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 کندمی کسبت کامل حقوقی وضعيت خزر
 شد منتفی منطقه در خارجی نظامی حضور

 آذربايجان، -خزر دريای ۀحوز کشور پنج جمھور رؤسای ديدار جريان در ،"خزر روز" نمادين روز در ت،سگا ١٢

 خزر دريای حقوقی وضعيت نامۀتفاھم قزاقستان ).م .رود سفيد( آکتائو شھر در قزاقستان و روسيه ترکمنستان، ايران،

 .شد امضاء

 سال از ندارد، آزاد آبھای با پيوندی ھيچ که جھان ۀبست آبی ۀپھن بزرگترين حقوقی وضعيت ۀکنندتعيين سند روی بر کار

 اکتشافات زيرا، .شد طی سختی به افتاد، تعويق به بارھا آن امضای که نامهتفاھم سازیھماھنگ روند  .شد آغاز ١٩٩۶

 راه از لهأمس حل تا حتی زيادی، تناقضات بروز موجب ١٩٩١ سال از بعد خزر دريای ۀحوز در گاز و نفت معادن

 .)آذربايجان و ايران ترکمنستان، و آذربايجان بين جمله، از( گرديد زور به توسل

 کنوانسيون مشمول نه که است فردیه ب منحصر آبی ۀحوز خزر که کرد، حرکت موضع اين از ءابتدا ھمان از روسيه

 تعريف درياچه عنوانه ب را آن که المللی،بين ۀشد پذيرفته ًعمال موازين نه و شودمی متحد ملل سازمان ئیدريا حقوق

 در که اين برای .اشتند مطابقت سياسی -نظامی داليله ب مسکو مواضع با ملی ھایبخش به بندیتقسيم ءابتدا در .کندمی

 به خارجی کشورھای نظامی ھایکشتی ورود برای شرايط شود، نقض توانستمی آزاد رانیکشتی اصول حالت، اين

 از تعدادی "مخفيانه" طراحی اين، ۀاضافه ب .آيد وارد منطقه زيست محيط به جدی خسارات گردد، فراھم خزر دريای

 ھایراه جوی و جست غربی، بزرگ ھایکمپانی مشارکت با ويژهه ب ،کانرژيتي ھایپروژه اجرای و "ملی ھایبخش"

 .ساخت ضروری را جويانهمصالحه

 روسيه آذربايجان، بين خزر دريای بستر مجاور ھایبخش حدود تعيين خصوص در ایتوافقنامه ٢٠٠٣ سال مه ماه در

 نخستين .گرديد امضاء ترکمنستان و قستانقزا بين مشابه ۀنامتفاھم ٢٠١۴ سال مبردس ماه در و شد امضاء قزاقستان و

 دريای" را خزر آنجا در( تھران در ٢٠٠٧ سال برواکت ١۶ -دوم لسۀج آباد، عشق در ٢٠٠٢ پريلا ماه در خزر اجالس

 در ٢٠١٠مبرنو ١٨ -سوم جلسه ،)نمايند حل مذاکره طريق از را اختالف مورد مسائل شدند متعھد و نموده اعالم "صلح

 ديدارھا اين جريان در .شد برگزار آستارخان در ٢٠١۴ مبرسپت ٢٩ گرديد، تبديل عطفی ۀنقط به که چھارم، باکو،

 ئیدريا مايل ١۵ تا دريا ساحلی حريم بر طرفين از يک ھر ملی حاکميت حق مورد در" خزر ۀحوز کشورھای مقامات
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 اين مبنای بر .کردند توافق "مجاور ئیدريا مايل ١٠ محدوده در زيستیآب منابع استخراج بر يک ھر ۀويژ حق و

 بايد ھمواره گيریماھی سھميه اما .شودمی محسوب "مشترک آبی منطقه" ئیدريا مايل ٢۵ اين از بعد آبھای توافق،

 .گردد ھماھنگ شرکاء با و تنظيم

 ۀخارج وزاری ششم ديدار در که شود، يادآوری کافيست .ماند باقی خود جایه ب اختالفات ھم اين از پس وجود، اين با

 تصميم ٢٠١٧ سال در خزر ساحلی کشورھای اجالس برگزاری مورد در )٢٠١۶ سال والیج( خزر ۀحوز کشورھای

 که بود تھران موضع و دريا تقسيم ۀنشد حل اصول تعويق، علت .گرديد تشکيل ٢٠١٨ سال در جلسه آن اما شد، گرفته

 کشورھای ۀخارج وزاری ۀجلس چھارچوب در نامهتفاھم ئینھا طرح مورد در .ورزيدمی اصرار درصدی ٢٠ سھم بر

 .شد حاصل توافق مسکو در ٢٠١٧ سال مبردس ماه اوايل در خزر حوزه

 خزر دريای ساحلی کشور پنج بين تناقضات ار تا کوشيدندمی یئمنطقه غير ھایقدرت که است، منطقی ًکامال

 از بسياری مندیعالقه رشد ...کردند امضاء امنيتی وافقتنامۀم ناتو و مريکاا با جمھوريھا برخی .نمايند سوءاستفاده

 .بخشيد قوت منطقه در درگيری احتمال به چين، جمله از خزر، به یئغيرمنطقه ھایقدرت

 از "خشکی ميان در محصور آب ۀپھن" عنوانه ب خزر دريای حقوقی وضعيت تعيين تفاھمنامه يک بند رابطه ھمين در

 محسوب دريا حقوقی نظر ۀنطق از خزر که کردند،می توافق اين سر بر ھاطرف اگر .است برخوردار جدی اھميت

 انحصاری اقتصادی مناطق ،ئیدريا مايل ١٢ از کمتر عرض به سرزمينی آبھای انضمامه ب آن حالت، اين در شود،می

 که اين مھمترلۀ أمس و .گرديدمی متحد ملل سازمان ئیدريا حقوق کنوانسيون مشمول قاره، فالت و مايل ٢٠٠ از کمتر

 .باشد داشته خزر به ورود برای کامل اختيار توانستمی کشوری ھر آن اساس بر

 گونه ھر ايجاد" :کرد مخالفت بشدت خزر در خارجی نظامی ھایپايگاه ايجاد با روحانی حسن ايران جمھور رئيس

 اين، بر عالوه ."شود برداشته جدی گام بايد .است ممنوع خزر در خارجی جنگی ناوھای حضور نظامی، پايگاه

 ثالث کشور به تجاوز برای تواندنمی خزر ساحلی کشور ھيچ سرزمين" شوندمی متعھد خزر دريای ۀحوز کشورھای

 و ثبات با تسلحياتی توازن حفظ و خزر دريای امنيت تثبيت معنایه ب اين گيرد، قرار برداریبھره مورد ديگر

 ۀخارج وزير عبدالرحمانوف کايرات ."باشدمی آن در ھاطرف ۀھم منافع احتساب با معقول حد در نظامی وسازساخت

 .شد نخواھد ايجاد خزر دريای در ئیمريکاا نظامی پايگاه ھيچ داشت، اظھار صراحته ب باره اين در نيز قزاقستان

 مايل ١٠ ۀفاصل در( گيریماھی ۀمنطق ،)ئیدريا مايل ١۵ حداکثر عرض به( سرزمينی آبھای داخلی، آبھای حدود

 به .شودمی تعيين دريا سطح در مشترک آبی ۀمنطق و )داشت خواھند گيریماھی برای انحصاری حق کشورھا ديگر،

 تفاھمنامه، ٨ ۀماد اساس بر .شد خواھد برداریبھره مشاع طوره ب خزر زيستی منابع و سطح اعظم بخش از ترتيب، اين

 بر و مقابل منطقه در واقع کشور و ھمجوار کشور با توافق اساس بر ھا،بخش به خزر دريای زير و بستر حدود تعيين"

 و زيردريا منابع بر مستقل حاکميت حق تحقق منظوره ب المللیبين حقوق معيارھای و جمعی شده پذيرفته اصول مبنای

 ."گرفت خواھد انجام دريا زير و بستر منابع اکتشاف با مرتبط قانونی اقتصادی ھایفعاليت ساير

 سطح در( خارجه ھایوزارتخانه مديريت تحت کارشناسی گروه به آنھا اجرای روش و خاص ھایتوافقنامه تدوين

 نزديک، و خاورميانه ثباتیبی به مندعالقه ھایقدرت که نمود، تصور توانمی .شودمی سپرده )خارجه وزاری معاونان

 ۀمنطق .کشندنمی دست "مشکل دريای" به خزر تبديل با نامهفاھمت مفاد تحقق در پنھان خرابکاری برای خود تالشھای از

 قومی خطرناک بالقوه و بسيار تناقضات ۀعرص مثابهه ب ھمچنان ميانه آسيای و قفقاز -آن ھمجوار ھایسرزمين و خزر

 .دارند پيش در متقابل اعتماد فضای گسترش و تعامل تقويت برای زيادی راه ھنوز طرفھا است، واضح .ماندمی باقی

 ۀعرص در اعتمادسازی منظوره ب که کرد پيشنھاد نظربايف نورسلطان قزاقستان جمھور رئيس که، اين جالب
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 عقد ضرورت نيز روحانی حسن ايران جمھور رئيس .شود منعقد جداگانه قرارداد خزر دريای در نظامی ھایفعاليت

 .داد قرار تأکيد مورد را خزر دريای بستر تقسيم ۀزمين در توافقنامه

 حمل اقتصادی، بازرگانی، ھایعرصه در ما روابط به" نظربايف ۀگفته ب که آکتائو لسۀج در ديگر ۀتوفقنام چند امضای

 مجمع .انجامدمی خزر دريای در ھمکاری بيشتر تقويت به ،"بخشدمی تحرک محسوسی طوره ب امنيتی و نقل و

 شد خواھد برگزار ساحلی کشورھای از يکی در نوبت به آن ۀساالن لسۀج شود،می تشکيل ويژه قالب در خزر اقتصادی

 مسائل به خزر ۀحوز کشورھای قطع طوره ب" .)شود برگزار ترکمنستان در ٢٠١٩ سال در نخست لسۀج است قرار(

 مرکز نزديکی در خزر که است، توجه به الزم .قائلند زيادی اھميت لیعف خطرات و ھاچالش با مقابله امنيت، مينأت

 اسناد امضای از پس پوتين والديمير روسيه جمھور رئيس .است واقع المللیبين ھایتروريست فعاليت ۀنطقم و تشنجات

 سازیفعال ھمچنين و مرزبانی ادارات و ويژه خدمات متقابل ھمکاری تقويت به ما کشورھای سبب، بدين :شد متذکر

 .ھستند مايل خارجی ھایسياست ھمآھنگی

 نظام مبنای در که رودمی سندی امضای از سخن" روسيه، ۀخارج وزير معاون اسينکر گريگوری سخنان به بنا

 خواھد کنندهشرکت کشورھای ۀھم برای برابر مزايای آن، حاصل .است گرفته قرار خزر دريای در متقابل ھمکاری

 اقتصادی، ھمکاری رشد باعث حتی کلی، طوره ب خزر در امنيت و آنھا بين اعتماد تقويت موجب تنھا نه نامهتفاھم .بود

 کشف و توسعه تسريع راستای در مشترک ھایپروژه تحقق خزر، "پنج گروه" رقابتی توان و گذاریسرمايه جذابيت

 يکی در مختلف مخاطرات کاھش و بودن بينیپيش قابل افزايش .گرديد خواھد ھاعرصه ترينپشرفته در ھائیتوانا کامل

 ."است سودمند مهھ برای آورآسيا مناطق مھمترين از

 توافق، مورد حقوقی وضعيت" :است شده گرفته نظر در کامل طوره ب روسيه ملی امنيت به مندی عالقه حال، اين با

 قواعد .کندمی تضمين را مشترک آبھای قلمرو در روسيه جنگی ناوھای اقدامات و شنا ،ئیدريا ناوگان آزاد ۀتوسع

 جديد عميق بندر ساخت اتمام ."شودمی تنظيم اقتصادی شديد فعاليت اطقمن در و ساحلی ۀمنطق در ھاکشتی امن حضور

 اصلی پايگاه شده؛ ريزیبرنامه ٢٠٢۵ سال تا بارسنگين ھایکشتی پذيرش برای داغستان کاسپيسک ساحلی شھر در

 .يافت خواھد انتقال آنجا به نيز آستاراخان از خزر ئیدريا نيروی

 در چندجانبه ۀشد اعالم مشابه ھایقالب برخی که است، ذکر به الزم آکتائو، در زرخ اجالس اھميت بر تأکيد موازاته ب

 کنفرانس در ٢٠٠٨ سال در ً،مثال .شد سپرده فراموشی دسته ب بعدھا اما بود، گرفته قرار بحث مورد گذشته در آنجا

 که گرديد، اتخاذ متصمي خزر اقتصادی ھمکاری سازمان ايجاد خصوص در خزر دريای ۀحوز کشورھای بين اقتصادی

 مراکز گشايش ھمچنين، و زيست محيط بازرگانی، انرژی، نقل، و حمل ۀعرص در ھمکاری ۀتوسع آن ۀچھارچوب در

 حل که است اميدواری جای .بود شده بينیپيش یئمنطقه ھایبرنامه از مالی حمايت منظوره ب مشترک بانک و تحقيقاتی

 فراھم عمل در بلکه، حرف، در نه را ساحلی کشورھای ۀچندجانب یھاھمکاری موجبات خزر حقوقی وضعيت فصل و
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