
 

 
 

 برداري تحوالت رژيم بهره

 از منابع مشترك نفت وگاز درياي مازندران
 محمدجواد شريعت باقري    
 فرخزاد جهانی   

 چکیده
هم  در تمیم ن   یکی از مناطق م ،پهنه آبی محصور در خشکی وترین دریاچه جهان  دریای مازندران، بزرگ

از دو و افزایش کشورهای سمالیی   1991شود. پس از فروپاشی شوروی در سال  انرژی جهان محسوب می
همای س اسمی و لقمو ی، ت ماد در منماف        ، شاهد مذاکرات طموننی، تامارد دیمد ا    کشور به پنج کشور

نظران در مورد تاریف رژیم  لقمو ی ایمن     لیی و تشتت در نظریات لقو ی صالبهای سا ا تصادی دولت
د  اسمت.  شم وط به دریای مازندران لاصل نوفصل مسائل مرب هنوز توف قی در زم نه للو  چه هست  دریا

المیمل دریاهما و از    ناپمذیر لقموب بم ن    و زیربستر دریا یکی از اصول تخطیا رچه لاکم ت بر مناب  بستر 
باشد، اما  ستر  اعمال این لق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدیمد لمدود دریمایی     ها می لقوب ذاتی دولت

ایی یک دریاچه مرزی بود  و مشمول تاریمف دریمای بسمته یما ن ممه      دارد. دریای مازندران از نظر جغراف 
از سوی دیگر از نظمر لقمو ی، ایمن دریما      شود. نمیلقوب دریاها  1982بسته به نحو مقرر در کنوانس ون 

ب نمی رژیم     هما مسمتیزپ پم ش    سازد. این ویژ ی ها متمایز می را از سایر آب است که آن هایی ویژ یدارای 
های سمالیی و توجمه بمه سمابقه      با توافق دولت یدرژیمی که با ،ی دریای مازندران استلقو ی خاصی برا

نشمان  . در ع ن لال، مطالاه منماطق مختیمف جهمان    شودتاریخی و مااهدات سابق و و ای  جدید تاریف 
 هما  ی از مناب  بستر و زیربستر نبود  و دولمت بردار بهر که عدپ تحدید لدود دریایی مانای جهت  دهد می
تداب ری چون توساه مشترک م مادین نتمت و ماز و ای ماد نهادهمای مشمترک بمه اممر          اتخاذد با نتوان می
 ی از این م ادین مبادرت ورزند.بردار بهر 

 يکلید واژگان
 توساه مشترک. ها، رژی  لقو ی دریای مازندران، مناب  نتت و از دریای مازندران، جانش نی دولت
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 مقدمه
کی از مسائل مهم   در دو دهه  ذشته، ی

موضمموت تا مم ن  ،در س اسمت خممارجی ایمران  

رژی  لقو ی دریای مازندران بمود  اسمت. در   

دو کشمور  ، دوران پ ش از فروپاشمی شموروی  

یانی ایران و اتحاد جماه ر  این دریا،سالیی 

بمه  شوروی به دنیمل عدیمد  توجمه کمتمری     

دادنممد.  مسممائل دریممای مازنممدران نشممان مممی

های و افمزایش کشمور   فروپاشی شوروی سابق

هممای  کشممور و ورود  ممدرت  5سممالیی بممه  

ی بمردار  بهمر  ای به مسائل امن تی و  فرامنطقه

از مناب  نتت و  ماز دریمای مازنمدران باعم      

پ چ د  شدن ماادنت مربوط به ایمن مقولمه   

اختالف و لتی ر ابت  همچن ن ردید  است. 

کشورهای سمالیی در موضموعات س اسمی و    

ف  ا تصادی و امن تی آنهما  ت اد و تاارد منا

بما  ذشمت نزدیمک بمه     است کمه  باع  شد  

ب ست سال، هنوز موضوت تا  ن رژی  لقو ی 

 ی مانمد  و آینمد    دریای مازندران نینحل بما 

 باشد.ای از ابهاپ با ی  آن ن ز در هاله

ریمای  در لوز  مبال  رژیم  لقمو ی د  

المیل موضوعات  مازندران، از منظر لقوب ب ن

وجه  رار   رد کمه  بایست مورد ت متاددی می

توان به مبمالیی چمون توصم ف لقمو ی      می

لمدود دریمایی،    پهنه آبی مازنمدران، تحدیمد  

المییممی  همما، مسممتول ت بمم ن جانشمم نی دولممت

لاکم مت  وفصل اختالفات،  دولت، فرایند لل

المیمل محم      بر مناب  طب امی، لقموب بم ن   

زیست و .... اشمار  نممود. رویکمرد جمام  بمه      

دریممای مازنممدران مسممتیزپ توجممه    موضمموت

در عم ن   اسمت. مسمائل   این همزمان به تماپ

ی از مناب  نتمت و ماز   بردار بهر لال، موضوت 

یکممی از مسممائل بسمم ار مهمم  و   بسممتر دریمما

کنند  در این عرصه اسمت کمه در ایمن     تا  ن

 رچممه    مرد   مقالمه ممورد تحی ممل  مرار مممی   

بدون توجمه بمه سمایر     مقولهپرداختن به این 

 المیمل ممرتب  ر مرممکن    یل لقوب بم ن امس

باشد. بنمابراین بمه سمایر مسمایل لقمو ی       می

  خواهد شد.مرتب  با این مبح  ن ز اشار  

دریمای   فرض ه این مقالمه آن اسمت کمه   

مازندران از نظمر جغراف مایی دریاچمه ممرزی     

همای   اما از نظمر لقمو ی دارای ویژ می    ،است

باشد.  خاصی بود  و مت من رویکرد خاص می

رژی  لقو ی دریای مازندران باید بمر اسما    

اریخی و در نظممر  ممرفتن تممماپ   سممابقه تمم 

هممای خمماص موجممود تاریممف  ممردد.   مؤلتممه

همچن ن این مقاله درصدد ب ان آن است کمه  

ی از مناب  بردار بهر ها در  لق لاکم ت دولت

طب ای بستر و زیربستر دریا یک لمق ذاتمی   

اما تا م ن محمدود  اعممال ایمن لمق       است،

منوط به تحدید لدود اسمت. در عم ن لمال    

لب ا مدامات مو مت و   توانند در  ا ها می دولت
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هممای توسمماه مشممترک از  اناقمماد موافقتنامممه

ی بمردار  بهمر  م ادین نتت و از مورد اختالف 

 نمایند.

موقعیت جغرافیايی و اهمیت  ـ1

 درياي مازندران
دریای مازندران در شمال سیسیه جبمال  

ز نظر تاریخی به اسامی چون البرز  رار دارد. ا

دریمای طبرسمتان، دریمای  مزوین،      آبسکون،

و دریمای خمزر    دریای  ر ان، دریمای سماری  

 «ه رکانما »ترین ناپ آن  خواند  شد  و  دیمی
بود  است. به عیت سمکونت  موپ کاسمدی در    

اروپمایی آن را  همای   لاش ه این دریا، در زبان

 نامنممد. عممالو  بممر آن بممه دل ممل مممی کاسممد ن

همای آن، دریمای    ونت  وپ خمزر در کرانمه  سک

. (9،ص1384،)آ مایی  شود خزر ن ز نام د  می

ی از ا  مانو   بخشم  ،این دریا در  ذشمته دور 

بود  و از یک سو بمه ا  مانو     Tethysبزرگ 

اطیس، از سوی دیگمر بمه ا  مانو  هنمد و از     

ی به ا  انو  من ممد  س برهای  طریق دشت

 شممممد  اسممممت  شمممممالی وصممممل مممممی  

دریای مازندران و  (.23،ص1386و،ل )دم رچی

انمد   ی س ا  در  ذشته به ه  متصل بود دریا

ی مون سمال پم ش در ا مر     که لمدود سمه م   

 انمد  شناسمی از هم  جمدا شمد      تحونت زم ن

 (.2،ص1386)پورکاظمی،

همای   رمرب بمه کمو     ازدریای مازنمدران  

بمه آسم ای مرکمزی منتهمی      از شرب  تقاز و

تمما  1205طممول دریمای مازنممدران  شممود.  ممی 

 554تمما  202ک یممومتر و عممرد آن   1280

ترین نقطه آن کمی بانتر از  ک یومتر و عریض

سوالل جنوبی ایران  رار دارد. م موت طمول  

 640 ک یممومتر اسممت کممه 6379سمموالل آن 

ک یممومتر آن بممه خمماک ایممران اتصممال دارد.   

تمرین   متمر و عم مق   180متوس  ژرفمای آب  

 ماورت  باشد کمه در م  می متر 980نقطه آن 

سمممموالل ایممممران وا مممم  شممممد  اسممممت  

   (.23،ص1384)آ ایی،

دریای مازندران از جهمات عدیمد  دارای   

اهم ت است. نخسمت آنکمه مو ا مت ممتماز     

جغراف ایی و ژئوپیت ک آن وضا تی انحصاری 

ین دریا را  یمب  ا بخش د  به نحوی کهبه آن 

داننمد. زیمرا از یمک سمو،      ژئوپیت ک جهان می

بمه روسم ه و آسم ای     م انمه کنند  خاور لوص

ت مرکممزی بممه  تقمماز و آسمم ا بممه اروپاسمم    

Baev,2005,p.68))   و از سمموی دیگممر، منمماب

 از این دریا باع  جیمب   سرشار انرژی نتت و

های بزرگ و بازیگران ر مر دولتمی    نظر  درت

تواند به  نتت و  از دریای مازندران می و شد 

انرژی برای کشمورهای   عنوان منب  جایگزین

 ,Baev, 2005) نمد  مطمرگ  مردد   کن مصمرف 

p.68) .   ا ر چه امروز  از دریمای مازنمدران در
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کنار دریای شمال و خی ج فمار  بمه عنموان    

 ,Baev, 2005) شود می منب  سوپ انرژی یاد

p.68) ،   اظهممار نظممر  طاممی در مممورد ارزش

، طرف ذخایر این دریا مشکل است. زیرا از یک

برخممی کشممورهای سممالیی جهممت جیممب    

ر اعالپ م زان ذخایر آن ای خارجی ده یهسرما

همای   طرف دیگر کمدمانی کنند و از  ارراب می

نتتی سای در ک  اهم ت جیمو  دادن منماب    

تمما در هنگمماپ  رنممدنتممت  مماز ایممن منطقممه دا

 ذاری  مدرت ممانور و چانمه     مذاکرات سرمایه

زنی ب شتر داشته باشند. با تمماپ ایمن اوضمات    

ازندران به لتی ا ر مناب  نتت و  از دریای م

انممداز  خیمم ج فممار  نباشممد، دارای اهم ممت  

(. برخممی  p.81) Hober,2003,فممراوان اسممت

شد  نتت دریای مازنمدران   مناب ، ذخایر ا بات

م ی ارد بشکه و ذخایر محتمل آن  33تا17را 

انمد.   م ی ارد بشمکه اعمالپ کمرد     233تا 70را 

تما  177همچن ن ارزش ذخایر  از ا بات شد  

فوت مکامب و ذخمایر محتممل    تریی ون  182

 داننمد  ممی  تریی ون فموت مکامب   293 از را 

(www.eia.doe.gov.com)  ترین مناب   . عظ

نتممت و  مماز دریممای مازنممدران در نزدیکممی   

سمموالل  زا سممتان و آذربای ممان  ممرار دارد.  

ذخایر فرا سمالیی ترکمنسمتان و روسم ه بما     

در عم ن لمال،    تمیخ ر فمراوان توسماه یافتمه    

ی سمماختار و امکانممات مناسممبی  روسمم ه دارا

باشمد. وجمود    ممی  جهت صادرات نتمت و  ماز  

و  ذخایر نتمت و  ماز رنمی در جنموب ایمران     

سبب شمد  کمه توسماه     تمرکز بر توساه آنها

منمماب  ه ممدروکربنی دریممای مازنممدران در    

 ,Gokay) سوالل ایران با تیخ ر صورت پذیرد

1998, p.1)    به نحوی که هنوز تول د ت ماری

 قه شروت نشد  است.این منط

ــم  ـــ2 توصــیم ماهیــت و رژي

 حقوقی درياي مازندران 
یکی از موان  توف ق کشمورهای سمالیی   

 ،در مممورد رژیمم  لقممو ی دریممای مازنممدران  

اخممتالف آنهمما در خصمموص توصمم ف لقممو ی 

اسمت کمه   یه ایمن  تدریای مازندران است. مس

بنممدی  ممرار  ایممن پهنممه آبممی، در چممه طبقممه 

 ب ل دریما، دریمای    هایی از   رد؟ توص ف می

بسته، دریای ن ممه بسمته، دریاچمه، دریاچمه     

مرزی برای آن ذکر شمد  و توصم ف د  مق و    

مورد توافق کشورها از این  ستر  آبمی را  را  

سمازد.   ای تا  ن رژی  لقو ی آن هموار میبر

از دید ا  برخی محققان توص ف آن به عنوان 

دریمما در ادب ممات لقممو ی صممرفال بممه دل ممل    

اعممال   آن و نه به متهموپ  ابی مت    سترد ی

 لمو،  )دم رچمی باشمد   ممی  لقوب دریاها بمر آن 

 (.22ص،1386
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ـ 1ـ2 توصـیم ماهیـت حقـوقی     ـ

 درياي مازندران

دانان م ممان متمماه   ه لقو ممدر  ذشممت

تتماوت   2و دریمای ن ممه بسمته    1دریای بسته

بنمدی  مرار    ا در دو طبقمه  ائل شمد  و آنهما ر  

ی جغراف ایی بندی که بر مبنا   طبقهدادند می

استوار بود  و ناظر بمه ارتبماط آن بمه دریمای     

کنوانسممم ون  122آزاد بمممود. امممما مممماد    

م ممان ایممن دو  لقمموب دریاهمما تتمماوتی1982

 ونه خی ج، دریا و پهنمه  عنوان نگذاشته و هر

محصور در م ان چند کشور بود  و از  که آبی

طریق  ذر ا  باریک به یک ا  انو  و دریای 

باشد یا به طور کیی یا جزئمی   دیگر را  داشته

متشمممکل از دریمممای سمممرزم نی و منطقمممه  

، ا تصادی انحصاری دو یا چنمد دولمت باشمد   

دانمد. بنمابراین،    داخل در این دو متهموپ ممی  

ما ار این کنوانس ون بمرای دریمای بسمته یما     

 ا  انو  یا دریمای آزاد  راه ابی به ،ن مه بسته

 یا  ذر ا  باریمک و یما   از طریق یک خروجی

متشکل بودن از منطقه انحصاری ا تصمادی و  

در . اسمت  دریای سرزم نی دو یا چند کشمور 

ممکن است یک دریا از نظر جغراف ایی  نت  ه

از نظمممر لقمممو ی در امممما  ،دریاچمممه باشمممد

نممدی فمموب  ممرار  رفتممه و دریممای    ب قممهطب

                                      
1. Enclosed Sea  
2. Semi – Enclosed sea 

ای همایی کمه بمر    بسته  یمداد شود. میال ن مه

یمای  شود شمامل در  دریای ن مه بسته ذکر می

بالت ک، دریای سرخ، دریای سم ا ، مدیترانمه،   

 باشمد  ممی  دریای جنوب چ ن و خی ج فمار  

(Vingo Rado, 1995, p.611).    از آن ما کمه

جزئی  ه و ن مه بستهرژی  لقو ی دریای بست

، تمممماپ المیمممل دریاهاسمممت از لقممموب بممم ن

 ،شود که در این مناطق ان اپ می هایی فاال ت

این لقوب صورت بایست در  الب مقررات  می

 1982نت  ه مقررات کنوانسم ون     رد و در

لقوب دریاها در مورد تقس   مناطق دریمایی  

 .شود د ن ز بر آن اعمال میو تحدید لدو

بر خمالف دریمای بسمته و ن ممه بسمته،      

دارای  واعممد لقممو ی مممنظ    3دریاچممه همما 

ارتباط تنگماتنگی   ن ستند و رژی  لقو ی آنها

لیی دارد. رویمه  همای سما   با لاکم مت دولمت  

گ نبممود  و همما در ایممن زم نممه هماهنمم دولممت

د و الشکل وجود ندارای متحد مقررات مااهد 

های خماص   در وهیه اول مبتنی بر موافقتنامه

 ,Vingo Rado, 1995) هاسمت  م مان دولمت  

p.613). 

های  که تماپ دولتیک نظریه این است  

وا   در سالل دریاچه مستحق مشمارکت در  

ای دارای سموالل م ماور و   هم  تاند و دولم  آن

توانند با توافق آن را تقس   کنند و  مقابل می

                                      
3. Lake 
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همایی چمون خم  م انمه و      یهدر این زم نه رو

رد استتاد   رار  رفتمه اسمت   ها مو سایر روش

دریاچمه   همایی از  توان به تقس   بخش که می

) م ان آلمان، سوئ س و اتمریش (   کنستانس

کمه   ار  کرددریاچه ویکتوریا و دریاچه چاد اش

همای   هی به شکل تیت ق خ  م انه با روش ا

 Vingo) دیگمممر هممممرا  بمممود  اسمممت    

rado,1995,p.615)توان  تت  . در م موت می

 اعممد  همما  حدیممد لممدود دریاچممهدر مممورد ت

المییی و عرفمی و هن ارهمای    شد  ب ن تیب ت

ن ز متنموت  ها  شته و رویه دولت ابت وجود ندا

 . (Vingo Rado,1995,p.617) باشد می

دریممای مازنممدران ارتبمماط مسممتق   بممه  

از طریمق   ندارد، امادریای دیگر یا دریای آزاد 

رود ولگا شد  و به دریای وارد  کانال مصنوعی

 بمه طمور اتومات مک   رسمد. بنمابراین    س ا  ممی 

و کنوانسم ون   المیمل دریاهما    واعد لقوب ب ن

لبته ایمن  ا باشد.  ابل اعمال بر آن نمی 1982

خممود در  آن ن سممت کممه خودبممه بممه مانممی 

رد. ایمن دریما      ها  رار می بندی دریاچه طبقه

فمردی اسمت. زیمرا     دارای مختصات منحصربه

، مسمالت  اسمت عالو  بر آنکه دارای آب شور 

آن از کممل مسممالت دریممای عمممان و خیمم ج  

تمرین   فار  ب شتر بود  و از ایمن نظمر بمزرگ   

همچنمم ن جریممان   دریاچممه جهممان اسممت.  

ناب  آن فاال بود  و سرشار از مدریانوردی در 

باشمد. بنمابراین    رنی جاندار و ر ر جاندار ممی 

اریمف  دارای وضا ت خاص بود  و مسمتیزپ ت 

توانمد از   اسمت. رژیممی کمه ممی     رژی  خماص 

المیل دریاهما و رویمه    تیت ق  واعد لقوب ب ن

المییی  های ب ن  راو  واعد لاک  بر آبها  دولت

 .(Vingo Rado, 1995, p.619) ا تبا  شود

تحوالت رژيم حقوقی درياي  ـ2ـ2

 مازندران

تا  ن رژی  لقو ی دریای مازنمدران بما   

از نظمر  اسمت .   همرا  بود فرازونش ب فراوان 

تاریخی بایمد مرالمل مختیتمی را از یکمدیگر     

را به سمه دور    توان این روند تتک ک کرد: می

 بل از اتحاد جمماه ر شموروی، دوران اتحماد    

و دوران پممس از فروپاشممی  جممماه ر شمموروی

نممود. دوران اخ مر ن مز بمه سمه دور       تقس   

 2000و 1995-99، 1999-94همممای  سمممال

 شود. تاکنون تقس   می

هیر دوران قبل از اتحاد جمـا  ـ1ـ2ـ2

 شوروي

ایران از  رن شش   ،مطابق اسناد تاریخی

 بل از م الد با دریای مازندران مرتب  بود  و 

مرکمزی   لکوممت هما کمه    به جز برخی دوران

شمد ، بمه لحماج وجمود اکیمر       دچار ضاف می

، ایمن دریما در  یممرو ایمران    مناطق پ رامونی 

وا م  دریاچمه    تحت لاکم ت ایران بود  و در

 شممد  اسممت  مممی داخیممی ایممران محسمموب  
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. این لاکم ت بما  (24ص ،1386 لو، )دم رچی

لمیه مغمول بمه ایمران تما لمدودی ت ما ف       

درت  شممت و پممس از ظهممور پتممر کب ممر و  مم

ممم الدی، دچممار  16 ممرفتن روسمم ه در  ممرن 

. از ( 25،ص1386،لممو )دم رچممی چممالش شممد

بممه تممدریج و در پممی  1729تمما  1556سممال 

ضاف داخیی لکومت ایران، شمهرهای ایمران   

 لمو،  )دم رچمی  مورد تصرف روس ه  رار  رفت

. با ظهور نادرشما  در ایمران و   (25ص ،1386

ضاف روس ه، این کشور وادار شد کمه بخمش   

اعظمی از مناطق جنوبی دریمای مازنمدران را   

همایی   تخی ه کند و در ایمن دوران موافقتناممه  

 لمو،  )دم رچمی  م ان ایران و روس ه ام ا شمد 

 (.25ص ،1386

 1723ممم الدی مااهممدات  18در  ممرن 

 ن مه   1735رشت و  1729سن پتزربورگ، 

دتال ماطوف بمه اجماز    م ان ایران و روس ه عم

تخی ه بار و  ها جهت تو ف و پهیو  ری کشتی

همای آسم ب دیمد      ممنوع ت چداول کشمتی 

. در ایمممن (Rommano, 2000, p.1)بمممود

مرزهمای زم نمی دو کشمور تحدیمد      مااهدات

ای بمه تحدیمد لمدود دریمای      ، امما اشمار   شد

 مازندران نشد  است.

 1828 یسممتان و  1813نامممه در عهد 

مم الدی   18ترکمنچای ن ز که در اواخر  رن 

، ضماف دولمت ایمران مناقمد شمد      و در پرتو 

ای بممه تحدیممد لممدود دریممایی نشممد و  اشممار 

بازر مانی بمه    برابری دو کشمور در کشمت رانی  

رسم ت شناخته شد. امما کشمت رانی نظمامی    

امت مماز انحصمماری متایممق بممه روسمم ه بممود    

ایممن .  (Mehdiyoun, 2000, p.180)اسممت

امت از انحصاری به دل ل تتوب نظامی روسم ه  

و ضاف دولت ایمران بمه روسم ه     در آن زمان

اعطمما شممد. ام ممای مااهممد  آخممال در سممال  

و تشک ل کم س ون ممرزی و ام مای    1881

روس ه در کنوانس ون تبادل سرزم نی ایران و 

همای سمرزم نی    ، از دیگمر لطممه  1893سال 

وارد  به ایران بود  که موجب تیب ت مرزهای 

 ،لمو  )دم رچمی  دو کشور در شرب این دریا شد

 (.26ص ،1386

دوران اتحـــاد جمـــاهیر   -2-2-2

 شوروي 

پس از پ مروزی انقمالب کمون سمتی در    

چنمد   ،شوروی و ای اد اتحاد جماه ر شوروی

از  مااهد  ب ن ایران و شوروی مناقد شد کمه 

و 1921 اتمااهممد م ممان مااهممدات مممذکور 

دارای اهم ت زیادی هسمتند. مطمابق    1940

ترکمنچممای  1828مااهممد   1921مااهممد  

 رانی برای تمماپ  تاعالپ شد  و لق کش میغی

 نظمامی های  ایرانی از جمیه کشتیهای  کشتی

(. 15ص ،1384 ال ما  ردیمد )آ مایی،    دوبار 

ای بمرای   جانبمه  لق یمک  1921البته مااهد  
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شوروی مبنی بر مداخیه نظمامی در ایمران در   

صورت وجود عناصمر مخمل امن مت شموروی     

بمود   ب نمی کمرد    را پ ش وابسته به دول  ال 

کممه پممس از پ ممروزی انقممالب اسممالمی مممورد 

اعتراد  رار  رفمت و از سموی ایمران میغمی     

  (1)اعالپ شد.

. لاوی مقررات مهمی بود 1940مااهد  

تموان بمه    از جمیه محورهای این مااهمد  ممی  

لق انحصاری آزادی کشت رانی دو کشمور در  

سراسر دریای خزر، لق برخمورداری از اصمل   

لامل پمرچ  یکمی   های  یبرابری رفتار با کشت

از طرف ن در هنگماپ ورود، پمذیرش، تو مف و    

خروج از بنادر هر یک از کشمورهای سمالیی   

، لق کشت رانی سالل )کابوتاژ( مذکوردریای 

بمم ن بنممادر متایممق بمم ن دو کشممور، لممق    

 د ماه گ ری انحصاری دو کشور در محدود  

مایممل در سممالل و ر ممر انحصمماری بممودن    

های  یا، ممنوع ت دولتگ ری در بق ه درماه 

 المم  در کشممت رانی در دریممای مازنممدران و... 

 اشار  کرد.

در این مااهد  لق ماه گ ری انحصاری 

مایل برای ایران فق  محدود بمه سموالل    د 

ولی برای شوروی کمل سموالل    ،جنوبی است

خود در شمال ررب و شرب دریای ممذکور در  

 دریا بمه  ماه گ ری در مابقی و نظر  رفته شد

هممای ضممم مه  صممورت مشممات بممود. در نامممه 

دریمای  »بمه کمرات از عنموان     1940نامه عهد

 ,Baev) استتاد  شد  اسمت « ایران و شوروی

2005, p.74)تمموان  تممت کممه  . بنممابراین مممی

مااهممدات فمموب مسممائیی چممون کشممت رانی،  

ر کمل  انمد و د  نظمر  مرارداد   ماه گ ری را مد 

ب نممی  وضمما ت مسمماوی بممرای طممرف ن پمم ش

در مممورد  (.18ص ،1384 )آ ممایی، انممد کممرد 

ناممه  موافقتپرواز در فراز دریای مازنمدران در  

بمم ن دو کشممور، جهممت  1964ی مممورخ یهمموا

پرواز از خم    تا  ن محدود  منطقه اطالعات

فرضی آستارا به بندر لس نقیی خان استتاد  

البته تصور  (.16ص ،1384 )آ ایی، شد  است

نماظر بمه    که این خ  را کمه  اشتبا  این است

خم  ممرز    ،باشمد  محدود  اطالعات پرواز ممی 

در وا  ، ایمن خم  و    .دریایی دو کشور بدان  

بمه هم      ی ممذکور ینامه هواهمچن ن موافقت

ناظر بمه تحدیمد لمدود و لاکم مت بمر       وجه

باشمممد. سمممایر   نممممی دریمممای مازنمممدران 

های مناقد  ب ن دو کشمور ن مز در    تنامهموافق

 ت اسممتمممورد تحدیممد لممدود دریممایی سمماک

(Mehdiyon, 2000, p.181) .   بمه طمور کیمی 

 1941و1921تموان  تمت کمه مااهمدات      می

تحدید لمدود   ،ایران و اتحاد جماه ر شوروی

ی از منماب  بسمتر دریما و    بمردار  بهر دریایی و 

و  ب نی ننممود   را به صرالت پ ش فالت  ار 

کمه موضموت مااهمد      یمورد سمایر مموارد   در
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حصماری و برابمر   رویکمرد لقموب ان   ،باشند می

طرف ن را در پ ش  رفتند. به عبارت دیگر به 

اعتقاد بس اری از محققان، ا ر چه به صرالت 

رژی  لقمو ی اشماعه )کنمدوم ن وپ( در ایمن     

اما روگ لاک  بر آنها لماکی   ،اسناد ذکر نشد 

از وجممود ایممن رژیمم  لممدا ل در موضمموعات  

 ,Granmayeh, 2005) منممدرج در آنهاسممت

pp.14-15). نظریممه  ایممنهممم ن اسمما   بممر

پردازان صرالتال رژی  لقو ی کنمدوم ن وپ را  

شوروی سابق  ر دورانبرای دریای مازندران د

-Ghafouri, 2008, p.86)  انمد  در نظر  رفتمه 

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

توان به موضوعات تصریح شد  در  را صرفال می

قمو ی  این مااهدات منصرف دانست. رژیم  ل 

مذکور تا فروپاشی اتحاد جماه ر شموروی در  

 ادامه داشت.  1991سال 

دوران پــا از فروپاشــی   -2-2-3

  شوروي

پمممس از فروپاشمممی شممموروی، ظهمممور  

کشورهای  زا سمتان، آذربای مان، جمهموری    

ترکمنسممتان و فدراسمم ون روسمم ه، آرامممش  

 هما بر دریای مازنمدران بمه طوفمان ادعا   لاک  

ر ارتبماط بما مسمائیی    و به ممرور د  کرد تبدیل

چون ماه گ ری، دریانوردی، لتاظت از دریما  

عاهمایی از سموی   و استتاد  از مناب  مادنی اد

 ,Mamedo, 2001)این کشورها مطمرگ شمد   

p.219). شود ایمن اسمت    می الی که مطرگؤس

کممه آیمما پممس از فروپاشممی شمموروی و ظهممور 

های جدیممد و و مموت پدیممد  جانشمم نی کشمور 

شد  در مااهدات سمابق   فها، رژی  تاری دولت

ر به کیی زایل شد  یا خ ر؟ پاسخ این سؤال د

 مردد.   ادامه مبال  به تتصم ل بررسمی ممی   

ست ر  2001وت ااجمال سخن آنکه در هتت  

روس ه در ایران به صرالت اعتبمار مااهمدات   

م ان ایران و شوروی را تیی مد   1940و 1921

سممایر  (Aghai Diba, 2001, pp.1-2).کممرد

 21اسمتقالل یافتمه ن مز در تماریخ     ای ه دولت

در ب ان مه آلماتما بما صمرالت      1991دسامبر 

و 1921بمودن مااهمدات    یتماپ اعتبار و الزام

ایران و شموروی را بمرای خمود ممورد      1940

. (Granmayeh, 2005, p.16) نددتیی د  رار دا

های عم قی در  ی بح پس از فروپاشی شورو

لقمو ی   لوز  مبال  نظری مرتب  بما رژیم   

نظران و مقامات  دریای مازندران م ان صالب

ها صورت  رفته است.  س اسی و اجرایی دولت

هممما در ایمممن دوران دارای   مواضممم  دولمممت 

 هممای فممراوان بممود  کممه بممه طممور نشمم بوفراز

  ردد. اجمالی به آن اشار  می

  1991 -1994مرحله اولیه  -2-2-3-1

پممس از فروپاشممی شمموروی، کشممورهای  

تی را در سطوگ سمران، وزرای  سالیی مذاکرا

امور خارجه،  رو  کماری تمدوین کنوانسم ون    
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رژیمم  لقممو ی )مامماون ن وزرای خارجممه( و   

های تخصصمی راجم  بمه     )اجال  انکارشناس

موضوعات خاص چون ش الت، مح   زیست، 

کشت رانی، نظامی و....( ان اپ دادند. به عنموان  

بهمممن  29) 1991فوریممه  17اولمم ن  مماپ در 

جال  سران اکو در تهمران تشمک ل   ( ا1370

کم ته رژیم  لقمو ی، کم تمه     5شد و ای اد 

ی و کنترل نوسانات آب، کم ته تحق قات عیم

ونقل، کم ته مناب  ب ولوژیمک و کم تمه    لمل

لتاظممت محمم   زیسممت مممورد توافممق  ممرار  

 رفت. پس از آن، ایران اید  تشک ل سمازمان  

همکاری کشورهای سالیی دریمای مازنمدران   

طممرگ نمممود. در نشسممت کارشناسممان در  را م

در تهران در خصوص ایمن اممور    1992اکتبر 

بحممم  شمممد و تصمممم    رفتمممه شمممد رو   

الامه  یه را همچنمان مط تکارشناسان این مسم 

ربم    همای ذی  کرد  و  زارش آن را به دولمت 

 (Granmayeh, 2005, p.16). یممدارائممه نما

موسممموپ بمممه سمممازمان  سمممازمان ممممذکور  

دریممایی مازنممدران های هممای کشممور همکمماری

OCSC) )4  رایمممی در  بمممر مبنمممای وا ممم 

ب نمی شمد     پم ش  ی از مناب  انرژیبردار بهر 

های ممذکور تنهما کم تمه     بود. از م ان کم ته

مناب  ب ولوژیک که با ابتکمار روسم ه تشمک ل    

شد  بمود، بالفاصمیه کمار خمود را آرماز کمرد.       

                                      
4. Organization of the Caspian States 
Cooperation. 

هما در سمال    بادی نماینمد ان دولمت   نشست

ک ل شد. در ایمن نشسمت   در رشت تش 1993

آذربای ان ماتقمد بمود کمه دریمای مازنمدران      

دریاچه مرزی است و رژیم  لقمو ی آن بایمد    

تاریف  ردید  و مناب  انمرژی آن بمر اسما     

اصل تقس   میی مناب  تقسم   شمود کمه بما     

مخالتت ایمران و روسم ه اجمال  بمه نت  مه      

اجمال    (Mamedov, 2001, p.221). نرس د

در اسمممتراخان  1993ر اکتبممم 14بامممدی در 

تشک ل شد کمه طمرگ  زا سمتان بمر مبنمای      

تقس   آب و استتاد  مشترک از منماب  ارائمه   

 شمممد  کمممه من مممر بمممه توافمممق نگردیمممد  

.(Kuandikov, 1995, pp.23)   نشسمت دیگمر 

اکتبر در مسمکو بر مزار  ردیمد.     12و  11در 

پ شممنهاد  زا سممتان ایممن بممود کممه دریممای   

مه بسمته مطمابق   مازندران به عنوان دریای ن 

لقمممموب  1982کنوانسمممم ون  122ممممماد  

دریاهاست و تحدید لدود آن بمدون ن ماز بمه    

جانبمه و   ها بمه صمورت یمک    توافق همه دولت

  مرد. آذربای مان ماتقمد     خودکار صورت می

بود این دریا دریاچه ممرزی اسمت و مشممول    

کنوانس ون نبود  و تحدید لدود آن بایمد بمر   

ت پذیرد. ایران اسا  توافق دول سالیی صور

و روس ه با اتکما بمه مااهمدات  بیمی بما ایمن       

پ شنهادات مخالتت کردند. روس ه ماتقد بود 

کممه ضممرورت دارد تقسمم   دریممای مازنممدران 
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دولمت   5وس یه یک کنوانس ون مورد توافق  هب

سالیی و با توجه به مااهدات سمابق صمورت   

المییمی متشمکل از    سازمان بم ن  بگ رد و یک

یک شورای ب ن دولتی متشکل چند کم ته و 

همما نظممارت بممر کی ممه    از نماینممد ان دولممت 

ها را داشته باشد. ا رچه در  های دولت فاال ت

ایممن کنتممرانس طممرگ ایممران بممرای سممازمان  

های دریای مازندران مطیوب  یممداد   همکاری

اما توافقی در ایمن زم نمه لاصمل نشمد      ،شد

(Mamedov, 2001, p.225). 

  1995 – 1999مرحله دوم  -2-2-3-2

ران بممازیگرانی چممون ایممانت در ایممن دو

مریکا، اتحادیه اروپا، چ ن و ژاپن وارد متحد  ا

مقوله استراتژیک دریای مازندران شدند. عیت 

این امر ن ز شرای  پمس از فروپاشمی و جیمب    

توجه آنها به مناب  نتت و  از این منطقه بود. 

مذاکرات تا  ن رژی  لقو ی دریای مازندران 

نشسمت   1995ماکان ادامه یافت. در سمال  ک

آباد تشمک ل   نمایند ان دول سالیی در عشق

شممد. عیممت بر ممزاری ایممن اجممال  موضمموت  

قمموب ممماه گ ری بممود. بممدان جهممت کممه ل  

توانسمت تما    انحصاری ماه گ ری کشورها نمی

تا  ن رژی  لقو ی دریمای مازنمدران مایمق    

بمانمد. محمدود  انحصماری مماه گ ری بممرای     

مایمل،  زا سمتان    25مایل، روسم ه   30ایران 

مایل و ترکمنسمتان و آذربای مان هریمک     25

ا اممما بمم ،مایممل در نظممر  رفتممه شممد  بممود 40

نت  ه با ی  مخالتت آذربای ان این اجال  بی

در  1995 هممم 16مانممد. اجممال  باممدی در  

آلماتی تشک ل شد.  زا ستان بمه تقسم   بمر    

مبنای کنوانسم ون لقموب دریاهما و تاریمف     

ای سممرزم نی، فممالت  ممار  و منطقممه    دریمم

انحصاری ا تصادی تیک د کرد. آذربای مان بمه   

موض   بیی خود پافشاری و تقس   با توافمق  

و بمه نسمبت   « خم  م انمه  »بر اسما  اصمل   

سولل هر کشور تمایل داشت. روس ه و ایران 

بر اید  لاکم ت مشات  رایش داشتند. با این 

ات و تتاوت که ایران ماتقد بود لاکم ت مشم 

توجمه بمه    بایمد بما  نه به شکل انتزاعمی بیکمه   

در سابقه و عمیکرد دولت ن ایمران و شموروی   

 .(Mamedov,2001,p.223) نظر  رفته شود

به تدریج روس ه مواضم    1995در سال 

 1994 ر داد. از آن ا کمه در سمال    خود را تغ

را ام ا کرد و روس ه  5آذربای ان  رارداد  رن

ت و امکان عبور خ  ن ز در آن مشارکت داش

وجمود  لوله صادرات نتت از  یمرو این کشمور  

، مناف  خود را در همراهی با آذربای ان داشت

دید. ست ر روسم ه در ترک مه اعمالپ کمرد در     

صورتی که خطوط لوله از خاک روس ه عبمور  

این کشور مواض  خود را در  بال رژیم    ،کند

 لقو ی دریای مازندران اصمالگ خواهمد کمرد   

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

مااون وزیر خارجه روس ه بما مقاممات ایمران    

مذاکر  کرد و پ شمنهاداتی را در ممورد رژیم     

لقو ی دریای مازندران مطرگ نمود که شامل 

همای   مایل دریایی به عنوان آب 10اختصاص 

 جهممت اعمممال لممق انحصمماری  سممرزم نی 

اسمممتخراج منممماب  زیرزم نمممی و همچنممم ن 

مایل دریایی به عنموان منطقمه    20ص اختصا

ی بمرای هرکشمور بمود. در    انحصاری ماه گ ر

بمممرداری از منممماب  طب امممی و  ممممورد بهمممر 

ماه گ ری فراتر از این محدود  ن ز پ شمنهاد  

هما   یک نهاد متشکل از نمایند ان تماپ دولت

جهت صدور م وز این فاال ت را مطرگ نمود. 

نمه بمه   ایران ایمن پ شمنهاد را نمه رد کمرد و     

روشنی پمذیرفت و وزیمر اممور خارجمه و مت      

کشممورمان بممر تممداوپ مممذاکر  و توجممه بممه    

های تماپ کشمورها تیک مد    ماللظات و دید ا 

 .(Granmayeh, 2005, p.18)کرد 

کم ته لقو ی میمور مذاکر  در خصوص 

رژی  لقو ی دریای مازندران کمه متشمکل از   

مدیران کل لقمو ی وزارت اممور خارجمه بمه     

بود، در نشست وزرای امور خارجه در  کشورها

، بمه مااونمان وزیمر    1996عشق آباد در سمال  

 مرو  ویمژ  کماری    » مرو    ارتقا یافمت و کمار  

نماپ  « تدوین کنوانس ون رژیم  لقمو ی خمزر   

بم ش   2005 رفت.  رو  مذکور فق  تا سال 

کممداپ  اممما همم   ،اجممال  بر ممزار کممرد 19از 

 (.30،ص1386لو، )دم رچی نبودآم ز  موفق ت

، در اعالم ممه مشممترک 1996 همم  11در 

رئ س جمهور و مت ایمران و رئم س جمهمور     

بر لزوپ تا  ن رژی  لقو ی دریای  ، زا ستان

هما و مطمابق    مازندران بر اسا  اجمات دولمت 

 ,Granmayeh). یک کنوانس ون تیک مد شمد  

2005, p.18)    سمدتامبر   16در عم ن لمال در

ن رئ س جمهور  زا سمتان و آذربای ما   1996

دیدار کردند و بر لق هر دو طرف در توسماه  

همای مربموط    مناب  مادنی و ب ولوژیک بخش

وا    صد خود  به خودشان تیک د کردند و در

را مبنی بر استخراج مناب  نتت و ماز دریمای   

 ,Granmayeh, 2005) مازندران آشکار نمودند

p.18). 

در نشست وزرای امور خارجه کشورهای 

، 1996نموامبر   12در سالیی در عشمق آبماد   

روس ه اعالپ کمرد کمه از    لاصل نشد. توف قی

مایمل سمالیی بمرای همر      45  تا  ن محدود

نتممت در  توسمماه ا تصممادی و تول ممد ودولممت 

های سالیی کمه   برخی از مناطق توس  دولت

خواهد شد، لمایت  توس  کارشناسان تاریف

مابقی مناطق ن مز   کند و پ شنهاد کرد که می

 ه صورت مشترک توساه یابددولت ب 5توس  

(Granmayeh, 2005, p.18). 
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رؤسممای جمهممور   1997فوریممه  27در 

 زا ستان و ترکمنستان ب ان ه آلماتی را ام ما  

مناطق میی خمود   تا  نلق دو دولت درو بر

)که توس   وان ن داخیی آنهما تاریمف شمد     

رئم س جمهمور    ،بود( تیک د کردند. نظربمایف 

 همای  لمت کمه دو و ت  زا سمتان اعمالپ کمرد    

دریممای مازنممدران ر ممر از ایممران     سممالیی

بایسممت هماننممد دوران اتحمماد جممماه ر   مممی

 هممای شمموروی، منمماطق دریممایی را بممه بخممش

ا تصادی سرزم نی تقس   کنند و هر دولمت  

دارای لقوب خود در داخل محدود  مرزهمای  

 ,Granmayeh, 2005) دریممایی خممود باشممد

pp.19-27) . 

دب ممر کممل  ایممران طممی یادداشممتی بممه  

پ سازمان میل به این موضوت اعتمراد و اعمال  

المیل اسمت   نمود این ب ان ه خالف لقوب ب ن

و از دیممد ا  ایممران خطمموط تقسمم   دریمما و  

اعمالپ شمد  در زممان     مرزهای میمی و اداری 

 باشمد  وروی سابق، مورد پذیرش ایران نمیش

Granmayeh, 2005, pp.19-27) )  در پایمان .

وله نتتی آذربای ان از اول ن محم 1997سال 

طریق خ  لوله متایق به روسم ه بمه دریمای    

س ا  انتقال یافت و این موضوت خش  ایران و 

ترکمنستان را بر انگ خت. ایران صرالتال ا داپ 

آذربای ان در تول د ت ماری نتمت را محکموپ    

 کرد و ترکمنستان ن ز اعالپ کمرد نزپ اسمت  

د   ر مد نظر  رار که مناف  تماپ دول سالیی

((Granmayeh, 2005, pp.19-27 . در سممال

ای  رئمم س جمهممور روسمم ه در ب ان ممه  1998

اعالپ کرد که مناب  دریای مازنمدران بایمد بمر    

هما   اسا  رژی  لقو ی مورد  بول تماپ طرف

وزارت امممور  ،توسمماه یابممد. در همممان سممال 

خارجه این کشور که بما  زا سمتان در ممورد    

ور بمه توافمق   تقس   بخش شمالی دریای مذک

اعالپ نمود که روس ه اصراری بمه   ،رس د  بود

پ شنهاد اول ه خود مبنی بر تا م ن محمدود    

ماییی ندارد و مایل به تقس   بسمتر دریما    45

 هممای فو ممانی اسممت   بممدون توجممه بممه آب  

(Granmayeh, 2005, p.27).   1998در سمال 

جانبمه  وروس ه و آذربای ان در مورد تقس   د

ادی مناقد کردند.  بمل از آن  بستر دریا  رارد

چن ن توافقی ب ن  زا ستان و  1997در سال 

روس ه ن ز لاصل شد  بمود. در همم ن سمال    

آذربای مممان و ترکمنسمممتان ن مممز در ب ان مممه 

ا مطمابق خم    مشترکی بر لزوپ تقسم   دریم  

 ل تیک مد کردنمد  یم الم م انه و طبق لقوب ب ن

(Granmayeh, 2005, p.27). 

امور خارجه ایران وزیر  1998 هم 29در 

اعالپ کردکه ایران ا رچه ماتقد بمه مال کمت   

اما آماد  بررسمی تقسم      ،مشات این دریاست

آن تحت شرای  خاص است. ترکمنستان ن مز  

مایل سالیی  45اید  برخورداری هر دولت از 
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و استتاد  مشترک از مابقی آن را مطرگ کمرد  

.(Granmayeh, 2005, p.28) 

اونان وزیر خارجه ما 1998 ژوئ ه 19در 

ایران و روس ه در تهران ب ان ه مشترکی ام ا 

کردند که لاوی مسائیی نظ مر ماتبمر بمودن    

، ر ر نظمامی شمدن   1940و  1921مااهدات 

دریای مازندران، اجتناب از کشم دن خطموط   

از ایمممن دریممما بمممه دل مممل آلمممود ی  لولمممه 

تقس   بستر »تر از همه  مح طی و مه  زیست

نممه و مسمماوی بمم ن  دریمما بممه صممورت عادن 

 ن تیک د شد  بود. همچن« کشورهای سالیی

بمممود کمممه ممممذاکرات چندجانبمممه بمممرای    

های  ابمل  بمول      ری در مورد روش تصم  

 ,Granmayeh)  تحدیممد لممدود ادامممه یابممد

2005, p.28). 

نقطممه عطتممی در وضمما ت  1998سممال 

ی  ی دریای مازنمدران و سمه آرماز جمدای    لقو

است. زیمرا روسم ه    های ایران و روس ه دید ا 

تشویق بمه اناقماد مااهمدات     ها را سایر دولت

کرد. تقس می  می دوجانبه و تقس   بستر دریا

ای طول خم  سمالیی همر کشمور     که بر مبن

  رد که با پ اد  شدن این فرممول   صورت می

درصد به ایمران تایمق    13الی  12برای ایران 

  رد. ایران ن ز از هم ن سال متمایمل بمه    می

البته بر مبنای سمه  برابمر     دریا شد  تقس  

درصمد بمه    20ه موجب تایق تماپ کشورها ک

 .(Granmayeh, 2005, p.29) شمود  ایران ممی 

اعمالپ   1380وزیر امور خارجه ایران در سمال  

کرد که مالک ت مشترک در  المب مااهمدات   

 تنها  زینه  ابل  بمول اسمت   1921و  1940

(Granmayeh, 2005, p.29). 

ــال   -2-2-3-3 ــوم س ــه س  2000مرحل

 تاکنون 

انتخابمممات ریاسمممت  ، 2000در سمممال 

جمهوری روس ه بر زار و وندیم رپموت ن بمه   

عنوان رئ س جمهور انتخماب شمد. از هممان    

زمان دریای مازندران به شمکل جمدی ممورد    

توجه دولت روس ه  رار  رفت و شورای عالی 

منطقه »امن ت میی روس ه دریای مازندران را 

اعمممالپ «   میمممی روسممم ه سمممنتی منممماف 

محورهمای  . ( (Granmayeh, 2005, p.29کرد

اساسی در رویکمرد روسم ه عبمارت بودنمد از:     

ای برای لمل   اتخاذ تداب ر  اپ به  اپ و مرلیه

تماپ مسائل دریای مازندران، ضرورت توسماه  

م ادین مورد منا شه نتمت و ماز بمه صمورت     

ها و پرداخت خسارت بمه   منصتانه م ان دولت

های مت رر در این رابطه، تقس   بسمتر   دولت

ها از آب، ای ماد   دریا و استتاد  مشترک دولت

ساختار والمد جهمت تاریمف رژیم  لقمو ی      

 ,Granmayeh) دریممممای مازنممممدران و... 

2005,p.29) . 
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اف در  ، پمموت ن و عیممی2001در ژانویممه 

قاد ب ان ه مشترکی به توافق خود در زم نه انا

زنمدران بمر مبنمای    مانامه بستر دریای موافقت

دنمد و در  شد  را اعمالپ کر  خ  منصف اصالگ

نامممه مممذکور بممه  موافقت 2002سممدتامبر  23

ام ای طرف ن رس د. در دیدار رئ س جمهور 

ه مشترک ب ان  2001ایران از روس ه در سال 

طرف ن لاکی از عدپ شناسایی مرزهای میمی  

شد  در دریای مازندران و مخالتمت بما    تاریف

ه انمرژی از ایمن دریما بمود. در     عبور خم  لولم  

آذربای ان با  زا ستان ن مز در   2001دسامبر 

تقس   بستر دریا به توافق رسم د و پ شمنهاد   

توساه مشترک م ادین نتتی ممورد اخمتالف   

بممما روسممم ه و  زا سمممتان را ارائمممه کمممرد    

(Granmayeh, 2005, p.30). 

در مسکو، ایران اعمالپ   2002در نشست 

رصمد بمه عنموان سمه      د 20کرد که کمتر از 

ایمن   .باشمد  نممی   انونی این کشور مورد  بول

 اجمممال  ن مممز من مممر بمممه نت  مممه نشمممد  

(Granmayeh, 2005, p.30) .   در عم ن لمال

وزیر نتت ایران در هم ن سال اعمالپ داشمت   

ل رژیم  لقمو ی دریمای    که ایران منتظمر لم  

ر بخشمی  شود و عمی ات نتتی د مازندران نمی

 کنمد  آرماز ممی   دانمد  که متایق بمه خمود ممی   

(Granmayeh, 2005, p.30). 

نشست سران  2002آوریل  24و  23در 

در عشق آباد بر زار شد که هریک از طمرف ن  

بممه موضمم  خممود پافشمماری کردنممد و دارای   

. در پایمان  مواضای به شدت مخالف ه  بودند

پ رو این  .ای ام ا نشد این نشست ه   ب ان ه

که آماد  کنترانس ترکمنستان ن ز اعالپ کرد 

ای تقس   بستر دریا با  زا ستان مطابق مرزه

 14باشد. در  اداری در زمان اتحاد شوروی می

جانبه م ان روسم ه،   موافقتنامه سه 2003ه م

 زا ستان و آذربای ان مناقد شد که لاکی از 

تقس   بستر دریا طبق خ  م انه اصالگ شد  

 ,Granmayeh, 2005)و اشتراک در آب است 

p.32). 

شمسمی(   1382)آبمان   2003ر نوامبر د

کنوانسمم ون چممارچوب لتاظممت از محمم     

همای   دولمت  توسم  زیست دریمای مازنمدران   

. ایممن ام مما شممدسممالیی دریممای مازنممدران  

بممه تصممویب   1384کنوانسمم ون در خممرداد  

م یممس شممورای اسممالمی و تیی ممد شممورای   

. www.tarh.majlis.ir)) نگهبان رس د  اسمت 

ن تاهممدات کیممی ایممن کنوانسمم و 4ممماد   در

نمد از:  ا های متااهد اعالپ شد  که عبارت طرف

کی ه ا دامات مناسب بمرای جیمو  ری،    ان اپ

کمماهش و کنتممرل آلممود ی دریممای خممزر بممه  

مناسب  تداب رصورت فردی یا مشترک، اتخاذ 

بممرای لتاظممت، نگهممداری و ال ممای محمم    
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زیسممت دریممای خممزر بممه صممورت فممردی یمما  

یمای خمزر بمه    مشترک، اسمتتاد  از منماب  در  

شکیی که موجب آسم ب بمه محم   زیسمت     

دریممای خممزر نشممود، همکمماری بمما یکممدیگر و 

المییمی بمه منظمور     صالگ ب ن های ذی سازمان

 ن ل به اهداف کنوانس ون. 

( اجممال  2007)اکتبممر  1386در مهممر 

سران کشورهای سالیی دریمای مازنمدران در   

تهران بر زار شد که لاصل آن اعالم ه تهران 

 بنممممد تنظمممم   شممممد 25در  بممممود کممممه

(www.president.ir .) این سمند بمر    5در بند

دولت سمالیی بمر    5لقوب لاکمه انحصاری 

آن ضمرورت   6دریای مذکور تیک د و در بنمد  

تا  ن رژی  لقو ی این دریا بما توافمق کی مه    

ون که بما اتتماب   ها در  الب یک کنوانس  طرف

  شد  است. در  ردد، اشار آراء آن تصویب می

ای به رژی  لقمو ی مشمات،    ن اعالم ه اشار ای

ران و شموروی، محکوم مت   مااهدات سابق ایم 

ی از منماب   بمردار  بهمر  جانبمه در   ا دامات یک

 بستر و زیربستر دریا به عمل ن امد  است. 

و بانتر از  مذاکرات در سطح کارشناسان

، امما  کنون اداممه داشمته  به باد تا 2000سال 

زم نه تحدید لمدود   ای در تاکنون موافقتنامه

دریای مازنمدران تاریمف نشمد  اسمت. شماید      

یکی از مقماط  مهم     2009بتوان  تت سال 

تاریخی در لوز  مبالم  مربموط بمه تا م ن     

زیرا سران  .رژی  لقو ی دریای مازندران است

کشممورهای سممالیی ایممن دریمما در سممدتامبر  

در نشسممت آکتممائو کشممور  زا سممتان   2009

یمران دعموتی بمه عممل     امما از ا  ،دیدار کردند

ایران ن ز به ایمن موضموت اعتمراد و     ن امد و

های پ ش ن در مورد رژی   را مغایر با توافق آن

لقممو ی ایممن دریمما دانسممت. از منظممر برخممی 

تحی یگممران بمم   آن وجممود دارد کممه بیمموک  

کشورهای سوس ال تی سابق جهمت ت ما ف   

مو ا ت ایران با رهبری روس ه تشک ل شمود  

یران توس  شمورای امن مت را   ی  او لتی تحر

 ,Francois)دانند  تی  ر در این موضوت نمی بی

2009, p.6)ان ماپ شمد   مذاکرات  . در خالل ،

ی سممالیی دارای مواضمم  مختیتممی همما دولممت

  ری کیمی آنهما در جریمان     د که جهتان بود 

مممذاکرات و اظهممارات مقامممات رسمممی آنهمما  

 باشد. می ب انگر این مواض 

 هاي ساحلی  مواضع دولت -2-3

مطالاممه رونممد مممذاکرات رژیمم  لقممو ی 

لقممو ی  دریممای مازنممدران لمماکی از مواضمم 

های سمالیی در   متتاوت و  ا  متنا ض دولت

خصوص توص ف لقمو ی دریمای مازنمدران و    

آن در مورد مقررات لاک  بمر  اختالف مواض  

ن مواضم   اتمو  باشد. به طور خالصه می آن می

 الصه کرد:لقو ی کشورها را به شرگ زیر خ
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 جمهوري آذربايجان

ت دریمای مازنمدران   آذربای ان مدعی اس

« 6المییی یا دریاچمه ممرزی   دریاچه ب ن»یک 

همای م ماور    بایسمت بسمتر و آب   ممی  است و

در  تقسم   شمد  و  هما   سالل هریک از دولت

کنترل کامل هریک از آنهما  مرار   مرد. ایمن     

تقس   باید بر اصل تقس   میمی طبمق خم     

  مرد. اسما  ایمن تقسم   در     م انه صمورت  

رابطه با کشورهای نوظهور همان خ  تقس   

 1970وزارت نتممت شمموروی سممابق در سممال 

اسممت کممه بممه منظممور عمی ممات اکتشمماف و   

ها طرالی شد   استخراج نتت م ان جمهوری

. در صورت ان اپ (Ghafouri,2008,p.87) بود

هزار ک یومتر،  70این نحو  تقس   آذربای ان 

 80هزار ک یومتر، ترکمنستان  105 زا ستان 

همزار ک یمومتر را مالمک     60ک یومتر، روس ه 

 55خواهند و سه  بما ی مانمد  بمرای ایمران     

 ,Ghafouri, 2008). بود هزار ک یومتر خواهد

p.87)  از دید ا  آذربای ان، مااهدات شوروی

ن ناظر به استخراج و ایران به فرد ماتبر بود

ه آذربای مان در  باشمند. البتم   نتت و  ماز نممی  

 8دولت مطهرو اصل  7مقاطای به  اعد  ربو 

در ارتباط با مااهدات ایران و شوروی استتاد  

کرد  و مدعی شمد  کمه بما توجمه بمه تغ  مر       

                                      
6. International or Boundary Lake.  

7. Rebus Sic Stanti Bus.  
8. Clean State.  

اوضات و الوال ناشمی از فروپاشمی شموروی و    

یافته در اتخاذ خم    های استقالل آزادی دولت

ن مااهمدات ممورد  بمول آن    مشی خمود، ایم  

اشند و نظماپ لقمو ی ممذکور در    ب کشور نمی

آنها مشروع ت ندارند. همچنم ن ایمن کشمور    

بمه بامد از منماب      1956مدعی است از سمال  

نتممت فممالت  ممار  اسممتتاد  کممرد  کممه مممورد 

اعتراد دیگران  رار نگرفته اسمت. از دیمد ا    

برخی لقو دانان استدنل آذربای ان نادرست 

دات اونل  اعد  ربو  در مورد مااه . زیرااست

مرزی و مااهدات ناظر بر لاکم ت سرزم نی 

 ان ممال آذربای ممان در اعالم ممه  .کمماربرد نممدارد

آلماتا اعتبار مااهدات سابق ایران و شوروی را 

 الیممال الگمموی پ شممنهادی آن  .پذیرفتممه اسممت

تقس   دریای مازندران موجب  کشور در مورد

 یمای منمدی کشمورهای سمالیی یمک در     بهر 

شمود. رابامال    تتاوت ممی مهای  مشترک از سه 

دل ل عدپ توجه به مناب  نتت فمالت  مار  در   

مطمرگ   1940و  1921زمان اناقاد مااهدات 

ی از ایمن منماب  در آن   بردار بهر نبودن بح  

المییمی   است و در ه    رارداد ب نزمان بود  

ای در جهان در  بل از سال  دوجانبه یا منطقه

ر بممه ایممن موضمموت اشممار  نشممد  و د  ،1945

ت نت  ه اطالب رژی  لقو ی لاک  بر مااهدا

 هاسمت  ناظر بمه تمماپ جنبمه    1940و  1921

ن همچنم   .(24، ص 1373)هرم دا  باوند، 
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ی شموروی  استناد به مرزهای داخیی و اجرایم 

شمورهای  الم  از جمیمه ایمران     سابق برای ک

 ,Aghai Diba, 2001)باشمند   نممی  آور المزاپ 

pp.1-2). 

 ايران

و  1921که مااهمدات   ایران ماتقد است

م ان شوروی و ایمران بمه  موت خمود      1940

بمما ی اسممت. ایممن مااهممدات و ضمممائ  آنهمما  

مدیریت مشترک در آب و بستر دریا فراتمر از  

را بمه شمکل کنمدوم ن وپ    ماییی  10محدود  

ب نی کرد  و باید از سموی تمماپ    )مشات( پ ش

. از شمود ها به صورت اشتراکی اسمتتاد    دولت

هممای سممالیی دیگممر  ان از دولممترو ایممر ایممن

های اکتشماف و اسمتخراج    خواسته که فاال ت

نتت و از را تا تا  ن رژی  لقو ی به تاویمق  

تقسمم    (Ghafouri, 2008, p.89). اندازنممد

میممی دریممای مازنممدران ) زینممه پ شممنهادی  

 11آذربای ان( موجب کاهش سه  ایمران تما   

های اخ ر موض  ایران  شود. در سال می درصد

سمه  مسماوی    5ه سمت تقس   کل دریا به ب

درصد برای هریمک از دول سمالیی    20یانی 

ایران همچن ن با تقسم     (2).تغ  ر یافته است

هممای  جانبممه دریمما توسمم  برخممی از دولممتدو

باشممد.  بممل از پ ممروزی  مممی سممالیی مخممالف

 ،انقممالب اسممالمی در  مموان ن داخیممی ایممران 

جه رد توووضا ت دریای مازندران به ندرت م

 انون راجم    1334. در سال  رار  رفته است

بمرداری از منماب  طب امی     به اکتشاف و بهمر  

فالت  مار  ایمران بمه تصمویب رسم د کمه در       

ماد   ای به تبصر  1340 اصالل ه آن در سال

در ممورد  »دارد:  آن افزود  شد که مقرر می 2

خممزر بنمای عمممل طبمق اصممول لقمموب    بحمر 

ته بمود  و  ل مربموط بمه دریمای بسم    المیم  ب ن

از دیمد ا  برخمی لقو مدانان ایمن     «. باشد می

تبصر  درصدد آن است کمه وضم  لماک  بمر     

مناب  فالت  ار  دریمای مازنمدران را از سمایر    

منمماطق فممالت  ممار  کشممور متمممایز سممازد و  

دروا   این تبصر  بمه مانمی تاریمف دریمای     

المییمی   زندران مطابق  واعد و مقررات بم ن ما

ال جهمت تممایز دریمای    نبود  و ذکمر آن صمرف  

عمممان  مممذکور از خیمم ج فممار  و دریممای   

 باشد. می

در  ممانون منمماطق دریممایی جمهمموری   

ای بمه دریمای     ونه اشمار   اسالمی ایران، ه  

 4/3/1379مازندران نشمد  اسمت. در تماریخ    

 انون اجاز  به شرکت میی نتت »ماد  والد  

های اکتشاف، توساه  ایران جهت اجرای طرگ

های نتت و  از دریمای   ی از م دانربردا بهر و 

 11/3/1379تصویب شد که در تماریخ  « خزر

  دبممممه تیی ممممد شممممورای نگهبممممان رسمممم

(www.tarh.majlis.ir) .   در ایممن  ممانون بممه

  شد  که به شرکت میی نتت ایران اجاز  داد
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برداری از م ادین نتمت   منظور اکتشاف و بهر 

 و  از دریای مازندران  راردادهمای نزپ را بما  

بمه   ،داخیی و خارجی مناقد کرد های  شرکت

های  مرارداد   نحوی که بازپرداخت کی ه هزینه

ا هم  از محل عواید لاصیه از اجرای ایمن طمرگ  

ای به محدود   تیم ن شود. در این  انون اشار 

وا   م موزی   فاال ت شرکت نتت نشد  و در

برای شرکت میی نتت ایمران جهمت فاال مت    

 مماز در بسممتر  اکتشمماف و اسممتخراج نتممت و

دریای مازندران در چارچوب  راردادهای ب م   

 متقابل با شرکای داخیی و خمارجی محسموب  

 شود.   می

 باید در مورد دو مسمتیه از دید ا  ایران، 

نزپ اسمت    ائل به تتک ک شد. نخست آنکمه 

بممرداری از منمماب  نتممت و  مماز دریممای   بهممر 

مازندران  بل از تا  ن رژی  لقمو ی دریمای   

ان در چمارچوب توافمق و تتماه  تمماپ     مازندر

جانبمه   کشورهای سالیی باشد و ا دامات یک

ز نظممر ایممران  کشممورها در ایممن خصمموص ا  

، رژی  ضرورت دارداعتبار است و دوپ آنکه  بی

لقو ی دریای مازندران با تتاه  و بما درنظمر   

 رفتن مااهدات سابق م ان شوروی و ایران و 

یرد. در توجه به مناب  نتت و  ماز صمورت پمذ   

شته از ایمد  لاکم مت   این راستا، ایران در  ذ

 ,Mehdeyion, 2000) کمرد  مشمات دفمات ممی   

p.186)   اممما در لممال لاضممر بمما توجممه بممه .

تقسم     ماللظات ا تصادی و س اسی از اید 

 ,Ghafouri)کند  عادننه و مساوی لمایت می

2008, p89)    20که من ر به اختصاص سمه 

ای سممالیی درصممد بممرای هریممک از کشمموره

البته این دید ا  ایران مورد مخالتت  .شود می

آذربای ان  مرار  رفتمه    ه ویژ سایر کشورها ب

 است. 

دید ا  ایران، از منظر تحی یگران مبتنی 

چراکمه متهموپ    ،بر رژی  لقو ی دریاچه است

بر اسما    استتاد  مشترک از مناب  یا تقس  

هما سماز اری دارد    توافق، ب شمتر بما دریاچمه   

(Francois, 2009, p.2). 

 ترکمنستان

موض  ترکمنستان متغ ر و مبه  اسمت.  

  ایمران و روسم ه   این کشور در ابتدا از دید ا

کرد. در ع ن لال ایمن کشمور در    می لمایت

 انونی تصویب کرد که طبق آن  1993اکتبر 

مایممل را بممه عنمموان دریممای سممرزم نی و   12

 شممدمنطقممه انحصمماری ا تصممادی تاریممف  

.(Mehdeyion, 2000, p.183)  در سمممال

نسممتان بممه همممرا  ایممران ایممد    ترکم 1996

ماییی جهت اسمتتاد  از   45ی منطقه شناسای

مناب  ر ر جاندار و استتاد  مشمترک از بق مه   

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

 زا ستان از نظریه در کنار  1997اما در سال 

لمایت تقس   بستر دریا بر مبنای خ  م انه 
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الپ نممممود و موافقمممت اصمممولی خمممود را اعممم

((Mehdeyion, 2000, p.183 همچنمم ن از .

شد  در زممان اتحماد جمماه ر     خطوط ترس  

 ,Ghafouri, 2008) کمرد  شموروی پشمت بانی  

p.88) . بمه   1998 ژوئ مه  8در  ،در ع ن لمال

همرا  ایران از اید  مشات بودن دریا لمایت و 

یی رژیمم  اعممالپ کممرد تمما تا مم ن تکی ممف نهمما

و  1940زنمدران مااهمدات   لقو ی دریمای ما 

انجممرا هسممتند و دریمما بایممد بممه   نزپ 1921

صورت مشمترک اسمتتاد  شمود و در صمورت     

 20سمه  مسماوی    5بایسمت بمه    ممی  تقس  

دریا  آبدرصدی تقس   شد  و ضرورت دارد 

 و بستر آن رژی  والدی داشته باشد. 

 روسیه

  بمود و  عق مد  روس ه در ابتدا با ایران ه 

ایمران و شموروی را    1940و  1921مااهدات 

دانست و به دل ل عمدپ ارتبماط    می انجرا نزپ

 دریاهاطب ای دریا با دریای آزاد  واعد لقوب 

جهت تقس   آن به دریای سرزم نی، فالت  را

انحصاری ا تصادی  ابل اعممال    ار  و منطقه

را مشممات   دانسممت و رژیمم  لقممو ی آن  نمممی

امما از  . (Ghafouri, 2008, p.89) دانسمت  ممی 

موضمم  ایممن کشممور بممه نتمم     1998سممال 

بممه همممرا   و زا سممتان و آذربای ممان تغ  ممر 

 زا ستان بخش شمالی دریا را جهت تسمه ل  

در توساه مناب  نتت و  ماز تقسم   کمرد. در    

ع ن لال ماتقد به اسمتتاد  مشمترک از آب   

روس ه و آذربای ان  2001 ژوئ هدریاست. در 

 تقس   و در ممه  ری از بستر دریا راگبخش دی

 64آذربای ممان،  زا سممتان و روسمم ه   2003

بستر دریا را طبق خم  م انمه تقسم       درصد

ها سه  روس ه  کردند. در پرتو این موافقتنامه

و  زا سمتان   درصد 18آذربای ان  ،درصد 19

از بسممممتر دریمممما تا مممم ن    درصممممد 27

از عیمل تغ  مر    (Ghafouri, 2008, p.89).شد

  روسم ه منماف  ا تصمادی و تمالش در     موض

همای   جهت خارج نمانمدن از ر ابمت کمدمانی   

 ذار در مناب  نتت و  از دریمای   رربی سرمایه

 ,Mehdeyion, 2000)باشممد  مممی مازنممدران

p.189). 

 قزاقستان

مازندران را دریای ن مه   زا ستان دریای

دانممد و ماتقممد اسممت کممه  واعممد   بسممته مممی

یاهمما در زم نممه لقمموب در 1982کنوانسمم ون 

تا  ن دریای سرزم نی،  الت  ار  و منطقمه  

 انحصاری ا تصادی بر آن  ابمل اعممال اسمت   

.(Mehdeyion, 2000, p.193)   از دیمممد ا

جه به مسالت ایمن دریما تنهما     زا ستان با تو

پ مروی از   ،شمود  ای من ر به نت  ه می  زینه

رویکرد ایمن کشمور اسمت.  زا سمتان ممدعی      

بایممد لممق اسممتتاد   اسممت کممه ایممن کشممور 

انحصاری از مناب  بستر دریا در بخش مربوط 
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به خود را داشته باشد و در ع ن لال ممابقی  

آب به صورت مشترک با روس ه استتاد  شود 

دن را ن مز  -و لق دسترسمی بمه کانمال ولگما    

که  تته شد،  زا ستان با  داشته باشد. آنچنان

 بستر دریا راهایی از  روس ه و آذربای ان بخش

 ,Ghafouri, 2008) اند ب ن خود تقس   کرد 

p.87).  

هـا و رژيـم    جانشینی دولت -4

 حقوقی درياي مازندران
یکی از مبالم  مهم  در لموز  مسمائل     

مربمموط بممه تا مم ن رژیمم  لقممو ی دریممای    

هاسممت.  یه جانشمم نی دولممتتمازنممدران مسمم

تامداد کشمورهای سمالیی     فروپاشی شوروی،

ج کشور افمزایش  این دریا را از دو کشور به پن

هما در رابطمه بما     داد  است. جانشم نی دولمت  

رژیم  لقمو ی دریممای مازنمدران از دو جنبممه    

یه تلائز اهم ت اسمت. از یمک سمو ایمن مسم     

مطرگ است که آیما مااهمدات سمابق ایمران و     

های جانشم ن شموروی    شوروی به کی ه دولت

و از سوی دیگر آیما مرزهمای    یابد؟ تسری می

سممابق بممرای  شممد  توسمم  شمموروی  تا مم ن

های تاباه خود کماکان ماتبر بمود    جمهوری

 باشند؟ انجرا می و برای ایران ن ز نزپ

 اصل کیمی در در پاسخ به سؤال اول یک 

المیل از سوی لقو دانان پذیرفتمه   لقوب ب ن

همای جانشم ن دول    شد  که طبق آن دولمت 

« فا د تاهد»و « کشورهای مطهر»استامار ر 

یگر اصل بر ایمن اسمت   باشند. به عبارت د می

ر سمابق  که تاهدات  راردادی دولت استامار 

شود. البته ایمن   به دولت جانش ن منتقل نمی

اصل دارای اسمتینائاتی چمون  واعمد عرفمی،     

مااهدات در لک   انون و مااهمدات ممرتب    

ام ممت ارضممی و امممور سممرزم نی ن ممز  بممه تم

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

 راج  بهوین  1978س ون سال کنوان34ماد  

های جدیدی کمه در   ها، دولت جانش نی دولت

و ت زیمه دولمت دیگمر بمه وجمود       ا ر انتصال

خمود   وراث مااهمدات دولمت ما بمل   اند  آمد 

به سمخن   (.68،ص1388زاد ،  )موسی داند می

ای جدید تشمک ل شمد    ه دیگر اصل در دولت

از استامارزدایی عدپ جانش نی در مااهمدات  

 مممورد کممه ایممن اصممل در درلممالی ،شممدبا مممی

های ای ادشد  از ت زیه و انتصال اعمال  دولت

  ردد.   نمی

در مممورد کشممورهای سممالیی دریممای   

همای   مازندران از یک سو ایران مااهدات سال

م ان خود و شوروی را بمرای   1940و  1921

هممای جانشمم ن شمموروی ماتبممر  تممماپ دولممت

ان و روسم ه،  زا سمتان، ترکمنسمت    (3)داند می

اعالم مه   1991دسامبر  21آذربای ان ن ز در 

آلماتا )در لال لاضر آلماتی( را ام ا کردنمد  

المییی ناشی از  تاهدات ب ن اجرای»که در آن 
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همای اتحماد جمماه ر     مااهمدات و موافقتناممه  

را ت مم ن نمودنمد کمه البتمه ایمن      « شوروی

ت م ن منوط به طی تشریتات لقوب داخیی 

جهممت برخممی از  بممه هممم ن   اسممت. شممد 

دند اعالم مه را صمرفال   لقو دانان روسی درصد

انجرا بشمارند که در  الب س ست   زمانی نزپ

 انونگذاری کشورهای جانش ن رسم ت یافته 

ن، آنهما ایمن اعالم مه را    باشد. به دیگمر سمخ  

 (Palishvili, 2003, p.4). داننمد  مشروط ممی 

هما   اما نکته  ابل توجمه آن اسمت کمه دولمت    

بمه  موان ن داخیمی، از    نند بمه اسمتناد   توا نمی

المییممی شممانه خممالی کننممد.    تاهممدات بمم ن 

های جانش ن شوروی میزپ بمه تاهمدات    دولت

مقرر در مااهدات مذکور بمانخص مااهمدات   

باشمند.   ممی  ناظر به مسائل مرزی و سرزم نی

توانند از لقموب مقمرر    صورت نمی در ر ر این

ات اهددر آن استتاد  نمایند. اصل تمام ت ما

سمازد کمه    ما را به ایمن نت  مه رهنممون ممی    

نمد بمرای ا بمات    نتوا کشورهای جان ش ن نمی

لقوب خود در زم نه دریانوردی یا ماه گ ری 

 امما در  بمال   به این مااهدات اسمتناد کننمد،  

شمد  در  تکال ف مقرر در آنهما بمه شمرط ذکر   

اعالم ه آلماتا یانی لزوپ تصویب داخیی آنهما  

ز سوی دیگمر اعالم مه آلماتما    استناد نمایند. ا

هما   تنها سند نماظر بمه جانشم نی ایمن دولمت     

وزارت اممور   1992ژانویمه   13باشمد. در   نمی

خارجه روس ه اعالم ه ای صادر کرد که طبق 

آن کی ه لقوب و تکال ف ناشمی از مااهمدات   

سابق شوروی با سایر کشور را بر عهد   رفت. 

 همای  این اعالم ه ا رچمه بمرای سمایر دولمت    

اما به وضموگ التمزاپ    ،باشد نمی آور جدید الزاپ

د کنم  روس ه بمه ایمن مااهمدات را  ابمت ممی     

Palishvili, 2003, p.5)) 6. همچنممم ن در 

یادداشمت تتماهمی م مان کی مه      1992ژوئ ه 

کشورهای جانش ن اتحاد جماه ر شوروی بمه  

ام مما رسمم د. در ایممن سممند مااهممدات اتحمماد 

تقسم    شوروی سمابق بمه دو دسمته    جماه ر 

ای کمه در بردارنمد  لقموب و     دسمته  اند. شد 

مناف  تنها برخی از کشورهای تماز  اسمتقالل   

ایمن مااهمدات فقم  بمرای ایمن       .یافته اسمت 

دسته دوپ مربوط به  .انجراست  شورها نزپک

لقمموب و منمماف  کی ممه کشممورهای جدیممد    

انجمرا   بود  و برای تمماپ آنهما نزپ  انستقالل 

زی در شمار دسمته دوپ  باشد. مااهدات مر می

و مطابق یادداشت تتاه  مذکور،  اند  ذکر شد

ا رچه برای تماپ کشورهای جانشم ن الزاممی   

اما تنهما کشمورهایی کمه دارای ممرز      ،هستند

ه ع مو کشمورهای   مشترک با طرف متااهد ک

باشد، ع و این مااهدات  مشترک المناف  نمی

. (Palishvili, 2003, p.5) دخواهنمممد بمممو

و  1921با توجه به ماه ت مااهدات  بنابراین

م ممان ایممران و شمموروی سممابق، ایممن   1940
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مااهدات از آن ا که به لقوب و منماف  کی مه   

دول سالیی دریای مازنمدران ارتبماط دارنمد،    

و بمرای تمماپ   کماکان به  وت خود با ی بود  

 انجرا هستند.  پنج دولت سالیی نزپ

 1921و  1940به فرد بقماء مااهمدات   

ان و شوروی و الزامی بودن آنها برای تمماپ  ایر

سمائل مربموط بمه    دول سالیی، باز ه  کی ه م

 ردد. زیمرا  م  یوفصمل نمم   دریای مازندران لل

ایمن مااهمدات در ممورد     ،که ذکر شد آنچنان

ی از منماب   بمردار  بهر تحدید لدود دریایی و 

بستر و زیربستر دریا ساکت هستند. در دهمه  

ابق بستر دریای وزارت نتت شوروی س 1970

مازنمممدران را م مممان روسممم ه،  زا سمممتان،   

و آذربای ممان بممر مبنممای خمم    ترکمنسممتان

ی بردار بهر التاصیه تقس   کرد و امر  متساوی

از م ادین نتت و  از در محدود  این خطموط  

 هما وا مذار نممود    فرضی را به ایمن جمهموری  

(Romana, 2000, p.5).    سؤال این اسمت کمه

ایمن   9التراپ به  بات مرزهاآیا بر مبنای اصل 

مرزهای اداری داخیی برای آنهما و همچنم ن   

 آورند؟ های  ال  الزاپ دولت

ریشمه در لقموب    کمه اصمل  مانای ایمن  

اسممت کمه مممال در یممد   ایممن ،داخیمی رپ دارد 

ماند تا تکی مف آن بما توافمق     متصرف با ی می

روشن شود. در  ذشته دور، کاربرد این اصمل  

                                      
9. Uti Possidetis Juries. 

حانه بود و مطمابق  ماطوف به مخاصمات مسی

مروهمای  آن، در انتهای مخاصمات امموال و  ی 

ماند تما  مرارداد    شد  در ید فاتح ن می تصرف

ساخت. در دوران  می را روشن صیح تکی ف آن

پس از استامار زدایی، اختالفات مرزی م مان  

کشورهای نوظهور تشدید و در برخی منماطق  

تیه های خون ن شد و این مس باع  بروز جنگ

شممد کممه مرزهممای اداری و داخیممی    مطممرگ

امار ر برای های است شد  توس   درت تاریف

. الرعایه هستند یا خ مر؟  دول نوظهور ن ز نزپ

المییممی داد سممتری در   مم ه   دیمموان بمم ن 

بورک نافاسو در ممورد   اختالفات مرزی مالی و

این اصل یک اصمل کیمی   » وید  این اصل می

و  مرتب  با پدید  اصمل لتاظمت از اسمتقالل   

های جدیمد در مقابمل خطمرات و      بات دولت

های ناشی از تغ  رات مرزها پمس از   کشمکش

استقالل در هر نقطه از جهمان اسمت. همدف    

 «باشمد.  ممی  ایمن خمروج دولمت اسمتامار ر    

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

نزپ به توض ح است که در  رن نوزده  

اری حدود به مناطق اسمتام کاربرد این اصل م

اما به تدریج و بما   ،مریکای نت ن بودوا   در ا

خروج برخی از کشمورها از اسمتامار در  مار     

آفریقا، این اصل به آفریقا ن ز تسمری یافمت و   

در کنتمرانس  ماهر  سمازمان     1964در سال 
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 ولمممدت آفریقممما ایمممن اصمممل را پمممذیرفت 

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

المییمی   مطابق رویه   مایی دیموان بم ن   

 ستری، کابرد این اصل محدود  به مقوله داد

ی ها در ا ر پدید  استامارزدای جانش نی دولت

باشمد. از نظمر دیموان،     ه استقالل ممی و ن ل ب

المیل  ل مذکور در این لوز  در لقوب ب ناص

 Frontier)  اطاانممه تیب ممت شممد  اسممت   

DisputeCase, 1986, para.565) . در عمم ن

که پمس از   Badinterس ون داوری کم  ،لال

فروپاشی یو سالوی سابق توس  جاماه اروپا 

ن اصمل را محمدود بمه    کاربرد ایم  ،تشک ل شد

را در  زدایی ندانسممته و آنموضمموت اسممتامار 

هما از   خصوص تماپ شمقوب جانشم نی دولمت   

یمه و انتصمال و ...   جمیه جانش نی در ا ر ت ز

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

د از نظریمممه بمممدین ترت مممب، مسمممتتا 

س ون مذکور آن است که مرزهای داخیی  کم

خمود مختمار شموروی، بامد از     های  جمهوری

المییی کشمورهای    نفروپاشی، به عنوان مرز ب

مگمر   ،باشمند  التیس س  ابل التراپ ممی  جدید

ها به نحو دیگری توافق کننمد.   آنکه این دولت

توسم    1970در نت  ه مرزهای اعالمی سال 

محدود  اکتشاف نتت  ی دروزارت نتت شورو

های شوروی سابق و مرزهمای   و  از جمهوری

مممورد ایممن  اداری و اجرایممی آن کشممور در  

ها کماکان ماتبر بود  و  ابل التراپ  جمهوری

 تند.سه

 ممری کم سمم ون   نظممر از نت  ممه صممرف

توان اصل مذکور را بمر   مذکور، به رالتی نمی

استقالل تسری  تماپ موارد جانش نی و ن ل به

داد. اصل مذکور یکی از اصول لقوب داخیمی  

ل شمد  و  المیم  لقوب ب ن تدریج وارد بود ، به

ی بمه عنموان یمک    پس از پدید  اسمتامارزدای 

اصممل  طاممی در   ممایای تحدیممد لممدود     

  پذیرفتمه شمد  و   مستامرات بمه طمور مسمی    

وجممودی آن ن ممز اجتنمماب از و مموت   فیسممته 

 امن مت همای خمون ن و لتمل صمیح و      جنگ

باشد و ه   دل یی وجود ندارد که به سایر  می

موارد جانش نی ن ز تسمری یابمد. بنمابراین از    

دید ا  برخی لقو دانان توساه اصل ممذکور  

زدایی، فا د به موارد جانش نی ر ر از استامار

تماپ سوابق موجمود   زیرا مبنای لقو ی است،

 زدایمی  ر این اصل ناظر بمه پدیمد  اسمتامار   د

 .(Radan, 2002, pp.228-9) باشد می

ین اصل به مواردی ر ر به فرد تسری ا

زدایی، در رابطه با موضموت دریمای   از استامار

اعممال ایمن اصمل خمالی از اشمکال      مازندران 

باشد. زیمرا در ممورد بسم اری از مسمائل      نمی

مربمموط بممه ایممن دریمما همچممون دریممانوردی، 

بق ماه گ ری و ر ر  در مااهدات مناقد  سما 

ای به موضوت  یران و شوروی ه   اشار م ان ا
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های شموروی سمابق    مرزهای داخیی جمهوری

نشد  است.  ان مال بما توجمه بمه وجمود منماف        

ل یافتمه از  کشوری ر ر از کشمورهای اسمتقال  

ا تموان ایمن اصمل ر    شوروی سابق، چگونه ممی 

انجممرا  بممرای ایممن کشممور یانممی ایممران نزپ 

تقالل همای تماز  اسم    دانست؟  الیال رویه دولت

لاکی از عدپ ا بال یافته از شوروی سابق ن ز 

باشمد  وجمود اخمتالف م مان      به این اصل می

ترکمنستان و آذربای ان در مورد لاکم ت بر 

برخی م مادین نتمت و  ماز و تحدیمد لمدود      

همای   دریایی بستر دریا بر اسما  موافقتناممه  

جانبه و تاریف رژی  دو انمه بسمتر دریما و    دو

لق قمت اسمت. بنمابراین     مؤیمد ایمن  آب دریا 

وزارت  1970سمال   تموان  تمت مرزهمای    می

ن مرزهمای  تواند بمه عنموا   نتت و شوروی نمی

رهای سممالیی المییممی بممرای تممماپ کشممو بمم ن

 آور باشد.  دریای مازندران الزاپ

مالصل کمالپ آنکمه در لمال لاضمر دو     

طرف اصیی مااهدات شوروی سمابق و ایمران   

باشمند و   یمم  یانی فدراس ون روس ه و ایمران 

های سالیی ن مز مطمابق اعالم مه     سایر دولت

 1992جانشمم نی و یادداشممت تتمماه  سممال  

ایمن مااهمدات را بمه رسمم ت      اعتبار و لمزوپ 

انممد. از سمموی دیگممر، همم   یممک از   شممناخته

دات مممذکور چممارچوب لقممو ی جهممت مااهمم

و زیمر  برداری از مناب  نتت و  ماز بسمتر    بهر 

. در ایممن انممد بسممتر دریممای مازنممدران نکممرد 

عنوان یک اصمل اول مه در لقموب     شرای ، به

دارای لقموب   ، همر دولمت  المییمی عرفمی   ب ن

یممن ی از ابممردار بهممر لاکمممه و صممالل ت در 

ایمن   .باشد مناب  در م اورت سوالل خود می

همای  الم     لق ن ازی به جیب موافقت دولت

هما در   نداشته و همانند لق لاکم مت دولمت  

ت. امما اینکمه   سرزم ن اصیی، لقی ذاتی اسم 

محدو  اعمال ایمن لمق چمه م مزان اسمت و      

لدود مرز جغراف ایی آن چ سمت؟ موضموعی   

جانبمه و  ه در مااهدات دوجانبه و چنداست ک

ربم  تا م ن تکی مف     همای ذی  با توافق دولت

هما در اتحماد     ردد. پدید  جانش نی دولت می

ک به اصمول لقمو ی   جماه ر شوروی و تمس

هگشمای موضموت   توانمد را  مربوط بمه آن نممی  

ی از م ممادین نتممت و  مماز دریممای بممردار بهممر 

همای سمالیی دریمای     مازندران شمود. دولمت  

توانند با استناد به مرزهای داخیی  ر نمیمذکو

خود  بمل از فروپاشمی، محمدود  اختصاصمی     

ات خود تاریمف نماینمد و بمه نظمر     برای ا دام

رسد همانند سایر موضوعات ممورد توافمق    می

ت، دریانوردی، هوانوردی )همانند مح   زیس

برداری از مناب  نتمت و  ماز    تیه بهر و ....( مس

ت. توافقی که در ن ز مستیزپ ن ل به توافق اس

هایی از دریای مازنمدران   لال لاضر در بخش

 عمی اتی شد  است.
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هاي دوجانبـه در   موافقتنامه -5

ي از بردار بهرهدرياي مازندران و 

 منابع نفت و گاز

مــــه روســــیه و ناموافقت -5-1

 قزاقستان

نامه روس ه و  زا سمتان در ممورد   موافقت

تحدید لمدود بسمتر دریما در بخمش شممالی      

دریای مازندران جهت اعمال لقموب لاکممه   

در  1998 ژوئ ممه 6بممر منمماب  بسممتردریا در  

 10مسکو ام ا شمد و لماوی یمک مقدممه و     

در . (Hober, 2004, Appendix3) ماد  اسمت 

و کشمور در تاریمف   مقدمه آن به ماللظات د

ی دو کشمور  بردار بهر چارچوب لقو ی برای 

از مناب  مادنی بستر دریا و لزوپ لل مسمائل  

 مربوط به آن بر اسا  تتماه  اشمار  و اعمالپ   

که رژی  لقمو ی موجمود بما شمرای        ردید 

ممل روابم    جدید هماهنگ نبود  و به طور کا

کنمد و نزپ اسمت    دول سالیی را تنظ   نمی

الیی مطابق یمک کنوانسم ون و   کشورهای س

بر اسا  اجمات رژی  لقو ی دریای مازندران 

مطابق اصمول و هن ارهمای    را تاریف کنند و

المیل و بما در نظمر  مرفتن منماف       لقوب ب ن

بمرداری از منماب  طب امی،     هما در بهمر    دولت

مناطق مرزی،  مرکی، مماه گ ری و منماطق   

د  د کنند. این مااهم ی مشترک ای ابردار بهر 

 بممرداری از منمماب  ب ولوژیممک نمماظر بممه بهممر 

این مااهد  بسمتر   یکباشد. مطابق ماد   نمی

دریای خزر ب ن دو کشمور طبمق خم  م انمه     

شود و  می اصالگ شد  با توافق طرف ن تحدید

آب آن بممرای مقاصممدی چممون ممماه گ ری و  

مح   زیست به صورت کشت رانی و لتاظت 

ای مانمد. خم  ممذکور دار    مشترک بما ی ممی  

فاصممیه مسمماوی از خمم  مبممدو مممورد توافممق  

غراف مایی آن در ضمم مه   طرف ن که نقماط ج 

 نامه تاریف شد  است. این موافقت

نامممه، در محممدود  موافتت 2طبممق ممماد  

تا  ن شد  برای هریک از طرف ن، آنها دارای 

لممق انحصمماری اکتشمماف و اسممتخراج منمماب  

مادنی را دارند و در مواردی که یمک مخمزن   

تمان منماب  مامدنی از خم  تحدیمد     یا سماخ 

دو طممرف دارای لممق   ،لممدود عبممور کنممد  

هستند و  آنی مشترک از بردار بهر انحصاری 

م زان سه  هریک از دو دولمت مطمابق رویمه    

موجممود جهممانی و لسممن هم ممواری تا مم ن 

 خواهد شد.  

دارد کممه  مممی نامممه مقممررموافقت 3ممماد  

اشممخاص لق قممی و لقممو ی تمماب  یکممی از   

طمرف دیگمر مخمازن     بل از اتباتطرف ن که  

دارای لمق تقمدپ    ،کننمد  مادنی را کشف می

دارای لمق مشمارکت   اخذ م وز بود  و الزامال 

باشند. در مواد دیگمر ایمن سمند     در پروژ  می
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موضمموعاتی چممون آزادی تممردد، خمم  لولممه،  

های دریایی، مح   زیست و ر ر  ممورد   کابل

 .توجه  رار  رفته است

 ی یمک پروتکمل ن مز   نامه دارااین موافقت

در مسکو ام ما   2003 هم 13در که باشد  می

بما   ،کمه در مقدممه آن ذکمر شمد     آنچنان .شد

تیک ممد خاصممی بممر منمماف  مقابممل طممرف ن در 

توسممماه مشمممترک منممماب  ه مممدروکربنی    

Kurmangazy، Tsentrah naya  وKhvalyn 

Skoya    ی تنظ   شد  اسمت. نقماط جغراف مای

طمرف در   خ  م انه و محل تال ی مناطق دو

این پروتکل مورد توافق  رار  رفتمه   یکماد  

 .(Hober, 2004, Appendix,4) است

 Tsentrahنتتمی   م مادین  ،2طبق مماد  

naya  وKhvalyn Skoya   تحممت لاکم ممت

تحمت   Kurmangazyمقررات روس ه و م دان 

 رفتمه و در   لاکم ت  وان ن  زا سمتان  مرار  

اب  جدید کمه از خم  م انمه    صورت کشف من

هممای اکتشممافی و   کنممد، فاال ممت  ور مممیعبمم

استخراج توس  نهادهای هر دو دولت صورت 

ایمن پروتکمل،    3خواهد  رفت. مطمابق مماد    

 های اکتشاف و اسمتخراج  ا رچه کی ه فاال ت

در چمممارچوب مقمممررات  در م مممدان اخ مممر

توانمد   ، اما روس ه ممی  زا ستان صورت  رفته

برای توساه م دان نهادی مارفی کند کمه در  

وساه م دان مشارکت کند. به عبمارت دیگمر   ت

م دان مذکور تحمت رژیم  توسماه مشمترک     

م مماز از دو طممرف بممه هممای  اسممت و شممرکت

صمممورت مشمممترک عمی مممات توسممماه را در 

 راردادهایی کمه بم ن خمود مناقمد     چارچوب 

کنند. م زان  ی میبردار بهر ، ا داپ به شوند می

درصممد اسممت.  50سممه  هریممک از دو طممرف 

همای م ماز روسم ه و     ن اکه شمرکت البته از آ

  زا سمممتان در عمی مممات توسممماه مشمممترک

سمه    ،بایست یک شرکت تیسم س کننمد   می

و  درصمد  50شرکت م از از سوی  زا سمتان  

و  درصمد  25شرکت م ماز از سموی روسم ه    

درصمد   25اخت ار مشارکت روس ه به م مزان  

شود. شرکت تیس س شد  م وز  ن ز لتل می

ولت  زا ستان دریافت ی خود ر از دبردار بهر 

ی شمرکت  بمردار  بهمر  خواهد کرد. و  مرارداد  

مممذکور ن ممز بممه صممورت مشممارکت در تول ممد 

 شود.   یمناقد م

در  Tsentralnayaی از م مدان  بردار بهر 

مورد توجه  رار  رفتمه اسمت کمه بمر      4ماد  

ی طبمق مقمررات روسم ه    بردار بهر اسا  آن 

  رد و هر یک از طرف ن بمه یمک    صورت می

شممرکت در توسمماه مشممترک رکت م مموز شمم

ها بما یکمدیگر    دهد و این شرکت م دان را می

رک یما   رارداد کنسرس وپ یما عمی مات مشمت   

کننمد. سمه  هریمک از     انوات دیگر مناقد ممی 

درصد است بمدین شمرگ کمه     50طرف ن ن ز 
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و سمه    درصمد  50سه  شرکت م از روسی 

درصممد بممود  و اخت ممار    25شممرکت  ممزاب  

درصمد بمرای دولمت     25ن مشارکت بمه م مزا  

سمه   ابمل   ایمن   .شمود   زا ستان لتمل ممی  

 باشد. فروش به شرکت تیس س شد  می

 Khavalynskoyeم مممدان ، 5مممماد   در

برداری از آن طبق  شد  که بهر  تا  ن تکی ف

پذیرد و هریک  می  وان ن داخیی روس ه ان اپ

ر از طرف ن به یمک شمرکت م موز شمرکت د    

کنمد. ایمن    ئه ممی توساه مشترک م دان را ارا

همما بمم ن خممود یممک  ممرارداد تنظمم    شممرکت

 درصمد  50کیر کنند. سه   زا ستان لمدا  می

سمم س توسمم  التیجدید باشممد. شممرکت مممی

های م از دو طمرف از روسم ه م موز     شرکت

ایممن  6واهممد کممرد. طبممق ممماد   دریافممت خ

ولتی کمه  نامه در مورد هر سه م دان دموافقت

عطما  بمرداری ا  م وز به شرکت متصمدی بهمر   

بایسممتی بمما آن شممرکت  ممرارداد   ،کنممد مممی

ل د مناقد کند. انتقمال سمهاپ   مشارکت در تو

بمه   هما  های م ماز از هریمک از دولمت    شرکت

های دیگر با رضایت دولت صادرکنند   شرکت

 م وز ممکن است. 

نامــــه روســــیه و موافقت -5-2

 آذربايجان

نامه تحدید لمدود بسمتر دریمای    موافقت

 ه و آذربای مان در  مازندران در م اورت روس

 در مسممکو ام مما شممد  2002سممدتامبر  23

(Hober,2004,Appendix3).   در ممماد  یممک

آن، به لزوپ تحدید لدود بستر دریا بر مبنای 

طمرف ن بما    خ  م انه اصالگ شمد  بما توافمق   

المیل تیک د شمد  و   توجه به اصول لقوب ب ن

نقماط جغراف مایی    ،این ماد  5و 4و 3بندهای 

نوان مناطق ترس   خ  مذکور خاصی را به ع

شد  برای  نقطه تال ی آنها تا محدود  تا  نو 

  زا ستان ما ن کرد  است.

ریمک از دو  لمق لاکم مت ه   2ماد   در

  مامدنی بسمتر   برداری از منماب  طرف در بهر 

مشمروت در   های ا تصادی دریا و دیگر فاال ت

 ی شمد  و اشماار  شمد  شناسمای   مناطق تا  ن

ای هم  منماب  و سماختمان  دارد کمه توسماه    می

، بایمد  کننمد  مادنی که از خ  م انه عبور ممی 

ی بمردار  بهر المییی ناظر بر  بر اسا  رویه ب ن

م از های  از ذخایر فرامرزی توس  موجودیت

طرف، به عمل آید و هر از سوی هریک از دو 

بایسممت بممه ایممن مؤسسممات و   دو دولممت مممی

ی از بمردار  بهمر  های طرف خود اجماز    شرکت

همما  منمماب  را بدهنممد. ایممن موجودیممت   ایممن

 راردادهای همکاری با یکدیگر جهت توسماه  

مشروط بمه   ،کنند اقد میم ادین فرامرزی من

اینکه این  راردادها به تیی د دو دولت برسمد.  

در ع ن لال، هریک از دو دولت، در  سممت  

ی بردار بهر اختصاصی خود لق لاکم ت در 

 از مناب  مادنی دارد. 
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ــه قزاقســتان و  فقتموا -5-3 نام

 آذربايجان 

در  2001نمموامبر  18ایممن مااهممد  در  

 7مسکو مناقمد شمد و دارای یمک مقدممه و     

. (Hober, 2004, Appendix2) باشمد  می ماد 

بال مسائل مذکور در مقدممه  در مقدمه آن تقری

نامممه روسمم ه و  زا سممتان تکممرار شممد  موافقت

بر لزوپ تحدید لدود بستر  یکاست. در ماد  

ریا طبق اصل خ  م انه مطابق خم  مبمدو   د

متر موجمود در س سمت  دریمای بالت مک      28

   ایمن خم  و   نحو  ترسم  2و در ماد   تیک د

ن به یمک پروتکمل   ی آتا  ن مناطق جغراف ای

 3  اسمت. مطمابق مماد     جدا انه موکول شمد 

هریک از طرف ن در مناطق اختصاصمی خمود   

دارای لممق لاکم ممت در زم نممه اکتشمماف،   

ج و توساه مناب  مادنی بسمتر و زیمر   استخرا

بستر دریا را دارد و در صمورت عبمور مخمازن    

ی از آن با بردار بهر طب ای از خ  م انه نحو  

 .شود توافق طرف ن تا  ن می

 –نامـــه روســـیه  موافقت -5-4

آذربايجان و قزاقستان در خصوص 

نقطه تالقی خطوط تحديد حـدود  

 بستر درياي مازندران

 2003 همم  14در تماریخ   نامهاین موافقت

ه مم  13پروتکمل   یمک مماد    5بر اسا  بنمد  

ناممه تحدیمد لمدود    الحا ی بمه موافقت  2002

بخش شمالی دریای مازندران بم ن روسم ه و   

مماد    4و بند  1998 ژوئ ه 6 زا ستان مورخ 

نامه تحدید لدود بستر دریما بم ن   یک موافقت

و  2002روس ه و آذربای ان ممورخ سمدتامبر   

 2003فوریممه  27 وتکممل مممورخ پر 2ممماد  

بم ن   2001نموامبر   29نامه الحا ی به موافقت

 زا ستان و آذربای ان، مناقمد شمد  و نقطمه    

درجمه   33/42 تال ی خطوط تحدید لدود را

درجممه شممر ی اعممالپ    3/53/49لی و شممما

 .(Hober, 2004, Appendix5)  نماید می

هاي دوجانبه  آثار موافقتنامه -6

 هاي ساحلی بر دولت
تحدیممد لممدود بسممتر دریممای مازنممدران 

، 10مطممابق ما ممار خمم  م انممه اصممالگ شممد  

 ،که در مااهدات مذکور صورت  رفتمه  آنچنان

همای   دارای آ ار و تباماتی بمرای کی مه دولمت    

سممالیی اسممت. فرمممول موصمموف در دریممای  

س   بستر دریا طبق اصل مازندران مستیزپ تق

التاصیه و اصل خ  م انه )اصمل   خ  متساوی

در سوالل مقابل و اصل دوپ در سموالل  اول 

باشد. خ  مذکور بمه انمداز  طمول     می م اور(

یابمد و   هما امتمداد ممی    سوالل هریک از دولت

، خم  ممذکور   هرچه طول سالل ب شتر باشد

                                      
10. Modified Median Line (MML). 
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ب شتری  تر بود  و به تب  آن سه  ن ز طوننی

شمود. از سموی    از دریا نصم ب آن کشمور ممی   

ب بسمتر  دیگر آب دریا، یانی ستون آب ممافو 

دریمما، مشمممول ایممن تقسمم   نبممود  و کی ممه  

همما دارای لممق کشممت رانی بازر ممانی و  دولممت

یکی از دنیمل اطمالب عنموان     .نظامی هستند

ن اسمت  بر این فرمول ن ز هم « اصالگ شد »

نمه کمل    ،شمود  که فق  بستر دریا تقس   ممی 

دریا و عالو  بر این وجود تیس سات مصنوعی 

  ن نقطه ترسم    ن ز در ترس   این خ  و تا

تقس   مطمابق اصمل    ،آن تی  ر خواهد داشت

مممذکور دارای آ ممار و تبامماتی بممرای کی ممه    

 های سالیی است: دولت

روس ه: تقسم   بسمتر دریما نموعی     الف( 

رژی  لقمو ی دریمای    نقش رهبری در تا  ن

دریما   آبزند. مشمترک بمودن    خزر را ر   می

 ،باشمد  ت دریانوردی ن ز به نت  روس ه میجه

هما دارای   یرا این کشور برعکس سایر دولمت ز

د  و ناو ان جنگی و مماه گ ری پ شمرفته بمو   

تواند به همه  در عمل این روس ه است که می

همچنم ن  جای دریا دسترسی داشمته باشمد.   

سازد که با ایمران   این روش روس ه را  ادر می

و ترکمنستان مرز مشترک آبی داشته باشد و 

ک بمرای روسم ه   جهت ژئوپیت م یه از تاین مس

توانمد   باشد. عالو  بر آن، روس ه ممی  مت د می

به رالتی از بخشی از مناب  نتت و ماز بسمتر   

 دریا اعمال لاکم ت کند.  

آذربای ممان: بمما روش تقسمم   بسممتر ب( 

دریا آذربای ان مالک انحصاری منماب  نتمت و   

 از بس ار رنی دریای مازنمدران بمه مسمالت    

ه این مناب  شود ک می کل بستر آن درصد 21

م ی مارد تمن نتمت،  ماز و م اانمات       4لدود 

 ازی بود  و دو برابمر سمه  روسم ه و چهمار     

 برابر سه  ایران است. 

 زا ستان: بر اسما  فرممول تقسم      ج( 

درصد کل بستر  50/29ه  اکنون  ،بستر دریا

دریا به  زا ستان اختصاص یافته که ب شترین 

این  باشد. می سه  از م ان کشورهای سالیی

 15در لممالی اسممت کممه  زا سممتان دارای    

 م ی ون نتر جما ت است. 

ایران: تقس   بسمتر دریما بمر مبنمای     د( 

 14الی  13روش فوب موجب اختصاص سه  

درصد دریا به ایران شد  و م دان نتتی البمرز  

  مرد و دروا م     تایمق ممی  کالل به آذربای مان  

یافته به ایران عماری از منماب     بخش اختصاص

 ر نتت و  از خواهمد بمود و لتمی در    چشمگ

ه اینکمه  صورت وجود این منماب  بما توجمه بم    

تمرین  سممت    بخش مربوط بمه ایمران عم مق   

هزینه استخراج این مناب  بس ار بان  ،دریاست

خواهممد بممود و بمما توجممه بممه اینکممه روسمم ه   

 ،دانمد  را ماتبمر ممی   1940و  1921مااهدات 
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ب به رر  اینکه ایمران پمس از پ مروزی انقمال    

 1921مااهد   5اسالمی اعالپ کرد  که ماد  

که لاکی از لمق مداخیمه نظمامی روسم ه     را 

روسمم ه بممه دل ممل عممدپ  . بممول نممدارد ،اسممت

توانمد   رش این تتس ر از مااهد  هر آن میپذی

ناو ان نظمامی خمود را روانمه سموالل ایمران      

 نماید.  

ترکمنسمممتان: پمممذیرش روش فممموب (  ه

 18المی   17موجب مالک مت ترکمنسمتان بمر   

درصد مناب  بستر دریما شمد  و لموز  نتتمی     

مه  سردار به آذربای ان تایق خواهد  رفمت  

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

المیل، تحدید لدود  از دید ا  لقوب ب ن

بممر مبنممای خمم  م انممه یمما خمم      دریممایی

التاصیه یک راهبمرد و را  لمل بمرای     متساوی

قسم   عادننمه امما رایمت و همدف      ن مل بمه ت  

 74(1د. بممه عنمموان میممال ممماد  ) باشمم نمممی

لقوب دریاها تحدید لدود  1982کنوانس ون 

ا بر مبنای توافمق  منطقه انحصاری ا تصادی ر

کمه در مماد     آنچنمان  ،المیل مطابق لقوب ب ن

المییمی داد سمتری    ه دیوان بم ن اساسنام 38

دارد. به عبارت  است، مقرر می ب نی شد  پ ش

عادننمه  توافق بمرای ن مل بمه را  لمل      ،دیگر

چنانچمه  هدف اصیی تحدیمد لمدود اسمت و    

التاصیه من ر بمه   ترس   خ  م انه یا متساوی

امممی را  لممل عادننممه نشممود،  بممول آن الز  

باشمد و وضم  خماص لماک  بمر دریمای        نمی

ن است کمه ایمن را  لمل    مازندران لاکی از آ

چراکمه باعم  اختصماص     ،باشمد  عادننه نممی 

یی چون سه  متتاوت به کشورها شد  و مسائ

مناب  نتمت و  ماز مشمترک و م مادین نتتمی      

مورد اختالف، پرواز بر فراز دریا، دسترسی به 

کانال ولگما دن، مسمتول ت در  بمال آلمود ی     

  مذارد  ممی    زیست و ر مر  را نینحمل  مح 

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

بـرداري   بررسی تاريخی بهره -7

از منابع نفـت و گـاز در دريـاي    

 مازندران 
برداری از  محققان تاریخچه بهر  برخی از

نتت و  از این محدود  را به سه دور  روس ه 

 ی، دور  اتحاد جمماه ر شموروی و دوران  رتزا

 Kobon انمد  پس از فروپاشمی تقسم   کمرد    

Baev, 2005, p.68)
 

. از نظمممر تممماریخی، )

جدی  اکتشاف و استخراج نتت و  از به شکل

 رفتمه کمه    م الدی صورت می 1850از دهه 

دولت تزاری نظاپ  مراردادی خمود را مارفمی    

کرد که طبق آن مالک مت منماب  مامدنی بمه     

شممکل ترک بممی در اخت ممار دولممت پادشمماهی، 

مقامات محیی و اشمخاص لقمو ی خصوصمی    

بود  اسمت. بمدین صمورت کمه دولمت مالمک       

های لاوی نتت بود  و در  المب م موز     ن زم

ی بممه اشممخاص اجمماز  اسممتخراج بممردار بهممر 
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 محصمونت را  و آنها پس از استخراجداد   می

کردنممد. ایممن  بمه مقامممات محیممی تسممی   مممی 

 Kobon) تداوپ داشت 1872 سال س ست  تا

Baev, 2005, p.69) . اکتشافات عمد  نتت از

 1917و تا  باکو صورت  رفتدر  1873سال 

به طور جدی ادامه داشت. در این دوران باکو 

 عمد  ترین تول مد کننمد  نتمت روسم ه بمود     

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

نوبل اول ن شرکت خارجی اسمتخراج نتمت را   

در باکو تشک ل دادند و اول ن محمولمه نتتمی   

 ن ز توسم  آنمان از ایمن منطقمه ارسمال شمد      

(Ghafouri, 2008, p.82) بممرداری از  . بهممر

م ادین نتتی فراسالیی دریمای مازنمدران، در   

 11تت نمه کمامنی  در لوز  نتتی ن 1924سال 

در نزدیمک سموالل بماکو صمورت پمذیرفت و      

آرازی بمرای دوران شمکوفایی ا تصمادی ایمن     

 (.240،ص1380-1)ناظمی، منطقه بود

پس از پ روزی انقالب کمون ستی، سیب 

 1920مالک ت  سترد  آراز شد. اما در سمال  

صادی از سوی لن ن اعالپ و س است جدید ا ت

  مممذاری خمممارجی م ممماز و لتمممی سمممرمایه

 راردادهای امت از مناقد  ردید که بما ممرگ   

این س است ن ز خاتممه   1924 سال لن ن در

یافت و دولت کنترل انحصاری نتمت و  ماز را   

 .(Kobon Baev,2005,p.69)در اخت ار  رفت 

                                      
11. Neftany Kamni. 

در ع ن لال، اکتشاف و استخراج منماب   

نتت در سوالل باکو کماکان ادامه یافت و در 

وان یکمی از  ایمن منطقمه بمه عنم     1949سال 

مناطق رنی جهان از این نظر شناسایی شمد.  

« آوریل 28»م دان موسوپ به  1980در دهه 

بممه سممکوهای عظمم   و  ابممت نتتممی م هممز   

و لتی  بل از  (240،ص1380-1)ناظمی،شد

 های نتتمی رربمی در   فروپاشی شوروی شرکت

 کردنمد  توساه م دن نتتی آذری همکاری می

   (.241،ص1380-1،)ناظمی

رخممی از محققمم ن رو  رژیمم  ا رچممه ب

لقو ی لاک  بر نتت و  از دریمای مازنمدران   

 در دوران کمون سمم  را مشممات )کنممدوم ن وپ(

 ,Kobon Baev) دانند می ب ن ایران و شوروی

2005, p.69) . اممما وا ا ممت آن اسممت کممه در

 بممل از فروپاشممی، شمموروی بممه طممور  دوران 

جانبه از م ادین نتت و  از بسمتر دریمای    یک

دران استتاد  کمرد  و واکنشمی از سموی    مازن

ت نگرفتمه اسمت. ایمن سمکوت     ایران ن ز صور

تواند به عنوان مستمسکی در جهمت   ایران می

رژی  لاکم ت مشات در  ت ا ف ادعای وجود

هما تتسم ر شمود و لتمی دولمت       تماپ زم نمه 

آذربای ان سکوت ایران را به عنموان رضمایت   

 تایران به ا دامات شوروی تتس ر کمرد  اسم  

البته این تتسم ر   (.242،ص1380-1)ناظمی،

از عمیکرد ایران  ابل  بول ن ست، زیرا دولت 



مار
ش

  
 و 

 ا 
پن

ت 
هش

 
● 

ل 
سا

ت 
 س

ب
 

● 
هار

ب
 

13
90

 

  

 

163 

ایران در آن دوران از ه   نظر دارای مو ا ت 

تموان   نمی ،برابر نبود  و به فرد سکوت ایران

  ری عرف  را رضایت و مبنایی برای شکل  آن

 دانست.

پس از فروپاشی شوروی فصل جدیمدی   

و  از در این منطقه آرماز شمد    از تول د نتت 

م ن برخی مناب ، دریای مازندران را سو .است

 کمه  دداننم   طب تول د نتت و  از جهمان ممی  

ای و  باع  جیب توجمه کشمورهای فرامنطقمه   

  ذاران خارجی شد  است س ل ه وپ سرمایه

(Ghafouri, 2008, p.81)   بمه عنموان میممال .

 30بما   2007فق  دولت آذربای ان تما سمال   

کشممور جهممان  15دممانی بممزرگ نتتممی از  کم

 راردادهای اکتشاف، تول د و توسماه م مادین   

 نتممممت و  مممماز مناقممممد کممممرد  اسممممت  

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

در لال لاضر چهمار کشمور سمالیی دریمای     

مازندران به استینای ایران تول د ت اری نتت 

اند. به طور  و  از را در این منطقه شروت کرد 

وضمما ت  2010تمما  1992از سممال  خالصممه

تول د نتت و  از کشورهای سالیی ایمن دریما   

 ,Gelb) از دریای مازندران به شرگ زیر است:

2006, p.2) 

روزانمه   1992آذربای مان: در سمال   (الم

هزار بشکه نتت تول د کرد  که در سمال   222

بشمممکه در روز  م ی مممون 290/1بمممه  2010

، 1992خواهممد رسمم د. ایممن کشممور در سممال 

م ی ون مترمکاب  از تول د کمرد    28روزانه 

م ی مون   70این م زان به  2010که در سال 

 متر خواهد رس د.  

روزانممه  1993 زا سممتان: در سممال ( ب

م ی ممون فمموت  29هممزار بشممکه نتممت و  529

 2010کرد  که در سمال   مکاب  از تول د می

این م زان به دو م ی مون و چهمار صمد همزار     

 ی ممارد فمموت مکاممب  م 24/1بشممکه نتممت و 

 خواهد رس د.  

روزانمه   1992ترکمنستان: در سمال  ( ج

م ی مون فموت    2/2هزار بشمکه نتمت و    110

کرد  کمه ایمن م مزان در      از تول د می مکاب

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

 رسد.   م ی ون فوت مکاب  از می

شود این کشور  ب نی می ( روس ه: پ شد

هزار بشمکه نتمت    200روزانه  2010در سال 

 خاپ از این منطقه تول د کند.  

منماب  خمارجی    2010ایران: تا سال (  ه

این منطقه را برای ایمران   تول د نتت و  از در

کنند. در بخش جنوبی دریمای   ب نی نمی پ ش

های تحت کنتمرل   مازندران و در محدود  آب

ایران عمی ات لتاری اکتشافی از اواس  دهه 

هتتاد شمسی( شروت شمد   م الدی )دهه  90

 1385چمما  لتمماری لتممر شممد. در سممال 6و 

شرکت لتاری شمال با یمک شمرکت چ نمی    
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 ,Ghafouri) ممرارداد لتمماری مناقممد کممرد  

2008, p.84)  ن ممز یممک   1388و در سممال

سکوی ن مه شناور لتماری در م مدان نتتمی    

بمه مرلیمه تول مد     هنموز امما   ،البرز نصب شد

ر  ماز بمرای   نرس د  است. تاکنون وجود ذخای

 ،روس ه در دریای مازندران به ا بمات نرسم د   

اما آذربای ان و  زا سمتان و ترکمنسمتان بمه    

تریی مون   230، 153، 65ترت ب دارای ذخایر 

 11فموت مکاممب و ایمران ن ممز دارای ذخ ممر    

 از  در لال لاضر تریی ون فوت مکاب است.

ولی آذربای ان،  ،ایران به مرلیه تول د نرس د 

ان و  زا ستان  مرار اسمت در سمال    ترکمنست

تریی ممون فمموت  81/4روی همم  رفتممه  2010

 مکاممممممب  مممممماز تول ممممممد نماینممممممد  

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

برخی از کشورهای سالیی مازنمدران در  

دارای اخمتالف  های نتتی خاصی  مورد م دان

همای   توان بمه م مدان   لاکم ت هستند که می

خمممتالف سمممردار )مممورد ا  –نتتممی ک اپمماز   

همای آذری/   آذربای ان و ترکمنستان( م مدان 

چممراو و خممزر/ عیمممان )موضمموت اخممتالف    

الوف  –آذربای ان و ترکمنستان( م دان البرز 

اشار  کمرد.  )مورد اختالف ایران و آذربای ان( 

نامه روس ه و  زا ستان م ادینی که در موافقت

مشمترک ممورد    به آنها اشار  شد ن ز به طمور 

   رند. رار میی  بردار بهر 

ي از منابع دريـاي  بردار بهره -8

ــات    ــو نتري ــدران در پرت مازن

 حقوقدانان
اسممتخراج  واعممد لقممو ی نمماظر بممه     

ی از م مادین مشمترک نتمت و  ماز     بردار بهر 

دریای مازندران تا لمدود زیمادی وابسمته بمه     

تا  ن رژی  لقو ی این دریاست. در خصوص 

موضمموت رژیمم  لقممو ی دریممای مازنممدران    

ظران نهمای مختیتمی از جانمب صمالب     ا دید 

بنمدی بمه    مطرگ شد  است که در یک طبقمه 

دیمد ا    دید ا  لداکیری، دید ا  لمدا یی و 

 ،1386 لمو،  )دم رچمی شموند   م انه تقس   می

 (.32-33صص

ه افمممت لمممداکیری بممما اتکممما بمممه    ر

ایمممران و  1940و  1921همممای  موافقتناممممه

ی ها اعالم ه آلماتا و التزاپ جمهوری شوروی و

یافته شموروی بمه مااهمدات ممذکور      استقالل

مطابق اصل جانش نی در مااهدات ماتقد بمه  

در تمماپ  رژی  لقو ی مشات بمرای ایمن دریما    

درصمد در   50ها بود  و سمه  ایمران را    زم نه

تماپ این پهنه آبمی از جنموب تما شممال و از     

دانمد. طبمق ایمن دیمد ا       ممی  شرب تا رمرب 

ی است که وضا ت شوروی سابق همانند پدر

فمموت نمممود  و سممه  ور ممه وی )کشممورهای  

درصمد   50جانش ن( محدود به هممان سمه    

با  مانمد  دسمت    درصمد  50باشمد و   پدر ممی 
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مانمد. پ شمنهاد     ی ممی نخورد  برای ایران بما 

ریه آن است که یک سازمان طرفداران این نظ

کشور سالیی  5 المییی با مشارکت خاص ب ن

الیی هممای دول سمم جهممت مممدیریت فاال ممت

به نحوی که سه  ایمران در آن   ،تشک ل شود

درصد باشمد. انتقماد وارد بمر ایمن نظریمه       50

است که اونل تام    واعد مربوط بمه ارث بمه   

یه رواب  ب ن کشورها با توجمه بمه اصمل    تمس

اسممتقالل و لاکم ممت آنهمما و برخممورداری از  

لقوب لاکمه در مورد منماب  نتمت و  ماز در    

 ان مال  رسمد.   ر نممی صمح ح بمه نظم   بستر دریا 

ور صریح مااهدات سابق ایران و شوروی به ط

انمد و تا م ن رژیم      واژ  مشات را ذکر ننممود  

لقو ی دریای مازندران به نحو مشات ن ازمند 

 صرالت در مااهدات بود  و بایمد بمه نحموی   

هما باشمد.    تاریف شود که ناظر به تماپ جنبمه 

این در لالی است که این مااهدات در ممورد  

و  مماز فا ممد ی از م ممادین نتممت بممردار هممر ب

باشممند.  الیممال  چممارچوب لقممو ی روشممن مممی

عمیکرد ایران و شموروی و سمابق تما  بمل از     

فروپاشی شوروی در برخورداری از مناف  این 

برابمری در نظمر و نمابرابری در    »دریا و نسبت 

(. 28،ص1386لمو،  )دم رچیبود  اسمت « عمل

ایمن بمه   راباال به فرد پمذیرش رژیم  مشمات،    

درصممدی  50ی برخممورداری از سممه   مانمم

مشمترک را   توان رژی  لاکم ت باشد. می نمی

برداری و نه لاکم ت  به مانی تساوی در بهر 

مساوی دانست. بر اسما  مؤلتمه تسماوی در    

همر دو کشمور دارای لقموب برابمر      لاکم ت،

ی بمردار  بهر در لالی که بر مبنای  ،باشند می

طرف بمه م مزان    مساوی، لتی ا ر یکی از دو

یممک دنر از منمماب  دریممای مازنممدران اضممافه  

بایسمت بمه طمرف مقابمل      ، ممی برداشت نماید

خسارت پرداخت نماید. وا ا ت آن است کمه  

طول سوالل شوروی سابق در دوران  بمل از  

فروپاشی به ه   وجه  ابل مقایسمه بما ایمران    

نبود  و از این ل   نابرابری وا ای م مان دو  

در کنممار آن شمموروی  وشممته کشمور وجممود دا 

دارای برتممری کامممل نسممبت بممه ایممران در    

ی از مناب  دریایی ممذکور بمانخص   بردار بهر 

این موضوت  .در رابطه با مناب  نتت بود  است

در کنار سکوت مااهدات سابق در مورد مناب  

نتت و  از، موضوت لاکم ت مشات بمه مانمی   

بمرای ایمران را بما تردیمد     درصمدی   50سه  

ه بمرای بمروز   نم  ازد. بنمابراین زم سم  جه میموا

 سازد.   های دیگری فراه  می دید ا 

بندر آسمتارا   فرضیدید ا  لدا یی خ  

خان را خ  تحدیمد لمدود    ییقتا بندر لس ن

نامه هوایی . این خ  در موافقتداند می دریایی

ایممران و شمموروی بممرای تا مم ن  1964سممال 

 ا  ن شد ت« منطقه اطالعات پرواز»محدود  

 ویممد  ایممن موافقتنامممه مممی  3اسممت. ممماد  
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 FIRدو طرف با ای اد ممرز بم ن   های  ه یت»

در طول خ  مسمتق می   12باکو FIRتهران و 

کممه محممل تال ممی مممرز ایممران و شمموروی در  

طرف ن ررب و شرب دریای خزر را به یکدیگر 

وا ا مت ایمن    «.کند، توافق کردنمد  متصل می

ر بمه مانمی   شمد  ممذکو   است که خ  تاریف

باشد و ه   سمندی   حدید لدود دریایی نمیت

دال بر تحدید لدود دریای مازنمدران وجمود   

مطالامه   (.34ص ،1386 لمو،  )دم رچمی  ندارد

نظریات لقو دانان ایرانی و رو  لاکی از آن 

که اکیریت  ریب به اتتاب آنمان ماتقمد    است

دپ تحدیممد لممدود دریممای مازنممدران  بممه عمم

 باشند.   می

وپ به ره افمت  سوپ موسمطابق ره افت 

درصمدی مشمات بمرای     50تا  ن سه   م انه،

فا مد   هما  در تماپ جنبمه  ایران و شوروی سابق

رژی  مشات در صورت  .باشد و ی میمبنای لق

اعمال بایستی بدون تا  ن سه  باشد. طبمق  

این دید ا ، بسمتر دریمای مازنمدران بایمد بما      

. این تقسم    ها تقس   شود توافق کی ه دولت

خم  م انمه و بما اتکماء بمه      ر اسا  تواند ب می

المیل و رویه   ایی به نحوی باشد  لقوب ب ن

 که لداکیر سه  برای ایران را میحوج نمایمد 

(. مراجامه بمه روی   35،ص1386لمو،  )دم رچی

المییی داد ستری در   م ه فمالت    دیوان ب ن

                                      
12. Flight Information Region. 

وجه بمه شمرای  خماص     ار  دریای شمال و ت

تحدیمد   ای از تواند بمه  ونمه   سوالل ایران می

 20لدود رهنمون شود که سه  ایمران را تما   

، 1380-1)نمماظمی،  درصممد ت ممم ن نمایممد 

   (.343-344صص 

 فرجام
رسد جهت ن ل بمه دیمد اهی    به نظر می

وا اممی و عمیممی در ایممن مممورد، بایممد جم مم  

جهات لقو ی، تاریخی، جغراف ایی و وا ا ات 

آن است  تیخ وا ا ت موجود را در نظر  رفت.

بسممتر دریممای  درصممد 64لممدود کممه اکنممون 

جانبمه  ازندران در بخش شمالی به صورت دوم

هممای  زا سممتان، آذربای ممان و   م ممان دولممت

روس ه تقس   شد  و ترکمنستان ن ز موافقت 

پ کمرد  و در  اصولی خود را با این رویکرد اعال

نامه تحدید لمدود بسمتر   صورت اناقاد موافقت

د لمدو  ،دریا م ان ترکمنستان و این کشمورها 

درصد دریا که عاری از مناب   ابمل   13تا  11

تت و  از است، برای ایران با ی توجه و رنی ن

های تنظ ممی سمه کشمور     تنامهماند. موافق می

فوب بر مبنای تقس   بستر دریما طبمق خم     

م انه اصالگ شمد  و اسمتتاد  مشمترک از آب    

ر لقو ی تاریف شمد  در  استوار است. ساختا

برداری از م ادین  ت بهر ها جه این موافقتنامه

نتت و  از به این صورت است که همر کشمور   

دارای  ،در  یمممرو اختصمماص یافتممه بممه آن   
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لاکم ممت انحصمماری و کامممل بممود  و لممق   

هر ونه دخل و تصرف در م مادین ممذکور را   

نی دارد. در مورد م ادین مشترک یانی م ادی

کننمد و در   که از خ  م انه اصالگ عبمور ممی  

  رنمد،   ر ممی ری دو دولت  مرا محدود  انحصا

ب نمی شمد  اسمت.     رژی  توساه مشترک پ ش

بدین ترت مب کمه هریمک از کشمورها م موز      

تماب  خمود   های  ی به یکی از شرکتبردار بهر 

کند و دو شرکت م از در  المب یمک    اعطا می

د،  ممرارداد کممه بممه شممکل مشممارکت در تول مم 

 ممذاری  کنسرسم وپ یما مشمارکت در سمرمایه    

ه تیسم س شمرکت سمومی    ت، مبمادرت بم  اس

 ینمایممد کممه عهممد  دار عمی ممات اجرایمم  مممی

یک از کشمورها ن مز    باشد. م زان سه  هر می

همما بممه صممورت کیممی یمما  وافقتنامممهدر ایممن م

 تتص یی ن ز مایوپ شد  است. 

ای سالیی دریای مازنمدران  ه رویه دولت

دهد که از دید ا  اکیر دول سالیی،  نشان می

تقسم   دریما   در لال لاضر اختالف بمر سمر   

بیکه اخمتالف بمر سمر چگمونگی      ،وجود ندارد

که سه کشمور فموب    لالی تقس   دریاست. در

، در بخش جنوبی اند ایوپ کرد سه  خود را م

ای در ممورد چگمونگی    دریا هنموز موافقتناممه  

تقس   دریا مناقد نشد  اسمت. آنچمه مسمی     

است وضا ت فایی یانی تقس   بخشی دریما  

جممه منمماف  ایممران  ب شممترین آسمم ب را متو 

 .کند می

یکممی از دنیممل عمممد  در عممدپ توف ممق  

کشورهای سمالیی در تا م ن رژیم  لقمو ی     

برای دریای مازندران اختالف آنان در توص ف 

ماه ت لقو ی این پهنه آبی و  واعمد لماک    

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

دریممای ن مممه »و  روهممی دیگممر « دریاچممه»

وضمما ت »را دارای   ن ممز آنو با ممی « بسممته

کننمد کمه هریمک از ایمن      تیقمی ممی  « خاص

ی آ ار و تباات خاصی در لقموب  متاه   دارا

 المیل دریاهاست.   ب ن

دریای مازندران از خطر جغراف ایی پهنه 

آبی محصور در م ان سوالل چند دولت است 

همای آزاد   دن بمه آب -که از طریق کانال ولگما 

اخته دسمت بشمر   دن سم -را  دارد. کانال ولگا

بممود  و طب اممی ن سممت. بنممابراین دریممای    

همای آزاد   مازندران به طمور مسمتق   بمه آب   

 دتوانمم . ایممن وضمما ت مممیشممود منتهممی نمممی

بدین شرگ کمه   ،مشمول تتاس ر مختیف شود

از یک منظر این دریا یک دریاچه ن مه بسمته  

اسممت کممه تحممت لاکم ممت انحصمماری دول  

ی المییم  نب  چهسالیی است یا اینکه یک دریا

باشمد و   ممی  های مسمتقل  وا   در م ان دولت

لقموب   1982مشمول مقمررات کنوانسم ون   

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

همای دو یما چنمد دولمت      که توسم  خشمکی  

اصممونل جممزء  یمممرو همممان  ،انممد شممد  الاطممه

میمال  شوند. بمه عنموان    ها محسوب می دولت

بم ن کانمادا و    13تموان بمه دریاچمه  ریمت     می

بمم ن مممانوی،   14مریکمما، دریاچممه مممانوی  ا

کرد کمه بم ن ایمن    موزامب ک و تانزان ا اشار  

همای   انمد. ا رچمه روش   کشورها تقس   شمد  

ولمی   ،مختیتی در ممورد تقسم   وجمود دارد   

 ونمه   ها لاکی از تقس   این اصونل رویه دولت

 همای سمالیی اسمت    ها با توافق دولت دریاچه

Englefield, 1995, p.31).) 

در صورتی که دریای مازندران را دریاچه 

 صورت کل آن در این ،محصور خشکی بدان  

بایمد بمما توافمق دول سممالیی تقسم   شممود و    

لقوب دریاها ن مز   1982مقررات کنوانس ون 

 سمم ون . کم ممردد نمممیدر مممورد آن اعمممال 

نوانس ون ک 2  المیل در تتس ر ماد ب ن لقوب

یس این کنوانسم ون در  نو دریای آزاد در پ ش

ل م  وسم ای از آب   » ویمد   می 1956سال 

وس یه خشکی محصور شمد   ماهی    هکه کالل ب

در ایمن   .شمود  ی دریا نام د  میدریاچه و  اه

های داخیی بود   لالت آنها مشمول عنوان آب

یممای آزاد در ممورد آنهمما اعمممال  و مقمررات در 

صورتی کمه ایمن پهنمه آبمی       ردد. اما در نمی

                                      
13. Great. 
14. Malawi. 

وس یه یک تنگه یا یک مابر )شاخه( آب به  هب

کمه سموالل    چنمان  ،دریای آزاد متصمل شمود  

کننمد  آن بمه    نگه یا مابر متصمل دریا و این ت

باز ه  دریمای   ،دریا متایق به یک دولت باشد

یممی بممود  و دریممای آزاد  یمممداد  مممذکور داخ

متایق بمه چنمد دولمت     اما چنانچه شود. نمی

شود  ، دریای مذکور دریای آزاد تیقی میباشد

تواند به دنیل تماریخی   می که البته این  واعد

 ,Englefield) «یا توافق طرف ن تغ  مر کنمد.  

1995, p.31) .سمم ون در ایممن دیممد ا     کم

های شور یا ش رین  ائل نشد   تتاوتی ب ن آب

است. دریمای مازنمدران پهنمه آبمی آب شمور      

بممود  و محصممور در  ابممل کشممت رانی  ،اسممت

باشد و از  می خشکی متایق ب ش از دو دولت

دن که تماپ آن از -طریق کانال مصنوعی ولگا

بمه دریمای آزوف کمه     ، ذرد می یمرو روس ه 

ارتبماط دارد. از   ،بخشی از دریای سم ا  اسمت  

نظممر برخممی متسممرین ا رچممه کممه دریممای   

مازندران توسم  سموالل بم ش از دو کشمور     

دن تماممال  -ان کانال ولگم اما چو ،محصور شد 

دریای مازندران  ،باشد در  یمرو یک کشور می

و مشمممول  هممای آزاد  ممرار نگرفتممه آب وجممز

 ,Englefield) شود مقررات لقوب دریاها نمی

1995, p.32)  .ی است کمه مطمابق   این درلال

سم ون،   شمد  توسم  کم   ما ار دیگر تاریمف 

همای   ارتباط دریای محصور در خشکی به آب
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 ،های شمور باشمد   بایست از طریق آب یآزاد م

دن آب ش رین بمود  و  -ولگا که کانال درلالی

در نت  ه ضوابطی که برای صدب عنوان دریما  

در مممورد  ،و دریممای ن مممه بسممته وجممود دارد

 ,Ghafouri). باشد نمی دریای مازندران صادب

2008, p.86)  بنمممابراین از دیمممد ا  برخمممی

تموان   نممی  قان از آن ما کمه ایمن دریما را    محق

 ،دریای آزاد یا دریای ن مه بسمته تیقمی کمرد   

را دریاچه مرزی  یمداد نمود کمه    بایستی آن

 ودشم با توافق کشورهای سالیی باید تقسم    

.(Ghafouri, 2008, p.86)   در مقابممل ایممن

ز نظمر طب امی   اعتقاد وجود دارد که ا رچمه ا 

هما  مرار    بندی دریاچمه  دریای مازندران دسته

فمرد آن   همای منحصمربه   ویژ می  ، اما  رد می

بنمدی     از آن است که به ساد ی در طبقهمان

 (Granmayeh, 2005, p.34). آنها  رار   مرد 

طرفداران نظریه مشاعی بودن این دریا ن ز به 

المییمی داد سمتری در سمال     بم ن  روی دیوان

در مورد خی ج فونسکا اشار  کرد  کمه   1992

ه عنموان  دیوان به استینای محدود سه مایل ب

را بم ن   محدود  انحصاری لاکم ت ممابقی آن 

سه کشور السالوادور، ن کارا وئه و هنمدورا   

 (.23،ص1384)آ ممایی، مشممترک اعممالپ کممرد

اهم ت این روی آن است کمه رژیم  لقمو ی    

مشمات یمما مالک ممت مشمترک را بممدون توافممق   

ب نمی کمرد  اسمت     همای سمالیی پم ش    دولت

(Granmayeh, 2005, p.34). 

ت مبالمم  فمموب و مدا ممه در  از م مممو

نظران و ماللظمه  های مختیمف صمالب   دید ا 

سوابق تاریخی و لقایق جغراف ایی موجود در 

توان به این  ی مازندران میلوز  مبال  دریا

س د کمه هم   یمک از ایمن نظریمات      نت  ه ر

صماری ممورد   توانند به صورت کامل و انح نمی

رسد دریای مازنمدران    بول باشند. به نظر می

ز لحاج جغراف ایی و طب ای دریمای بسمته و   ا

بنمابراین مقمررات    .دریای ن مه بسمته ن سمت  

لقوب دریاها بر آن لماک    1982کنوانس ون 

تموان  ائمل بمه تا م ن منطقمه       نممی  نبمود  و 

انحصاری ا تصادی دریای سمرزم نی و فمالت   

هممای سممالیی آن شممد و    ممار  بممرای دولممت 

های سالیی ن مز م ماز ن سمتند طبمق      دولت

جانبمه   مقررات این کنوانس ون به صورت یمک 

این مناطق را تا  ن و اعالپ کنند. نت  ه این 

رویکرد آن است که مناب  طب ای موجمود در  

بستر دریای مازندران مشمول رژی  فالت  ار  

نبود  تا بتوان به استناد به اصولی چون ادامه 

لمت  طب ای سرزم ن یا ذاتمی بمودن لمق دو   

جانبمه از   بمه شمکل یمک    سالیی بر فالت  ار 

پمس از   ،ی نمود. از طرف دیگمر بردار بهر آنها 

های سمالیی از   تاداد دولت ،فروپاشی شوروی

دو کشور به پنج کشور افزایش یافته و ا رچه 
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تحدید لدود دریایی صمورت نگرفتمه امما بمر     

در  1940و  1921همای   اسا  مااهدات سال

خصممموص موضممموعاتی چمممون مممماه گ ری، 

شممت رانی نظممامی و ت مماری  دریممانوردی و ک

ساختار لقو ی مشات تاریف و طرالی شمد   

 ،موضمموعاتاسممت. بنممابراین در مممورد ایممن   

مقررات لاک  همان مااهدات مذکور اسمت و  

شممالی   اصونل یکی از دنییی کمه کشمورهای  

همای دو جانبمه    دریای مازندران در موافقتنامه

، انمد  خود فق  بستر دریا را تقس   کرد م ان 

توانند از تاهدات و الزاممات   است که نمیاین 

ناشی از مااهدات ایران و شوروی شانه خمالی  

ی کنند. این لقایق لاکی از آن است که نموع 

 ممانگی تمماریخی و جغراف ممایی بممر مسممائل  دو

از  .لقو ی دریای مازندران سایه افکند  است

دو مانگی در   ،که ذکر شد نظر تاریخی آنچنان

دریمای مازنمدران   پردازش به مسائل لقمو ی  

کممه مسممائل ممماه گ ری و  چنممان .وجممود دارد

کمه   در لمالی  ،کشت رانی تا  ن تکی ف شمد  

دریما  تحدید لدود و مناب  ر ر جاندار بسمتر  

باشد. از نظر جغراف مایی ن مز در    بالتکی ف می

لوز  شممال و شممال رمرب و رمرب دریمای      

مازندران سه کشور سمالیی در ممورد منماب     

کمرد  و چمارچوب لقمو ی    ق بستر دریا توافم 

 اند.   برداری از این مناب  تاریف کرد  برای بهر 

تمموان  تممت کممه دریممای   مممی رو از ایممن

باشد کمه   می 15مازندران دارای وضا ت خاص

ای  مت من بررسی متاه   لقمو ی  سمترد   

داخیممی کشممورهای سممالیی و  چممون لقمموب

نماظر بممه تحدیممد لممدود،  المیممل  لقموب بمم ن 

ولت، لقوب مااهمدات،  المییی د مستول ت ب ن

ها، لاکم ت و تمام ت ارضی،  جانش نی دولت

زیست، استخراج نتت و  از و... لقوب مح   

. وجمود ایمن   (Hober, 2004, p.12) باشمد  می

مسممائل همگممی از لمماکی از خمماص بممودن    

وضا ت دریای مازندران اسمت کمه مت ممن    

و رویکردهای خاص اسمت.  ها  توجه به را  لل

وان در مورد خیم ج فونسمکا   استناد به رویه دی

جهت ن ل به را  لیی برای دریمای مازنمدران   

ا رچمه در ممورد خیم ج     . زیمرا راهگشا ن ست

هما رخ داد    نونسکا ن ز پدید  جانش نی دولت

اما تتاوت اساسی آن با دریمای مازنمدران    ،بود

آن است که خی ج فونسکا  بل از بروز پدیمد   

سدان ا بمه  کالل در  یمرو امدراطوری ا،جانش نی

کمه در   درلمالی  ،عنوان دولت استامار ر بود 

مورد دریای مازندران یکمی از دو دولتمی کمه    

 بل از فروپاشی شوروی دارای لق و تکی مف  

 ,Mehdeyion, 2000) بود  هنوز پابرجاسمت 

p.188).  

استدنل برخمی از لقو مدانان روسمی و    

هممای  اسممتناد بممه مرزهممای اداری جمهمموری 

                                      
15. Sui Generis 
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هممای اعالمممی از سمموی شمموروی سممابق و مرز

وزارت نتت شموروی و تاریمف مبنمایی بمرای     

اعمال  اعد  التراپ به  بات مرزها ن ز خمالی  

باشد. زیرا ا رچه  اعد  ممذکور   نمی از اشکال

یک اصل مورد  بول در لقوب در لال لاضر 

ل اسممت، اممما رویممه   ممایی دیمموان المیمم بمم ن

المییی داد ستری لاکی از آن اسمت کمه    ب ن

این  اعد  محدود به پدید  جانشم نی  کاربرد 

استامارزدایی بمود  و تامم   آن بمه    ناشی از 

سایر شقوب جانش نی مورد تردید لقو مدانان  

. از سمموی دیگممر برخممی از وا مم  شممد  اسممت

هممای  ند ان رو  ماتقدنممد کممه نقشممهنویسمم

ترسمممم می در مممممورد مرزهممممای داخیممممی 

ای بممه  هممای سممابق شمموروی اشممار  جمهمموری

رند و  بل دریای مازندران نداتقس مات اداری 

تمی دریمای   همای نت  از فروپاشی شوروی لوز 

اند و این تقسم مات   مازندران تقس   نگردید 

به طور ضمنی توس  روس ه، باد از فروپاشی 

 ،1380-1 )نمماظمی، صممورت پذیرفتممه اسممت

لتی به فرد پذیرش اعمال اصمل   .(248ص

ت مرزها، این اصمل بمرای ایمران    التراپ به  با

 ونه الزاممی ای ماد نکمرد  و محمدود بمه       ه  

 رواب  داخیی بم ن سمایر کشمورهای سمالیی    

 باشد. می

چه دریای مازندران را از نظر مختصمات  

ریای بسته، دریاچمه یما دریاچمه    ی دایجغراف 

المییی بدان   و چه  ائل به لزوپ اسمتتاد    ب ن

ها در مناطق  مشترک از آن باش   رویه دولت

ژنمو، دریاچمه چماد و    دیگر همچمون دریاچمه   

همای   دریاچه کنستانس لاکی از توافق دولت

 سممالیی در تا مم ن رژیمم  لقممو ی اسممت    

.(Granmayeh, 2008, p.34)  بنممممابراین

توان  تت ا ر رویمه لماک  در اسمتتاد  از     می

دریاچممه و دریممای بسممته تقسمم   آن م ممان   

های سالیی یا استتاد  اشتراکی بمدان     دولت

در سممایه اناقمماد دو مقصممود  هریممک از ایممن

همای سمالیی    نامه م مان کی مه دولمت   موافقت

پذیر است. با توجه به تغ ر موض  ایران  امکان

همای سمالیی    های اخ ر اکنون دولمت  در سال

امما   ،در تقس   دریای مازندران توافمق دارنمد  

اختالف در چگونگی تقس   اسمت کمه بمرای    

ایران اهم ت ل اتی دارد. آنچه باع  تشمدید  

ها شد  وجود م ادین نتت  ن دولتاختالف ب 

و  از و عدپ توازن در پراکنمد ی جغراف مایی   

ای که در م ماورت سموالل    ، به  ونهآنهاست

برخی کشمورها فراوانمی و در برخمی منماطق     

دیگر کمبود آنها را شاهد هسمت  . همچنم ن   

در برخممی از م ممادین نتممت و  مماز اخممتالف   

لاکم ت وجمود دارد و همر یمک از کشمورها     

داند. در ایمن اوضمات و    ا متایق به خود میر آن

هما در منماطق    الوال مراجاه به رویمه دولمت  

مختیف جهان همچون دریای چم ن جنموبی،   
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خی ج تایینمد، دریمای ت ممور شمر ی، خیم ج      

فار ، دریای سرخ، دریای مدیترانمه، دریمای   

شمال، خی ج   نه، دریای بالت ک و ... لاکی 

توسمماه  نممی بممراز اتخمماذ ترت بممات مو ممت مب

سازی آنهاست. بمدین   مشترک م ادین یا یکی

یه تها بدون پرداختن بمه مسم   ترت ب که دولت

کمه لقموب و مواضم      تحدید لدود و درلالی

یایی را محتوج خود در مورد تحدید لدود در

ی سری  از مناب  بردار بهر  دانند، به منظور می

ری از اتممالف آنهمما در  الممب انممرژی و جیممو  

جانبممه بممه دوجانبممه یمما چند هممای موافقتنامممه

صممورت مشممترک م ممادین مممورد اخممتالف و  

 مشترک دریای مازندران راهکار مناسبی باشد

(. در ممورد  165-221صمص  ،1387 )کاشانی،

جانبه توس  برخی  م ادینی که به صورت یک

همما توسمماه یافتممه اسممت ن ممز برخممی    دولممت

ا  لمممل جبمممران خسمممارت را لقو مممدانان ر

 ,Aghai Diba, 2001) کننمد  پ شمنهاد ممی  

pp.1-3)  که البته مت من توافق تماپ طرف ن

است. برخی ن ز ای اد دیوان داوری با موافقت 

ها جهت پرداختن به کی ه مسمائل   تماپ دولت

نماینمد    زینه مناسب  یممداد ممی  مربوطه را 

(Hober, 2004, p.12). 

ی، یدریممای مازنممدران از نظممر جغراف مما  

ای شمرای   ی ت ک، تاریخی و لقمو ی دار پژئو

خاصی است که فا د نمونمه مشمابه در سمایر    

مناطق جهان است و توص ف انتزاعی دریمای  

مازندران و بدون توجه به شرای  پ رامونی آن 

کمه پدیمد     شمود. همچنمان      مراهی میباع

همما در ا ممر ت زیممه یکممی از  جانشمم نی دولممت

های مه  در تاریف  واعد لقو ی نماظر   مؤلته

وجممود مااهممدات  ،بممر ایممن پهنممه آبممی اسممت

مناقد  م ان ایران و شموروی سمابق از دیگمر    

شمود.   ناصر مه  در این زم نمه  یممداد ممی   ع

تموان  تمت مااهمدات     بنابراین از یک سو می

سابق م ان ایران و شوروی تکی مف برخمی از   

مسائل همچون ماه گ ری، دریانوردی، لمل 

و نقل و ... را روشمن کمرد  و از طمرف دیگمر     

همما باعمم  زوال لقمموب و   جانشمم نی دولممت 

شمود.   تاهدات موجود در این مااهمدات نممی  

بنممابراین ایممران و سممایر دول سممالیی دارای  

لقوب مساوی در رابطه با موضموعات منمدرج   

بر اسما  مقمررات و  واعمد     در این مااهدات

شد  در آنهما دارنمد. ایمن تتسم ر فمی       تصریح

نتسه به مانی تا  ن درصد خاصی به عنموان  

چراکمه   ،باشمد  هما نممی   از دولمت سه  هریک 

تا م ن درصمد ارتبمماط تنگماتنگی بما تحدیممد     

کمه در ایمن    درلالی .لدود و تقس   آب دارد

مااهدات اشار  ای به تحدیمد لمدود دریمایی    

ی از بمردار  بهمر  صورت نگرفته است. در مورد 

، مقررات  مراردادی  دریامناب  بستر و زیربستر

د  ب ن ایران و شموروی سمابق تنظم   نگردیم    
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است و رویه دو کشور لاکی از تقدپ تماریخی  

ی از ایممن م ممادین  بممردار بهممر در شمموروی 

در ایممن شممرای  اسممتخراج رژیمم    .شممود مممی

لقو ی مشات با اتکاء صرف به روگ لماک  بمر   

ن و شوروی بس ار دشوار به نظر مااهدات ایرا

ی ازایمن  بمردار  بهمر  رسد. بنمابراین نحمو     می

 و ی جدیمد ب لقمناب  ن ازمند تاریف چارچو

توانمد بمه اشمکال     باشد. این چارچوب ممی  می

مختیف طرالی شود که تقس   بستر دریا یما  

ی مشمترک از جمیمه ایمن اشمکال     بمردار  بهر 

های سالیی دریای  باشند. رویه اکیر دولت می

سم   بسمتر   مازندران مب ن توسل به  اعد  تق

ا رچه ایمران    باشد دریا و مشات بودن آب می

 ،این موضوت اعتراد نممود  اسمت  هموار  به 

هما   هم ن ترت ب م مان آن دولمت   التمانلاما 

 تداوپ یابد.  

بایست مورد توجه  مرار   موضوعی که می

تت و ی از مناب  نبردار بهر آن است که  ،  رد

توانممد بممه صممورت   مماز دریممای مازنممدران مممی

یه تحدیممد لممدود دریممایی و تمسممتقل از مسمم

همای   دولمت تا  ن رژی  لقو ی ممورد توجمه   

رسد در صمورت   لیی  رار   رد. به نظر میسا

توافممق دول سممالیی بتمموان رژیمم  توسمماه    

مشترک را برای دریای مازندران طرالی کرد. 

همای سمالیی در  المب     بدین مانی که دولت

نامممه منطقممه یمما منمماطق توسمماه یممک موافقت

همای   سدس شمرکت  ،مشترک را تاریف کنند

اد مشمارکت  م از از سوی آنان در  الب  رارد

یا کنسرس وپ با یکدیگر  رارداد مناقد کمرد   

و مبادرت به اکتشماف و توسماه منماب  نتمت     

 می توانندهای سالیی ن ز یند. دولتو از بنما

  ممری متشممکل از  یممک رکممن عممالی تصممم  

ون مشترک را س  مقامات دولتی همچون کم

هممای اکتشمماف و  جهممت نظممارت بممر فاال ممت

هما،  ناقماد  رارداد ااستخراج نتت و  از، نحمو   

اختتاپ  راردادها، لسابرسی و نظارت، لمل و  

هما و ...   اختالفات، برآورد مناف  و هزینه فصل

هما پاسمخگو    ای اد نمایند که در مقابل دولمت 

ها از ایمن م مادین    باشد. سه  هریک از دولت

به طور مساوی یا بما در نظمر   ن ز با توافق آنها 

ن  ممرفتن سممهاپ متتمماوت بممه همممرا  جبممرا  

 ها خسارت یا جبران کسری سه  برخی دولت

 نمود.   از محل توساه م ادین دیگر تا  ن

سممازوکار پ شممنهادی فمموب بممه مانممی   

نمه در ر مماب  شناسمایی یممک نموت رژیمم  دو ا  

نامه تحدید لدود دریایی است. به این موافقت

مانی که موضوعات مندرج در مااهدات ایران 

دی و شوروی سابق کماکان تحت رژی   راردا

ها  مذکور با ی بماند و در صورت تمایل، دولت

بتواننممد اصمماللاتی در آنهمما ای مماد نماینممد و  

موضوعات خارج از شممول آن مااهمدات )بمه    
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عنوان میال مناب  بستر و زیر بستر( به شمکل  

 د.وفصل  رد فوب لل

 

 ها پانوشت

وزارت امورخارجه  1979نوامبر  11یادداشت مورخ  -1

ن بمه سمتارت اتحماد جمماه ر     جمهوری اسمالمی ایمرا  

 22شوروی در تهران، سند سازمان میل متحمد، ممورخ   

 .NV/95/80، شمار  1980اوت 

در ب ان ممه مشممترک رؤسممای جمهمموری ایممران و     -2

( آمممد  1377) 1998ترکمنسممتان در آلماتمما در سممال 

است: در صورت تقس  ، طرف ن به اصل سه  مسماوی  

ادننه از منماب   ی عبردار بهر کی ه کشورهای سالیی و 

 دریای خزر تیک د نمودند.

نماینممد  دائمم   1997دسممامبر  3یادداشممت مممورخ  -3

ایران در سازمان میل خطاب به دب ر کل سازمان میمل،  

 .A/52/324سند سازمان میل به شمار  

 

 منابع فارسی
 

مجموعـه مقـاالت حقـو     (، 1384آ ایی، بهممن، )  .1

وپ، تهمران:  ، چما  د درياها و مسائل ايران الملل بین

  نج دانش.

(، منماب  دریمای خمزر و    1386-7پور کاظمی، محمد، ) .2

دو فصـلنامه مطالعـات   ، کنوانسم ون محم   زیسمت   
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