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«خطمبدا» سهم ایران ازخزرکجاست؟

روسیه به تازگی خواستار نهایی شدن کنوانسیون حقوقی خزر توسط ایران شد ،روند مذاکرات خزر چگونه به این کنوانسیون مهم رسید؟
یک منبع آگاه جزئیاتی از روند بررسی این کنوانسیون برای تعیین سهم ایران از خزر را در گفت وگو با ما بیان کرد
سید حمید حسینی  -بحث سهم ایران از خزر طی
چنددههکهازفروپاشیاتحادجماهیرشورویمیگذرد،
همواره موضوعی چالشی و حساس برای افکار عمومی
بودهاست.هرگونهموضعگیرییکمقامخارجییااظهار
نظرمقامداخلیبادقتوحساسیتازسویافکارعمومی
رصد می شود .این حجم از حساسیت حتی باعث شده
است افکار عمومی در برخی موارد به سرعت تحت تاثیر
یک ادعای مطرح شده در فضای مجازی واکنش های
تندیازخودبروزدهند.عبارتهاییمانند«خزرراواگذار
کردند»«،خزرراچندفروختیدرفت؟»یا«یکترکمنچای
دیگر » و ...را احتماال خیلی از ما در محاورات عمومی یا
حتی برخی کانال ها و صفحات فضای مجازی شنیده یا
دیدهایم.جدایازآنکهخیلیازاینتیترهاممکناست
با زمینه ها و اهداف سیاسی به خصوص از سوی برخی
رسانه های خارجی مطرح شده باشند اما بدیهی است
بخش زیــادی از این تلقی های افکار عمومی ریشه در
حساسیتآنهابهاینآبوخاکومنافعملیشاندارد.
باایناوصافسوالاصلیایناستباالخرهاگراینتیترها
واقعیتنداردپسسهمایرانازاینپهنهآبیچقدراست؟
پسازچنددههمذاکرهودرحالیکهروزگاریبحثسهم
 50درصدیایرانازخزرمطرحمیشدوگاهسخناز11
و  13درصد و  20درصد به میان می آمد ،سرانجام این
درصد بندی ها به کجا رسید؟ برای پاسخ به این سواالت
ورسیدنبهرهیافتیشفافازآخرینوضعیتتعیینرژیم
حقوقی خزر و سهم احتمالی ایران از آن ،ضمن بررسی
اجمالیمسیرپیمودهشدهوفرضیاتمطرحشدهقبلیبه
بررسینقاطعطفنشستهایسرانخزردربارهتعیین
رژیم حقوقی این پهنه آبی و همچنین آخرین توافق مهم
سران خزر در اوکتایو قزاقستان می پردازیم که منجر به
تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر شد و اکنون تمام
معادالتوبحثهادربارهتعیینسهمهرکشوربراساس
اینکنوانسیوندرحالپیگیریاست.
▪سهم 50درصدی؛رویاییکهقابلیتاجراییندارد

مبنای این بحث که ایران دارای سهمی  50درصدی
از خزر است بر پایه این استدالل قرار گرفته که دریای
خــزر براساس دو عهدنامه منعقد شــده دوستی بین
دولت های ایران و شوروی در سال  ۱۹۲۱و قرارداد
بازرگانی و بحرپیمایی بین ایــران و شــوروی در سال
 ۱۹۴۰تقسیم شده است .همان طور که گفتیم عمده
استداللطرفدارانسهم 50درصدیمستندبهقرارداد
 1921و  1940میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و
استفادهازواژهدریایایرانوشورویدرمکاتباتدولتی
دو طرف ،درباره این پهنه آبی است به عبارتی طرفداران
ایننظریهمعتقدندایندریامیانایرانوشورویبراساس
این قرارداد ها به صورت مساوی تقسیم شده بود و لذا
اکنون که شرایط در طرف مقابل تغییر کرده ربطی به
ما ندارد و آن ها باید از همان  50درصد خود به همدیگر
سهم بدهند .این دیدگاه اگر چه در ابتدا و با قیاس آن با
حقوق مدنی و موضوع وراثــت تا حدی منطقی به نظر
می رسد اما با اشکاالت جدی مواجه است اوال در توافق
 1921و  1940هیچ گونه تقسیم و درصدی تعیین و
بیان نشده است ،ثانیا اگر این فرض سهم  50درصدی
را بپذیریم عمال آذربایجان و ترکمنستان تقریبا دیگر
ساحلینخواهندداشت.دایرهایراتصورکنیدکهبایک
خط از وسط نصف شده باشد ،با این تقسیم آذربایجان
و ترکمنستان در قسمت پایینی دایــره قرار می گیرند
و اگر بخواهیم با الگوی  50درصدی تمام این قسمت
را متعلق به ایران بدانیم عمال این دو کشور دیگر هیچ
ساحل و سرزمین آبی نخواهند داشت لذا در عمل نیز
این نظریه قابلیت اجرایی نــدارد وضمن این که باعث
تحریکبدونمبنایافکارعمومیمیشود،کشوررانیز
وارددورجدیدیازدرگیریوتنشمنطقهایوفرامنطقه
ای خواهد کرد کما این که از ابتدا و در طول بیش از دو
دههاخیربحثسهم 50درصدینیزباانگیزهتاکتیکی
و سهم گیری بیشتر از دیگر طرف ها با هدایت برخی
محافلدیپلماتیکودانشگاهیدرداخلمطرحشد.در
مصاحبهعباسملکییکیازدیپلماتهایباسابقهکشور
باخبرگزاریایسنادرتاریخ 86/7/22باموضوع«مشاع
ومشترک بهترین روش بهره برداری از خزر» به خوبی
این موضوع توضیح داده شده و با بیان این که این بحث
مطرح شد تا سطح توقع را در اجالس عشق آباد آن قدر
باال ببریم که بقیه به 20درصد راضی شوند ،می افزاید:
«وزارت خارجه هیچ وقت این مسئله را به عنوان موضوع
رسمی مطرح نکرد ».حتی بعیدی نژاد سفیر ایران در
لندن بعد از اجالس سال  97در اوکتایو قزاقستان در
پاسخ به سوالی درباره بحث  50درصدی ،با غیر واقعی
دانستناینبحثتاکیدکرد«:بایدمواظبپوستخربزه
هابود»ضمناینکهمکانیسمحقوقیطرحاینموضوع
در نهاد های حقوقی بین المللی و رویه آن ها در موارد
مشابهوهمچنینشورایامنیتبهعنواندومینمرجع
رسیدگی به این اختالف از نظر به خطر انداختن صلح و
امنیتجهانیچشماندازمثبتیراپیشرویایرانبرای
طرحدرخواستسهم 50درصدینشاننمیداد.
▪الگوهایتقسیموشرایطخاصخزر

برایتقسیمهرپهنهآبیقاعدتابایدیکالگویحقوقیو
فرمول تقسیم مبنا قرار گیرد .عمده ترین الگوی تقسیم
پهنه های آبی مبتنی بر کنوانسیون حقوقی 1982

رژیمحقوقیخزرراامضاکردند.اینتوافقرامیتوانیک
گام مهم در تعیین رژیم حقوقی بزرگ ترین دریاچه جهان
و سازوکار استفاده از منابع آن دانست هرچند مهم ترین
نقطه چالش در این توافق که مورد حساسیت ویژه افکار
عمومیایراننیزهستیعنیتعیینسهمومرزآبیکشور
ها همچنان به مذاکرات بعدی بین پنج کشور و همچنین
کشورهایی که ساحل مجاور دارند ،موکول شده است که
نمیتوانزمانمشخصیبرایبهنتیجهرسیدنمذاکرات
دراینخصوصمتصورشد.حتیبهگفتهرحیمپورمعاون
سابق وزیر خارجه ،مذاکرات در این خصوص شاید 50
سالطولبکشد.
▪مهمتریننکاتکنوانسیونخزرچهبود؟

دریاهاستاماخزرعمالیکپهنهآبیبستهاستوالگوی
کنوانسیون حقوق دریاها درایــن بــاره جــاری نیست.
براساس این الگو یک محدوده 12مایلی از آخرین نقطه
خشکی ساحل هر کشور به عنوان دریــای سرزمینی
محسوبمیشودوبقیهپهنهآبیمشترکخواهدبود.طی
حدودسهدههمذاکراتانجامشده،سهکشورآذربایجان،
قزاقستان و ترکمنستان بر تقسیم دریای خزر بر اساس
اصولوقواعدکنوانسیونحقوقدریاهاتاکیدداشتندکه
در صورت اجرایی شدن آن ،ایران بازنده اصلی می شد.
با توجه به محدودیت و جبر جغرافیا و مقعر بودن سواحل
ایران ،شمالی ترین نقاط ایران در دریای خزر تقریبا در
پایینترینبخشدریاقرارداردودرصورتاتصالایندو
نقطهیعنیبندرحسینقلیخاندرشرقوبندرآستارادر
غرب ،عم ً
ال کمترین سهم به کشورمان می رسید .ضمن
اینکهاینشیوه،پایبیگانگانرابهایندریاچهبازمیکند
وازنظرامنیتیچندانبرایایرانوروسیهجالبنیست.
الگوی بعدی ،تحدید کامل دریای خزر با تقسیم دریاچه
میان کشورهای ساحلی از طریق خط منصف است که با
وصلکردندوسرنقاطساحلیهرکشورسهمآنکشور
از خزر به دست می آید که این به هیچ وجه مناسب ایران
نیستوبهواسطهشکلسواحلایرانسهمیکمتراز14
درصد را برای کشورمان رقم خواهد زد .یک الگوی دیگر
تقسیم خزر بر مبنای اصل انصاف است ،در اصل انصاف
براساس مجموعه شرایط و اوضاع و احوال ،مقعر بودن
سواحل یا محدب بودن و عوامل دیگر از جمله پیشینه
تاریخی و حتی فرهنگی منطقه و جمعیت سواحل،
وضعیتیککشورراکهبرایدریافتسهمازپهنهآبیدر
شرایط مناسبی قرار ندارد ،در نظر می گیرند و بنا براین
سهم بیشتری از قاعده تقسیم به آن کشور می دهند که
بر این اساس ایران خواستار سهمی 20درصدی از خزر
است.یکالگویدیگرنیزباتوجهبهاینکهخزریکپهنه
بسته است ،بر اساس قواعد عرفی و رویه در حقوق بین
الملل  ،رژیم حقوقی پهنه های آبی خاص ،دریاچه ها یا
دریاهای بسته باید براساس اصل اتفاق آرا تعیین شود،
تعیین الگویی منحصر به فرد که می تواند از طریق توافق
کشورهایساحلیتدوینشود.حالبایددیدکشورهای
ساحلی خزر بعد از حدود سه دهه مذاکره به سوی کدام
الگو پیش رفته اند .براساس آخرین کنوانسیون حقوقی
خزر که در اوکتایو قزاقستان تصویب شد ،می توان گفت
اکنون ایــن کشورهابه سمت الگویی ترکیب شــده از
کنوانسیون حقوق دریاها و تدوین الگوی اختصاصی و
مشاعحرکتکردهاند.
▪مطرحشدناصلانصافوسهم 20درصدی

همان طــور که مشخص بــود ،مطرح کــردن سهم 50
درصــدی به واسطه غیر اجرایی بــودن آن و همچنین
توافقات دوجانبه ای که سه کشور شمالی خزر یعنی
روسیه با قزاقستان و روسیه با آذربایجان دربــاره نحوه
استفادهازاینپهنهآبیداشتندعمالرفتهرفتهبهکناری
نهادهشدوحتیخیلیهامعتقدنداتخاذاینرویهازابتدا
اشتباهبودهونهتنهاباعثمنزویشدنایراندرمذاکرات
شد بلکه کشورهای دیگر را به توافق هــای دوجانبه
معطوفکرد.نهایتاماشاهدتاکیدوتکیهایرانبرادبیات
سهم 20درصدیازخزرهستیمبهعبارتیپسازآنکه
عمال روسیه ایران را تنها گذاشت و به قراردادهای دو
جانبه با قزاقستان و آذربایجان روی آورد و بحث تقسیم
 50درصدینیزعمالاجرایینبود،ایرانبحثتقسیمبه
پنجقسمتمساویرامطرحوپیگیریکرد.ایرانسپس
با استناد به اصل«انصاف » منطق 20درصدی خود را از
لحاظحقوقیمستحکمترکرد.از7هزارکیلومترساحل
خزر فقط  680کیلومتر یا به عبارتی  10درصد خط
ساحلی آن در اختیار ایران است که این خط ساحلی به
واسطهاینکهمقعراستاگرمبنایتقسیموتحدیدحدود
بر اساس کنوانسیون  1982حقوق دریاها قرار گیرد،
عمال اجحاف گسترده ای درخصوص حق ایران اعمال
خواهد شد .ضمن این که سواحل جنوبی خزر که در
اختیارایراناست،برخالفسواحلشمالیعمقیتاحد

کمتراز 50مترداردامادرمناطقجنوبییعنیسواحل
ایران تا1000متر عمق دارد که عمال استفاده از منابع
انرژی بستر آن ،برای ایران هزینه زیادی خواهد داشت.
همچنین به واسطه جریان آبی این دریا ،عمده فاضالب
ریخته شده از سوی دیگر کشورهای ساحلی به سواحل
ایران هدایت می شود .با توجه به مجموع این شرایط
و اوضاع و احوال ،مقعر بودن سواحل یا محدب بودن و
عوامل دیگر از جمله پیشینه تاریخی و حتی فرهنگی
منطقه،جمعیتسواحل،وضعیتیککشوروهمچنین
حقوقبینالمللکهدراینمواردبادرنظرگرفتنتمامی
شرایط-ونهفقطشکلجغرافیاییسواحلبرایتعیین
حدود – براساس قاعده «انصاف » یا  Equaityرای به
تقسیممیدهدبنابراینسهمبیشتریازقاعدهتقسیمبه
آنکشوراختصاصمییابد.دربارهایراننیزچونسواحل
ایران مقعر است و طبیعت به ضرر ما بوده این مسائل در
اعمال اصل انصاف در تقسیم باید در نظر گرفته شود
که براساس اعمال این اصل ،سهم ایران از خزر حدود
 20درصدخواهدبود.ضمناینکهدربرخیاختالفات
تحدید حدود که در حقوق بین الملل پیش آمده ،دیوان
بینالمللیدادگستریبراساسقاعدهانصافرایداده
است.بهطورمثالدرقضیهدریایشمال،دراختالفبین
مالت ،لیبی و لیبی – تونس ،آمریکا و کانادا درباره خلیج
ماینهمدیوانبراساسقاعدهانصافرایداد.
همچنین یک نکته مهم درباره بحث سهم  20درصدی
وجوددارد و آن هم منابع نفت و گاز در محدوده سهم20
درصدیبرایایراناست.براساسمصوبهشورایعالی
امنیت ملی که در دوره دولت اصالحات ابالغ شد هیچ
کشورینبایددرمنطقه 20درصدیبستروزیربسترمد
نظر ایران بهره برداری و حتی امور اکتشافی انجام دهد
 کما این که بخش عمده ای از منابع نفت و گاز منطقهخزرجنوبیدرهمینمحدوده 17تا 20درصدقراردارد
سیاستیکهتاامروزنیزبهدرستیپیگیریشدهاست.▪اجالسآستاراخانیکنقطهعطف

سه اجالس سران در سال 1381در عشق آباد1386،
در تهران و  1389در باکو برگزار شد ،غیر از اجالس
عشقآبادکهبهعلتعمقاختالفاتحتیمنجربهصدور
بیانیه پایانی نشد ،در دو اجالس بعدی عالوه بر صدور
بیانیهمشترک،توافقاتیبینسرانبهویژهدربارهمسائل
محیط زیستی صورت گرفت .چهارمین اجالس سران
خزر که 7مهر 93در آستاراخان روسیه برگزار شد ،بنا بر
اعالممقاماتمسئولتوافقهایمهمیرابهویژهدرحوزه
تحدیدحدودیاهمانتقسیمخزردرپیداشت.براساس
توافق سران در اجالس آستاراخان ،تکلیف سطح این
پهنهآبیمنحصربهفردمشخصشدوهرکشور 15مایل
دریایی از ساحل محدوده سرزمینی و  10مایل دیگر،
منطقهاختصاصیماهیگیریخواهدداشتوبقیهسطح
دریا منطقه مشترک خواهد بود که امکان حضور و تردد
تمامیپنجکشوردراینمنطقهمیسراست.اینکهسطح
دریا حالت مشاع داشته باشد به لحاظ مسائل امنیتی به
ویژه از خواسته های ایران و روسیه بوده و همواره بر این
موضوع تاکید داشته اند چرا که در این حالت و براساس
قواعد حقوقی اقدامات هریک از کشورها در منطقه
مشترک باید با موافقت دیگر شرکا باشد لذا این بخش از
توافقورودبرخیکشورهایفرامنطقهایبهحوزهخزررا
محدودمیکند.اماهمچنانمشکلاساسیدرتقسیمو
بهرهبرداریازبسترخزربرایایرانباقیماند.
▪دراوکتایوچهگذشت؟

نهایتا بعد از  ۲۵سال بحث وجدل و چهار نشست سران
و  ۵۱نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم
حقوقی دریای خزر ،سران پنج کشور ساحلی خزر در
تاریخ  ۲۱مــرداد  ۱۳۹۷خورشیدی برابر با  ۱۲اوت
 ۲۰۱۸میالدی در شهر اوکتایو قزاقستان به توافق
مهمی دست یافتند که به قانون اساسی خزر یا همان
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر معروف شد .به هر صورت
در نشست اکتایو ،سران پنج کشور ساحلی ،کنوانسیون
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بررسی بندهای  24گانه این توافق به نوعی نشان می
دهد سران پنج کشور ساحلی بر یک کنوانسیون مادر و
به عبارتی کلیات توافق کرده اند که می تواند مبنای بهره
مندی در خیلی از موارد را مشخص کند مثال در بندهای
 6و 7ماده سوم کنوانسیون به صراحت به حضور نداشتن
نیروهایمسلحخارجیدردریایخزراشارهشدهوسپس
هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمروی دریا
به سایر دولت ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از
کشورها،منعشدهاندکهاینازنکاتمهماینکنوانسیون
است که قاعدتا باتوجه به توان باالتر نیروی دریایی روسیه
و ایران در خزر و مالحظات امنیتی آن ها ،مثبت تلقی می
شود .بر اساس ماده  ، 5دریای خزر به چهار بخش «آب
های داخلی ،آب های سرزمینی ،مناطق ماهیگیری و
پهنه دریایی مشترک» تقسیم می شود که هر کدام از این
چهار قسمت احکام خاص خود را خواهد داشت .البته
بالفاصلهدرمادهبعدتوضیحمیدهدکهتعیینحدودآب
های داخلی و سرزمینی بین کشورهای خزر با توافقات
بعدیانجامخواهدشد.همچنیندرماده 8تکلیفاصلی
ترین اختالف بین کشورهای اطــراف خزر به توافقات
بعدی موکول و تصریح شده است« :تعیین حدود بستر
و زیربستر دریــای خزر به بخش ها باید از طریق توافق
بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل به عمل آید ».بر
اساس ماده  9هر طرف در مجاورت آب های سرزمینی،
یک منطقه ماهیگیری به عرض 10مایل دریایی را تعیین
خواهدکردکهمیتوانددرآناقدامبهماهیگیریواستفاده
از منابع زنده دریا کند .هر مایل دریایی معادل 1852
متر است .البته همان طور که گفته شد مهم ترین بخش
چالشتعیینرژیمحقوقیخزریعنیتعیینسهمکشورها
با وجود مشخص شدن وضعیت دریــای سرزمینی(15
مایل) ،محدوده ماهیگیری( 10مایل) و پهنه مشترک به
تعییننحوهترسیمخطمبدأموکولشدهاست.خطمبدأ،
خطی فرضی در امتداد ساحل است که محدوده آب های
سرزمینی و سایر نواحی دریا که کشور ساحلی از حقوق
حاکمیتیدرآنهابرخورداراستنسبتبهآناندازهگیری
میشود.خطمبدأمعمو ًالازپایینترینحدجزردریاترسیم
میشودکهبهآنخطمبدأطبیعیمیگویند؛امادرشرایط
ویژهمانندمضرسودندانهداربودنشدیدساحلیاوجود
جزایرنزدیکبههمازخطمبدأمستقیماستفادهمیشود
کهپیشآمدهتریننقاطخشکیدردریارابههممتصلمی
کند .درخصوص خزر امکان استفاده از خط مبدأ طبیعی
وجود ندارد بنابراین کشورها باید بر خط مبدأ مستقیم
توافق کنند .بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط
مبداءمستقیمدرمادهیککنوانسیونرژیمحقوقیدریای
خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسالمی ایران در دریای
خزراشارهداردوهدفازنگارشاینبند،مدنظرقراردادن
وتوجهبهوضعیتویژهایرانبودهاست.دراینشرایطایران
خواستاراعمالاصلانصاف(یعنیدرنظرگرفتنمجموعه
شرایطجغرافیایی،تاریخیوجمعیتیسواحل)درتعیین
اینخطباتوجهبهوضعیتخاصسواحلخوداستکهدر
اینبندبهنوعیلحاظشدهاست.مطابقماده 11هرگونه
اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات
نظامی ،در محدوده فراتر از آب های سرزمینی هر کشور
ممنوع است .بر اساس ماده 19هر پنج کشور برای ادامه
مذاکراتچهدربارهاجرایکنوانسیونوچهدربارهتکمیل
یااصالحآن،رایزنیهایمنظمیدرسطوحعالیخواهند
داشتکهحداقلیکباردرسالبهطورچرخشیدریکیاز
کشورهایساحلیبرگزارمیشود.اجرایاینکنوانسیون
زمانی آغاز می شود که هر پنج کشور اسناد تصویب آن در
پارلمانهایخودرابهقزاقستانبسپارند.

▪گفتوگوبایکمنبعآگاهدربارهروندتعیینخطمبدا

در این میان یک منبع آگاه به روند مذاکرات تعیین خط
مبدابهخراسانگفت«:طبقکنوانسیونوضعیتحقوقی
دریای خزر ،به منظور تعیین خطوط مبدا در دریای خزر،
کشورهای ساحلی باید برای تدوین موافقت نامه ای که
چگونگیترسیمخطوطمبدامستقیمرامشخصمیکند،
اقدامکنند.تاکنونسهاجالسدربارهروشتعیینخطوط
مبدامیانپنجکشورساحلیبرگزارشدهاست.اینموافقت
نامه با اجماع و توافق کشورهای ساحلی آن تدوین خواهد
شدوازکنوانسیونحقوقدریاهاپیروینمیکند.البتهدر
مواردیکهکلیهکشورهایساحلیتوافقداشتهباشنداز
قوانینومقرراتبینالمللیمربوطنیزبهرهبرداریخواهد
شد .وی درباره این که آیا ایران از موضع تقسیم بر اساس
اصل انصاف که آخرین موضع رسمی ما بود و با استناد به
آن ،ما خواهان سهمی  20درصــدی بودیم عدول کرده
استیاخیر؟یااینکهاساساالگوینهاییبهسمتیرفتهکه
تقسیمیدرسطحبهجزتعیینمحدودهآبهایسرزمینی
وجود ندارد و بقیه مشاع است؟ افزود :طبق کنوانسیون
وضعیت حقوقی دریــای خــزر ،این دریــا به چهار منطقه
آب های داخلی ،آب های سرزمینی (به عرض  15مایل
دریایی) ،مناطق ماهیگیری (به عرض  10مایل دریایی)
و پهنه دریایی مشترک تقسیم شده است .تهیه و تدوین
موافقتنامهروشترسیمخطوطمبدامستقیمبرایتعیین
واجرایاینمناطقاستکهدرسوالقبلیبهآناشارهشد.
دربارهتقسیمبستروزیربستردریا،کشورهایساحلیباید
با کشورهای مقابل یا مجاور خود مذاکره کنند .جمهوری
اسالمی ایران با توجه به مشخص نشدن محدوده بستر و
زیر بستر دریا با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ،اعالم
کرده که تا تعیین وضعیت و توافق نهایی ،در محدوده 20
درصدیبستروزیربسترخوددردریایخزراجازهفعالیترا
نخواهدداد.ایراننیزدرزمانامضایکنوانسیونوضعیت
حقوقیدریایخزرباصدوراعالمیهتفسیری،شرایطخاص
و نامساعد جغرافیایی سواحل ایران در خزر و معاهدات
 1921و 1940رایادآوریوخاطرنشانکردهاست.
▪بهرهبرداریازمنابعنفتوگازباتوافقکشورهای
مجاورومقابل

تعیین محدوده بستر و زیر بستر بین کشورهای دارای
سواحل مجاور و مقابل با توافق بین آن دولــت ها با در
نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین الملل به منظور
قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود
در بهره بــرداری از منابع زیر بستر و سایرفعالیت های
اقتصادی انجام خواهد شد .درخصوص منابعی که در
محدودهمشترکدوکشورواقعشودنیزباتوجهبهموقعیت
جغرافیایی آن منبع انرژی ،با توافق دو کشور نحوه بهره
برداریازآنمشخصخواهدشد.درمحدودهکشورماندر
خزرباترکمنستانوجمهوریآذربایجانچندحوزهنفتی
مشترک وجود دارد که مذاکرات برای نحوه بهره برداری
از آن ادامه دارد .درخصوص حوزه های نفتی که درباره
مالکیت بر آن اختالف وجود داشته باشد هیچ فعالیتی
انجام نخواهد شد .یک هفته قبل روسیه با توجه به این که
کنوانسیونحقوقیخزردرهمهکشورهایساحلیبهجز
ایرانتصویبونهاییشدهاست،خواستارتصویبسریعتر
اینکنوانسیونازسویایرانشد.اینمنبعآگاهدرپاسخبه
اینکهچرابهتازگیروسیهازایرانخواستهاستتاهرچه
سریع تر ایران نیز کنوانسیون را تصویب کند و هم اکنون
به لحاظ شکلی این کنوانسیون در داخل کشور به کجا
رسیده و چه فرد یا مرجعی باید در این باره تصمیم بگیرد؟
گفت :کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان
یک دستاورد مهم کشورهای ساحلی خزر ،به بسیاری از
ابهامات و اختالف نظرها درباره رژیم حقوقی دریای خزر
پایان بخشیده است .روسیه هم مانند سایر کشورهای
ساحلی منتظر آن است که ایران هم این کنوانسیون را
تصویبکندتاهمهبتوانندازفوایدآنبهرهمندشوند.این
کنوانسیون در مراجع داخلی کشورمان در دست بررسی
استوپسازاتماماینروندبرایتصویببهمجلسشورای
اسالمیارجاعخواهدشد.باتوجهبهاینکهاجرایکامل
کنوانسیون نیازمند نهایی شدن و امضای موافقت نامه
مربوطبهروشترسیمخطوطمبدامستقیمدردریایخزر
استواینسندجزءالینفککنوانسیونخواهدبود،ایران
بر ارجاع هر دو سند به صورت همزمان به مجلس شورای
اسالمیبرایتصویبآنتاکیددارد.
▪باالخرهسهمایرانچقدراست؟

با توجه به آن چه درباره سیر مذاکرات پنج کشور ساحلی
خزرگفتهشداگرچهبرخیمدعیاندبااینرونداحتماال
ایرانسهمیزیر 17درصدراکسبخواهدکردودربستر
و زیر بستر نیز با توجه به توافقات دوجانبه با آذربایجان
و ترکمنستان به بهره برداری مشترک از منابع موجود
در حوزه های مورد اختالف که در محدوده  17تا 20
درصــدی هستند ،خواهد پرداخت اما مسلم است که
هنوزنمیتواندرصدمشخصیرابهعنوانسهمایراناز
خزرمطرحکردوبهآندلخوشبودیادربارهآندلنگرانی
داشت زیرا آن چه تکلیف نهایی را در این موضوع روشن
می کند و نبرد نهایی برای رژیم حقوقی خزر به حساب
میآید،منوطبهمذاکراتآیندهاستوجدایازبسیاری
ازدلنگرانیهایخالصانهمردمدراینخصوص،برخی
اظهار نظرها که در این باره کمی شتاب زده یا براساس
منافعودیدگاههایسیاسیبیانمیشودنهتنهاکمکی
به تصمیم گیری و تصمیم سازی معقول در داخل کشور
در مراحل بعدی تصویب این کنوانسیون یعنی پارلمان
نخواهد کرد بلکه می تواند با تحریک غیرمنطقی افکار
عمومی عمال نهاد های تصمیم گیر را به سمت نوعی
محافظهکاریمخربسوقدهد.تجربهایکهحداقلطی
چند سال گذشته شاهد مواردی از آن بوده ایم .فراموش
نکنیم عرصه سیاست ،عرصه تصمیم گیری بر اساس
واقعیت های موجود است نه آمال و آرزوها .آرزوهایی که
ممکن است ایران را در آینده در وضعیتی قرار دهد که
طی دودهه گذشته و براساس توافقات دوجانبه ،دیگر
کشورهایخزردرآنشرایطقرارگرفتهبودند.

