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چکیده

در این پ وژ هش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد مج اهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است .این
م دریاها ا ،بههه بررسییی حقوققق و سهم م
م
شها ای فنییی متداوللل تق یس م م
مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی رو 
کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است .نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از
کشورها با رویکرد تکروی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام ن وم دهاند که این امر ب قطنم ماظن لیکشت هلوقم ر ههههه ههههههای من جس م و 
پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء میگذارد و ضمن ع مد امکان بهرهبرداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا ا ،من هب رج   
بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد .روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلحآمیز خواهد بود لود هک  تتت تتتته یا
ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی دج ید به توافق برسند .این دولت-
ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه دج ید س نشخب تعر ددددد  ،و در ه ام ننن زم قد اب نا تتت تتتت ،ه نج هم بببببهها ای
وگ نا وگ ن دریا را به نحوی که منافع ع موم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد ،بررسی نمایند و مج هوری اسالمی ای  دیاب زین نار با    
یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حق  دوخ قو د بای تس ددددددددد  .پ شهوژ
حاضر به چ وگ نگی این مسائل میپردازد.

واژگان کلیدی :دریای خزر ،نظام حقوقی ،کنوانسیون دریاها ،کشورهای ساحلی ،تمامیت ارضی.

 -1زینب فیروزی (نویسنده مسئول) Zeynabfiroozi@gmail.com
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مقدمه

دریاچه خزر 1بزرگترین دریاچه کره زمین میباشد که بهجای مانده از دریا میدق ی ی رد سیتت 

نهک هراق اناودنگ       

یباشد که جز کهنترررین آبگیرررهاای جها هک تسا ن    
متعلق به دوره دوم زمینشناسی مشهور به دورهی ترشیاری م 
یکرد .از حدود  ۵۰تا  ۶۰میلیون سال پیش بهتدریج راه این دریا دتبا  ا هب     
اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل م 
اقیانوس آرام و سپس به اقیانوس اطل ش هتسب س ددد دددد .در سال

 ، ۱۹۵۲ش  دور یورو ُدُد  اب ار اگلو و ن ا جی ا یهاربآ د      

مصنوعی به هم پیوست تا کشتیهای کوچک بتوانند از دریای خزر به دریای آزوف و دریای سیاه بروند .بدین سان
دریای خزر دوباره به دریاهای آزاد راه یافت .این دریا از جنوب به جمه زا و ناریا یمالسا یرو روشک هب برغ      
یشود ۸۱ .درصد
آذربایجان و از شرق به کشورهای ترکمنستان و قزاقستان و از شمال به فدراسیون روسیه محدود م 
آب ورودی خزر را رود عظیم ولگا تأمین میکند .عمق آن از شمال به جنوب افزایش مییابد .میا یافرژ نیگن    این
بها هرانک ی   
دریاچه در ناحیه شمالی کمتر از  ۱۰متر ،در بخش میانی بین  ۱۸۰تا  ۷۸۸متر و در بخش جنوبی ک آ ه ب ب
ایران را تشکیل میدهد به  ۹۶۰تا ژرفای  ۱۰۲۵متری نیز در ناحیه جنوبی ای دش شرازگ هچایرد ن

هههه هههههاستتت .جهت

جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است.

نقشه شماره  :1موقعیت و وضعیت جغرافیای طبیعی دریاچه خزر
Source: http://www. eea. europa. eu

1

. Caspian Sea
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نقشۀ شماره  :2مرزهای آبی در حوزه خزر و شمای کلی تقسیمات قلمرو آبی بین  5کشور ساحلی
Source: Esteghamat, 2015

دریای خزر از  ۵۷۵نوع گیاه ۱۳۳۲ ،گونه جانور و  ۸۵۰نمونه ماهی برخوردار است؛ و  ۹۰درص  ناهج رایواخ د از   
این دریای صید میشود .مهمترین ویژگی اقتصادی خزر ،نفت و گاز است نفت در خزر سال  ۱۹۲۳ / ۱۳۰۲در با وک
کشف شد .ذخایر اثبات شده نفت در این دریای  ۳۲میلیارد بشکه میباشد و این یعنی حدود  ۴درصد از کل ذخا ری
نفت خاورمیانه .ذخایر احتمالی نفت این حوزه نیز در حدود  ۱۶۳میلیارد بشکه دیگر برآورد شدهاست.
یباشددد .کش اجیابرذآ یروهمج رو ننن نننن ،عم هد
تها م ینبرکوردیه ی ییی ییی
دریای خ میظع ریاخذ یاراد رز ی از خوس تتتت تتتت
برداشتکننده منابع انرژی این دریا میباشد .در سال  ، ۲۰۱۲جمه هنازور ناجیابرذآ یرو    

 ۸۹۰ه  تفن هکشب راز از   

یکرد .رتیههای بعدی را ترکمنستان با  ۴۶هزار بشکههه ،روس اب هی    ۶
حوزه جغرافیایی خود در دریای خزر استخراج م 
یدهند .این در حالی است که کش ریا رو ا نن ننن ،در این
هزار بشکه و قزاقستان با  ۳هزاربشکه نفت ،به خود اختصاص م 
منطقه هیچگونه برنامه عملی در خصوص برداشت نفت و گاز تدوین نکرده است و تنها ب و هعلاطم ه

شقن ههه ههههب یرادر

اکتفا کرده است که دلیل آن را میتوان در اتکای ایران به منابع عظیم و قابل اتکای نفت و گاز موجود در خلیجفارس
عنوان کرد .این دریا از نظر منابع نفت و گاز بسیار غنی است و ذخایر نفتی آن حدود  ۱۷تا  ۳۵میلیارد بشکه ب دروآر
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میشود .بخشی از نفت دریاچه که از میدان نفتی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برداشت میش طخ قیرط زا دو    
یشود.
لوله باکو-تفلیس-جیهان به سواحل مدیترانه منتقل م 
حقوق بینالملل دریاها
دریای مازندران هیچ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طری اناک ق لل لللها رب هدش داجیا ی    
رودخانه ولگا ،بهطور مصنوعی به دریای سیاه متصل میشود .لذا علی رغم گستردگی و بزرگی آن اما در عم کی ل   
دریاچه (دریای محصور در خشکی) تلقی میگردد .موضوع دریای محصور در خشکی ،به نح لیضفت و ی وقح رد  ق    
بینالملل دریاها ،پوشش داده نشده است .این به آن علت است که حقوق دریاها مقررات حاکم براستفاده از دریاهای
آزاد و فضای اقیانوسها را ،که به آبهای دریای آزاد راه دارند ،تنظیم مینمانددد .ای ضوم تاررقم ن وعا نوچمه یت

    

کشتیرانی ،پروازهواپیماها ،حفظ محیط زیست و اکتشافات واستخراج منابع طبیعی دریا را شامل میشودد .اگ هچ ر   
بعضی از اصول کلی بهوسیله حقوقدانان ورویههای دولتها توسعه یافتهاند ،ولی مقررات حاکم بر دریاهای محص رو
در خشکی ،بهصورت بینالمللی تنظیم نگشتهاند.
-1حقوق عرفی
بسیاری از قواعد حقوق دریاها ریشهی عرف  دنراد ی (( ((( .)Ziyaee Bigdeli, 2006: 310قواع دننام یفرع قوقح د     
ی،
مقررات مربوط به خلیجهای تاریخی و کنوانسیونهای دیگر ،برای نمونه قواعد مرب درون ایردو یگدولآ هب طو ییییی ییییی
همگی از اهمیت زیادی در تعیین حقوق وتکالیف دقیق کشورها دارا میباشند ( .)Aghaee, 1995: 44حال باید دید
این قواعد عرفی چه نقشی در به حساب آوردن یا نیاوردن آبهای محصور در خشکی در چها وقح دعاوق بوچر ق    
بینالملل دریاها ایفا مینمایند .طبق نظریات رسمی حقوقی ،اثبات دو عامل برای ثبوت وج عاق کی دو ددد ددددهی عرفی
حقوق بینالمللی ضروری است .عامل نخست ،رویه کلی ومداوم اغلب کشورها بوده وعامل دوم ،پذیرش روی مود ه
توسط سایر کشورها میباشد .از آن چه که در مجموع از رویه عملی دولتها استنباط میشود ،که دست کم ازس یو
سایر کشورها نیز مورد مخالفت جدی و مستمری قرار نگرفته است ،این است که بهطور معمول کش نوماریپ یاهرو   
دریاچههای مختلف جهان ،آنها را بهعنوان پهنههای آبی در نظر گرفتهاند که قواع یب قوقح هب طوبرم د

نالمللی
ننننن ننننن

دریاها در خصوص ایشان حکمفرما نبوده و آنها را تابع قواعد و مقررات ویژهای مینمایند که موج ندمآ دیدپ ب    
نظامهای حقوقی مخصوص دریاچهها گردید .است .البته درمورد دریاچهها اصل بررضایت و توفق بوده و این تفا مه
باید بین همهی کشورهای ساحلی باشد ( .)Dabiri, 1995: 458براین اساس گاهی نیز ممکن اس راو تساوخ ت ا هد   
جمعی دولتهای پیرامون یک دریاچه مبنی بر تسری مقررات حقوق بینالملل دریاها برآن باشد.
-2حقوق قراردادی
علیرغم سکوت کنوانسیون  1958ژنو (در مورد دریای سرزمینی ومنطقه نظا تر ) ) ،ما هد  8کنوانس نوی

 982 1حق قو

دریاها ،دریاهای بستهیا نیمه بسته را در زمره آبهای داخلی به حساب آورده است .برهمین اساس ماده  22 1کنوانسیون
اخیر دریاهای بسته یانیمه بسته را عبارت از« :خلیج یا آبراهی میداند که به وسیللهی چن حا روشک د ا طط ط ططططه ش زاو هد
طریق گذرگاه باریکی به دریایی دیگر یااقیانوس مرتبط میگردد» .همچن م اب قباطم نی ا هد       123هم ویسناونک نی نن ننن،
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کشورهای ساحلی این دریاها باید در اعمال حقوق وتعهدات مندرج عهدنامه حقوق دریاها ،بهههط  ایو میقتسم رو از   
یت هب ناو   
طریق یک سازمان منطقهای مناسب ،بایکدیگر همکاری نمایند .ازجمله این دریاهای بسته یانیم م هتسب ه ییی ییی
دریای مدیترانه ،دریای سرخ ،خلیج مکزیک وخلیجفارس اشاره نمود .همانطور که از مفهوم مواد ذکر شده بر میآید
شرط اساسی برای اینکه یک پهنه آبی محصور در خشکی بهعنوان دریای بسته یا نیم شمو هدش یقلت هتسب ه مم م مم ممممممول
مقررات کنوانسیون  982 1حقوق دریاها قرار گرفته وبه مانند سایر آبهای داخلی ،قواعد تعریف شده حقوق دریاها
بها شاب طبترم دازآ ی ددد دددد .ب رد تسا یهید   
برآن حاکم شود ،این است که :ازطریق یک گذرگاه هرچند باریک ب آ ه ب ب
نالملل
صورت فقدان چنین گذرگاهی ،پهنه آبی مذکور یک دریاچه محسوب شده و از ش وقح تاررقم لوم ق یب  نننن نننن
دریاها خارج میگردد.
نظام حقوقی دریاچهها
نالمللی
نالمل ایرد قوقح ل چچ چ چچچچههاا وج دن دو ار دد ددد .ل یب هیور هطبار نیا رد اذ ننننن ننننن
در دریاچههای بینالمللی نظام بین ن
حکمفرماست .در این خصوص سه رویه مختلف وجود دارد:
-1تقسیم کامل؛
-2تقسیم مساوی؛
-3سیستم مشاع و مشترک.
بررسی دریاچههای مختلف جهان
در پنج قاره جهان دریاچههای فراوانی وجود دارد که تعدادی از آنها ب یب ندش عقاو تلع ه ن وشک دنچای ود ررررررر رررررررر،
دریاچه مرزی میباشند .همانگونه که از نام آنها بر میآید این دریاچهها به خودی خود واجد خصوصیت س یدحر
و مرزی بینالمللی هستند .ازاینرو تعیین مرز در آنها کم اهمیتتر از تعیین مرزهای زمینی یا دریایی نیست .از میان
دریاچههای جهان تاکنون فقط دو دریاچه بهطور صریح و قطعی تعیین حدود نشدهاند ک  تسا ترابع ه از هچایرد     
کنستانس در اروپا ودریای مازندران درآسیا .به غیراز این دو م رو دد ،دیگ ایرد ر چچ چچچههاای م ودح یاراد یزر د نیعم     
هستند .نکتهای که در تعیین حدود دریاچه مرزی باید مد نظر قرار گیرد تفاوت دریاچه مرزی با ای و یزرم یاهبآ     
حتی رودخانههای مرزی است .مرزهای آبی بنا به مقتضیات خاص خود مشخص میشوند وروشهای تعیین ح دود
در رودهای مرزی برای دریاچههای مرزی کافی ومناسب به نظر نمیآیند .بنابراین شیوه ترسیم مرز دریاچ چچههاا باید
شیوهای خاص باشد .دریاچههای زیادی در دنیا وجود دارند که از این مشخصه بهره میبرند ک دنچ ای ود طسوت ه     
کشور محصور میگردند و عبارتاند از:
 )1دریاچه بودنسی و همچنین دریاچه کنیتانس در مرز مشترک سوییس ،آلمان واتریش.
 )2دریاچه ژنو که در خط مرزی بین سوییس و فرانسه است.
 )3پنج دریاچه بزرگ که بین کانادا وایاالت متحد آمریکا قرار دارند ،سوپریو ،هوژن ،آری ،اونتاریو و میشیگان.
 )4خلیج فونسکا که در شمال غربی السالوادور ،شمال شرقی وشرق هندوراس وجنوب نیکاراگوئه واقع شده است.
 )5دریاچه ویکتوریا در آفریقا.
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یباشنددد ،کلمبیا لاس رد    
در رابطه با دریاچهها ودریاهای سرزمینی ،که ه م روشک دنچ اب زرم م یییییی یییییی

 1976م یدالی

(  1346خورشیدی) اظهار نظر نمود که درعمل ،کشورهایی که در مجاورت این دریاچهه هها ق نراد رار دد ددد ،معاه ار یتاد
ایجاد نمودهاند که بر «خط مرزی» و«حقوق کشتی رانی» بین آنها حاکم میباشند .اما اگر هیچ معاهدههای ک دنتوتب ه   
خط مرزی را ایجاد نماید وجود نداشته باشد ،کلمبیا به «خط میانی» بهعنوان یک روش قابل قبول برای تحدید حدود
مینگرند .کلمبیا پیشنهاد نمود که اگر دریاچه دارای یک «تالوگ» باشد ،دیگر خط میانی قابل اعمال نخواه وب د دد ددد .در
نبارهه،
این مورد ،همانند رودخانهها« ،تالوگ» یا کانال میانی عمیق باید خط تحدید حدود دریاچه را شکل دهد .دراین ن
برون لی نقطه نظر مشابهی بیان داشته است« :در عمل ،موقعیت حقوقی ،یا برایجاد ش رهاظ و لکش ساسارب( یلک     
دریاچه وچگونگی سواحل دریاچه مزبور) استواراست ،یا بر رژیم معاهدهای مبتنی است .برون ل دقتعم نینچمه ی    
یتوانددد با هک ددرگ تقفاوم ینایم طخ        
است« :درصورت فقدان یک موافقت نامه وعهدنامه ،تنها دریک فرض م مم 
کشورهای در برگیرنده دریاچه تنها دودولت را شامل شوند» بهطورکلی میتوان گفت که از دیدگاه بیشتر کارشناسان
حقوق ،مناسبترین راه برای تحدید حدود دریاچههای مرزی اعمال قاعده خط میانی میباشد .ترسیم این خ هچ ط   
به لحاظ فنی وچه به لحاظ سیاسی به نتایج منصفانهای میانجامد ،هرچند نمیتوان ویژگیها وتفاوتها زا کیره ی   
دریاچهها را در این خصوص نادیده گرفت.
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر:
تاكنون گروه كاري ويژه براي تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر (در سطح معاونين وزير و نمايندگان و هژي
در اموردرياي خزر) نشستهاي متعددي را برگزار كرده است .طرح اوليه اين كنوانسيون كي

مقدمه و  22ما دراد هد

و در حدود  70درصد آن نها يي شده است .البته هنوز موارد اختالف مهمي وجود دارد كه باعث ش  تسا هد ت نونكا    
كنوانسيون نها يي نشود.
عمدهترين اين موارد عبارتاند از:
شيوههاي تقسيم بستر و زير بستر؛وضعيت نظامي؛حضور كشورهاي ثالث؛احداث خطوط لوله؛كنوانسيون رژيم حقوقي سند كالن و چارچوبي است كه وضعيت كلي دريا و حقوق و تكا ميسرت ار اهروشك فيل    
ميكند .مسائل جز يي تر مانند سهم كشورها از بستر و زير بستر از طريق موافقتنامهها تع يي ن خواهد شد.
گزينههاي مختلف رژيم حقوقي:
با توجه به تحوالت جديد پس از فروپاشي و با توجه به بحثهاي كه در اين پيرامون صورت گرف يزگ ت نن نننههااي را
یکنیم.
مطرح م 
 -1سيستم مشاع و استفاده مشترك (سهم ايران  50درصد كل دريا):
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در اين سيستم كه در قراردادهاي  1921و  1940هم به آن تا يك د شده است هر بخش ،از شرق تا غرب و از شمال تا
جنوب دريابه جز ده مايل ماهيگيري ،بين دو كشور مشترك است و تصرف و انتفاع از ه چي بخشي از آن در انحصار
كي

كشور نيست وحضور هر كشور بیگانهای منوط ب هروشك تياضر بلج ه ا س ي ا دهاوخ قح يذ يلح بو ددد د دددد ددددددددد.

بنابراين براساس قرادادهاي موجوداجراي اين شيوه تقسيم بهترين گزينهاي بوده است كه از كي سو سهم  50درص يد
یدارد و ازسوي ديگر با توجه به بسته بودن دريا و مح آ هدننكش تسيز طي ننن نننن ،زمينه
ايران را از اين دريا محفوظ م 
همكاري مناسبي را از سو يي بين ايران و از سوي ديگر بين بازماندگان شوروي سابق (با قح    

 50درص داجيا )يد   

خواهد كرد.
 -2تقسيم همزمان بستر و سطح آب بين  5كشور بهصورت مساوي (سهم ايران  20درصد كل دريا):
اين نوع تقسيم ،پس از عقب نشيني ايران از رژيم مشاع و حق  50درصدي ايران در اين دريا توسط ما هدش حرطم     
است .دراين شيوه تقسيم با وجود كي

يهاي خارجي ازجمله روسيه و
رژيم واحد براي بستر و سطح آب ،ورود كشت 

آذربايجان به آبهاي متعلق به ايران آزاد نخواهد بود و از تهديدات امنيتي در محدوده  20درصدي مربوط به ه كي ر   
از كشورها كاسته خواهد شد و حق تمامي كشورها در مناطق ملي بيست درصدي خود هم در بستر و ه حطس رد م   
آب محفوظ خواهد شد.
 - 3تقسيم براساس حقوق بين الملل درياها( :سهم ايران  16درصد كل دريا):
در اين شيوه تقسيم كه مورد تا يك د قزاقستان است اصل بر آزادي تردد كشتيراني در درياها است .ب عفانم انبم نيا ر     
یتواند مورد تهديد امنيتي ساير كشورهاي منطقه و فرامنطقه قرار گيرد.
ايران م 
 -4تقسيم براساس بخشهاي ملي( :سهم ايران  11تا  13درصد از كل دريا):
براساس اين نوع تقسيم كه بيشتر مورد نظر آذربايجان است ،سطح و بستر دريا بايد براساس خ اراتسآ موسوم ط     -
حسينقلي(كه جمهوري آذربايجان ادعا ميكند مرز ايران با شوروي سابق ب ريا نيب )تسا هدو ا روهمج و ن ييييييييييي هاي
شوروي سابق تقسيم شود و چهار جمهوري شوروي سابق بايد به بخشهاي ملي به جا درارق زا هدنام ي ا يلخاد د     
 1960بين جمهوريها پايبند باشند.
 -5تقسيم بستر و آزادي سطح دريا( :سهم ايران  11تا  13درصد از كل دريا):
براساس اين ديدگاه كه توسط روسيه بر آن تأ يك د ميشود و توافقهاي انجام شده با تسقازق  ا رد مه ن

اتسار نيمه      

صورت گرفته است ،دريا به دو رژيم مختلف تقسيم خواهد شد ،سطح دريا رب  ا مه ي ه هروشك  ا س ي ا دازآ يلح و    
يتر روس رياس هب تبسن هي     
بستر و منابع زير دريا نيز تقسيم خواهد شد .از نظر امنيتي با توجه به قدرت دريا يي قو 
كشورها ،اين كشور در پي آن است كه با قبوالندن اين طرح ،دريا را به جوالنگاه كشتيهاي جنگي خود تبديل هدرك
و قدرت از دست رفته گذشته خود را به نوعي بازيابد .از سو يي قدرت محدود دريا يي ايران در اين دريا هب تبسن     
یدهد .مانور نظامي روسيه بالفاصله پ زا س
ًال به ضررمنافع ملي ايران قرار م 
روسيه و حتي آذربايجان اين طرح را كام ًال
عدم پذيرش اين موضع روسيه از سوي ايران از اجالس عشقآباد ( 3و  4ارديبهشت  ) 81 31گوياي ا تسا هتكن ني    
كه «روسيه از ه چي حربهاي (حتي نظامي) براي تحميل خواستههاي خود دريغ نخواهد كرد (.)Abdi, 2008
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خالصه دیدگاههای کشورهای همسایه
هرکدام از پنج کشور حاشیهی دریاچهی مازندران برحسب منافع خود ،راهکاری را جهت تنظیم نظام حق مکاح یقو   
بر دریای خزرتدارک دیدهاند .برمبنای اظهارات رسمی و غیر رسمی مقاالت هری هروشک زا ک اا ااا ،مواض هب ناشیا ع    
شرح ذیل استنباط میشود:
 -1جمهوری اسالمی ایران
س«اتفا ارآ ق ءءء » تأکیددد دارد
جمهوری اسالمی ایران برموضوع تصمیمگیری و حل و فصل مسائل دریا سارب رزخ ی اس سس سسس
ومعتقد است که رعایت این اصل الزامی است وتنها در این صورت است که کشورهای ساحلی به یک تواف دیاپ ق ار   
نائل خواهند شد .همچنین با توجه به اینکه دریای خزریک بسته منحصر به فرد محسوب میشود و تأمین منافع یک
کشور ساحلی در گرو همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است ،بهویژه درمسایلی همچون حفظ محیطزیس ایرد ت   
که بدون همکاری کشورها با یکدیگر میسرنیست ،همکاری درخصوص منافع مشترک و پرهیز ازاقدامات یکجانب و ه
یا چند جانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشورها باشد در دریای خزر اهمیت زیادی دارد .موضوع اصلی م تارکاذ
پنج جانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنیهای ایران با تک تک کشورهای ساحلی تقسیم بستر وزی رتسب ر   
دریا است .بر این اساس ایران با تأکید برلزوم به «اصل انصاف» اعتقاد دارد که باید ازشیوههای خاص رب ی ااااای تقس می
استفاده کرد که به نتایج «منصفانه» منتج شوند .ازسوی دیگر باید در نظر داشت که هرگون رتسب ریزورتسب میسقت ه     
بدون توجه به ویژگیهای خاص وتاثیر گذار جغرافیایی خزر :نظیر شکل ساحل (تح لحاوس رقعت ای بد )))) ))))) ،ط لو
سواحل تاثیرگذار و عوامل دیگرمانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بودد .ل رب اذ ا هب لین ی میسقت کی       
منصفانه (با تعاریف و شاخصهای رایج در حقوق بینالملل) این ویژگیها باید مدنظر ق  دنریگ رار (( ((( Mirfakhraei,

 .)2003: 180-181, 188همچنین ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرف ًاًا متعلق به کشورهای سا و تسا نآ یلح

هب    

هیچ عنوان نباید کشتیها و شناورهای کشورهای ثالث درآن تردد نماید و اصوًالًال کشتیرانی در این پهنه آبی ص فر ًاًا اب    
ل ای ایرد ن   
پرچم یکی از دول ساحلی امکان پذیر است .همچنین جمهوری اسالمی ایران تأکید دارد که تمام مسائل ل
باید توسط خود کشورهای ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالتهای کشورهای بیگانه نهتنها مش لح ار یلک   
نخواهد کرد بلکه برمشکالت و پیچیدگیها خواهد افزود.
 -2روسیه
موضعگیری فدراسیون روسیه بهعنوان جانشین شوروی سابق این بود که دولتهای جدیداالس ایرد هیشاح لالقت ی    
خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید ،پایبند مفاد عهدنامههای  1921م و  1940میالدی باشند .روسیه با رتسب میسقت     
ت نیمه
دریای خزر مخالف بود و هرگونه اقدام یک طرفه در بهرهبرداری از منابع زی ایرد رتسب ر ی رزخ       بهههص رو ت ت
رسمی به طرف ایرانی ارائه کرد بود که درآن ،بستر دریای خزر ثروتی عمومی ومتعلق به همهی کش یلحاس یاهرو   
حاشیه دریای خزر دانسته شده بود وفعالیت درآن ،میبایست بارعایت مصا ساساربو یلحاس یاهروشک هیلک حل      
مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد .روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار  10مایلی ب یراصحنا تیمکاح یار    
کشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرارگیرد ( .)Molaei, 2002: 24البته مواض  هیسور ع ه تباث هراوم     
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نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است .مواضع متناقض این کش ب دوهشم هراومه زین رو وده      
ًال در حالی که وزیر امور خارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت میکند ،بزرگترین کمپانیهای نفتی ملی
است .مث ًال
روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت میکنند ودرعینحال از حمایت باالی روسیه برخوردارند .بهطور خالص دیاب ه   
گفت که روسیه تازمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر ،معاهدات  1921میالدی  1940میالدی را معتبر م ممیدانددد
یتوان بستر دریای خ جوم عبانم و رز و ار نآرد د
و همچنین معتقد است که درعینحال م 

   میا یلحاس یاهروشک ن    

تقسیم نمود .رژیم حقوقی سطح آب میتواند مشاع باقی بماند .منظور از رژیم حق آ حطس یقو بب ببب ،ام هب طوبرم رو    
ماه 
یگیری ،حمل ونقل ،محیط زیست ،فضای ماورا وامثال آن است (.)Noorian, 2008: 30
 -3قزاقستان
این کشور دارای یک موافقت نامه در  17خرداد  6( 1376ژوئن  1998میالدی) درباره تحدید حدود مرزها اب یبآ ی    
روسیه است .درآخرین بیانیه رهبران روسیه وقزاقستان در  18مهر  9( 1379اکتبر  2000میالدی) دوکشور به مبنا بودن
توافقات  1921میالدی و  1940میالدی تا تعیین رژیم حقوقی جدید که میبایست باتوافق هر  5کشور باشد ،اعت فار
کردند .قزاقستان معتقد است که به لحاظ طوالنی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انق ضار
نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد (.)Hermidas Bavand, 2008:30
 -4آذربایجان
درمقایسه با دیگر کشورها ،آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار
رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط واوضاع واحوال ،مساله تقسیم دریای خزر را مطرح سا تخ
و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت .طبق اذعای آذربایجان ،اتحاد جماهیر شوروی در سال
 1970م منطقه باالی خط فرضی آستارا حسینقلی رابین جمهوریهای حاشیه دریای خزر تقسیم ک وب هدر دد ددد .اصل 21
قانون اساسی جدید آذربایجان ،دریای خزر را متعلق به جمهوری آذربایجان دانسته وحتی قلمرو ه یاو ی زا زین ار نآ    
اجزاءتشکیل دهنه والینفک آذربایجان میداند .آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریا رزخ ی   
باید به مناطق ملی تقسیم شود ودر هر منطقه ملی ،دولتها بدون هیچ قید وشرطی میتوانند حاکمیت خود را اعمال
نمایند .بر طبق مفهومی که آذر بایجان از دریاچه مطرح کرده است ،هرکشور ساحلی سهم خودش از دریا  رزخ ی را   
از یک منطقه امتداد ساحلی تاخط مرکزی ،خط ارب هلصاف هک ی بر  ی ا لحاس ره ز دا )در

 هب د دروآ دهاوخ تس          

(.)Farzinnia, 2006: 21
 -5ترکمنستان
این کشور در  1997 ( 1376میالدی) قراردادی برای تقسیم دریا براساس خط میانه با آذربایجان امضاء ومن دد ددد .اما رد 
ض  45ما یلی
عمل و بخصوص درمورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختالف گردید .این کش رع داهنشیپ رو ضضض ضضض
برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آبها مشترک ،نموده است .پیش  زاین رگید داهن اف نارس سالجا لیکشت
کشورهای ساحلی دریای خزر است (.)Taheri Shemirani, 2009: 458

     

 621فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره دوم ،بهار 5931

رژیم حقوقی
گهای ایران و روس میش دو
بحث درمورد نظام حقوقی دریاچه پیشینهای بس طوالنی دارد و متعلق به دوره اول جن 
اما اوجگیری مجدد این بحث در چند سال اخیر به دلیل اضا و ناتسقازق و ناجیابرذآ دیدج روشک هس ندش هف      
ی
ترکمنستان یا به عبارت صحیحتر جایگزین شدن چهار کشور روسیههه ،آذربایجاننن ،قزاقس کرت و نات مممنس نات بهههجای ی
شوروی سابق و ادعای آنها مبنی برتقسیم مجدد منابع و مناطق این دریاچه میباشد .دریای خزر گرچه قرنننهاست
که دریا نامیده میشود ولی به هیچ دریایی بهطور طبیعی متصل نیست؛ بنابراین رژیم حق و هژیو یقو برصحنم ههه ههههف در
خود را داشته و دارد .اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم در آن صورت مشمول کنوانسیون ملل متحد در مورد حق قو
دریاها نمیشود و رژیم حقوقی آن باید بر اساس توافق کش ایرد یلحاس یاهرو ی وش نییعت رزخ  دددددد ددددددد .تا زا شیپ    
فروپاشی شوروی و اضافه شدن کشورهای نوبنیاد آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان ب یایرد یلحاس یاهروشک ه     
خزر ،وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیله معاهدات  ۱۹۲۱ / ۱۳۰۰ ، ۱۸۲۸ / ۱۲۰۷و  ۱۹۴۰ / ۱۳۱۹میان ایران و روس هی
و بعدها ایران و شوروی ،مشخص شده بود.
براساس قرارداد ترکمانچای (بهسال  ،) ۱۸۲۸ / ۱۲۰۷ایران از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم ش وب هد دد ددد.
اما در عهدنامه دوستی ایران و روس (بهسال  ) ۱۹۲۱ / ۱۳۰۰به تساوی ،به ایران و شوروی حق کشتیران و یگنج ی
غیر آن داده شد و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (  ) ۱۹۴۰ / ۱۳۱۹جزئیات رژیم دریانوردی مش یدرگ صخ دد ددد .این
یکننددد .در سال
معاهدات ،هیچ اشارهای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی ی

 ، ۱۹۹۱روس ریا و هی ان   

خواهان آن بودند که کشورهای ساحلی دریای خزر بهطور مشاع از این دریا بهرهبرداری کنند در حالی که سه کش رو
یها روش ی و یی ییی سا  اب قب ا یاضم     اعالمیه
دیگر دریای خزر خواهان تقسیم آن بودند .در  ۲۱دسامبر  ، ۱۹۹۱جمهور 
آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند .روس لاس رد هی   

 ۱۹۹۸موض ار دوخ ع   

تغییر داد و در سال  ۱۳۸۰و  ۱۳۸۱با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبهای را تعیین کرد ک لصو اب ه
ًال حدود  ۲۷درصد دریا سهم قزاقس ودح و نات د   
کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشورعم ًال

   

 ۱۹درص مهس ایرد د    

روسیه میگردد .سهمی حدود  ۱۸درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و درواقع  ۶۴درصد
بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کردهاند اما ایران و ترکمنستان ای هب ار هبناج ود یدنب میسقت عون ن       
یدانند.
رسمیت نپذیرفتهاند و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول م 
الف -رژیم حقوقی دریای خزر :گذار از دریای ایران-شوروی
یتوان به عهدنامههای گلستان و ترکمانچای اشاره کرد که به ترتیب
برای بررسی پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر ،م 
در سالهای  1813و  1828منعقد شد .در این هر دو عهدنامه مذکور ایران از داشتن نیروی دریای جنگ یایرد رد ی   
خزر منع شد و تنها کشتیهای جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ای زین نار   
یآیددد .پ زا س
حرکت کنند .اما در این دو عهدنامه درباره بهرهبرداری از سطح یا بستر دریای خزر سخنی به میان نمی ی
این دو معاهده که در آن به استفاده از آبهای خزر اشاره شده است ،موافقتنامههای  1921و  1940ازجمله توافقات
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بعدی است که هم اکنون نیز درباره رژیم حقوقی دریای خزر مورد استناد است؛ موافقتنامهای که براساس آن ای و نار
اتحاد جماهیر شوروی حق بهرهبرداری مساوی از دریای خزر را تأیید کردهاند.
هرچند ایران در انعقاد معاهدات دوجانبه با شوروی صدمات زیادی را در ابعاد مختلف حتی تمامیت ارض لمحتم ی   
شده بود ،اما تضمین حقوق دریائی ایران یعنی تسلط و حقوق حاکمه بر برخی سطوح آبی و منابع این دریا ،در ن عو
خود و متناسب با شرایط زمانی ،کم منظر و اهمیت نبود .اما فروپاشی که همراه با ایجاد دولتهای ریز ول  ددعتم ی در   
ساحل این دریا شد ،شرکای ایران در دسترسی به این دریا و منابع آن را تکثیر نمود و تعدد عددی ای کرش ن اا ااا ،خ دو
یهاا ،فروپاش ن ی ظظظظظ ام
به تقسیم منابع و سطوح دریا بر اساس تعداد دولتها و سهمبندی عددی انجامید .از نظر غربی ی
یآمد
سوسیالیستی یا بلوک شرق ،پیام آور ایجاد زمینههای بدون رقابت یا حرکت به سمت نظم نوین جهانی به نظر م 
اما نتایج آن برای ج .ا .ایران بیش از آنکه رضایت آور باشد ،موجب پدیدار شدن روندهائی گردید که حقوق ملی در
زمینه تمامیت ارضی و حاکمیت در گسترههای آبی متصل به سرزمین کشور را در معرض آسیب و تهدی رق د ار اد  ددددد.
دیپلماسی ما با تأثیرپذیر کردن «حقوق ملی» از «شرایط محیطی» یعنی رویکردی انفعالی و پذیرن عضاوم ربارب رد هد    
ًال اعتبار رژیم حقوقی ناشی از توافق-
تهاجمی برخی از دولتهای جدید ساحلی ،به مرور به وضعیتی انجامید که عم ًال
های دوجانبه ایران-شوروی مخدوش گردید و سپس ،نیاز به ایجاد نظام حقوقی جدی سا رب د اس میهست و نزاوت       
عددی یا دیگر معیارها ،همگی به پس روی در حقوق حاکمیتی و ارضی کشور تا دح    

 11درص ودحم زا د د نیا ه    

دریاچه انجامید .دولتهای ساحلی که غالب ًاًا با حمایت غرب و یا روسیه ،موضعی مطالبهگرانه داشتهههانددد ،ای رد ار نار
وضعیتی قرار دادند که به ناچار ،به تدوین رژیم حقوقی جدید تن داد و در مذکرات مربوطه نیز به دالیل متعددد ،به
      

دریافت کمترین سهم ممکن از این دریاچه اکتفا نمود .این در حا  هک دوب یل ا هداقتن ا یخرب و ناگبخن ی لفاحم
تخصصی ،هرگز مورد اعتنای دیپلماسی خزر قرار نگرفت.
ب -روند دیپلماسی خزری ایران

به دلیل طوالنی شدن روند مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از یک دهه زمان را مصروف خود نمود
و ناکامی نشستهای مختلف سران دولتهای ساحلی ،تالش برای تقس  یخرب نایم رد می از     5دول حاس ت لل لللی با
پشتیبانی و طراحی روسیه صورت گرفت .روس  یشاپورف یادتبا زا زین هی ش لاس ات یورو        

 2000طرف میژر راد   

حاکمیت مشاع دولتها بود ولی از سال  2000به بعد دیدگاه این کش  تمس هب رو م ناتسقازق و ناجیابرذآ عضاو       
متمایل شد .به همین دلیل ،در سال  2003سه کشور روسیه ،قزاقستان و جمه  اب ناجیابرذآ یرو ا  هدافتس ا فعض ز
سیاسی ایران در جامعه بینالمللی و مسائل ناشی از آغاز بحران هستهای ،موافقتنامهههای س رب ینبم هبناج ه

    

میسقت      

ق،
ًال  ۶۴درصد از محیط خزر را در حاکمیت آنها ق اد رار دد .ب فاوت نیا ساسا ر قققق قققق
دریای خزر را امضا کردند که عم ًال
قزاقستان  ۲۷درصد ،روسیه  ۱۹درصد و جمهوری آذربایجان  ۱۸درصد از خزر را متعل یارب و دندومن دوخ هب ق      
ترکمنستان ،حدود  ۲۳درصد نیز درنظر گرفته شد و تنها ح دود

 ۱۳درص رب د ا نام یقاب ناریا ی ددددد دددددد .در ای ایم ن نن ننن،

ًال نسبت به
آذربایجان نیز با حمایت آمریکا و تمهیدات فنی مربوط به اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز ،عم ًال
تسلط بر بخش زیادی از این دریا و اعالن حاکمیت بر آنها اقدام کرد و بهربرداری از منابع نفت و گا زاغآ زین ار ز    
نمود .این دریا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،دریای مشترک میان شوروی و ایران بود .برای هم ریا نی ان   
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در اولین نشست پنج کشور ساحلی دریای خزر اعالم کرد که تا رسیدن به توافق جدید میان همه کشورهای ساحلی،
ًال در مقاب ماجنا لمع ل    
توافقهای ایران و شوروی باید معتبر باشد .اما با تقسیم دوجانبه و سه جانبه خزر ،ایران عم ًال
شده قرار گرفته است .ایران ضمن از دست دادن برگ برنده خود که همراهی روسیه با وقح هاگدید  ق ا ی یرا دوب ن     
(استفاده مشترک از بستر و منابع کف دریا و نه تقسیم آن میان پنج کش یروهمج( رگید روشک هس لباقم رد )رو       
آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان) قرار گرفته که از حمایت سنتی روسیه و پشتیبانی آمریکا برخوردارن عوضوم و د   
را تقریب ًاًا میان خود فیصله دادهاند .چهار کشور ساحلی در حال حاضر مدافع تقسیم منابع کف دریا و استفاده مشاع از
سطح آب هستند .حاال دریای مشترک میان ایران و شوروی نهتنها سه شریک تازه پیدا کرده که ایران با داشتن موضع
حقوقی متفاوت ،در میان کشورهای ساحلی به کلی تنها مانده و به کوچکترین سهامدار این دریا تبدیل شده است .در
هر دوره از تحوالت در دولت و کابینهها ،مواضع کشور در عرصه دیپلماسی خزر نیز ضعیفت هدش ر    بهههط رو یییکههه
ف» در چا بوچر
نهایت ًاًا حتی به سهم  11درصدی یا تغییر مسیر به سمت «تقسیم بر اساس اص اصنا ل فف فف

«انعطا رد ف

گفتمان رژيم حقوقي خزر» نیز بهعنوان گزینهای مناسب برای کشورمان استناد و اشاره شده است.
ج -وضعیت جاری توافقها در خصوص رژیم حقوقی آینده دریای خزر
فارغ از نگرانیهای زیستمحیطی مربوط به فعالیتهای با منشأ خشکی در کشورهای شمالی دریا زخ ی رر ررر ،نگرانی
اصلی به سهم ایران از حقوق حاکمه مرتبط با دریای خزر بر میگردد .در رابطه با مسائل زیست محیطی ،کنوانس نوی
تهران تصویب و اجرائی شده و تنظیم روابط و مناسبات دولتهای ساحلی در این رابطه را فراهم کرده است .ض نم
اینکه اقدامات و تعهدات کنوانسیون تهران ارتباطی با رژیم حقوقی این دریا ندارد .تا کنون  12سال مذاکره در زمینه
رژیم حقوقی دریای خزر انجام شده و  37نشست توسط گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خ رهش رد رز ه یا   
مختلف کشورهای ساحلی برگزار گردیده است .سی و هفتمین و آخرین نشست این گروه کاری تا ونک  نن ننن ،دوش هبن
اول اردیبهشت  39 13در مسکو برگزار شد .طی این مدت ،هرچند در برخی زمینهها توافقهائی حاصل شده است اما
ی،
ت .در ای راک هورگ ن ییی ییی
مسائل اساسی همچنان مورد اختالف مانده و این گروه کاری قادر به حل آنهاا نش سا هد تت تت
وجود دو گروه با منافع متفاوت را بهصورت برجسته میتوان مالحظه نمود .از یک سو ،ایران مواضعی متعادل دارد و
خواستار شناسائی خزر بهعنوان دریای همکاری و صلح و تقسیم بر مبنای برابری است اما در سوی دیگررر 4 ،دولت
ساحلی قرار دارند که سر سازش و همراهی با مواضع ایران را ندارند و درصدد استمرار موضع انفعالی ای دنتسه نار   
یکه به سهمهای متفاوت هر یک از این کشورها بر اساس طول ساحل و غیره تن دهد.
بهطور 
د -باید و نبایدهای دیپلماسی سیاسی در پرتو حقانیت و حقوق ملی
دیپلماسی خزری ایران ،اگر بر اساس منافع حیاتی کشور و به دور از جنجالهای مرتبط با مساله هستهای قالببن ید
نشود ،نخواهد توانست توفیقی در صیانت از حقوق کشور در پ شاد ی تت تتته باشددد .هرچن یقد عالطا د قی رد 

یاوتحم     

توافقهای صورت گرفته تا کنون در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد ،اما عدم دستیابی ایران ب مهس ه   

20

درصدی از این دریا قطعی شده است .زیرا دولتهای دیگر ساحلی ،نشان دادهاند که به هیچ وجه حاض لیدعت هب ر    
ت .در ش هک یطیار   
مواضع خود نیستند و این تنها ایران است که رویکرد تعدیل را در پیش گرفته و تجربه کرده است ت
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سهم ایران کمتر از  20درصد باشد ،هرگونه توافق نهتنها به زیان منافع ملی است بلکه با واکنش مردم روب دهاوخ ور   
شد .ازاینرو ،بازی کردن در چنین زمینی به نام مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر که ص فر ًاًا ریاس رظندروم جیاتن      
کشورهای ساحلی را به زیان حقوق کش انتقفاوم رد رو مم مممههاای  1921و  1940در پ شاب هتشاد ی ددد دددد ،اساس ًاًا یحص  ح   
نخواهد بود .بلکه باید از ادامه آن جلوگیری نمود .به اعتقاد برخی حقوقدانان ایرانی ،کشورهای سا ناشدانتسا یلح   
این است که عهدنامههای  ۱۹۲۱و  ۱۹۴۰به تاریخ سپرده شده و انقضا یافتهاند .بهجای آنها ،رویه دولتهای ساحلی
یها یقوقح ی   
جایگزین شده است .البته که این رویه ،برخالف حقوق و منافع ایران بوده است .ولی در آئین بررسی ی
اعم از داوری یا دادگستری ،اولویت سنجش قواعد بر اساس توافقهای قراردادی است و البته رویه نیز بهعنوان منبع
کمکی و مؤثر ،در این زمینه مدنظر خواهد بود .برگ برنده ایران ،توافقهای دوجانبه با شوروی بوده ک تدمع ه ًاًا نیا     
برگ برنده بر اساس روالی نادرست و غیرخردمندانه ،از میان رفته است .در نهایت ،سهم  20درصدی بهعنوان آس هنات
حداقلی حقوق و منافع ملی است و اگر ایران موفق نشود حقوق  ۲۰درصدی خود در ای ذم ن ا نک بسک ار تارک

دددد ددددد،

باید مانع نهائیشدن این رژیم شود و بلکه باید مراتب را به دادگستری بینالمللی یا داوری ارجاع دهد .درواقع ،هنوز
یش دو
دیپلماسی سیاسی بهعنوان خاکریز اول جبهه دفاع از حقوق ملی در پهنه تحدید حدود دریای خزر محسوب م 
و در شرایطی که دیپلماسی سیاسی قادر به تأمین حقوق کشور نباشد ،باید از دیپلماس و یقوقح ی

هدافتسا یئاضق     

شود.
ابعاد رژیم حقوقی خزر
محورهای مهمی چون نفت خزر ،موانع پیش روی تعیین رژیم حقوقی م زخ قفاوت درو ررر رررر ،دی گد ااههاای کشووورهای
ساحلی خزر در مورد تقسیم بستر و آبهای فوقانی خزررر ،اخ رادفرط نایم رظن فالت ا گدید ن اا ا اا ااااااههاای ح و یلقاد
حداکثری در مورد تقسیم خزر و مبانی استداللی هر یک ،بررسی مسائل جغرافیایی زخ  رر ررر ،پ زخ هدنیآ ینیب شی رررر ررررر،
ارزیابی تأثیر مسائلی چون برنامه هستهای ایران و تحریمها بر روند حقوقی تعیین پیش قوقح موس نویسناونک داهن     

دریاها با موضوع رژیم حقوقی خزر مورد بررسی قرار م 
یگیرد همچنین اصطالح «دریاهای بسته و نیمه بسته »1مطرح

شدو به تصویب این کنوانسیون رسید .دو دیدگاه متفاوت به مساله مالک تعیین حقوق حقه ایران در خ دنتخادرپ رز   
ت.
اما در یک نقطه دیدگاهها به هم نزدیک شد و آن بیمعنا شدن بحث از رژیم حقوق خ رش رد رز ا ونک طی ن سا ی تتتت تتتت
بهای
تحلیلگران بر این باورند که نوعی از تفا س رب رزخ یلامش روشک راهچ نایم مه ر آ و لحاوس نییعت بببببببببب بببببببببب
ًال در سهم بیست درصد فعال
یشان انجام شده اما ایران از این توافقات خارج است .درعینحال ایران نیز عم ًال
سرزمین 
است.

2

ماهیت بحث رژیم حقوقی در خزر

3

بحث ،رژیم حقوقی خزر است و طبیعت ًاًا ماهیت حقوقی دارد اما هر مساله حقوقی در جها ایس ششوپ زورما ن سی     
یطلبد که تض دوجو یراذگ هیامرس یارب یدج نیم
دارد و منافع اقتصادی سرمایه گذاران م 
 -1داوود هرمیداس باوند1976 -

 - 2دکتر مجتهدزاده -نگاهی به روند شکل دادن به منافع ملی ایران در دریای خزر

 -3دیدگاه دکتر باوند و دیدگاه دکتر مجتهدزاده

هتشاد باشن دددددددد ددددددددد .ل اذ
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ت.
موضعگیریهایی که صورت گرفته در جهتی بوده که بار سیاسی داشته و مسائل اقتصادی مستت سا هدوب نآ رد ر تتت تتت
بحث در مورد تقسیم آب و خاک در هر جای دنیا حقوقی است اما کار عملی آن با د راک و رس ایفارغج  اردد دد ددددد .تنها
بحث رژیم حقوقی خزر جنبه حقوقی دارد .در بحثهایی که پیرامون خزر آغاز شد متاسفاانهتنهاا چی دروم هک یز    
یشود
غفلت قرار گرفت این بود که در خصوص یک منطقه جغرافیایی بحث م 
علل بالتکلیف ماندن رژیم حقوق خزر
درباره دریاچهها قاعده حقوق بینالمللی نداریم .سه رویه وجود دارد :یک رویه تقسیم کامل است .یعن سا رب ی اس    
ت .یعنی
طول سواحل تقسیم مساوی و مشاع مطرح است .آنچه در دریای مازندران مطرح است مشترکات عامه است ت
استفاده یکی منوط به موافقت دیگری نیست .در صورتی که در حقوق داخلی زما وقح زا هک ین ق تبحص عاشم       
ت .همسایگگگان میا دوخ ن   
یشود در کلیه جزییات طرفین مشترکند و استفاده یکی منوط ب سا یرگید تیاضر ه تتتت تتتت
م
توافقهای مفصلی انجام دادهاند .ایران از دور بخشی از توافقها ازجمله مشاع بودن بخشی از دریا را پذیرفت سا ه تت تتت.
ظاهر ًاًا ایران پذیرفته که بخش از دریا مشاع باشد که عاقالنه است و همچنین ظاهر ًاًا ای یلحاس یاهروشک قفاوت نار     
خزر در خصوص داشتن  15مایل نوار ساحلی را پذیرفته است.
منافع ملی و تعیین رژیم حقوقی خزر
پیچیدگی حقوقی تعیین «رژیم حقوقی دریای خزر» از این زاویه که قبل از فروپاشی ش ارق ساسارب یورو ر اد د یاه    
منعقده بین تهران -مسکو در سالهای  ١٩٢١و  ١٩٤٠این حوزه آب و کرتشم ار ی

رهب ه هه ههههب ار نآ زا هدافتسا و یرادر   

بهصورت مساوی بین دو کشور مشخص کرده بود ،هماینک موجب اختالف نظر بین کارشناسان و سیاستمداران شده
است .از آنجا که با فروپاشی شوروی سه کشور جدیدالتاسیس آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنس نات بهههعن او ننن ش یاکر
ی ،معا تالد
نالمللی ی
جدید در این حوزه ژئوپلیتیک متولد شدهاند بهصورت اتوماتیک و براسا ویسناونک س نن نننها یب ی نن نن
گذشته دچار تغییرات اساسی شده است .استفاده مشاع بهصورت مساوی بین ای  دعب هیسور و نار از ا تیعقوم نی      
جدید با رجوع به حقوق بینالمللی تا حدودی از درجه اعتبار ساقطشده و مدعیان جدید بهعنوان کشورهای مس لقت
یکنند .بدونشک این به ن ریا عف ان   
و ساحلی خزر براساس حق قلمرو ارضی در پهنه آبی خزر سهم خود را مطالبه م 
یتوانن اب د   
نبوده است و با ورود مدعیان تازه مناسبات جدیدی رقم خورده است که دیگر تنها  وکسم  و من نارهت یییی یییی
استناد به قراردادهای گذشته این کشورها را نادیده گرفته یا س ب ار نانآ مه ههه هههه دلخ ک نییعت دوخ هاو نن دددد ددددد .در چن نی
شرایطی طبق همان حقوق بینالملل هر پنجکش اب رزخ یلحاس رو طم ا هژیو تابل

کی رود دوخ زیم و هتسشن

نالمل یا فرص هب ل
یکنند .اینکه بعضی از سیاستمداران یا تحلیلگران امور بین ن
سهمخواهی م 
مقاولهنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی دوست داشته باشند که بیش و مهس نیرت

زا شرب

      

دددد دددددههاای خ زا غراف دو   
ا کیک نی

ر هزمشوخ ا       

نصیب خود کنند ،به لحاظ حقوق بینالملل و پراگمای سیاسی نهتنها در جهت کسب منافع ملی نبوده ک نیا یتح ه    
بیراههرفتن میتواند در آینده موجب ب راسخ زور ا اربج ت ننن ننننناپ وش یریذ دد ددد .دربا عفانم قابطنا هر     ای هیسور و نار   
ت مش ک حرطم نائتیم ار دروم ود صخ ر ددددد دددددد .م قفاوت لوا درو   
درخصوص موضوعات مرب رزخ هب طو     بهههص رو ت ت
صورتپذیرفته حول عدم دخالت کشورهای ثالث در امور خ اهنت یقوقح یوعد نیا ندنامدودحم و رز

نیب رد        
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پنجکشور ساحلی و دوم عدمتوافق حول اجازه احداث خط لوله نفت و گاز تا زما رد ییاهن قفاوت ن

میژر نییعت      

حقوقی خزر بوده است .درخصوص عدم دخالت خارجی در این حوزه جغرافیایی؛ هیچ ایران قفاوت نیا فلاخم ی     
یتواند
ی ،می ی
نالمللی ی
امنیتی نیست چرا که ارتقای سطح یک دعوی حقوقی میان پنجکشور همسایه به ی رحب ک ا یب ن ننن ننن
آسیبهای زیادی به منافع ملی ایران و امنیت کشور بزند .در مورد موضوع دوم نیز هماکنون به دالیل متفاوت؛ چ نو
نبود منابع نفت و گاز در قلمرو ارضی در طول خط ساحلی و همچنین ع  هب یسرتسد مد ا کم ا مزال تان

حل هب اظ      

یبودن این منابع برای رقبای ما در خزررر ،ه چی
سرمایهگذاری و تکنولوژیک برای ایران و در عوض قابل دستیاب 

لیلد   

منطقیای برای تعجیل در توافق حول تعیین رژیم حقوقی خزر طبق منویات دیگر همسایگان وجود ندارد .تا ینامز    
که آنان این نکته مهم برای رعایت اصل «انصاف» را در مورد منافع ایران در خزر به رسمیت نشناخته و تنها با اس دانت
به اصل «خط منصف» به یک تقسیم سهم درصدی اقدام میکنند که حدود  ١٣درصد نصیب ایران میشود ،همانگونه
که در «آستاراخان» هم توافقی صورت نگرفت ،تهران نباید تعجیلی ب موتخم یار هه هههک  هدنورپ نیا ندر د شاب هتشا ددددد دددددد.
دیپلماسی ایرانی ،سعی کند به واسطه تعجیل دیگر رقبا برای اکتشاف ،استخراج و صدور نفت و گاز خود و نیا هب ز   
توافق مشترک با ایران امتیاز کسب کند ،هرگز به مفهوم قمار یا زرنگی کاسبکارانه و تنزل دیپلماسی نیست .م تارکاذ
چند دهه گذشته با همسایگان خزری و بهخصوص جمهوری آذربایجان بهههخ اد ناشن یبو د هک تسا ه

چیه نانآ

   

انعطا 
فپذیری و تعدیلی در خواست حداکثری خود ندادهاند .چنانچه حتی در مورد خط بهاصطالح آستارا حس یلقنی
ت .همچن نی
هم تا به امروز هیچ توافقی بین دو همسایه شکل نگرفته و از طرف مقابل نرمشی نشا سا هدشن هداد ن تتت تتت
اینکه روسیه ،قزاقستان و جمهوری آذربایجان در غیاب ایران و ترکمنستان به توافق نهایی حول قلمرو ارضی خود در
سواحل دریای خزر رسیدهاند نیز تا زمان توافق نهایی برای تعیین رژی ادنچ رزخ یقوقح م ن یقوقح تیعورشم        
نخواهد داشت .خزر یک دریای بسته است که قوانین خاص خود را دارد و هرگونه توافق نهایی باید با پ ره شریذ   
پنجکشور ساحلی آن انجام گیرد .به یقین رسیدن به توافق در خزر یک خواست و ایده مطلوب اس طرش هب اما ت     
آنکه منافع ملی کشور در بهترین نوع معامله ممکن انجام بگیرد .ارجاع و موافقت سران کش د رزخ هیشاح یاهرو ر   
یدهد که هنوز طرف ایرانی و
آستاراخان برای تعیین تقریبی زمان  ٢٠١٦برای این توافق نهایی ،خود به خوبی نشان م 
تا حدودی ترکمنستان به چیدمان مطرح شده فعلی برای تعیین رژیم حقوقی خزر قانع نشدهاند.
جمهوری اسالمی ایران ازهنگام فروپاشی اتحادجماهیرشوروی تاکنون
جمهوری اسالمی ایران برمشاع بودن دریای مازندران برپایه پیمانهای  1921 ، 1940و با وضع هرگونه رژی یبیکرت م   
یا دوگانه برای این دریا سخت مخالفت کرده است از نظر ایران ،دریای مازندران دریاچهای است که مشمول مقررات
ومفاد کنوانسیون حقوق دریاهای 982 1نمیشود ونظام حقوقی آن باید با توافق همه کشورهای کران ننهای ت ش نیود دد ددد.
جمهوری اسالمی تا سال گذشته باهرگونه تقسیم دریای مازندران مخالفت میکرد ،امابا سخنان وزیر امور خارج رد ه
روزهای پایانی سال  1378در مواضع خود نرمش نشان داده بدین سان که پس از تأکید دوباره بر مشا ایرد ندوب ع ی    
مازندران اعالم کرد که اگرنظرهمه کشورهای کرانهای برتقسیم دریای مازندران قرار گرفته باشد ،ایران با تقسیم سطح
وبستردریا به اندازه  20درصد برای هر کشور موافق است به س تهب نخ رر ررر ،دونکت  عضاوم رد نانچمه ه ا ری ا هدید ن      
میشود :نخست اینکه ایران همچنان باهرگونه رژیم دوگانه وترکیبی مخالفت میکند و براین باور است که تنها کی    
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رژیم بایدبرسطح وبستر وزیر بستر حاکم شود .دوم آنکه تقسیم دریا برمبنای «خط میانی» را نمیپذیرد زی هیاپ رب ار    
خط میانی میزان مالکیت ایران بردریای مازندران تنهادرگستره کوچکی در زیر خطی که بندر حس اراتسآ هب ار یلقنی    
ت.
وصل میکند قرار میگیرد واین میزان هرگز بامیزان مورد نظر ایران ازسهم خود در دریای مازندران هماهنگ نیست ت
بنابراین جمهوری اسالمی اندازه  20درصدبرای هر کشور رادر نظردارد وبرموارد زیر تأکید میکند:
الف-تنها یک رژیم حقوقی برای همه بخشهای دریای مازندران از آب گرفته تابستروزیر بستر پذیرفتنی خواه وبد دد.
به سخن دیگر ،آب وبستر وزیر بستر دریا ،یامشاع خواهد بود یا تقسیم خواهد شد.
ب-رژیم حقوقی دریا تنها با موافقت کشورهای ارانهای وآنهم با اتفاق آراء تعیین خواهد شد و ه چی

قح یروشک    

ندارد و نمیتواند یکجانبه رژیم حقوقی مورد نظر خودرا اعمال کند.
پ-در تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران ،مالحظات امنیتی ملی کشورها واعمال حاکمیت ملی و حفظ تأمین منافع
ملی آنها دارای اهمیت بسیار است.
ت-بی گمان باغیرنظامی شدن دریای مازندران ،منافع امنیتی همهی کشورهای کرانهای تأمین خواهد شد و جلوگیری
از حضور نیروهای بیگانه در منطقه گام نخست در این زمینه خواهد بود.
ث-جمهوری اسالمی ایران برای تأمین هر چه بیشتر منا  دوخ عف دددددر دریا اردنزام ی نن ننن ،اص اب لماک یراکمه ل

   

کشورهای (کرانهای در همه زمینهها را باور دارد وبرآن همت گمارد ( )Kazempour, 2008: 47-48میتوان گفت که
گرچه ایران همچنان رژیم حقوقی مشاع کامل را به سود همگان وسازگار با ماهیت اکولوژیک ،اقتصادی به ()Equity
و سیاسی دریای مازندران میداند ،ولی بر این باوراست که بهجای اصل مساوات بهتراست اصل انصاف وبرپایه اصل
انصاف ،خود را  1940کار گرفته شود که به عدالت نزدیکتر است .ایران همچن یاهنامیپ هیاپرب نی    

 1921ودر سراسر

دریای مازندران دارای حقوق برابر میداند ،بویژه که حقوق براب کرتشمو ر    ای رظان یوروش ریهامج داحتاو نار      
برتمامی گستره وپهنه دریای مازندران ،بی توجه به طول سواحل آن دوبوده است واکنون نیز در تقسیم بسترباید این
نالمللی دادگس یرت
پیشینه به درستی رعایت شود ،نهتنها در ازای سواحل ،آنهم سواحل مقعر .مبنای قضاوت دیوان بی 

ت،
در تونس ،انگلستان وفرانسه ،آمریکا-کانادا در مورد تحدید –زمینه اختالف آمریکا با دانمارک وهلند با لیبی -مالت ت
لیبی :حدود فالت قاره ،اصل مناصفه بوده است.
اهداف ایران در حوزه خزر

-1پیگیری سیاست همگرایی و جلوگیری از کشمکش و واگرایی در منطقه ب یداصتقا هعسوت روظنم ه      –فرهنگی
کشورهای کرانهای؛
-2بهرهبرداری یکسان وعادالنه ازمنابع دریای مازندران از سوی هر پنج کشور کرانهای؛
-3جلوگیری از تخریب محیط زیست دریای مازندران وآلودگی آن ودست زدن به اقدامات الزم ب دنادرگ زاب یار ن    
حیات طبیعی جانداران روبه نابودی به دریای مازندران؛
-4جلوگیری از ورود بیگانگان بویژه آمریکا به دریای مازندران در سایه اصل گذر بی زیا ریگولجو ن ی شرتسگ زا     
ناتوبه سرزمینهای شمال ایران واعالم دریای مازندران بهعنوان حیاط خلوت هرپنج کشور کرانهای ،باخروج نا وهای
جنگی روسیه وآذربایجان از دریای مازندران؛
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-5داشتن ارتباط دریایی و همسایگی با کشورهای قزاقستان وروسیه؛
-6جلوگیری از رمیدن آذربایجان از همگرایی منطقهای وبروز مناقشه درمنطقه در دریای مازندران؛
ن ،جا طوطخ و هد   
-7جلب نظر ترکمنستان وقزاقستان وآذربایجان در زمینه بهرهگیری آنها از امکانات ای ار(نار ههآهن ن
لوله نفت وگاز) وجلوگیری از کشیده شدن لوله انتقال نفت از بستردرزیای مازندران ،با توجه ب ایز ه نن نننها تسیز ی   
محیطی آن؛
-8جلوگیری از هرگونه اقدام وبهرهبرداری یکجانبه تابرقراری یک رژیم حقوقی در دریای مازندران.
موانع موجود بر سر تدوین منصفانه رژیم حقوقی دریای خزر
سايه سنگين هژمون کي

روسيه بر عقد معاهدات مذکور

درياي خزر که از سده  19موضوع مناسبات حقوقي دولتين ساحلي  -ايران و روسيه  -شده بود با عق ياهدادرارق د   
سها شد .در اين دوران تنها مه نآ تلود کي    
تحميلي گلستان و ترکمنچاي در عمل قرباني سياست استعماري رو 
  

یدانست .ايران نيز از داشتن حق کش رد ييايرد يورين و يناريت
روسيه حق تصاحب بر دريا را براي خود محفوظ م 
یگرفت .بعد از پيروزي انقالب بلشويکي در روسيه به
درياي خزر محروم بود و اين حق در انحصار روسها قرار م 

منظور جلوگيري از اقدامات احتمالي عناصر داخلي (نيروهاي مسلح حکوم زت ت ا امک هک ر ک غشم هقطنم رد نا وووووو ووووووول
فعاليتهاي ضدانقالبي بودند) و خارجي به ابتکار دولت انقالبي ترتيبا هدهاعم متفه و مشش لوصف رد يت       1921
منظور شد .چنانچه در فصل ششم معاهده فوق آمده است؛ «اگر دولت ثالثي از اراضي ايران بهعنوان مکاني ب دصق ه   
هجوم به سرحدات جمهوري متحده سوسياليستي ش ا هيسور يورو سس س سسسستفاده نما دوب دهاوخ قحم تلود نيا دي

    

نيروهايش را به طرف ايران گسيل دارد» .و در فصل هفتم قيد شده است؛ «اگر در ميان خدمه بحريه ايران اتباع دولت
ثالثي اهداف خصمانه يي را عليه روسيه دنبال کند اين دولت محق خواهد بود اخ ار دارفا نيا جار زا ناريا تلود      
بخواهد» .همچنين با تبادل نامهها يي بين س يف رکبير اتحاد جماهير شوروي سا  هجراخ ريزو و قب ا ري ا هميمض هک ن       
معاهده  1940است ،روسها موافقت طرف ايراني را در اين مورد کسب کردند که؛ «اقدامات الزم را به عمل خواهند
آورد تا اتباع کشور ثالثي که در کشتيهاي طرفين متعاهدتين و در بندرهاي واق تمدخ لوغشم رزخ يايرد رد ع      
هستند از خدمت و توقف خود در کشتيها و بنادر براي مقاصدي که خارج از حدود وظايف خدمتي محوله به آنها
ميباشد استفاده ننمايند .شايان ذکر است در زمان انعقاد معاهدات فوق به علت عدم حضور اتبا ناگوان رد هناگيب ع    
یتوانست مصداق پيدا کن تياهن و د   
ًال رت نيا  ت  تابي ت ناريا ناگوان دروم رد اهن    م 
اتحاد جماهير شوروي عم ًال
عامل فشاري عليه دولت ايران مورد استفاده قرار گيرد .ترتيبات مربوط به امر کش دهاعم رد يناريت ات   

بهههعن او ننن
 1921و 1940

نيز باز در خدمت منافع اتحاد جماهير شوروي سابق منظور شده بود .با توجه به اينکه در آن برهه ايران فاق يورين د   
دريا يي در درياي خزر بوده و در عوض دولت شوروي از نيروي دريا يي مهمي برخوردار بود ،در امر کشتيراني ع مد
تفکيک بين کشتيهاي تجاري و ناوهاي جنگي و تسري اصل آزادي کشتيراني بدون ه چي گونه محدوديتي به ه ود ر
نوع کشتيها و همچنين اعمال اين امر در تمامي پهنه آبي درياي خزر ازجمله آبهاي نزد ردانب و لحاوس هب کي     
یتوانست خطراتي را براي امنيت و استقالل سياسي دولت ايران در پي داشته باشد .هم اکن هنوگ چيه هک زين نو      
م
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تعادلي بين نيروهاي دريا يي کشورهاي ساحلي خزر وجود ندارد و برخالف کش يسور ياهرو هه ههه و آذربايجا زا هک ن   
ًال فاقد نيروي دريا يي هس نت ددد .آزادي
نيروي دريا يي مهمي برخوردار هستند ،جمهوريهاي ترکمنستان و قزاقستان عم ًال
یتواند استقالل سياسي و امنيت اين دولتهاا را در مع رارق ديدهت ضر    
تردد بدون محدوديتهاي ناوهاي جنگي م 
دهد .در زمينه بهره برداري از منابع جاندار درياي خزر با اينکه طرفين متعاه دنب رد نيتد     4ما هد  21معاه هد

1940

مبادرت به ايجاد منطقه انحصاري صيد مختص کشتيهاي ماهيگيري خود به عرض  10مايل در مجاورت ساحل هر
يک از طرفين کرده بودند اما در عمل صيادان اتحاد جماهير ش زبا و هبرجت زا هک يورو ا هر ا ديص ي

شيپ رررررر رررررررفته يي

برخوردار بودند عمليات صيد خود را منحصر به  10مايل ساحلي نک  رگيد قطانم هب و هدر گ نداد شرتس دددد دد ددددددد .به هر
برداري از منابع زير بستر درياي خزر نيز حکايت جداگانه يي دارد .نظر به اينک دهاعم داقعنا نامز رد ه ات     

 1921و

 1940بهره برداري از منابع هيدروکربني به علت عدم دستيابي به تکنولوژي الزم مطرح نبوده و معاه زين قوف تاد    
ترتيباتي را در اين خصوص پيش بيني نکرده بود ،با اکتشاف نفت در دهه  50توسط دول روش ت و د رتسب رد ي ر اي     
يعني دورتر از منطقه  10مايلي انحصاري سواحل باکو ضرورت انعقاد قراردادي را در اين زمينه بين ط باجيا نيفر   
ید رد هلصافالب دي   
یکرد اما دولت شوروي سابق که خود را بي نياز از انعقاد هرگونه قراردادي با ط يناريا فر    می ی
م
سالهاي  1950 - 1960بهطور يکجانبه فعاليت گسترد ه يي را در زمينه استخراج ن درک زاغآ ايرد رتسب زا تف که       
متاسفانه دولت وقت ايران نسبت به عملکرد فوق اتحاد شوروي ه چي گونه اعتراضي نکرد .شايان ذکر است عملک در
اتحاد جماهير شوروي در اين زمينه حکايت از تحديد حدود ضمني درياي خزر با ايران را داشت و بناي آن نيز خط
یکردد .متعاقب ًاًا تلود    
فرضي بود که محل تالقي مرز خاکي دو کشور را در بندر آستارا و حسينقلي به هم متصل می ی
شوروي با چنين دستاويزي در سال  1970مبادرت به تقسيم قسمت شمالي درياي خزر  -قسمت فوقاني خط فرضي
آستارا و حسينقلي  -به مناطق ويژه اقتصادي فيمابين جمهوريهاي آذربايجان ،روسيه ،قزاقستان و ترکمنستان کرد .به
یتواند
تقسيم بندي فوق نهتنها ه چي کدام از جمهوريهاي شوروي سابق حتي ايران نيز معترض نشد بلکه اين نيز می ی
به عقيده برخي از کارشناسان تأیید ضمني خط فرضي آستارا و حسينقلي از جانب ايران باشد.
حضور و منافع قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای
با فروپاشی شوروی سابق و بوجود آمدن خالء قدرت در آسیای مرکزی و قفقاز ،منطقه خزر با توجه به ویژگیهای
ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ،عرصه رقابت سخت بازیگران فرا منطقهای و قدرتها ش گرزب ی

ددد دددد .در

چنین وضعیتی ،قدرتهای بزرگ در منطقه بهههعن او ننن با ث یب لماع و تابث لخم نارگیز با نش یت ا دش هتخ ههه ه هههه هههههههههانددد.
تهای
در منطقه ،این رقابت گرچه بین قدرتهای بزرگ است ،اما بستر اجرایی شدن آنها منطقه خزر است و ق رد ت ت
بزرگ میکوشند با جذب همکاری دولتهای منطقه منافع خود را تعقیب نمایند .هر یک از قدرتهای صاحب ن ذوف
در منطقه سعی دارند با وارد کردن دولتهای این منطقه در حوزه نفوذ خود ،ضمن اتحاد و نزدیک اب ی    آنهاا ب یار
تأمین منافع خود در منطقه ،نقش و دامنه قدرت خ نشخب تعسو یناهج هنحص رد ار دو ددددد دددددد .همچن  کی ره نی از   
دولتهای منطقه نیز برای تعقیب منافع خود ممکن اس و یراکمه ت

تها رب ار گرزب ی    
اب داحتا یکی ردق زا تتتتتت تتتتتت

تها اب هقطنم ی    
همکاری با دیگر قدرتها ترجیح داده و به گسترش روابط با آن قدرت بپردازد .بنابراین ،منافع دول 
منافع قدرتهای بزرگ پیوند میخورد و به تبع آن رقابتهای قدرتهای بزرگ به رقابت بین دولتهای منطق هک ه   

بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر531 ...

یشود .در همین حال« ،توسعه اتحادها با کش یاهرو
تها تمایل پیدا کرده است ،تبدیل م 
هر کدام بهسوی یکی از قدر 
یتوان هب د   
یتواند روند بروز کشمکش در منطقه را شتاب بخشد .این امر می ی
همسایه یا دول دوردست شامل آمریکا م 
تشدید رقابتها و اختالفات بین کشورهای منطقه خزر بینجامد .ورود قدرتهای بزرگ ب قطنم نور هه هههای ب هنحص ه   
تحوالت سیاسی-اقتصادی منطقه خزر بهعنوان عاملی مضاعف در جهت عدم توفیق کشورهای ساحلی دریا رزخ ی   
نالملل بحرانهایی که بر سر دستیابی به
در زمینه دستیابی به رژیم حقوقی دریای خزر شده است .اصوًالًال در روابط بی 
نگونه مناقشات ارزش و مواهببب ،دس یبایت
فضای جغرافیایی باشد ،دارای پایداری و تداوم نسبی است؛ چرا که در ای 
  

ًال برای سیاستمداران ملموس است و بدیهی اس یگرد نیفرط هک ت ر نآ لابند هب     
به امتیازات و منابع موجود؛ کام ًال
هستند تا منافع خود را از فضای موجود به حداکثر ممکن برسانند .تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز از ای تسد ن   
مناقشات بوده و در طول سالیان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،همواره ذهن سیاستمداران منطقه را به خ دو
سها و 
سسسسسس سسسسسس

معطوف داشته است .با وجود گذشت چندین سال از فروپاش ازگرب و یوروش ریهامج داحتا ی ر الجا ی

تشکیل کارگروهها و مالقاتهای انجا زخ یلحاس یاهروشک فلتخم حوطس رد هدش م ررررررر رررررررر ،هن اهروشک نیا زو    
یکنن هک د   
نتوانستهاند در مورد تعیین خطوط مرزی خزر به توافقی دست یابند .هرچند همگی چن رظن راهظا نی م یییی یییی
خواهان دستیابی به توافقی اصولی در این زمینه هستند.
نتیجهگیری
با توجه به مطالبی که گذشت ،در زمینه رژیم حقوقی دریا خزر باید مالحظات جمهوری اسالمی ای نمضتم هک نار    
منافع همه دولتها میباشد مورد توجه قرار گیرد .در مورد تحدید حدود دریای خزر چی رظن دم هک یز

    5کش رو

ساحلی دریای خزر(خصوص ًاًا ایران و روسیه) است ،نظریه تقسیم بستر (منابع) و سطح بصورت مشاع است .لک رد ن
تقسیم بستر ،بین  3کشور جنـوبی دریا یعنی ایران ،آذربایجان ترکمنس رظن فالتخا نات راد دوجوم دد دد ددددد .زی روشک ار   
یورزند در حالیکه با فلتخم لیالد هب هجوت       
آذربایجان و ترکمنستان به روش تقسیم بر اساس خط میانی تأکید م 
یباشد و بایس طخ نیزگیاج یرگید هویش یت
شیوه خط میانی برای تحدید کف دریای خزر منصفانه و عادالنه نم 

   

میانی شود به گونهای که حق هیچ کشوری ضایع نگردد .بر اساس موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ای داحتا و نار   
یگیری برای ایران صرف ًاًا  10مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شا لم
جماهیر شوروی (  ،) 1940حق انحصاری ماه 
تمامی سواحل شمالی ،شرقی و غربی میشد .اما در فراتر از این نوار  10مایل ساحلی ،حق ماهیگی یناریتشک و یر   
در بقیه دریا برای هر دو دولت بهطور مشاع وجود داشته است .با وجود عدم تصریح این موافقتنامه بر فضای فوقا ین
دریا و منابع زیرزمینی آن ،تلقی هر دو دولت بر پایه رژیم مشاع بوده است .با فروپاشی شوروی و ظه یاهروشک رو   
جدید در منطقه ساحلی دریای خزر ،تعریف جدید از رژیم حقوقی دریای خزر که مورد مطالبه این کشورهای جدید
بوده است ،ایران را نیز به سمت تعدیل حقوق خود و کنار آمدن به آنها سوق داد .این تح تروص یلاح رد تالو    
میگیرد که براساس حقوق بینالملللل ،فروپاش ن دیدج روشک لیکشت و ی ا ادهعت ضق ت و تسین یلبق 

روشک

     

استقاللیافته ملزم به رعایت توافقات پیشین است.
یتوانددد تا
اگرچه ج .ا .ایران بر اساس طرح عادالنه تاکنون مذاکراتی را با چهار کشور دیگر انجام داده اسـت و این م 
حد زیادی منافع ج .ا .ایران را در بستر و زیر بستر دریای خزر حفظ نماید .لیکن ضروریس رکاذم هیلک رد ت ا اب ت
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 ای نار. ا.ج
 چانهزنی بر مبنای طرح پلیگون مح  مهس( بد جج جج،طرفهای دیگر بویژه کشورهای آذربایجان و ترکمنستان
 بایستی سطح دریای خزر بصورت مشترک مورد، همـچنین با توجه به مسائل ژئو استراتژیک. درصد) مذاکره شود24
. مایل از ساحل تعیین و باقیمانده سطح بصورت مشاع یا مشترک تعیین گردد21 بهرهبرداری قرار گیرد و

References:
Abdi, Mehdi (n.d). Legal regieme of Caspian sea, hagh gostar publication. [In Persian].
Ahadipor, Zahra (1997). Necessity of determining legal regime of Caspian sea based on new
geopolitic of area, geographic stidies quarterly. no. 42, Tehran, p 40. [In Persian].
Ajam, Mohammad (2004). The names of Caspian Sea. Payam darya scientific quarterly, No. 131-133,
[In Persian].
Aghaee, Bahman (1995). Issues coleection of international law of the seas and Iranian challenges,
Ganj danesh publication, p 44. [In Persian].
Amirahmadi, Hoshang (n.d). Challenges of Caspian sea, Caspian sea issues collection, Tehran,
Caspian sea studies publication, no. 130, p166. [In Persian].
Amirahmadi, Hooshang (2000). The Caspian Region at a Crossroad: Challenges of a New Frontier of
Energy and Development. Palgrave Macmillan. pp. 112–. ISBN 978-0-312-22351-9. Retrieved 20
May 2012. [In Persian].
Bodagh, Boudaghuf (1995). Caspian sea as a lake or a sea, central asia studies quarterly. 4th year,
summer, p 120. [In Persian].
Burke, Andrew & Elliott, Mark (2008). Iran. Lonely Planet Publications,
Caspian Environment Programme. www.caspianenvironment. org. Retrieved 30 October 2012.
Caspian Sea (2009). Iran Gazette. Archived from the original on 2009-01-22. Retrieved 2010-05-17.
Dabiri, Mohammad Reza (1995). Legal regieme of Caspian sea as a factor to balance the resources
and security, central asia studies quarterly. 4th year, no. 10, p 458. [In Persian].
Drainage basing of the Caspian Sea (PDF). www.unece.org.
Drainage Basins – Caspian Sea. www.Briancoad. com. Retrieved 2012-05-20.
Enayatollah, Reza (2008). The name of north sea of iran. Islamic encyclopedia centre, p 13. [In
Persian].
ESA: Observing the Earth – Earth from Space: The southern Caspian Sea. www.ESA.int Retrieved
2007-05-25.
Farzinniya, Ziba (2006). Contemporary political conflicts about legal regieme of Caspian sea, central
asia studies quarterly., no 22, p 21. [In Persian].
Fishing Prospects at the Wayback Machine (September 5, 2008). www.Iran-daily. com (2007-01-14)
Henri J. Dumont; Tamara A. Shiganova; Ulrich Niermann (2004). Aquatic Invasions in the Black,
Caspian, and Mediterranean Seas. Springer. Retrieved 20 May 2012.
Hermidas Bavand, Davood (2008). legal regieme of Caspian sea, focusing on security and
environment, central asia studies quarterly., no 36, p30.
Hyrcania. www.livius. org. Retrieved 2012-05-20.
Ghobadzadeh, Naser (2004). Caspian sea ald legal regiem and the roles of the coastal countries
andUnitedStatesaspectoftheexperts'opinions(di. kolaee, dr. mojtahedzadeh, dr. saffari, dr. bavand),
Tehran, international political studies publication of ministry of foreign affairs, p108. [In Persian].
Jamshidi, Momtaz (2003). Caspian sea and its legal changes, international studies centre bultin,
second year, no. 3, p 8. [In Persian].
Jamshidi, Momtaz (1995). Caspian sea and its legal changes, central asia studies quarterly. 4th year,
no. 10, summer, p166. [In Persian].
Kamalzadeh, Mahmoud (1974). Recognizing Caspian sea and its environment, Tehran. p 20. [In
Persian].
Kazempor Ardabili, Hossein (1998). Legal regieme of Caspian sea and developing resources and
energy lines, central asia studies quarterly., no 21, pp. 8, 47. [In Persian].
Khain V. E. Gadjiev A. N. Kengerli T. N (2007). "Tectonic origin of the Apsheron Threshold in the
Caspian Sea". Doklady Earth Sciences 414: 552–556. doi:10. 1134/S1028334X07040149.

137 ...بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر
Kharin, Nikolai Gavrilovich (2002). Vegetation Degradation in Central Asia Under the Impact of
Human Activities. Springer. pp. 56–58. ISBN 1-4020-0397-8.
Khoshbakht B. Yusifzade. "8. 3 The Status of the Caspian Sea – Dividing Natural Resources Between
Five Countries". http://www.Azer.com. Retrieved 2010-05-17. [In Persian].
Kostianoi, A. G. & Kosarev, A. (2005). The Caspian Sea Environment. Birkhäuser. ISBN 978-3-54028281-5. Retrieved 20 May 2012.
Lu, Allen, & Cherchill, Robin (1998). Interlational laws of the seas, translated by bahman aghaee,
Tehran, Ganj danesh. p 55. [In Persian].
Majedi, Ali (1997). Conversation with Islamic republic of iran press, etelaat newspaper, [In Persian].
Majedi, Reza (1996). Head of exploitation administration of Caspian sea and minister of ministry of
oil and petroleum, Tehran. [In Persian].
Major Monuments. www.Iranair. com. Retrieved 2012-05-20.
Michael Hogan, C. (n.d). Overfishing. Encyclopedia of Earth. eds. Sidney Draggan and Cutler
Cleveland. National Council for Science and the Environment, Washington DC
Mirfakhraee, Seyyed Hassan (2004). legal regieme of Caspian sea, convergence and divergence,
policy and law researches, spring and summer, pp. 181, 188, 180. [In Persian].
Mohammadi Motlagh, Alireza (2010). Legal system of Caspian sea, Caspian sea studies institute. p 2.
[In Persian].
Molayee, Yousef (2003). Caspian sea and Iranian governance, international studies bultin, second
year, no. 3, p 24. [In Persian].
Nooriyan, Mohammad Ismaeil (2008). Different viewsabout legal regieme of Caspian sea, central asia
studies quarterly., no 36, p 30. [In Persian].
Russia Gets Way in Caspian Meet at the Wayback Machine (archived January 20, 2008).
www.brtsis.com
Sadeghi, Mir mohammad (1995). Legal system of Caspian sea internationally and treaties between
iran and soviet, central asia studies quarterly. 4th year, summer, p 163. [In Persian].
Safeguarding Caspian Interests at the Wayback Machine (archived June 3, 2009). www.Iran-daily.
com (2006-11-26).
Strabo. Geography. 11. 3. 1. www.Perseus.tufts.edu. Retrieved 2011-04-14.
Summary of presidential session of coastal countries of Caspian sea (2007). Iran newspaper, p3 [In
Persian].
Taheri shemrani, seyffatollah (2008). Legal system of exploiting gas and petroleum resources of
Caspian sea, foreigner policy, 3rd year, no. 2, summer, p 458. [In Persian].
Taghaviasl, Seyyed Atta (1997). Legal study of Caspian sea and its regime, Tehran, pp5, 7. [In
Persian].
Taghaviasl, Seyyed Atta (2005). new geopolitic of iran, from gazaghestan to Georgia, Tehran,
ministry of foreign affairs, publication centre, pp. 225, 226. 233-237. [In Persian].
The great Caspian arms race", Foreign Policy, June 2012
Tim Webb (2010). "WikiLeaks cables: BP suffered blowout on Azerbaijan gas platform". The
Guardian (London). Retrieved 2013-03-26.
Van der Leeden, Troise, & Todd, Eds. (1990). The Water Encyclopedia. Second Edition. Chelsea F.
‘;/.C., MI: Lewis Publishers, p.196.
Vasmer, Max (1973). Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka, Vol. IV. Moscow: Progress, p. 229.
Welcome to the Caspian Sea Level Project Site. www.Caspage. citg. tudelft. nl. Archived from the
original on 2011-07-24. Retrieved 2010-05-17.
Walt, Vivienne (2010). "WikiLeaks Reveals BP's 'Other' Offshore Drilling Disaster". Time. Retrieved
2013-03-26.
Yzdani, Majid (2003). Legal reime governing on the closed sea, approaching on Caspian sea, central
asia studies quarterly. 4th year, no 14, p 145. [In Persian].
Ziyaee Bigdeli, Mohammad Reza (2006). Public international law, Ganj danesh publication, p 310. [In
Persian].

