ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮان ﺧﺰر در ﺑﺎﮐﻮ و دﻻﻳﻞ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﯽ اﻳﺮان
رﺿﺎ ﺗﻘﯽ زادﻩ
١٣٨٩/٠٨/٢۵
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻴﻤﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺧﺰر ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر اﺟﻼس  ١٨ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺑﺎﮐﻮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ زﻳﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و ﺳﻮد ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ رژﻳﻢ ﺣﻘﻮق ﺧﺰر ،ﭘﺲ از  ١٧ﺳﺎل و ﺑﺮﮔﺰارﯼ  ٢٧دور ﮔﻔﺖوﮔﻮهﺎﯼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻼﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژﯼ اﻳﻦ ﺣﻮزﻩ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻬﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ اﻧﺰواﯼ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ
اﻳﺮان ،و در ﻋﻤﻞ ﺁب رﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎب ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ اﻳﺮان در ﺧﺰر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اداﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﮑﻮت و ﺣﻔﻆ ﺁراﻣﺶ در ﺧﺰر ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ،
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ،اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﻳﻦ ﺣﻮزﻩ ،و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯼ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ هﻤﮑﺎرﯼهﺎﯼ
ﻣﻨﻄﻘﻪاﯼ ،ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ و هﺪاﻳﺖ روﺳﻴﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺿﻤﻨﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ هﻤﮑﺎرﯼهﺎﯼ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دادﻩ و اﻳﺮان را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
اهﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮑﯽ ﻣﻨﺰوﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻔﺎد ﭘﻴﻤﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺧﺰر ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روز  ١٨ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺮان ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪﯼﻧﮋاد ،رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،هﻨﻮز اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻪ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ دوﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان ﺧﺰر در ﺗﻬﺮان ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﻴﻤﺎن ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ رﺳﻤًﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺖهﺎﯼ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ را،
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﺣﺪود ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اراﺑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺐ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻴﻤﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﺧﺰر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻴﺎنﻣﺪت و درازﻣﺪت اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ از ﺁن ﺗﮑﻠﻴﻒ رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎزﻩ ﺧﺰر روﺷﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻮد اﻳﺮان ﻣﯽﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻬﺮان در ﺣﻮزﻩ ﺧﺰر ﻣﻨﺰوﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد و از ﺣﻴﺎت ﭘﻮﻳﺎﯼ
اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺁن ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ هﺮ ﻳﮏ از ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺴﺖ.
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ اﺟﻼس ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺳﺮان
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﺰر در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻴﻤﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ،اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎهﺶ ﺧﻮاهﺪ داد.
ﺧﻄﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪﯼ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﮑﻠﻴﻒ رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎزﻩ ﺧﺰر ،زﻣﺎﻧﯽ
ﺁﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻳﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﺧﻮردارﯼ از وﺿﻌﻴﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮ از اﻣﺮوز ،ﺑﺨﻮاهﺪ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻴﻔﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﻮد در ﺧﺰر ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪﯼ ﻣﺒﺎدرت
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﺁن روز ﺗﻌﻬﺪات اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻣﺮوز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ،ﺗﻼش دوﻟﺖ وﻗﺖ
اﻳﺮان را ،ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎ دﺷﻮارﯼهﺎﯼ ﺟﺪﯼ روﺑﻪرو ﺳﺎزد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻴﻤﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺧﺰر در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎرﯼ و ﭘﻴﺶ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش از ﺣﺪود و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ اﻳﺮان در ﺧﺰر ،و ﻗﺮار

دادن اراﺑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺣﺪود و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان
اﻳﺮان از زﻣﺎن اﻧﺤﻼل اﺗﺤﺎد ﺷﻮروﯼ ،و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺧﺰر ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁن ،از
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺁبهﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﺮان در ﺗﺎزﻩﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺧﺰر
ﻣﺪﻋﯽ ﺣﺪود و ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوﯼ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ و ﺳﻬﻢ  ٢٠در ﺻﺪﯼ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻒ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر
اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁبهﺎﯼ ﺧﺰر ،اﻳﺮان اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺎع درﻳﺎ و ﻋﺪم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁبهﺎ ﺑﻮد.
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺁﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﻳﺮان ،هﻤﻮارﻩ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ،ﺣﺪود ﺁبهﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻒ درﻳﺎ
ﺑﻮدﻩ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﺧﺰر) ١٣.۵درﺻﺪ( و واﻗﻊ در ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮﮎ
ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن را ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ،
ﺳﻬﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻒ درﻳﺎ ﺑﺮاﯼ اﻳﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ اﺳﻤﯽ اﻧﺪﮎ اﻳﺮان در ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ،ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن از راﻩ رﺳﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﺼﻒ ﻓﺮﺿﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد
در درﻳﺎ ،هﻢ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻳﺮان را ﺑﺎرﻳﮏﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و هﻢ ﺣﺪود ﺁبهﺎﯼ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن را از ﺁن ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻂ ﻣﺮزﯼ ﺁﺳﺘﺎرا )ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن( و ﺑﻨﺪر ﺣﺴﻨﻘﻠﯽ )ﻣﺮز
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن( ﺣﺪود اﻳﺮان از ﺁبهﺎﯼ ﺧﺰر  ١٠درﺻﺪ از ﺁبهﺎﯼ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺟﺎرﯼ
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و در اﺟﺮاﯼ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﻣﺮوز ،اﻳﺮان در ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﺎ
ﭘﺮواز دادن دو ﻓﺮوﻧﺪ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻓﺎﻧﺘﻮم ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﺸﺘﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﭘﯽ در ﺁبهﺎﯼ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف
در ﺧﺰر ،ﮐﺸﺘﯽ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺖ .در هﻤﺎن زﻣﺎن ،ﺗﺮﮐﻴﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺗﻤﯽ ﮐﻨﺎر ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﺟﻨﮕﻨﺪﻩهﺎﯼ ﺧﻮد را در ﺣﺪود
ﺁبهﺎﯼ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺮواز درﺁورد.
از روز اول ﻣﺎﻩ اوت ﺳﺎل  ،٢٠٠٢روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﻣﺆﺛﺮ درﻳﺎﻳﯽ در ﺧﺰر اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻮر ١۵
روزﻩاﯼ را در ﺁبهﺎﯼ ﺧﺰر ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺁن  ۶٠ﻧﺎو ﺟﻨﮕﯽ و ﺑﻴﺶ از  ٣٠ﻓﺮوﻧﺪ هﻮاﭘﻴﻤﺎﯼ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
هﻤﺰﻣﺎن در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن هﻢ رزﻣﺎﻳﺶ »درﻳﺎﯼ ﺻﻠﺢ« در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﻣﺎﻧﮕﺴﺘﺎن« در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﺰر ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻳﮕﺎنهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁن ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﻳﺮان ﻗﺼﺪ داﺷﺖ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﺎو ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺁبهﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﺳﻴﻪ روﺑﻪرو و ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ.
روﺳﻴﻪ در اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎو هﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد  ١٩٢١و
 ١٩۴٠ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار داد ﮐﻪ در ﺁن هﻤﺴﺎﻳﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ از داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺁبهﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻨﻊ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺮت ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﻼ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوﯼ درﻳﺎﻳﯽ در ﺧﺰر
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ دﻳﮕﺮ ﻋﻤ ً
ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،دوﻟﺖ اﻳﺮان از راﻩ اﻣﻀﺎﯼ ﭘﻴﻤﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻗﺒﻮل ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻴﺮوﯼ دﻓﺎﻋﯽ در
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻦ ﻣﯽدهﺪ.

اﻣﻀﺎﯼ ﭘﻴﻤﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺧﺰر ﻃﯽ اﺟﻼس  ١٨ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺮان در ﺑﺎﮐﻮ ،ﺑﻴﺶ از هﺮ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮﯼ ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﻳﻦ راﻩ ﺧﻮد را ﻳﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ در ﺁن اﻳﺮان داراﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
هﻤﮑﺎرﯼ و در ﺁﻣﺪن از در ﺳﺎزش و ﺣﻔﻆ ﺁراﻣﺶ ،در درﻳﺎﯼ ﺧﺰر ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﺮان ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ.
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻗﺪرتﻧﻤﺎﻳﯽ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﻓﺎع از ﺁﻧﻬﺎ در
ﺧﺰر ،اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﺿﺮورﯼ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﻢ هﺰﻳﻨﻪ.
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