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  ي حقوق ايران در درياي مازندران عنوان كرد:دكتر هوشنگ طالع درباره
  ي ايران استدرصد، در حکم تجزيه ۵٠تر از پذيرش سهم کم

  
شد، مدت زمـاني پـس از رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ايران از اين دريا كه زماني كاسپين خوانده مي

هاي اين كشـورها شدن آن به چند كشور، به محل بحث و جدل دولتفروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تقسيم 
تبديل شده است به نحوي كه در اين مدت آنها با تاكيد بر منافع ملي خود، خواهان سـهم بيشـتر كشورشـان از 

رو موضوع رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ما از اين درياي غني مدتي است كه اند. از ايناين دريا شده
جا كه چندي پيش منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران ارائه رو شده است تا آنهايي روبهاز و نشيببا فر

درصد بوده است» را نادرسـت خوانـد و  ۵٠كه «سهم ايران از درياي خزر زماني ها مبني بر اينبرخي تحليل
نطقي نيست و هيچ قـراردادي هـم درصد نبوده و اين رقم م ۵٠گاه اظهار داشت: «سهم ايران از اين دريا هيچ

  درباره آن وجود ندارد».
  

ي ايراني در نفي قراردادهاي مـتقن گذشـته بـوده اسـت. ترين اظهار نظر يك مقام بلندپايهاين اظهارات، صريح
) ميان ايران و شوروي، به سراغ دكتر ١٩۴٠) و تجارت و بحرپيمايي (١٩٢١براي بررسي قرارداد مودت (

ي ايـران» ي چنـدين كتـاب بـا محوريـت «تجزيـههشگر فرهنگ و تاريخ ايـران و نويسـندههوشنگ طالع، پژو
ي ي تــاريخي دريــاي مازنــدران و ســابقههايمان، نخســت پيشــينهرفتــيم. الزم بــه اشــاره اســت كــه در پرســش

  ها ميان ايران و روسيه را جويا شده، سپس وارد به بحث حقوق ايران در درياي مازندران شديم.اختالف
  
 اي از آن را بازگو نماييد.نخست از نام درياي مازندران آغاز كنيد و تاريخچه ،جناب آقاي دكتر 
 

ها» کـه ترين اقوام ايراني، يعنـي «کاسـپيدانيم که تمام جهانيان درياي شمالي ايران را به نام يکي از کهنمي
دانيم کـه در طـول نامند. اين را نيز مـييهاي اين دريا بودند، «درياي کاسپين» مدر زمان باستان ساکن کرانه

هاي بسيار تا به امروز، نام «مازندران» بر ايـن دريـا، بـيش از هـر نـام ديگـري بـه گـوش فرزنـدان ايـن سده
نگـاران مسـلمان کـه بـه شـرح نويسان و جغرافيپس از ظهور اسالم، تاريخ آهنگ بوده است.سرزمين خوش

ي شمالي ايران پرداختند، در بيان موضع و موقعيت جغرافيايي سـرزمين نشين دريااحوال تاريخي اقوام ساحل
اي دريــا را کــه از نــام محــل و قــوم مــردم هــاي کرانــههــاي بــومي هــر بخــش از آبقلمــرو هــر قــوم، ناچــار نام

هاي نشين همان بخش برگرفته بودند، در آثار خود آوردند. همان گونه که امروزه ما به همان شيوه، نامساحل
کار ي آن بخـش بـههـاي کرانـهنشينان در يک محدوده سـاحلي را بـراي آبلي و بومي مصطلح ميان ساحلمح
رو در عصـر اسـالمي و گويم: درياي انزلي، درياي چمخاله، درياي رامسر و ... از اينبريم. براي مثال ميمي

ن (هيرکانيـاي باسـتان)، گـيالن، هاي چندي مانند: مازندران، تبرسـتان، آبسـکون، گرگـادر ميان مسلمانان نام
هـا در آثـار ايـن ديلم و قـزوين (کاسـپين) و غيـر آن از بـراي ايـن دريـا پيـدا شـد. چنـان کـه گفتـه شـد ايـن نام

اي بود و گاه قلمرو حضور و يـا اقتـدار قـومي را در هاي کرانهي محدودي از آبنويسندگان تنها معرف حوزه
  رسانيد.طول ساحل مورد نظر مي

  
» هم يكي از همان چند نام و عنواني بود كه نويسندگان مسـلمان بـه دليـل سـكونت قـومي بـدين نـام در «خزر
ي آن بخش از دريا داده بودند. هاي كرانههاي شمال غربي درياي شمالي ايران، بر آبهاي مجاور كرانهاستپ

ند زيــرا چيرگــي خــوي هــاي دريــاي شــمالي ايــران نداشــتي آبگــاه حضــوري گســترده بــر گســترهخزرهــا هيچ
شد. از اين رو قلمرو اين نام حتا در اوج اقتدار و قدرتمداري صحراگردي بر آنان، سبب پرهيزشان از دريا مي

ي رود ولگـا (رود اتـل) تـا سـواحل ي ميـان دو سـوي دهانـههاي كرانـهاي فراتر از آبخزرها، هرگز محدوده
گذشته از آن، طول دوران  گرفت.ايران زمين را در برنمي االبواب)، در آن سوي مرزهايشمال «دربند» (باب

ي سـفالي رود حضور خزرها در بستر تاريخ نيز چندان دراز نبود. آنان در سده ي چهـارم مـيالدي در منطقـه
تـر سـواحل و ها نابود شدند. در برابـر، از باسـتان زمـان، بيشتوسط روسي دهم ميالدي ولگا پيدا و در سده
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اي شمالي ايران، در قلمرو تاريخي، قومي، فرهنگي، تمدني و سرزميني ايران قرار داشـته اسـت. هاي دريآب
  ي رود ولگا، اين سرزمين محل زيست «سكاهاي آريايي» بود.پيش از پيدا شدن خزرها در كناره

  
كـه بـراي درپي آنـان هاي همسايه از هجوم پيريز بودند. اقوام سرزمينخزرها قومي وحشي، متجاوز و خون

بردنـد. سـر ميرحمي بسيار همراه بود، پيوسته در وحشـت مـرگ بهشد و با شقاوت و بيغارتگري انجام مي
هاي آبادان و پرنعمت ايران در قفقاز از آفت هجوم آنان بارهـا دسـتخوش نـاامني و ويرانـي گسـترده سرزمين

متحـدان اصـلي روميـان در حملـه بـه هاي ايران و روم در عصر خسرو پرويـز، خزرهـا از شده بود. در جنگ
ها يك بار در دوران خالفت عباسيان به كمك و مساعدت خزرهـا پـاي بـه دريـاي مازنـدران ايران بودند. روس

ــد. ــاد غــارت و كشــتار دادن ــه ب ــدران، گــيالن و اران را ب ــان در عصــر خســرو  گشــودند و ســواحل مازن ايراني
ريز، بـر تنهـا گـذرگاه طبيعـي عبـور ايـن وز اين قـوم خـونسهاي خانمانانوشيروان براي جلوگيري از يورش

گران به سرزمين قفقاز، در حد فاصل كوه و دريا سدي محكم بستند و آن را «دربند» ساختند. برخي بـه هجوم
خوانند. اين سد كه مرز ايـران بـا دهند و سد سكندرش ميغلط ساختن اين سد را به اسكندر گجستك نسبت مي

طقه بود. در عصر اسالمي نيز به دفعات مورد مرمت قرار گرفت و تا چند قـرن، كـار دفـاع از انيران در آن من
  كرد.نشين قفقاز را براي مدافعان در برابر هجوم اقوام صحراگرد شمالي، آسان ميهاي ايرانيسرزمين

  
بار ر در دولت هويدا و يكباهاي دولتي (يكنامهرو ناميدن چنين دريايي به چنان نامي كه دو بار با بخشاز اين

  گذاري تأكيد شده، از نظر تاريخي درست و پسنديده نيست.در دولت خاتمي) بر اين نام
  
  
  
 پــيش از   ها به اين دريــا بــاز شــد واگر بخواهيم از منظري تاريخي به درياي مازندران نگاه كنيم، از چه زماني پاي روس

 وردار بود؟ظهور پتر درياي مازندران از چه موقعيتي برخ
 

ــال  ــيالدي ( ١۵۵١در سـ ــيليويچ ( ٩٣٠مـ ــوان واسـ ــيدي)، ايـ ــيالدي،  ١۵٣٣-١۵٨۴خورشـ  ٩١٣ -٩۶٣مـ
نشـين مزبـور را ران مسـکو، بـا پيـروزي بـر خـان قـازان، خانخورشيدي) معروف به «ايوان مخوف»، حکم

بـراي نخسـتين بـار،  برانداخت و دو سال بعد، بندر آستاراگان (استاراخان، هشـترخان ) را گشـود. در نتيجـه،
 ١۶٨٢-١٧۵٢اما پيش از ظهور «پتر» در صحنه سياسي روسيه ( پاي روسيان به درياي مازندران باز شد.

تـرين بخـش خورشيدي) هميشه درياي مازنـدران، يـک دريـاي ايرانـي بـود. بيش ١٠۴١ -١١٠۴١ميالدي / 
که در اين بخش، ايران با مدعي يا مدعياني تر اين هاي اين دريا، در قلمرو دولت ايران قرار داشت. مهمکناره
رو نبود. ايران تا پيش از تاجگذاري پتر، هرگز از سوي درياي مازندران مورد تهديد جدي قرار نگرفتـه روبه
  بود.

  
-١٧٢٣خورشـيدي /  ١٠٧٣-١١٠١پادشاهي پتـر در روسـيه، بـا دوران حکومـت سـلطان حسـين صـفوي (

. پتـر بـا تنظـيم نـوعي راهبـرد ‹ تجـاوز و توسـعه› در پـي يـورش بـه ميالدي) در ايران، همزمان بود ١۶٩۴
نامه» پتـر مشـهور هاي همسايه و گسترش ارضي برآمد. اسـتراتژي مزبـور بـه منشـور يـا «وصـيتسرزمين

گشت. پتر، پس از چند تاخت و تاز در قلمرو عثماني، متوجه ايـران شـد. امـا، ايـران کـه بارهـا توانسـته بـود 
نمـود. پتـر، بـه دنبـال راتوري جهان يعني عثماني را شکست دهد، براي پتر بسيار مهيـب مينيرومندترين امپ

گسيل دو فرستاده به دربار اصفهان و به دست آوردن اطالعات الزم پيرامون اوضـاع نابسـامان ايـران و يـک 
)، ١١٠٢اه ميالدي (ارديبهشت مـ  ١٧٢٣جانبه که بيش از هشت سال به درازا کشيد، در ماه مه بررسي همه

ها به سرعت دست اندرکار شدند و از راه ولگا هاي ايران را صادر کرد. روسفرمان تهاجم به سوي سرزمين
خود را به درياي مازندران رسانيده و داغستان را متصرف شدند. سپس متوجه گيالن شـده و شـهر رشـت را 

ها که از ايـن پيـروزي کست خوردند. روساشغال کردند. نيروهاي محلي در گيالن به مقابله برخاستند، اما ش
سـان، بـراي اولـين بـار کشـور ايـران از سـوي دريـاي تر شده بودند، بادکوبه را نيز تسخير کردنـد. بدينجري

معـارض ايـران در ايـن دريـا، بـه مخـاطره مازندران مورد تهديد و هجوم قرار گرفت و در نتيجه، حاکميـت بي
  افتاد.

  
ي «نادر» نيروهـاي خـود را از گـيالن و قفقـاز خـارج کردنـد امـا آنـان اخطار ساده گرچه جانشينان پتر با يک

چنان به دنبال فرصت براي اجراي منشور پتر بودند. با قتل آقامحمدخان قاجـار، در قلعـه شيشـه (شوشـي) هم
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ن هـا از ميـا)، آخرين مانع در برابر تجاوز و گسترش ارضي روس١٧٩٧مه  ٣١( ١١٧۶در دهم خرداد ماه 
شاه، به دنبـال سـيزده سـال نبـرد و شكسـت ايـران و تحميـل دو قـرارداد ي فتحعليرفت. پس از آن و در دوره

خ)، حاكميـت ايـران بـر دريـاي مازنـدران دچـار ١٢٠۶م/١٨٢٨چاي (خ) و تركمن١١٩٢م / ١٨١٣گلستان (
  مازندران داشته است؟ فروپاشي امپراتوري تزارها چه تأثيري در تحوالت مربوط به درياي ي كلي شد.خدشه

  
اســفند مــاه  ٢۵مــيالدي ( ١٩١٧پــس از فروپاشــي امپراتــوري جبــار و ســتمگر روســيه در شــانزدهم مــارس 

خورشيدي) ايرانيان غرق در سرور و شادماني شدند. بـا فروپاشـي امپراتـوري تـزاري، قراردادهـاي  ١٢٩۵
حکومـت بلشـويکي کـه جانشـين رژيـم االثـر گرديدنـد. تحميلي از سوي حکومت مزبور، به خودي خـود ملغي

بايسـت مـورد غضـب بـه صـاحب اصـلي آن دانست که به دليل رفـع يـد غاصـب، ميتزاري شده بود، خوب مي
   بازگشت داده شود.

  
ي خـونين تزارهـا را ها در پي آن بودند که با اعمال فشار بر حکومت ناتوان ايران، ارثيـهرو، بلشويکاز اين

ي ملل شکايت برد. ها، دولت ايران به جامعهدنبال اشغال شهر رشت از سوي بلشويکبه خود منتقل کنند. به 
به شکايت ايـران رسـيدگي کـرد. در طـرح ايـن دعـوا، از  ١٢٩٩/خرداد ماه  ١٩٢٠ژوئن  ١۶جامعه ملل در 

  زوري از زورمندي» بود، تصميم روشني اتخاذ نشد.جا که شکايت «بيآن
هـا کـه ، مجلـس شـوراي ملـي، زيـر فشـار شـديد روس١٩٢١دسامبر  ١٣ / ١٣٠٠در بيست و سوم آذر ماه 

ي اسناد عهدنامه مودت ميان ايـران و ي امضا و مبادلههايي از شمال ايران را تصرف کرده بودند اجازهبخش
  جمهوري شوروي روسيه را صادر کرد.

چـاي» و دهاي «گلسـتان و ترکماني تحميل قرارداچه را که حکومت تزاري بر پايهي اين عهدنامه، آنبر پايه
ي شــمال شــرقي ايــران اســت، جــايي كــه بعــدها در آن كشــورهاي تاجيكســتان و «آخــال» [مربــوط بــه تجزيــه

هايي از آن هم امروزه در كشورهاي ازبكستان، قزاقسـتان و قرقيزسـتان قـرار تركمنستان شكل گرفت و بخش
منتقل گرديد. اما حقوق ايران در درياي مازنـدران [كـه دارد] از ايران تجزيه کرده بود، به حکومت بلشويکي 

در پي قراردادهاي پيشين از دست رفته بود] تا حدود زيادي ترميم و ايران از حقوقي برابر با اتحـاد شـوروي 
  در درياي مازندران برخوردار شد.

  
و جمهـوري  ي مـودت ميـان دولتـين ايـراندر اين ميـان، نظـري کوتـاه بـه بخـش نخسـت فصـل اول عهدنامـه

  ي بسياري از حقايق تاريخي است:شوروي روسيه، بازگو کننده
  

ي خود راجع به مباني سياست روسيه نسبت بـه ملـت ايـران منـدرج در «دولت شوروي روسيه مطابق بيانيه
نمايد که ، يک مرتبه ديگر رسما اعالن مي١٩١٩ايوان (ژوئن)  ٢۶و  ١٩١٨يانوار (ژانويه)  ١۴مراسالت 

ي کارگران و دهاقين اين مملکت سرنگون هاي مستعمراتي روسيه که به ارادهاي که دولتت جابرانهاز سياس
نمايـد... دولـت شـوروي روسـيه تمـام معاهـدات و نظر مينمودند قطعـا صـرفشدند نسبت به ايران تعقيب مي

نمـود، ايـران را تضـييع ميو حقوق ملت  مقاوالت و قراردادها را كه دولت تزاري روسيه با ايران منعقد نمود
  نمايد».شده اعالن ميي اعتبار ساقطملغي و از درجه

  
كه مطابق اصول  خوانيم: «نظر به ايندر فصل يازدهم عهدنامه كه اشاره به مسايل درياي مازندران دارد، مي

روسـبه در  مـابين ايـران و ١٨٢٨فوريـه  ١٠ي منعقـده در نامـه، عهدنامـهبيان شـده در فصـل اول ابـن عهد
آن حق داشتن بحريه را در درياي مازندران از ايران سـلب نمـوده بـود، از درجـه  ٨چاي نيز كه فصل تركمان

هـر دو بالسـويه  دهند كه از زمان امضاي اين معاهـده،معهذا طرفين متعاهدين رضايت مياعتبار ساقط است. 
  هاي خود در بحر خزر داشته باشد». راني آزاد را در زير بيرقحق كشتي

  
) ، قـرارداد بازرگـاني و بحرپيمـايي ميـان دولـت ايـران و ١٩۴٠مـارس  ٢۵( ١٣١٩روز پنجم فروردين ماه 
گيري يكسان و انحصاري دو دولت از دريـاي مازنـدران، در اين قرارداد به حق بهره اتحاد شوروي بسته شد.

)، بـه گونـه روشـن و ١٢ماده  ۴) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند ١٣راني (ماده چه از نظر كشتي
 ١٩٢١وريه ف ۶ي مورخ غير قابل تعبير اشاره شده است: «طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهدنامه

بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي، شوروي روسـيه اعـالم گرديـده اسـت. موافقـت دارنـد كـه در تمـام 
هاي متعلق به ايران يا اتحاد شوروي سوسياليستي و يـا متعلـق بـه اتبـاع و هايي جز كشتيدرياي خزر كشتي
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در زير پرچم ايران يا زيـر پـرچم اتحـاد  هاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدين كهبنگاه
  تواند وجود داشته باشد».نمايند، نميجماهير شوروي سوسياليستي سير مي

  
ميـل  ١٠گيري را در سـواحل خـود در حـدمقرر مي دارد: «هر يك از طـرفين متعاهـدين مـاهي ١٢ماده  ۴بند 

  دارند...».ظ ميهاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفودريايي به كشتي
  
 شود قراردادهاي متقني وجود دارد كه بــر ســهم برابــر مــا و شــوروي در دريــاي مازنــدران تإكيــد پس برخالف آنچه گفته مي

جاست كه فروپاشي اتحاد شوروي و تقسيم آن به چندين كشور، چــه تــأثيري بــر موقعيــت رژيــم حقــوقي دارند. اما سوال اين
 درياي مازندران گذارده است؟

 

  
)، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي فـرو پاشـيد و در ايـن ١٩٩١دسامبر  ٢١( ١٣٧٠ام آذر ماه روز سي

با فروپاشي نظام اتحاد شوروي، دگرگـوني ژرفـي  فرآيند پرچم داس و چکش از فراز کرملين فرود آورده شد.
ي قفقاز و پـنج ري در منطقهدر مناطق قفقاز و آسياي ميانه پديدار گرديد. در اثر فروپاشي مزبور، سه جمهو

هايي شـکل گرفتنـد کـه موضـوع هـا بـر سـرزميني آسياي ميانه ايجاد شـدند. ايـن جمهوريجمهوري بر پهنه
هـاي يادشـده، يعنـي چاي و آخال بودند. در اين ميان، سـه جمهـوري از جمهوريقراردادهاي گلستان، ترکمان

انـد. برابـر ايـن تان، داراي مرز آبـي در دريـاي مازندرانهاي آذربايجان (اران)، قزاقستان و ترکمنسجمهوري
ــه بي ــاريخي ک ــيم ت ــداد عظ ــدادهاي ســدهشــک از مهمرخ ــرين روي ــيت ــه شــمار م ي رود و رابطــهي بيســتم ب

آمـدهاي بايسـت پيناپذير بـا تـاريخ و منـافع حيـاتي ملـت ايـران دارد، حکومـت جمهـوري اسـالمي ميگسست
داد و موضع دقيـق خـود و قراردادهاي يادشده مورد تجزيه و تحليل قرار ميفروپاشي نظام شوروي را در پرت

  کرد.را در راستاي حفظ منافع ملت ايران، اعالم مي
  

ي جمهـوري اسـالمي، برابـر فرآينـد اما برخالف اصـول برخاسـته از حفـظ منـافع ملـي، وزارت امـور خارجـه
سـت جغرافيـايي (ژئوپلتيـک) منطقـه، نـه تنهـا ي جغرافيـايي و سيافروپاشي نظام شـوروي و تغييـرات عمـده

هاي مختلـف، بـر سـردرگمي واکنش دقيق و صريحي نشان نداد بلکه با اعالم نظرهاي گوناگون از سوي مقام
  سياست خارجي کشور در اين زمينه افزوده شد.

  
ي اتحاد شوروي، نهي واحدهاي ايجاد شده برپهالملل، همهي حقوق بينشدهبا اين حال و پيرو قوانين پذيرفته

هاي به عمل آمده در آلماآتي (پايتخت وقت قزاقستان) و مينسك ي توافقهاي يادشده، برپايهاز جمله جمهوري
ي معاهـدات و تعهـدات اتحـاد خواران اتحاد شوروي، همه(پايتخت بالروس)، اعالم كردند كه به عنوان ميراث

  دارند.مزبور را به رسميت شناخته و محترم مي
  

خواران اتحاد شـوروي (فدراسـيون روسـيه، قزاقسـتان، تركمنسـتان و آذربايجـان «اران»)، بدين سان ميراث
درصد از درياي مازندران را بـه گونـه مشـاع در اختيـار دارنـد. از ايـن رو، چهـار  ۵٠تنها مالكيت و حاكميت 

مازندران كـه عبـارت اسـت  ريگ اتحاد شوروي در دريايبايست نخست بر سر مردهواحد سياسي مزبور، مي
درصد درياي مزبور، به توافق برسند و سپس با ايران بر سر رژيم حقوقي نوين درياي مازندران، بـه  ۵٠از 

  وگو بنشينند.  گفت
  

حقوق تاريخي و قانوني ملت ايران بر پايه قراردادهاي موجود ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي، روشن و 
  مسجل است.

  
  
 درياي مازندران بر چه اصولي بنــا شــده اســت و قــرارداد مــودت ميــان ايــران و شــوروي حــاوي چــه اصــول و  رژيم حقوقي

درصــدي ايــران از دريــاي  ۵٠توانــد نــافي ادعاهــايي باشــد كــه ايــن روزهــا در نفــي ســهم بندهايي است؟ آيا اين قرارداد نمي
 شود؟مازندران مطرح مي

  

) و بازرگـاني و بحرپيمـايي ١٩٢١ي قـرارداد مـودت (بـر پايـه در حال حاضر، رژيم حقويق درياي مازنـدران
  )، ميان دولت ايران و اتحاد شوروي استوار است.١٩۴٠(
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قــرارداد بازرگــاني و  ١٢مــاده  ۴و نيــز بنــد  ١٩٢١ي فصــل يــازدهم قــرارداد کــه اشــاره شــد، بــر پايــهچنان
برداري از منـابع آبزيـان دريـاي و بهرهراني ، ايران و اتحاد جماهير شوروي از نظر کشتي١٩۴٠بحرپيمايي 

کـه سـفير کبيـر دولـت اتحـاد شـوروي در تهـران کـه قـرارداد اند. مهم آنمازندران داراي حق برابر و مساوي
مـارس  ٢۵ - ١٣١٩فـروردين  ۵را از سوي دولت خود امضا کرده است، در روز امضـاي قـرارداد ( ١٩۴٠

ان، با روشني کامل از درياي مازندران به عنوان درياي ايران و ي ايراي به وزير امور خارجه) در نامه١٩۴
  برد.شوروي نام مي

  
نويســد: «... بــا نهايــت تــوقير مراتــب زيــر را بــه استحضــار آن جنــاب وي بــه وزيــر امــور خارجــه ايــران مي

  د...»داننکه درياي خزر که طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي ميرساند:... نظر به اينمي
نويسـد: «... بـا کمـال ي ايران به ماتوي فيليموتو، سفيرکبير دولت اتحـاد شـوروي ميدر پاسخ، وزير خارجه

نمـايم ... دريـاي آن جناب را که به مضـمون ذيـل اسـت تاييـد مي ١٩۴٠مارس  ٢۵توقير وصول نامه مورخ 
  دانند...»خزر که طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي مي

  
کند: «...طرفين متعاهدين بر طبق قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و شوروي، تصريح مي ١٣ده ما

بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسـيه  ١٩٢١فوريه  ۶ي مورخ اصولي که در عهدنامه
متعلق بـه ايـران يـا اتحـاد  هايهايي جز کشتياعالم گرديده است، موافقت دارند که در تمام درياي خزر کشتي

هـاي بازرگـاني و حمـل و نقـل کشـوري يکـي از جماهير شوروي سوسياليستي و يـا متعلـق بـه اتبـاع و بنگاه
توانـد نماينـد، نميطرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليسـتي سـير مي

  وجود داشته باشد...»
  

  سازند که:، روشن مي١٩۴٠هاي پيوست قرارداد و نيز نامه ١٩۴٠و  ١٩٢١ي سان، مفاد قراردادهابدين
  . درياي مازندران يک درياي بسته است.١
  . اين دريا در يد مالکيت و حاکميت متساوي دو دولت ايران و شوروي قرار دارد.٢
و حاکميت ، مالکيت جا که تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامده است. از آن٣

  گونه مشاع است.دو دولت بر اين دريا به
  

به اکتشـافات و براي تاکيد بر اين امر که درياي مازندران يک درياي بسته است، تبصره ماده دوم قانون راجع
، تصريح شـده اسـت: ١٣٣۴ي ايران مصوب بيست و هشتم خرداد ماه قارهبرداري از منابع طبيعي فالتبهره

  باشد ...» المللي مربوط به درياي بسته بوده و ميمورد بحر خزر مبناي عمل طبق اصول حقوق بين «... در
  

درصـد حقـوق  ۵٠ي درياي مازندران بيندازيم و بخواهيم آن را بخـش كنـيم بخشـي از اما اگر نگاهي به نقشه
  افتد و به ظاهر منطقي نيست!هاي آبي ديگران ميايران در پهنه

  
دي ايران مشاع است، درست مانند يك شركت سهامي كه سهامش از آن دو شـريك بـا حقـوق درص ۵٠حقوق 

برابر است. اگر شريكي ُمرد و سهامش از آن بازماندگانش شد و آنها به هر صورتي كه خواستند آن را ميـان 
شـود و ها و درآمدها به همـان نسـبت تقسـيم ميگاه سهام هر فرد مشخص است و هزينهخود قسمت كردند آن

توانيم بـر همـين پايـه اين به معناي تكه تكه كردن شركت نيست. ما همسايگان آبي در درياي مازندران هم مي
ي هر كشور است بـاقي دريـا را تحـت ي ده مايل ساحلي كه ويژهمليتي داير كنيم كه به جز محدودهشركتي پنج

ايم ش از ايـن مشـابه چنـين اقـدامي را كـردهمالكيت خود بگيرد. چنين كاري در جهان عرف است و ما نيـز پـي
و اكنـون ميـان مـا و جمهـوري  –مانند سدي كه بر روي ارس زده شده، و مشترك بـود ميـان مـا و شـوروي 

هاي از جملــه اليروبـي و يــدك كـردن كشــتي –چنــين حقـوق مــا در د ارونـد كــه كارهـاي آن و هم –آذربايجـان 
  رود.از نمايندگان ما و جمهوري عراق پيش مي توسط گروهي مشترك -ورودي و خروجي و... 

  
  
  ۵٠به نظر مي رسد عدم نياز فوري ايران به منابع نفتي درياي مازندران علتي بر عدم پيگيري حقوق مطلق ايران از ســهم 

اثيري بــر هاي آينده كه به احتمال زياد بر سر انرژي خواهد بود، تــ درصدي خود در درياي مازندران باشد. به نظر شما تقابل
 معادالت رژيم حقوقي درياي مازندران خواهد داشت؟
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ي بيسـت و بيني (ايدئولوژي) قرار داشت، در سدهي جهاني بيستم که جغرافياي برخورد بر پايهبرخالف سده
کنـد. در ايـن ي برخـورد را تعيـين ميي منابع قرار دارد. اهميت منـابع، گسـترهيکم جغرافياي برخورد بر پايه

کند، نفت و گاز است. قطـع ترين عاملي که مرزهاي جغرافيايي نوين برخورد را در جهان تعيين مي، مهمميان
رو، تضمين بار براي کاربران آن و به ويژه جهان صنعتي غرب است. از اينآمدهاي مرگاين مواد، داراي پي

تـه کـه مصـرف جهـاني انـرژي، بـا در نظـر گـرفتن ايـن نک ي مهم و امري حياتي اسـت.جريان آزاد آن مساله
هاي آينده هاي عظيم انرژي در ساليابي به ذخيرهيابد، رقابت براي دستدر صد افزايش مي ٣ساالنه كمابيش 

ي خـود پيرامـون سياسـت امنيتـي در سـال شديدتر خواهد شد. شوراي امنيت ملي آمريکـا در گـزارش سـاالنه
چنـان يابي بـه نفـت وارداتـي همکا اطمينـان از دسـتخورشيدي) نوشت: «براي آمري ١٣٧٨ميالدي ( ١٩٩٩

  حياتي خواهد بود».
  

بنابراين ما بايد توجه خود را به ثبات در مناطق توليـدي کليـدي ادامـه داده تـا اطمينـان يـابيم کـه دسترسـي و 
  جريان آزاد اين منابع تضمين گرديده است.

  
فارس، گيرد: خليجمل دارد، مناطق زير را در بر ميخواني کاجغرافياي نوين برخورد كه با جغرافياي نفت، هم

يابيم که ايران در دل جغرافيـاي نفـت درياي مازندران، آسياي ميانه، درياي چين. با هر اندازه دانش کم، درمي
هاست و از سوي ديگـر قـرار گـرفتن در گر اهميت کشورها و سرزمينقرار دارد. حضور در اين پهنه، نمايان

سان، ايران بار ديگر در موقعيـت «دل جهـان» قـرار گرفتـه اسـت. زيـرا هاست. بدينکشمکش ها ومرکز تنش
فـارس، جنـوب ي ثقل جغرافياي نفت، از نظـر اسـتقرار، سـرزميني، ايـران اسـت. ايـران، در شـمال خليجنقطه

و شـايد درياي مازندران و غرب آسـياي ميانـه قـرار دارد. منـاطق يـاد شـده و دريـاي چـين (بـا اهميـت کمتـر 
  دهد.ي اصلي جغرافياي نفت را تشکيل ميتر)، پهنهمدعيان بيش

  
کنيم و تـوان آن را داريـم کـه بـه درسـتي ايـران را در جايگـاه «دل آيا عظمت زمان و موقع ايران را درک مي

  دهند.ها، خالف اين امر را نشان ميجهان» قرار دهيم؟ با هزار افسوس بايد گفت که قراين و نشانه
ي قراردادهاي موجود ميان ايـران و اتحـاد شـوروي، اه سخن، حقوق تاريخي و قانوني ملت ايران بر پايهكوت

تواند و اجازه ندارد که از سوي ملت ايران قـراردادي کس و هيچ مقام نميروشن و مسجل و مسلم است. هيچ
جـا کـه نـدران وارد کنـد. از آنترين خدشه بر منافع و مصالح ملت ايران در دريـاي مازرا امضا کند که کوچک

 ۵٠تـر از تحديد حدود ميان ايران و اتحاد شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، پـذيرش سـهم کم
  ي ايران است.در صد، در حکم تجزيه

  

   rayanameh@yahoo.com :رايانامه

  
  
  
  
  
  

 
  ـــانیش کــاويــــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 

  


