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دریایخزر،گلآلودادعاهایهمسایههایتازه؛
درآمدیبرمواضعدولساحلی

 نجمهقائدیزاده*،وزارت امور خارجه ایران  

کشـورهای سـاحلی دریـای خزر )ایران، روسـیه، آذربایجان، قزاقسـتان و ترکمنسـتان( طی سـال های 
گذشـته در سـطوح مختلـف شـامل کارگروه هـای متعـدد کارشناسـی، کنفرانـس وزرای خارجـه و 
اجـالس سـران روی سـند پیش نویس کنوانسـیون رژیم حقوقی دریـای خزر مذاکـره و کار کرده اند. 
امـا پـس از سـال ها گفتگـو هنـوز نمی تـوان گفـت راه باقیمانـده تـا حصول اجمـاع بر مـوارد اختالفی 
)از جملـه معیارهـای تحدیـد مرزها( کوتاه اسـت. آنچه مانع حصـول توافق بوده، اقدامـات یک جانبه 
و دوجانبـه  ی همسـایگان مبتنـی بـر فرمـول پیشـنهادی روسـیه جهـت اعمـال خـط منصـف اصـالح 
شـده1 اسـت کـه موجـب تخصیـص سـهم های نابرابـر برای پنـج همسـایه و کمترین سـهم بـرای ایران 
می شـود. همچنیـن نادیـده انگاشـتن موضـع قـوی و پیوسـته ی ایـران مبنی بر ضـرورت توجـه به اصل 
حقوقـی بین المللـی انصـاف در تعییـن مرزهـا جهـت تخصیص سـهم های برابـر برای همه کشـورهای 
سـاحلی به ویـژه ایـران، مزیـد بـر عامـل گفته شـده اسـت. در مقاله ی حاضر سـیر تحـوالت در مواضع 

دول سـاحلی طی بیش از بیسـت سـال مذاکره بررسـی شـده اسـت.

در اجـالس وزرای خارجـه ی دولت هـای سـاحلی دریـای خـزر )تیر ماه 
1395 در آسـتانه( و نیـز آخریـن جلسـه ی گـروه کاری تدویـن رژیـم 
حقوقـی ایـن دریـا بـا حضـور معاونـان وزرای خارجـه )آبان مـاه 1395( 
ایـران بـار دیگـر بر موضع خـود دربـاره ی چگونگی تقسـیم دریای خزر 
تأکیـد کـرد. موضعـی که طی سـال های گذشـته بارها در چهـار اجالس 
سـران و ده هـا نشسـت وزرا شـنیده شـده امـا در مواضـع چهـار کشـور 
همسـایه نشـانه ای بـرای پذیـرش آن دیـده نشـده و همزمـان رفتارهـای 
دولت های سـاحلی طی سـال های گذشـته نشـانگر مجموعـه ای متفاوت 
از مواضـع بـوده اسـت. بـا وجود قدمـت تاریخی حضـور ایـران به عنوان 
یکـی از کشـورهای سـاحلی خـزر، به نظـر نمی رسـد کشـورهای تـازه 
کـه  روسـیه  و  یافتـه  اسـتقالل  جمهوری هـای  شـامل  منطقـه  تأسـیس 
جایگزیـن اتحـاد جماهیـر شـوروی شـده اند، آمـاده ی پذیـرش حقـوق 

برابـر بـرای ایران باشـند.
نکات محوری مواضع ایران طی سال های گذشته بدین شرح بوده است:
■ تـا زمـان تدویـن رژیـم حقوقـی دریـای خـزر، وضعیت حقوقی سـابق 
بـر اسـاس موافقت نامه هـای 1921 و 1940 میـان ایـران و روسـیه معتبـر 

بود خواهـد 
■ رژیـم حقوقـی جدیـد دریـای خـزر بایـد متضمـن منافـع همه جانبـه، 

دراز مـدت و جامـع همـه ی طرف هـا باشـد
■ کشـورهای سـاحلی بایـد از رزمایـش نظامـی در منطقـه ی خزر جهت 

دنبـال کـردن سیاسـت های خـود اجتنـاب نمایند
■ کشـورهای غیرسـاحلی نبایـد هیچ گونـه حضـوری در دریـای خـزر 
داشـته باشـند؛ به عبارتـی نیروهـای نظامـی کشـورهای خـارج از منطقـه 

نبایـد در دریـای خـزر حضـور یابنـد
■ تحدید حدود بر اساس برابری، یک اصل است

اتفاق آراء صورت  با  باید  تمامی تصمیمات  و  تدوین رژیم حقوقی   ■
پذیرد

امـا وضعیـت و واقعیات منطقه حاکی از آنسـت که دول سـاحلی به ویژه 
روسـیه در جهـات و مواضـع متفـاوت و کامـاًل خـالف مواضـع فـوق 
)تحدیـد مرزهـا بـر اسـاس برابـری، اتخـاذ تصمیمـات بـا توافـق و اتفاق 
آراء و اجتنـاب از نظامی گـری در منطقـه( عمـل می کننـد. همچنیـن در 
سـاحلی  دولت هـای  و1940   1921 موافقت نامه هـای  اعتبـار  خصـوص 
خـزر نگاه یکسـانی نداشـته و در خصـوص ماهیـت و روش های حصول 
منافـع جامـع، همه جانبـه و بلندمـدت نیـز بـا توجـه بـه دالیل زیر تفاسـیر 

دارند: متفاوتـی 
■  اختالف در توصیف ماهیت حقوقی این منطقه ی جغرافیایی
■ اختالف در معیارهای تعیین حدود بستر دریا و آبهای مرزی

■ اختـالف در خصـوص احـداث خطـوط لولـه و دیگـر تأسیسـات از 
جملـه جزایـر مصنوعـی

■ فشــارهای داخلــی در کشــورهای ســاحلی دریــای خــزر بــرای 
منابــع از  حداکثــری  و  ســریع  بهره بــرداری 

■ فشـارهای خارجـی بـرای معرفـی منابـع خـزر )به عنـوان منابـع اساسـاً 
غیرعـرب و غیراوپـک( بـه بازارهـای بین المللـی

عوامـل فـوق موجبـات اقداماتـی واگرایانه توسـط چهار دولت سـاحلی 
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همسـایه ی ایـران در دریـای خـزر شـده کـه در زیـر بـه برخـی از آنهـا 
اشـاره می شـود:

■ آغـاز ترتیبـات دوجانبـه )ماننـد توافق روسـیه با جمهـوری آذربایجان 
و  روسـیه بـا قزاقسـتان و قزاقسـتان بـا جمهـوری آذربایجان برای تقسـیم 
بسـتر دریـای خـزر( و نادیـده گرفتـن اظهـارات طـرف ایرانـی در مورد 

بطـالن چنیـن ترتیباتی
■ تقویـت نیروهـای نظامـی در میـان کشـورهای حاشـیه ی دریـای خـزر 
جهـت افزایـش آمادگـی بـرای مقابلـه بـا خطـرات احتمالـی و بالقـوه؛ 
همـه ی کشـورهای منطقـه، در حـال گسـترش نیروهای خـود در دریای 
خـزر هسـتند. روسـیه نـاوگان دریایـی پیشـرفته ای در ایـن منطقه مسـتقر 
سـوریه،  بـه  خـزر  دریـای  از  کـروز  موشـک های  پرتـاب  بـا  و  کـرده 
ابعـاد نظامـی جدیـدی بـه این منطقـه داده اسـت. جمهـوری آذربایجان، 
ترکمنسـتان و قزاقسـتان نیـز در حـال تقویـت واحدهـای نیـروی دریایی 
جدیـد خـود و دریافـت آمـوزش نظامی از کشـورهای مختلـف، به ویژه 

بـرای  گارد سـاحلی هسـتند.
■ کشـورهای حاشـیه ی خـزر همچنیـن در حـال ورود بـه انـواع ترتیبات 
در  منطقـه  از  بیـرون  شـرکت های  و  دولت هـا  تسـهیل حضـور  جهـت 

دریـای خـزر هسـتند.

پیش نویــس کنوانســیون وضعیــت حقوقــی دریــای خــزر کــه موضــوع 
ــد مــوادی  ــوده، فاق جلســات بی شــماری در کشــورهای حاشــیه ی آن ب
ــا مســائل اختالفــی فــوق  اســت. محتمل تریــن وضعیــت بــرای  مرتبــط ب
ــی  ــم حقوق ــن رژی ــرات تدوی ــران در مذاک ــی ای ــدرت اقناع ــود ق بهب
دریــای خــزر، اقنــاع روســیه جهــت اتخــاذ موضعــی نزدیک تــر بــا ایــران 
اســت. کشــورمان همــواره روابــط نزدیــک و صمیمانــه ای بــا همســایه ی 
ــا جهــان غــرب و تشــدید  روس داشــته و ســرد شــدن روابــط روســیه ب
اختالفــات آنــان، فرصــت مناســبی بــرای متوجــه کــردن روس هــا بدیــن 
ــع دوســت  ــه مناف ــان علی ــی آن ــه اســت کــه موضــع و عملکــرد فعل نکت
قدرتمندشــان در منطقــه بــوده کــه انتظــار مــی رود ایــن موضــوع، 

ــد. ــزر باش ــای خ ــیه در دری ــع روس ــل مواض ــاز  تعدی زمینه س

1-ماهیـتجغرافیایـیدریـایخزرراهگشـایتوصیـفماهیت
قی حقو

خصــوص  در  خــزر  دریــای  ســاحلی  کشــورهای  نظــر  اختــالف 
توصیــف حقوقــی آن، مانــع اصلــی در مســیر تعییــن رژیــم حقوقــی آن 
ــه  ــرار گرفت ــته بندی ق ــدام دس ــزر در ک ــی خ ــه ی آب ــه پهن ــت. اینک اس
ــرا  ــته آن ــای نیمه بس ــا دری ــه ی ــا، دریاچ ــای دری ــک از واژه ه و کدامی
ــت. از  ــی آنس ــم حقوق ــن رژی ــه ی تعیی ــن الزم ــد، اولی ــف می کن توصی
نظــر کنوانســیون حقــوق دریاهــا، راهیابــی بــه اقیانــوس یــا دریــای آزاد 
ــا تعــدد مناطــق انحصــاری اقتصــادی و  ــا خروجــی ی ــق تنگــه ی از طری
ــا  ــای بســته ی ــن دری ــار تعیی ــای ســرزمینی کشــورهای ســاحلی معی دری
ــی  ــن گرچــه ممکــن اســت یــک گســتره ی آب نیمه بســته اســت. بنابرای

از منظــر جغرافیــا دریاچــه باشــد، امــا می توانــد از نظــر حقوقــی به دلیــل 
ــای نیمه بســته تلقــی شــود و  ــدی مذکــور، دری ــن در طبقه بن ــرار گرفت ق
تحــت مقــررات حقــوق دریاهــا قــرار گیــرد. در مقابــل، قواعــد حقوقــی 
ــا  ــا ب ــی آنه ــم حقوق ــدارد و رژی ــاره ی دریاچه هــا وجــود ن منظمــی درب
حاکمیــت و رویــه ی دولت هــای ســاحلی پیونــد خــورده کــه ایــن مهــم 
ــر اســاس موافقت نامه هــای دوجانبــه و چندجانبــه  در وهلــه ی نخســت ب

ــود. ــف می ش ــاحلی تعری ــای س ــان دولت ه می
دریـای خـزر نـه به صـورت طبیعـی بلکـه از طریـق یـک کانـال بـه رود 
ولـگا و سـپس بـه دریـای سـیاه می ریـزد و خـارج از تعریف گفته شـده 
در کنوانسـیون 1982 حقـوق دریاهاسـت. از طرفـی مختصـات منحصـر 
به فـرد آن از جملـه شـوری آب، وسـعت و ابعـاد )کـه از دریـای عمان و 
خلیـج فـارس بزرگ تـر اسـت(، دریانـوردی فعـال در ایـن دریـا و منابع 
غنـی آن حاکـی از ضـرورت تعریـف رژیمـی خـاص؛ هـم منبعـث از 
حقـوق بین الملـل دریاهـا و رویـه ی دولت هـا و هـم گرفتـه شـده قواعـد 

آبراه هـای بین المللـی اسـت.

2-مواضعدولساحلیدریایخزر
پـس از فروپاشـی شـوروی و ظهـور جمهوری هـای جدیـد، ادعاهایـی 
توسـط ایـن کشـورها مطـرح شـد کـه اظهارنظـر در خصـوص آن منوط 
بـه روشـن کـردن وضعیـت جانشـینی شـوروی توسـط جمهوری هـای 
نوخاسـته ی آنسـت. در ایـن دوران، مذاکـرات متعـددی انجـام شـده و 
پیشـنهادها و ادعاهـای کشـورهای سـاحلی، تغییراتـی داشـته اسـت. در 
آگوسـت 1991 روسـیه اعتبـار معاهـدات 1921 و 1940 میـان ایـران و 
شـوروی را تأییـد کـرد و دولت هـای اسـتقالل یافته نیز در دسـامبر همان 

سـال اعتبـار و الزامـی بـودن معاهـدات فـوق را تأییـد نمودنـد.
ــوان  ــزر به عن ــای خ ــف دری ــا تعری ــان ب ــرات، آذربایج ــد مذاک در رون
ــتان  ــد و قزاقس ــع گردی ــی مناب ــیم مل ــان تقس ــرزی خواه ــه ی م دریاچ
پیشــنهاد تقســیم آب و اســتفاده مشــترک از منابــع را ارائــه کــرد کــه هــر 
دو طــرح مــورد مخالفــت روســیه و ایــران قــرار گرفــت. در وهلــه ی بعــد 
قزاقســتان دریــای خــزر را دریــای نیمه بســته خوانــد کــه فــارغ از توافــق 
دولت هــا، تحــت قواعــد حقــوق دریاهاســت. امــا آذربایجــان قائــل بــه 
ــد  ــرزی دانســت کــه بای ــزر را دریاچــه ای م ــوده و خ ــف نب ــن توصی ای
ــر اســاس توافــق دولت هــای ســاحلی تحدیــد حــدود گــردد. روســیه  ب
ــار آن  ــی )1921 و 1940 کــه اعتب ــه معاهــدات قبل ــا اســتناد ب ــران ب و ای
ــن پیشــنهادها مخالفــت  ــا ای ــود( ب توســط همــه ی طرف هــا ابقــا شــده ب
ــه معاهــدات ســابق و تشــکیل  ــا توجــه ب ــن کنوانســیون ب کــرده و تدوی
یــک ســازمان بین المللــی جهــت نظــارت بــر فعالیت هــای دول ســاحلی 
)بــه ابتــکار ایــران( را ارائــه کردنــد کــه در ایــن خصــوص نیــز توافقــی 
حاصــل نشــد. در دوره ی   بعــدی مذاکــرات، قزاقســتان بــر اعمــال حقوق 
دریاهــا، تعریــف دریــای ســرزمین و فــالت قــاره و منطقــه ی انحصــاری 
ــر اســاس  ــر تقســیم ب ــان ب ــد نمــود و آذربایجــان همچن اقتصــادی تأکی
خــط منصــف بــه نســبت ســواحل هــر یــک از کشــورها پافشــاری کــرد. 
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ایــران و روســیه نیــز همچنــان از ایــده ی حاکمیــت مشــاع بــا توجــه بــه 
معاهــدات 1921 و 1940 و عملکــرد ســابق حمایــت کردنــد.

بــا مشــارکت روســیه و آذربایجــان در قــرارداد انتقــال نفــت بــا عنــوان 
قــرارداد قــرن، روســیه در ازای عبــور خطــوط لولــه ی صــادرات نفــت 
ــه نفــع آذربایجــان تغییــر داد و در  از قلمــرو خــود، رویکــرد خــود را ب
مذاکراتــی دوجانبــه بــا ایــران رژیــم حقوقــی شــامل 10 مایــل دریایــی 
ــه ی  ــوان منطق ــی را به عن ــل دریای ــرزمینی و 20 مای ــای س ــوان دری به عن
ــه  ــا توج ــه ب ــود ک ــه نم ــور ارائ ــر کش ــرای ه ــری ب ــاری ماهیگی انحص
ــخ  ــا پاس ــاحلی، ب ــورهای س ــی کش ــای تمام ــات و دیدگاه ه ــه مالحظ ب
ــرات  ــد. در مذاک ــرو ش ــرات روب ــداوم مذاک ــر ت ــی ب ــران مبن ــع ای ممتن
ــت  ــرای هــر دول ــی ب ــن محــدوده ی 45 مایل ســال 1996 روســیه از تعیی
ــق  ــایر مناط ــترک س ــعه ی مش ــق و توس ــی مناط ــت در برخ ــد نف و تولی
حمایــت کــرد کــه بــه نتیجــه نرســید. در ایــن میــان، اولیــن محمولــه ی 
نفتــی آذربایجــان از طریــق خطــوط لولــه بــه دریــای ســیاه منتقــل شــد 
ــرداری  کــه واکنــش ایــران و ترکمنســتان را در محکومیــت ایــن بهره ب
ــس از آن  ــت. پ ــی داش ــی در پ ــم حقوق ــن رژی ــل از تعیی ــه قب یک جانب
ــن  ــان ای ــیه می ــویق روس ــا تش ــه ای ب ــای دوجانب ــال قرارداده ــه دنب ــز ب نی
ــیه  ــا، روس ــتر دری ــیم بس ــرای تقس ــتان ب ــان و قزاقس ــا آذربایج ــور ب کش
ــط  ــول خ ــاس ط ــر اس ــا ب ــیم دری ــرح تقس ــع داده و از ط ــر موض تغیی
ســاحلی حمایــت کــرد کــه بــر اســاس آن ســهم ایــران، 13-12 درصــد 
ــت  ــه مالکی ــد ب ــه معتق ــه گرچ ــرد ک ــالم ک ــران اع ــس از آن ای ــود. پ ب
مشــاع اســت امــا از طــرح تقســیم دریــای بــر مبنــای ســهم برابــر بیســت 

ــد. ــت می کن ــز حمای ــورها نی ــک از کش ــرای هری ــدی ب درص
رونـد جدیـد مواضـع و مذاکـرات از سـال 2000 بدین ترتیب آغاز شـد 
کـه روسـیه ضـرورت توسـعه ی میادیـن مـورد مناقشـه ی نفـت و گاز بـا 
توافقـی منصفانـه میـان دولت هـا و پرداخـت خسـارت بـه کشـورهای 
متضـرر، تقسـیم بسـتر دریـا و بهره بـرداری مشـترک از آبهـای دریـای 
خـزر و ایجـاد سـاختاری بـرای تدویـن رژیـم حقوقـی آن را به عنـوان 
رویکـرد جدیـد خـود معرفـی کـرد و پـس از آن موافقت نامـه ای بـرای 
تقسـیم دریـا بـر اسـاس خط منصـف اصالح شـده بـا آذربایجـان امضاء 
توافـق  بـه  دریـا  تقسـیم  دربـاره ی  نیـز  قزاقسـتان  و  آذربایجـان  نمـود. 
رسـیدند و طـرح توسـعه ی مشـترک میادیـن نفتـی مـورد مناقشـه را بـه 
روسـیه پیشـنهاد نمودنـد. در واکنـش بـه ایـن توافقـات دوجانبـه، ایـران 
نیـز طـی بیانیـه ی مشـترکی بـا روسـیه در سـال 2001 بـر عـدم شناسـایی 
مرزهـای ملـی در دریـای خـزر و مخالفـت بـا عبـور خطوط لولـه نفت و 
گاز از ایـن دریـا تصریـح کرد. در سـال 2003 قرارداد سـه جانبه ای میان 
روسـیه، آذربایجـان و قزاقسـتان برای تقسـیم دریا منطبق بـا خط منصف 
اصـالح شـده بـه امضـاء رسـید و ایـران با تأکید بر سـهم مسـاوی بیسـت 
درصـدی بـرای هـر یـک از دول سـاحلی اعـالم کـرد کـه منتظـر تعیین 
رژیـم حقوقـی دریای خـزر برای آغـاز عملیات اکتشـاف و بهره برداری 

نفـت در نواحـی ایرانـی دریـا نمی مانـد.
در حـال حاضـر تنهـا سـند مـورد موافقـت تمامـی دول سـاحلی دریـای 

خـزر، کنوانسـیون تهـران بـرای حفاظت از محیط زیسـت این دریاسـت 
کـه در 2003 بـه امضـاء رسـید و بـر اتخاذ اقدامـات و تمهیدات مناسـب 
جهـت جلوگیـری، کاهـش و کنتـرل آلودگـی دریای خـزر، حفاظت و 
احیـای محیـط زیسـت آن و بهره بـرداری از منابـع بـا رویکردی زیسـت 
محیطـی اسـت. پـس از آن اعالمیـه ی تهـران مصـوب اجـالس سـران 
کشـورهای سـاحلی دریـای خـزر در 2007 بـا اتفـاق آراء بـه ضـرورت 
تدویـن کنوانسـیونی بـرای تبیین رژیم حقوقـی دریای خـزر رأی داد اما 

اشـاره ای بـه اقدامـات یک جانبـه در بهره بـرداری از منابـع دریـا نکـرد.
ــض  ــاً متناق ــر و بعض ــع متغی ــی از مواض ــرات حاک ــد مذاک ــی رون بررس
اســت؛  دول ســاحلی در خصــوص رژیــم حقوقــی دریــای خــزر 
به نحــوی کــه آذربایجــان بــا وجــود اینکــه در اعالمیــه ی آلماتــی، 
تأییــد  را  شــوروی  و  ایــران  میــان  ســابق  موافقت نامه هــای  اعتبــار 
می کنــد، بــه اصــل دولــت مطهــر اســتناد کــرده و نظــام حقوقــی 
ــد مشــروعیت دانســته  ــرا پــس از فروپاشــی فاق شــوروی و تعهــدات آن
اســت. از آنجــا کــه الگــوی پیشــنهادی آذربایجــان جهــت تقســیم دریــا 
بــر اســاس خــط منصــف، منجــر بــه منظــور کــردن ســهم های متفــاوت 
ــول  ــردد، قابل قب ــترک می گ ــای مش ــک دری ــاحلی در ی ــرای دول س ب
ــی بقــای همــه  ــه معن ــوس ب ــه قاعــده ی رب ــوده و اســتناد آن کشــور ب نب
ــوس  ــده ی رب ــال قاع ــدف از آن اعم ــه ه ــورت )ک ــان ص ــه هم ــز ب چی
ــش از  ــت( بی ــوروی اس ــران و ش ــان ای ــدات 1921 و 1940 می ــر معاه ب
ــدم  ــه ع ــران اســت. چراک ــع ای ــه نف ــد ب ــع آذربایجــان باش ــه نف ــه ب آنک
اشــاره بــه منابــع نفــت فــالت قــاره در دو موافقت نامــه ی فــوق بــه دلیــل 
ــاد  ــان انعق ــع در زم ــن مناب ــرداری از ای ــوع بهره ب ــودن موض ــرح نب مط
ــا  ــای دو ی ــک از قرارداده ــوده و در هیچ ی ــور ب ــه ی مزب دو موافقت نام
چندجانبــه تــا قبــل از ســال 1945 بــه بحــث منابــع نفتــی اشــاره ای نشــده 
ــوی پذیرفتــه شــده در معاهــدات 1921 و 1940  ــت. بنابرایــن الگ اس
ــا توجــه  ــر تمامــی جنبه هاســت و ب ــی ناظــر ب ــم حقوق ــن رژی ــرای تبیی ب
ــار آن دو  ــر اعتب ــتقالل یافته ب ــای اس ــیه و جمهوری ه ــح روس ــه تصری ب
به صــورت  و  منابــع  تقســیم  مدعــی  می توانــد  ایــران  موافقت نامــه، 
کلی تــر تدویــن رژیــم حقوقــی بــر مبنــای الگــوی ارائــه شــده در 
ــر  ــی ب ــه مبن ــران دو موافقت نام ــوق باشــد. از نظــر ای موافقت نامه هــای ف
اســتفاده ی مشــترک فراتــر از محــدوده ی 10 مایلــی از آب و بســتر دریــا 
به صــورت مشــترک، به قــوت خــود باقــی اســت و تمامــی دول ســاحلی 
بایــد از اقدامــات و بهره بــرداری یک جانبــه قبــل از حصــول توافــق 
ــه ســاختارها  ــا توجــه ب ــاره ی رژیــم حقوقــی اجتنــاب نماینــد کــه ب درب
و نیازهــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی کشــورهای ســاحلی دریــای 
ــت و گاز  ــع نف ــت از مناب ــد و برداش ــودن تولی ــر ب ــزر و اجتناب ناپذی خ
ــز  ــران نی ــی ای ــوق داخل ــد. در حق ــدگاه رد ش ــن دی ــان، ای ــگاه آن از ن
تبصــره ی اصالحیــه ی افــزوده بــه مــاده ی-2 قانــون 1334 در خصــوص 
ــه  ــل ب ــاره، قائ ــالت ق ــی در ف ــع طبیع ــرداری از مناب ــاف و بهره ب اکتش
ــر دریــای خــزر  ــه دریاهــای بســته ب اعمــال حقــوق بین الملــل مربــوط ب
ــی  ــی برخ ــررات بین الملل ــق مق ــا طب ــف دری ــل تعری ــه به دلی ــت ک اس
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ــی  ــا توصیف ــرا تنه ــوده و آن ــره نب ــن تبص ــر ای ــق تعبی ــان مواف حقوقدان
جهــت متمایــز کــردن دریــای خــزر از خلیــج فــارس و دریــای عمــان 
می داننــد. امــا قانــون مناطــق دریایــی جمهــوری اســالمی ایــران درباره ی 
دریــای خــزر ســاکت اســت و از ایــن رو مــاده واحــده ی مصــوب 1379 
بــا عنــوان قانــون اجــازه بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران بــرای اکتشــاف، 
ــن شــرکت  ــه ای ــدران، ب ــای مازن ــن دری ــرداری از میادی توســعه و بهره ب
ــی و  ــای داخل ــا طرف ه ــای الزم ب ــاد قرارداه ــا انعق ــه ب ــازه داده ک اج
ــای خــزر  ــن دری ــرداری از میادی ــه اکتشــاف و بهره ب ــدام ب خارجــی، اق

ــت. ــرده اس ــخص نک ــا مش ــن فعالیت ه ــرای ای ــدوده ای ب ــد و مح نمای
ــن  ــه ی روش ــاوی دو نکت ــزر ح ــای خ ــوص دری ــران در خص ــع ای موض

اســت:
■ اقدامـات یک جانبـه ی کشـورها در بهره بـرداری از منابـع دریـای خزر 
و ترسـیم مرزهـا بی اعتبـار اسـت و تـا قبـل از تعییـن رژیـم حقوقـی ایـن 
دریـا، ضروری اسـت اقدامات اکتشـاف و بهره بـرداری در فضای توافق 

و تفاهـم همـه ی دول سـاحلی آن صـورت گیرد.
■ رژیم حقوقی دریای خزر باید بر اساس توافقی همه جانبه و با منظور 

کردن موافقت نامه های سابق میان ایران و شوروی تدوین گردد.

ترکمنسـتان نیـز مانند دیگر کشـورهای سـاحلی دریای خـزر بارها تغییر 
موضـع داده اسـت؛ به نحـوی کـه در ابتدا موافـق دیدگاه ایران و روسـیه 
بـود. گرچـه به موجـب قانونـی داخلـی، 12 مایـل دریایـی را به عنـوان 
دریـای سـرزمینی خـود تعییـن کـرد. پـس از آن ترکمنسـتان از طـرح 
ایـران بـرای تعییـن محـدوده ی 45 مایلـی جهـت بهره بـرداری از منابـع 
غیرجانـدار و اسـتفاده ی مشـترک از باقـی دریـا حمایـت کـرد. اما مدت 
کوتاهـی بعـد، از ایـده ی تقسـیم دریا بر اسـاس خـط میانه پیـروی نمود.
شـرکت های  بـا  رقابـت  و  اقتصـادی  مالحظـات  بـه  بنـا  نیـز  روسـیه 
دول  بـا  مذاکراتـی  وارد  کـه  گاز  و  نفـت  در  سـرمایه گذار  غربـی 
تازه اسـتقالل یافته ی شـوروی شـده بودنـد، تغییـر موضع داده و با تقسـیم 
دریـا طـی موافقت نامه هایـی دو یـا سـه جانبه بـا جمهور ی هـای اسـتقالل 

یافتـه موافقـت کـرد.

3-اکتشافوبهرهبرداریازمنابعدریایخزر
از اواخـر قـرن نوزدهـم، صنایع نفـت و گاز اصلی ترین صنعـت منطقه ی 
پیرامونـی دریـای خـزر بـوده و برآوردهای انجام شـده حاکـی از ذخایر 

عظیـم نفـت و گاز )حـدود 33-17 میلیارد بشـکه( در این دریاسـت.
نظـر بـه اینکـه دول سـاحلی دریـای مازنـدران )به جـز ایـران( تولیـد و 
اسـتخراج نفـت و گاز از میادیـن ایـن منطقه ی دریایی را آغـاز کرده اند، 
نگاهـی بـه وضعیـت تولید نفـت و گاز دریای خزر توسـط این کشـورها 
سـال های  طـی  میادیـن  ایـن  از  برداشـت  وضعیـت  نیسـت.  بی فایـده 

2010-   1992 به شـرح زیـر اسـت:

■  آذربایجـان: 222 هـزار بشـکه نفت روزانـه در 1992، 1/290 میلیون 

بشـکه نفـت روزانـه در 2010، 28 میلیـون مترمکعـب گاز در 1992، 70 
میلیـون مترمکعب در 2010

■  قزاقسـتان: 529 هـزار بشـکه نفـت روزانـه در 1993، 2/400 میلیـون 
بشـکه نفت روزانه در 2010، 29 میلیون مترمکعب گاز در 1993، 1/24 

میلیـارد فوت مکعـب در 2010
■ ترکمنسـتان: 110 هـزار بشـکه نفـت روزانـه در 1992، 450 هـزار 
بشـکه نفـت روزانـه در 2010، 2/2 میلیـون فوت مکعـب گاز در 1992، 

در 2010 فوت مکعـب  میلیـون   5/44
■ روسیه: 200 هزار بشکه نفت روزانه در 2010

■ ایران: تا سال 2010 تولید و بهره برداری نداشته است

تعییـن قواعـد حقوقـی ناظـر بـر تولیـد و برداشـت از میادین نفـت و گاز 
دریـای مازنـدران، بسـته بـه تدوین رژیـم حقوقـی این دریاسـت. موضع 
مذاکراتـی ایـران بـا تأکیـد بـر اعتبـار موافقت نامه هـای 1921 و 1940 
ایـران و روسـیه کـه متضمـن رژیـم حقوقـی مشـاع و سـهم 50  میـان 
درصـدی از دریـای خـزر بـرای ایـران اسـت، موضعی حداکثری اسـت 
کـه انتقـاد وارده بـر آن اینسـت کـه ایـن موافقت نامه هـا بـه صراحـت از 
رژیـم حقوقـی مشـاع سـخنی نگفته انـد. به عـالوه سـهم 50 درصـدی و 
برابـر بـا روسـیه از دریـای مازنـدران بـرای ایـران، در عمـل بـه تحقـق 
نپیوسـته بـود و شـوروی در حاکمیـت بـر آن برتـری کامـل داشـت کـه 
بـا توجـه بـه مسـکوت مانـدن مباحـث نفـت و گاز در موافقت نامه هـای 
1921 و 1940، رژیـم مشـاع را مـورد تردیدهـای جـدی قـرار می دهـد.

موضـع مذاکراتـی میانـه، بـا رد رژیـم مشـاع و سـهم 50 درصـدی بـرای 
ایـران و 50 درصـد دیگـر بـرای چهـار کشـور دیگـر پیرامونـی دریـای 
خـزر، معتقـد اسـت کـه اگـر قرار بـر اعمـال رژیم حقوقی مشـاع باشـد، 
اعمـال آن بایـد بـدون تعییـن سـهم بـوده و بایـد بسـتر دریـا بـر اسـاس 
توافـق همـه ی دولت هـای سـاحلی آن تقسـیم شـود. اگر ایـن رویکرد با 
توجـه بـه شـرایط خاص سـواحل ایران اعمال گـردد، می تواند سـهم 20 

درصـدی از دریـا را بـرای ایـران حاصـل نماید.
واقعیــت اینســت کــه تاکنــون حــدود 64 درصــد بســتر دریــای مازندران 
ــان روســیه، قزاقســتان و آذربایجــان  ــه می طــی موافقت نامه هــای دوجانب
تقســیم شــده، ترکمنســتان نیــز موافقــت خــود را بــا آن اعــالم کــرده و 
ــا ســایر کشــورهای یــاد شــده  نیــز  موافقت نامــه ای بــرای ترکمنســتان ب
بســیار محتمــل اســت. بــا وجــود اعتــراض ایــران بــه ایــن رونــد، احتمــاالً 
رویــه ی مذکــور میــان ایــن کشــورها ادامــه خواهــد یافــت کــه در ایــن 
ــع  ــدون مناب ــه ای ب ــم در منطق ــدی آن ه ــهم 13-11 درص ــورت، س ص
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــی خواهــد مان ــران باق ــرای ای عمــده ی نفــت و گاز ب
مشــکل دیگــری کــه ناشــی از عــدم تــوازن در پراکندگــی جغرافیایــی 
منابــع نفــت و گاز در دریاســت، موجــب تشــدید اختــالف میــان 
ــار  ــه جانبه ی چه ــای دو و س ــده و موافقت نامه ه ــاحلی ش ــورهای س کش
کشــور دیگــر، بیشــترین آســیب را متوجــه منافــع ایــران کــرده اســت.
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ــن  ــت تدوی ــق جه ــول تواف ــرای حص ــه ب ــی و اولی ــع اصل ــی از موان یک
ــت  ــاره ی ماهی ــورها درب ــالف کش ــزر، اخت ــای خ ــی دری ــم حقوق رژی
جغرافیایــی ایــن گســتره ی آبــی اســت؛ به نحــوی کــه یکــی آنــرا 
دریــای نیمه بســته، دیگــری آنــرا دریاچــه و گروهــی آنــرا بــا وضعیــت 
خــاص می داننــد کــه هــر یــک از ایــن مفاهیــم، آثــار و تبعــات حقوقــی 

ــی دارد. ــی در پ متفاوت
برخـالف چهـار کشـور دیگـر، بهره بـرداری از منابع دریای خـزر، یکی 
از اولویت هـای سیاسـی و اقتصـادی ایـران نبـوده کـه سـبب شـده ایـن 
حـوزه و مذاکـرات آن به صـورت جـدی پیگیـری نشـود. در حالـی کـه 
اثـرات ایـن ثـروت تـازه کشـف شـده ی کشـورهای تازه اسـتقالل یافته 
اتومبیل هـای  و  لوکـس  سـازه های  سـتاره،  پنـج  هتل هـای  به صـورت 
گران قیمـت وارداتـی از جمله در شـهرهای جمهوری هـای آذربایجان و 

ترکمنسـتان به روشـنی خودنمائـی می کننـد.
ــت  ــوم امنی ــک، مفه ــی اوپ ــم نفت ــال 1970 و تحری ــی س ــران نفت ــا بح ب
انــرژی بــا مفاهیــم کلیــدی شــامل منابــع شناســایی شــده، متنــوع، تضمین 
ــات سیاســی  ــن مفاهــم ادبی ــه یکــی از مهم تری ــات عرضــه، ب شــده و ثب
ــا  ــا ب ــات غربی ه ــت و تبلیغ ــت نف ــش قیم ــد. افزای ــل ش ــادی تبدی اقتص
عنــوان "دریــای خــزر، خلیــج فــارس دوم" کــه بــه ذخایــر نفــت و گاز 
آن اشــاره داشــت، موجــب افزایــش اهمیــت جغرافیایی-اقتصــادی 
منطقــه گردیــد. بنــا بــه گزارش هــای آژانــس اطالعــات انــرژی ایــاالت 
متحــده ی آمریــکا، بــا افزایــش اســتخراج و تولیــد گاز طبیعــی از دریــای 
خــزر، در آینــده ای نزدیــک ایــن منطقــه دومیــن حــوزه ی گازی جهــان 
خواهــد بــود. حتــی برخــی گزارش هــا بــا پیش بینــی بی ثباتــی در 
ــات  ــوریه در منازع ــراق و س ــران، ع ــری ای ــعودی و درگی ــتان س عربس
خاورمیانــه و متعاقبــاً عرضــه ی بی ثبــات نفــت خاورمیانــه، مدعــی 
ــوزه ی  ــورهای ح ــا کش ــه ب ــیای میان ــورهای آس ــگ کش ــت تنگاتن رقاب
ــی،  ــای فن ــل محدودیت ه ــی مث ــد عوامل ــا نبای ــدند. ام ــارس ش ــج ف خلی
ــی  ــادی و سیاس ــرایط اقتص ــه ای و ش ــی و منطق ــاختاری طبیع ــع س موان
منتهــی بــه محدودیت هــای تضمیــن امنیــت انــرژی در دریــای خــزر را 

ــده انگاشــت. نادی

4-موافقت نامههایجاریدرمنطقه یدریایخزر
4-1-موافقت نامه یروسیه-قزاقستان

تعریــف چارچــوب حقوقــی  بــرای  قزاقســتان  و  روســیه  در 1998 
تحدیــد حــدود  دوجانبــه ی  موافقت نامــه  دو کشــور،  بهره بــرداری 
ــاس  ــر اس ــا را ب ــمالی دری ــش ش ــور، بخ ــن دو کش ــد. ای ــاء کردن امض
ــی و  ــع معدن ــرداری از مناب ــت بهره ب ــده، جه ــالح ش ــه ی اص ــط میان خ
غیرزنــده ی بســتر دریــا میــان خــود تقســیم کــرده و هریــک از طرفیــن 
در محــدوده ی تعییــن شــده، از حــق انحصــاری اکتشــاف و اســتخراج 
برخــوردار اســت و اگــر میدانــی از خــط میانــه عبــور کــرده باشــد، دو 
ــطح  ــد. آب و س ــترک دارن ــق مش ــرداری از آن ح ــرای بهره ب ــرف ب ط
ــود.  ــتفاده می ش ــترک اس ــورت مش ــز به ص ــدوده نی ــن مح ــا در ای دری

ــر  ــد ب ــت تأکی ــن جه ــه، طرفی ــاء موافقت نام ــس از امض ــال پ ــج س پن
ــا  ــی ب ــع هیدروکربن ــا هــدف توســعه ی مشــترک مناب ــل و ب ــع متقاب مناف
ــدف آن،  ــه ه ــد ک ــه آن افزون ــی ب ــدی پروتکل ــر 50 درص ــهم براب س
ــور  ــه عب ــط میان ــه از خ ــود ک ــی ب ــرداری از میادین ــأله ی بهره ب ــل مس ح
کرده انــد. چارچــوب تعییــن شــده در پروتــکل، کنسرســیوم یــا عملیــات 
ــه یــک شــرکت  مشــترک اســت؛ به نحــوی کــه هــر یــک از طرفیــن ب
اجــازه ی مشــارکت در عملیــات توســعه ی مشــترک میــدان را می دهــد 
مشــارکت  یکدیگــر  بــا  قــرارداد کنسرســیوم  تحــت  و شــرکت ها 

می کننــد.

4-2-موافقت نامه یروسیه-آذربایجان
در سـال 2002 جهـت تعییـن رژیم دوجانبـه ی بهره برداری از منابع بسـتر 
دریـا در مناطـق شناسـایی شـده و نیـز میادیـن مشـترکی که از خـط میانه 
عبـور کرده انـد، موافقت نامـه ی تحدیـد حدود بسـتر دریا بر اسـاس خط 
میانـه ی اصـالح شـده میـان روسـیه و آذربایجـان بـه امضـاء رسـید. ایـن 
موافقت نامـه نمونـه ی کامـاًل مشـابهی از موافقت نامه ی روسیه-قزاقسـتان 
توسـعه ی  عملیـات  در  شـرکت هایی  تعییـن  بـا  هرکشـور  کـه  اسـت 

مشـترک از میادیـن مشـترک، مشـارکت می کنـد.

4-3-موافقت نامه یقزاقستان-آذربایجان
ــد حــدود  ــه تحدی ــوق، از جمل ــه ی ف ــور در دو موافقت نام ــوارد مذک م
ــک  ــر ی ــاری ه ــق انحص ــده، ح ــالح ش ــه ی اص ــط میان ــاس خ ــر اس ب
از طرفیــن بــرای بهره بــرداری از منابــع بســتر دریــا در محــدوده ی 
ــرداری  ــرای بهره ب ــات توســعه ی مشــترک ب ــن عملی ــن شــده و تعیی تعیی
از منابــع مشــترک عبــور کــرده از خــط میانــه، در موافقت نامــه ی 
ــرار  ــید تک ــاء رس ــه امض ــال 2001 ب ــه در س ــان ک ــتان و آذربایج قزاقس
شــده اســت. الزم به توضیــح اســت کــه خــط میانــه ی اصــالح شــده کــه 
ــه، خــط  ــرار گرفت ــد حــدود ق ــوق مــالک تحدی در موافقت نامه هــای ف
میانــه ای اســت کــه تنهــا مشــمول منابــع بســتر دریــا بــوده و آبهای ســطح 
ــورت  ــی به ص ــتیرانی و بازرگان ــه کش ــوی ک ــود. به نح ــامل نمی ش را ش

ــود. ــیم نمی ش ــوده و تقس ــترک ب مش
ــران  ــع ای ــض مناف ــد حــدود، ناق ــن الگــوی تحدی واضــح اســت کــه ای
ــم  ــران آن ه ــه ای ــا ب ــم زدن ســهم 13-11 درصــدی دری ــا رق ــوده و ب ب
نفــت و گاز  قابل توجــه  منابــع  از  خالــی  ناحیــه ای کــه عمدتــاً  در 
اســت، موجــب قــرار گرفتــن میــدان البــرز در محــدوده ی تعییــن شــده 
ــرای  ــن شــده ب ــدان ســردار در محــدوده ی تعیی ــرای آذربایجــان و می ب
ــردد. طبــق قواعــد حقــوق دریاهــا، اگــر تحدیــد  ترکمنســتان می گ
حــدود بــر اســاس خــط میانــه  منتهــی بــه تقســیم عادالنــه ی منافــع میــان 
کشــورهای ســاحلی نشــود، ایــن روش فاقــد مشــروعیت خواهــد بــود.

5-سهمایرانازمنابعدریایخزر
بلــوک البــرز -1 بزرگ تریــن مخــزن شناســایی شــده در جنــوب 
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دریــای خــزر اســت کــه بــا ذخیــره ی نفــت درجــای احتمالــی 20 
ــدوده ی  ــا در مح ــطح دری ــری از س ــق 500 مت ــکه، در عم ــارد بش میلی
ــا جمهــوری آذربایجــان واقــع شــده اســت. بلوک هــای 29  مشــترک ب
ــارد بشــکه  ــی 3 میلی ــره ی احتمال ــا ذخی ــک ب ــر ی ــز ه ــوس( و 6 نی )چال
ــن  ــد. همچنی ــرار گرفته ان ــا ق ــطح دری ــری از س ــق 800-750 مت در عم
ــارد بشــکه در عمــق  ــره ی 2/55 میلی ــا ذخی ــان ب ــور و روی بلوک هــای ن
ــارد بشــکه در عمــق  ــره ی 1/5 میلی ــا ذخی ــری، بلــوک رامســر ب 700 مت
600 متــری، بلــوک 8 بــا ذخیــره 1/4 میلیــارد بشــکه در نزدیــک ســاحل 
ایــران و در عمــق 550 متــری، بلــوک 7 بــا ذخیــره ی 900 میلیــون بشــکه 
نفــت درجــای احتمالــی و در عمــق 750 متــری و بلــوک 18 )رودســر( 
ــون بشــکه در نزدیکــی  ــی 500 میلی ــره ی نفــت درجــای احتمال ــا ذخی ب

ــده اند ]1[. ــع ش ــری واق ــق 80 مت ــران و در عم ــاحلی ای س
ایــران در محــدوده ی 17 درصــدی دریــای خــزر اقداماتــی در زمینــه ی 
لرزه نــگاری و کشــف نفــت انجــام داد کــه بــه  دلیــل اختالف نظــر 
بــا آذربایجــان در ایــن محــدوده از لحــاظ شــیوه ی تقســیم منابــع 
ــد.  ــتخراج نش ــه اس ــی ب ــات منته ــن اقدام ــتر، ای ــر بس ــی زی هیدروکربن
همچنیــن پــس از انجــام برخــی اقدامــات عملیاتــی در چــاه نفــت میثــم 
و مقــداد و یــک چــاه دیگــر در ســال های 69 و70 در نزدیکــی ســاحل 
ــا اســتفاده از دکل قرضــی آذربایجــان، بــرای  ایــران در دریــای خــزر ب
ــیه  ــه حاش ــزر ب ــای خ ــت در دری ــتخراج نف ــوع اس ــد موض ــی مدی مدت
ــی  ــم حقوق ــوع رژی ــان موض ــز همچن ــال ها نی ــس از س ــد. پ ــده ش ران
ــده و در مذاکــرات  ــران بالتکلیــف مان ــای خــزر و خــط مــرزی ای دری
ــورد  ــرزی م ــط م ــود. خ ــتناد می ش ــای 1921 و 1940 اس ــه قرارداده ب
ــرای  ــدی ب ــهم 13-11 درص ــاظ س ــا لح ــمالی ب ــایه های ش ــر همس نظ
ایــران، از ایــن رو کــه بخــش اصلــی ســهم ایــران از منابــع نفــت را در بــر 

اســت. غیرقابل قبــول  نمی گیــرد، 
ذخایـــر اثبـــات شـــده ی نفـــت و گاز ایـــران در دریاچـــه ی خـــزر 
ــزان  ــور میـ ــی کشـ ــی جنوبـ ــارس و نواحـ ــج فـ ــا خلیـ ــه بـ در مقایسـ
قابل توجهـــی نیســـت؛ به گونـــه ای کـــه ذخایـــر احتمالـــی نفـــت 
ــر  ــکه و ذخایـ ــارد بشـ ــافی 15 میلیـ ــای اکتشـ ــوک هـ ــور در بلـ کشـ
ــارد فوت مکعـــب  ــه 11 میلیـ احتمالـــی گاز کشـــورمان در ایـــن منطقـ
اســـت. برخـــی پیش بینی هـــا نیـــز حاکـــی از وجـــود بیـــش از 32 
ـــت.  ـــزر اس ـــای خ ـــی دری ـــوزه ی ایران ـــا در ح ـــت درج ـــکه نف ـــارد بش میلی
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران تـــا کنـــون حـــدود 293 میلیـــون دالر در 
ایـــن منطقـــه ســـرمایه گذاری کـــرده و در ســـال 1377 جهـــت انجـــام 
فعالیت هـــای اکتشـــافی و تولیـــد در مناطـــق خشـــکی و آبـــی دریـــای 
خـــزر بـــا مشـــارکت دیگـــر کشـــورهای حاشـــیه ی خـــزر، شـــرکت 
ـــار  ـــا انتظ ـــی تخمین ه ـــق برخ ـــود. طب ـــیس نم ـــزر را تأس ـــت خ ـــی نف مل
ـــکه  ـــارد بش ـــدود 12 میلی ـــزر ح ـــای خ ـــی دری ـــش ایران ـــی رود در بخ م
ــل  ــه دالیـ ــران بـ ــا ایـ ــد، امـ ــته باشـ ــود داشـ ــام وجـ ــره ی نفت خـ ذخیـ
ــرای  ــی بـ ــرمایه گذاری خارجـ ــذب سـ ــه جـ ــق بـ ــوز موفـ ــدد هنـ متعـ
ـــل تأخیـــر  ـــاب دالی ـــت. در احتس ـــن منطقـــه نشـــده اس اکتشـــاف در ای

ـــل  ـــی مث ـــه عوامل ـــوان ب ـــزر می ت ـــت و گاز خ ـــع نف ـــاف از مناب در اکتش
ـــق  ـــا عم ـــزر ب ـــای خ ـــمت دری ـــن قس ـــن در عمیق تری ـــن میادی ـــت ای موقعی
حـــدود 1025 متـــر در بخـــش ایرانـــی، خطرپذیـــری زیـــاد عملیـــات 
اکتشـــاف نفـــت و ســـرمایه گذاری بســـیار بـــرای حفـــاری در آبهـــای 
ـــتن  ـــار نداش ـــخص، در اختی ـــی مش ـــم حقوق ـــود رژی ـــدم وج ـــق، ع عمی
فـــن آوری عملیـــات حفـــاری و اکتشـــاف در آبهـــای عمیـــق )ماننـــد 
ــال  ــودن انتقـ ــکل بـ ــگاری(، مشـ ــتی های لرزه نـ ــاری و کشـ دکل حفـ
ـــای خـــزر به دلیـــل ارتبـــاط نداشـــتن ایـــن  ـــه دری تجهیـــزات ســـنگین ب
دریـــا بـــا آب هـــای بین المللـــی و در نهایـــت مقـــرون به صرفـــه بـــودن 
ـــت از  ـــت برداش ـــژه اهمی ـــور )به وی ـــوب کش ـــت و گاز در جن ـــع نف مناب
ـــود. ـــاره نم ـــارس( اش ـــج ف ـــیه خلی ـــورهای حاش ـــا کش ـــترک ب ـــع مش مناب

ذخایر انرژی دریای خزر دارای دو مشخصه ی کلی است:
■ نزدیکــیبــهبازارهــایتقاضــایانــرژیهیدروکربنــی: کشــورهای 
ــازار مشــترک اروپــا و همچنیــن اعضــای جدیــد اتحادیــه ی اروپایــی  ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــک ب ــورهای بالتی ــتان و کش ــتان، لهس ــد مجارس مانن
توســعه ای همپــای دیگــر کشــورهای اتحادیــه، نیــاز بیشــتری بــه انــرژی 
احســاس می کننــد و نزدیک تریــن ذخایــر نفــت و گاز ثابــت شــده 
و نســبتاً دســت نخورده در همســایگی آنــان در حــوزه ی خــزر و در 
کشــورهایی ماننــد روســیه، ایــران، آذربایجــان، ترکمنســتان و قزاقســتان 
نیــز در  بــزرگ آســیایی ماننــد چیــن و هنــد  اقتصادهــای  اســت. 

ــد. ــرار دارن ــزر ق ــزی و خ ــیای مرک ــایگی آس همس
ــه  ــا وجــود نزدیکــی ب ــاوجــودتقاضــا: ب ــرژیب ــکالتعرضــهان ■ مش
بازارهــای مصــرف، عرضــه ی نفــت و گاز اســتخراجی در مناطــق تقاضــا 
بــا مشــکالتی روبروســت. گرچــه از قفقــاز تــا شــرق اروپــا راهــی نیســت 
یــا قزاقســتان مــرزی طوالنــی بــا چیــن دارد امــا مســیرهای آبــی در ایــن 
بخــش از جهــان بســیار کــم اســت و دسترســی بــه دریاهــای آزاد بــرای 
اکثــر کشــورهای منطقــه تنهــا از طریــق کشــورهای واســطه امکان پذیــر 

اســت.

6-انتقالانرژیخزر
تولیدکننـدگان انـرژی دریـای خـزر بـرای رسـاندن نفـت و گاز تولیدی 

بـه بازارهـای مصـرف دو راه پیـش رو دارند:
■ عرضه ی آن به مصرف کنندگان منطقه

■ ارسال از طریق خط لوله

فــروش نفــت بــه متقاضیــان منطقــه ای نیــز نیازمنــد خــط لولــه یــا حمــل 
ــه ی آن  ــودن مســیر، هزین ــاز اســت کــه از لحــاظ نزدیــک ب ــی نی دریای
ــه  ــرای صــادرات ب ــاد نیســت. از آنجــا کــه روســیه از گاز ســیبری ب زی
ــه گاز  ــرای مصــرف داخلــی ب ــا، ژاپــن و چیــن اســتفاده می کنــد ب اروپ
ــا توجــه  تولیــدی ترکمنســتان و ازبکســتان نیــاز دارد. همچنیــن ایــران ب
بــه پاالیشــگاه های متعــدد داخلــی در بخش هــای میانــی کشــور و 
ــام  ــور، نفت خ ــمال کش ــر در ش ــگاه دیگ ــاخت دو پاالیش ــه ی س برنام
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تولیــدی حــوزه ی خــزر را بــا قیمــت ارزان خریــداری کــرده و به جــای 
آن در جنــوب، نفت خــام را بــه قیمــت بین المللــی بــه مشــتریان نفــت و 

ــد. ــه می کن ــزر ارائ ــای خ گاز دری
اســتفاده از خــط لولــه جهــت انتقــال نفــت و گاز دومیــن راه پیــش روی 
تولیدکننــدگان انــرژی دردریــای خــزر اســت. از گذشــته خطــوط 
لولــه ی متعــددی در ایــن منطقــه وجــود داشــته؛ ماننــد خطــوط لولــه ی 
شــوروی بــرای ارســال گاز ســیبری بــه اروپــا، خطــوط لولــه ی گاز ایران 
بــه جمهــوری آذربایجــان و ترکیــه، خطــوط لولــه ی نفــت قزاقســتان بــه 
ــه روســیه.  ــه ی ترکمنســتان و ازبکســتان ب ــن خــط لول روســیه و همچنی
ــط  ــد خ ــتفاده اند؛ مانن ــورد اس ــده و م ــازی ش ــراً نوس ــوط اکث ــن خط ای
لولــه ی قزاقســتان بــه روســیه کــه نفت خــام حــوزه ی تنگیــز را بــه بنــدر 
ــه ی باکــو  ــا خــط لول ــای ســیاه می رســاند ی ــار دری نوروسیســک در کن
ــراغ  ــلی و چ ــای آذری، گونش ــام حوزه ه ــه نفت خ ــک ک ــه نوروسیس ب
ــه  ــا ک ــه سوپس ــو ب ــه ی باک ــط لول ــاند و خ ــک می رس ــه نوروسیس را ب
ــای ســیاه می رســاند.  ــه دری ــق گرجســتان ب نفــت آذربایجــان را از طری
پــس از فروپاشــی شــوروی نیــز خطــوط لولــه ی جدیــدی در ایــن منطقــه 

ســاخته شــده اســت ]2[.

نتیجه گیری
طــی موافقت نامه هــای دوجانبــه و ســه جانبه ی کشــورهای ســاحلی 
ــر  ــده، ه ــیم ش ــزر تقس ــای خ ــد دری ــش از 60 درص ــران( بی ــز ای )به ج
یــک از کشــورها دارای حــق انحصــاری اکتشــاف و اســتخراج در 
ایــن کشــورها در  محــدوده ی تعییــن شــده در قــرارداد هســتند و 
خصــوص میادیــن خــارج از خــط میانــه نیــز رژیــم توســعه ی مشــترک 
ــای  ــد. گرچــه چگونگــی تقســیم بخــش شــمالی دری را اعمــال می کنن
ــا  ــه ام ــرار گرفت ــق ق ــورد تواف ــاحلی آن م ــای س ــان دولت ه ــزر می خ
ــن ســهم  ــی اســت و تعیی ــات باق ــوز اختالف ــا هن ــی دری در بخــش جنوب

ــت. ــده اس ــف مان ــزر بالتکلی ــع خ ــورمان از مناب کش
از  ناشـی  دریـا  رژیـم حقوقـی  تعییـن  در  موفقیـت  عـدم  آنجـا کـه  از 
اختـالف دول سـاحلی در تعریـف ماهیـت ایـن منطقـه ی آبـی اسـت، 
به نظـر می رسـد اولیـن اقـدام جهـت نزدیـک شـدن بـه توافـق، ارائـه ی 
تعریفـی واحـد از ایـن محـدوده ی دریایـی و قـرار دادن آن در یکـی از 
دسـته بندی های دریـا، دریـای نیمه بسـته، دریاچـه و دریاچه ای با شـرایط 

خـاص باشـد.

جمهــوری اســالمی ایــران در همــه ی ادوار مذاکــرات حامــی ایــن نظــر 
ــا وضعیــت خــاص اســت کــه  ــوده کــه دریاچــه ی خــزر دریاچــه ای ب ب
بایــد وضعیــت حقوقــی آن بــا توافــق کشــورهای ســاحلی تعییــن تکلیف 
ــا اســتناد بــه موافقت نامه هــای 1921 و  شــود؛ در همیــن راســتا ســال ها ب
1940 کــه روســیه و جمهوری هــای تــازه اســتقالل یافتــه التــزام را خــود 
بــه آن اعــالم نمودنــد، ایــران در موضعــی حداکثــری خواهــان ســهم 50 
درصــدی از دریــای خــزر بــود. پــس از آن، بــا تغییــر موضــع روســیه و 
توافقــات دوجانبــه در حاشــیه ی خــزر جهــت تقســیم دریــا و نیــز درنظــر 
گرفتــن اقتضائــات سیاســی و اقتصــادی ایــن منطقــه، کشــورمان پیشــنهاد 
تقســیم دریــا بــه ســهم های برابــر 20 درصــدی بــرای پنــج کشــور 
ســاحلی را مطــرح نمــوده و بــر اســاس آن بــه مذاکــرات ادامــه می دهــد.

ــوان  ــی از آراء دی ــه بخش ــتناد ب ــا اس ــرات، ب ــن مذاک ــران در آخری ای
ــه را مطــرح کــرده کــه  ــی دادگســتری، بحــث تقســیم منصفان بین الملل
بــا درنظــر گرفتــن قدمــت تاریخــی کشــورهای خــزری، اشــکال ویــژه ی 
ســواحل دریــا، شــیب و عمــق دریــا، ترســیم خــط مبــدأ و تعییــن آبهــای 
ــت  ــن جمعی ــر گرفت ــل و درنظ ــدود 25 مای ــا ح ــرزمینی ت ــاحلی و س س
ســاکن در شــهرهای ســاحلی خــزر، ســهم ایــران را بــه حــدود 18 
ــس  ــران پ ــده ی ته ــع تعدیل ش ــن موض ــن آخری ــاند. ای ــد می رس درص
ــیم  ــتر، تقس ــتر و زیربس ــطح، بس ــل س ــاع کام ــای مش ــه ی مدل ه از ارائ
منابــع زیربســتر بــه ازای 20 درصــد بــرای هــر کشــور ســاحلی و مشــاع 

ســطح اســت.
تحمیــل شــرایط به دلیــل قدرتمنــد بــودن متحــد یــا در اکثریــت بــودن، 
بــرای کشــورهای تازه اســتقالل یافته حــق ایجــاد نمی کنــد و تغییــر 
ــد.  ــر باش ــی دیگ ــان برخ ــه زی ــی و ب ــع برخ ــه نف ــد ب ــرایط نمی توان ش
ــر  ــن منظ ــد از ای ــاف بای ــت و انص ــل عدال ــت اص ــل رعای ــن دلی به همی
ــه مــدل موجــود در منطقــه مبنــی  ــا عنایــت ب ــز مــورد توجــه باشــد. ب نی
ــه موضــع  ــران ب ــه، ورود ای ــه و توافقــات دوجانب ــات یک جانب ــر اقدام ب
ــر اســاس تقســیم  اکتشــاف و اســتخراج در محــدوده ی 20 درصــدی ب
ــران  ــع ای ــا مواض ــایگان باره ــه همس ــرایطی ک ــه، در ش ــر و منصفان براب
بــرای اقــدام بــا اتفــاق آراء و خــودداری از اقدامــات یک جانبــه را 
ــری  ــذب حداکث ــش رو ج ــای پی ــی از گزینه ه ــته اند، یک ــده انگاش نادی
منافــع در منطقــه ای اســت کــه در آن در راســتای زیــان کشــورمان 
مســتندات حقوقــی قــوی ماننــد موافقت نامه هــای 1921 و 1940 و 

اصــل انصــاف در حقــوق بین الملــل، رد می شــود.

1. Modified Median Line )MMl)
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