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 ست؟یبه نفع ک  نیکسپ ۀریبح یمؤقف حقوق تیتثب

 
سال را در برگرفت تا کشور های همسرحد با بحیرۀ کسپین باالخره به پایان مذاکرات پیرامون تثبیت مؤقف  22درست 

 حقوقی بحیرۀ کسپین نزدیک شوند.
راسیون روسیه خبر میدهد که "طرح کنوانسیونی پیرامون تثبیتت سایت رسمی "مسایل حقوقی" دفتر ریاست جمهوری فد

مؤقف حقوقی بحیرۀ کسپین"  چند روز قبل روی میز والدیمیر پوتین بترای منوتوری بته نماینتدگی از فدذاستیون روستیه 
 گذاشته شده است. 

پ خاص کاری مرکب بدینسو دوام داشت. در همان سال گرو 1996کارهای مقدماتی روی کنوانسیونی مذکور از سال 
از نماینتتدگان پتتنو کشتتور همستترحد بتتا بحیتترۀ کستتپین در ستتطا م ینتتان وزارت خانتته هتتای امتتور خارجتته ایجتتاد و بتته کتتار 

 شروع نمود. 
بین المللی کستپین کتار ستهلی نبتود. طتی ایتن متدت "گتروپ  –مذاکرات هیأت های پنو کشور برای تثبیت مؤقف حقوقی 

بخاطر مذاکرات تشتییل جلسته دادهب بتیز از ده مرتبته وزرای امتور خارجتک پتنو کشتور گتردهم بار   51خاص کاری" 
آمده و چهار بار سران دولت ها مالقات های مشترک انجام دادند. مالقات های ستران دولتهتای حتوزۀ کستپین بته ترتیتب 

 ذیل صورت گرفت : 
 شهر عشق آباد )ترکمنستان(  – 2002سال  -
 ران )ایران( شهر ته  2007سال  -
 شهر باکو )آزربایجان(  2010سال  -
 شهر آسترا خان ) این شهر در جنوب روسیه و در سواحل بحیرۀ کسپین مؤق یت دارد.(  2014سال  -

ا بتدان م ناستت کته در مالقتات عنقریتب ستران پتنو کشتور  اخبار طرح کنوانسیون پیرامون مؤقتف حقتوقی کستپین عجالتتا
( در شهر "آکتاو" قزاقستان دایتر گترددب کنوانستیون 2018در شروع ماه آگست سالجاری )حوزۀ کسپینب که قرار است 

 مذکور به احتمال زیاد به امضاء برسد. 
در نور اول به نور میرسد که مذاکرات در بارۀ کسپین نهایت بطی و طویل بودند. لتیین هرگتاه "گفت تو بتاالی کستپین" 

بین المللی ستایر "شتیلف هتا" ) قفسته  –در مورد تقسیم و تثبیت مؤقف حقوقی را با سایر پروسه های مذاکراتیب منجمله 
های بحری( مقایسه نمائیمب به خوبی درمیابیم که " گره کسپین" در بسیاری از موارد پیچیده تتر و بتی ماننتد استتب و بته 

 دالیل ذیل :  
متقتتابالم متضتتاد و منحصتتر بتته فتترد  اولب ت تتدد کشتتورها. هتتر یتتک از پتتنو کشتتور حتتوزۀ کستتپین از همتتان آغتتاز مواضتت ی

داشتند. ایران و روسیه منحیث جانشتینان حقتوقی قراردادهتا و کنوانستیون  بتا اتحتاد شتوروی استبقب همتواره از مواضتع 
)ملییتت مشتترک( بحیتره کستپین پافشتاری مینمودنتد و ستایر   Condominiumمشترک یا مشابه برمیخاستند و بتاالی 

 از منابع کسپین بطور مشترک استفاده صورت ب یرد.  کشورها را دعوت مییردند تا
م  کشورهای نو بنیاد اتحادیک مستقل و مشترک المنافع  حوزۀ اسبق اتحاد شورویب  ب منابع  لیین سایر دولتهاب مخصوصا
موجود در بطن و حاشیک بحیرۀ کسپین را ییی از شرایط اساسی حفو استتقالل و بته رستمیت شتناختن عضتویت آنهتا در 

 ادالت و م امالت بین المللی تلقی مینمایند. م 
دومب طورییه هویداستب منابع طبی ی بحیرۀ کسپین را قبتل از همته ذختایر نفتت و گتاز تشتییل میدهتد. ستروی هتای کته 

م در آغتاز دهتک  متیالدی بته راه افتیتده بودنتدب  1990گواهی ذخایر عویم  نفت و گتاز را در ایتن حتوزه میدادنتدب و عمتدتا
م تأئید گردید. در آن ایام برخی از حلقتات سیاستی صرف قسم اقتصتادی متدعی بودنتد کته بحیترۀ کستپین و داشتته هتای  –ا

طبی ی آن می تواند حتی حوزۀ ثروت زای خلیو را ت ویض نماید. مستأله ای متذکور نیتز تتا انتدازۀ پروستک متذاکرات را 
 پیرامون تثبیت مؤقف حقوقی کسپین مغلق ساخته بود. 
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ت بی همتتای جغرافیتائی بحیترۀ کستپین کته ییتی از بزرگتترین جهیتل هتای جهتان بته شتما میترود. برختی از سومب مؤق ی
کشورها )بیشتر روسیه( در شروع ادعا مینمود  که گویا آب در کسپین در حالت جریان قرار نداشتته و  ایستتاده استت و 

انستیون بحتری در قبتال آن نافتذ نبتوده و قابتل هیچ ونه مخرجی برای وصل بتا ابحتار دی تر نتداردب بنتابرینب قتوانین کنو
تطبیق نمی باشد. در آغاز مذاکراتب طرفین توافق نداشتند تا در قبتال آن از م یارهتا و ستتندرهای م متول و منتدر  در 
میثاقهای بین المللی استفاده صورت ب یرد. تمام عوامل متذکره منجر به آن گردید تا جوانب مذاکره )روسیهب قزاقستتانب 
ایرانب ترکمنستان و آزربایجان( اصل منحصر به فترد را بتر اصتل تقستیم و ملییتت مشتترک تترجیا دهنتدب یتا طورییته 

 اکنون واهرام دیده می شود به آن نزدیک شوند. 
بین المللی کسپین بیشتر به امو  دریا شباهت داشت. این امتوا  گتاهی  -پروسک تدوین و ترتیب کنوانسیون مؤقف حقوقی

گاهی آرام و ی ان بار با خیزز های م تدل همراه بود. اولین جزر و مد در مذاکرات سران کشتورهای حتوزۀ طوفانیب 
ُرخ داد. در نتیجک مالقات متذکره سران کشورها اعالمیک را بته تصتویب رستاندند کته  2007کسپین در تهرانب در سال 

میلتف گردیدنتد تمتام مستایل مناقشته بران یتز را از  در اثر آن اصول تأمین امنیت در حوزۀ کسپین تستجیل یافتت. دولتهتا
طریق جستجوئی ُطرق و شیوه های صلا آمیز و با اتیاء بته اصتل متذاکرات حتل و فصتل نماینتدب قلمروهتای ختویز را 
در اختیار کشور غیر به هدف تجاوز به کشور )و یا کشورهای( حوزۀ کسپین قرار نداده و بته نوامیتان کشتورهای ستوم 

د تتتا وارد حتتوزۀ کستتپین بته هتتر نتتام و عنتتوانی کتته باشتتد گردنتد. طتترفین همزمتتان روی طتترح مؤافقتنامتتک مهتتم اجتازه ندهنتت
دی تتری نیتتز پیرامتتون حمایتتت از وضتت یت اییولو یتتک و تنتتوع بیولتتو ییی بحیتترۀ کستتپین بتته کتتار پرداختتته و در نتیجتتک 

 مذاکرات به تفاهم اصولی دست یازیدند. 
آن نوتتر استتتند کتته "تفاهمتتات تهتتران" در حقیقتتت بختتز اساستتی و اجتتزای حیتتاتی  نتتاوران و اهتتل مستتایل منطقتته ئتتی بتته

در شهر باکو )آزربایجان( سران پتنو   2010کنوانسیون عنقریب را تشییل  خواهند داد. سه سال ب دب در مالقات سال 
ی راه مبتارزه بتا کشور کستپین تفاهمنامتک را در عرصتک تتأمین امنیتت غیتر نوتامی و تتدوین مییتانیزم و ترتیتب نقشته هتا

م متاهی یری( در حتوزۀ بحیترۀ کستپین بته امضتاء  جرایم سازمان یافتهب ترافیک مواد مخدر و شتیار غیتر قتانونی ) عمتدتا
 رساندند. 

حین مالقات سران واهرام مشاهده می شد که روسأی دولت پنو کشور آماده اند کنوانسیون را بته امضتاء برستانندب لتیین 
 Anروی اصتتول کلیتتدی همیتتاری هتتا  در بحیتترۀ کستتپین بتته تؤافتتق برستتند و مستتاحت  در آنزمتتان توانستتتند صتترف

exclusive economic & fishing zone  .را تثبیت و ت یین نمایند 
به ت قیب آنب کشورهای حوزۀ کستپین درستت چهتار ستال روی مستایل مربتوط بته کستپین نپرداختته و یتک نتوع ستیوت 

 میان شان حیمرفا گردید. 
ح کنوانسیون در مورد مؤقف حقوقی کسپین در مطبوعات کشورهای ایتن حتوزه بتدان م ناستت کته طترفین نشر متن طر

در مالقات عنقریب سران کشورهای کسپین که در اوایل آگست سالجاری در شهر "آکتاو" ) قزاقستان ( دایر می ردد به 
 احتمال زیاد به امضاء خواهند رساند. 

م دولتت ایترانب  چرا کلمک " احتمال" را در اینجا بیار می بریم؟ بخاطر آنیته ییتی از کشتورهای حتوزۀ کستپینب مشخصتا
می تواند در آخرین لحوه طرح پیشنهاد شدۀ کنوانسیون را رد نماید. ایران هنوز موض  یری دقیق ختویز را پیرامتون 

بتا ایتن طترز دیتد پیوستتته تقستیم بحیترۀ کستپین بتر بنیتاد ستیتورهای ملتی ابتراز نداشتته استتت. در مالقتات هتای قبلتی نیتز 
 مخالفت مییرد.  

م  به هر حالب در شرایطی که روابط و مناسبات کشورماب افغانستانب روز تا روز با کشورهای حوزۀ کسپینب مخصوصتا
بتین المللتی  –ترکمنستانب آزربایجان و قزاقستان و فدراسیون روسیه ت میق بیشتر میابدب تسجیل و تثبیتت مؤقتف حقتوقی 

 را زری ک کنوانسیون بین المللی گام مهم و مثبت و در مطابقت با منافع ملی افغانستان میدانیم.  بحیرۀ کسپین
  : غوث جانباز لیتتبع و تحل

mailto:maqalat@afghan-german.de

