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بررسي مولفه هاي کارآمدي
سياست خارجي دولت نهم

تهيه و تنظيم:
دکتر سيد محمد علي حسيني
دستيار ويژه وزير و سخنگوي وزارت امور خارجه
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سخن نخست:

سياست خارجي در هر کشوري يکي از ارکان سياسي و از ابزارهاي مهم محافظت کننده
از منافع ملي است .در حقيقت سياست خارجي در هدف معطوف به سلسله ارزش هاي ملي تحت
عنوان هويت و مصلحت است و در روش معطوف به ارتباطات ،اطالع رساني ،روشنگري ،توافق
و تعهدات حقوقي است که تحت عنوان ديپلماسي شناخته مي شود .مرکز پژوهش و اسناد رياست
جمهوري در راستاي تبيين مولفه هاي کارآمدي سياست خارجي دولت نهم اقدام به انتشار اجمالي
از دستاوردها و رويکردهاي دولت نهم در اين خصوص از زبان سخنگوي محترم وزارت امور
خارجه مبادرت نموده است که جهت بهره برداري تصميم گيران و تصميم سازان عرصه سياست
خارجي ارائه مي گردد.

معاونت ارتباطات و اطالع رساني
مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري
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مقدمه

دولت نهم در تنظيم و جهت گيري مناسبات و روابط خارجي خود به چند اصل اساسي
اتکا دارد .عدالت در روابط بين الملل ،مهرورزي ،پايداري بر اصول ،توسعه متوازن و برابر
روابط با ديگر کشورها ،توسعه عضويت در نهادهاي اقتصادي ،سياسي و امنيتي ،منطقه
اي و جهاني ،مقابله با تک قطبي گرايي و سياست خارجي چند جانبه گرا از اهم آن اصول
است .تأکيد بر اين نکته که دولت نهم در سياست خارجي خود همه زمينه هاي ديپلماسي
رسانه اي ،اقتصادي و فرهنگي را در کنار ديپلماسي معمول پيش گرفته و در اين راستا
از همه زمينه هاي موجود براي تعامل سازنده و متوازن با کشورهاي دنيا بهره مي برد .در
مقاله حاضر تالش مي شود به صورت اجمال مولفه هاي کارآمدي سياست خارجي دولت
نهم در بخشهاي ذيل معرفي و تبيين شود.
الف :تداوم گفتمان مقاومت در برابر هژموني غرب
ديدگاه اصلي غرب و امريکا نسبت به جمهوري اسالمي ايران ،عدم پذيرش آن بعنوان
کشوري مستقل  ،مسئول و بازيگري مهم در عرصة تعامالت منطقهاي و جهاني بودهاست .و
تمامي سياستهاي خرد و کالن آنان در قبال کشورمان ناشي از اين ديدگاه غير اصولي و غير
واقعي بوده است .آنان از ابتداي تأسيس نظام جمهوري اسالمي ايران بادستاويز قراردادن
موضوعاتي چون حقوق بشر ،صدور انقالب ،حقوق زنان ،حقوق اقليتها ،حمايت از تروريزم
 ،مخالفت با روند به اصطالح صلح خاورميانه ،تالش براي نا امن سازي عراق و افغانستان و
باالخره فناوري صلح آميز هستهاي  ،موجوديت ايران و استقالل و حاکميت کشورمان را
مورد تهاجم قرار دادند.
آمريکا با شعار حمايت از دمکراسي  ،با صراحت از تغيير رژيم در يکي از مردميترين و
دمکراتترين حکومتهاي منطقه و جهان سخن ميگويد.
جهان پس از جنگ جهاني دوم ،تحت تأثير متقابل و برخوردهاي ايدئولوژيک و بلوک
بنديهاي شرق و غرب قرار داشت  .اين ساختار با همة عوارض و تبعات خود براي ساليان
دراز بر نظام بينالملل حاکم بود و بسياري از کشورها ،هويت خود را در اين تقسيم بندي
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بينالمللي جستجو ميکردند .در نيمة دوم قرن بيستم به مرور الگوي واگرايي در نظام
بينالملل شکل گرفت و منطقهگرايي و عدم تعهد نوعي خاص از سياست خارجي برخي
کشورها را تعيين مينمود .پس از فروپاشي شوروي ،توزيع نامتناسب قدرت به شکل نويني
مجددا ً خودنمايي کرده و هژموني سياسي ،اقتصادي  ،فرهنگي و بينالمللي غرب و بخصوص
امريکا جان تازهاي گرفت و با تصلب و يکجانبهگرايي برآمده از فروپاشي رقيب ديرين ،
مناسبات جهاني را تحت تأثير قرار داد .سياست بين الملل پس از فروپاشي نظام بين الملل
دو قطبي همچنان در مرحلة گذار  ،بي ثباتي و نوعي از عدم استقرار قرار گرفته و بدليل
نبود قدرت رقيب پس از فروپاشي شوروي  ،توزيع نامتناسب قدرت به شکل نويني مجددا ً
خودنمايي کرد و مناسبات جهاني را تحت تأثير خود قرار داد .اين مسئله بدليل آنکه با تکثر
ذاتي سياست بين الملل همخواني نداشته و نوعي از ديکتاتوري جهاني را ايجاد ميکند،
باعث گرديد که ساختار نظام بين الملل به سمت يک تبعيض نهادينه شده ،غير منصفانه و
در تقابل با اصول اوليه و شناخت شدة عدالت و در تقابل با منافع دولتهاي مستقل و آزاد
پيش رود تا جايي که در اين سطح نيز همانند سطح ملي تالش آنها اين است که برخي از
کشورها را به مثابه شهروند درجة دوم به حساب آورند.
ايدئولوژي يکجانبهگرا و هژمونيک امريکا پس از حمالت  11سپتامبر سرعت و جهش
تازهتري گرفت و امريکا رسماً اعالم کرد هرکس با ما نيست  ،برماست.
اين خط کشي بارز ايدئولوژيک نشانگر آغازي بر يکي از راههاي غرب براي تسلط کامل
بر تجارت ،فرهنگ و سياست جهاني بود .راهي که پس از حمالت مشکوک  11سپتامبر
بهانه و توجيه بسياري يافته بود .حمه آمريکا به افغانستان و عراق در چنين فضايي معنا
يافته بود .جبهة جديد امريکايي عليه کشورهاي مستقل در قالب محور شرارت تشکيل شد.
طرح خاورميانه بزرگ نيز براي انقياد کامل کشورهاي منطقه در جهت همراهي بيشتر با
اهداف امريکا و تضمين امنيت اسرائيل مطرح و پيگيري شد .در چنين فضايي کاهش قدرت
و جايگاه نهادهاي مشروع بين المللي  ،توسعه گفتمان سياسي و فرهنگي ليبرال دمکراسي ،
شتاب و افزايش بکارگيري ابزار جهاني سازي اقتصاد و فرهنگ غربي و افزون شدن پيوسته
و به ظاهر موجه حضور امريکا در تمامي مناطق استراتژيک جهان و خاورميانه شکل گرفته
است .امريکايي شدن جهان  ،تک ساحتي شدن قدرت و يک جانبهگرايي در روابط بين
الملل حاصل همة اين فرآيندهاي تاريخي است.
اگر در تاريخ گذشته به نيکي بنگريم ،خواهيم ديد که تحوالت سال هاي گذشته در
منطقه و بلکه جهان ،ماهيت واکنشي خود را در برابر غرب به خوبي عيان مي کند .در واقع
تحوالت ،ساختارها ،هويت ها ،واگرايي ها و جنبش ها و نهضت هاي جهاني و منطقه اي
همواره نوعي واکنش به سيطره جويي شرق و غرب بوده است .انقالب اسالمي ايران از حيث
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بين المللي يکي از اين واکنش ها بوده است .بي شک اکنون نيز يک جانبه گرايي و جهاني
سازي فرهنگ و اقتصاد غرب نيز واکنش هاي متناسب با خود را در کشورهاي هدف خواهد
داشت .همين واکنش است که نويد بخش مقاومت در برابر آمريکا و فرهنگ غرب است.
دولت نهم در فضايي از تکون تاريخي توصيف شده به وسيله آراء مردم و در يک
انتخابات کامال مردمي بوجود آمد .اگر گفتمان اسالمي و مردمي دولت نهم که بر عدالت،
صلح ،امنيت ،اصولگرايي و واقع بيني تکيه داشته و از ابزارهاي علمي در سياست سازي ها
و راهبردهاي علمي سود مي برد در داخل کشور اقبال گسترده اي داشته و دارد .گفتمان
مقاومت در برابر هژموني غرب ،پايداري براي احقاق حقوق اوليه کشور ،حفظ اصول و ارزش
هاي اسالمي و امنيت ملي ،نهايتا دفاع از حق برخورداري عادالنه از دانش و امکانات اتمي
و همه امکانات رفاهي ديگر براي مردم حاصل همين نگرش است.
ب :اتخاذ ديپلماسي فعال
منطقة حساس خاورميانه متأثر از فضاي تحميلي و رويکرد يکجانبه قدرتهاي فرا منطقه
اي و نيز بدليل بهم پيوستگي عميقي که از لحاظ ساختاري و موضوعي با نظام جهاني دارد،
دچار يک نوع سردرگمي گفتماني و مهمتر از آن نظرية کلي غالب (پارادايم) قرار دارد .در
اين راستا آمريکائيها تصميم داشتند کشور عراق را به جزيرة ثبات و آرام خاورميانه تبديل
نمايند که نه تنها اين هدف صورت نگرفت بلکه مقامات آمريکا به ناچار به شکست در عراق
اعتراف نمودند .اما شکست با هزينه هاي سنگين و به قيمت کشته شدن صدها هزار نفر
شهروند عراقي و بيش از سههزار سرباز امريکايي و فضاي آکنده از بي ثباتي و آوارگي تنها
دستاورد امريکا براي عراق بود .روند رو به گسترش ضديت با آمريکا و نارضايتي در سطح
خاورميانه از اولين پيامدهاي سياست آمريکا در منطقه بود .جمهوري اسالمي نيز با در
پيش گرفتن سياستي فعال و غير انفعالي در ارتباط با مسائل منطق هاي ،پاسخ متناسبي
را در نظر و عمل ارائه نمود.
توسعه متوزان و برابر روابط ،توسعه و عضويت در نهادهاي اقتصادي ،سياسي و امنيتي،
منطقه اي و جهاني ،مقابله با تک قطبي گرايي آمريکا در همه عرصه هاي جهاني و سياست
خارجي چند جانبه گرا از هم آن اصول است .تأکيد بر اين نکته که دولت نهم در سياست
خارجي چند جانبه گرا از هم آن اصول است .تأکيد بر اين نکته که دولت نهم در سياست
خارجي خود همه زمينه هاي ديپلماسي رسانه اي ،اقتصادي و فرهنگي را در کنار ديپلماسي
معمول پيش گرفته و در اين راستا از همه زمينه هاي موجود بار يتعامل سازنده و متوازن
با شورهاي دنيا بهره مي برد ،يادآوري الزم و ضروريست .گاهي برخي از تحليل ها ناتمام
مدعي هستند که سياست خارجي دولت نهم انزوا گرا و يا با مناطق خاصي از جغرافياي
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جهاني معطوف است ،حال آنکه بر اساس قواني مصرح در قانون اساسي و رهنمودهاي کلي
مقام معظم رهبري درباره سياست هاي کلي کشور در عرصه سياست خارجي ،دولت نهم به
روابط جمهوري اسالمي ايران با ساي کشورها ،تک حوزه اي عمل نکرده و کلي نگر است.
اما آنچه محدوديت هاي روابط را تعريف مي کند نگاه آمرانه و تک قطبي گري در روابط
بين الملل و عدم عدالت رفتاري و باج خواهي برخي کشور در قبال ايران است.
گفتمان جمهوري اسالمي در برخورد با منافع دولتهاي سلطهگر و نظام بينالملل ناعادالنه
کنوني با مقاومتها و مخالفتهايي روبرو است .سياستمداران و مسئوالن کشور و دولت نهم
بخوبي از ماهيت و ميزان اين دشمنيها آگاهند .دستگاه سياست خارجي براي مقابله با اين
مخالفتها( و کنترل منطقي بحران) دو استراتژي عمده را برگزيده است.
الف -استراتژي تغيير وضعيت متهم به مدعي
ب -استراتژي مقاومت و پايداري
تمام فعاليتهاي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي پس از دولت نهم با اين هدف
برنامهريزي شده بود که در مرحلة آغازين  ،شيوة برخورد و باز خواست با ايران تغيير کرده
وگفتمان ايراني ،در عرض و حتي برتر از گفتمانهاي معارض ديگر قرار گيرد .آنچه غربي ها
به آن عادت کرده بودند ،ايراد گرفتن و توهين و توضيح خواستن بود .آنگاه نام اين نحوه
برخورد را (گفتگوهاي انتقادي) ميگذاشتند .اين شيوه به مرور بر تمام جهات ارتباطي غرب
با ايران سلطه پيدا کرده بود و نه غالب شده بود .دولت نهم براي شکستن سيطرة اين
فرهنگ گفتماني ،از همان ابتدا فعاليتهاي خودرا با تغيير در نحوة گفتگوهاي اتمي آغاز
کرد .ارائه مشوقهاي هستهاي و بستة پيشنهادي به ايران از نتايج اوليه اين سياست بود.
عقب نشيني هر روزه امريکا و غرب در لزوم دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هستهاي
نيز از برکات همين استراتژي ها است.
بر اين اساس تصميم و تالشي الزم بود تا هم رويکرد غربيها اصالح شود و هم جايگاه
واقعي و حقيقي ما تثبيت گردد .البته اين تالش بايد مستمر و چشمگير باشد تا به ثمر
نشيند .اتخاذ اين رويکرد به معناي نفي غرب و يا نفي تعامل مناسب با کشورهاي غربي
نيست بلکه تنظيم مناسبات با غرب مورد توجه و تأکيد ما است.
در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ،اين اصل همواره مورد تأکيد رهبران و
مقامات عالي نظام بوده است که ما خواستار روابط دوستانه وعادالنه با تمامي کشورهاي
دنيا ،بغير از رژيم نامشروع صهيونيستي ،هستيم .بنابراين ،گرايش و انزوا و يا قطع روابط
و يا حتي کاهش آن به هيچ وجه راهبرد ناظم نبود بلکه استمرار گفتمان با عزت و ادامه
ارتباط از موضعي برابر و در چارچوب منافع مشترک و احترام متقابل و عدم دخالت در امور
ديگر مورد توجه ما است.
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اتخاذ اين سياست که هر که با ماست دوست وديگران دشمن ،روش منطقي در وضع
و برقراري تعامل و توازن در نظام و روابط بين المللي نيست .بديهي است در نظام بين
المللي ،هر کشوري بنا به مصالح و خواست ملتش منافع و مصالح خود را در عرصه سياسي،
اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و حتي مذهبي دنبال مي نمايد.
جمهوري اسالمي ايران از اين امر مستثني نيست دولت و ملت بزرگ در پي تأمين
منافع و مصالح عادالنه براي خويش است .قطعا به واسطه استقالل و آزادي خواهي يک
ملت نمي توان به اجبار و بر خالف نظام دمکراتيک و اراده نظام بين المللي خواست هاي
يک جانبه و توسعه طلبانه اي را که حياتي ترين منافع يک ملت را با مخاطره مواجه مي
سازد ناديده انگاشت.
به نظر دولت نهم جمهوري اسالمي ايران ،اين منطقي نيست که سه يا چهار کشور با اتکا
به قدرت سالح و ثروت به زور تصاحب شده ملت هاي تحت سلطه ،منويات خود را معادل
اراده جامعه جهاني قلمداد کرده و به ديگران تحميل نمايند.
ج :مهندسي ديپلماسي هسته اي و گفتمان تهديد
مهمترين هدف راهبردي در سياست خارجي و کانون مفهوم منافع ملي  ،هويت و امنيت
است.توليد امنيت با حفظ چارچوب هاي امنيتي ،آن هم در جهان کنوني که مملو از ناامني،
تالطم  ،جنگ و بي ثباتي است ،وظيفهاي بس سترگ ميباشد .زيرا عوامل و عناصر امنيتي
 ،هرروز در مختصات جديدي تعريف شده و يا بکلي معنا و مفهوم تغيير ميکند .مث ً
ال نيروي
نظامي و برتري عددي و تکنولوژيک آن که تا ديرزماني مهمترين و بلکه تنها عامل حفظ
و توسعة امنيت سرزميني محسوب ميگشت ،امروزه يا بکلي جايگاه خود را به ديگر عوامل
نوظهور داده و يا مختصات و جايگاه آن نسبت به قبل تغيير نموده است.
دستگاه ديپلماسي يکي از مهمترين ساختارهاي سياسي هر کشوري براي دستيابي
به حداکثر امنيت ملي است .با ظهور جهاني شدن ،از ديپلماسي حتي به عنوان ابزار ملي
براي امنيت جهاني نام برده ميشود .با اين حال سامان دهي رفتاري يعني راهبردهاي اصلي
سياست خارجي برپاية اصول اوليه ارزشي و تلقي ملت و دولت از آن و جهان پيرامون
استوار است.
براي اينکه سياست خارجي همواره به نتايج مورد درخواست خود رهنمون باشد  ،بايد
اصول و مباني آن روشن و به صورت عملي تبيين گردد رهبر معظم انقالب اين اصول را
در سه اصل عزت  ،حکمت و مصلحت ترسيم کردهاند .به صورتي که اوالً به ارزشها ،ثانياً
به عقالنيت و هدفمندي و ثالثاً بر گستردگي ابزار ديپلماسي منجر شود .عزت بر ارزشهاي
بزرگي چون استقالل سرزميني ،استقالل تصميمگيري  ،استقالل در سياستگذاري و حفظ
حدود و ثغور امنيت ملي استوار است .اصل حکمت بر تدبير ،عقالنيت ،هدفمند بودن،
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فعاگرايي و واقعيت سنجي محيطي و کارکردهاي موثر دولت در نظام بين الملل استوار
است  .اصل مصلحت نيز بر جستجوي راهحل ها و چارهجوييهاي الزم در تعامل با دنياي
پر تالطم و براي مقابله با تهديدات فزايندة پيراموني تأکيد دارد .در سطح مفاهيم ارزشي
و اجرايي قانون اساسي ،يکي ديگر از منابع مهم راهبردهاي سياست خارجي نظام است.
در اصل  152قانون اساسي اينگونه آمده است“ :سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران،
براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري ،حفظ استقالل همه جانبه و تماميت
ارضي کشور ،دفاع از حقوق همة مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر و روابط
صلح آميز متقابل با دولتهاي غير محارب استوار است” .در اين اصل سه عنصر آزادگي ( عدم
سلطهجويي و سلطه پذيري ) ،استقالل ( تماميت ارضي ،عدم تعهد) و صلح جويي به چشم
ميخورد .با آنکه در اصل  153نيز از عدم سلطه سخن رفته اما سياست خارجي جمهوري
اسالمي عرصة پويش متعهدانه نظام در روابط بين الملل است  .اين پويش انقالبي دراصل
 154نيز منعکس شده که جمهوري اسالمي ،سعادت انساني در کل جامعة بشري را آرمان
خود ميداند ...و در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر ،از
مبارزة حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه جهان حمايت ميکند.
سياست خارجي دولت نهم با تکيه بر مفاهيم پيش گفته و با تعيين خط مشيهاي جديد
مناسب شرايط زمان  ،هدف گذاري و آغاز بکار کرد .اين دولت در عرصة سياست خارجي
با فضاي پيچيدهاي روبرو بود .زيرا از سويي مسئله پرونده هستهاي و مناقشات جهاني بر
سر آن را پيش رو داشت و از سوي ديگر خود را با الزامي در تغيير خط مشيهاي اجرايي
در مذاکرات و تغيير در نحوة پيگيري حقوق ايران در اين پرونده مواجه ميديد .اين همه
در کنار ساليان دراز مناقشات ايران با قدرتهاي استکباري جهان ،تهاجم فزايندة نرمافزاري
غرب عليه کشورهاي اسالمي  ،اوج تبليغات مسموم ضد اسالمي و ضد ايراني ،مسئله حضور
امريکا در مرزهاي شرقي و غربي و تهديدات پيش رو  ،سترگي و سختي عرصة سياست
خارجي دولت نهم را بيشتر نمايان ميکند .دولت نهم در تنظيم و جهت گيري مناسبات
خارجي خود به چند اصل اساسي توجه دارد :توسعه متوازن و برابر روابط  ،توسعه عضويت
در نهادهاي اقتصادي ،سياسي و امنيتي ( منطقهاي و جهاني) ،مقابله با تک قطبي گرايي
امريکا در همة عرصههاي جهاني ،جمهوري اسالمي ايران هنجار همکاري را به جاي رابطة
قدرت که خود عامل بي عدالتي در سياست بين الملل ميباشد ،پيشة راه خود ساخته است.
ما اين نگاه را تنها راه مقابله با گفتمان امنيتي سلطه جويانه ميدانيم چرا که از اين طريق
ميتوان تناقض هاي دروني نظم ناعادالنه موجود را بر مال نمود  .گفتمان قدرت  ،که امروزه
حاکم است چيزي جز جنگ بدست نميدهد و الزم است که گفتمان ديگري در اين رابطه
حاکم شود و در سطح مفهومي ارتباط ،ميتواند جايگزين گفتمان قدرت شود.
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سياست هسته اي جمهوري اسالمي ايران هم در نهايت توجه به رابطه ضروري ميان
عدالت و امنيت است .بر اساس آمار جاري جمعيت ايران در سال  2018از مرز صد ميليون
نفر خواهد گذشت.
بخش اعظمي از اين جمعيت ،جوان و در پي امنيت شغلي و فرصت هاي اجتماعي خواهد
بود .در شرايطي که بسياري از کشورها در پي متنوع سازي منابع انرژي خود هستند .دولت
ايران نيز در پي تحقق چنين هدفي است .هدفي که آمريکائيان نيز پيش از پيروزي انقالب
اسالمي ايران با تأييد احداث  20نيروگاه هزار مگاواتي بر آن مهر تأييد زده اند.
بنابراين منطقي نخواهد بود بپذيريم که پس از تحقق اراده ملت بزرگ ايران و دستيابي
به تکنولوژي بومي براي فعاليت هاي صلح جويانه ،بعضي کشورها مانع حق مسلم و نياز
طبيعي و حقوق اساسي ملت بزرگ ايران باشند.
طي يک سال و نيم گذشته ،دولت نهم نهايت سعي خود را مبذول داشت تا با همه
عناصر نظام بين المللي در مسير اعتماد سازي حرکت و به کليه سئواالت و ابهامات آنها به
طور شفاف پاسخ گويد.
ما همواره عالقمند به مذاکره بوده و هستيم .صدور قطعنامه ،سياسي و امنيتي کردن
برنامه هسته اي ايران و ادامه تجربه ناموفق وضع تحريم ،همانگونه که تجربه چند سال
اخير نشان داده راهکار مناسبي براي حل و فصل مسائل نيست .بي شک اين روش ها نيز
منجر به شکست خواهد بود.
ما هم اکنون حمايت کشورهاي بي شماري در جهان سوم را نسبت به برنامه هسته
اي دارا هستيم و اين يکي از موفقيت هاي برجسته دولت نهم در عرصه سياست خارجي
است.
به منظور توسعه جو اعتماد و برقراري فضاي حسن نيت ،سياست مداران در دولت
جمهوري اسالمي ايران در تالشند ،با بکارگيري ساز وکارهاي ديپلماتيک ،جهانيان و به
ويژه کشورهاي همسايه را از نيات و برنامه هاي شفاف و صلح جويانه مرتبط با انرژي هسته
اي ايران ،که يک نياز ملي براي پيشبرد اهداف اقتصادي بلند مدت کشور است مطلعه
نمايند .ما همواره باب گفتگو و تعامل با اعضاء جامعه بين المللي و کشورهاي عالقمند را
مفتوح گذارده ايم ولي هيچگاه از حقوق قانوني ملت بزرگ ايران در راستاي تأمين منافع
ملي خود کوتاهي نخواهيم نمود و تجربه هم اين مهم را به اثبات رسانيده است.
نقطه کانوني سياست غرب نسبت به ايران عدم پذيرش ايران به عنوان يک کشور مسئول
و مستقل ،رشد يافته و بازيگر مهم در عرصه تعامالت جهاني است .در تلقي غرب ،دست
يابي ايران به فن آوري غني سازي اورانيوم يعني تثبيت موقعيت منطقه اي و جهاني ايران
و اين يعني تثبيت قدرتي معارض در برابر غرب ،به همين دليل آمريکا و کشورهاي اروپايي
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تابع آن ،براي جلوگيري از دست يابي ايران به اين فن آوري به هر شيوه اي متوسل مي
شوند .و اگر ايران در اين الملل و استقامت در راه و منطق برگزيده خود ،اصول راهبردي
خويش را تعيين کرده و تالش نموده است که در اهداف ،ارزشگرا و در رفتار و عمل واقع
گرا باشد يعني براي رسيدن به اهداف بلند ارزشي که تحقق معنويت ،عدالت و آزادي است
از گستره ابزارهاي مشروع موجود در نظام بين الملل ،مناسبات سياسي ،اقتصادي نهادهاي
بين المللي ،حقوق اساسي و بين الدول بهره گيرد.
جمهوري اسالمي ايران اعتقاد دارد که روابط بين کشورها بايد بر اساس حق و تکليف
باشد .اگر جمهوري اسالمي ايران به دليل پذيرش معاهدات بين المللي براي خود ايجاد
تکليف مي کند متقابال از حق خود که در همان معاهدات تعريف شده است ،چشم پوشي
نخواهد کرد .دقيقا در همين جا است که تعارض پيش مي آيد و ما به هيچ عنوان ازحقوق
خودمان در ابعاد مختلف از جمله حقوق هسته اي چشم پوشي نخواهيم کرد.
جمهوري اسالمي ايران هنجار همکاري را به جاي رابطه قدرت که خود عامل بي عدالتي
در سياست بين الملل مي باشد پيشه راه خود ساخته است ما اين نگاه را تنها راه مقابله با
گفتمان امنيتي سلطه جويانه مي دانيم چرا که از اين طريق مي توان تناقض هاي دروني
نظم ناعادالنه موجود را بر مال نمود .گفتمان قدرت که امروز حاکم است ،چيزي جز جنگ
بدست نمي دهد .الزم است گفتمان ديگري در اين ارتباط حاکم شود .فکر مي کنيم در
سطح مفهومي ارتباطات مي تواند جايگزين مدار قدرت شود.
برنامة هستهاي جمهوري اسالمي کام ً
ال صلحآميز بوده و ايران آمادگي خود را براي
رفع هرگونه نگراني اعالم کرده است .در اين راستا گامهاي بي سابقهاي برداشته است.اما
جمهوري اسالمي ترديدي نداشت که همة برنامهريزيها و اقدامات بانيان صدور قطعنامه
شوراي امنيت عليه ايران ،به خاطر مقاصد جاه طلبانه آنها و با هدف محروم نمودن مردم
ايران از حقوق الينفک شان در استفاده صلح آميز از انرژي هستهاي و نه بخاطر آنچه که
باصطالح نگراني هاي ناشي از اشاعه تسليحات هستهاي ياد ميشود.
طراحان و بانيان قطعنامه براي اينکه ظاهري بين المللي به مقاصد غير اصولي خود
بدهند  ،ابتدا در صدد سوء استفاده از شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي بر آمدند
و همانطور که خود اذعان نمودهاند ،برخي از اعضاء را مجبور به رأي دادن عليه ايران در
شوراي حکام نمودندو سپس با بهرهگيري از قدرت قابل مالحظه اقتصادي و سياسي خود
اقدام به اعمال فشار و سوء استفاده در شوراي امنيت براي تصويب قطعنامههاي غير قانوني
طي اين مدت کردهاند .والبته اين اولين بار نيست که شوراي امنيت از ايران ميخواهد
از حقوق خود صرفنظر نمايد 27 .سال پيش زماني که صدام معدوم به ايران حمله کرد
شوراي امنيت  7روز منتظر ماند تا عراق بتواند 30هزار کيلومتر مربع از سرزمين ايران را
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اشغال کند و پس از آن قطعنامه  479را به تصويب رساند و طي آن از طرفين درخواست
کرد که به درگيري ها خاتمه دهند .بدون اينکه از متجاوز بخواهد از سرزمينهاي اشغالي
خارج شود .ايران آموخته که ذرهاي عقب نشيني به پرداخت همة داشتهها و عقب نشيني
از همة مواضع و بلکه اصول انقالب اسالمي منتهي ميشود .برخي مواقع ديده ميشود که
عدهاي دولت را به عدم واقعبيني در عرصة جهاني متهم ميکنند .اما به ياد داشته باشيم که
مهمترين واقعيت نظام بينالملل در اين زمان  ،تالش غرب براي فتح همة سنگرهاي هويت،
ارزش و امنيت کشورهاي مستقل مثل کشور عزيزمان است .عقب نشيني به معناي حسن
نيت نيست .نظام بينالملل ابزار و معادالت خاص خود را دارد .براي پيروزي  ،مقاومت يکي
از مهمترين و واقع بينانهترين ابزارهاست.
دولت نهم تالش دارد در چارچوب قوانين بين المللي از حقوق خويش دفاع کند اين
اقدام دفاع از قانون گرايي و تعهد به موافقتنامه هاي بين المللي نيز هست .گاهي برخي از
تحليل هاي نا تمام مدعي هستند که سياست خارجي دولت نهم انزوا گرا و يا به مناطق
خاصي از جغرافياي جهاني معطوف است ،حال آنکه بر اساس قوانين مصرح در قانون
اساسي و خاصي رهنمودهاي کلي مقام معظم رهبري درباره سياست هاي کلي کشور در
عرصه سياست خارجي ،دولت به روابط جمهوري اسالمي ايران با ساير کشورها تک حوزه
اي عمل نکرده و کلي نگر است اما آنچه محدوديت هاي روابط را تعريف مي کند نگاه
آمرانه و تک قطبي گراي در روابط بين الملل و عدم عدالت رفتاري و باج خواهي برخي از
کشورها در قبال ايران است.
لذا با آگاهي از معظالت مفهومي و روشي موجود در نظام بين الملل و شرايط ويژه
منطقه ،دولت نهم ملهم از اصول مصرح قانون اساسي مبني بر طراحي سياست خارجي
براساس نفي هرگونه سلطهجويي و سلطهپذيري ،حفظ استقالل همه جانبه و تماميت
ارضي کشور و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با همه
دولتها بجز رژيم غاصب صهيونيستي و نيز در راستاي عمل به سند چشم انداز بيست ساله
نظام خصوصاً در زمينه ارتقاء جايگاه منطقهاي جمهوري اسالمي و به منظور بهره برداري
حداکثري از ظرفيتهاي موجود در نظام اعم از سختافزاري و نرم افزاري در راستاي پاسخ
به ابهامات و تبديل تهديدات به فرصتها ،اقدام به پيريزي يک سري از اقدامات و سياستها
در چارچوب اصول بنيادين عزت  ،حکمت و مصلحت و بهرهمندي از رهيافت کلي تر فعال
و خالق نموده است.
لذا عليرغم تالش بي وقفه غرب براي منزوي نشان دادن جمهوري اسالمي ايران و
محدود کرد ميدان مانور کشورمان ،وزارت امور خارجه با اتکاء به اصل ثابت سياست خارجي
و استراتژي نظام توانست موفقيتهاي شايان توجهي راکسب نمايد.
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توسعه روابط با همسايگان ،گشايش عرصههاي جديدي از مناسبات ديپلماتيک  ،توسعه
حوزه جغرافيايي فعاليتهاي سياست خارجي همچون برخي از کشورهاي آمريکاي التين
و قاره آفريقا ،توسعه همکاريها با ديگر کشورهاي منطقه در قالب پيمان ها و سازمانهاي
بين المللي و منطقهاي ،فعالسازي سازمانهايي چون همکاري هاي اقتصادي(اکو) ،کنفرانس
اسالمي ،جنبش عدم تعهد ،عضويت ناظر در سازمان همکاري هاي شانگ هاي و سارک و
...
برخي از دستاوردهاي مهم سياست خارجي بشرح ذيل ميباشد:
هماهنگي روابط اقتصادي خارجي:
ستادي تحت عنوان ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي با حضور معاونين 17
وزارتخانه و  5سازمان و نهاد دولتي و خصوصي تشکيل شده که سياستها و روابط اقتصادي
خارجي کشور را با جهت گيري سياست خارجي هماهنگ و توصيههاي الزم را به بخشهاي
اجرايي مينمايد.
ديپلماسي انرژي:
جمهوري اسالمي ايران بزرگترين منابع شناخته شده گاز در خاورميانه را دارا است.
پس از روسيه بزرگترين کشور صاحب گاز در جهان بشمار ميرود .دومين صادر کننده نفت
اوپک و از نظر ذخايرنفتي شناخته شده داراي جايگاهي مشابه در دنيا است .با دارا بودن
سواحل طوالني در خليج فارس و سواحل درياي خزر و در اختيار داشتن تنگه هرمز در قلب
شاهراههاي انرژي قرار دارد( .برخالف گذشته که سابقه حضور کشورها و شرکتهاي نفتي در
منطقه در عقد قراردادها مورد توجه قرار ميگرفت( .مالزي و چين) مواضع سياسي کشورها
و نوع تعامل آنان در عرصههاي مختلف در تنظيم قراردادها مورد توجه قرار ميگيرد.
اتصال خطوط انرژي ميان جمهوري اسالمي ايران و کشورهاي منطقه از اصول مهم
سياست انرژي کشورمان ميباشد .اين اقدام تأثير زيادي در ايجاد توسعه صلح و امنيت،
اشتغال و  ...ميباشد.
خط لوله انتقال گاز به هندوستان و پاکستان ،ترکيه ،ارمنستان و تبادل برق با تمامي
کشورهاي همسايه با همين هدف صورت ميپذيرد.
ترانزيت و حمل و نقل:
حمل و نقل ،اهميت فراواني در جهت ارتقاء توسعه و تحکيم روابط دو جانبه و چند
جانبه منطقهاي و بين المللي داشته و تأثير مستقيم بر اقتصاد جمهوري اسالمي ايران دارد.
وزارت امور خارجه در اين راستا نيز نقش فعالي ايفاء مي کند.
از مهمترين پروژه هاي مورد توجه و پيگيري مي توان به موارد ذيل اشاره
نمود:
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کريدور شمال -جنوب که موافقتنامه آن ميان ايران -هند و روسيه در سال  79به امضاء
رسيد .مسافت کوتاه ،صرفه جوئي در زمان ،هزينه ،امنيت ،از جمله امتيازات اين کريدور
است.
از سال  79تاکنون کشورهاي قزاقستان ،بالروس ،عمان ،تاجيکستان ،بلغارستان،
آذربايجان ،ارمنستان ،اکراين ،سوريه ،ترکيه ،و قرقيزستان رسماً درخواست الحاق به اين
موافقتنامه را نمودهاند .به دليل اهميت کشورمان دراين مسير عايدات متنوعي نصيب
کشورمان خواهد شد.
احداث بزرگراه آسيايي:
براي توسعه بزرگراهها از سوي  32کشور به اجرا در خواهد آمد .اين بزرگراه کشورهاي
آسيايي از جنوب شرق آسيا تا ترکيه را به يکديگر متصل و به اروپا وصل خواهدنمود.
توسعه شبکه ريلي:
توسعه شبکه راهآهن براي ارتباط با کشورهاي همسايه.
کميسيون مشترک:
از مهمترين اسناد در عرصه همکاريهاي دو جانبه در زمينههاي مختلف بويژه همکاريهاي
اقتصادي ميباشد.
وزارت امور خارجه عهده دار رياست کميسيون مشترک کشورمان با کشورهاي همسايه
و روسيه ،مالزي و چين ميباشد.
همکاريهاي بانکي:
بدنبال گسترش همکايهاي بانکي و روابط مالي با کشورهاي دوست ميباشيم (صندوق
استراتژيک ايران و ونزوئال)
صادرات غير نفتي:
در سالهاي  84و  85رو به رشد بوده و در سال  85تقريباً به دو برابر رقم پيش بيني
شده رسيد 15(.ميليارد دالر)
وزارت امور خارجه به دنبال يافتن بازارهاي جديد و بويژه در کشورهاي امريکاي التين
ميباشد.
جامعه اقتصادي ايرانيان خارج از کشور:
تشکيل جامعه اقتصادي ايرانيان خارج از کشور از تأکيدات رياست محترم جمهوري و
از اولويت هاي وزارت امور خارجه بوده است.
استفاده از توان ايرانيان بعنوان سرپل توسعه روابط اقتصادي ،امکان افزايش جلب
سرمايه و افزايش صادرات کاال.
مقابله با تحريمهاي کشورهاي غربي:
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وزارت امور خارجه با برگزاري نشستهاي تخصصي توسط وزارت خانههاي مختلف در
ظرف هشت ماه گذشته به دنبال ارائه راهکارهاي مختلفي براي مقابله با اين فشارها بوده
که گزارشات خود را به مقامات عاليه نظام ارائه نموده است اين تالشها با هدف حفظ منافع
ملي و واکنش به موقع با اقدامات کشورهاي غربي صورت ميگيرد و تأثير بسزايي در ادامه
راه در برخورداري از فناوري هستهاي است.
متنوع نمودن مبادالت بازگاني:
درگذشته دو سه کشور مهم  ،نقش اصلي را در تأمين کاالهاي وارداتي به کشورمان
داشتهاند .اين امر موجب شده بود تا عدم تعادل در روابط اقتصادي با سوء برداشت طرفهاي
مقابل مبني بر ناچار بودن جمهوري اسالمي ايران .عدم توازن ميان روابط اقتصادي يا
سياسي با کشورها بوده است .ليکن متنوع سازي اين مبادالت بر طرف کننده مشکالت
قبلي خواهد بود.
سازمانهاي منطقهاي و افزايش همکاريهاي اقتصادي منطقهاي
نگاه به شرق  ،توسعه روابط با همسايگان ،توسعه روابط با کشورهاي در حال توسعه،
تقويت اکو و دي هشت ،همکاري با شانگهاي ،تبيين همکاريهاي آتي با سارک ،اتحاديه
همکاريهاي اقتصادي آمريکاي التين و اتحاديه اقيانوس هند را از جمله موارد افزايش
همکاري هاي اقتصادي منطقه اي مي توان نام برد.
ديپلماسي اقتصادي:
از ابزارهاي مهم براي دستيابي به موقعيت بهتر از اقتصاد جهاني ،تحقق هرچه بيشتر
منافع ملي ،بهره گيري از فن ديپلماسي براي افزايش فرصتها در زمينه جذب سرمايه
خارجي ،انتقال فنآوري ،صدور خدمات فني و مهندسي ،گسترش تجارت مي باشد.
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دستاوردهاي اجالس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر
 24مهر ماه  - 1386تهران

تهيه و تنظيم:
نمايندگي ويژه در امور درياي خزر و
معاونت آسيا و اقيانوسيه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه
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=سخن نخست:

يکي از رويدادهاي مهم که در ماه هاي اخير اتفاق افتاد برگزاري موفقيت آميز دومين اجالس
سران کشورهاي حاشيه خزر در تهران بود .موفقيت اين اجالس از چند جهت غيرقابل انکار
است اول آنکه اجالس در چارچوبي منطقي براي همکاري در شرايطي برگزار شد که آمريکا و
کشورهاي غربي همه تالش خود را در عدم برگزار نمودن آن به کار گرفته و دست به شايعه
پراکني عليه اين نشست با موضوعاتي از قبيل :منزوي بودن ايران به خاطر فعاليت هاي صلح
آميز هسته اي ،ترور آقاي پوتين و  ...پرداختند دوم حضور همه سران کشورهاي حاشيه خزر
با وجود تبليغات مسموم رسانه اي و دستيابي به توافقات دو جانبه و چند جانبه و از همه مهمتر
صدور اعالميه نهايي که در بر دارنده منافع تمامي کشورها بود ،لذا مرکز پژوهش و اسناد
رياست جمهوري در راستاي معرفي و تبيين دستاوردهاي اين اجالس در عرصه سياست خارجي
دولت نهم مقاله حاضر را ارائه نموده است.

معاونت ارتباطات و اطالع رساني
مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري
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مقدمه:
اولين اجالس سران کشورهاي ساحلي خزر با حضور روساي جمهور ايران ،قزاقستان
 ،آذربايجان ،ترکمنستان و روسيه در تاريخ  3-4ارديبهشت  1381در عشق آباد پايتخت
ترکمنستان برگزار شد .اين اجالس که بدليل سطح باالي شرکت کنندگان و تبليغات
صورت گرفته راجع به نقش آن در حل و فصل مسايل درياي خزر اهميت زيادي پيدا کرده
بود ،اما برخالف انتظار بدون امضاي سند و اعالميه نهايي به پايان رسيد.
پيش از برگزاري اجالس عشق آباد جلسات متعددي در سطوح معاونين وزراي خارجه
و سپس وزراي خارجه تشکيل شده بود تا اجالس به توافقاتي منجر شود .همچنين خود
روساي جمهور نيز در چند جلسه مذاکره طوالني و فشرده کوشيدند در خصوص متن بيانيه
نهايي سران به توافق برسند که به اين مهم نايل نشدند و صرفا در مصاحبه هاي خود به
اين بيان کلي بسنده کردند که اجالس مهم و مثبت بود.
وجود اختالف نظرهاي زيادو عميق بين کشورها دراولين اجالس سران عشق آباد باعث
شد روساي جمهور از صدور بيانيه نهايي خودداري کنند و از اين لحاظ اولين اجالس سران
در عشق آباد شکست يافته تلقي شد.
ولي در واقع مي توان گفت که به طور کلي ،نفس برگزاري اجالس عشق آباد که اولين
اجالس سران کشورهاي ساحلي خزر به حساب مي آمد ،گامي مثبت و رو به جلو تلقي مي
گردد .اما به دليل مواضع انعطاف ناپذير کشورها ،اين اجالس نتيجه ملموسي در پي نداشت.
در جريان اجالس عشق آباد روساي جمهور در چند مورد به توافق دست يافتند که از جمله
عبارت بود از برگزاري دومين اجالس سران کشورهاي خزر در تهران .قرار بود اين اجالس
در سال  2004در تهران برگزار شود ،اما مسايل مختلف ،از جمله وقوع انتخابات رياست
جمهوري در ايران ،بيماري و فوت حيدرعلي اف  ،و همچنين بيماري و فوت نيازوف باعث
تاخير در برگزاري اين اجالس شد.
در نهايت ايران در اواسط سال  )2006(1385آمادگي خود براي برگزاري اين اجالس را
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به اطالع کشورهاي ديگر رساند .ولي با توجه به سابقه اجالس عشق آباد ،کليه کشورها از
جمله ايران خواستار آن بودند که موفقيت اين اجالس پيش از برگزاري آن تضمين شود.
لذا توافق حاصل شد که متن اعالميه نهايي سران پيش از برگزاري اجالس در مذاکرات
پنج جانبه نهايي شود.
در نيمه دوم سال  1385گروه کاري ويژه درياي خزر متشکل از معاونين وزراي امور
خارجه کشورهاي ساحلي سه بار در تهران گرد هم آمدند و در مورد اعالميه نهايي رايزني
کردند.
نتيجه اين جلسات ،نهايي شدن قسمت عمده اعالميه و باقي ماندن چند مورد به صورت
موارد اختالفي بود .لذا بر اساس توافق کشورها ،در خرداد ماه سال  1386وزراي خارجه پنج
کشور ساحلي در شهر تهران گرد آمده و موارد مورد اختالف باقي مانده را بررسي کردند.
خوشبختانه کشورها به دليل روحيه همکاري ،اين بار در اجالس وزراي خارجه موفق به
حل موارد مورد اختالف شدند و با نهايي شدن متن اعالميه نهايي سران ،راه براي برگزاري
اجالس روساي جمهور کشورهاي ساحلي در ايران هموار شد.
پس از رايزني هاي ديپلماتيک ،تاريخ  24مهر  1386براي برگزاري اين اجالس مورد
توافق قرار گرفت و ايران به عنوان ميزبان  ،متولي انجام هماهنگي هاي الزم شد.
متعاقباً براي قطعي کردن”دستورکار” اجالس و تمهيد برخي مقدمات ،دو جلسه ديگر
در سطح معاونين وزراي خارجه و نمايندگان ويژه و روساي گروه هاي کاري برگزار شد و
اين موارد نيز نهايي گرديدند.
اين در حالي بود که بسياري معتقد بودند با توجه به شرايط سياسي بين اللملي و
فشارهايي که از جانب برخي کشورهاي زورگو متوجه جمهوري اسالمي ايران شده است،
برگزاري اجالسي در اين سطح و با حضور افرادي چون والديمير پوتين و سه رئيس جمهور
ديگر کشورهاي خزر در تهران ناممکن است .حتي پس از قطعي شدن برگزاري اجالس نيز
رسانه ها و سرويس هاي اطالعاتي غربي با طرح مسايلي چون احتمال ترور پوتين در تهران
سعي کردند اين سفر را تحت الشعاع قرار داده و يا مانع از انجام آن شوند؛ اما باالخره آقاي
پوتين در تهران حاضر شد.
شايان ذکر است بعد از سفر سال  1943استالين به تهران  -در دوران جنگ جهاني
دوم  -که به همراه چرچيل و روزولت در دوران اشغال ايران انجام شد؛ مقام اول کرملين
سفري به ايران انجام نداده بود .مذاکرات ياد شده براي تعيين سرنوشت جنگ جهاني ،و
کمک رساني به جبهه شوروي عليه آلمان و تقسيم آينده جهان در محل سفارت روسيه
در تهران انجام گرفت و ايران هيچ نقشي در آن نداشت .برژنف و نيکوالي پادگورني نيز در
زمان هايي به ايران سفر کرده بودند که شخص اول کشور محسوب نمي شدند.
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الف)  -گزارش اجالس روساي جمهور در تهران و نتايج حاصله
بدين ترتيب دومين اجالس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر به ميزباني جمهوري
اسالمي ايران در روز  24مهر  1386در شهر تهران برگزار شد.
در مراسم افتتاحيه اجالس سران خزر که کل مراسم آن و سخنراني ها از چند شبکه
تلويزيوني ايراني و خارجي به طور مستقيم پخش مي شد ،ابتدا جناب آقاي احمدي نژاد
به ايراد سخنراني پرداختند ،و سپس روساي جمهور ديگر به ترتيب حروف الفبا سخنراني
کردند.
محتواي سخنان روساي جمهور عمدتاً دال بر عالقه مندي آنها به حل مسايل درياي خزر
در اسرع وقت و توسعه روابط منطقه اي در سطح مختلف بود .همچنين روساي جمهور به
تشريح مواضع و سياست هاي ملي خود در خصوص مسايل درياي خزر پرداختند که نشان
مي داد در چند زمينه از جمله چگونگي تحديد حدود بستر درياي خزر هنوز اختالفاتي در
بين کشورها وجود دارد.
پس از پايان سخنراني ها ،روساي جمهور عکس يادگاري دسته جمعي گرفتند و با
خروج خبرنگاران و ديگر مهمانان حاضر در جلسه ،اجالس به صورت خصوصي ادامه يافت
و در آن برخي موارد مهم در خصوص درياي خزر مطرح شد .در اين بخش در چهار مورد
توافق حاصل شد که در سطور بعد مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
با اتمام جلسه خصوصي ،روساي جمهور به صورت دسته جمعي در مراسم امضاي اسناد
حاضر شدند.
در اين مراسم دو سند به شرح ذيل امضا گرديد:
”-1اعالميه”
نهايي اجالس که شامل يک مقدمه مفصل و  25ماده مي باشد .با توجه به اهميت
اعالميه و مفاد بسيار مثبت آن خصوصاً براي جمهوري اسالمي ايران ،اين اعالميه در همان
روز به کليه رسانه ها ارائه شد تا در صدا و سيما و مطبوعات داخلي و خارجي مورد بهره
برداري خبري قرار گيرد .اين امر تبليغات مسموم عده اي از عناصر مخالف نظام يا مغرضان
را نقش بر آب کرد .اين عده پيش از اجالس تالش داشتند که اجالس سران را پيشاپيش
نه تنها ناموفق بلکه خيانت آميز جلوه دهند .اين اقدام به موقع تالش آنان را کامال ناکام
گذاشت.
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 -2سند سه جانبه همکاري هاي ريلي ايران ،ترکمنستان و قزاقستان؛
پس از پايان مراسم امضاي اسناد ،روساي محترم جمهور در مراسم کنفرانس مطبوعاتي
مشترک شرکت نمودندو به بيان نتايج مذاکرات پرداختند و به پرسش خبرنگاران پاسخ
دادند.
در ابتداي جلسه مطبوعاتي ،جناب آقاي احمدي نژاد اهم توافقات حاصله بين روساي
جمهور را به نمايندگي از کليه همتايان خويش ،بدين شرح ايراد کردند:
 -1تشکيل کنفرانس همکاري هاي اقتصادي کشورهاي ساحلي درياي خزر:
در پي پيشنهاد جمهوري اسالمي ايران مبني بر تشکيل سازماني با اهداف اقتصادي
به منظور گسترش و توسعه تجارت و بازرگاني بين کشورهاي ساحلي درياي خزر ،روساي
جمهور کليه کشورها با حمايت از اين طرح ،در خصوص شيوه پيگيري اين ايده نيز توافق
کردند .بر اين اساس قرار شد ابتدا کنفرانسي با هدف بررسي دقيق و فني موضوع و
راهکارهاي عملي کردن طرح بررسي شود تا مقدمات تشکيل اين سازمان فراهم آيد .آقاي
پوتين آمادگي روسيه براي ميزباني اين کنفرانس را در تابستان سال آينده اعالم کرد که
مورد موافقت جمع قرار گرفت .قرار شد هيات هاي کشورهاي ساحلي به رياست معاونين
نخست وزير و با شرکت وزراي امور خارجه و ساير وزراي ذي ربط در اين کنفرانس شرکت
کنند .به احتمال زياد اين کنفرانس در بندر آستراخان (که بندري در درياي خزر مي باشد)
برگزار خواهد شد .اين کنفرانس همزمان با سالگرد تاسيس استان و شهر آستراخان که توام
با مراسم با شکوهي خواهد بود ،منعقد خواهد شد.
 -2مسايل مربوط به صلح ،ثبات و امنيت در درياي خزر:
در اين خصوص توافق شد که باکو به عنوان ميزبان بعدي اجالس سران ،بر اساس
طرحهاي ارائه شده موجود (طرح هاي ايران ،روسيه و قزاقستان) ابتکار عمل را بدست
گيرد و پيش نويس سندي پنج جانبه را در اين زمينه آماده کند که در اجالس بعدي گروه
کاري و معاونين وزير و سپس وزراي خارجه مذاکره و بررسي گردد تا انشاءاهلل در اجالس
آتي سران نهايي گردد.
 -3برگزاري منظم اجالس وزراي خارجه وروساي جمهور:
با توجه به اينکه بين اجالس سران عشق آباد وتهران حدود پنج سال و نيم زمان سپري
شده بود و پيرو پيشنهاد جمهوري اسالمي ايران ،کليه کشورها توافق کردند که اجالس
سران و وزراي امور خارجه پنج کشور به صورت منظم و مستمر برگزارگردد .بر اين اساس
توافق حاصل گرديد که در آينده روساي جمهور کشورها به صورت سالي يک بار و وزراي
امور خارجه سالي دو بار گرد هم آيند البته سران تاييدکردند که مي توان اين تاريخ ها
را اندکي جابجا کرد تا اسناد و توافقاتي براي امضا آماده شوند .در مورد تعيين محل و
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زمان اجالس بعدي سران نيز همه کشورها با ميزباني باکو ( دراکتبر سال  )2008موافقت
کردند.
 -4تعيين زمان و مکان اجالس بعدي سران:
توافق شد که اجالس بعدي سران در اکتبر سال  2008ميالدي در شهر باکو برگزار
شود.
در ادامه جلسه کنفرانس مطبوعاتي ،روساي جمهور به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند که
ارزيابي کليه روساي جمهور از اين اجالس کامال مثبت بود و از ايران به خاطر سازماندهي و
برگزاري بسيار منظم و موفق اين اجالس تشکر کردند و بدين ترتيب دومين اجالس سران
کشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران پايان يافت.
ديدار روساي جمهور کليه کشورها با مقام معظم رهبري
پس از اتمام اجالس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر شامل روساي جمهور
ترکمنستان ،جمهوري آذربايجان و روسيه جداگانه و به نوبت به حضور مقام معظم رهبري
رسيدند و مذاکرات انجام گرفت.
نظربايف رئيس جمهور قزاقستان نيز روز قبل به حضور مقام معظم رهبري رسيده بود
چرا که وي يک روز قبل از اجالس سران به تهران عزيمت کرده بود .شايان ذکر است که
نامبرده متجاوز از  10سال بود که به ايران سفر نکرده بود و اجالس سران خزر اين فرصت
را فراهم ساخت که اين سفر با موفقيت کامل انجام گيرد.
ب) -خالصه اي از اعالميه نهايي سران
اعالميه نهايي سران کشورهاي ساحلي که در روز  24مهر به امضاي روساي جمهور
پنج کشور همسايه درياي خزر رسيد ،گام مهمي در پيشبرد روابط کشورهاي منطقه و حل
مسايل اين دريا محسوب مي شود.
همچنين اين اعالميه اولين سند سياسي بين  5کشور ساحلي خزر بود که به امضاي
روساي جمهور مي رسيد و از اين لحاظ يک حادثه تاريخي محسوب مي شود.
به عالوه ،موضوعات مطروحه در اين اعالميه از حوزه مسايل درياي خزر فراتر رفته و
اشتراکات نظر کشورها در مسايل کالن امنيتي و سياسي بين المللي را نمايان مي سازد.
برخي از مفاد اين اعالميه به قرار ذيل است:
 -1طرفها اظهار داشتند که فقط کشورهاي ساحلي ،داراي حقوق حاکميه در رابطه با
درياي خزر و ذخاير آن هستند.
 -2طرفها اعالم کردند که درياي خزر بايد فقط جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده
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قرار گيرد و همه مسايل مربوط به درياي خزر بوسيله کشورهاي ساحلي از طرق مسالمت
آميز حل و فصل خواهد شد.
 -3طرفها تاييد کردند که نيروهاي مسلح آنان به منظور حمله به هر يک از طرفها مورد
استفاده قرار نخواهد گرفت.
 -4طرفها تاکيد کردند که در هيچ صورتي به کشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از
قلمرو کشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يک از طرفها استفاده شود.
 -5طرفها از روند مذاکرات پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر بر اساس احترام متقابل و
حسن تفاهم و برابري حقوق ،موازين پذيرفته شده حقوق بين الملل در فضاي گفتگوهاي
متمدنانه ابراز رضايت کرده و ضرورت ادامه فعال اين مذاکرات را خاطر نشان کردند.
 -6طرفها توافق کردند تا تعيين رژيم حقوقي جديد درياي خزر در پهنه آن ،بايد رژيم
هاي توافق شده کشتيراني ،ماهيگيري و تردد کشتي ها صرفاً تحت پرچم کشورهاي
ساحلي خزر بر اساس تحقق حقوق حاکمه آنها اعمال گردد.
 -7طرفها اعالم کردند که توافق نهايي در مسايل مربوط به تحديد حدود بستر به منظور
استفاده از منابع زير بستر توسط همه کشورهاي ساحلي درياي خزر با توجه به حقوق
حاکمه آنها و احترام به حقوق و منافع قانوني يکديگر اجرا خواهد شد.
 -8طرفها همچنين حق مسلم کليه کشورهاي عضو معاهده”منع اشاعه و تکثير
سالح هاي هسته اي “ جهت توسعه تحقيقات ،توليد و استفاده از انرژي هسته اي در
مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوکارهاي
آژانس بين المللي انرژي اتمي را مورد تاييد قرار دادند.
 -9طرفها پايبندي خويش را به توسعه همکاري هاي وسيع دو جانبه و چند جانبه در
مبارزه با تروريزم ،نقل و انتقال غيرقانوني موادمخدر و سالح و جرايم سازمان يافته فراملي
با استفاده از نقش محوري هماهنگ کننده سازمان ملل متحد بر اساس رعايت دقيق اصول
و موازين شناخته شده حقوق بين الملل مورد تاييد قرار دادند.
 -10طرفها اصل مسئوليت کشورهاي ساحلي درياي خزر در قبال خسارات وارده به
محيط زيست خزر و به يکديگر درنتيجه استفاده از درياي خزر و بهره برداري از منابع آن
را تاييد کردند.
 -11طرفها با درک مسئوليت خويش در برابر نسل هاي امروز و فردا در قبال حفاظت از
درياي خزر و تماميت سيستم زيست محيطي آن ،اهميت گسترش همکاري در حل مسايل
زيست محيطي درياي خزر را مورد تاکيد قرار دادند.
ج) -چکيده بازتاب مطبوعاتي اجالس
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برگزاري موفقيت آميز دومين اجالس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران در
شرايط سياسي داخلي و بين المللي در بردارنده بازتاب هايي گسترده در رسانه هاي داخلي،
منطقه اي و بين المللي بود.
اين اجالس نظر به اهميت خود از حيث دستورکار و همچنين توافقات از پيش تعيين
شده(تنظيم اعالميه توسط وزراي کشورهاي ساحلي جهت امضاء سران) ابعاد گسترده اي
يافت .حضور رئيس جمهور روسيه درکنار روساي جمهور قزاقستان ،آذربايجان و ترکمنستان
بازتابهاي وسيعي هم به لحاظ روابط دو جانبه و چندجانبه کشورمان و هم از نظر منطقه اي
و بين المللي برجاي گذاشت.
بررسي بازتاب مطبوعاتي سفر در سه مقطع زماني پيش از اجالس ،حين اجالس و
پس از اجالس تحليلي مختصر از وضعيت پوشش رسانه اي اين رويداد تاريخي را ارائه مي
دهد:
پس از اعالم رسمي زمان و مكان برگزاري اجالس سران توسط سخنگوي وزرت امور
خارجه و تكرار آن توسط وزر امور خارجه گمانه زني هاي رسانه اي راجع به دستور كار
اجالس آغاز شد .طرح كلي رسانه هاي غربي با توجه به نيات سوء آنان و دسترسي اندك
به اطالعات دست اول پيش فرض سازي منفي از اجالس و اهداف آن بود.
در كنار جوسازي منفي رسانه هاي غربي ،رسانه هاي فارسي و عمدتاً منابع اينترنتي
اعم از سايت ها و وبالگ هاي مرتبط با اپوزيسيون ،بحث تقسيم درياي خزر و ضايع شدن
حقوق توهمي  50درصدي ايران در خزر ،ابعاد منفي همكاري ايران و روسيه و امكان تكرار
قرار داد تركمنچاي جديد ،سابقه منفي تاريخي شوروي و روسيه در اذهان ملت ايران را
مطرح كردند .در اين رابطه بسياري از چهره هاي رسانه اي اپوزيسيون به ميدان آمدند و
مصاحبه هاي اشخاصي چون نوري زاده و سازگارا و  ...نتايج منفي را براي دستور كار و
نتايج اين اجالس پيش بيني مي كرد.
اين رسانه ها با هدف لطمه وارد كردن به روابط دو كشور ايران و روسيه ،براي جلوگيري
از برگزاري اجالس سران ،ناامن و بحراني جلوه دادن وضعيت داخلي و بين المللي كشور،
تشديد وضعيت پرونده هسته اي كشورمان و ممانعت از سفر تاريخي پوتين به ايران آخرين
تير تركش عمليات رواني رسانه اي خود يعني خبر ترور پوتين را پرتاب كردند.
حضور تمامي سران كشورهاي ساحلي در اجالس و همچنين نوع چينش برنامه هاي
تنظيم شده (پنج دور نشست گروه هاي كاري در سطح معاونين وزير و نمايندگان ويژه
درامور خزر ،يك دور اجالس وزاري امور خارجه ،نحوه شروع برنامه ،افتتاحيه ،مراسم عكس
يادگاري ،امضاي اعالميه ،كنفرانس مطبوعاتي ،مالقات با مقام معظم رهبري) براي هيئت
هاي سياسي و همين طور اهميتي كه كشورهاي عضو به لزوم نمايش توافق و همبستگي در
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حل و فصل مسائل و پيشبرد تفاهم و توسعه روابط در قالب سازوكار اعالميه سران انديشيده
بودند نه تنها تأيرات مثبتي بر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و همكاري منطقه اي بر جاي
گذاشت بلكه جو منفي و مصنوعي ناشي از فعاليت هاي تبليغاتي و موضعگيري هاي واهي
برخي كشورهاي غربي همچون فرانسه ،آمريكا و رژيم صهيونيستي را خنثي نموده ،عالوه
بر مسايل درياي خزر ،موقعيت بين المللي به ويژه پرونده هسته اي كشورمان را كامال به
نفع طرف ايراني تقويت نمود.
انتشار نتايج نشست و همچنين اعالميه امضا شده (به همراه امضاي سند همكاري هاي
ريلي) و چاپ تصاوير سران كشورهاي ساحلي در كنا ر يكديگر و تفاهم و عالقه مشهود در
تصاوير حتي جرج بوش را مجبور به واكنش نمود.
بايد تأكيد نمود اجالس سران از هر نظر موفقيت آميز بود .روح و فضاي ايجاد شده
ناشي از توافق و تفاهم ميان كشورهاي ساحلي اين حقيقت را روشن كرد .فضايي كه هر
پنج كشور عضو اميدوارند در قالب ابتكارات مختلف و سرعت بخشيدن به رايزني ها و تبادل
هيئت ها همچنان حفظ نمايند.
رسانه هاي بين المللي پس از برگزاري موفق اجالس كشورهاي حاشيه درياي خزر
در تهران آن را يك اتفاق بزرگ و موفقيت براي جمهوري اسالمي ايران و گامي بزرگ در
پيشبرد موضوع رژيم حقوقي درياي خزر دانستند.
حين اجالس و پس از آن در حقيقت رسانه هاي غربي و ضد انقالب در دامي افتادند كه
خود پهن كرده بودند .اين رسانه ها كه پيش از برگزاري اجالس تالش براي برهم زدن اين
اجالس را از طريق انتشار خبر و شايعه ترور پوتين در ايران بر عهده داشتند ،مجبور شدند
تا ابعاد گسترده و مثبت اجالس را بطور كامل پوشش دهند.
به اعتقاد رسانه هاي خبري ،نشست ها و بررسي هاي كارشناسي قبل از اجالس سران
و نيز مجموعه تفاهمي كه بين پنج كشور براي رسيدن به رژيم حقوقي درياي خزر انجام
شد ،به درستي گواه برگزاري موفقيت آميز اجالس تهران است .رئيسان جمهوري پنج
كشور حاشيه درياي خزر توانستند از يك سو در زمينه مفاد رژيم حقوقي مذاكره كنند و از
سوي ديگر درباره بيانيه نهايي نظرت خودشان را اعالم كنند كه اين موفقيت از نگاه محافل
بين المللي پوشيده نمانده است .در اين ميان بازتاب گسترده اين نشست در محافل سياسي
و رسانه اي دنيا قابل تأمل است.
د)  -پاسخ به چند سؤال مهم در خصوص درياي خزر
آيا مباحث رژيم حقوقي درياي خزر در اين اجالس مورد بحث قرار گرفت و
آيا نتيجه اي حاصل گرديد؟
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با توجه به پيچيده بودن مباحث رژيم حقوقي و وضعيت مذاكرات از ابتدا همه طرفها
مي دانستند كه قرار نيست مسائل رژيم حقوقي درياي خزر در اين جلسه نهايي شود .البته
رؤساي محترم جمهور روند مذاكرات را ارزيابي و رهنمودهايي در خصوص چگونگي ادامه
مذاكرات به كارشناسان ارائه كردند .اما از ورود به جزئيات مباحث رژيم حقوقي خودداري
شد.
چرا مباحث رژيم حقوقي درياي خزر اينقدر طوالني شده است و آيا در آينده
نزديك تحولي در وضعيت فعلي ممكن خواهد بود.؟
اول بايد ديد كه چرا مذاكرت رژيم حقوقي درياي خزر طوالني شده است؟ درياي
خزر درحال حاضر به لحاظ حقوقي تحت رژيمي است كه عناصر ابتدايي آن را معاهدات
ايران و شوروي سابق تشكيل داده اند .اين عناصر گرچه كاربردي و مفيد هستند،اما كامل و
جامع نيستند .به عنوان مثال مشخص نيست كه در سطح دريا ،عرض منطقه ملي يا درياي
سرزميني هر كشور چه مقدار است؟ و چه رژيمي بر آن حاكم است؟ يا اينكه هر يك از
كشورهاي ساحلي در چه محدوده اي حق بهره برداري از منابع واقع در زير بستر اين دريا
را دارا هستند؟
همچنين در زمينه مسايل ديگر اين دريا مانند مسايل نظامي ،انتظامي و امنيتي؛
همكاري ها درزمينه شيالت و محيط زيست؛ چگونگي انتقال منابع انرژي خزر و غيره لزوم
ايجاد يك چارچوب مدون حقوقي از طريق اجماع كشورهاي ساحلي احساس مي شود.
بر پايه ي چنين ضرورتي ،كشورهاي ساحلي درياي خزر متجاوز از ده سال است كه
دارند جهت تعيين اين چارچوب جامع حقوقي با يكديگر مذاكره مي كنند؛ اما اين مذاكرات
فقط  5-4سال است كه جنبه فني و تخصصي به خود گرفته و جدي تر دنبال مي شود.
اگر وضعيت موجود كنوني با وضعيت موجود در آغاز اين مذاكرات مقايسه گردد؛ مشخص
خواهد شد كه پيشرفت هاي بسيار چشمگيري حاصل شده است.
ظرف اين مدت برخي مسائل مانند محيط زيست مورد توافق نهايي قرار گرفته و اكنون
چارچوب حقوقي فعاليت ها در آن حوزه ها موجود است .به عالوه ،درهيچ موردي نيز
كشورها به بن بست نرسيده اند و همگرايي خوبي در بين نظرات كشورها در خصوص اصول
حاكم بر فعاليت ها در درياي خزر به وجود آمده است.
در عين حال ،بايد توجه كرد كه اين گونه مسائل به طور مستقيم با حاكميت ،حقوق
حاكمه و اعمال صالحيت كشورها و موضوع تحديد حدود پيوند خورده است؛ لذا حساسيت
و اهميت فوق العاده اي دارند .نبايد انتظار داشت كه چنين مسائل پيچيده اي به سرعت
حل و فصل شوند .اصوالً مذاكرات تعيين رژيم حقوقي درياها و درياچه هاي بين المللي در
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سراسر جهان مذاكراتي بسيار مفصل و طوالني بوده است .آنهم
درياچه هايي كه به لحاظ ژئوپلتيك و اقتصادي قابل مقايسه با درياي خزر نيستند .واقعاً
درياي خزر در جميع جهات دريايي بي نظير و منحصر به فرد محسوب مي شود.
در خصوص سهم ايران از درياي خزر نظرات متفاوتي در جامعه وجود دارد.
موضع رسمي ايران در اين خصوص چيست؟
بر خالف تصوري كه برخي افراد دارند و فكر مي كنند كه در زمان شوروي درياي
خزر بين ايران و شوروي تقسيم شده بوده است ،اينگونه نيست .يك خصوصيت منحصر به
فرد درياي خزر اين است كه تاكنون هيچ گونه مرز سياسي در آن ترسيم نشده است .اگر
به مفاد قراردادهاي ايران و شوروي و روسيه سابق نيز رجوع كنيم خواهيم ديد كه در اين
قراردادها هيچ گونه صحبتي راجع به چگونگي تقسيم دريا و نيز ترسيم مرز در آنها وجود
ندارد .لذا اين تصور كه نيمي از درياي خزر به ايران و نيمي از آن به شوروي سابق تعلق
داشته است گمراه كننده بوده و به هيچ وجه قابل دفاع نيست .چنين چيزي نه تنها در
اسناد منعقده بلكه درعمل و رويه نيز نبوده است.
پس از فروپاشي شوروي ،جمهوري اسالمي ايران عنوان كرد كه بهترين رويکرد در
درياي خزر را بهره برداري واستفاده مشاع از اين دريا مي داند .منظور ايران از ارائه اين
پيشنهاد هم اين بود كه همه كشورهاي ساحلي بايستي با همكاري هم مديريت امور و
مسايل اين دريا را بر عهده بگيرند و حقوق و تكاليف كشورها به صورت متناسب در اين
دريا برقرار شود .اگر اين پيشنهاد مورد قبول كشورهاي ديگر قرار مي گرفت ،يك نمونه
عالي از همكاري منطقه اي شكل مي گرفت كه مي توانست براي كليه مناطق جهان يك
الگو و نمونه باشد.
منتهي برخي كشورها قسمت هايي از اين پيشنهاد را نپذيرفتند و خواستار آن شدند
كه بستر درياي خزر تقسيم شود .البته باز هم كشورها اتفاق نظر دارند كه مسائل سطح
درياي خزر بايد اصوالً به روش اشتراك نظر و همكاري حل شود .در خصوص بستر نيز وقتي
از تقسيم صحبت مي شود منظور تقسيم حاكميتي و مركزبندي دريا شبيه آنچه در خشكي
بين كشورها برقرار است ،نيست .منظور تعيين مناطقي است كه هر كشور در آن حق دارد
از منابع واقع در بستر و زير بستر دريا بهره برداري اقتصادي كند.
جمهوري اسالمي عنوان كرده  ،در صورتي كه تمام كشورها خواستار تقسيم بستر
باشند ،ما نيز با اين روش موافقت خواهيم كرد؛ منوط به اين كه اين تقسيم بر طبق موازين
حقوق بين الملل ،از جمله توجه به ويژگي هاي خاص مثل طول و شكل سواحل هر كشور
و بكارگيري اصل “انصاف” باشد.
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لذا اكنون مذاكرات بين كشورها بر سر تعيين روش مناسب براي تحديد حدود بستر
درياي خزر به منظور استفاده از منابع بستر و زير بستر جريان دارد .موضع جمهوري اسامي
ايران نيز در جريان اين مذاكرات مستحكم ،مستند به اصول و موازين حقوق بين المللي و
همواره در جهت منافع ملي كشورمان بوده است.
اين دغدغه در نزد افكار عمومي وجود دارد كه ايران در رقابت با كشورهاي ساحلي
درياي خزر بر سر بهره برداري از منابع نفت و گاز اين دريا عقب مانده و هيچ سهمي در
اين بهره برداري ها ندارد .آيا واقعاً چنين است؟
گرچه چند كشور حاشيه درياي خزر در طول چند سال گذشته (از سال  )1949در
حال بهره برداري از منابع نفت و گاز اين دريا بوده اند ،اما اين مسئله لطمه اي به منافع
ايران در اين دريا نمي زند؛ زيرا منابع در حال استخراج بين ايران و آن كشورها مشترك
نيست.
به عالوه  ،جمهوري اسالمي ايران با دو کشور جمهوري آذربايجان و ترکمنستان به اين
توافق دست يافته که تا زمان حصول موافقت نهايي بين کشورهاي خزر در اين خصوص،
هيچ گونه بهره برداري از منابع واقع در محدوده بيست درصدي صورت نگيرد.
شايان ذکر است که تاخير ايران در بهره برداري از منابع اين دريا به دليل شرايط ويژه
درياي خزر در نزديکي سواحل ايران است که به دليل عمق بسيار زياد احتياج به فناوري
پيشرفته دارد .تاکنون گام هاي بسيار مهمي در شناسايي منابع هيدروکربوري در نزديکي
سواحل ايران از طريق لرزه نگاري برداشته شده و کار ساخت سکوي حفاري نيمه شناور
ايران  -البرز با استفاده از جديدترين و بهترين فناوري روز جهان در حال اتمام است .در
آينده بسيار نزديک ايران نيز کار بهره برداري از منابع نفت و گاز اين دريا را آغاز خواهد
کرد.
ه)  -برخي مشخصات عمومي درياي خزر
درياي خزر که از آن با عناوين ديگري چون درياي گرگان ،گيالن يا جيالن ،ديلم،
طبرستان ،هيرکاني ،باکو ،هشترخان ،مازندران ،قزوين ( در زبان عربي درياي قزوين و خزر
هر دو کاربرد دارد) ،کاسپين (در زبانهاي روسي و انگليسي ) و  ...نيز ياد مي شود ،پهنه اي
آبي محصور در خشکي است که پهنه اي ارتباطي بين دو قاره اروپا و آسيا محسوب مي
شود .اين پهنه آبي با مساحت تقريبي  372هزار کيلومتر مربع ،بزرگترين درياچه جهان
است و از  36درجه و  34دقيقه تا  47درجه و  13دقيقه عرض شمالي و  44درجه و 18
دقيقه تا  52درجه و  24دقيقه طول شرقي امتداد يافته است .بيشترين طول آن از شمال
به جنوب  1023کيلومتر و پهناي متوسط آن  280کيلومتر است .متوسط عمق درياي
خزر  180متر و بيشترين ژرفاي آن که در قسمت جنوبي اين درياچه واقع شده ،در حدود
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 1025متر است.
البته بايد در نظر داشت که با توجه به نوسانات بسيار زياد و متناوب درياي خزر و
تناوب اختالف سطح آن نسبت به سطح آبهاي آزاد از يکسو و وجود نقشه هاي متفاوت
از درياي خزر که طي سالهاي مختلف تهيه شده اند ،تعيين دقيق مساحت ،طول و عرض
و حجم آب آن به صورت کامال دقيق امکان ندارد؛ لذا عددهاي مختلفي ذکر شده و مي
شود.
درياي خزر توسط پنج کشور روسيه(در شمال و توسط ايالت هاي داغستان ،کالمکيا و
آستراخان) ،قزاقستان (در شمال شرقي) ،ترکمنستان (در شرق) ،ايران(در جنوب و توسط
استان هاي گلستان ،گيالن و مازندران) و جمهوري آذربايجان (در غرب) احاطه شده است.
در بخش ترکمني اين درياچه ،خليج بزرگ قره بغاز قرار دارد .همچنين اين درياچه در
بخش روسي از طريق رود ولگا به وسيله کانالهاي مختلف به درياي سفيد ،بالتيک و درياي
سياه مرتبط مي باشد .از شهرهاي بزرگ و عمده مجاور درياي خزر مي توان به آستراخان و
دربند در روسيه؛ آتيرائو و آکتائو در قزاقستان؛ ترکمن باشي در ترکمنستان ؛ نکا  ،اميرآباد،
فريدون کنار ،نوشهر ،انزلي  ،آستارا ،در ايران و باکو در جمهوري آذربايجان اشاره کرد.
درياي خزر از نظر اکولوژيک داراي خصوصياتي مشترک با درياها و درياچه ها است .دو
رود ولگا و اورال بزرگترين رودهايي هستند که به اين دريا مي ريزند و بزرگترين خروجي
طبيعي آب از اين درياچه از طريق تبخير است .در نتيجه ،اکوسيستم خزر همانند يک
درياي بسته است و ارتفاع آب در آن نيز به سطح درياهاي آزاد مرتبط نمي باشد .در طول
قرون گذشته ارتفاع آب خزر بارها افزايش و کاهش (عمدتا سريع) را تجربه کرده است .در
سال  2004ارتفاع آب درياي خزر  28متر پايين تر از سطح دريا بوده است.
از جمله آبزيان درياي خزر بايد به شمار فراوان ماهيان استروژن اشاره کرد که از تخم
آنها خاويار بدست مي آيد .گرچه درياي خزر مهمترين مرکز توليد خاويار در جهان است،
اما صيد بي رويه ماهي هاي استروژن در دهه هاي اخير موجب کاهش شديد تعداد اين
ماهيان و در نتيجه وضع مقررات سختگيرانه در مورد ميزان استحصال خاويار به صورت
مجاز در کشورهاي ساحلي اين دريا شده استُ .فک خزر ( )Caspian Sealنيز در شمار
گونه هاي پستاندار با ارزش جانداراني است که تنها در اين دريا يافت مي شود و از معدود
گونه هايي از اين حيوان است که در آبهاي بسته زندگي مي کنند.
از نظر منابع طبيعي بي جان نيز درياي خزر بسيار غني است .منابع عظيم نفت و گاز
در بستر اين درياچه وجود دارند که گرچه بهره برداري از آنها به مدت حداقل نيم قرن
صورت گرفته است ،اما بخش عمده آنها اخيرا کشف شده اند و شناسايي تمام اين منابع
مستلزم اکتشافات بيشتر است .در پيش بيني خوش بينانه تخمين زده مي شود که حوزه
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درياي خزر پس از خاورميانه و روسيه رتبه سوم از حيث بزرگترين ذخاير نفت و گاز طبيعي
در جهان را دارا باشد .ميزان کل ذخاير نفت اثبات شده درياي خزر بين  17تا  33ميليارد
بشکه تخمين زده مي شود که رقم اول باميزان ذخاير نفت قطر و رقم باالتر با ميزان ذخاير
نفت اياالت متحده قابل مقايسه است .ميزان ذخاير اثبات شده گاز درياي خزر نيز در
حدود 5-6تريليون متر مکعب تخمين زده مي شود که با ذخاير گاز عربستان سعودي قابل
مقايسه است .البته کشورهاي غربي مانند آمريکا به داليل سياسي به منظور افزايش دخالت
و حضور در منطقه  ،عددهاي بيشتري را وانمود مي کنند .در حالي که واقعيت غير از اين
است و خزر در حالت خوشبينانه تنها  5-6درصد نفت جهان را دارا مي باشد .اکثر حفاري
هايي که جمهوري آذربايجان ظرف چند سال اخير انجام داده برخالف انتظار به نفت و گاز
نرسيده است .تنها دو حوزه مهمي که اين کشور اکتشاف و فعاليت مي کند که عبارت از
حوزه هاي نفتي “آذري  -چراغ  -گونشلي” و حوزه گازي “شاه دنيز” است که در دومي
ايران  10درصد سهم دارد .در شمال خزر نيز در حال حاضر قزاقستان در “کاشاگان” به
نفت دسته يافته ليکن بهره برداري از آن هنوز آغاز نشده و بارها به تعويق افتاده  ،و گفته
مي شود که سالهاي  2011يا  2012به بهره برداري خواهد رسيد.
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