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  مازندراندریای  در حقوقی جدید رژیم در برابر اعمالمناسب حقوقی راھکارھای 

 دکتر بھمن جلدی

 ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۳

خفت  غیرقانونی و حسن روحانی از سوی رژیم جمھوری اسالمی قرارداد م کھیبود گذشتھ شاھد شنبھیک
ایران و منافع قستان امضا کرد. این عمل ضد در قزا بار وضعیت جدید رژیم حقوقی دریای مازندران را

 روشنگری اقدام بھام  گذشتھ ھ ھا و تحقیقاتبا مراجعھ بھ مقالتا مرا واداشت  ایرانی جمھوری اسالمی
 اجتماعیدراین فضای مشوش رسانھ ھای  . بھ خصوصی ایرانگرایان و میھن پرستان نمایمبرا یبیشتر

 بھ صحبت می پردازند. دریاھا کھ درآن از تولید شیرمرغ تا بررسی پیچیده ترین مسایل حقوق بین الملل

 سھمی بسیار کمتر از آنچھ باید ....  

 مقدمھ:

الملل در  سال پیش در یک مقالھ تحقیقاتی بھ روشنی توضیح دادم کھ با توجھ بھ تحوالت روابط بین ھشت
چند دھھ اخیر و اعالم استقالل کشورھای جدیدی در منطقھ قفقاز و آسیای میانھ، اھمیت دریای خزر بدلیل 

و  جھت دادن پاسخی علمیمقالھ تحقیقاتی در  تدوین آنھای ایجاد شده رو بھ افزایش است.  گسترش ظرفیت
کھ جبھھ ملی بود  فعلی ھرمیداس باوند سخنگوی داوود آقایغیر حقوقی و بھ پیشنھاد غیر منطقی  حقوقی

درصد  ۲۰تبلیغ میکرد کھ سھم واقعی و منطقی ایران از دریای مازندران تنھا  اینگونھ رسانھ ھادر ھمھ 
و فشار سیاسی در صورتی کھ بدلیل اعمال نفوذ  . وی ھمچنین توصیھ میکرداستاز کل دریای مازندران 

خواھد ایران وجود راھی کھ برای تامین حقوق تنھا  یمدرصدی خود نرسید ۲۰بھ سھم  ،روسیھاز سوی 
را بھ دیوان بین المللی  تشکیل داده و آنشکایت  پروندهیک این است کھ جمھوری اسالمی باید  داشت

 .دادگستری ارجاع نماید

مذاکرات  از اطالعات مربوط بھ قسمت کم ولی بسیار مھمی ،۱۳۹۶آذرماه بیستم در ،دو سال پیش
در  ،حمدی نژاده سخنگوی دولت اعبدهللا رمضان زاد توسطدریای مازندران  تقسیم پھنھ موردر محرمانھ د

http://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2015/08/caspian_l.jpg
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  واگذاری فقط سرو روسیھ بر  جمھوری اسالمیتوافق محرمانھ  یک از گردید. اونتشر م فضای مجازی
در  حسن روحانی داد و خواستار توضیح دولتخبر  سوی روسیھ مازندران ازدریای  پھنھدرصد از ۱۳

از ایران در حال  اما علیرغم اھمیت بسیار زیاد این موضوع اکثررسانھ ھای داخل و خارج .این زمینھ شد
ھا  مقالھظریف و حسن روحانی بودند و کمترکسی بھ ستایش از قھرمانان خوشبختی آقایان جواد 

 انتقادھای جدی منتقدین توجھی نمود.  و

 و ھمفکرانشان جمھوری اسالمی خارجھ امور وزارت ارشناسان حقوق بین المللاز ک اندکی تعداد متأسفانھ
ھستند کھ ایران برای تامین حقوق خود و گرفتن سھم  بودند و میداس باوند معتقدرھ اوودد آقای ھمچون
 المللی دادگستری مراجعھ کند. این ، باید بھ دیوان بینمازندراندریای درصدی از پھنھ مشترک  ۲۰حداکثر

کھ چون مبنای قضاوت  خارجھ جمھوری اسالمی در نیویورک معتقد است امور مند سابق وزارتکار
در صورت ارجاع  بنابر این اس تعھدات قراردادی و اصل انصاف است،براس دادگستری بین اللملی دیوان

کھ در مذاکرات  تعیین خواھد شد یدرصد ۱۳پرونده بھ این دیوان، سھم ایران بدون تردید بیشتر از 
بر  کھ بود توصیھ کردهوی ھمچنین . بودھوری اسالمی پیشنھاد شده از سوی کشور روسیھ بھ جممحرمانھ 

انصاف اصل بر اساس  با طرح موضوع تقسیم دریا ،خالف قراردادھای گذشتھ بین ایران و شوروی سابق
پیشنھاد کرد کھ اگر اجماع بر تقسیم  میتوان ،دریای مازندران بھ طور برابر برای پنج کشور ساحلی و

درصد تقسیم  ۲۰بایست زیر بستر دریا و روی بستر دریا بھ صورت مساوی از قرار برابر دریا باشد، می
 شود. 

قبال بھ روشنی توضیح  و ھمفکرانشان حقوقی و غیرایرانگرایانھ ایشان ھارات ساده انگارانھظدر پاسخ بھ ا
سیاسی را می توان بھ بھ اعتقاد نگارنده مھمترین ایرادھا بر اینگونھ کوتاه نگری حقوقی و  کھداده شد 

 :نمود تقسیم بندیشرح زیر 

اکمیت اصل مالکیت مشاع المللی دادگستری منوط بھ پذیرفتن عدم ح شرط حضور ایران در دیوان بین -۱ 
گذشتھ است،از سوی ایران مطابق با تمامی معاھدات دوجانبھ  دریای خزر  

واگذاری تصمیم گیری در مورد منافع ملی ایران بھ افرادی غیر ایرانی یعنی دادستان و قضات دیوان  -۲
المللی دادگستری کھ طبیعتا تصمیمات ایشان نھ بر اساس اصل حفظ منافع ملی ایران بلکھ بر اساس  بین

می باشد، اصل انصاف از دیدگاه حقوق بین الملل و ایجاد یک تفاوق بینابینی  

امح و ساده نگری وعدم توجھ بھ افزایش سریع مناقشات و تحوالت مرزی در شوروی سابق و ست -۳
حمایت مستقیم ھمھ جانبھ دولتھای بزرگ اروپایی و آمریکا از این مناقشات بھ جھت تضعیف روسیھ و 

جمھوری ھای ساحل دریا امتیازگیری از روسھا می باشد. چرا كھ با توجھ بھ پتانسیل قوی تجزیھ طلبی در 
از جملھ جمھوری داغستان در کشور روسیھ؛ و نیز منطقھ تالشان در جنوب شرقی کشور آذربایجان؛ و 
بزرگ پروازیھای ازبکستان در باز پس گیری سرزمینھای تاریخی و دسترسی مجدد بھ سواحل دریای 

واند بھ یك ششم یا یك ھفتم و حتی خزر؛ بھ احتمال زیاد در یک آینده نزدیک و یا دور؛ سھم ایران می ت
بھ  مازندراندرصدی بر اساس تقسیم دریای  ۲۰كمتر نیز كاھش یابد. بنابراین رضایت ایران بھ یک سھم 
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پنج قسمت مساوی؛ از لحاض حقوقی امری غیرمنطقی و بھ لحاض سیاسی یک کوتاه نگری ضرربار 
 برای مردم ایران می باشد.

 :ایرانمازندران برای اھمیت دریای 

ای آبی است کھ از  پھنھ ،کھ ما آن را در این تحقیق بنام دریای مازندران نام خواھیم برد مازندران چھدریا
ھای  جنوب بھ ایران، از شمال بھ روسیھ، از غرب بھ روسیھ و جمھوری آذربایجان و از شرق بھ جمھوری

کھ گاھی بزرگترین دریاچھ جھان و گاھی  مازندرانشود. دریای  ترکمنستان و قزاقستان محدود می
 خشکی است.شود، بزرگترین پھنھ آبی محصور در  بندی می کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقھ

یای مرکزی آس  است کھدر جھان  نطقھ  بسیار مھمم مازندران یکدریای  ،از نقطھ نظر جغرافیای سیاسی
 خاورمیانھ متصل می کند. بھرا  روسیھ کشور ابرقدرت را بھ اروپا و 

 
پس  و ۱۹۹۰ سالھای دھھر د ،متخصص امور نفت و انرژی ،خانم دکتر کرول نخلیبا توجھ بھ مقالھ ھای 

بھ عنوان آالسکا یا دریای شمال  را مازندراندریای  ،شرکت ھای بین المللی نفتیاز فروپاشی شوروی، 
سال  تا اطالعات انرژی آمریکا سازمانبر اساس برآوردھای  .کردندمی برای صنعت نفت و گاز توصیف 

ثابت  ذخایرکوبیک گاز طبیعی در  تریلیارد ۲۹۲بشکھ نفت خام و  تریلیارد ۴۸این دریاچھ دارای  ۲۰۱۲
و قابل استخراج  احتمالیکوبیک گاز طبیعی در ذخایر تریلیارد ۲۴۳بشکھ نفت خام و  تریلیارد ۲۰شده و 

ذخایر گاز در منطقھ جنوبی در منطقھ شمالی و قسمت اعظم ذخایر نفت  ھمچنین بخش اعظم می باشد.
فت و گاز ایران دراین دریاچھ بسیار کم و تولیداتش در در حال حاضر ذخایر ندریای مازندران قرار دارد. 

 حدود یک درصد کل استخراج نفت و گاز بتوسط سایر کشورھای ساحلی می باشد. 
 

کیلومتر  ۴۳۸۰۰۰کیلومتر و مساحت  ۳۲۰کیلومتر و عرض متوسط  ۱۲۰۰این دریاچھ با طول تقریبی 
متر پائین تر از  ۲۸است. این دریاچھ  کیلومتر مکعب بزرگترین دریاچھ جھان ۷۷۰۰۰۰مربع وحجم 

سطح اقیانوسھا است و بنا براین ھیچگونھ خروجی از این دریاچھ وجود ندارد. جھت جریان آب این 
 دریاچھ از سمت شمال غربی بھ جنوب شرقی است.

چھارم  عمق است بھ طوری کھ تنھا نیم درصد آب دریا در یک بسیار کم ی مازندرانقسمت شمالی دریا
 چھرودخانھ بھ این دریا ۱۳۰متر است. حدود  ۵لی دریا قرار دارد و عمق آن بھ طور میانگین کمتراز شما
ھا رود ولگا است کھ ھر  پیوندند. بزرگترین آن می چھدریا این ھا از شمال غربی بھ ریزند کھ اکثر آن می

ھایی  از مھمترین رودخانھ کند. می مازندرانکیلومتر مکعب آب را وارد دریای  ۲۴۱سال بھ طور میانگین 
توان از سپید رود و پیلورود (رود بزرگ) و ھراز نام برد. جھت  ریزند می می چھکھ در ایران بھ این دریا

 جریان آب این دریاچھ از سمت شمال غربی بھ جنوب شرقی است. 

ھای کوچک  ، شوروی رود دُن و ولگا را با ایجاد آبراھی مصنوعی بھ ھم پیوست تا کشتی۱۹۵۲در سال 
مازندران بھ صورت بھ دریای آزوف و دریای سیاه بروند. بدینسان دریای  مازندرانبتوانند از دریای 

https://www.crystolenergy.com/caspian-oil-gas-world-plenty/
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=12911
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را  مازندراندرصد آب ورودی  ۸۱بھ دریاھای آزاد راه یافت. الزم بھ ذکر است کھ  محدود و کنترل شده
.کند رود عظیم ولگا تامین می  

نخستین بار در سال  مازندران، نفت و گاز است. نفت دریای انمازندرمھم ترین ویژگی اقتصادی دریای 
میلیارد بشکھ  ۳۵ چھدریا این میالدی در باکو کشف شد. ذخایر اثبات شده نفت در ۱۹۲۳شمسی یا   ۱۳۰۲

درصد از کل ذخایر نفت خاورمیانھ می باشد. ذخایر احتمالی نفت این حوزه  ۴باشد و این مقدار حدود  می
است. میلیارد بشکھ دیگر برآورد شده ۱۶۳نیز در حدود   

بھ گزارش شرکت نفت جمھوری آذربایجان در سال ۲۰۱۷، آذربایجان ۲.۸ میلیارد، روسیھ ۱.۷ میلیارد و 
استخراج کردند در حالی کھ ایران در دریای  مازندرانمیلیارد فوت مکعب گاز در دریای  ۱ترکمنستان 

 ۴۶ھزار بشکھ، ترکمنستان  ۸۹۰، آذربایجان روزانھ ۲۰۱۲استخراج نکرد. در سال  یگاز مازندران ھیچ
در  .استخراج کردند مازندرانھزار بشکھ نفت در دریای  ۳ھزار بشکھ و قزاقستان  ۶ھزار بشکھ، روسیھ 

سھم جمھوری اسالمی در استخراج  تمامی آمار شرکت خدمات اطالعات ژیوپولیتیکبر اساس  حالی کھ
 بوده است. درصد تولید کل نفت سایر کشورھای ساحلی صفرتقریبا نزدیک بھ  ز این دریاچھا نفت

توان در اتکای جمھوری اسالمی بھ منابع عظیم و قابل اتکای نفت و  مھمترین دالیل این کوتاھی را میاز
 گاز موجود در خلیج فارس و عدم  حضور سرمایھ گذاران خارجی در این حوضھ عنوان کرد.

اھمیت دریای مازندران برای کشور ابرقدرت روسیھ آنقدر زیاد است کھ  ک جملھ می توان گفت کھدر ی
 ۱۲پس از امضای توافقنامھ وضعیت حقوقی دریای مازندران در  ،ریییس جمھور روسیھ آقای پوتین

این توافقنامھ، منافع و مسئولیت ھای منحصر در یک مصاحبھ مطبوعاتی اظھار داشت کھ  ۲۰۱۸آگوست 
آن را  زا و قوانین روشن برای استفاده جمعی ردریای خزآینده سرنوشت  بھ فرد کشورھای ما را برای

دریای  حقوقیالزم برای حل و فصل وضعیت  قانونی پایھ ھایاضافھ کرد کھ  ھمچنین او تعیین می کند.
استفاده  ضمانتتا  می شود قل و امنیت ارائھخزر توسط "شش توافقنامھ" در حوزه ھای اقتصاد، حمل و ن

تنظیم شده  ۲۰۱۷در دسامبر کھ قبال  پیش نویس بر اساس یک وای "اھداف صلح آمیز" از این حوضھ بر
 بھ اجرا گذاشتھ میشود.

 
 

http://www.socar.az/socar/en/company/about-socar/discover-socar
https://www.forbes.com/sites/gauravsharma/2018/08/13/what-does-caspian-seas-new-shared-usage-convention-hold-for-oil-and-gas-exploration/#f22629b20435
https://www.forbes.com/sites/gauravsharma/2018/08/13/what-does-caspian-seas-new-shared-usage-convention-hold-for-oil-and-gas-exploration/#f22629b20435
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 Geopolitical Intelligence Services – 12 Jun 2017 

 
کھ در باال  آمارارایھ شده توسط شرکت خدمات اطالعات ژیوپولیتیک زم بھ ذکر است کھ بر اساسال

 صورت۱۳۹۷سال مرداد براساس تقسیمات جدید دریای مازندران کھ درقزاقستان در ،مشاھده میکنید
نھ درصد و تنھا یک درصد کل تمام ذخایرنفت وگازاین دریاچھ بھ ایران تعلق میگیرد و نود ،پذیرفت

اینگونھ . یردمی گذخایر نفت و گاز حوضھ آبی این دریاچھ در اختیار سایر کشورھای ساحلی قرار ردیگ
تقسیم کردن منابع انرژی موجود در دریای مازندران بر اساس ھر منطقی و یا قوانین پذیرفتھ شده بین 

 المللی و یا اصل انصاف صد در صد غیرقابل پذیرش از سوی یک حکومت ایرانگرا می باشد. 

و استخراج  میالدی و اولین اكتشاف۱۸۶۹استخراج نفت در بخش خشكی در حوالی باكو رسماً در سال 
میالدی صورت گرفت. مطالعات اخیر ۱۹۴۵حوضھ شبھ جزیره آبشرون در سال  مازندراننفت از دریای 

ھای اكتشافی چھ  اند، و گسترش چشمگیر فعالیت میدان نفتی و گازی كھ تا كنون كشف شده ۶۲۰داده، نشان 
طور مسلم از   ركمنستان بھدر خشكی و چھ در فالت شبھ جزیره آپشرون و سپس شبھ جزیره كراسنودسك ت

را  مازندرانپارامترھای مثبتی ھستند كھ اكتشاف نفت در رسوبات مشابھ موجود در بخش جنوبی دریای 
ھای دریای  ھمین دلیل بررسی اكتشاف رسوبات در كرانھ  از شانس بزرگی برخوردار می نماید. بھ

از دیرباز مورد عالقھ ایران بوده است. مازندران  

ھای نفتی و گازی در بسیاری  بررسی بر روی عملیات اكتشاف نفت در ایران با شناخت چشمھ مطالعھ و 
ھای شمالی البرز آغاز شد. اولین فعالیت اكتشافی توسط  موازات دامنھ ھای دریای خزر و بھ  از كناره
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ی انجام میالد۱۹۲۸-۱۹۳۲شركت تحقیقات فرانسھ در ایران در ناحیھ بین علمده تا دره نكا در سالھای
ھا حفر شد. عمق نیز توسط ھمین شركت در نزدیكی این چشمھ گرفت و دو حلقھ چاه اكتشافی كم  

میالدی بھ حفر دو ۱۹۴۱-۱۹۴۲گری خود در ایران بین سالھای  اشغالگران روسی نیز در مدت اشغال 
و دیگری در نزدیكی  شھر تن در جنوب قائم   حلقھ چاه اكتشافی اقدام نمودند. یكی از آنھا در تاقدیس ھفت

 بندر تركمن قرار دارد كھ مطلقاً اطالعی از موفقیت چاه و نتایج حاصل از آنھا در دست نیست.

دشت   میالدی بھ بعد شركت ملی نفت ایران رسماً بررسی اكتشافی در دشت گرگان، ۱۹۶۰از سال 
با تأسیس شرکت نفت  ۸۰تا  ۱۳۷۶را آغاز نمود. از سال  مازندرانفرورفتگی انزلی و دریای   مازندران،

ھای  عمدتا در بخش  ساختار بزرگ و کوچک، ۴۶خزرعملیات اکتشاف ادامھ یافتھ کھ باعث شناسایی 
میدان نفتی و گازی در حوضھ  ۳۴شد. براساس مطالعات انجام شده تا كنون  مازندرانعمیق دریای 

فت تكنولوژی حفاری و نیز انجام در بخش ایرانی كشف شده كھ در صورت پیشر مازندرانرسوبی دریای 
تر بھ ذخایر   وری بھینھ شناور در این آبھا می توان با بھره  عملیات مربوط بھ ساخت سكوھای مختلف نیمھ

 نفت و گاز دست یافت. 

و اضافھ شدن کشورھای نوبنیاد آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بھ  ۱۹۹۱پس از فروپاشی شوروی در 
در بین کشورھای  مازندران، مناقشات بر سر وضعیت حقوقی دریای مازندرانای کشورھای ساحلی دری

مناقشات راجع بھ میزان مالکیت این دریا بین کشورھای ھم جوار، در طول دو دھھ  ساحلی آغاز شد.
جریان دارد. سھ مسالھ اصلی در این مناقشات بھ ترتیب عبارتند از: ھمچنان گذشتھ  

منابع نفت و گاز، -۱  

تحدید حدود آبی سطح و بستر دریا  -۲  

سھم ماھیگیری  -۳  

ھای ارتباطی كھ  راه و تیرانی، آبزیھای آنخطوط كشنقطھ نظراز  مازندراننگاه بھ دریای درحال حاضر 
اھمیت فوق ارای ارزش ودچند دھھ آینده  در است. اما آنچھ توجھ دسترسی میباشد مورد قابلاز طریق آن 

  . اینمی باشدذخایر کف دریا  سایر و مازندراندریای  نفت و گاز انرژی ذخایرجود و ،خواھد بودالعاده 
بھ عمیق و قدقینگاھی  الزم است کھھستند و ما  مازندرانناپذیر دریای  ھای جاودانی و پایان  ثروت ،ذخایر

باید از ھر آنچھ کھ در قراردادھای قدیمی و اشیم. ھرچند كھ در حال حاضر نیز داشتھ ب مازندراندریای 
داشتھ باشیم.  مازندرانلوحانھ است كھ تنھا چنین نگاھی بھ دریای   ، اما سادهحراست نماییمپایدار آمده است 

باید معطوف بھ این اصل  ایرانیانش ھمگی باید بھ ثروت جاودانھ آن باشد. تال مازندراننگاه ما بھ دریای 
را ھمانگونھ کھ بھ ما بھ ارث رسیده است، زالل، شفاف، پاک و ایمن بھ آیندگان  ندرانمازباشد کھ دریای 

 بسپاریم. 

را نمی توان کمتر از خلیج فارس برای ایران دانست. دریای  مازندراندر یک کلمھ اھمیت دریای 
دلیل موقعیت خود در بین دو قاره آسیا و اروپا ھمواره دارای اھمیت فراوانی بوده و در تمام  بھ  مازندران
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، اگرچھ یک آبگیر بستھ مازندرانھای تاریخی جھت حمل و نقل از آن استفاده شده است. دریای  دوره
دریا  رود، ولی تمامی مشخصات و خصوصیات یک حوزه دریایی را داراست. در این شمار می بھ 

چنین  کنند. ھم زندگی می… ھای دریایی و ھای خوراکی، فک ھای مختلف زیستی ازجملھ انواع ماھی گونھ
فارس و سیبری   ھای نفتی مھم دنیا و بعد از خلیج از نظر منابع نفت و گاز یکی از حوزه مازندراندریای 

 شود. مھمترین حوزه نفتی و گاز دنیا محسوب می

  مازندران:وضعیت حقوقی دریای 

شود ولی بھ ھیچ دریایی بھ طور طبیعی متصل نیست  ھاست کھ دریا نامیده می اگرچھ قرن مازندراندریای 
را دریا بدانیم،  مازندراناگر دریای  فرد خود را داشتھ و دارد. و بنابراین رژیم حقوقی ویژه و منحصربھ 

وانین دریاھا می شود. بھ موجب این سازمان ملل در باره ق ۱۹۸۲این پھنھ آبی مشمول کنوانسیون 
کیلومتری ساحل آن کشور، دریای سرزمینی و تا فاصلھ  ۲۲کنوانسیون، آبھای ساحلی ھر کشور تا فاصلھ 

ھمچنین تمامی  کیلومتری ساحل آن کشور منطقھ اقتصادی انحصاری آن کشور محسوب می شوند. ۳۷۰
را  مازندراناما اگر دریای  سیم می شود.سطح کف دریا نیز بر اساس خطوط ساحلی بین کشورھا تق

شود و رژیم حقوقی  دریاچھ بدانیم در آن صورت مشمول کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاھا نمی
و ھمچنین تمامی سطح کف دریا  ورھای ساحلی دریای خزر تعیین شودآن تنھا میتواند بر اساس توافق کش

شود. نیزبھ صورت مساوی بین کشورھا تقسیم می  

شمسی  ۱۳۰۰میالدی،  ۱۸۲۸شمسی یا  ۱۲۰۷ دهسھ معاھ رپایھب مازندران اصوال وضعیت حقوقی دریای
میالدی میان ایران و روسیھ و بعدھا ایران و شوروی،  ۱۹۴۰شمسی یا  ۱۳۱۹میالدی و ۱۹۲۱یا  

 مشخص شده است.

بھ تساوی، بھ ایران و شوروی حق  ۱۹۲۱فوریھ  ۲۶/ ۱۳۰۰سال   درعھدنامھ دوستی ایران و روس بھ
کشتی رانی جنگی داده شد. ھمچنین ایران و شوروی دارای حق مساوی برای کشتیرانی و ماھیگیری در 

گردیدند. مازندراندریای   

جزئیات رژیم دریانوردی  ۱۹۴۰ارس م ۲۵/  ۱۳۱۹سال   بھ ھمچنین در قرارداد بازرگانی و دریانوردی
کیلومتری از سواحلشان از حق انحصاری  ۱۸و مقرر شد کھ ھر دو کشور تا فاصلھ  مشخص گردید

 مازندرانماھیگیری برخوردار ھستند و کشتی ھای ھیچ کشوری جز این دو کشور حق حضور در دریای 
 را ندارند.

ند.ک بستر دریا نمی و ذخایر بھ چگونگی استفاده از منابعای  الزم بھ ذکر است کھ این معاھدات، ھیچ اشاره  
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: مازندرانیھ شده برای رژیم حقوقی دریای گزینھ ھای مختلف ارا  

با توجھ بھ تحوالت پس از فروپاشی شوروی الزم است با مروری بر گزینھ ھای موجود راجع بھ رژیم 
. این گزینھ ھا بھ ترتیب عبارتند نظر بیاندازیم مازندران حقوقی این دریا بھ آینده وضعیت ایران در دریای

 از:
 

از  كھ ،در این سیستم: كل دریا) از شوروی سابقبا  ایرانبرابر مشاع و استفاده مشترك (سھم سیستم  -۱
ھم بھ میالدی  ۱۹۴۰و ۱۹۲۱در قراردادھای و  ،درصد نیز یاد میشود ۵۰آن بھ اشتباه بعنوان سھم برابر

بھ جز ده مایل ماھیگیری، بین  چھشده است ھر بخش، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دریاآن تاكید 
دو كشور مشترك است و تصرف و انتفاع از ھیچ بخشی از آن در انحصار یك كشور نیست و حضور ھر 

 كشور بیگانھ ای منوط بھ جلب رضایت كشورھای ساحلی ذی حق خواھد بود. 
 

 درصد كل دریا): ۲۰كشور بھ صورت مساوی (سھم ایران  ۵سطح آب بین  تقسیم ھمزمان بستر و -۲
توسط  چھایران در این دریا سھم برابراین نوع تقسیم، پس از عقب نشینی ایران از رژیم مشاع و حق 

جمھوری اسالمی مطرح شده است. در این شیوه تقسیم با وجود یك رژیم واحد برای بستر و سطح آب، 
ورود كشتی ھای خارجی از جملھ روسیھ و آذربایجان بھ آب ھای متعلق بھ ایران آزاد نخواھد بود و از 

شد و حق تمامی درصدی مربوط بھ ھر یك از كشورھا كاستھ خواھد  ۲۰تھدیدات امنیتی در محدوده 
.محفوظ خواھد شد دریاو ھم در سطح  دریا كشورھا در مناطق ملی بیست درصدی خود ھم در بستر  

 
در این شیوه تقسیم كھ مورد  درصد كل دریا): ۱۶تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاھا: (سھم ایران  -۳

این مبنا منافع ایران می تواند مورد  تاكید قزاقستان است اصل بر آزادی تردد كشتیرانی در دریاھا است. بر
.تھدید امنیتی سایر كشورھای منطقھ و فرامنطقھ قرار گیرد  

 
براساس این نوع تقسیم كھ  درصد از كل دریا): ۱۳تا  ۱۱تقسیم براساس بخش ھای ملی: (سھم ایران  -۴

حسینقلی (كھ  -بیشتر مورد نظر آذربایجان است، سطح و بستر دریا باید براساس خط موسوم آستارا 
جمھوری آذربایجان ادعا می كند مرز ایران با شوروی سابق بوده است) بین ایران و جمھوری ھای 

شوروی سابق تقسیم شود و چھار جمھوری شوروی سابق باید بھ بخش ھای ملی بھ جای مانده از قرارداد 
.بین جمھوری ھا پایبند باشند ۱۹۶۰داخلی   

بر اساس این دیدگاه كھ  درصد از كل دریا): ۱۳تا  ۱۱تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: (سھم ایران  -۵
توسط روسیھ بر آن تاكید می شود و توافق ھای انجام شده با قزاقستان ھم در ھمین راستا صورت گرفتھ 

آزاد و بستر و  است، دریا بھ دو رژیم مختلف تقسیم خواھد شد.، سطح دریا برای ھمھ كشورھای ساحلی
منابع زیر دریا بھ صورت توافقی تقسیم خواھد شد. از نظر امنیتی با توجھ بھ قدرت دریایی قوی تر روسیھ 

نسبت بھ سایر كشورھا، این كشور در پی آن است كھ با قبوالندن این طرح، دریا را بھ جوالنگاه كشتی 
را بھ نوعی بازیابد. از سویی قدرت  ھای جنگی خود تبدیل كرده و قدرت از دست رفتھ گذشتھ خودش

نسبت بھ روسیھ و حتی آذربایجان این طرح را كامالً بھ ضرر منافع  چھمحدود دریایی ایران در این دریا
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ش این موضع روسیھ از سوی ملی ایران قرار می دھد. مانور نظامی روسیھ بالفاصلھ پس از عدم پذیر
گویای این نكتھ است كھ روسیھ از ھیچ ) ۱۳۸۱اردیبھشت  ۴و  ۳( ترکمنستان اجالس عشق آباد درایران 

 حربھ ای (حتی نظامی) برای تحمیل خواستھ ھای خود دریغ نخواھد كرد.

فروپاشی شوروی سابق در واقع  ،حقوق بین الملل برجستھ از کارشناساندیگر  سیاریبو نگارنده نظر  بھ
نداشتھ و تنھا  مازندراناز دریای  ای استفادهایران بر مشاع حاکمیتگونھ تاثیر حقوقی در ارتباط با ھیچ

تواند بین چھار کشور بھ جای مانده از امپراطوری شوروی سابق تقسیم شود. با  میسابق  حق استفاده مشاع
توجھ بھ این اصل الزم است بھ سیاست خارجی جمھوری اسالمی ودولت حسن روحانی در مورد دریای 

ی مازندران کھ برخالف منافع ملی اعتراض کرده و با این انتخاب شتابزده تقسیم دریا مازندران بھ شدت
چنین داوری بدون درک  یادآوری نمایم کھ در اینجا الزم میدانم تا. بھ شدت مخالفت کنیم ایرانیان است

المللی و توان واقعی ایران در مواجھھ با آن صورت نپذیرفتھ است.  معادالت سیاسی و بین  

ھمچنین ، قطعاً مبنای حقوقی داشتھ و دارد برای ایران مازندرانی دریامشاع  حاکمیتشتھ از آنکھ طرح گذ
دربیان آن اینگونھ (بھ اشتباه) احساس شود  کھ حتی اگر ،بیانگر منافع ملی ایران و ناسیونالیسم ایرانی است

نکتھ بسیار مھم و  شود. رعایت انصاف در مورد کشورھای ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان نمی کھ
حکومت و دولت ایران حفاظت از منافع ملی  اصلی وظیفھ اصلی کھ باید بھ آن توجھ داشت این است کھ

صاف در مورد سایر نھ بذل و بخشش منافع ایرانیان بھ عذروبھانھ اینکھ میخواھند رعایت ان ،ایرانیان است
عایت گردد. رکشورھا   

منافع ملی ایران در دریای مازندران: و حفظ برای تامین حقوقی و عملیھای کارراھ  

ھای  ھای امنیتی و فرصت از سھ عنصر تنگناھای حقوقی، نگرانی ای آمیزه مازندرانمسایل دریای  
رو بھ روست. براساس مواد  مازندران . از این رو ایران با ھر سھ این چالشھا در دریایاست اقتصادی

جانشینان كشور تجزیھ شده ملزم بھ پایبندی بھ قراردادھای گذشتھ خواھند بود.  ،كنوانسیون وین ۳۵و  ۳۴
و نیز بر  ۱۹۹۱دسامبر  ۲۱بر این مبنا كشورھای جایگزین شوروی سابق در كنفرانس آلماتی قزاقستان در

فی مابین  ۱۹۴۰و  ۱۹۲۱متعھد شدند کھ، معاھدات  ۱۹۹۴اكتبر  ۱۵مورخ  ۴/۴۶۵اساس سند شماره 
را بپذیرند و بر اجرای آن پایبند باشند. ایران و شوروی سابق   

كشورھای تازه استقالل یافتھ بھ تدریج تنش ھایی را  حوالت و چرخش ھایی در عملكردایجاد تغییر و ت اما
ھمواره منافع ملی كھ دامنھ آن  ھ استداشت را بھ دنبال ھایشانكشورھا و موضع گیری این در روابط بین

با تھدید جدی روبھ رو ساختھ است. ی مازندراندریا ایران را در  

؛ فروپاشی شوروی سابق در واقع حقوق بین الملل برجستھ از کارشناسان سیاریبو  نظر نگارنده  بھ
نداشتھ و تنھا  مازندرانی از دریا حق استفادهایران بر  مشاع حاکمیتتاثیر حقوقی در ارتباط با  ھیچگونھ

تواند بین چھار کشور بھ جای مانده از امپراطوری شوروی سابق تقسیم شود. با  می سھم مشاع آن نیم دیگر
جمھوری اسالمی ودولت حسن روحانی در  ضد ایرانی توجھ بھ این اصل الزم است بھ سیاست خارجی

 این. ین انتخاب شتابزده تقسیم دریا بھ شدت مخالفت کنیماعتراض کرده و با ا مازندران اکیدا مورد دریای
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المللی و توان واقعی ایران در مواجھھ با آن صورت نپذیرفتھ است.  بدون درک معادالت سیاسی و بین نظر
برای ایران، بیانگر منافع  مازندرانی دریا سھم ایران) درصد ۵۰( مشاع  گذشتھ از آنکھ طرح مالکیت

در  داشتھ و دارد؛ حتی اگر چھ نیز الیسم ایرانی است. اما این اعتقاد قطعاً مبنای حقوقیملی ایران و ناسیون
شود. رعایت انصاف در مورد کشورھای ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان نمی آن  

از مراجع و  الزم نیست تا بھ ھیچ عنوان ؛مازندرانبرای تدوین رژیم حقوقی دریای  کھ استنگارنده معتقد 
مراجع بین الملی در اینگونھ موارد برای ھر چھ سریعتر المللی حقوقی کمک گرفت. چرا کھ  ھای بین نھاد

با ایجاد یک   ؛حل و فصل کردن اختالفات حقوقی و نیز حفظ اعتبار سیاسی دولتھا در داخل کشورشان
 بھترین صورتدر  نتیجھ درمیکنند. از رویھ قضایی بینابینی تبعیت  ؛برد برای طرفین دعوا -نتیجھ برد

درصد کاھش خواھد یافت و بدین ترتیب با دست خودمان و  ۲۰بھ  از دریای مازندران سھم ایران ؛ممکن
بدون ایجاد ھرگونھ ھزینھ ای برای روسیھ و سایر کشورھای ساحلی؛ منافع ملی مردم ایران را دودستی 

پیرامون قطب شمال   بھ مشکالت دریای شمال و ناحیھتقدیم کشورھای رقیب می نماییم. در این رابطھ 
(شمالگان) کھ بین روسیھ، آالسکا، کانادا، گرینلند، الپلند و سوالبارد واقع شده، میتوان اشاره کرد کھ بھ 

 صورت مساوی در بین کشورھا تقسیم گردید.

توسط  دریایی مرزیکھ این خط و مرتبا در تمامی گزارشات تاکید نمود بھ خاطر داشت  ھمواره باید
ھای اجالس  ھا و منافع روسیھ ھمواره در صدر بحث بھ ایران تحمیل شده و اولویتکشورابرقدرت روسیھ 

جانبھ روسیھ و آذربایجان  توافق سھ ،حقوقی دیدگاهاز بھ اعتقاد نگارنده  سران پنج کشور ساحلی بوده است.
ایران را ملزم بھ رعایت آن  حتی بھ لحاظ حقوقی تواند باشد و نمی ایران کشور قبول و قزاقستان قابل 
و سیاست ھای غیرمسالمت  روسیھ ھمواره کشور الزم است کھ ایران مقامات رسمینمیکند. ھمچنین 

رات در مراجع بین المللی معرفی مذاک طوالنی شدنبعنوان عامل اصلی  را در دریای مازندران آمیزش
د.نمای  

تاسیس  و مازندرانور روسیھ، بھ نظامی شدن دریای والدیمیر پوتین، رئیس جمھتوجھی  نظرنگارنده بی  بھ
و شلیک موشکھای کروز از عرشھ ناوھای  نورھای نظامیبرگزاری ما پایگاه ھای پیشرفتھ دریایی و

گذشتھ  پایبندی روسیھ بھ تمامی توافقات امضا شده عدم ، نشانھ آشکارجنگی اش در آبھای نزدیک بھ ایران
باشد. ایران در ارتباط با بسیاری از مسایل   می و تعھداتش برای جلوگیری از نظامی شدن این دریاچھ

یکی از مھمترین  مازندرانضربھ خورده است و موضوع دریای استراتژیک و تامین منافع ملی از روسیھ 
 آنھا میباشد.

ای اجتماعی در مورد چگونگی مالکیت با توجھ بھ اظھارت غیرحقوقی و مشوشی کھ اخیرا در رسانھ ھ
مالکیت مشاع  ،درعلم حقوق نماید کھ نگارنده الزم میداند تا تاکید ،ایران از دریای مازندران اظھار میگردد

مالک باشند بدون  یکیشر صورت ممکن است دو یا چند نفر ملکی را بھ بدینگونھ تعریف شده است کھ
کھ در آن صورت در  ،مشخص باشد از این ملک اینکھ سھم ھر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات

، قسمت یکدیگر ضایت کاملانیکھ مالکین با رزم میباشد.مشاع بین مالکین  ،ملک این ،لفظ رایج حقوقی
یک سھم مشاعی  ھر در ازایمجزا و معلومی را برای ھر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند، یعنی 
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بر ھمین  نامیم. دادند، سھم ھر یک را مفروز میاختصاص مالک معین یک از ملک را بھ  یقسمت معین
ایران و شوروی سابق بردریای مازندران ھیچگاه  و برابر اساس نباید از یاد برد کھ سھم مالکیت مشاع

ساحلی  در منطقھقزاقستان و ترکمنستان  ایجان،کشورھای نوبنیاد آذرب. بنابراین ظھورمفروز نگردیده است
بھ ھیچ عنوان نمی تواند مبنا و یا دلیل حقوقی قابل قبولی برای کاھش دادن سھم مالکیت  ،مازندراندریای 

مشاع و برابر ایران با شوروی سابق و (یا روسیھ کنونی و سھ جمھوری نوبنیادش) در دریای مازندران 
 باشد. 

از ذخایر  ایرانرکھ میتواند منافع بھ حق کشو ھ ایراه حل و گزین ھ بھترینک میدھدپیشنھاد نگارنده 
بر  دریای مازندران بر ایرانمالکیت برابر و مشاع رتاکید ب ،تامین کندرا دریای مازندران  ارزشمند بستر

دوستانھ ھای متقابل و ریو ارایھ پیشنھاد ھمکا بین دو کشور میالدی ۱۹۴۰و۱۹۲۱قراردادھای  اساس
موجود  برای اکتشاف و استخراج و فروش ذخایر انرژیگاز طریق تشکیل یک شرکت کنسرسیوم نفت وزا

طرفین برای تاسیس این کنسرسیوم  تمامی موافقت اصولیایجاد پس از  باشد.می بستر دریای مازندران در
درصد  ۵۰صل مالکیت ابراساس ھر یک از کشورھای ساحلی  برای مالکیت سھام قسیمبا ت نگاه میتوانآ

بھ یک ھمکاری متقابل دست یافت. الزم بھ یادآوری است کھ چون در تصمیم گیریھا  از سھام برای ایران
ھمواره در جریان  بدین ترتیب تضمین میکند کھ میباشد بنابراین ایران ۱بعالوه  ۵۰نیاز بھ داشتن سھم 

نکتھ مھمتر آنکھ بدین ترتیب از خواھد داشت.  مکاریکشورھای ساحلی ھ سایربا  تماتصمیم گیریھا ح
زورگوییھا و زورگیریھای ابرقدرت روسیھ از سایر کشورھای ساحلی کھ ضعیفتر میباشند با ایجاد یک 

  رویھ حقوقی جلوگیری بھ عمل می آید. 

 نکتھ تاکیدبراین الزم است تا تا برای تسھیل در ارایھ پیشنھاد تشکیل این کنسرسیوم  نگارنده تاکید میکند
س کاست کھ ھیچ  بوده کھ ایران از یک حضورتاریخی بلند مدت در دریای مازندران برخوردار شود

بیشتر از  آن گردد. ھمچنین ایران دومین کشور پرجمعیت در منطقھ میباشد و بھ ھمین دلیل رنمیتواند منک
 نیازمند است. ھمچنینبھ منایع آبی و ذخایر انرژی بستر دریای مازندران  دیگر سھ جمھوری نوظھور

ایران دومین تامین کننده آب برای دریای مازندران میباشد و در نتیجھ میتواند خواھان سھم بیشتری باشد 
ھمچنین ادامھ  درحالیکھ سھ جمھوری نوظھورمیزان بسیار ناچیزی در تامین آب برای این دریاچھ دارند.

بھ دریای مازندران وابستھ است و ایران نمی تواند از حقوق  حیات شش استان پر جمعیت ایران مستقیما
 حقھ خود چشم پوشی نماید. 

یکی از نکات بسیار مھم ارجاع دادن روسیھ بھ روح قردادھای دو جانبھ در مورد دریای مازندران میباشد. 
 ،دو کشور فی مابین ۱۹۲۱یست و شش گانھ عھدنامھ در نخستین فصل از فصول ب الزم بھ تاکید است کھ

می نماید کھ از سیاست جابرانھ کھ دولت ھای مستعمراتی روسیھ نسبت بھ دولت شوروی روسیھ تاکید 
ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید. و با اشتیاق بھ این کھ ملت ایران مستقل و سعادتمند 

دارایی خود تصرفات الزمھ را بنماید دولت شوروی روسیھ تمام معاھدات و شده و بتواند آزادانھ در 
مقاوالت و قراردادھا را کھ دولت تزاری روسیھ با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می 

و بنابر این اصرار روسیھ بر پذیرش کنواسیون  .نمود ملغی و از درجھ اعتبار ساقط شده اعالن می نماید
      د از سوی ایران مخالف روح تمامی قردادھای سابق می باشد و قابل پذیرش از سوی ایران نیست.جدی
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میتوان مھمترین نکات  بھ آن اشاره شد این تحقیق و بررسیدر کھ قوانین بین الملی تمامی با توجھ بھ
و تاکتیکھای ضروری جھت تامین  مازندران دریای سھم ایران بر نیمی از مشاع حقوقی مربوط بھ مالکیت

د:نموی ایران را بھ شرح زیرجمع بندی منافع مل  

در حقوق بین المللی دریاھا ھر یك از پھنھ ھای آبی روی زمین از رژیم خاص خود برخوردار است  -۱
 ابرقدرتی كشورھا زتعدادی ا فقط توسط نھ و تعیین شود یكھ باید براساس توافق ھمھ كشورھای ساحل

آنھم با بکار گرفتن فشارھای نظامی و اقتصادی و یا معامالت پنھانی با حکومتھایی کھ مشروعیت  ساحلی
. داخلی خود را از دست داده اند  

ھ ملزم ب دریای مازندران متعدد تمامی کشورھای ساحلیدادھای اس قراراز آنجایی کھ بر اسھمچنین -۲
کھ ایران بر این اصل اصرار ورزیده و در  می باشند الزم است دریا این رعایت عدم نظامی کردن

.المللی دادگستری ارجاع شود بھ دیوان بین بایدمسئلھ  صورت عدم توافق روسیھ، این  

در سالھای پیش  مازندرانی شوروی سابق از منابع نفتی و گازی دریا اتحاد جماھیر جانبھ استفاده یك -۳ 
.ع نفتی این دریا تلقی گرددبحق ایران در بھره برداری از منا عدمبر ایینمی تواند مبن از فروپاشی  

، ھمان گونھ كھ پیش تر گفتھ شد، روسیھ و دیگر كشورھای ساحلی با لطایف الحیل در تالش ھستند -۴  
 سھم درصدی از ۵۰ مشاع حاکمیت را از تعقیب حق مسلم جمھوری اسالمیھمان گونھ كھ دیدگاه رسمی 

 از درصدی ۱۱ سھم را بھ دریافت یانایران اینک عوض كردند، این  دریاچھ درصد ۲۰ مالکیت دریا بھ
ھای شوروی  ، تمامی جمھوری۱۹۹۱دسامبر  ۲۱راضی كنند. این در حالی است کھ در  ی مازندراندریا

پیشین اتحاد  قراردادھای تمامی کھ بھ ه و پذیرفتندمتعھد شد در قراقستان سابق با امضای اعالمیھ آلماآتا
 ھمچنین کنوانسیون وین و قوانین لذا ایران بر پایھ شوروی با دیگر کشورھا جھان پایبند باشند. جماھیر

تا زمانی کھ در مورد رژیم  مازندران اعالمیھ آلماآتا الزم است استدالل کند کھ کشورھای ساحلی دریای
پیروی کنند. ۱۹۴۰و۱۹۲۱حقوقی این دریا بھ توافق نرسیده اند باید از قراردادھای   

از  درصد ۵۰با توجھ بھ عدم ارتباط تحوالت مرزی در شوروی سابق با حاکمیت حقوقی ایران بر -۵   
این مبنی بر تقسیم  درصدی ۲۰حداکثر و یا درصدی ۱۱ ، رضایت بھ یک سھممازندراندریای  مشاع سھم
حقوقی میباشد. چرا كھ با توجھ بھ پتانسیل قوی  غیر بھ پنج قسمت مساوی، امری غیرمنطقی و چھدریا

از جملھ جمھوری داغستان در کشور روسیھ؛ و نیز  مازندرانی تجزیھ طلبی در جمھوری ھای ساحل دریا
منطقھ تالشان در جنوب شرقی کشور آذربایجان؛ و بزرگ پروازیھای ازبکستان در باز پس گیری 

سرزمینھای تاریخی و دسترسی مجدد بھ سواحل دریای خزرسھم ایران می تواند در آینده نزدیک بھ یك 
.ششم یا یك ھفتم و حتی كمتر نیز كاھش یابد  

 
مابین جمھوری ھای اقماری فی ایران بھ پیمان ھای دوجانبھ و چندجانبھ  دولت اعتراض ھمیشگی -۶ 

 در صحنھ بین المللی انفرادی عمل كردن ایرانو شوروی سابق ھیچ سودی برای ما بھ دنبال نخواھد داشت
.دآورنخواھد  پدیدایران  حقھ ملت حقوق تحقق فراروی را ھیچ آینده روشنی  
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ادامھ  در راستای متحد استراتژیك کشور روسیھ بعنوان یک بھ ی جمھوری اسالمیحیاتمبرم ویاز ن -۷
ایران اعتماد  تا ه است، ایجاب كردو بھ خصوص سوریھ نطقھ خاورمیانھدرم سیاستھای ضد ایرانی رژیم

 کشور تر گیرد كھ نتیجھ این سیاست، جری ترشدن و دشمنی عیانبیش از حدی را در قبال روسیھ بھ كار
. می باشد ی مازندراندریاروسیھ نسبت بھ حقوق ایران در   

جھانی درقبال مناقشات مرزی بین روسیھ و اکرایین ایجاب میکند کھ ایران بھ سرعت با فعلی شرایط   -۸
سیاستھای حمایتی اش از گروه ھای مسلح ارتباط با دربا اروپا و آمریکا الزم  ایجاد اعتماد سازیھای

زورگیری ھای  زورگویی ھا و برابردر استراتژیك ینمتحد داشتن این نیازحیاتی بھ ،خاورمیانھ اسالمی در
ن ایران و آمریکا بھ دوران . سابقھ ھمکاریھای استراتژیک بیبرآورده نمایدرا  ھمسایھ ابرقدرت شمالیش

ن و بیرون راندن جنگ جھانی دوم و حمایت کامل آمریکا از ایران در باز پس گیری استان آذربایجاپس از
 نیروھای اشغال گر شوروی باز میگردد.

 
است.   بھ اروپا مخالفت کرده مازندرانروسیھ تابحال با اجرای پروژھای انتقال نفت و گاز دریای  -۹

موضوع کنترل منابع کند.  با انتقال نفت و گاز ترکمنستان و آذربایجان بھ اروپا مخالفت میویژه   بھروسیھ 
را کھ . چاست داربرخور برای روسیھبسیار زیادی  اھمیت ژئوپلیتیک از دسترسی برای اروپاانرژی قابل 

انحصار گاز اروپا را ھمچنان در اختیار خود داشتھ باشد و تمایل ندارد گاز ترکمنستان  میخواھد تا روسیھ
 نیز جمھوری اسالمی علیھ یھا د. تحریمنجایگزینی برای گاز این کشوردراروپا شو و یا ایران و آذربایجان

بھ اروپا  بشود. ایران با داشتن  مازندران سبب شده کھ ایران نتواند وارد پروژھای انتقال نفت و گاز دریای
قطع صادرات انرژی روسیھ بھ اروپا استفاده کرده و استراتژیک دومین منبع گازی جھان، باید از فرصت 

قیمت ثابت  ارایھ خط لولھ نابوکو شود. ایران می تواند با عقد قراردادھای بلند مدت گازی و قرار داد وارد
روسیھ برخوردار  زورگویی ھای در قبالو آمریکا با کشورھای اروپایی از حمایت قدرتمند این کشورھا 

 شود.  

منطقھ سبب سنگ  مابین ایران و آمریكا بھ عنوان دستاویزی برای كشورھایفی مسائل حل نشده  -۱۰
اندازی در ھر گونھ سرمایھ گذاری كالن در ایران شده است بھ گونھ ای كھ با وجود موقعیت استراتژیك 

 كشورھای ساحلیسایر ، برای انتقال نفت و گاز بھ اروپا رتاه تر و باصرفھ تر بودن این مسیایران و كو
سوءاستفاده كرده و می كوشند عالوه  آمریكایاست خارجی ایران در قبال از تنگناھای س دریای مازندران

چھ بیشتری را نصیب خود منافع ھر ،ی مازندرانبر محروم كردن ایران از منابع عظیم نفت و گاز دریا
.نمایند  

مھم در مجموعھ  بسیار دن یکی از موضوعات -مسئلھ عبور و مرور کشتی ھا تجاری از کانال ولگا -۱۱
داند و بھ صورت  ھای داخلی خود می یھ این دو رودخانھ را جزء آبراهاست. روس مازندران دریای مسایل

دریا را می دھد. مسدود بودن این کانال مانع  این گزینشی بھ برخی از کشتی ھا اجازه ورود و یا خروج بھ
با دنیای خارج است. ایران  مازندران دریای از طریق بزرگی بر سر راه تجارت کشورھای آسیای مرکزی

بھ دریاھای آزاد است،  مازندرانحوزه  با تاکید بر اینکھ کانال مزبور تنھا راه ارتباطی دریایی کشورھای
ترکیھ اعالم کند کھ مسدود کردن این کانال مغایر مقررات ت کھ در یک ھمکاری نزدیک با کشورالزم اس
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بھ آغاز اقدام  روسیھدولت  باکانال  ی فعال کردن اینبرا ایرانحمل و نقل بین الملل دریایی است و 
المللی  را بھ سازمان بینشکایت خود ای حاصل نشود، ایران موضوع  خواھد کرد و اگر نتیجھمذاکرات 

 دریانوردی ارجاع خواھد داد.

ی طالیی فرصت ھا تا بحال تمامی با توجھ بھ این كھ پس از فروپاشی شوروی، جمھوری اسالمی -۱۲
ای منطقھ و و بھ دیگر كشورھ هاقتصادی از آن موقعیت را بھ راحتی از دست داد و ه گیری سیاسیبھر

با اعمال فشارھای سیاسی از طریق نافرمانی ھای  ملت ایران بنابراین ،ه استكردخارج از منطقھ واگذار
 د عمل کرده وجلس بخواھند تا بھ وظایف قانونی خونمایندگان م از مدنی و ارایھ درخواستھای عمومی

جلوی ھرگونھ تغییر مرزی، اعم از خاكی و آبی  جمھوری اسالمی قانون اساسی ۶۸و  ۶۶ ل ھایپیرو اص
ایران بھ منافع ملی نسل ھای فعلی و آینده  از واگذاریسیاست ھای واقع بینانھ  را بگیرند و با اجرای

.کشورھای خارجی جلوگیری نمایند  

اذعان داشت کھ ھرچند جمھوری اسالمی ممکن است کھ در بحث کوتاه نیاید اما  بھ روشنی در انتھا باید
مقام ھای  بعنوان مثال گام برداشتھ است. و ایرانیان فقط بھ زیان منافع ملی ایرانثابت نموده کھ درعمل 

کھ سازمان موازی  سازمان اطالعات سپاهسرپرست حسین طائب ملھ رسمی جمھوری اسالمی از ج
بھ صورت کامال روشنی اظھار کرده اند کھ برای حفظ سوریھ و ادامھ  ،وزارت اطالعات می باشد

اصوال جمھوری اسالمی، بھ دلیل نفوذشان در لبنان اگر الزم باشد استان خوزستان را ھم خواھند بخشید. 
سیاستھای حمایتی اش از  ادامھ وجھ آمریکا ستیزی اش، بی کفایتی دستگاه دیپلماسی اش و اصرارش بر

، کامال بھ حاشیھ رانده شده و از تأثیرگذاری بر سیر حوادث در گروه ھای مسلح اسالمی در خاورمیانھ
ناتوان مانده است. مازندران دریای  

 

 

 

 


	راهکارهای حقوقی مناسب در برابر اعمال رژیم جدید حقوقی در دریای مازندران
	دکتر بهمن جلدی
	۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۷
	یکشنبه گذشته شاهد بودیم که حسن روحانی از سوی رژیم جمهوری اسلامی قرارداد غیرقانونی و خفت بار وضعیت جدید رژیم حقوقی دریای مازندران را در قزاقستان امضا کرد. این عمل ضد منافع ایران و ایرانی جمهوری اسلامی مرا واداشت تا با مراجعه به مقاله ها و تحقیقات گذشته...
	سهمی بسیار کمتر از آنچه باید ....

