آیتاهلل موسوی تبریزی در گفتوگو با «ایران»:

نگاهی به ایده مجهول ارتش فضایی امریکا
به طراحی دونالد ترامپ

خوب ،بد یا زشت

در صفحات دیگر

کمتر از  2درصد روحانیون
هم در بدنه حاکمیت نیستند

سال بیستوچهارم شماره  6855شنبه 27مرداد 1397

کارشناسان و حقوقدانان سهم کشورها در کنوانسیون حقوقی خزر را ارزیابی می کنند

ضیافت همسایگان خزر روی عرشه صلح
عکس :گاردین

کاظمجاللی :نه برجام خیانت بود نه مذاکرات خزر
میثمآرائی :به عدد منهای  28برای تعیین خط مبدأ در کنوانسیون حقوقی خزر نقد داریم
سیدسجادطباطبایی :سهم واقعی ایران از خزر

نکاتی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر به زبان ساده

منابعمهمترازاعداد

ســهم ایــران از دریــای خزر چقدر اســت؟ آیا
اصــوالً میتــوان در مــورد دریــا یا هــوا یا فضا
یادداشت گفت ســهم یک کشــور چقدر اســت؟ ســهم
امریکا از اقیانوس اطلس چقدر است؟ سهم
فرانســه از دریــای مدیترانــه چقــدر اســت؟
ســهم ســوئیس که به دریا راه ندارد از دریاها
چقــدر اســت؟ آیــا میدانســتید که ســوئیس
محسن بهاروند بیــش از  90درصد کشــورهایی که بــه دریا راه
کارشناس مسائل دارند از مواهب آن برخوردار میشــود؟ دریا
بینالملل کیک نیســت که آن را تقســیم کنیم .دریا تکه
زمینی در یک خیابان نیست که آن را قسمت کنیم و دور آن دیوار
بکشیم و از آن استفاده کنیم .سود دریا در باز بودن و مرز نداشتن
است وگرنه دریا تبدیل به یک قطعه زمین میشود .پس چرا در
دریاها مناطق مختلف داریم؟
مناطقی که در دریاها ایجاد میشــود برای تقسیم دریا نیست
برای قاعدهمند کردن اســتفاده مشترک از دریا است .دریا وسیله
پیوند کشورها و قارهها است و یک محیط برای همکاری مشترک
در اســتفاده از نعمتهــای خــدادادی آن توســط همه کشــورها و
همه انســانها اســت .امــا این مناطــق مختلف در دریاهــای آزاد
چطــور بــه وجود آمدند و چــه خاصیتی دارند .مناطــق دریایی به
پنج منطقه تقســیم میشوند .آبهای داخلی ،دریای سرزمینی،
منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای آزاد.
دریــای ســرزمینی در ابتدا یک کمربند امنیتــی بود .عرض آن
دوازده مایــل بود .به انــدازه برد توپ کشــتیهای جنگی قدیمی.
هر کشــتی نزدیکتر از این مســافت میشــد یک خطر محســوب
میگردید .آیا این عرض االن مفهوم دارد؟
منطقه انحصاری اقتصادی هم بیشــتر برای ماهیگیری مردم
ســاحلی ایجاد شــد ولی جزئی از حاکمیت کشــورها نیست .دیوار
نــدارد .عبــور مــرور در آن آزاد اســت ولــی اســتفاده از منابــع آن
مختص کشور ساحلی است .منابع مثل ماهی.
ولــی بخش اعظم ســود دریا کــه در آن همکاریهای مختلف
مثــل کشــتیرانی ،ارتبــاط و غیــره صــورت میگیرد هنوز مشــترک
است.
امــا برمیگردم بــه دریای خزر .گاهی در بین اقشــاری از مردم
یک فرهنگی مســتولی است که باعث میشود معموالً این سؤال
پیش بیاید که سهم من چقدر است؟
دریاهــای آزاد کمابیــش و بــه صــورت کلــی شــرایط مشــابهی
دارنــد ولی بعضی پهنههای آبی مثل خلیج فارس یا دریای خزر
یا دریای ســیاه یا دریای ســرخ و مانند این شــرایط خاصی دارند.
نمیتوان با این مسائل ذهنی برخورد کرد .این یک کار تخصصی
و علمی اســت .باید به محیط جغرافیایی نگاه کرد و در مورد آن
طبق اصول علمی مشخص شده تصمیم گرفت.
در کنوانسیون خزر از اصول کلی حقوق دریاها و تجربه گذشته
بشــر اســتفاده شده اســت .ولی سعی شــده اســت آن اصول کلی
بومی شده و با شرایط جغرافیایی منطبق گردد.
در خــزر هم ماننــد آنچه در حقوق دریاها هســت یک کمربند
امنیتــی به عــرض  15مایل در نظر گرفته شــده اســت .این یعنی
هر چه در آب و در بستر و زیربستر این منطقه وجود دارد متعلق

به دولت ســاحلی است حاکمیت دولت ســاحلی بر آن گسترش
دارد .یــک منطقه  10مایلی به عنوان منطقه ماهیگیری نیز به آن
اضافه شــده اســت .جمعاً  25مایل .حاال باید از صیادان ساحلی
خزر پرسید (که پرسیده شده است) آیا بیش از  25مایل از سواحل
دور میشــوند بــرای ماهیگیری یا نه؟ پاســخ خیر اســت .بهنظرم
حتی بیش از  10مایل هم دور نمیشــوند .ماهیگیری خزری ما با
روش دامگستر است و بیشتر در سواحل انجام میشود.
همیــن مقدار کمربند انحصاری برای بقیه کشــورها هم وجود
دارد .بقیــه آب دریــای خــزر چــه میشــود؟ بیــن همــه کشــورها
مشــترک اســت .حقــوق مشــترک و مســئولیت مشــترک .محیط
زیست ،کشــتیرانی ،گردشــگری ،و ...زمینه مشترک همکاریهای
کشــورهای ســاحلی برای توســعه ،ایجاد درآمد ،ارتبــاط ،حمل و
نقل ،ترانزیت و...
ایــن آن چیزی اســت که در تحلیلها مغفول اســت .فراموش
کردن منافع مشترک و تمرکز بر منافع یکجانبه« .فقط سهم من
چقدر اســت» شیوه درســتی در طرز تفکر منطقهای و بینالمللی
نیســت .ولی اگر باز بر این سؤال اصرار هست من پاسخ میدهم.
ســهم ایران در دریای خزر همه خزر اســت .ســهم مــا  100درصد
اســت .همچنان که ســهم آذربایجان ،ســهم ترکمنســتان و سهم
بقیــه هم همــه دریای خزر و  100درصد اســت .تحقق این ســهم
بســتگی دارد بــه اینکــه همکاری بین این کشــورها شــکل بگیرد و
همــه از منافع مشــترک آن بهرهمند شــوند .در آن صورت ســهم
همه صد درصد اســت همچنان که مســئولیت همــه صد درصد
است.
امــا اگــر دریــای خــزر را تقســیم میکردیــم بــه پنج قســمت،
در میانــه دریــای خــزر مثلــث مــرزی آذربایجــان ،ترکمنســتان و
قزاقســتان به هم میرســید و چون آن قسمت جزو سرزمین آنها
میشــد عبــور از آن بــه صــورت قانونی بــدون اجازه آنهــا ممکن
نبود و میتوانســت مــورد ممانعت واقع شــود .در این صورت ما
بــه دســت خود ،خــود را در یک گوشــه از خزر زندانــی میکردیم.
نمیتوانستیم همواره و آزادانه به شمال خزر راه پیدا کنیم.
اگر خزر را به پنج قســمت تقسیم میکردیم ،هر مقرراتی هم
میگذاشتیم برای کشــتیرانی ،حفظ محیط زیست و غیره باز هم
چون هر  20درصد جزو قلمرو و ســرزمین کشــورهای ساحلی بود
و تحــت حاکمیــت ملی آنها قــرار میگرفت اجــرای این توافقات
بینالمللــی بــا مشــکل روبــهرو بــود .چون بــه هرحــال حاکمیت
ســرزمین ملی آنها بود .مثالً کشــوری در میانه دریــای خزر پایگاه
نظامی یک کشــور متخاصم را تأســیس میکرد جای زیادی برای
جلوگیری از آن وجود نداشــت.یا اگر روزی میخواســتیم از طریق
ولگا دن در شــمال خــزر به دریای آزاد وصل میشــدیم یا کاالیی
حمل میکردیم و ناگهان آنها به هر دلیل مانع میشدند چه؟
وقتی میتوانیم آزادانه از همه دریا به نفع خود و همســایگان
خود اســتفاده کنیــم پس باید به دریای خزر هــم همان خاصیت
بقیــه دریاهــا را میدادیــم آزادی دریــا ،راه ارتباطــی و همــکاری
مشترک.
ایــن رژیــم حقوقــی دریــای خزر اســت که شــکل گرفــت .بقیه
مسائل در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
چــرا ایــران در ابتدای امــر بر تقســیم دریا بــر  20درصد اصرار

داشــت؟ به ســه احتمال :اول برخورد ذهنی هیأتها در رابطه با
مســائل عینی ،دوم معمــوالً مواضع احتیاطی اتخاذ میشــود که
حقی ضایع نگردد تا در طول مذاکره مســائل روشنتر شود ،سوم
گاهی مواضع نســبت به جو مذاکرات تاکتیکی اســت و برای تأثیر
بر طرف مقابل اخذ میشود.
اما چرا اکنون از تقسیم و خط مبدأ و چگونگی خط مبدأ و این
مسائل حرف میزنیم؟
آنچه االن درباره آن سخن میگوییم استفاده و بهرهبرداری از
منابع بســتر و زیربســتر اســت .منظور فعالً نفت و گاز است .نفت
مادهای سیاه با کارکردی سیاه و سرنوشتی سیاه تر.
کشــورها قرار است بستر دریای خزر را به مناطقی تقسیم کنند
و هر یک در آن مناطق خاص خود به دنبال اکتشــاف و اســتخراج
نفت و گاز باشــند .تقســیم آن به این معنی نیســت که سهم ما از
دریای خزر چقدر است بلکه به این معنی است که هر یک در چه
بخشــی دنبــال نفت و گاز باشــند .بحث تعیین حــوزه حاکمیت و
قلمرو اصالً وجود ندارد .دریای خزر منابع نفتی شــناخته شدهای
دارد .بیشــترین منابع آن در میانه دریای خزر و باالی دریای خزر
است سواحل آذربایجان ،قزاقستان و روسیه.
اگر فقط مســأله این است که هست من میتوانم پنجاه درصد
از بستر دریای خزر را به شما بدهم ولی هیچ منبعی در آن نباشد
شــما ســود نمیکنید چون ســهم شــما از منبع صفر اســت .سهم
شما در دریای خزر هم به هیچ وجه  50درصد نیست چون داریم
راجع به منابع حرف میزنیم .نباید با سادگی در این قضیه دنبال
کمیت عدد بود بلکه اینجا کیفیت و محتوا مهم است.
جغرافیای دریای خزر به ما در مســائلی لطف کرده است و در
مسائلی هم خساست به خرج داده است.
لطــف جغرافیا به ما این اســت کــه عمیقترین نقطــه دریای
خــزر بــه طرف ما اســت اگر خــدای ناکــرده اتفاقی بــرای او بیفتد
مثالً بخشــی از آن خشک شود ما آخرین کشوری هستیم که زیان
میبینیم .به ما از دریا آب فراوان داده اســت .سرســبزی و جنگل
داده است که در سواحل کشورهای دیگر این سرسبزی نیست.
بــه مــا ماهــی داده اســت و تنــوع زیســتی عطــا کــرده اســت.
ماهیهــای خاویار در ســواحل شــمالی بــه دنیا میآینــد و بزرگ
که میشــوند به طــرف ما میآیند .به ما باران داده اســت چون با
کوههای البرز هماهنگ است .اما یک چیز را کم داده است منابع
نفت و گاز در طرف ما نیســت .اگر هم هســت اکتشاف و استخراج
آن بــه خاطــر عمق زیــاد آب اقتصادی نیســت .ســاحل ما صاف
اســت و دندانهای نیســت و کل ساحل ما به شکل یک کاسه است
که بر خط کشیهای مطابق روش تقسیم حقوقی تأثیر میگذارد.
حــاال که میخواهیم برای نفت و گاز کف دریا را تقســیمبندی
کنیم مقداری به زیان ما تمام میشود برای همین ایران با اصرار
و تالش بسیار زیاد در کنوانسیون این مطالب را گنجانده است که
اگر شکل سواحل کشوری به زیان او بود باید این وضعیت جبران
شــود .یعنی اینکه من گذشته از مواهب دیگر اصرار دارم که شما
کاری کنید که من هم به منابع نفت و گاز در نقاط باالتر دسترسی
پیدا کنم .و این تالش فعلی ایران است.
پس اگر از تقســیمبندی ســخن میگوییم ،تقسیم دریای خزر
مطرح نیســت تقســیم بســتر دریــا صرفاً بــرای جســتوجو برای
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منابــع بــه صورت کلــی و برای نفــت و گاز به صــورت اختصاصی
اســت .ای کاش این دریا هیچ منبع نفت و گازی نداشــت تا بالی
جان او شود و در آینده نفس او را به شماره بیندازد .پس اگر شما
درصد کمی از مســاحت بســتر داشته باشــید با منابع بیشتر سود
کردهایــد و اگــر درصد زیادی از بســتر دارید با منابــع کمتر یا هیچ
زیــان کردهایــد .پس ما ملت باید دقیــق و عمیق فکر کنیم .حس
وطن دوســتی و انتقاد و حساســیت بسیار خوب است ولی نباید با

هیجــان یــا تحریک دشــمنان کاری کنیم که دیپلمــات ما از ترس
تهمــت و افتــرا و انتقــادات بیاســاس ،بــرای اقنــاع هیجانات در
آینده فقط به دنبال کمیت و مســاحت بــرود نه به دنبال کیفیت
و کســب و تأمیــن منافع ملی کشــور .مــردم باید اطمینان داشــته
باشــند که دیپلماتهای کشــور فرزندان آنها هســتند .بســیاری از
آنها مدتها در جبهههای جنگ برای این کشور عزیز جنگیدهاند
و باز هم خواهند جنگید.

