دﻓﺎع از ﺁب هﺎﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﺧﺰر
رﺿﺎ ﺗﻘﯽ زادﻩ
١٣٨٩/٠٨/٢٨
اﻣﻀﺎء ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺳﺮان ﮐﺸﻮر هﺎﯼ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر در ﺑﺎﮐﻮ ،ﭘﻴﺶ از دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎزﻩ ،و ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﻌﯽ و روﺷﻦ ﺣﺪود و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ اﻳﺮان در
ﺁﺑﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻒ درﻳﺎ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﯼ دﻓﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﮐﺸﻮر و
دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﻗﺪام دوﻟﺖ اﻳﺮان در ﻗﺒﻮل ﻣﻔﺎد ﭘﻴﻤﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺗﺎزﻩ ﺧﺰر ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮﻩ
ﻣﻘﻨﻨﻪ رﺳﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺎزﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ
اﻳﺮان اﺳﺖ.
دوﻟﺖ اﻳﺮان ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼﺣﻬﺎﯼ هﺴﺘﻪ اﯼ را ﻣﻮﮐﻮل
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁن در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﺗﻌﻬﺪات ﺗﺎزﻩ در ﺑﺎﮐﻮ را ﺑﻪ ﻃﺮح ،ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺻﺪور راﯼ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ اﻳﺮان ﻣﻮﮐﻮل ﺳﺎزد.
اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺧﺰر در ﺑﺎﮐﻮ ﺗﻮﺳﻂ رﻳﻴﺲ دوﻟﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
هﻤﺴﺎﻳﻪ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺣﺪودﯼ ﮐﻪ اﻳﺮان ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺁن اﺳﺖ ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺪارﯼ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻒ
درﻳﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ اوﻟﻴﻪ
اﻋﻼم ﺣﻘﻮق و ﺣﺪود اﻳﺮان در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻒ درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺳﺎل ١٩٩١
ﻻ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ و ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل اﺗﺤﺎد ﺷﻮروﯼ ،هﻤﻮارﻩ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺎ ً
ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﻳﺮان از اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺸﺎع از درﻳﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوﯼ  ۵٠-۵٠در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﻮد .اﻳﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و روش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺁن ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دوﻟﺖ هﺎﯼ وﻗﺖ در ﺗﻬﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮد.
در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺸﺎع از ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺧﺰر ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان ،در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ
ﺗﻬﺮان هﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد در ﺧﺰر و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﻒ درﻳﺎ ﺑﺨﺼﻮص
در ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،روﺳﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺠﺎ از اﻳﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪ.
در ژوﺋﻴﻪ ﺳﺎل  ١٩٩٨ﺑﻮرﻳﺲ ﻳﻠﺘﺴﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ روﺳﻴﻪ ،ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﺎوﯼ اﻳﺮان ،ﺑﺎ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻗﺮاردادﯼ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﻠﯽ ﺧﻮد در ﺧﺰر ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﺪ.
اﻳﺮان ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد را در ﺧﺰر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐﺮد و از ﭘﻨﺠﺎﻩ در ﺻﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ  ٢٠درﺻﺪ ﺳﻬﻢ
از ﺁﺑﻬﺎﯼ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻒ درﻳﺎ رﺿﺎﻳﺖ داد.
اﻳﺮان ﺗﻠﻮﻳﺤًﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻒ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺰ رﺿﺎﻳﺖ داد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺪود ﻣﻠﯽ هﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوﯼ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻬﻢ در ﺻﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﺣﻮزﻩ اﻟﺒﺮز در ﺧﺰر
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﺣﻘﻮق و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺪود و ﺑﻬﺮهﺒﺮدارﯼ از ﺁﻧﻬﺎ ،اﻳﺮان در ﺳﺎل  ١٩٩٨ﻳﮑﯽ از ﺣﻮزﻩ هﺎﯼ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻔﺖ در ﺧﺰر را ﮐﻪ ﺑﺎ هﺮ روش ﺗﻘﺴﻴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد،
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻟﺮزﻩ ﻧﮕﺎرﯼ و اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار داد.
اﻳﻦ ﺣﻮزﻩ ﮐﻪ اﻟﺒﺮز ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد در ﺷﻤﺎل ﻣﺤﻮر ﺁﺳﺘﺎرا-ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﯽ و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺧﺰر
ﻗﺮار دارد .ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻮزﻩ اﻟﺒﺮز اﺳﺖ و ﺁﻧﺮا اﻻف ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺣﻮزﻩ در ﺁﺑﻬﺎﯼ
ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪﻩ و اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ از ﺁن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺳﮑﻮﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺛﺎﺑﺖ و
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺳﺎل  ١٩٩٩و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻟﺮزﻩ ﻧﮕﺎرﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﯽ ﻻﺳﻤﻮ و ﺷﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
اﻳﺮان از ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮوژﯼ ﺑﻨﺎم ﻓﻮﮔﺮو ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﻟﺮزﻩ ﻧﮕﺎرﯼ  ٢ﺑﻌﺪﯼ در ﺁن ﺣﻮزﻩ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ
ﺁورد و در ﻧﻮاﻣﺒﺮ هﻤﺎن ﺳﺎل ﻳﮏ ﮐﺸﺘﯽ روﺳﯽ ﺑﻨﺎم ﻧﺎﻟﻴﻮﮐﻴﻦ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻋﺎزم اﻳﺮان
ﺷﺪ.
در ﺁن زﻣﺎن اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻴﻒ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻓﺮزﻧﺪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ،ﺣﻴﺪر ﻋﻠﻴﻒ،
ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن )ﺳﻮﮐﺎر ( ﺑﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺣﻮزﻩ اﻟﺒﺮز در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻗﺮار دارد ،ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﮔﺮو در ﺑﺎﮐﻮ را اﺣﻀﺎر و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﮐﺎر
در اﻟﺒﺮز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ را در ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺼﺎدر ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺣﻮزﻩ اﻟﺒﺮز را در ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮﻩ
ﺑﺮدارﯼ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ در ﺁن ﮐﺸﻮر ﻣﻴﺪاﻧﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﺪود ﻣﻠﯽ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ از ﺣﻮزﻩ اﻟﺒﺮز در ﺧﺰر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت
اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ وﺳﻴﻌﺘﺮ در ﺧﺰر اﺳﺖ .ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ هﻤﺴﺎﻳﻪ
ﺧﺰر ﺑﺠﺰ اﻳﺮان در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ هﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﺪود ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد در ﺧﺰر و ﻗﺒﻮل و ﻳﺎ رد دﻣﺎﻏﻪ ﺁﭘﺸﻮرن ) ﺁﺑﺸﻮران
( ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ ﺁﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺰر ﻧﺸﺪﻩ ،ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺧﺰر ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ از دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺗﺎزﻩ در ﺧﺰر از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .روﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در
هﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮوﯼ در ﺣﺪود ﻣﻠﯽ اﻳﺮان در ﺧﺰر ﻋﻤﻼ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻬﺮﻩ
ﺑﺮدارﯼ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ،وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ دﻳﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﺰر ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر هﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﭘﻴﺸﺘﺮ ،ﺣﻴﺪر ﻋﻠﻴﻒ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺒﻠﯽ
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ":ﻣﺸﮑﻞ ،رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﺎهﻢ ﺑﺎ اﻳﺮان اﺳﺖ .دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻦ از ﭘﻮﺗﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ام در
ﻣﻮرد ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻩ ﺣﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ،زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺎ اﻳﺮان
ﺑﻴﺎﺑﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ از ﺳﻄﺢ و ﮐﻒ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ".
ﭘﻨﺠﺴﺎل ﺑﻌﺪ از ﺁن و در زﻣﺎن رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻴﻒ ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻳﺮان ﻇﺎهﺮا در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ
" ﻣﺸﮑﻞ اﻳﺮان " ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺳﻨﺪﯼ را در ﺑﺎﮐﻮ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺁن ﻋﻤﻼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﯼ دﻓﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪود و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻨﻊ ﻣﻴﮑﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﯼ دﻓﺎﻋﯽ
ﺑﯽ ﺷﮏ اﺳﺘﻘﺮار ﺁراﻣﺶ و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﯼ دﻓﺎﻋﯽ در هﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺎﺑﻴﻦ هﺮ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر هﻤﺴﺎﻳﻪ ،ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺁرﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺁﻧﮑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر هﺎﯼ هﻤﺴﺎﻳﻪ رﻋﺎﻳﺖ و ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﯼ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻴﺪهﻨﺪ .اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و
اﻋﻼم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻠﺢ در درﻳﺎﯼ ﺧﺰر و ﺣﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺰر
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۵ﮐﺸﻮر هﻤﺴﺎﻳﻪ در ﺧﺰر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻩ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﻗﺎﯼ اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد در ﺑﺎﮐﻮ و هﻨﮕﺎم اﻣﻀﺎء ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮان و ﺳﻨﺪ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﮐﺸﻮر هﺎﯼ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر اﺑﺮاز اﻣﻴﺪوارﯼ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١١ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺗﺎزﻩ در اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻴﺒﺎﻳﺪ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻳﮏ ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺎزﻩ اﯼ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود و
ﺣﻘﻮق اﻳﺮان در ﺧﺰر دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ هﺪف ﻳﺎد ﺷﺪﻩ را زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻧﺸﻮد!
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