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چکیده
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ،منطقه دریای خزر را از یک موقعیت جغرافیائی محتض و آرام
خارج نمود و فرصت ها و چالش های زیادی را به لحاظ ژئوپلیتیک برای ایران و روسیه بوجود آورد.
این تحول بنیادین باعث تغییر در مرزهای سیاسی پیرامون دریای خزر گردید و بر رژیم حقوقی این دریا
هم تاثیرگذاشت .سیاست ها و رویکردهای ایران و روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر هم دچار
تحول و تغییر اساسی گردید .همزمان با بروز اختالف ن ر و دیدگاه کشورهای ساحلی دربتاره رژیتم
حقوقی و نحوه بهره برداری از منابع دریای خزر ،زمینه مناسب برای حضور و مداخله قدرتهای فرامنطقه
ای و بزرگ در دریای خزر فراهم شده بود .در چنین شرایطی ،همسوئی سیاست های ایران و روستیه
برای مدیریت تحوالت رژیم حقوقی دریای خزر و جلوگیری از تبدیل دریای خزر به منطقه جدید تنش
و همچنین نزدیک نمودن دیدگاه ها و مواضع سایر کشورهای ساحلی بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است.
پرسش اصلی و محوری مقاله حاضر این است که سیاستهای ایران و روسیه در قبال رژیم حقتوقی
دریای خزر چه تاثیری بر گسترش همکاریهای پنج جانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر داشتته
است؟ در مقاله حاضر این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که سیاستهای ایران و روستیه در قبتال
رژیم حقوقی دریای خزر  -فارغ از ذهنیتهای منفی تاریخی گذشته بین دو کشور– به دالیلی همچون
پیوستگی جغرافیائی ،الزامات منطقه ای ،سرنوشت مشترک و آسیب پذیری دریای خزر ناشی از حضور
قدرت های بزرگ و نگرانی از بروز بی ثباتی و ناامنی در دریای خزر  ،بیشتر هم گرا بوده و به تقویت
همکاری ها و انعقاد اسناد مختلف همکاری پنج جانبه میان کشورهای ساحلی منجر شده است .مقالته
حاضتر از نوع تحلیلی  -توصیفی و روش مورد استفاده استتنتاجی است و داده ها با استفاده از منتابع
اینترنتی و کتابخانتهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
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مقدمه
قرن نوزدهم میالدی سرآغاز فصل نوین در تاریخ سیاسی دریای خطزر مطی باشطد .در نتیجطه
شکست ایران در جنگ های اول و دوم با روسیه و به موجب عهدنامه های گلسطتان  1112و
ترکمنچای  1111میالدی منحصرا کشتی های جنگی روسیه اجازه داشتند در دریطای خطزر
تردد نمایند و وضعیت حقوقی دریای خزر تا پایان حکومت تزارها مطابق با شرایط مندرج در
عهدنامه ترکمنچای بود .با انقالب اکتبر  1919در روسیه ،شرایط در دریای خزر به نفع ایران
تغییر پیدا کرد .ساس در عهدنامه مودت  1911گرچه انحصار کشطتیرانی نظطامی روسطیه در
دریای خزر لغو و آزادی کشتیرانی طرفین به رسمیت شناخته شد و معاهده ترکمنچطای هطم
فسخ گردید؛ اما در عمل ایران نتوانست از این تساوی حقوقی بهطرهمنطد گطردد .قراردادهطای
 1911و 1901که در فاصله سقوط اماراطوری تزار تا فروپاشی اتحاد جماهیر شطوروی سطابق
امااء شده بود ،دریای خزر قسمتی از این اسناد را شطامل شطده و سطند مسطتقل و مجزائطی
درباره رژیم حقوقی دریای خزر وجود نداشته است.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ،ژئوپلیتیک منطقطه دریطای خطزر از وضطعیت
جغرافیائی محض به یک منطقه مهم ژئوپلیتیک تبدیل و زمینطه مناسطب هطم بطرای نفطوذ و
حاور قدرت بزرگ به خصوص آمریکطا در دریطای خطزر فطراهم شطده بطود .در ایطن شطرایط،
همسوئی مواضع و دیدگاههای ایران و روسیه بطرای مطدیریت شطرایط جدیطد ژئوپلیتیطک در
دریای خزر از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده است .البتطه در نخسطتین سطال هطای پطس از
فروپاشی شوروی سابق به دلیل اولویت باالی روابط بطا غطرب نطزد مقامطات کطرملین ،روسطیه
جایگاه مناسبی برای ایران و منطقه دریای خزر قائل نبود ،اما پس از به قدرت رسیدن پوتین
از سال  1111میالدی ،اولویت سیاست خارجی روسیه توجه ویژه به دریای خطزر و گسطترش
تعامل با ایران بوده است .این سیاست روسیه تحت رهبری پوتین تطاکنون نیطز تطداوم یافتطه
است .سیاست ایران نیز طی سی سال گذشته در قبال رژیم حقطوقی دریطای خطزر تاکیطد بطر
حفظ ثبات ،امنیت ،تحکیم همکاری های پنج جانبه در دریای خزر و عطدم حاطور نیروهطای
بیگانه در دریای خزر بوده است .اتخاذ چنین سیاست و مواضعی از سوی ایطران بطا مواضطع و
سیاست های روسیه در قبال مسائل دریای هماوشانی داشته اسطت .اماطای اسطناد مختلطف
همکاری پنج جانبه راجع به مسائل دریای خطزر بطه خصطوص اماطای کنوانسطیون وضطعیت
حقوقی دریای خزر در تطاریخ  11مطرداد  11 ( 1299اوت )1111بطه عنطوان قطانون اساسطی
دریای خزر و تعیین کننده چارچوب کلی همکاری ها در دریای خزر نقطه عطفی در تقویطت
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همکاری های پنج جانبه در قبال مسائل این دریا می باشد .ضمنا ،کشورهای جدیطد سطاحلی
دریای خزر هم طی سال های گذشته ضمن تالش برای حفظ توازن در روابط خود بطا غطرب،
نگرانی های ایران و روسیه در دریای خزر را مورد توجه قرار داده و تالش کرده اند بطا اتخطاذ
سیاست خارجی چند وجهی ،در روابط خود با روسیه ،ایطران ،آمریکطا و اتحادیطه اروپطا نطوعی
توازن و تعادل ایجاد کنند.
چارچوب نظری
1

نظریه های همکاری و همگرائی منطقهای به دو دسته تقسیم میشوند .گروهی از نظریههای
همکاری و همگرائی ،منطقه را فرآیندی تصور میکنند کطه ویژگطیهطای موجطود کشطورهای
عاو و نظام بیندولتی را که جزئی از آن هستند ،باز تولید میکند .بعای دیگر از نظریطههطا،
همکاری را فرآیندی میپندارند که سرشت ماهیت بازیگران ملطی ،دارای حاکمیطت و روابطط
آنها با یکدیگر را دگرگون میسازد .بطه لحطاظ معرفطت شناسطی نیطز در جمطعآوری اسطناد و
مدارک برای پایش و ارزیابی این روندها بعای از نظریههای همگرایی و همکطاری منطقطهای
به طور عمده بر رخدادهای سیاسی مهم تاکید میورزنطد در حطالی کطه برخطی دیگطر از آنهطا
مبادالت و ارتباطات مستمر اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگطی را مطورد تاکیطد قطرار مطیدهنطد.
شاخصه ها و پیش زمینه های همگرائی و همکاری در جهان متنطوع و متفطاوت هسطتند؛ امطا
همه آنها از عوامل و شرایط تقریبا مشابهی برخوردارند که از جمله :جغرافیطا ،انطدازه اقتصطاد،
تهدیدها و نگرانی های مشترک ،اشتراک های فرهنگی ،اراده سیاسی رهبران و ظرفیت هطای
موجود می توان اشاره نمود .اگر در پرتو دیالماسی ،نیروهای همگرا غالب شوند و منطقطه بطه
سوی همگرائی حرکت کند ،نطوعی ادراک منفعطت جمعطی میطان بطازیگران پدیطد مطی آیطدو
بازیگران به خرد جمعی می رسند که دستیابی به اهطداف و منطافع آنهطا در پرتطو همکطاری و
ثبات امکان پذیر است .بنابراین منطقه به سوی کمال و ثبات و همگرائی و همکطاری حرکطت
می کند و زمینه را برای نظام مند کردن همکاری های منطقه ای فراهم می کند .این مسائل
در تصمیم سازی های سیاسی در جهطت همکطاری منطقطه ای در دریطای خطزر بسطیار حطائز
اهمیت است.
در یک ارزیابی کلی از نظریات همکاری ،میتوان بیان داشت ،دولطتهطای ملطی براسطاس
منافع ملی خود گستره همکاری و حوزه اختیطارات و صطالحیتهطای نهادهطای منطقطهای را
. Regional Integration and Cooperation Theory
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تعریف و تعیین میکنند .از این رو ،سرنوشت همکاری های منطقطهای وابسطته بطه هزینطه –
فایده اعاای آن است و همکاری تا زمانی که تامینکننطده منطافع ملطی اعاطا اسطت تطداوم،
توسعه و تعمیق خواهد یافت .بر این اساس ،ضرورت توجه به ارتباططات مسطتمر اقتصطادی و
سیاسی ،نیازمندی متقابل سیاسی  -امنیتی کشورهای یک منطقه خود منجر بطه مسطوولیت
پذیری آنها در حفظ ثبات سیاسی و شکلگیری همکاری نزدیک در یطک منطقطه مطی شطود.
همچنین پیوسطتگی جغرافیطایی ،تهدیطدهای مشطترک پیرامطونی ،الزامطات و نیازهطای درون
منطقه ای و سرنوشت مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر ایجاب مطی کنطد کطه همکطاری
میان کشورهای ساحلی دریای خزر گسترش یابد .مطی تطوان بطا بهطره گیطری از چطارچوب نظطری و
مفهومی نظریه «نوکارکردگرایی» 1ارنستهاس 1و آثطار اندیشطمندانی همچطون «جطوزف نطای» 2در
تحلیل موضوع مقاله بهره برد .اغلب نظریه پردازان و واضعان نظریه فوق برای رفع انتقاد هطا از نظریطه
همگرائی و همکاری مبنی بر اینکه صرفا برای اروپا تدوین شده ،یک نظریه عام همگرائطی و همکطاری
را ارائه کرده اند .زیرا معتقدند شرکت بازیگران خارجی در فرآیند جذب و همگرائطی  ،سطازمان هطای
بین المللی و بازیگران غیر دولتی ،نقش تسریع کننده و تسهیل کننده در رونطد همکطاری منطقطه ای
ایفا می کنند« .باری بوزان »0نیز با نگاه امنیتی معتقد است ،وجود الگطوی دوسطتی و دشطمنی میطان
دولت ها و وجود وابستگی متقابل میان کشورهای عاو از ویژگی های تشکیل دهنده یطک مجموعطه
امنیتی منطقه ای است .بنابراین می تطوان بیطان داشطت نظریطه«نوکطارکردگرائی» بطه دنبطال نطوعی
همکاری است که منطقه را مبنا قرار داده و همکاری را وابسته به فرآیندهای جهانیشدن نمطینمایطد
و با تاکید بر منافع مشترک و سرایت حوزههای همکطاری هطای اقتصطادی بطه حطوزههطای سیاسطی،
چارچوب نظری و مفهومی مناسب برای تبیین همکاریهای پنج جانبه در دریطای خطزر مطی باشطد.
زیرا نیاز به همکاری برای رشد اقتصادی و حفظ صلح و ثبات و امنیطت در دریطای خطزر ،کشطورهای
ساحلی این دریا را به یکدیگر بیشتر پیوند میدهد.
 -1روسیه و خزر در دوره یلتسین
در سال های اولیه پس از فروپاشطی اتحطاد جمطاهیر شطوروی سطابق در دهطه  1991در دوره
ریاست جمهوری یلتسین رهیافت روسیه در مناطق آسیای مرکزی ،قفقاز و دریطای خطزر تطا
حد زیادی منبع از سیاست های گذشته در دوران اتحاد شوروی سابق بود و توجه جدی به
1

. Neofunctionalism
. Ernest B. Haas
3
. Joseph Nye
4
. Barry Buzan
2

ایران و روسیه در دریای خزر :رژیم حقوقی و همکاریها 113 

این مناطق نمی شد .در این زمان سیاست خارجی روسیه در دستان افطرادی همچطون آنطدره
کوزیرف 1بود که به پیروی از سیاست آتالنتیک گرائی یا غرب گرایی مشهور بودند .این افطراد
به کشورهای جدید مستقل مشترک المنطافع بطه عنطوان اولویطت در سیاسطت خطارجی نگطاه
نمیکردند .ولی از میانه دهه  1991تغییر در سیاسطت خطارجی روسطیه آغطاز شطد و اوراسطیا
گرایان به تدریج پست های مهمی را در کرملین اشغال کردند .طرفداران ایطن دیطدگاه بطرای
کشورهای جدید مشترک المنافع توجه و حقوق ویژه ای قائل بودند و حتی امید داشتند کطه
وحدت مجددی بین کشورهای مزبور با روسیه برقرار شود .حتی روسیه در این مقطع تطالش
می کرد تا دریای خزر به عنوان دریاچه داخلی ارزیابی شود و در ابتدا از طر تقسیم دریا بطر
مبنای مرزهای جمهوری های شوروی به مناطق ملی مخالفت کطرد .یکطی از دالیطل مخالفطت
روسیه با این طر آن بود که با تقسیم دریای خزر به مناطق ملی ،حاطور و سطیطره روسطیه
در تمام دریای خزر از بین میرفت و سهم روسیه از منابع بستر و زیر بستر ناچیز مطی شطد و
در عین حال این نگرانی هم در مقامطات روسطیه وجطود داشطت کطه اگطر روسطیه نظطر سطایر
کشورهای جدید حوزه دریای خزر را لحاظ نکند ،نهایتا پای قدرت هطای مخطالف روسطیه بطه
دریای خزر باز می شود و امنیت و منافع روسیه را به خطر می اندازند .این مخالفت روسیه با
تقسیم دریطای خطزر بطه منطاطق ملطی تطا سطال  1991ادامطه پیطدا کطرد (امیطر احمطدیان و
گودرزی .)111-119 :1219،این موضع روسیه در اواسط دهه  91و اوائل دهه  1111بطیش
ا ز اینکه مبتنی بر مالحظات حقوقی باشد ،مبتنی بطر مالحظطات ژئوپلیتیطک و امنیتطی بطوده
است) .(Saivetz,2000:2در چنین شرایطی روسیه مشاهده کرد که قادر به جلوگیری از روند
تقسیم دریا به مناطق ملی نخواهد بود ،در  11نوامبر  1991ابتطدا پیشطنهاد نمطود کطه یطک
منطقه انحصاری اقتصادی به طول  01مایل دریائی برای هطر کشطور در نظطر گرفتطه شطود و
منابع موجود در ورای آن با ایجاد یک شرکت مشترک بهره برداری شود .کشطورهای سطاحلی
دریای خزر بخصوص جمهوری آذربایجان با این پیشنهاد روسطیه موافقطت نکردنطد .در سطال
 1999با افزایش تدریجی نفوذ غرب در دریای خطزر ،یلتسطین رئطیس جمهطور وقطت روسطیه
نسبت به اقدامات آمریکا به منظور تحت نفوذ قراردادن کشورهای حوزه خزر و تهدیطد منطافع
روسیه هشدار داد .بدنبال این هشدار ،یوگنی پریماکف 1وزیر امور خارجه وقت ،برنامه روسطیه
برای ایجاد توازن قوا در جهان و تبدیل روسیه به یطک قطدرت بطزرگ را اعطالم کطرد و بطرای
رسیدن به این هدف الزم بود روسیه کنترل دوباره خود را بر جمهوری تطازه اسطتقالل یافتطه
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شوروی سابق و به خصوص حاشیه دریای خزر برقرار سازد .در همین دوره ،تقویت همکطاری
با کشورهای مخالف سیاست های آمریکا برای جلوگیری از نفوذ غطرب در منطقطه ،تشطویق و
تحت فشار قراردادن کشورهای ساحلی دریای خزر برای گسترش بیشطتر روابطط بطا مسطکو و
جلوگیری از انتقال منابع انرژی خطارج از کنتطرل روسطیه ،بطه عنطوان اولویطت هطای اصطلی و
محوری سیاست خارجی فدراسیون روسیه مطر گردیدند.
همزمان با پیگیری سه هدف مذکور ،به تدریج تغییراتی در موضع روسیه در اواخطر دهطه
 1991بوجود آمد و نهایتا در ابتدای سال  1991بحران مالی در روسیه و کشف منطابع نفتطی
در نزدیک سواحل روسیه دریای خزر موجب شد که روسیه موضع خطود را تغییطر دهطد و در
یک چرخش موضع یک جانبه در ژوئیه  1991به همراه قزاقستان موافقتنامه ای را به اماطاء
رساند تا اختالفات خود با این کشور در دریای خزر حل کند .طبطق ایطن موافقتنامطه منطاطق
کف بخش شمالی دریای خزر را به بخش روسطی و قزاقطی تقسطیم کردنطد .سطاس بطه علطت
اختالف روسیه و قزاقستان در خصوص تعیین مرزهای دریائی و عدم تصویب قرارداد منعقطده
در سال  1991در مجلس دومای روسیه ،در سال  1111میالدی نیز بیانیه مشترکی از سوی
روسای جمهور دو کشور امااء شد و در این بیانیه روسیه از موضع قبلی خطود عقطب نشطینی
کرده و به جای تقسیم بستر و مشاع سطح دریا به حاکمیت بر منابع اشطاره نمطوده اسطت .در
ادامه این توافق ها در سال  1111روسیه موافقتنامه مشابهی با جمهوری آذربایجان به اماطاء
رساند .بعد از آن در سال  1112میالدی موافقتنامه سه جانبه ای بطین روسطیه ،قزاقسطتان و
جمهوری آذربایجان منعقد گردید که براساس آن  19درصطد بسطتر دریطا بطه قزاقسطتان19 ،
درصد به روسیه و  11درصد به جمهوری آذربایجان در نظر گرفته شد و اعالم گردیطد سططح
دریا برای استفاده مشترک همچنان باز خواهد بود) .)tafazzoli:2021:4در این هنگام روسیه
در برابر ایران سیاست دوگانهای را در قبال رژیم حقوقی دریای خزر در پیش گرفطت و ایطران
را تنها گذاشته بود .البته ترکمنستان در این زمینه موضع مشخصی نداشت و تقریبطا بطا آنهطا
همراه بود .روسیه در عین حال که سیاست خود مبنی بر تقسیم بستر دریای خزر را به پیش
می برد ،مخالفت صریح خود را با دیدگاه ایران و ترکمنسطتان هطم ابطراز نمطیکطرد و پطس از
اماای موافقتنامه های مذکور حتی تالش می کرد که دیدگاه خود را بر ایران و ترکمنسطتان
تحمیل نماید (امیر احمدیان و گودرزی .)112:1219 ،روسیه بطدنبال آن بطوده اسطت کطه در
اولویت اول مشکالت با همسایگان خود را حل و فصل کند و ساس همین ایده تقسیم بسطتر
و زیر بستر را به کشورهای جنوب دریای خزر هم تسری دهد ولطی در ایطن راه موفطق نشطد.
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الزم به ذکر است در این رابطه از سال  1211بیش از  11دور مذاکره دوجانبه بین ایطران بطا
جمهوری آذربایجان و بیش از  11دور مذاکره دوجانبطه بطا ترکمنسطتان در خصطوص تحدیطد
حدود بستر و زیر بستر به منظور بهره مندی از منافع اقتصادی برگزار شطده و ایطن مطذاکرات
به دلیل اختالف نظرهای موجطود متوقطف شطده اسطت .در حطال حاضطر مططابق کنوانسطیون
وضعیت حقوقی دریای خزر به منظور تحدید حدود بسطتر و زیطر بسطتر ،کشطورهای مقابطل و
مجاور بایستی از طریق مذاکره به توافق برسند که هنوز مذاکرات مربوطه آغاز نشده است.
بدین ترتیب اولویت نگاه به غرب در دوران یلتسین در ابتدا سطبب شطده بطود روسطیه در
سیاسطت خطارجی خطود نسبت بطه مسائل دریای خزر توجه آن چنان نداشته باشطد و نسطبتا
سیاست انفعالی ،کم تحرک و بدون توجه به اولویت این منطقطه را دنبال می کطرد .در اواخطر
دوران یلتسین اگرچه سیاست روسیه در دریای خزر کمی با تحرک همراه شده بطود ولطی در
پایان زمامداری یلتسین ،موقعیت روسیه در منطقه به شدت تاعیف و نگرش اکثر همسایهها
نسبت به روسیه منفی شده بود و این کشورها علت و منبع بی ثباتی در منطقه را روسیه می
دانستند .این امر نه تنها به جهت مناقشه در چچن بلکطه بطه خطاطر عطدم تمایطل روسطیه در
کمک به حل و فصل اختالفات منطقه هم بود .در برخی موارد حتی روسیه به این امر مطتهم
گردید که از این اختالفات به عنوان ابزاری جهت نمایش قدرت و توانمندی خطود در منطقطه
بهره می جوید( نجفی اسفاد.)209:1292،
 -2روسیه و خزر در دوره پوتین
از ابتدای روی کار آمدن والدیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهطور روسطیه در مطارس  1111و
در آوریل همان سال در جلسه شورای امنیت این کشور ،موضوع دریای خزر به عنوان یکی از
دو موضوع جدی در دستور کار این شورا قرار گرفت و سیاست خطارجی روسطیه نسطبت بططه
مسائل دریطای خزر دچار تغییرات بنیادین شد و با تعیین نماینده ویژه در امطور دریطای خطزر
تحرک ویژه ای در این بخش از سیاست خارجی این کشور بوجود آمد .ابتکطار پطوتین رئطیس
جمهور روسیه با ایجاد تحول در سیاست ژئوپلیتیک روسیه به یطک برنامطه عمطل گرایانطه در
رویکرد آن کشور نسبت به دریای خزر همراه بود و این مسطوله تائیطد شطد کطه تطالش هطای
زمامداری قبلی به تحت فشار قراردادن ژئوپلیتیک همسایگان دریطای خطزر بطه کطاهش نفطوذ
روسیه در منطقه دریای خزر منجر گردیده است .همچنین سیاسطت قبلطی روسطیه در دوران
یلتسین توان رقابتی شرکت های روسی در دریای خزر را از بین برده بود .لذا سیاست کسطب
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منافع نفتی راهبردی روسیه در دریای خزر در این دوره پذیرفته شطد و شطرکت هطای نفتطی
روسیه مشتاقانه از این تغییر سیاست اسطتقبال کردنطد( نجفطی اسطفاد .)219:1292 ،در ایطن
مقطع ،مسکو پس از شروع اکتشاف منابع انرژی در این دریا و هجوم شطرکتهطای غربطی دو
اقدام موازی از خود نشان داد ،اول تاکید بر قراردادهای  1911و  1901بین ایران و شطوروی
سابق که تامین کننده حاور فیزیکی و بدون محدودیت شطناورهای نظطامی و غیطر نظطامی
روسیه در این دریا بود و دوم کوشش بی وقفه و همراه با موفقیت جهت حاطور شطرکتهطا و
کنسرسیوم های نفتی و گازی خود جهت بهره برداری از منافع دریای خزر بود(موسسه بطین
المللی مطالعات دریای خطزر .)11:1219،در نتیجطه اسطتراتژی سیاسطت خطارجی روسطیه در
جوالی سال  1111یک شرکت مشترک متشکل از لوک اویل ،1گاز پطروم 1و یوکطوس 2بطرای
توسعه میادین نفت و گاز دریای خزر شکل گرفت) .(Saivets,2000:2همزمان در ژوئن سطال
 1111با اعالم سیاست خارجی نوین روسیه به رهبری پوتین ،حل و فصل وضطعیت حقطوقی
دریای خزر نیز در کانون توجه سیاست خارجی روسطیه قطرار گرفطت .از دیطد روسطیه شطفاف
سازی و روشنگری درباره وضعیت حقوقی دریای خزر ،کشورهای حاشطیه آن را قطادر خواهطد
ساخت تا هر یک از طرف ها مزایای همکاری در استفاده از منابع منطقطه و بطا رعایطت اصطل
انصاف و با مد نظر قراردادن منافع مشروع طرف دیگطر بهطره منطد شطوند .در واقطع از آوریطل
 1111به بعد تاکنون تالش های دیالماتیک روسیه عمدتا بر آن متمرکطز گردیطده تطا رژیطم
حقوقی دریای خزر زودتر روشن شود .در این مقطع تاریخی ،راهبرد روسیه برای حل و فصل
مسوله رژیم حقوقی دریای خزر با دو محور اساسی در دستور کار قرار گرفت:
الف -موضع روسیه در خصوص وضعیت حقوقی دریتای ختزر :بایطد بطه وضطو بیطان و
پیشنهادات جدید برای حل اختالفات مرزی بین دولت های ساحلی ارائطه گطردد .بطا اجطرای
دیالماسی فعال توسط نماینده وقت رئطیس جمهطور روسطیه در امطور دریطای خطزر اقطدامات
دوجانبه با هر یک از دولت های آن به منظور مصالحه در مناطق متنازع فیه صطورت گرفطت.
به منظور حصول اتفاق آراء میان پنج کشور با رویکردی گام به گام و از طریق توافق دوجانبه
و به تدریج اقدام گردید .این روند همچنان از سوی نماینده رئطیس جمهطور روسطیه در امطور
دریای خزر دنبال می شود.
1
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ب -تغییر نگرش در موضع روسیه در ارتباط با وضعیت حقوقی دریتای ختزر :در اوائطل
دهه 1991روسیه به منابع نفتی منطقه به عنوان یک هدف نمطی نگریسطت بلکطه بطه عنطوان
ابزاری در دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک می نگریست که همه منطقه را تحت سیطره و نفطوذ
روسیه قرار دهد .به همین دلیل روسیه در تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر از اصطل مشطاع
بودن حمایت می کرد که طبق آن تمام دولت های ساحلی باید از کل منابع دریای خزر و به
طور مشترک بهره مند گردند و اصل مصر در معاهدات  1911و  1901در استفاده مشترک
باید به استفاده از منابع تسری داده شود .سایر کشورها به خصطوص جمهطوری آذربایجطان بطا
این ایده روسیه به شدت مخالف بودند .برخی تحلیل گران عقیطده دارنطد کطه روسطیه چنطین
موضعی را اتخاذ کرد تا در روند اخذ تصمیم توسط هر پنج کشور ساحلی دریای خطزر تطاخیر
شود و به لحاظ وجود خالء قانونی مانعی برای سرمایه گذاری شرکتهای نفتی خارجی ایجاد
گردد؛ هر چند تحقق چنین رابطه ای مد نظر بوده لکن در عمل نتیجه مخالف را به بار آورد(
نجفی اسفاد .)211:1292،به هر حال هدف اصلی سیاست روسیه در دوران پطوتین از ابتطدای
سال  1111میالدی تا سال  1111میالدی در قبال رژیطم حقطوقی دریطای خطزر؛ اوال تطالش
برای حل و فصل مشکالت و اختالفات بطا کشطورهای همسطایه خطود قزاقسطتان و جمهطوری
آذربایجان و تثبیت مواضع روسیه در خصوص نحوه تقسیم بنطدی منطاطق دریطائی و تحدیطد
حدود بستر و زیر بستر مناطق شمالی کطف دریطای خطزر بطه منظطور بهطره منطدی از منطافع
اقتصادی دریا و ثانیا حفظ و تقویت ثبات و امنیت در دریای خزر ،جلوگیری از تبطدیل شطدن
دریای خزر به منطقه جدید تنش و ممنوعیت حاور نیروهای نظامی بیگانه در دریطای خطزر
بوده است .همچنین روسطیه بطه منظور احیای هر چه بیشتر نفوذ خود در دریطای خطزر سطه
سیاست عمده دیگر حداکثر کردن نقش شرکت های نفتطی روس در دریطای خطزر ،کنتطرل بطر
ترانزیت انرژی این منطقه و جلوگیری از بهره برداری یطک جانبطه در ایطن دریا را دنبطال کطرده
است .استراتژی روسیه در منطقه دریای خزر گسترش همه جانبطه همکطاری هطای اقتصطادی و
امنیتی و همسو نمودن کشورهای حاشیه دریای خزر با خود بطوده اسطت .بطه همطین دلیطل در
اواخر دهه  91میالدی با شروع تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه و اجرای طر هطای نفطت و گطاز
در دریای خزر روسیه در موضع خود تجدید نظر کرد) (Pritchin,2019:3و سیاسطت دوگانطهای
را در دریای خزر اتخاذ نمود و ضمن حمایت از موضع مشاع ،تقسیم بستر دریای خطزر براسطاس
خط میانی اصال شده کطه به صورت برابر از نقاط مقابل کشیده میشود را مطر نمود.
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می توان اذعان نمود پوتین با اتخاذ سیاست هطای واقطع گرایانطه و تعریطف جدیطد از
منافع سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و نظامی روسیه ،جایگاه این کشطور را در نظطام بطین الملطل
بازتعریف و احیا نمود .روسیه در سال های اخیر به مفهوم امنیت و توسعه آسیایی و نگطاه بطه
شرق در قالب منطقه گرایی و توجه بیشتر بطه ملطت هطای پیرامطون خطود اهمیطت بیشطتری
میدهد( برزگر ،روزنامه شرق 11 ،آبان  .)1011هدف اصلی راهبرد جدیطد روسطیه پرهیطز از
رقابت و تخصیص منابع و امکانات کشور در امر توسعه و بازسطازی اقتصطاد داخلطی و گطرفتن
سهم مناسب و مطلوب در اقتصاد بین الملل و مشارکت روسطیه در حطل و فصطل موضطوعات
بین المللی بوده است .طبق این راهبرد روس ها به این نتیجطه رسطیده انطد کطه مقطدورات و
امکانات رویاروئی دائمی و مستمر در همه عرصه ها و مناطق با آمریکا را ندارند و به جای آن
بهتر است که امکانات و انرژی خود را صرف اولویت های مهم خود کننطد .بنطابراین روس هطا
ضمن مشارکت در برنامه ها و پروژه های اقتصادی دریای خزر ،به جای رویاروئی با قزاقستان
و جمهوری آذربایجان و سوق دادن آنها به همکاری بیشطتر بطا آمریکطا تطرجیح داده انطد کطه
مرزهای دریائی خود را با این دو کشور در دریای خزر در چارچوب موافقتنامه های دوجانبطه
و سه جانبه مشخص کنند .پطوتین در جلسطه شطورای امنیطت ایطن کشطور در آوریطل 1111
خواستار افزایش فعالیت های روسیه در دریای خزر شد و تاکید کرد کطه دریطای خطزر نبایطد
منطقه دیگری برای رویاروئی با دیگران باشد( امیر احمدیان و گطودرزی  .)111:1219 ،ایطن
سیاست و تاکید تاکید پویتن بر تحکیم موقعیت روسیه در دریای خزر نقطه عططف تحطول و
تحرک جدی این کشور در قبال رژیم حقوقی دریطای خطزر بطوده و چنطین نگرشطی تطا سطال
 1111هم تداوم دارد .پوتین همچنین تاکید کطرد کطه توجطه سطایر کشطورها ماننطد ترکیطه،
آمریکا ،انگلستان به دریای خزر یک مسوله اتفاقی نیست بلکه نشان می دهد کطه روسطیه در
دریای خزر فعال نیست( .(Saivetz,2000:1-3روسیه معتقد است دریای خزر به دلیل وجطود
منافع ژئوپلیتیک ،منافع سیاسی  ،منافع اقتصادی و منافع زیست محیطی نیازمند توجه ویژه
می باشد و باید حفظ شود و در صورت عدم توجه بطه آن مطی توانطد بطر ثبطات منطقطه ای و
جهانی تاثیر منفی بگذارد( .(Timothy,1999:1با توجه به این مالحظات و نگرانی ها ،روسطیه
تالش نمود نقش خود را به عنوان یک بازیگر فعطال و توانمنطد در منطقه دریطای خطزر ارتقطا
بخشد .روسیه تحت رهبری پوتین در سال  1111ایطده قطدرت بطزرگ هنجارمنطد را دنبططال
کطرد و به دنبال احیای عظمت و اقتدار شوروی سابق بود )کوالیی و نوری .( 1:121،
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آقای پوتین در پیامی به پارلمان روسیه در سال  1111و نیز در مصطاحبه ای بطا یکطی از
خبرگزاری های روسیه  ،فروپاشی شوروی را بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیست دانسطته
بود .در این دوره دیدگاه پوتین درباره تالش بطرای ایجطاد جهطان چند قطبطی و جلطوگیری از
گرایش تک قطبی که از سوی آمریکا رهبری میشطد بطه روشنی در سند استراتژی سیاسطت
خارجی روسیه در سال  1111بیان شده است .روسیه در این زمان متوجه ضرورت مشطارکت
همطه کشورهای ساحلی دریای خطزر شد و سعی کرد رویکرد تعاملی اتخاذ و رابططه خوبی را
با کشورهای ساحلی به خصوص با ایران برقرار کند .این سیاسطت راهبطردی روسطیه در دوره
پوتین در قبال رژیم حقوقی دریای خزر به همین شکل تا سال  1111میالدی تطداوم داشطته
و تقویت شده است .در همین رابطه  ،استفان والت ،1اندیشمند حوزه روابط بین الملل گفتطه
است روسیه و ایران به آرامی مشارکت راهبردی خود را از سطال  1111توسطعه داده انطد کطه
بخشی از آن در پاسخ به نفوذ در حال گسترش آمریکا در منطقطه دریطای خطزر بطوده اسطت.
"والت" همچنی ن تاکید می کند که روسیه و ایران تالش مشترک را برای محدود کردن نفوذ
آمریکا و متحدانش آغاز کرده اند .همکاری های ایران و روسیه پاسخ راهبردی به تالش هطای
آمریکا برای توسعه نفوذ خود در منطقه خزر از راه همکاری با ترکیطه ،گرجسطتان ،جمهطوری
آذربایجان و ازبکستان است( .حسینی و شیراوند .)129:1291 ،دریطای خطزر بطه دلیطل قطرار
گرفتن در مسیرکریدورهای شمال -جنوب و شرق به غرب و وجود ذخائر انرژی سرشار مطورد
توجه سرمایه گذاران و کشورهای قدرتمند است؛ زیرا بنطا بطر ارزیطابی هطای موجطود پطس از
مناطق خلیج فطارس و سطیبری ،دارای بطزرگتطرین منطابع نفطت و گطاز شطناخته شطده دنیطا
میباشد(بهمنی )1:1219،ضمن اینکه این دریای خزر یکی از نقاط استراتژیک و آسیب پطذیر
ایران و روسیه میباشد و به همین دلیل بسیار مورد توجه سایر قدرتها میباشد.
 -3سیاست خزری ایران
منطقه دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سطح تماس و تعادل قطدرت
های جهانی قرار داشت و آرامش بر آن حکم فرما بود ولی پطس از تحطول در سطاختار قطدرت
های جهانی از توازن ژئوپلیتیک خارج شد( .صمدزاده ،حطافظ نیطا و احمطدپور .)91:1299،در
نتیجه فروپاشی شوروی سابق ،ژئوپلیتیک منطقه دریای خزر دچار تغییرات اساسطی و زمینطه
برای نفوذ و حاور قدرت و شرکت هطای بطزرگ نفتطی در دریطای خطزر فطراهم شطد و بطرای
. Stephen Walt
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استخراج نفت و گاز این دریا سرمایه گذاری های کالنی نمودند(رحمانی فاطلی.)01 :1210،
به دلیطل آشطفتگی و مشطخص نبطودن وضطعیت حقطوقی دریطای خطزر ،دو کشطور جمهطوری
آذربایجان و جمهوری قزاقستان اقدام به انعقاد قراردادهایی با چند کنسرسطیوم نفتطی نمطوده
اند .اقدامات کشورهای مذکور موجب اعتراض ایران و روسیه شد .جمهوری اسالمی ایطران در
اعتراض به اقدامات این دو کشور اعالم نمود دریای خزر یک پهنه آبی منحصر به فرد اسطت و
منابع آن برای دولت های ساحلی جنبه حیاتی دارد و همه دولت هطا در اسطتفاده از منطابع و
حفظ محیط زیست دریا مسطوولیت مشطترک دارنطد .همچنطین رژیطم حقطوقی دریطای خطزر
براساس قراردادهطای 1911و  1901و نامطه هطای متبادلطه ،دریطای خطزر « دریطای ایطران و
شوروی» میباشد .دو کشور از حق انحصاری ماهیگیری در کمربند  11مطایلی سطاحلی خطود
برخوردار هستند و ماهیگیری در سایر نقاط دریا هم برای اتباع دو طرف متعاهد ،مجطاز مطی
باشد(ممتاز و میرزائی ینگجه .)12:1211،ایران معتقد بوده است مسوله رژیم حقوقی دریطای
خزر باید به اتفاق آراء کشورهای ساحلی این دریا حل و فصل شود و هرگونطه اقطدامی بطدون
توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر مردود مطی باشطد (بیژنطی .)120:1211،ایطران در کنطار
روسیه معتقد بوده است دریای خزر مشمول کنوانسیون حقوق دریاها  1911نمیباشد و باید
رژیم حقوقی خاصی بر این دریا وضع گردد .این دیطدگاه ایطران مطورد قبطول روسطیه و بقیطه
کشورهای ساحلی به جز جمهوری قزاقستان بود( ممتاز و میرزائی ینگجه.)11:1211،
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و از بین رفتن نظام دوقطبطی فرصطت هطا و چطالش
های زیادی را در منطقه وسیع دریای خطزر بطرای جمهطوری اسطالمی ایطران در زمینطههطای
سیاسی  ،اقتصادی و امنیتی بوجود آورد .این تحول بنیادی مرزهای سیاسی در نزدیکی ایران
را تغییر داده و با توجه به افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشطور و ططر
نظرات مختلف در خصوص رژیم حقوقی دریای خطزر  ،ایطران هطم در سیاسطت هطا و مواضطع
اعالمی خود همواره بر معتبر بودن معاهده  1911و قرارداد 1901تا حصول توافق جدیطد در
خصوص رژیم حقوقی این دریا ،رژیم مشاع به عنوان بهترین گزینه رژیم حقوقی آتطی دریطای
خزر  ،پرهیز از اقدامات یکجانبه بویژه فعالیت در مناطق نفتی مورد اختالف ،تقسطیم بسطتر و
زیر بستر و سهم بیست درصدی ،اصل اتفاق آراء در کلیه تصمیمات دریطای خطزر ،ممنوعیطت
حاور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی و حفاظت از محیط زیست و منابع زنده دریای
خزر تاکید داشته است .البته قابل ذکر اسطت کطه هطدف ممنوعیطت حاطور و ورود نیروهطای
نظامی غیر ساحلی در دریای خزر  ،ممنوعیطت ورود نیروهطای نظطامی کشطورهای غربطی بطه
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دریای خزر میباشد) .(Weitz,2021:1این مسوله مهم در ماده  2کنوانسیون وضعیت حقوقی دریطای
خزر درج شد و همچنین در بیانیه مشترک ششمین اجالس سران کشورهای سطاحلی دریطای خطزر
که در تاریخ  1تیرماه  1011در ترکمنستان برگزار گردید ،مجددا مورد تائید قرار گرفته است.
جمهوری اسالمی ایران در اوائل سال های بعد از اسطتقالل کشطورهای جدیطد در حاشطیه
دریای خزر اعالم کرد که تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر باید به اسطتناد قراردادهطای 1911
و 1901باشد .براین اساس اولویت اول ایران مشاع دریا است و اگر چهار کشور دیگر مشطاع را
قبول ندارند ایران تقسیم کامل را می پذیرد مشروط بر آن که اصطل انصطاف رعایطت گطردد و
سهم ایران از کل دریای خزر  11درصد خواهد بطود( موسطوی .)1:1211،جمهطوری اسطالمی
ایران به دلیل مخالفت هائی که بطا رژیطم مشطاع مخصوصطا از سطوی جمهطوری آذربایجطان و
جمهوری قزاقستان صورت گرفته بود و نیز به دنبال اقدام های یک جانبطه روسطیه در انعقطاد
قراردادهططای دوجانبططه و سططه جانبططه بططا دو کشططور یططاد شططده طططی سططالهططای 1299،1211
شمسی(سال های  1111و 1111میالدی) که حاکی از پذیرش اصطل تقسطیم بسطتر توسطط
دولت روسیه بود ،ایران به ناچار سیاست خود را تغییر داده و خواهان تقسطیم دریطا بطه ططور
مساوی  11درصد ( تقسیم  11درصد بستر و زیر بستر و مشاع سطح آب) بطین پطنج کشطور
ساحلی گردید( امیراحمدیان و گودرزی .)19:1219،این پیشنهاد ایطران هطم مطورد اسطتقبال
سایر کشورهای ساحلی قرار نگرفت و نهایتا ایران مجبطور شطد بطه صطورت رسطمی بطه سطایر
کشورهای ساحلی اعالم کند تطا تعیطین رژیطم حقطوقی جدیطد دریطای خطزر از محطدوده 11
درصدی خود حراست و حفاظت خواهد کرد و به هیو کشور ساحلی اجطازه اکتشطاف و بهطره
برداری در این محدوده را نخواهد داد.
از دیگر اهداف و سیاست های ایران در دریای خزر ممنوعیت حاور نیروهای خطارجی در
خزر و حفظ ثبات و امنیت و غیر نظطامی مانطدن ایطن دریطا بطوده اسطت .ایطران و روسطیه در
خصوص ضرورت عدم حاور واشنگتن و ناتو و سایر قدرت های خطارجی در دریطای خطزر بطا
یکدیگر مواضع مشترک و همسو دارند و نسبت به هرگونه حاور آنها در دریای خطزر بطدبین
هستند( .)Timothy,1999:2البته ممنوعیت حاور نیروهای نظامی بیگانه در دریای خطزر در
عهدنامه مطودت  1911میطان ایطران و شطوروی سطابق وجطود دارد و در مطاده  2کنوانسطیون
وضعیت حقوقی دریای خزر مجددا تاکید شده است .جمهطوری اسطالمی ایطران در مطذاکرات
مربوط به مسائل دریای خزر با کشورهای ساحلی این دریطا بطر دو موضطوع اصطلی و محطوری
همواره تاکید داشته است .نخست تاکید بر « دریای صلح و ثبات و همکاری» و دیگری ،بهره
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برداری مشاع یا تقسیم دریا به بخش های مساوی ( تقسطیم عادالنطه) .قراردادهطای دوجانبطه
تقسیم بستر دریای خزر شرایط موضع ایران را دشوارتر نمود .بططوری کطه ویکتطور کطالیوژنی
نماینده ویژه وقت روسیه در امور دریای خزر صراحتا سیاست ایران را « غیطر عملطی» اعطالم
کرد(موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر.)12:1219،
 -4بررسی ابعاد و اسناد همکاری های پنج جانبه در دریای خزر
با توجه به ابعاد بح و چارچوب نظری مقاله مبنی بر این کطه «نوکطارکردگرائی» بطه دنبطال
نوعی همکاری است که منطقه را مبنا قطرار مطیدهطد و همکطاری را وابسطته بطه فرآینطدهای
جهانیشدن نمینماید( سیمبر ،افشاریان ،)99-91 :1299،اسناد مختلف همکاری پنج جانبطه
میان کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه های مختلف این دریا منعقد گردیده اند که بطه
آنها به شر ذیل اشاره می گردد .بدیهی است که ایجاد و تحکیم مبطانی حقطوقی الزم بطرای
همکاری پنج جانبه در دریای خزر بستر مناسب را برای توسعه و گسترش مناسطبات منطقطه
ای در دریای خزر فراهم می سازد .در همین خصوص بایستی به نقش بی بدیل و بطا اهمیطت
سیاست های ایران و روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر و همسوئی و همگرائی مواضطع
دو کشور در این زمینه برای مدیریت تحوالت دریای خزر بطا هطدف تحکطیم صطلح و ثبطات و
امنیت و گسترش همکاری پنج جانبه در دریای خزر اشاره نمود.
الف -همکاری در حوزه حمل و نقتل و کشتتیرانی در دریتای ختزر :براسطاس توافقطات
روسای جمهور کشورهای سطاحلی در چهطارمین اجطالس سطران دریطای خطزر در آسطتراخان
روسیه در سال  1110و پیشنهاد ترکمنستان ،مذاکرات مربوطه به تطدوین موافقتنامطه ای در
زمینه همکاری های حمل و نقلی در دریای خزر آغطاز شطد .ایطن سطند پطس از چنطدین دور
مذاکره با میزبانی ترکمنستان ،با عنوان موافقتنامطه بطین دولتهطای سطاحلی دریطای خطزر در
زمینه حمل و نقل ،نهایی و در پنجمین اجالس سران خزر در سال  1299به اماای مقامطات
ذیصال رسید .این موافقتنامه در مراجع داخلی همه کشطورهای سطاحلی بطه تصطویب نهطائی
رسیده است و الزم االجراء می باشد .کشورهای سطاحلی دریطای خطزر مططابق مقطررات ایطن
موافقتنامه ،در زمینه موارد ذیل با یکدیگر همکاری خواهند نمود:توسعه بیشتر خدمات حمل
و نقل دریایی ،جادهای ،ریلی ،هوایی و چندوجهی؛ تدابیری برای تسهیل توسعه نقل و انتقال
بار میان دولتهای ساحلی دریای خزر؛ توسعه نقل و انتقال مسافر و تامین ایمنطی و امنیطت
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مسافر و کاال؛ همکاری راجع به آموزش و ارتقای مهارتهای متخصصان حرفهای حمل و نقطل؛
مساعدت در ایجاد مراکز حمل و نقل و پشتیبانی در مسیرهای کلیدی نقل و انتقال مسطافر و
بار؛ توسعه داالن های بین المللی حمل و نقل؛ توسعه ،نوسازی و یکاارچه سطازی زیرسطاخت
حمل و نقل در منطقه؛ ساده سازی تشریفات صدور روادید،اداری ،گمرکی و سطایر رونطدهای
کنترلی؛ کاهش تاثیرات منفی حمل و نقل بر محیط زیسطت .همچنطین وزرای حمطل و نقطل
کشورهای ساحلی دریای خطزر ،تطاکنون چهطار اجطالس بطه ترتیطب در بطاکو (آوریطل،)1119
آسططتراخان(آگوسططت ،)1110تهران(دسططامبر )1111و ترکمنباشططی (آگوسططت  1119برگططزار
کردهاند .در پایان کار هر یک از این اجالس ها ،بیانیه مشترک وزراء صادر شده است.
ب -همکاری در زمینه حوادث و شرایط اضتطرار در دریتای ختزر :کشطورهای سطاحلی
دریای خزر در راستای گسطترش همکطاری منطقطه ای در شطرایط اضططراری و پیشطگیری از
حوادث ،تاکنون دو سند همکاری به شر ذیل منعقد نموده اند:
 موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار در دریای خزر  :پطیشنویس این سند بنا به ابتکار ترکمنستان ،تهیه و به کشورهای ساحلی ارائه شده بود .مذاکرات
مربوط به این موافقتنامه به میزبانی این کشور برگزار و سرانجام در چهارمین اجطالس سطران
خزر در آستراخان در سال  1110به اماای مسوولین ذیربط کشورهای ساحلی دریطای خطزر
رسید .این سند در سال  1291الزم االجرا شطده اسطت .براسطاس مقطررات ایطن موافقتنامطه،
کشورهای ساحلی در زمینه موارد ذیل ،همکاری خواهند نمود :ایجاد و ارتقای سیستم تعامل
در حوزه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار؛ تعامل طرفها در مورد پیش بینطی و نظطارت
بر وضعیت اضطرار؛ اطالع رسانی(هشدار )در مورد خطر بروز وضعیت اضطرار)؛ امطداد رسطانی
در مورد رفع وضعیت اضطرار؛ مساعدت الزم برای تجهیز گروه های امداد رسان؛ تبادل تجربه
در زمینه سازماندهی و عملکرد مناسب در وضعیت اضطرار؛ تبادل اطالعات ،ادبیطات علمطی-
فنی ،دستاوردهای تحقیقاتی و تکنولوژی در حوزه پیشگیری و واکنش بطه وضطعیت اضططرار؛
برگزاری کنفرانس های مشترک ،جلسات کاری ،جلسطات آموزشطی ،تمطرین و نمایشطگاههای
تخصصی؛ آموزش تخصصی و ارتقاء کارشناسان در موسسات آموزشی ،تبادل کارآموز ،اسطتاد،
متخصص و کارشناس؛ فعالیت های دیگر در حوزه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار بطر
طبق توافق طرفها.
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 موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای ختزر  :پطیش نطویس ایطن موافقتنامطه ،توسططفدراسیون روسیه به کشورهای ساحلی ارائه شده بود .مذاکرات این سند در چندین نوبت بطه
میزبانی این کشور برگزار و سرانجام در پنجمطین اجطالس سطران خطزر در تطاریخ  11مطرداد
 1299به اماای مقامات صالحیتدار کشورهای ساحلی رسید .این سند ،در حال طی مراحطل
تصویب در مراجع داخلی کشورهای سطاحلی اسطت .ایطن موافقتنامطه ،جلطوگیری از تصطادم،
حوادث و تامین ایمنی دریانوردی کشتی های جنگی و ایمنی پطرواز هواپیماهطای نیروهطای
مسلح کشورهای ساحلی که آن سوی آبهای سرزمینی در دریای خزر و فاای هطوایی برفطراز
آن فعالیت میکنند را دنبال می کند.
پ -همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای ختزر  :پطس از فروپاشطی اتحطاد
جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی ،محیط زیست منحصر به فطرد دریطای خطزر بطا
روند رو به رشدآلودگی وآالینده های متعددی نفتی ،صنعتی و کشاورزی و غیره مواجه شطده
که این روند به دلیل بسته بودن محیط دریای خطزر و انباشطت آالینطده هطا ،دریطای خطزر را
درگیر گرفتاری اکولوژیکی نموده است .به منظور بررسی شرایط نامسطاعد و متزلطزل محطیط
زیست دریای خزر و ضرورت حفاظت از این زیست بوم حیاتی جهان ،برنامطه محطیط زیسطت
سازمان ملل متحد (یونپ) 1و با مشارکت سایر سازمان های بین المللی در دهه  91مطیالدی
هیاتی را به برخی از کشورهای حوزه دریای خزر اعزام نمطود .در پطی ایطن اقطدام و برگطزاری
نشست های متعدد کارشناسی در سططح منطقطه ،سطرانجام  ،برنامطه محطیط زیسطت دریطای
خزر(سپ) در سال  1991میالدی در رامسر تشکیل شد .این برنامه در سه مرحله و تطا سطال
 1111به میزبانی جمهوری آذربایجان ،جمهوری اسالمی ایطران و جمهطوری قزاقسطتان و بطا
کمک مالی بانک جهانی ،تسهیالت جهانی محیط زیست  ،برنامه توسعه سازمان ملطل متحطد،
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ،اتحادیه اروپا و شرکتهای نفت و گاز فعال در منطقه،
ادامه یافت .یکی از مهم ترین کارکردهای برنامطه محطیط زیسطت دریطای خزر(سطپ) ،ابتکطار
تدوین یک چارچوب حقوقی جامع برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بود .در همطین
راستا ،پیش نویس کنوانسیونی برای آغاز مذاکرات میان کشطورهای سطاحلی خطزر بطا هطدف
حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی آن توسط «یونپ» تهیه و به کشورهای ساحلی ارائطه
شد .مذاکرات برای نهایی کردن این سطند ،بطه مطدت هشطت سطال ططول کشطید و سطرانجام
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کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ  12آبان ( 1211
 0نوامبر  )1112در تهران به اماای نمایندگان ذیصال کشورهای ساحلی رسید .ایطن سطند
که اولین سند حقطوقی پطنج جانبطه راجطع بطه مسطایل دریطای خطزر محسطوب مطی گطردد و
به«کنوانسیون تهران» معروف است ،در تاریخ 11مرداد  11( 1211اوت  )1111با تصویب در
مراجع داخلی کشورهای ساحلی ،الزم االجراء شده است .بنا به پیشطنهاد جمهطوری اسطالمی
ایران ،روز الزم االجرا شدن کنوانسیون تهران( 11مرداد برابطر بطا  11اوت) در تقطویم سطاالنه
کشورهای ساحلی دریای خزر ،به عنوان روز دریای خزر نامگذاری شده اسطت .مططابق مقطررات
کنوانسیون ،کشورهای ساحلی دریای خزر تعهدات ذیل را در قبال محیط زیسطت دریطای خطزر
انجام خواهند داد :اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری ،کطاهش و کنتطرل آلودگیطدریای
خزر به صورت فردی یا مشترک؛ اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت ،نگهطداری و احیطای
محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک؛ استفاده از منابع دریای خطزر بطه شطکلی
که موجب آسیب به محیط زیست دریایی دریای خزر نشود؛ همکاری با یکدیگر و با سطازمانهای
ذیصال بین المللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون .همچنین از زمان الزم االجرا شدن
کنوانسیون تهران تاکنون ،پنج اجالس طرفهطای متعاهطد کنوانسطیون در سططح وزرای محطیط
زیست و مقامات عالیرتبه کشورهای ساحلی دریای خزر تشکیل شده اسطت .در پایطان کطار هطر
اجالس ،بیانیه وزراء و تصمیمات اجالس تاییطد و صطادر شطده اسطت .یکطی از موضطوعات مهطم
کنوانسیون تهران که در رابطه با آن ،هنوز توافطق الزم بطه دسطت نیامطده اسطت ،موضطوع مقطر
دبیرخانه و ساختار مدیریت اداری و مالی کنوانسیون تهطران اسطت .در حطال حاضطر ،دبیرخانطه
موقت کنوانسیون تهران در دفتر اروپایی «یونپ» در شهر ژنو سوئیس مستقر است .بعطد از الزم
االجرا شدن کنوانسیون تهران ،تدوین ،مذاکرات و اماای چهار پروتکل ذیل انجام شطده اسطت:
پروتکل آمادگی ،واکنش و همکاری منطقطه ای در مبطارزه بطا سطوانح آلطودگی نفتطی؛ پروتکطل
حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیتهای مسطتقر در خشطکی؛ پروتکطل
حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر؛ پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی.
 پروتکل آمادگی ،واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با ستوان آلتودگی نفتتی  :پطیشنویس این پروتکل با مشارکت یونپ و دبیرخانه موقت کنوانسطیون تهطران تهیطه و مطذاکرات
میان کشورهای ساحلی آغاز شد .پس از پنج سطال مطذاکره میطان کشطورهای سطاحلی ،ایطن
پروتکل در سومین اجالس طرفهای متعاهطد کنوانسطیون تهطران در شطهر آکتطائو جمهطوری
قزاقستان در تاریخ  11مطرداد  11 ( 1291اوت  )1111بطه اماطای وزرای محطیط زیسطت و
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مقامات عالی رتبه کشورهای ساحلی دریای خزر رسید .طبق مقررات این پروتکل ،کشورهای
ساحلی درراستای نظام های ملی آمادگی و واکنش نسبت به نشت نفت ،متعهد می شود کطه
در صورت بروز نشت نفت اقدام هاتی مانند ارزیابی های ضروری در خصوص ماهیت،گستره و
پیامدهای احتمالی سانحه آلودگی نفتی یا ،حسب مطورد ،نطوع و مقطدار تقریبطی نفطت و جهطت و
سرعت گسترش نشت نفت؛ انجام هر اقدام عملی ممکن بطه منظطور پیشطگیری،کاهش و تطا حطد
امکان و محو آثار سانحه آلودگی نفتی؛ نظارت بر آلودگی نفتطی و مطلطع سطاختن سطایر طرفهطای
متعاهد از تحوالت مربوط به سانحه آلودگی نفتی و اقداماتی که به عمل آمده یا برنامه ریزی شطده
است؛ تشویق و حمایت از اجرای برنامه دریای خزر در زمینه همکاری منطقه ای جهت مقابلطه بطا
آلودگی نفتی در موارد اضطراری را به عمل آورند .این پروتکل با طی مراحطل تصطویب در مراجطع
داخلی کشورهای ساحلی ،در تاریخ  0مرداد  11 ( 1291جوالی  )1111الزم االجرا شد.
 -پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشتکی :

مذاکرات راجع به پیش نویس این پروتکل با مشارکت «یونپ» ،1دبیرخانه موقت کنوانسطیون
تهران مستقر در شهر ژنو سوئیس و کشطورهای سطاحلی آغطاز شطد .پطس از انجطام مطذاکرات
طوالنی ،این سند در چهارمین اجالس طرفهای متعاهد کنوانسیون تهطران در تطاریخ  11آذر
 11 ( 1291ساتامبر  ) 1111در مسکو تایید و به اماای مقامات ذیصال کشورهای ساحلی
خزر رسید .طرف های متعاهد ،در راستای اجرای این پروتکل ،اقداماتی از قبیل اعمطال اصطل
پیشگیری که به موجب آن هر گاه تهدید آسیب جدی یا غیرقابل جبران بطه محطیط زیسطت
دریایی یا سالمت عمومی وجود داشته باشد؛ اعمال اصل پرداخت هزینطه هطا از سطوی آلطوده
کننده ،که بموجب آن هزینه های اقدامات پیشگیری ،مهار و کطاهش آلطودگی بایطد از سطوی
آلوده کننده پرداخت شود؛ ترویج همکطاری بطین طرفهطای متعاهطد در ارزیطابی آثطار زیسطت
محیطی؛ اجرای اقدامات پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خططر آلطودگی ناشطی از حطوادث
صنعتی و بالیای طبیعی؛ اتخاد تدابیر حفاظتی خطاص در برابطر آلطودگی از منطابع مسطتقر در
خشکی؛ ترویج توسعه پایدار مناطق ساحلی از طریق رهیطافتی یکاارچطه نسطبت بطه توسطعه
مناطق ساحلی؛ تالش برای همکاری بر مبنای رضایت متقابطل در دسطتیابی بطه اهطداف ایطن
پروتکل با دولتهای غیرساحلی که بخشهایی از حوزه آبریز دریطای خطزر در قلمطرو آنهطا واقطع
شده است .تصویب این پروتکل در مراجع داخلی کشورهای ساحلی خزر در جریان است.
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 پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر :دریطای خطزر زیسطتگاه بطیش از  111گونطهجانوری و  111گونه گیاهی است .برای حفاظت از گونه های زیستی در دریطای خطزر ،مطتن
پیش نویس سند فوق با پیشنهاد «یونپ» و دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران مستقر در ژنطو
سوئیس و با مشارکت کشورهای ساحلی تدوین و مذاکرات آن آغاز شد .سرانجام بطا برگطزاری
مذاکرات متعدد کارشناسی ،این پروتکل در پنجمین اجطالس طرفهطای متعاهطد کنوانسطیون
تهران در تاریخ  9خرداد  21( 1292می  )1110در شهر عشق آباد ترکمنسطتان بطه اماطای
مقامات عالی رتبه ذیصال کشورهای ساحلی دریای خزر رسید .اهداف این پروتکطل عبارتنطد
از :حمایت ،حفاظت و احیای سالمت و یکاارچگی تنوع زیسطتی و زیسطت بطوم دریطای خطزر
،تامین استفاده پایدار از منابع زیستی ،حفاظت گونه های تهدید شطده و زیسطت بطوم هطای
آسیب پذیر برای تامین ماندگاری و تنوع زیسطتی آنهطا در دراز مطدت؛ ممانعطت از کطاهش،
تنزل و تخریب گونه ها ،زیستگاه ها و سامانه های بوم شطناختی در راسطتای اصطل احتیطاط؛
حمایت و حفاظت از آن دسته نواحی که به بهترین وجه ،طیف وسیعی از گونه هطا ،زیسطتگاه
های ویژه ،سامانه های بوم شناختی و میراث های طبیعی و فرهنگی مربوطه را ارائه میدهند.
تصویب این سند در دستور کار مراجع داخلی کشورهای ساحلی خزر قرار دارد.
 پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی  :پیش نویس این پروتکل نیز همانند سایرپروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران ،بنا به پیشنهاد یونپ و دبیرخانه موقت کنوانسطیون
و مشارکت کشورهای ساحلی مذاکرات تهیه و مذاکره شد .این سند کطه یکطی از مهطم تطرین
اسناد تاثیرگذار در حفاظت از محیط زیست دریای خطزر محسطوب مطی گطردد ،بطر ضطرورت
ارزیابی زیست محیطی حوزه گسترده ای از فعالیت های کشورهای سطاحلی در حاشطیه و در
دریای خزر قبل از اجرای پروژه های بزرگ نظارت دارد .این سند بطه خطاطر ایطن از اهمیطت
برخوردار است که در اجالس وزرای امور خارجه کشورهای سطاحلی دریطای خطزر در مسطکو(
دسامبر )1119مقرر شده بود این پروتکل به عنوان پیش شرط اماای کنوانسطیون وضطعیت
حقوقی دریای خزر و قبل از برگزاری پنجمطین اجطالس سطران خطزر بطه اماطای کشطورهای
ساحلی خزر برسد .با توافق کشورهای ساحلی ،این پروتکل در اجالس فوق العاده طرف هطای
متعاهد کنوانسیون تهران در تاریخ  19تیطر  11( 1299جطوالی  )1111در شطهر مسطکو بطه
اماای وزرای محیط زیست و مقامات عالی رتبطه کشطورهای سطاحلی رسطید .هطدف از ایطن
پروتکل پیشگیری ،کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر به علطت
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نزدیکی به دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعطی آن و حمایطت
از سالمت انسانی از طریق اجرای موثر و شفاف فرایندهای ارزیابی اثرات زیست محیططی هطر نطوع
فعالیت پیشنهادی که ممکن اسطت موجطب اثطرات مهطم فرامطرزی بطر محطیط زیسطت دریطایی و
همچنین اراضی که به علت نزدیکی با دریا دچار آسیب می شوند .مراحطل تصطویب ایطن سطند در
مراجع داخلی کشورهای ساحلی دریای خزر جهت الزم االجرا شدن آن در جریان است.
ج -همکاری در زمینه حفاظت از منابع زنده دریای خزر :مذاکرات بطرای تطدوین اسطناد
حفاظت از منابع زنده دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جمطاهیر شطوروی و در سطال 1991
کمیسیون منابع زنده دریای خزر به منظور تعیطین سطهمیه صطید و صطادرات انطواع ماهیطان
خاویاری کشورهای ساحلی دریای خزر تشکیل شد .همزمان با افزایش صید بی رویه ماهیطان
خاویاری در دریای خزر و قاچاق گسترده خاویار و همچنطین رونطد کاهشطی ذخطایر ماهیطان
خاویاری ،موضوع تدوین سندی به منظور حفاظطت از منطابع زنطده آبطی خطزر در دسطتورکار
کمیسیون قرار گرفت .در این راستا ،پیشنهادات متعددی توسط برخی از کشطورهای سطاحلی
و همچنین برنامطه محطیط زیسطت دریطای خزر(سطپ) تهیطه و مطذاکرات مربوططه آن میطان
کشورهای ساحلی آغاز شد.طی مذاکرات طوالنی میان نمایندگان ذیصال شیالتی کشورهای
ساحلی دریای خزر ،پیشنویس موافقتنامه حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده دریای خزر،
نهایی و در چهارمین اجالس سران خطزر در آسطتراخان در سطال  1110بطه اماطای مقامطات
ذیصال کشورهای ساحلی رسید .ایطن سطند در تطاریخ  0خطرداد  10( 1291مطی )1111بطا
تصویب در مراجع داخلی تمامی کشورهای ساحلی خزر ،الزم االجرا شده است.
بعد از الزم االجرا شدن موافقتنامه ،کمیسیون قبلی ملغطی و سطاختار جدیطدی بطا عنطوان
کمیسیون حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر و مدیریت ذخطایر مشطترک
آن تشکیل شد .کمیسیون جدید تطاکنون سطه اجطالس بطه میزبطانی جمهطوری آذربایجطان و
جمهوری اسالمی ایران برگزار نموده است .در پایان هر اجالس ،پروتکلی با اماای نمایندگان
کشورهای ساحلی خزر ،صادر شده است .همچنین نظر به اهمیت حفاظطت از انطواع ماهیطان
خاویاری دریای خزر ،در سومین اجالس سران خزر در باکو در سال  ،1111روسطای جمهطور
کشورهای ساحلی برای مدت پنج سال ،درخصطوص ممنوعیطت صطید تجطاری انطواع ماهیطان
خاویاری توافق نمودند .این توافق ،در پروتکل اجالس های کمیسیون منابع زنده آبی دریطای
خزر نیز مورد تاکید قرار گرفته و تاکنون تمدید شده است .عالوه بر نفت و گاز  ،در این منطقطه

ایران و روسیه در دریای خزر :رژیم حقوقی و همکاریها 119 

بیش از  111گونه انواع آبزیان نیز زندگی می کنند .مهمترین آنها ماهیان خاویطاری اسطت کطه
توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در فهرست "در معرض خطر جدی" قطرار گرفتطه
است .اکثر خاویار سیاه و قرمز جهان از دریای خزر استحصال می شود .دهه ها صید بی رویطه و
آلودگی گسترده محیط زیست دریای خزر ،بخش ماهیگیری آنرا را تهدید می کند.
د -همکاری های اقتصادی و تجاری دریای خزر :پیشطینه مطذاکرات تطدوین موافقتنامطه
همکاری های تجاری و اقتصادی دریای خطزر بنطا بطه توافقطات منطدرج در بیانیطه چهطارمین
اجالس سران خزر (آستراخان روسیه  )1110 -به ابتکار ترکمنستان ،پیش نویس موافقتنامه
ای در زمینه همکاری های تجاری و اقتصادی در حطوزه دریطای خطزر تهیطه و بطه کشطورهای
ساحلی برای انجام مذاکرات مربوطه ارائه شد .مذاکرات این سند با حاور نماینطدگان مراکطز
ذیصال کشورهای ساحلی و بطا میزبطانی ترکمنسطتان آغطاز و پطس از چنطدین دور مطذاکره،
سرانجام با عنوان موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولتهای ساحلی خزر ،نهطایی و
در پنجمین اجالس سران خزر (آکتائو  )1111به امااء رسطید .تصطویب ایطن موافقتنامطه در
مراجع داخلی پنج کشور ساحلی انجام شده است .مطابق مقررات این موافقتنامه ،کشطورهای
ساحلی در حوزه های اجرای پروژه ها و برنامه های مشترک سرمایه گذاری؛ تبادل تجربطه در
زمینه ایجاد وتوسعه مناطق ویژه ،ویژه با اهداف خاص و آزاد اقتصادی؛ تبادل تجربه ،مقررات
ملی ،استانداردها ،قواعد واطالعات آماری در بخش تجطاری و اقتصطادی؛ همکطاری در زمینطه
اقتصاد دیجیتالی؛ توسعه همکاری میان مناطق و شهرهای دولتهای طرفها؛ تاسطیس سطرمایه
گذاری های مشترک؛ مشارکت سازمانها ،شرکتها وتجطار در نمایشطگاه هطای بطین المللطی بطا
یکدیگر همکاری خواهند نمود .بعد از اماای این موافقتنامه ،اولین اجطالس وزرای اقتصطاد و
تجارت کشورهای ساحلی دریای خزر در حاشیه اولین همایش اقتصادی خزر در شهذ بندری
ترکمنباشی ترکمنستان در تاریخ  11اوت  1119برگزار گردیطد .دومطین همطایش اقتصطادی
خزر در سال  1111در روسیه برگزار می شود.
ذ -همکاری در زمینه تأمین ثبات و امنیت در دریای ختزر :همزمطان بطا آغطاز مطذاکرات
مربوط به تدوین «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خطزر» ،یکطی از موضطوعات مهمطی کطه
کشورهای ساحلی به آن توجه داشتند ،موضطوع تطدوین اسطنادی در زمینطه مسطائل امنیتطی
دریای خزر بود .این مهم را می توان در قالب ارائه ططر هطائی توسطط برخطی از کشطورهای
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ساحلی با عناوینی همچون پیش نویس موافقتنامه تشکیل گروه عملیاتی بطرای تعامطل میطان
نیروهای دریایی کشورهای ساحلی دریای خطزر(کاسطفور) توسطط فدراسطیون روسطیه ،پطیش
نویس پیمطان سیاسطی ثبطات در دریطای خطزر توسطط جمهطوری قزاقسطتان و پطیش نطویس
موافقتنامه اعتمادسازی و ثبات در دریای خزر توسط جمهوری اسالمی ایران مشطاهده نمطود.
پیرو این پیشنهادات ،در دومین اجالس سران خزر (تهران  )1119توافق شد کطه سطندی در
زمینه تامین امنیت در دریای خزر تهیطه و مطذکرات آن آغطاز شطود .بطه دنبطال ایطن توافطق،
جمهوری آذربایجان به عنوان میزبان اجالس بعدی سران خزر ،ملزم به تهیه پیش نویسی در
زمینه مسایل و موضوعات همکاری های امنیتی در دریای خزر شد .این کشور ،پطیش نطویس
موافقتنامه مربوط به همکاری نهادهای مرزبانی ،گمرکی و کشوری در راستای تطامین امنیطت
دریای خزر را تهیه و به کشورهای ساحلی ارائه نمود .نظر به اهمیت موضوع ،مذاکرات مربوط
به این سند نیز همانند مذاکرات مربوط به پیش نویس «کنوانسیون وضعیت حقطوقی دریطای
خزر» ،در سطح معاونان وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه در امور دریای خطزر کشطورهای
ساحلی ( اعاای گروه کاری ویژه) آغاز شطد.ططی چنطدین دور مطذاکره بطه میزبطانی جمهطوری
آذربایجان ،کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص سندی با عنوان «موافقتنامه همکطاری در
زمینه امنیت در دریای خزر» ،توافق حاصل نمودند .این سند در سومین اجالس سران خطزر در
شهر باکو در تاریخ  19آبان  11( 1219نوامبر )1111بطه اماطای روسطای جمهطور کشطورهای
ساحلی دریای خزر رسید .این سند ،همکاری در تمامی ابعطاد امنیطت ،بطه غیطر از بعطد نظطامی
امنیت را شامل می شود .با توجه به اینکه این موافقتنامه به عنوان یک سطند چطارچوبی اسطت،
توافق گردید در زمینه های مبارزه با تروریسم؛ مبارزه با جرایم سازمان یافته؛ مبطارزه بطا نقطل و
انتقال غیرقانونی اسلحه از هر نوع و مهمات ،مواد منفجره و سمی ،تجهیزات نظطامی؛ مبطارزه بطا
نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازهای آنها؛ مبارزه بطا شستشطوی عوایطد
حاصله از جرم ،از جمله پولشوئی؛ مبارزه با قاچاق؛ تامین امنیت کشتیرانی دریطایی و مبطارزه بطا
راهزنی دریایی؛مبارزه با تجارت انسان و مهاجرت غیرقانونی؛مبطارزه بطا صطید غیرقطانونی منطابع
زنده؛ تأمین ایمنی دریانوردی پروتکل های مربوطه آن تدوین شود .بعد از الزم االجرا شدن این
موافقتنامه در تاریخ  9تیطر  21 ( 1292ژوئطن  ،)1110مطذاکرات بطرای تطدوین پروتکطل هطای
الحاقی به این موافقتنامه آغاز شد .تاکنون مذاکرات مربوط به تدوین سه پروتکل به شطر ذیطل
الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خطزر نهطایی و بطه اماطای کشطورهای
ساحلی رسیده است و روند تصویب آنها در مراجع داخلی در جریان است:
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 پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی در دریای خزر :پطیش نطویس ایطن پروتکطلتوسط فدراسیون روسیه تهیه و به سایر کشورهای سطاحلی جهطت بررسطی ارائطه گردیطد .بطا
برگزاری چندین دور مذاکره میان نمایندگان مراجع مرزبانی کشورهای سطاحلی بطه میزبطانی
این کشور ،این اسناد نهطایی وهمزمطان بطا برگطزاری پنجمطین اجطالس سطران دریطای خطزر
(آکتائو ) 1111به اماای مقامات ذیصال هر طرف رسید .مهطم تطرین اهطداف ایطن پروتکطل
شامل تبادل اطالعات؛ برگزاری نشست در سطو مرکزی و منطقطه ای؛ برگطزاری سطمینار و
جلسات آموزشی و تبادل تجربه؛ اجرای تدابیر توافطق شطده بطه منظطور پیشطگیری ،کشطف و
مقابله با فعالیت های غیرقانونی در دریای خزر می باشد.
 پروتکل مبارزه جرائم سازمان یافته در دریای خزر  :پیش نویس این پروتکل نیز از ططرفجمهوری قزاقستان تهیه و مذاکرات مربوط به این پروتکل و پروتکل مبطارزه بطا ترویسطم بطه
صورت همزمان و به میزبانی جمهوری قزاقستان انجام شده است .با نهطایی شطدن مطذاکرات،
این سند در پنجمین اجالس سران خزر(آکتائو )1111به اماطای وزرای مربوططه کشطورهای
ساحلی خزر رسید .اهداف این پروتکل شامل :جرایم علیه افراد شامل جطرایم علیطه حیطات و
سالمت انسان؛ جرایم مربوط به قاچاق انسان ،به ویژه زنان و کودکطان ،و برداشطت انطدامهای
انسان و بافتهای بدن برای پیوند و مهاجرت غیرقانونی؛ قاچاق غیرقطانونی سطال هطای گطرم،
مهمات ،دستگاههای انفجاری ،مواد منفجره و مواد سمی؛ جرایم در حوزه فعالیطت اقتصطادی،
شامل مواردی که مربوط به قانونی سازی درآمد و عواید حاصله از جطرم و پولشطوئی میشطود؛
تولید و فروش ارز رایج جعلی ،اسناد ،اوراق بهادار ،و همچنین کارتهای اعتباری یا پرداخطت و
دیگر اسناد پرداختی و با ارزش می باشد.
 پروتکل مبارزه با تروریسم در دریای خزر :پطیش نطویس ایطن پروتکطل توسطط جمهطوریقزاقستان تهیه و به سایر کشورهای ساحلی جهت انجام مذاکرات ارائه شد .پطس از برگطزاری
چندین دور مذاکره ،این سند نهایی و در پنجمطین اجطالس سطران خطزر (آکتطائو )1111بطه
اماای وزرای مربوطه هر یک از کشورهای ساحلی رسید .این سند اهطدافی همچطون تبطادل
اطالعات؛ برگزاری نشستهای کاری و رایزنی ها؛ انجام تمرین های توافق شده و کارگطاه هطای
آموزشی؛ انجام اقدامات توافق شده و هماهنگ به منظطور پیشطگیری ،شناسطایی و مقابلطه بطا
فعالیت های غیر قانونی با ماهیت تروریستی و پیامدهای آن را دنبال می کند.
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ر -همکاری در زمینه کنترل نوسانات سط آب و هواشناسی دریای خزر :همکطاری در
زمینه نوسانات سطح آب و هواشناسی دریای خزر هم جزو اولین موضطوعات همکطاری میطان
کشورهای ساحلی بود .بدین منظور ،کمیتطه همطاهنگی آب و هواشناسطی و مراقبطت محطیط
زیست دریای خزر(کاساکام) با مشارکت نهادهای ذیصطال ملطی کشطورهای سطاحلی دریطای
خزر ،در سال  1990تشکیل شد .یکی از کارکردهای این کمیتطه ،تطدوین موافقتنامطه ای در
زمینه آب و هواشناسی در دریای خزر بود .سرانجام با انجام مذاکرات مربوطه میان کشورهای
ساحلی« ،موافقتنامه همکاری درخصطوص آب و هواشناسطی در دریطای خطزر» در چهطارمین
اجالس سران خزر(آستراخان )1110به اماای مقامات مربوطه رسید .این موافقتنامه ،اهدافی
مانند :اعمال استانداردهای بین المللی شناخته شده سازمان جهطانی هواشناسطی(کمیسطیون
بین دولتی اقیانوس شناسی و سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملطل متحطد) بطرای
روش های دیده بانی ویژگی های آب و هواشناسی؛ ایجاد الزامات یکاارچه برای سامانه هطای
ملی در زمینه جمع آوری ،ذخیره سازی و توزیع اطالعات مربوط بطه وضطعیت دریطای خطزر؛
تهیه اطالعات مرجع حاوی داده هطای تفصطیلی در مطورد وضطعیت دریطای خطزر؛ طراحطی و
گردآوری پایگاه داده های دیده بانی ویژگی های مربوط به وضعیت دریای خزر؛ تعیین اصول
اولیه سامانه مشترک اطالعات زمینی که نشان دهنده اطالعات وضعیت دریطای خطزر باشطد؛
ارتقای روش های پیش بینی وضعیت دریای خزر شامل پیش بینی های نوسطانات سططح آب
دریای خزر با فاصله زمانی متفاوت؛ ارتقای روش های ارزیابی و تجزیه و تحلیل جطامع اجطزاء
تشکیل دهنده تراز آب دریای خزر را دنبال می کند .با الزم االجرا شدن ایطن موافقتنامطه در
تاریخ 11بهمن  21( 1290ژانویه )1111کمیته هماهنگی قبلطی بطا عنطوان جدیطد «کمیتطه
هماهنگی آب و هواشناسی دریای خزر» ،به فعالیت خود ادامه می دهطد .اجطالس هطای ایطن
کمیته ،هر ساله با هدف اجرای مفاد این موافقتنامه ،تشکیل می گردد .نتایج اجطالس هطا ،در
قالب توصیه نامه ها صادر و به توافق کشورهای ساحلی می رسد( هاشمی.)11 -11:1299،
ز -کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر  :با در نظر گرفتن شرایط جدیطد ژئوپلیتیطک
منطقه دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و با توجه به ضرورت تطدوین
رژیم حقوقی جدید دریای خزر نشست های متعددی در سطو مختلطف از جملطه در سططح
مدیران کل حقوقی وزارت خارجه های کشورهای ساحلی دریای خزر از سال  1991مطیالدی
برگزار شده بود ولی هیو کدام از این اجالس ها به دلیل نداشطتن اختیطارات الزم بطه نتیجطه
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نرسیدند .نهایتا وزرای امورخارجه کشورهای سطاحلی در نطوامبر سطال  1991در عشطق آبطاد
تصمیم گرفتند" ،گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیطم حقطوقی دریطای خطزر" در سططح
معاونین وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی و نمایندگان ویژه در امور دریای خطزر تشطکیل
شود .این گروه از سال  1991لغایت  1111میالدی طی پنجاه و پنج نشست به عالوه دوازده
اجططالس در سطططح وزرای امورخارجططه و پططنج اجططالس در سطططح روسططای جمهططور ،پططیش
نویس"کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را نهایی و آماده نمود و نقش بسطیار مهطم و
تعیین کنندهای در تدوین کنوانسیون ایفطا نمطود .در ایطن رونطد دیطدار متنطاوب وزرای امطور
خارجه کشورهای ساحلی به خصوص رایزنی وزرای امطور خارجطه ایطران و روسطیه در نهطائی
کردن پیش نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بسیار تعیین کننده بوده است.
این کنوانسیون مشتمل بر  10ماده در پنجمین اجالس سران خطزر در تطاریخ  11مطرداد
 11( 1299اوت  ) 1111در قزاقستان به امااء رسطید .ایطن کنوانسطیون هنطوز الزم االجطراء
نشده است .این کنوانسیون به مثابه قطانون اساسطی دریطای خطزر بطا تعیطین چطارچوب کلطی
همکاریها میان کشورهای ساحلی و با هدف توسعه و تقویت همکاری میان طرفها و تسهیل
پیشرفت و همکاری در دریای خزر ،فاای مثبت و بسترهای الزم را برای تقویت همگرایطی و
همکاری میان کشورهای ساحلی فراهم کرده است.
نتیجه
با فروپاشی اتحطاد جمطاهیر شطوروی سطابق و افطزایش کشطورهای حاشطیه دریطای خطزر ،شطرایط
ژئوپلیتیک جدیدی پیرامون دریای خزر بوجود آمد و مناسبات ایران و روسیه در خصوص مسطائل
دریای خزر هم دچار تغییر اساسی گردید .شکل گیری کشورهای جدید در حاشیه دریطای خطزر و
تالش قدرت های بزرگ و شرکت های بزرگ نفتی برای حاور و سرمایه گذاری در دریطای خطزر،
اوضاع دریای خزر را پیچیده تر نمود .در این شطرایط ،گسطترش روابطط و تعامطل نزدیطک ایطران و
روسیه برای مدیریت شرایط جدید ژئوپلیتیک و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر خاص بطرای ایطن
دریا از اهمیت برخوردار بوده است .اگرچه در نخستین سال های پس از فروپاشطی شطوروی سطابق
به دلیل اولویت باالی روابط با غرب نزد مقامات کطرملین ،مسطکو جایگطاه مناسطبی بطرای ایطران و
منطقه دریای خزر قائل نبود ،ولی به تدریج از اوائل سال  1111میالدی توجه ویژه به دریای خطزر
و گسترش تعامل با ایران در اولویت سیاست خارجی روسیه قرار گرفت .همچنین گسترش تعامطل
با مسکو در اولویت سیاست خارجی ایران قرار داشته است.
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سیاست های دو کشور در خصوص مسائل دریای خزر در بیش از سی سال گذشته بیشتر
با هم همگرا بوده؛ زیرا ایران و روسیه با درک شرایط جدیطد ژئوپلیتیطک و بطا در نظرگطرفتن
پیوستگی جغرافیائی ،الزامات درون منطقهای ،سرنوشت مشترک کشورهای ساحلی و آسطیب
پذیری دریای خزر ناشی از امکان حاور قدرت های بطزرگ و نگرانطی از بطروز بطی ثبطاتی در
دریای خزر ،به این نتیجه رسیده اند که همکاری فیمابین در قبال مسائل دریطای خطزر یطک
ضرورت اجتناب ناپذیر است .ضمن اینکه همسوئی و همگرائطی سیاسطت هطای دو کشطور بطه
گسترش همکاری های پنج جانبه در دریای خزر و انعقاد اسناد مختلف همکاری پطنج جانبطه
در خصوص مسائل دریای خزر منجر شده است .دو کشور از ابتدا مصمم بوده انطد کطه نبایطد
اجازه دهند دریای خزر به یک منطقه جدید تنش تبطدیل شطود ،لطذا سیاسطتهطای ایطران و
روسیه در قبال دریای خزر با هدف ایجاد سازوکارهای قانونی مناسب برای گسترش همکاری
های پنج جانبه در دریای خزر ،نظامند کردن همکاری ها و تدوین یک رژیم حقطوقی خطاص
برای این دریا بوده است .تمامی این اهداف در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریطای خطزر هطم
قید شده است .همسوئی و همگرائی سیاست های ایران و روسیه در قبال مسائل دریای خطزر
موجب تقویت صلح ثبات و امنیت در دریای خزر و گسترش همکطاری هطای پطنج جانبطه در
دریای خزر شده است .این همسوئی موجب مدیریت تحطوالت دریطای خطزر ،تعمیطق بیشطتر
همکاری پنج جانبه و تحکیم صطلح و ثبطات و امنیطت در دریطای خطزر مطیشطود و بطر سطایر
موضوعات همکاری های منطقه ای هم تاثیرات مثبت میگذارد و مانع از تبدیل دریطای خطزر
به یک منطقه جدید تنش می گردد.
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