
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
 بھرام رحمانی

٢٢/١١/١٠  
 

  

 عقب نشينی حقارت بار احمدی نژاد 

   در اجالس سران کشورھای ساحلی دريای خزر
    

  

سای جمھور ايران، آذربايجان، روسيه، ؤ حضور راجالس يک روزه سران کشورھای ساحلی دريای خزر با

 در باکو، پايتخت جمھوری ٢٠١٠ نومبر ١٨ برابر با ١٣٨٩آبان ]عقرب[ ٢٧قزاقستان و ترکمنستان روز پنج شنبه 

   .آذريابجان برگزار شد

سران، وزای خارجه، معاونين و ( جلسه و نشست در کشورھای مختلف و در رده ھای مختلف ٣٠تاکنون حدود 

، يعنی مکانيزم ئیبرگزار شده و توافقاتی نيز بين کشورھا حاصل شده است ھر چند به نتيجه نھا) کارشناسان

   .مشخص حقوقی برای تقسيم منابع بستر اين درياچه نرسيده است

ن مکانيزم حقوقی خزر است، يکی توافقات دو يي ھا و اولويت ھای اساسی موجود که ناشی از عدم تعروياروئیدر 

به يا چند جانبه ای است که برخی کشورھا برای بھره برداری از منابع دريای خزر و بدون رضايت ساير جان

   .و دومی، اين است که از امنيتی کردن منطقه خزر، پرھيز شود. کشورھا انجام داده اند

م نامه امنيتی اجالس سران کشورھای حوزه دريای خزر ھم چون نشست ھای قبلی تنھا با امضاء خشک و خالی تفاھ

در اين تفاھم نامه که به امضای سران پنج کشور ساحلی خزر رسيده است مسائل .  بند به کار خود پايان داد١۵در 

   .امنيتی دريای خزر و ھم چنين امنيت زيست محيطی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

ن حدود حق حاکميت پنج يي الزم برای تعسران اين کشورھا توافق کردند که در دوره زمانی مشخص بررسی ھای

   .کشور عضو انجام شود

در بخشی از اين توافق نامه مقرر شده است که صيد ماھيان خاوياری از اين دريا برای پنج سال ممنوع شود، 

مشروط بر آن که کارشناسان حداکثر ظرف مدت سه ماه راه ھای اجرای اين بخش از توافق را بررسی و اعالم 

   .ارشناسان محيط زيست بارھا درباره خطر انقراض ماھيان خاوياری دريای خزر ھشدار داده اندک. کنند
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صيد قاچاق، صيد قانونی «: س انستيتو تحقيقات بين المللی ماھيان خاوياری گفته استئيدر تازه ترين اظھار نظر، ر

ر زمينه حفاظت و بازسازی ماھيان اما بيش از ظرفيت، آلودگی خزر و ناھماھنگی کشورھای حاشيه اين درياچه د

   ». ھستندئیخاوياری مھم ترين عوامل انقراض تدريجی اين گونه ھای ارزشمند دريا

 ٩٣١ تن خاويار از خزر استحصال شد اين رقم پارسال به٧۶ سال پيش ١٩در حالی که «: محمدپور کاظمی، گفت

 سال آينده به طور کامل ١٠ خاويار از خزر تا کيلوگرم کاھش يافت و با روند فعلی پيش بينی می شود استحصال

   ».متوقف شود

ماھيان خاوياری خزر که به علت عمق زياد آب، در بخش جنوبی که عمده آن در سواحل ايران است زندگی می 

   .مين می کنندأ درصد خاويار جھان را ت٩٠کنند 

تحقيقاتی را منتشر کرد که نشان می داد تا نتايج ) ١٣٨٧سال (مرکز تحقيقات ماھيان خاوياری ايران دو سال پيش 

   . سال ديگر ذخاير خاويار دريای خزر به صفر خواھد رسيد١٢ خورشيدی يعنی ١۴٠٠سال 

در اين کنفرانس آن ھا به .  کشور ساحلی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند۵سای جمھور ؤپس از اجالس، ر

   .مسائل مھمی اشاره کردند

 ساالنه مبدل ئیکيد کرد که اين اجالس به نشست ھاأمھور روسيه در کنفرانس مطبوعاتی تس جئيدميتری مدودف، ر

ما توافق نموديم که سالی . ھر سه سال يک بار جلسه برگزار کردن قابل قبول نيست«: مدودف گفت. خواھد شود

ر سال برای آنان مفيد خواھد کارشناسان بايد بيش از اين ديدار داشته باشند و پنج بار ديدار د. يک بار ديدار کنيم

  . را نيز پيشنھاد کرد» سازمان ھمکاری دريای خزر«سيس أمدودف، ت. »بود

سای جمھوری کشورھای ؤر«: س جمھور آذربايجان، در کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کردئيالھام علی اف، ر

ريا را بررسی و ھماھنگ  ملی ھر کشور در اين د ساحلی دريای خزر تصميم گرفتند طی مدت کوتاھی محدوده

  » .نمايند

 ما تعيين رژيم حقوقی ۀلأمھم ترين مس«: يس جمھور قزاقستان نيز در اين اجالس گفتئنورسلطان نظربايف، ر

 مايل را بررسی ٢۵ مايل تا ٨ی ھم مشخص شد كه كارشناسان بين ئ عرض جغرافيا در زمينه.  خزر استدريای

   ».كنند و به ما ارائه دھند

ن وضعيت يياو، تنھا پيشنھاد کرد، روند تع.  پيشنھاد را کامال از موضع ضعف مطرح کرد۶حمدی نژاد نيز محمود ا

پيشنھاد می کنم «: وی در سخن رانی خود در اين اجالسيه گفت.  به اتمام برسد٢٠١١حقوقی دريای خزر در سال 

ريای خزر با ادامه نشست ھای پنج جانبه كه که اين روند در سال آينده به پايان برسد و تدوين كامل رژيم حقوقی د

  » .ی شودئ و پايدار است، در سال آينده نھاتضمين قوی تری برای دست يابی به يک توافق عادالنه

و به اجالس . ن رژيم حقوقی دريای خزر اين بار نيز دستاوردی نداشت و به توافقی منجر نشديياين ترتيب، تعه ب 

س جمھور حکومت اسالمی، پيش ئينوچھر متکی وزير امور خارجه و احمدی نژاد ردر حالی که م. آتی موکول شد

   . درصد از مسائل رژيم حقوقی دريا حل شده است٧٠از اين گفته بودند 

   . دريای خزر در روسيه يا قزاقستان برگزار خواھد شدۀاجالس بعدی كشورھای حوز

پروژه خط لوله ناباکو به . له ناباکو گاز طبيعی فراھم کنددرا ين ميان، ترکمنستان متعھد شده است که برای خط لو

   . به گاز صادراتی روسيه در حال اجراستئیمنظور کاھش وابستگی کشورھای اروپا

 ميليارد متر مکعب گاز در اختيار اين پروژه قرار می دھد و ۴٠مقامات ترکمنستان، گفته اند که اين کشور ساالنه تا 

   . ديگر نبايد در اين باره نگرانی داشته باشندئیروپابه اين ترتيب کشورھای ا
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 کيلومتری ٣٣٠٠ ميليارد متر مکعب گاز منطقه دريای خزر و خاورميانه، از طريق اين خط لوله ٣١احتماال ساالنه 

   .و از مسير ترکيه به اروپا منتقل شود

 ميالدی توافقنامه ای برای ساخت ٢٠٠٩ سال جوالیرومانی، بلغارستان، مجارستان و اتريش به ھمراه ترکيه در 

   .اين خط لوله به امضاء رساندند

 ميليارد يورو ٩/٧ اساس گزارش خبرگزاری رويترز، برآورد می شود که ھزينه ساخت خط لوله ناباکو حدود هب

   . ميالدی بھره برداری از اين خط لوله آغاز شود٢٠١۴باشد و انتظار می رود که تا سال 

بعد از . ، دريای خزر در مرز ميان دو کشور شوروی و ايران قرار داشت١٩٩١ - ١٣٨٠ سال گفتنی است که تا

به جای ) روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان(فروپاشی شوروی، در حاشيه دريای خزر چھار کشور مستقل 

   . رژيم جديد حقوقی اين دريا مطرح شدۀلأشوروی تشکيل شدند و به ھمين خاطر مس

مت شمالی دريای خزر سه کشور روسيه، قزاقستان و آذربايجان در تقسيم دريا به تفاھم رسيده اند، ولی در قس

   .وضعيت حقوقی جنوب اين دريا بين ايران، آذربايجان و ترکمنستان تا به حال الينحل مانده است

 کشورھای ساحلی است در حالی که حکومت اسالمی ايران، خواھان تقسيم اين دريا به پنج قسمت مساوی ميان

در . جمھوری آذربايجان خواھان تقسيم آن به نسبت مساحت ساحلی ھر يک از پنج کشور حاشيه دريای خزر است

   . درصد خواھد بود۵/١٣صورتی که اين فرمول عملی شود سھم ايران از دريای خزر تنھا 

برگزاری نشست باکو، برای نخستين منوچھر متکی، وزير امور خارجه حکومت اسالمی ايران، چند روز قبل از 

بھره برداری ايران از دريای خزر ھرگز حتا پيش از «: بار درباره سھم ايران از دريای خزر عنوان کرد که

 درصدی از سھم ۵٠از اين رو، متکی طرح » .پيروزی انقالب اسالمی از يازده و سه درصد فراتر نرفته است

  . خواند» غيرمنطقی«ايران را 

 متکی مورد توجه و استقبال کشورھای ھمجوار دريای خزر قرار گرفت و اين فکر را تقويت کرد که اظھارات

   .ايران در سياست دريای خزر خود تجديدنظر کرده و به سھم پيشنھادی ھمسايه ھای شمالی رضايت داده است

حداقل «حث جديدی را درباره اظھارات متکی، برای دولت محمود احمدی نژاد مشکالت فراوانی را به بار آورد و ب

 درصد و حداقل يازده و سه ۵٠حداکثر سھم ايران در دريا . سھم ايران در دريای خزر به دنبال داشت» و حداکثر

  . درصد عنوان می شود

  موضوعاتی که در مورد مسائل محيط«: احمدی نژاد نيز قبل از تھران ترک به مقصد جمھوری آذربايجان، گفته بود

مطرح بود محقق شد و در واقع در اين سه سال درباره رژيم حقوقی دريا، ) در نشست تھران(ای خزر زيستی دري

ی برداشته شد و اميدواريم در نشستی که پيش رو ئشورھا در ساحل گام ھای رو به جلوصيانت از دريا و حريم ک

   ».داريم نسبت به نشست تھران چند گام جلوتر برويم

    

يس جمھور روسيه و محمود احمدی نژاد ئاحلی دريای خزر، دميتری مدودف، رکشورھای س سران  جلسۀدر حاشيه

   .با يکديگر ديدار و گفتگو کردند

س جمھوری حکومت اسالمی ايران و ديمتری ئيمقامات روسيه می گويند که گفتگوی محمود احمدی نژاد، ر

دريای خزر در باکو، شامل موضوعات س جمھوری روسيه در حاشيه اجالس سران کشورھای حاشيه ئيمدودف، ر

   .بوده است» ناخوشايند«
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 گفت که آقای ٢٠١٠ نومبر ١٨ - ١٣٨٩ آبان ٢٧س جمھوری روسيه، روز پنج شنبه ئيسرگئی پريخودکو، مشاور ر

مسائل «مدودف در ديدار با ھمتای ايرانی خود به صراحت سخن گفته و ھيچ کدام از دو طرف از مطرح کردن 

  . ودداری نکرده اندخ» ناخوشايند

س جمھوری روسيه ارزيابی اصولی خود را از تصميمات شورای امنيت سازمان ملل در مورد ايران ئير«: او گفت

بنابراين، ديدار احمدی نژاد با مدودف، نه تنھا بھبودی » .مطرح کرد، که پيش تر ھم در موارد متعدد بيان شده بود

   .رد، بلکه به تيره تر شدن روابط سران دو کشور نيز منجر شدابط تھران و کرملين به وجود نياوودر ر

روابط حکومت ايران و روسيه، در ماه ھای اخير و پس از تنش لفظی ميان دو کشور بر سر عدم تحويل سيستم دفاع 

   .يده استئايران به سردی گرای حکومت اسالمی ئ و برنامه ھسته ٣٠٠ - موشکی اس

 شورای امنيت عليه ايران قرار داد ١٩٢٩اعالم کردند که به دليل تصويب قطعنامه مبر گذشته مقام ھای روسی سپت

   . به ايران را لغو و پيش پرداخت ايران را باز پس خواھند داد٣٠٠ -تحويل سامانه دفاعی اس

با ی ايران ابراز نگرانی کرده و خواستار ھمکاری کامل تھران ئروسيه، ھم چنين بارھا از اھداف برنامه ھسته 

  . ی فعاليت ھای اتمی خود شده استئامعه بين المللی برای راستی آزماج

اواسط تير ماه سال جاری، دميتری مدودف، در جمع سفيران اين کشور در خارج با ابراز نگرانی از توسعه فعاليت 

   ».شود  تر می  زديک تواند به ساخت بمب اتمی منتھی شود ن  ای که می  ايران به مرحله «: ھای اتمی ايران گفته بود

آگھی نمايشنامه تبليغاتی «يس جمھور ايران ھمتای روس خود را متھم کرد که در ئدر واکنش به اين اظھارات، ر

   .کند عليه ايران بازی می » آمريکا

 -، از موضع گيری مقام ھای روسی درباره عدم تحويل سيستم اس ٨٩احمدی نژاد، ھم چنين روز دوازدھم آبان ماه 

   .است» )مريکاا(شيطان « انتقاد کرد و گفت که اين کشور تحت تاثير ً به ايران، شديدا٣٠٠

روسيه از تمام چھار قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل عليه حکومت اسالمی حمايت کرده و آن را به 

   . در آورده استءاجرا

گو با خبرگزاری ايسنا، با انتقاد از  و  در گفتاوايل آبان ماه سال جاری، سفير حکومت اسالمی ايران در مسکو،

   .ی با روس ھا اختالف اساسی داريمئ ی تھران، گفت که در موضوع ھسته ئ رويکرد روسيه در قبال برنامه ھسته 

 مطبوعاتی با خبرنگاران در باکو، پايتخت آذربايجان، سخن می گفت اظھار جلسهاحمدی نژاد، در حالی که در يک 

ی غربی اگر می خواھند در مذاکرات بر سر پرونده اتمی ايران به نتايجی دست يابند بايد از تھديد کرد کشور ھا

   .ايران دست بردارند

اخالق «داشتن ه  را، بدون آن که نامی از آن ھا ببرد، ب١+۵ مطبوعاتی، شماری از کشورھای گروه جلسۀاو در اين 

   ».امتياز بگيرند... د که می توانند فشار بياورند وفکر می کنن«متھم کرد که به گفته او » استعماری

در دور قبلی مذاکرات «:  در برابر ايران گفت١+۵محمود احمدی نژاد، با اشاره به رفتار کشورھای عضو گروه 

گو قطعنامه صادر کردند، اما آن ھا بايد بدانند که نمی توانند با صدور قطعنامه به ما فشار  و ھم در وسط گفت

   ». بر اساس تحميل و فشارئیگوھا و ما خواھان مذاکره بر پايه دوستی و عدالت ھستيم نه گفت. دبياورن

و » تحريم ھای وضع شده از جانب کشورھای غربی عليه ايران بی اثر بوده«او، ھم چون گذشته ادعا کرد که 

   ».ت تاثير بد اخالقی ھا قرار نمی گيردحملت ايران راه خود را می رود و ت«

گو را ما استانبول  و گو مشخص شده است و مكان گفت و در دور جديد، زمان گفت«: احمدی نژاد، ھم چنين گفت

   ».بايد با ھم صحبت كنيم تا به نتيجه برسيم. م و آن ھا ژنو را مطرح كرده اندئيمی گو
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پس از فروپاشی . جاه بود پن- در قوانين بين المللی و اتحاد جماھير شوروی سابق، تقسيم دريا بر مبنای پنجاه 

 که قبال کشورھای تشکيل دھنده اتحاد جماھير شوروی بودند به چھار کشور تبديل شدند و االن ئیشوروی، کشورھا

 کشور حاشيه دريای خزر نخواستند طبق آن قوانين ۴اما در عمل .  کشور ساحل مشترک با دريای خزر دارند۵

حکومت اسالمی ايران، پس از سال . لکيت آب ھای ساحلی خودشان ھستندبنابراين، ھر کدام خواھان ما. حرکت کنند

 کشور، يک نوع تقسيم بندی جديد را قبول کرد که طبق آن، تقسيم آب ھای دريای خزر ۴ھا مقاومت در مقابل اين 

وز آن  کشور ديگر ھن۴اما .  درصدی داشته باشد٢٠بر مبنای مساوی يعنی تقسيم بر پنج که ھر کشوری بايد سھيم 

   .را نپذيرفته اند

 کشور حاشيه ۵تقسيم منابع زير زمينی اين دريا با توافق ھر . دريای خزر سرشار از انرژی نفت و گاز است  

شرکت ھای نفتی بين المللی، در سال ھای اخير با جمھوری ھای . خزر، تاکنون با شکست مواجه شده است

و ھم . گذاری كرده اند نفتی منعقد نموده و ميلياردھا دالر سرمايهآذربايجان، قزاقستان و تركمنستان قراردادھای 

بنابراين، سال ھاست که کشورھای . چنين عمليات اكتشافی و بھره برداری از منابع نفت و گاز را آغاز نموده اند

در ميان بخش شمالی آن .  عملی برای حل مشکالت اين دريا بيابندۀچارھای حوزه دريای خزر، تالش می کنند راه 

اما رژيم حقوقی بخش جنوبی آن ميان ايران، ترکمنستان و . سه کشور قزاقستان، روسيه و آذربايجان تقسيم شده است

   .ن نشده استييآذربايجان تع

. مريکا و ناتو به آن انجاميده استا و کشيده شدن پای  الينحل ماندن وضعيت حقوقی خزر به نظامی شدن اين دريا 

ستراتژيک ايران در انتقال  به نظر کارشناسان امور، ادامه روند کنونی به از بين رفتن موقعيت مھم تر از ھمه، 

   .نفت و گاز حوزه دريای خزر منجر شده است

مين کنندگان مھم انرژی جھان، به سرمايه گذاری روی گاز محدود أتالش ترکمنستان برای تبديل شدن به يکی از ت

مريکا، اخيرا ترکمنستان را يکی از مھم ترين صادرکنندگان ار خارجه اياالت متحده ھيالری کلينتون، وزي. نمی شود

   .انرژی آسيای مرکزی ناميده است

مريکائی خواسته است که فعاليت ھای خود را به صدور گاز محدود اس جمھور ترکمنستان از کنسرن ھای ئير

   .داری از آن نيز وارد عمل شوندنکنند، بلکه در زمينه حفاری منابع گاز دريای خزر و بھره بر

لمان در محدوده مرزی ترکمنستان و جمھوری آذربايجان ا» ار و ا«ھم اکنون شرکت ھای روسی و غربی به ويژه 

نزديکی مواضع جمھوری آذربايجان و ترکمنستان واقع در جنوب دريای خزر، موضع ايران را . فعاليت می کنند

   .ن را در مسائل دريای خزر کاھش داده استبيش از پيش تضعيف کرده و نقش ايرا

اوکرائين، بابت . رسانند دو خط لوله روسيه، گاز اين کشور را از طريق خاک اوکرائين به کشورھای اروپائی می

    .حق ترانزيت، تاکنون گاز روسيه را با بھائی مناسب تر از ساير کشورھا دريافت کرده است

 کيف و مسکو سبب شده است که روسيه بارھا جريان گاز را به روی اوکرائين اما در سال ھای اخير، اختالف ميان

مين گاز مورد نياز خود از طريق روسيه، کاھش داده أ را نيز به تئیھمين امر، اطمينان کشورھای اروپا. قطع کند

   . ھا برای ايجاد خط لوله نابوکو، ناشی از ھمين نگرانی استئیاز اين رو، تالش اروپا. است

اين ترتيب، منابع نفتی سرشار خزر، سبب شده است که اين منطقه از اھميت ژئوپولتيكی مھمی برخوردار باشد و ه ب

  . توجه حکومت ھای منطقه و کشورھای پيشرفته صنعتی را به جلب کند
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 درياچه دريای خزر، از كانال ھای ايجاد شده از طريق رودخانه ھای ولگا، دنپر و دن به درياھای سياه و سفيد و

ناميده می شود؛ اما اكثر زمين شناسان آن را درياچه می  از نظر تاريخی خزر را دريا . ھای بالتيك متصل است 

   .دانند 

تفاوت اساسی دريا و درياچه به لحاظ حقوقی در اين است که دريا با اقيانوس ھای جھان و درياھای آزاد مرتبط است 

درياچه مجموعه ای است . ندارد كه از آب ھای داخلی يك کشور عبور كردو برای رسيدن به ا ين مناطق ضرورتی 

از اين نظر دريای خزر ويژگی دريابودن را ندارد، ھر چند . انوس ھا و دريای آزاد راه نداردياق كه به ئیاز آب ھا

   .که از طريق كانال ھا و راه ھای آبی در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسی است

زنند كه ذخاير نفتی دريای خزر شامل دويست بيليون بشكه،  مريكا تخمين می اخش انرژی اياالت متحد كارشناسان ب

دنيا در دريای ) ماھی خاويار( درصد ماھی اوزن بورن ٨٠قريب به .  درصد ذخاير جھانی می باشد١۶يعني حدود 

  . خزر قرار دارد

آذربايجان در تقابل . مشاع دريا و عدم تقسيم آب ھا بود مدعی مشارکت ءدر مورد تقسيم آب ھای خزر، ايران ابتدا

آشکار با ايران، ھمواره خواستار تقسيم سواحل، حدود آب ھا و منابع کف دريا بوده و اين موضوع را در قانون 

   .اساسی خود نيز قرار داده است

ه مرز مشترک ساحلی ايران و واقع در نوار باريکی است ک)  درصد۵/١٣(از نظر آذربايجان، سھم ايران از خزر 

در انجام اين محاسبه يک سويه، سھمی متناسب با مساحت و . سازد با آذربايجان و ترکمنستان را به ھم متصل می

   .منابع کف دريا برای ايران در نظر گرفته نشده است

 خود را بر فراز ، دو فروند جنگنده فانتوم٢٠٠٠الزم به يادآوری است که حکومت اسالمی ايران، در ژوئن سال 

کشتی اکتشافی شرکت بی پی در آب ھای مورد اختالف در خزر، به پرواز درآورد و کشتی ياد شده را مجبور به 

در ھمان زمان، ترکيه در حمايت از آذربايجان، جنگنده ھای خود را در حدود آب ھای ايران به . ترک منطقه کرد

   .پرواز درآورد

ای را   روزه١۵ در خزر است، مانور ئی، روسيه نيز که تنھا قدرت بزرگ دريا٢٠٠٢ سال اگستاز روز اول ماه 

   . فروند ھواپيمای نظامی شرکت داشتند٣٠ ناو جنگی و بيش از ۶٠در آب ھای خزر برگزار کرد که در آن 

در منطقه ساحلی خزر با حضور يگان » مانگستان«در منطقه » دريای صلح«ھم زمان در قزاقستان ھم رزمايش 

   .ھای نظامی آن کشور برگزار شد

 چھار ناو جنگی خود را از خليج فارس به آب ھای خزر منتقل ٢٠٠٣حکومت اسالمی ايران، قصد داشت در سال 

روسيه در دليل مخالفت خود با انتقال ناوھای جنگی حکومت . کند که اين اقدام با مقاومت روسيه روبرو و منتفی شد

 مورد استناد قرار داد که در آن ھمسايه جنوبی از ١٩۴٠ و ١٩٢١مفاد قرارداد اسالمی ايران به دريای خزر، 

   .داشتن نيروی نظامی در آب ھای خزر منع شده است

در مورد » س جمھوری ايرانئياالت ناقال از رؤس«آذربايجان، طی مقاله ای با عنوان » يئنی مساوات«روزنامه 

مريکا اد، نوشته است که اگر چه احمدی نژاد با تاختن به ناتو و فضای کنفرانس مطبوعاتی و اظھارات احمدی نژا

مواجه » ناقال«االت ؤظاھرا در اوايل کنفرانس ابتکار عمل را با بيانات آتشين در دست داشت، ولی با موجی از س

   .شد که مجبور به اختصار و جمع بندی پيش از موعد کنفرانس شد

بان ھا نيست و در زبان محاوره ای فارس زبانان کاربرد دارد، با اين ھمه واژه ای آشنا برای آذری ز» ناقال«لفظ 

   .اين واژه عينا در تيتر گزارش روزنامه آذربايجان درج شده است
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به نوشته اين روزنامه، ارگان مطبوعاتی بزرگ ترين حزب اپوزيسيون آذربايجان، احمدی نژاد در پاسخ به حکم 

مريکا نيز اعدام زنان وجود دارد، از پاسخ ااختن به مقوله حقوق بشر و اين که در سنگسار خانم سکينه آشتياتی با ت

   .طفره رفته است

وی ادعا کرده است که تمامی . احمدی نژاد گفته است که دادگاه ھای ايران کامال قانونی و شفاف عمل می کند

سنگين با حساسيت بيشتری در پنج مرحله متھمان از حق داشتن وکيل مدافع برخوردارند و دادگاه متھمان به جرايم 

   .جداگانه مورد بررسی قرار می گيرد تا کامال عادالنه انجام شود

ال ؤس جمھوری ايران از سئير» طفره رفتن«روزنامه يئنی مساوات، در بخش ديگری از گزارش خود، در مورد 

 اگرچه احمدی نژاد با گفتن اين نکته خبرنگاری در مورد روابط رو به گسترش ايران و ارمنستان نوشته است که،

ال به دفعات از طرف روزنامه نگاران ؤاز پاسخ طفره رفت، ولی اين س» ال را قبال داده ايمؤجواب اين س«که 

س جمھور ايران مجبور شد با اختصار کنفرانس مطبوعاتی اش، به ديدار با خبرنگاران ئيتکرار شد و سرآخر ر

   .کندخاتمه دھد و کنفرانس را ترک 

صفر ابی يف، وزير دفاع آذربايجان ماه گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با احمد وحيدی وزير دفاع ايران که 

نگرانی ما از برخی کشورھا «به باکو سفر کرده بود با انتقاد تلويحی از روابط ايران و ارمنستان اظھار داشت که 

 ولی پشت سر ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی و سياسی که رو در روی ما حرف از روابط دوستانه می زنند،

سال ھاست که ارمنستان و جمھوری آذربايجان بر سر » .خود با ارمنستان ھستند، کماکان به قوت خود باقی است

   . ارضی قره باغ با ھمديگر جنگ و کشمکش دارندۀلأمس

نان ديميتری مدودف و محمود احمدی نژاد اساس گزارش خبرگزاری ھا، تلويزيون دولتی روسيه از پخش سخه ب

ھر دو . س جمھوری را در حالی که احمدی نژاد لبخند می زد، نشان دادئيخودداری کرد و تنھا دست دادن اين دو ر

ديمتری مدودف و محمود احمدی نژاد، برای ! گو نکردند؟ و س جمھوری پس از اين ديدار با خبرنگاران گفتئير

   . گيری دو کشور عليه يکديگر، در حاشيه اجالس خزر با يکديگر ديدار داشتندنخستين بار پس از موضع

بی شک اين تيرگی روابط روسيه و ايران، تاثير زيادی در به حاشيه راندن مجدد حکومت اسالمی ايران، از منابع 

   .زير دريای خزر و حتا انزوای بين المللی دارد

رج کشور به حدی منفور است که حتا دوستان ديروزيش نيز او را حکومت اسالمی ھم در داخل کشور و ھم در خا

 ای داشت اما  در اين سه دھه حکومت اسالمی ايران با روسيه رابطه بسيار نزديک و حسنه. تحويل نمی گيرند

احمدی نژاد، حتا مجبور می شود .  با احمد نژاد برخورد می کندئیس جمھور روسيه از موضع بسيار باالئياکنون ر

  . س جمھور آذريابجان بدھدئيزيادی ھم به الھام علی اف ر» رشوه«يا » ھديه«رای تحويل گرفتن خود، ب

 در خزر ھستند، تنھا ئیبه اين ترتيب، در حالی که چھار کشور ساحلی ديگر عمال مجاز به داشتن نيروی دريا

يک .  ھای دريای خزر را نداردحکومت اسالمی ايران است که توان و ظرفيت بھره برداری از منابع سرشار آب

. دليل آشکار آن، منفور و منزوی بودن اين حکومت در نزد اکثريت مردم ايران و افکار عمومی مردم جھان است

بنابراين، حکومتی که در جامعه خودش بی اعتبار باشد بی شک قدرت ھای ديگر سران اين حکومت و 

   .قراردادھايش را نيز جدی نمی گيرند

می ايران از زمان انحالل اتحاد شوروی، و شکل گرفتن چھار کشور ساحلی در خزر به جای حکومت اسال

 به ئیدر حالی که پس از فروپاشی شوروی فضا. مين حقوق خود در آب ھای خزر بازمانده استأشوروی، از ت

سيس أازه تسيس حوزه خزر به ويژه با جمھوری تأوجود آمده بود که ايران می توانست با کشورھای تازه ت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

چون به لحاظ تاريخی مردم جمھوری آذربايجان و استان ھای آذربايجان . آذربايجان، روابطه نزديکی بر قرار کند

اما ناتوانی حکومت اسالمی، سبب شد که ترکيه روابط نزديکی با کشورھای حوزه خزر و . ايران، ھم زبان ھستند

حکومت اسالمی ايران، در تازه ترين بازبينی از حقوق .  باشدآذربايجان برقرار کند و نقش مھمی در منطقه داشته

 در صدی از منابع کف ٢٠خود در خزر، مدعی حدود و حقوق مساوی با چھار کشور ديگر و برخورداری از سھم 

 ۵اگر روز و روزگاری ھم توافقی بين . دريای خزر است اما کشورھای ديگر، به ويژه آذربايجان آن را نمی پذيرد

بر اين .  درصد خواھد شد۵/١٣حاشيه دريای خزر حاصل شود سھم ايران از آن، در بھترين حالت حدود کشور 

اساس، حکومت اسالمی نه تنھا منابع داخلی کشور را بر باد داده است و از درآمدھای صدھا ميلياردی نفت و غيره 

ينده چيز ديگری نصيب اکثريت مردم جز درد و رنج، ستم و سرکوب، استثمار شديد و ھم چنين فقر و فالکت فزا

ايران نشده است، نمی توان انتظار داشت که اين حکومت جانی و آدم کش، منابع و منافع جامعه ايران در مرزھای 

 باکو، با وجود اين که احمدی نژاد، عقب نشينی خفت باری کرد ١٣٨٩ آبان ٢٧ جلسۀدر . مين کندأکشور را نيز ت

   .ق ايران در آب ھای خزر به نتيجه ای نرسيدمين حقوأاما باز ھم از ت

    

   

  


