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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابوليـنتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     غوث جانباز: ترجمه   ١٨-١١-٢٠١٠ ني
  

  مالقات سران حوزۀ کسپين و اميد های بزرگ
  )سرگی ژيلڅوف: نويسنده (

 
  .را حل نمايند" کسپين" پنج کشور همسرحد با بحيرۀ  کسپين يکبار ديگر تالش خواهند کرد تا معضلۀ 

سومين ديدار سران دول حوزۀ کسپين دائر .) ج . کشور آزربايجان، غمرکز(در باکو  نومبر ١٨ قرار است به تاريخ 
انتظار ميرود که يکی از مسائل عمدۀ مالقات مذکور را بحث روی عقد موافقتنامۀ همکاريها روی مسائل امنيتی . شود

ها و همکاری های تنگاتنگ موافقتنامۀ آينده قرار است شرايط الزم را برای تماس . در بحيرۀ کسپين  تشکيل بدهد
ميان دول حوزۀ کسپين روی مسائل از قبيل مبارزه با دوران غير قانونی مواد مخدر، جرائم سازمان يافته، مهاجرت 

  .های غير قانونی و تروريزم فراهم سازد
 اخير طی دو دهۀ. تشکيل ميدهد "کسپين"  اما مسئلۀ کليدی حوزۀ کسپين را تعيين موقف حقوقی و بين المللی 

  . کشورهای کسپين تالشهای غيرمؤفق به خرچ داده اند تا به حل معضلۀ متذکره دست يابند
  دشواری ها در منطقه بالفاصله پس از فروپاشی اتحادشوروی آغاز شدند، زمانی که سواحل بحيرۀ کسپين همزمان 

اتحاد شوروی و ايران در کنترول : قبأل کسپين را دو دولت. به پنج کشور مستقل و نو به ميان آمده تعلق گرفتند
کشورهای نو به استقالل رسيده، از جمله آزربايجان، ترکمنستان و قزاقستان  که قبأل طرفين قراردادها و . داشتند

 "صفر" از "کسپين"ميثاق های بين المللی نبودند به اين فکر افتادند که حق دارند پاليسی های خويش را در حصۀ 
وه آغاز فعاليت های سروی، استخراج و بهره برداری از منابع طبيعی حوزۀ کسپين کشورهای برعال. شروع نمايند

متذکره را معتقد ميساخت که بحيرۀ کسپين را بايد به سکتورهای عليحده تقسيم کرد تا در تسلط کشورهای همسرحد 
  .بحيره قرار داشته باشند

 فيصد خط بحری را ٢٠کشور همسرحد با بحيرۀ کسپين بايد ايران طی تمام اين مدت سرسختانه پافشاری دارد که هر 
 ميان ١٩٢١ندرجات قرارداد سال مروسيه به نوبۀ خود کشورهای حوزه را فراميخواند تا . در تصرف داشته باشد

اين تفاوت نظرها باعث .  اتحاد شوروی را در نظر داشته و آنرا رعايت نمايندبا ١٩۴٠روسيه و فارس و معاهدۀ سال 
  . حوزه متفرق گرديده و مواضع مختلف را اختيار نماينديده است تا کشورهایردگ

 تعيين حدود عمق"  موافقتنامۀ را در بارۀ ١٩٩٨  مسکو به منظور از بن بست کشيدن پروسۀ مذاکرات در سال 
) ٢٠٠١ جنوری(ن بعدتر موافقتنامه های مشابه با آزربايجا.  با قزاقستان به امضأ رسانيد"قسمت شمالی بحيرۀ کسپين

 جانبه ميان روسيه،  سه ۀ موافقتنام٢٠٠٣ در می سال .انعقاد ييافتند) ٢٠٠١ نومبر(ميان آزربايجان و قزاقستان 
  . به امضا رسيد"در بارۀ نقطۀ اتصال در عمق بحيرۀ کسپين" آزربايجان و قزاقستان 

 در آنها سرحدات دولتی طرفين در عمق   موافقتنامه های متذکره در مجموع بحيرۀ کسپين را به سکتورهای که
در اين موافقتنامه ها عمدتأ   حدود عمق بحيره  . بحيره، عرض روی آب و فضا تثبيت شده باشند تقسيم نميکرد

عرض آب روی بحيرۀ کسپين کماکان در استفادۀ دسته . رابرای استفاده از منابع داخلی بحيره  تعيين و تثبيت مينمودند
  .ی حوزۀ کسپين باقی مانده بودجمعی همه کشورها

  مالقات های قبلی سران منطقه منجر به تدوين و تصويب موضعگيری مشترک دربارۀ موقف حقوقی بحيرۀ کسپين 
روی همرفته کشورهای ذينفع زمينۀ آنرا دريافتند تا يک ميکانيزم برای ادامۀ پروسۀ مذاکرات روی موضوع . نگرديد

  .مذکور ايجاد نمايند
بيشتر توجه خود را به مسائل امنيتی در اين حوزه  "کسپين"  روسيه در شرايط کنونی در رابطه به موقف حقوقی 

غير حوزۀ "از حضور کشورهای  "در بارۀ کسپين"معطوف داشته است و کوشش ميکند تا در کنوانسيون آينده 
أ فوقتأ از ازدياد کميت اعضای اين پيمان، در شرايطی که رهبری ناتو وقت. در منطقه جلوگيری به عمل آيد "کسپين

منجمله از طريق پذيرش بعضی از کشورهای اتحاد شوروی سابق سخن ميزند موضعگيری متذکرۀ مسکو آنقدر هم 
  .بدون اساس نيست

با اشتراک همه کشورهای اين حوزه قبل از همه ريشه در  "کسپين"  عالقمندی روسيه از لحاظ تعيين موقف حقوقی 
چيزی ديگری که مسکو به آن ميانديشد، گفتگوها و مذاکراتی اند که کشورهای .  اين کشور داردامنيت انرژیتأمين 

  .قزاقستان، آزربايجان و ترکمنستان در بارۀ آغاز پروژه های مختلف اعمار پايپ الين های ماورای کسپين استند
منابع اساسی نفت و گاز در . اسی دارد تا اقتصادی   موضع ايران دربارۀ تقسيم مساويانۀ کسپين بيشتر اهميت جيوسي

تهران هرچه بيشتر توجه کشورهای اين حوزه را به مسائل . اين کشور در حصص جنوبی و غربی آن جا دارند
  .ايکولوژيکی در بحيرۀ کسپين  جلب نموده و تأکيد ميکند که حل و فصل اين مسئله در قدم اول صورت بگيرد



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د لي: ياد ير و لولـ، کنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تضادها ميان . انۀ آن قرا داريم به گمان اغلب کدام نتايج فيصله کن به بار نخواهد آورد مالقاتی که ما در آست
به طور مثال موضوعات مربوط به همکاری های منطقوی و تأمين امنيت . کشورهای حوزۀ کسپين خيلی زياد اند

 باشد برای پروسۀ با اينهمه مالقات سران دول حوزۀ کسپين ميتواند تحرک جديدی. مسائلی اند بحث برانگيز
المللی  تعيين موقف حقوقی و بين" مذاکرات، نزديکی مواضع کشورها و زمينه ساز برای انعقاد کنوانسيون در بارۀ 

  ".بحيرۀ کسپين
  

  : معلومات مختصر در بارۀ نويسنده 
يتوت در انست" کشورهای مستقل و مشترک المنافع"سرگی سرگييوويچ ژيلڅوف، داکتر علوم سياسی، آمر بخش 

   .مسائل روابط بين المللی معاصر
 Саммит больших надежд:عنوان مضمون به زبان روسی

  "نی زاويسيمايا گازيته" روزنامۀ : منبع
  ٢٠١٠ نومبر ١٢:تاريخ نشر

  
او در بارۀ تاريخ و چگونگی معاصر .  متخصص مسائل جيوپوليتيک در منطقۀ کسپين به شمار ميرودآقای ژيلڅوف
سبقت جوئی اياالت متحدۀ امريکا برای دسترسی به بحيرۀ "يکی از مولفين اثر ا نوشته و اثر دارد و اين حوزه ده ه

اين قلم به ترجمۀ آن کمر بسته و همين اکنون بيشتر از نصف آن در پورتال افغان جرمن آنالين  به . ميباشد "کسپين
   .نشر رسيده است که آنرا در بخش نويسندگان ميتوان مطالعه کرد

 
 پايان

   
 

  


