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  برداري تحوالت رژیم بهره

  از منابع مشترك نفت وگاز دریاي مازندران
 محمدجواد شریعت باقري    
 فرخزاد جهانی   

  چکیده

هم در تـأمین  یکی از مناطق م ،پهنه آبی محصور در خشکی وترین دریاچه جهان  دریاي مازندران، بزرگ

از دو و افزایش کشورهاي ساحلی  1991پس از فروپاشی شوروي در سال . شود انرژي جهان محسوب می

هـاي سیاسـی و حقـوقی، تضـاد در منـافع       ، شاهد مذاکرات طوالنی، تعارض دیـدگاه کشور به پنج کشور

نظران در مورد تعریف رژیم حقـوقی ایـن    حلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحبهاي سا اقتصادي دولت

. ده اسـت شوط به دریاي مازندران حاصل نوفصل مسائل مرب هنوز توفیقی در زمینه حلو  چه هستیمدریا

الملـل دریاهـا و از    ناپذیر حقـوق بـین   و زیربستر دریا یکی از اصول تخطیاگرچه حاکمیت بر منابع بستر 

باشد، اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حـدود دریـایی    ها می حقوق ذاتی دولت

ایی یک دریاچه مرزي بوده و مشمول تعریف دریـاي بسـته یـا نیمـه     دریاي مازندران از نظر جغرافی. دارد

از سوي دیگر از نظر حقـوقی، ایـن دریـا     .شود نمیحقوق دریاها  1982بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 

بینـی رژیـم    ها مسـتلزم پـیش   این ویژگی. سازد ها متمایز می را از سایر آب است که آن هایی ویژگیداراي 

هاي ساحلی و توجـه بـه سـابقه     با توافق دولت یدرژیمی که با ،ي دریاي مازندران استحقوقی خاصی برا

نشـان  در عین حال، مطالعه مناطق مختلف جهـان  . شودتاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف 

 هـا  ي از منابع بستر و زیربستر نبوده و دولتبردار بهرهکه عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت  دهد می

تدابیري چون توسعه مشترك میادین نفت وگـاز و ایجـاد نهادهـاي مشـترك بـه امـر        اتخاذد با نتوان می

  .ي از این میادین مبادرت ورزندبردار بهره

  يکلید واژگان

  .توسعه مشترك ها، رژیم حقوقی دریاي مازندران، منابع نفت وگاز دریاي مازندران، جانشینی دولت

                                       
 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي دانشگاه ستادیاراshariat_bagheri@yahoo.com                                            Email: 

  دانشگاه پیام نور مرکز تهران  الملل بیندانشجوي دکتري حقوق setayesh.jahani@yahoo.com                     Email: 

  29/10/89: تاریخ پذیرش        04/06/89: تاریخ ارسال

 131-176صص /  1390 بهار/  58شماره/  بیستمسال / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه

کی از مسائل مهـم  در دو دهه گذشته، ی

موضــوع تعیــین  ،در سیاســت خــارجی ایــران

در . رژیم حقوقی دریاي مازندران بـوده اسـت  

دو کشـور  ، دوران پیش از فروپاشـی شـوروي  

یعنی ایران و اتحاد جمـاهیر   این دریا،ساحلی 

بـه  شوروي به دالیـل عدیـده توجـه کمتـري     

ــد مســائل دریــاي مازنــدران نشــان مــی . دادن

هاي و افـزایش کشـور   فروپاشی شوروي سابق

ــه   ــاحلی ب ــدرت  5س ــور و ورود ق ــاي  کش ه

ي بـردار  بهـره اي به مسائل امنیتی و  فرامنطقه

از منابع نفت و گـاز دریـاي مازنـدران باعـث     

پیچیده شدن معادالت مربوط به ایـن مقولـه   

اختالف و حتی رقابت  همچنین. گردیده است

کشورهاي سـاحلی در موضـوعات سیاسـی و    

فع اقتصادي و امنیتی آنهـا  تضاد و تعارض منا

بـا گذشـت نزدیـک بـه     است کـه  باعث شده 

بیست سال، هنوز موضوع تعیین رژیم حقوقی 

قی مانـده و آینـده   دریاي مازندران الینحل با

  .باشداي از ابهام باقی  آن نیز در هاله

ریـاي  در حوزه مباحث رژیـم حقـوقی د  

الملل موضوعات  مازندران، از منظر حقوق بین

وجه قرار گیرد کـه  بایست مورد ت متعددي می

توان به مبـاحثی چـون توصـیف حقـوقی      می

حـدود دریـایی،    پهنه آبی مازنـدران، تحدیـد  

المللــی  هــا، مســئولیت بــین جانشـینی دولــت 

حاکمیـت  وفصل اختالفات،  دولت، فرایند حل

الملـل محـیط    بر منابع طبیعـی، حقـوق بـین   

رویکـرد جـامع بـه    . اشـاره نمـود  .... زیست و 

ــوع ــه    موض ــتلزم توج ــدران مس ــاي مازن دری

در عـین   .اسـت مسـائل   این همزمان به تمام

ي از منابع نفـت وگـاز   بردار بهرهحال، موضوع 

ــا ــم و   بســتر دری ــائل بســیار مه یکــی از مس

کننده در این عرصه اسـت کـه در ایـن     تعیین

گرچــه  گیـرد؛  مقالـه مـورد تحلیـل قـرار مـی     

بدون توجـه بـه سـایر     مقولهپرداختن به این 

 الملـل مـرتبط غیـرممکن    یل حقوق بـین امس

بنـابراین بـه سـایر مسـایل حقـوقی      . باشد می

   .خواهد شدمرتبط با این مبحث نیز اشاره 

دریـاي   فرضیه این مقالـه آن اسـت کـه   

مازندران از نظـر جغرافیـایی دریاچـه مـرزي     

هـاي   اما از نظـر حقـوقی داراي ویژگـی    ،است

. باشد خاصی بوده و متضمن رویکرد خاص می

رژیم حقوقی دریاي مازندران باید بـر اسـاس   

اریخی و در نظــر گــرفتن تمــام   ســابقه تــ 

ــه ــردد  مؤلف ــف گ ــاي خــاص موجــود تعری . ه

همچنین این مقاله درصدد بیان آن است کـه  

ي از منابع بردار بهرهها در  حق حاکمیت دولت

طبیعی بستر و زیربستر دریا یـک حـق ذاتـی    

اما تعیـین محـدوده اعمـال ایـن حـق       است،

در عـین حـال   . منوط به تحدید حدود اسـت 

لب اقـدامات موقـت و   توانند در قا ها می دولت
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ــه هــاي توســعه مشــترك از  انعقــاد موافقتنام

ي بـردار  بهـره میادین نفت وگاز مورد اختالف 

  .نمایند

موقعیت جغرافیایی و اهمیت  ـ1

  دریاي مازندران

دریاي مازندران در شمال سلسله جبـال  

ز نظر تاریخی به اسامی چون ا. البرز قرار دارد

دریـاي طبرسـتان، دریـاي قـزوین،      آبسکون،

و دریـاي خـزر    دریاي گرگان، دریـاي سـاري  

»هیرکانـا «ترین نام آن  خوانده شده و قدیمی

به علت سـکونت قـوم کاسـپی در    . بوده است

اروپـایی آن را  هـاي   حاشیه این دریا، در زبـان 

 عــالوه بـر آن بــه دلیــل . نامنـد  مــی کاسـپین 

هـاي آن، دریـاي    ونت قوم خـزر در کرانـه  سک

. )9،ص1384،آقـایی ( شود خزر نیز نامیده می

ی از اقیـانوس  بخشـ  ،این دریا در گذشـته دور 

بوده و از یک سو بـه اقیـانوس    Tethysبزرگ 

اطلس، از سوي دیگـر بـه اقیـانوس هنـد و از     

ي به اقیانوس منجمـد  سیبرهاي  طریق دشت

ــی   ــل مــ ــمالی وصــ ــت  شــ ــده اســ  شــ

دریاي مازندران و  ).23،ص1386و،ل دمیرچی(

انـد   ي سیاه در گذشته به هم متصل بودهدریا

لیـون سـال پـیش در اثــر    کـه حـدود سـه می   

 انـد  شناسـی از هـم جـدا شـده     تحوالت زمین

  ).2،ص1386پورکاظمی،(

هـاي   غـرب بـه کـوه    ازدریاي مازنـدران  

بـه آسـیاي مرکـزي منتهـی      از شـرق  قفقاز و

تــا  1205طــول دریـاي مازنــدران  . شــود مـی 

 554تــا  202کیلــومتر و عــرض آن   1280

ترین نقطه آن کمی باالتر از  کیلومتر و عریض

مجموع طـول  . سواحل جنوبی ایران قرار دارد

 640 کیلــومتر اســت کــه 6379ســواحل آن 

ــال دارد   ــران اتص ــاك ای ــه خ ــومتر آن ب . کیل

تـرین   متـر و عمیـق   180متوسط ژرفـاي آب  

جـاورت  باشـد کـه در م   می متر 980نقطه آن 

ــت   ــده اســ ــع شــ ــران واقــ ــواحل ایــ ســ

   ).23،ص1384آقایی،(

دریاي مازندران از جهـات عدیـده داراي   

نخسـت آنکـه موقعیـت ممتـاز     . اهمیت است

جغرافیایی و ژئوپلتیک آن وضعیتی انحصاري 

ین دریـا را قلـب   ا بخشیده به نحوي کهبه آن 

زیـرا از یـک سـو،    . داننـد  ژئوپلتیک جهان می

بـه روسـیه و آسـیاي     میانـه کننده خاور لوص

ــه اروپاســ     ــیا ب ــاز و آس ــه قفق ــزي ب ت مرک

Baev,2005,p.68)(  و از ســوي دیگــر، منــابع

گاز این دریا باعث جلـب   سرشار انرژي نفت و

هاي بزرگ و بازیگران غیـر دولتـی    نظر قدرت

تواند به  نفت و گاز دریاي مازندران می و شده

انرژي بـراي کشـورهاي    عنوان منبع جایگزین

 ,Baev, 2005) نـده مطـرح گـردد   کن مصرف

p.68) .   اگر چه امروزه از دریـاي مازنـدران در
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کنار دریاي شمال و خلیج فـارس بـه عنـوان    

 ,Baev, 2005) شـود  می منبع سوم انرژي یاد

p.68) ،   ــورد ارزش ــی در م ــر قطع ــار نظ اظه

، طرف زیرا از یک. ذخایر این دریا مشکل است

ــب      ــت جل ــاحلی جه ــورهاي س ــی کش برخ

ر اعالم میزان ذخایر آن اي خارجی ده یهسرما

هـاي   طرف دیگـر کمپـانی  کنند و از  اغراق می

نفتی سعی در کم اهمیت جلـوه دادن منـابع   

تــا در هنگــام  رنــدنفــت گــاز ایــن منطقــه دا

گذاري قدرت مـانور و چانـه    مذاکرات سرمایه

با تمـام ایـن اوضـاع    . زنی بیشتر داشته باشند

ازندران به حتی اگر منابع نفت و گاز دریاي م

ــارس نباشــد، داراي اهمیــت   ــیج ف ــدازه خل ان

ــت ــراوان اس ــی ).  p.81) Hober,2003,ف برخ

شده نفت دریاي مازنـدران   منابع، ذخایر اثبات

میلیارد بشکه و ذخایر محتمـل آن   33تا17را 

. انـد  میلیارد بشـکه اعـالم کـرده    233تا 70را 

تـا  177همچنین ارزش ذخایر گاز اثبات شده 

فوت مکعـب و ذخـایر محتمـل    تریلیون  182

 داننـد  مـی  تریلیون فـوت مکعـب   293گاز را 

(www.eia.doe.gov.com) .ترین منابع  عظیم

ــی    ــدران در نزدیک ــاي مازن ــاز دری ــت و گ نف

ــرار دارد  ــان ق ــتان و آذربایج ــواحل قزاقس . س

ذخایر فرا سـاحلی ترکمنسـتان و روسـیه بـا     

در عـین حــال،   تـأخیر فـراوان توسـعه یافتـه    

ــیه دارا ــبی  روس ــات مناس ــاختار و امکان ي س

وجـود  . باشـد  مـی  جهت صادرات نفـت و گـاز  

و  ذخایر نفـت و گـاز غنـی در جنـوب ایـران     

سبب شـده کـه توسـعه     تمرکز بر توسعه آنها

منــابع هیــدروکربنی دریــاي مازنــدران در    

 ,Gokay) سواحل ایران با تأخیر صورت پذیرد

1998, p.1) به نحوي که هنوز تولید تجـاري  ؛

  .قه شروع نشده استاین منط

توصــیف ماهیــت و رژیــم  ـــ2

  حقوقی دریاي مازندران 

یکی از موانع توفیق کشـورهاي سـاحلی   

ــدران   ــاي مازن ــوقی دری ــم حق ــورد رژی  ،در م

اخــتالف آنهــا در خصــوص توصــیف حقــوقی 

اسـت کـه   له ایـن  ئمس. دریاي مازندران است

ــی، در چــه طبقــه  ــرار  ایــن پهنــه آب بنــدي ق

قبیل دریـا، دریـاي    هایی از گیرد؟ توصیف می

بسته، دریاي نیمـه بسـته، دریاچـه، دریاچـه     

مرزي براي آن ذکر شـده و توصـیف دقیـق و    

مورد توافق کشورها از این گستره آبـی راه را  

. سـازد  اي تعیین رژیم حقوقی آن هموار میبر

از دیدگاه برخی محققان توصیف آن به عنوان 

ــل     ــه دلی ــرفاً ب ــوقی ص ــات حق ــا در ادبی دری

اعمـال   آن و نه به مفهـوم قابلیـت   گستردگی

 لـو،  دمیرچـی (باشـد   مـی  حقوق دریاها بـر آن 

  ).22ص،1386
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ـ 1ـ2 توصـیف ماهیـت حقـوقی     ـ

  دریاي مازندران

ــت ــدر گذش ــاهیم ه حقوق ــان مف دانان می

تفـاوت   2و دریـاي نیمـه بسـته    1دریاي بسته

بنـدي قـرار    ا در دو طبقـه قائل شـده و آنهـا ر  

ي جغرافیایی بندي که بر مبنا ؛ طبقهدادند می

استوار بوده و ناظر بـه ارتبـاط آن بـه دریـاي     

کنوانســـیون   122امـــا مـــاده   . آزاد بـــود 

میــان ایــن دو  حقــوق دریاهــا تفــاوتی1982

گونه خلیج، دریـا و پهنـه   عنوان نگذاشته و هر

محصور در میان چند کشور بوده و از  که آبی

طریق گذرگاه باریک به یک اقیانوس و دریاي 

باشد یا به طور کلی یا جزئـی   دیگر راه داشته

ــه   ــرزمینی و منطقـ ــاي سـ ــکل از دریـ متشـ

، اقتصادي انحصاري دو یا چنـد دولـت باشـد   

بنـابراین،  . دانـد  داخل در ایـن دو مفهـوم مـی   

معیار این کنوانسیون بـراي دریـاي بسـته یـا     

 اقیانوس یا دریـاي آزاد  راهیابی به ،نیمه بسته

 یا گذرگاه باریـک و یـا   از طریق یک خروجی

متشکل بودن از منطقه انحصاري اقتصـادي و  

در . اسـت  دریاي سرزمینی دو یا چند کشـور 

ممکن است یک دریا از نظر جغرافیایی  نتیجه

ــا  ،دریاچـــه باشـــد از نظـــر حقـــوقی در امـ

ــهطب ــاي    ب ق ــه و دری ــرار گرفت ــوق ق ــدي ف ن

                                       
1. Enclosed Sea  
2. Semi – Enclosed sea 

اي هـایی کـه بـر    مثال. بسته قلمداد شود نیمه

یـاي  شود شـامل در  دریاي نیمه بسته ذکر می

بالتیک، دریاي سرخ، دریاي سـیاه، مدیترانـه،   

 باشـد  مـی  دریاي جنوب چین و خلیج فـارس 

(Vingo Rado, 1995, p.611).    از آنجـا کـه

جزئی  ه و نیمه بستهرژیم حقوقی دریاي بست

، تمـــام الملــل دریاهاســـت  از حقــوق بـــین 

 ،شود که در این مناطق انجام می هایی فعالیت

این حقوق صورت بایست در قالب مقررات  می

 1982نتیجه مقـررات کنوانسـیون    گیرد و در

حقوق دریاها در مورد تقسیم مناطق دریـایی  

 .شود د نیز بر آن اعمال میو تحدید حدو

بر خـالف دریـاي بسـته و نیمـه بسـته،      

ــا  ــه ه ــنظم   3دریاچ ــوقی م ــد حق داراي قواع

ارتباط تنگـاتنگی   نیستند و رژیم حقوقی آنها

رویـه  . حلی داردهـاي سـا   با حاکمیـت دولـت  

گ نبــوده و هــا در ایــن زمینــه هماهنــ دولــت

د و الشکل وجود نداراي متحد مقررات معاهده

هاي خـاص   در وهله اول مبتنی بر موافقتنامه

 ,Vingo Rado, 1995) هاسـت  میـان دولـت  

p.613).  

هاي  که تمام دولتیک نظریه این است  

واقع در ساحل دریاچه مستحق مشـارکت در  

ـ  آن اي داراي سـواحل مجـاور و   هـ  تاند و دول

توانند با توافق آن را تقسیم کنند و  مقابل می

                                       
3. Lake 
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هـایی چـون خـط میانـه و      یهدر این زمینه رو

رد استفاده قرار گرفتـه اسـت   ها مو سایر روش

دریاچـه   هـایی از  توان به تقسیم بخش که می

) میان آلمان، سوئیس و اتـریش  (  کنستانس

که  اره کرددریاچه ویکتوریا و دریاچه چاد اش

هـاي   هی به شکل تلفیق خط میانه با روشگا

 Vingo) دیگـــر همـــراه بـــوده اســـت   

rado,1995,p.615) .توان گفت  در مجموع می

قاعــده هــا  حدیــد حــدود دریاچــهدر مــورد ت

المللی و عرفـی و هنجارهـاي    شده بین تثبیت

نیز متنـوع  ها  شته و رویه دولتثابت وجود ندا

  . (Vingo Rado,1995,p.617) باشد می

دریــاي مازنــدران ارتبــاط مســتقیم بــه  

از طریـق   ندارد، امادریاي دیگر یا دریاي آزاد 

رود ولگا شده و به دریاي وارد  کانال مصنوعی

 بـه طـور اتوماتیـک   بنـابراین  . رسـد  سیاه مـی 

و کنوانسـیون   الملـل دریاهـا   قواعد حقوق بین

لبته ایـن  ا .باشد قابل اعمال بر آن نمی 1982

ــی  ــه معن ــه ب ــه خودب ــت ک ــود در  آن نیس خ

ایـن دریـا   . ردگی ها قرار می بندي دریاچه طبقه

زیـرا  . فـردي اسـت   داراي مختصات منحصـربه 

، مسـاحت  اسـت عالوه بر آنکه داراي آب شور 

ــیج   ــاي عمــان و خل آن از کــل مســاحت دری

تـرین   فارس بیشتر بوده و از ایـن نظـر بـزرگ   

ــان اســت   ــه جه ــین جریــان   .دریاچ همچن

نابع آن فعال بوده و سرشار از مدریانوردي در 

بنـابراین  . باشـد  غنی جاندار و غیر جاندار مـی 

عریـف  داراي وضعیت خاص بوده و مسـتلزم ت 

توانـد از   رژیمـی کـه مـی   . اسـت  رژیم خـاص 

الملل دریاهـا و رویـه    تلفیق قواعد حقوق بین

المللی  هاي بین هراو قواعد حاکم بر آبها  دولت

  .(Vingo Rado, 1995, p.619) اقتباس شود

تحوالت رژیم حقوقی دریاي  ـ2ـ2

  مازندران

تعیین رژیم حقوقی دریاي مازنـدران بـا   

از نظـر  . اسـت   همراه بودهفرازونشیب فراوان 

تاریخی بایـد مراحـل مختلفـی را از یکـدیگر     

را به سـه دوره   توان این روند می: تفکیک کرد

قبل از اتحاد جمـاهیر شـوروي، دوران اتحـاد    

و دوران پــس از فروپاشــی  جمــاهیر شــوروي

دوران اخیـر نیـز بـه سـه دوره     . نمـود تقسیم 

ــال ــاي  سـ  2000و 1995-99، 1999-94هـ

  .شود تاکنون تقسیم می

هیر دوران قبل از اتحاد جمـا  ـ1ـ2ـ2

  شوروي

ایران از قرن ششم  ،مطابق اسناد تاریخی

قبل از میالد با دریاي مازندران مرتبط بوده و 

مرکـزي   حکومـت هـا کـه    به جز برخی دوران

شـده، بـه لحـاظ وجـود اکثـر       دچار ضعف می

، ایـن دریـا در قلمـرو ایـران    مناطق پیرامونی 

واقـع دریاچـه    تحت حاکمیت ایران بوده و در

ــوب   ــران محس ــی ای ــی داخل ــت  م ــده اس  ش
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این حاکمیت بـا  . )24ص ،1386 لو، دمیرچی(

حمله مغـول بـه ایـران تـا حـدودي تضـعیف       

درت گشــت و پــس از ظهــور پتــر کبیــر و قــ

مــیالدي، دچــار  16گـرفتن روســیه در قــرن  

ــو دمیرچــی( چــالش شــد از . ) 25،ص1386،ل

ــا  1556ســال  ــدریج و در پــی  1729ت ــه ت ب

ضعف داخلی حکومت ایران، شـهرهاي ایـران   

 لـو،  دمیرچـی ( مورد تصرف روسیه قرار گرفت

با ظهـور نادرشـاه در ایـران و    . )25ص ،1386

ضعف روسیه، این کشور وادار شد کـه بخـش   

اعظمی از مناطق جنوبی دریـاي مازنـدران را   

هـایی   تخلیه کند و در ایـن دوران موافقتنامـه  

 لـو،  دمیرچـی ( میان ایران و روسیه امضـا شـد  

  ).25ص ،1386

ــرن  ــدات  18در ق ــیالدي معاه  1723م

گنجـه   1735رشـت و   1729سن پتزربورگ، 

دتاً معطوف بـه اجـازه   میان ایران و روسیه عم

تخلیه بار و  ها جهت توقف و پهلوگیري کشتی

هـاي آسـیب دیـده     ممنوعیت چپاول کشـتی 

ــود ــن . (Rommano, 2000, p.1)بـ در ایـ

مرزهاي زمینـی دو کشـور تحدیـد     معاهدات

اي بـه تحدیـد حـدود دریـاي      ، امـا اشـاره  شد

  .مازندران نشده است

 1828گلســـتان و  1813نامــه  در عهد 

مـیالدي   18ترکمنچاي نیز که در اواخر قرن 

، ضـعف دولـت ایـران منعقـد شـده     و در پرتو 

اي بــه تحدیــد حــدود دریــایی نشــد و  اشــاره

بازرگـانی بـه    برابري دو کشـور در کشـتیرانی  

امـا کشـتیرانی نظـامی    . رسمیت شناخته شد

ــوده    ــیه ب ــه روس ــق ب ــاز انحصــاري متعل امتی

ــن .  (Mehdiyoun, 2000, p.180)اســت ای

امتیاز انحصاري به دلیل تفوق نظامی روسـیه  

و ضعف دولـت ایـران بـه روسـیه      در آن زمان

امضــاي معاهــده آخــال در ســال . اعطــا شــد

و تشکیل کمیسیون مـرزي و امضـاي    1881

روسیه در کنوانسیون تبادل سرزمینی ایران و 

هـاي ســرزمینی   ، از دیگـر لطمـه  1893سـال  

وارده به ایران بوده که موجب تثبیت مرزهاي 

 ،لـو  دمیرچـی ( دو کشور در شرق این دریا شد

  ).26ص ،1386

ــاهیر   -2-2-2 ــاد جمـ دوران اتحـ

  شوروي 

پـس از پیـروزي انقـالب کمونیســتی در    

چنـد   ،شوروي و ایجاد اتحاد جماهیر شوروي

از  معاهده بین ایران و شوروي منعقد شد کـه 

ــذکور  ــدات م ــان معاه ــد می و 1921 اتمعاه

مطـابق  . داراي اهمیت زیادي هسـتند  1940

ــده  ــده  1921معاه ــاي  1828معاه ترکمنچ

یرانی براي تمـام  تاعالم شده و حق کش ملغی

 نظـامی هاي  ایرانی از جمله کشتیهاي  کشتی

). 15ص ،1384 آقـایی، (احیـا گردیـد    دوباره

اي بـراي   جانبـه  حق یـک  1921البته معاهده 
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شوروي مبنی بر مداخله نظـامی در ایـران در   

صورت وجود عناصـر مخـل امنیـت شـوروي     

بـود   بینـی کـرده   را پیش وابسته به دول ثالث

کــه پــس از پیــروزي انقــالب اســالمی مــورد 

اعتراض قرار گرفـت و از سـوي ایـران ملغـی     

   )1(.اعالم شد

. حاوي مقررات مهمی بود 1940معاهده 

تـوان بـه    از جمله محورهاي این معاهـده مـی  

حق انحصاري آزادي کشـتیرانی دو کشـور در   

سراسر دریاي خزر، حق برخـورداري از اصـل   

حامل پـرچم یکـی   هاي  یبرابري رفتار با کشت

از طرفین در هنگـام ورود، پـذیرش، توقـف و    

خروج از بنادر هر یک از کشـورهاي سـاحلی   

) کابوتاژ(، حق کشتیرانی ساحل مذکوردریاي 

ــق     ــور، ح ــین دو کش ــق ب ــادر متعل ــین بن ب

 دهماهیگیري انحصاري دو کشور در محدوده 

ــودن     ــاري ب ــر انحص ــاحل و غی ــل در س مای

هاي  یا، ممنوعیت دولتگیري در بقیه درماهی

... ثالــث در کشــتیرانی در دریــاي مازنــدران و

  .اشاره کرد

در این معاهده حق ماهیگیري انحصاري 

مایل براي ایران فقط محـدود بـه سـواحل     ده

ولی براي شوروي کـل سـواحل    ،جنوبی است

خود در شمال غرب و شرق دریاي مـذکور در  

 دریا بـه  ماهیگیري در مابقی و نظر گرفته شد

ــود ــه. صــورت مشــاع ب ــاي ضــمیمه  در نام ه

دریـاي  «بـه کـرات از عنـوان     1940نامه عهد

 ,Baev) استفاده شده اسـت » ایران و شوروي

2005, p.74) .  تــوان گفـت کــه   بنـابراین مـی

ــائلی چــون کشــتیرانی،   ــوق مس ــدات ف معاه

ر کـل  انـد و د  نظـر قـرارداده  ماهیگیري را مد 

بینــی  وضــعیت مســاوي بــراي طــرفین پــیش

ــد کــرده ــایی،( ان ــورد  ).18ص ،1384 آق در م

نامـه  موافقتپرواز در فراز دریاي مازنـدران در  

بــین دو کشــور، جهــت  1964ی مــورخ یهــوا

پرواز از خـط   تعیین محدوده منطقه اطالعات

فرضی آستارا به بندر حسینقلی خان استفاده 

البته تصور  ).16ص ،1384 آقایی،( شده است

نـاظر بـه    که این خط را کـه  اشتباه این است

خـط مـرز    ،باشـد  محدوده اطالعات پرواز مـی 

در واقع، ایـن خـط و    .دریایی دو کشور بدانیم

بـه هـیچ    ی مـذکور ینامه هواهمچنین موافقت

ناظر بـه تحدیـد حـدود و حاکمیـت بـر       وجه

ــی دریـــاي مازنـــدران  ســـایر . باشـــد نمـ

هاي منعقده بین دو کشـور نیـز در    تنامهموافق

 ت اســتمــورد تحدیــد حــدود دریــایی ســاک

(Mehdiyon, 2000, p.181) .   بـه طـور کلـی 

 1941و1921تـوان گفـت کـه معاهـدات      می

تحدید حـدود   ،ایران و اتحاد جماهیر شوروي

ي از منـابع بسـتر دریـا و    بـردار  بهرهدریایی و 

و  بینـی ننمـوده   را به صراحت پیش فالت قاره

کـه موضـوع معاهـده     يمورد سـایر مـوارد   در
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حصـاري و برابـر   رویکـرد حقـوق ان   ،باشند می

به عبارت دیگر به . طرفین را در پیش گرفتند

اعتقاد بسیاري از محققان، اگر چه به صراحت 

در ایـن  ) کنـدومینیوم (رژیم حقـوقی اشـاعه   

اما روح حاکم بر آنها حـاکی   ،اسناد ذکر نشده

ــوعات   ــداقل در موض ــم ح ــن رژی از وجــود ای

 ,Granmayeh, 2005) منـدرج در آنهاسـت  

pp.14-15). ــر ــاس  ب ــین اس ــنهم ــه  ای نظری

پردازان صراحتاً رژیم حقـوقی کنـدومینیوم را   

شوروي سابق  ر دورانبراي دریاي مازندران د

-Ghafouri, 2008, p.86)  انـد  در نظر گرفته

Aghai Diba, 2001, pp.1-2) . البته این رژیم

توان به موضوعات تصریح شده در  را صرفاً می

قـوقی  رژیـم ح . این معاهدات منصرف دانست

مذکور تا فروپاشی اتحاد جماهیر شـوروي در  

  . ادامه داشت 1991سال 

دوران پــس از فروپاشــی   -2-2-3

   شوروي

ــور   ــوروي، ظهـ ــی شـ ــس از فروپاشـ پـ

کشورهاي قزاقسـتان، آذربایجـان، جمهـوري    

ــش    ــیه، آرام ــیون روس ــتان و فدراس ترکمنس

 هـا بر دریاي مازنـدران بـه طوفـان ادعا   حاکم 

ر ارتبـاط بـا مسـائلی    و به مـرور د  کرد تبدیل

چون ماهیگیري، دریانوردي، حفاظت از دریـا  

عاهـایی از سـوي   و استفاده از منابع معدنی اد

 ,Mamedo, 2001)این کشورها مطـرح شـد   

p.219). شود ایـن اسـت    می الی که مطرحؤس

کــه آیــا پــس از فروپاشــی شــوروي و ظهــور 

هاي جدیـد و وقـوع پدیـده جانشـینی     کشـور 

شده در معاهدات سـابق   فها، رژیم تعری دولت

ر به کلی زایل شده یا خیر؟ پاسخ این سؤال د

. گـردد  ادامه مباحث بـه تفصـیل بررسـی مـی    

سفیر  2001وت ااجمال سخن آنکه در هفتم 

روسیه در ایران به صراحت اعتبـار معاهـدات   

میان ایران و شوروي را تأییـد   1940و 1921

ســایر  (Aghai Diba, 2001, pp.1-2).کـرد 

 21اسـتقالل یافتـه نیـز در تـاریخ     اي ه دولت

در بیانیـه آلماتـا بـا صــراحت     1991دسـامبر  

و 1921بـودن معاهـدات    یتمام اعتبار و الزام

ایــران و شــوروي را بــراي خــود مــورد  1940

. (Granmayeh, 2005, p.16) نددتأیید قرار دا

هاي عمیقی در  ي بحثپس از فروپاشی شورو

حقـوقی   حوزه مباحث نظري مرتبط بـا رژیـم  

نظران و مقامات  دریاي مازندران میان صاحب

. ها صورت گرفته است سیاسی و اجرایی دولت

ــت  ــع دولـ ــن دوران داراي   مواضـ ــا در ایـ هـ

 هــاي فــراوان بـوده کــه بــه طــور  نشـیب وفراز

  .گردد اجمالی به آن اشاره می

   1991 -1994مرحله اولیه  -2-2-3-1

پــس از فروپاشــی شــوروي، کشــورهاي  

تی را در سـطوح سـران، وزراي   ساحلی مذاکرا

امور خارجه، گروه کـاري تـدوین کنوانسـیون    
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ــوقی   ــم حق ــه (رژی ــاونین وزراي خارج و ) مع

هاي تخصصـی راجـع بـه     اجالس( انکارشناس

موضوعات خاص چون شیالت، محیط زیست، 

به عنـوان  . انجام دادند....) کشتیرانی، نظامی و

بهمــن  29( 1991فوریــه  17اولــین گــام در 

جالس سران اکو در تهـران تشـکیل   ا) 1370

کمیته رژیـم حقـوقی، کمیتـه     5شد و ایجاد 

ی و کنترل نوسانات آب، کمیته تحقیقات علم

ونقل، کمیته منابع بیولوژیـک و کمیتـه    حمل

حفاظــت محــیط زیســت مــورد توافــق قــرار  

پس از آن، ایران ایده تشکیل سـازمان  . گرفت

همکاري کشورهاي ساحلی دریـاي مازنـدران   

در نشســت کارشناســان در . طــرح نمــودرا م

در تهران در خصوص ایـن امـور    1992اکتبر 

بحـــث شـــد و تصـــمیم گرفتـــه شـــدگروه  

العـه  له را همچنـان مط ئکارشناسان ایـن مسـ  

ربـط   هـاي ذي  کرده و گزارش آن را به دولـت 

ــه نما ــدارائ  (Granmayeh, 2005, p.16). ی

ــذکور  ــازمان مـ ــازمان  سـ ــه سـ ــوم بـ موسـ

دریـایی مازنــدران  هاي هـاي کشــور  همکـاري 

OCSC) (4 گرایـــی در  بـــر مبنـــاي واقـــع

بینـی شـده    پـیش  ي از منابع انـرژي بردار بهره

هاي مـذکور تنهـا کمیتـه     از میان کمیته. بود

منابع بیولوژیک که با ابتکـار روسـیه تشـکیل    

. شده بود، بالفاصـله کـار خـود را آغـاز کـرد     

                                       
4. Organization of the Caspian States 
Cooperation. 

هـا در سـال    بعدي نماینـدگان دولـت   نشست

در ایـن نشسـت   . کیل شددر رشت تش 1993

آذربایجان معتقـد بـود کـه دریـاي مازنـدران      

دریاچه مرزي است و رژیـم حقـوقی آن بایـد    

تعریف گردیده و منابع انـرژي آن بـر اسـاس    

اصل تقسیم ملی منابع تقسـیم شـود کـه بـا     

مخالفت ایـران و روسـیه اجـالس بـه نتیجـه      

اجـالس   (Mamedov, 2001, p.221). نرسید

در اســـتراخان  1993ر اکتبـــ 14بعـــدي در 

تشکیل شد کـه طـرح قزاقسـتان بـر مبنـاي      

تقسیم آب و استفاده مشترك از منـابع ارائـه   

ــد   ــق نگردیـ ــه توافـ ــر بـ ــه منجـ ــده کـ  شـ

.(Kuandikov, 1995, pp.23)  نشست دیگـر 

. اکتبر در مسـکو برگـزار گردیـد    12و  11در 

ــاي    ــه دری ــود ک ــن ب ــتان ای ــنهاد قزاقس پیش

مه بسـته مطـابق   مازندران به عنوان دریاي نی

ــاده  ــیون  122مــ ــوق  1982کنوانســ حقــ

دریاهاست و تحدید حدود آن بـدون نیـاز بـه    

جانبـه و   ها بـه صـورت یـک    توافق همه دولت

آذربایجـان معتقـد   . گیـرد  خودکار صورت می

بود این دریا دریاچه مـرزي اسـت و مشـمول    

کنوانسیون نبوده و تحدید حدود آن بایـد بـر   

ایران . ت پذیرداساس توافق دول ساحلی صور

و روسیه با اتکـا بـه معاهـدات قبلـی بـا ایـن       

روسیه معتقد بود . پیشنهادات مخالفت کردند

ــدران  کــه ضــرورت دارد تقســیم دریــاي مازن
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دولـت   5وسیله یک کنوانسیون مورد توافق  هب

ساحلی و با توجه به معاهدات سـابق صـورت   

المللـی متشـکل از    سـازمان بـین   بگیرد و یک

یک شوراي بین دولتی متشکل چند کمیته و 

ــت  ــدگان دول ــه    از نماین ــر کلی ــارت ب ــا نظ ه

اگرچه در . ها را داشته باشد هاي دولت فعالیت

ــراي ســازمان   ــران ب ــرانس طــرح ای ایــن کنف

هاي دریاي مازندران مطلوب قلمـداد   همکاري

اما توافقی در ایـن زمینـه حاصـل نشـد      ،شد

(Mamedov, 2001, p.225).  

   1995 – 1999مرحله دوم  -2-2-3-2

ــاالت در ایــن دو ــازیگرانی چــون ای ران ب

مریکا، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن وارد متحده ا

علت . مقوله استراتژیک دریاي مازندران شدند

این امر نیز شرایط پـس از فروپاشـی و جلـب    

. توجه آنها به منابع نفت و گاز این منطقه بود

مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریاي مازندران 

نشسـت   1995در سـال  . ماکان ادامه یافتک

آباد تشـکیل   نمایندگان دول ساحلی در عشق

ــن اجــالس موضــوع  . شــد ــت برگــزاري ای عل

ــود ــاهیگیري ب ــه ح . م ــت ک ــدان جه ــوق ب ق

توانسـت تـا    انحصاري ماهیگیري کشورها نمی

تعیین رژیم حقوقی دریـاي مازنـدران معلـق    

محـدوده انحصــاري مـاهیگیري بــراي   . بمانـد 

مایـل، قزاقسـتان    25مایل، روسـیه   30ایران 

مایل و ترکمنسـتان و آذربایجـان هریـک     25

ا امــا بــ ،مایـل در نظــر گرفتــه شــده بــود  40

نتیجه باقی  مخالفت آذربایجان این اجالس بی

ــد ــدي در  . مان ــالس بع ــ 16اج در  1995 هم

قزاقستان بـه تقسـیم بـر    . آلماتی تشکیل شد

مبنـاي کنوانسـیون حقـوق دریاهـا و تعریـف      

ــ ــه    دری ــاره و منطق ــالت ق ــرزمینی، ف اي س

آذربایجـان بـه   . انحصاري اقتصادي تأکید کرد

موضع قبلی خود پافشاري و تقسیم با توافـق  

و بـه نسـبت   » خـط میانـه  «بر اسـاس اصـل   

روسیه و ایران . سوحل هر کشور تمایل داشت

با این . بر ایده حاکمیت مشاع گرایش داشتند

اع و تفاوت که ایران معتقد بود حاکمیت مشـ 

توجـه بـه    بایـد بـا  نه به شکل انتزاعـی بلکـه   

در سابقه و عملکرد دولتـین ایـران و شـوروي    

  .(Mamedov,2001,p.223) نظر گرفته شود

به تدریج روسیه مواضـع   1995در سال 

 1994از آنجا کـه در سـال   . یر دادیخود را تغ

را امضا کرد و روسـیه   5آذربایجان قرارداد قرن

ت و امکان عبور خـط  نیز در آن مشارکت داش

وجـود  لوله صادرات نفت از قلمرو این کشـور  

، منافع خود را در همراهی با آذربایجان داشت

سفیر روسـیه در ترکیـه اعـالم کـرد در     . دید

صورتی که خطوط لوله از خاك روسیه عبـور  

این کشور مواضع خود را در قبال رژیـم   ،کند

 حقوقی دریاي مازندران اصـالح خواهـد کـرد   

                                       
5. Contract of the Century 
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(Granmayeh, 2005, p.17).  1995در اکتبر 

معاون وزیر خارجه روسیه بـا مقامـات ایـران    

مذاکره کرد و پیشـنهاداتی را در مـورد رژیـم    

حقوقی دریاي مازندران مطرح نمود که شامل 

هـاي   مایل دریایی به عنوان آب 10اختصاص 

ــرزمینی  ــاري   س ــق انحص ــال ح ــت اعم  جه

ــین   ــابع زیرزمینـــی و همچنـ اســـتخراج منـ

مایل دریایی به عنـوان منطقـه    20ص اختصا

در . ي بـراي هرکشـور بـود   انحصاري ماهیگیر

بـــرداري از منـــابع طبیعـــی و  مـــورد بهـــره

ماهیگیري فراتر از این محدوده نیز پیشـنهاد  

هـا   یک نهاد متشکل از نمایندگان تمام دولت

. جهت صدور مجوز این فعالیت را مطرح نمود

نـه بــه  ایـران ایـن پیشـنهاد را نــه رد کـرد و     

روشنی پـذیرفت و وزیـر امـور خارجـه وقـت      

ــه     ــه ب ــذاکره و توج ــداوم م ــر ت ــورمان ب کش

هاي تمام کشورها تأکیـد   مالحظات و دیدگاه

  .(Granmayeh, 2005, p.18)کرد 

کمیته حقوقی مأمور مذاکره در خصوص 

رژیم حقوقی دریاي مازندران کـه متشـکل از   

مدیران کل حقـوقی وزارت امـور خارجـه بـه     

بود، در نشست وزراي امور خارجه در  کشورها

، بـه معاونـان وزیـر    1996عشق آباد در سـال  

گـروه ویـژه کـاري    «گـروه   ارتقا یافت و کـار 

نـام  » تدوین کنوانسیون رژیـم حقـوقی خـزر   

بـیش   2005گروه مذکور فقط تا سال . گرفت

کــدام  امــا هــیچ ،اجــالس برگــزار کــرد 19از 

  ).30،ص1386لو، دمیرچی( نبودآمیز  موفقیت

، در اعالمیــه مشــترك 1996 همــ 11در 

رئیس جمهور وقـت ایـران و رئـیس جمهـور     

بر لزوم تعیین رژیم حقوقی دریاي  ،قزاقستان

هـا و مطـابق    مازندران بر اساس اجماع دولـت 

 ,Granmayeh). یک کنوانسیون تأکیـد شـد  

2005, p.18)    سـپتامبر   16در عـین حـال در

ن رئیس جمهور قزاقسـتان و آذربایجـا   1996

دیدار کردند و بر حق هر دو طرف در توسـعه  

هـاي مربـوط    منابع معدنی و بیولوژیک بخش

واقع قصد خود  به خودشان تأکید کردند و در

را مبنی بر استخراج منابع نفت وگـاز دریـاي   

 ,Granmayeh, 2005) مازندران آشکار نمودند

p.18).  

در نشست وزراي امور خارجه کشورهاي 

، 1996نـوامبر   12در ساحلی در عشـق آبـاد   

روسیه اعالم کـرد کـه از    .حاصل نشد توفیقی

مایـل سـاحلی بـراي هـر      45 هتعیین محدود

نفــت در  توســعه اقتصــادي و تولیــد ودولــت 

هاي ساحلی کـه   برخی از مناطق توسط دولت

خواهد شد، حمایت  توسط کارشناسان تعریف

مابقی مناطق نیـز   کند و پیشنهاد کرد که می

 ه صورت مشترك توسعه یابددولت ب 5توسط 

(Granmayeh, 2005, p.18). 
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رؤســاي جمهــور   1997فوریــه  27در 

قزاقستان و ترکمنستان بیانیه آلماتی را امضـا  

مناطق ملی خـود   تعیینحق دو دولت درو بر

که توسط قوانین داخلی آنهـا تعریـف شـده    (

رئـیس جمهـور    ،نظربـایف . تأکید کردند) بود

 هـاي  لـت کـه دو وقت قزاقسـتان اعـالم کـرد    

دریــاي مازنــدران غیــر از ایــران     ســاحلی

ــی ــاهیر   م ــاد جم ــد دوران اتح بایســت همانن

 هــاي شــوروي، منــاطق دریــایی را بــه بخــش

اقتصادي سرزمینی تقسیم کنند و هـر دولـت   

داراي حقوق خود در داخل محدوده مرزهـاي  

 ,Granmayeh, 2005) دریـایی خـود باشـد   

pp.19-27) .  

ــه   ــران طــی یادداشــتی ب ــل  ای ــر ک دبی

م سازمان ملل به این موضوع اعتـراض و اعـال  

الملل اسـت   نمود این بیانیه خالف حقوق بین

ــا و    ــوط تقســیم دری ــران خط ــدگاه ای و از دی

اعـالم شـده در زمـان     مرزهاي ملـی و اداري 

 باشـد  وروي سابق، مورد پذیرش ایران نمیش

Granmayeh, 2005, pp.19-27) ( .  در پایـان

وله نفتی آذربایجـان از  اولین محم 1997سال 

طریق خط لوله متعلق به روسـیه بـه دریـاي    

سیاه انتقال یافت و این موضوع خشم ایران و 

ایران صراحتاً اقدام . ترکمنستان را بر انگیخت

آذربایجان در تولید تجـاري نفـت را محکـوم    

 کرد و ترکمنستان نیز اعـالم کـرد الزم اسـت   

د گیر مد نظر قرار که منافع تمام دول ساحلی

)(Granmayeh, 2005, pp.19-27 . در ســال

ــه  1998 ــیه در بیانی ــور روس ــیس جمه اي  رئ

اعالم کرد که منابع دریاي مازندران بایـد بـر   

هـا   اساس رژیم حقوقی مورد قبول تمام طرف

ــد ــعه یاب ــال. توس ــان س ــور  ،در هم وزارت ام

خارجه این کشور که بـا قزاقسـتان در مـورد    

ور به توافـق  تقسیم بخش شمالی دریاي مذک

اعالم نمود که روسیه اصراري بـه   ،رسیده بود

پیشنهاد اولیه خود مبنی بر تعیـین محـدوده   

مایلی ندارد و مایل به تقسیم بسـتر دریـا    45

ــه آب   ــه ب ــدون توج ــت   ب ــانی اس ــاي فوق  ه

(Granmayeh, 2005, p.27).  1998در سال 

جانبـه  وروسیه و آذربایجان در مورد تقسیم د

قبـل از آن  . ادي منعقد کردندبستر دریا قرارد

چنین توافقی بین قزاقستان و  1997در سال 

در همـین سـال   . روسیه نیز حاصل شده بـود 

آذربایجـــان و ترکمنســـتان نیـــز در بیانیـــه 

ا مطـابق خـط   مشترکی بر لزوم تقسـیم دریـ  

 ل تأکیـد کردنـد  لـ الم میانه و طبق حقوق بین

(Granmayeh, 2005, p.27).  

امور خارجه ایران وزیر  1998 هم 29در 

اعالم کردکه ایران اگرچه معتقد بـه مالیکـت   

اما آماده بررسـی تقسـیم    ،مشاع این دریاست

ترکمنستان نیـز  . آن تحت شرایط خاص است

مایل ساحلی  45ایده برخورداري هر دولت از 
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و استفاده مشترك از مابقی آن را مطرح کـرد  

.(Granmayeh, 2005, p.28) 

اونان وزیر خارجه مع 1998 ژوئیه 19در 

ایران و روسیه در تهران بیانیه مشترکی امضـا  

کردند که حاوي مسائلی نظیـر معتبـر بـودن    

، غیر نظـامی شـدن   1940و  1921معاهدات 

دریاي مازندران، اجتناب از کشـیدن خطـوط   

ــودگی  لولـــه  ــا بـــه دلیـــل آلـ از ایـــن دریـ

تقسیم بستر «تر از همه  محیطی و مهم زیست

ــورت عادال  ــه ص ــا ب ــین  دری ــاوي ب ــه و مس ن

ین تأکید شده همچن. بود» کشورهاي ساحلی

ــراي     ــه بـ ــذاکرات چندجانبـ ــه مـ ــود کـ بـ

هاي قابـل قبـول    گیري در مورد روش تصمیم

 ,Granmayeh)  تحدیـد حــدود ادامـه یابــد  

2005, p.28).  

نقطــه عطفــی در وضــعیت  1998ســال 

ی قی دریاي مازنـدران و سـه آغـاز جـدای    حقو

زیـرا روسـیه   . است هاي ایران و روسیه دیدگاه

تشویق بـه انعقـاد معاهـدات     ها را سایر دولت

تقسیمی . کرد می دوجانبه و تقسیم بستر دریا

اي طـول خـط سـاحلی هـر کشـور      که بر مبن

گیرد که با پیاده شدن این فرمـول   صورت می

درصد به ایـران تعلـق    13الی  12براي ایران 

ایران نیز از همین سال متمایـل بـه   . گیرد می

البته بر مبنـاي سـهم برابـر     ؛دریا شده تقسیم

درصـد بـه    20ه موجب تعلق تمام کشورها ک

 .(Granmayeh, 2005, p.29) شـود  ایران مـی 

اعـالم   1380وزیر امور خارجه ایران در سـال  

کرد که مالکیت مشترك در قالـب معاهـدات   

 تنها گزینه قابل قبـول اسـت   1921و  1940

(Granmayeh, 2005, p.29). 

ــال  -2-2-3-3 ــوم س ــه س  2000مرحل

  تاکنون 

ــال  ــت  ، 2000در سـ ــات ریاسـ انتخابـ

جمهوري روسیه برگزار و والدیمیرپـوتین بـه   

از همـان  . عنوان رئیس جمهـور انتخـاب شـد   

زمان دریاي مازندران به شـکل جـدي مـورد    

توجه دولت روسیه قرار گرفت و شوراي عالی 

منطقه «امنیت ملی روسیه دریاي مازندران را 

ــاف  ــنتی منـ ــیه سـ ــی روسـ اعـــالم » ع ملـ

محورهـاي  . ) (Granmayeh, 2005, p.29کرد

: اساسی در رویکـرد روسـیه عبـارت بودنـد از    

اي براي حـل   اتخاذ تدابیر گام به گام و مرحله

تمام مسائل دریاي مازندران، ضرورت توسـعه  

میادین مورد مناقشه نفـت وگـاز بـه صـورت     

ها و پرداخت خسارت بـه   منصفانه میان دولت

هاي متضرر در این رابطه، تقسیم بسـتر   دولت

ها از آب، ایجـاد   دریا و استفاده مشترك دولت

ساختار واحـد جهـت تعریـف رژیـم حقـوقی      

ــدران و  ــاي مازنــ  ,Granmayeh) ...دریــ

2005,p.29) .  
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ــه  ــی 2001در ژانوی ــوتین و عل اف در  ، پ

قاد بیانیه مشترکی به توافق خود در زمینه انع

زنـدران بـر مبنـاي    مانامه بستر دریاي موافقت

دنـد و در  شده را اعـالم کر  خط منصف اصالح

ــه  موافقت 2002ســپتامبر  23 ــذکور ب ــه م نام

در دیدار رئیس جمهور . امضاي طرفین رسید

ه مشترك بیانی 2001ایران از روسیه در سال 

طرفین حاکی از عدم شناسایی مرزهاي ملـی  

شده در دریاي مازندران و مخالفـت بـا    تعریف

در . ه انـرژي از ایـن دریـا بـود    عبور خـط لولـ  

آذربایجان با قزاقستان نیـز در   2001دسامبر 

تقسیم بستر دریا به توافق رسـید و پیشـنهاد   

توسعه مشترك میادین نفتی مـورد اخـتالف   

ــرد     ــه کـ ــتان را ارائـ ــیه و قزاقسـ ــا روسـ بـ

(Granmayeh, 2005, p.30).  

در مسکو، ایران اعـالم   2002در نشست 

رصـد بـه عنـوان سـهم     د 20کرد که کمتر از 

ایـن   .باشـد  نمـی  قانونی این کشور مورد قبول

ــد   ــه نشـ ــه نتیجـ ــر بـ ــز منجـ ــالس نیـ  اجـ

(Granmayeh, 2005, p.30) .   در عـین حـال

وزیر نفت ایران در همین سـال اعـالم داشـت    

ل رژیـم حقـوقی دریـاي    که ایران منتظـر حـ  

ر بخشـی  شود و عملیات نفتی د مازندران نمی

 کنـد  آغـاز مـی   دانـد  که متعلق بـه خـود مـی   

(Granmayeh, 2005, p.30).  

نشست سران  2002آوریل  24و  23در 

در عشق آباد برگزار شد که هریک از طـرفین  

ــد و داراي    ــاري کردن ــود پافش ــع خ ــه موض ب

در پایـان  . مواضعی به شدت مخالف هم بودند

پیرو این  .اي امضا نشد این نشست هیچ بیانیه

که آماده کنفرانس ترکمنستان نیز اعالم کرد 

اي تقسیم بستر دریا با قزاقستان مطابق مرزه

 14در . باشد اداري در زمان اتحاد شوروي می

جانبه میـان روسـیه،    موافقتنامه سه 2003ه م

قزاقستان و آذربایجان منعقد شد که حاکی از 

تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصالح شده 

 ,Granmayeh, 2005)و اشتراك در آب است 

p.32).  

) شمسـی  1382آبـان  ( 2003ر نوامبر د

ــیط     ــت از مح ــارچوب حفاظ ــیون چ کنوانس

هـاي   دولـت  توسـط زیست دریـاي مازنـدران   

ــدران   ــاي مازن ــن . امضــا شــدســاحلی دری ای

ــرداد   ــیون در خ ــویب   1384کنوانس ــه تص ب

ــوراي    ــد ش ــالمی و تأیی ــوراي اس ــس ش مجل

. www.tarh.majlis.ir)( نگهبان رسیده اسـت 

ــاده  در ــن کنوانســیو 4م ــی ای ن تعهــدات کل

: ند ازا هاي متعاهد اعالم شده که عبارت طرف

کلیه اقدامات مناسب بـراي جلـوگیري،    انجام

کــاهش و کنتــرل آلــودگی دریــاي خــزر بــه  

مناسب  تدابیرصورت فردي یا مشترك، اتخاذ 

ــاي محــیط   ــراي حفاظــت، نگهــداري و احی ب
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زیســت دریــاي خــزر بــه صــورت فــردي یــا  

یـاي خـزر بـه    مشترك، اسـتفاده از منـابع در  

شکلی که موجب آسـیب بـه محـیط زیسـت     

دریــاي خــزر نشــود، همکــاري بــا یکــدیگر و 

المللـی بـه منظـور     صالح بین هاي ذي سازمان

  . نیل به اهداف کنوانسیون

ــر  ــر ( 1386در مه اجــالس ) 2007اکتب

سران کشورهاي ساحلی دریـاي مازنـدران در   

تهران برگزار شد که حاصل آن اعالمیه تهران 

ــه ــد 25در  بــــود کــ  بنــــد تنظــــیم شــ

)www.president.ir .( این سند بـر   5در بند

دولـت سـاحلی بـر     5حقوق حاکمه انحصاري 

آن ضـرورت   6دریاي مذکور تأکید و در بنـد  

تعیین رژیم حقوقی این دریا بـا توافـق کلیـه    

ون که با اتفـاق  ها در قالب یک کنوانسی طرف

در . ه شده استگردد، اشار آراء آن تصویب می

اي به رژیم حقـوقی مشـاع،    ن اعالمیه اشارهای

ران و شـوروي، محکومیـت   معاهدات سابق ایـ 

ي از منـابع  بـردار  بهـره جانبـه در   اقدامات یک

  . بستر و زیربستر دریا به عمل نیامده است

و باالتر از  مذاکرات در سطح کارشناسان

، امـا  کنون ادامـه داشـته  به بعد تا 2000سال 

زمینه تحدید حـدود   اي در تاکنون موافقتنامه

شـاید  . دریاي مازنـدران تعریـف نشـده اسـت    

یکی از مقـاطع مهـم    2009بتوان گفت سال 

تاریخی در حوزه مباحـث مربـوط بـه تعیـین     

زیرا سران  .رژیم حقوقی دریاي مازندران است

ــپتامبر   ــا در س ــن دری کشــورهاي ســاحلی ای

ــائو کشــور قزاقســتان   2009 در نشســت آکت

یـران دعـوتی بـه عمـل     امـا از ا  ،دیدار کردند

ایران نیز بـه ایـن موضـوع اعتـراض و      نیامد و

هاي پیشین در مورد رژیم  را مغایر با توافق آن

از منظــر برخــی . حقــوقی ایــن دریــا دانســت

ــوك   ــه بل ــود دارد ک ــیم آن وج تحلیلگــران ب

کشورهاي سوسیالیتی سـابق جهـت تضـعیف    

موقعیت ایران با رهبري روسیه تشکیل شـود  

یران توسط شـوراي امنیـت را   یم او حتی تحر

 ,Francois)دانند  تأثیر در این موضوع نمی بی

2009, p.6) .انجـام شـده  مذاکرات  در خالل ،

ي ســاحلی داراي مواضــع مختلفــی هــا دولــت

گیري کلـی آنهـا در جریـان     د که جهتان بوده

ــا   ــات رســمی آنه ــارات مقام ــذاکرات و اظه م

  .باشد می بیانگر این مواضع

  هاي ساحلی  مواضع دولت -2-3

مطالعــه رونــد مــذاکرات رژیــم حقــوقی 

حقــوقی  دریــاي مازنــدران حــاکی از مواضــع

هاي سـاحلی در   متفاوت و گاه متناقض دولت

خصوص توصیف حقـوقی دریـاي مازنـدران و    

آن در مورد مقررات حاکم بـر  اختالف مواضع 

ن مواضـع  اتـو  به طور خالصه می. باشد آن می

  :الصه کردحقوقی کشورها را به شرح زیر خ
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  جمهوري آذربایجان

ت دریـاي مازنـدران   آذربایجان مدعی اس

» 6المللی یا دریاچـه مـرزي   دریاچه بین«یک 

هـاي مجـاور    بایسـت بسـتر و آب   مـی  است و

در  تقسـیم شـده و  هـا   ساحل هریک از دولت

ایـن  . کنترل کامل هریک از آنهـا قـرار گیـرد   

تقسیم باید بر اصل تقسیم ملـی طبـق خـط    

اسـاس ایـن تقسـیم در    . گیـرد میانه صـورت  

رابطه با کشورهاي نوظهور همان خط تقسیم 

 1970وزارت نفــت شــوروي ســابق در ســال  

ــاف و    ــات اکتش ــور عملی ــه منظ ــه ب اســت ک

ها طراحی شـده   استخراج نفت میان جمهوري

در صورت انجام . (Ghafouri,2008,p.87) بود

هزار کیلومتر،  70این نحوه تقسیم آذربایجان 

 80هزار کیلومتر، ترکمنستان  105قزاقستان 

هـزار کیلـومتر را مالـک     60کیلومتر، روسیه 

 55خواهند و سهم بـاقی مانـده بـراي ایـران     

 ,Ghafouri, 2008). بود هزار کیلومتر خواهد

p.87)  از دیدگاه آذربایجان، معاهدات شوروي

ن ناظر به استخراج و ایران به فرض معتبر بود

ه آذربایجـان در  البتـ . باشـند  نفت و گـاز نمـی  

 8دولت مطهرو اصل  7مقاطعی به قاعده ربوس

در ارتباط با معاهدات ایران و شوروي استفاده 

کرده و مدعی شـده کـه بـا توجـه بـه تغییـر       

                                       
6. International or Boundary Lake.  
7. Rebus Sic Stanti Bus.  
8. Clean State.  

اوضاع و احوال ناشـی از فروپاشـی شـوروي و    

یافته در اتخاذ خـط   هاي استقالل آزادي دولت

ن معاهـدات مـورد قبـول آن    مشی خـود، ایـ  

اشند و نظـام حقـوقی مـذکور در    ب کشور نمی

همچنـین ایـن کشـور    . آنها مشروعیت ندارند

بـه بعـد از منـابع     1956مدعی است از سـال  

نفــت فــالت قــاره اســتفاده کــرده کــه مــورد 

از دیـدگاه  . اعتراض دیگران قرار نگرفته اسـت 

برخی حقوقدانان استدالل آذربایجان نادرست 

دات اوالً قاعده ربوس در مورد معاه زیرا. است

مرزي و معاهدات ناظر بر حاکمیت سرزمینی 

ــدارد ــه  .کــاربرد ن ــاً آذربایجــان در اعالمی ثانی

آلماتا اعتبار معاهدات سابق ایران و شوروي را 

ثالثــاً الگــوي پیشــنهادي آن  .پذیرفتــه اســت

تقسیم دریاي مازندران موجب  کشور در مورد

 یـاي منـدي کشـورهاي سـاحلی یـک در     بهره

رابعـاً  . شـود  تفاوت مـی مهاي  مشترك از سهم

دلیل عدم توجه به منابع نفت فـالت قـاره در   

مطـرح   1940و  1921زمان انعقاد معاهـدات  

ي از ایـن منـابع در آن   بردار بهرهنبودن بحث 

المللـی   است و در هیچ قرارداد بینزمان بوده 

اي در جهان در قبل از سال  دوجانبه یا منطقه

ــن موضــوع اشــاره نشــده و د  ،1945 ــه ای ر ب

ت نتیجه اطالق رژیم حقوقی حاکم بر معاهدا

 هاسـت  ناظر بـه تمـام جنبـه    1940و  1921

ن همچنـی  .)24، ص 1373هرمیداس باونـد،  (
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ی شـوروي  استناد به مرزهاي داخلـی و اجرایـ  

شـورهاي ثالـث از جملـه ایـران     سابق براي ک

 ,Aghai Diba, 2001)باشـند   نمـی  آور الـزام 

pp.1-2).  

  ایران

و  1921که معاهـدات   ایران معتقد است

میان شوروي و ایـران بـه قـوت خـود      1940

ــاقی اســت ــا  . ب ــن معاهــدات و ضــمائم آنه ای

مدیریت مشترك در آب و بستر دریا فراتـر از  

را بـه شـکل کنـدومینیوم    مایلی  10محدوده 

بینی کرده و باید از سـوي تمـام    پیش) مشاع(

از . شـود ها به صورت اشتراکی اسـتفاده   دولت

ــن ــر ای ــترو ای ــر   ان از دول ــاي ســاحلی دیگ ه

هاي اکتشـاف و اسـتخراج    خواسته که فعالیت

نفت وگاز را تا تعیین رژیم حقوقی به تعویـق  

ــد تقســیم  (Ghafouri, 2008, p.89). اندازن

ــدران  ــاي مازن ــه پیشــنهادي (ملــی دری گزین

 11موجب کاهش سهم ایـران تـا   ) آذربایجان

هاي اخیر موضع ایران  در سال. شود می درصد

سـهم مسـاوي    5ه سمت تقسیم کل دریا به ب

درصد براي هریـک از دول سـاحلی    20یعنی 

ایران همچنین با تقسـیم   )2(.تغییر یافته است

هــاي  جانبــه دریــا توســط برخــی از دولــتدو

قبــل از پیــروزي . باشــد مــی سـاحلی مخــالف 

ــران   ــی ای ــوانین داخل ــالب اســالمی در ق  ،انق

جه رد توووضعیت دریاي مازندران به ندرت م

قانون راجـع   1334در سال . قرار گرفته است

بـرداري از منـابع طبیعـی     به اکتشاف و بهـره 

فالت قـاره ایـران بـه تصـویب رسـید کـه در       

ماده  اي به تبصره 1340 اصالحیه آن در سال

در مـورد  «: دارد آن افزوده شد که مقرر می 2

خــزر بنــاي عمــل طبــق اصــول حقــوق  بحـر 

ته بـوده و  ل مربـوط بـه دریـاي بسـ    الملـ  بین

از دیدگاه برخـی حقوقـدانان ایـن    . »باشد می

تبصره درصدد آن است کـه وضـع حـاکم بـر     

منابع فالت قاره دریـاي مازنـدران را از سـایر    

منــاطق فــالت قــاره کشــور متمــایز ســازد و 

درواقع این تبصره بـه معنـی تعریـف دریـاي     

المللـی   زندران مطابق قواعد و مقررات بـین ما

اً جهـت تمـایز دریـاي    نبوده و ذکـر آن صـرف  

ــاي    ــارس و دری ــیج ف ــذکور از خل ــان  م عم

  .باشد می

ــوري     ــایی جمه ــاطق دری ــانون من در ق

اي بـه دریـاي    گونه اشـاره  اسالمی ایران، هیچ

 4/3/1379در تــاریخ . مازنـدران نشــده اسـت  

قانون اجازه به شرکت ملی نفت «ماده واحده 

هاي اکتشاف، توسـعه   ایران جهت اجراي طرح

هاي نفت و گاز دریـاي   ي از میدانربردا بهرهو 

 11/3/1379تصویب شد که در تـاریخ  » خزر

ــ   یدبــــه تأییــــد شــــوراي نگهبــــان رســ

(www.tarh.majlis.ir) .   ــه ــانون ب ــن ق در ای

ه شده که به شرکت ملی نفت ایران اجازه داد
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برداري از میادین نفـت   منظور اکتشاف و بهره

 و گاز دریاي مازندران قراردادهـاي الزم را بـا  

بـه   ،داخلی و خارجی منعقد کردههاي  شرکت

هاي قـرارداد   نحوي که بازپرداخت کلیه هزینه

ا هـ  از محل عواید حاصله از اجراي ایـن طـرح  

اي به محدوده  در این قانون اشاره. تأمین شود

واقع مجـوزي   فعالیت شرکت نفت نشده و در

براي شرکت ملی نفت ایـران جهـت فعالیـت    

ــاز در بســتر  اکتشــاف و اســتخراج نفــت و  گ

دریاي مازندران در چارچوب قراردادهاي بیـع  

 متقابل با شرکاي داخلی و خـارجی محسـوب  

  . شود می

 باید در مورد دو مسـئله از دیدگاه ایران، 

الزم اسـت   نخست آنکـه . قائل به تفکیک شد

ــره ــاي   به ــاز دری ــت و گ ــابع نف ــرداري از من ب

مازندران قبل از تعیین رژیم حقـوقی دریـاي   

ان در چـارچوب توافـق و تفـاهم تمـام     مازندر

جانبـه   کشورهاي ساحلی باشد و اقدامات یک

ــوص ا   ــن خص ــورها در ای ــران  کش ــر ای ز نظ

، رژیم ضرورت دارداعتبار است و دوم آنکه  بی

حقوقی دریاي مازندران با تفاهم و بـا درنظـر   

گرفتن معاهدات سابق میان شوروي و ایران و 

در . یردتوجه به منابع نفت و گـاز صـورت پـذ   

شته از ایـده حاکمیـت   این راستا، ایران در گذ

 ,Mehdeyion, 2000) کـرد  مشاع دفـاع مـی  

p.186) .   ــه ــه ب ــا توج ــال حاضــر ب ــا در ح ام

تقسـیم   مالحظات اقتصادي و سیاسی از ایده

 ,Ghafouri)کند  عادالنه و مساوي حمایت می

2008, p89)   20که منجر به اختصاص سـهم 

ــراي هریــک از کشــوره اي ســاحلی درصــد ب

البته این دیدگاه ایران مورد مخالفت  .شود می

آذربایجان قـرار گرفتـه    ه ویژهسایر کشورها ب

  . است

دیدگاه ایران، از منظر تحلیلگران مبتنی 

چراکـه مفهـوم    ،بر رژیم حقوقی دریاچه است

بر اسـاس   استفاده مشترك از منابع یا تقسیم

هـا سـازگاري دارد    توافق، بیشـتر بـا دریاچـه   

(Francois, 2009, p.2).  

  ترکمنستان

. موضع ترکمنستان متغیر و مبهم اسـت 

ه ایـران و روسـیه   این کشور در ابتدا از دیدگا

در عین حال ایـن کشـور در   . کرد می حمایت

قانونی تصویب کرد که طبـق آن   1993اکتبر 

ــاي ســرزمینی و   12 ــه عنــوان دری مایــل را ب

ــف   ــه انحصــاري اقتصــادي تعری  شــدمنطق

.(Mehdeyion, 2000, p.183)  ــال در سـ

ــده   ترکم 1996 ــران ای ــراه ای ــه هم ــتان ب نس

مایلی جهـت اسـتفاده از    45ی منطقه شناسای

منابع غیر جاندار و استفاده مشـترك از بقیـه   

. (Ghafouri, 2008, p.88) دریا را مطرح کرد

قزاقستان از نظریه در کنار  1997اما در سال 

حمایت تقسیم بستر دریا بر مبناي خط میانه 
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الم نمـــود و موافقـــت اصـــولی خـــود را اعـــ

)(Mehdeyion, 2000, p.183 . ــین از همچن

شده در زمـان اتحـاد جمـاهیر     خطوط ترسیم

 ,Ghafouri, 2008) کـرد  شوروي پشـتیبانی 

p.88) . بـه   1998 ژوئیـه  8در  ،در عین حـال

همراه ایران از ایده مشاع بودن دریا حمایت و 

یی رژیــم اعــالم کــرد تــا تعیــین تکلیــف نهــا

و  1940زنـدران معاهـدات   حقوقی دریـاي ما 

ــه    الزم 1921 ــد ب ــا بای ــرا هســتند و دری االج

صورت مشـترك اسـتفاده شـود و در صـورت     

 20سـهم مسـاوي    5بایسـت بـه    مـی  تقسیم

دریا  آبدرصدي تقسیم شده و ضرورت دارد 

  . و بستر آن رژیم واحدي داشته باشد

  روسیه

ه بـود و  عقیـد  روسیه در ابتدا با ایران هم

ایـران و شـوروي را    1940و  1921معاهدات 

دانست و به دلیل عـدم ارتبـاط    می االجرا الزم

 دریاهاطبیعی دریا با دریاي آزاد قواعد حقوق 

جهت تقسیم آن به دریاي سرزمینی، فالت  را

انحصاري اقتصادي قابل اعمـال   قاره و منطقه

ــی ــوقی آن  نم ــم حق ــت و رژی ــاع   دانس را مش

امـا از  . (Ghafouri, 2008, p.89) دانسـت  می

ــال  ــع     1998س ــه نف ــور ب ــن کش ــع ای موض

ــر  ــه همــراه  وقزاقســتان و آذربایجــان تغیی ب

قزاقستان بخش شمالی دریا را جهت تسـهیل  

در . در توسعه منابع نفت و گـاز تقسـیم کـرد   

عین حال معتقد به اسـتفاده مشـترك از آب   

روسیه و آذربایجـان   2001 ژوئیهدر . دریاست

 تقسیم و در مـه  ري از بستر دریا راگبخش دی

ــیه    2003 ــتان و روس ــان، قزاقس  64آذربایج

بستر دریا را طبق خـط میانـه تقسـیم     درصد

ها سهم روسیه  در پرتو این موافقتنامه. کردند

و قزاقسـتان   درصد 18آذربایجان  ،درصد 19

از بســــتر دریــــا تعیــــین    درصــــد 27

از علـل تغییـر    (Ghafouri, 2008, p.89).شد

ع روسـیه منـافع اقتصـادي و تـالش در     موضـ 

هـاي   جهت خارج نمانـدن از رقابـت کمپـانی   

گذار در منابع نفت و گاز دریـاي   غربی سرمایه

 ,Mehdeyion, 2000)باشــد  مــی مازنــدران

p.189).  

  قزاقستان

مازندران را دریاي نیمه  قزاقستان دریاي

ــد و معتقــد اســت کــه قواعــد   بســته مــی دان

یاهــا در زمینــه حقــوق در 1982کنوانســیون 

تعیین دریاي سرزمینی، قالت قاره و منطقـه  

 انحصاري اقتصادي بر آن قابـل اعمـال اسـت   

.(Mehdeyion, 2000, p.193)   از دیــدگاه

جه به مساحت ایـن دریـا تنهـا    قزاقستان با تو

پیـروي از   ،شـود  اي منجر به نتیجه مـی  گزینه

قزاقسـتان مـدعی   . رویکرد ایـن کشـور اسـت   

ــن کشــور  ــه ای ــد حــق اســتفاده   اســت ک بای

انحصاري از منابع بستر دریا در بخش مربـوط  
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به خود را داشته باشد و در عین حـال مـابقی   

آب به صورت مشترك با روسیه استفاده شود 

دن را نیـز  -و حق دسترسـی بـه کانـال ولگـا    

که گفته شد، قزاقستان با  آنچنان. داشته باشد

 بستر دریا راهایی از  روسیه و آذربایجان بخش

 ,Ghafouri, 2008) اند بین خود تقسیم کرده

p.87).   

هـا و رژیـم    جانشینی دولت -4

  حقوقی دریاي مازندران

یکی از مباحـث مهـم در حـوزه مسـائل     

ــاي     ــوقی دری ــم حق ــین رژی ــه تعی ــوط ب مرب

ــدران مســ ــتئمازن . هاســت له جانشــینی دول

تعـداد کشـورهاي سـاحلی     فروپاشی شوروي،

ج کشور افـزایش  این دریا را از دو کشور به پن

هـا در رابطـه بـا     جانشـینی دولـت  . داده است

رژیـم حقــوقی دریـاي مازنــدران از دو جنبــه   

له ئاز یـک سـو ایـن مسـ    . حائز اهمیت اسـت 

مطرح است که آیـا معاهـدات سـابق ایـران و     

هاي جانشـین شـوروي    شوروي به کلیه دولت

و از سوي دیگر آیـا مرزهـاي    یابد؟ تسري می

ــین ــوروي  تعی ــط ش ــده توس ــراي  ش ــابق ب س

هاي تابعه خود کماکان معتبر بـوده   جمهوري

  باشند؟ االجرا می و براي ایران نیز الزم

 اصل کلـی در در پاسخ به سؤال اول یک 

الملل از سوي حقوقدانان پذیرفتـه   حقوق بین

هـاي جانشـین دول    شده که طبـق آن دولـت  

» فاقد تعهد«و » کشورهاي مطهر«استعمارگر 

یگر اصل بـر ایـن اسـت    به عبارت د. باشند می

ر سـابق  که تعهدات قراردادي دولت استعمارگ

البتـه ایـن   . شود به دولت جانشین منتقل نمی

اصـل داراي اسـتثنائاتی چـون قواعـد عرفـی،      

معاهدات در حکم قانون و معاهـدات مـرتبط   

ــه تم ــز  ب ــرزمینی نی ــور س ــت ارضــی و ام امی

اما . )66-67،صص1388،موسی زاده( باشد می

 راجع بـه وین  1978سیون سال کنوان34ماده 

هاي جدیدي کـه در   ها، دولت جانشینی دولت

و تجزیـه دولـت دیگـر بـه وجـود       اثر انفصال

خـود   وراث معاهـدات دولـت ماقبـل   اند  آمده

به سـخن   ).68،ص1388زاده،  موسی( داند می

اي جدید تشـکیل شـده   ه دیگر اصل در دولت

از استعمارزدایی عدم جانشینی در معاهـدات  

 مــورد کــه ایــن اصــل در درحــالی ،شــدبا مــی

هاي ایجادشده از تجزیه و انفصال اعمال  دولت

  . گردد نمی

ــاي    ــاحلی دری ــورهاي س ــورد کش در م

هـاي   مازندران از یک سو ایران معاهدات سال

میان خود و شـوروي را بـراي    1940و  1921

هــاي جانشــین شــوروي معتبــر  تمــام دولــت

ان و روسـیه، قزاقسـتان، ترکمنسـت    )3(داند می

اعالمیـه   1991دسـامبر   21آذربایجان نیز در 

را امضا کردنـد  ) در حال حاضر آلماتی(آلماتا 

المللی ناشی از  تعهدات بین اجراي«که در آن 
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هـاي اتحـاد جمـاهیر     معاهدات و موافقتنامـه 

را تضـمین نمودنـد کـه البتـه ایـن      » شوروي

تضمین منوط به طی تشریفات حقوق داخلی 

ــده ــت ش ــین   .اس ــه هم ــی از  ب ــت برخ جه

دند اعالمیـه را صـرفاً   حقوقدانان روسی درصد

االجرا بشمارند که در قالب سیستم  زمانی الزم

قانونگذاري کشورهاي جانشین رسمیت یافته 

ن، آنهـا ایـن اعالمیـه را    بـه دیگـر سـخ   . باشد

 (Palishvili, 2003, p.4). داننـد  مشروط مـی 

هـا   اما نکته قابل توجـه آن اسـت کـه دولـت    

بـه قـوانین داخلـی، از    نند بـه اسـتناد   توا نمی

ــین  ــدات ب ــد   تعه ــالی کنن ــانه خ ــی ش . الملل

هاي جانشین شوروي ملزم بـه تعهـدات    دولت

مقرر در معاهدات مذکور بـاالخص معاهـدات   

. باشـند  مـی  ناظر به مسائل مرزي و سرزمینی

توانند از حقـوق مقـرر    صورت نمی در غیر این

ات اهداصل تمامیت مع. در آن استفاده نمایند

سـازد کـه    ما را به ایـن نتیجـه رهنمـون مـی    

نـد بـراي اثبـات    نتوا کشورهاي جانیشین نمی

حقوق خود در زمینه دریانوردي یا ماهیگیري 

 امـا در قبـال   به این معاهدات اسـتناد کننـد،  

شـده در  تکالیف مقرر در آنهـا بـه شـرط ذکر   

اعالمیه آلماتا یعنی لزوم تصویب داخلی آنهـا  

ز سوي دیگـر اعالمیـه آلماتـا    ا. استناد نمایند

هـا   تنها سند نـاظر بـه جانشـینی ایـن دولـت     

وزارت امــور  1992ژانویـه   13در . باشـد  نمـی 

خارجه روسیه اعالمیه اي صادر کرد که طبق 

آن کلیه حقوق و تکالیف ناشـی از معاهـدات   

. سابق شوروي با سایر کشور را بر عهده گرفت

 هـاي  این اعالمیـه اگرچـه بـراي سـایر دولـت     

اما به وضـوح التـزام    ،باشد نمی آور جدید الزام

د کنـ  روسیه بـه ایـن معاهـدات را ثابـت مـی     

Palishvili, 2003, p.5)( .  6همچنــین در 

یادداشـت تفـاهمی میـان کلیـه      1992ژوئیه 

کشورهاي جانشین اتحاد جماهیر شوروي بـه  

در ایـن ســند معاهـدات اتحــاد   . امضـا رســید 

تقسـیم  شوروي سـابق بـه دو دسـته    جماهیر 

اي کـه در بردارنـده حقـوق و     دسـته  .اند شده

منافع تنها برخی از کشورهاي تـازه اسـتقالل   

ایـن معاهـدات فقـط بـراي ایـن       .یافته اسـت 

دسته دوم مربوط بـه   .االجراست  شورها الزمک

ــد     ــورهاي جدی ــه کش ــافع کلی ــوق و من حق

االجـرا   بوده و براي تمـام آنهـا الزم  االستقالل 

زي در شمار دسـته دوم  معاهدات مر. باشد می

و مطابق یادداشت تفاهم مذکور،  اند هذکر شد

اگرچه براي تمام کشورهاي جانشـین الزامـی   

اما تنهـا کشـورهایی کـه داراي مـرز      ،هستند

ه عضو کشـورهاي  مشترك با طرف متعاهد ک

باشد، عضو این معاهدات  مشترك المنافع نمی

. (Palishvili, 2003, p.5) دخواهنـــد بـــو

و  1921با توجه به ماهیت معاهدات  بنابراین

ــن    1940 ــابق، ای ــوروي س ــران و ش ــان ای می
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معاهدات از آنجا که به حقوق و منـافع کلیـه   

دول ساحلی دریاي مازنـدران ارتبـاط دارنـد،    

و بـراي تمـام   کماکان به قوت خود باقی بوده 

  . االجرا هستند پنج دولت ساحلی الزم

 1921و  1940به فرض بقـاء معاهـدات   

ان و شوروي و الزامی بودن آنها براي تمـام  ایر

سـائل مربـوط بـه    دول ساحلی، باز هم کلیه م

 زیـرا . رددگـ  یوفصـل نمـ   دریاي مازندران حل

ایـن معاهـدات در مـورد     ،که ذکر شد آنچنان

ي از منـابع  بـردار  بهرهتحدید حدود دریایی و 

در دهـه  . بستر و زیربستر دریا ساکت هستند

ابق بستر دریاي وزارت نفت شوروي س 1970

ــتان،    ــیه، قزاقسـ ــان روسـ ــدران را میـ مازنـ

ــط   ترکمنســتان ــاي خ ــر مبن ــان ب و آذربایج

ي بردار بهرهالفاصله تقسیم کرد و امر  متساوي

از میادین نفت و گاز در محدوده این خطـوط  

 هـا واگـذار نمـود    فرضی را به ایـن جمهـوري  

(Romana, 2000, p.5).    سؤال این اسـت کـه

ایـن   9احترام به ثبات مرزهاآیا بر مبناي اصل 

مرزهاي اداري داخلی بـراي آنهـا و همچنـین    

  آورند؟ هاي ثالث الزام دولت

ریشـه در حقـوق    کـه اصـل  معناي ایـن  

اسـت کــه مـال در یــد    ایــن ،داخلـی رم دارد 

ماند تا تکلیـف آن بـا توافـق     متصرف باقی می

در گذشته دور، کاربرد این اصـل  . روشن شود

                                       
9. Uti Possidetis Juries. 

حانه بود و مطـابق  معطوف به مخاصمات مسل

مروهـاي  آن، در انتهاي مخاصمات امـوال و قل 

ماند تـا قـرارداد    شده در ید فاتحین می تصرف

در دوران . ساخت می را روشن صلح تکلیف آن

پس از استعمار زدایی، اختالفات مرزي میـان  

کشورهاي نوظهور تشدید و در برخی منـاطق  

ئله هاي خونین شد و این مس باعث بروز جنگ

ــرح ــی    مط ــاي اداري و داخل ــه مرزه ــد ک ش

عمارگر براي هاي است شده توسط قدرت تعریف

. الرعایه هستند یا خیـر؟  دول نوظهور نیز الزم

ــین  ــوان ب ــیه   دی ــتري در قض ــی دادگس الملل

بورکینافاسو در مـورد   اختالفات مرزي مالی و

این اصل یک اصـل کلـی   «گوید  این اصل می

و  مرتبط با پدیده اصـل حفاظـت از اسـتقالل   

هاي جدیـد در مقابـل خطـرات و     ثبات دولت

هاي ناشی از تغییرات مرزها پـس از   کشمکش

هـدف  . استقالل در هر نقطـه از جهـان اسـت   

 ».باشـد  مـی  ایـن خـروج دولـت اسـتعمارگر    

(Frontier DisputeCase,1986,para.555-6) 

الزم به توضیح است که در قرن نوزدهم 

اري حدود به مناطق اسـتعم کاربرد این اصل م

اما به تدریج و بـا   ،مریکاي التین بودواقع در ا

خروج برخی از کشـورها از اسـتعمار در قـاره    

آفریقا، این اصل به آفریقا نیز تسـري یافـت و   

در کنفـرانس قـاهره سـازمان     1964در سال 
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ــذیرفت  ــل را پـ ــن اصـ ــا ایـ ــدت آفریقـ  وحـ

Radan,2002,pp.195-9).( 

المللـی   مطابق رویه قضـایی دیـوان بـین   

گستري، کابرد این اصل محدوده به مقوله داد

ی ها در اثر پدیده استعمارزدای جانشینی دولت

از نظـر دیـوان،   . باشـد  ه اسـتقالل مـی  و نیل ب

الملل  ل مذکور در این حوزه در حقوق بیناص

ــت    ــده اس ــت ش ــه تثبی  Frontier) قاطعان

DisputeCase, 1986, para.565) . در عــین

که پـس از   Badinterسیون داوري کمی ،حال

فروپاشی یوگسالوي سابق توسط جامعه اروپا 

ن اصـل را محـدود بـه    کاربرد ایـ  ،تشکیل شد

ــتعمار  ــوع اس را در  زدایی ندانســته و آنموض

هـا از   خصوص تمام شـقوق جانشـینی دولـت   

... یـه و انفصـال و   جمله جانشینی در اثر تجز

  .(Radan, 2000,pp.1-5) داند قابل اعمال می

ــتفا  ــب، مسـ ــدین ترتیـ ــه بـ د از نظریـ

سیون مذکور آن است که مرزهاي داخلی یکم

خـود مختـار شـوروي، بعـد از     هـاي   جمهوري

المللی کشـورهاي   ینفروپاشی، به عنوان مرز ب

مگـر   ،باشـند  التأسیس قابل احترام مـی  جدید

. ها به نحو دیگري توافق کننـد  آنکه این دولت

توسـط   1970در نتیجه مرزهاي اعالمی سال 

محدوده اکتشاف نفت  ي دروزارت نفت شورو

هاي شوروي سابق و مرزهـاي   و گاز جمهوري

مــورد ایــن  اداري و اجرایــی آن کشــور در  

ها کماکان معتبر بوده و قابل احترام  جمهوري

  .تندسه

یــري کمیســیون گ نظــر از نتیجــه صــرف

توان اصل مذکور را بـر   مذکور، به راحتی نمی

استقالل تسري  تمام موارد جانشینی و نیل به

اصل مذکور یکی از اصول حقوق داخلـی  . داد

ل شـده و  الملـ  حقوق بین تدریج وارد بوده، به

ی بـه عنـوان یـک    پس از پدیده اسـتعمارزدای 

ــدود     ــد ح ــایاي تحدی ــی در قض ــل قطع اص

م پذیرفتـه شـده و   مستعمرات بـه طـور مسـلّ   

ــفه  ــوع   فلس ــاب از وق ــز اجتن ــودي آن نی وج

 امنیــتهـاي خـونین و حفـظ صـلح و      جنـگ 

باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به سایر  می

بنـابراین از  . موارد جانشینی نیز تسـري یابـد  

دیدگاه برخی حقوقدانان توسعه اصل مـذکور  

زدایی، فاقد به موارد جانشینی غیر از استعمار

تمام سوابق موجـود   زیرا مبناي حقوقی است،

 زدایـی  ر این اصل ناظر بـه پدیـده اسـتعمار   د

  .(Radan, 2002, pp.228-9) باشد می

ین اصل به مواردي غیر به فرض تسري ا

زدایی، در رابطه با موضـوع دریـاي   از استعمار

اعمـال ایـن اصـل خـالی از اشـکال      مازندران 

زیـرا در مـورد بسـیاري از مسـائل     . باشد نمی

ــانوردي،   ــه ایــن دریــا همچــون دری مربــوط ب

بق ماهیگیري و غیره در معاهدات منعقده سـا 

اي به موضوع  یران و شوروي هیچ اشارهمیان ا
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هاي شـوروي سـابق    مرزهاي داخلی جمهوري

ثانیـاً بـا توجـه بـه وجـود منـافع       . نشده است

ل یافتـه از  کشوري غیر از کشـورهاي اسـتقال  

ا تـوان ایـن اصـل ر    شوروي سابق، چگونه مـی 

ــران الزم   ــی ای ــن کشــور یعن ــراي ای ــرا  ب االج

تقالل هـاي تـازه اسـ    دانست؟ ثالثاً رویه دولت

حاکی از عدم اقبال یافته از شوروي سابق نیز 

باشـد؛ وجـود اخـتالف میـان      به این اصل می

ترکمنستان و آذربایجان در مورد حاکمیت بر 

برخی میـادین نفـت و گـاز و تحدیـد حـدود      

هـاي   دریایی بستر دریا بر اسـاس موافقتنامـه  

جانبه و تعریف رژیم دوگانـه بسـتر دریـا و    دو

بنـابراین  . حقیقـت اسـت   مؤیـد ایـن  آب دریا 

وزارت  1970سـال   تـوان گفـت مرزهـاي    می

ن مرزهـاي  تواند بـه عنـوا   نفت و شوروي نمی

رهاي ســاحلی المللــی بــراي تمــام کشــو بــین

  . آور باشد دریاي مازندران الزام

ماحصل کـالم آنکـه در حـال حاضـر دو     

طرف اصلی معاهدات شوروي سـابق و ایـران   

باشـند و   یمـ  یعنی فدراسیون روسیه و ایـران 

هاي ساحلی نیـز مطـابق اعالمیـه     سایر دولت

ــال    ــاهم س ــت تف ــینی و یادداش  1992جانش

ایـن معاهـدات را بـه رسـمیت      اعتبار و لـزوم 

ــد شــناخته ــک از  . ان ــیچ ی ــر، ه از ســوي دیگ

دات مــذکور چــارچوب حقــوقی جهــت معاهــ

و زیـر  برداري از منابع نفت و گـاز بسـتر    بهره

ــدران نکــرده ــاي مازن ــد بســتر دری ــن . ان در ای

عنوان یک اصـل اولیـه در حقـوق     شرایط، به

داراي حقـوق   ، هـر دولـت  المللـی عرفـی   بین

یــن ي از ابــردار بهــرهحاکمــه و صــالحیت در 

ایـن   .باشد منابع در مجاورت سواحل خود می

هـاي ثالـث    حق نیازي به جلب موافقت دولت

هـا در   نداشته و همانند حق حاکمیـت دولـت  

امـا اینکـه   . تسرزمین اصلی، حقی ذاتـی اسـ  

محدوه اعمال ایـن حـق چـه میـزان اسـت و      

حدود مرز جغرافیایی آن چیسـت؟ موضـوعی   

جانبـه و  ه در معاهدات دوجانبه و چنداست ک

ربـط تعیـین تکلیـف     هـاي ذي  با توافق دولت

هـا در اتحـاد    پدیده جانشینی دولت. گردد می

ک به اصـول حقـوقی   جماهیر شوروي و تمس

هگشـاي موضـوع   توانـد را  مربوط بـه آن نمـی  

ي از میــادین نفــت و گــاز دریــاي بــردار بهــره

هـاي سـاحلی دریـاي     دولـت . مازندران شـود 

توانند با استناد به مرزهاي داخلی  ر نمیمذکو

خود قبـل از فروپاشـی، محـدوده اختصاصـی     

ات خود تعریـف نماینـد و بـه نظـر     براي اقدام

رسد همانند سایر موضوعات مـورد توافـق    می

ت، دریانوردي، هوانوردي همانند محیط زیس(

برداري از منابع نفـت و گـاز    ئله بهرهمس....) و 

توافقی که در . تنیز مستلزم نیل به توافق اس

هایی از دریاي مازنـدران   حال حاضر در بخش

  .عملیاتی شده است
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هاي دوجانبـه در   موافقتنامه -5

ي از بردار بهرهدریاي مازندران و 

  منابع نفت و گاز

ــیه و ناموافقت -5-1 ــه روســ مــ

  قزاقستان

نامه روسیه و قزاقسـتان در مـورد   موافقت

تحدید حـدود بسـتر دریـا در بخـش شـمالی      

دریاي مازندران جهت اعمال حقـوق حاکمـه   

ــتردریا در   ــابع بس ــر من ــه 6ب در  1998 ژوئی

 10مسکو امضا شـد و حـاوي یـک مقدمـه و     

در . (Hober, 2004, Appendix3) ماده اسـت 

و کشـور در تعریـف   مقدمه آن به مالحظات د

ي دو کشـور  بردار بهرهچارچوب حقوقی براي 

از منابع معدنی بستر دریا و لزوم حل مسـائل  

 مربوط به آن بر اساس تفـاهم اشـاره و اعـالم   

که رژیم حقـوقی موجـود بـا شـرایط      گردیده

مـل روابـط   جدید هماهنگ نبوده و به طور کا

کنـد و الزم اسـت    دول ساحلی را تنظیم نمی

احلی مطابق یـک کنوانسـیون و   کشورهاي س

بر اساس اجماع رژیم حقوقی دریاي مازندران 

مطابق اصـول و هنجارهـاي    را تعریف کنند و

الملل و بـا در نظـر گـرفتن منـافع      حقوق بین

بـرداري از منـابع طبیعـی،     هـا در بهـره   دولـت 

مناطق مرزي، گمرکی، مـاهیگیري و منـاطق   

ده این معاهـ . د کنندي مشترك ایجابردار بهره

ــره  ــه به ــاظر ب ــک  ن ــابع بیولوژی ــرداري از من  ب

این معاهده بسـتر   یکمطابق ماده . باشد نمی

دریاي خزر بین دو کشـور طبـق خـط میانـه     

شود و  می اصالح شده با توافق طرفین تحدید

ــاهیگیري و   ــون م ــراي مقاصــدي چ آب آن ب

محیط زیست به صـورت  کشتیرانی و حفاظت 

اي خـط مـذکور دار  . مانـد  مشترك بـاقی مـی  

فاصــله مســاوي از خــط مبــدأ مــورد توافــق  

غرافیـایی آن در ضـمیمه   طرفین که نقـاط ج 

  . نامه تعریف شده استاین موافقت

نامــه، در محــدوده مواففت 2طبــق مــاده 

تعیین شده براي هریک از طرفین، آنها داراي 

حــق انحصــاري اکتشــاف و اســتخراج منــابع  

معدنی را دارند و در مواردي که یـک مخـزن   

تمان منـابع معـدنی از خـط تحدیـد     یا سـاخ 

ــد   ــور کن ــدود عب ــق   ،ح ــرف داراي ح دو ط

هستند و  آني مشترك از بردار بهرهانحصاري 

میزان سهم هریک از دو دولـت مطـابق رویـه    

موجــود جهــانی و حســن همجــواري تعیــین 

  . خواهد شد

دارد کــه  مــی نامــه مقــررموافقت 3مــاده 

ــی از    ــابع یک ــوقی ت ــی و حق ــخاص حقیق اش

طـرف دیگـر مخـازن     بل از اتباعطرفین که ق

داراي حـق تقـدم    ،کننـد  معدنی را کشف می

داراي حـق مشـارکت   اخذ مجوز بوده و الزاماً 

در مواد دیگـر ایـن سـند    . باشند در پروژه می
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ــه،   ــردد، خــط لول موضــوعاتی چــون آزادي ت

هاي دریایی، محیط زیست و غیره مـورد   کابل

  .توجه قرار گرفته است

 ي یـک پروتکـل نیـز   نامه دارااین موافقت

در مسکو امضـا   2003 هم 13در که باشد  می

بـا   ،کـه در مقدمـه آن ذکـر شـد     آنچنان .شد

تأکیـد خاصــی بــر منـافع مقابــل طــرفین در   

ــدروکربنی    ــابع هیـ ــترك منـ ــعه مشـ توسـ

Kurmangazy، Tsentrah naya  وKhvalyn 

Skoya  ی نقـاط جغرافیـای  . تنظیم شده اسـت

طـرف در   خط میانه و محل تالقی مناطق دو

این پروتکل مورد توافق قرار گرفتـه   یکماده 

  .(Hober, 2004, Appendix,4) است

 Tsentrahنفتـی   میـادین  ،2طبق مـاده 

naya  وKhvalyn Skoya   ــت ــت حاکمی تح

تحت  Kurmangazyمقررات روسیه و میدان 

گرفتـه و در   حاکمیت قوانین قزاقسـتان قـرار  

ابع جدید کـه از خـط میانـه    صورت کشف من

ــ ــیعب ــت  ور م ــد، فعالی ــافی و   کن ــاي اکتش ه

استخراج توسط نهادهاي هر دو دولت صورت 

ایـن پروتکـل،    3مطـابق مـاده   . خواهد گرفت

 هاي اکتشاف و اسـتخراج  اگرچه کلیه فعالیت

ــر ــدان اخیـ ــررات  در میـ ــارچوب مقـ در چـ

توانـد   ، اما روسیه مـی قزاقستان صورت گرفته

براي توسعه میدان نهادي معرفی کند کـه در  

به عبارت دیگـر  . وسعه میدان مشارکت کندت

میدان مذکور تحـت رژیـم توسـعه مشـترك     

مجــاز از دو طــرف بــه هــاي  اســت و شــرکت

صـــورت مشـــترك عملیـــات توســـعه را در 

قراردادهایی کـه بـین خـود منعقـد     چارچوب 

میزان . کنند ي میبردار بهره، اقدام به شوند می

. درصــد اســت 50ســهم هریــک از دو طــرف 

هـاي مجـاز روسـیه و     نجاکه شـرکت البته از آ

 قزاقســـتان در عملیـــات توســـعه مشـــترك

سـهم   ،بایست یک شرکت تأسـیس کننـد   می

و  درصـد  50شرکت مجاز از سوي قزاقسـتان  

و  درصــد 25شـرکت مجـاز از ســوي روسـیه    

درصـد   25اختیار مشارکت روسیه به میـزان  

شرکت تأسیس شده مجوز . شود نیز حفظ می

ولت قزاقستان دریافت ي خود ر از دبردار بهره

ي شـرکت  بـردار  بهـره و قـرارداد  . خواهد کرد

مــذکور نیــز بــه صــورت مشــارکت در تولیــد 

  . شود یمنعقد م

در  Tsentralnayaي از میـدان  بردار بهره

مورد توجه قرار گرفتـه اسـت کـه بـر      4ماده 

ي طبـق مقـررات روسـیه    بردار بهرهاساس آن 

گیرد و هر یک از طـرفین بـه یـک     صورت می

شــرکت در توســعه مشــترك رکت مجــوز شــ

ها بـا یکـدیگر    دهد و این شرکت میدان را می

رك یـا  قرارداد کنسرسیوم یـا عملیـات مشـت   

سـهم هریـک از   . کننـد  انواع دیگر منعقد مـی 

درصد است بـدین شـرح کـه     50طرفین نیز 
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و سـهم   درصـد  50سهم شرکت مجاز روسی 

ــزاق   ــرکت ق ــار    25ش ــوده و اختی ــد ب درص

درصـد بـراي دولـت     25ن مشارکت بـه میـزا  

سـهم قابـل   ایـن   .شـود  قزاقستان حفـظ مـی  

  .باشد فروش به شرکت تأسیس شده می

ــاده  در ــدان ، 5مـ  Khavalynskoyeمیـ

برداري از آن طبـق   شده که بهره تعیین تکلیف

پذیرد و هریک  می قوانین داخلی روسیه انجام

ر از طرفین به یـک شـرکت مجـوز شـرکت د    

ایـن  . کنـد  ئه مـی توسعه مشترك میدان را ارا

هــا بــین خــود یــک قــرارداد تنظــیم  شــرکت

 درصـد  50کثر سهم قزاقستان حـدا . کنند می

ــی ــد م ــرکت. باش ــط التأجدید ش ــیس توس س

هاي مجاز دو طـرف از روسـیه مجـوز     شرکت

ــت خ ــرددریاف ــد ک ــاده . واه ــق م ــن  6طب ای

ولتی کـه  نامه در مورد هر سه میدان دموافقت

عطـا  بـرداري ا  مجوز به شرکت متصـدي بهـره  

ــی ــد م ــرارداد   ،کن ــرکت ق ــا آن ش ــتی ب بایس

انتقـال سـهام   . لید منعقد کندمشارکت در تو

بـه   هـا  هاي مجـاز از هریـک از دولـت    شرکت

هاي دیگر با رضایت دولت صادرکننده  شرکت

  . مجوز ممکن است

ــه روســــیه و موافقت -5-2 نامــ

  آذربایجان

نامه تحدید حـدود بسـتر دریـاي    موافقت

یه و آذربایجـان در  مازندران در مجاورت روسـ 

ــد  2002ســپتامبر  23 ــا ش  در مســکو امض

(Hober,2004,Appendix3).   ــاده یــک در م

آن، به لزوم تحدید حدود بستر دریا بر مبناي 

طـرفین بـا    خط میانه اصالح شـده بـا توافـق   

الملل تأکید شـده و   توجه به اصول حقوق بین

نقـاط جغرافیـایی    ،این ماده 5و 4و 3بندهاي 

نوان مناطق ترسیم خط مذکور خاصی را به ع

شده براي  نقطه تالقی آنها تا محدوده تعیینو 

  .قزاقستان معین کرده است

ریـک از دو  حـق حاکمیـت ه   2ماده  در

ع معـدنی بسـتر   برداري از منـاب  طرف در بهره

مشـروع در   هاي اقتصادي دریا و دیگر فعالیت

 ی شـده و اشـعار  شـده شناسـای   مناطق تعیین

اي هـ  منـابع و سـاختمان  دارد کـه توسـعه    می

، بایـد  کننـد  معدنی که از خط میانه عبور مـی 

ي بـردار  بهرهالمللی ناظر بر  بر اساس رویه بین

مجاز هاي  از ذخایر فرامرزي توسط موجودیت

طرف، به عمل آید و هـر  از سوي هریک از دو 

ــه ایــن مؤسســات و   دو دولــت مــی بایســت ب

ي از بـردار  بهـره هاي طرف خود اجـازه   شرکت

ــن ــد  ای ــابع را بدهن ــت . من ــن موجودی ــا  ای ه

قراردادهاي همکاري با یکدیگر جهت توسـعه  

مشروط بـه   ،کنند عقد میمیادین فرامرزي من

. اینکه این قراردادها به تأیید دو دولـت برسـد  

در عین حال، هریک از دو دولت، در قسـمت  

ي بـردار  بهرهاختصاصی خود حق حاکمیت در 

  . از منابع معدنی دارد
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نامـــه قزاقســـتان و فقتموا -5-3

  آذربایجان 

ــده در   ــن معاه ــوامبر  18ای در  2001ن

 7مسکو منعقـد شـد و داراي یـک مقدمـه و     

. (Hober, 2004, Appendix2) باشـد  می ماده

باً مسائل مذکور در مقدمـه  در مقدمه آن تقری

نامـه روســیه و قزاقســتان تکــرار شــده  موافقت

بر لزوم تحدید حدود بستر  یکدر ماده . است

ریا طبق اصل خط میانه مطـابق خـط مبـدأ    د

متر موجـود در سیسـتم دریـاي بالتیـک      28

یم ایـن خـط و   نحوه ترسـ  2و در ماده  تأکید

ن به یـک پروتکـل   ی آتعیین مناطق جغرافیای

 3مطـابق مـاده   . ه اسـت جداگانه موکول شـد 

هریک از طرفین در مناطق اختصاصـی خـود   

ــاف،    ــه اکتش ــت در زمین ــق حاکمی داراي ح

ج و توسعه منابع معـدنی بسـتر و زیـر    استخرا

بستر دریا را دارد و در صـورت عبـور مخـازن    

ي از آن با بردار بهرهطبیعی از خط میانه نحوه 

 .شود توافق طرفین تعیین می

 –نامــــه روســــیه موافقت -5-4

آذربایجان و قزاقستان در خصـوص  

نقطه تالقی خطوط تحدیـد حـدود   

  بستر دریاي مازندران

 2003 همـ  14در تـاریخ   نامهاین موافقت

ه مـ  13پروتکـل   یـک مـاده   5بر اساس بنـد  

نامـه تحدیـد حـدود    الحاقی بـه موافقت  2002

بخش شمالی دریاي مازندران بـین روسـیه و   

مـاده   4و بند  1998 ژوئیه 6قزاقستان مورخ 

نامه تحدید حدود بستر دریـا بـین   یک موافقت

و  2002روسیه و آذربایجـان مـورخ سـپتامبر    

ــل مــورخ پر 2مــاده   2003فوریــه  27 وتک

بـین   2001نـوامبر   29نامـه  الحاقی به موافقت

قزاقستان و آذربایجان، منعقـد شـده و نقطـه    

درجـه   33/42 تالقی خطوط تحدید حدود را

درجـــه شــرقی اعـــالم   3/53/49لی و شــما 

  .(Hober, 2004, Appendix5)  نماید می

هاي دوجانبه  آثار موافقتنامه -6

  هاي ساحلی بر دولت

تحدیــد حــدود بســتر دریــاي مازنــدران 

ــه اصــالح شــده  ــار خــط میان ، 10مطــابق معی

 ،که در معاهدات مذکور صورت گرفتـه  آنچنان

هـاي   داراي آثار و تبعـاتی بـراي کلیـه دولـت    

ــاي . ســاحلی اســت فرمــول موصــوف در دری

سیم بستر دریا طبق اصل مازندران مستلزم تق

اصـل  (الفاصله و اصل خط میانه  خط متساوي

در سواحل مقابل و اصل دوم در سـواحل  اول 

خط مذکور بـه انـدازه طـول    . باشد می )مجاور

یابـد و   هـا امتـداد مـی    سواحل هریک از دولت

، خـط مـذکور   هرچه طول ساحل بیشتر باشد

                                       
10. Modified Median Line (MML). 
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بیشتري  تر بوده و به تبع آن سهم نیز طوالنی

از سـوي  . شـود  از دریا نصـیب آن کشـور مـی   

ق بسـتر  دیگر آب دریا، یعنی ستون آب مـافو 

ــوده و کلیــه   ــن تقســیم نب ــا، مشــمول ای دری

هــا داراي حــق کشــتیرانی بازرگــانی و  دولــت

یکی از دالیـل اطـالق عنـوان     .نظامی هستند

ن اسـت  بر این فرمول نیز همی» اصالح شده«

نـه کـل    ،شـود  که فقط بستر دریا تقسیم مـی 

دریا و عالوه بر این وجود تأسیسات مصنوعی 

یین نقطه ترسـیم  نیز در ترسیم این خط و تع

تقسیم مطـابق اصـل    ،آن تأثیر خواهد داشت

ــه     ــراي کلی ــاتی ب ــار و تبع ــذکور داراي آث م

 :هاي ساحلی است دولت

تقسـیم بسـتر دریـا نـوعی     : روسیه) الف

رژیم حقـوقی دریـاي    نقش رهبري در تعیین

دریـا   آبمشـترك بـودن   . زند خزر را رقم می

 ،باشـد  ت دریانوردي نیز به نفع روسیه میجه

هـا داراي   یرا این کشور برعکس سایر دولـت ز

ده و ناوگان جنگی و مـاهیگیري پیشـرفته بـو   

تواند به همه  در عمل این روسیه است که می

همچنـین  . جاي دریا دسترسی داشـته باشـد  

سازد که با ایـران   این روش روسیه را قادر می

و ترکمنستان مرز مشترك آبی داشته باشد و 

ک بـراي روسـیه   جهت ژئوپلتیـ له از ئاین مس

توانـد   عالوه بر آن، روسیه مـی . باشد مفید می

به راحتی از بخشی از منابع نفت وگـاز بسـتر   

  . دریا اعمال حاکمیت کند

ــا روش تقســیم بســتر : آذربایجــان) ب ب

دریا آذربایجان مالک انحصاري منـابع نفـت و   

گاز بسیار غنی دریاي مازنـدران بـه مسـاحت    

ه این منابع شود ک می کل بستر آن درصد 21

میلیـارد تـن نفـت، گـاز و میعانـات       4حدود 

گازي بوده و دو برابـر سـهم روسـیه و چهـار     

  . برابر سهم ایران است

بر اسـاس فرمـول تقسـیم    : قزاقستان) ج

درصد کل بستر  50/29هم اکنون  ،بستر دریا

دریا به قزاقستان اختصاص یافته که بیشترین 

این  .باشد می سهم از میان کشورهاي ساحلی

 15در حــالی اســت کــه قزاقســتان داراي    

  . میلیون نفر جمعیت است

تقسیم بسـتر دریـا بـر مبنـاي     : ایران) د

 14الی  13روش فوق موجب اختصاص سهم 

درصد دریا به ایران شده و میدان نفتی البـرز  

گیـرد و درواقـع    تعلـق مـی  کالً به آذربایجـان  

یافته به ایران عـاري از منـابع    بخش اختصاص

یر نفت و گاز خواهـد بـود و حتـی در    چشمگ

ـ     ه اینکـه  صورت وجود این منـابع بـا توجـه ب

تـرین قسـمت    بخش مربوط بـه ایـران عمیـق   

هزینه استخراج این منابع بسیار باال  ،دریاست

ــه روســیه    ــه اینک ــا توجــه ب ــود و ب خواهــد ب

 ،دانـد  را معتبـر مـی   1940و  1921معاهدات 
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ب به رغم اینکه ایـران پـس از پیـروزي انقـال    

 1921معاهده  5اسالمی اعالم کرده که ماده 

که حاکی از حـق مداخلـه نظـامی روسـیه     را 

روســیه بــه دلیــل عــدم  .قبــول نــدارد ،اسـت 

توانـد   رش این تفسیر از معاهده هر آن میپذی

ناوگان نظـامی خـود را روانـه سـواحل ایـران      

  . نماید

پـــذیرش روش فـــوق : ترکمنســـتان)  ه

 18الـی   17موجب مالکیـت ترکمنسـتان بـر   

درصد منابع بستر دریـا شـده و حـوزه نفتـی     

مهم سردار به آذربایجان تعلق خواهد گرفـت  

Aghai, 2004, pp.1-3).(  

الملل، تحدید حدود  از دیدگاه حقوق بین

ــایی ــط     دری ــا خ ــه ی ــط میان ــاي خ ــر مبن ب

الفاصله یک راهبـرد و راه حـل بـراي     متساوي

قسـیم عادالنـه امـا غایـت و هـدف      نیل بـه ت 

ــ نمــی ــاده  . دباش ــال م ــوان مث ــه عن  74)1(ب

حقوق دریاها تحدید حدود  1982کنوانسیون 

ا بر مبناي توافـق  منطقه انحصاري اقتصادي ر

کـه در مـاده    آنچنـان  ،الملل مطابق حقوق بین

المللـی دادگسـتري    ه دیوان بـین اساسنام 38

به عبارت . دارد است، مقرر می بینی شده پیش

عادالنـه  توافق بـراي نیـل بـه راه حـل      ،دیگر

چنانچـه  هدف اصلی تحدیـد حـدود اسـت و    

الفاصله منجر بـه   ترسیم خط میانه یا متساوي

ــول آن الز   ــود، قب ــه نش ــل عادالن ــی راه ح ام

باشـد و وضـع خـاص حـاکم بـر دریـاي        نمی

ن است کـه ایـن راه حـل    مازندران حاکی از آ

چراکـه باعـث اختصـاص     ،باشـد  عادالنه نمـی 

لی چون سهم متفاوت به کشورها شده و مسائ

منابع نفـت و گـاز مشـترك و میـادین نفتـی      

مورد اختالف، پرواز بر فراز دریا، دسترسی بـه  

کانال ولگـا دن، مسـئولیت در قبـال آلـودگی     

 گـذارد  مـی  ط زیست و غیـره را الینحـل  محی

(Aghai, 2004, pp.1-3). 

برداري  بررسی تاریخی بهره -7

از منابع نفت و گـاز در دریـاي   

  مازندران 

برداري از  محققان تاریخچه بهره برخی از

نفت و گاز این محدوده را به سه دوره روسیه 

 ي، دوره اتحاد جمـاهیر شـوروي و دوران  رتزا

 Kobon انـد  پس از فروپاشـی تقسـیم کـرده   

Baev, 2005, p.68)
 

از نظـــر تـــاریخی، . )

جدي  اکتشاف و استخراج نفت و گاز به شکل

گرفتـه کـه    میالدي صورت می 1850از دهه 

دولت تزاري نظام قـراردادي خـود را معرفـی    

کرد که طبق آن مالکیـت منـابع معـدنی بـه     

شــکل ترکیبــی در اختیــار دولــت پادشــاهی، 

مقامات محلی و اشـخاص حقـوقی خصوصـی    

بـدین صـورت کـه دولـت مالـک      . بوده اسـت 

هاي حاوي نفت بوده و در قالـب مجـوز     نیزم

ــردار بهــره ــه اشــخاص اجــازه اســتخراج  ب ي ب
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 محصـوالت را  و آنها پس از اسـتخراج داده  می

ایــن . کردنـد  بـه مقامـات محلـی تسـلیم مـی     

 Kobon) تداوم داشت 1872 سال سیستم تا

Baev, 2005, p.69) . اکتشافات عمده نفت از

 1917و تا  باکو صورت گرفتدر  1873سال 

در این دوران باکو . به طور جدي ادامه داشت

 عمده ترین تولیـد کننـده نفـت روسـیه بـود     

(Baev, 2005, p.69) . دران ابر 1879در سال

نوبل اولین شرکت خارجی اسـتخراج نفـت را   

در باکو تشکیل دادند و اولین محمولـه نفتـی   

 نیز توسـط آنـان از ایـن منطقـه ارسـال شـد      

(Ghafouri, 2008, p.82) .ــره ــرداري از  به ب

میادین نفتی فراساحلی دریـاي مازنـدران، در   

 11فتینـه کـامنی  در حوزه نفتـی ن  1924سال 

در نزدیـک سـواحل بـاکو صـورت پـذیرفت و      

آغازي بـراي دوران شـکوفایی اقتصـادي ایـن     

  ).240،ص1380-1ناظمی،( منطقه بود

پس از پیروزي انقالب کمونیستی، سلب 

 1920اما در سـال  . مالکیت گسترده آغاز شد

صادي از سوي لنین اعالم و سیاست جدید اقت

 گـــذاري خـــارجی مجـــاز و حتـــی ســـرمایه

قراردادهاي امتیاز منعقد گردید که بـا مـرگ   

این سیاست نیـز خاتمـه    1924 سال لنین در

یافت و دولت کنترل انحصاري نفـت و گـاز را   

  .(Kobon Baev,2005,p.69)در اختیار گرفت 

                                       
11. Neftany Kamni. 

در عین حال، اکتشاف و استخراج منـابع  

نفت در سواحل باکو کماکان ادامه یافت و در 

وان یکـی از  ایـن منطقـه بـه عنـ     1949سال 

. مناطق غنی جهان از این نظر شناسـایی شـد  

» آوریل 28«میدان موسوم به  1980در دهه 

ــز    ــی مجه ــت نفت ــه ســکوهاي عظــیم و ثاب ب

و حتی قبل از  )240،ص1380-1ناظمی،(شد

 هاي نفتـی غربـی در   فروپاشی شوروي شرکت

 کردنـد  توسعه میدن نفتی آذري همکاري می

   ).241،ص1380-1،ناظمی(

ــم اگرچــه ب رخــی از محققــین روس رژی

حقوقی حاکم بر نفت و گاز دریـاي مازنـدران   

 )کنــدومینیوم(در دوران کمونیســم را مشــاع 

 ,Kobon Baev) دانند می بین ایران و شوروي

2005, p.69) . امــا واقعیــت آن اســت کــه در

ــور  دوران  ــه ط ــوروي ب ــل از فروپاشــی، ش قب

جانبه از میادین نفت و گاز بسـتر دریـاي    یک

دران استفاده کـرده و واکنشـی از سـوي    مازن

ایـن سـکوت   . ت نگرفتـه اسـت  ایران نیز صور

تواند به عنوان مستمسکی در جهـت   ایران می

رژیم حاکمیت مشاع در  تضعیف ادعاي وجود

هـا تفسـیر شـود و حتـی دولـت       تمام زمینـه 

آذربایجان سکوت ایران را بـه عنـوان رضـایت    

 تایران به اقدامات شوروي تفسـیر کـرده اسـ   

البته این تفسـیر   ).242،ص1380-1ناظمی،(

از عملکرد ایران قابل قبول نیست، زیرا دولـت  
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ایران در آن دوران از هیچ نظر داراي موقعیت 

تـوان   نمی ،برابر نبوده و به فرض سکوت ایران

گیري عرف  را رضایت و مبنایی براي شکل  آن

  .دانست

پس از فروپاشی شوروي فصل جدیـدي   

و گاز در این منطقه آغـاز شـده   از تولید نفت 

مین برخی منابع، دریاي مازندران را سو .است

 کـه  دداننـ  قطب تولید نفت و گاز جهـان مـی  

اي و  باعث جلب توجـه کشـورهاي فرامنطقـه   

 گذاران خارجی شده است سیل هجوم سرمایه

(Ghafouri, 2008, p.81) .    بـه عنـوان مثـال

 30بـا   2007فقط دولت آذربایجان تـا سـال   

ــی از  کم ــزرگ نفت ــانی ب ــان  15پ ــور جه کش

قراردادهاي اکتشاف، تولید و توسـعه میـادین   

ــت   ــرده اســ ــد کــ ــاز منعقــ ــت و گــ  نفــ

(www.eia.doe.gov, November, 2007) .

در حال حاضر چهـار کشـور سـاحلی دریـاي     

مازندران به استثناي ایران تولید تجاري نفـت  

به طور . اند و گاز را در این منطقه شروع کرده

ــه ــال  خالص ــا  1992از س ــعیت  2010ت وض

تولید نفت و گاز کشورهاي ساحلی این دریـا  

 ,Gelb) :از دریاي مازندران به شرح زیر است

2006, p.2) 

روزانـه   1992در سـال  : آذربایجـان )الف

هزار بشکه نفت تولید کرده که در سـال   222

ــه  2010 ــون 290/1بـ ــکه در روز  میلیـ بشـ

، 1992ایــن کشــور در ســال . خواهــد رســید

میلیون مترمکعب گاز تولید کـرده   28روزانه 

میلیـون   70این میزان بـه   2010که در سال 

  . متر خواهد رسید

ــتان) ب ــال : قزاقس ــه  1993در س روزان

میلیــون فــوت  29هــزار بشــکه نفــت و  529

 2010کرده که در سـال   مکعب گاز تولید می

این میزان به دو میلیـون و چهـار صـد هـزار     

ــت و  ــب  م 24/1بشــکه نف ــوت مکع ــارد ف یلی

  . خواهد رسید

روزانـه   1992در سـال  : ترکمنستان) ج

میلیـون فـوت    2/2هـزار بشـکه نفـت و     110

کرده که ایـن میـزان در    گاز تولید می مکعب

 44/5ت و هزار بشکه نفـ  450به  2010سال 

 . رسد میلیون فوت مکعب گاز می

شود این کشـور   بینی می پیش: روسیه) د

هزار بشـکه نفـت    200روزانه  2010در سال 

 . خام از این منطقه تولید کند

منـابع خـارجی    2010تا سـال  : ایران)  ه

این منطقه را براي ایـران   تولید نفت و گاز در

در بخش جنوبی دریـاي  . کنند بینی نمی پیش

هاي تحت کنتـرل   مازندران و در محدوده آب

ایران عملیات حفاري اکتشافی از اواسط دهـه  

شروع شـده  ) هفتاد شمسیدهه (میالدي  90

 1385در ســال . چــاه حفــاري حفــر شــد6و 

شرکت حفاري شمال با یـک شـرکت چینـی    
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ــاري منعقــد کــرد   ,Ghafouri)قــرارداد حف

2008, p.84)  ــز یــک   1388و در ســال نی

سکوي نیمه شناور حفـاري در میـدان نفتـی    

بـه مرحلـه تولیـد     هنـوز امـا   ،البرز نصب شد

ر گـاز بـراي   تاکنون وجود ذخای. نرسیده است

 ،روسیه در دریاي مازندران به اثبـات نرسـیده  

اما آذربایجان و قزاقسـتان و ترکمنسـتان بـه    

تریلیـون   230، 153، 65ترتیب داراي ذخایر 

 11فــوت مکعــب و ایــران نیــز داراي ذخیــره 

گاز  در حال حاضر .تریلیون فوت مکعب است

ولی آذربایجان،  ،ایران به مرحله تولید نرسیده

ان و قزاقستان قـرار اسـت در سـال    ترکمنست

ــوت  81/4روي هــم رفتــه  2010 تریلیــون ف

ــد  ــد نماینــــ ــاز تولیــــ ــب گــــ  مکعــــ

(www.eia.dov.gov, November, 2007) 

برخی از کشورهاي ساحلی مازنـدران در  

داراي اخـتالف  هاي نفتی خاصـی   مورد میدان

هـاي   توان بـه میـدان   حاکمیت هستند که می

خـــتالف مــورد ا (ســـردار  –نفتــی کیاپــاز   

/ هـاي آذري  میـدان ) آذربایجان و ترکمنستان

ــزر  ــراغ و خ ــان / چ ــتالف  (عثم ــوع اخ موض

الوف  –میدان البرز ) آذربایجان و ترکمنستان

. اشاره کـرد ) مورد اختالف ایران و آذربایجان(

نامه روسیه و قزاقستان میادینی که در موافقت

مشـترك مـورد    به آنها اشاره شد نیز به طـور 

  .گیرند رار میي قبردار بهره

ي از منابع دریـاي  بردار بهره -8

ــات    ــو نظری ــدران در پرت مازن

  حقوقدانان

اســتخراج قواعــد حقــوقی نــاظر بــه     

ي از میـادین مشـترك نفـت و گـاز     بردار بهره

دریاي مازندران تا حـدود زیـادي وابسـته بـه     

در خصوص . تعیین رژیم حقوقی این دریاست

ــدران     ــاي مازن ــوقی دری ــم حق ــوع رژی موض

ظران نهـاي مختلفـی از جانـب صـاحب     اهدیدگ

بنـدي بـه    مطرح شده است که در یک طبقـه 

دیـدگاه   دیدگاه حداکثري، دیدگاه حـداقلی و 

 ،1386 لـو،  دمیرچـی (شـوند   میانه تقسیم می

  ).32-33صص

ــه    ر ــا بـ ــا اتکـ ــداکثري بـ ــت حـ هیافـ

ــه ــاي  موافقتنامـ ــران و  1940و  1921هـ ایـ

ي ها اعالمیه آلماتا و التزام جمهوري شوروي و

یافته شـوروي بـه معاهـدات مـذکور      استقالل

مطابق اصل جانشینی در معاهدات معتقد بـه  

در تمـام  رژیم حقوقی مشاع بـراي ایـن دریـا    

درصـد در   50ها بوده و سـهم ایـران را    زمینه

تمام این پهنه آبـی از جنـوب تـا شـمال و از     

طبـق ایـن دیـدگاه    . دانـد  مـی  شرق تا غـرب 

ي است که وضعیت شوروي سابق همانند پدر

ــه وي  کشــورهاي (فــوت نمــوده و ســهم ورث

درصـد   50محدود به همـان سـهم   ) جانشین

باقیمانـده دسـت    درصـد  50باشـد و   پدر می
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پیشـنهاد  . مانـد  قی مـی نخورده براي ایران بـا 

ریه آن است که یک سازمان طرفداران این نظ

کشور ساحلی  5 المللی با مشارکت خاص بین

احلی هــاي دول ســ جهــت مــدیریت فعالیــت

به نحوي که سهم ایـران در آن   ،تشکیل شود

انتقـاد وارد بـر ایـن نظریـه     . درصد باشـد  50

است که اوالً تعمیم قواعد مربوط بـه ارث بـه   

له روابط بین کشورها با توجـه بـه اصـل    ئمس

ــورداري از   ــا و برخ ــت آنه ــتقالل و حاکمی اس

حقوق حاکمه در مورد منـابع نفـت و گـاز در    

ثانیـاً  . رسـد  ر نمـی صـحیح بـه نظـ   بستر دریا 

ور صریح معاهدات سابق ایران و شوروي به ط

انـد و تعیـین رژیـم     واژه مشاع را ذکر ننمـوده 

حقوقی دریاي مازندران به نحو مشاع نیازمند 

 صراحت در معاهدات بوده و بایـد بـه نحـوي   

. هـا باشـد   تعریف شود که ناظر به تمام جنبـه 

این در حالی است که این معاهدات در مـورد  

ــرهب ــردار ه ــادین نفــت ب ــد ي از می ــاز فاق و گ

ثالثــاً . باشــند چــارچوب حقــوقی روشــن مــی

عملکرد ایـران و شـوروي و سـابق تـا قبـل از      

فروپاشی شوروي در برخورداري از منافع ایـن  

برابـري در نظـر و نـابرابري در    «دریا و نسبت 

). 28،ص1386لـو،  دمیرچـی (بوده است» عمل

ایـن بـه   رابعاً به فرض پـذیرش رژیـم مشـاع،    

درصــدي  50ی برخــورداري از ســهم  معنــ

مشـترك را   توان رژیم حاکمیت می. باشد نمی

برداري و نه حاکمیت  به معنی تساوي در بهره

بر اسـاس مؤلفـه تسـاوي در    . مساوي دانست

هـر دو کشـور داراي حقـوق برابـر      حاکمیت،

ي بـردار  بهرهدر حالی که بر مبناي  ،باشند می

طرف بـه میـزان    مساوي، حتی اگر یکی از دو

ــدران اضــافه   ــاي مازن یــک دالر از منــابع دری

بایسـت بـه طـرف مقابـل      ، مـی برداشت نماید

واقعیت آن است کـه  . خسارت پرداخت نماید

طول سواحل شوروي سابق در دوران قبـل از  

فروپاشی به هیچ وجه قابل مقایسـه بـا ایـران    

نبوده و از این حیث نابرابري واقعـی میـان دو   

در کنــار آن شــوروي  وشــته کشــور وجــود دا

ــران در     ــه ای ــبت ب ــل نس ــري کام داراي برت

ي از منابع دریایی مـذکور بـاالخص   بردار بهره

این موضوع  .در رابطه با منابع نفت بوده است

در کنار سکوت معاهدات سابق در مورد منابع 

نفت و گاز، موضوع حاکمیت مشاع بـه معنـی   

بـراي ایـران را بـا تردیــد    درصـدي   50سـهم  

ه بـراي بـروز   نـ یبنـابراین زم . ازدسـ  جه میموا

  . سازد هاي دیگري فراهم می دیدگاه

بندر آسـتارا   فرضیدیدگاه حداقلی خط 

خان را خط تحدیـد حـدود    لیقتا بندر حسین

نامه هوایی این خط در موافقت. داند می دریایی

ــراي تعیــین   1964ســال  ــران و شــوروي ب ای

 عیین شدهت» منطقه اطالعات پرواز«محدوده 

ــاده . اســت ــی  3م ــه م ــن موافقتنام ــد  ای گوی
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 FIRدو طرف با ایجاد مـرز بـین   هاي  هیأت«

در طول خط مسـتقیمی   12باکو FIRتهران و 

ــرز ایــران و شــوروي در   کــه محــل تالقــی م

طرفین غرب و شرق دریاي خزر را به یکدیگر 

واقعیـت ایـن    .»کند، توافق کردنـد  متصل می

ر بـه معنـی   شـده مـذکو   است که خط تعریف

باشد و هیچ سندي  حدید حدود دریایی نمیت

دال بر تحدید حدود دریاي مازنـدران وجـود   

مطالعـه   ).34ص ،1386 لـو،  دمیرچـی ( ندارد

نظریات حقوقدانان ایرانی و روس حاکی از آن 

که اکثریت قریب به اتفاق آنـان معتقـد    است

ــ ــه ع ــدران  ب ــاي مازن ــدود دری ــد ح دم تحدی

  . باشند می

وم به رهیافـت  سوم موسمطابق رهیافت 

درصـدي مشـاع بـراي     50تعیین سهم  میانه،

فاقـد   هـا  در تمام جنبـه  ایران و شوروي سابق

رژیم مشاع در صورت  .باشد وقی میمبناي حق

طبـق  . اعمال بایستی بدون تعیین سهم باشد

این دیدگاه، بسـتر دریـاي مازنـدران بایـد بـا      

این تقسـیم  . ها تقسیم شود توافق کلیه دولت

خـط میانـه و بـا اتکـاء بـه      ر اساس تواند ب می

الملل و رویه قضایی به نحوي باشد  حقوق بین

 که حداکثر سهم براي ایران را ملحوظ نمایـد 

مراجعـه بـه رأي   ). 35،ص1386لـو،  دمیرچی(

المللی دادگستري در قضـیه فـالت    دیوان بین

                                       
12. Flight Information Region. 

وجه بـه شـرایط خـاص    قاره دریاي شمال و ت

تحدیـد   اي از تواند بـه گونـه   سواحل ایران می

 20حدود رهنمون شود که سهم ایـران را تـا   

ــد  ــمین نمای ــاظمی، ( درصــد تض ، 1380-1ن

   ).343-344صص 

  فرجام

رسد جهت نیل بـه دیـدگاهی    به نظر می

واقعــی و عملــی در ایــن مــورد، بایــد جمیــع 

جهات حقوقی، تاریخی، جغرافیایی و واقعیات 

آن است  تلخ واقعیت .موجود را در نظر گرفت

بســتر دریــاي  درصــد 64حــدود کــه اکنــون 

جانبـه  ازندران در بخش شمالی به صورت دوم

ــت ــان دول ــان و   می ــاي قزاقســتان، آذربایج ه

روسیه تقسیم شده و ترکمنستان نیز موافقت 

م کـرده و در  اصولی خود را با این رویکرد اعال

نامه تحدید حـدود بسـتر   صورت انعقاد موافقت

د حـدو  ،دریا میان ترکمنستان و این کشورها

درصد دریا که عاري از منابع قابـل   13تا  11

فت و گاز است، براي ایران باقی توجه و غنی ن

هاي تنظیمـی سـه کشـور     تنامهموافق. ماند می

فوق بر مبناي تقسیم بستر دریـا طبـق خـط    

میانه اصالح شـده و اسـتفاده مشـترك از آب    

ر حقوقی تعریف شـده در  ساختا. استوار است

برداري از میادین  ت بهرهها جه این موافقتنامه

نفت و گاز به این صورت است که هـر کشـور   

داراي  ،در قلمــرو اختصــاص یافتــه بــه آن   
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ــق    ــوده و ح ــل ب ــاري و کام ــت انحص حاکمی

هرگونه دخل و تصرف در میـادین مـذکور را   

نی در مورد میادین مشترك یعنی میادی. دارد

کننـد و در   که از خط میانه اصالح عبـور مـی  

گیرنـد،   ر مـی ري دو دولت قـرا محدوده انحصا

. بینـی شـده اسـت    رژیم توسعه مشترك پیش

بدین ترتیـب کـه هریـک از کشـورها مجـوز      

تـابع خـود   هاي  ي به یکی از شرکتبردار بهره

کند و دو شرکت مجاز در قالب یـک   اعطا می

ــ  د، قــرارداد کــه بــه شــکل مشــارکت در تولی

گـذاري   کنسرسـیوم یـا مشـارکت در سـرمایه    

ـ  اسـ  ه تأسـیس شـرکت ســومی   ت، مبـادرت ب

ــ  مــی ــات اجرای ــده دار عملی ــه عه ــد ک  ینمای

یک از کشـورها نیـز    میزان سهم هر. باشد می

هــا بــه صــورت کلــی یــا  وافقتنامــهدر ایــن م

  . تفصیلی نیز معلوم شده است

اي ساحلی دریاي مازنـدران  ه رویه دولت

دهد که از دیدگاه اکثر دول ساحلی،  نشان می

تقسـیم دریـا   در حال حاضر اختالف بـر سـر   

بلکه اخـتالف بـر سـر چگـونگی      ،وجود ندارد

که سه کشـور فـوق    حالی در. تقسیم دریاست

، در بخش جنوبی اند علوم کردهسهم خود را م

اي در مـورد چگـونگی    دریا هنـوز موافقتنامـه  

آنچـه مسـلم   . تقسیم دریا منعقد نشده اسـت 

است وضعیت فعلی یعنی تقسیم بخشی دریـا  

ــیب را متو  ــترین آس ــران   بیش ــافع ای ــه من ج

  .کند می

یکــی از دالیــل عمــده در عــدم توفیــق  

کشورهاي سـاحلی در تعیـین رژیـم حقـوقی     

براي دریاي مازندران اختالف آنان در توصیف 

ماهیت حقوقی این پهنه آبی و قواعـد حـاکم   

برخـی   ،دانند را دریا می برخی آن. بر آن است

ــاي نیمــه «و گروهــی دیگــر » دریاچــه« دری

وضــعیت «را داراي   نیــز آنو بعضــی » بســته

کننـد کـه هریـک از ایـن      تلقـی مـی  » خاص

ي آثار و تبعات خاصی در حقـوق  مفاهیم دارا

  . الملل دریاهاست بین

دریاي مازندران از خطر جغرافیایی پهنه 

آبی محصور در میان سواحل چند دولت است 

هـاي آزاد   دن بـه آب -که از طریق کانال ولگـا 

اخته دسـت بشـر   دن سـ -کانال ولگا. راه دارد

ــت   ــی نیس ــوده و طبیع ــاي  . ب ــابراین دری بن

هـاي آزاد   مازندران بـه طـور مسـتقیم بـه آب    

 دتوانــ ایــن وضــعیت مــی. شــود منتهــی نمــی

بدین شرح کـه   ،مشمول تفاسیر مختلف شود

از یک منظر این دریا یک دریاچه نیمه بسـته  

ــاري دول    ــت انحص ــه تحــت حاکمی اســت ک

ی المللـ  نبی چهساحلی است یا اینکه یک دریا

باشـد و   مـی  هاي مسـتقل  واقع در میان دولت

حقــوق  1982مشــمول مقــررات کنوانســیون 

 .(Englefield, 1995, p.31)شود  نمیدریاها 
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اهاي محصور در خشـکی  ها و دری دریاچه

هـاي دو یـا چنـد دولـت      که توسـط خشـکی  

اصـوالً جــزء قلمــرو همــان   ،انــد شــده احاطـه 

مثـال  بـه عنـوان   . شـوند  ها محسوب می دولت

بـین کانـادا و    13تـوان بـه دریاچـه گریـت     می

ــاالوي  ا ــه م ــا، دریاچ ــاالوي،   14مریک ــین م ب

کرد کـه بـین ایـن    موزامبیک و تانزانیا اشاره 

هـاي   اگرچـه روش . انـد  کشورها تقسیم شـده 

ولــی  ،مختلفـی در مـورد تقسـیم وجـود دارد    

گونـه   ها حاکی از تقسیم این اصوالً رویه دولت

 هـاي سـاحلی اسـت    ها با توافق دولت دریاچه

Englefield, 1995, p.31).(  

در صورتی که دریاي مازندران را دریاچه 

 صورت کل آن در این ،محصور خشکی بدانیم

بایـد بـا توافـق دول سـاحلی تقسـیم شـود و       

حقوق دریاهـا نیـز    1982مقررات کنوانسیون 

یســیون کم. گــردد نمــیدر مــورد آن اعمــال 

نوانسیون ک 2ه الملل در تفسیر ماد بین حقوق

یس این کنوانسـیون در  نو دریاي آزاد در پیش

حجـم وسـیعی از آب   «گویـد   می 1956سال 

وسیله خشکی محصور شـده گـاهی    هکه کالً ب

در ایـن   .شـود  ی دریا نامیده میدریاچه و گاه

هاي داخلی بوده  حالت آنها مشمول عنوان آب

یــاي آزاد در مــورد آنهــا اعمــال و مقـررات در 

صورتی کـه ایـن پهنـه آبـی      اما در. گردد نمی

                                       
13. Great. 
14. Malawi. 

آب به ) شاخه(وسیله یک تنگه یا یک معبر  هب

کـه سـواحل    چنـان  ،دریاي آزاد متصـل شـود  

کننـده آن بـه    نگه یا معبر متصـل دریا و این ت

باز هم دریاي  ،دریا متعلق به یک دولت باشد

ــاي آزاد قلمــداد  مــذکور داخ ــوده و دری ــی ب ل

متعلـق بـه چنـد دولـت      اما چنانچه .شود نمی

شود  ، دریاي مذکور دریاي آزاد تلقی میباشد

تواند به دالیل تـاریخی   می که البته این قواعد

 ,Englefield) ».یا توافق طرفین تغییـر کنـد  

1995, p.31) .ــدگاه  یکم ــن دی ــیون در ای س

هاي شور یا شیرین قائل نشده  تفاوتی بین آب

دریـاي مازنـدران پهنـه آبـی آب شـور      . است

ــل کشــتیرانی  ،اســت ــوده و محصــور در قاب ب

باشـد و از   می خشکی متعلق بیش از دو دولت

دن که تمام آن از -طریق کانال مصنوعی ولگا

بـه دریـاي آزوف کـه     ،گذرد میقلمرو روسیه 

از . ارتبـاط دارد  ،بخشی از دریاي سـیاه اسـت  

ــاي    ــه دری ــه ک ــرین اگرچ ــی مفس ــر برخ نظ

مازندران توسـط سـواحل بـیش از دو کشـور     

دن تمامـاً  -ان کانال ولگـ اما چو ،محصور شده

دریاي مازندران  ،باشد در قلمرو یک کشور می

ــه آب وجــز ــرار نگرفت و مشــمول  هــاي آزاد ق

 ,Englefield) شود مقررات حقوق دریاها نمی

1995, p.32)  .ی است کـه مطـابق   این درحال

سـیون،  یشـده توسـط کم   معیار دیگر تعریـف 

هـاي   ارتباط دریاي محصور در خشکی به آب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ار
شم

ه 
و 

ه 
جا

پن
م

شت
ه

 
●  

ل 
سا

م
ست

بی
 

●  
ار

به
 

13
90

  

   

 

169  

 ،هـاي شـور باشـد    بایست از طریق آب یآزاد م

دن آب شیرین بـوده و  -ولگا که کانال درحالی

در نتیجه ضوابطی که براي صدق عنوان دریـا  

در مــورد  ،و دریــاي نیمــه بســته وجــود دارد

 ,Ghafouri). باشد نمی دریاي مازندران صادق

2008, p.86)    بنــابراین از دیــدگاه برخـــی

تـوان   نمـی  قان از آنجـا کـه ایـن دریـا را    محق

 ،دریاي آزاد یا دریاي نیمه بسـته تلقـی کـرد   

را دریاچه مرزي قلمداد نمود کـه    بایستی آن

 ودشـ با توافق کشورهاي ساحلی باید تقسـیم  

.(Ghafouri, 2008, p.86)   ــن ــل ای در مقاب

ز نظـر طبیعـی   اعتقاد وجود دارد که اگرچـه ا 

هـا قـرار    بندي دریاچـه  دریاي مازندران دسته

فـرد آن   هـاي منحصـربه   ویژگـی  ، اماگیرد می

بنـدي   ع از آن است که به سادگی در طبقهمان

 (Granmayeh, 2005, p.34). آنها قرار گیـرد 

طرفداران نظریه مشاعی بودن این دریا نیز به 

المللـی دادگسـتري در سـال     بـین  رأي دیوان

در مورد خلیج فونسکا اشاره کرده کـه   1992

ه عنـوان  دیوان به استثناي محدود سه مایل ب

را بـین   محدوده انحصاري حاکمیت مـابقی آن 

سه کشور السالوادور، نیکاراگوئه و هنـدوراس  

 ).23،ص1384آقــایی،( مشــترك اعــالم کــرد

اهمیت این رأي آن است کـه رژیـم حقـوقی    

مشـاع یـا مالکیــت مشـترك را بـدون توافــق     

بینـی کـرده اسـت     هـاي سـاحلی پـیش    دولت

(Granmayeh, 2005, p.34). 

ــو ــه در   از مجم ــوق و مداق ــث ف ع مباح

نظران و مالحظـه  هاي مختلـف صـاحب   دیدگاه

سوابق تاریخی و حقایق جغرافیایی موجود در 

توان به این  ي مازندران میحوزه مباحث دریا

سید کـه هـیچ یـک از ایـن نظریـات      نتیجه ر

صـاري مـورد   توانند به صورت کامل و انح نمی

رسد دریاي مازنـدران   به نظر می. قبول باشند

ز لحاظ جغرافیایی و طبیعی دریـاي بسـته و   ا

بنـابراین مقـررات    .دریاي نیمه بسـته نیسـت  

حقوق دریاها بر آن حـاکم   1982کنوانسیون 

تـوان قائـل بـه تعیـین منطقــه      نمـی  نبـوده و 

انحصاري اقتصادي دریاي سـرزمینی و فـالت   

ــت  ــراي دول ــاره ب ــد و   ق ــاحلی آن ش ــاي س ه

هاي ساحلی نیـز مجـاز نیسـتند طبـق      دولت

جانبـه   مقررات این کنوانسیون به صورت یـک 

نتیجه این . این مناطق را تعیین و اعالم کنند

رویکرد آن است که منابع طبیعی موجـود در  

بستر دریاي مازندران مشمول رژیم فالت قاره 

نبوده تا بتوان به استناد به اصولی چون ادامـه  

لـت  طبیعی سرزمین یـا ذاتـی بـودن حـق دو    

جانبـه از   بـه شـکل یـک    ساحلی بر فالت قاره

پـس از   ،از طرف دیگـر . ي نمودبردار بهرهآنها 

هاي سـاحلی از   تعداد دولت ،فروپاشی شوروي

دو کشور به پنج کشور افزایش یافته و اگرچه 
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تحدید حدود دریایی صـورت نگرفتـه امـا بـر     

در  1940و  1921هـاي   اساس معاهدات سال

ــاهیگیري،  خصـــوص موضـــوعاتی چـــون مـ

ــانوردي و ک ــاري  دری ــامی و تج ــتیرانی نظ ش

ساختار حقوقی مشاع تعریف و طراحی شـده  

ــت ــن  . اس ــورد ای ــابراین در م ــوعاتبن  ،موض

مقررات حاکم همان معاهدات مذکور اسـت و  

شـمالی   اصوالً یکی از دالیلی کـه کشـورهاي  

هـاي دو جانبـه    دریاي مازندران در موافقتنامه

، انـد  خود فقط بستر دریا را تقسیم کردهمیان 

توانند از تعهـدات و الزامـات    است که نمیاین 

ناشی از معاهدات ایران و شوروي شانه خـالی  

ی این حقایق حاکی از آن است که نـوع . کنند

گــانگی تــاریخی و جغرافیــایی بــر مســائل  دو

از  .حقوقی دریاي مازندران سایه افکنده است

دوگـانگی در   ،که ذکر شد نظر تاریخی آنچنان

دریـاي مازنـدران   پردازش به مسائل حقـوقی  

کــه مســائل مــاهیگیري و  چنــان .وجــود دارد

کـه   در حـالی  ،کشتیرانی تعیین تکلیف شـده 

دریـا  تحدید حدود و منابع غیر جاندار بسـتر  

از نظر جغرافیـایی نیـز در   . باشد بالتکلیف می

حوزه شـمال و شـمال غـرب و غـرب دریـاي      

مازندران سه کشور سـاحلی در مـورد منـابع    

کـرده و چـارچوب حقـوقی    ق بستر دریا توافـ 

  . اند برداري از این منابع تعریف کرده براي بهره

ــن ــی رو از ای ــاي   م ــه دری ــت ک ــوان گف ت

باشد کـه   می 15مازندران داراي وضعیت خاص

اي  متضمن بررسی مفـاهیم حقـوقی گسـترده   

داخلــی کشــورهاي ســاحلی و  چــون حقــوق

نـاظر بــه تحدیـد حــدود،   الملــل  حقـوق بـین  

ولت، حقوق معاهـدات،  المللی د مسئولیت بین

ها، حاکمیت و تمامیت ارضی،  جانشینی دولت

... زیست، استخراج نفت و گاز وحقوق محیط 

وجـود ایـن   . (Hober, 2004, p.12) باشـد  می

ــودن     ــاص ب ــاکی از خ ــی از ح ــائل همگ مس

وضعیت دریاي مازندران اسـت کـه متضـمن    

. و رویکردهاي خاص اسـت ها  توجه به راه حل

وان در مورد خلـیج فونسـکا   استناد به رویه دی

جهت نیل به راه حلی براي دریـاي مازنـدران   

اگرچـه در مـورد خلـیج     زیـرا . راهگشا نیست

هـا رخ داده   نونسکا نیز پدیده جانشینی دولت

اما تفاوت اساسی آن با دریـاي مازنـدران    ،بود

آن است که خلیج فونسکا قبل از بروز پدیـده  

سپانیا بـه  کالً در قلمرو امپراطوري ا،جانشینی

کـه در   درحـالی  ،عنوان دولت استعمارگر بوده

مورد دریاي مازندران یکـی از دو دولتـی کـه    

قبل از فروپاشی شوروي داراي حق و تکلیـف  

 ,Mehdeyion, 2000) بوده هنوز پابرجاسـت 

p.188).   

استدالل برخـی از حقوقـدانان روسـی و    

ــوري  ــاي اداري جمه ــه مرزه ــتناد ب ــاي  اس ه

                                       
15. Sui Generis 
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هــاي اعالمــی از ســوي شــوروي ســابق و مرز

وزارت نفت شـوروي و تعریـف مبنـایی بـراي     

اعمال قاعده احترام به ثبات مرزها نیز خـالی  

زیرا اگرچه قاعده مـذکور  . باشد نمی از اشکال

یک اصل مورد قبول در حقوق در حال حاضر 

ل اســت، امــا رویــه قضــایی دیــوان الملــ بــین

المللی دادگستري حاکی از آن اسـت کـه    بین

این قاعده محدود به پدیده جانشـینی  کاربرد 

استعمارزدایی بـوده و تعمـیم آن بـه    ناشی از 

سایر شقوق جانشینی مورد تردید حقوقـدانان  

از ســوي دیگــر برخــی از . واقــع شــده اســت

هــاي  ندگان روس معتقدنــد کــه نقشــهنویســ

ترســــیمی در مــــورد مرزهــــاي داخلــــی 

اي بــه  هــاي ســابق شــوروي اشــاره جمهــوري

رند و قبل دریاي مازندران نداتقسیمات اداري 

تـی دریـاي   هـاي نف  از فروپاشی شوروي حوزه

اند و این تقسـیمات   مازندران تقسیم نگردیده

به طور ضمنی توسط روسیه، بعد از فروپاشی 

ــه اســت  ــاظمی،( صــورت پذیرفت  ،1380-1 ن

حتی به فرض پذیرش اعمال اصـل   .)248ص

ت مرزها، این اصـل بـراي ایـران    احترام به ثبا

گونه الزامـی ایجـاد نکـرده و محـدود بـه       هیچ

 روابط داخلی بـین سـایر کشـورهاي سـاحلی    

  .باشد می

چه دریاي مازندران را از نظـر مختصـات   

ریاي بسته، دریاچـه یـا دریاچـه    ی دایجغرافی

المللی بدانیم و چه قائل به لزوم اسـتفاده   بین

ها در مناطق  مشترك از آن باشیم رویه دولت

ژنـو، دریاچـه چـاد و    دیگر همچـون دریاچـه   

هـاي   دریاچه کنستانس حاکی از توافق دولت

ــین رژیــم حقــوقی اســت      ســاحلی در تعی

.(Granmayeh, 2008, p.34)  بنــــابراین

توان گفت اگر رویـه حـاکم در اسـتفاده از     می

ــان    ــیم آن می ــته تقس ــاي بس ــه و دری دریاچ

هاي ساحلی یا استفاده اشتراکی بـدانیم   دولت

ــن ــک از ای ــاد دو مقصــود  هری ــایه انعق در س

هـاي سـاحلی    نامه میـان کلیـه دولـت   موافقت

با توجه به تغیر موضع ایـران  . پذیر است امکان

هـاي سـاحلی    هاي اخیر اکنون دولـت  در سال

امـا   ،در تقسیم دریاي مازندران توافـق دارنـد  

اختالف در چگونگی تقسیم اسـت کـه بـراي    

آنچه باعث تشـدید  . ایران اهمیت حیاتی دارد

ها شده وجود میادین نفت  ن دولتاختالف بی

و گاز و عدم توازن در پراکنـدگی جغرافیـایی   

اي که در مجـاورت سـواحل    ، به گونهآنهاست

برخی کشـورها فراوانـی و در برخـی منـاطق     

همچنـین  . دیگر کمبود آنها را شاهد هسـتیم 

ــتالف    ــاز اخ ــت و گ ــادین نف در برخــی از می

حاکمیت وجـود دارد و هـر یـک از کشـورها     

در ایـن اوضـاع و   . داند ا متعلق به خود میر آن

هـا در منـاطق    احوال مراجعه به رویـه دولـت  

مختلف جهان همچون دریاي چـین جنـوبی،   
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خلیج تایلنـد، دریـاي تیمـور شـرقی، خلـیج      

فارس، دریاي سرخ، دریاي مدیترانـه، دریـاي   

حـاکی  ... شمال، خلیج گینه، دریاي بالتیک و 

توســعه  نــی بــراز اتخــاذ ترتیبــات موقــت مب

بـدین  . سازي آنهاست مشترك میادین یا یکی

له ئها بدون پرداختن بـه مسـ   ترتیب که دولت

کـه حقـوق و مواضـع     تحدید حدود و درحالی

یایی را محفوظ خود در مورد تحدید حدود در

ي سریع از منابع بردار بهره دانند، به منظور می

ــرژي و جلــوگی ري از اتــالف آنهــا در قالــب ان

جانبــه بــه دوجانبــه یــا چند هــاي موافقتنامــه

ــادین مــورد اخــتالف و   صــورت مشــترك می

 مشترك دریاي مازندران راهکار مناسبی باشد

در مـورد  ). 165-221صـص  ،1387 کاشانی،(

جانبه توسط برخی  میادینی که به صورت یک

ــت ــز برخــی    دول ــه اســت نی ــا توســعه یافت ه

ــران خســـارت را حقوقـــدانان ر اه حـــل جبـ

 ,Aghai Diba, 2001) کننـد  پیشـنهاد مـی  

pp.1-3)  که البته متضمن توافق تمام طرفین

برخی نیز ایجاد دیوان داوري با موافقت . است

ها جهت پرداختن به کلیه مسـائل   تمام دولت

نماینـد   گزینه مناسب قلمـداد مـی  مربوطه را 

(Hober, 2004, p.12). 

ــا   ــر جغرافی ــدران از نظ ــاي مازن ی، یدری

اي شـرایط  لیتیک، تاریخی و حقـوقی دار پژئو

خاصی است که فاقد نمونـه مشـابه در سـایر    

مناطق جهان است و توصیف انتزاعـی دریـاي   

مازندران و بدون توجه به شرایط پیرامونی آن 

کـه پدیـده    همچنـان . شـود  ث گمراهی میباع

هــا در اثــر تجزیــه یکــی از  جانشــینی دولــت

هاي مهم در تعریف قواعد حقوقی نـاظر   مؤلفه

وجــود معاهــدات  ،بــر ایــن پهنــه آبــی اســت

منعقده میان ایران و شـوروي سـابق از دیگـر    

. شـود  ناصر مهم در این زمینـه قلمـداد مـی   ع

تـوان گفـت معاهـدات     بنابراین از یک سو می

سابق میان ایران و شـوروي تکلیـف برخـی از    

مسائل همچون ماهیگیري، دریانوردي، حمـل  

را روشـن کـرده و از طـرف دیگـر     ... و نقل و 

ــت  ــینی دول ــوق و   جانش ــث زوال حق ــا باع ه

. شـود  تعهدات موجود در این معاهـدات نمـی  

ــاحلی داراي   ــایر دول س ــران و س ــابراین ای بن

حقوق مساوي در رابطه با موضـوعات منـدرج   

بر اسـاس مقـررات و قواعـد     در این معاهدات

ایـن تفسـیر فـی    . شده در آنهـا دارنـد   تصریح

نفسه به معنی تعیین درصد خاصی به عنـوان  

چراکـه   ،باشـد  هـا نمـی   از دولـت سهم هریک 

تعیین درصـد ارتبـاط تنگـاتنگی بـا تحدیـد      

کـه در ایـن    درحالی .حدود و تقسیم آب دارد

معاهدات اشاره اي به تحدید حـدود دریـایی   

ي از بـردار  بهـره در مورد . صورت نگرفته است

، مقررات قـراردادي  دریامنابع بستر و زیربستر

ده بین ایران و شـوروي سـابق تنظـیم نگردیـ    
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است و رویه دو کشور حاکی از تقدم تـاریخی  

ــوروي  ــرهدر ش ــردار به ــادین  ب ــن می ي از ای

ــم   .شــود مــی ــن شــرایط اســتخراج رژی در ای

حقوقی مشاع با اتکاء صرف به روح حـاکم بـر   

ن و شوروي بسیار دشوار به نظر معاهدات ایرا

ي ازایـن  بـردار  بهـره بنـابراین نحـوه   . رسد می

 وقی جدیدب حقمنابع نیازمند تعریف چارچو

توانـد بـه اشـکال     این چارچوب مـی . باشد می

مختلف طراحی شود که تقسیم بستر دریا یـا  

ي مشـترك از جملـه ایـن اشـکال     بـردار  بهره

هاي ساحلی دریاي  رویه اکثر دولت. باشند می

سـیم بسـتر   مازندران مبین توسل به قاعده تق

اگرچه ایـران   ؛باشد دریا و مشاع بودن آب می

 ،این موضوع اعتراض نمـوده اسـت  همواره به 

هـا   همین ترتیب میـان آن دولـت   احتماالًاما 

  . تداوم یابد

بایست مورد توجه قـرار   موضوعی که می

فت و ي از منابع نبردار بهرهآن است که  ،گیرد

توانــد بـه صــورت   گـاز دریـاي مازنــدران مـی   

له تحدیــد حــدود دریــایی و ئمســتقل از مســ

هـاي   دولـت تعیین رژیم حقوقی مورد توجـه  

رسد در صـورت   به نظر می. حلی قرار گیردسا

ــعه     ــم توس ــوان رژی ــاحلی بت ــق دول س تواف

. مشترك را براي دریاي مازندران طراحی کرد

هـاي سـاحلی در قالـب     بدین معنی که دولت

نامــه منطقــه یــا منــاطق توســعه یــک موافقت

هـاي   سپس شـرکت  ،مشترك را تعریف کنند

اد مشـارکت  مجاز از سوي آنان در قالب قرارد

یا کنسرسیوم با یکدیگر قرارداد منعقد کـرده  

و مبادرت به اکتشـاف و توسـعه منـابع نفـت     

 می توانندهاي ساحلی نیز دولت. یندوگاز بنما

گیــري متشــکل از  یــک رکــن عــالی تصــمیم

ون مشترك را سییمقامات دولتی همچون کم

ــر فعالیــت هــاي اکتشــاف و  جهــت نظــارت ب

هـا،  نعقـاد قرارداد ااستخراج نفت و گاز، نحـوه  

اختتام قراردادها، حسابرسی و نظارت، حـل و  

... هـا و   اختالفات، برآورد منافع و هزینه فصل

هـا پاسـخگو    ایجاد نمایند که در مقابل دولـت 

ها از ایـن میـادین    سهم هریک از دولت. باشد

به طور مساوي یا بـا در نظـر   نیز با توافق آنها 

ــرا   ــراه جب ــه هم ــاوت ب ــهام متف ــرفتن س ن گ

 ها خسارت یا جبران کسري سهم برخی دولت

  . نمود از محل توسعه میادین دیگر تعیین

ــی    ــه معن ــوق ب ــنهادي ف ــازوکار پیش س

نـه در غیــاب  شناسـایی یـک نــوع رژیـم دوگا   

به این . نامه تحدید حدود دریایی استموافقت

معنی که موضوعات مندرج در معاهدات ایران 

دي و شوروي سابق کماکان تحت رژیم قراردا

ها  مذکور باقی بماند و در صورت تمایل، دولت

بتواننــد اصــالحاتی در آنهــا ایجــاد نماینــد و  

بـه  (موضوعات خارج از شـمول آن معاهـدات   
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به شـکل  ) عنوان مثال منابع بستر و زیر بستر

  .دوفصل گرد فوق حل

  

  ها پانوشت

وزارت امورخارجه  1979نوامبر  11یادداشت مورخ  -1

ن بـه سـفارت اتحـاد جمـاهیر     جمهوري اسـالمی ایـرا  

 22شوروي در تهران، سند سازمان ملل متحد، مـورخ  

  .NV/95/80، شماره 1980اوت 

ــران و    -2 ــوري ای ــاي جمه ــترك رؤس ــه مش در بیانی

آمـده  ) 1377( 1998ترکمنستان در آلماتـا در سـال   

در صورت تقسیم، طرفین به اصل سهم مسـاوي  : است

ادالنه از منـابع  ي عبردار بهرهکلیه کشورهاي ساحلی و 

  .دریاي خزر تأکید نمودند

نماینـده دائـم    1997دسـامبر   3یادداشت مـورخ   -3

ایران در سازمان ملل خطاب به دبیر کل سازمان ملل، 

  .A/52/324سند سازمان ملل به شماره 

 

  منابع فارسی

 

مجموعـه مقـاالت حقـوق    ، )1384(آقایی، بهمن،  .1

: وم، تهـران ، چاپ ددریاها و مسائل ایران الملل بین

 .گنج دانش

، منابع دریـاي خـزر و   )1386-7(پور کاظمی، محمد،  .2

دو فصـلنامه مطالعـات   ، کنوانسیون محـیط زیسـت  

 .، زمستان و بهار1، سال اول شماره اوراسیاي مرکزي

، نگاه ایرانی بـه سـیر   )1386-7(دمیرچی لو، مجتبی،  .3

دو فصــلنامه تحــوالت رژیــم حقــوقی دریــاي خــزر، 

، 1، سـال اول، شـماره   ي مرکـزي مطالعات اوراسیا

  .زمستان و بهار

، وضعیت حقوقی منابع نفـت و  )1387(کاشانی، جواد،  .4

ـ  بینمجله حقوقی گاز در مرز بین کشورها،  ، یالملل

، 39دفتر خدمات حقـوقی ریاسـت جمهـوري، شـماره     

  .پاییز و زمستان

حقــوق هــاي  بایســته، )1388(موســی زاده،رضــا،  .5

 .میزان: هم، تهران، چاپ دوازدعمومی الملل بین

متن ماده واحده قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از  .6

محــیط زیســت دریــاي خــزر، پایگــاه اینترنتــی مرکــز 

ــزوهش ــانی    پ ــه نش ــالمی ب ــس شــوراي اس ــاي مجل ه

www.tarh.majlis.ir .  

، پایگـاه  1386در سـال   تهـران  متن فارسی اعالمیـه  .7

 اینترنتی ریاست جمهـوري اسـالمی ایـران بـه نشـانی     

www.president.ir .  

، دریــاي خــزر و حقــوق )1380-1(نــاظمی، مهــرداد،  .8

، دفتـر خـدمات حقـوقی    مجلـه حقـوقی  ، الملـل  بین

  .26-27المللی، شماره  بین

 ،ماهنامه جامعه سالم ،)1373( ،هرمیداس با وند، داود .9

مجموعـه  ، به نقل از آقائی، بهمن، 24، ص 18شماره 

 .ایران و مسائلها  مقاالت حقوق بین الملل دریا
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