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چکیده
دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است .این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوسهای جهاان راه
ندارد .تا سال  1991خزر دریای ایرانی -شوروی بوده و بر مبنای قراردادهاای  1991و  1991میاان دو شواور مواترو باوده اسات.
دیگر شوورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مواع می دانستند .با فروپاشای شاوروی هاساایگان دریاا باه  5شواور
افزایش یافته و اختالفات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد .مذاشرات متعادد و متنااوبی طای حادود  91ساال
توسط شوورهای ساحلی برای حل موکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است .در این مقاله مواضع شوورهای ساحلی در ماورد
رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده ،هاچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریاای خازر را ماورد مداقاه و
آسیبشناسی قرار میدهیم.

واژگان کلیدی :رژیم حقوقی دریای خزر ،دریای بسته ،ایران ،روسیه ،آذربایجان ،ترکمنستان ،قزاقستان.

( -7نویسنده مسئول)kyazdanpanah@ut.ac.ir
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مقدمه
«دریای خزر» بزرگترین دریاچه جهان محسوب میی شیود بلیا اف فراپاشیی شیورای ،دا کشیور اییران ا شیورای
کشورهای ساحلی دریای خزر بودند ا اف آن به طور مشترک بهرهبرداری مییکردنید پس اف فراپاشیی شیورای ،سیه
جمهوری آ ذربایجان(در ساحا غربی دریا) ،ترکمنستان ا بزابستان(در ساحا شربی دریا) به جمع همسایگان ا بهیره
برداران اف دریا افزاده شدند
این دریا در فمینه های ابتصادی ،سیاسی ا نظامی نقش مهمی در فندگی سیاحا نشیینان ا ابتصیاد ملیی دا یتهیای
همجوار دارد این منطقه به عنوان حلقه اتصال آسیا به اراپا ا آسیای شما ی به جنوبی ،پیس اف جنیس سیرد ،اف یی
موبعیت ژئوپلیتی

ا ژئواکونومی

حساسی برخوردار گردید «آنسی کو لرگ» ،منطقه دریای خزر راهارتلنید نیوینی

می داند که در برن بیست ا یکم به حاظ ژئوپلیتی  ،تأثیر شگرفی در سیاست بینا ملیا بیر جیای خواهید گذاشیت
()Kullberg,2000:1
پس اف فراپاشی شورای ا افزایش تعداد کشورهای ساحلی ،اختالفات میان این کشورها در خصیو

تعییین رژییم

حقوبی جدید دریای خزر براف کرد این کشورها برای کسب سهم بیشتر اف خزر ابیداماتی را انجیاد دادنید در ایین
مقا ه نویسندگانله دنلال یافتن دالیلی هستند که چرا پیس اف حیداد  77سیال میذاکره ا توافقیات سیران کشیورهای
ساحلی ،هنوف سهم کشور ها ا اف جمله جمهوری اسالمی ایران اف خزر ،کامال مشخص ا معین ا تحدید حداد نشده
است برخی بر این موضع پافشاری دارند که ایران برنامه مدانی در خصو

دریای خزر نداشته ا بیشتر تحت تیاثیر

رفتارهای فدراسیون راسیه ا با در نظر گرفتن اراده سیاسیمسکو عما کرده است این مسئله باعی

شیده اسیت کیه

سهم ایران اف خزر هنوف مشخص نلاشد
در این پژاهش با راش توصیفی-تحلیلی ا با استفاده اف اسناد ا مدارک موجود دیدگاههیای هیر یی
ساحلی در خصو

اف کشیورهای

رژیم حقوبی دریای خزر مورد مالحظه ا بررسی برار گرفته است در نهایت اینکه با توجیه بیه

تقسیم بخش شما ی خزر طی براردادهای دا ا چند جانله میان همسایگان ،ایران نیز ناگزیر به اراد به میذاکرات بیا
دا همسایه جنوبی خود در شرق(ترکمنستان) ا در غرب (جمهوری آذربایجان) است جمهوری اسالمی ایران بیرای
رسیدن به توافق با همسایگان ،طلیعی است که به سلب اختالف دیدگاههای متفاات هر ی

اف آنها ،رسییدن بیه یی

مصا حه ا بافی برد -برد ،راه درافی در پیش دارد در صورت دستیابی به هر نوع توافق بر ملنای شکا ساحا ،اییران
کمترین سهم را در بین کشورهای ساحلی خواهد داشت موردی که ایران همیشه بدان اعتراض داشته ا خواسیتار در
پیش گرفتن مالحظات تاریخی ا اصا انصاف در تقسیم سطح آب ،بستر ا فیر بستر است موضیع رسیمی اییران در
صورت عدد رعایت نکات پیش گفته ،سهمی حداد  72درصد اسیت ا بیه آن اسیتدالل مییشیود کیه چیون تعیداد
کشورهای ساحلی  5کشور است سهم ایران باید ی

پنجم( 72درصد) اف دریا باشد که در بر گیرنده سیطح ،بسیتر ا

فیر بستر خواهد بود جمهوری اسالمی ایران تا پیش اف امضای رژیم حقوبی جدید در سال  ،7931بیر ایین مواضیع
اصرار داشته است
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ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر
ناد دریای خزر یا مافندران کنونی ،مانند اغلب عوارض ا مکانهای جغرافیایی در طول تیاریخ ثابیت نلیوده ا تغیییر
یافته است این نادها یا منتسب به بلایا ا ابواد ساکن اطراف دریا در طیول تیاریخ مییباشیند ،ییا آنکیه اف منیاطق ا
شهرهای اطراف آن گرفته شده اسیت) (Hammawi,1943:67در اکثیر مجموعیههیای داییره ا معیارف چنیین گفتیه
می شود ،که دریا ی

ااحد جغرافیایی است ،که با ابیانوس در ارتلاط می باشد دریاچه نیز ی

ااحد جغرافیایی است

که در اثر جمع شدن آب در نقاط معین اف پستیهای فمین به اجود میآید ا بیه درییا (ییا ابییانوس) متصیا نیسیت
()Monkhouse& Edward, 1972 :309
آفاف با داشتن  91هزار کیلومتر مربع مساحت ا  71متر عمق در ردیف دریاها برارمییگییرد ،امیا خیزر علیی رغیم
داشتن  122هزار کیلومتر مربع مساحت ا حد اکثر عمق  7275متر ،به د یا شرایط خا

خود در ردیف دریاچیههیا

برار میگیرد دریاچه بیودن خیزر در بسییاری اف اسیناد حقیوبی دا تیی ا بیینا مللیی رسیمام مینعکس شیده اسیت
()Ahmadipour,2000:42
دریای خزر (کاسپین) ،بزرگترین دریاچه جهان در مرف بین آسیا ا اراپا ،در شیمال اییران ا در محیا تالبیی آسییای
مرکزی ،بفقاف ا ایران اابع شده است ا سواحا غربی آن ،حد شربی بفقاف را تشکیا میدهد طیول درییای خیزر اف
شمال به جنوب  7721کیلومتر ،عرض متوسط آن  972کیلومتر ا طول خط ساحلی آن  6522کیلیومتر اسیت اف ایین
مقدار  651کیلومتر ساحا ایران 172 ،کیلومتر ساحا جمهوری آذربایجیان 7322 ،کیلیومتر سیاحا بزابسیتان7161 ،
کیلومتر مربوط به ترکمنستان ا  7955کیلومتر بقیه ساحا راسیه است ()Amirahmadian,2001:141-142

Map (1 ) Range of Caspian Sea Countries
https://www.researchgate.net/figure/The-location-of-the-Caspian-Sea-and-five-coastal-countries-on-a-map-of-the-CaspianSea_fig2_301756585

عریضترین منطقه دریای خزر کمی باالتر اف سواحا ایران است؛ گنجایش آب این دریا نزدیی

بیه  13هزارکیلیومتر

مکعب است آب اارده به آن نیز به طور متوسط  922کیلومتر مکعب در سال است جهت جرییان آب آن اف سیمت
دریا به ساحا می باشد نوسان آب دریا ا باف کردن کانال آب رادخانه ا گا ،گاهی باع

فییاد شیدن آب ،پیشیرای
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آب به سوی ساحا ا خرابی ا خسارت فیاد در اطراف ساحا میشود جریان دریایی بصیورت یی

میدار بسیته اف

د تای راد ا گا در ساحا شما ی به سمت جنوب آغاف شده ا تا گیالن ادامه دارد دنلا ه این جریان میوافی بیا خیط
ساحلی امتداد یافته ا مجددا در سواحا شما ی به جریان اا یه میپیوندد
جریان حرکت آب این دریا در ناحیه جنوبی ا میانی در جهت عکس عقربههای ساعت است که این به خیاطر طیول
نسلتا فیاد آن است (نزدی

به  77درجه جغرافیایی) مضافا اینکه سیطح آن حیداد  71متیر پیایین تیر اف سیطح آب

دریاهای آفاد است

Map( 2 ) Depth of the Caspian Sea
Source: Dr.KiomarsYazdanpanah

دمای آب دریا در بسمتهای شما ی ،سردتر ا در فمستان به  77درجه سانتی گراد فیر صفر میرسد ا در موابع عادی
درجه حرارت آب دریا  1درجه سانتیگراد میباشد
آب دریای مافندران نه شیرین است ا نه مانند آب ابیانوسها شور ا اف نظر طعم حا ت خا

خیود را دارد .ترکییب

شیمیایی امالح محلول در آن تا حدادی شلیه آب ابیانوسهاست ،با این تفاات که در آب دریای مافنیدران کلراییدها
کمتر ا سو فات ا کربناتها بیشتر است بارندگیهای سواحا جنوبی درییای خیزر اف اااییا مهرمیاه آغیاف مییشیوند ا
حداکثر آنها در فصا پاییز رخ میدهند ،دامین فصا مرطوب در منطقه به استثنای گرگان ،فصا فمستان است
در مجموع بارندگی ناحیه خزری اف غرب به شرق کاهش پیدا میکند به طوری که اف آستارا تا بابلسر بارندگی ساالنه
بیش اف  7222میلیمتر در شرق بابلسر تا گرگان کمتر اف  7222میلیمتر میباشد
با بررسی بارندگیهای رافانه می توان دریافت که سواحا دریای خزر بیشتر رافهای سال اف بارندگی برخوردار است
علت این امر حاکمیت ا اجود عواما صعود بوی ا رطوبت کافی ا سیایر شیرایط مناسیب در اکثیر رافهیای سیال
می باشد در خط ساحا ،تعداد رافهای بارش اف مرکز بیشینه بندر انز ی به سمت غرب ا شرق کیاهش میییابید بیه
گونهای که به ترتیب در آستارا به  15راف ا در گرگان به  12راف مییرسید کیوههیای ا لیرف نییز بیه عنیوان سیدی
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کوهستانی اف اراد بخار آب دریای خزر به داخا ایران جلوگیری میکنند علت اجود این رِژییم بارنیدگی ماهانیه ا
فصلی عمدتام به موبعیت جغرافیایی ناحیه بستگی دارد
فرابار سیلری پدیده غا ب داره سرد سال (اف اکتلر تا مارس) در آسیاست که در ااایا داره سرد در اطیراف دریاچیه
بایکال تشکیا شده ا به تدریج همزمان با پیشرفت فمستان بویتر می شود این فرابار در ااج فعا یت خیود عیالاه بیر
آسیا ،بخشهایی اف اراپا را نیز در بر میگیرد ا به ندرت به طرف جنوب شیربی اراپیا ا خاارمیانیه پییش مییراد ا
همواره فبانههای آن اف جهات مختلف ،ابلیم ایران را تحت تاثیر برار میدهد
در ایامی که پرفشار در شرق ا شمال شرق دریای خزر مستقر میگردد ،بادهای سرد ا خشکی میافند که این بادهیا
اف رای دریای نسلتا گرد علور کرده ابه سواحا ایران میرسند این هوا ضیمن علیور رای درییا اف رطوبیت ا گرمیا
جذب نموده ا ناپایدار می گردد میزان این ناپایداری با عواملی نظیر شدت اختالف دما بین آب دریا ا هیوای بیاالی
آن ا طول مسیر هوا بر رای دریا رابطه مستقیم دارد اختالف دمای بین هوا ا دریا در اااخر تابسیتان ا اااییا پیاییز
به ااج خود می رسد در این فصا دریا هنوف گرمی تابستان را دارد ا هوای شمال هم به حد کافی سرد شیده اسیت،
اف طرف دیگر هر بدر مسیر طوالنی تر باشد هوا ناپایدار تر میشود بدین جهیت اسیت کیه هیوای سیرد ا خشی
سیلری پس اف علور اف رای دریای خزر ناپایدار شده ا با مساعدت سایر عواما در سواحا ایجاد بارنیدگی مییکنید
شدت این بارندگی بیه د ییا طی والنی بیودن مسییر رای درییا در منطقیه انز یی بیشیتر اف بسیمتهای دیگیر سیاحا
است()Dehghan,2005:25-29
رژیم حقوقی دریاچهها از نظر حقوقی بینالملل
اف حاظ حقوبی بینا ملا ،دریاها ا دریاچههایی که بین دا یا چند کشور محاط میباشند ،در حکم آبهیای داخلیی
به شمار میراند ،ا حکم آنها حکم این گونه آبهاست ،منوط به اینکه همانند درییای خیزر بیوده ،بیه درییای آفاد راه
نداشته باشند ذا حسب مفاد ماده ی ( )16کنوانسیون حقوق بینا ملا دریاهاسال  ،7317این گونیه آبهیا اف شیمول
کنوانسیون مزبور خارج میباشند ( )Mirmohamadsadeghi,1995:158دریای خزر بیا شیرایط جغرافییایی کیه دارد
نمیتواند اف مصادیق دریای بسته ا نیمه بسته به نحوی که در کنوانسیون آمده است باشد ()Dabiri,1995:143
طلق حقوق بینا ملا ا همانگونه که در اداره کشورها ا در مکتوبات نویسندگان پیشرا منعکس شیده ،دریاچیههیای
بینا مللی باید طلق توافق دا تهای ساحلی تقسیم شود ( )Gizatov,1995:137الفد به ذکر است ،کیه دریاچیههیای
مییرفی در بییاره هییای آفریقییا ،اراپییا ا آمریکییا بییا توافییق کشییورهای سییاحلی تحدییید حییداد شییده اسییت
()G.Pettinger,1997:132
در مورد اینکه مرف میان دا یا چند کشور در ی

دریای بسته ا یا دریاچه محاط فی میابین آنهیا در کجیا بیرار دارد،

ااالم:مفاد معاهدات ا موافقت نامه های فی مابین ،ثانیام :در صورت عدد اجیود ا ییا سیکوت ایین بلییا معاهیدات ا
موافقت نامهها ،تصرفات مستمر ا بال معارض آنها مالک برار خواهد گرفت ()MirmohamadSadeghi,1995:159
استفاده اف دریای خزر منحصر به کشورهای ساحلی آن است به عنوان مثال در سال 7331کیه یونسیکو بیه مناسیلت
سال ابیانوسها در صدد اعزاد کشتی «ا یسون» به دریای خزر جهت انجاد تحقیقات علمی دریایی بود ،ایین امیر تنهیا
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پس اف هماهنگی های الفد با کشورهای سیاحلی درییای خیزر بیه خصیو

اییران ا راسییه ،امکیان پیذیر گردیید

()Movahed,AbrarNewspaper
ژئوپلیتیک و قلمرو خواهی در خزر
سیاست های توسعه طللانه راسیه ا سپس شورای برای جلران ضعف ژئو استراتژی

راسیه ،سیلب پییدایش منطقیه

ژئیییو پلیتیکیییی درییییای خیییزر در طیییول جنیییس سیییرد شییید کیییه بیشیییترین ضیییربه را بیییه اییییران اارد کیییرد
()Amirahmadian,2001:143
بنابراین این تفکر ژئواستراتژی

موجب تحمیالت ژئوپلیتیکی شده که هنوف هم اثرات آن ادامه دارد بهاین معنی که تا

فمانی که نظارت همه جانله با شورای بود ،این جمهوریها به طور سیستماتی

مکما یکدیگر بودند اصطالح پیرده

آهنین که توسیط چرچییا مطیرح شید ( )Bernard Cohen,2008:62ایژگیی ژئیوپلیتیکی آنهاسیت ایین ایژگیی
ژئوپلیتیکی در کلیه شئونات جماهیر به اشکال مختلف تاثیر گذاشت بنا بر این نمیتیوان اساسیام ایین جمهیوریهیا را
حتی در مقیاس کوچ

در داران جنس سرد ،مستقا به حساب آارد پس اف فراپاشی شورای این جمهوریها دچار

خال ژئوپلیتیکی شدند اف سوی دیگر کشورهای جدید ا تاسیس بیه حیاظ تهدییدات امنیتیی ،نگرانیی اف میداخالت
کشورهای همسایه ،منافعات بومی ا مشکالت ابتصادی مواجه بودند
همچنین منافعه پیرامون اضعیت حقوبی درییای خیزر شیرایط ژئیوپلتیکی منطقیه ا منافعیات سیاسیی ا ابتصیادی
مربوطه ،آنها را در اضعیت پیچیدهای برار داده بود ا آنها ناگزیر به دنلال استفاده اف اهردهایی بیرای نجیات اف ایین
بن بست بودند منابع نفت ا گاف خزر به د یا موبعیت ژئوپلیتی
باار بود که بلمراهای ژئواستراتژی

آن ابزار مناسلی به نظر میرسید برژنیسکی بر ایین

بر خالف داران جنیس سیرد کیه بیر محیور نظیامیگیری شیکا گرفتیه بیود،

میخواست بر محور انرژی شکا بگیرد ( )Amirahmadian,2001:149برای جلران خال ژئیوپلیتیکی ،ایین کشیورهیا
بعضام به بدرت های خارج اف منطقه متوسا شده ا همچنین سعی نمودند که بخش بیشتری اف خزر را تصاحب نموده
ا با استفاده اف اهرد انرژی خال ژئوپلیتیکی خود را جلران نمایند
دریای مشترک
اضعیت حقوبی دریای خزر در براردادهای ایران – شورای در  76فورییه  7377ا  75میارس  7312تعرییف شیده
است تحت حاکمیت اتحاد جماهیر شورای ا ایران منطقه انحصاری ماهیگیری  72مایلی تأسیس شد ا دریای خیزر
اضعیت دریای بسته را داشت )(Yakushik, 1998: 22

بررسی اسناد مؤید این مطلب است که هیچ مرفبندی یا تقسیمی در داران شورای در خیزر صیورت نگرفتیه اسیت
فصول  1ا  77معاهده  7377ا مواد  77ا  79برارداد بافرگانی ا بحر پیمایی مورخ  75مارس  7312ناظر بر حقیوق
برابر دا کشور در فمینه کشترانی در دریای خزر است همچنین در بند  1ماده  77بیرارداد  7312بیرای طیرفین یی
محداده  72مایلی انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته شده است علی غم اجود ایین معاهیدات ،ابیدامات اییران در
فمینه کشتیرانی ا ماهیگیری در این داران در دریای خزر بسیار محداد بوده اسیت نداشیتن امکانیات فنیی در کنیار
مالحظات سیاسی اف مهمترین دالیا این امر محسوب میشوند در مقابا شورای عالاه بر داشتن نااگیان تجیاری ا
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نظامی اسیع در خزر ،فعا یتهای گستردهای را در فمینه بهرهبرداری اف منلع نفتی انجاد میداد به طور کلی اضیعیت
حقوبی دریای خزر در داران شورای را میتوان «برابری در نظر ا نابرابری در عما» ذکر کرد گرچه این اضعیت را
نمی توان به معنای ایجاد حق مکتسب برای شورای به حساب آارد ،ا ی این امر نشان اف تسامح دا یت اییران در آن
فمان دارد ))Demirci Lu, 2006: 165
در حقیقت اضعیت حقوبی دریای خزر که در دا موافقتنامهی منعقد شده میان ایران ا شورای در سیا های  7377ا
 7312آمده است شاید جامع نلاشد ،ا ی هنجارهای مناسلی برای تنظیم راابط دا کشیور در رابطیه بیا اسیتفادهی دا
کشور در آن فمان پیشبینی کرده بود
با توجه به اینکه موافقتنامههای مذکور به تحدید حداد دریای خزر اشارهای نکرده ا هیچ خیط میرفی در آن ترسییم
نشده است ا ی نامه های ملاد ه شده میان افیر امور خارجه ایران ا سفیر شورای در تهران ،پس اف انعقاد موافقتنامیه
 75مارس  ،7312مواضع دا حکومت را در خصو
خزر به عنوان ی

اضعیت حقوبی این دریا راشن میسافد این نامهها به دریای

دریای «شورای –ایرانی» اشاره می کند در ایین نامیه راشین نشیده اسیت کیه منظیور اف درییای

شورای -ایرانی چیست ا ی ،اف مفاد مربوطه موابتنامه چنین استنلاط میشود که طرفها بصد تقسیم درییا مییان دا
کشور را نداشتهاند در عوض ،آنها حاکمیت مشترک ا ما کیت اشتراکی را ترجیح دادهاند
پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر
حاکمیت بر دریای خزر تابع ما کیت بر خشکی های اطراف آن بوده است به این مفهود که هر کشوری که بر بسمت
بیشتری اف خشکی های اطراف خزر کنترل داشته است ،بر بخش بیشتری اف این دریا حاکمیت داشته است بنا به گواه
تاریخ ،ایران اف برن ششم بلا اف میالد ارتلاط مدااد با دریای خزر داشته است ایران در مقاطع فییادی بیر ایین درییا
حاکمیت داشته است همچنین در برهه هایی دریای خزر به عنوان آبهای داخلی این کشور تلقیی مییشیده اسیت اف
برن هفتم تا اااخر برن یافدهم بعد اف میالد ،این دریا در تعامالت مییان امپراطیوری اسیالمی ابیت ا خزرهیا بیرار
گرفت ضمن آن که سلسله های محلی نیز حافظ امنیت آبهای مجاار خود بودند در داران امپراطوری سلجوبی ا تیا
حدادی خوارفمشاهی این دریاچه در کنترل موثر آنها برار گرفت با ظهور مغو ها دریای خزر در محداده بلمرا این
امپراطوری برار گرفت اختالفات ا ربابت میان جانشینان چنگیز خان بر امنیت خزر موثر بود بیا ظهیور صیفویه در
ایران فمینه تسلط ایران بر بخش بیشتری اف دریا فراهم شد ا ی با ظهور پطرکلیر ا احییا بیدرت راسییه حاکمییت
ایران بر دریای خزر متز زل شد پطرکلیر در راستای استراتژی گسترش بلمرا به جنوب ،به خزر توجه نمیود ای بیا
استفاده اف هرج ا مرجی که بر ایران حاکم بود ،بخشهایی اف اییران را تصیرف کیرد در ضیمن در سیال  7171د بیا
انعقاد براردادی با امپراتوری عثمانی موبعیت خود را تثلیت کرد( )Bavand,2001:7-9با ظهور نادر شاه کیه موجیب
احیا مجدد جایگاه ایران شد ،راسیه ضمن عقد برارداد  7197د ،تماد ایاالتی را که اف سال  7177در تصرف داشیت،
به استثنا باکو ا در بند تخلیه کرد ا به دا ت ایران تحویا داد نادر به این مسئله اکتفیا نکیرده ،تیا گنجیه پیشیرای
نموده ا با انعقاد براردادی دا ت راسیه اف تماد متصرفات خود در خاک ایران صرف نظیر کیرد در داران حکومیت
فندیه راابط آنچنانی میان دا کشور اجود نداشت تحوالتی که در اااخر برن هجدهم رخ داد فمینیه ی جنیسهیای
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میان ایران ا راسیه را فراهم نمیود ،کیه نتیجیه آن شکسیت اییران ا انعقیاد براردادهیای ننگیین گلسیتان  7179د ا
ترکمنچای  7171د ،بود به موجب این براردادها محدادیتهایی برای ایران در دریای خزر ایجاد شد
معاهده ی ترکمنچای که پس اف شکست ایران اف راسیه در فوریه  7171د ،بین دا کشور منعقد شید ،بیه موجیب آن
ایران اف حق داشتن کشتیهای جنگی در خزر محراد شد()Iqbalashtiyani,Aghali,1999:671
دوران اتحاد جماهیر شوروی
پس اف انقالب بلشویکی ا به بدرت رسیدن کمونیستها در راسیه آنها با توجه به مشیکالتی کیه در اراپیا داشیتند،
همچنین با توجه به اینکه به دنلال ترایج ایدئو وژی مارکسیستی در جهان بودند ،کلیه ی براردادهیای اسیتعماری بیا
همسایگان را ملغی نمودند ابرارداد  7377مودت را با ایران منعقد کردند به موجب این برارداد فصا هشت بیرارداد
ترکمنچای که حق داشتن نیرای نظامی ایران را در خزر اف ایران سلب نموده بود ،اف درجیه اعتلیار سیابط ا طیرفین
برارداد رضایت دادند ،که اف فمان انعقاد این معاهده هر دا با سویه حق کشتیرانی را در فیر بیرقهای خود در درییای
خزر داشته باشند برارداد دیگری که تا حدادی بلمرا دریایی ایران در دریای خزر را راشن کیرد ،بیرارداد  7312د
است در بند  1ماده ی  77این برارداد ی

بلمرا دریایی به عرض  72مایا اف ساحا بیرای هیر کشیور جهیت حیق

اختصاصی ماهیگیری در نظر گرفته شده است ماده  79برارداد  7312د نشان می دهد ،دریای خزر ،درییای مشیترک
میان ایران اراسیه است ا باید اف اراد عواما خارجی بیه ایین درییا جلیوگیری شیود (Nami,Akbari,1997:162-

)163
الفد به ذکر است ،برخی اف افراد به اشتلاه یا به د یا بی توجهی اظهار می دارند که دریای خزر بین اییران ا شیورای
تقسیم شده ا به خط موهود آستارا  -حسینقلی استناد می کنند این استدالل نیز هیچ ارتلاطی به رژیم حقوبی درییای
خزر بر ملنای معاهدات  7377ا 7312ندارد ،فیرا در معاهدات ذکری اف چنین خطی به میان نیامده است
در سال  7361بین دا کشور ایران ا شورای ی

موافقت نامههوایی امضا شد که بر طلیق آن خیط مسیتقیمی بیرای

تعیین محداده ی منطقه اطالعات پرااف اف بندر حسینقلی تا آستارا محا تالبی میرف خیاکی اییران ا شیورای در دا
طییرف دریییای خییزر در نظییر گرفتییه شیید ،اییین خییط هیییچ اعتلییار حقییوبی در افییراف مییرف نداشییته ا نییدارد
( (Damirchilu,2006:172این خط هیچگاه مورد تائید ایران در داره جنس سرد نلوده است
بدین ترتیب مطابق با مقررات حقوبی بینا ملا ،دریای خزر متعلق به دا کشور شورای ا ایران بیوده ،ا هییچ گونیه
حد ا مرف رسمی در این دریا ،به استثنای محداده ماهیگیری اجود نداشته ،همچنیین هییچ کشیور خیارج اف منطقیه
اضعیت دریا را به عنو ان ی

دریای بسته مورد اعتراض برار نداده است هیچ کشتی خیارجی (کشیور سیود) در آن

مجاف به آمد ا رفت نلوده است همچنین دریای خزر اف نظر دا تهای ثا

حا ت مشیترک مییان اییران اشیورای

سابق را داشته است با اینکه ایران دارای حقوق مساای ا مشترک با شورای بوده ا ی بیه دالیلیی چیون مالحظیات
سیاسی ،سیاست پرده آهنین شورای ،پیامدهای جنس سرد اف جمله حضور ایران در پیمانهیای نظیامی غیرب چیون
سنتو ا باالخره نگرانی اف انگیزههای توسعه طللانه مسکو ا فراتر اف همه اتخاذ سیاست جلب رضایت خیاطر مسیکو،
سلب گردید که ااالم ایران اف ایجاد نااگان نظامی در دریای خزر خودداری کند ،ثانیام اف صید در تمامی پهنیه فراتیر اف
آبهای مجاار پرهیز نماید ا ی عدد استفاده کاما اف این حقوق ،به هیچ اجه به ملانی حقوق حقه ایران طمهای اارد
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نمی ساخت ا در این مورد استناد به اصا مرار فمان مسموع نلود ،ا به دالیا مذکور بسیاری اف حقوق دانیان اسیتناد
به اصا مرار فمان را در اختالفات بینا مللی مرداد میدانند
رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

Map (3) Legal regime of the Caspian Sea after the collapse of the Soviet Union
https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=LTygXZDxBeGzggf8xIugDg&q=Caspian+Sea+division+maps&oq=Caspian+Sea+division+maps&gs_l=i
mg.12...404586.407316..409063...0.0..1.795.3568.2-5j1j1j1j1......0....1..gws-wizimg.QobCP5rJeK8&ved=0ahUKEwjQu9zx45PlAhXhmeAKHXziAuQQ4dUDCAc#imgrc=s-258O5g8PAVjM:

با فراپاشی اتحاد شورای در سال  7337کشورهای دارای حق حاکمیت بر دریای خزر بیه  5کشیور افیزایش یافیت
جمهوری های تافه استقالل یافته برای حا مشکالت ابتصادی ،اجتماعی ا خود به دنلال اسیتفاده اف منیابع نفیت ا
گاف اابع در بلمرا ادعایی خود در دریای خزر بودند آنها برای تمل

بخش بیشتری اف خیزر تیالشهیای خیود را

آغاف نمودند کشورهای تافه استقالل یافته که فابد سرمایه ا تکنو وژی الفد برای صنایع نفت ا گاف خیود بودنید ،اف
بدرتهای فرامنطقهای برای سرمایه گذاری ا استخراج ا بهرهبرداری اف منابع خیود دعیوت کردنید اف سیوی دیگیر
بدرتهای فرامنطقه ای که در ربابت استراتژی

با راسیه بودند؛ اف خال بدرتی که به دنلال فراپاشی شورای ایجیاد

شده بود ،در راستای منافع خود استفاده میکردند یکی اف راههای اراد آنها به منطقه در با ب شرکتهای چند ملیتی
نفت ا گاف بود کشورهای ساحلی در خصو

رژیم حقوبی دریای خزر نظرات متفااتی داشته ا ابداماتی را انجیاد

دادند این کشورها پس اف فراپاشی مذاکراتی را در سطوح مختلف آغاف کردند بدان تردید اا ین ابداد موثر در ایین
جهت تشکیا اجالس کشورهای دریای خزر به ابتکار جمهوری اسالمی ایران در تیاریخ  71فورییه  7337در تهیران
بود در بیانیه اختتامیه این اجالس ،شرکت کنندگان با پیشنهاد آبایهاشمی رفسنجانی ریاست جمهور ابت اییران در
مورد تأسیس سافمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر موافقت نمودند ()Momtaz,2001:123
مواضع هر یک از کشورهای ساحلی دریای خزر در باره روند امور
الف -فدراسیون روسیه
در خصو

بستر دریای خزر در مقطعی راسیه پیشنهاد کرده بود که بستر دریا میان کشیورهای سیاحلی بیر اسیاس
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خط میانه ا مرفهای خشکی موجود تقسیم شود گستره ی آبی نیز در استفاده مشاع بابی بماند ایکتورکا یوژنی ایین
مورد را بر اساس طریق فیرین شرح میدهد « :ما باید بستر دریا را ،ییا بیشیتر ،منیابع آن را تقسییم کنییم آبهیا بیرای
استفاده مشاع بابی بماند ا مرفی هم در میان نلاشد »))Shuwa, 2002: 111
راسها در خصو

رژیم حقوبی دریای خزر موضع ا رفتار داگانهای داشتند مواضع راسییه در خصیو

رژییم

حقوبی دریای خزر فراف ا فرادهای فیادی داشته است ا ی این فراف ا فرادها تاکتیکی ا با توجه به شیرایط فمیانی
ا درچارچوب استراتژی کالن راسیه در جهت دستیابی به منافع حداکثری در این دریا بوده است راسیه در ابتیدا ا
پس اف فراپاشی اتحاد شورای در سال  7337اعالد کرد ،براردادهیای  7377ا  7312معتلیر بیوده ا رژییم مشیاع را
برای دریای خزر به رسمیت میشناسد ،ا ی در عما سیاستهای متفااتی را اف خود براف داد
در حا ی که افیر امور خارجه راسیه اف تئوری دریاچه حمایت میکرد بزرگتیرین کمپیانیهیای نفتیی ملیی کیه اف
تقسیییم بخشییی اف دریییا حمایییت میییکردنیید ،اف حمایییت پنهییانی در سییطح بییاالی دا تییی برخییوردار بودنیید
( )Yakoshik,1998:28علیرغم سیاست اعالمی ،راسها دست به ابداماتی فدند ،که منافی موضع رسمی آنها بود
ابداد نخست علارت اف مشارکت راسییه در طیرح هیای نفتیی در منطقیه بیود افارت سیوخت ا انیرژی راسییه اف
شرکت های نفتی این کشور برای مشارکت در براردادهای نفتی منطقه حمایت به عما آارد برای مثال شرکت یوک
اایییا ( )Lukoilدر سییال  7331بییا یی

شییرکت آذربایجییانی بییرای گسییترش منییابع نفییت خییزر بییه توافییق رسییید

( )Freedman:2000:20همچنین راسیه سهاد خط و ه خزر را که اف کناره خزر در بزابستان به بنیدر نواراسیسی
در کنار دریای سیاه میرسد ،تضمین کرد ( )www.caspianstudies.comابداد داد انعقاد براردادهیای دا جانلیه بیا
کشورهای بزابستان ا آذربایجان در تقسیم دریای خزر ا استفاده اشتراکی اف سطح آب (شاما کشیتیرانی ،میاهیگیری
ا محیط فیست) بود
همچنین در سفر پوتین به آذربایجان دا کشور طی موافقت نامهای تقسیم بستر ا اشتراک در کشتیرانی در سیطح آب
را پذیرفتند همچنین پوتین برای اجرای سیاستهای جدید در حوفه خزر موافقت نامههایی با این کشورها بیه امضیا
رساند در اردیلهشت  7913پوتین با نظر بایف (رئیس جمهور ابت بزابستان) براردادی امضا کردند ،کیه مطیابق آن
بستر دریا را در بخش شما ی بین خود تقسیم کردند در اردیلهشت  7917دا رئییس جمهیور بیرارداد تقسییم بسیتر
دریای خزر را امضا کردند
در دی ماه  7913پوتین در برارداد دیگری با آذربایجان ،چگونگی استفاده اف منابع بستر ا مرفهای خود را در درییای
خزر مشخص کرد مهمترین تحول در توافقات بین دا کشور در  7مهر  7917صورت گرفیت کیه طیی آن پیوتین ا
حیدرعلی یف موافقت نامه تحدید مرفهای آبی دا کشور در خزر را امضا کردند ،ا در نهایت در سیال  7915پیوتین
بانون مرف بندی شمال دریای خزر را بیین راسییه ا بزابسیتان امضیا کیرد (Amirahmadian,Goodarzi,2010:117-

)118
راسها برای تأمین منافع خود در دریای خزر بافی هوشمندانه ا هدفمندی را در سطوح منطقیهای ا جهیانی انجیاد
دادند شرایط ایجاد شده ایران را در اضعیتی برار داد تا سرانجاد ناچار شود ،که تغیییر عقییده داده ا توافیق نامیه را
امضا کند
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Map (4) Countries with a stake in the Caspian Sea legal regime
(Source: (Research findings

ب – جمهوری ترکمنستان
جمهوری ترکمنستان مواضع متفااتی نسلت به رژیم حقوبی دریای خزر داشته است به این صورت کیه در مراحلیی
اف رژیم مشاع حمایت نموده ا در برههای اف تقسیم دفاع کرده است این کشیور دارای اختالفیاتی بیا آذربایجیان بیر
رای چند حوفهنفتی است ای ن کشور بر این باار بود که دریای خزر در درجه اال بین شورای ا ایران ا در درجیه
داد بین جمهوری ها تقسیم شده است ترکمنستان حقوق بینا مللی را اصلی اساسی ناظر بیر ایین تقسییم مییدانید
مشکا این کشور راجع به شیوه تقسیم ا مالحظات مربوط به تقسیم است ترکمنستان اصرار داشت ،کیه تقسییم بیر
اساس خط ملنای ساحا اصلی صورت بگیرد تحدید حداد مرفهیا توسیط خیط مییانی انجیاد بگییرد دیگیر اینکیه
ترکمنستان مدعی بود ،که اگر مفاد حقوبی دریاها ا یا بواعد حقوق بینا ملا در مورد شرایط فیالت خیزری میالک
برار گیرد ،محداده بخش ترکمنستان اف منطقهای که بر اساس تقسیم ثابت داخلی در اتحاد شورای بوده است ،فراتیر
میراد ا سهم ترکمنستان چیزی بیشتر اف  72درصد خواهد بود ا نهایتام حقوق بینا ملا ا حقوق دریاها را بیر ملنیای
حا مشکالت میدانست ()Torabi,2001:107-108
ج  -جمهوری آذربایجان
دا ت آذربایجان اعالد کرد ،که در براردادهای سابق منافع جمهوری ها نادیده گرفته شده است جمهوری آذربایجیان
اساس نظر خود را بر تقسیم دریا به بخش های ملی برار داده بود بر این اساس دریا به پینج بخیش مختلیف تقسییم
میشدکه هر دا ت در بخش خود اف حقوق حاکمیت ا صالحیت تاد ا تمیاد ملیی برخیوردار اسیت آذربایجیان کیه
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آبهای سرفمینی اش در برگیرنده بیشترین منابع نفتی است ،بهترین راه بهرهگیری اف این منابع را تقسیم دریا میدانید ا
اف این را اعتلار برارداهای  7377ا 7312را نمیپذیرفت( )Zargari,2008:77-78این کشور با گذشیت فمیان موضیع
راسیه را پذیرفته ا طی برارداد دا ا چند جانله بخش شما ی خزر را بین خود تقسیم نمودند
د -جمهوری قزاقستان
بزابستان در مقاطعی بر این باار بود که بستر دریا ا آب آن در ما کیت مشترک است (Maleki, 2002: 42).

بزابستان حقوق بین ا ملا دریاها را دریای خزر بابا ابتلاس دانسته ا ا گوی نظری خود میدانید حقیوق بیینا ملیا
دریاها تکلیف کشورهای ساحلی را در همه فمینههیا مشیخص مییسیافد ا مسیئله الینحیا موجیب اختالفیی بیابی
نمیگذارد در حقوق بین ا ملا دریا اضعیت تقسیم بستر ا منابع بستر دریا مشخص است ،اضیعیت کشیتی رانیی ا
ماهیگیری در دریا راشن است ،حداد دا تها در آبهای ساحلی بر اساس کمربنیدها ا منیاطق مخلتیف آبیی معیین
است )(Torabi, 2001: 98

دا ت بزابستان در ابتدا اعالد کرد که به د یا متصا بودن این درییا بیه درییای آفاد اف راه کانیال ا گیا-دن ،7میلایید
بوانین دریاهای آفاد در مورد این دریا اعمال شود ا مخا ف مشاع بودن دریا بود ا همچنین در مورد تقسیم آبهیا بیر
این موضع بود که بر اساس خط ا قعر باید باشد که در این صورت منافع بیشتری به سمت دا یت بزابسیتان متماییا
میشد این کشور در مقاطعی نظریهراسیه را پذیرفته ا به مشاع بودن سطح رضایت دارد بزابستان بر سر تعیین رژیم
حقوبی دریای خزر ا چگونگی بهرهبرداری اف منابع بستر ا فیر بستر این دریا با اییران در شیرایط ناهمیاهنگی بیرار
دارد ()http://www.eia.dog.gov/emeu/cabs/kazakn,29/219kazakhstan,at
دیدگاه بزابستان به خزر ابتصادی است ا موضع این کشور در بلال خزر در ابتدا تقسیم کاما بود؛ اما سیپس تصیمیم
گرفت بستر دریا تقسیم شود ا سطح دریا مشاع باشد( )Amirahmadian,Goodarzi,2010:162بزابستان بیه درییا ا
آفاد بودن خزر تأکید داشت این کشور استدالل میکرد ،اف آنجایی که دریای خزر اف طریق کانال ا گا-دن بیا درییای
آفاد ارتلاط دارد ،بنابراین نظاد حقوبی این دریا بر اساس کنوانسیون  7317حقوق دریاها باشد 7به علیارت دیگیر ،در
این ایده  77مایا به موافات ساحا به عنوان دریای سرفمینی شناخته میشود ا در  71مایا به عنوان منطقه نظیارت ا
 722مایا تا هر جایی که بین کشورهای تالبی به اجود آید ،به عنوان منطقهای انحصیاری ابتصیادی فیالت بیاره در
نظر گرفته میشود ()Report on statement made by the Russian. Deputy, 1995, p.5
در نهایت بزابستان علیرغم اعالد مسئو ین این کشور ا توافقات انجاد شده طی براردادهای دا ا چند جانله با دیگیر
کشورهای ساحلی بخش اعظم این دریا را در بخش شما ی میان خود تقسیم نمودند
و  -جمهوری اسالمی ایران
ا یران سیاست تعریف شده ،منسجم ،مدان همراه با آینده نگری در خصو

دریای خزر نداشته ا اغلب در راسیتای

مالحظه مواضع طی سا های بعد اف فراپاشی شورای تا همین اااخر ایران موضیع صیریح ا راشینی دربیاره تعییین

 -7در حا ی که این کانال در بلمرا حاکمیتی دا ت راسیه برار دارد ا بدان اجافه دا ت راسیه امکان تردد در آن برای شناارهای دیگر کشورها فراهم نیست ا ی
کانال داخلی است ا نه بینا مللی
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حداد دریای خزر اعالد نکرده بود ،ا این بیشتر به جهت مالحظیه ،بررسیی ا آگیاهی اف دییدگاههیای راسییه بیود
ایرادی که اف سیاست خارجی ایران گرفته میشد ،اتخاذ مواضع ضعیف ،بی هنگاد ا دیر هنگیاد ا اف موضیع تأسیی اف
دیدگاههای راسیه ا حرکت به دنلال سیاستهای راسها بود ،به این امید که راسیه بیا نفیوذی کیه بیر کشیورهای
حاشیه دریای خزر دارد موضوع را به نحو مطلوب فیصله داده ا منافع ملی ایران را تضمین خواهد کیرد ا یی رانید
رایدادها نشان داد که راسیه به منافع ملی خود اهمیت میدهد()Amirahmadian,2001:166
ایران در خصو

رژیم حقوبی دریای خزر استدالل میکرد که بلا اف فراپاشی شورای ی

رژییم حقیوبی اسیتقرار

یاف ته ،بر دریای خزر حاکم بود پس اف تجزیه شورای سه دا ت تافه استقالل یافته حاشیه دریا این رژییم را کیه بیر
اساس حقوق بینا ملا برای آنها ا زاد آار است ،به ارث بردهاند به عالاه ،آنها تعهد خود ملنی بر ا زامات معاهیدهای
شورای ،طلق اعالمیه آ ما آتا ،مصوب  77دساملر 7337را تصریح نمودهاند ا ی ایران اف این اابعییت آگیاه بیود کیه
رژیم فعلی دریای خزر جامع نلوده ،نیافمند تکمیا است علیرغم اذعان ظاهری بعضیی کشیورهای سیاحلی آنهیا در
عما پایلند به این مسئله نلودند ا لته اف سوی کارشناسان این حوفه در این خصو

پیشبینیهیایی صیورت گرفتیه

بود به عنوان مثال دکتر بهراد امیراحمدیان میگوید«:ایران خواهان بهرهبرداری مشاع در دریاسیت کیه میورد موافقیت
دیگر کشورهای ساحلی نیست ا خود در این راه پر ماجرا تنهاست ا ناگزیر به پذیرش دیدگاه اکثریت خواهید بیود»
()Amirahmadian, ibid,157
همانطور که گفتهشد ،برخی اف کشورهای ساحلی در ابتدا ظاهرام با دیدگاه ایران موافق بودند ا مسئو ین این کشیورها
به این مسئله اذعان میکردند ایران تنها کشوری نلود که اصرار داشت ،ماداد که رژییم فعلیی ایجیاد شیده بیه اسییله
موافقت نامههای  7377ا  ،7312با توافق کا دال ساحلی اصالح نشده است ،برای دریای خزر بابا اجراسیت( UN
 )Document A/53/890فدراسیون راسیه ا جمهوری ترکمنستان نیز با این دیدگاه موافیق بودنید( UN Document

)A/53/453
اف سوی دیگر ایران تاکید داشت هر گونه توافقی باید بر اساس اجماع نظر همه کشورهای ساحلی باشد طلق موضیع
ایران هر باعده جدیدی در خصو

اضعیت دریای خزر باید بر اساس توافق کلیهدا تهای سیاحلی ،بیدان اسیتثنا

طراحی شود ()UN Document/ A/51/59
به نظر می رسید که هیچ مخا فتی با این ترتیب صورت نپذیرد ،فیرا پنج دا ت ساحلی در اجالس افییران  77نیواملر
 7336در عشق آباد موافقت کردهاند هر تصمیمی درباره ی رژیم حقوبی دریای خزر پس اف فراپاشی شیورای بایید
بر اساس اتفاق نظر ا توافق همه کشورهای ساحلی اتخاذ شود علییرغم ایین توافقیات ،راسییه ا دیگیر کشیورهای
ساحلی طی توافق نامه های داجانله ا چند جانله ،بلمرا مشترک شمال خزر را میان خود تقسیم نمودند ایران به این
کشورها اعتراض نمود اف جمله در پیی امضیای توافیق نامیهای مییان جمهیوری بزابسیتان ا فدراسییون راسییه در
خصو

اضعیت حقوبی دریای خزر ،اییران اعیالد کیرد «موافقیت نامیه میذکور را باطیا بلمیداد مییکنید ( UN

)Document A/52/1011
دیگر اینکه در دهم مرداد  7913در پاسخ به اظهارات ایکتور کا یوژنی نماینده ایژه راسیه در امور درییای خیزر ،در
جریان سفر به کشورهای حاشیهدریای خزر که گفته بود« :اصول راابط در دریای خزر بر اسیاس براردادهیای 7377
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ا  7312تعریف شده ا چهار کشور راسیه ،بزابستان ،جمهوری آذربایجان ا ترکمنستان بایید بلمیرا درییایی فمیان
شورای را میان خود تقسیم کنند» جواب بسیار تندی اعالد شد مدیر کا ابت کشورهای مشیترک ا منیافع ا بفقیاف
افارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اظهیار داشیت «:درییای خیزر بیر اسیاس براردادهیای  7377ا  7312ا
نامههای ضمیمه به آن به عنوان دریای مشترک ایران ا شورای اداره میشود ا همان گونیه کیه اسیناد مربیوط نشیان
می دهد ،هیچ گونه تحدید دریایی میان دا کشور صورت نگرفته ا کا دریا غیر اف ی

نوار ساحلی  72میایلی ،بیرای

استفاده مشترک برار دارد ()Amirahmadian,ibid:167
ایران در بلال اضع پیش آمده اعالد داشت گو اینکه کماکان رژیم حقوبی مشاع کاما را به نفع همگان ا سیافگار بیا
ماهیت اکو وژی  ،ابتصادی اسیاسی دریای خزر می داند ا ی به عنیوان راه بیدیا ابتیدا تقسییم کامیا ا مسیاای را
ترجیح می دهد اما در مورد تقسیم بستر معتقد است که ااالم به جای باعده متساای ا فواصا برین مصلحت است کیه
باعده نصفت استفاده شود که به عدا ت نزدی

تر است ثانیام اف آن جیا کیه اییران بیه موجیب براردادهیای  7377ا

 7312در تمامی پهنه دریای خزر حقوق برابر ا مشترک بوده است ،ذا تخصیص  %72اف بستر را برای خیود حیدابا
بابا بلول طلق اصا انصاف میداند (HermidasBavand, 2001: 16).

نداشتن استراتژی مشخص ایران در دریای خزر ا در سایه راسیه حرکت کردن برای تراضی این کشور باعی

شیده

که بخش عمدهای اف خزر (حداد  61درصد) ( )Shad,1985:167میان کشورهای ساحلی تقسیم شده ا در این مییان
حق ایران تضییع شود
تصویب کنوانسیون نهایی رژیم حقوقی دریای خزر در سال  1931در قزاقستان
موضوع رژیم حقوبی دریای خزر سلب شده که مذاکرات متعدد ا متناابی در سطوح مختلف کارشناسان ،معیاانین ا
افرای خارجه ا سران کشورهای ساحلی خزر در طی  77سال گذشیته انجیاد شیود سیند نهیایی کنوانسییون رژییم
حقوبی دریای خزر سرانجاد در تاریخ  77مرداد  7931هجیری شمسیی برابیر  77آگوسیت  7271مییالدی در شیهر
آکتائو بزابستان در جلسه سران کشورهای ساحلی امضا شد ( )www.farsnwes.comمحمد جواد ظریف افیر امیور
خارجه در جلسه علنی نوبت عصر مورخ  7931/5/1مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال چند نماینیده مجلیس
در خصو

رژی م حقوبی دریای خزر اعالد کرد که تاکنون هر تصمیمی در خصو

کنوانسیون حقوبی دریای خزر

با اجافه شورای عا ی امنیت ملی ا امضای مقاد معظم رهلری انجاد شده است ا پس اف طی شیدن مراحیا کامیا آن
برای تصمیم نهایی به مجلس خواهد آمد در این کنوانسیون در فمینه پهنه یا بستر دریای خزرنتیجیه میورد انتظیار بیه
دست نیامده ا برار شده که بر اساس براردادهای داجانله مذاکرات صورت گیرد در مورد سطح آب برار شید ،تنهیا
بوانینی اضع شود که مورد تأیید هر پنج کشور ساحلی باشد سواحا دریای خزر در بخش اییران بیر خیالف سیایر
کشورهای حوفه دریای خزر ،اف شکا مناسلی برخوردار نیست ا ذا برار شده است در ترسییم خیط ملیدا میوردی
تصویب شود که همه کشورها آن را تأیید کنند در ماده ی

کنوانسیون اعالد شده است که کشیورهایی کیه سیواحا

آنها در حوفه نامناسلی برار گرفته است ،در تعیین خط ملدا اف اضعیت ایژهای برخوردار شوند جمهیوری اسیالمی
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ایران نیز در هنگاد تصویب این کنوانسیون اعالد کرده است که این بند در خصو

جمهوری اسالمی اییران اسیت

7

جمهوری اسالمی ایران در این کنوانسیون اعالد کرده است که خط ملدا هیچ کشوری بیدان توافیق سیایر کشیورها
ترسیم نشود
پس اف تعیین خط ملدا این کنوانسیون برای تصویب به مجلس شورای اسالمی فرستاده خواهد شد ،اگر مورد پذیرش
مجلس برار نگیرد ،به  1کشور دیگر اعالد خواهد شد که ایران کنوانسیون را نپذیرفته است ،اما شیرایط خیوبی بیرای
کشور نخواهد بود ()Enetkhab.irprofessional News site
برابر اطالعات موجود ،بخش شما ی دریای خزر طی براردادهای دا ا چند جانله بین کشورهای ساحلی تقسیم شده
است در کنوانسیون به این مسئله پرداخته نشده است دکتر ظریف نیز به طور ااضیح ا راشین نگفتیهانید کیه ایین
براردادها را به رسمیت میشناسند یا نه ،الفد به توضیح است ،که پیذیرفتن براردادهیای فیوق عمیالم پیذیرفتن سیهم
حداد 77درصدی برای ایران است
نتیجهگیری و دستاوردهای علمی پژوهشی
دریای خزر با موبعیت ژئو پلیتیکی ا ژئواکونومیکی ایژه ای کیه دارد ،جایگیاه ا اهمییت خاصیی بیرای کشیورهای
ساحلی دارد همچنین در معادالت منطقهای ا جهانی مورد توجه بدرتهای جهانی است منافع ملیی ا امنییت ملیی
کشورهای ساحلی دریای خزر ایجاب میکند که صلح ا آرامش در منطقه حکم فرما باشد ا اف هر گونیه ابیدامی کیه
منجربه براف تشنج میان کشورهای ساحلی شود ،اکیدام خودداری شود در این خصو

:

-7اف نظر حقوق بینا ملا ،دریا ا دریاچههایی نظیر دریای مافندران که به دریای آفاد راه ندارنید در حکیم آبهیای
داخلی می باشند ا اف محداده ی کنوانسیون حقوق دریایی سال  7317خارج هستند بنابراین ااالم :در این نوع آبهیا
آفادی دریا نوردی اجود ندارد ،ثانیام :رژیم حقوبی کشتی رانی ا تعیین مرفها تابع براردادهای فی مابین ا یا تصیرف
دا تهای ساحلی اف این دریاست در صورت عدد اجود معاهده ،به هیر ترتییب فیرض بیر مسیاای بیودن حقیوق
دا تهای ساحلی است ،ثا ثام :منابع دریایی ا ماهیگیری منحصر دا تهای ساحلی است
 -7مطابق براردادهای میان ایران ا شورای سابق ااالم :دا کشور ایران ا شیورای سیابق هیر دا بیه طیور بسیویه اف
حقوق کشتی رانی در دریای خزر برخوردار بودند همچنین کشتیهایی غیر اف کشتیهای متعلیق ا ییا تحیت پیرچم
ایران ا شورای سابق نمیتوانست اجود داشته باشد
ثانیام :با توجه به اینکه هیچ براردادی در خصو

تقسیم دریای خزر میان ایران اشورای سابق اجود نداشته طلیعیی

است که بای د به رایه گذشته ا تصرفات ایران ا شورای سابق استناد شود ،ثا ثام :دا کشور ایران ا شورای سیابق در
محدادهی  72مایلی اف سواحا خویش دارای حق ماهی گیری اختصاصی بود ا مابقی دریای خزر حیق میاهیگییری
مشترک داشتند
-9دا تهای ساحلی تعهد نمودهاند که متعهد به براردادهای میان ایران ا شورای سابق هستند فیرا این دا تهیا اف
تجزیهی شورای به اجود آمدهاند
 -7اضعیت حقوبی دریای خزر بر خالف اضعیت ایران ا عراق در اراند راد ،داجانله نیست ا در دریای خزر پنج کشور حضور دارند
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بنا به گواه تاریخ دریای خزر در مقاطعی آبهای داخلی ایران محسوب میشده است در داران جنس سیرد ایین درییا
بین ایران ا راسیه مشترک بوده است ا کشور ثا

دیگری در این پهنه آبی صاحب حق ا حقیوق نلیوده اسیت بیا

فراپاشی شورای در سال  7337ا تو د کشورهای جدید ،جمهوری اسالمیایران میتوانست به رسمیت شناختن آنهیا
را منوط به مشخص نمودن رژیم حقوبی دریای خزر نماید ،ا ی متأسفانه این کار را انجاد نداد بنا به آنچه گفته شید
به اذعان کارشناسان ،ایران با در نظر گرفتن مواضع راسیه که در مواردی در محیط بینا ملا در برابر فیاده طللیها ا
تضییقات ایاالت متحده علیه ایران ،با ایران همراهی کرده بیود ،اییران سیعی کیرده اسیت در جهیت جلیب رضیایت
فدراسیون راسیهدر برخورد با مسائا منطقه عما نمایید ا یی راسیها عمیال در راسیتای تیامین منیافع خیود عمیا
نموده اند همچنین مذاکرات متعددایران با کشورهای ساحلیدر سطوح مختلف در خصیو

درییای خیزر ،بیشیتر در

راستای تامین نظرات راسیه بوده ا منجر به تحقق همه حق ا حقوق کشور نشده است پس اف میذاکرات طیوالنی ا
چندین سا ه در پنجمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تاریخ  77مرداد  7931هجری شمسی برابیر
با  77آگوست  7271میالدی کنوانسیون رژیم حقوبی دریای خزر توسط راسای جمهور کشورهای ساحلی به امضا
رسید در حا ی که سواالت فیادی در خصو
است اف جمله این که در کنوانسیون در خصو

تصویب کنوانسییون در اذهیان کارشناسیان ا افکیار عمیومی مطیرح
براردادهای  7377ا  7312بحثی به میان نیامده است این در حا ی

است که معموالم در براردادهای جدید به براردادهای بللی اشاره ا استناد میشود دیگر اینکه در کنوانسیون اشاره بیه
دریاچه بودن خزر نشده ا مکررام اف ااژه دریای خزر استفاده شده است همچنیین در کنوانسییون مکیررام بیه بیوانین
بین ا مللی اشاره شده است این در حا ی است که خزر دریاچه است ا بوانین حقوبی دریاها در خصو

دریاچههیا

حرفی برای گفتن ندارد با توجه به اینکه در کنوانسیون به دریاچه بودن خزر اشاره نشده است ممکن است در آینیده
در صورت زاد ایران نتواند به دریاچه بودن خزر در مراجع بینا مللی اشاره ا یا ابامه دعوا کند
دریاچههایی که در اراپا ،آفریقا ا آمریکا تحدید حداد شدهاند ،با توافق کشورهای ساحلی صیورت گرفتیه اسیت ا
این ی

اصا کلی ا رایه در راابط یلینا ملا است که الفد است در مورد دریای خزر نیز مورد مالحظه برار گییرد

هم چین در نظر گرفتن اصا انصاف برای ایران اف ضراریست است اییران بیا بیشیترین جمعییت سیاکن در منطقیه
ساحلی نسلت به دیگر کشور های ساحلی دریای خزر ،که فندگی ا ابتصاد ا معیشت مردد به این دریا اابسته اسیت
ا اف گذشتههای تاریخی تا کنون فعا یتهای ابتصیادی اف جملیه فراعیت ،باغلیانی ،دامیداری ،پیرارش کیرد ابریشیم،
ماهیگیری جنگلداری ا کشتیرانی ا گردشگری ا دیگر بخشهای خدمات به این دریا اابسته بودهاند ،حق دارد کیه اف
بیشترین سهم (یا حد ابا شرط انصاف) اف این دریا سهم بیشتری داشته باشد این در حا ی اسیت کیه در سیالهیای
گذشته حداد  61درصد دریای خزر طلق موافقتنامه دا ا چند جانله ا در راسیتای سیاسیت چندگانیه راسییه مییان
کشورهای شما ی دریای خزر تقسیم شده است این مسئله خالف عرف ا راال همچنین توافقیات بللیی کشیورهای
ساحلی بوده است در صورتی که مذاکرات سیه کشیور جنیوبی جمهیوری اسیالمی اییران ،جمهیوری ترکمنسیتان ا
جمهوری آذربایجان در خوش بینانهترین حا ت به نتیجه برسد ،سهم ایران حداد  77درصد خواهد بود با توجیه بیه
اینکه به طور طلیعی کشورها در بح

سرفمینی تالش دارند که حداکثر منافع ملی را کسب نمایند ا کمتر حاضیر بیه
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بدرتهای فرامنطقهای ا راسیه برای ایجاد بحران ا تنش در راستای منافع خود غافیا

 نلاید اف تحری،انعطاف هستند
شد

 کارشناسیان ا مسیئوالن،در داره ای که آبهای دریای عمان ا خلیج فارس با کشورهای همسایه تحدید حداد میشد
کشور با درایت ا دار اندیشی ا در راستای صیانت اف حق حاکمیت کشور ایین کیار را بیدان هییاهو ا جنجیال بیه
خوبی انجاد دادند که امرافه مردد اف مزایای آن بهره مند هستند در میورد درییای خیزر بیا ایجیاد چنید صیدائی در
سیاست خارجی ا دخا ت مراکز متعدد دا تی ا غیر دا تی در مسیا ه تقسییم درییای خیزر ا عمیومی شیدن آن در
رسانهها اف سویی ا اف سوی دیگر پدید آمدن کشورهای جدید در عرصه ساحلی دریای خزر با دیدگاههیای متفیاات
72  سلب تطویا مذاکرات ا تصویب موافقتنامیههیای جدیید شیدهانید اعیالد سیهمی برابیر،ا خواستههای مختلف
درصدی به عنوان موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران اف سوی نماینده ریاست جمهوری در امور دریای حیزر هیم
کارشناسی نلوده ا تعیین سهم پیش اف برگزاری مذاکرات ا تعیین ا تصویب موافقتنامنه بر اساس میوافین حقیوبی ا
مهندسی نیز موجب پیامدهایی شده است که پذیرش سهم ایران ناشی اف برپایی بواعد ا موافین حقیوبی بیینا مللیی
منجر به سو برداشتها اف فعا یت گراههای کاری ا در نهایت امضای موافقتنامه اف سوی رئیس جمهور شده است
 بانون اساسی هرگونه تغییر مرفی منوط بیه موافقیت نماینیدگان بیرای تصیویب11 با توجه به اینکه براساس اصا
دبت ا حساسیت بیشتری به خرج دهند فیرا تعیین رژیم حقوبی

می باشد شایسته است نمایندگان در این خصو

دریای خزر در نزد افکار عمومی ایرانیان اف حساسیت باالیی برخوردار است
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