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گاردین :کنوانسیون خزر مانعی
دربرابر آمریکا و ناتو است

ایرنا -رسانه های خارجی با اشاره به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط پنج کشور ساحلی این دریا ،آن را توافقی تاریخی خواندند .روزنامه دیلی
استار ،راشاتودی ،آیریش تایمز ،خبرگزاری شینهوای چین و روزنامه گاردین از جمله این رسانه ها بودند .گاردین دراین باره گزارش داد که این کنوانسیون،
کشورها را متعهد می کند که «مانع باز کردن مرزهای خود به روی یک کشور متجاوز طرف سوم همچون آمریکا و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) شوند».

بررسی کنوانسیون حقوقی خزر و ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی

رژیم حقوقیخزردرچنبره پوپولیسم
ادعای صفراف درباره  50درصد ،پاسخ نصری و تحلیل فریدون مجلسی

ادیب -از زمانی که اعالم شــد رئیس جمهور قرار اســت به
قزاقســتان برود تــا رژیم حقوقی دریــای خــزر را امضا کند،
واکنش ها و ادعاها درباره این کنوانســیون نوپا شروع شد؛
عده ای آن را بدتر از ترکمانچای دانســتند و عده ای مدعی
شدند ایران دریای خود را فروخته است .با اعالم خبر امضای
توافــق و توئیت یک نماینــده مجلس و ســپس مصاحبه یک
کارشــناس روس که در مذاکرات نقشی هم نداشته ،بحث
ســهم  50درصدی ایران از خــزر به عنوان یــک پیش فرض
مطرح و ادعا شــد که ایران از حق خود گذشته است .در این
گزارش اجما ًال صحت و ســقم این ادعا را بررسی کرده ایم و
در آخر با استناد به نظر کارشناســان اقدام ایران در امضای
این کنوانسیون را که رســانه های بین المللی آن را تاریخی
توصیف کرده اند ،تحلیل کرده ایم.
▪چرا ادعای سهم  50درصدی برای ایران عامیانه است؟

بر اساس یک اعتقاد عامیانه فعاالن فضای مجازی معتقدند
چون دریای خزر چند دهه پیش بین ایران و شوروی تقسیم
شده و اکنون شوروی به چهار کشور تقسیم شده ،پس ایران
هــم باید ســهم  50درصــدی خــود را مطالبه کنــد! عامیانه
بودن این ادعــا و باطل بودن آن از نظــر حقوقی همان مقدار
بدیهی اســت که بگوییم ایــران می تواند بر اســاس مرزهای
قدیم خود ،امروز مدعی منابع هند و افغانستان شود! یا مثال
میتوانستیم به اسناد پادشاهیهای قدیم همچون افشاریان
استناد کنیم و نیمی از غرب آسیا را از آن خودمان بدانیم!
▪آیا در قــرارداد  ۱۹۲۱سهم ایران و شوروی مشخص
شده است؟

حقیقت ایــن اســت که ســه معاهــده قبلــی دربــاره دریای
خزر یعنی ترکمنچای ،عهدنامه منعقد شــده دوســتی بین
دولتین ایران و شوروی در سال  ۱۹۲۱و قرارداد بازرگانی
و بحرپیمایی بین ایران و شوروی در سال  ۱۹۴۰هیچ اشاره
ای به سهم ایران یا دیگر کشورها از دریا نکرده و تمام ًا مفادی
علیه منافع ملی ما دارند .تنها نکته ای که در معاهدات اشاره
شده سهم مشترک (و نه لزوم ًا مساوی) کشورها از دریاست
که امری بدیهی به نظر می رسد.
▪یک محاسبه ساده ریاضی

خبرگزاری فارس با انتشــار تصویر نقشــه دریــای خزر ،یک
فرمول ســاده را جلوی پای ما می گذارد و می نویسد :خزر،
 6500کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان 5843 ،کیلومتر
متعلق به شــوروی بود و تنهــا  657کیلومتر آن بــرای ایران

اســت .حال چگونه و بر اســاس کدام منطق عقلــی و قاعده
بینالمللی مــی توان پذیرفت کشــوری کــه  9برابر دیگری
ساحل دارد ،سهمی مساوی از دریا داشته باشد!
▪ادعای حاشیه ساز نماینده مجلس

ادعای عامیانه ســهم  50درصــدی ایــران در روزهای اخیر
توســط محمود صادقــی نماینده تهــران هم مطرح شــد .به
گزارش تابناک اســتناد او به فصل یازدهم قــرار داد 1921
بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بوده است .محمود ملکی
کارشناس ارشد روابط بین الملل ،در مطلبی که برای تابناک
ارسال کرده ،اشتباه بودن این ادعا را اثبات و تصریح کرده که
این نماینده مجلس که از قضا حقوقدان هم هست ،هیچ گاه
به مردم نگفت که در قرار داد  ،1921هیچ بحثی از تســهیم
خزر بین ایران و شوروی نشده است و صرف ًا حق «کشتیرانی
آزاد» را بالسویه برای طرفین به رسمیت شناخته است.
▪ادعای صفراف و پاسخ رضا نصری

البته این ادعا توســط یکی از کارشناســان روس هم مطرح
شــد؛ جایی که رجب صفراف در مصاحبه ای که از تلویزیون
بی بی ســی فارســی پخش شــد ،ادعا کرد ایران  22ســال
پیش در مذاکرات سال  1996خودش از موضع سهم 50
درصدی در دریای خزر گذشــت و خواستار تقسیم مساوی
دریای خزر به ســهمهای  20درصدی شــده است .این در
حالی اســت که رضا نصری حقوقدان موسســه بین المللی
ژنو ،در پاسخ به این ادعا ،تاکید کرده که «او ًال  ۱۹۹۶اولین
جلسهمذاکراتنبود،بلکه ۱۹۹۵نخستینجلسهمذاکرات
بوده که ایران و روسیه در یک بیانیه مشــترک اعالم کردند
فقط معاهدات ۱۹۲۱و ۱۹۴۰معتبر هستند و ثانی ًا در سال
 ۱۹۹۷ایران مجــدد طی نامهای به ســازمان ملل برهمین
موضع مشترک تاکید کرد!» همچنین طباطبایی کارشناس
مســائل بین الملل در توئیتی ،ادعای این مقــام روس را زیر
ســوال برده و نوشته اســت به رزومه رسمی ایشــان مراجعه
کردم ،وی در سال  1996صرفا عضو یک شورای سیاسی
وابسته به رئیس جمهور بی ارتباط با مسئله دریای خزر بوده
که ادعای ایشان مبنی بر حضور در جلسات کارشناسی که
در آن انتظارها بــر تاکید ایران بر ســهم 50درصدی مطرح
شده را هم مخدوش می کند!
فریدون مجلسی دیپلمات سابق کشورمان از زاویه دیگری
بــه این موضــوع نگریســته و عمال تاکیــد می کنــد که روس
ها با هدفی خاص موضــوع  50درصد را دامــن زدند وی به
جماران گفت:خطوط مرزی بین دولت روسیه ،قزاقستان،

آذربایجان و ترکمنســتان  30ســال اســت که ترسیم شده
و هیچ مســئله ای بین خودشــان ندارند؛ فقط بیــن ایران و
ترکمنســتان و آذربایجان مســائلی وجود دارد کــه من فکر
می کنم به این سادگی قابل حل نباشد .دلیل اش این است
کــه روس ها ،چون خودشــان نفت نداشــتند و قزاقســتان،
ترکمنســتان و آذربایجان نفت فراوان داشتند ،دنبال بهانه
می گشتند که شــریک شــوند و آن موقع از ایران استفاده و
شــایعه تعلق  50درصدی و استفاده مشــاع از دریا را مطرح
کردند که امتیاز بگیرند.
▪آیا در کنوانسیون اخیر ،سهم  5کشور از دریای خزر
تعیین شده است؟

در کنوانسیونی که دو روز پیش بین سران پنج کشور ساحلی
امضا شد ،اشــاره ای به سهم کشورها نشــده و بیان شده که
این ســهم از طریق مذاکرات بعدی مشخص خواهد شد .به
بیان دیگر بحث های عامیانه که متاســفانه از ســوی برخی
نماینــدگان حقوقدان مجلــس و حتی برخی کارشناســان
حقوقی مطرح می شــود ،دربــاره موضوعی اســت که اصال
در کنوانسیون اخیر مطرح نشده است! و معلوم نیست چرا
این موضوع به این ســادگی از ســوی یک نماینده مجلس یا
کارشناس حقوقی به این راحتی درنظر گرفته نمی شود.
▪ 3فرمول تقسیم دریا در مذاکرات آینده ،سهم ایران،
 18 /8یا  20درصد؟!

خبرگزاری مهــر دراین باره گزارشــی به قلم ســید ســجاد
طباطبایی منتشــر و تحلیل کرده که برای محاســبه ســهم
هر کشور از یک دریاچه مانند دریای خزر سه فرمول وجود
دارد؛ فرمول اول تقســیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی،
به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین
طول ساحل اســت .فرمول دوم تقســیم بر اساس مساحت
کف دریاست که به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور
است .فرمول ســوم تقســیم به مســاوات که بهترین حالت
برای ایران با سهم ۲۰درصدی خواهد بود اما بعید است به
علت آن که خطر ســاحلی ایران در بین پنج کشور کمترین
اســت ،محقق شــود .بنا بر این گزارش تمام بحثها بر سر
رژیم حقوقی دریای خزر بر ســر پذیرش یکی از ســه فرمول
باال در جریان اســت کــه البته ایران بــا وجود ایــن که طبق
دو فرمول اول حدود  ۸تا  ۱۳درصد ســهم خواهد داشت و
بهرغم مقاومت شدید کشورهای همسایه بهویژه آذربایجان،
تاکنون موفق شــده تا در محدودهای حوالــی ۱۸درصد با
استقرار دکلهای حفاری و اکتشاف نفت اعمال حاکمیت

کند .نکته دیگــر این که سرنوشــت منابع موجود در بســتر
بخش شــمالی خــزر در موافقت نامه هــای دو و ســه جانبه
روســیه ،قزاقســتان و جمهوری آذربایجان مشــخص شده
و اختالفات موجود تنها میان ســه کشــور ایران ،جمهوری
آذربایجان و ترکمنستان است که البته کنوانسیونی که دو
روز پیش امضا شد ،هیچ اشاره ای به این بخش از اختالفات
نکرده است .به گزارش تابناک یکی دیگر از دستاوردهای
ایران در این کنوانسیون این است که توانسته با دست یابی
به یک رژیــم امنیتی جدیــد در منطقه خزر ،توانســته رفتار
کشــورهایی همچون ترکمنســتان در برخورد با کشتی ها
و صیادان ایرانــی را قانونمند کند .به نظر می رســد همان
طور کــه در گــزارش تابنــاک آمده اســت ایران در شــرایط
کنونی و در وضعیت بین المللی و منطقه ای که اکنون با آن
مواجه اســت ،بهترین تاکتیک را اتخاذ کرده و آن هم معلق
گذاشتن موارد چالشی و اجازه ندادن به همسایگان برای
بهره برداری از منابع مورد اختالف است؛ این معلق ماندن
شاید سالها طول بکشد تا ایران وضعیت بهتری در محیط
بین الملل پیدا کنــد و بتواند با قدرت بیشــتری در این باره
تصمیم بگیرد .ایسنا هم در گزارشی همین موضوع را تأکید
کرده و نوشته است :در طی  21سال مذاکره انجام شده سه
کشور آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان بر تقسیم دریای
خزر بر اساس اصول و قواعد کنوانسیون حقوق دریاها تاکید
داشتند که در صورت اجرایی شدن آن ایران بازنده اصلی
می شــد .با توجه به محدودیت و جبر جغرافیا شمالی ترین
نقاط ایران در دریای خزر تقریبــا در پایین ترین بخش دریا
قرار دارد و در صورت اتصال این دو نقطه یعنی بندر حسین
قلی خان در شرق و بندر آستارا در غرب عم ً
ال کمترین سهم
به کشورمان می رسید .ولی با پافشاری  21ساله جمهوری
اســامی ایران رژیم حقوقی ویژه ای بر خالف کنوانسیون
حقوق دریاها برای این پهنــه آبی در نظر گرفته شــد که در
وهله نخست منافع جمهوری اسالمی ایران و در مرحله بعد
منافع روسیه را تامین می کند.

▪افشار سلیمانی :اگر ایــران نمی رفت  4کشور دیگر
کنوانسیون را امضا می کردند

در عین حال برخی کارشناسان معتقدند بهتر بود ایران این
سند را در شرایط فعلی امضا نمی کرد و آن را به آینده موکول
می کرد؛ سلیمانی سفیر اسبق ایران در آذربایجان در دولت
اصالحات با بیــان این که مدلــی که روسهــا در مذاکرات
دریــای خرز دنبــال کردند ،چهار بــه یک بود که متاســفانه
ایــران در این ماجــرا تنها ماند ،گفت :شــاید این احســاس
وجود داشــت که اگر ایران در نشست ســران در قزاقستان
حضور نمییافت ،چهار کشور دیگر آن را امضا میکردند و
از سهم ایران بیش از این کاسته میشد اما ایکاش با توجه
به مشــکالتی که عرصه بینالمللی ،مناســبات میان ایران
و آمریکا و خروج ایاالت متحده از برجــام و اعمال تحریمها
وجــود دارد ،رایزنیها و امضای کنوانســیون رژیم حقوقی
دریای خرز به چند ماه بعد موکول میشد .درهمین زمینه
الهه کوالیی استاد دانشگاه تهران در خصوص تاثیر خروج
آمریــکا از برجام و شــروع تحریمهــای جدید علیــه ایران بر
توافق صــورت گرفتــه در آکتائــو گفــت :نکته مهــم در این
خصوص این است که ایران تحت فشار آمریکا و کشورهای
حامــی آن در منطقه قــرار گرفتــه و چنین وضعیتی نشــان
میدهد زمان مناسبی برای نشستن پشت میز مذاکره رژیم
حقوقی دریای خزر انتخاب نشده است.
▪رئیس دبیر خانه دریای خزر :ایران از  20درصد کوتاه
نمی آید

در نهایت بد نیست توضیحات صابر رئیس دبیرخانه دریای
خــزر در وزارت امور خارجــه را هم بشــنویم کــه در گفت و
گوی ویژه خبری یک شــنبه شــب تاکیــد کرد :مــا به مردم
ایران تضمین میدهیم کوچک ترین عقبنشــینی درباره
ســهم ایران و تحدید حدود انجــام ندادهایم .تنهــا اتفاقی
که افتاده این اســت کــه مــا دو کنوانســیون را از مجموعه
کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریــای خــزر خــارج کردیم و

بقیه مســائل را که مثبت و قابــل اجرا بود بعد از  21ســال
نهایی و به امضای روســای جمهور پنج کشور ساحلی خزر
رســاندیم .به گزارش ایســنا وی بــا بیان این کــه در دریای
خزر برای دریای ســرزمینی  15مایل در نظر گرفته شــده
اما این که این  15مایل از کجا تعیین شــود و به چه شــکل،
به موافقــت نامه پنــج جانبهای بســتگی دارد کــه در آینده
تعیین میشــود ،خاطرنشــان کرد :البته برای تعیین خط
مبدأ ایران تاکید شده است که شکل جغرافیایی نامناسب
ساحل ایران باید در تحدید حدود رعایت شود .وی درباره
وضعیت دریا تا زمــان توافق بعدی تصریح کرد :براســاس
مصوباتی که اکنون وجود دارد تا زمانــی که تحدید حدود
مشخص نشود ایران از درصد اعالمیاش صیانت میکند
که این منطقه حدود  20درصد و در این مدت ایران اجازه
نمیدهد کشوری به اکتشاف و بهرهبرداری از منابع انرژی
مبادرت کند .صابر بــا بیان این که مذاکرات کنوانســیون
خزر براساس مصوبات شــورای عالی امنیت ملی پیگیری
شــده ادامه داد :تیمهــای مذاکرهکننده بر همین اســاس
گام برداشــتند و مجــوز الزم را اخــذ کردند و عــاوه بر این
مثل همه موافقت نامههــا حتما باید بــه تصویب مجالس و
پارلمانها برســد و مراحل قانونی را طی کنــد .همچنین
در این برنامه جمشــید ممتاز اســتاد حقــوق تصریح کرد:
ممکن است کشوری  12تا  18یا بیشتر سهم داشته باشد
اما فاقــد منابع در آن محدوده باشــد .مســئله اصلی که در
تمام مذاکرات بحث شده نحوه دسترســی به منابع در زیر
بستر است.در همین حال علیرضا رحیمی عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دعوت وزیر خارجه
به این کمیسیون برای استماع توضیحات ظریف خبر داد و
با تاکید مجدد بر اینکه «مبنای مذاکرات درباره ســهم هر
یک از طرفین در دریای خزر بر مبنای قدرالسهم  ۲۰تا ۲۲
درصد بوده اســت» اظهار کرد :قدرالسهم کشورها نسبت
به منابع دریای خزر در اجالس اخیر مشخصا تعیین نشده
است ،چون توافق نهایی به دست نیامده است.

جدول سخت [شماره ]398
طراح جدول :بیژن گورانی

افقــی  - 1 :پیشــوندی منفــی -اداره آتش نشــانی قدیم-
خودشیفتگیدرروانشناسی- 2ازآثارزندهیادامیرحسین
فردی  ،داستان نویس ادبیات انقالب اسالمی  -از پهلویی
به پهلوی دیگر چرخیدن  -میزان قابلیت زمین كشــاورزی
برایجذبآب- 3پیشامد-ازجزایرجنوبیایران-میوهای
آبــدار  -صدای پنچــری  - 4ریســیدن  -شــورهزار  -تکدی
گری -كوچكترین واحد ســاختمانی موجود زنده  - 5گاز
جوشــکاری -مبتال  -فهم و شــعور  - 6طرز و شیوه  -نشانه
مفعولی -دایمی  -نوعی حلوا  -قورت دادن غذا  - 7الشــه
جانور مرده -از اقوام قدیمی ساکن شمال ایران  -زیرین- 8
پیرا بند  -نویسنده تازه كار  -محل استراحت کوهنوردان در
دامنه کوه  -ملخ  - 9حرف پیروزی  -پارازیت  -میل به غذا -
از الفبای زبان یونانی - 10شفاف -درخشنده  -مكان دفن
مردگان  - 11در دوره قاجار به اداره تشــریفات ســلطنتی
گفته می شد  -شیوه ای برای رنگ مو  -انتها.
عمودی- 1:آرایششده-كشورنیشكر- 2قواینظامییک
کشور-قطعیبرایکتاب-3نقلقول-مجموعدانههایپنبه
وتارهایآن- 4عطرمایه-ســتارگاندرخشــان- 5سازهای
منحنی-دیواربلندومحکم-پسندیده- 6تكرارشدانهتند
خوراكیاســت-پاكیزه- 7نهمینماهسریانی-مخترعپیل
الكتریكی- 8کنایهازشــخصاخمووبدخلقاست-زیبایی

قابلدرکاماتوصیفناپذیر- 9درشتوبدقواره-رغبت-بهتر
- 10بههوشبــاش-گوشــهایدرآوازدشــتی- 11بخیلو
خسیس-مهرهایدرشطرنج- 12سازاستادحسنناهید-
سگانگلیســی-تكیهكردن- 13نامآذری-كشوریدرقاره
سیاهدرهمسایگیدریایسرخ- 14آغشتهبهرنگ-كمترین
مقدار- 15پلدیدنیونیز-حرفهمراهی- 16اسبچاپار-
دارو-گویشیدرغربایران- 17سهلانگاروسربههوا-ناپاك
شرعی- 18آبمنجمد–هزارتو- 19نویسندهیونانیتراژدی
آنتیگون-دستافزار-20فرستادهخدا–عیدی.
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جدول متوسط [شماره]718۸
طراح جدول:مریم احمدی

افقی-1:تونلی که فرانســه را به انگلیس وصل می کند –
کاخ تابستانی – جامه  -خشکی  -2لغزش  -خودكار -مزد
 -3وی  -بام دنيا -جــو -قوت ال یموت  -عمــر  -4برخورد
 اندام  -كمد  -5رشــک برنــده – كافی – لبــاس و هیئت– دوایــر فرضی موازی با اســتوا  -تپانچــه  -6آب فرنگی –
تنبل – بــی حرکت  -ارابــه  -7عدد ورزشــی  -آگاه – رنگ
موی فوری  -برج داستانی – از سبزی های معطر -8سكه
طالی ايرانی درقدیم – اساس  -فرزندزاده  -9نام تركی-
ماه كامل -کشوری در شرق آسیا – زشــتی – اشاره به دور
 -10گوسفند جنگی – شیاد  -روش -11خاص – دستاویز
– اوج  -انگورنارس
عمودی-1:مرقــد  -فالنــی  -2ميوه تلفنــی – بحرانی –
دیوار گلی-3یادداشت – کمربند زمین  -خمیده -4انگاره
 زمان استراحت  -5از ســرداران ایرانی – آنچه ته نشینشود  -6باالرفتن حرارت بدن – ملحد  -7گشاده – ساخت
و پاخت – فساد  -8زمستان – ســتاره – توان  -9مختصر-
قطعه  -10ارزياب مالیــات – خواهان  -11از ورزش های
زمســتانی – بلیغ  -12به معنی کنیزاســت البته حروفش
در هم ریخته – ســروش  -13بد بوی پرخاصیت – اســباب
خانه  -آتش -14قورباغه درختی  -آب معطر -بوی رطوبت
 -15عالمت  -صفحات اينترنتی -16سپاسگزار – شاگرد
مغــازه  -17آخریــن تــوان – ژرفــا  -18اثر چربــی – نامی
دخترانه  -گیسو  -19رود مرزی – خالص – ماده بیهوشی
 -20درنگ  -مندرس
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