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  بررسي نظام حقوقي بين المللي حمايت از محيط زيست دريايي
  با تكيه بر درياچه خزر در بستر آلودگي

  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (
  آريا عزيزي

    الملل ،مديريت شعب موسسه اعتباري كوثر استان كرمانشاهكارشناس ارشد حقوق بين 
  

 چكيده
ترين اركان توسعه پايدار مسئله جهانى است  امروزه حفظ محيط زيست به عنوان يكى از مهم

فلسفه حفاظت از  . كه دستيابى به آن بدون مشاركت راستين و آگاهانه مردم ممكن نيست
پس . اع آلودگي ها استوخصوصا، حفظ آن از انمحيط زيست عموما و محيط زيست دريائي 

بنيان حقوق محيط زيست درياي بر پيشگيري، مقابله و رفع انواع آلودگي هائي است كه 
مهم ترين اصل در حفاظت از . موجب ويراني و تخريب و تغيير بوم سازگان آبي مي شوند

دهاي مشترك مي محيط زيست درياي خزر شكل دادن به همكاري به ويژه از طريق قراردا
البته بايد درنظر داشت كه رعايت و دقت در ظرفيت هاي زيست محيطي در بهره برداري . باشد

در اين مقاله . ازمنابع، ساده ترين راه براي پيشگيري از بحران زيست محيطي درياي خزر است
وضعيت درياچه خزر با توجه به  چگونگي نام گذاري درياي خزر ، سعي شده به موضوعات

چگونگي كنوانسيون حقوق درياها، سير تحوالت مذاكرات راجع به آلودگي درياي خزر، 
تقسيم بندي درياي خزر بين ايران و شوروي ، بررسي حمايت حقوقي بين المللي براي حفظ 

  ..پرداخته شودمحيط زيست، اقدامات انجام شده ايران براي حفظ محيط زيست درياي خزر  
  
  
  
  

 ، درياي خزر، حقوق محيط زيست، زمامداري مطلوبحفاظتفلسفه  :كليدي واژگان
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  كليات: بخش اول
زيستي سالم  زيست مكاني براي بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداري از محيط محيط

متاسفانه در روند توسه يافتگي و صنعتي شدن . روح انسان به رشد و تعالي دست نخواهد يافت
هاي اقتصادي و  زيست توجه نشده و در فرآيند فعاليت كشورها چندان به حفاظت از محيط

 اصل . زيست از جايگاه قابل قبولي برخوردار نبوده است حمايت از محيطصنعتي سودآور 

حقوق  شاخه هاي از يكي عنوان به زيست محيط الملل بين حقوق در كه المللي بين همكاري
 موازات به)35: 1374امير ارجمند، ( . دارد خاصي جايگاه گردد مي تلقي عمومي الملل بين

 زيست در محيط شدن، صنعتي فزاينده روند و ربغ در صنعتي انقالب و اقتصادي رشد

همچون  ناگواري حوادث وقوع طرف، يك از .گرفت قرار دگرگوني و تخريب معرض
 و داد مي هشدار را اقدامات و رفتارها مندسازي قاعده ضرورت 1 كانيون توري كشتي حادثه

اعضاي  آن، نابودي و تخريب از پيشگيري و سالم زيست محيط داشتن به ميل ديگر، از سوي
 مي تشويق زمينه اين در حقوقي اسناد تصويب و تدوين سمتوسوي به را المللي بين جامعه

 ابعاد در محيطي، زيست آور الزام حقوقي قواعد و اصول گسترش و تدوين موجبات نمود و

درياچه خزر كه )69: 1389، پورهاشمي(  آورد مي فراهم را المللي بين و اي ملي، منطقه
بزرگترين درياچه دنياست، از نظر حقوقي جزء آب هاي كشورهاي ساحلي است و مالكيت آن 

خزر عليرغم  وسعتي كه دريا محسوب نمي شودتا تابع مقررات . منحصر به همين كشورهاست
درياي خزر بزرگترين درياچه جهان حقوقي دريايي و يا حقوق بين الملل درياها قرار گيرد، 

ب مي شود كه توسط پنج كشور، ايران، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و روسيه محسو
اين درياچه نقش اساسي در اقتصاد دولت هاي ساحلي ايفا مي كند، چرا كه . احاطه شده است

متاسفانه به علت بهره برداري بي . از حيث ذخاير نفتي و غير نفتي منبعي غني به شمار مي آيد
از منابع اين دريا، آلودگي هاي نفتي و صنعتي، حفاري هاي گسترده نفت و  رويه و غير اصولي

گاز در بستر و زير بستر دريا، عبور و مرور نفت كش ها و كشتي ها، صيد بي رويه ماهيان 
خاوياري، تخليه ي مواد سمي به دريا صدمات زيست محيطي غير قابل جبراني به آن وارد شده 
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  ت حقوقي بين المللي براي حفظ محيط زيسترسي حمايبرر: بند اول
. هاي متفاوتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته استزيست از منظر و نگاهرابطه بشر با محيط

كه اساساً اين رابطه از منظر حقوقي قابل بررسي است يا خير، بسياري از حقوقدانان درباره اين
 زيست بهالملل محيط د كه از حقوق بينروننظر دارند و حتي برخي تا آنجا پيش مياختالف 

- گيري و توسعه حقوق بين  ليكن با نگاهي به نحوه شكل. كنندالمللي ياد مي عنوان اخالق بين

هاي  عنوان يكي از شاخه شود كه اين رشته بهزيست در چهار دهه اخير، روشن ميالملل محيط
اصول و قواعد مهمي براي مديريت،  الملل عمومي، توانسته است در بردارنده حقوق بين

از قبيل انعقاد بيش  آورالزام قواعد ايجاد. باشد زمين كره   زيست حفاظت و حمايت از محيط
 …المللي وهاي قضايي بين الملل، رويهاز هزار معاهده دو و چند جانبه، تدوين عرف بين

 از حكايت …ها و ها، توصيهها، قطعنامه بيانيه: از قبيل آور الزامغير قواعد توسعه همچنين
امير ارجمند، ( .هاي حقوقي معتبر دارد عنوان يكي از رشته به حقوقي رشته اين تعالي و ظهور
اي توانسته اي و يا چند رشته  زيست با رهيافتي ميان رشتهالملل محيط حقوق بين)39: 1374

ق را به هم نزديك كند و متخصصان است تا حد زيادي رابطه از هم گسيخته علم و حقو
زيست مرز ندارد و همه بشريت كه محيطجااز آن. زيست را در كنار حقوقدانان بنشاندمحيط

باشند، هرگونه صدمه و آسيب به اين كشتي سوار بر يك كشتي واحد به نام كره زمين مي
ريت، حفاظت و هاي مديحلگردد، لذا راه سبب نابودي و اضمحالل كل جامعه بشريت مي

اين .دولتي صورت گيرداز دولتي و غيرالمللي اعمزيست بايد با همكاري بين حمايت محيط
الملل  آور را كه در حقوق بينالزامالملل توانسته است قواعد غير رشته نوظهور در حقوق بين

 كالسيك جايگاهي نداشت، در خدمت توسعه و گسترش خود بگيرد و نشان دهد كه چگونه
افتخار  .آور را به اصول حقوق مدون و قابل استناد تبديل كردالزامتوان اين ابزارهاي غيرمي

 هايي براي همكاري بين زيست با ايجاد مكانيسمالملل محيطحقوق بين )51: 1382جهرمي، 

، المللي جوشيده ها از دل معاهدات بينها كه بسياري از آنالمللي مستمر و دائمي ميان دولت
 زيست را كه صلح و امنيت بينتوان تخريب فرامرزي محيطنشان داده است كه چگونه مي

در سايه توسعه و .المللي نمايد كند، تبديل به فرصت براي همگرايي بينالمللي را تهديد مي
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هاي زيست سالم، ميراث مشترك بشر، حقوق نسلگسترش اين رشته حقوقي، حق بر محيط
محيطي تبلور  عنوان مصاديق حقوق بشر زيست پايدار به توسعه و مفهوم توسعهآينده، حق بر 

هاي قضايي  المللي قرار گرفت و آراء و رويه و بين عنوان هنجارهاي حقوقي ملي يافت و به
زيست، نزاع پيشين كشورهاي هاي حفاظت محيط دغدغه.را به رسميت شناختالمللي آن بين

يافته و درحال توسعه برمال ساخت و  را در لباس رقابت كشورهاي توسعهمستعمره  - استعمارگر
 هاي نوين و جديدش در روابط بينكم با شيوه نشان داد كه همواره ميل به استعمارگرايي دست

الملل مصداق عيني ظهور اين واقعيت در حقوق بين 2011اجالس كپنهاك . الملل، حاكم است
قرن بيستم موضوع حقوق بشر بعنوان موضوع جديدي در حقوق  از نيمه دوم.زيست بودمحيط
بيني مقرراتي در اين رابطه در  تأسيس دادگاه اروپائي حقوق بشر و پيش. الملل مطرح شد بين

قانون اساسي و در ديگر قوانين كشورها اهميت اين موضوع را بعنوان معياري براي هر چه بيشتر 
توجه به محيط زيست نيز در چهار چوب . دهد يدموكراتيك محسوب شدن كشورها نشان م

موضوع حقوق محيط زيست ابتدا در قالب حقوق اداري مرتبط با . شود حقوق بشر مطرح مي
طبيعتاً هر زمان نظام حقوقي به ايجاد . مطرح شد   وظايف دولت در حفاظت از محيط زيست

پردازد، فرد يا  لت ميبراي دو  "حق و تكليف"دو قطبي   وظيفه جديدي، در چهاچوب مفهوم
حق برخورداري از محيط زيست سالم يكي از . شوند آن مطرح مي  جامعه بعنوان موضوع

وظيفه دولت حفاظت از محيط زيست و حق فرد   .هاي آن است ترين نمونه ساده
الملل براي حفاظت از محيط  ابزار حقوق بين. برخورداري از محيط زيست سالم است  در

روزه توسعه يافته ولي همچنان در قالب كالسيك و سنتي آن يعني در ام  زيست اگر چه
ها و  دولت  با توجه به اينكه حقوق معاهدات فقط براي. باشد چهارچوب حقوق معاهدات مي

اشخاص خصوصي آسيب ديده   نمايد در نتيجه اشخاص خصوصي ايجاد حق و تكليف مي  نه
هاي عامل خسارت  به طرح دعوا بر عليه دولت توانند به استناد اين معاهدات مستقيماً نمي

لذا قرباني خصوصي آسيبهاي زيست محيطي فقط يك راه براي دريافت جبران   .بپردازند
دولت متبوع خود در چهارچوب حمايت ديپلماتيك   خسارات خود دارند و آن رجوع به

رات زيست محيطي مطمئني براي قرباني خسا  حل نيز چندان راه  حل اين راه   اما. باشد مي
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تواند در نتيجه فشارهاي سياسي به هيچ اقدامي در اين  مي باشد زيرا دولت متبوع قرباني  نمي
شود تا قرباني آسيب ديده  عدم اقدام دولت مذكور موجب مي. خصوص به نفع قرباني نپردازد

ست با توجه به اين وضعيت از طرفي و افزايش مسائل زي.نتواند به حقوق خود دست يابد
محيطي در داخل كشورها و گسترش ابعاد آنها به ساير كشورها از طرف ديگر فكر حمايت 

چه در حقوق داخلي كشورها و چه در   مؤثرتر از محيط زيست و قربانيان زيست محيطي
با وضع   در حقوق داخلي، كشورها سعي نمودند. الملل بوجود آمد جامعه جهاني وحقوق بين

. هاي مفيد در اين زمينه بپردازند حل ايجاد محاكم تخصصي به ارائه راهقوانين مختلف و بعضاً 
هاي مختلف حفاظت محيط زيست و  در بعد جهاني نيز سعي شد تا از طريق تدوين كنوانسيون

، پورهاشمي. (الملل بپردازند المللي به حل معضل در حقوق بين محاكم بين  بويژه با ايجاد
1389 :69(  

  گذاري درياچه خزرم نا: بخش دوم 
كرت، ساري،  اسپي، هيركاني، تبرستان، قزوين، گيالن، آبسكون،كبود، وئوروكَش، فراخ

نام  1381مطابق بخشنامه دولتي سال  االبواب، خراسان، گرگان، مازندران باب ديلم، ديلمستان،
 Caspianرسمي درياي شمال ايران در مكاتبات فارسي درياي خزر و در مكاتبات خارجي

Sea  و هخامنشيان عهد در بزرگدرياي گرگان يا درياي وركانه نام اين درياچه .  است 
وركانه نام  )1381المللي رژيم حقوقي خزر، ارديبهشت  سمينار بين. ( است اشكانيان همچنين

اين نامگذاري بدان جهت است . باشد نام يونانيش مي ([Hyrcania]) پارسي آن و هيركانيا
گرگ در پارسي امروزين و وركانه به معني همان گرگان است و هيركانيا  كه ورك به معني

 نام يوناني آن هيركانيا. گرگان بزرگترين و آبادترين شهر در اطراف آن دريا بود
(Hyrcania) اعرابي كه . اند ها و ببرهاي شمال ايران داده نامي علمي است كه غربيان به جنگل

سمينار (  .اند ناميده مي) بحر جرجان(آن را درياي گرگان به تازگي به ايران تاخته بودند 
اهللا رضا، در كتاب نام  ويرايشبه باور عنايت)1381المللي رژيم حقوقي خزر، ارديبهشت  بين

ترين نام امروز براي اين دريا، درياي كاسپين  درياي شمال ايران، محتمل
هاي غربي و  اصطالحي است كه در بسياري از زبان... كاسپيش/كاسپيس/كاسپين/َسپين  .است

هاي زيست سالم، ميراث مشترك بشر، حقوق نسلگسترش اين رشته حقوقي، حق بر محيط
محيطي تبلور  عنوان مصاديق حقوق بشر زيست پايدار به توسعه و مفهوم توسعهآينده، حق بر 

هاي قضايي  المللي قرار گرفت و آراء و رويه و بين عنوان هنجارهاي حقوقي ملي يافت و به
زيست، نزاع پيشين كشورهاي هاي حفاظت محيط دغدغه.را به رسميت شناختالمللي آن بين

يافته و درحال توسعه برمال ساخت و  را در لباس رقابت كشورهاي توسعهمستعمره  - استعمارگر
 هاي نوين و جديدش در روابط بينكم با شيوه نشان داد كه همواره ميل به استعمارگرايي دست

الملل مصداق عيني ظهور اين واقعيت در حقوق بين 2011اجالس كپنهاك . الملل، حاكم است
قرن بيستم موضوع حقوق بشر بعنوان موضوع جديدي در حقوق  از نيمه دوم.زيست بودمحيط
بيني مقرراتي در اين رابطه در  تأسيس دادگاه اروپائي حقوق بشر و پيش. الملل مطرح شد بين

قانون اساسي و در ديگر قوانين كشورها اهميت اين موضوع را بعنوان معياري براي هر چه بيشتر 
توجه به محيط زيست نيز در چهار چوب . دهد يدموكراتيك محسوب شدن كشورها نشان م

موضوع حقوق محيط زيست ابتدا در قالب حقوق اداري مرتبط با . شود حقوق بشر مطرح مي
طبيعتاً هر زمان نظام حقوقي به ايجاد . مطرح شد   وظايف دولت در حفاظت از محيط زيست

پردازد، فرد يا  لت ميبراي دو  "حق و تكليف"دو قطبي   وظيفه جديدي، در چهاچوب مفهوم
حق برخورداري از محيط زيست سالم يكي از . شوند آن مطرح مي  جامعه بعنوان موضوع

وظيفه دولت حفاظت از محيط زيست و حق فرد   .هاي آن است ترين نمونه ساده
الملل براي حفاظت از محيط  ابزار حقوق بين. برخورداري از محيط زيست سالم است  در

روزه توسعه يافته ولي همچنان در قالب كالسيك و سنتي آن يعني در ام  زيست اگر چه
ها و  دولت  با توجه به اينكه حقوق معاهدات فقط براي. باشد چهارچوب حقوق معاهدات مي

اشخاص خصوصي آسيب ديده   نمايد در نتيجه اشخاص خصوصي ايجاد حق و تكليف مي  نه
هاي عامل خسارت  به طرح دعوا بر عليه دولت توانند به استناد اين معاهدات مستقيماً نمي

لذا قرباني خصوصي آسيبهاي زيست محيطي فقط يك راه براي دريافت جبران   .بپردازند
دولت متبوع خود در چهارچوب حمايت ديپلماتيك   خسارات خود دارند و آن رجوع به

رات زيست محيطي مطمئني براي قرباني خسا  حل نيز چندان راه  حل اين راه   اما. باشد مي
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 اين كشورهاگونه كه بقيه  همان .برند مي كار به ايران شمالحتي در زبان عبري براي درياي 
 Kaspia يوناني زبان در »كاسپي« درياي نام. كنند مي بيان خود پسوند با را درياي

Thalassaالتيني ، Mare Caspium و در آلماني Caspisches see در انگليسي 
Caspian Sea قديمي ترين نامهاي اين » كاسپي«و » ها هيركاني«طور كلي دو نام  به. است

المللي رژيم حقوقي خزر، ارديبهشت  سمينار بين. ( دريا هستند و آنهارا بايد اساس گرفت
بر » خزر«وران پيش از اسالم نامي از هاي مؤلفان شرقي و غربي د يك از نوشته در هيچ )1381

هاي مؤلفين اسالمي، اين دريا در كنار نامهاي  در نوشته. است درياي شمال ايران ديده نشده
 سفالي هاي دشت در خزران قوم ميالدي هفتمدر آغاز سده . است ديگر، خزر هم ناميده شده

غربي  ديگر اين قوم در بين شمالبه عبارت  .داشتند سكني قفقاز شمال و ولگا رود و ترِك رود
گرد شمال قفقاز، در  خزرها به همراه ديگر اقوام بيابان. اين دريا و درياي سياه سكونت داشتند

تاختند و پس از حضور كوتاه مدت خود  زمان ساسانيان، بارها و بارها به سرزمين ايران مي
واره با بيزانس  اين قوم هم. شدند يمعموالً به دست سپاه ساساني از مرزهاي ايران بيرون رانده م

بناي استحكامات بزرگي چون شهر دربند در شمال قفقاز در عهد  .پيمان بود بر ضد ايران هم
و كوتاه  .ساسانيان، كه براي جلوگيري از حمالت خزران صورت گرفت، هنوز پا برجاست

فقاز در اسناد ديده نشده تا پيش از حمله عرب به ق .گردد از اين دريا برمي سازي دست ايرانيان
اما اين كه خزران از ناحيه رود كورا قفقاز جنوبي را مورد . بنامند» درياي خزر«اين دريا را 

دادند اين تصور را در ذهن فاتحان عرب ايجاد كرد كه درياي شمال ايران را  حمله قرار مي
خزر، خزر ناميده  درياهاي سياه و آزوف هم در روزگار فعاليت خانات. درياي خزر بنامند

در اسنادي كه در . است درياي طبرستان نام ديگري است كه در منابع كهن آمده.اند شده
است كه  شناسي روسيه است آمده كه نوجين زيس در قرن دوازدهم نوشته مؤسسات تاريخ

 نبوميا ميان مازندرانخواندند، ولي چون واژه  ها درياي تبرستان مي ايرانيان اين دريا را قرن
مه ترج جمله اين در! مازندران درياچه( مازندران درياچه را آن گشته، جايگزين تبرستان

علي رغم اينكه نام مازندران بسيار كهن است اما نام درياي  خوانند، مي) مشكوك است
نام درياي مازندران و درياي . است مازندران براي اولين بار در دويست سال اخير رايج شده

دولت نام  1361هاي گروهي ايران رايج بوده و در سال  گذشته در رسانهسال  50خزر در 
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. رفت اما همچنان هر دو نام بطور متناوب بكار مي. درياي مازندران را نام رسمي اعالم كرد
سازمان نقشه برداري كشور دبيرخانه كميته  1382دومين همايش همايش ژئوماتيك ارديبهشت 

اسامي جغرافيايي باستاني ميراث بشريت پژوهشي در "مقاله .سازي نامهاي جغرافيايي يكسان
 1316ايرانيان تنها مردمي هستند كه از   ".مورد دو نام خليج فارس و خزر و چالشهاي فراروي

سال گذشته در  50نام درياي مازندران و درياي خزر در . نامند اين دريا را مازندران مي
دولت نام درياي مازندران را نام رسمي  1361در سال . هاي گروهي ايران رايج بوده است رسانه

  )1381المللي رژيم حقوقي خزر، ارديبهشت  سمينار بين(  .اعالم كرد
 ي درياي خزرها ويژگي: بند اول

ناحيه شمالي  ميانگين ژرفاي اين درياچه در. يابد عمق آن از شمال به جنوب افزايش مي
هاي كناره  متر و در بخش جنوبي كه آب 788تا  180متر، در بخش مياني بين  10تر از  كم

متري نيز در ناحيه جنوبي  1025تا ژرفاي . رسد متر مي 1000تا  960دهد به  ايران را تشكيل مي
جهت جريان آب اين درياچه از سمت شمال غربي به جنوب .است اين درياچه گزارش شده

هاي ايران كه باعث كندي حركت  همين جهت جريان و ژرفاي زياد آب در كرانه. قي استشر
هاي اين درياچه در سواحل ايران به ميزاني بيش از  شود منجر به تجمع انواع آلودگي جريان مي

اين  )133–131هاي  شماره :1388 ماهنامه علمي پيام دريا،  ( .شود هاي ديگر كشورها مي كرانه
در بخش جنوبي درياي مازندران و . هاي دنيا است محيط زيست گرانبهاترين ماهيدريا، 

 يافت ماهي زيرگونه و گونه 78ريزند يعني سواحل مربوط به ايران،  هايي كه به آن مي رودخانه
 رود(پيلورود و سپيدرود از توان مي ريزد مي دريا اين به كه هايي رودخانه مهمترين از.شود مي

 كه بوده جهان آبي هاي شناخت بومهمتاترين بي از يكي مازندران درياي. برد نام وهراز)بزرگ
درصد  90. است جهان هاي خاوياري ماهي  ترين مرغوب رشد و زندگي براي مناسب محيطي

  .صيد ماهيان خاوياري مختص به اين دريا است
  هاي طبيعي ثروت: بند دوم

 دريا اين در نفت شده اثبات ذخاير لك.است خاويار و  نفت ، گاز درياي خزر داراي ذخاير
 90همچنين .  درصد از كل ذخاير نفت جهان 4ميليارد بشكه بوده است و اين يعني حدود  50

اما صيد بي رويه اين ماهي سبب گشته است كه .شود درصد خاويار جهان از اين دريا صيد مي

 اين كشورهاگونه كه بقيه  همان .برند مي كار به ايران شمالحتي در زبان عبري براي درياي 
 Kaspia يوناني زبان در »كاسپي« درياي نام. كنند مي بيان خود پسوند با را درياي

Thalassaالتيني ، Mare Caspium و در آلماني Caspisches see در انگليسي 
Caspian Sea قديمي ترين نامهاي اين » كاسپي«و » ها هيركاني«طور كلي دو نام  به. است

المللي رژيم حقوقي خزر، ارديبهشت  سمينار بين. ( دريا هستند و آنهارا بايد اساس گرفت
بر » خزر«وران پيش از اسالم نامي از هاي مؤلفان شرقي و غربي د يك از نوشته در هيچ )1381

هاي مؤلفين اسالمي، اين دريا در كنار نامهاي  در نوشته. است درياي شمال ايران ديده نشده
 سفالي هاي دشت در خزران قوم ميالدي هفتمدر آغاز سده . است ديگر، خزر هم ناميده شده

غربي  ديگر اين قوم در بين شمالبه عبارت  .داشتند سكني قفقاز شمال و ولگا رود و ترِك رود
گرد شمال قفقاز، در  خزرها به همراه ديگر اقوام بيابان. اين دريا و درياي سياه سكونت داشتند

تاختند و پس از حضور كوتاه مدت خود  زمان ساسانيان، بارها و بارها به سرزمين ايران مي
واره با بيزانس  اين قوم هم. شدند يمعموالً به دست سپاه ساساني از مرزهاي ايران بيرون رانده م

بناي استحكامات بزرگي چون شهر دربند در شمال قفقاز در عهد  .پيمان بود بر ضد ايران هم
و كوتاه  .ساسانيان، كه براي جلوگيري از حمالت خزران صورت گرفت، هنوز پا برجاست

فقاز در اسناد ديده نشده تا پيش از حمله عرب به ق .گردد از اين دريا برمي سازي دست ايرانيان
اما اين كه خزران از ناحيه رود كورا قفقاز جنوبي را مورد . بنامند» درياي خزر«اين دريا را 

دادند اين تصور را در ذهن فاتحان عرب ايجاد كرد كه درياي شمال ايران را  حمله قرار مي
خزر، خزر ناميده  درياهاي سياه و آزوف هم در روزگار فعاليت خانات. درياي خزر بنامند

در اسنادي كه در . است درياي طبرستان نام ديگري است كه در منابع كهن آمده.اند شده
است كه  شناسي روسيه است آمده كه نوجين زيس در قرن دوازدهم نوشته مؤسسات تاريخ

 نبوميا ميان مازندرانخواندند، ولي چون واژه  ها درياي تبرستان مي ايرانيان اين دريا را قرن
مه ترج جمله اين در! مازندران درياچه( مازندران درياچه را آن گشته، جايگزين تبرستان

علي رغم اينكه نام مازندران بسيار كهن است اما نام درياي  خوانند، مي) مشكوك است
نام درياي مازندران و درياي . است مازندران براي اولين بار در دويست سال اخير رايج شده

دولت نام  1361هاي گروهي ايران رايج بوده و در سال  گذشته در رسانهسال  50خزر در 
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خير كاسته شود و اگر اين درصد از تعداد اين ماهيان در يك قرن ا 90بنابر گفته دانشمندان 
ماهنامه علمي پيام   . (شوند سال آينده به كلي در اين دريا منقرض مي 10روند ادامه يابد تا 

  )133–131هاي  شماره :1388 دريا،
  معاهدات تقسيم بندي درياچه خزر بين ايران و شوروي: بند سوم

عهدنامه هاي گلستان و براي بررسي پيشينه رژيم حقوقي درياي خزر، مي توان به 
در اين هر دو . منعقد شد 1828و  1813تركمانچاي اشاره كرد كه در به ترتيب در سال هاي 

عهدنامه مذكور ايران از داشتن نيروي درياي جنگي در درياي خزر منع شد و تنها كشتي هاي 
حركت  جنگي روسيه حق حضور در درياي خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ايران نيز

اما در اين دو عهدنامه درباره بهره برداري از سطح يا بستر درياي خزر سخني به ميان نمي . كنند
كشتيهاي دولت روسيه كه براي معامالت : مي آيد عهدنامه ننگين گلستان در فصل پنجم .آيد

بر روي درياي خزر تردد مي نمايند به دستور سابق مأذون خواهند بود كه به سواحل و بنادر 
و شكست كشتي از طرف ايران اعانت و ياري جانب ايران عازم و نزديك شوند و زمان طوفان 

كشتيهاي جانب ايران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود كه . دوستانه نسبت به آنها بشود
براي معامله روانه سواحل روسيه شوند و به همين نحو در هنگام شكست و طوفان از جانب 

هاي عسكريه جنگي روسيه به كشتي. روسيه اعانت و ياري دوستانه درباره ايشان معمول گردد
طريقي كه در زمان دوستي و يا در هر وقت كشتيهاي جنگي دولت روسيه با علم و بيدق در 
درياي خزر بوده اند حال نيز محض دوستي اذن داده مي شود كه به دستور سابق معمول گردد 

. ( اشدو أحدي از دولتهاي ديگر سواي دولت روس كشتيهاي جنگي در درياي خزر نداشته ب
سفاين  :آمده است عهدنامه ننگين تركمانچاي همچنين در فصل هشتم)62: 1378يوسفيان، 

تجارتي روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت كه به آزادي بر درياي خزر به ) كشتي هاي(
طول سواحل آن سير كرده به كناره هاي آن فرود آيند و در حالت شكست كشتي در ايران 

مداد خواهند يافت و همچنين كشتيهاي تجارتي ايران را استحقاق خواهد بود كه به اعانت و ا
قرار سابق در بحر خزر سير كرده، به سواحل روس آمد و شد نمايند و در آن سواحل در حال 

كشتي (در باب سفاين حربيه . شكست كشتي به همان نسبت استعانت و امداد خواهند يافت
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روسيه دارند چون از قديم باالنفراد ) پرچم هاي نظامي(ريه كه علم هاي عسك) هاي جنگي
استحقاق داشتند كه در بحر خزر سير نمايند، لهذا همين حق مخصوص كما في السابق امروز به 
اطمينان به ايشان وارد مي شود، به نحوي كه غير از دولت روسيه هيچ دولت ديگر نمي تواند 

پس از اين دو معاهده كه در آن به استفاده از )همان( .در بحر خزر كشتي جنگي داشته باشد
از جمله توافقات بعدي است  1940و  1921آب هاي خزر اشاره شده است، موافقتنامه هاي 

كه هم اكنون نيز درباره رژيم حقوقي درياي خزر مورد استناد است؛ موافقتنامه اي كه براساس 
 .ي مساوي از درياي خزر را تاييد كرده اندآن ايران و اتحاد جماهير شوروي حق بهره بردار

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي " :گويد الملل در اين باره مي دكتر ساعد استاديار حقوق بين
ها شد، اما  مورد رضايت و خوشحالي غربي المللي و فراگير بود كه به شدت  اي بين هرچند واقعه

پيش از آن، محدود بودن . يافتگري ن براي كشورمان به عنوان يك پديده مثبت جلوه
هاي ساحلي اين دريا به دو كشور ايران و شوروي، اين امكان را داده بود كه ايران با  دولت

هائي  وجود قدرتمندي شوروي و سردمداري آن در بلوك شرق بتواند ضمن انعقاد موافقتنامه
تضمين حقوق و منافع دوجانبه، درصدد تعيين حقوق ملي طرفين و ايجاد تعهداتي در رابطه با 

اي براي ايران  ، به عنوان برگ برنده1940و  1921هاي  موافقتنامه. مشترك و اختصاصي برآيند
محدود شدن قدرت يك ابرقدرت به وسيله «شد كه در قالب آن توانسته است نظريه  تلقي مي
روي صدمات هرچند ايران در انعقاد معاهدات دوجانبه با شو ".را جلوه عملي ببخشد» معاهدات

زيادي را در ابعاد مختلف حتي تماميت ارضي متحمل شده بود، اما تضمين حقوق دريائي ايران 
يعني تسلط و حقوق حاكمه بر برخي سطوح آبي و منابع اين دريا، در نوع خود و متناسب با 

تعدد اما فروپاشي كه همراه با ايجاد دولتهاي ريز ولي م. شرايط زماني، كم منظر و اهميت نبود
در ساحل اين دريا شد، شركاي ايران در دسترسي به اين دريا و منابع آن را تكثير نمود و تعدد 
عددي اين شركا، خود به تقسيم منابع و سطوح دريا بر اساس تعداد دولتها و سهم بندي عددي 

پيام ها، فروپاشي نظام سوسياليستي يا بلوك شرق،  از نظر غربي )9: 1372 لواساني،. (انجاميد
آور ايجاد زمينه هاي بدون رقابت يا حركت به سمت نظم نوين جهاني به نظر مي آمد اما نتايج 

ايران بيش از آنكه رضايت آور باشد، موجب پديدار شدن روندهائي گردد كه .ا.آن براي ج

خير كاسته شود و اگر اين درصد از تعداد اين ماهيان در يك قرن ا 90بنابر گفته دانشمندان 
ماهنامه علمي پيام   . (شوند سال آينده به كلي در اين دريا منقرض مي 10روند ادامه يابد تا 

  )133–131هاي  شماره :1388 دريا،
  معاهدات تقسيم بندي درياچه خزر بين ايران و شوروي: بند سوم

عهدنامه هاي گلستان و براي بررسي پيشينه رژيم حقوقي درياي خزر، مي توان به 
در اين هر دو . منعقد شد 1828و  1813تركمانچاي اشاره كرد كه در به ترتيب در سال هاي 

عهدنامه مذكور ايران از داشتن نيروي درياي جنگي در درياي خزر منع شد و تنها كشتي هاي 
حركت  جنگي روسيه حق حضور در درياي خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ايران نيز

اما در اين دو عهدنامه درباره بهره برداري از سطح يا بستر درياي خزر سخني به ميان نمي . كنند
كشتيهاي دولت روسيه كه براي معامالت : مي آيد عهدنامه ننگين گلستان در فصل پنجم .آيد

بر روي درياي خزر تردد مي نمايند به دستور سابق مأذون خواهند بود كه به سواحل و بنادر 
و شكست كشتي از طرف ايران اعانت و ياري جانب ايران عازم و نزديك شوند و زمان طوفان 

كشتيهاي جانب ايران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود كه . دوستانه نسبت به آنها بشود
براي معامله روانه سواحل روسيه شوند و به همين نحو در هنگام شكست و طوفان از جانب 

هاي عسكريه جنگي روسيه به كشتي. روسيه اعانت و ياري دوستانه درباره ايشان معمول گردد
طريقي كه در زمان دوستي و يا در هر وقت كشتيهاي جنگي دولت روسيه با علم و بيدق در 
درياي خزر بوده اند حال نيز محض دوستي اذن داده مي شود كه به دستور سابق معمول گردد 

. ( اشدو أحدي از دولتهاي ديگر سواي دولت روس كشتيهاي جنگي در درياي خزر نداشته ب
سفاين  :آمده است عهدنامه ننگين تركمانچاي همچنين در فصل هشتم)62: 1378يوسفيان، 

تجارتي روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت كه به آزادي بر درياي خزر به ) كشتي هاي(
طول سواحل آن سير كرده به كناره هاي آن فرود آيند و در حالت شكست كشتي در ايران 

مداد خواهند يافت و همچنين كشتيهاي تجارتي ايران را استحقاق خواهد بود كه به اعانت و ا
قرار سابق در بحر خزر سير كرده، به سواحل روس آمد و شد نمايند و در آن سواحل در حال 

كشتي (در باب سفاين حربيه . شكست كشتي به همان نسبت استعانت و امداد خواهند يافت
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حقوق ملي در زمينه تماميت ارضي و حاكميت در گستره هاي آبي متصل به سرزمين كشور را 
شرايط «از » حقوق ملي«ديپلماسي ما با تاثيرپذير كردن . آسيب و تهديد قرار داددر معرض 

يعني رويكردي انفعالي و پذيرنده در برابر مواضع تهاجمي برخي از دولتهاي جديد » محيطي
ساحلي، به مرور به وضعيتي انجاميد كه عمالً اعتبار رژيم حقوقي ناشي از توافقهاي دوجانبه 

ش گرديد و سپس، نياز به ايجاد نظام حقوقي جديد بر اساس توازن و شوروي مخدو-ايران
تسهيم عددي يا ديگر معيارها، همگي به پس روي در حقوق حاكميتي و ارضي كشور تا حد 

دولتهاي ساحلي كه غالباً با حمايت غرب و يا  .درصد از محدوده اين درياچه انجاميد 11
يران در كنجي قرار دادند كه به ناچار، به تدوين رژيم روسيه، موضعي مطالبه گرانه داشته اند، ا

حقوقي جديد تن داد و در مذكرات مربوط نيز به داليل متعدد، به دريافت كمترين سهم ممكن 
اين در حالي بود كه انتقادهاي نخبگان و برخي محافل تخصصي، . از اين درياچه اكتفا نمود

  )12: 1372 لواساني،( .هرگز مورد اعتناي ديپلماسي خزر قرار نگرفت
  تعديل هاي تدريجي در ديپلماسي خزري ايران :بند چهارم

به دليل طوالني شدن روند مذاكرات تعيين رژيم حقوقي درياي خزر كه بيش از يك دهه 
زمان را مصروف خود نمود و ناكامي نشست هاي مختلف سران دولتهاي ساحلي، تالش براي 

روسيه نيز . حلي با پشتيباني و طراحي روسيه صورت گرفتدولت سا 5تقسيم در ميان برخي از 
ها بود ولي از سال  طرفدار رژيم حاكميت مشاع دولت 2000از ابتداي فروپاشي شوروي تا سال 

به همين . به بعد ديدگاه اين كشور به سمت مواضع آذربايجان و قزاقستان متمايل شد 2000
و جمهوري آذربايجان با استفاده از ضعف  سه كشور روسيه، قزاقستان 2003در سال  دليل،

سياسي ايران در جامعه بين المللي و مسائل ناشي از آغاز بحران هسته اي، موافقتنامه اي سه 
درصد از محيط خزر را در  64جانبه را دائر بر تقسيم درياي خزر را امضا كردند كه عمال 

درصد و جمهوري  19درصد، روسيه  27بر اساس اين توافق، قزاقستان . حاكميت آنها قرار داد
درصد نيز  23درصد از خزر را متعلق به خود نمودند و براي تركمنستان، حدود  18آذربايجان 

در اين ميان، آذربايجان نيز با  .درصد براي ايران باقي ماند 13درنظر گرفته شد و تنها حدود 
از منابع نفت و گاز، عمالً  حمايت امريكا و تمهيدات فني مربوط به اكتشاف و بهره برداري

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

13
97

ن 
ستا

 زم
م-

شت
ه ه

مار
-ش

وم
ه د

دور
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

103

 

نسبت به تسلط بر بخش زيادي از اين دريا و اعالن حاكميت بر آنها اقدام كرد و بهره برداري 
اين دريا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، درياي .از منابع نفت و گاز را نيز آغاز نمود
ت پنج كشور ساحلي درياي براي همين ايران در اولين نشس. مشترك ميان شوروي و ايران بود

هاي ايران و  خزر اعالم كرد كه تا رسيدن به توافق جديد ميان همه كشورهاي ساحلي، توافق
اما با تقسيم دوجانبه و سه جانبه خزر، ايران عمال در مقابل عمل انجام . شوروي بايد معتبر باشد
راهي روسيه با ديدگاه ايران ضمن از دست دادن برگ برنده خود كه هم. شده قرار گرفته است

در ) استفاده مشترك از بستر و منابع كف دريا و نه تقسيم آن ميان پنج كشور(حقوقي ايران بود 
قرار گرفته كه از حمايت ) جمهوري آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان(مقابل سه كشور ديگر 

. اند د فيصله دادهسنتي روسيه و پشتيباني آمريكا برخوردارند و موضوع را تقريبا ميان خو
چهار كشور ساحلي در حال حاضر مدافع تقسيم منابع كف دريا و )32: 1378معماري ، (

حاال درياي مشترك ميان ايران و شوروي نه تنها سه شريك . استفاده مشاع از سطح آب هستند
تازه پيدا كرده كه ايران با داشتن موضع حقوقي متفاوت، در ميان كشورهاي ساحلي به كلي 

در هر دوره از تحوالت در .دار اين دريا تبديل شده است تنها مانده و به كوچكترين سهام
تر شده به طوري كه نهايتاً  ها، مواضع كشور در عرصه ديپلماسي خزر نيز ضعيف دولت و كابينه
« در چارچوب » تقسيم بر اساس اصل انصاف«درصدي يا تغيير مسير به سمت  11حتي به سهم 
اي مناسب براي كشورمان استناد و  نيز به عنوان گزينه» فتمان رژيم حقوقي خزرانعطاف در گ

اكنون، مساله اينست كه ديپلماسي دولت كه صيانت از حقوق مسلم كشور را .اشاره شده است
به عنوان ماموريتي اساسي شمرده است، در خصوص حقوق ملي در درياي خزر چه رويكردي 

هاي اخير گروه كاري تدوين رژيم حقوقي  يج مذاكرات نشسترا در پيش گرفته است؟ آيا نتا
  هاي ملي در اين زمينه برطرف شده باشد؟ اي هست كه نگراني درياي خزر به گونه

ها در خصوص رژيم حقوقي آينده درياي  وضعيت جاري توافق :بند پنجم
  خزر

ورهاي شمالي فارغ از نگرانيهاي زيست محيطي مربوط به فعاليت هاي با منشأ خشكي در كش
در . درياي خزر، نگراني اصلي به سهم ايران از حقوق حاكمه مرتبط با درياي خزر بر مي گردد

حقوق ملي در زمينه تماميت ارضي و حاكميت در گستره هاي آبي متصل به سرزمين كشور را 
شرايط «از » حقوق ملي«ديپلماسي ما با تاثيرپذير كردن . آسيب و تهديد قرار داددر معرض 

يعني رويكردي انفعالي و پذيرنده در برابر مواضع تهاجمي برخي از دولتهاي جديد » محيطي
ساحلي، به مرور به وضعيتي انجاميد كه عمالً اعتبار رژيم حقوقي ناشي از توافقهاي دوجانبه 

ش گرديد و سپس، نياز به ايجاد نظام حقوقي جديد بر اساس توازن و شوروي مخدو-ايران
تسهيم عددي يا ديگر معيارها، همگي به پس روي در حقوق حاكميتي و ارضي كشور تا حد 

دولتهاي ساحلي كه غالباً با حمايت غرب و يا  .درصد از محدوده اين درياچه انجاميد 11
يران در كنجي قرار دادند كه به ناچار، به تدوين رژيم روسيه، موضعي مطالبه گرانه داشته اند، ا

حقوقي جديد تن داد و در مذكرات مربوط نيز به داليل متعدد، به دريافت كمترين سهم ممكن 
اين در حالي بود كه انتقادهاي نخبگان و برخي محافل تخصصي، . از اين درياچه اكتفا نمود

  )12: 1372 لواساني،( .هرگز مورد اعتناي ديپلماسي خزر قرار نگرفت
  تعديل هاي تدريجي در ديپلماسي خزري ايران :بند چهارم

به دليل طوالني شدن روند مذاكرات تعيين رژيم حقوقي درياي خزر كه بيش از يك دهه 
زمان را مصروف خود نمود و ناكامي نشست هاي مختلف سران دولتهاي ساحلي، تالش براي 

روسيه نيز . حلي با پشتيباني و طراحي روسيه صورت گرفتدولت سا 5تقسيم در ميان برخي از 
ها بود ولي از سال  طرفدار رژيم حاكميت مشاع دولت 2000از ابتداي فروپاشي شوروي تا سال 

به همين . به بعد ديدگاه اين كشور به سمت مواضع آذربايجان و قزاقستان متمايل شد 2000
و جمهوري آذربايجان با استفاده از ضعف  سه كشور روسيه، قزاقستان 2003در سال  دليل،

سياسي ايران در جامعه بين المللي و مسائل ناشي از آغاز بحران هسته اي، موافقتنامه اي سه 
درصد از محيط خزر را در  64جانبه را دائر بر تقسيم درياي خزر را امضا كردند كه عمال 

درصد و جمهوري  19درصد، روسيه  27بر اساس اين توافق، قزاقستان . حاكميت آنها قرار داد
درصد نيز  23درصد از خزر را متعلق به خود نمودند و براي تركمنستان، حدود  18آذربايجان 

در اين ميان، آذربايجان نيز با  .درصد براي ايران باقي ماند 13درنظر گرفته شد و تنها حدود 
از منابع نفت و گاز، عمالً  حمايت امريكا و تمهيدات فني مربوط به اكتشاف و بهره برداري
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رابطه با مسائل زيست محيطي، كنوانسيون تهران تصويب و اجرائي شده و تنظيم روابط و 
ضمن اينكه اقدامات و تعهدات . مناسبات دولتهاي ساحلي در اين رابطه را فراهم كرده است

سال مذاكره در زمينه  21تاكنون  .نوانسيون تهران ارتباطي با رژيم حقوقي اين دريا نداردك
نشست توسط گروه كاري تدوين رژيم حقوقي  37رژيم حقوقي درياي خزر انجام شده و 

سي و هفتمين و . درياي خزر در شهرهاي مختلف كشورهاي ساحلي برگزار گرديده است
. در مسكو برگزار شد 1393كنون، دوشنبه اول ارديبهشت  آخرين نشست اين گروه كاري تا

طي اين مدت، هرچند در برخي زمينه ها توافق هائي حاصل شده است اما مسائل اساسي 
در اين گروه . همچنان مورد اختالف مانده و اين گروه كاري قادر به حل آنها نشده است

از يك . ه مي توان مالحظه نمودكاري، وجود دو گروه با منافع متفاوت را به صورت برجست
سو، ايران مواضعي متعادل دارد و خواستار شناسائي خزر به عنوان درياي همكاري و صلح و 

دولت ساحلي قرار دارند كه سر سازش و  4تقسيم بر مبناي برابري است اما در سوي ديگر، 
هستند به طوري كه به  همراهي با مواضع ايران را ندارند و درصدد استمرار موضع انفعالي ايران
معماري ، . (تن دهد... سهم هاي متفاوت هر يك از اين كشورها بر اساس طول ساحل و 

1378 :33(  
  بايد و نبايدهاي ديپلماسي سياسي در پرتو حقانيت و حقوق ملي :بند ششم

هاي مرتبط با  ديپلماسي خزري ايران، اگر بر اساس منافع حياتي كشور و به دور از جنجال
بندي نشود، نخواهد توانست توفيقي در صيانت از حقوق كشور در پي  اي قالب مساله هسته
هاي صورت گرفته تا كنون در زمينه رژيم  هرچند اطالع دقيقي در محتواي توافق. داشته باشد

درصدي از اين دريا قطعي  20حقوقي درياي خزر وجود ندارد، اما عدم دستيابي ايران به سهم 
اند كه به هيچ وجه حاضر به تعديل مواضع  هاي ديگر ساحلي، نشان داده را دولتزي. شده است

در  .خود نيستند و اين تنها ايران است كه رويكرد تعديل را در پيش گرفته و تجربه كرده است
درصد باشد، هرگونه توافق نه تنها به زيان منافع ملي است  20شرايطي كه سهم ايران كمتر از 

از اين رو، بازي كردن در چنين زميني به نام مذاكرات . مردم روبرو خواهد شدبلكه با واكنش 
رژيم حقوقي درياي خزر كه صرفاً نتايج موردنظر ساير كشورهاي ساحلي را به زيان حقوق 
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بلكه بايد . در پي داشته باشد، اساساً صحيح نخواهد بود 1940و  1921كشور در موافقتنامه هاي 
ميليارد بشكه ذخايز  200درياي خزر با بيش از )20: 1382، فتحى. (نمود از ادامه آن جلوگيري

از همين رو، به اعتقاد برخي .نفت، بعد از خليج فارس و سيبري در جايگاه سوم قرار دارد
به  1940و  1921هاي  حقوقدانان ايراني، كشورهاي ساحلي استنادشان اين است كه عهدنامه

. هاي ساحلي جايگزين شده است اند به جاي آنها، رويه دولت هو انقضا يافت  تاريخ سپرده شده
هاي حقوقي  ولي در آئين بررسي. البته كه اين رويه، برخالف حقوق و منافع ايران بوده است

اعم از داوري يا دادگستري، اولويت سنجش قواعد بر اساس توافق هاي قراردادي است و البته 
برگ برنده ايران، . ، در اين زمينه مدنظر خواهد بودرويه نيز به عنوان منبع كمكي و موثر

هاي دوجانبه با شوروي بوده كه عمدتاً اين برگ برنده بر اساس روالي نادرست و  توافق
درصدي به عنوان آستانه حداقلي حقوق  20در نهايت، سهم . غيرخردمندانه، از ميان رفته است

درصدي خود در اين مذاكرات را كسب  20و منافع ملي است و اگر ايران موفق نشود حقوق
المللي يا داوري  شدن اين رژيم شود و بلكه بايد مراتب را به دادگستري بين  كند، بايد مانع نهائي

در واقع، هنوز ديپلماسي سياسي به عنوان خاكريز اول جبهه دفاع از حقوق ملي در .ارجاع دهد
طي كه ديپلماسي سياسي قادر به شود و در شراي پهنه تحديد حدود درياي خزر محسوب مي

در مورد نتايج .تامين حقوق كشور نباشد، بايد از ديپلماسي حقوقي و قضائي استفاده شود
هاي مختلفي وجود دارد و تا كنون تنها اعالم شده است كه رژيم  زني نشست مسكو، گمانه

رسد كه  ه نظر مياما ب. ادامه خواهد داشت 1940و  1921هاي  نامه حقوقي خزر براساس موافقت
اين نشست در صورت اصرار ايران بر تامين حقوق قانوني خود، به تصميمي بر مبناي اتفاق آراء 

اقيانوسيه وزارت امور خارجه كشورمان خاطرنشان -رو، معاون آسيا از همين. نخواهد رسيد
ل از كاري خزر در مسكو ، اجالس ديگري قب رود پس از اجالس گروه احتمال مي« نموده كه 

هاي كور زيادي در رژيم حقوقي درياي خزر  در واقع، گره. »جلسه سران در تهران برگزار شود
البته اين امر منوط به . كردن آنها تنها در گرو تامين حقوق ايران است وجود دارد كه باز

 طراوتى،(  .ايستادگي ديپلماسي سياسي كشور بر حقوق ملي در تسهيم درياي خزر است
1377 :91(  

رابطه با مسائل زيست محيطي، كنوانسيون تهران تصويب و اجرائي شده و تنظيم روابط و 
ضمن اينكه اقدامات و تعهدات . مناسبات دولتهاي ساحلي در اين رابطه را فراهم كرده است

سال مذاكره در زمينه  21تاكنون  .نوانسيون تهران ارتباطي با رژيم حقوقي اين دريا نداردك
نشست توسط گروه كاري تدوين رژيم حقوقي  37رژيم حقوقي درياي خزر انجام شده و 

سي و هفتمين و . درياي خزر در شهرهاي مختلف كشورهاي ساحلي برگزار گرديده است
. در مسكو برگزار شد 1393كنون، دوشنبه اول ارديبهشت  آخرين نشست اين گروه كاري تا

طي اين مدت، هرچند در برخي زمينه ها توافق هائي حاصل شده است اما مسائل اساسي 
در اين گروه . همچنان مورد اختالف مانده و اين گروه كاري قادر به حل آنها نشده است

از يك . ه مي توان مالحظه نمودكاري، وجود دو گروه با منافع متفاوت را به صورت برجست
سو، ايران مواضعي متعادل دارد و خواستار شناسائي خزر به عنوان درياي همكاري و صلح و 

دولت ساحلي قرار دارند كه سر سازش و  4تقسيم بر مبناي برابري است اما در سوي ديگر، 
هستند به طوري كه به  همراهي با مواضع ايران را ندارند و درصدد استمرار موضع انفعالي ايران
معماري ، . (تن دهد... سهم هاي متفاوت هر يك از اين كشورها بر اساس طول ساحل و 

1378 :33(  
  بايد و نبايدهاي ديپلماسي سياسي در پرتو حقانيت و حقوق ملي :بند ششم

هاي مرتبط با  ديپلماسي خزري ايران، اگر بر اساس منافع حياتي كشور و به دور از جنجال
بندي نشود، نخواهد توانست توفيقي در صيانت از حقوق كشور در پي  اي قالب مساله هسته
هاي صورت گرفته تا كنون در زمينه رژيم  هرچند اطالع دقيقي در محتواي توافق. داشته باشد

درصدي از اين دريا قطعي  20حقوقي درياي خزر وجود ندارد، اما عدم دستيابي ايران به سهم 
اند كه به هيچ وجه حاضر به تعديل مواضع  هاي ديگر ساحلي، نشان داده را دولتزي. شده است

در  .خود نيستند و اين تنها ايران است كه رويكرد تعديل را در پيش گرفته و تجربه كرده است
درصد باشد، هرگونه توافق نه تنها به زيان منافع ملي است  20شرايطي كه سهم ايران كمتر از 

از اين رو، بازي كردن در چنين زميني به نام مذاكرات . مردم روبرو خواهد شدبلكه با واكنش 
رژيم حقوقي درياي خزر كه صرفاً نتايج موردنظر ساير كشورهاي ساحلي را به زيان حقوق 
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  نتيجه گيري
ترين اركان توسعه پايدار مسئله جهانى است  امروزه حفظ محيط زيست به عنوان يكى از مهم

عموم زنان به دليل . كه دستيابى به آن بدون مشاركت راستين و آگاهانه مردم ممكن نيست
محيطى به  نقش مهمى كه در اداره خانه و تربيت كودكان و انتقال فرهنگ و دانش زيست

اى كه در كشاورزى داشته  زنان روستايى به جهت سهم عمدهمردان و آينده دارند و  هاى نسل
توانند قدرت قابل توجهى در  هاى سنتى محلى دارند، مى اى كه در تشكل و سابقه ديرينه

محيطى و حفظ منابع طبيعى داشته، سهم بيشترى در آاليش محيط  هاى گروهى زيست فعاليت
در . اى جهانى است يست و تخريب آن و اثرات ناشى از آن مسئلهمحيط ز. زيست ايفا نمايند
هاى  هاى توسعه بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه همزمان با ادغام پديده حين اجراى برنامه

هاى آينده از زندگى شايسته شئون انسانى  مندى نسل توسعه و حفظ محيط زيست، امكان بهره
ها گذاشته شده اما در  اجراى آن كه در درجه اول بر عهده دولتاين مسئله و . آنها فراهم باشد

ترين اركان توسعه  هاى مختلف اين دستور كار، حفظ محيط زيست به عنوان يكى از مهم بخش
در پاسخ به چالش .پايدار، با تأكيد بر مشاركت راستين و آگاهانه مردم ممكن دانسته شده است

كرة زمين، نظام حقوقي بين المللي، قواعدي را براي حفاظت هاي ايجاد شده براي نگاهباني از 
از محيط زيست هم در داخل و هم در خارج از محدودة صالحيتي دولت ها متبحرانه تدوين 

عليرغم ظهور سريع اين قواعد، حقوق بين الملل محيط زيست بعضي از . كرده است
ين المللي ديگر متمايز مي خصوصيات مشترك را توسعه داده كه از ويژگيهاي رژيم هاي ب

بويژه، رويه دولت ها در خصوص معاهدات، براي مدنظر قرار دادن نيازهاي زيست . شود
بـويژه در » حقوق نرم«عالوه بـر اين، استفاده از حقوق موسوم بـه . محيطي، تغيير كرده است

مي غير حقوق نرم را مي توان بيان تعهدات رس. حقوق بين الملل محيط زيست رايـج است
الـزام آور، همانند اعالميه هاي استكهلم و ريـو ناميد، يا آن را دستورالعمها يا رهنمودهاي كلي 

درياچه خزر كه بزرگترين درياچه دنياست، از نظر حقوقي جزء .براي انعقاد معاهدات دانست
خزر عليرغم  . آب هاي كشورهاي ساحلي است و مالكيت آن منحصر به همين كشورهاست

ي كه دريا محسوب نمي شودتا تابع مقررات حقوقي دريايي و يا حقوق بين الملل درياها وسعت
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درياي خزر بزرگترين درياچه جهان محسوب مي شود كه توسط پنج كشور، ايران، قرار گيرد، 
اين درياچه نقش اساسي در . قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و روسيه احاطه شده است

ي ايفا مي كند، چرا كه از حيث ذخاير نفتي و غير نفتي منبعي غني به اقتصاد دولت هاي ساحل
متاسفانه به علت بهره برداري بي رويه و غير اصولي از منابع اين دريا، آلودگي . شمار مي آيد

هاي نفتي و صنعتي، حفاري هاي گسترده نفت و گاز در بستر و زير بستر دريا، عبور و مرور 
د بي رويه ماهيان خاوياري، تخليه ي مواد سمي به دريا صدمات نفت كش ها و كشتي ها، صي

  .زيست محيطي غير قابل جبراني به آن وارد شده است
  
  

  نتيجه گيري
ترين اركان توسعه پايدار مسئله جهانى است  امروزه حفظ محيط زيست به عنوان يكى از مهم

عموم زنان به دليل . كه دستيابى به آن بدون مشاركت راستين و آگاهانه مردم ممكن نيست
محيطى به  نقش مهمى كه در اداره خانه و تربيت كودكان و انتقال فرهنگ و دانش زيست

اى كه در كشاورزى داشته  زنان روستايى به جهت سهم عمدهمردان و آينده دارند و  هاى نسل
توانند قدرت قابل توجهى در  هاى سنتى محلى دارند، مى اى كه در تشكل و سابقه ديرينه

محيطى و حفظ منابع طبيعى داشته، سهم بيشترى در آاليش محيط  هاى گروهى زيست فعاليت
در . اى جهانى است يست و تخريب آن و اثرات ناشى از آن مسئلهمحيط ز. زيست ايفا نمايند
هاى  هاى توسعه بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه همزمان با ادغام پديده حين اجراى برنامه

هاى آينده از زندگى شايسته شئون انسانى  مندى نسل توسعه و حفظ محيط زيست، امكان بهره
ها گذاشته شده اما در  اجراى آن كه در درجه اول بر عهده دولتاين مسئله و . آنها فراهم باشد

ترين اركان توسعه  هاى مختلف اين دستور كار، حفظ محيط زيست به عنوان يكى از مهم بخش
در پاسخ به چالش .پايدار، با تأكيد بر مشاركت راستين و آگاهانه مردم ممكن دانسته شده است

كرة زمين، نظام حقوقي بين المللي، قواعدي را براي حفاظت هاي ايجاد شده براي نگاهباني از 
از محيط زيست هم در داخل و هم در خارج از محدودة صالحيتي دولت ها متبحرانه تدوين 

عليرغم ظهور سريع اين قواعد، حقوق بين الملل محيط زيست بعضي از . كرده است
ين المللي ديگر متمايز مي خصوصيات مشترك را توسعه داده كه از ويژگيهاي رژيم هاي ب

بويژه، رويه دولت ها در خصوص معاهدات، براي مدنظر قرار دادن نيازهاي زيست . شود
بـويژه در » حقوق نرم«عالوه بـر اين، استفاده از حقوق موسوم بـه . محيطي، تغيير كرده است

مي غير حقوق نرم را مي توان بيان تعهدات رس. حقوق بين الملل محيط زيست رايـج است
الـزام آور، همانند اعالميه هاي استكهلم و ريـو ناميد، يا آن را دستورالعمها يا رهنمودهاي كلي 

درياچه خزر كه بزرگترين درياچه دنياست، از نظر حقوقي جزء .براي انعقاد معاهدات دانست
خزر عليرغم  . آب هاي كشورهاي ساحلي است و مالكيت آن منحصر به همين كشورهاست

ي كه دريا محسوب نمي شودتا تابع مقررات حقوقي دريايي و يا حقوق بين الملل درياها وسعت
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  و مĤخذ منابع
المللي، مجله تحقيقات  زيست و همبستگي بين اردشير امير ارجمند، حفاظت از محيط -1 

  1374، تابستان 15حقوقي، ش 
زيست، با تأكيد بر حق دسترسي بر اطالعات  محيطحق بر گودرز، افتخار جهرمي،  -2

  1382ايران، تهران،  زيست محيطي، نخستين همايش حقوق محيط زيست
: عباس پورهاشمي ، مجموعه قوانين و مقررات حقوق شهروندي، تهرانسيدپورهاشمي،  -3

  1389معاونت حقوقي رياست جمهوري، 
هاي بزرگ؛  رژيم حقوقي درياچه+ خزر هاي چهارگانه تقسيم  گزينهروزنامه همشهري،  -4
 1381ارديبهشت  18و  17

  1381المللي رژيم حقوقي خزر، ارديبهشت  سمينار بين -5
، ترجمه انتشارات سازمان حفاظت محيط 21ديانت، دستور كار  ،ديانت،حميد طراوتى، -6

  UNDP( ،1377(زيست و برنامه عمران ملل متحد 
محيطى زنان براى  واجارگاه و محسن فرميهنى فراهانى، دانش زيست ، كورشفتحى -7

  1382ايدار، دانشگاه شهيد بهشتى، توسعه پ
محمد  كاسپين، و خزر درياي نامهاي ،133–131هاي  ماهنامه علمي پيام دريا، شماره  -8
  1383، مهر و آذر عجم
تغيير الگوى مصرف، گامى به سوى كاهش آلودگى محيط زيست،  منيره، مجلسى، -9

   ....هشتمين همايش
حفاظت  ازمانسينا ، فرآيند نقش زنان در توسعه پايدار و محيط زيست، سمعماري ،  -10

  78محيط زيست، پاييز 
زيست در ريو، دفتر مطالعات سياسي و  المللي محيط كنفرانس بين احمد، لواساني، -11
  1372المللي، تهران،  بين

نقش زنان و به ويژه زنان روستايى در حفاظت از محيط زيست،  جواد، يوسفيان، -12
  1378جامعه، دانشگاه الزهرا، مهر هشتمين همايش سيماى زن در 
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