
Page 1 of 12 

 

 
 
 
 

خالصه ای برکتاب مسایل و مناقشات حقوقی 
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خالصه ای برکتاب مسایل و مناقشات 
 حقوقی دریای خزر

 
 خزر یایدر یحقوق میرژ تیوضع یبررس

 و
 

 خزر یایدر در هیمقابله با روس کیو تاکت یاستراتژ
 
 
 
 
 
 

 یتوسط دکتر بهمن جلد نیو تدو یگردآور
 

 در کانادا رانیپژوهشکده مطالعات ا
 

 ۳۱۳۱ نآبا

 
 مقدمه:

 
الملل در چند دهه اخیر و اعالم استقالل کشورهای جدید در به تحوالت روابط بینبا توجه 

های ایجاد شده رو به منطقه قفقاز و آسیای میانه، اهمیت دریای خزر با گسترش ظرفیت
افزایش است. در یک کلمه اهمیت دریای خزر را دیگر نمی توان كمتر از خلیج فارس برای 

دلیل موقعیت خود در بین دو قاره آسیا و اروپا همواره دارای  ایران دانست. دریای خزر به
های تاريخی جهت حمل و نقل از آن استفاده شده اهمیت فراوانی بوده و در تمام دوره

فارس و سیبری  است. همچنین دریای خزر از نظر منابع نفت و گاز بعد از حوضه خلیج
 شود.مهمترين حوضه نفتی و گاز دنیا محسوب می
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میالدی و اولین اكتشاف ۹۶۸۱استخراج نفت در بخش خشكی در حوالی باكو رسماً در سال 

میالدی صورت گرفت. ۹۱۹۱و استخراج نفت از دريای خزر حوضه شبه جزيره آپشرون در سال 
اند، و گسترش میدان نفتی و گازی كه تا كنون كشف شده ۸۲۶مطالعات اخیر نشان داده، 

های اكتشافی چه در خشكی و چه در فالت شبه جزيره آپشرون و سپس چشمگیر فعالیت
طور مسلم از پارامترهای مثبتی هستند كه  شبه جزيره كراسنودسك تركمنستان به

ز شانس بزرگی اكتشاف نفت در رسوبات مشابه موجود در بخش جنوبی دریای خزر را ا
های دریای خزر از همین دلیل بررسی اكتشاف رسوبات در كرانه برخوردار می نمايد. به

 ديرباز مورد عالقه ايران بوده است.
  

های نفتی و مطالعه و بررسی بر روی عملیات اكتشاف نفت در ايران با شناخت چشمه
های شمالی البرز آغاز شد. نهموازات دامهای دریای خزر و به گازی در بسیاری از كناره

اولین فعالیت اكتشافی توسط شركت تحقیقات فرانسه در ايران در ناحیه بین علمده تا دره 
عمق نیز توسط میالدی انجام گرفت و دو حلقه چاه اكتشافی كم۹۱۲۶-۹۱۹۲نكا در سالهای

 ها حفر شد.همین شركت در نزديكی این چشمه
 

 یمیالد۹۱۹۹-۹۱۹۲ یخود در ايران بین سالها یگرغال نیز در مدت اش یاشغالگران روس
تن در جنوب  از آنها در تاقديس هفت یاقدام نمودند. يك یبه حفر دو حلقه چاه اكتشاف

از موفقیت چاه و  یبندر تركمن قرار دارد كه مطلقاً اطالع یدر نزديك یشهر و ديگرقائم 
 .نتايج حاصل از آنها در دست نیست

 
یالدی به بعد شركت ملی نفت ايران رسماً بررسی اكتشافی در دشت م ۹۱۸۶از سال 

با  ۶۶تا  ۹۹۳۸فرورفتگی انزلی و دریای خزر را آغاز نمود. از سال  دشت مازندران، گرگان،
ساختار بزرگ  ۹۸تأسیس شرکت نفت خزرعملیات اکتشاف ادامه یافته که باعث شناسایی 

خزر شد. براساس مطالعات انجام شده تا كنون های عمیق دریای عمدتا در بخش و کوچک،
میدان نفتی و گازی در حوضه رسوبی دریای خزر در بخش ايرانی كشف شده كه در  ۹۹

صورت پیشرفت تكنولوژی حفاری و نیز انجام عملیات مربوط به ساخت سكوهای مختلف 
 گاز دست يافت. تر به ذخاير نفت و  وری بهینهشناور در اين آبها می توان با بهره نیمه

 
قزاقستان و  جان،یآذربا ادینوبن یو اضافه شدن کشورها ۹۱۱۹ ی درشورو یاز فروپاش پس

 خزر یایدر یحقوق تیوضع مناقشات بر سرخزر،  یایدر یساحل یترکمنستان به کشورها
 نیب ایدر نیا تیمالک زانیمناقشات راجع به م در بین کشورهای ساحلی آغاز شد.

 مناقشات نیدر ا یسه مساله اصل. دارد انیهم جوار، در طول دو دهه گذشته جر یکشورها
 به ترتیب عبارتند از:

 
 نابع نفت و گاز،م -۹
  ایسطح و بستر در یحدود آب دیحدت -۲
 ی ریگیسهم ماه -۹
 

هرچند در حال حاضر و چند دهه آينده، نگاه به دریای خزر از ديدگاه منابع انرژی، قابل توجه 
مق است. اما آنچه دارای ارزش و اهمیت فوق العاده است وجود خود دریای خزر با تمام و تع

های ارتباطی كه از طريق آن منابع آن است. آب آن، خطوط كشتیرانی آن، آبزيهای آن، راه
ناپذير دریای خزرهستند و ما بايد چنین های جاودانی و پايان ها ثروتممكن است. اين

ر داشته باشیم. هرچند كه در حال حاضر نیز نبايد از سهم ذخاير نفتی نگاهی به دریای خز
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لوحانه  داری كنیم، اما سادهآن و هر آنچه که در قراردادهای قديمی و پايدار آمده است خود
است كه تنها چنین نگاهی به دریای خزر داشته باشیم. نگاه ما به دریای خزر بايد به ثروت 

دریای خزر يعنی امید، يعنی زندگي، يعنی ثروت جاودانه، يعنی  جاودانه آن باشد. چرا که
هويت سبز ايرانی. تالش همگی ما باید معطوف به این اصل باشد که دریای خزر را همانگونه 

 که به ما به ارث رسیده است، زالل، شفاف، پاک و ایمن به آیندگان بسپاریم. 
 

  اهمیت دریای خزر برای ایران:
 

و  هیاز غرب به روس ه،یاز شمال به روس ران،یاست که از جنوب به ا یآب یاپهنهدریای خزر 
 .شودیترکمنستان و قزاقستان محدود م یهایو از شرق به جمهور جانیآذربا یجمهور

 نیکره زم یخودکفا یایدر نیکوچکتر یجهان و گاه اچهیدر نیبزرگتر یخزر که گاه یایدر
 است.  یمحصور در خشک یه آبپهن نیبزرگتر شود،یم یبندطبقه

 
 ۹۹۶۶۶۶و مساحت  لومتریک ۹۲۶و عرض متوسط  لومتریک ۹۲۶۶ یبیبا طول تقر اچهیدر نای
 ۲۶ اچهیدر نیجهان است. ا اچهیدر نیمکعب بزرگتر لومتریک ۳۳۶۶۶۶مربع وحجم  لومتریک

د. وجود ندار اچهیدر نیاز ا یخروج چگونهیه نیاست و بنا برا انوسهایتر از سطح اق نیمتر پائ
 .است یبه جنوب شرق یاز سمت شمال غرب اچهیدر نیآب ا انیجهت جر

 
در  ایدرصد آب در میکه تنها ن یعمق است به طورکم اریبس ایدر نیا یقسمت شمال

 ۹۹۶متر است. حدود  ۱کمتراز  نیانگیقرار دارد و عمق آن به طور م ایدر یشمال چهارمکی
ها نآ نی. بزرگتروندندیپیم ایبه در یها از شمال غربکه اکثر آن زندیریم ایدر نیرودخانه به ا

. کندیخزر م یایمکعب آب را وارد در لومتریک ۲۹۹ نیانگیکه هر سال به طور م سترود ولگا ا
 لورودیرود و پ دیاز سپ توانیم دنزیریم یایدر نیبه ا در ایران که ییهارودخانه نیاز مهمتر

به جنوب  یاز سمت شمال غرب اچهیدر نیآب ا انیجهت جر )رود بزرگ( و هراز نام برد.
 است.  یشرق

 
تا  وستیبه هم پ یمصنوع یآبراه جادیرود ُدن و ولگا را با ا ی، شورو۹۱۱۲در سال 

 یایدر نسانیبروند. بد اهیس یایآزوف و در یایخزر به در یایکوچک بتوانند از در یهایکشت
خزر را رود  یآب ورود درصد ۶۹. الزم به ذکر است که افتیآزاد راه  یاهایه به درخزر دوبار

 .کندیم نیولگا تام میعظ
 

 نخستین بار در خزر یاینفت در .خزر، نفت و گاز است دریای یاقتصاد یژگیو نیتر مهم
ی ایاثبات شده نفت در در ریدر باکو کشف شد. ذخامیالدی  ۹۱۲۹  اشمسی ی ۹۹۶۲سال 

می  انهینفت خاورم ریدرصد از کل ذخا ۹حدود  مقدار نیو ا باشدیبشکه م اردیلیم ۹۱ خزر
 .استشده آوردبر گریبشکه د اردیلیم ۹۸۹در حدود  زیحوزه ن نینفت ا یاحتمال ری. ذخاباشد

 
 ۹۳ هیروس ارد،یلیم ۱۸۲ جانی، آذربا۲۶۹۹در سال  کایآمر یبه گزارش اداره اطالعات انرژ

که  یخزر استخراج کردند در حال یایفوت مکعب گاز در در اردیلیم ۹و ترکمنستان  اردیلیم
هزار بشکه،  ۶۱۶روزانه  جانی، آذربا۲۶۹۲خزر گاز استخراج نکرد. در سال  یایدر در رانیا

 یایهزار بشکه نفت در در ۹ ستانهزار بشکه و قزاق ۸ هیهزار بشکه، روس ۹۸ترکمنستان 
 .در استخراج نفت صفر بوده است یاسالم یکه سهم جمهور یخزر استخراج کردند در حال
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و قابل  میبه منابع عظ یاسالم یجمهور یدر اتکا توانیرا م این کوتاهی لیدال مهمترین
 و عدم  حضور سرمایه گذاران خارجی در این حوضه فارس جینفت و گاز موجود در خل یاتکا

 .عنوان کرد
 
 
 
 
 
 

  :ی دریای خزرساحل یکشورها نیب حقوقی و نظامی اقشاتمن
 

 یایدر اما متصل است انوسیبه اق میو مستق یعیاست که به طور طب یآبگاه ایدراصوال 
متصل  یعیبه طور طب ییایدر چیبه ه یول شودیم دهینام ایهاست که درگرچه قرناخزر 

 را داشته و دارد. فرد خود و منحصربه ژهیو یحقوق میرژ نیبنابرا و ستین
 

سازمان ملل در باره  ۹۱۶۲ ونیمشمول کنوانساین پهنه آبی ، میبدان ایخزر را در یایاگر در
 ۲۲هر کشور تا فاصله  یساحل یآبها ون،یکنوانس نیشود. به موجب ا یم اهایدر نیقوان

ساحل آن کشور  یلومتریک ۹۳۶و تا فاصله ی نیسرزم یایساحل آن کشور، در یلومتریک
 میبدان اچهیخزر را در یایاگر در . اماشوند یآن کشور محسوب می انحصار یمنطقه اقتصاد

 یحقوق میو رژ شودینم اهایملل متحد در مورد حقوق در ونیدر آن صورت مشمول کنوانس
 .شود نییخزر تع یایدر یساحل یبر اساس توافق کشورها تنها میتواند آن
 
 ،میالدی ۹۶۲۶شمسی یا  ۹۲۶۳معاهدات  سه له  یخزر به وس یایدر یحقوق تیوضعصوال ا

و  هیو روس رانیا انیم یالدیم ۹۱۹۶یا  یشمس ۹۹۹۱و یالدیم ۹۱۲۹ ی یا شمس ۹۹۶۶
 است.مشخص شده  ،یو شورو رانیبعدها ا

 
و  رانیبه ا ،یبه تساو ۹۱۲۹ هیفور ۲۸ /۹۹۶۶سال  و روس به رانیا یدرعهدنامه دوست

 یحق مساو ی دارایو شورو رانیا. همچنین داده شد یجنگ یران یحق کشت یشورو
 .گردیدندخزر  یایدر در یریگیو ماه یرانیکشت یبرا

 میرژ اتیجزئ ۹۱۹۶ مارس ۲۱/  ۹۹۹۱سال  به یانوردیو در یقرارداد بازرگان همچنین در
از سواحلشان  یلومتریک ۹۶که هر دو کشور تا فاصله  شدو مقرر  دیمشخص گرد یانوردیدر

دو کشور  نیجز ا یکشور چیه یها یبرخوردار هستند و کشت یریگیماه یاز حق انحصار
 .خزر را ندارند یایحق حضور در در

 
 ایاستفاده از منابع بستر در یبه چگونگ یااشاره چیمعاهدات، ه نیاالزم به ذکر است که 

 .کنندیرا مطرح نم
 

قزاقستان و  جان،یآذربا ادینوبن یو اضافه شدن کشورها ۹۱۱۹ ی درشورو یاز فروپاش پس
 خزر یایدر یحقوق تیوضع مناقشات بر سرخزر،  یایدر یساحل یترکمنستان به کشورها

 نیب ایدر نیا تیمالک زانیمناقشات راجع به م در بین کشورهای ساحلی آغاز شد.
 مناقشات نیدر ا یاله اصلسه مس. دارد انیهم جوار، در طول دو دهه گذشته جر یکشورها

 به ترتیب عبارتند از:
 
 نابع نفت و گاز،م -۹
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  ایسطح و بستر در یحدود آب دیحدت -۲
 ی ریگیسهم ماه -۹
 
خزر به طور  یایدر یساحل یخواهان آن بودند که کشورها رانیو ا هی، روس۹۱۱۹سال  تا

 میخزر خواهان تقس یایدر گریکه سه کشور د یکنند در حال یبردار بهره ایدر نیمشاع از ا
 آن بودند.

 
 ۹۱۱۶/ ۹۹۶۶داد و در سال  رییموضع خود را تغ به صورت یکجانبه ۹۱۱۶در سال  هیروساما 

خزر را، بر اساس  یایدر یموافقت نامه دو جانبه با قزاقستان، بخش شمال کی یبا امضا
 میستق ینامه براموافقت  نیموافقت نامه نخست نیکرد. ا میکشور تقس نیبا ا انه،یخط م

 بود. یشورو یفروپاش یخزر در پ یایدر
  

 هیبا روس ۲۶۶۲سپتامبر  /۹۹۶۹سال  با قزاقستان و در ۲۶۶۹در نوامبر  نیز جانیذرباکشورآ
و قزاقستان، در  هیروس جان،یسرانجام، آذربا و .دیخزر به توافق رس یایدر میبر سر تقس

 .خزر امضا کردند یایدر میدر باره تقس ی، موافقت نامه سه جانبه ا۲۶۶۹ماه مه 
 
 
 
 

و نتیجه حضور  خزر یایدر در یاسالم یجمهور یخارج یاستهایس
 :آستاراخان نشست در  حسن روحانی

 
 بررسی نیز آستراخان رخ داده است و نشست در که آنچهشرکت حسن روحانی و مشاهده 

را می  سه دولت فوق الذکر یدر خزر، از سو یائیدر دیمشترک درباره مناطق جد هیاعالم
چرا که پیشنهاد  کرد. یاز موضع خود تلق رانیا ینینظر و عقب نش دیبه عنوان تجد توان

ه به پنج قسمت مساوی بوددریای خزر  سطح روحانی تقسیم حسن ارایه شده توسط
 یگریکردن روش د دایپ سپسو  دریا سطح میتقس یروش برا کیدر نظر گرفتن  . امااست

 هبلک کند، یخزر را حل نم یایدر یحقوق میمسأله رژ نه تنهاخزر،  یایکف در میتقس یبرا
 د.نموخواهد  جادیا را یدیحل آن، مسائل جد یبجا احتماال

 
 نشست در  ۲۶۹۹در اکتبر  خزر یایدر یسران پنج کشور ساحل اخیر مشترک هیانیب

" و پس یمل تیبه عنوان "منطقه تحت صالح یائیدر یلیما ۹۱کند که  یاخان مقرر مارآست
( در نظر گرفته لیما ۲۱)در مجموع  لیما ۹۶" به عرض یریگیماه ی"منطقه انحصار کیاز آن، 

 .کشور باشد ۱ نیخزر "منطقه مشترک" ب یایدر هیشود و بق
  

خزر در  یاینشست سران در نیدرباره چهارماوشکاف  یوری ،هیجمهور روس سیمشاور رئ
 یایدر یحقوق میرژ ونیدر دوشنبه هفتم مهر ماه گفت: هر چند کنوانس هین روسآستاراخا

 نیا نییتع یبرا یا نهیرود اجالس آستاراخان زم ینشده، اما انتظار م نییخزر هنوز تع
بخش  ،هیروس یباشد. ) صدا یساحل یکشورها اندر اجالس پنجم سر ونیکنوانس
  (۹۹۱۹ مهر ۱، فارسی

 
 یاسالم یجمهورمقامات  یادعا رغمیدهد که عل یمالحظات نشان م نیا تمامی یبررس

 یجمهور، ۲۶۹۶سران در باکو در سال  یهمانند اجالس قبل زیدر اجالس آستراخان ن ،
شاهد  نیبزرگتر. خزر نکرده است یایاحقاق حقوق خود در در یبرا یشرفتیپ چیه یاسالم
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و قزاقستان از  جانیآذربا یجمهور ه،یو استقبال مقامات روس یامر، اظهار خوشحال نیا
در خزر  رانیبر خالف منافع ا یقراردادهائ نکهیکشورها، عالوه بر ا نیاجالس است و ا جینتا

 یکیبه عنوان  ران،یا یخزر برا یایاز در یسهم مساو یحت ستندیامضا کرده اند، حاضر ن
 .خزر، منظور شود یایساحل در یدو کشور اصل زا

 
 یاشاره ا چیخزره یایاجالس چهارم سران در گریتوافقات د ایمشترک  هیدر اعالمهمچنین 
اصل  یعنیخزر،  یایدر یحقوق میراجع به رژ رانیا یقسمت از موضع جار نیبه مهمتر

 .الملل نشده است نی"انصاف" در حقوق ب یبر اساس اصل حقوق میتقس
 

 یپلماسیدستگاه د یتیکفا یاش، ب یزیست کایآمر وجه لیبه دل ،یاسالم یجمهوراصوال 
حوادث  ریبر س یرگذاریو از تأث هرانده شد هیبه حاش کامال ،برنامه اتمیاش و اصرارش بر 

 یقزاقستان و ترکمنستان برا جان،یآذربا یدولتها ه است. همزمانخزر ناتوان ماند یایدر در
چه  هر یمردمشان خواستار بهره بردار یو باالبردن سطح زندگ یعمران یپروژه ها یاجرا
 می باشند. شان  یتر از منابع انرژ عیسر

 
 

  :خزر یایدر یحقوق میرژ ارایه شده برای مختلف یها نهیگز
 

راجع  وجودمروری بر گزینه های م با است الزم یبا توجه به تحوالت پس از فروپاشی شورو
ا به گزینه ه. این بیاندازیم به آینده وضعیت ایران در دریای خزر نظر به رژیم حقوقی این دریا

 ترتیب عبارتند از:
 
در این درصد كل دریا( :  ۰۵سیستم مشاع و استفاده مشترك )سهم ایران  -۳

هم به آن تاكید شده است هر بخش، از شرق تا  ۹۱۹۶و ۹۱۲۹سیستم كه در قراردادهای 
غرب و از شمال تا جنوب دریا به جز ده مایل ماهیگیری، بین دو كشور مشترك است و تصرف 
و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار یك كشور نیست و حضور هر كشور بیگانه ای منوط 
 به جلب رضایت كشورهای ساحلی ذی حق خواهد بود. 

 
كشور به صورت مساوی )سهم ایران  ۰همزمان بستر و سطح آب بین  تقسیم -۲

 ۱۶این نوع تقسیم، پس از عقب نشینی ایران از رژیم مشاع و حق  درصد كل دریا(: ۲۵
مطرح شده است. در این شیوه تقسیم  جمهوری اسالمیدرصدی ایران در این دریا توسط 

شتی های خارجی از جمله روسیه و با وجود یك رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورود ك
 ۲۶آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزاد نخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده 

درصدی مربوط به هر یك از كشورها كاسته خواهد شد و حق تمامی كشورها در مناطق 
 .ملی بیست درصدی خود هم در بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد

 
در  درصد كل دریا(: ۳۱م براساس حقوق بین الملل دریاها: )سهم ایران تقسی -۱

زاقستان است اصل بر آزادی تردد كشتیرانی در دریاها قاین شیوه تقسیم كه مورد تاكید 
است. بر این مبنا منافع ایران می تواند مورد تهدید امنیتی سایر كشورهای منطقه و 

 .فرامنطقه قرار گیرد
 
 درصد از كل دریا(: ۳۱تا  ۳۳بخش های ملی: )سهم ایران  تقسیم براساس -۴

براساس این نوع تقسیم كه بیشتر مورد نظر آذربایجان است، سطح و بستر دریا باید 
حسینقلی )كه جمهوری آذربایجان ادعا می كند مرز ایران با  -براساس خط موسوم آستارا 
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سابق تقسیم شود و چهار شوروی سابق بوده است( بین ایران و جمهوری های شوروی 
بین  ۹۱۸۶جمهوری شوروی سابق باید به بخش های ملی به جای مانده از قرارداد داخلی 

 .جمهوری ها پایبند باشند
 
بر  (:درصد از كل دریا ۳۱تا  ۳۳تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: )سهم ایران  -۰
های انجام شده با ساس این دیدگاه كه توسط روسیه بر آن تاكید می شود و توافق ا

قزاقستان هم در همین راستا صورت گرفته است، دریا به دو رژیم مختلف تقسیم خواهد 
 به صورت توافقی، سطح دریا برای همه كشورهای ساحلی آزاد و بستر و منابع زیر دریا .شد

تقسیم خواهد شد. از نظر امنیتی با توجه به قدرت دریایی قوی تر روسیه نسبت به سایر 
رها، این كشور در پی آن است كه با قبوالندن این طرح، دریا را به جوالنگاه كشتی كشو

را به نوعی بازیابد. از  شهای جنگی خود تبدیل كرده و قدرت از دست رفته گذشته خود
سویی قدرت محدود دریایی ایران در این دریا نسبت به روسیه و حتی آذربایجان این طرح را 

لی ایران قرار می دهد. مانور نظامی روسیه بالفاصله پس از عدم كامالً به ضرر منافع م
( ۹۹۶۹اردیبهشت  ۹و  ۹پذیرش این موضع روسیه از سوی ایران از اجالس عشق آباد )

گویای این نكته است كه روسیه از هیچ حربه ای )حتی نظامی( برای تحمیل خواسته های 
 .خود دریغ نخواهد كرد

 
 

  :رانیا یمل مطابق با منافع یاه حلر 
  

و  یتیامن یهاینگران ،یحقوق یتنگناها سه عنصر است از یازهیآم خزرمسایل دریای 
 .خزر رو به روست یایدر در هاچالش این با هر سه رانیرو ا نی. از ایاقتصاد یهافرصت

 به یبندیشده ملزم به پا هیكشور تجز نانیجانش نیو ونیكنوانس ۹۱و  ۹۹براساس مواد 
سابق در كنفرانس  یشورو نیگزیجا یمبنا كشورها نیگذشته خواهند بود. بر ا یقراردادها

اكتبر  ۹۱مورخ  ۹/۹۸۱بر اساس سند شماره  زیو ن ۹۱۱۹دسامبر  ۲۹قزاقستان در یآلمات
 باشند.  بندیآن پا یو بر اجرا رندیرا بپذ ۹۱۹۶و  ۹۱۲۹ هداتمتعهد شدند که، معا ۹۱۱۹

 
 افتهیتازه استقالل  یكشورها یدر عملكرد برخ ییو تحوالت و چرخش ها رییتغ جادیا یول

از آنها را به دنبال داشت  ییها یریكشورها و موضع گ نیرا در روابط ب ییتنش ها جیبه تدر
 .روبه رو ساخته است یجد دیبا تهد ایدر نیا دررا  رانیا یكه دامنه آن همواره منافع مل

 
 یهااز مراجع و نهاد یستیخزر با یایدر یحقوق میرژ نیتدو یکه برا معتقد نیست نگارنده

درصد کاهش  ۲۶. چرا که در بهترین صورت سهم ایران به کمک گرفت ی حقوقیالمللنیب
خواهد یافت و بدین ترتیب با دست خودمان و بدون ایجاد هرگونه هزینه ای برای روسیه و 

دستی تقدیم کشورهای رقیب می منافع ملی مردم ایران را دو ؛سایر کشورهای ساحلی
قطب شمال )شمالگان(  رامونیپ یهیشمال و ناح یایرابطه به مشکالت در نیدر انماییم. 

رد که کاشاره  میتوان الپلند و سوالبارد واقع شده، نلند،یآالسکا، کانادا، گر ه،یروس نیکه ب
 به صورت مساوی در بین کشورها تقسیم گردید.

 
ها و منافع روسیه این خط مرزی به ایران تحمیل شده و اولویتباید به خاطر داشت که 

 نگارندهبه اعتقاد  .های اجالس سران پنج کشور ساحلی بوده استهمواره در صدر بحث
 ایدب و باشدیقبول نم قابل یو قزاقستان از نظر حقوق جانیو آذربا هیجانبه روستوافق سه

 شود. یمعرف در مراجع بین المللی مذاکرات لیتطو اصلی عاملبعنوان  هیروس
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زر خ یایشدن در یبه نظام ه،یجمهور روس سیرئ ن،یپوت ریمیوالد یتوجهیب نظرنگارنده به
توافقات  تمامی به هیروس یبندیپا عدم آشکار در آن، نشانه های نظامیمانور یو برگزار

ز ا استراتژیک و تامین منافع ملیاز مسایل  یاریبس ارتباط با در رانی. اباشد یامضا شده م
 میباشد. آنها مهمترین از یکیخزر  یایموضوع در و است ضربه خورده هیروس

 
بعضی از کارشناسان حقوق بین الملل در ایران همچون دکتر هرمیداس باوند  متأسفانه

از پهنه  یدرصد ۲۶ حداکثر حقوق خود و گرفتن سهم نیتام یبرا رانیکه ا ندمعتقد هست
 کارشناس حقوق نیمراجعه کند. ا یدادگستر یالمللنیب وانیبه د دیخزر، با دریای کمشتر

 ی و اصل انصافبراساس تعهدات قرارداد وانیقضاوت د یاعتقاد دارد که چون مبنا المللنیب
 تعیین درصد ۹۲از  شتریب دیبدون ترد رانیا مسه وان،ید نیاست، در صورت ارجاع پرونده به ا

 . خواهد شد
 

پنج کشور  یبه طور برابر برا ایدر میبا طرح موضوع تقسوی همچنین معتقد است که 
 بستر ریز ستیبایباشد، م ایدر برابر میکرد که اگر اجماع بر تقس شنهادیپ دیخزر با یساحل

 از صاحب یشود. البته برخ میدرصد تقس ۲۶از قرار یبه صورت مساو ایبستر در یو رو دریا
 وانیاز آراء د یریگبا بهره توانیم ایدر میدر صورت اجماع بر تقس کهند برآن یرانینظران ا

 .را مشخص کرد مشابه سهم عادالنه پنج کشور یآب یهادر مورد حوزه یالمللنیب
 

مهمترین ایرادها بر اینگونه کوتاه نگری حقوقی و سیاسی را می توان به  نگارندهبه اعتقاد 
 شرح زیر بیان کرد:

  
ی منوط به پذیرفتن عدم حاکمیت اصل دادگستر یالمللنیب وانیدشرط حضور ایران در  -۹

 ،مالکیت مشاع دریای خزر از سوی ایران مطابق با تمامی معاهدات دوجانبه گذشته است
  

واگذاری تصمیم گیری در مورد منافع ملی ایران به افرادی غیر ایرانی یعنی دادستان و  -۲
ی که طبیعتا تصمیمات ایشان نه بر اساس اصل حفظ منافع دادگستر یللالمنیب وانیدقضات 

ملی ایران بلکه بر اساس اصل انصاف از دیدگاه حقوق بین الملل و ایجاد یک تفاوق بینابینی 
 ،می باشد

 
ی در شورو یتحوالت مرز مناقشات و افزایش سریع عدم توجه بهساده نگری و تصامح و -۹

به  مناقشاتجانبه دولتهای بزرگ اروپایی و آمریکا از این  سابق و حمایت مستقیم همه
 قوی لیچرا كه با توجه به پتانس جهت تضعیف روسیه و امتیازگیری از روسها می باشد.

؛ و هیروسکشور  در داغستان جمهوریاز جمله  ایساحل در یها یدر جمهور یطلب هیتجز
و بزرگ پروازیهای ازبکستان در باز پس  ؛جانیآذربا ی کشورمنطقه تالشان در جنوب شرق زین

به احتمال زیاد در یک  ؛گیری سرزمینهای تاریخی و دسترسی مجدد به سواحل دریای خزر
اهش ك زیكمتر ن یهفتم و حت كی ایششم  كیتواند به  یم رانی؛ سهم اآینده نزدیک و یا دور

ی خزر به پنج ایدر بر اساس تقسیم یدرصد ۲۶سهم  یک به رانیا تیرضا . بنابراینابدی
ی و به لحاض سیاسی یک کوتاه نگری رمنطقیغ از لحاض حقوقی امری ؛قسمت مساوی

 ضرربار برای مردم ایران می باشد.
 
 یفروپاش هکمعتقدیم نگارنده؛ از جمله  الملل نیاز کارشناسان حقوق ب یبعض نظر بهاما   

ی ایاز در یمین الکیت ایران برارتباط با مدر  ی سابق در واقع هیچگونه تاثیر حقوقیشورو
 یشورو یمانده از امپراطور یبه جا رچهار کشو نیب تواندیم گرید میو تنها آن ن نداشته خزر

 یاسالم یجمهور خارجی استیبه س . با توجه به این اصل الزم استشود میتقس سابق
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 ایدر میانتخاب شتابزده تقس با اینو  اعتراض کرده خزر یایدر مورد درودولت حسن روحانی 
 وانو ت یالمللنیب ی واسیبدون درک معادالت س یداور نی. البته چنبه شدت مخالفت کنیم

 ددرص ۱۶ مالکیت طرح کهاست. گذشته از آن رفتهیپذندر مواجهه با آن صورت  رانیا واقعی
 اد. اما این اعتقاست یرانیا سمیونالیناس منافع ملی ایران و انگری، برانیا یبرا ی خزرایدر

 کشورهای انصاف در مورد تیچه که رعاحتی اگر ؛ دارد و داشته یحقوق یقطعاً مبنا
 . شودینم و قزاقستان جانیترکمنستان و آذربا

 
در نهایت با توجه به مسایل ذکر شده در این تحقیق و بررسی میتوان مهمترین نکات حقوقی 

و تاکتیکهای ضروری جهت تامین منافع ملی  زرخ یایاز در یمیبر ن رانیا تیمالک مربوط به
 ایران را به شرح زیرجمع بندی کرد:

 
در حقوق بین المللی دریاها هر یك از پهنه های آبی روی زمین از رژیم خاص خود برخوردار  -۹

 .تعدادی از كشورها تنها است كه باید براساس توافق همه كشورهای ساحل تعیین شود نه
اس قرار دادهای   متعدد تمامی کشورهای ساحلی ملزم به رعایت از آنجایی که بر اس

و در  عدم نظامی کردن دریای خزر می باشند الزم است که ایران بر این اصل اصرار ورزیده
اع ارج یدادگستر یالمللنیب وانیمسئله می تواند به به د این ،روسیه صورت عدم توافق

 .شود
 
ی خزر در سالهای پیش از دریا منابع نفتی و گازی استفاده یكجانبه شوروی سابق از -۲ 

نمی تواند مبنی بر عدم حق ایران در بهره برداری از منافع نفتی این دریا تلقی  فروپاشی
 .گردد

 
همان گونه كه پیش تر گفته شد، روسیه و دیگر كشورهای ساحلی با لطایف الحیل  -۹  

درصدی   ۱۶ را از تعقیب حق مسلم در تالش هستند، همان گونه كه دیدگاه رسمی ایران
از  یدرصد ۹۹ حتی ایو  ۹۲، ۹۸سهم ، افتیرا به در رانیدرصد عوض كردند، ا ۲۶به  ایاز در

 یهایجمهور تمامی ،۹۱۱۹دسامبر  ۲۹در . این در حالی است که كنند یراض ایدر نیا
 گریبا د یشورو یآلماآتا متعهد شدند که به قراردادها هیاعالم یسابق با امضا یشورو

 .باشند بندیکشورها جهان پا
 یکه کشورها نداستدالل ک الزم است آلماآتا هیو اعالم نیو ونیکنوانس هیبر پا لذا ایران

ز ا دیاند با دهیبه توافق نرس ایدر نیا یحقوق میکه در مورد رژ یخزر تا زمان یایدر یساحل
 .کنند یرویپ ۹۱۹۶و  ۹۱۲۹ یقراردادها

 
 ۱۶بر ایرانا حاکمیت حقوقی ب سابق عدم ارتباط تحوالت مرزی در شورویبا توجه به  -۹   

دریای خزر به  درصدی مبنی بر تقسیم ۲۶حداکثر سهم یک رضایت به ،ی خزرایدرصد از در
 یوق لیچرا كه با توجه به پتانس میباشد. و حقوقی غیرمنطقی امری ،مساوی پنج قسمت

داغستان در کشور  یاز جمله جمهور ی خزرایساحل در یها یدر جمهور یطلب هیتجز
ن ازبکستا یهایو بزرگ پرواز جان؛یکشور آذربا یمنطقه تالشان در جنوب شرق زیو ن ه؛یروس

خزرسهم ایران  یایمجدد به سواحل در یو دسترس یخیتار ینهایسرزم یریدر باز پس گ
 .به یك ششم یا یك هفتم و حتی كمتر نیز كاهش یابد در آینده نزدیک می تواند

 
اعتراض همیشگی ایران به پیمان های دوجانبه و چندجانبه مابین جمهوری های اقماری  -۱ 

شوروی سابق هیچ سودی برای ما به دنبال نخواهد داشت و انفرادی عمل كردن ایران هیچ 
 .آینده روشنی فراروی حقوق ایران متصور نخواهد بود
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از این دست، ایجاب كرد ایران اعتماد بیش نیاز حیاتی به متحد استراتژیك در مقوله هایی  -۸
از حدی را در قبال روسیه به كارگیرد كه نتیجه این سیاست، جری تر شدن و دشمنی عیان 

. شرایط و توجه جهانی درقبال می باشدتر روسیه نسبت به حقوق ایران در این دریا 
اعتماد  ایجاد اب به سرعت رانیکه ا کندیم جابیامناقشات مرزی بین روسیه و اکرایین 

به متحد  یاتیح ازیناین  کایاش با اروپا و آمر یاتم یالزم در ارتباط با برنامه ها یهایساز
را فراهم کند. سابقه همکاریهای استراتژیک بین ایران و آمریکا به دوران پس از   كیاستراتژ

جان و بیرون جنگ جهانی دوم و حمایت کامل آمریکا از ایران در باز پس گیری استان آذربای
 راندن نیروهای اشغال گر شوروی باز میگردد.

 
. است خزر به اروپا مخالفت کرده دریای انتقال نفت و گاز ایپروژه یتابحال با اجرا هیروس -۳

 یرا. بکندیبه اروپا مخالفت م جانیبا انتقال نفت و گاز ترکمنستان و آذربا هیروس ژهیو به
دارد. چون در نظر دارد انحصار گاز اروپا را همچنان در  یکیتیژئوپل تیاهم هیقض نیا هیروس

 نیگاز ا یبرا ینیگزیجا جانیندارد گاز ترکمنستان و آذربا لیخود داشته باشد و تما اریاخت
انتقال  یپروژهانتواند وارد  رانیشده که ا سبب هم رانیا هیعل هامیکشوردراروپا شود. تحر

 از فرصت بایدجهان،  یمنبع گاز نیبا داشتن دوم رانی. ادشوب  خزر به اروپا یاینفت و گاز در
. ایران می تواند کرده و وارد خط لوله نابوکو شود استفادهبه اروپا  هیروس یقطع صادرات انرژ

 با عقد قراردادهای 
بلند مدت گازی و قیمت ثابت با کشورهای اروپایی از حمایت قدرتمند این کشورها در قبال 

 روسیه برخوردار شود.  
مسائل حل نشده مابین ایران و آمریكا به عنوان دستاویزی برای كشورهای منطقه سبب  -۶

وجود سنگ اندازی در هر گونه سرمایه گذاری كالن در ایران شده است به گونه ای كه با 
موقعیت استراتژیك ایران و كوتاه تر و باصرفه تر بودن این مسیر، كشورهای ساحلی از 
تنگناهای سیاست خارجی ایران در قبال آمریكا، سوءاستفاده كرده و می كوشند عالوه بر 

 .محروم كردن ایران از منابع عظیم نفت و گاز دریا منافع هر چه بیشتری را نصیب خود نمایند
 
از موضوعات مهم در مجموعه  یکیدن  -از کانال ولگا تجاری ها یعبور و مرور کشت مسئله -۱

و به  داندیخود م یداخل یهادو رودخانه را جزء آبراه نیا هیخزر است. روس یایامور در
دهد.  یخزر را م یایخروج به در ایها اجازه ورود و  یاز کشت یبه برخ ینشیصورت گز

خزر  یایو در یمرکز یایآس یبر سر راه تجارت کشورها یبزرگ کانال مانع نیمسدود بودن ا
 یرهاکشو ییایدر یکانال مزبور تنها راه ارتباط نکهیبر ا دیبا تاک . ایرانخارج است یایبا دن

اعالم  الزم است که در یک همکاری نزدیک با کشور ترکیه آزاد است، یاهایحوزه خزر به در
 تهراناست و  ییایالملل در نیمقررات حمل و نقل ب ریکانال مغا نیمسدود کردن اکه  دنک

حاصل نشود،  یاجهیکرد و اگر نت هدکانال نزد دولت مسکو اقدام خوا نیفعال کردن ا یبرا
 .ارجاع خواهد داد یانوردیدر یالمللنیموضوع را به سازمان ب ایران

 
ی طالیی فرصت ها یاسالم یبا توجه به این كه پس از فروپاشی شوروی، جمهور -۹۶

بهره گیری سیاسی، اقتصادی از آن موقعیت را به راحتی از دست داد و به دیگر كشورهای 
منطقه و خارج از منطقه واگذار كرد، ملت ایران این انتظار را دارد كه نمایندگان ملت حداقل 

قانون اساسی جلوی هرگونه تغییر مرزی، اعم از خاكی و آبی را بگیرند  ۸۶و  ۸۸پیرو اصول 
سیاست های واقع بینانه و تامین منافع ملی نسل های فعلی و آینده را در  اجرای با و

 .سرلوحه تصمیمات خود قرار دهند
 

 دیایممکن است که در بحث کوتاه ن یاسالم یجمهور هرچنددر انتها باید اذعان داشت که 
به  ،یاسالم یگام برداشته است. اصوال جمهور رانیا یمنافع مل انیاما درعمل فقط به ز
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رنامه ب ادامه اش و اصرارش بر یپلماسیدستگاه د یتیکفا یاش، ب یزیست کایوجه آمر لیدل
خزر ناتوان مانده  یایحوادث در در ریبر س یرگذاریرانده شده و از تأث هیکامال به حاش ،یاتم

 است.
 

در  است و این مانده یدر حد حرف باق یاسالم یجمهور یاست که تالشها نیا تیواقع
خزر  یایاز منابع در یخزر عمالً به بهره بردار یایدر یساحل یکشورها گریکه د ی استحال

 رو به نیز ، وو اروپا کایبا آمر مناسب ابطونداشتن ر لیبه دل یاسالم ی. جمهورندپرداخته ا
سال  ۲۹قرار دارد و با گذشت  یفیضع یجهان تیگسترده، در موقع یها میرو بودن با تحر

خزر و  یایدر یحقوق میرژ ونیکنوانس نیتدو ژهیو یهفت اجالس گروه کار یس مذاکره و
جمهور  یخزر با حضور روسا یهاخارجه و چهار نشست سران کشور یشانزده اجالس وزرا

خزر  یایتملک مشاع از در و رانیا یمنافع مل  عاجز از حفظ ی همچنانساحل یکشورها
 یپروژه ها یاجرا یقزاقستان و ترکمنستان برا جان،یآذربا یهمزمان دولتها می باشد.

تر از منابع  عیهر چه سر یمردمشان خواستار بهره بردار یو باالبردن سطح زندگ یعمران
 .باشند یشان م یانرژ

 
 

 پایان مقاله


