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میثم آرایی ،رئیس مؤسسه بینالمللی مطالعات دریای خزر
در گفتوگو با «ایران»:

به عدد منهای 28برای تعیین خط مبدأ
در کنوانسیون حقوقی خزر نقد داریم
کنوانسیون حقوقی خزر این روزها یکی از سوژهها و بهانههای طیفهای
مهراوه خوارزمی منتقد و مخالف دولت و نظام اســت تا با طرح این ادعا که مســئوالن از
خبرنگار حفظ تمامیت ارضی کشور عدول کردهاند در شبکههای اجتماعی ترک
تازیکنند.امااینجماعتتنهامنتقدانکنوانسیونخزرنیستند،برخی
کارشناســان صاحبنظر در این موضوع نیز علیــه آن موضع گرفتهاند.کارشناســانی که ادعای
مبنیبرســهم 50درصدیایرانازخــزرراعوامانهمیدانندوباوجوداذعانبهاینکهقراراســت
مذاکراتتحدیدحدوددرآیندهانجامشود؛نسبتبهتأثیرنامطلوبآنچهدرکنوانسیونحقوقی
خزرپذیرفتهشدهاستبرنتیجهمذاکراتآتیابرازنگرانیمیکنند.میثمآراییدرونکال،رئیس
مؤسسهبینالمللیمطالعاتدریایخزریکیازایندستمنتقداناست.بااوپیرامونهمین
توگوکردیم.
انتقاداتونگرانیهاگف 

ëëپیــش از امضــای کنوانســیون حقوقــی دریای
خــزر برخــی کارشناســان از جملــه خــود شــما
گزارهایرامطرحمیکردیدمبنیبراینکهشــرایط
کنونی شرایط مناســبی برای امضای کنوانسیون
نیســت.آیامعنایایــنحرفاینبــودکههمین
کنوانســیونباهمینمختصاتمیتوانســتدر
شــرایطمناســبتریامضاشــودیاتغییرشرایط
میتوانستبهتدوینمتنیمنجرشودکهبرایما
انتفاعبیشتریداشتهباشد؟
مامنتقداندرمجموعدوایرادداشتیم.یعنیاگر
مفادکنوانسیونازنظرفنیوحقوقیبیایرادبود

بازهم شــرایط فعلی را برای امضای آن مساعد
نمیدانســتیم .اما اینکه به باور ما ایرادات فنی و
حقوقیوجودداشتسببمیشدکهماخواستار
حزمواحتیاطبیشتردربارهنهاییشدنوامضای
آنباشیم.
موضع ما به آن معنا نبود که همین کنوانسیون
مثــاً میتوانــد  10ســال ایــدهآل باشــد .امــا اگــر
ایراداتفنیوحقوقیوجودنداشتبازهمزمان
برایامضاشدنمناسبنبود.
ëëدقیقاًچهچیزیسببانتقادشمابهزماننهایی
شدنکنوانسیوناست؟

مسلم بود که نتیجه کنوانسیون با تفکر عامیانه
رایــج که تصور میکند باید ســهم مــا از خزر 50
درصد باشد فاصله زیادی دارد .بنابراین نیاز بود
کــه ذهنیت جامعــه در این باره اصــاح و آماده
شود.
ëëتأکید شــده اســت کــه بحــث تحدیــد حدود
درکنوانســیونمشــخصنشــدهوقراراســتدر
مذاکــرات دیگری بــه آن پرداخته شــود .بنابراین
نگرانــیازتبلیغخواســتههایغیرواقعــیدرباره
ســهمایرانازدریایخزرادامهخواهدداشت.آیا
خواستهایهمچونسهم50درصدیمیتوانسته
مبنایحقوقیداشتهباشد؟
متأســفانه نــه .اما بگذاریــد توضیح دهــم که ما
تاکنــون هیــچ برداشــت نفــت و گازی از منابــع
بســتر دریــای خزر نداشــتهایم .نــه در این زمینه
ســرمایهگذاری کردهایم و نه بــه معادن و ذخایر
قابل اســتحصال خوبی دســت پیدا کردهایم .از
طرفدیگراگراستخراجیهمصورتمیگرفت
این اســتخراج در خــزر برای ما خیلی گران تمام
میشد و انتقال دادن آن به مشتریهای خارجی
برای ما مشکل بود .شاید به همین دلیل چندان

پیگیــر اســتفاده از منابــع زیر بســتر دریــای خزر
نبودهایم .بنابراین استداللی که گفته میشود ما
در زمان اتحاد جماهیرشــوروی بــه صورت -50
 50از خزر اســتفاده میکردهایم هم کامالً اشتباه
است.
ëëامابرخیدراینمورد قراردادهای1940و 1921را
مطرحمیکنند...
در آن قراردادها تأکید شده بود که دو کشور ایران
و شــوروی میتواننــد به صورت مشــترک در امر
کشــتیرانی دریایــی از دریای خزر اســتفاده کنند.
خبمسلماستکهکشتیرانیدریاییبااستفاده
از منابــع زیر بســتر دریــا زمین تا آســمان تفاوت
دارد .به همین دلیل شــائبه این ایجاد شــده بود
که آن مشــترک نوشته شده به معنای سهم 50
درصدی اســت .در حالی که اگر به نقشههای آن
زمان نگاه کنیم ،میبینیم که بیش از  80درصد
طول ســاحل در اختیار شــوروی بوده است .بنابر
این ادعای سهم  50درصدی کامالً ذهنی است.
متأســفانه پیــش از انقــاب دولتمــردان تصــور
میکردند که با سکوت در قبال این ادعای ذهنی
طرح شــده به منافع ملی ایران کمک میکنند.
حتی در مقاطعی بنگاههای رســانهای را تشویق
میکردند که درباره این ادعا تولید محتوا کنند تا
به قول خودشان در چانهزنی دست باال را داشته
باشند .اما میبینیم که آن سیاست عمالً نتیجه
مطلوبی نداشــت و حــاال جامعــه در مواجهه با
واقعیتمتعجبورنجیدهوناراضیاست.
ëëتصویب کنوانســیون پیــش از تعیین تکلیف
مذاکــرات مربــوط به بحــث تحدید حــدود چه
حسنیداشت؟آیابهترنبودکهکنوانسیونمعطل
میماندتااینموضوعهمتعیینتکلیفشود؟
به نظرم اینکه گفته شود بحث تحدید حدود در
خزراصالًانجامنشدهاستچنداندقیقنیست.
اینکه در بخش تعریف اصطالحــات در ابتدای
کنوانســیون آمده اســت «خط مبدأ خطی است
که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده
اســت و خط مبدأ عادی -خط ســطح میانگین
چندین ســاله دریای خزر در نقطه منهای 28/0
متر داده ســطح دریــای بالتیــک  1977از نقطه
صفر فــووت اشــتووک کــرون اشــتات اســت که
از بخش قــارهای یــا جزیرهای قلمرو یک کشــور
ساحلیخزرعبورمیکندوروینقشههایبزرگ
مقیاس که رسماً توســط آن کشور ساحلی مورد
شناسایی قرار گرفته ،مشخص شده است» یک
مبنا اســت .گذاشــتن این مبنا یعنی اینکه دیگر
هیچحقوقدانیالزمنیستنظربدهدوفقطاین
جغرافیدانها هستند که باید بروند این خطوط
مبدأ را مشــخص کنند .بــه نظر مــن بزرگوارانی
کــه مذاکــره کردهانــد ،هنــوز نمیداننــد نتیجــه
توافقاتشانروینقشهچیست.دستاندرکاران
نقشهکشورومابهاینعددمنهای 28نقدداریم.
ëëبهنظرشمابایدچهعددیبود؟
عــدد مطلــوب بــرای ایــران منهــای  26بــود و
همیــن دو متــر یــک اختــاف فاصله زیــادی را

رئیسمرکزپژوهشهایمجلسدرگفتوگوبا«ایران»:

نه برجام خیانت بود نه مذاکرات خزر

ëëاین روزها درباره بحث دریای خزر ،مناقشهای
جدی بیــن صاحبنظران شــکل گرفتــه که حتی
دامنــه آن به ســطوح عمومی هم کشــیده شــده
اســت .داوری شــما درباره مجموع این مناقشــه
چیست؟ به عنوان کسی که در دورهای در همین
مذاکــرات حضــور داشــتید ،دربــاره مباحثی که
پیرامون سهم کشورها مطرح میشود چه نظری
دارید؟
آن چیــزی کــه در رســانهها مطــرح شــد بحــث
تقســیم دریای خزر بود که بحث تقسیم در این
موضــوع وجود نــدارد .به هــر حال دریــای خزر
باید دارای یک رژیم حقوقی باشــد و همان طور
که در ســخنرانی رئیس جمهوری در قزاقســتان
هم بود برخی از کشــورها پایگاههای نظامی در
دریــای خــزر ایجاد نکننــد و مداخلــهای در امور
این منطقه نداشــته باشند .برخی از مسائل هم
درخصــوص موضــوع زیســت محیطــی دریای
خــزر بود که میدانید موضوع زیســت محیطی
دریای خزر بســیار اهمیت دارد و متأســفانه این
بحثها دچار مشــکل شــده اســت .بحــث دوم
درخصوص اســتفاده از منابع زیربستر است که
میدانیــد عمدتــاً چون در قســمتهای عمیق
دریای خزر هســتیم هزینههای اســتخراج برای
ما ســنگینتر اســت درخصــوص ایــن موضوع
هــم از گذشــته بحــث مطرح بــود کــه اقدامات
مشاعی انجام شود و یا بر اساس تقسیم عادالنه
تصمیمگیــری شــود که بــه نظر مــن جمهوری
اســامی در این خصــوص پیگیریهــای خوبی
داشــته اســت من در مجلس ششــم بــه عنوان
عضو ناظر مذاکرات دریای خزر حضور داشــتم
همه این مســائل نیاز به قواعــد دارد که چگونه
اجرا شود و چندین ســال است در حال پیگیری
هستیم و به نظر میرسد باید به مجلس بیاید و
درخصوص آن کار کارشناسی جدی انجام شود.
ëëاین تصــور ســهم  50-50ایــران از دریــای خزر
چقدرمبنادارد؟
مــن هنوز متن رژیم حقوقی فعلی را ندیدهام و
بایــد ببینم تا بتوانم قضــاوت قطعی بکنم .اما
یــک ســری موضوعات هــم قطعی هســتند که
میتوان با اطمینان صد درصد درباره آن حرف

زد از جمله اینکه حرفی درباره سهم کشورها به
میــان نیامــده و در این رژیــم حقوقی این بحث
مطرح نیست که بگوییم سهم ایران چقدر است
و سهم دیگران چقدر .لذا هیچ گونه تقسیمی در
کار نیست .مسأله بعدی اینکه ما هیچ وقت هم
ســهم  50-50از این دریا نداشتیم ،یعنی حتی
وقتی که شــوروی هنوز از هم نپاشیده بود .درک
این مســأله هم خیلی ســاده اســت ،شما نقشه
را نگاه کنید؛ تنها خط ســاحلی ما با دریای خزر
ضلــع جنوبی آن اســت و بقیــه آن در محاصره
خاک شوروی سابق بود که االن چهار کشور دیگر
را تشــکیل میدهنــد ،بعــد چطــور میشــده که
ما ســهم  50درصدی از این دریا میداشــتیم؟
مسأله فقط حق مساوی کشتیرانی بوده نه سهم
از دریــا .در دورههای قبل هم بودند چهرههایی
که اعترض داشتند و بحثهایی هم میکردند،
اما این بحثها چنــدان هم پایه حقوقی ندارد.
طبعــاً هم جــا انداختــن بحثهایی کــه مبنای
حقوقی ندارند ،کار راحتی نیست.
ëëفکر میکنید این دست بحثها و ابهاماتی که
مطرح شده ،بتواند دامنهدار شود یا اینکه امیدوار
بهپایانیافتنآنهاهستید؟
من شــخصاً معتقدم نبایــد دامنه این بحث به
جنجالهای سیاسی کشیده شود و باید در همان
چارچوب کارشناسی ادامه پیدا کند .ولی با توجه
به مســائلی که پیش آمده و سؤاالتی که در افکار
عمومی مطرح شــده به نظر میرسد که ما باید
بر ســر موضوع خزر منتظر یک جنجال داخلی
دیگر از جنس حاشــیههای برجام باشــیم .قبالً
هم البته بحثهایی بر ســر خزر بــود اما در این
دور از مذاکــرات که متأســفانه برخی چهرههای
مورد وثوق هم قضاوتهای اشــتباه خود را وارد
کردند ،چندیــن برابر تمام دورههــای قبل ما با
جنجال و حاشــیه مواجه شــدهایم و من بســیار
بعید میدانم که دامنــه این مباحث به راحتی
محــدود شــود .مــن خــودم آرزو دارم ای کاش
خود افرادی که این مســائل را کلید زدند ،بیایند
و توضیحــات کارشناســی را که میدانــم به آنها
منتقل شده هم بگویند و پافشاری بر سر مواضع
ناظــر به ایــن موضــوع تبدیل بــه یک اصــرار از

موضع احساس نشود .پیمانی که در حال پیش
بــردن آن هســتیم حتمــاً مثل برجــام میتواند
نقــاط ضعــف و قوتــی داشــته باشــد و حتمــاً
میشــود گفت در فالن جاها مذاکرهکنندگان ما
میتوانســتند بهتر عمل کنند .امــا وجود برخی
ضعفهــا کــه خیلی هــم بــه نظر من جــدی و
تعییــن کننده نیســتند اصالً به معنــای خیانت
مذاکرهکنندگان به کشــور نیست .همان طور که
برجام خیانت به کشور نبود ،مذاکرات خزر هم
خیانتنیست.
ëëبــا ایــن حســاب میتــوان خوشبین بــود که
ابهامات پیش آمده به هر حال در مقطعی پاسخ
دادهشودومناقشهداخلیبرسراینموضعپایان
بگیرد؟
مــا االن  5کشــور هســتیم کــه دور این دریــا قرار
داریــم .بنده خودم در مجلس ششــم به عنوان
عضو ناظر در مذاکرات شرکت میکردم .بحث
اصلــی بر ســر دو چیــز بــود؛ اینکه بشــود دریای
خــزر را هــم بــه شــکل مشــاع اداره کــرد و هــم
بهرهبرداریها به صورت مشــاع صورت بگیرد.
ما در بخش بهرهبرداری دو حوزه رو و زیربســتر
را داریم که دو بخش متفاوت هستند .در بخش
روی بســتر به این دلیل که بخش عمیق دریای
خزر به سمت ماست ،منافع هم بیشتر متوجه
ما شــده تا دیگران .ولی در بخش زیر بســتر این
موضوع فرق دارد و مسأله خیلی هم به نفع ما
نیست .مضاف بر اینها بحث منابع پخش شده
در پهنــه خــزر را هــم داریم که جــدای از تعیین
ســهم ایران ،پرداختن بــه آن موضوع هم مهم
اســت و میتوانــد تعیین کننده باشــد .بنابراین
مســأله طــوری نیســت که بتــوان خیلــی راحت
دربــاره آن اظهــار نظر کرد .هیــچ دولتی هم در
ل سالهایی که مذاکره انجام میشده در پی
طو 
این نبوده که حتی یک متر از این دریا یا ذرهای از
منابع آن را به هر دلیلی مورد چشم پوشی قرار

ایجــاد میکند .اگر بخواهیم طــول و عرض خزر
را در ســمت ســاحل خودمــان حســاب کنیــم،
این اختالف میشــود مســاحتی به اندازه استان
مازنــدران .از طــرف دیگر شــاهد آن هســتیم که
سه کشور شمالی دریای خزر یعنی ترکمنستان،
روسیه و قزاقستان طبق توافق خودشان تحدید
حــدود انجــام دادهانــد و نظرشــان این بــوده که
فرمول همان توافق را به کل خزر تسری بدهند.
در رویههــای بینالمللــی هــم وقتــی کشــوری
میخواهد حدودی را مشــخص کند ،نمیتواند
خارج از عرف پذیرفته شــده منطقــه اقدام کند.
کشــور آذربایجان بشــدت روی خط میانه تأکید
داشت .حتی منابع گازی بستر دریای خزر سبب
شــده که ترکمنســتان در دیــدگاه افراطیتری به
خــط نیم ســاز کنــد و به خــط میانه هــم اعتقاد
نداشتهباشد.
ëëبــا تصویب کنوانســیون خــزر تکلیــف توافق
سهجانبهکشورهایشمالخزرچیست؟
قاعدتــاً باید آن توافق ملغی شــود البته آنها در
توافق خودشــان مبنــا را منفی  27متــر از دریای
آزاد گذاشــتند .درک تفــاوت این اعداد که به تراز
ســطح آب ارتبــاط پیــدا میکنــد و به تســلط به
زمینشناســی و جغرافیا نیاز داشــته است که به
نظر من در مذاکرات منتهی به کنوانسیون لحاظ
نشده است .جالب است که ما وقتی به میانگین
تــراز آب در  100ســال اخیر رجوع میکنیم ،فقط
یک سال بوده است که به منفی 28رسیده است
در باقی ســالها میانگین منفی  27و در بعضی
سالها منفی 26بوده است.
ëëموضــوعدیگریکهدرکنوانســیونموردتوجه
قرارگرفته،ایناستکهکشورهابرایخطوطلوله
زیردریانیازمندتوافقبایکدیگرنیستند...
در این کنوانسیون طرفها به این بحث رضایت
دادهاند.اماپروتکلیامضاشدهاستکهبرمبنای
آن اگر کشــورها از حیث مسائل زیست محیطی
به لولهگذاری در بســتر دریا اعتراض کنند ،از آن
جلوگیری شود .البته اثبات این اعتراض سخت
اســت و مرجع رســیدگی بــه آن خود پنج کشــور
هســتند .اما در نهایت مســأله این است که عبور
خط لوله از بســتر خزر از نظر استراتژیک بشدت
بهضررایراناست.زیرااگراروپابهگازترکمنستان
و آذربایجان وابســته شود ،پای ناتو به منطقه باز
خواهد شد .همان اتفاقی که در خلیج فارس رخ
داده است.
ëëامــاطبقکنوانســیونحضــورنیــروینظامی
خارجــیغیرازکشــورهایپیرامونخــزرممنوع

اعالمشدهاست.
وقتی موضوع امنیت انرژی مطرح باشــد ،کسی
به قانون و کنوانســیون شــما نگاه نمیکند .بلکه
به تجهیــزات نظامی خودش نــگاه میکند .این
اتفاقی اســت که در خلیج فارس و دریای عمان
افتاده اســت و نیروهای خارجــی تا نزدیکترین
فاصله از آبهای سرزمینی ما حضور دارند.
ëëبه هر حــال بخشــی از خلیج فــارس متضمن
تعریفآبهایآزادوقوانینبینالمللیمرتبطبا
آناســت .حالآنکه دریایخزریکدریایبسته
است.
همیــن االن کــه مــن و شــما حــرف میزنیــم
امریکاییهــا از باکــو بــه بنــدری در قزاقســتان
تجهیــزات نظامــی منتقــل میکنند و در پاســخ
اعتــراض ما اســم ایــن کار را عبــور میگذارند نه
حضور .عالوه بر اینکه برخی کشتیهای نظامی
هــم در لفافــه حرکــت میکننــد .یعنــی ظاهــر
کشــتی یک کشــتی لجســتیکی یا بازرگانی است
امــا تجهیزات نظامی منتقل میکنــد .بماند که
این روزها مباحث جنگی چندان دریایی نیست
بیشــتر هوایی و موشــکی است و کشــورهای غیر
طرفهایکنوانسیوندرترکمنستانیاقزاقستان
پایگاه دارند و فعالیت نظامی میکنند .فراموش
نکنیم هواپیمای جاسوسی که ما در نطنز هدف
قراردادیم پروازش را از شــهر نخجوان آغاز کرده
بود.
ëëاینکهکشورهااجازهتأسیسپایگاهکشوردیگری
رابدهندکهبرآمدهازحقحاکمیتسرزمینیهر
کشوریاستومانهایتاًمیتوانیماعتراضمانبه
اتفاقاتاینچنینی رادرروابطدوجانبهخودمانبا
آنکشوربازتابدهیم.
بلــه آنها این حــق ســرزمینی را دارنــد اما حرف
مــا این اســت کــه بهانــه جدیــدی بــرای حضور
نیروهــای خارجی در منطقه خــزر ایجاد نکنیم.
اینموضوعیاستکهمابایدجدیبگیریم.مابا
عراق بر سر اروندرود قرارداد داشتیم اما یک روز
چشــممان را باز کردیم و دیدیــم صدام به ایران
حملهکردهاست.
ëëبههرحالسؤالمنایناستکهمزیتوجود
اینکنوانسیونبهنبودآنچیست؟
مثــل بدهکاری اســت کــه به طلبــکار خود چک
میدهد.
ëëامادرمقابلهمداریمسندوبهتعبیرشماچک
میگیریم.اینیکرویهدوسویهاست.
چه داریــم میگیریم؟ متأســفانه ما هیچ حقی
از آنهــا نگرفتهایــم .امــا داریم به آنهــا تعهدات

حقوقی میدهیم و باید بر اســاس این تعهدات
پاسخگوباشیم.
ëëجنس این انتقادات به نظرتان شبیه انتقاداتی
نیست که روزگاری دلواپسان علیه برجام مطرح
میکردند؟
نــه ایــن طــور نیســت .در برجــام طیــف بســیار
گســتردهای از مردم بــا برجام موافــق بودند .اما
در ایــن ماجرا بدنه جامعه از هر طیف و جناحی
مخالفبودهاند.
ëëاما مبنای مخالفتها بر یک ادعای نادرســت
قــرارداردکهخودشــماهمنادرســتیآنراتبیین
کردید...
بله اما فارغ از آن موضع عامیانه متن کنوانسیون
با نقدهای حقوقی مواجه اســت .از جمله اینکه
متن به زبان روسی تنظیم شده بود.
ëëاســفند 96طرفها دســتور ترجمهاش به زبان
انگلیسیراصادرکردندوترجمهشد...
از نظر حقوقی ترجمه شــدن و تنظیم شــدن دو
مقوله کامالً متفاوت اســت .مسأله این است که
مشخص باشد نسخه اصلی به چه زبانی است.
گاهی بر ســر یــک کلمه اختالف ایجاد میشــود
چون هر یک از طرفها میخواهند از متن واحد
به انتفاع بیشــتری برســند .این اشــکال شــکلی
کنوانسیوناست.
ëëباالخرهآننسخهایکهامضامیشود،هاردکپی
یانسخهمادرتلقیمیشود.
طبیعتاً این گونه اســت .اما اگر به زبان بیطرف
یعنیزبانانگلیسیتهیهمیشد،طبیعتاًتبعات
کمتری داشــت .ببینید مــا در حقوق بینالملل
دریاهــا را بــه دو دســته  incloseو seen inclose
تقسیم میکنیم .جالب است که این کلمات در
زبان فرانسه و زبان فارسی معادل ندارد .همین
االن مشــخص نیســت که دریای خزر مشــمول
کدام یک از این تعابیر میشود .این ایراد شکلی
است وقتی شما وارد مباحث محتوایی میشوید
حتماً موضوعات قابل انتقاد بیشــتری میتواند
مطرح شود .االن نگاه منتقدان به مجلس است
که بــر اســاس اصــل  77قانون اساســی موظف
اســت معاهدات بینالمللی را بررسی و تأیید یا
رد کند.
ëëامــاگفتهمیشــودکــهایــنکنوانســیونبانظر
مقاماتعالیونیزباجلبنظرمجلسقبولشده
است...
ما در جلساتمان به چنین دیدگاهی نرسیدیم.
در مجلس هم بســیاری بر سر عدد تعیین شده
برای خط مبدأ بحث دارند.

سهم واقعی ایران از خزر

عکس :علی محمدی /ایران

کاظم جاللــی ،رئیس مرکز پژوهشهــای مجلس در
احسان بداغی مجلس ششــم عضو ناظر پارلمان در گفتوگوهای
گفت و گو
خبرنگار
خــزر بــوده اســت .او اگــر چــه بعیــد نمیدانــد کــه
جنجالها و حاشیهسازیهای برجام بر ســر مذاکرات خزر هم تکرار شود ،اما تأکید دارد که نه
گفتوگوهای منتهی به توافق هستهای خیانت مذاکره کنندگان بود و نه مذاکرات مربوط به
رژیم حقوقی دریای خزر .گفتوگو با نماینده تهران را در ادامه میخوانید.

بنابر این ادعای سهم  50درصدی کامالً ذهنی است .متأسفانه پیش از انقالب دولتمردان
تصور میکردند که با سکوت در قبال این ادعای ذهنی طرح شده به منافع ملی ایران کمک
میکنند .حتی در مقاطعی بنگاههای رسانهای را تشویق میکردند که درباره این ادعا تولید
محتوا کنند تا به قول خودشان در چانهزنی دست باال را داشته باشند .اما میبینیم که آن
سیاست عمالً نتیجه مطلوبی نداشت

دهد .ذکر این دســت مســائل که مذاکرات خزر
را با قرارداد ننگین ترکمنچای مقایسه میکنند
نه تنهــا غلط اســت کــه میتوانــد غرضورزانه
هــم باشــد .همان طــور کــه برجــام ترکمنچای
نبــود ،مذاکــرات خزر هم ترکمنچای نیســت .از
طــرف دیگر مــا مجلس را هــم در این مملکت
داریــم که اقــدام خواهد کــرد .تا مجلــس ایران
و مجالــس چهار کشــور دیگر ایــن تفاهمنامه را
تصویب نکنند که امکان عملیاتی بودن آن مهیا
نمیشود.
ëëیک مســأله همین است که میگویند مجلس
تــا االن در جریان نبــوده و این شــائبه آن را ایجاد
میکنــد که بــه یکبــاره در برابر یک تصمیــم قرار
بگیرد و با دست بســته بخواهد رأی بدهد .این را
چقدرقبولدارید؟
مجلس هیچ گاه با دســت بسته رأی نمیدهد.
امــا درباره نقــش آن از لحاظ حقوقــی و قانونی
دولــت موظف نیســت که قبــل از به ســرانجام
رسیدن کار مجلس را در جریان بگذارد و گزارش
بدهــد .دولــت میتواند بگوید مــن کار خودم را
میکنم و وقتی تمام شــد به مجلــس میرود و
آنهــا هم بروند کار خودشــان را بکنند .ولی بهتر
بود که جلساتی برای اطالع نمایندگان گذاشته
میشد.
دولت مذاکــرات خود را انجام داد اما اگر از قبل
مجلس و نماینــدگان در جریان قرار میگرفتند
خــوب بــود اما الیحــه آن بــه مجلــس میآید و
مجلــس درخصوص آن تصمیمگیری میکند.
همان طــور که گفتم تعیین حــدود و خط مبدأ
درخصــوص دریای خزر تصمیمگیری نشــده و
قرار اســت به صــورت دوجانبه با یکدیگر توافق
کننــد و بیانیــه تفصیلی هم جمهوری اســامی
در این خصوص داده اســت و باید صبر کنیم تا
دولــت درخصــوص این موضوع الیحــه خود را
تنظیمکند.

از روزهــای منتهی بــه امضای کنوانســیون مادر
رژیــم نهایــی حقوقــی دریــای خــزر در اکتائــو
یادداشت قزاقســتان و پــس از امضــای ایــن کنوانســیون
توســط رؤســای جمهــوری پنــج کشــور واقع در
پیرامــون دریای خزر ،شــایعات عجیبــی درباره
گذشــتن ایــران از حــق قانونــی خــود و فــروش
دریای خزر در فضای مجازی منتشر شده است.
در همیــن راســتا برخــی جریانهــای رســانهای
سیدسجادطباطبایی شــناخته شــده مدعی شــدند کــه هدف از ســفر
پژوهشگر
روابط بینالملل رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه کشورمان به
قزاقستان ،امضای رژیمی حقوقی است که بدتر
از ترکمانچای اســت و قرار اســت با این امضا ،ایران ســهم تاریخی ۵۰
درصدی خود از دریای خزر را نادیده بگیرد و به روســیه و دیگر کشورها
بفروشــند! فــارغ از اینکــه پــس از انتشــار متن مــورد توافق کنوانســیون
مشــخص شد ســهمبندی منابع دریای خزر فعالً انجام نشده و اساساً
ادعای نهایی شدن سهمبندیها و گذشتن ایران از حقش اشتباه بوده
اســت ،از فرصــت داغ شــدن این موضــوع در افــکار عمومی اســتفاده
کرده و بررســی مختصری بر روند رژیم حقوقی خزر ،سهم واقعیمان
از منابــع آن و توافقهایــی که پیش از این بین همســایگان دریای خزر
خواهــم داشــت .بر مبنــای یک اعتقــاد عامیانــه ،عــدهای مدعیاند از
ی که روزگاری دریای خزر محصور بین دو کشــور ایران و شــوروی
آنجای 
بوده اســت ،پس ســهم ایران نیمــی از این دریاســت .در نتیجه فارغ از
اینکه بعداً شــوروی تجزیه شــده و عدد کشورهای ســاحلی به ۵رسیده
اســت ،سهم کشــور ما ایران ،از منابع دریای خزر باید همان  ۵۰درصد
مورد ادعای آنها باشد و سهم بقیه کشورهای ساحلی ،با تقسیم سهم
 50درصدی شــوروی ســابق بین  4کشور اســتقالل یافته داده شود و به
این ترتیب  50درصد ســهمی که از شوروی سابق به ارث رسیده بین ۴
کشور روسیه ،آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان تقسیم میشود! البته
چنیــن چیزی نه مبنای حقوق بینالملــل دارد و نه مبنای منطقی؛ که
اگر داشت همین کشــور خودمان ایران که روزگاری تمام سرزمینهای
حاشــیه خلیج فارس را در اختیار داشــته و عمالً در تمام خلیج فارس
اعمال حاکمیت میکرده است ،امروز نیز که در اثر گذر زمان بخشی از
خاک گذشتهاش جدا شده و در ساحل خلیج فارس کشورهای دیگری
به وجود آمدهاند ،میتوانســت به اســتناد اینکه روزگاری فقط ایران در
خلیج فارس ســهیم بوده دیگر کشــورهای حاشیه خلیج را از حقشان
محروم کند!
 ëëسه فرضیه قابل بررسی
موضوع ســهم ایران و همسایگان تازه استقالل یافتهاش از دریای خزر
نیز از همین جنس اســت .اما در این میان ،یک استثنا وجود دارد و آن
هــم این فرض اســت که وضعیت بهرهبــرداری از منابع بحر محصور،
قبل از فروپاشــی یا تجزیه مشخص شــده باشد که فرضی قابل بررسی
اســت .به تاریخ که رجوع کنیم ،ســه پیمان حقوقی اصلی بین ایران و
شــوروی وجود دارد که اگر در آنها اشــارهای به ســهم مساوی از منابع یا
چنین چیزی وجود داشــته باشــد ،ایران میتواند به اســتناد آن مدعی
ســهم  ۵۰درصــدی از منابــع خزر شــود( .در همین جــا توضیح بدهم
کــه ســهم از منابع به معنای اینکــه  50درصد دریای خــزر خاک ایران

محسوب بشود نیست بلکه به معنای میزانی از آبهای مشترک است
که بهرهبرداری از منابع آن منحصراً در اختیار ایران خواهد بود) پیمان
حقوقی اول ،عهدنامه ترکمانچای اســت که به موجب آن کشــور ایران
حتی حق کشــتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دســت
داده بــود؛ چه برســد به تثبیت حق اســتفاده از منابع بالســویه! پیمان
حقوقی دوم «عهدنامه منعقده دوســتی بین دولتین ایران و شوروی»
در ســال  ۱۹۲۱هســت که در آن صرفاً حق کشــتیرانی بالسویه در دریای
خزر که به موجب ترکمانچای از ما ســلب شده بود ،مجدداً بازگردانده
میشود اما اشارهای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر «آب آزاد»
محســوب شــده که عمالً به ضرر ماســت ،چرا که هم اکنون در مناقشه
دریای خزر ما بر «دریاچه» بودن خزر پافشاری میکنیم که بار حقوقی
آن با «دریای آزاد» متفاوت است و سهم بیشتری از منابع کف و سطح
خزر را نصیب کشــورمان میکند .متن حقوقی سوم «قرارداد بازرگانی
و بحرپیمایی بین ایران و شــوروی» در ســال  ۱۹۴۰اســت کــه در آن هم
هیچ اشارهای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن
اســتفاده از عنوان «دریای ایران-شــوروی» در متن قرارداد است که آن
هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمیدهد!
 ëëفرمولهایی برای تقسیم خزر
در حالت عادی بر اســاس حقوق بینالملل دریاها ســهم هر کشــور از
منابع دریا چیزی بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰مایل دریایی از ســاحل شامل دریای
سرزمینی (خاک آن کشور محسوب میشود) و محدودههای انحصاری
اقتصادی و ...اســت .اما بــا توجه به ماهیت محصور آبهای خزر بقیه
آبهای محصور بین مرزهای ســرزمینی کشــورهای ســاحلی و نحوه و
میــزان بهرهبرداری بالتکلیف میماند که مناقشــه حقوقی دریای خزر
از اینجا شــروع میشــود .کشــورهای ســاحلی هر کدام با در نظر گرفتن
منافع خود برای حصول بیشــترین ســهم فرمولی برای تقســیمبندی
آبهای محصور ارائه دادهاند که  3فرمول بیشتر از بقیه اهمیت دارند.
فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی ،به نفع قزاقستان با
بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل است.
فرمول دوم تقســیم بر اساس مساحت کف دریاست که به نفع روسیه
با بیشترین مساحت محصور بین دو نقطه انتها و ابتدای ساحل است.
فرمول سوم تقسیم به مساوات با در نظر گرفتن اصل عرفی «انصاف»
در حقوق بینالملل که بهترین حالت برای ایران با سهم  ۲۰درصدی
خواهد بود اما بعید اســت به علت آنکه خط ســاحلی ایران در بین ۵
کشور کمترین است ،محقق شود.
تمام بحثها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه
فرمول باال در جریان است که البته ایران با وجود اینکه طبق دو فرمول
اول حــدود  ۸تــا  ۱۳درصــد ســهم خواهــد داشــت و بهرغــم مقاومت
شــدید کشــورهای همســایه (بویژه آذربایجان) تاکنون موفق شده تا در
محــدودهای حوالــی  ۱۸درصد با اســتقرار دکلهای حفاری و اکتشــاف
نفت اعمال حاکمیت کند .کنوانســیون امضا شــده در قزاقستان هم با
وجود اینکه تعیین حدود و مرزبندی منابع خزر را به آینده موکول کرده
نقاط مثبت و البته نقاط ابهام و خطرزای زیادی دارد که میتوان سهم
ایــران را از  11درصــد تا حدود  20درصد متغیر کنــد .اینکه در آینده چه
بشود به هوشیاری مضاعف دولت و مجلس ایران در این پیکار حقوقی
بستگی خواهد داشت.

