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قانون «پیشگیری از کار اجباری اویغور» بهانه حقوقبشری غرب
برای مقابله با نفوذ پکن است

اطالعات یکی از مشاوران سابق کاخ سفید درباره نقش ترامپ
در آشوب  6ژانویه ،جنجالآفرین شد

 ۲۱ژوئن دولت بایدن قانون «پیشــگیری از کار اجبــاری اویغور» را اجرایی
کرد .بایــدن این قانون را که با حمایت دو حزبی کنگره به تصویب رســیده
بــود در  23دســامبر  2021امضا کرده بود .کنگره امریــکا تصویب این الیحه
را بــه دلیل نگرانی از کار اجباری در منطقه ســینکیانگ چیــن عنوان کرده
اســت .آنها میگویند کــه چین از ســال  ۲۰۱۷حــدود  ۱.۸میلیون نفــر را در
منطقهخودمختارسینکیانگدریکسیستمفراقانونیبازداشتکرده…

نخســتین شــهادت یکی از مشــاوران «دونالد ترامــپ» در کمیته تحقیق
آشــوب  6ژانویه بــرای رئیس جمهور ســابق امریــکا گران تمام شــد ،چرا
که این دســتیار  26ســاله شواهدی را افشــا کرد که نشــان میداد کاندیدای
مغلوب انتخابات  2020ریاســت جمهوری ایاالت متحده ،نه تنها دســتور
آشــوب را داده که خودش نیز قصد پیوســتن به اغتشاشــگران مسلح کاخ
کنگره را داشته است.

ترامپ میخواست به شورشیان بپیوندد

فضاسازی امریکا برای انزوای چین
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نگاهی به ارتباطات راهبردی و تاریخی ایران و عراق

روح مشتـرک دو ملـت
صفحه  6را بخوانید

روندهای دیپلماتیک کشورهای حوزه خزر چگونه از وقوع شرایط بحرانی پیشگیری کرده است؟

همگرایی منطقهای؛ نتیجه دیپلماسی هوشمند

President.ir

دریــای خــزر بــا وســعت تقریبــی  375هــزار
کیلومتر مربع (طول  ۱۲۰۰کیلومتر در شــمال
و عــرض  ۳۰۰کیلومتــر) یکــی از منحصــر به
فردترین مناطق ژئوپلیتیک جهان اســت که
از ســالیان دور زندگــی تمدنهــای مختلــف
بشــری را در اطراف خود تجربه کرده است .از
حدود سه قرن پیش تاکنون دولتهای ایران
و روس بــه مثابه بازیگــران اصلی این منطقه
شــناخته میشــدند که پس از تحوالت جنگ
ســرد و اســتقالل جمهوریهــای جدا شــده از
اتحاد جماهیر شــوروی ،سه کشــور جمهوری
آذربایجــان ،ترکمنســتان و قزاقســتان نیــز به
ایــن مجموعــه اضافه شــدند .بر اثــر افزایش
تعداد بازیگران ،ظرافتهای موجود در روابط
دیپلماتیک میان آنها نیز به مراتب گسترش
یافــت ،تا جایی که بر کیفیت محاســبات این
کشــورها نســبت به چگونگی بهرهبــرداری از
فرصتهــای موجود در این پهنه جغرافیایی
تأثیر شــگرفی نهاد .در نتیجه ،این گســتره به
عنوان یکی از معدود مناطق ژئوپلیتیک دنیا
محســوب میشــود که به رغم برخــورداری از
ظرفیتهــای گسســت ،همچنان بســیاری از
موضوعــات معارضــه ای را از طریــق تعامل
چندجانبه و عقالنی به نقطه مطلوب رسانده
اســت .تــداوم و تجلــی نهایــی ایــن رونــد در
گرو اســتمرار جهتگیریهــای همگرایانه در
ژئوپلیتیک حوزه خزر اســت .رفتار جمهوری
اســامی ایــران به عنــوان یکــی از پنج کشــور
ســاحلی دریــای خــزر در جریــان روندهــای
دیپلماتیــک این دریا نشــانههای بهرهمندی
از نوعــی دیپلماســی هوشــمندانه را متجلی
ســاخته اســت ،در دیپلماســی هوشــمندانه،
بهرهگیــری از تمــام ظرفیتهــای موجــود
در زمینههــای مختلــف ســخت و نــرم معنــا
مییابــد .در ایــن نــوع از دیپلماســی شــاهد
بهرهگیــری از کلیه امکانات دولتها از جمله
قدرت ســخت ،قدرت نرم و قدرت هوشــمند
هستیمکهبهمنظورپاسخگوییبهتهدیدهای
نرم و هوشــمند ،جهت دســتیابی بــه امنیت
ســخت ،امنیت نرم و امنیت هوشمند ،مورد
بهرهبــرداری قــرار میگیرنــد .دیپلماســی
هوشــمندانه ایــران از یــک ســو معطــوف بــه
کاهــش وابســتگی به قــدرت و تأکیــد بر عدم
استفاده از آن در حوزه خزر بوده که به واسطه
آن ،همــواره بــر کاهــش یــا از بین بردن ســوء
تفاهمــات بین طرفیــن از طریــق گفتوگو و
تعامــات دو یا چندجانبه تأکید کرده اســت.
ایــن نــوع از دیپلماســی کــه درصدد اســت از
وقــوع شــرایط بحرانــی پیشــگیری بــه عمل

آورد ،خواهــان افزایــش اعتمــاد و اطمینان و
حســن نیت بین طرفها به منظور چانهزنی
درخصوص موضوعات متنوع است.
ëëروندهایدیپلماتیککشورهایحوزهخزر
روند دیپلماتیــک آغازین در حــوزه دریای
خــزر مربوط بــه عهدنامه ترکمانچــای بود که
نتیجه آن عدم تحقق حق ایران در برخورداری
از کشــتی نظامی در این گســتره بود .به واسطه
دو توافقنامــه  ۱۹۲۱و  ۱۹۴۰میان ایــران و اتحاد
جماهیر شوروی از دریای خزر به عنوان دریای
مشــترک دو کشــور یاد میشــد .پــس از جنگ
ســرد ،ایران همواره به این اسناد استناد کرده و
تا زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای
خزر آنها را پایه حقوقی قابل اســتناد میداند.
با این حال ،ژئوپلیتیک دریای خزر در گذشــته
به واســطه حضور تنها در کشــور ،نوعــی دوران
انقباضــی را تجربــه میکــرد .امــا پایــان نظام
دوقطبی و در نتیجه آن استقالل جمهوریهای
متصــل به ایــن ناحیه از کشــور شــوراها ،زمینه
بینالمللی شــدن هــر چه بیشــتر آن را فراهم
کرد ،تالش دولتهای متصل به این دریا برای
بهرهمندی هرچه بیشــتر از بستر منابع عظیم
دریای خزر در کنار ســرازیر شــدن شــرکتهای
ســرمایه گــذار غربــی بــه آن در تکمیــل ایــن
فرایند (بینالمللی شــدن موضوعــات دریای
خزر) تأثیر شــگرفی داشته اســت .به طور کلی
روندهــای دیپلماتیــک میان کشــورهای حوزه
خزر را میتوان در سطوح مختلف تحلیل کرد،
اما مهم ترین سطح در این روندها به اجالس
ســران کشــورهای حوزه خزر اختصــاص دارد.
تاکنون پنج دوره اجالس میان سران کشورهای
مربوطه برگزار شده است .در نخستین نشست
ســران کشــورهای ســاحلی دریــای خــزر که در
آوریل  ۲۰۰۲در عشقآباد پایتخت ترکمنستان
برگــزار شــد ،دربــاره مبــارزه بــا آلودگی محیط
زیســت در دریای خزر و نیز راههای حفاظت از
آب این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم
کلیرسیدند.
در نوامبر  ۲۰۰۳نشســت سران در تهران با
امضای ســند کنوانســیون محیط زیســت خزر
همــراه بود ،این ســند ،بعدها به عنــوان اولین
ســند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب
نهایــی مجالس مقننه هر پنج کشــور رســید و
اجرایی شــد .در این نشست ،همچنین درباره
اصول کلی موضوعات ماهیگیری و حفاظت از
آبزیان دریای خزر و نیز حمل و نقل کشتیهای
کشــورهای ســاحلی تفاهم کردند .در نشست
تهران کشورهای ساحلی با صدور بیانیه ای ۱۵
مادهایدرزمینههمکاریهایامنیتیونظامی

با هدف مبارزه علیه افراطگرایی و تروریسم در
سند نهایی به تفاهم رسیدند .سومین نشست
ســران کشــورهای حوزه خزر در  ۱۸نوامبر ۲۰۱۰
در باکو برگزار شد ،پیمان همکاریهای امنیتی
و نظامی به عنوان دومین سند حقوقی مرتبط
بــا دریای خزر در این اجــاس مورد توافق قرار
گرفت.
چهارمین اجالس سران کشورهای حاشیه
دریای خــزر در هفتم مهرماه ســال  ۱۳۹۳در
شــهر بنــدری آســتراخان روســیه برگزار شــد.
در این نشســت ســه موافقتنامه درخصوص
«حفاظــت و بهرهبــرداری بهینــه از منابــع
آبــی»« ،آب و هواشناســی» و «پیشــگیری و
واکنــش بــه وضعیــت اضطــراری» از ســوی
وزرا و مقامهــای ذیربــط پنج کشــور ســاحلی
به امضا رســید و بیانیه مشترکی توسط سران
پنــج کشــور ســاحلی مبنــی بــر چهارچــوب
سیاســی ادامه مذاکــرات و همکاریهای پنج
کشــور صادر شــد و عرض (محــدوده منطقه
آبهــای ســرزمینی تحــت حاکمیــت ملــی
 ۱۵مایــل دریایی و عــرض منطقه انحصاری
ماهیگیری  ۱۰مایل)مجموعــاً  ۲۵مایل برای
هر کشــور ساحلی و مابقی دریا به عنوان پهنه
مشــترک بین پنج کشور تعیین شــد .از دیگر
موارد بســیار مهــم که مورد توافق ســران پنج
کشــور قرار گرفت تصویب ممنوعیت حضور
نیروهــای نظامی کشــورهای غیر ســاحلی در
دریای خزر بود .به بیان دیگر ،در این نشست،
بازیگران این حوزه ژئوپلیتیک توافق کردند که
پهنه جغرافیایی خــود را در اختیــار بازیگران
خارجی و فرامنطقهای برای حمله به هر یک
از کشورهای همسایه ساحلی قرار ندهند.
پنجمین نشست ســران کشورهای حاشیه
دریــای خــزر نیز بــا حضور ایــران ،قزاقســتان،
روسیه ،جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در
شهر «آکتائو» قزاقستان در ســال  2018برگزار
شــده بود که در آن رؤســای جمهور پنج کشور
در بیانیــهای کــه در پایــان نشســت مشــترک
خود منتشــر کردند ،ضمن برشــمردن طیف
گســتردهای از توافقــات در حوزههای مختلف
از جمله سیاســی ،اقتصادی و امنیتی با هدف
تقویتهمکاریهایمشترک،براینکه«دریای
خزر دریای صلح ،همدلی ،حسنهمجواری و
همکاریهــای مؤثر بینالمللی اســت» تأکید
نمودند .در ژئوپلیتیک حوزه خزر ،پنج کشــور
ســاحلی هریــک از حــدود ســه دهــه گذشــته
نســبت به ضرورت اتخــاذ روندهای همکاری
جویانهمتمایلشدند.
عــاوه بــر نشســت ســران ،دیدارهــای

دولت های حوزه خزر ،اگرچه در حوزه های مهمی همچون مسائل
زیستمحیطی ،مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،تروریسم ،جرایم سازمان یافته
و همکاری در مورد حمل و نقل با یکدیگر در تعامل دیپلماتیک به سر می
برند ،اما در حوزه های بهره برداری از منابع انرژی و خطوط انتقال آن و البته
حوزه های نظامی ،به دنبال رسیدن به چهارچوبی فراگیر هستند و ششمین
اجالس سران که در عشق آباد در حال برگزاری است با توجه به موقعیت
استراتژیک این کشور در این عرصه ها می تواند به نقاط مثبت و روشنی برسد
کارشناســی نیز در دســتور کار بدنه تخصصی
دولتهای ساحلی این دریا قرار داشته است.
بــه طــور مثــال ،تاکنــون نشســتهایی میــان
مقامــات ســازمانهای بندرهــا و دریانــوردی
کشــورهای دریــای خــزر برگــزار شــده اســت.
همچنین سه برنامه از سوی این دولتها برای
موضوعــات زیســت محیطــی در نظــر گرفته
شــده است که به ترتیب شامل برنامه محیط
زیست خزر ،کمیسیون منابع زنده دریای خزر
و کمیته هماهنگی هواشناسی-آبشناسی و
مراقبت محیطی دریای خزر هستند.
ëëفرصتهای همکاری میان کشورهای حوزه
خزر
جمهوری اســامی ایران از همــان ابتدای
افزایش تعداد کشــورهای حوزه خزر پیشنهاد
تشکیل «سازمان همکاریهای دریای خزر» را
به عنوان اســاس و بنیان همگرایی در منطقه

ارائــه کــرد تا به نوعــی مانــع واگرایــی در بین
کشورهای این حوزه شــود .وجود چالشهای
مرتبــط با برخــی کشــورهای این حــوزه برای
بهرهگیــری از منابــع دریــای خــزر خصوصــاً
منابــع هیدروکربــوری آن ،شــرایط منطقهای
بــه گونــه دیگــری تحول یافــت .در ایــن میان
نبایــد از تــاش قدرتهــای فرامنطقــهای از
جملــه امریکا و شــرکتهای نفتــی غربی که
سعی داشتند مؤلفههای واگرایی را در منطقه
پررنگ کنند ،چشم پوشید؛ موضوعی که البته
با هوشــمندی کشــورهای ایــن حوزه بــه طور
نسبی خنثی و کنترل شده است.
منطقــه خزر مهمترین بخــش اقتصادی
برخی کشورهای متصل به آن بویژه جمهوری
آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان به حساب
میآید .در نتیجه همین نوع برداشــت است
کــه تاکنون از یک ســو نشســتهای متعددی
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بهرهبرداریها برگزار شــده اســت .تا به امروز
یکی از با اهمیتتریــن جنبههای دریای خزر
در درون مؤلفههای اقتصادی آن نهفته شده
اســت که ضرورت شناســایی و معرفــی آن را
دو چنــدان میکنــد .این زمینــه را میتوان در
عواملــی همچون انرژی و خطــوط انتقال آن
و بهرهبرداری از ذخایر غنی گیاهی و جانوری
که در زیر بستر دریا موجود هستند ،برشمرد.
بنــا بر برآوردهــا منابع نفتی حــوزه دریای
خزر از نظر میزان ذخایر بعد از منطقه خلیج
فــارس در جایــگاه دوم قــرار دارد .در کنار این
منابــع باید به ذخایــر گاز طبیعی نیــز در این
منطقه اشــاره کرد که در حــدود  ۲۹۲تریلیون
مترمکعــب تخمیــن زده شــده اســت .براین
اســاس این میــزان ذخایــر منطقه خــزر را به
چهارمیــن ذخایــر بزرگ گازی جهــان تبدیل
کــرده اســت .منابــع غیرهیدروکربــوری هــم
به طــور عمــده شــامل بهرهبــرداری از منابع
جانوری دریای خزر است .به طور ویژه در این
زمینه میتوان به ذخایر غنی ماهیان خاویاری
اشــاره کرد .ماهیان خاویاری تنهــا گونه آبزی
کمیاب در دریای خزر هســتند که تقریباً از ۲۵
میلیون سال قبل در این دریا زیست میکنند.
متأســفانه در دو دهــه گذشــته ،گســیل
شــرکتهای غربی بــه ژئوپلیتیک خــزر برای
اســتخراج نفت و عدم رعایت استانداردهای
زیســت محیطــی ،منابــع ارزشــمند آبزیــان

دریای خزر بویژه ماهیان خاویاری و کیلکا را با
خطر جدی مواجه ساخته است .وجود منابع
عظیم انرژی و نیز اکوسیســتم بســیار غنی در
هر ژئوپلیتیک ،امکان افزایش سوء تفاهمات
شدید را در آن تقویت میکند که این موضوع
البته در گذشته شدت بیشــتری داشته است.
دریــای خزر نیز به واســطه برخــورداری از این
مؤلفههــا بیشــترین آمادگــی را بــرای پذیــرا
شدن از روندهای واگرایانه به همراه میکشد.
نقطــه اوج این مســأله را در ســوگیری نظامی
کشورهای حوزه خزر میتوان مشاهده کرد.
اگرچه تا دوره چهارم ،هنگامی که مســأله
به چهارچوبهــای حقوقی منتهی میشــد،
فقدان تداوم رفتارهای نهادی به وضوح قابل
مشاهده بود ،اما امضای توافقنام ه حقوقی در
دوره پنجم را میتوان گام مؤثری در راســتای
کاهش این چالشها به حســاب آورد .چنین
توافقنامههایــی زمینههــای افزایــش درک
متقابــل در بازههــای زمانــی بلند دامنــه را به
وجــود مــیآورد .تدویــن موافقتنامههایی در
راستای رســیدن به رژیم حقوقی دریای خزر،
رقابــت بــر ســر تعییــن حــدود جغرافیایی و
تمایل به استفاده حداکثری از منابع موجود را
نسبت به گذشته کاهش داده و ذهنیت منفی
را که در گذشته وجود داشته ،تا حدی تعدیل
کرده است.
ëëسخنپایانی
دولتهای حوزه خزر ،اگرچه در حوزههای
مهمــی همچــون مســائل زیســت محیطی،
مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،تروریسم ،جرایم
ســازمان یافتــه و همــکاری در مــورد حمــل و
نقــل بــا یکدیگــر در تعامــل دیپلماتیــک به
ســر میبرنــد ،امــا در حوزههای بهرهبــرداری
از منابــع انــرژی و خطــوط انتقــال آن و البتــه
حوزههــای نظامــی ،بــه دنبــال رســیدن بــه
چهارچوبی فراگیر هستند و ششمین اجالس
سران که در عشــقآباد در حال برگزاری است
بــا توجه بــه موقعیت اســتراتژیک این کشــور
در ایــن عرصههــا میتواند به نقــاط مثبت و
روشنی برســد .در سیاست خارجی جمهوری
اســامی ایــران ژئوپلیتیــک حــوزه خــزر بــه
واســطه پیچیدگیهای منحصر بــه فرد ،یکی
از مهمتریــن مناطقــی اســت کــه ضــرورت
اجراییسازی صحیح روشهای هوشمندانه
دیپلماتیــک بــرای کســب منافــع ملــی را در
خــود دارا اســت .از همین رو به نظر میرســد
که دیپلماســی هوشــمندانه دولت سیزدهم
میتواند بر مدیریت موضوعــات دریای خزر
مؤثر واقع شود.

