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ها میاح هشعورها  وعوزه خعزر را     هه زمیوه تتارضات و هو ار ه است تتامل در دروح موطقه شد
 .دهررراه  
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 جستارگشایی
  هووعده  آید هه وستت خیره شوار م  دریاچه مدصور در خش   جهاح به نیتر بزرگدریاچه خزر 

آسعیا و     ه تا در نزد جهانیاح به دریا شهرت یابد. این آبگیر بعا جداسعاز  دو یعاره   شدآح موجب 

بدیل وعوزه   ها  ب  دارد. ویژگ  راه آزادارواا از ی دیگر توها از طریق رودخانه و هانا  به دریا  

بیعیر دریعا و    ها  اییصاد ، بازرگان ، هشییران ، هوای ، امویی ، انرژ  زیر یوهدریا  خزر در زم

ا  هعه در   گونعه  ده، بهیمویاز  را به این آبگیر بخش كیییژئوالها  اسیراتژیك،  صیاد  مویتیت

 نهادند.« خاورمیانه جدید»نام ها  اخیر بییار  بر این ووزه  سا 

ا  است  و بییار ایچیده  چودبتدالولل، موضوع  وضتیت وقوی  دریا  خزر در وقو  بین

در این نوشیار بر آح  گاحبوابراین نگارند؛ استها  گوناگوح یابل بررس   هه از زوایا و دیدگاه

اصل   ارسشبر تتیین رژی  وقوی  دریا  خزر به  رگذاریتأثتا با بررس  عوامل مخیل   هییود

ادیدۀ  د.وها و راه ارها  رژی  وقوی  دریا  خزر هدامود؟ ااسخ ده بر چالش خود مبو 

ترهووییاح و  ،سه هشور یزایییاح وروددنبا  آح  به رروااش  اتداد جواهیر شورو  و

وقوی    آذربایجاح به تتداد هشورها  دارا  وق واهویت بر دریا  خزر و ابهام در ابقا

بین ایراح و اتداد جواهیر شورو  سابق و  موتقدشده 1940و  1921 ها  سا   ها نامه موارقت

این دریا در ا  رونق  بییر ریزبردار  ناعادالنه موابع  هوچوین تصوی  این هشورها به بهره

ها جهت وضور رتا  در این موطقه و عدم تتیین  مود  وارر غرب  صوتت نفت و گاز و نیز عالیه

هوین  .موطقه موجر شود در  نظامع  سیاس   ها بدراحت به دییق رژی  وقوی  دریا مو ن اس

و ا   چه در سطح موطقه های  در موضوع رژی  وقوی  خزر ها و ایچیدگ  امر سبب ایجاد تازگ 

ها   ول ها  رراوان  برا  دسییاب  به راه آح، تالش موازات به وا  نیدرعشده است.  الولل  بین

ا  یلیل از  این میاح عده در آمد. عول بهموجود  ها  میواسب با چالش آمیز و میالوت

اند  آورده رشوا دریاها به  این آبگیر بزرگ طبیت  را در زمره ،وقوی اً صاوبوظراح سیاس  و بتض

و اند هه مقررات هووانییوح وقو  دریاها یابلیت اعوا  بر آح را دارد  وسیله نییجه گرریه و بدین

ها   آمیز بر چالش طور میالوت تواح با اسیواد به این مقررات به صورت بروز اخیالف م  در

 .وقوی  دریا  خزر رائق آمد

وضتیت  در خصو ایراح و ردراسیوح روسیه دیدگاه مشیره   م تاهووح جوهور  اسال

دریا  خزر یك دریا  مشاع و »مابین مبو  بر ایو ه  وقوی  خزر مبیو  بر یراردادها  ر 

ا  و تش یل  مشیرک بین دو هشور است داشیه و متیقدند میتایب تدوالت موطقه

هوه هشورها  ساول  به توارقات جدید دست   اتفا  آرا بر اسا ها  جدید باید        جوهور 

یك دریا  بییه در چارچوب مقررات هووانییوح  عوواح بهدریا  خزر  ،گرید عبارت به «.یابود
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بردار  از موابع آح  در خصو  بهره  زیر برنامهگیرد؛ لذا هرگونه  وقو  دریاها یرار نو  1982

 با وودت نظر و توارق هلیه هشورها  ساول  دریا صورت اذیرد. دبای

اس باید میاع   ،موارع مل  هشورها استها   ، عرصه چالشدریاچهاین  هه ی آنجا از

له تقیی  دریا  ئترین موضوع، یتو  می ول هلید  به اندرهاراح و دستدولیورداح   جد  هلیه

هارگیر  مبان  اسیدالل ، موطق ،  ها  با ب تا بیواح برا  این امر مل  و موطقه دشوخزر متطوف 

ه مفهوم دریا  صلح و دوسی  و توسته بخش برگزید و ب مد و اثراول هار تاریخ  و وقوی  راه

 عیویت بخشید.

آنها چهار روش متروف  عودهها  گوناگون  مطرح است هه  برا  تقیی  دریا  خزر، روش

روش . 3، ارراز( وهیش)  یتقیروش . 2 هودومیویوم(؛مشیرک )روش مشاع یا واهویت . 1 است:

 تلفیق .روش . 4 وقو  دریاها به دریا  خزر؛ و نظامتیر  یواعد 

 برا  مثا اگر هشورها  ساول  از طریق مذاهرات به یك مفهوم مشیرک وقوی ، 

میائل و اخیالرات از طریق توارق این  ورصل ولواهویت مل  مشاع، دست یابود، طبتاً راه بر 

بودح  بر واه  ریداشود. بدوح شك با یبو  دهیرین ابزار  از سو  اهثریت،  هشورها گشوده م 

ها   ت و شخصیت دریاچه بر این آبگیر طبیت  یا مدنظر داشین ویژگ خصوصیات هوی

  وقوی  مودصر ییك رژ نیو تدودنبا  توظی   به بایدهویا  این آبگیر، هشورها  ساول   ب 

  و رریارهانظیر جهاح باشود تا بیوانود از رهگذر هلیه اخیالرات  به این دریاچه بزرگ و ب 

ول  ود. راههوورصل  آمیز ول آمیز خود را به ش ل میالوت اطرهو میتارض بالقوه مخ رمیتارفیغ

بررس ، تفییر و تتیین رژی  وقوی  مزبور از طریق رویۀ یضای   دیگر مراجته به مرجت  ثالث،

ویژه آرا  صادره از دیواح  هنقش و جایگاه رویۀ یضای  و ب ،رو نیا ازالولل  است.  داور  بین ای

 توجه خا  وقویداناح یرار گرریه است.الولل  دادگییر  مورد  بین

 بعر اسعا    هررضیه اصل  نگارنده در این نوشیار ایعن اسعت هع    ،شده احیببا توجه به مطالب 

تعرین راه عار    موطقع   ،ها  تتیین رژی  وقعوی  خعزر   چالش  و وقوی امویی  ،سیاس ماهیت 

بعا   .اسعت مشاع میاح هشورها  ساول   -دسییاب  به توارق مبیو  بر اذیرش رژی  وقوی  مل 

این وا ، اس از ودود دو دهه موایشه و بدث، وایتیعت خعالف رونعد رعو  را و ایعت هعرده و       

ها  اوج هشور ووزه دریا  خعزر بعر ایعن اسعیوار بعوده هعه برخع  از         سیوا  مشیرک رتالیت

یععا   ا دروح موطقععه جععامع ریععغهععا  دوجانبععه  نامععه وزه خععزر بععه انتقععاد توارععقهشععورها  وعع

 اند مد راصله گرریهارو  آورده و عوالً از ابداع یك نظام وقوی  جامع مؤثر و هار  ا مدوطه بروح

موالك سعاول     م این خود روند ایشررت دسییاب  به رژی  وقوی  مشیرک مورد یبو  توا هه

هووده ساخیه است. بدوح تردید در ارتو واهویت یك رژیع  وقعوی     ناامیدرا بییار هود و وی  
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 جانبعه  هوعه تواح به اسعیقرار یعك امویعت اایعدار      با تراض  طررین م  و هوراهمطوئن، مییور 

هشورها  ساول  ه  یادر خواهوعد   ،وجود چوین امویی  ا  و وی  جهان  امیدوار بود. با موطقه

 و گازدرگیر در توسته نفت   د و در نییجه بودجههوالولل  را جذب  ها  بین گذار  بود تا سرمایه

هعا    را ارزایش دهود و در نهایت توسته اییصاد  را به هوراه دریعای  سعال  و بعه دور از تعوش    

 ها  خود به ارمغاح آورند. مدیط ، امویی  و وقوی  برا  ملت زییت

ها  واشیۀ دریعا    ها  مخیل  هشور دیدگاهدر این نوشیار، ست  بر آح است هه با بررس  

ا  از دریا  خزر، عول رد هشعورها  سعاول ،    و بیاح ایشیوه خزر در مورد وضتیت وقوی  آح

هعا و   وعل  راهبررسع    انعدازها  آتع  و   ا  و چشع   هعا  رراموطقعه   وضتیت رتل ، نقعش یعدرت  

جهعت تتیعین رژیع     ر راه عا  تعرین  ها  مطرح درباره رژی  وقوی  دریا  خزر به مواسب گزیوه

 یارت. وقوی  خزر دست

 دریای خزر ت جغرافیایییموقع. 1
طور تاریخ  دریا نامیده  در جهاح است هه بهنوك  دریاچه بییه و ه  نیتر بزرگدریا  خزر، 

 :1383 ،نور   )اور تر بزرگاوج برابر  1یتو  سواریور ،شود و وی  از دومین دریاچه جهاح م 

درصد مجووع میاوت  40نزدیك به  هه  طور به ،اندازه ژاان استتقریباً به و ( 2 :79

رار  و دریا  عواح وستت  شود و وی  از مجووع خلیج شامل م را ها  جهاح  دریاچه

 بیشیر  دارد.

اما از دیرباز به دلیل بزرگ  و  هوه خصوصیات یك دریا را ندارد، و هیا باوجوداین دریاچه 

مارهواولو م یش  اییالیای   (21 :1383لفوره   )اوود  دمیزاح نو ش آح را دریا نامیدن

بودح دریا را هش  هرد. ش ل دریا  خزر  میالد  بییه 1254نخییین هی  بود هه در سا  

گلیی  است هه در غرب توسط آذربایجاح، در شوا  از سو  روسیه، در ان (S) مشابه ورف

خزر در   ایدر ایراح اواطه شده است.شر  از جانب یزایییاح و ترهووییاح و در جووب توسط 

 نیتر بزرگمرهز ، یفقاز و ایراح یرار گرریه است و   ایآسمدل برخورد  درو ارواا  ایآسمرز 

، بر اثر  شواخی نیزمهه در دوراح سوم  است (1)مانده از تجزیۀ دریا  بزرگ تییس جا هبخش ب

آمدح  و با باال شده هیتجز ز، یفقاز و ...،، چوح البری ها هوه رشیهو ایدای   ها  خوردگ نیچبرآمدح 

 اند. وجود آمده جوله دریا  مازندراح به های  از ارواا و ایدای  رالت ایراح، دریاها و دریاچه هیار

اسعت   الوهار هشیده شده و در عرض جغراریای  میان  یرار گرریعه  دریا  خزر در جهت نص 

)برابر عرض اییالیا( و  دییقه عرض شوال  47 - 37ها، میاح  این دریا  بییه و جدا  از اییانو 

الوهار ااریس یرار دارد و با شرایط ععام دریاهعا  آزاد، دارا     دییقه طو  شری  از نص  55- 47

                                                                                                                                                       
1. Superior  
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هیلومیر آح را جزایر موجود  2220است هه  لومیرمربعیه 438690تا  424300میاوی  میاح 

 است.  در آح اوشانده

نقطه آح از آذربایجاح  نیتر كیبارهیلومیر و  450ر و عرض آح هیلومی 1280طو  این دریا 

میعر و عوعق گعودترین نقطعه آح را      180هیلومیر است. عوق میوسعط آح   160تا ترهووییاح، 

میعر   27سعطح دریعا  خعزر     .(33 :1387 ،بخعش  روح اند )موسعو   گیر  هرده میر اندازه 1025

آمدح تدریج  آب دریا، این اعداد مو ن اسعت   الاییانو  است هه با توجه به با از سطحتر  اایین

میر باال  22دریا  خزر تا   سطح آب 2020بیو  برخ  از دانشووداح تا سا   به ایش .تغییر هود

 .(25 :1384 ،)دهقاح استبرا  تأسییات ساول  و س وها  نفی  خطرساز  هه آید، م 

 ؟3یا دریاچه 2ایدر دریای خزر:. 1-1

 دو میئلهمبوای  و مه  است؛ چرا هه  ارسش  ،دریا است یا دریاچهایو ه دریا  خزر یك 

یك دریا یا  عوواح به  آب  رهیامبیو  بر تتری  این  خزر  ایدر  وقوی  عوده و مه  موطقه

است به طو  انجامیده است،   رزمانید. ول میائل وقوی  این ووضچه آب  هه استدریاچه 

باید مشخص  نخیتزیرا ؛ است ادشدهی ارسشبه این  درست نیبتمبیو  بر ااسخ مواسب و 

نییجه آثار وقوی  یك  یك دریاچه یلوداد شود و در عوواح بهشود هه آیا این اهوه آب  باید 

بیاح یك دریا با آح برخورد شود. به باید نییجه  دریاچه بر آح میرتب شود یا یك دریاست و در

بویاد  این است هه ماهیت   میئله ،ا  خزرهوین دلیل در مبدث راجع به وضتیت وقوی  دری

 .(6: 1381 ،میدد سازماح ملل) جغراریای  این اهوه آب  مشخص شود

شود.  ها  وایع در سطح زمین هه در میاح آنها آب جوع م  ها عبارتود از گودا  دریاچه

میزاح  نبودگییرده آنها به لداظ ه  یا   ها از ییوتاخص  طور بهها و  ها از رودخانه دریاچه

راهد  هییود؛ به  شیوب ه ها  آب   سفره»ها  دریاچه ،شوند. در وایع دب  آب روزانه میوایز م 

هویشه هویر از میزاح آب  است هه به آنها  ،شود ا خارج م هاین متوا هه میزاح آب  هه از آن

الولل برا   ندهیرین وقو  بی ها هه گاه  از سو  جغراریداناح و شور  آب رمتیا شود. وارد م 

  درسی بهاز سو  نوییودگاح متاصر  ،گررت ها از دریاها مورد اسیفاده یرار م  تف یك دریاچه

 مدنظردریاها  ازها  رد شده است. در عوض متیار  هه توسط نوییودگاح برا  تف یك دریاچه

گونه  اینتواح دریاچه را  م  شده گفیهها  آنهاست. با توجه به مطالب  سطح آب ،گیرد یرار م 

نوك است هه مداط در خش   بوده و میزاح  شور یا ب  گییره آب ،» تتری  هرد هه دریاچه،

                                                                                                                                                       
2. Sea 

3. Lake 



 ها و راه ارها  تتیین رژی  وقوی  دریا  خزر بررس  چالش 166

دب  آب آح در واود زماح هویر از یك واود است و سطح آب آح میفاوت از سطح دریا بوده و 

 .(53ع  55 :1377 ،)دیپال «و طبیت  با آح ندارد آزاد ارتباط مییقی ،

دیگر دریاها و  با  ویمییقو ارتباط  شود  مها تأمین  آب دریا  خزر نیز توسط رودخانه

مرز  ارواا و آسیا یرار دارد و   در مددوده گودا  عویق  است هه صورت بهها  ندارد؛  اییانو 

 ی جا بههوود آب آح را  های  هه آب آح را تأمین م  ترین از سطح دریا است. رودخانه اایین

بودح دریا  خزر دارا  آثار  الولل عووم ، دریا و دریاچه رند. مطوئواً در وقو  بینب نو 

رروااش  اتداد جواهیر شورو ، اوج یك دهه اس از ، بیشیر از رو نیامیفاوت  خواهد بود. از 

یك دریا یا دریاچه  عوواح بهآیا دریا  خزر  و هیادریا  خزر توارق  بر رو  توصی    هشور هرانه

 است، نداشیود.

آزاد مرتبطوعد و    اهعا یو درهعا  جهعاح    دریا این است این مواطق با اییانو ها   از ویژگ 

هه  ها  داخل  یك دولت عبور هرد. وا  آح برا  رسیدح به این مواطق ضرورت  ندارد هه از آب

د. دریا  خزر یك دریاچه معرز   ندار راه آزادهای  هه به دریا   ا  است از آب دریاچه، مجووعه

بالییعك در   -و ولگعا   دح -ها  ولگا اگرچه توها از طریق هانا  بودح را ندارد، است هه ویژگ  دریا

این متوا، وضتیت دریعا  خعزر شعبیه وضعتیت      در است.  دسیرس یابلیلورو ردراسیوح روسیه 

، نعه در گعروه دریاهعا.    هعا جعا  دارد   بوعابراین دریعا  خعزر در گعروه دریاچعه     ؛ اسعت ها  دریاچه

 (67 :1385 ،یزدان  و موش )نژند 

 بسته میندریای بسته یا . 1-2
های  هه مدعاط میعاح دو    دریاها، دریاها و دریاچه وقو  1982هووانییوح  86مطابق مفاد ماده 

 آزادمووط بعه ایو عه بعه دریعا       ،شوند ها  داخل  مدیوب م  جوله آب یا چود هشور باشود از

 شود: نداشیه باشود. این و   تبتات  دارد هه به آنها اشاره م   راه

ها مصعدا  ایعدا    ضرر هشی  در دریاها  بییه، آزاد  دریانورد  وجود ندارد و یاعده عبور ب . 1

هعا،   هود. البیه این یاعده اسیثواهای  ه  دارد هه عبارت است از معوارد  هعه عهدنامعه    نو 

دو  ثالث در آح دریا، ها   هرده یا آزاد  دریانورد  هشی بیو   راه ارها  دیگر  را ایش

هعا    ضرر هشی  ها  ساول  در یبا  عبور ب  عرف مدیوب شود. هوچوین است اگر دولت

ها  جوگ  در زماح صلح نیز  ثالث، س وت اخییار هرده باشود. آزاد  عبور هشی  ها  تدول

 رود. م شوار  اعطا  یك امییاز باشد، از موارد اسیثوا به صورت بهاگر 

ها  ساول  است.    واه  بر این دریاها و تتیین مرزها  آح تابع متاهدات دولتوقویرژی  . 2

ها و عدم اعیراض دیگر  بعه آح، بعرا  آح    در صورت اعوا  وق تصرف توسط ی   از دولت
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انعد هعه بعه رعرض نبعودح         بر این عقیعده آید. گروه م وجود  دولت وق اعوا  واهویت به

 ساول  دریاست. ها  تدول وقو در این زمیوه ررض بر تیاو  ا   متاهده

سعاول    هعا   توق اندصار  ماهیگیر  و اسیفاده از موابع دیگر مثل نفت، رقط بعرا  دولع  . 3

 را ندارند. ی ها بردار  وجود دارد و هشورها  غیرساول  وق چوین بهره

هعا،   هعا  سعاول  اسعت، زیعرا ایعن آب      ها نیز مخیص به دولعت  اندصار  بر آح آبواهویت . 4

ها  سعاول  وعق اعوعا  واهویعت را دارا هیعیود. ایعن        آزاد نیییود و رقط دولت  ها آب

: 1386 ،)تقعو   و امور هیفعر  نیعز هیعت     گذار یانوحواهویت اندصار  شامل صالویت 

61). 

صالویت یضای  و هیفعر  توهعا وییع  در معورد     « ال هامن» وقو الزم به ذهر است هه در 

ه   و آرامش ساول  را به  م شده، نظ  عوو خصوص  یابل اعوا  است هه جرم انجامها   هشی 

له ربطع  بعه   ئررانیه، هر جا موارع دولت مدل  ایجاب هود یعا میع   وقو بزند. در وال  هه در 

بیگانگاح، وی  در عرشه هشعی    توسط خدمه هشی  علیه  م خدمات الیی  داشیه باشد یا جر

معوارد  بودنعد هعه     ایوهعا رخ داده باشد، این صالویت توسط دولت ساول  یابل اعوعا  اسعت.   

امعا   ،دولت ساول  نیبت به آنها وق اندصار  داشیه و دیگراح هیچ وق  نیبت به آنها ندارنعد 

شعوند نیعز بدعث     مع  دریاها  وقو  1982در مورد ایو ه چه نوع دریاهای  مشوو  هووانییوح 

 مفصل  وجود دارد.

آبگیر یا دریای  هعه   ،دارد هه یك خلیج م دریاها مقرر  وقو  1982هووانییوح  122ماده 

سواول آح میتلق به چود هشور باشد و به اییانو  یا دریا  دیگر  وی  توسعط یعك مجعرا     

  و موعاطق  ا  از دریاهعا  سعرزمیو   یعا بخعش عوعده     م باریك راه داشیه باشد یعا شعامل توعا   

شعود.   مع  بییه خوانده  اندصار  اییصاد  دو یا چود هشور ساول  گردد، دریا  بییه و یا نیوه

دارد هه هشورهای  هه در واشیه دریاها  بیعیه   م هواح هووانییوح مقرر  123هوچوین ماده 

و در انجعام واایفشعاح، تدعت مقعررات      وقعو  بییه یرار دارنعد بعا هوعدیگر در اعوعا       یا نیوه

دریاها  وقو بوابراین، اگر یك ووضه آب  مطابق مقررات هووانییوح  .ودهوووانییوح هو ار  ه

بییه خوانده شود، رقط توسعط هوعین هووانیعیوح یابعل تددیعد وعدود و        دریا  بییه یا نیوه

نباشد، از شوو  هووانییوح  122آح مطابق موارد مودرج در ماده   ها  ژگیوتقیی  است و اگر 

شعود،   م نچه هه از خالصه مذاهرات و هوچوین روح واه  بر هووانییوح برداشت خارج است. آ

هردح هاربرد هووانییوح به دریاهعا  متعین، اضعاره     مددود برا  123و  122این است هه مواد 

 نشده، بل ه شواسای  اش ا  مخیل  دریا را مدنظر داشیه است.
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جز رجوع بعه  ا   هاربرد  ندارد، چارهها  هه هووانییوح وقو  دریاها در مورد دریاچه از آنجا

نییت. مطعابق رویعه بیعیار  از هشعورها و مطعابق       الولل بینرویه هشورها و اصو  هل  وقو  

معرز باشعد، بایعد توسعط      هه با بعیش از یعك هشعور هع     ا   ، دریاچهالولل بیناصو  هل  وقو  

امیعداد مرزهعا     صعورت  بعه واصل از توارق طررین تقیی  شود. این تقیی ، گاه ا   نامه موارقت

هعا   . موارد  ه  بوده است هعه دریاچعه  گیرد م صورت  خاه  و گاه با ترسی  خط میانه دریاچه

در امیعداد  ها  اما رویه غالب هشورها این است هه دریاچه؛ مشاع بای  گذارده شده است صورت به

هیعیود هعه بعا     ی هعا  آبجولعه   از آلبرت و چاد، وی یوریاها   دریاچهمرز خش   تقیی  شود. 

با ترسی  خط  تانگانی اهه دریاچه  . در وال اند شده   یتقیامیداد مرز خش   هشورها  ساول  

هعه بعه روش هانعدومیویوم یعا مال یعت مشعیرک اداره       ا   میانه تقیی  شده است. توها دریاچعه 

 هعه در واشعیه هشعورها  بولیعو  و اعرو یعرار دارد       هاهعا   تع  تع  بعه نعام   ا   شود، دریاچعه  م 

هشورها  ووزه دریا  خعزر   ن یه میل  این است هههروا   به .(120-119: 1381، نام كین)

ا ، اخییار هامل تتیین وضتیت وقوی  دریا  خزر را  الولل عرر  و متاهده از دیدگاه وقو  بین

 باشود. توارق دارا م  بر اسا 

با توجه به هووانیعیوح وقعو  دریاهعا و     ژهیو بهو  الولل بیندیدگاه اصو  و موازین وقو   از

و دریا  بییه هواح است هعه بعر اسعا     ها    رژی  وقوی  دریاچهالولل بینها   مقررات و رویه

مورد دریعا  خعزر    بوابراین در .ده استشموتقد  ربطیذها  ساول     هه میاح دولتییراردادها

هووده وضتیت وقوی  دریا  خزر  میالد  تتیین 1940و  1921واضر یراردادها   وا در نیز 

 شود. مدیوب م 

 انعد و    ثبعت و تتریع  شعده   ییراردادهعا   ،الولل بینموازین  یراردادها  مزبور طبق اصو  و

موبع یابعل یبعو  بعرا  صعدور او عام       و  و یبو  رس چوین یراردادهای  در موارد مشابه مورد

 ،دولعت یبلع     جا بهها(  برمبوا  اصل )جایگزیو  دولت یا دولت اند.   الهه بودهالولل بیندادگاه 

 ،شده از دولت یبل  ناگزیر از اذیرش تتهدات دولت طرف یرارداد هییود ها  جدا دولت یا دولت

بوابراین هشورها  سعاول  ناگزیرنعد تعا     ،این اصل را نپذیرریود اریهی اسیقال اما هشورها  تازه 

طعررین را    م تالش خود را جهت نیل به یك رژی  وقوی  جامع هه بیوانعد موعارع توعا     م توا

 .انجام دهود ،دربر بگیرد

 رژیم حقوقی خزر نییتع درهای پیش روی کشورها  چالش. 2
به توارق  جعامع،     واشیه دریا  خزر برا  رسیدح ها  ایش رو  هشورها ترین چالش از مه 

مطعابق بعا معوازین    اصل جانشعیو  هشعورها و    براسا  ،هریك از هشورها است   جانبهینظرات 

هعا    الولل عووم ، تجزیه اتداد جوعاهیر شعورو  و ارعزایش تتعداد اعضعا  دولعت       وقو  بین
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گونه تغییر  در وضتیت وقوی  این دریا ایجاد ن عرده اسعت. در وایعع     هیچ خزرساول  دریا  

ووزه این دریا، جانشین اتداد جواهیر شورو  سابق هییود و بایعد   اریهی اسیقال ها   جوهور 

زیعرا متاهعدات    ؛و رژی  وقوی  دریا  مازندراح اایبود باشعود  1940و  1921به مفاد متاهدات 

سعرزمین   آیوعد هعه هوعراه    شوار م  در زمره متاهدات مربوط به وقو  عیو  به 1940و  1921

 اوشع  از درآمعدها    چشع  امعا   ،ثیر  در وضع آنهعا نعدارد  أود و تغییر واهویت، تهو ورهت م 

دلیعل   .استیاریه دشوار  برا  هشورها  تازه اسیقال ناش  از اهیشاف نفت و گاز از دریا  خزر 

چرا هه تتیین رژی   ؛اصل  چوین امر  را باید در موارع مل  هر یك از هشورها  ساول  جیت

ساول  ایوند ناگییعیو  دارد و    هشورها  توامبا موارع مل   خزریا  وقوی  جدید برا  در

یی   موطقعه و  ینظر از ابتاد وقوی ، بعا میعائل ژئواعول    ول  در این زمیوه، صرف هر راه بوابراین

 .دارد  ویمییقشرایط داخل  هشورها  نواهور ارتباط 

ثالعث   اا  هشورها شدح  باز ،ها  اساس  ایش رو  هشورها  ساول  خزر از دیگر چالش

هشورها  ساول  هوچوح آذربایجاح و یزایییاح باید بعه ایعن مهع      .دریا  خزر است به عرصه

توانعد   م   م نظا صورت به ه  آحآگاه  یابود هه ووایت از هشورها  ثالث جهت وضور در خزر 

و روسعیه و  هو ار  سه هشور دیگر یتوع  ایعراح    ،رو نیا ازامویت موطقه را به مخاطره اندازد و 

ثالعث    هشعورها   نظعام موطقه خزر و جلوگیر  از ورود  هردح  رنظامیغترهووییاح در جهت 

 .(458 :1378 ،طاهر  شویران ) در خزر ضرور  است

از  از هشعورها بعودح وعدود هریعك     بردار  خودسرانه از موابع دریا  خزر بدوح روشعن  بهره

در بعین هشعورها  سعاول      انعه یجو  تالراعیواد  و عول ردها   به ایجاد ب  عرصه خزر موجر

هعا ارعزوده    ورود هشورها  ثالث در عرصه تجار  و اییصاد  خزر نیز بعر ایعن تعوش    .شده است

بعرا     طع یمد یتیزبدوح توجه به مش الت  هه از موظر  بردار  این بهره ،دیگر سو از  .است

ها در راسیا  موارع خود ورهعت هعرده و هعیچ    سبب شده هریك از هشورها تو ،خزر درا  دارد

هه خزر یك اهوا  آبع  بیعیه    از آنجا .نداشیه باشود ،رسد های  هه به خزر م  توجه  به آسیب

بوم بییار ویعژه تبعدیل    آح را به یك زییتها  بود هرگونه ارتباط طبیت  با سایر اییانو ن ،است

اعذیر  شعدید آح در برابعر      سبب آسعیب هرده است. این خصوصیات مودصر به ررد دریا  خزر 

هوای  یا تغییرات انیان  شده اسعت. دریعا  خعزر بعه دلیعل       و جوله شرایط آب عوامل خارج  از

گیعیرده  هعا    و رتالیعت  یعرار دارد نیبت به دریاها  آزاد   شیریخطر بدر مترض  ،بودح بییه

 ت.آح شعده اسع  شعورو  سعابق، باععث تشعدید       رروااشع نفی  هشعورها  واشعیه آح بتعد از    

بیشیرین نقش را در آلودگ  این دریا دارد. عوامل گونعاگون    ،ها  شیویای  و ورود نفت آالیوده

ندعو    توانعد بعه   مدیط زییت ووزه دریا  خزر را هدف گرریه است هعه هعر یعك از آنهعا مع      
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 بعردار  از موعابع دریعا از هوگعاح     شود ام اح بهعره  ررسایش ایجاد هود هه در نهایت موجب م 

آلودگ  ناش  از  سلب شود یا چوین هار  را ارهزیوه هود. آلودگ  ناش  از نفت در دریا  خزر،

زائعد و    موابع مییقر در خش  ، آلودگ  ناش  از وفار  در دریا، آلودگ  ناشع  از تخلیعه معواد   

ها، آلودگ  ناش  از اتویفر، وفعار  و اهیشعاف در بیعیر عویعق      سو ، آلودگ  ناش  از هشی 

هوچوععین نوسععانات سععطح آب دریععا، میععائل  .هیععیودا، عوععده موععابع آلععودگ  دریععای  دریاهعع

ها  نفیع  و صعوتی  موعابع اصعل  تهدیدهووعده       شواخی ، رتالیت ، مش الت بوم شواخی یتیز

رسد عدم تیریع در رسیدح بعه تعوارق     به نظر م  ،رو نیااز  .باشود م زییت دریا  خزر  مدیط

 )اتعااف،  رو سعازد  هخزر را با چالش  اساس  روب یتیز طیمدتواند  در مورد رژی  وقوی  خزر م 

1387 :36). 

 برداری نفت خزر موضوعات سیاسی و اقتصادی در بهره. 3
 ایعن  از هعدام  هر ،است اییصاد  و سیاس  موضوع دو از گرریه بر خزر دریا  انرژ  از  بردار بهره

 ووضعه  در انعرژ   اییصعاد  هعا   رتالیعت  توسعته  بر تواند م  مییقی رغی و  یطور مییق به عوامل

 .باشد ثرؤم هاسپین

 در روسعیه  نقعش  تتری  :از عبارتود هاسپین دریا  نفت توسته به مربوط سیاس  موضوعات

 اهعور  موطقعه؛  نیروهعا   جدیعد  موازنه بریرار  شورو ؛ جواهیر اتداد رروااش  از اس جهاح

 گرایع   ملع   اهعور  و سعابق  شعورو   جوعوب  مردمعاح  ملع   بیدار  ا ؛ موطقه ا هنیرو مجدد

 نفت. بر مبیو  اییصاد 

 مشارهت برا  بزرگ ملیی  چود ها  شرهت ریابت :است موارد شامل این اییصاد  موضوعات

 نفعت  صعادرات  وابیعیگ   هعاهش  بعرا   نفعت  صعوایع  توسعته  موجعود؛  ذخعایر  از بردار  بهره در

 موابع به دسیرس  به غرب  ها  هشور توایل نفت؛ ییوت اایدار  وفظ وا  عین در و رار  خلیج

 مود عالیه ها  گروه توام گییرده ها  تالش آسیا؛ شر  جووب اییصاد اب ریابت برا  انرژ  عرضه

 رونعد.  مع   هار به جهان  بازارها  به گاز و نفت عرضه برا  هه لوله خط بزرگ ها  شب ه هویر  به

 روسعیه،  چوح هشورهای  هو ار  مییلزم سیاس  و جغراریای  لداظ به موضوعات و میائل این

 ااهیعیاح،  مرهعز ،  آسعیا   تولیدهووعدگاح  آذربایجعاح،  و ارمویعیاح  ایعراح،  و ترهیه گرجییاح،

 نیز و اسیخراج و تولید هه دنددصدر موطقه هشورها  هرچود. بود خواهد چین و هود ارغانییاح،

 چعوح  های تهدیعد  وهعا   چالش لهئمی این اما، دهود گییرش را دریا  خزر ووضه از نفت صدور

 شعرح ایعن   به جریاح این در هلید  عوامل عوده .داشت دربرخواهد نیز را میلدانه ها  درگیر 

 چعوح  آسیای  هیدروهربو  موابع هوودگاح مصرف ونفت  الولل  بین بازار ثیرأت :شوند م  الصهخ

 جدیعد  موعابع  یعارین  ؛خعزر  دریعا   واشعیه  هشورها  ذخایر از جووب  هره و ژاان هود،، چین
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 از بعردار   بهره ارزایش رار ؛ خلیج از نفت جریاح صدور نوسانات ؛خزر ووضه در هیدروهربو 

 ووضعه  هشعورها   بعین  توش و  رار  خلیج هشورها  تیلط هشیدح چالش به برا خزر  موابع

 .(Ehteshami, 2004:58) بگذارند ثیرأت ااك شده هویر  تولید بر آناح هه صورت  در خزر

 کردن خزر مینظا. 3-1

علیعه هشعورها  سعاول  اسعت. ایعن        نظعام ترین تهدیعد سیاسع  و    هردح موطقه، مه  م نظا

 2001بر سر مال یت متادح مورد ادعا در ژوئن  جاحیو آذربااس از موایشه ایراح  ژهیو به ،گرایش

بعر خطعر ارعزایش    های  وجود دارد هعه   تشدید شد. در هوه مواطق ایراموح دریا  خزر، ناآرام 

 نعاگورنو ارزاید. جوگ جوهور  آذربایجاح و ارموییاح بر سعر موطقعه    گر  در موطقه م  نظام 

در نیوعه دهعه    )گرجیعیاح(  ایزیآبخطلبانه در  هووز اایاح نیاریه است. برخوردها  تجزیهباغ  یره

ویعراح هعرد.    را موطقه اطراف گروزن  در روسیه جووب  ،روسیه با چچنور شد. جوگ  شتله 90

هعا بعه معوارد     یعرار دارد. هشعو ش    م عالوه و ومت ازب ییاح مورد تهدید بویادگرای  اسعال  به

ها  ساول  دریا  خعزر بعه چشع      میاح دولت شده مددود نییت و به اش ا  مخیل  در اشاره

 د.دارن  در مورد این دریاچه  ها  ساول  دریا  خزر نیز ادعاها  ارض  میتارض خورد. دولت م 

 ؛ هرچوعد انعد  خود را در دریعا  خعزر ارعزایش داده     م نیروها  نظا ،هشورها  ساول   هوه

دریعای  خعود را     م تر است. در چود سا  اخیر، این هشور ناوگاح نظعا  روسیه در این راسیا رتا 

. رهبعراح روسعیه، بارهعا اععالم     داده استطور چشوگیر  نیبت به ریبا  غرب  خود ارزایش  به

تردیعد ایعن عوعل     را در دریا  خزر ارزایش دهد. بع   خود  نظاماند هه روسیه باید وضور  هرده

در دریا  خزر خواهعد بعود. دیگعر    هشور ضوانی  در جهت تأمین موارع سیاس  و اییصاد  آح 

بوعابراین  ؛ ر هییودهشورها  موطقه نیز یا در وا  نوساز  یا ساخین ناوگاح خود در دریا  خز

در اخییار نیروی  یرار گیرد هعه   این دریاهردح دریا  خزر مو ن است موجب شود  م ایده نظا

، هعیچ یعدرت   1940و  1921بر اسا  یراردادهعا    .(208 :1383،یوا )هال  تر باشد از هوه یو 

یتهعد شعده   م در ایعن ارتبعاط   ها  دریا  خزر شود و هشورها  ساول  نیز ثالث  نباید وارد آب

بودند، اما بتد از رروااش  اتداد جواهیر شورو  برخ  هشورها  سعاول  بعر آح شعدند هعه بعا      

  جوهعور  را بعه اجعرا نگذارنعد.    ادشعده یهعا    تغییر بویادین اوضاع برخع  موعدرجات عهدنامعه   

هعا    هعردح یعدرت   نفعع  گرجییاح موارع و امویعت ملع  خعود را در ذ     آذربایجاح، یزایییاح و

دانود. آنها با هدف جلعوگیر  از اویعا  سعلطه روسعیه و ایجعاد       ا  در دریا  خزر م  رراموطقه

ها   ها  خارج  در ابتاد اییصاد ، سیاس  و راهبرد  خواسیار وضور یدرت هویوی  با یدرت

 ا  هییود. رراموطقه
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 اهداف اقتصادی و تجاری آمریکا در منطقه دریای خزر. 3-2

یدرت در آسیا  مرهز  و یفقاز، موطقعه خعزر بعا     خألآمدح  وجود بهبا رروااش  شورو  سابق و 

ها  ژئوالیییك، ژئواسیراتژیك و ژئواهونومیك، عرصعه ریابعت سعخت بعازیگراح      توجه به ویژگ 

 عوعواح  بعه ها  بزرگ در موطقعه   ها  بزرگ شد. در چوین وضتیی ، یدرت ا  و یدرت رراموطقه

 .اند شده  هشواخیثبات   بازیگراح مخل ثبات و عامل ب 

شدح آنها موطقه خزر اسعت و   ها  بزرگ است، اما بییر اجرای  گرچه بین یدرتااین ریابت 

وعد.  هوها  موطقعه موعارع خعود را تتقیعب      هوشود با جذب هو ار  دولت ها  بزرگ م  یدرت

برا  تأمین موارع خعود   هشورها  موطقهست  دارند ضون اتداد و نزدی   با  بزرگها   یدرت

هوچوعین هریعك از    .قه، نقش و داموه یدرت خود را در صدوه جهعان  وسعتت بخشعود   در موط

ها   ها  موطقه نیز برا  تتقیب موارع خود مو ن است هو ار  و اتداد با ی   از یدرت دولت

 .ها ترجیح داده و به گییرش روابط با آح یدرت بپردازد بزرگ را بر هو ار  با دیگر یدرت

آح  تبعع  بعه خعورد و   ها  بعزرگ ایونعد مع     ها  موطقه با موارع یدرت بوابراین، موارع دولت

هعا   ی   از یدرت  سو به هرهدامها  موطقه هه  ها  بزرگ به ریابت بین دولت ها  یدرت ریابت

ر هوین وا ، توسته اتدادها با هشورها  هویعایه یعا   . دشود توایل ایدا هرده است، تبدیل م 

تواند روند بروز هشو ش در موطقه را شعیاب بخشعد. ایعن     دوردست شامل آمری ا م  ها  تدول

ها   ها و اخیالرات بین هشورها  موطقه خزر بیوجامد. ورود یدرت تواند به تشدید ریابت امر م 

اییصاد  موطقه خزر عامل  مضاع  در جهعت   -ا  به صدوه تدوالت سیاس  موطقه بزرگ بروح

تبدیل ول  دریا  خزر در زمیوه دسییاب  به رژی  وقوی  دریا  خزر عدم توریق هشورها  سا

 .شده است

های  هه بر سر دسییاب  به رضا  جغراریعای  باشعد، دارا     بدراح ،الولل اصوالً در روابط بین

گونه موایشات ارزش و مواهب دسییاب  به امییعازات   اایدار  و تداوم نیب  است؛ چرا هه در این

هامالً برا  سیاسیوداراح ملوو  و بدیه  است هه طررین درگیر به دنبعا  آح   ،و موابع موجود

 .(7/7/1393،رار  نیوز) هییود تا موارع خود را از رضا  موجود به وداهثر مو ن برسانود

رتالیت اییصاد  و تجار  آمری ا در آسیا  مرهز  و یفقاز بعا توجعه بعه موعابع و ام انعات      

شدح بیشیر وضتیت اییصعاد    ول  با روشن ،ددود ارزیاب  شده بودم  گذار هیسرما برا موطقه 

و ایعراح بعه تشعویق     هیع تره ،آلواح ،هره ،ژاان موطقه و نیز ریابت با هشورها  دیگر مثل چین،

گعذار  در ایعن موطقعه را آغعاز      ها  این هشور مطالتات اولیه برا  سرمایه شرهت ،دولت آمری ا

موابع  نیو تأمتشویق اصالوات اساس   ها  آت ، سا  برا  هاال درهردح بازار بالقوه  دند. ایداهر

ها  اییصاد  به هشورها  موطقعه   گذار  و هوك سرمایه برا اییصاد  از اهداف عوده آمری ا 
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در بخعش نفعت و    ژهیو به اسیفاده از موابع غو  زیرزمیو  موطقه، از سو  دیگر،آید.  شوار م  هب

وجعود   بخشیدح به موابع انرژ  را برا  آمری ا به تووع ام اح اییصاد ،عالوه بر تأمین موارع  گاز،

 ،ها  اخیر در دریعا  خعزر   اهیشاف و اسیدصا  موابع انرژ  نظیر نفت و گاز ط  سا آورد.  م 

 .الولل  ایوند زده است این ووزه انرژ  را به بازارها  بین

هعا  آمری عا را    شعیر انگعاره  چعه بی  هر ،اسیراتژیك انرژ  در دریا  خزر شاخص شدح مطرح

مقابل ه  یرار داده  در  ربومیغعوواح بازیگراح  با روسیه و ایراح به  م عوواح یك بازیگر غیربو به

آمری ا و برخ  از هشورها  ارواای  ایشعوهاد تأسعیس خعط لولعه گعاز       ،است. در این چارچوب

رسعیدح چوعین ایشعوهاد  اعس از اعروژه       نییجه به .اند طبیت  از بییر دریا  خزر را ارائه هرده

این میئله تاهووح بعا   ،رو از این .سازد نیاز م  چه بیشیر ارواا را از موابع گاز  روسیه ب  هر هواناب

هعه  ایراح در ناباهو باید گفت  نبوددر خصو  یضیه  .ساول  مواجه نشده است ها ایبا  هشور

 ،بعوده اسعت   موردتوجهین انرژ  اتدادیه ارواا ها  اصل  تأم ی   از گزیوه عوواح بهاگرچه ایراح 

عرضعه گعاز نابعاهو بعه      درازمعدت برا  تضوین  ،انرژ  ایراح ریاهویت ذخا با ویوف بهاما آمری ا 

دلیل اصعل  آمری عا    هود. وضور ایراح در این اروژه مخالفت م  دالیل صرراً امویی  و سیاس  با

بعا اعوعا    آمری عا   .اسعت در موطقعه و جهعاح    نگران  از ارزایش نقعش ایعراح   ،برا  این مخالفت

هععا  ارواععای  بععه تدععری  در صععورت  هععا  اییصععاد  و ت وولوژیععك و تهدیععد شععرهت تدععری 

د. شعو د مانع ارزایش نقش ایراح در تعأمین انعرژ  ارواعا    هرعوالً تالش  ،ار  در ایراحذگ سرمایه

و اوداث تأسییعات زیربوعای  و     هشاورز رتالیت در زمیوه نفت و گاز، موابع متدن  چوح طال،

و « شعوروح »  هوپعان  .آمری ای  در آسعیا  مرهعز  اسعت    ها  ها  شرهت هیل از اه  رتالیت

هعردح هشعاورز  ترهوویعیاح     در توسعته و م عانیزه  « جانعدیر »ها   در نفت و شرهت« موبیل»

ا ده یع هعر گعذار      هیعیود هعه در ایعن موطقعه سعرمایه     یآمری عا  شعرهت   از صدها یها نوونه

بعازار بزرگع     عوعواح  بعه بر آن ه به این موطقه  های  در دست اجرا دارند. آمری ا عالوه نامه موارقت

و   گعذار  هیسعرما برا  رروش هاالها و ت وولوژ  خود چش  دوخیه است، این موطقعه را بعرا    

 .(25 :1388 ،اسیفاده از نیرو  هار ارزاح مدنظر دارد )ویدر 

 یای خزردر  نقش ترکیه در حوزه. 3-3

صعدوه   در  مهوع بعازیگر   عوعواح  بعه ول   ،وایع در ووزه خزر نییت ها هشوراز با ایو ه ترهیه 

هلع  بعه سعه دوره     صعورت  بهد. نقش ترهیه را در ووزه خزر شو نوایش دریا  خزر مدیوب م 

ها  تعازه   رتالیت هدروود در اوایل اسیقال  جوهور  شامل ین دورهنخیی .تواح تقیی  هرد م 

. بعود  ایجعاد وعوزه نفعوذ    موظور بهو غیره   ررهوگ ها  سیاس ، اییصاد ، یالبیاریه در  اسیقال 

بعردار    ها  نفی  در مروله اهیشاف و بهعره  مشارهت در برخ  از هویرسیومهوراه با  دومدوره 
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در ایجعاد و  ترهیه ، وضور جد  دورهو سومین  بود ها  موطقه فت و گاز در جوهور ناز موابع 

، ووایعت  مراول  توامهه در  را در ا  داشتاوداث خطوط صادرات  انرژ  نفت و گاز موطقه 

شاید دلیل اصعل  مورقیعت آح نیعز     وبدوح شائبه غرب و آمری ا را با خود به هوراه داشیه است 

نیازها  انرژ  خود یك هشعور خودهفعا    . ترهیه در زمیوه برآوردحبوده استهوین عامل مبه  

؛ شده جهاح در اطراف ترهیه وجعود دارد  ذخایر نفت و گاز اثبات چهارم سه ،نییت. از طرف دیگر

الولل  تتیعین   له انیقا  انرژ  از میائل  است هه نقش آیوده ترهیه را در نظام بینئبوابراین می

برنامه صدور  دلیلفت عرا  به ترهیه به شدح صادرات ن با مددود 1990سا   خواهد هرد. بتد از

بعه موعابع نفعت و گعاز دریعا  خعزر         توجه یابل طور بهنفت در برابر غذا  سازماح ملل، ترهیه 

  عضو به 4هوپان  ایرولیوم دولت ترهیه ،1994سپیامبر موبع انرژ  نگریییه است. از  عوواح به

   نفی  در آذربایجاح و یزاییعیاح ها هویرسیوم صادرات نفت خارج  و گییرش زمیوهتا  در ر

است و برا  دسییاب  به موابع انرژ  وعوزه خعزر    و گازنفت  واردهووده هیتره شده است.تبدیل 

بر درآمدها  سرشار  هه نصیب این  عالوه ،و گاز از ترهیه هود. عبور خطوط لوله نفت تالش م 

  الوللع  بعین زنع  ایعن هشعور را در میعائل      به لداظ سیاس  یدرت چانه تواند  مهود،  هشور م 

زیرا بعه   ؛ا  است جیهاح وائز اهویت ویژه - تفلیس -ارزایش دهد. برا  این هشور خط لوله باهو

تفلیس نیز دست خواهد  – هاال ماخاچ – خط لوله آهیائو – مییر صدور نفت ووزه توگیز یزایییاح

فت یزایییاح از طریق ترهیه انیقا  خواهعد  وها نفت دریا  خزر، بل ه نت نه ،یارت. در این صورت

ا  است هه موطقه مدصعور در خشع   خعزر را بعه دریعا        ین اروژهنخییاین خط لوله  .یارت

 .(73 :1375 ،)اتالوف هود م  مییر اصل  انیقا  مرتبط به   عبارت بهمدییرانه یا 

و گیعیرش موعارع تجعار  آمری عا در      اریهی اسیقال هاهش هویر  روسیه بر هشورها  تازه 

. ایشعوهادها   هرده اسعت اعوا  نفوذ در موطقه رراه   برا  ،دریا  خزر، ررصی  را برا  ترهیه

نشانگر این عالیه است. انرژ  دریا  خزر به چوعدین   سوایاو  ارزروم، جیداحخطوط لوله برا  

 دلیل برا  ترهیه اهویت دارد.

 توانعد   مع چعرا هعه    ؛ور  ژئواهونومیعك و ژئوالیییعك اسعت   مد ،ها اعیقاد دارند ترهیه ترک

خطوط لوله نفت و گاز عبور  یزایییاح و ترهووییاح از جوهعور  آذربایجعاح را بعه بازارهعا      

یعك میعیر آلیرنعاتیو، روسعیه و جوهعور        عوعواح  بعه توانعد   د. از طررع  مع   هوع جهان  میصل 

با اسعیراتژ  اتدعاد و ائعیالف     ژی  صهیونییی ر -آمری ا - ایراح را هوار بزند. مدور ترهیه م اسال

 هییود.در موطقه  ایراح  م روسیه و جوهور  اسالجایگاه درصدد تضتی  

                                                                                                                                                       
4. Turkey Patroller A.O (TPAO) 
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ایراح و روسیه در موطقه  م هه از هژمون  جوهور  اسال هردند دنبا را   مش خطآنها 

هوگرای  تا ام اح هر نوع  هود  مجلوگیر  هوود. ترهیه با ورود به ووزه دریا  خزر تالش 

ها  موطقه را از بین برده و سبب عدم  ایراح و سایر هشور م ا  بین جوهور  اسال موطقه

ها   ها  اسیراتژیك و امویی  میاح این هشور با روسیه برا  مقابله با تهدید ت وین هو ار 

جوهور  ح ا  شود. هر نوع سود ترهیه در این موطقه به متو  زیا موطقه هشورها  ررا

 یراح و روسیه است.ا م اسال

است ترهیه در راسیا  تأمین موارع آمری ا در موطقه دریا  خزر و  مشخص هوانگونه هه

شود. ترهیه رییب  برا   ها  آمری ا برخوردار م  ایراح از ووایت  م ریابت با جوهور  اسال

ها  اس از  در سا  ،رو نیاایراح و روسیه در موطقه دریا  خزر است. از  م جوهور  اسال

ها  یفقاز و آسیا  مرهز  با هوك آمری ا توانیت نقش و وضور  رروااش  و اسیقال  جوهور 

ترهیه در این میاح به دلیل عبور . ازدایراح را در موطقه هورنگ س م اسالروسیه و جوهور  

نرژ  به ارواا دروازه ورود ا عوواح بهها  نفت و گاز از موطقه دریا  خزر و آسیا  مرهز   لوله

شود. ی   از دالیل ووایت برخ  از هشورها  ارواای  از عضویت آن ارا در اتدادیه  مدیوب م 

 .ارواا، اهویت این هشور در این خصو  است

در ا   ها  موطقه ایراح از ریابت م گذاشین روسیه و جوهور  اسال ایدامات ترهیه برا  هوار

ایعراح در   م لغعو سعه  جوهعور  اسعال    . 1 د:هعر خالصه چوین  تواح این ووزه دریا  خزر را م 

تغییعر میعیر خطعوط لولعه از جوعوب و شعوا        . 2 ؛1995هویرسیوم نفت دریا  خزر در سا  

تشویق هشورها  موطقه بعه عضعویت   . 4 ؛ها  س والر موطقه ووایت از دولت. 3 ؛غرب  سو به

معذهب  و   -سرهوب  نیروها  ملع  هوك به . 5و  آمری ای  - در ناتو و دیگر ساخیارها  ارواای 

 (.37-38 :1389 ،مدراب  و ها  بییار دیگر )رمضان  رتالیت

 اهمیت مذاکرات دریای خزر. 4
ناموعد. از   مع  « عصر معذاهره »هوود هه آح را  اوج هشور واشیه دریا  خزر در زمان  زندگ  م 

ورصعل   ین روش وعل نخیعی تعرین و   و ، یدینیتر آساح ترین، ، شایییه است هه به متوو رو نیا

چعرا هعه    ؛توسل جویود« آیین مذاهرات دیپلواتیك»یتو   (2)  الولل بینآمیز اخیالرات  میالوت

و اهثعر اخیالرعات    رود شوار مع   ترین شیوه برا  ول و رصل اخیالرات به مذاهرات، هووز اساس 

ایعن امعر میعیثو      یابود. طبیتیاً هویعایگاح دریعا  خعزر از    الولل  از این طریق ریصله م  بین

مبعادرت  ورصل اخیالرات وقعوی  خعود    به ول توانود با توسل به مذاهره، نیییود و آناح ه  م 

هووانیعیوح چعارچوب وفااعت از     30در معاده   ،. به هوعین دلیعل  (Akehurst, 1988: 240) هوود

هعا    بعروز اخعیالف بعین طعرف     در صعورت : »نوایود تصریح م  1382دریا  خزر  یتیز طیمد
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ها  هووانییوح از طریعق   ها  آح، طرف میتهد در ارتباط با اجرا یا تفییر هووانییوح یا اروت ل

. «آمیز به انیخاب خود برا  ررع اخیالف ایعدام خواهوعد هعرد    ها  میالوت مذاهره یا سایر روش

بعودح و در نییجعه    ی   از دالیل اهویت مذاهره برا  هشورها  واشیه خزر به دلیعل میعیقی   

زیرا در مذاهره طرف ثالث  وجود ندارد و به هوین جهعت بعا دیگعر    ؛ نه بودح مذاهره استمدرما

هشورها  مذهور بارها بر عدم وضور ثالعث   و هیا خصو  بهول اخیالف تفاوت دارد.  ها  شیوه

هعا    )در سعخوران   ا  تهعراح( و شعفاه    معاده  25)بیانیعه   هیبع  و  صورت بهدر این اهوه آب  

رد تأهید یرار گرریه اسعت. گعاه  طعررین در صعورت شعرهت اشعخا  ثالعث        مقامات آنها( مو

؛ ردازندا ا  م    و طرح میائل واشیهیجو توانود نقطه اصل  اخیالف را بیاح هوود و به بهانه نو 

توانود مقصد و موظور  م   سادگ بهچوین مش ل  وجود ندارد و  رودرروهه در گفیگو   در وال 

های  تفاه  نوایود. مذاهره روش هامالً رتعال    تفهی  هوود و با گذشت گری دیخود را به  و هدف

زیعرا  ؛ بعه اایعاح برسعد    راهشود و شاید اهثر اخیالرات از هوین  ورصل اخیالرات تلق  م  در ول

توانوعد بعه میعزاح وقعو  خعود بیاندیشعود        خود بهیر از اشخا  ثالث مع   ،طررین یك اخیالف

 .(398-399(، 2)1377 ،)مدن 

هر اخیالر  در دسیور مراجته  آن هیضای  ثابی  وجود دارد هه ایش از   از سو  دیگر، رویه

 وضعوح  بهدیپلواتیك   وگو گفتهه موضوع آح از طریق به دادگییر  یرار گیرد، شایییه است 

سعلی ، معذاهره    بعر عقعل  ارید هه در ورا  ایعن ت لیع  مبیوع      اتفا  م  .تتری  و تددید شود

، 1382العه  دیپعه و   ،دیعن  )هعك  ی  برا  مراجته به ارگاح داور  یا یضای  باشدا  وقو مقدمه

186 :2). 

 چند نکته در خصوص هدف مذاکره از منظر حل اختالف. 4-1

ها  درگیر بعرا  وعل اخعیالف     ایشوهاد برگزار  مذاهره توها میضون وجود توایل در طرف. 1

زماح الزم را رراه  یا توجه طعرف مقابعل   بین نییت، بل ه این ورهت سیاس  مو ن است  ما ر 

بیوانعد یعدرت ملع  خعود را      شعوهاددهوده یاطعرف   ،تا در این مدت را برا  مدت  مودرف هود

مو عن اسعت    شوهاددهودهیارراه  هود. دولت  بلودمدترا برا  مقاومی   تقویت و شرایط الزم

ن وعا  بعه جلعب ووایعت     علیه هشور مقابل خوددار  هود و در ععی  هردح انیقادبرا  مدت  از 

تعر در   سیاس  در داخل و خارج از مرزها  سیاس  خود بپردازد و بدین ترتیب با موضعت  یعو   

 مذاهرات شرهت هود.

ا  نشاح  گونه را به شوهادهوودهیاسیاس ، هشور  نظر نقطهایشوهاد مذاهره مو ن است از . 2

وا  ایو ه هشور مذهور در وایع مو ن  ،هود  مدهد هه این هشور در جهت ررع اخیالف تالش 

رسد هشور مقابل در رسعیدح   است توجه  به اخیالف موجود نداشیه باشد. زمان  هه به نظر م 



 177      1395شواره هفیاد و هشی  / سا  بییت و اوج  / بهار 

دهد، مو ن است الزم باشد به موایشه دامعن زد یعا موایشعات     به توارق تالش هویر  نشاح م 

ووزه نفی  البرز با آذربایجاح خصو   در 2001سا  هه ایراح در  وجود آورد. چواح دیگر  نیز به

طور ترهووییاح نیز در هواح سعا  بعا آذربایجعاح در     هوین و ررت شیا  نظامتا ود درگیر  

دادح مخالفعت   نفی  هاااز/سردار هوین مش ل را ایدا هرد. هدف از این ایعدام، نشعاح   ها  ووزه

لیعه مو عن اسعت    مابین دو هشور اسعت. ایجعاد موایشعات او    خود با وضتیت سیاس  موجود ر 

دسعت   اعذیر  موعارت  را بعه    مداسبات هشور مقابل )آذربایجاح( را هه با اتخعاذ موضعع انتطعاف   

 آورد، تغییر دهد. م 

نقاط ابهام وقوی  بای  بوانود تا ت لی  وضتیت وقوی   عوواح بههه یرار شد این نقاط  چواح

معورد اخعیالف،    در مدعل ع د و تا آح مویشو و متلومدریا  خزر روشن و سه  هر هشور تتیین 

)آذربایجاح( هعه یبعل از    شود هشور دیگر اسیخراج  صورت نگیرد. این ایدام سبب م  گونه چیه

زمعان  هعه    ژهیع و بعه این درگیر  دلیل  بعرا  مصعالده و سعازش نداشعت، وارد معذاهره شعود.       

د اسعت(  درصع  20)هعه سعه  ایعراح     ها  اولیعه و اصعل    شده با اخیالف ها  تازه ادیدار اخیالف

دهعد.   مرتبط باشد، موارع مه  و ویات  هشور دیگر )ترهووییاح و ایراح( را تدت تأثیر یرار مع  

امضعا     هود به موارت  هه در سایه این ارتباط و ایوسیگ  طرف دیگر )آذربایجاح( را ترغیب م 

 آورد، توجه هود و وارد مذاهره شود. دست م  نامه به توارق

اشعد هعه   ب  وع  ها  سیاسع  مه  ررع اخیالف ،ز برگزار  مذاهرهمو ن است هدف اصل  ا. 3

ها  جزئ  میاح  شود و هویر به اخیالف ها  راهبرد  و ویات  میاح دو هشور م  مانع هو ار 

هووعده بعرا  ادامعه مخالفعت خعود بعه        دو هشور ارداخیه شود. در این صورت هشورها  مذاهره

 ریتعأخ شعوند. شعرط الزم بعرا  بعه      ها  ضوو  و صریح یا ایجاد ابهام سازنده میوسل م  توارق

اهویعت    ول مورد اخیالف، این است هه طررین درگیر موارع مشیره  را هه از درجعه  انداخین

هووعد. خطعر چوعین     توجعه   جزئع هعا    در نظر گرریه و هویر به اخیالف ،بیشیر  برخوردارند

ها  جزئ  مو ن اسعت موجعب تشعدید و تتویعق      ا  این است هه تأخیر در ول اخیالف شیوه

 .(184-185 :1387 ،)آیای  ها شود اخیالف

میاح هشعورها  سعاول  خعزر      جزئسیاس   ها  گذشت زماح شاید سبب تشدید اخیالف

 بروز اخیالراتذهور به عوامل اگر برا  ایجاد هو ار  میاح هشورها  م و لذا شود تا هاهش آح

ها اس از مدت  با شدت بیشیر  اهعور هووعد. از    چوداح توجه  نشود، شاید این اخیالف  جزئ

های  هه بوا به دالیل  رسیدگ  به آنها بدوح بروز مش ل بعه زمعاح    شایییه است اخیالف ،رو این

ندعو مقیضع  بعه آنهعا      هدیگر  موهو  شده، بدوح توجه رها نشوند، بل ه در ررصی  مواسب و ب

 مرتفع گردند.  هل بهرسیدگ  شده و 
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 رسیدگی به موضوع حقوقی خزر توسط دیوان. 4-2

 طورخعا   بهو اخیالرات وقوی  دریا  خزر  طورعام به  الولل بینرسیدگ  وقوی  به اخیالرات 

آمیز اخیالرات است. طبیت  است هه هشورها   ول میالوت ها  شیوهترین  ترین و یاطع از مه 

توانوعد بعا توسعل بعه      مع   -دیگر ها  روشدر صورت عدم وصو  نییجه از  -ساول  دریا  خزر

هوعد، بعه وعل     الولل  دادگییر  تدقق ایدا مع   وقوی  و یضای  هه از گذرا  دیواح بین  شیوه

است هعه اعضعا     زماح ملل میددساچرا هه دیواح توها رهو  از  ؛عول بپوشانود  یاطع آح جامه

ها و  موجب اطویواح خاطر دولت  طرر  بعهده ندارند. این  برآح نوایودگ  هشور میبوع خود را 

 شود.   خود به این نهاد وقوی  جهان  م الولل بینها برا  ارجاع اخیالرات  ملت

: اسعت ا   هیك دادگاه جهعان  دارا  صعالویت دوگانع    عوواح به  دادگییر  الولل بیندیواح 

 27تعا   1947  مع  22  دادگیعیر  از  الوللع  بعین دیواح  صالویت ترارت  و صالویت مشورت ؛

مورد ترارتع    124است هه از این تتداد   دههرارونده رسیدگ   150مجووع به  در 2011آوریل 

صعادر   1947ن رأ  ترارت  دیواح در سعا   نخییی. استبوده آح نظر مشورت   مورد 26بوده و 

ین نظعر مشعورت    نخیعی . هوچوعین  بود)میاح انگلییاح و آلبان (  توگه هورورمربوط به هه شد 

 در خصو  شرایط اذیرش یك دولت برا  عضویت در سازماح ملل میدد 1947دیواح در سا  

 د.شاعالم  موشور( 4)ماده 

 بعر دیواح باید  نخیت، ؛الولل  دادگییر  باید گفت هه در مورد صالویت ترارت  دیواح بین

هه طعررین    یواعد بر اسا تواند  برخالف داور  هه داور م  ،یواعد موجود یضاوت هود اسا 

دیواح صالویت رسیدگ  به اخیالرات سیاس  را نعدارد.  دوم، د. هوآح را یبو  هوود، رأ  صادر 

تعواح   از یضعات دیعواح نوع     چهعارم،  دیواح صالویت دادح سازش بین طعررین را نعدارد.   سوم،

 .(433 :1382، د )مدن هرور اسیفاده عوواح دا به

  ریصعله در عوواح یك مرجع جهعان      دادگییر  بهالولل بینجایگاه و اهویت دیواح  باوجود

  را یول یضعا  اما چوین نییت هه توام هشورها  ساول  دریا  خزر، راه ،الولل  اخیالرات بین

شعور معا یبعل از    ه ژهیو بهول بدانود. طبیت  است هه هر یك از اوج هشور ساول  و  بهیرین راه

شعدح در   خعود را بعرا  وعاه     بخعت بعا دیعت   اخیالرات خود را به دیواح ارجعاع دهوعد،    هه نیا

طعور هامعل    در ارونده ارجاع  به تصور یابلتوام نقاط یوت و ضت  . آزمایود اخیالرات مربوط م 

گفیعه   تعر  اعیش  هعه  چوعاح  -هه اخیالرات وقوی  دریا  خزر ی آنجااز  و گیردمورد بررس  یرار 

هعا    وی  ایشعیوه سیاسع ، سعالیق و دیعدگاه     ،با میائل سیاس  آمیخیگ  بییار  دارد -شد

این توارق ضوو  وجود دارد هعه  » دهود. از سو  دیگر، اویوال  یضاوت را مورد بررس  یرار م 
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دهعد هعه دارا  ارزش    جلیعه مع   ها بعرا  اخیالرعات  تشع یل    الولل  دادگییر ، تو دیواح بین

 .(153 :1389 ،نژند  موشو  چ  )صلح «وقوی  و سیاس  باالی  هییود

اسعیفاده از  هوشش  است هه تعاهووح بعرا     نیتر عیوسدادگییر  نوایوده   الولل بین  دیواح

 صعورت گرریعه اسعت.    الوللع   در ول اخیالرعات بعین   او ام و یواعد وقوی  به جا  هاربرد زور

نقش رتال  را در خصعو  وعل    تاهووح یشبا عوایت به صالویت ترارت  و مشورتدیواح چه  گرا

امعا   ،اسعت   یضای  خود ثبعت نوعوده    را در هارنامه  و هوه هردهالولل  ارجاع  ایفا  اخیالرات بین

 ؛اش ایعن اسعت هعه    دلیل عوده ورصل هود  و الولل  را به هل  ول دیواح نیوانییه اخیالرات بین

 دوم،هشورها مایل نیییود موارع ویات  خود را تیلی  تصویوات یطت  دیواح هووعد و  نخیت، 

 و )الییعو  داردنع وجعود  هعامل   توارعق   ،شعود  هار گرریه مع   وابط و هوجارهای  هه بهعدر مورد ض

ها  سعاول  خعزر در ارجعاع     ( و شاید هوین دالیل از موجبات تردید هشور367 :1386، آلیوح

مدیطع  دریعا  خعزر     در اخیالرعات زییعت   ویعژه  بعه   میل  ب  نیا اخیالرات خزر به دیواح باشد.

تر اخیالرات، ی   از طررین توایل ندارد هه اخیالف مطرووعه را   هه در بیش چرا ،تر است اررنگ

هوعد هعه عوعالً ووایعت از      زیرا با انجام این هعار او تهدیعد مع     ؛بوامد«  طیمد یتیزاخیالف »

 ،اس ودرزاده و موش )نژند  در خطر است خزر است(  )هه در ایوجا آلودگ  رزایوده یتیز طیمد

1386: 102). 

اسعیواد     ادلعه  ها  مه  هشورها  ساول  خزر در ارتباط با دیواح، موعابع و  از دیگر دغدغه

 38رعوراً معاده    آیعد،  الولل به میاح مع   دیواح خواهد بود. اساساً هرگاه سخن از موابع وقو  بین

شعود. ایعن معاده     الولل  میجل  م  الولل  دادگییر  در ذهن وقویداح بین دیواح بین  اساسوامه

ع  را ریصعله  آنها، اخیالرات ارجا بر اسا صرراً راهووا  دیواح و مبین یواعد  است هه دیواح 

از سعو    شعده  شعواخیه بوابراین ماده از متاهدات، عرف و اصو  هل  وقو  به رسویت ؛ دهد م 

موعابع   عوواح به  و دهیرین الولل بینموابع اصل  تصویوات یا رویه یضای   عوواح بهملل میودح، 

ت تراضع   اند و البیه در اایاح بعه اعوعا  اصعل انصعاف در صعور      یاد هرده الولل بینررع  وقو  

هشورها  ساول  در خصعو  تتیعین    برا  مثا  هه چواح. شده استاطراف اخیالف نیز تأهید 

توانود در صورت تراض  و توارق از دیواح بخواهود هعه اخعیالف معرز      مرزها  دریای  خود م 

د. بعا مطالتعه رویعه دیعواح     هووع صالح و صوابدید ول و رصعل   ،رعایت اصل انصاف بر اسا آنها 

شود هه نقش انصاف در ووزه تددید ودود مرزهعا  دریعای     لل  دادگییر  مالوظه م الو بین

شعواخت   در  مهوع دیگر، اگرچه آرا و تصویوات دیواح نقش   از سوبییار برجییه بوده است. 

الولعل معورد بررسع  و تجزیعه و      یواعد وقوی  دارند و هوواره از سو  دانشووداح وقعو  بعین  

هوین  .(Guillaume, 2011: 9) تواند یاعده وقوی  ایجاد هود اما دیواح نو  ،گیرند تدلیل یرار م 



 ها و راه ارها  تتیین رژی  وقوی  دریا  خزر بررس  چالش 180

چعرا هعه    ؛مورد تأهیعد یرارگرریعه اسعت    1973مطلب در یضیه شیالت )انگلییاح علیه اییلود(

ولع    ،گذار نییت. بوابراین هرچود دیواح ملزم به تبتیت از آرا  یبل  خعود نییعت   یاض  یانوح

هشعورها  سعاول  بایعد در     ،بوعابراین  .هوعد  اش ذهر مع   در او ام صادره وعوالً به آنها اسیواد 

ها  آرا  صعادره از سعو  دیعواح چعه در      اخیالرات وقوی  خود راجع به دریا  خزر، به نوونه

ایعراح    م ویژه جوهور  اسعال  او ام ترارت  و چه در نظرات مشورت  هامالً بذ  عوایت هوود. به

تتیعین سعه  غیرعادالنعه و     در صعورت )   دادگیعیر  الولل بیناح له ارجاع به دیوئهه بارها می

از ؛ (75 :1383، )یبعادزاده  است شده  مطرحاز سو  اندیشووداح وقوییش االوانه برا  ایراح( 

اگعر  است،  1940و  1921هود، متاهدات  ین موبت  هه دیواح به آح اسیواد م نخییهه  ی آنجا

، طبیت  است هه بعا رجعوع   (درصد 13یا  11) داده شودایراح  به  هویرار باشد با مذاهره سه  

متاهعدات   ژهیع و بعه سعابق و    شعورو ایعراح و   نیمعاب   رع تأهید بر مییودات وقوی   و به دیواح

موجبعات ضعرر   بر عامل جغراریا  صرف تأهید چراهه ؛، شاید مویتیت بهیر  ایدا هوی گفیه شیا

ها در هوار این  وق تاریخ  دارد و سا ه دریا  خزر ایراح خواهد بود، در وال  هه ایراح نیبت ب

ضعون ایو عه    .است هرده  مها شرهت  گیر  تصوی در بردار  و  دریا به هوراه روسیه از آح بهره

بود ، مبان  سابق را نیز میزلز  خواهد هرد و در نییجعه ایعراح    اذیرش و اجرا  این نوع تقیی 

شعرایط   ایعن  چرا هه چهار هشعور دیگعر در   ؛اردازد هزیوه رروااش  اتداد جواهیر شورو  را م 

 گعررین  نظعر  خعاطر در  سابق خود به ووقو  وقدهود و این ایراح است هه از  از دست نو   زیچ 

 نشیو  و به ودایل یواعت هود. صرراً عامل جغراریا، باید عقب

 :ترین نظرات  هه درباره چگونگ  تقیی  دریا  خزر و موابع آح وجود دارد عبارتود از مه 

دریا  خزر و موابع آح هه به ایعن ترتیعب سعه  هعر     ساول  اوج هشور  مشاع اسیفاده از. 1

گذشعیه  هعا    از موابع دریا  خزر است. این نظر در طعو  سعا    درصد 20هشور از جوله ایراح 

امعا روسعیه و    ،رسد ترهووییاح ه  با آح موارق است م ایراح بوده و به نظر  توجههوواره مورد 

 .با این طرح مخال  هییود شدت بهجوهور  آذربایجاح 

دریاچعه خعزر را    ،این طرح بر اسا الولل دریاها.  وقو  بین بر اسا تقیی  دریا  خزر  .2

این  بر اسا  د.هرتقیی  تواح  م (1982) هووانییوح ملل میدد در مورد وقو  دریاها براسا 

امعا   ،درصد خواهعد بعود   16سه  ایراح  ،هود از آح ووایت م  شدت بهطرح هه دولت یزایییاح 

ذربایجعاح  ضون ایو عه آ  ،گیرد مورد تهدید امویی  سایر هشورها یرار م   و ایراح با چوین تقیی

 .(49: 1374 ،هیا )اسد  ه  از مخالفاح این طرح است

ها  مل . این روش هه توسعط آذربایجعاح از ابیعدا ایگیعر       بر بخش ،قیی  دریا  خزرت .3

مبیو  بر تقیی  دریا به مواطق مل  میتلق بعه هعر هشعور اسعت هعه در ایعن موعاطق         ،شده م 
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متیعار تقیعی  در ایعن     واهویت خود را اعوا  هوود.توانود  م بدوح هیچ یید و شرط  ها  دولت

له است و اگر وستت موطقه میتلق به ایراح مواسب باشد، ایعن طعرح بعرا     ئمی نیتر مه روش 

اما آنچه آذربایجعاح و یزاییعیاح در    ،دریاها استالولل  بینوقو   بر اسا هشور بهیر از تقیی  

خزر سعه    درصد 29ت هه بدین ترتیب خط موص  اس بر اسا این طرح مدنظر دارند تقیی  

بعین   هشور دیگر و چهاردرصد سه  آذربایجاح خواهد بود و سه  ایراح هویر از  21یزایییاح و 

دولت آذربایجاح در هوار این ایشوهاد، با توجه بعه روابعط اسعیراتژیك     .شود م درصد  13تا  11

هعا  نفیع  در دریعا      برا  وفر چاهآمری ای  و انگلیی  ها   خود با آمری ا و دعوت از شرهت

در  مانعترین  ین هشور در وقیقت اصل ا .خزر، یك توش درازمدت را در موطقه آغاز هرده است

  است: مداسبه یابلاین طرح به دو روش  بر اسا سه  ایراح  ایجاد توارق است.

خطع     ،ییاگر دو سر مرزها  زمیو  ایراح در هواره دریا  خزر را به هع  وصعل نوعا    (ال 

درصد  11خط زیر این ها   متروف است. آب وییوقل  -آسیاراادید خواهد آمد هه به نام خط 

ایعراح در  هعا    در زماح اتداد شورو  بعرا  رتالیعت   گاه چیهها  خزر است. این خط  از هل آب

مربوط به ارواز هواایواهعا بعر رعراز خعزر دو نقطعه       ها  خزر مطرح نبوده است، بل ه در رتالیت

ایراح به اتداد شورو  بر رو  این خط یعرار داشعیود.   ها   نگهدار  هواایوا از ررودگاهو  انیقا 

نفعت و  ها   بود  دریا  خزر برا  رتالیت داخل  اتداد شورو  از تقیی ها   هوچوین در نقشه

هعا   د. ایعن نقشعه  شع  مع  داخل اتداد شورو  نیز از این خط اسیفاده ها   گاز در میاح جوهور 

 ح مورد اسیواد آذربایجاح برا  تقیی  دریا  خزر است. اهوو

روش دیگر برا  تقیی  دریا  خزر اسیفاده از خط میانه با رواصعل مییعاو  از سعاول    ( ب

مددب با خزر اسعت، سعه  بیشعیر  را از آح     است. در این صورت هر هشور  هه دارا  ساول

 بعرد. یزاییعیاح و آذربایجعاح بعا     خود هرده و هشورها  با ساول مقتر سه  هویر  را خواهوعد 

درصعد،   19درصد را خواهود داشت. روسعیه   1/21و  درصد 4/28ساول مددب خود به ترتیب 

 :1381 ،)طالیع   خزر را خواهوعد داشعت    ها آبدرصد از  6/13درصد و ایراح  18ترهووییاح 

 .(189ع  193

تددیعد وعدود   )مشاع(:  دولی   تقیی  دریا  خزر به دو موطقه مل  و بینشیوه تلفیق ؛ . 4

مایعل هعر    24موطقه ملع  هعه در ایعن     عوواح بهمایل در داخل دریا  24دریا از ساول تا امیداد 

از رضعا، سعطح رو  آب و زیعر بیعیر دریعا را        بعردار  بهرههشور ساول  صالویت تام در مورد 

 موطقه مشعیرک بعین   عوواح به گانه اوجمایل از ساول هشورها   24تتیین ادامه ؛ خواهد داشت

ساول . موطقه مشیرک تابع یوانین و مقررات مورد توارعق هوعه هشعورها  سعاول       ها  دولت

یعرار    بعردار  بهرهمیاو  مورد  طور بهتواح  م را  ها دولت  نیباصوالً موطقه مشیرک  .خواهد بود
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ر اخییعار  تعواح د  مع  از ذخعایر زیعر بیعیر آح و موجعودات زنعده را        بعردار  بهعره  هه ؛ چواحداد

داد. ایعن هویرسعیوم یعا     هوود، یعرار  م هشور با سهام میاو  تأسیس  اوجهر  هه  ومیهویرس

 طعور  بعه میاو  تأسیس و درآمد آح نیز   گذار هیسرمامیاو ،   مشیرک، با آرا  م شرهت سها

میاح صاوبوظراح طررداراح بیشیر  دارد  درنظریه اسیفاده مشاع . دشوتواند تقیی   م میاو  

ویعژه نظریعه تقیعی      هوعد، بع  هوها نیز در نهایت با تغییر و تدوالت  در آح موارقت  و شاید دولت

 24هه طرردار تقیی  دریاچه به موطقه مل   مشاع() الدول  بیندریا  خزر به دو موطقه مل  و 

 تاسعع تععر كیععنزد  الوللعع بععین الععدول  اسععت بععه عععرف و موطععق و رویععه مایععل و موطقععه بععین

 .(319 :1391،)شاویدر

 نکات مشترک کشورها در مورد رژیم حقوقی دریای خزر. 4-3

هعه معورد توارعق و      ا هیع و نظرها  مخیل ، تاهووح هیچ طعرح   ه طرحئارا و ها شوهادیا باوجود

هعا،    یاز مجووع سویوارها، گردهوعا  ه نشده است.ئارا ،ها  ساول  یرار گیردررضایت هوه هشو

ساول  و با بررسع    ها  مقامات هشورها  و مالیات  و و غیررس  و ها  رس میزگردها، اجال 

تعواح   مشیرک میعاح ایعن هشعورها مع      ها  و اعالمیه ها بررس  بیانیه ها  مخیل  آنها و دیدگاه

 :دهررا اسیخراج  زیرن ات 

رور  تدوین رژیع  وقعوی  و موصعفانه تأهیعد دارنعد و هوگع         بر ضرورتهوه هشورها ( 1

ایعراح و شعورو ، وضعتیت     1940و 1921  یراردادهعا ضوو  یا صریح اذعاح دارند هعه   طور به

یراردادهعا نعاار بعر    ایعن  دریعا را مشعخص نیعاخیه و مقعررات      بیعیر  ریزبردار  از بییر و  بهره

 .ماهیگیر  و هشییران  بوده است

  هعا  وحیهووانی  و الولل بینهه مقررات  اند رریهیاذطور صریح و ضوو   هبهوه هشورها  (2

و باید رژیع  وقعوی  و تقیعی  ایعن      یتینبرا  تقیی  دریا  خزر یابل اعوا   1958و  1982

 .دریاچه با توارق هوه هشورها  ساول  صورت اذیرد

مشعاع از سعطح آب در بخعش عوعده دریاچعه توارعق        بر اسیفادههوه هشورها  ساول   (3

 .نظر وجود دارد دارند، اما در مورد اسیفاده مشاع از بییر دریاچه اخیالف

طور علوع    هناخرسود هییود و ب درصد 20هوه هشورها  ساول  از تقاضا  ایراح برا  ( 4

بوعا  ادامعه مرزهعا     دوجانبه نظریه تقیی  دریاچه بر م  یراردادهاهوود با  م یا اوهان  تالش 

روسعیه،   -تعواح بعه توارقعات یزاییعیاح     مع  ود. در این راسعیا  هومیانه را تقویت  تا خطخش   

ترهووییاح با روسیه  2002یزایییاح و سرانجام به توارق ژانویه  -آذربایجاح روسیه، -آذربایجاح

روسیه توارقعات  بعه    هه بین آمری ا و اند دادهد. در هوین راسیا مطبوعات ایراح گزارش هراشاره 

عول آمده است مبو  بر ایو ه آمری ا در یضیه میلواناح یفقعاز از روسعیه ووایعت نوایعد و در     
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ویژه آذربایجاح( مانع  ه)ب ها  آسیا  میانه ها در جوهور  مقابل روسیه در مورد وضور آمری ای 

 .(104ع  103 :1380،)تراب   ایجاد ن ود

در راخاح ادر آسعی دریا  خزر هشورها  ووزه  سراح چهارماجال  در از جوله توارقات  هه 

دریعا   ه زوعو   هشورها  تواماعضا بر هو ار  ه تأهید ب تواح م  ،برگزار شد 7/7/1393تاریخ 

تیلیدات  و توارعق بعر موووعیعت وضعور       ها ریابتامویت و ارهیز از ورود به  جادیاخزر برا  

سعا  جوهعور   ؤتوارعق ر  دنبعا   بعه  د. هوچوعین هردر موطقه خزر اشاره   خارج  نظامنیروها  

و بعرا  تددیعد وعدود موعاطق سعطح      عوم سراح در باهع ع  خزر در اجال  سعهشورها  ساول

ور غتتیین ودود و ث هتوجه خود را ب ینسراح هشورها بیشیر ،دریا  خزر؛ در اجال  آسیاراخاح

 15واهویعت ملع    ععرض موطقعه    ؛دند و در توارقات  هه صورت گررعت رهمتطوف دریا  خزر 

اهوعه  »عوعواح   دریا به بقیهمایل( و  25 مجووعاًمایل ) 10مایل دریای  و عرض موطقه اندصار  

هشورها  واشیه دریعا  خعزر در   هشور مشیرک خواهد بود.  اوجتتیین شد هه بین  «مشیرک

بعرا     توجه یابلها   برگزار شد به ایشررت (مهرماه 4سپیامبر ) 26نشیت هارشواس  هه در 

بعه   2015وضتیت وقوی  دریا  خزر دست یاریود هه یرار اسعت در سعا    آمادگ  هووانییوح 

 .(5/7/1393)رار  نیوز،  امضا برسد

 فرجام
شدح در روابط بعا   یائل  ردراسیوح روسیه اس از رروااش  اتداد جواهیر شورو  به دلیل اولویت

ه  نداشت و تا ودود  این موطقه را غرب برا  مدت هوتاه  به دریا  خزر و ایراموح آح توج

به رراموش  سپرده بود. هش  موابع جدید انرژ  در ووزه دریا  خزر و اهویت یارین مویتیعت  

در ایجعاد    وع  ژئوالییی   این ووزه هه در مییر ارواا، آسیا و خاورمیانعه یعرار دارد و نقعش مه   

در رأ  آح آمری عا بعه ایعن    هود، هوچوین توجه جهعاح غعرب و    توازح یدرت در جهاح ایفا م 

هعا  سعاول ، رهبعراح روسعیه را نگعراح       ووزه و بیین چودین یرارداد مه  نفی  بعا جوهعور   

تدوین راهبردها  جدیعد در ایعن   موظور  بهچرخش در سیاست خارج  روسیه   زود بهساخت. 

 وجود آمد. ووزه به

دهعد و در   انیقا  این موابع، ژئوالیییك این موطقه را ش ل مع    و چگونگموابع انرژ  خزر 

اییصاد سه هشور جوهور  آذربایجعاح،   تا آنجاهه ا  دارد جایگاه ویژه ،اییصاد هشورها  ساول 

 یزایییاح و ترهووییاح وابییگ  شدید  به انرژ  و درآمدها  ارز  واصله از آح دارد.

بیعیه در   دریاهعا  بیعیه و نیوعه   هعا    هه از ویژگ با توجه به تتاری  و تفاسیر  هوچوین 

بییار  از وقویداناح متیقدند هعه اصعو  و    ؛آمده است عول به 1982 و 1958ها   هووانییوح

 خعود  رعرد  مودصعربه ها جوبه الزام و اعوا  بر دریا  خزر بعا خصوصعیات    یواعد این هووانییوح
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ها  وقو   ر چارچوب مقررات هووانییوحدر نییجه تقیی  این دریا و تتیین ودود آح د .دندارن

خعود از نظعر اهویعت سیاسع  و      رعرد  مودصعربه دریا  خزر به لداظ وضتیت  .گوجد و دریاها ن

و اییصعاد  و نقعش آح در توسعته اییصعاد  هشعورها  سعاول         هعا   نظر ارریعت از  ،امویی 

مشعیرک  هعا    یعك از دریاچعه   هیچبا   از نظر تاریخ  و جغراریای  و وی  اهوسیییوهوچوین 

  نعاار بعر   الوللع  بعین هعا  ععام    جهاح مشابهی  ندارد. عرف و هووانییوح بین دو یا چود هشور

موبعع   نیتر مه  اسد. هوتواند هوك زیاد  به ندوه تتیین و تقیی  دریا  خزر  دریاها نیز نو 

سعوابق تعاریخ  اسعت و تعا      موجعود و تواند مبوا یرار گیرد، یراردادها و متاهدات  وقوی  هه م 

 اعوعا   یابعل وقو  و آثار ناش  از آنهعا   ،اند نشدهنیخ صریح طور  بهزمان  هه متاهدات ضوو  یا 

، اصعل   هوجعوار . رژی  وقوی  خزر باید بر مبوا  سوابق تاریخ ، وقعوی ، اصعل ویعن    است

و  یتیز طیمد هید بر وفظأو با ت ساول  رعایت موارع اییصاد  و امویی  هشورها ف، انصعععا

 د.شوهشورها  خارج  ت ویل  و دخالتگرای   از ی جانبه به دور

هعا نیعز در    طررداراح بیشیر  دارد و شاید دولت نظراح صاوبمیاح  درنظریه اسیفاده مشاع 

هعه طررعدار تقیعی     ع مشعاع   مل  نظریه ژهیو به ؛نهایت با تغییر و تدوالت  در آح موارقت نوایود

  الوللع  بعین به عرف و موطق و رویه  و است دولی  نیبمایل و موطقه  24دریاچه به موطقه مل  

 نیتعأم ایعراح را   م است. نظریه تقیی  هامل دریا به مواطق مل ، موارع جوهور  اسال تر كینزد

مانوعد   خزر  زیرا دریا ؛نییت رشیاذ یابلوقوی  و موطق  ،  طیمد یتیزدالیل ه هود و ب و ن

یا عبور چعایو آح را بعه چوعد ییعوت      خط هی   نییت هه بیواح با گذاشین عالمت یا هشیدح

خعود   ررد مودصربهرژی  وقوی   ،چوح خزر  ررد مودصربههرد. دریا    بود  یتقیمجزا از ه  

بعردار  رعرد ،    ، بهعره  خیگیگیع  لجامموطقه مل  باعث  اوجطلبد. تقیی  این دریاچه به  م را 

هعا    هعه نعایک هووانیعیوح     طلبع  موفتعت شعود. ایعن    مع   و خودخواهانعه   جانبهی  یسودجو

شود هر هشور  به ر عر موفتعت خعود     م باعث  ،و هووانییوح توسته اایدار است یتیز طیمد

اما  ،دهوهردح برا  وفظ بیولوژ  و موجودات زنده و اهوسییی  خزر خوددار   باشد و از هزیوه

 دولیع  اعوج   نیبع بایعد هوییعیوح    ناچار به ،اع و مل  در نظر گرریه شودموطقه مش هه  درصورت

و آلعودگ  خعزر     ریاعذ  بیآسع بعردار  و میعزاح    هشور ساول  تش یل شود تا بر چگونگ  بهره

خعزر    طع یمد یعت یزنظارت هود. بدوح شك این هویییوح صعودوی  را بعرا  هزیوعه توسعته     

درآمد موطقه مل  خعود را بعه ایعن صعودو         ازدرصد یك  تأسیس خواهد هرد تا هلیه اعضا

 .واریز هوود

د هوع  و توسته نااایدار جلوگیر  م   خیگیگی لجامتقیی  دریا به دو موطقه مل  و مشاع از 

بردار  از موطقه مل  هیب  دهد هه با بهره م ساول   ها  تو در عین وا  این ام اح را به دول
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د بپردازند. وجود یك موطقه مشعاع و یعك موطقعه    ده و به توسته و رراه هشورها  خوهردرآمد 

و  یعت یز طیمدهردح خزر، وفظ  م ساول  را برا  توسته اایدار، غیرنظا ها  تمل  اهداف دول

و ضوانت اجرائع  و میعئولیت میقابعل بیشعیر  را ایجعاد       تر كینزداهوسییی  خزر به وایتیت 

 درخصععو   جوتعع دسععیه میععاو  و تصععوی   بععا آرا هععا تدولعع ،هوععد. در موطقععه مشععاع معع 

تصعوی    یتیز طیمدا  و چگونگ  وفظ  نوودح موطقه از سالح هییه و موووع هردح  رنظامیغ

هشعور سعاول     اوجخواهود گررت. تقیی  هامل دریا  خزر این خطر را دربردارد هه هر یك از 

را بعه  ها  خعارج    ها  جوگ  یدرت یا هشی   نظامایواناح  ه  ،دوجانبهبا امضا  یراردادها  

 .موطقه ساول  خود ررا بخوانود

توانعد از هشعورها    این ام اح و این صالویت اندصار  م  مشاع -روش مل هه در  در وال 

 درصعد  20ده اسعت هعه بعه سعه  هویعر از      هرایراح هوواره تأهید  م د. جوهور  اسالشوسلب 

یخ  خود بعا توجعه بعه    برا  اوقا  وق تار میأسفانههه  هرداما باید اذعاح  ،رضایت نخواهد داد

. اسعت اعیش  در آنها راه دشوار   و نهاح آش ارها   ها  خارج  و دخالت یدرت  ها  خواه باج

خواهوعد بعود و نعه     درصعد  20ها  ساول  واضر به اعطا   هرد هه نه دولت  ویب شیاتواح  م 

 یعانون  و  سعازوهار   چوین وق  را به ما خواهد داد. توها راه و الولل بینارجاع موضوع به داور  

ریاچه به موطقه از دریا نزدیك هود، تقیی  د درصد 20موطق  هه شاید بیواند ایراح را به سه  

 مل  و مشاع است.

د و توهعا  شعو مین أتع  تعر  آسعاح موارع هوه هشورها  ،مشاع - مل رسد در سواریو   م  به نظر

زیرا از نظر اندازه طو   ؛باشد رسیدح رژی  وقوی  خزر هزیوه برا  به نییجه ول موطق  و ه  راه

 – 850 -900اسعت )بعه ترتیعب    بعه هع    نزدیك  سواول سه  ایراح، آذربایجاح و روسیه تقریباً

هیلعومیر   2700و طو  سواول یزاییعیاح   1700ترهووییاح هیلومیر( ول  طو  سواول  700

  وع یب شیاول   ،هه در این میاح توها یزایییاح مو ن است از نظریه چهارم خرسود نباشد است

د. نظعر بعه ایو عه    نداشعیه باشع  شود با مخیصر تتدیالت  آح هشور نیز با این نظریه مخالفی   م 

وایعع   و دردر رابطه با رژی  وقوی  خزر به ایشرری  نائعل نشعد    1380می و اسفودماهسویوار 

نظریه  اهویت ،دنبا  داشت هخیر در اجال  سراح واشیه خزر را نیز بأش یت این سویوار هه ت

رسد ایراح در وا  واضر باید توجه خود را به مخالفت  م  به نظرهود و  مشاع بودح را مدرز م 

مشاع یرار دهد. رضا  سوگین، ویا  و روند هود و   بردار بهرههید بر أت با تقیی  بییر دریا و

 دهعد درایعت، ویاسعیت و    مع  هه تتیین نظام وقوی  خعزر رعرارو  ایعراح یعرار       ا ارمخاطره

خعود  ها  آیوده را در مورد  طلبد تا با یضاوت مثبت نیل ح هشور را م هواهوگ  بیشیر میئوال

بدوح ایشررت در رسیدح به توارق جوت  در میعاح هشعورها     ،نیبوابرا یادگار داشیه باشود. به
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تواند در گشایش  ها  دوجانبه م  آوردح به توارق ساول  خزر برا  تتیین رژی  وقوی  آح، رو 

ها  دوجانبه بین ایعن هشعورها، بعه     تواح از مجووع توارق وضع موجود مؤثر باشد. از این راه م 

یك توارق جامع برا  رژی  وقوی  این دریعا دسعت یارعت. البیعه بایعد توجعه داشعت هعه ایعن          

رزمیو  هعا  سع   آب وتواند مواطق  را هه بوا به تتری  وقو  دریاها جعز  ها  دوجانبه نو  توارق

 گیرد.بر شود، در  شواخیه م

رسعد ررضعیه    به نظر م  ،خزر دریا  با توجه به نیایج اجال  چهارم سراح هشورها  ووزه

، مشعاع  –واهویعت ملع    این مقاله مبو  بر تتیین رژی  وقوی  دریا  خزر به شعیوه تلفیقع ؛  

و در  است یرارگرریهمورد تأیید عوواح بهیرین راه برا  ول موازعات رژی  وقوی  دریا  خزر  به

 .اند دانییهعول نیز سراح هشورها  خزر اسیفاده از این شیوه را مطلوب 

تتیعین  راخاح، ادر آسعی هشورها  ووزه خزر اجال  چهارم سراح دسیاوردها   نیتر مه از 

  موطقعه اندصعار   عوعواح  مایل دریای  بعه  10عرض موطقه واهویت عوواح  مایل دریای  به 15

 نظعر  در «مشیرک هوها» عوواح دریا به بقیه ،از سو  دیگر بود.مایل(  25جووع درمماهیگیر  )

روشن است هه توارق در مورد رژیع  وقعوی     .هشور مشیرک خواهد بود اوجگرریه شد هه بین 

 .خواهد هردها  مخیل  نیز رراه   ها در زمیوه دریا  خزر، راه را برا  ارزایش هو ار 

 هاپیشنهاد

هشورها  واشیه دریا  خزر باید توام تالش خعود را بعرا  ایجعاد مدیطع  مواسعب        -

مبیو  بر اصو  و موازین وقعو    و اایدار ،تدوین نظام وقوی  جامع و موظور مذاهره به

 هار گیرند؛ هبا رعایت اصل انصاف ب الولل بین

صعار  اند بهیعر اسعت   ،شعود  مع  واصعل   جانبعه  اعوج آرا   اتفعا   بهدر نظام وقوی  هه  -

بعه اعوج هشعور سعاول       اًصعرر را واهویت، وقو  واهوعه و صعالویت در ایعن دریعا     

 .  دهداخیصا

له امویععت دریععا  خععزر هعع  در طعع  مععذاهرات و هعع  در   ئشععود میعع ایشععوهاد معع  -

و تعا وعد    هامالً مورد بررس  و توارق یرار گیرد ها  بین هشورها  ساول  نامه موارقت

 ثالث به عرصه خزر جلوگیر  شود. هشورها  نظام مو ن از ورود 

 بعرا  راه عار  مواسعب    عوعواح  بعه  تواند م   دادگییر  نیز الولل بینرجوع به دیواح  -

تتیین رژی  وقوی  دریا  خزر در نظر گرریه شود؛ زیرا دیواح در موارد مشابه هوچوح 

توانیعت مشع ل    سه هشور سالوادور، نی اراگوئه و هوعدورا  بین  5روی ادعو  خلیج 

  دادگیعیر   الوللع  بعین بوابراین، رجوع به دیعواح   .دهوژی  وقوی  این خلیج را ول ر

                                                                                                                                                       
5. Fonseca 
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توانعد   مع   ،آور خواهد بود الزام طررین توام عوواح مرجت  وقوی  هه رأ  آح برا   به

 ورصل میائل دریا  خزر نیز گزیوه مواسب  باشد. برا  ول

 ها: نوشت پی
اعیش   میلیعوح سعا    300هعه تعا وعدود     نام اییانوس  است (Mer Permiennc) دریا  ارمین (Thetys) ( تییس1)

 هبعوده هعه هوع   ا   یرار داشعیه اسعت. اعانژه، یعارۀ یگانعه     « اانژه»صورت خلیج  در سرزمین اهواور  به نام  به

 .(62: 1388)مل  ،  ها  هوون  بازمانده آح هییود است و هوۀ یاره گرریه  برمها  آح زماح را در  سرزمین
در بوعد    گونعه اولویعت   هعیچ   الوللع  نیبع اخیالرعات   زیع آم میالوت ورصل ولدر مورد  1982ر اعالمیه مانیل ( د2)

طور هه ذهعر   آمده و هواح رهرستاما مذاهره در ابیدا   ،نشده است زیآم میالوتورصل  ها  ول رهرست روش

. گیعرد  یعرار مع   معورد اسعیفاده     الوللع  نیبع ا  است هه در رابطه با اخیالرعات   ترین شیوه گییرده مذاهره شد،

ا  اسعت   توها شیوهاغلب مذاهره  ،. در وقیقتشود  مها اسیفاده  از مذاهره بیش از سایر روش ، در عولدروایع

ین ابعزار  اسعت هعه از آح اسعیفاده     نخیعی به این دلیل هعه متوعوالً    توها نهاست؛  یرارگرریههه مورد اسیفاده 

زیاد است هعه    یدر بهآمیز است، بل ه بدین دلیل است هه مزایا  آح  رقیتآح مو  شود و ایو ه اغلب نییجه م 

 شود. م   خوددار انده  دارد، بخت ورصل ولها وی  در مورد  هه مذاهره برا   سایر روش  ریهارگ بهاز 

 فارسی منابع

، شعوا   روحانیآزمون دیگری برای دیپلماسی دولت   منافع ایران در خزر (،17/3/1393) مهعرداد  ،ابراهیو 

 http://www.shomalnews.com / 98595هد خبرنیوز، 

فصلنامه مطالعاات آسایای مرکازی و    ، «مدیطع   و میائل زییت مش الت دریا  خزر:»(، 1387اتااف، تورها )

 .25شواره ، قفقاز

فصلنامه مطالعات آسایای مرکازی و   یاس  مل  ،   ، ترجوه«ترهیهدریا  خزر از نگاه »(، 1375اتالوف، لورهایا )

 .14، سا  اانزده ، شواره قفقاز

 .8، شواره مجله حقوقی، «رژی  وقوی  دریا  مازندراح»(، 1374هیا، بهواز ) اسد 

 ، تهراح: مؤسیه انیشارات و چاپ دانشگاه تهراح.مذاکره و فنونآداب دیپلماسی (، 1387داوود ) آیای ، سید

سعالله    ترجوعه  ،مجموعه مقاالت خزر در یا  نگااه  : های منطقه خزر چالش(، 1380) اوود ، هوشوگ امیر

 .تهراح: مؤسیه مطالتات دریا  خزر، وبیب 

 .56شواره  ،مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز فصلنامه، «نفت و امویت در یفقاز»(، 1385، بهرام )احیاوود ریام

 بهون آیای ، تهراح: گوج دانش.  ، ترجوهالملل فرهنگ حقوق بین(، 1375س ، رو  آلیوح ) الییو، جك

 ، تهراح: ایام وق.ها الملل دریا حقوق بین(، 1383اورنور ، موصور )

 فصالنامه  ،«مشابهت و مغایرت مواضع هشورها  سعاول  در معورد رژیع  وقعوی  خعزر     »(، 1380) شهرام تراب ،

 .35شواره  ،مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

فصلنامه مطالعاات  ، «ا  ا  و رراموطقه و بازیگراح موطقه ناباهو، امویت انرژ  ارواا»(، 1388ویدر ، مدودعل  )

 .66شواره ، آسیای مرکزی و قفقاز

 ادب. و عل  بشیر هور  و ررهوگ  تهراح: مؤسیه ،ملی امنیت و خزر دریای(، 1384 )اهلل دهقاح، ریح

http://www.shomalnews.com/
http://www.noormags.com/view/fa/creator/86661
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/379948
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/482
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/482
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، المللای  مجله حقوقی باین زاده،  ابراهی  بیگ  ، ترجوه«الولل  ها  بین مرز در دریاچه»(، 1377دیپال، هاریییو  )

 .22شواره 

مطالعاات  ، «سعاول   دریعا  خعزر و واگرایع  هشعورها      كییژئوال»(، 1389رمضان ، رووت و علیرضا مدراب  )

 .72شواره ، آسیای مرکزی و قفقاز

، ترجوه موصور اورنور  و مدود وبیب ، تهراح: مرهعز ملع    ها الملل دریا حقوق بین(، 1386سازماح ملل میدد )

  .شواس انو یای

 ، تهراح: دادگییر.حل اختالفات رژیم حقوقی دریای خزر(، 1391شاویدر، عبدال ری  )

، تهعراح:  المللای  آمیز اختالفات باین  وفصل مسالمت حل(، 1389موش ) اهلل نژند  چ ، مدودعل  و هیبت صلح

 میزاح.

سیاسات  ، «ت و گعاز دریعا  خعزر   بعردار  از موعابع نفع    نظام وقعوی  بهعره  »(، 1378) اهلل طاهر  شویران ، صفت

 .2 واره، شخارجی

 ، تهراح: مجد.الملل کاربردی حقوق بین(، 1381طالی ، ررهاد )

شعواره:  ، ساله رژی  وقوی  دریا  خزر و چهارمین نشیت سراح در آسیاراخاح 23ارونده (، 5/7/1393رار  نیوز )

13930702000830   

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930702000830#sthash.b9htlBce.dpuf 

شعواره:   ،شعود؟  تتیعین ت لیع  نوع    « خعزر »نعامتلوم؛ چعرا   « وریوع  »زن  بعر سعر    چانه(، 7/7/1393) رار  نیوز

13930707000888. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930707000888#sthash.82VYR3iG.dpuf 

حقوقی و مواضع کشاورهای سااحلی و نقاش آمریکاا در منطقاه در       میرژ ؛خزر(، 1383) ناصر، یبادزاده

تهراح: دریر مطالتعات سیاسع  و   ، وگو با کارشناسان )کوالیی، مجتهدزاده، صفری، باوند و موالیی( گفت

 .الولل  وزارت امور خارجه بین

گفتگوهاای  آمریکا،  و حضوردریای خزر؛ رژیم حقوقی، مواضع کشورهای ساحلی (، 1384یبادزاده، ناصر )

 ، تهراح: ررهوگ گفیواح.یاری و دیگران ناصر قبادزاده با هوشنگ حسن

مطالعاات آسایای   ، «انعداز ایجعاد سییعی  امویعت     امویت در موطقه دریا  خزر: چش »(، 1383یوا، دیوارا ) هال 

 .47شواره ، مرکزی و قفقاز

 موسیه اطالعات. وبیب . تهراح: وین  ترجوه ،الملل عمومی بین حقوق (؛1383و دیگراح ) دین، نگوین هك

 تهراح: ن . ،ایرانیهای  واقعیت و ژئوپلیتی های  ایده(، 1379ایروز ) مجیهدزاده،

 ، تهراح: اایدار.و اصول روابط دول  الملل عمومی حقوق بین(، 1377الدین ) جال  مدن ، سید

هعا  مجلعس    سیاس  مرهز اژوهش، تهراح: دریر مطالتات رو پیش و تحوالتدریای خزر (، 1388مل  ، عبا  )

 شورا  اسالم .

، اقتصاادی  -اطالعات سیاسی، «اندازها  نظام وقوی  دریا  خزر ها و چش  دشوار »(، 1376مویاز، جوشید )

 .2ع3 شواره ،12سا  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930702000830#sthash.b9htlBce.dpuf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930707000888#sthash.82VYR3iG.dpuf
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مطالعات آسایای  ، «ها  ایراح رژی  وقوی  دریا  خزر: دیدگاه»(، 1380مویاز، جوشید و ستید میرزای  یوگجه )

 .35، شواره و قفقاز مرکزی

 ، تهراح: میزاح.المللی های بین سازمان(، 1384زاده، رضا ) موس 

 .35شواره ، مجلس و راهبرد، «بررس  رژی  وقوی  دریا  خزر»(، 1381نااو ، مهرداد )

اطالعاات  ، «زییت الولل  مدیط ضرورت تأسیس دیواح بین»(؛ 1386اهلل و اریانه اس ودرزاده ) موش، هیبت نژند 

 .245-246، شواره 22، سا  اقتصادی -سیاسی

 ،اساالمی  حقاوق  پژوهشانامه  ،«رژی  وقوی  دریا  خزر و مررع هشورها  سعاول  »(، 1381)نادر نیك نام ،

 .6شواره
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