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 1گزارش کامل

ساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت م"کارشناسی -نشست علمی

از سوی مرکز مطالعات  "ایهای منطقهحقوقی دریای خزر و همکاری

اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات 

به  ۱۴۰۰اردیبهشت  ۷ای )کارگروه اوراسیای مرکزی(، در تاریخ منطقه

زاده استادیار تر شیوا علیر شد. در این نشست دکصورت وبینار برگزا

ای دانشگاه تهران و دکتر ساسان صیرفی استادیار گروه مطالعات منطقه

های خود پرداختند. گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، به طرح دیدگاه

 .مدیر نشست نیز دکتر کوالیی بود

کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای -در نود و ششمین نشست علمی

 اشاره خزر تحوالت  سیاسی اهمیت ماهیت  به یی ابتدامرکزی، دکتر کوال

 اینکه برای-ایران  از سرگئی الوروف آقای درخواست گفتند: و کردند

 -دهد قرار نهایی مرحله در تصویب کند و ترسریع چه کنوانسیون را هر

 به که کارشناسان ایرانی  برخی نگرانی سویک از است. توجهیقابل نکته

 را تصویب از کشور پیش موضع تقویت برای الشت و انداختن عقب

 سازوکارهای ایجاد دیگر سوی از است. درستی نگرانی ،کردندمی توصیه

 خزر دریای حوزه ای درمنطقه هایهمکاری گسترش و چندجانبه

 دکتر خانم از ادامه در ایشان است. بوده پوشیچشم غیرقابل ضرورتی

 خود بپردازند.  هایدیدگاهدعوت کردند که به طرح  زادهعلی شیوا

در شمال دریا خزر اختالفی نبود و در ابتدا گفتند:  زادهدکتر علی

. تصویب شد 2۰۱8در اوت ها کشور آن دست آمده در میانبههای توافق

داخلی شوروی های بندیقستان و جمهوری آذربایجان؛ تقسیمروسیه قزا

بین آنها هایی توافق 2۰۰۱و  ۱998و  ۱99۷را قبول کردند و در سالهای 

                                                           
مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت »سخنرانان محترم در نشست این گزارش از نوار صوتی  1 

 استخراج شده است. « ایهای منطقهحقوقی دریای خزر و همکاری



 
 

2 

ی دیگر ن سه کشور تنش وجود ندارد. از سوامضا شد. در نتیجه، میان ای

میان قزاقستان و ترکمنستان نیز اختالف وجود ندارد و توافق بین آنها 

است.  امضا شده است. اختالف مهم در دریای خزر در جنوب این دریا

ساحلی  یورهاخارجه کشامور وزرای  زمانی که نشست 2۰۱۷در سال 

حل شده است. اما  رگئی الوروف اعالم کرد مسائل اساسیبرگزار شد، س

کنوانسیون  2۰۱8از نظر ایران سهم کشورها از دریا نهایی نشده بود. سال 

دیگر موکول و زیر بستر به توافق کشورها با یکامضا شد و تقسیم بستر 

 شد. 

آذربایجان و جدی در جنوب دریا بین جمهوری های یکی از اختالف

 جمهوری کیلومتری ساحل ۱۰5ان بود. یک میدان انرژی در ترکمنست

کیلومتری ساحل ترکمنستان وجود دارد که به زبان  8۴آذربایجان و در 

باکو  هایگویند. مقاممی "سردار"و به زبان ترکمن   "کاپاز"آذری به آن 

ری کشف توسط کارشناسان آذ ۱959این میدان انرژی در سال  گفتند؛می

دولت ترکمنستان،  ۱99۷آذربایجان است. سال جمهوری متعلق به  شده،

خارجی دعوت کرد تا در این های یک مناقصه منتشر کرد و از شرکت

حوزه انرژی اکتشاف کنند. در پی انتشار این مناقصه باکو واکنش نشان 

 ه شوند؛ از سویکه بخواهند وارد این حوزهای داد و گفت: شرکت

اف، حیدر علی ۱999خواهند شد. در سال آذربایجان، تحریم جمهوری 

آذربایجان و ترکمنستان یک شرکت مشترک برای جمهوری پیشنهاد  داد؛ 

دنبال روابط کنند که البته به جایی نرسید. بهتوسعه میدان انرژی، تاسیس 

تنش باال  2۰۰8سفارت ترکمنستان تعطیل شد. سال  2۰۰۱آلود، سال تنش

جنگی های آذربایجان کشتی جمهوری جنگیهای یقگرفت و قا

توافق شد هیچ  دید و از میدان انرژی دور کردند. سپسترکمنستان را ته

 2۰۱2یک از دو کشور فعالیتی در این میدان انرژی انجام ندهد. سال 
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نگاری ترکمنستان اعتراض و آن لرزههای آذربایجان به فعالیتجمهوری 

 را متوقف کرد.

ابتکار کمیسیون اروپا است که  ،جنوبی گاز گفتند: راهروادامه در ن ایشا

مجموعه ط لوله اصلی که زیرگاز را از خزر، به اروپا منتقل کند. چند خ

که آتالنتیک ماوراءآناتولی و ماوراءارزروم، -تفلیس-باکو این راهرو است:

می آذربایجان و گرجستان و ترکیه به اروپاجمهوری گاز را، از مسیر 

، این بود که از وابستگی اروپا به روسیه راهروساند. هدف اصلی این ر

-تفلیس-باکوتوانست به خط لوله می کاسته شود. خط لوله دیگری که

لوله "یا خط  "ماورا خزر"م ای بود به نامتصل شود؛ خط لولهارزروم 

توانست انرژی آسیای مرکزی را وارد می این خط لوله. "سراسری خزر

 پذیر بود.کند و از نظر اقتصادی توجیه راهرواین 

که بحران انرژی در روابط روسیه  2۰۰9گفتند: سال  زاده سپسدکتر علی

اتحادیه اروپا به فکر افتاد تا بین ترکمنستان و  کراین اتفاق افتاد،وو ا

مالی  خزر منابع ءگری کند و به خط لوله ماورایجمهوری آذربایجان میانج

آباد را بین باکو و عشق پیمان خواستمی اروپا اختصاص دهد. اتحادیه

ترکمنستان های یکی از انگیزه اما به جایی نرسید. ،مورد مذاکره قرار دهد

آذربایجان در مورد جمهوری برای نزدیک شدن به قزاقستان، روسیه و 

غربی راه پیدا کند. های این بود که به بازار ،رژیم حقوقی دریای خزر

باکو و عشق آباد  2۰2۱مضا شد، از نتایج آن در ژانویه وقتی کنوانسیون ا

 "سردار"یا  "کاپاز" میدان انرژی دو کشور توافق در موردبهره بردند. 

 گذاشتند. "لیقدوست"و نام این حوزه را  امضا کردند. اختالف را کنار

شترک از قرار شد یک شرکت تاسیس شود و به صورت مپس از آن 

ری کنند. به چند دلیل امضای این توافق، در سال بردامنابع انرژی بهره

بود.  "ترکمنستان"مشکالت اقتصادی آن ممکن شد. علت اصلی  2۰2۱
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این کشور که  کند. از آنجامی ترکمنستان بیشتر گاز خود را به چین صادر

زیاد برای ساخت زیربنای انتقال انرژی از چین گرفته است، نفت های وام

بنابراین از فروش  فروشد.می کشور رخ جهانی به آنبه قیمت کمتر از ن ار

رسد. ترمنستان نگران نمی درآمد زیادی به ترکمنستان ،گاز به چین

، به جایی نرسد "وراخزر"ارزی خود است. حتی؛ اگر خط لوله های بازار

وارد بازار اروپا شود. بحران  روسی،های از طریق خط لوله مایل است

این به بعد شدت گرفته و ارزش پول ملی  2۰۱۷اقتصادی ترکمنستان از 

نمایشی های خود را صرف پروژههای سقوط کرده، دولت سرمایهکشور 

-سب و کار همچنان برای جذب سرمایهفضای ک فایده کرده است.و بی

 ییغذا تیامن ریدر چند سال اخگذاری خارجی مناسب نیست. 

مکعب منابع ون مترتریلی 2۰و  نفری لیونیترکمنستان با جمعیت شش م

 هایاختالفبیش از هر زمانی نیاز بود به  ، به خطر افتاده است.گازی

 انرژی پایان دهد تا بتواند بازارهای جدید پیدا کند.  حوزه

این بود که منابع انرژی  وراخزر داشت،یکی دیگه از موانعی که خط لوله 

ود. اما در د و اتصال به دریای خزر سخت بترکمنستان در شرق کشور بو

در  "گالکینیش" شده که گاز را از حوزهساختهها لولهحال حاضر؛ خط

این زیر بنا برای ساخت خط  رساند. بنابرمی شرق کشور به ساحل خزر

 وراخزر آماده است.لوله 

قرار باغ در پاییز گذشته باید کنار نتایج جنگ قرهرا اینها  ایشان گفتند:

بر بین باکو و ایروان امضا شد. به موجب آن که در نوام یو قراردادبدهیم 

قرار است از ارمنستان عبور کند و جمهوری آذربایجان را به  راهرویک 

می خزر مناسبت بیشتریکند. در این صورت خط لوله ورا ترکیه متصل

 آید. می شماریابد و مسیر پر سودتری به
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آمده،  شیپ طیشرا نیاز اجمهوری آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی 

غرب پیدا های توانند راهی به بازارمی خوشحالند چرا که از این مسیرها

جمهوری است، زیرا ترکیه و  د. ترکیه نیز از این وضعیت راضیکنن

جنوبی  راهروچنانکه ظرفیت  گیرند.می هم حمل و نقلآذربایجان پول 

ود و شمی ارزش راهبردی ترکیه هم برای غرب بیشتر افزایش پیدا کند،

یک مسیر طور شود. همینمی مبنایی برای بهبود روابط ترکیه با غرب

 تواند بخشی از راه ابریشم جدید باشد.می و برای اتصال ترکیه به چین

راهروهایی ، زیرا آسیای مرکزی و قفقاز خرسند هستندهای در کل، کشور

سرمایه کند و کند؛ مناسبت پیدا میمی را به آسیای مرکزی وصل ازکه قفق

به دلیل  کشور ها، طبیعی استآیند. می خارجی به سمت منطقههای گذار

دیگر، باید دید کشورهای  از سوی ؛اما .درآمد ارزی خود نگران باشند

 به نظر دور از ذهنهستند. که هنوز ها گذاریغربی مایل به این سرمایه

)گاز طبیعی  "ال ان جی"اخیر های رسد؛ چرا که اتحادیه اروپا در سالمی

رود. می پاکهای به سمت انرژی کند. اروپا رفته رفتهمی مایع( وارد

مربوط به های گذاری اروپا؛ دیگر از پروژهعالوه بر آن بانک سرمایه

مشکل تامین  "خزرورا"کند و پروژه نمی حمایت "فسیلیهای سوخت"

ریداران در نتیجه آن اشتیاقی که فروشندگان دارند، خ مالی خواهد داشت.

حال، باید در نظر رسندی فروشندگان زود است. با اینندارند و برای خ

ساخته شد که توجیه  یشرایط جیحان در-تفلیس-خط لوله باکو بگیریم

 اقتصادی برای آن وجود نداشت. 

آذربایجان و ترکمنستان امضا جمهوری نامه که بین در کل، این موافقت

شد مسیر ایران برای  کرد و سبب ر غیر ایرانی را تقویتشد، یک مسی

 انتقال انرژی کنار گذاشته شود.

*** 
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ایشان در  خود پرداختند. هایدیدگاهدر ادمه آقای دکتر صیرفی به طرح 

ابتدا گفتند: چند وقت پیش آقای الوروف از جهموری اسالمی ایران 

خواست که زودتر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را تصویب 

 22کنند. دلیل اینکه ایشان این مسئله را مطرح کرد این است که طبق ماده 

ا ر هر پنج کشور آن برای اینکه اجرایی شود، باید "وئآکتا"کنوانسیون 

غیر از ایران؛ چهار کشور دیگر کنوانسیون را امضا کردند.  امضا کنند.

اینجا  ست که ایران چرا کنوانسیون را امضا نکرده است؟ا سوال اینجا

 گفتگوهایخواهد می یابد. به دلیل اینکه ایرانمی اهمیت مسئله خط مبدا

را اجرایی کند. مسئله خط مبدا  "خط مبدا"مربوط به روش ترسیم 

 یست؟ چ

سطح و ستون آب از بستر و زیر بستر  اساس این کنوانسیون؛ جداکردن

 (water  column) آب  است. به سطح آب دریا تا کف دریا ستون آب

ون آب و بستر و زیر بستر سطح و ست "وئآکتا"گویند. در کنوانسیون می

کردند. به این صورت که در مورد سطح و ستون آب قائل به  را جدا

سرزمینی و منطقه های شدند که شامل: آب یسه منطقه دریای جداشدن

 شود.می ماهیگیری و پهنه مشترک آبی

از نظر کنوانسیون، هر یک از پنج کشور از زمانی که کنوانسیون اجرایی  

هر مایل مایل دریایی ) ۱5سرزمینی به عرض های شود؛ یک منطقه آب

. گیردمی قرارها شورحاکمیت ک درکه دارند دریایی دو کیلومتر است( 

شان در دریای خزر ام از این پنج کشور قلمرو حاکمیتاین هر کد بنابر

مایل هر کدام یک منطقه  ۱5این  سرزمینی خواهد بود. بعد ازهای آب

ماهیگیری دارند، که در آن منطقه بهره برداری از مناطق آبزی در انحصار 

رج از این مناطق، خا ست.مایل دریایی ا ۱۰ست که برابر ا کشور ها

ده است که تعریف ش "پهنه مشترک دریا"ه نام کنوانسیون یک منطقه ب

-بهمتعلق به هر پنج کشور است. در واقع امتیاز بزرگی است که روسیه 
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، زیرا این پهنه مشترک با توجه به اینکه روسیه در دریانوردی دست آورده

هنه مشترک بیشتر توان پیشبینی کرد که این پمی و نظامی برتری دارد،

خواهد بود. در مورد بستر و زیر بستر گفته شده، ها عرصه فعالیت روس

)منابع نفت و گاز در زیر شود  بین پنج کشور تقسیم طور کامل بایدبه

 ( .بستر قرار دارد

آذربایجان،  جمهوری ایشان گفتند: قزاقستان و روسیه، قزاقستان و

حدود خود را  "وئکنوانسیون اکتا"قزاقستان و ترکمنستان قبل از امضای

رکمنستان و ه کشور جنوبی دریای خزر ایران و تمشخص کرده بودند. س

خود را مشخص کنند و این رویکرد های بخش جمهوری آذربایجان باید

شود که خط مبدا می این پرسش مطرححال و است. ئکلی کنوانسیون اکتا

سرزمینی، به های ور آبشود؟ ما گفتیم هریک از این پنج کشمی کجا مهم

نام، منطقه ماهیگیری بهای ن منطقهمایل دریایی دارند. بعد از آ ۱5ض عر

مایل  ۱5و  ۱۰ست که این ا مایل دریایی دارند. مسئله اینجا ۱۰با عرض 

می ست که مسئله خط مبدا مهما دریایی را از کجا محاسبه کنیم؟ اینجا

و از همان پیروی ئنسیون اکتاشود. در کنوانسیون حقوق دریاها که کنوا

 کرده است، هر کشور ساحلی باید خط مبدا خود را مشخص کند. 

. در کنوانسیون حقوق دریاها دو نوع حقوق دریاها پیش بینی شده است

خط مبدا عادی؛ خط ساحل در  خط مبدا عادی و خط مبدا مستقیم.

س هنگام جزر است و خط مبدا مستقیم؛ در جاهایی که خط ساحل مضر

ای، در چنین مواردی؛ کشور به جای اینکه خط باشد یا جزایر حاشیه

توان؛ خطوط فرضی مستقیم می ساحل)جزر( را خط مبدا قرار دهد،

این بند بسیار مبهم است و  ترسیم کند و آن را خط مبدا در نظر بگیرد.

از این ابهام، به سود خود استفاده کنند.  ها شده بسیاری از کشور سبب

از خطوط مبدا  ،داشته باشندای بدون اینکه ساحل مضرس یا حاشیه یعنی

مستقیم استفاده کنند. نمونه بارز آن؛ خط مبدا ایران در خلیج فارس است 
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که از این راه دامنه دریایی خود را دو برابر کرده است. نمونه دیگر آن 

مایل مربع  3۱85۰ویتنام است و منطقه انحصاری اقتصادی خود را 

 ی اضافه کرده است.دریای

گوید: خط مبدا از خطوط مبدا عادی و مستقیم می وئکنوانسیون اکتا

تشکیل شده است. خط مبدا عادی، خط سطح میانگین چندین ساله 

از  ۱9۷۷متر از سطح مبنای دریای بالتیک  28دریای خزر در نقطه منهای  

وجود  . چون یک ابهام در کنوانسیون حقوق دریاهااست نقطه کورنشتات

و رفع ئاین ابهام را در کنوانسیون اکتا ،کندمی دارد که خط جزر تغییر

کردند. در ادامه خطوط مبدا، خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط 

کند و مبدا را در مکانهایی می مناسب را بر روی خط ساحلی بهم وصل

از ای باشد یا در مکانی که در آن حاشیهمی که خط ساحلی مضرس

 دهد. می تشکیل ،در امتداد ساحل و در مجاورت آن قرار داردجزایر 

 بایددر ادامه ماده یک، آنچه مهم است روش تعیین مبدا خطوط مستقیم 

تعیین شود. در اصل این بند، ها بین همه طرفای نامه جداگانهدر موافقت

خوانیم؛ می ایران گذاشته شده است. در ادامه بند؛ اینطورموقعیت به دلیل 

داخلی آشکارا در های چه شکل ساحل، یک کشور را؛ در تعیین آبنچنا

این وضعیت هنگام ایجاد روش خود به  قرار دهد، وضعیت نامساعد

 نظر قرار خواهد گرفت. وردمها منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف

این بند به  این تنها جایی است که امتیاز مشخصی به ایران داده شد.

از امضای کنوانسیون ران به ماده یک افزوده شده است. بعد خواست ای

چهار کشور دیگر؛ نامه فرستاد و گفت:  وزرای خارجه آقای ظریف، برای

ایشان سپس کند، ایران است. می منظور از کشوری که این بند اشاره

روش ترسیم  نامهاین پنج کشور در حال مذاکره هستند تا موافقت گفتند:

نامه روشن نشود ایران تا زمانی که تکلیف موافقت ا کنند.مستقیم را امض
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رات مطرح اصلی که در این مذاک کند. مسئلهنمی کنوانسیون را تصویب

است.  (segment) هست مسئله تعیین حداکثر طول مجاز هر پاره خط

باید مشخص شود که طول هر پاره خط چقدر باشد تا آزادی عمل کشور 

 شود.در اصل محدود  مورد نظر

کشوری  کنند.می حداکثر طول مجاز هر  پاره خط را تعیین در این زمینه

تواند حداکثر طول پاره خط  بیشتری را در نظر می دارد ویژهکه وضعیت 

 ن حداکثر طول پاره خطی که در موردبگیرد. مسئله مهم این است که آ

قدر طول پاره خط روشن است هر چقدر باشد؟ ،شودمی ایران مطرح

تری ترسیم کند تواند خطوط مبدا مستقیم طویلمی ایران ،باشدتر النیطو

داخلی برآورد کند. های عنوان آبمناطق بیشتری از دریای خزر را بهو 

تهیه کرده است در  نویس اصلی راالزم به یادآوری است روسیه که پیش

 ،اضافه کرده است: کشوری که وضعیت اضطراری دارد ادامه ماده پنج

ترسیم کند که مساحت ای ید خطوط مبدا مستقیم خود را به گونهنبا

های دیگری شود که طول خط داخلی آن، خیلی بیشتر از کشورهای آب

 آذربایجان است(.جمهوری )منظور  شان مشابه استساحل

گفتند: به نظر من اگر ایران این شرط را بپذیرد، آن امتیازی در پایان ایشان 

شود. خالصه کالم اینکه می دست آورده ضایعو بهئاکه در کنوانسیون آکت

ایران کنوانسیون را تصویب  ،نامه مشخص نشودتا وقتی تکلیف موافقت

ها یا کنندگان دیدگاهدر ادامه شرکت نخواهد کرد و نباید تصویب کند.

 های خود را طرح کردند. پرسش

*** 

ابهام  موردکنندگان در شرکتدر پاسخ به صحبت یکی از دکتر صیرفی 

زر و وضعیت بودن دریای خ، دریا یا دریاچه۱9۴۰و  ۱92۱ پیماندر 

اگر کنوانسیون  ها؛پیمان: از نظر حقوق ، گفتنددریای خزر محیط زیست
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ل حاضر هم متروک که در حا الزم اجرا بشود؛ آن دو توافقنامه 2۰۱8

ه شود کمی حاکم شوند. یک رژیم حقوقی جدیدمی هستند منسوخ براورد

دریا بودن دریای  دریاچه یا در مورددر تضاد است.  با دو توافقنامه پیشین

دریا نیست و مشمول حقوق دریاها هم نیست.  طور قطعبه ،خزر

می در ماده یک، .و تکلیف این را هم روشن کرده استئکنوانسیون اکتا

ر یک گوید دریای خزمی خوانیم که دریای خزر را تعریف کرده است و

و نه دریا و نه دریاچه است. کار مهمی که  فردمنحصر به "آبیپهنه "

به منحصر  "پهنه آبی"این است که برای یک  و انجام داد،ئکنوانسیون اکتا

 ،دنیا یجافرد تبیین کرده که در هیج منحصر به "رژیم حقوقی"فرد یک 

 مشابه آن نیست. 

به  ارد.مالحظات محیط زیستی د ۱۴زیست هم در ماده  در مورد محیط

و به ئاز امضای کنوانسیون اکتا ( پیشEIAهمین دلیل پروتکل )

خط لوله در بستر دریای  تاسیسکنوانسیون تهران اضافه کردند تا مسئله 

 قرار دهند.  زر را تابع سازو کار ارزیابی محیط زیستیخ

 و زادهعلی دکتر سخنرانی در پایان این نشست، دکتر کوالیی از حضور و

 تشکر کردند. صیرفی دکتر

پایان
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