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هﺮﻣﻴﺪاس ﺑﺎوﻧﺪ :ﻣﻮاﺿﻊ روﺳﻴﻪ در درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان
ﻧﻴﺴﺖ
ﺣﻀﻮر ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﺎرﺧﺎن روﺳﻴﻪ ﯾﺎدﺁور ﻓﺘﻮاﯼ ﺟﻬﺎد ﺁﺧﻮﻧﺪهﺎ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ
درﺑﺎر ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎر و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎﯼ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﺤﻮر،
هﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎدﻩ از ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺸﺘﻦ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ
درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺤﺚ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر و اﯾﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان هﻤﭽﻨﺎن رﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺧﻮد را از زﯾﺮ ﺁوار ﺧﺮاﻓﻪ و ﺟﻬﻞ ﺑﺮهﺎﻧﻨﺪ و ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ
)ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ( را از داﻣﻦ اﯾﺮان ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎﮎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ هﺮﻣﻴﺪاس ﺑﺎوﻧﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ رژﯾﻢ
درﯾﺎﯼ ﺧﺰر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ "ﺑﺮرﺳﯽ" دﮐﺘﺮ هﺮﻣﻴﺪاس ﺑﺎوﻧﺪ از اﻓﺸﺎء ﺳﻴﺎﺳﺖ
هﺎﯼ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮددارﯼ ﮐﺮدﻩ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ روﺳﻴﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮﻩ
اﺳﺖ.
*******
ﺁﻗﺎﯼ روﺣﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻴﻮﯾﻮرﮎ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﺮاﺧﺎن روﺳﻴﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﮐﺸﻮر
روﺳﻴﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﯾﻦ اﺟﻼس اﺳﺖ ﭼﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ را در ﻣﻮرد درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﭘﯽ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﻣﻮاﺿﻊ روﺳﻴﻪ در ﻣﻮرد درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﺁﻏﺎز ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروﯼ اﯾﺮان و روﺳﻴﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺘﺮﮎ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎم
ﻣﺸﺎع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ درﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺁن زﻣﺎن روﺳﻴﻪ اﺳﻨﺎدﯼ را در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻣﻮرد اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارددهﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮﺳﻴﻮم هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁﻟﻤﺎﺗﯽ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ دوﻟﺖ هﺎ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻧﻴﺰ
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺸﺎع را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ .روﺳﻴﻪ در ﺳﺎل  1998ﺁﻣﺪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﻗﺮادادهﺎﯼ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮز درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺰر را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ
ﺷﺪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻣﺠﺎور را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻂ ﻣﻨﺼﻒ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ
ﻗﺮارداهﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎل درﯾﺎ را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام روﺳﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان ﺁﻣﺪ؟
در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان ﺧﻂ ﻣﻮهﻮم ﺧﻂ ﻣﺮزﯼ ﺁﺳﺘﺎر –ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﯽ ﺷﺪ .روس هﺎ دﻗﻴﻘًﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ اﺳﺖ را ﻧﺎدﯾﺪﻩ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاردهﺎﯼ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ
اﯾﺮان را درﯾﮏ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﯾﺮان ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺎوﯼ درﯾﺎ
ﻣﻴﺎن ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر را ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ هﺮﮐﺪام از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ از اﯾﻦ

ﻃﺮح اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪ .اﯾﺮان ﺑﻌﺪا اﻋﻼم ﮐﺮد اﺟﺎزﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ داد در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻣﺠﺎور ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ از ﺳﻮﯼ دﯾﮕﺮان ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .ﻣﺜﻼ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﻴﺶ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﻣﺸﻐﻮل اﮐﺘﺸﺎف ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﺮان ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ درﯾﺎﯼ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﯾﺮان را ﺗﺮﮎ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺁن زﻣﺎن ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻣﻴﺎن اﯾﺮان،
ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎﻩ اﯾﺮان و روﺳﻴﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﭼﻴﺴﺖ؟
اﯾﺮان ﺧﻮاهﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ روس هﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻼ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را از درﯾﺎﯼ
ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻪ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .روس هﺎ  30ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ و ﻗﻔﻘﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎ ﻣﺪت دار و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ .روس هﺎ ﺑﺮاﯼ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪون دردﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ را در ﺧﺰر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺮان را در ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ
ﻗﺮار دهﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد روس هﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روﺳﻴﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ
دوران ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ؟
ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ در درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر دردﻧﺎﮐﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﯾﺎرﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎهﺶ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ از
اﯾﻦ درﯾﺎ در ﺣﺪود  30هﺰار ﺗﻦ ﻣﺎهﯽ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ
 100ﺗﻦ ﮐﺎهﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .روس هﺎ در ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﺎﯾﮕﺎهﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ روﺳﻴﻪ در ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﺑﻪ اﯾﻦ درﯾﺎ اهﻤﻴﺖ
ﻣﯽ دهﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﻻن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺗﻨﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮدش رادر اﺳﻴﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رواﺑﻂ روﺳﻴﻪ و اﯾﺮان در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺎ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
در ﺣﻮزﻩ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟
در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ روﺳﻴﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﺪ .روس هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ و از ﻃﺮف ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرت هﺎﯼ ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﻼس هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺰر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎهﻤﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ روﺳﻴﻪ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ اﺟﻼﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﯾﺮان و ﺗﻮﺳﻂ
ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯼ ﮐﻪ اﻻن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺧﻮاهﺎن رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﯼ هﺎﯾﺶ در ﺣﻮزﻩ اﻧﺮژﯼ ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ از روﺳﻴﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺎزﯼ ﺟﻬﺎن را دارد؛ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ و وارد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺎﺑﮑﻮ ﺷﻮد و هﻢ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﻣﻮرد درﯾﺎﯼ ﺧﺰر اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ راﺑﻄﻪ اﯼ وﯾﮋﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ دارد؛ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
ﻣﻄﻤﻌﻨًﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻼ ﺑﺤﺚ  12درﺻﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؟
ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد  1940ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎ
ﺑﻮد از اول درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ اواﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮادادﻧﺪ و
ﺑﺴﺘﺮ را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﻬﻢ اﯾﺮان را ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﺎن ﺧﻂ ﻣﻮهﻮم اﺳﺘﺎر -ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﯽ
 12درﺻﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .اﻻن اﯾﺮان روﯼ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ هﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮﻩ اﺳﺖ؛ ﺁن

هﻢ ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .اﺻﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﺎوردﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ .ﻗﺮاﺋﻦ
و ﺷﻮاهﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ در ﺁﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﯼ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ.
ﺑﻪ هﺮﺣﺎل از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺳﻴﻪ هﺎ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺑﻴﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﻬﺎر اﺳﺖ .ﺻﺮﻓًﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ روﺳﻴﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ روﺳﻴﻪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮان هﻢ
ﮐﻪ ﺳﻬﻤﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻻن روﺳﻴﻪ در ﻗﺮاردادهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ؛ در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﻂ ﺷﻤﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ روﺳﻴﻪ ﻣﺜﻞ دﻻل هﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .روس هﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎل هﺎ اﯾﺮان را در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖ اداﻣﻪ دار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻻن ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻗﺒﻠﻴﺶ را در ﻣﻮرد اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺌﻮال ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ اﺟﻼس ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روس هﺎ
ﻣﺬاﮐﺮات را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺁب ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﻼس
دﺳﺘﺎوردﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎهﯽ ﺧﺎوﯾﺎر ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁﻟﻮدﮔﯽ
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ وﻟﮕﺎ و اورال هﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ هﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق و ﺻﻴﺪ
ﺑﯽ روﯾﻪ اداﻣﻪ دار ﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮎ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ روس هﺎ درﯾﺎﯼ ﺧﺰر را ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎﯼ
درﯾﺎﯾﯽ در در درﯾﺎﯼ ﺧﺰر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
راهﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺴﺖ
درﺻﺪﯼ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﻴﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ را ﺑﻪ دﯾﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ارﺟﺎع ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻗﻀﺎوت
دﯾﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دارد .در واﻗﻊ در ﺻﻮرت ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
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