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 بیانیھ جبھھ ملی ایران در مورد کنواسیون حقوقی دریای کاسپین
 بنام سعادت مردم ایران:

ایران و شوروی سابق کھ بھ اھتمام مشاورالممالک انصاری قبل از  ۱۹۲۱عھد نامھ دوستی و حسن ھمجواری 
بھ اتمام رسیده بود مورد تصویب دولت کودتا قرار گرفت . از فرازھای مھم آن چند اصل حقوقی و  ۱۲۹۹کودتای 

 : سیاسی زیر اھمیت ویژه داشت

لغو کلیھ معاھداتی کھ در زمان حکومت روسیھ تزاری بر خالف منافع مردم ایران منعقد شده بود کھ البتھ دولت  -۱
ی و مرزی چون گلستان ، ترکمانچای ، آخال و غیره می دانست و مصوبھ وقت ایران آنھا را شامل قراردادھای ارض

ای ناظر بھ ھمین منظور اعالم گردید . ولی مقامات روسی الغای معاھدات را فقط ناظر بھ امتیازات داده شده بھ روسیھ 
 .دانستھ و بر ھمین روال عمل نمودند

روسیھ از لحاظ دریانوردی از حقوق مساوی اعم از تجاری  در رابطھ با دریای کاسپین تصریح می شود کھ ایران و -۲
و نظامی بھره مند ھستند . ایران از این پس صالحیت و حق ایجاد نیرو و پایگاه دریایی در دریای کاسپین را خواھد 

 .داشت
ولت سال بھ د ۲۵از ایران خواستھ می شود برای تامین نیازمندی معیشتی مردم روسیھ امتیاز شیالت برای  -۳

 .شوروی داده می شود
تنھا دولت ھای ایران و شوروی حق استفاده و بھره گیری از دریای کاسپین را خواھند داشت و دولت ھای ثالث  -۴

 . حق ورود ، حضور و فعالیت در این دریا را نخواھند داشت
ایران تمایلی نداشتھ و یا در صورتیکھ دولت ایران برای جلوگیری از فعالیت گروه ضد انقالب شوروی واقع در  -۵

 .توانایی انجام آن را نداشتھ باشد ، دولت شوروی مجاز بھ وارد کردن نیرو بھ ایران را خواھد بود

ناظر بھ تجارت و ھمکاری ، ضمن تاکید مجدد بھ پای بندی دو دولت بھ اصول مندرج در عھد  ۱۹۴۰اما در عھد نامھ 
 : ح خاص شده استبھ دو موضوع ویژه توجھ و تصری ۱۹۲۱نامھ 
 یکی ایجاد منطقھ انحصاری ماھیگیری برای ھر یک از دو کشور –الف 

دیگر آنکھ تصریح ویژه برآن شده ” کھ دریای کاسیپین دریای مشترک ایران و شوروی می باشد”یعنی این  –ب 
استفاده از   .واھد بوداشتراک ناظر بھ تمامی صور دریای اعم از آب ھای فوقانی ، بستر و زیر بستر و جو باالیی خ

موجودات درریایی اعم از شناور ، کف زی ، آبی خاکی ، سنگ پشت ھا ، سگ آبی و شیر دریایی خواھد بود . ھمچنین 
 .این قرارداد دایر بھ بھره برداری از شن و ماسھ دریایی نیز خواھد بود

مریکا را جھت بھره برداری از ترومن رییس جمھور آمریکا صالحیت انحصاری آ ۱۹۴۹بھ ھمین جھت وقتی در 
منابع بستر و زیر بستر منطقھ فالت قاره واقع در ماورای دریای سرزمینی را اعالم داشت . دولت شوروی کھ از قبل 

بھره برداری از منابع نفت و گاز منطقھ باکو را انجام داده بود ، در دھھ پنجاه اقدام بھ استفاده و بھره برداری از منابع 
 . پین واقع در آبھای مجاور بندر بادکوبھ نموددریای کاس

بعد از فروپاشی شوروی ، کشور ھای ساحلی دریای کاسپین در نشستی در آلماتی قزاقستان متعھد بھ پای بندی بھ 
 .تعھدات حقوقی شوروی سابق شدند

دولت قزاقستان اشعار بعد از فروپاشی شوروی و استقالل کشور ھای قزاقستان ، جمھوری آذربایجان و ترکمنستان ، 
داشت از آنجاییکھ دریای کاسپین از طریق احداث کانال در رودخانھ ولگا بھ دریای سیاه و دریای آزاد مرتبط گردیده 

 ۱۹۸۲است ، لذا ماھیت یا دریای آزاد را پیدا کرده است . بنابراین نظام حقوقی دریای آزاد یعنی اصول کنوانسیون 
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ن تسری پیدا نماید و در ضمن دولت ھای ساحلی حق استفاده از کانال ولگا برای دسترسی دریای آزاد بھ دریای کاسپی
 .بھ دریای سیاه را داشتھ است

ولی روسیھ ادعای قزاقستان را مردود دانستھ و اعالم داشت اوال دریای کاسپین دریا نیست بلکھ دریاچھ می باشد و 
و دون جز آب ھای داخلی روسیھ ھستند و دیگران حق استفاده از  دوم کانال ھای احداث شده بروی رودخانھ ھای ولگا

 .آن را نخواھند داشت
بھ دیگر سخن روسیھ تاکید داشت کھ دریاچھ کاسپین اصول حقوقی ناظر بھ استفاده از صور آن باید با توافق ھمھ 

رداد با کنسرسیوم ھای خارجی کشور ھای ساحلی باشد . در ھمین راستا وقتی جمھوری آذربایجان اقدام بھ انعقاد قرا
برای بھره برداری از منابع نفت و گاز نمود ، روسیھ اقدامات دو جانبھ را غیر قانونی اعالم داشتھ و بھ توزیع مبانی 
حقوقی مخالف خود بین اعضای اجالس مجمع عمومی سازمان ملل نمود و در این سند روسیھ در مورد آبھای داخلی 

 .ونھ اقدامی در رابطھ با دریاچھ ھا می بایست با توافق جمعی کشور ھای ساحلی باشداز جملھ دریاچھ ھا ھر گ
با انعقاد قراردادھای دو جانبھ با قزاقستان و  ۱۹۹۸ولی با تمام موضع گیری ھای اولیھ ، بھ ناگاه روسیھ در سال 

طول ساحل نمود کھ با مخافت  جمھوری آذربایجان اقدام بھ تقسیم بستر و منابع زیر بستر دریای کاسپین بر اساس
ایران و دولت ترکمنستان روبرو گردید و آنھا قراردادھای دو جانبھ را درباره پھنھ ھای آبی مشترک غیر قانونی اعالم 

 .داشتند و پیشنھاد ھای جدیدی از سوی ترکمنستان و ایران ارائھ گردید کھ با استقبال جمعی روبرو نشد
مایل بھ عنوان  ۱۰مایل دریایی بھ عنوان دریای سرزمینی و  ۱۵وانسیون جدید ، اینک در نشست قزاقستان در کن

منطقھ انحصاری اقتصادی در نظر گرفتھ شده است و آبھای ماورا آنھا و جو فوقانی بصورت مشترگ اعالم گردیده 
حفوظ نگاه داشتھ شده است .ولی در رابطھ با منابع بستر و زیر بستر ھمان قراردادھای دو جانبھ غیر قانونی قبلی م

 .است
مایل منطقھ  ۱۰مایل دریای سرزمینی و  ۱۵اینک نظر ایران باید بر این قرار گیرد کھ تمامی صور پھنھ آبی ماورا 

ماھیگیری باید پھنھ آبی مشترک تلقی گردیده و استفاده از منابع طبیعی آن اعم از ماھیگیری و استفاده از منابع بستر 
مشترک بھ وسیلھ یک نھاد منطقھ ای مشترک مورد مدیریت و بھره برداری قرار گیرد و طبق  و زیر بستر پھنھ آبی

 .کشور ساحلی تقسیم و توزیع گردد ۵ضوابطی بین 
بنابراین مادامیکھ چنین تغییراتی در قرارداد چند جانبھ منعقده در قزاقستان صورت نگیرد مجلس ایران باید قویا از 

فعع اساسی در رابطھ با استفاده از منابع بستر و زیر بستر پھنھ آبی مشترک رعایت تصویب این قرارداد کھ منا
 .نگردیده است خودداری نماید
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