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استقالل جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز جنووی رر ایتویای رهو  90مویالری و تاسوی کشوورهای
جییی رر حاشی رریای خزر ،ناگزیر وضعیت حقوق این رریا ک ی واسوه قراررارهوای قی و (یو ووورن نواق شول
گرفت یور ،تحت تاثیر قرار رار و اقیامان یکجانی کشورهای ساح رریای خزر رر زمین یهرهیرراری از منوای انوریی ایون
رریا و امضای قراررارهای نفت و گازی یا شرکتهای یزرگ غری موجب یروز اخوتالف نظور و ایهاموات رر خووور رییو
حقوق این رریا و یهره یرراری از منای زیر یستر آن شیه یور .هجوم شرکتهای نفت و گازی غریو یورای یهوره یورراری از
طالی سیاه نهفت رر رریای خزر ی این منهق رر کنار رشواریهای مریوط یو عویم تعیوین رییو حقووق رریوای خوزر،
اختالف میان کشورهای ساح را ییشتر نمایان نموره و یاعث طوالن شین رونی مذاکران یرای رستیای یو توافو جوام
رر خوور ریی حقوق رریای خزر شیه یور .امضای «کنوانسیون وضعیت حقووق رریوای خوزر» یو ماایو رسوتاورری
مه ضمن رف خی از ایهامان و اختالفنظرها رر مورر مسائ ایون رریوا ،چوارچو ک و هملاریهوا میوان کشوورهای
ساح را تعیین نموره و رریای خزر را ی قهب ریگری از هملاریهای منهق ای تییی خواهی کرر .ایون مقاهو یوا هویف
واکاوی چگونگ و زمین های هملاری میان کشورهای ساح رر پرتو کنوانسیون وضوعیت حقووق رریوای خوزر تویوین
شیه است و ی رنیال ارائ پاسخ مناسب ی این پرسش محوری اسوت کو «کنوانسویون وضوعیت حقووق رریوای خوزر
چگون و از چ راههای  /ی چ شیوههای م توانی هملاری میوان کشوورهای سواح را تحوت تواثیر قورار راره و یهیوور
ییخشی؟» فرضی مقاه این است ک کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر یا یرطورف نموورن خی و از ایهاموان رر موورر
ریی حقوق رریای خزر ی ایجار فروتهای جییی یرای هملاری میان کشورهای ساح منجر م شوور .مقاهو حاضور از
نوع توویف _ تح ی یوره و یا استفاره از روش شناسو اسوتقرائ  -اسوتنتاج  ،رارههوا یو روش مهاهعو کتایخانو ای و
تح ی اسناری مورر تجزی و تح ی قرار گرفت انی.
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مقدمه
یا شروع فرمانروای پترکییر رر روسی رر آغاز قرن هیجیه کو موووارف یووور یووا فروپاشو
حلومت وفوی رر ایران ،روسها یا سوءاستفاره از اوضاع آشفت و نایسامان راخ ایووران ،سووواح
غری رریای خزر را مورر تاخت و تاز سپاهیان خور قرار رارنی(امیراحمییان وگوووررزی12:1389،
و حاکمیت ایران رر خزر محیور شی .رر روره قوواجار ه رر نتیج رو جنگ میان روسی و ایووران
و ط قراررارهای گ ستان ( 1813و ترکمنچای ( ، 1828ایران حاکمیووت خووور را یوور یخشهووای
زیاری از مناط قفقوواز از رسووت رار(رمیرچو هووو 99 :1398،و وضووعیت رریووای خووزر تووا پایووان
حلومت تزارها مهای عهینام ترکمنچای ،ح حضور کشت های نظام رر رریووووای خووزر ووورفا
یرای روسی محفوظ مانی) .(Vinogradov and Wouters,1995:607یا پایووان یووافتن حیووان
سیاس (خانیان رومانوف1و تزارها و یروز انقال اکتیر  1917رر این کشور ،وضعیت حقوووق
رریای خزر ک تحت اهشعاع رو عهینام گ ستان و ترکمنچای یور ،رچار رگرگون شی .از آغاز
ره  20میالری تا شروع ره  40میالری شاهی انعقار س موافقتنامو مهو طو سووالهای
 1927 ،1921و چنیین معاهیه کشتیران منته یو  1940میووان ایووران و اتحووار جموواهیر
شوروی هستی  .ی موجب عهینام  ،1921اگرچ ک ی موافقتنام های ک قیال میان ایووران و
روسی منعقی و ی نوع حقوق م ت ایران رر آنها نارییه گرفت یووا تضوویی شوویه یووور ،م و
اعالم گرریی وه رر همین عهینام او ترین حقوق تضیی شیه ایران ،یعن جیای اراضو
از رست رفت رر قفقاز ،تاییت شی و فوول  5و  6و  7ه ی ایران تحمی گرریووی و روسهووا
حاضر ی پ رارن این اراض ی ایران نشینی .مهای قراررار  1921یا ه و انحوار کشووتیران
نظام روسی  ،تعارل و توازن رر مناسیان رو کشور رر رریای خزر ایجووار و آزاری کشووتیران
هر یک از طرفین ی رسمیت شناخت شی؛ اما رر عم ایران هرگز نتوانست یا همسای خور از
این تساوی حقوق یهرهمنی گررر(یهمن . 31:1389،
فروپاش اتحار جماهیر شوروی و تاسی کشورهای جییی رر حاشی رریای خزر ،ناگزیر
وضعیت حقوق این رریا ک ی واسه قراررارهای قی (ی وورن ناق شل گرفتو یووور،
تحت تاثیر قرار رار و اقیامان یکجانی کشورهای ساح رریای خزر رر زمینو یهرهیوورراری
از منای انریی این رریا و امضای قراررارهای نفت و گازی یا شرکتهای یزرگ غریو موجووب
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یروز اختالف نظر و ایهامات رر خوور ریی حقوق این رریا و یهرهیرراری از منای زیوور یسووتر
آن شیه یور .رر چنین شرایه  ،کشورهای جییی حاشی رریای خووزر( یو خوووور جمهوووری
آذریایجان و قزاقستان روایط نوین سیاس و اقتواری را رر سهوح منهق ای و ییناهم و آغوواز
و زمین ساز حضور قیرنهای میاخ گر رر این منهق شینی( میرطوواهر و سووپهریان45:1381،
و یا توج ی اوهویتهای مورر نظر ،مواض و منوواف خووور را رر ایوون رریووا رنیووال نمورنووی .رر
حقیقت ره  90میالری را م توان ،روران اوج تقای نظران و ریوویگاههای کشووورهای سوواح
رریوواره ریی و حقوووق رریووای خووزر و نحوووه یهرهیوورراری از منووای هیوویروکریوری آن رانسووت.
کشورهای ساح رر این مقه زمان ی جای تالش یرای مذاکره یرای حوول تفاه مشووتر
ی ویور ییانی های یکجانی یا روجانی میاررن م ورزیینی؛ ی نحوی ک اسنار زیوواری توسووط
کشورهای ساح متضمن مواض آنها نزر رییرخان سازمان م متحی ی ثیووت رسوویی .امووا یو
تیریج محتوی و هحن اسنار ثیت شیه رر سازمان م متحی ی سمت و سوووی تاکیووی یوور هووزوم
یهرهگیری از نظران پنج کشور ساح و تحلی هملاری میان تمام کشووورهای سوواح پوویش
رفت و مذاکران پنج جانی تیوین ریی حقوق این رریا آغاز شی .ی رغ انجام این مووذاکران توا
سال  ،2018مذاکران کشورهای ساح رستاورر مشخ و م موس نیاشت .م توووان اذعووان
نمور ،رستیای ی تواف مشتر پ از ییش از ییست سال مذاکره و حوول تواف رر مووورر
«کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر» ،1یک رستاورر و پیووروزی ریپ ماتیووک یوووره؛ زیوورا
خی از اختالف نظر و ایهامها رر مورر ریی حقوق این رریا را پایان رار.
این مقاه ی رنیال واکاوی ویژگ ها ،اهمیت کنوانسیون وضعیت حقوووق رریووای خووزر و
چگونگ تاثیرگذاری آن یر هملاری میان روهتهای ساح و ی رنیال ارائ پاسووخ مناسووب
ی این پرسش محوری است ک «کنوانسیون وضعیت حقوووق رریوای خووزر چگونو م توانووی
هملاری میان کشورهای ساح را تحت تاثیر قرار راره و یهیور ییخشی؟» فرضی یو آزمووون
گذاشت شیه این است ک «کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر یا یرطرف نمورن خی از
 .1کنوانسویون وضوعیت حقووق رریوای خوزر (Convention on the Legal Status of the Caspian Sea
مشتم یر  24ماره رر تاریخ  21مررار  12( 1397آگوست  2018رر پنجمین اجالس سران کشورهای سواح رریوای
خزر رر شهر ساح آکتائو قزاقستان توسط روسای جمهور فیراسویون روسوی  ،جمهووری قزاقسوتان ،جمهووری اسوالم
ایران ،ترکمنستان و جمهوری آذریایجان ی امضاء رسیی .این کنوانسیوان ی توویب مجاه چهار کشور ساح ی غیور از
ایران رسییه است .اهیت این کنوانسیون هنوز اجرای نشیه است.
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ایهامها رر مورر ریی حقوق رریای خزر ی ایجار فروتهای جییی هملاری میان کشووورهای
ساح رریای خزر منجر م شور» .مقاه حاضر از نوع توویف  -تح ی یوره و یووا اسووتفاره
از روش شناس استقرای  -استنتاج  ،رارهها ی روش مهاهع کتایخان ای ،تح یو اسووناری و
ارزیای محتوای کنوانسیون مورر تجزی و تح ی قرار گرفت انی.
چارچوب نظری ،تمام نظری های هملاری و همگرای منهق ای 1را م توان یراساس رو
معیار و مت یر هست شناس  2و معرفتشناس  3طیق ینوویی کوورر .از نظوور هسووت شووناخت ،
نظری های همگرای و هملاری منهق ای ی رو رست تقسی م شونی .گروهو از نظریو های
همگرای  ،منهق را فرآینیی توور م کننی ک ویژگ های موجووور کشووورهای عضووو و نظووام
یینروهت را ک جزئ از آن هستنی ،یاز توهیی م کنی .یعض ریگوور از نظریو ها ،همگرایو و
هملاری منهق ای را فرآینوویی م پنیارنووی کو سرشووت ماهیووت ایوون یووازیگران م و  ،رارای
حاکمیت و روایط آنها یووا یلووییگر را رگرگووون م سووازر .یو هحوواظ معرفووت شناسو نیووز رر
جم آوری اسنار و میار یرای پایش و ارزیای ایوون رونوویها یعضو از نظریو های همگرایو
منهق ای ی طور عمیه یر رخیارهای سیاس مه تاکیی م ورزنی رر حاه ک یرخ ریگوور از
آنها میارالن و ارتیاطان مستمر اجتماع  ،اقتواری و فرهنگ را مورر تاکیی قوورار م رهنووی.
رر یک نتیج گیری ک از نظریان همگرایو و هملوواری منهقو ای ،م توووان ییووان راشووت،
روهتهای م یراساس مناف م خور مسیر و گستره هملاری و همگرای و حوزه اختیاران
و والحیتهای نهارهای منهق ای را تعریف و تعیین م کننی .از این رو ،سرنوشووت هملوواری
و همگرای منهق ای وایست ی هزین – فایوویه اعضووای آن اسووت و هملوواری و همگرایو تووا
زمان ک تامینکننیه مناف م اعضا است تیاوم ،توسع و تعمی خواهی یافت .از این رو یووا
توج یو پیوسووتگ ج رافیووای  ،اهزامووان و نیازهووای ررون منهقو ای و سرنوشووت مشووتر
کشووورهای سوواح رریووای خووزر و چووارچو مفهوووم ایوون مقاهوو موو توووان از نظریوو
«نوکارکررگرای » 4ارنستهاس 5اقتیاس نمووور .یلو از رالی و کو از ایوون نظریو اسووتفاره
م شور این است ک «نوکارکررگرای » ی رنیال نوع هملاری است ک منهق را مینووا قوورار
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راره و هملاری را وایست ی فرآینیهای جهان شین نم نمایی( سیمیر ،افشاریان-75 :1399،
 . 77این نظری یا تاکیی یر مناف مشتر و سرایت حوزههای اقتواری ی حوزههای سیاس ،
رویلرری مناسب یرای تییین هملاریهای منهق ای رر رریای خزر است .طی این رهیافووت
نظری ،هملاری میان روهتهای ساح رریای خزر رر چارچو کنوانسیون وضعیت حقوووق
رریای خزر موجب تحلی مناسوویان و هملاریهووای پوونج جانیو رر زمینو های مخت ووف رر
رریای خزر خواهی شی زیرا نیاز ی هملاری و تعام  ،کشورهای ساح این رریا را ی یلییگر
ییشتر پیونی م رهی و یاعث تسری هملاری از یک یخش ی سایر یخشها م شور.
این مقاه رر قاهب نظری ریی های یین اهم  1ه قایو تییووین اسووت زیوورا ریی هووای
ییناهم ی مفهوم مجموع مقرران ،هنجارها و روی ها رر روایط یین اهم یا ایجار سازوکار
هملاری میان روهتها یاعث تقویت اعتمار و امنیت م شووونی .نقووش و اهمیووت «کنوانسوویون
وضعیت حقوق رریای خزر» رر زمین ایجار سازوکارهای هملاری میان روهتهای سوواح و
تقویت اعتمار و امنیت قای توج مو یاشووی .ایوون کنوانسوویون م توانووی ،مواضو کشووورهای
ساح را تنظی و چش انیاز هملاریهای آینیه را ترسی نمایی.
 .1پیشینه مذاکرات پنججانبه
هر چنی رر گذشت اسنار و توافقات میان ایران و اتحار جماهیر شوروی رر زمین رریای
خزر رر اسنار مخت ف وجور راشت وه یا این حال ،کشورهای سوواح رریووای خووزر رر رهو
 90میالری یا استنار ی رالی ی رنیال ایجووار نظووام حقوووق جییویی رر خوووور مسووای
رریای خزر یا حضور پنج کشور ساح یورنی :عیموجور سنیی ک ووورفا یو مسووای رریوای
خزر اختوار راشت یاشی؛ جوا گو نیورن اسنار قی یا توج یو گذشووت زمووان طوووالن از
انعقار آنها؛ ضرورن انعقار اسنار جییی یا توج ی نیاز روز کشورهای ساح ؛ هزوم مرزینیی و
تقسی ینیی مناط رریای خزر یراساس ت ییران یئوپ یتیک جییی( هاشم . 20:1399 ،
اوهین چاهش میوان کشووورهای سوواح رر مووذاکران یوورای توویوین سوونیی رر زمینو
وضعیت حقوق خزر یا یرگزاری اجالس مووییران کو حقوووق وزارن امورخارجو کشووورهای
ساح رریای خزر رر سالهای  1994و  1995یروز نمور و اهیت ایوون اجووالس نتوانسووت رر
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جهت ح و فو ریی حقوق رریای خزر نقش موثر ایفاء نمایی .رر نهایت یا رر نظر گوورفتن
ضرورن تیوین ریی حقوق جییی رریای خزر و یا توج ی ت ییران و فرآینوویهای یو وقوووع
پیوست رر حاشی رریای خزر ،وزرای امورخارج کشووورهای سوواح رر نوووامیر سوال 1996
ط اجالس رر ترکمنستان تومی گرفتنووی" ،گووروه کوواری ویووژه توویوین کنوانسوویون رییو
حقوق رریای خزر "1رر سهح معاونین وزرای امورخارجو کشووورهای سوواح و نماینوویگان
ویژه رر امور رریای خزر تشلی شور .این گروه یا تشلی نشست های مخت ف از سال 1996
ه ایووت  2018موویالری نقووش یسوویار مهوو و تعیووین کننوویهای رر توویوین کنوانسوویون
راشت) .(Pritchin,2019:4رر این رونی یایی از نقش و تاثیرگذاری نتایج اجالسهای سران و
وزرای امورخارج کشورهای ساح خزر رر پیشیرر و رستیای ی توافقان نووام یوورر .یووا ایون
وجور یا توج ی ت ییران یئوپ یتیک ی وقوع پیوست رر حوزه رریوای خووزر و نیازمنووییهای
هر یک از کشورهای ساح ی خوور کشورهای تازه استقاللیافت نسیت ی یهووره یوورراری
از منای هییروکریوری رریای خزر ،هر کشور ساح رر رونی تیوین اسنار مخت ف مریوط یو
این رریا اهیاف و مناف خووار خووور را رنیووال م کررنووی .رر همووین رایهو م توووان ،رفتووار
کشورهای ساح را ی رو رست رویلرر میتن یر اوهویت مناف امنیت و حاکمیت و رویلرر
میتن یر اوهویت مناف و یهرهیرراری اقتواری و تجاری از رریای خزر تقسی نمور .یر هموین
اساس ،یل از ع تهای طوالن شین مذاکران مریوط ی تیوین ریی حقوق رریوای خووزر را
م توان ناش از مناف و مواض کشورهای ساح رر اوهویت قراررارن یل از این رو رویلرر
و تعارض میان آنها رانست( هاشم  . 21:1399 ،عالوه یر این رر رونووی مووذاکران مریوووط یو
تیوین اسنار رریای خزر این سئوال مه مهرح شوویه یووور کو ارتیوواط کنوانسویون وضووعیت
حقوق رریای خزر ک مذاکران آن ارام راشت و هنوووز منعقووی نشوویه یووور یووا سووایر اسوونار
تخوو رر رست تیوین چگون خواهی یور؟ ی عیارن ریگر ،آیا کشورهای ساح ایتیا یایوی
کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر را نهای و منعقی کننی و سووپ یوورای توویوین سووایر
اسنار اقیام نماینی؟ سرانجام تومی کشورهای ساح خزر یر آن شی ک مذاکران مریوط یو
تیوین کنوانسیون وضعیت حقوق و سایر اسنار تخوو رریای خزر ی موازان یلووییگر و یووا
رر نظر راشت مالحظان وضعیت حقوق و همچنین نظارن گووروه کوواری و نماینوویگان ویوژه،
1

. Ad Hoc Working Group on drafting the Convention on the Legal Status of the Caspian
Sea

مقاله علمی – پژوهشی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و تاثیر آن بر همکاری 7/...

پیگیری و انجام شور .ینایراین این تومی  ،راهگشای ارام هملاریها ،مذاکران و انعقار اسنار
پنججانی متعیر تخوو رر زمین رریای خزر شی و عیم اطمینووان از آینوویه رییو حقوووق
رریای خزر مان از آن نشی ک کشورهای ساح رریاره سایر مسائ این رریووا ماننووی یوواال یووا
پائین آمین سهح آ و هواشناس  ،حفاظت از محیط زیست ،شیالن و حفاظت از منای زنیه
این رریا یا یلییگر هملاری نلننی.
گروه کاری ویژه تیوین ریی حقوق رریای خزر طو پنجوواه و پوونج نشسووت یو عووالوه
روازره اجالس رر سهح وزرای امورخارج و پنج اجالس رر سهح روسای جمهور ،متن پوویش
نوی "کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر» را نهای و آموواره نمووور .ایوون کنوانسوویون رر
نهایت رر پنجمین اجالس سران کشورهای سوواح رریووای خووزر رر شووهر آکتووائو قزاقسووتان
مورخ  21مررار  12 ( 1397آگوست  2018ی امضاء رسیی) .(Garibov,2019:4رر رایهو
یا امضای این کنوانسیون نلت حائز اهمیت این است ک کشورهای ساح ی رهیو تالقو منوواف
یئوپ یتیک آنها تومی گرفتنی رر رایه یا ریی حقوق رریای خزر رفتار هملاریجویان ای یووا هو
راشت یاشنی و اجازه نیهنی ،رریای خزر ی منهق ای یرای ایجووار تنشهووای جییووی یاشووی .رر ایوون
رایه م توان ی رو عام مه یئوپ یتیووک رر جهووت حوووول توافو میووان کشووورهای سوواح و
تسری رر امضای این کنوانسیون اشاره نمووور؛ اول ،اعمووال فشووارها و تحری هووای اتحاریو اروپووا و
آمریلا ع ی روسی و ایران یاعث همگرای ییشتر مواض این رو کشور رر خوور مسائ مخت ووف
از جم رریای خزر گرریی .روم ،نگران از افزایش حضور چین و آمریلا رر منهق رریای خزر ایوون
انگیزه را رر ایران و روسی تقویت کرر تا هملاری منهق ای را رر یرایر نفوووذ ایرقوویرنها رر رریووای
خزر تقویت کننی() . Orazgaliyv and Araral,2019:974اهیت غاهیا سیاسووتهای روسووی رر
قیال مسائ رریای خزر واکنش تاکتیل نسیت ی ایتلارها و اقیامان چین و آمریلا یا یازتای
از وضعیت گسترره تر روایهش یا این قیرن های یزرگ یوره است).)Bayramov,2020:25
یرخ معتقینی ،مذاکران مریوط ی کنوانسیون و امضای آن رر یهترین شرایط ایووران و زمووان
ک تحری ها ع ی ایران تقرییا یرراشت شیه یور و وضعیت افلار عموم نسیت یو ایووران هو
خو یور ،وورن گرفت .اما تحری های اتحاری اروپا و آمریلووا رر آن مقهو ع یو روسووی و
فشارها ع ی ایران ی تاثیر نیور .ی هر حال امضای ایوون کنوانسوویون یو معنو پایووان تمووام
مذاکران رریاره مسائ رریای خزر نیست؛ ی لو میاحووث و مسووائ ریگووری از جم و تعیووین
خهوط مییا ،تحییی حیور ،ماهلیت حوزه های نفت مورر اختالف و تعییو خهوووط هوهو رر
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یستر رریای خزر وجور رارنی ک یایی رر آینیه حو و فوو شووونی) .(Garibov,2019:4رر
همین رایه الزم ی ذکر است ،اجالسها و مذاکران مریوووط یو روش ترسووی خهوووط میوویا
میان پنج کشور ساح رریای خزر ی وورن نووویت رر یلو از کشووورهای سوواح یرگووزار
م گررر ک تاکنون س نویت آن یرگزار شیه است.
 .2تاثیرگذاری کنوانسیون بر همکاری در دریای خزر
قی از یررس اهمیت کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر و چگونگ تاثیرگذاری آن
یر هملاری میان کشورهای ساح  ،ایتیا الزم است یو وووورن خالوو یو مواضو گذشووت
کشورهای ساح رریاره ریی حقوق این رریا اشاره شور .فیراسیون روسی ایتیا یا توج یو
نگرش امنیت نسیت ی رریای خزر ،سیاست حفظ وض موجور تس ط حیاکاری ،اعمال ریی
مشاع و اعتیار قراررارهای  1921و  1940را رر رسووتورکار خووور قوورار رار و معتقووی یوور کو
معاهیان موجور یا توج ی شل گیری کشووورهای جییووی رر حاشووی رریووای خووزر نیازمنووی
یازنگری هستنی) .(Rmazanova,2012:13اما روسی ی تیریج سیاست و خطمش روگانو
ای را رر پیش گرفت (یهمن  66:1389،و رر راستا سیاسووت خووور رر سووال  1997ایتوویا یو
وورن ک حی  45مای رریای را ی عنوان منهق انحواری اقتواری و شیالت کشووورهای
ساح پیشنهار کرر و سووپ رر سووال  1998موضو خووور را ت ییوور راره و یووا قزاقسووتان و
جمهوری آذریایجان رر مورر تقسی کف رریا رر مناط شماه رریای خووزر و تحییووی حوویور
ی وورن روجانی و س جانی  1ی تفاه رسیی). (Saivetz,2000:53
جمهوری آذریایجان ایتیا یا هیف کسب مناف ییشتر از منای رریای خزر موضو تقسووی
کام رریا یر مینای خط میان  2ی یخشهای م و را یوا توجو یو میووزان خهوووط سوواح
کشورها مهرح کرره یور ) (Bayramov,2020:14و فعاهیتهای نفت و گازی خور را یراساس
تقسیمان زمان اتحار جماهیر شوروی توجی م کوورر و خووور را متعهووی یو تعهوویان قوورارراری
اتحار جماهیر شوروی رر مورر رریای خزر نم رانسووت و قراررارهووای  1921و  1940را قیووول

 .1تحییی حیور ی وورن روجانی و س جانی انجام م شور .رر تحییی حیور ی وورن س جانی  ،محو تالقو مرزهوا و
نقه ثالث مشخ م شونی .این سیاست روسی موجب افزایش اختالف نظر و اعتراض ایران شیه یور.
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نیاشت(محمیی 109:1390،و معتقی یور ،ت ییران جییی ی وجور آمیه رر منهق رریای خووزر
مست زم رویلرر و تعاریف جییی از ریی حقوق این رریا م یاشی).(Kepbanov,1998:1
از طرف  ،جمهوری قزاقستان ه معتقی یور ،معاهیان  1921و  1940اعتیووار خووور را از
رست راره و رریای خزر نیازمنی ریی حقوق جییووی یرمینووای کنوانسوویون سووازمان م و رر
مورر حقوق رریاها1سال  1982م یاشی) .(Bayramov,2020:14هیف قزاقستان از تعقیب
این سیاست و یرقراری ریی حقوق جییی رریای خزر یوور مینووای کنوانسوویون  ،1982تووالش
یرای رسترس ی آ های آزار از طری آ راههای راخ و روسووی یووور (یهمنو . 72:1389،
اهیت طی ینی  4ماره  10کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر ح رسترس آزار ی سووایر
رریاها و اقیانوس جهان ی کشورهای ساح راره شیه است.
آنچ ک از مواض اعالم رسم و ییانی های سیاس – حقوووق ترکمنسووتان یوور م آیووی
این است ک این کشور تا قی از سال  1997از ریی مشاع رر رریووای خووزر رفوواع م کوورر و رر
این زمین یا ایران و روسی نظر مشترک راشت .اما رر سال  1997از اییه قزاقسووتان مینو یوور
تقسی رریا پشتییان نمور( محمیی 110:1390،و خواستار اعمال ریی مشاع و ایجار حاشووی
امنیت مناسب یرای خور یور .ترکمنستان یر این اساس رر اکتیر  1993رر قاهب قانون مرزهووای
روهت  ،محیوره 12مای رر رریای خزر را ی عنوان منهق م خووور مهوورح و اعووالم نمووور تووا
زمان تعیین ریی حقوق جییی از اوول حاک یر تقسی این رریا میان جمهوریهووای شوووروی
کو رر سووال  1970یراسوواس یووک رسووتوراهعم وووارره از مسوولو تعیووین شوویه یووور ،تیعیووت
م کنی(رمیرچ هو. 187:1398 ،
ایران هماننی روسی یر اعمال ریی مشاع وکنیومینیوم ،2عیموجور هرگون مرزینوویی رر
رریا و اعتیووار قراررارهووای  1921و  1940تاکیووی راشووت) (Barbara,2005:5و متعاقیووا یووا
مشاهیه اقیامان یکجانی سایر کشورهای ساح  ،موض تقسووی مسوواوی ییسووت ررووویی
منای زیر یستر و مشاع آ را مهرح و ی همو کشووورهای سوواح اعووالم نمووور رر محوویوره
ییست ررویی مورر نظر خور ی ریگر کشورها اجازه نخواهی رار یو فعاهیتهووای اکتشوواف و
یهره یرراری نفت وگاز میاررن ورزنی .مرور مواض کشورهای ساح نشووان از پیچیوویگ های
ویژه حقوق و مالحظان غ یظ سیاس رارر .حساسیت همو کشووورهای سوواح یو هویوت
1
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تاریخ خور ،فوریت ررآمیهای نفت و گاز یرای توسع یلایک کشورها رر کنار مجموع ای از
عوام سیاس و حقوق سیب شیهانی هر پنج کشور ،ریی حقوق رریای خزر را ی نف خووور
تفسیر و تیییرکننووی( محموویی . 111:1390،ینووایراین اتخوواذ مواضو غیرهمسووو کشووورهای
ساح رریاره ریی حقوق این رریا تا قی از امضای «کنوانسوویون وضووعیت حقوووق رریووای
خزر» مان از شل گیری یک هملاری پنج جانی شیه یور؛ ی طوریکو اتخوواذ سیاسووتهای
یکجانی کشورها ساح ی طووور عموویه یاعووث اختالفووان سیاسو و یرخو مواقو تووا حووی
تهیییهای نظام ) (Garibov,2019:3رر رریای خزر پیش رفت یووور .یووییه اسووت ،ارامو
چنین وضعیت م توانست منهق رریای خزر را ی سمت تنش و ی ثیات ییشتر سوق رهی.
رر چنین فضای متزهزل و شلننیه سیاس و امنیتو  ،امضووای کنوانسوویون وضووعیت حقوووق
رریای خزر ی ماای قانون اساس رریای خزر یا تعیین چارچو ک هملاریها میووان کشووورهای
ساح و یا هیف توسع و تقویت هملاری میان طرفها و تسهی پیشوورفت و هملوواری رر رریووای
خزر ،فضای مایت و یسترهای الزم را یرای تقویت همگرای و هملاری میووان کشووورهای سوواح
فراه کرره است .رر اجووالس آکتووائو ،عووالوه یوور کنوانسوویون رییو حقوووق رریووای خووزر ،شووش
موافقتنام ریگر ی امضا رسیی ک هر کیام از آنها م تواننی ،زمین های مناسی یرای هملاریهووای
آینیه میان پنج کشور فراه کنی .سخنان روسووای جمهووور پوونج کشووور سوواح پو از امضووای
کنوانسیون مین یر اینل کنوانسیون یک سنی تاریخ است و سهح عاه اعتمار و هملاری میووان
پنج کشور ساح رریای خزر را نشان م رهی و این سنی حاک از تمای کشورهای ساح یوورای
هملاریهای نزریک است ،مویووی آن م یاشووی کو امضووای کنوانسوویون یو ماایو قووانون اساسو
منهق ای (Phoebe Greenwood,2018:1( 1و یک پیروزی ریپ ماتیک اقیام رو یو ج ووو و
مناسب یرای گسترش هملاری میان کشورهای ساح م یاشووی .موضوووعان ک یوویی کو رر
این کنوانسیون مینظر قرار گرفتو اسووت ،شووام رییو حقوووق آ هووا ،یسووتر و زیوور یسووتر،
یهرهیرراری از منای طییع رریای خزر و یسووتر آن ،رییو جووام موواهیگیری ،رریووانورری رر
رریای خزر ،ترانزیت از /ی رریاهای آزار ،حفاظت از محیط زیست و تنوع زیست رریای خووزر
و سووازوکار حو اختالفووان م یاشووی( . Müller Daniel and Ketevan Betanel, 2018
کشورهای ساح رر پرتو اجرای این کنوانسیون م تواننی ،رریای خزر را ی قهب ریگووری از
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هملاریهای منهق ای تییی نموووره ،یحرانهووای آتو را مووییریت و از منووای و فروووتهای
موجور رر رریای خزر ی نف م تهای خور استفاره کننی.
کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر چارچو ک و هملاریهووای نظووام و امنیتو رر
این رریا را تعیین نموره است .ماره  3کنوانسیون کشورهای سوواح را م ووزم م سووازر ،توسووع
توانای های نظام خور را رر حیکفاف معقول1و یا توج ی مناف هم طرفها و یوویون خیشو
ی امنیت یلییگر گسترش رهنی .یرخ عقییه رارنی ،روسی یرای حفووظ مناسوویان روسووتان یووا
کشورهای ساح و یا هیف ج ب اعتمار این کشورها هنگام تنظی متن نهووای کنوانسوویون رر
خوور هملاریهووای نظووام و امنیتو رر رریووای خووزر ،سیاسووت منعهفو را اتخوواذ نموووره
است) .(Pritchin,2019همچنین مقرران اهزام آور منیرج رر کنوانسیون مینو یوور ممنوعیووت
ورور و حضور نیروهای نظام کشورهای ثاهث رر رریای خزر یا هیف تضمین شفافیت و تقویووت
اعتمار میان کشورهای ساح و تحلی امنیووت و ثیووان رر رریووای خووزر م یاشووی و رر آینوویه
رریای خزر ی رریای یوورای هملوواری و نو رریووای یوورای رقایووت(Mammadov,2018:2) 2
تییی خواهی شی .این ماره و ینیهای مریوط ی رهی اینلو حضووور نیووروی نظووام ییگانو رر
رریای خزر را من م کنی ،نقه قون و یسیار مه این کنوانسیون محسو م شور و م توانووی
ی رریای خزر ی عنوان رریای و ح و روست کمک کنی( یهشت پور. 1:1397 ،
همچنین موضوع تقسی ینیی رریای خزر ی مناط مخت ف رریای (طیو مووار  5و 6
اهمیت و تاثیرگذاری این کنوانسیون یر گسترش هملاری میان کشورهای ساح را یوویش از
پیش نمایان م سازر .طی کنوانسیون ،رریای خزر ی مناط رریای شام آ هووای راخ و ،
آ های سرزمین  ،مناط ماهیگیری و پهن رریای مشتر تقسی ینیی شوویه اسووت و هوور
کشور رر خارج از ق مرو خشل رر آ های راخ و آ های سرزمین و یر یستر و زیر یسووتر
و فضووای هوای آنها حاکمیت خواهی راشت .نلت یسیار حائز اهمیت اینل این رریا یوور روی
کشت های غیرساح رریای خزر کامال یست است و یهره یرراری از آن ورفا رر اختیار پوونج
کشور ساح آن م یاشی .اهیت موضوعان مه خهوط میوویا و تحییووی حوویور هنوووز تعیووین
نشیهانی و رر آینیه نیازمنی مذاکران و تفاه پنج جانی رریاره خهوط مییا و روجانیو و سو
جانی ررخوور تحییی حیور یین کشورهای ساح م یاشنی .رر همین رایه از آنجووا کو
1

. Reasonable sufficiency
. Sea of Cooperation, Not Competition
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تمام کشورهای ساح رریای خزر خواستار استفاره از خهوط مییا مستقی هسووتنی ،اجوورای
مقرران او کنوانسیون عمال منوط ی انعقار «موافقتنام روش تعیین خهوط مییا مسووتقی
رر رریای خزر» 1است .زیرا تا زمان ک خهوط مییا کشورهای ساح مشخ نشور ،حیور
مناط رریای آنها نیز مشووخ نخواهووی یووور (ووویرف  . 297:1399،مووذاکران پوونج کشووور
ساح رر مورر روش تعیین خهوط مییا طی ماره یک کنوانسیون رر رستورکار قرار رارر.
نلت حووائز اهمیووت ریگوور ،طیو موواره  9کنوانسوویون هوور طوورف رر مجوواورن آ هووای
سرزمین  ،یک منهق ماهیگیری ی عرض  10مای رریای را تعیین م کنی و ح انحووواری
ماهیگیری رارر وه پهن رریای مشتر رر حیه رییو آزاری قوورار م گیوورر و کشووورهای
ساح یراساس این کنوانسیون و سازوکارهای یین اهم ک ووویی مجوواز منووای زنوویه آیو
مشتر را ی طور مشتر تعیین و آن را یر طی معیارهووای یو سووهمی های م و تقسووی
خواهنی کرر .تعیین منهق انحواری ماهیگیری تل یف کشورهای ساح را رر مورر منهقو
انحواری ویی مشخ م نمایی ضمن اینل رر جهت حفاظت از منای زنیه این رریووا یسوویار
مه و تاثیرگذار م یاشی .شایان ذکر است طی ینی  4ماره  12قراررار یازرگان و رریووانورری
سال  1940میان ایران و اتحار جماهیر شوروی طرفین فقط ماهیگیری را رر آ های ساح
خور تا حی ره مای رریای ی کشت های خور اختوار راره یورنووی .پو محوویوره منهقو
انحواری ماهیگیری طی تعریف کنوانسیون( ره مای پ از آ های سرزمین یووا مقوورران
قراررار  ( 1940حی ره مای رریای از ساح یا ه متفاون م یاشی.
الزم ی ذکر است کشورهای ساح رر قاهب «کمیسیون حفاظت و یهره یرراری یهین از
منای زنیه آی رریای خزر» 2رر مورر حفاظت از آیزیان ،وضعیت ذخائر آیزیان و سهمی ویی
آیزیان و ممنوعیت ویی ماهیووان خاویوواری تووومی گیووری م کننوی .توافو یعمو آموویه رر
کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر موجب م شور ک ویاران کشورهای ساح نسوویت
ی محیوره خور یرای ویی آگاه راشت یاشنی و وارر محیوره موواهیگیری کشووورهای ریگوور
نشونی .اهیت رر سنوان گذشت تیرانیازی ی سوی ویاران یا ورور آنهووا یو آ هووای سوواح

1

. Agreement on Methodology for Establishing Straight Baselines in the Caspian Sea
. Commission of Conservation and Rational use of the Aquatic Biological Resources of
Caspian Sea
2

مقاله علمی – پژوهشی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و تاثیر آن بر همکاری 13/...

کشورهای ه جوار مورر اختالف یوره است .طی کنوانسیون ،ریی تقسووی و مووییریت منووای
زنیه از ریی ناظر یر منای معین رر رریای خزر یا ه متفاون هستنی( ممتاز. 14:2018،
از ریگر ویژگ های مه تاثیرگذار یر هملاری میان کشورهای سوواح طیو موواره 10
کنوانسیون ،اجازه رسترس کشورهای ساح از رریای خزر ی سایر رریاها و اقیانوس جهان
م یاشی .این موضوع یرای کشورهای ساح محوور رر خشل  1یسیار حووائز اهمیووت اسووت؛
زیرا رسترس این کشورها ی رریاهای آزار و کشت ران از راه کانووال وهگووا –رن 2یو رریووای
سیاه و رریاهای آزار موجب خروج از تنگنای ترانزیتو و فعووال شووین مسوویرترانزیت رریووای
خزر -وهگا -رن -رریای سیاه 3رر آینیه خواهی شووی .آزاری رریووانورری رر خووارج از آ هووای
سرزمین و ح رسترس آزار از رریای خزر ی سایر رریاها و اقیانوس جهان و یوواهعل یو
منظور ارتقای تجارن یین اهم و توسع اقتواری موجب گسترش ییش از پیش هملاریها
میووان پوونج کشووور سوواح رریووای خووزر م شووور .رر همووین رایه و هملوواری یوورای ایجووار
زیرساختهای حم و نق چنی وجه  ،ترانزیت  ،گسترش وارران انریی و احوویاخ خهووط
ارتیاط و مخایرات از جم یرنام های آت کشووورهای سوواح م یاشووی .یو عنوووان ماووال،
روسی رر نوامیر سال  2017استراتژی توسع ینارر خور رر رریای خووزر( ینووارر آسووتراخان،4
اوهیا ،5مخاچ ق ع  6و احیاخ ینیر رر آ های عمی تا سال  ، 2025جارهها ،ری های راه آهن
یرای سفرهای تفریح تا سال  2030را توویب نمور .هوویف ایوون اسووتراتژی ایجووار کریوویور
حمو و نق و و هجسووتیل پایوویار ،توسووع گررشووگری و یازرگووان یووا ایووران ،هنیوسووتان و
کشورهای حاشی خ یج فارس م یاشی). Suleymanov,2019
از ریگر ویژگ های کنوانسیون ،عیور و تووررر کشووت های کشووورهای غیرسوواح رریووای
خزر رر این رریا ممنوع م یاشی و این رریا ی وورن انحواری رر اختیار کشورهای ساح قوورار
رارر .این مسئ اوال ،موجب حفظ ثیان و امنیووت رر خووزر م شووور و ثانیووا ،موجووب تسووهی و
تقویت هملاریها رر رریای خزر م گررر .پو از امضووای کنوانسوویون ،کشووورهای سوواح رر
زمین های ایمن رریانورری ،جستجو و نجان ،گررشگری و هملاریهووای اقتووواری و یازرگووان
1

. Land Locked States
. Volga- Don Canal
3
. Caspian Sea-Volga-Don- Black Sea
4
. Astrakhan
5
. Olya
6
. Makhachkala
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فعال شیهانی و مذاکران پنج جانی میان آنها ارامو رارر .رر همووین زمینو رر جهووت توسووع و
تقویت هملاری میان کشورهای ساح  ،اوهووین همووایش اقتووواری رریووای خووزر رر توواریخ 12
آگوست سال  2019رر منهق آوازه 1ترکمنستان یووا حضووور رو هووزار نفوور هیووان از یخشهووای
روهت و خووو پنج کشور ساح یرگزار گرریی .هیف از یرگزاری این همایش تییی رریووای
خزر ی یل از یزرگترین مسیرهای حم و نق و ترانزیت  ،تسهی تجارن ،سوورمای گووذاری و
هملاریهای یانل میان کشورهای ساح م یاشی .یا توج ی اهمیت ایوون موضوووع رر جهووت
گسترش هملاری میان کشورهای ساح  ،رومین همایش اقتواری رریای خزر رر سال 2021
رر روسی یرگزار م شور.
کنوانسیون همچنین رریاره نحوه عیور ناوگان جنگو  ،زیررریای هووا و ریگوور وسووای نق یو
زیرآی از آ های سرزمین رر رریای خزر ه سازوکار الزم را تعیووین کوورره اسووت .یوور خووالف
کنوانسیون حقوق رریاها  ،1982عیور ناوگان جنگ  ،زیررریای ها و ریگر وسای نق ی زیرآی از
آ های سرزمین رر رریای خزر مشمول ح عیور ی ضرر 2نم شور ،ی لو طیو ینووی  3موواره
11کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر عیور از آ های سوورزمین نیایووی مخو وو ح ،نظو
یاشی .عیور از آ های سرزمین یایی یو طووور پیوسووت و سووری 3
حسن یا امنیت روهت ساح
یاشی و کشت های تحت پرچ طرفها یایی هنگام عیووور از آ هووای سوورزمین  ،ک یو قوووانین و
مقرران روهت ساح را رعایت نموره و چنین عیوری یایی مهای یا کنوانسیون انجام شور.
رر خوور هملاریهای ع م رر رریای خزر ه طی ینی  1ماره  13کنوانسیون هوور
طرف رر اعمال والحیت خور از ح انحواری یرای وض قواعووی ،تجووویز و انجووام تحقیقووان
ع م رریائ مریوط ی منای زنیه آی رر منهقو موواهیگیری خووور و نیووز تحقیقووان ع مو
رریائ مریوط ی اکتشاف و استخراج منای یستر و زیر یستر رر یخش خور یرخوووررار خواهووی
یور .طی کنوانسیون ،کشت های تحت پرچ کشورهای ساح ح رارنووی تحقیقووان ع مو
رریای را رر ماورای حیور خارج آ های سوورزمین انجووام رهنووی .الزم یو توضوویح اسووت،
کشورهای ساح رریاره پیش نوی موافقتنام هملاری رر زمین تحقیقان ع م رر رریای
خزر ی وورن پنج جانی یا ه مذاکره م کننی.

1

. Avaza
. Innocent Passage
3
. Continuous and Expeditions
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یل ریگر از موضوعان مه تاثیرگذار یر هملاری میان کشورهای ساح  ،تعیین نحوه
تعیی یاف ها 1و خهوط هوه زیر رریائ رر یستر رریووای خووزر ( طیو موواره  14کنوانسوویون
م یاشی .این موضوع رر گذشت ی رهی حساسیتهای سیاس  ،اقتواری و زیسووت محیهو
همواره مورر یحث و اختالف کشورهای ساح یوره است .طیو کنوانسوویون ،احوویاخ و تعییو
یاف ها و خهوطهوه ررکف رریای خزر ی شرط رعایت مقرران و استانیاررهای زیسووت محیهو
و اهزامان منوویرج رر موافقتنامو های یووین اهم و کو طرفهووا عضووو آن هسووتنی و همچنووین
کنوانسیون چارچوی حفاظت از محیط زیست رریای خزر و پروتل هووای مریوطو  2آن و یووا رر
نظر گرفتن مالحظان محیط زیست ریگر کشورهای سوواح خووزر قایو انجووام اسووت و حتو
م توانی ،توهیی ثرون و توسع اقتواری کشورهای ساح را تسهی نمایووی .طیو پروتل هووای
موجور ،چنانچ هر کشور ساح قوی اجرای طرحهای کالن رر رریووای خووزر را راشووت یاشووی،
قیال یایی گزارش مهاهعان ارزیای اثران زیست محیه فراموورزی اجوورای آن طوورح را یو سووایر
کشورهای سوواح جهووت ارزیووای و اعووالم نظوور ارسووال نماینووی .تعیووین چنووین سوازوکاری رر
کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر حقوق و تلاهیف کشورهای ساح را تعیین نموره و یوور
هملاری میان آنها تاثیر م گذارر .یل از عناور او رر زمین اجرای طرحهووای اقتووواری رر
رریای خزر اینل ایمن هر طرح یایی تضمین شور .روسی ی همراه ایران این توانمنیی را رارنی
تا گفتگوی سازنیهای را میان پنج کشور ساح رریاره اجرای تعهیان کنوانسوویون و نظووارن یوور
اجرای طرحهای یزرگ اقتواری رر رریای خزر ی وجور آورنی). Suleymanov,2019
ضمنا رر ماره  15کنوانسیون ی موضوع حمایت و حفاظت از تنوع زیسووت رریووای خووزر،
احیا و مییریت منای زنیه و ج وگیری و کاهش و کنترل آهورگ از هر منی مورر تاکیی قوورار
گرفت و کشورهای ساح م زم ی رعایت آنها هستنی .این موارر مه ه قهعا یر حفاظووت از
منای زیست رریا و هملاری میان کشورهای ساح تاثیر مایت م گذارر و موجووب تحلووی
1

. Cables
 .2کنوانسیون چارچوی حفاظت محیط زیست رریای رریای خزر ( کنوانسیون تهران ررسال  1382رر تهران امضاء شی و
رر 21مررار  1385الزم االجراء شیه است .جهت کسب اطالعان ییشتر رر این زمین ی پروتل ارزیای اثران فرامرزی رر

رریای خزر) (EIAمراجع شور .الزم ی توضیح است ک رر چارچو کنوانسیون مذکور پروتل آمارگ  ،واکنش
و هملاری منهق ای رر میارزه یا سوانح آهورگ نفت  ،پروتل حفاظت از رریای خزر رر یرایر آهورگ ناش از
منای و فعاهیتهای مستقر رر خشل و پروتل حفاظت از تنوع زیست رر رریای خزر ی امضاء رسییه انی.
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هملاریها خواهی شی .کشورهای ساح رر زمین حمایت و حفاظت از تنوع زیسووت رریووای
خزر پروتل را یا ه امضاء کررنی ک مراح توویب را رر مجاه این کشورها م گذرانی.
کشورهای ساح طی کنوانسیون رر خوور تعام و هملاری میان نیروهای مرزیووان
مهای ماره  17کنوانسیون ،میارزه یا تروریس  ،جرای سازمان یافت  ،میارزه یووا موووار مخوویر و
موار روانگرران ،پیشگیری و مقای یا قاچوواق مهوواجران از طریو رریووا یووا یلووییگر هملوواری
خواهنی کرر .یرخ اسنار مریوط رر این زمین ها میان کشورهای ساح امضاء شیه و یرخ
رر رست مذاکره قرار رارنی .حوول ایوون تفاهمووان یوور گسووترش هملوواری میووان کشووورهای
ساح و تحلی ثیان و امنیت رر رریای خزر تاثیران مایووت خواهنوی گذاشووت .نلتو حووائز
اهمیت اینل طی ماره  ،19کنوانسیون ی منظور یررس رونی هملاریهووا رر رریووای خووزر و
اجرای موثر کنوانسیون ،رایزن های پنج جانی موونظ تحووت سرپرسووت وزارن امووور خارجو
کشورهای ساح رریای خزر تاسی گررییه و اجالسهووای آن تحووت مووییریت نماینوویگان
ویژه رر قاهب «گروه کاری مقامان عاه رتیو مسووائ رریووای خووزر »1رر یلو از کشووورهای
ساح یرگزار م شور .تاکنون اوهین و رومین اجووالس گووروه کوواری یوار شوویه رر سووالهای
 1397و 1398رر جمهوری آذریایجان ( یاکو و قزاقستان ( نورس هان و سومین اجووالس رر
تاریخ 20و 21یهمن ماه  1399رر فیراسیون روسی ( مسلو یرگزار شیه است.
 .3دیدگاه منتقدان
پ از امضای کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر ،یرخ انییشمنیان و محققین رر
کشورهای ساح نسیت ی امضای این کنوانسیون واکنشهای متفاون نشان رارهانووی .عموویه
این واکنشها از سوی یرخ از محققین ایران معهوف ی از رست رفتن سووه ایووران از ایوون
پهن آی یراساس قراررارهای  1921و 1940یووور کو موویع یورنووی ،ایووران از سووه پنجوواه
ررویی خور چش پوش کرره است .ویژگ مشووتر ایوون گونو اظهارنظرهووا ،فقوویان ارائو
مستنیان حقوق یور .این رر حاه یوره است کو رر سووایر کشووورهای سوواح رر خوووور
امضای این کنوانسیون واکنشهای منف وجور نیاشت است.
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یل از ایرارهای مهرح شیه رر مورر عیم تعیین تل یووف قهعو خووط میووی و تحییووی
حیور رر کنوانسیون یوره است و اساسا چ ضرورت وجور راشت کو کنوانسوویون یو امضوواء
یرسی؟ ایرار ریگر آنل رر این کنوانسیون والحیت ریوان ییناهم اله یرای رسییگ یو
اختالفان مورر پذیرش قرار نگرفت و هیچ مرج ییناهم و ریگوری نیووز رر ایوون زمینو یو
رسمیت شناخت نشیه است.
رر پاسخ ی انتقارهای مهرح شیه رریاره کنوانسیون موارر زیر قای توجو م یاشووی؛
اوال؛ یخشهای از رو موافقتنام  1921و  1940ی رریووای خووزر مریوووط اسووت و تووا قیو از
امضای کنوانسیون ،هیچگاه یک سنی مستق و جام رر مورر رریای خزر تا زمووان فروپاشو
اتحار جماهیر شوروی وجور نیاشت است .ثانیا؛ قریب ی یکوووی سووال از  1921و هشووتار و
یک سال از  1940م گذرر و رر این قراررارها هیچ مه ی رر مورر موضوعان یهرهیرراری از
منای انریی ،حفاظت از محیط زیست رریا و سایر موضوووعان منوویرج رر کنوانسوویون ،وجووور
نیارر .ثاهاا؛ رر این قراررارها از مناط رریائ ایران و اتحار جماهیر شوووروی ،تقسووی کووف و
تحییی حیور یستر و زیریستر رریای خزر مهاهی وجور نیارر.
محمووی جوووار ظریووف ،وزیوور امورخارجو وقووت رر واکوونش یو انتقارهووا رریوواره امضووای
کنوانسیون اظهار راشت " ،کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر ن تنها تمامیت ارضو مووا
را حفظ م کنی ی ل یاعث م شور روایط روستان و ومیمان ما یووا همسووایگان شووماه مووا
حفظ شور و گسترش پییا کنی .این کنوانسیون مناف ایران از جم مناف ارضو را تضوومین
م کنی .رر این کنوانسیون هیچ اقیام ک ی ضرر تمامیت ارض ما یاشووی وجووور نوویارر و رر
مورر تعیین یستر و زیر یستر رر این کنوانسوویون توووافق وووورن نگرفتو اسووت.گروههائ رر
ایران رر مقهع میع یورنی ک رریای خزر رریای مشاع است و یوور ایوون اسوواس یحووث 50
رروی سه ایران و  50رروی سه شوروی را مهرح م کررنی .این توووور رر حوواه مهوورح
یور ک هیچ مینائ رر قراررارهای  1921و 1940نیارر .کنوانسیون هیچ تاثیری یوور ایوون کو
رو قراررار مذکور را ه و کنی ،نیارر و رر ارتیاط یا سه ایران از رریووای خووزر نو موضوووع 50
رروی و ن  11رروی ،هیچ کیام مینا نیارر"(خیرگزاری رانشووجویان ایووران24،مووررار. 1397
آنچ ک رریاره سه ایران از رریای خزر وحیت م شور ،مریوط ی یسووتر و زیوور یسووتر رریووا
است ک هنوز یرای کشورهای ساح مشخ نشیه و مملن است این مذاکران سالها طول
یلشی .طی کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر پ از تعیووین خهوووط میوویا یو غیوور از
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محیور حاکمیت آ های راخ و آ های سرزمین  ،هر طرف طی موواره  9کنوانسوویون رر
مجاورن آ های سرزمین  ،یک منهق ماهیگیری ی عرض  10مای تعیین خواهووی کوورر و
رر این منهق از حقوق حاکم  1و ح انحواری یرراشت منای زنوویه آیو یرخوووررار اسووت.
یقی محیوره رریای خزر ی وورن پهن رریای مشتر یوواق م مانووی و یووییه اسووت کو
ایران ماننی سایر کشورهای ساح ح رارر از مناف ایوون پهنو مشووتر رر زمینو ووویی و
کشت ران یهرهمنی شور .همچنین طی ماره  21کنوانسیون اختالف و مناقشووان راجو یو
تفسیر و اجرای کنوانسیون یایی توسط طرف ها از طری رایزن هووا و مووذاکران حو و فوو
شور و والحیت اجیاری یرای ریوان یین اهم رارگستری رر ایوون کنوانسوویون ریوویه نشوویه
است .یل از رالی او این تومی سران کشورهای ساح م توانی این یاشی ک از زمووان
شروع مذاکران ط چنی سال گذشووت  ،کشووورهای سوواح همووواره تاکیووی م کررنووی ،همو
مسائ این رریا ورفا یا اتفاق آراء و از طری گفتگو و مذاکره میان پنج کشور ساح رریووای
خزر ح و فو م شونی؛ هذا این مسئ مه ررکنوانسیون ه می نظر قرار گرفت است.
نتیجه گیری
منهق رریای خزر ک رر یرگیرنیه پنج کشور ساح اسووت از هحوواظ سیاسو  ،امنیتو ،
راهیرری و مالحظان یئوپ تیک از اهمیت ویژه ای یرخوررار اسووت .فروپاشو اتحووار جموواهیر
شوروی و تاسی کشورهای جییی رر حاشی رریای خزر ،ناگزیر وضعیت حقوق این رریا ک
شل گرفت یور ،تحت توواثیر قوورار رار و یاعووث
ی واسه قراررارهای قی (ی وورن ناق
اختالف رر خوور ریی حقوق این رریا شیه است.کشورهای جییی حاشی رریای خووزر رر
ایتیا یا استنار ی عیم وجور سنیی ک ورفا ی مسای رریای خووزر اختوووار راشووت یاشووی؛
جوایگو نیورن اسنار قی یا توج ی گذشت زمان طوالن از انعقار آنها؛ ضرورن انعقار اسوونار
جییی یا توج ی نیاز روز کشورهای ساح ؛ هزوم مرزینیی و تقسوی ینوویی منوواط رریوای
خزر یراساس ت ییران یئوپ یتیک ی رنیال ایجار نظام حقوق جییی رریای خزر یا حضور پنج
کشور ساح یورنی .این کشورها یا توج ی اوهویتهای مورر نظر ( اوهویوت منوواف امنیتو و
حاکمیت یا اوهویت یهرهیرراری اقتواری و تجاری از رریای خزر  ،مواض و مناف خووور را رر
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این رریا رنیال نمورنی .رر همین راستا ،حساسیت کشورهای ساح ی هویت توواریخ خووور،
فوریت نیاز ی ررآمیهای نفت و گاز یرای توسووع رر کنووار مجموعو ای از عوامو سیاسو و
حقوق سیب شیهانی ،هر یک از کشورهای ساح  ،ریی حقوق رریای خزر را ی نفو خووور
تفسیر و تیییر کننی .مواض غیرهمسو این کشورها رریاره ریی حقوق ایوون رریووا تووا قیو از
امضای «کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر» مان از شل گیری هملوواری رر زمینو های
اقتواری ،سیاس و امنیت رر رریای خزر شیه یور و یرخ مواق حت تا حی تهییی نظووام
ع ی یلییگر رر رریای خزر پیش م رفت .یییه است ک ارام چنین وضعیت م توانسووت،
منهق رریای خزر را ی سمت ی ثیات و تنش ییشتر سوق رهی.
رر چنین فضای متزهزل سیاس و امنیت  ،کشووورهای سوواح یووا توجو یو پیوسووتگ
ج رافیای  ،اهزامان و نیازهای ررون منهقو ای و سرنوشووت مشووتر آنهووا رر رریووای خووزر و
همچنین ی رهی تالق مناف یئوپ یتیک آنها تومی گرفتنی رر رایه یا ریی حقوق رریای
خزر رفتار هملاریجویان ای یا ه راشت یاشنی و نیایی اجازه رهنی رریای خزر یو منهقو ای
یرای ایجار تنشهای جییی یاشی .یا توج ی پرسش محوری و فرضووی ایوون مقاهو مو توووان
تائیی نمور «کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر» ی ماای قانون اساس این رریا یا تعیین
چارچو ک هملاری میان کشورهای ساح  ،فضای اعتمار و مایتو را یوورای همگرایو و
هملاری میان کشورهای ساح فراه نموره و یا توج ی فروت های ایجار شیه رر نتیجو
امضای این کنوانسیون ،کشورهای سوواح مو تواننووی رریووای خووزر را یو قهووب ریگووری از
هملاریهای منهق ای تییی نموووره ،مشوولالن و یحرانهووای آتو را مووییریت و از منووای و
فروتهای موجور رر رریای خزر ی نف م تهای خور استفاره کننی .تواف از جم و رریوواره
ممنوعیت حضور نیروهای نظام کشورهای ثاهث رر رریای خزر ،استفاره از رریای خزر یوورای
مقاوی و ح آمیز ،تییی آن ی منهق و ح ،حسن همجواری و هملاری و ح ک یو مسووائ
این رریا از طرق مساهمتآمیز و رر اختیار قرار نیارن ق مرو خور توسط هر یک از طرفها یو
سایر روهت ها یرای ارتلا تجاوز و انجام سایر اقیامان نظام ع ی هر طرف ،مهای ینوویهای
 6 ،2و 7موواره  3کنوانسوویون و سووایر موضوووعان منوویرج ررآن رسووتاورری مه و م یاشووی و
م توانی موجب تحلی و ح ،ثیان و هملاری میان کشورهای ساح رریای خزر شووور .ایوون
کنوانسیون همچنین ضمن رف خی از ایهام ها و اختالف نظرها رریاره ریی حقوق رریووای
خزر ،یا ایجار تعارل و توازن رر مناف و نگران های کشورهای سوواح  ،فروووتهای جییووی و
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خوی را یرای هملاری رر ایعار مخت ف میان کشورهای سوواح فووراه نموووره و یو عنوووان
اهگوی موف رر سایر زمین ها نیز کمک خواهی کرر .امیی است یا تواف هر چ زورتوور رریوواره
روش تعیین خهوط مییا میان کشورهای ساح  ،کنوانسیون وضعیت حقوق رریای خزر ه
سری تر اجرای شور و شاهی گسترش ییش از پیش هملاری میان کشورهای ساح رریووای
خزر رر آینیه یاشی .
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