفاق افتاد ولي اينكه پول گم ش��ده 

باشد قطعا چنين اتفاقي نيفتاده است. ايسنا


