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  :مقدمه

اچه جهان است كه در شمال كشورمان ين دريبزرگتر 1 مازندرانچهايا دري خزر يايدر 
 يه و جمهوريران، تركمنستان، قزاقستان، روسيا:  آنين پنج كشور ساحليشده و ب واقع
  اطالق شده است كهين پهنه آبي بر اي متفاوتيخ اساميدر طول تار. جان محصور استيآذربا

مناطق و  قبيله هاي ساكن اطراف آن بوده و يا اينكه از نام طور عمده منتسب به نام قوم وهب
ه به  كين پهنه آبيا). 9-16صص  ،1375 ،يحاج سيد جواد(  اطراف آن گرفته شده استيشهرها

ات ي در حييخ نقش بسزايتار به خود گرفته، در طول ٢"ايدر"اد آن ناميار زيل وسعت بسيدل
ن يل واقع شدن ايران به دليا مردم. ن خود داشته استي مردمان ساحل نشي اقتصاد-ياسيس
ا مرتبط بوده و عالوه بر يبا در خ به اشكال مختلفياچه در سواحل كشورمان، در طول تاريدر

 .اند ز متاثر بودهيل و تحوالت آن نيه از آن، از مسااستفاد

و سطح  ازهاي خزر با توجه به نوع نياي از دريمندگرچه شكل و نحوه استفاده و بهره 
ار مهم ي و بسياصل  دو كاركرديخيا از نظر تارين دري اير بوده ولي بشر متغي و فني علمييتوانا

گر يكدي را به يرامونيپ  و حمل و نقل كه مناطقيله ارتباطيك وسياول، به عنوان . داشته است
كاركرد .  كرده استيفراهم م ان جوامع گوناگون رايمرتبط نموده و امكان تماس و مراوده م

ن شكل آن ي سازد كه بارزتريان مينما  خود را،ناني ساحل نشيي غذايازهاين نيز در تاميدوم ن
  . بوده استيالتي شيهاتي و فعاليريگيماه

راجع به   كهييها خزر بر كشورمان و تاكيدي و انكار ناپذير درياي نقش تاريخالفبرخ 
  در سياستيل آن جايگاه برجسته ائ اخير مسايها گيرد، تا ساليت آن صورت مياهم

مطرح   مورد عالقه و با اولويت نيزي به عنوان يك موضوع اجتماعيران نداشته و حتي ايخارج

                                                 
هاي كتابو ها مقاله برگيرنده پنج كشور ساحلي است، ولي در اكثردرياي خزر به مفهوم جغرافيايي كلمه در .۱

 مفهوم ژئوپليتيك آن به كار مي رود كه عالوه بر كشورهاي ساحلي خزر، مناطق آسياي عمده منتشر شده به طور

 .است د نظروردر اين مقاله مفهوم جغرافيايي م. گيردو قفقاز و حتي تركيه را در بر ميمركزي 
معني شمول حقوق درياها بر آن  اطالق لفظ دريا بر اين درياچه به هابه اذعان اكثر قريب به اتفاق حقوقدان .۲

 .نيست
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-ويژه در ساله خزر بي ساحلي ايران با ديگر كشورهايهافعاليت نمقايسه ميزا 1.نبوده است

 كه يتحوالت پس از .)1384 ،يصفر( مويد اين مطلب استيشورو ي اوليه پس از فروپاشيها
 خزر يساحل يتيك در منطقه، افزايش تعداد كشورهاي، تغييرات ژئوپلي شورويمتعاقب فروپاش

آن   حاكم بري در خصوص رژيم حقوقيساحل يو نمايان شدن اختالف نظر بين كشورها
  عامهي از مباحث مورد توجه نخبگان و حتي به يكيصورت گرفت، اين موضوع در بعد داخل

  مهم و با اولويت در دستور كاري نيز به عنوان موضوعيمردم تبديل شد و در بعد خارج

  . كشورمان قرار گرفتيگيران و مجريان سياست خارجتصميم

بخش  باشد در سهيل درياي خزر از ديدگاه ايران مئ مساي كه درصدد بررساين نوشتار 
  خزر مورد مطالعه قرار گرفته، سپسي دريايابتدا سير تحوالت تاريخ. تنظيم شده است

نظران كشورمان راجع به حقوق و تكاليف ايران  صاحبياز سو  متفاوت مطروحهيهاديدگاه
 خزر و ي تحت عنوان درياي در بحث نهايت دررد و گيي قرار مي خزر مورد بررسيدريا در

 به اين موضوع و عوامل موثر بر ي نحوه نگرش جامعه ايراني ايران به بررسيعموم افكار
 . كشورمان در مساله خزر خواهيم پرداختي افكار عموميگيرشكل

   خزري دريايسير تحوالت تاريخ

بوده است  ٢"سيتت"يانوس بزرگ  از اقي ميليون سال قبل بخش12 خزر در حدود يايدر 
كسو ي شده كه از يج فارس را شامل مي، فالت ايران و خليكنون ي مركزياي از آسيكه مناطق

انوس ي به اقيبري سيهاانوس هند و از طريق دشتيگر به اقي ديسو به اقيانوس اطلس و از
ته زمين چند به تدريج در نتيجه تحركات پوس سياقيانوس تت. است  وصل بودهيمنجمد شمال

 خزر تا اواخر يايدر.  جدا شده از آن هستنديخزر و درياچه آرال تكه ها يتكه شده كه دريا
 كامال بسته ي پس از انشقاق تبديل به يك پهنه آبياه متصل بود، ولي سيدريا وسن بهيدوره م

                                                 
 سياست خارجي كشورمان در سطح درياي خزر مرتبط بوده و در مقاطعي در نحوي باهدر گذشته موضوعي كه ب.1

است و مساله نحوه فعاليت و » نفت شمال«تري مطرح بوده قضيه ردهتصورت گسهاجتماعي ب محدود و در سطح
 .است هاي اخير مورد توجه خاص قرار گرفتهموضوعي است كه در سال و حقوق ايران در خزر حق

2.Tethys 
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 1دارد عتلومتر مربع وسي هزار ك370 امروزه حدود ين پهنه آبي ا.)659،ص 1372باوند،(است شده

امير ( روسيه و ايران محصور استي جنوبيدشت ها ، قفقاز،ي مركزيو بين آسيا
  ).139،ص 1380احمديان،

 يدريا  تحوالتي خزر، مطالعه و بررسياي كشورمان با دري تاريخيوستگيبا توجه به پ
ان و اير ن قدرتي بيميمستق كه رابطه به طوري.  باشدخ كشورماني از تاريتواند جدايخزر نم
راستا چهار  نيدر ا.  شودي آن بر تحوالت خزر مشاهده ميرير پذيا تاثي ير گذاريميزان تاث

ايران و آغاز تفوق  ران در خزر، دوران افول قدرتيدوران سيادت ا: دوره قابل ذكر است
  2.يشورو ي دوران پس از فروپاش، يه، دوران قبل از فرو پاشي شورويروس

  :در خزرران يدوران سيادت ا -الف

مرتبط بوده و   خزري، كشور ايران از قرن ششم قبل از ميالد با دريايبر اساس اسناد تاريخ
 كوتاه از تاريخ كه يمقاطع  خزر در قلمرو آن، به جزيرامونيبا توجه به واقع شدن اكثر مناطق پ

ار  از آن دچييهابر بخش يهاي مهاجر حاكميت دولت مركزقوام و قبيلهابه دليل تهاجم 
 ،در واقع در اين دوران. داشت ران قراري تحت حاكميت ايشد، سراسر اين پهنه آبيخدشه م

ها و گسترش قلمرو آنها، مغول با ظهور. شدي ايران محسوب مي براي داخلياخزر درياچه
ن يم ايبا تقس). 6-7،صص 1380باوند،( مغول قرار گرفتيت امپراطوري خزر تحت حاكميايدر

خان  ميان جانشينان چنگيزيهااز رقابت  متاثري خزر تا حد زياديايحوالت در، تيورتامپرا
با قدرت گرفتن اين سلسله، بار . صفويه ادامه داشت ن وضعيت تا آغاز حكومت سلسلهيا. بود

                                                 
 هزار كيلومتر نيز 440كر شده و برخي از منابع مساحت آن را تا ارقام متفاوتي ذ  راجع به مساحت درياي خزر.۱

تغيير سال مبنا و  به نحوي كه با. ها، نوسانات سطح درياي خزر استيكي از داليل اين اختالف. اندكرده ذكر
  .يابد، مساحت نيز تغيير مينقشه مبناي محاسبه

 با توجه به عوامل و حوادث تاريخي ،اص نگارنده بودهدر مطالعه و با ديد خ اين تقسيم بندي با هدف سهولت .٢
 .هاي ديگري نيز ارائه كردتقسيم بندي توانمي
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ر و قدرت ير كبت ولي با ظهور پ،شد اي خزر احياز دريا يت ايران بر بخش اعظميديگرحاكم
  .حاكميت بالمنازع ايران در خزر دچار چالش شد16 نه از اواسط قريگرفتن روس

  :هي دوران افول قدرت ايران و آغاز تفوق روس-ب

و   گسترش قلمرو خود به ويژه به سمت جنوبي براي وير كبير و سياست هاتبا ظهور پ 
 حاج(تصرف شهر آستراخان .  جديد در سواحل خزر نمايان شديشرق، روسيه به عنوان قدرت

  توسعه قلمروي براي، سرآغاز1556 در سال ي روسيروهاياز طرف ن )شتر خانا هيطرخان 

 ز درين ايران را ني از سرزميعي وسيهاافت و بخشياين امر ادامه . ه در جنوب بوديروس

نتيجه   كه دريت نابساماني تحقق اهداف خود با استفاده از وضعيها در راستاروس. برگرفت
. كردند  باكو، دربند و رشت را اشغالييجاد شده بود، شهرها ا1722فتنه افغان ها در سال 

رز تسن پ  را با شاه طهماسب دوم دري تثبيت اين وضعيت، قراردادي برا1723روسيه در سال 
و استرآباد به   دربند، باكو و اياالت گيالن، مازندرانيبورگ منعقد كرد كه بر اساس آن شهرها

 يكرد، موافقت عثمان  منعقدي با عثمان1724 كه در سال يروسيه در قرارداد. روسيه واگذار شد
 يموافقتنامه ديگر 1729 در سال .)9،ص 1380باوند،(ن وضعيت جلب كردي تثبيت ايرا نيز برا

 نيز يآن مناطق ديگر ن روس ها با اشرف افغان منعقد شد كه بر اساسيب» رشت«تحت عنوان 
  1.از ايران به روسيه واگذار شد

همراه بود،   قدرت روسيهي نادر شاه و افول نسبيدد ايران كه با دوران زمامداراقتدار مج 
. ه كنديتخل  خزر راي در حاشيه جنوبي از مناطق اشغاليروسيه را واداشت تا بخش اعظم

دوران است   نتيجه همين1735در سال » گنجه« و 1732در سال » رشت «ي قراردادهايامضا
ن وضعيت ادامه يا تا اواخر قرن هجدهم.  كرديم  متعهديشغالكه روسيه را به تخليه مناطق ا

-كه منجر به جنگ  شدي گرجستان در اواخر اين قرن سرآغاز تحوالتي طغيان واليداشت، ول

                                                 
 شدند،هاي ايراني واقعا نماينده دولت ايران محسوب نمياين اسناد به دليل اينكه طرف راجع به اعتبار .۱

از جمله گلستان و  در اسناد بعديها را واداشت تا روس شايد يكي از داليلي كه. ترديدهايي وجود دارد
 .تركمنچاي اين متصرفات را تثبيت كنند، همين امر باشد
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 ننگين يقراردادها  از كشورمان بر اساسي ايران و روسيه و از دست رفتن مناطق وسيعيها
  .شد اكميت ايران در خزر و به تبع آن محدوديت در حيگلستان و تركمنچا

 يغرب  نه تنها سواحل1828 در سال ي و تركمنچا1813 به موجب قرارداد گلستان در سال 
در . شد  حقوق كشورمان در خزر نيز ايجادي برايهايخزر از ايران جدا شد بلكه محدوديت

اساس  بر.  اولين بار به صراحت از حقوق دو كشور در خزر صحبت شده استياين اسناد برا
  حقوق دو كشور در زمينهيفصل پنجم قرارداد گلستان و فصل هفتم قرارداد تركمنچا

اعالم   ايران در خزر ممنوعي نظامي در خزر مورد اشاره قرار گرفته و حضور نيرويكشتيران
 .شده است

 19ه در قرن ي خزر به خاك روسياي از سواحل دروسيعيموضوع انضمام بخش  
. تقويت حضور روسيه و تضعيف نقش ايران در خزر را فراهم كرداست كه زمينه  موضوعي

به طوري كه داشتن سرزمين در ساحل درياي   بعد نيز مشهود است،يامر در دوره ها نيتاثير ا
 شوروي ، در اعمال حاكميت و ي و هم در دوران پس از فروپاشيدر دوران شورو خزر هم

 و متعاقب 1881 معاهده آخال در سال يمضاا. در خزر نقش بسزايي داشته است حقوق حاكمه
 بين ايران و روسيه در سال ي كنوانسيون تبادل سرزميني و امضايتشكيل كميسيون مرز آن

 دو كشور در شرق يت مرزهاي ايران است كه موجب تثبياز ديگر لطمه هاي سرزمين 1893
ز سواحل شرق خزر  اوسيعيجه، روسيه بر بخش يدر نت .)212،ص1369،هوشنگ مهدوي(شد خزر

 . خزر را از سه جهت شمال، شرق و غرب در برگرفتيدريا مسلط شد و

 : ي دوران قبل از فروپاشي شورو–ج 

  بود كهي و سياسي متعددي اجتماعيستم دستخوش جنبش هايروسيه در اوايل قرن ب 

نجر به اين انقالب خود م .)1380،ييكوال( شودي محسوب م1917 انقالب اكتبر ترين آنهامهم
 و يبا وقوع تحوالت سياس. در سطح منطقه و جهان شد در اين كشور و نيز  شگرفيتحوالت
 ي حكومت نوپايهاانقالب اكتبر، زمامداران اين كشور با هدف تحكيم پايه  ازي ناشياجتماع

اين .  كردندمبادرت  همسايهي گذشته با كشورهاي استعماريبه لغو قراردادها ،يسوسياليست
  همسايه خود از جملهي با كشورهايموافقتنامه هاي متعدد  اقدام به انعقاد1921سال ردولت د
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 ، اين كشور1921 فوريه 26بر اساس ماده دوم موافقتنامه مودت مورخ  .)1369،ينوازن(ايران كرد

صراحت  ولي در ماده سوم به.  اعالم كردي گذشته خود را با ايران ملغي استعماريقراردادها
سال  يشوند كه مرز بين ايران و روسيه را مطابق تعيين كميسيون سرحديعهد مطرفين مت

ايران و   بيني متعدديعالوه بر اين موافقتنامه، قراردادها.  تصديق و رعايت كنند1881
  :است از جمله آنها موارد زير. 1 وجود دارد كه با موضوع خزر مربوط هستنديشورو

  ؛1923 مورخ يموافقت نامه پست -

 ؛1926 مورخ ي مرزيموافقت نامه استفاده از رودخانه ها -

 ؛1927 مورخ ي طرفيه و بينيموافقت نامه تام -

  ؛1927 مورخ ي شيالتيقرارداد همكاري ها -

 ؛1929 مورخ يموافقت نامه پست -

 ؛1931 مورخ يقرارداد اقامت، تجارت و بحر پيماي -

 ؛1935 مورخ ي و بحر پيماييموافقت نامه بازرگان -

 ؛1940 مورخ ييماي و بحر پيقرارداد بازرگان -

 ؛1954 مورخ ي و ماليل مرزئموافقت نامه حل مسا -

 ؛1957 مورخ يموافقت نامه انتظامات مرز -

 ؛1963 مورخ يران و شوروي و فني اي اقتصادي هايموافقت نامه همكار -

                                                 
نيازمند بررسي  از طوالني شدن فقط به اسناد مهم اشاره شده و از پرداختن به مفاد آنها كه خود به منظور پرهيز .1

 .شودتفصيلي جداگانه اي است، پرهيز مي
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 ؛1964 مورخ ييموافقت نامه هوا -

 ؛1976بر فراز خزر مورخ  (FIR) يپروازپروتكل تعيين منطقه اطالعات  -

 يشورو  در دورانيا تقسيمي ي اسناد مذكور مويد اين مطلب است كه هيچ مرزبنديبررس 
قرارداد  13 و 12 و مواد 1921 موافقتنامه12و 7فصل هاي . در خزر صورت نگرفته است

 يزمينه كشتيران درناظر بر حقوق برابر دو كشور ، 1940 مارس25 مورخ ي و بحرپيماييبازرگان
يك   طرفيني برا،1940 قرارداد12 ماده 4همچنين در بند  .)1366،ييآقا(  خزر استيدر دريا

 . در نظر گرفته شده استي ماهيگيري انحصاري مايل10محدوده 

 در اين يماهيگير  ويها، اقدامات ايران در زمينه كشتيرانبر خالف وجود اين موافقتنامه 
 يكنار مالحظات سياس  درينداشتن امكانات فن. ر بسيار محدود بوده است خزيدوران در دريا

عالوه بر داشتن ناوگان  يدر مقابل، شورو. شونديترين داليل اين امر محسوب ماز مهم
 ي از منابع نفتيبردارزمينه بهره  را دريا گستردهي وسيع در خزر، فعاليت هاي و نظاميارجت

توسعه . توجه به مسئله خزر افزايش يافت ران،ي اي انقالب اسالميروزيپس از پ. دهديانجام م
 . بودي در انحصار شوروي شمس1350تا دهه   به ويژه در صيد كيلكا كهي شيالتيهافعاليت
 از منابع يبردارتوجه ويژه به موضوع بهره ،1368 خزر در سال ي دريايل شركت كشتيرانيتشك
خزر و همچنين حفر سه  - ايراني حفاريسكو  ازيبردار خزر از طريق ساخت و بهرهينفت

 .د اين موضوع استيمو 1370 و 1360 يها  سواحل ايران در دههي در نزديكيحلقه چاه نفت

نظر و   دريبرابر« توان ي را مي خزر در دوران شوروي درياي وضعيت حقوقيبه طور كل 
ايجاد حق  ي توان به معناينمگرچه اين وضعيت را .  ذكر كرد)9مقتدر،ص (»  در عملينابرابر

آن زمان   اين امر نشان از تسامح دولت ايران دري به حساب آورد، ولي شورويمكتسب برا
 يگونه تقسيم يا مرزبندهيچ  به عبارت ديگر بر خالف اينكه در اسناد مذكور.)10مقتدر،ص(دارد 

 ي و ماهيگيريانجمله كشتير ل ازئ مساي در خصوص برخي خزر وجود ندارد و حتيدر دريا
 استفاده از خزر يدو كشور برا  در عمل اقداماتي دو كشور در نظر گرفته شده، وليبرابر برا

جان تالش ي آذربايجمله جمهور  ازي ساحلي از كشورهايبرخ. همسان و برابر نبوده است
يت رضا (يرسد فقدان عنصر معنوينظر مهب. تفسير كنند» عرف«  اين موضوع رايدارند به نحو

 .در اين زمينه پذيرفت  توان تعبير عرف رايدر اين خصوص وجود دارد و نم) ايران
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  :ي شوروي دوران پس از فروپاش-د

 يجمهور  و پديدار شدن چهار كشور روسيه، قزاقستان، تركمنستان وي شورويفروپاش 
 ها و و طرح ديدگاهي ساحليش تعداد كشورهاي، موجب افزاي شورويآذربايجان به جا

  حل وي براي ساحليكشورها.  خزر شدياي حاكم بر دري راجع به رژيم حقوقينظرات متفاوت

 را در سطوح مختلف ي مذاكراتي شوروي خزر بالفاصله پس از فروپاشيل دريائفصل مسا
 ي امور خارجه، گروه كاري سران، وزرا:ن مذاكرات در چهار سطحيا. )1376ممتاز،(كردند آغاز

 ي تخصصياجالس ها (يو كارشناس)  خارجهيمعاونين وزرا (يم حقوقرژي تدوين كنوانسيون
صورت .... ) ،ي، نظامي از جمله شيالت، محيط زيست، كشتيرانيتخصص راجع به موضوعات
 .پردازيميجريان است كه به اختصار به روند مذاكرات و نتايج آنها م گرفته و همچنان در

 يشورو ي خزر در دوران پس از فروپاشيا در مذاكرات مربوط به دريياولين گام اساس 
  برگزاري اجالس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در حاشيه اجالسياقدام ايران برا

 در نتيجه اين اجالس كه با. است) 1991 فوريه 17 (1370 بهمن 29سران اكو در تهران در 

معاون نخست  آذربايجان، يحضور روساي جمهور ايران و تركمنستان، كفيل رياست جمهور
  صادر و در آن بر لزوم تشكيليااقستان و سفير روسيه در تهران تشكيل شد، بيانيهزق وزير

پنجگانه  هايهمچنين تشكيل كميته. هاي ساحلي درياي خزر تاكيد شدسازمان همكاري دولت
 :همكاري به شرح زير پيش بيني شد

 كميته رژيم حقوقي درياي خزر؛ .1

  مي و كنترل نوسانات آب درياي خزر؛كميته تحقيقاتي عل .2

 كميته حمل و نقل ؛ .3

 كميته ماهيگيري تحت عنوان كميته منابع بيولوژيك درياي خزر؛ .4

  ؛ كميته حفاظت محيط زيست درياي خزر .5
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  و همچنين سازمان خبرگزاريي و حقوقي اقتصاديها همكارييهابعداز آن كميته 

ه تشكيل سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي ايد.  خزر تشكيل شدي ساحليكشورها
  ايران و روسيه، به دليل عدم استقبال ديگرينويس سند مربوطه از سوخالف تهيه پيش خزر بر

 يفعاليت كميته ها. افتيتحقق ن آذربايجان ي صريح جمهوريهاويژه مخالفتهكشورها ب
 خزر وجود يجع به رژيم حقوق كه راي، به دليل اختالف نظرهاييبه جز كميته حقوق يتخصص
 موكول ي متوقف و ادامه فعاليت آنها به حل و فصل مسئله رژيم حقوقيپس از مدت داشت،

 . اعضا منحل شدي برخي نيز با خروج تدريجيسازمان خبرگزار .شد

  خزري ساحلي وزارت خارجه كشورهاي كه در سطح مديران كل حقوقيكميته حقوق 

 . در عمل موفق نبودي دو اجالس برگزار كرد ول1995 و 1994 يهاتشكيل شده بود، در سال
 آباد برگزار شد، در عشق1996 امور خارجه كه در نوامبر ي كه در اجالس وزرايبه نحو

كه بر  گروه نيا. خارجه ارتقا يابد اموريكه سطح اين گروه به معاونان وزرا تصميم گرفته شد
نام گرفت، » خزر ي تدوين كنوانسيون رژيم حقوقيگروه ويژه كار«اساس بيانيه اجالس وزرا

 19 الغ بر ب1384آذر  اين گروه تا. موظف به تدوين اين كنوانسيون بر اساس اتفاق آرا است
 توافقي ياست، ول  از اين كنوانسيون شدهيهاي موفق به تدوين بخش و كردهبرگزاراجالس 

از منابع زير بستر، عرض  يبردارر بهرهمنظول از جمله شيوه تقسيم بستر بهئ مسايراجع به برخ
 .تاكنون ميسر نشده است....  و يانتظام  وي نظاميها، نحوه فعاليت)ي سرزمينيدريا(يمنطقه مل

مربوط   در اموري ساحليربط كشورهاين مراجع ذي بييهاهمچنين مذاكرات و همكاري 
در   ... وي و نظاميام، انتظيزيست، آب و هواشناس، شيالت، حفاظت محيطيبه كشتيران

از  كنوانسيون حفاظت «يامضا.  نيز حاصل شده استي موارد توفيقاتيجريان است كه در برخ
 از  در تهران2003 در نوامبر ي پنج كشور ساحلياز سو»  خزري دريايمحيط زيست درياي

 ي ها پنج جانبه، توافقي به موازات مذاكرات و همكاريها.)1385ممتاز،(جمله اين موارد است
خزر به  يم بستر درياي آذربايجان راجع به تقسيز بين روسيه، قزاقستان و جمهورين دوجانبه

  : خزر به شرح زير صورت گرفته استي از منابع معدنيبردارمنظور بهره
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 يايدر يم بستر بخش شمالي تقسي قزاقستان برايه و جمهوريون روسيموافقت نامه فدراس".1
و  1998 هي ژوئ16 در "ر بستري حاكمه در استفاده از منابع زخزر به منظور اعمال حقوق

   ؛2002 مه 13مه آن در ي و نقشه ضمييپروتكل اجرا

بستر  م مناطق مجاوريجان در خصوص تقسي آذربايه و جمهوريون روسيموافقتنامه فدراس".2
  ؛2002 سپتامبر 23 در " خزريايدر

ن يخزر ب يايم بستر دريزاقستان درباره تقس قيجان و جمهوري آذربايموافقت نامه جمهور".3
 27در   آنيي و پروتكل اجرا2001 نوامبر29 در " قزاقستانيجان وجمهوري آذربايجمهور

 ؛2003ه يفور

نقطه   قزاقستان دربارهيجان و جمهوري آذربايه، جمهوريون روسيموافقت نامه فدراس".4
 .2003 مه 14در"  خزريايم مناطق مجاور بستر درياتصال خطوط تقس

ويژه نفت به( ي از منابع زنده و معدني بهره برداريهمچنين اقدامات يك جانبه كشورها برا 
اختالف ها و   موجب بروزين امر در مواردي خزر در جريان است كه ايدر دريا) و گاز
  . در خزر شده استييهاتنش

 يها رائه ديدگاه آنها موجب اي در كنار اقدامات عملي ساحليمواضع متفاوت كشورها 
  وي ساحلي خزر و حقوق و تكاليف كشورهاي حاكم بر دريايمختلف راجع به نظام حقوق

-ري و غي خزر در محافل رسمي درياي در خصوص رژيم حقوقيها و ابهاماتهمچنين سؤال
 ل و تحوالتئن دليل مسايبه ا.  مطرح شده استيا و فرامنطقهيا، منطقهيدر سطوح مل يرسم

  عامه مردم تبديل شدهي از مباحث مورد توجه نخبگان و حتير در كشورمان به يك خزيدريا
 . شوديم است كه به اختصار به آنها اشاره

   متفاوت راجع به حقوق و تكاليف ايران در درياي خزريهاديدگاه

-اساسي تبيين رژيم حقوقي درياي خزر و حقوق و تكاليف جمهوري اسالمي ايران، از 

كشورهاي  ت مربوط به درياي خزر است كه نه تنها در داخل ايران بلكه درترين موضوعا
موارد  هاي متفاوت و در برخيساحلي و حتي كشورهاي خارجي نيز راجع به آن ديدگاه
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اين  بديهي است تبيين رژيم حقوقي خزر و همچنين حقوق ايران در. متضادي وجود دارد
ارائه   صحيح از روند تحوالت درياي خزر، درزمينه، مي تواند عالوه بر كمك در جهت درك

هاي مختلف ديدگاه .پيشنهاد و راهكار براي تامين منافع ملي ايران نيز نقش بسزايي داشته باشد
درياي خزر و حقوق  مطرح شده از سوي محققان و نويسندگان ايراني راجع به رژيم حقوقي

  :كشورمان در اين دريا در سه دسته كلي قابل ذكر است

  ديدگاه هاي حداكثري.1

بين ايران   منعقده1940 و 1921هاي مورخ امهتن با تفسير موافقي از محققان ايرانيبرخ 
است و سهم  كه حقوق ايران در درياي خزر برابر با ديگر كشورهاي ساحلي  معتقدنديوشورو

ن ايران با اتحاد بي  بر قراردادهاي منعقدهياين ديدگاه تاكيد خاص.  درصد است50ايران برابر با
قرارداد بازرگاني و   و1921 فوريه 26 مورخ "مودت"ويژه موافقتنامه جماهيرشوروي و به

موافقتنامه مبين رژيم   دارد و معتقد است اين دو1940 مارس 25ي مورخ يبحرپيمايي دريا
  . حاكم بر خزر مي باشديحقوق

رفع   عالوه بر1921امه گونه است كه براساس موافقتناستدالل اين گروه به اين 
شده   ايران در خزر وضعيچاي براهايي كه در نتيجه قراردادهاي گلستان و تركمنمحدوديت

حق  خزر، در فصل سوم اين معاهده به صراحت بود و اعاده حقوق برابر ايران با روسيه در
به  كشور، دو 1940همچنين بر اساس قرارداد . برابر دو كشور براي كشتيراني ذكر شده است

برابر   مايلي براي ماهيگيري در بقيه پهنه دريا از حقوق10جز در يك محدوده انحصاري 
در اين  گرچه ديگر موضوعات درياي خزر از جمله بهره برداري از نفت و گاز. برخوردارند

جمله مسئله  ل خزر ازئاسناد مورد اشاره قرار نگرفته است، ولي اين حقوق برابر به تمام مسا
 . برداري از منابع نفت و گاز قابل تسري استبهره

استقالل يافته  ، كشورهاي تازهيبا عنايت به اصل جانشيني دولت ها و همچنين بيانيه آلمات 
شوروي  تركمنستان، قزاقستان و جمهوري آذربايجان متعهد به تعهدات-حاشيه خزر

خزر بوده  ان شوروي نيمي ازلذا سهم ايران كه در زم. )67-62صص،1382ضيايي بيگدلي،(هستند
قزاقستان،   همچنان دست نخورده باقي مانده و نيم ديگر خزر بين چهار كشور روسيه،،است
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حقوقي   رژيم طرفداران اين ديدگاه، مسئله. شودتركمنستان و جمهوري آذربايجان تقسيم مي
كنند كه   ي تشبيه ميپدر يافته از اتحاد جماهير سابق شوروي را به  خزر براي كشورهاي استقالل

از . همسايگان را هم تصرف كنند خواهند حق  اش عالوه بر ميراث خود مي  فوت كرده و ورثه
درياچه از جنوب تا شمال و از شرق  نينظر اين گروه سهم جمهوري اسالمي ايران در تمام ا

منابع و حقوق قابل تصور شامل   درصد به صورت مشترك و مشاع در تمامي50تا غرب،
آن » هر ذره خاك و هر قطره آب در« باالي درياچه خزر، سطح، آب، بستر و زيربستر يفضا
 .مايل ساحل 10گيري در يالبته با احترام به حق انحصاري ماه. است

اساس آن   است كه بري مبتن1940 و 1921 هاينامهتاين ديدگاه بر دو برداشت از موافق 
ايران و (طرفين  بوده و» مشاع «ير در دوران شورو حاكم بر خزيشود كه رژيم حقوقيعنوان م
تفسير  اين دو. )1381،ييموال(در درياي خزر را داشته اند»  برابريحق تصميم گير«، )يشورو
 :است برخي از ترديدها و ايرادها به اين ديدگاه به شرح زير.  نيز دارديمنتقدان

زيرا مشاع  . قابل اثبات نيست1940و  1921هاي نامهمشاع بودن خزر با استناد به مواففقت .1
براي  نامه و همچنين عدم وجود برتري و امتياز خاصبودن مستلزم تصريح در مواففقت

 .ها مصداق نداردنامهها است كه در اين مواففقتيكي از طرف

 . درصد نيست50بر فرض اثبات مشاع، لزوماً مشاع به معني برابري وسهم  .2

 هاي نفتي شوروي در خزر با ايدهر و سكوت در مقابل فعاليتعملكرد ايران در خز .3

  .همخواني ندارد»  برابريريم گيحق تصم«ن يو همچن» مشاع«

كنند و براي  مي هايي را مطرحطرفداران اين ديدگاه نيز براي دفاع از نظرات خود پاسخ 
ازمان خاص يك س كنند، از جمله تشكيلنحوه اعمال اين حق نيز پيشنهادهايي مطرح مي

ديگر نيز   درصد50 درصد سهم داشته باشد و50براي فعاليت در خزر كه در آن ايران 
 .متعلق به چهار كشور ساحلي خزر باشد

 

 



 1386 -1387 بهار  زمستان و ،1، شمارة اول، سال ي مركزياي اوراس مطالعات دو فصلنامه                                                34

  هاي حداقليديدگاه.2

ايران و   بين،برخي از اسناد به اين نكته اشاره دارند كه درياي خزر در زمان شوروي 
در شرق  لينقن آستارا در غرب خزر به بندر حسيي بيميشوروي تقسيم شده بود و خط مستق

حداقل با «ك ياز نظر اين گروه داشتن  .1خزر، خط مرزي دو كشور در خزر را تشكيل مي داد
 براي اثبات يدگاهين ديطرفداران چن. است»  ثباتيبهتر از داشتن حداكثر ب ثبات به مراتب

  :كنند مسائل زير را مطرح مي ادعاي خود

 ل بهئوروي در روش خود نسبت به اعمال حاكميت در درياي خزر در عمل قاايران و ش -

 .)318-317صص  ،1375ايان ،پمفخم (اندتحديد حدود بوده

بندر آستارا  هاي ايران و شوروي مرز دوكشور، خط مستقيمي بينها و قرارداددر موافقتنامه -
 ).190،ص 1379تقوي اصل،( لي استنقو بندر حسي

تهران  و سفير شوروي در) آرام(افق منعقده بين وزير امورخارجه وقت ايران براساس تو -
 توافقي راجع به خط مرزي مذكور صورت گرفته )پگف(
  (Mirfendereski,2001,p.166).تاس

 ي برايشورو ران ويكه دال بر توافق ا يگونه سندچيه  نگارندهيهايبر اساس بررس
، يتوجهيل بيدلها بي  از افراد به اشتباهيه ذكر است برخالزم ب. م خزر باشد، وجود ندارديتقس

ت به يبا عنا. دهنديم ز نسبتي ن1940 و 1921هاي نامه به مواففقتي را حتين خطيوجود چن
ن ي مطرح نبوده است، ايمرزبند نيز چني نيگريچ سند دين اسناد، بلكه در هينكه نه تنها در ايا

                                                 
محل تالقي مرز زميني دو كشور در   خليج حسينقلي-موهوم و فرضي آستارا برخي از مطالب منتشره به خط. 1

موافقتنامه تواند مي مبناي چنين اشتباهي. عنوان مرز آبي ايران و اتحاد جماهير شوروي اشاره دارندبه خزر طرفين
 flight information) "منطقه اطالعات پرواز محدوده" ميان دو كشور باشد كه صرفاً براي تعيين 1964هوايي 

region) هاي دو طرف با ايجاد هيات«:  اين پروتكل اشعار مي دارد3ماده  .بوده و به معني مرز دريايي نيست
باكو در طول خط مستقيمي كه محل تالقي مرز ايران و شوروي در طرفين غرب و  FIR تهران و FIR مرز بين
 .دندكردرياي خزر رابه يكديگر متصل مي كند، توافق  شرق
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 نه تنها مدعيان اين ديدگاه هيچ .1باشديور توسط آنان مامر نشانگر عدم مطالعه اسناد مذك

 اين اند بلكه برخي از كشورهاي ساحلي كهكردهنسندي مبني بر اثبات ادعاي خود ارائه 

 سندي مبني بر اثبات ادعاي خود ارائه كنند اند كنند نيز نتوانستهموضوع را مطرح مي
  .)1381موحد،(

  ديدگاههاي ميانه. 3

تحت  هاي حداكثري و حداقلي، طيفي از نظرات گوناگون وجود دارد كهاهدر بين ديدگ 
يكسو استدالل منتج به   هاي ميانه ازديدگاه. پردازيمهاي ميانه به بررسي آنها ميعنوان ديدگاه

و از ) 197،ص1383،مير فخرايي(دانندمي درصدي ايران را فاقد مباني و مستندات حقوقي 50سهم
استنادات وجود مرز در خزر و اختصاص  اه حداقلي نيز مخالف بوده وسوي ديگر با ديدگ

-حسينقلي را فاقد وجهه قانوني تلقي مي -آستارا سهم حداقلي به ايران بر اساس خط موهوم

-بخش كه طرفداران آنها به نوعي طرح خود را واقع  نظرات موجود در اين).1379،ييكوال(كنند

 :دانند عبارتند ازگرايانه مي

 ،دبيري(هاضرورت اعمال رژيم مشاع بدون ذكر سهم و درصد هر يك از طرف -
 ) 1-20،صص1374

استفاده از  المللي برايپذيرفتن اصل تقسيم بستر و در عين حال بهره گرفتن از حقوق بين -
  شود ي كه موجب حداكثر كردن سهم ايران در خزر مييهاوهيش

 مير( از منابعيد حدود به منظور بهره برداري تحدي برايانياستفاده از روش خط م -

  )198،ص 1383،فخرايي

،صص 1380-81ناظمي،(استفاده از رويه قضايي بين المللي به منظور تحديد حدود منصفانه -
339-151(  

                                                 
 :براي نمونه مراجعه شود به. حتي نقشه مجعولي نيز ترسيم شده است در برخي از آثار .2

 .34 ، ص 1382بهمن -، دي112-111 ، شماره18بندر و دريا، سال  ،"رژيم حقوقي درياي خزر"
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تقسيم  انعقاد پيمان همكاري بين ايران، تركمنستان و جمهوري آذربايجان بدون مرزبندي و -
  هاي اقتصادي در خزر با هدف تسهيل فعاليتزردر خ

  )1383مجتهد زاده،( ايجاد رژيم تركيبي تقسيم بستر و استفاده مشترك از سطح آب -

   ايراني خزر و افكار عموميدريا

به ويژه در   در ادبيات خزريبررسي آثار مربوط به درياي خزر در ايران، نشانگر فقر نسب 
تحقيقات انجام  ، بخش اعظمالً تا قبل از فروپاشي شوروياصو. بعد حقوقي و سياسي است

محيط   نوسانات سطح آب، آبزيان و ل زمين شناسي، آب شناسي،ئ مسانهين زمي در اشده
آبي واحد و  به صورت يك پهنه در اين آثار نيز، به درياي خزر. گيردزيست را در برمي

نشده و عمدتاً بررسي  اهنگ) ا چند كشوربه مفهوم واقع شدن آن بين دو ي(بين المللي  درياچه
ا يمربوط به ديگر مناطق خزر  به گونه اي كه اطالعات .مناطق ساحلي ايران مد نظر بوده است

  .صورت ترجمه ارائه شده استهب ا در صورت اشاره، بيشتر از منابع روسي ويذكر نشده و 

اغلب آثار   براي ايران درهاي مكرر به اهميت درياي خزربرخالف تاكيد زياد و اشاره 
 رسمي ياسيس اي جديد براي محافلسياسي، واقعيت اين است كه موضوع درياي خزر مسئله

شده در زمينه  ها و ميزان آثار خلقمقايسه روند فعاليت. شودرسمي ايران محسوب ميو غير
با  . مدعا استاين هاي مراكز علمي و تحقيقاتي در اين زمينه مويدخزر، تعداد و نوع فعاليت

ها ران با فرصتيا  منطقه شد،ياسي سياي در جغرافقي عمراتيي كه موجب تغي شورويفروپاش
ل آن از ئو مسا  خزرياي در منطقه خزر مواجه شد و نوع نگرش به دريدي جديهاو چالش

در كشورمان  دي جدي خزر به عنوان موضوعياي شد و دريز دچار دگرگونيان نيراني ايسو
 .ه قرار گرفتمورد توج

خزر  ياي به حوزه دريا فرامنطقهيهاها و سازمان، دولتيتي چند مليهاورود شركت 
 يهاد آمدن چالشيل و پدئتر شدن مسادهيچي و پي و اقتصادياسي سيهاد رقابتيموجب تشد

 . حاكم بر آن شدي خزر و نظام حقوقياي در خصوص دري مهمي و حقوقي، اقتصادياسيس
  خزر و تالشياي مختلف راجع به دريهادگاهي و ارائه دي ساحليت كشورهامواضع متفاو

اقدامات و   را در خصوصيها و ابهاماتسؤال ا، ين دريشتر از اي هر چه بيبردار بهرهيبرا
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گاه يبه جا  آنها، ابتدايمنظور بررس خزر مطرح كرده است كه بهيايران در دريعملكرد ا
عمومي ايران در  ران و سپس عوامل موثر بر شكل گيري افكاري ايموضوع خزر در افكار عموم

 .مي پردازيرابطه با درياي خزر م

  چگونگي نگرش نسبت به خزر

مطرح  باره درياي خزر و همچنين مطالبمروري بر آثار سياسي و حقوقي منتشر شده در 
ژه يو ر توجهو ميزگردهاي برگزار شده در خصوص خزر، نشانگ هاشده در سمينارها، كنفرانس

خاصي،  به عبارت ديگر در مقاطع زماني. جامعه ايراني به اين موضوع در مقاطع خاص است
ما  كشور هاي گروهي و همچنين محافل علميموضوع درياي خزر مورد توجه بيشتر رسانه

به خوبي اين  هاي برگزار شده و تعداد همايش شدهبررسي ميزان آثار منتشر. قرار گرفته است
  :اشاره كرد توان به موارد زيراز جمله اين مقاطع تاريخي مي. ا روشن مي كندامر ر

كنسرسيومي  با "قرارداد قرن"اقدام جمهوري آذربايجان براي عقد قرارداد نفتي موسوم به  -
  )1381واطالعات1374رسالت ( 1374 خارجي در سال يهامتشكل از شركت

 در حوزه نفتي BP هاي شركت نفتت از فعاليتاقدام جمهوري اسالمي ايران براي ممانع -

  )1381و اطالعات1382 ايسنا( 1380البرز در مرداد ماه 

  و1381برگزاري اجالس سران كشورهاي ساحلي خزر در عشق آباد در ارديبهشت  -

  )1381و عدالت، 1382 ساالريمردم( برگزاري مانورهاي نظامي در خزر

 روسيه در سال-نابع بستر درياي خزر بين قزاقستانهاي تقسيم مانعقاد موافقتنامه -

 -و روسيه 1380جمهوري آذربايجان در سال -قزاقستان ،)1380جمهوري اسالمي(1377
 )1383ابرار ( 1381جمهوري آذربايجان در سال 

تغييراتي  در نحوه و روند پوشش اخبار و اظهار نظرهاي مطرح شده درباره خزر نيز شاهد 
 :است  به موضوع درياي خزر هستيم كه از جمله آنها موارد زيردر نوع نگرش



 1386 -1387 بهار  زمستان و ،1، شمارة اول، سال ي مركزياي اوراس مطالعات دو فصلنامه                                                38

 توجه به موضوع خزر تحت تاثير تحوالت سياسي و رويدادهاي خاص بوده و از آنها -

 .تبعيت داشته است

موضوعات مورد توجه با گذشت زمان دچار تغيير و تحول شده و نگرش حقوقي،  -
 .هاي اخير بيشتر شده استويژه در سال بهل خزرئبين المللي و امنيتي به مسا سياسي،

تر شده و پرداختن به كليات و طرح مباحث عمومي جاي ل خزر، تخصصيئنگرش به مسا -
 .را به بررسي كارشناسانه داده است خود

داده  انهيگرا خود را به نگرش واقعيج جايتدر بر آرزو و آمال بهي و مبتنينگرش احساس -
  .است

از  شي و انتقال نفت و گاز خزر بي مسئله بهره برداري شورويه فروپاشيل اويدر سال ها -
 با گذشت زمان توجه به جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي .گر موضوعات مورد توجه بوديد

  .ز مد نظر قرار گرفته استيآن ن

  عوامل موثر در شكل گيري افكار عمومي ايران نسبت به مسئله خزر

 در شكل گيري افكار عمومي ايران نسبت به مسئله خزر،  عوامل موثريقبل از بررس 
 ي، چگونگي و مختصر از افكار عمومي هر چند كليفي و ارائه تعريپرداختن به مباحث نظر

 .رسديم  به نظري آن، ضروريري و عوامل موثر بر شكل گي افكار عموميريشكل گ

با گسترش  يگردد ولي بر مها پيش است كه گرچه كاربرد آن به قرنيا واژهيافكار عموم 
 و شدهتحول  ز دچاريش نقش مردم در اداره جوامع، مفهوم آن نيك و افزاي دموكراتينهادها

 و يعلوم سياس  پيدا كرده است و مورد توجه خاص محققاني در علوم اجتماعيكاربرد فراوان
ده مردم، احساس ارا  از اين مفهوم عبارت است ازيبرداشت عموم. روابط بين الملل قرار دارد

.  موثرندياري عوامل بسيعموم  افكاريشكل گير در. باورها، اعتقادها و خواست عموم عوام،
-يل مي انسان ها را تشكيرامونيپ طي هستند كه محي و فرهنگين عوامل، اجتماعي از ايبرخ
 .دهند
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 مسئله، دي بايعني.  شوديل مي تشكيا مورديرامون مسئله، موضوع ي پيافكار عموم 
 يد دارايبا. ردي شكل بگي وجود داشته باشد كه در خصوص آن افكار عموميا مورديموضوع 

 نسبت به آن ياويژه دگاهي يك جامعه، ديها باشد كه افراد، طبقات، اقشار و گروهيتيماه
ل افكار ي در تشكيديكل ده و نظر نسبت به مسئله، عامليوجود تفاوت در عق. داشته باشند

  .)1384ري،همشه( استيعموم

حوادثي  به عكس العمل بخش عمده جامعه در برابر» افكار عمومي« با عنايت به اينكه  
حياتي  رااي آن اطالق مي شود كه براي جامعه جنبه حياتي دارد و يا دست كم بخش عمده

خزر و   بررسي افكار عمومي ايران نسبت به مسئله،)69،ص 1369علي بابايي،(كنندتلقي مي
  .دارد تر شدن ديدگاه ايراني خزر، ضرورتوامل موثر بر شكل گيري آن براي روشنشناخت ع

را  ن موضوعيل درياي خزر ائحساسيت و توجه خاص افكار عمومي ايران نسبت به مسا 
 ل كرده است و تحوالت آن متاثر ازي مهم جامعه تبدي و اجتماعياسيل سئ از مسايكيبه 

 : نها عبارتند ازترين آعوامل متعددي است كه مهم

 : نسبت به تحوالت پيراموني ايراني ذهنيت تاريخي منف-الف

 كشور ايران در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود به دليل شرايط خاص جغرافيايي و 
برخي از  اي و جهاني متاثر بوده و درجهاني خود، همواره از تحوالت منطقه اي وجايگاه منطقه

موقعيت  اي كه دوبه گونه. تاز بيگانگان قرار گرفته استمقاطع تاريخي مورد تاخت و 
را بارها  جغرافياي طبيعي و جغرافياي سياسي آن اشكال متفاوت انطباق، انبساط و انقباض

جغرافياي طبيعي  ،يخي در مقاطع مختلف تاريعني .)7،ص 1369هوشنگ مهدوي،(تجربه كرده است
 .ياسي آن شده استا كوچكتر از جغرافياي سيآن برابر، بزرگتر 

كشور   خزر اشاره شد، تاثير پذيريياي دريخير تحوالت تاريهمان گونه كه در مبحث س 
-تجزيه بخش اي بوده كه منجر به گونه  اي و جهاني در دو سده اخير بهايران از تحوالت منطقه

-نگايران در ج طرفيهاي سرزميني مذكور، نقض بيلطمه. هايي از سرزمين ايران شده است

دموكرات در آذربايجان،   فرقهبحرانهاي جهاني اول و دوم و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران، 
ايران به عنوان كشور همسايه  ل مربوط به امتياز نفت شمال، تاثير جنگ سرد بر جامعهئمسا
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 ي پيرامونيهاوريت امپرايفروپاش ي منفپيامدهايابرقدرت شرق، نگراني از نفوذ كمونيسم، 
جامعه ايران داشته و موجب   از جمله عواملي هستند كه اثرات ژرفي بر ذهنيت.....و 1انريا

و به ويژه در مناطق شمالي  نسبت به تحوالت پيراموني ايران» ذهنيت تاريخي منفي«ايجاد 
از اين نظر هرگونه تحول پيرامون ايران، منبع بالقوه تهديد  .)1374موسوي،( كشورمان شده است

شود و برداشت اوليه از مباحث مربوط به درياي خزر نزد ايران محسوب مي ع مليبراي مناف
 .شود ميي و مغاير با منافع ملي ايران تلق"منفي" عامه مردم

 : اقدام ها و تبليغ هاي مخالفان نظام جمهوري اسالمي-ب

راد و اف پس از پيروزي انقالب اسالمي و استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران، برخي از 
ها و  اقدام اند،نداشته جريان هاي سياسي كه به داليل خاصي نظر موافقي نسبت به اين نظام

اي براي نيل زمينه از هر وسيله طبيعي است در اين. اند را عليه اين نظام صورت دادهيهايتبليغ
اه ديپلماسي و ها از دستگاز اين ديدگاه انتقاد اين افراد يا جريان .به اهداف خود بهره گيرند

در اين راستا، . شودنظام در حوزه سياست خارجي نيز امري بديهي محسوب مي عملكرد
توجه به ذهنيت تاريخي منفي جامعه ايران، بهانه مناسبي براي حمله و تخريب  موضوع خزر با

 .شودتلقي مي وجهه نظام

بوده كه نظام   در خزريوق حقيران در دوران قبل از انقالب داراي كنند كه ايمثالً عنوان م 
نظام جمهوري  اين جريان ها تالش دارند.  از آنها نيستي قادر به پاسداري اسالميجمهور

از اين طريق  اسالمي را در تامين منافع ملي ايران در درياي خزر، ناتوان جلوه داده و
   .مشروعيت و كارآمدي آن را زير سؤال ببرند

 

                                                 
ل ئني مساوري عثماتها و مشكالتي از قبيل كشمير و فروپاشي امپراموجد بحران وري بريتانياتفروپاشي امپرا. 1

جمله  دنبال داشته كه تاثيرات منفي آن در اشكال مختلف ازهكشورهاي حاشيه خليج فارس را ب مربوط به
فروپاشي شوروي ايجاد  همچنين. ات و ادعاهاي ارضي و بي ثباتي در منطقه خود را نمايان ساخته استفاختال
 .است باغ و چچن را در پي داشتههاي مناقشه و بحران قرهكانون
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  :ان هاي سياسي داخلييجر -پ

 ... ان گونه كه سياست هاي دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي وهم 

افراد و  برخي. همواره منتقداني داشته است، در سياست خارجي نيز اين موضوع مصداق دارد
خارجي،  جريان هاي سياسي موجود در كشور نسبت به دستگاه ديپلماسي و عملكرد سياست

 دارد و طيف ياين نظرات كه بيشتر جنبه انتقاد .كنندمطرح ميديدگاه و نظرات متفاوتي را 
ها و اصول حاكم بر سياست خارجي، شيوه وسيعي از موضوعات شامل سياست

-گيران و مجريان سياست خارجي را در بر مي تصميميي ساختار و توانا،)1381ايران،(اجرا

، احزاب و تشكل ي اسالميراندگان مجلس شوينما ي به طور عمده از سو)1381 ،ييكوال(گيرد
با توجه  .1شودي مطرح ميا سازمانيصورت مستقل   بهياسي و نخبگان و فعاالن سياسي سيها

 مسئله خزر به يت موضوع، در مقاطعين حساسيهمچن ن قشر وي اير گذاري تاثيبه توان باال
 يتين ظرفيز از چنينده نيل شده و در آيجامعه تبد ت و مورد توجه خاصي با اولويموضوع

  .برخوردار است

  :ي و محافل دانشگاهيها و نظرات نخبگان علمدگاهي د-ت

  به موضوع خزرير توجه خاصي اخيهاز در سالي كشورمان نيمحققان و محافل علم 

ش يافزا به خزر، راجعي تخصصي مطالعاتيهاها، مراكز و برنامهجاد موسسهيا. اندداشته
 يهانامهانيپا ني و تدويقاتي متعدد تحقيها پروژهي، اجرارههاي منتشر كتب و مقالهيچشمگ

ن ياز ا. مطلب است نيد اي ارشد و دكترا، مويمتعدد مربوط با مسئله خزر در مقاطع كارشناس
 كشورمان در يعموم  افكاريري در شكل گي محافل علميمنظر اقدامات صورت گرفته از سو

 .ابديي ميگاه خاصيمسئله خزر جا

                                                 
گيرد و مبتني بر دغدغه و غالبا با هدف اصالح و سازندگي صورت مي انتقادات كه طرح اين نظرات و. 1

 تواند در تحقق اهداف و منافع ملي تاثير مثبتياز رقابت هاي سياسي و جناحي است، مي نگرش ملي و به دور

در و تصميم سازي و هم  له تصميم گيرياين امر با توجه به نقش تاثيرگذار افكار عمومي هم در مرح. داشته باشد
 .شوداجراي تصميمات سياست خارجي، امري بديهي محسوب مي
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 :اي دولت در مسئله خزرلماسي رسانه ديپ-ث

ديپلماسي   مواضع رسمي ايران در مسئله خزر و همچنين عملكرد دستگاهيگرچه بررس 
در اين  ال پرداختن به آنج ميباره خزر، موضوعي با اهميت و ضروري است، ولكشور در

ديپلماسي  ، به دليل نقشبا وجود اين.  بررسي جداگانه استمقاله وجود ندارد و نيازمند
اختصار  اي در شكل گيري افكار عمومي در مسئله خزر، پرداختن به آن هر چند بهرسانه
هاي مربوط به درياي ها و مذاكرهنحوه انتشار اخبار، تحوالت، اقدام. رسد به نظر مييضرور
همچنين مواضع جمهوري اسالمي ايران در مسئله خزر، خود از موضوعاتي است كه  خزر و

، هم در مرحله تصميم ين امر با توجه به نقش روزافزون افكار عموميا. انتقاد است ردگاهي مو
از سوي  . حائز اهميت استي تصميمات سياست خارجي و هم در اجرايو تصميم ساز يگير

توجه به طرح نظرات مختلف درباره حقوق و منافع ايران در درياي خزر كه برخي  ديگر با
 ران در آن تاكيد دارند،يبر از دست رفتن حقوق ا از دريا هستند وتصاحب تمام يا نيمي  مدعي

كند عامه مردم دچار تشتت آرا بوده و تصور صحيحي از موضوع ندارند، اين موارد ايجاب مي
 اجالس رهبران ي برگزار. خزر صورت گيرديايدركه اطالع رساني شفاف و دقيقي درباره 

رامون آن ضرورت اطالع يجاد شده پي ايو بحث ها در تهران 1386 در آبان ي ساحليكشورها
 .كنديش روشن ميش از پي مناسب را بيرسان

 يري گجهيت و نيجمع بند

با  ن تحوالتيان ايم مي مستقياانگر وجود رابطهي خزر بياير تحوالت دري سيبررس 
 كه خياز تار ييهادوره در.  خزر استيايران در دري ايمندت و بهرهي اعمال حاكميچگونگ
ا ين دريران بوده، ايا ني سرزمي خزر جزو قلمروياي دريراموني از مناطق پيعي وسيهابخش

ن امر در يا. شده استيران محسوب ميت كامل اي و تحت حاكمي داخليبه منزله پهنه آب
 يهاجه جنگيدر نت رانين اي از سرزمي دچار چالش شده و پس از جدا شدن مناطقيمقاطع

ران بر خزر با يكشور، تسلط ا ن دوي صورت گرفته بيهاتوافق ن نوزدهم وران و روس در قريا
 .ت مواجه شديمحدود
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اين  در.  در خصوص خزر منعقد شديران و شوروين اي بيستم اسناديل قرن بياز اوا 
به  ولي در برخي از موارد ،اسناد بر مواردي از حقوق و تكاليف طرفين تصريح شده است

دوران  همين امر و نيز اقدامات دو كشور در خزر در. يح وجود نداردداليل مختلف اين تصر
 يفروپاش  خزر در دوره پس ازي ساحلين كشورهاي بييساز اختالف نظرهانهي، زميشورو

حقوق  نيي تعي برايبه راه حل جامع اندموفق نشدههنوز اين كشورها  كه يبه طور. شده است
  .ا برسندي درني ات دري حاكم بر فعالصولان ي و همچني ساحليف كشورهايو تكال

بر   حاكمي راجع به رژيم حقوقي گوناگونيهاها و نظردگاهين موضوع موجب طرح ديهم 
ل حساسيت خاص جامعه ايران نسبت به يبه دل.  خزر و حقوق كشورها شده استيايدر

 هاي مورد وع از موضيكيافته و آن را به ي ياژهيگاه ويران جاين موضوع در ايخزر، ا موضوع

 ي متعدديهادگاهيران در خزر ديدر خصوص حقوق ا. ل كرده استي تبديتوجه افكار عموم
آنچه كه  .است ران در خزر شدهي ايپلماسيبه دنسبت  ينه ساز مباحثين امر زميو ا  شدهمطرح

خزر موثر بوده، ذهنيت  عمومي ايران نسبت به مسئله بيش از ديگر عوامل در شكل گيري افكار
پيراموني ايران است كه تاثير آن در  متراكم و انباشته تاريخي منفي ايرانيان نسبت به تحوالت

هاي بي طرفي و انزوا كارگيري استراتژي  سال گذشته در به200سياست خارجي كشورمان در
 تواند از ديد تصميم گيرانمستقيم اين امر نيز نميآثار مستقيم و غير. خود را نمايان كرده است

 .سياست خارجي پنهان بماند

آرا و  وجود طيف وسيعي از نظرات متفاوت و گاهي متضاد درباره خزر، موجب تشتت 
- به كار  مي شود كه اين امر در روند تصميم سازي وزرتشويش اذهان مردم ايران نسبت به خ

هاي تژي استراياجرا گيري وبه كار .تأثير نخواهد بود سياست خارجي بييهايگيري استراتژ
 "افكار عمومي"بسيار مهم  گذار ومناسب در سياست خارجي مستلزم توجه ويژه به عامل تاثير

اي مناسب عالوه بر فراهم كردن موقع و ديپلماسي رسانهرساني شفاف و به متقابال اطالع. است
ياست هاي سالزم را براي اجراي استراتژي تواند پشتوانهيتصميم سازي، م فضاي مناسب براي

  .خارجي در حوزه خزر فراهم كند
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