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نکاتي چند درباره وضعيت حقوقي ايران در درياي خزر
دکتر دره ميرحيدر  -اسکاد جغرافياي سياسي ،دانشياه ت ران ،ت ران ،ايران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوالي که ميخواهم در ابتدا مطرح کنم اين است که چرا ايران پس از گذشت يک قرن از عقد
معاهده دوستي با شوروي در  26فوريه  1921ميالدي برابر با  18اسفند  1299شمسي و در پي
آن معاهده بازرگاني و بحرپيمايي در  25مارس  1940ميالدي برابر با  5فروردين  1319شمسي
که هنوز م عتبر هستند موفق نشده است وضعيت حقوقي خود را در درياي خزر مشخص نمايد و
به عبارتي سهم خود را از درياي خزر بگيرد.
به نظر من براي پاسخ به اين سوال بايد سه عامل مهم را در نظر گرفت:
- 1عدم توازن قدرت ميان ايران و روسيه شوروي
 -2عدم موفقيت ايران در پرکردن خال قدرت ايجاد شده پس از فروپاشي شوروي
 - 3مشکالت ناشي از ويژگيهاي طبيعي درياي خزر
عامل اول عدم توازن قدرت ميان ايران و روسيه شوروي
سابقه ضعف دولت ايران در برابر روسيه به اواسط قرن نوزدهم بعد از امضاي معاهدات گلستان
و ترکمانچاي در قفقاز و اواخر قرن نوزدهم با امضاي معاهدات آخال و کنوانسيون مرزي
تهران( )1893باز مي گردد که در نتيجه ،اراضي وسيعي در غرب و شرق درياي خزر از دست
رفت و ساحل ايران منحصر به بخا جنوبي دريا شد .به همين علت دولت قاجار در مقابل
روسيه همواره احساس ضعف و ترس داشت ،تا ظهور حکومت سوسياليستي اتحاد جماهير
شوروي که چشم انداز جديدي پيا روي سياستمداران ما پديد آورد و ايران با شوق جزء اولين
کشورهايي بود که در  17دسامبر  1917دولت جديد را به رسميت شناخت و همين عمل ايران
در امضاي معاهده دوستي شوروي با ايران در  1921موثر افتاد.
نويسنده عهدهدار مکاتبات

E-mail: dorreh@dr.com
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غافل از اينکه اين معاهده با ظاهري فريبنده و با هدف تبليغاتي تنظيم شده بود که طي آن دولت
سوسياليستي شوروي مي خواست آزادمنشي خود را در برابر امپرياليسم حکومت تزاري به
جهانيان معرفي کند .به عنوان مثال در ازاي پس دادن جزيره آشوراده به ايران و حق بالسويه
کشتيراني ب راي دو طرف در درياي خزر زير پرچمهاي خود که شامل کشتي نظامي هم ميشد
دولت شوروي در فصول پنجم و ششم و هفتم معاهده شروطي را براي ايران تعيين نمود که از
نظر تامين امنيت مرزهاي جنوبي آن کشور چه در خشکي و چه در دريا از اهميت بااليي
برخوردار بود.
در فصل ششم معاهده گفته شده :هرگاه ممالک ثالثي بخواهند به وسيله دخالت مسلحه سياست
غاصبانه را در خاک ايران مجري دارند يا خاک ايران را مرکز حمالت نظامي برضد روسيه قرار
دهند و اگر ضمناً خطري سرحدات دولت جمهوري شوروي روسيه و يا متحدين آن را تهديد
کند و پس از اخطار شوروي ،دولت ايران نتواند اين خطر را رفع کند شوروي حق خواهد داشت
قشون خود را به خاک ايران وارد نمايد تا براي دفاع از خود اقدامات الزمه نظامي را به عمل
آورد .ضمناً دولت روسيه شوروي متعهد شد که پس از رفع خطر بالدرنگ قشون خود را از
حدود ايران خارج نمايد .در حالي که در سال  1941زماني که دولت شوروي بر پايه همين فصل
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شمال کشور بيطرف ايران در جنگ را اشغال کرد برخالف تعهد خود بعد از اتمام جنگ جهاني
با سختي از خاک ايران خارج شد.
در فصل هفتم هم آمده که همين مالحظات ميتوانند در باب امنيت درياي خزر نيز مورد پيدا
کنند .که اگر جزء ا فراد بحريه ايران اتباع دولت ثالثي باشند که از بودن خود در بحريه ايران براي
تعقيب مقاصد خصمانه نسبت به روسيه استفاده نمايند دولت شوروي حق خواهد داشت که
انفصال عناصر مضره مزبور را از دولت ايران بخواهد .خوشبختانه بعد از انقالب اسالمي فصول
پنجم و ششم اين معاهده در اثر اعتراض ايران لغو شد ولي فصل هفتم به جاي خود باقيست.
در فصل چهاردهم همين معاهده هم دولت شوروي ايران را به گونه اي وادار نمود که قراردادي
در باب صيد ماهي با اداره ارزاق جمهوري شوروي امضا کند که ايران هم اعالم آمادگي کرد
پس از انقضاي اعتبار قانوني تع هدات خود نسبت به شيالت در اين مورد اقدام کند .اين امر در
زمان حکومت پهلوي اول در مهر  1306شمسي با تشکيل کمپاني مختلط ايران و شوروي تحقق
يافت به طوري که شوروي صاحب امتياز صيد ماهي حرام در جنوب درياي خزر براي مدت
 25سال شد که شامل ماهي ارزشمند خاويار هم ميشد .بعد از اتمام مدت قرارداد در سال 1331
دولت شوروي تالش کرد که قرارداد را تمديد نمايد ولي خوشبختانه همزمان با ملي شدن صنعت
نفت ،صنعت شيالت هم ملي اعالم شد و شرکت منحل گرديد.
در معاهده بازرگاني و بحرپيمايي سال  ،1940در بند  4ماده  12اين معاهده آمده است که:
هريک از طرفين ،ماهيگيري را در آبهاي ساحلي خود تا حد  10مايل دريايي به کشتيهاي خود
اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که واردات ماهيهاي صيد شده از طرف
کارکنان کشتيهايي که زير پرچم او سير مينمايند از تخفيفات و مزاياي خاصي بهره مند شود.
در مقابل اين امتياز در بند  5همين ماده دولت شوروي امتياز مهمتري براي خود دريافت کرده
است .بدين صورت که کشتي هايي که در درياهاي غير از خزر زير پرچم يکي از طرفين سير
مينمايند در آبهاي کشوري و بندرهاي طرف ديگر از حيث شرايط کشتيراني و هرگونه عوارض
از همان حقوق و مزايايي که در اين مورد به کشتيهاي دولت کاملهالوداد اعطا ميگردد بهره مند
مي شوند .چون ايران در آن زمان در زمينه کشتيراني توسعه چنداني پيدا نکرده بود و امکان
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استفاده از بندرهاي يخزده روسيه را نداشت طبعا اين بند از معاهده به نفع کشور پيشرفته شوروي
بود که مي خواست از درياهاي آزاد و آبهاي گرم جنوب ايران بهره گيرد و در واقع اين بند به
منزله تامين منافع يک جانبه شوروي به ما تحميل شد.
از بعد از جنگ جهاني دوم تا فروپاشي شوروي در  1991ميالدي ،دوراني که شوروي به عنوان
ابرقدرت شرق در برابر ابرقدرت غرب يعني آمريکا قدرتنمايي ميکرد ،در وضعيت حقوقي
ايران در درياي خزر پيشرفتي حاصل نشد در حالي که ايران از سال  1934ميالدي برابر با 1313
شمسي قوانين متعددي در جهت احقاق حقوق خود در آبهاي خليج فارس به تصويب رسانده
بود و از تحوالت حقوق بينالملل آگاهي داشت.
عامل دوم عدم موفقيت ايران در پرکردن خال قدرت در منطقه بعد از فروپاشي شوروي
فروپاشي شوروي و ظهور  4کشور جديد در سواحل درياي خزر در درجه اول يک تحول مهم
ژئوپليتيکي بود .به همين دليل تصور مي شد که اين تحول به نفع ايران در جهت برقراري توازن
قدرت با روسيه باقيمانده از شوروي سابق و دولتي است که به دليل مشکالت زياد داخلي و
خارجي ديگر قادر به سلطه گري نيست .غافل از اينکه ايران در غيبت شوروي با ابر قدرت
رقيب يعني آمريکا مواجه مي شود که تاکنون به درياي خزر به صورت يک درياچه داخلي
شوروي که سه طرف آن را احاطه کرده بود مي نگريست و مصلحت نميديد در امور داخلي آن
مداخله کند و يا درصدد دستيابي به منابع هيدروکربني آن برآيد.
حاکميت هاي جديد که در محدوده مرزهاي داخلي شوروي سابق اعالم موجوديت و استقالل
کردند به سرعت مورد شناسايي قرار گرفته و در شمار کشورهاي عضو سازمان ملل در آمدند.
ولي عدم آمادگي آنها براي نقاآفريني در صحنه بينالملل موجب شد که بدون تعمق و
برنامه ريزي به برقراري روابط همه جانبه با کشورهاي همسايه و غيرهمسايه و سر انجام هر
قدرتي که دست کمک به سوي آن ها دراز ميکرد پرداخته سعي در تثبيت وضعيت جديد خود
نمايند .در اين مقطع و با استفاده از اين فرصت به دست آمده عملکرد خردمندانه مسئوالن ايران
در جذب اين کشورها و بستن موافقتنامه هاي دوجانبه در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر
مي توانست بسيار کارساز باشد که متاسفانه از اين موقعيت استفاده الزم نشد چون مسئوالن
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جمهوري اسالمي عمدتاً به فکر تقويت مسلماني مردم اين کشورها بودند که در اثر هفتاد سال
زندگي تحت حکومت کمونيستي کمرنگ شده بود.
با انتشار آمار و ارقام ذخاير هيدروکربن توسط وزارت انرژي آمريکا که شرکت هاي نفتي را به
سرمايهگذاري در منطقه تشويق ميساخت انگيزههاي ژئواکونوميک به ژئوپليتيک اضافه شد و به
اين ترتيب نفوذ آمريکا ابتدا از طريق شرکت هاي نفتي و سپس از طريق متحد خود ترکيه و
سرانجام از راههاي آشکارتر مانند حمايت از خط لوله باکو جيحان که موجب دور زدن مسيرهاي
کوتاهتر و اقتصاديتر ايران و روسيه مي شد صورت گرفت .در نهايت ادامه تحريم ايران و
اشکالتراشي در روابط ميان ايران و روسيه در امر انتقال تکنولوژي هستهاي در آن زمان مزيد بر
علت شد.
به طور کلي کشورهاي جديدالتاسيس با انعقاد قراردادهاي همکاري در منطقه با شرکتهاي
نفتي غربي عالوه بر اهداف اقتصادي درصدد نيل به منافع سياسي خاص خود هم بودند .بديهي
است که اين امر موجب کاها وابستگي کشورهاي مورد بحث به روسيه و برخورداري آنان از
استقالل سياسي بيشتر ميشد .در واقع حضور شرکتهاي غربي در منطقه که با حمايت سياسي
کشورهاي متبوع آنان صورت ميگرفت براي جمهوريهاي جديد التاسيس نوعي تضمين از نظر
حفظ استقالل ،تامين سياسي و جلوگيري از مداخالت روسيه محسوب ميشد.
به جز آمريکا حضور تعداد قابل مالحظهاي از کشورهاي برون منطقهاي مانند چين ،هند ،ژاپن،
پاکستان و برخي کشورهاي اروپايي و همچنين منطقهاي مانند ترکيه ،اسرائيل و عربستان که
ناشي از حساسيت منطقه خزر در سياستهاي جهاني بود موجب شد که رقابت بزرگي در ابعاد
سياسي ،استراتژيک ،ايدئولوژيک و فرهنگي ميان آنها به وجود آيد .در چنين شرايطي بود که
دولت ايران براي حل و فصل رژيم حقوقي خزر که اکنون به صورت يک درياچه بينالمللي در
آمده بو د با مشکل روبرو شد .يکي از اين مشکالت تحت تاثير قرار گرفتن دولتهاي ساحلي
خزر به خواستههاي شرکتهاي نفتي بين المللي بود که در نهايت باعث جلوگيري از توافقاتي
براي حل و فصل موضوع با توجه به منافع مشروع تمام طرفهاي ذينفع گرديد.
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عامل سوم مشكالت ناشي از ويژگيهاي طبيعي درياي خزر
برخي خصوصيات طبيعي درياي خزر مثل گسترش طولي  ،وضعيت سواحل ،حرکات کوهزايي
بستر دريا ،جريان هاي دريايي و محصور بودن در خشکي در سياستهاي متعارض کشورهاي
ساحلي درباره موضوعاتي همچون تعيين رژيم حقوقي ،ماهيگيري ،حفظ محيط زيست ساحلي،
بهره برداري از منابع نفت و گاز برون ساحلي و تعيين مسير خطوط انتقال انرژي موثرند .در مورد
مسائل مربوط به تعيين رژيم حقوقي ،استخراج منابع نفت ،کشتيراني و ماهيگيري ميتوان به
اهميت شکل سواحل و عمق آب اشاره کرد .براي مثال کشور آذربايجان با ساحل محدب خود
که در اثر پيشرفتگي شبه جزيره آبشوران به وجود آمده طرفدار تقسيم دريا بر اساس خط منصف
است .چون با اين روش مي تواند بخا قابل توجهي از بستر دريا را جزء منطقه انحصاري
اقتصادي خود درآورد .در حالي که کشور ايران برعکس به دليل داشتن ساحل مقعر شکل در
صورت تقسيم بستر دريا بر اساس خط منصف متضرر خواهد شد .وسعت فالت قاره در حوزه
شمالي درياي خزر با عمق متوسط  6/2متر دسترسي به منابع نفتي کف دريا را تسهيل ميسازد
ولي ويژگي هاي ديگر اين حوزه شمالي مثل کمي وجود بنادر ،تبخير زياد و خليج هاي پهناور
که براي کشتيراني مناسب نيستند چندان مطلوب نيست ،هرچند ترسيم خط مبدا مستقيم در اين
سواحل بدون مشکل انجام مي شود .در عوض عمق زياد آب در حوزه جنوبي با متوسط 325
متر هرچند از نظر کشتيراني مفيد است ولي از نظر استخراج منابع نفت هزينهبر است .گودي
ساحل ايران آثار مخرب ديگري هم به دنبال دارد و آن تحت تاثير قرار گرفتن آلودگيهاي نفتي
و فاضالب کارخانه ها و پااليشگاه شهر باکو توسط حرکت جريان آب در حوزه جنوبي خزر مي
باشد .اين جريان ها تاثيرات مخربي بر حيات آبزيان ايران به ويژه ماهي خاويار دارند .به همين
داليل دولت ايران طي سي سال گذشته به خطوط مبدا مستقيمي که اين شرايط نامساعد
جغرافيايي را در نظر نگيرند رضايت نداده است.
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در پايان نکاتي چند درباره کنوانسيون آکتائو قزاقستان و سند معروف به قانون اساسي درياي
خزر که محصول آن است و در  21امرداد  1397توسط روساي جمهوري پنج کشور ساحلي به
امضا رسيد به عرضتان ميرسانم:
اولين نکته اين که متاسفانه اين معاهده در زماني تنظيم و امضا شد که بعد از گذشت سي سال
از فروپاشي شوروي ،روسيه امروز به عنوان يکي از قدرت ها در سطح جهان مطرح است و
برعکس ايران به دليل تحميل تحريمهاي آمريکا با مشکالت عديدهاي دست و پنجه نرم ميکند
که امکان چانه زني چنداني ندارد .با همه اين احوال اين معاهده در وضعيت فعلي تا روشن شدن
تکليف روش تعيين خطوط مبدا مستقيم و تصويب آن توسط همه طرفها مزايايي براي ما
دربرداشته است که مهمترين آن راهيابي به آبهاي آزاد از طريق کانالهاي ولگا دن واقع در
خاک روسيه مي باشد که تا کنون براي استفاده از آنها ما با موانعي از طرف روسيه روبرو بوديم
و در اين معاهده با پرداخت حق ترانزيت تسهيالتي فراهم شده است .دوم در نظر گرفتن شرايط
نامساعد سواحل ايران در تعيين روش خطوط مبدا مستقيم است که مورد تاکيد خاص وزير
خارجه ما در اعالميه تفسيري اين معاهده قرار گرفته است.
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در مورد چگونگي رژيم حقوقي دريا دولت ايران در ابتدا نظرش بر اين بود که بهرهبرداري از
منابع آب دريا يعني شيالت و منابع بستر و زيربستر يعني انرژي به صورت مشاع صورت گيرد
و روسيه هم با ايران هم نظر بود ولي بعد به دليل اختالفاتي که درباره شيوه اعمال حاکميت
مشاع به وجود آمد کشورها به جز ايران شروع به امضاي موافقتنامههاي دوجانبه و سهجانبه
کردند که منافع آنها را در دريا تامين مي کرد .آن زمان روسيه هم نظرش را تغيير داد و دولت
ايران که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت به طرح تقسيم خزر به مناطق ملي رضايت داد و
سند قانون اساسي خزر هم بر همين مبنا تنظيم شده است.
مناطق ملي تعيين شده در اين سند عبارتنداز؛ منطقه آبهاي داخلي که پشت خط مبدا قرار
دارند ،سپس منطقه آبهاي سرزميني به عرض  15مايل که بعد از خط مبدا قرار دارد و مرز
خارجي آن ،مرز دولتي شناخته شده است .بعد از آبهاي سرزميني يک منطقه ماهيگيري به
عرض  10مايل که دولت هاي ساحلي ميتوانند برداشت انحصاري از آبزيان داشته باشند و پس
از آن منطقهاي به نام پهنه مشترک دريايي که استفاده آن به روي تمامي طرفها آزاد است.
نکتهاي که من در اينجا ميخواهم مورد توجه قرار دهم يکي اختصاص عرض  15مايل براي
درياي سرزميني است که با عرض  12مايل معمول در حقوق بينالملل درياها تفاوت دارد و
ديگر ابهام در وضعيت منابع بستر و زيربستر کمربند  10مايلي ماهيگيري است که چون منطقه
انحصاري اقتصادي نيست به دولت ساحلي تعلق ندارد و در اين معاهده هم هيچ اشارهاي به
چند و چون آن نشده است.
در مورد عرض  15مايل خاطرهاي دارم که خدمتتان عرض ميکنم  :چند سال پيا در يک فيلم
مستند تلويزيوني ،مشاهده کردم که در بازگشت پوتين از يکي از نشستهاي مربوط به تعيين
رژيم حقوق ي درياي خزر خبرنگاري از ايشان پرسيد که دليل انتخاب عرض  15مايل به جاي
 12مايل آبهاي سرزميني چيست؟ ايشان در پاسخ گفت ميدانيد چرا .واقعيت اين است که اگر
من به کمتر از  15مايل عرض آبهاي سرزميني رضايت دهم ماهيگيران کشورم مرا به کشور
راه نخواهند داد .بنابراين معلوم ميشود که انتخاب رقم  15مايل براي آبهاي سرزميني و به
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دنبال آن  10مايل منطقه انحصاري ماهيگيري عمدتاً در راستاي منافع ماهيگيري و شرايط طبيعي
سواحل حوزه شمالي خزر صورت گرفته است.
شايان ذکر است که اين معاهده هرچند در قواي مقننه سه کشور روسيه ،آذربايجان و ترکمنستان
به تصويب رسيده است به طوري که آنها آماده اجرايي شدن آن هستند ولي در کشور ما هنوز
حتي براي بررسي هم به مجلس شوراي اسالمي راه نيافته است.

