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 پیشگفتار

جایگاه مهم در زندگی بشر دارد. راههای  2الیانوس جهانی

بنیادین ترابری )ترانسپورتی( که پیوند میان کشورها و لاره ها 
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است. او تا کنون در زمینه حموق  هروسی ورنامیکی از حمولدانان  ۀ این کتابنویسند  

آلای  یده است.به نشر رسان ممالۀ علمی ٠٣سه کتاب و بیش از بین الملل دریاها 

 حموق دریاها المللی دادگاه بینین سو، رییس دب ٤٣٨٢از اکتوبر سال گالیسین 

(ITLOSدر هامبورگ است ) (٥١٠٢) . سال چون این کتاب پیش از تصویب پیماننامۀ

آگهی های بایسته ، مترجم این اثر ملل متحد دربارۀ حموق دریاها نشر شده است، ٠٨٩٥

آگهی های خواهد افزود. که پس از نشر این کتاب رخ داده است، در پانوشت ها را 

پانوشت ها و آگهی های دیگر در  در میان دوکمان نموده شده است. (م)حرف  بامترجم 

  کتاب که بدون حرف )م( است، از نویسندۀ کتاب می باشد.

2
الیانوس را می توان به زبان فارسی ژرف دریا، دریابار، پهناب و یا ابردریا نام  

 خوانده است. «ژرف دریا»چنانچه نظامی گنجوی الیانوس را گذاشت. 

 به این شعر نظامی گنجوی بنگرید:

 شگفتی بماند« ژرف دریا»در آن 

 که یونانیش اولیانوس خواند. )نظامی (.

نامی است که یونانیان باستان و اروپاییان به  ،«Ocean»واژۀ عربی شده ، الیانوس

ساخته اند. به این اسم آن  عربیبحر محیط اطالق میکنند. عرب این نام را پذیرفته و 
میلیون کیلومتر مربع را احاطه  ٤٧٣ممدار آبی را که سه چهارم از کرۀ زمین یعنی 

 می نامند.  ،کرده است



)خشکسار ها( را فراهم می کند، از آنجا می گذرد. امروز در 

از  ها در تراز جهانی نمش بس نمایانکاال یدادوستد و جابجای

 است.  3آن ترابری دریایی

راک بشر است. از روی الیانوس جهانی سرچشمۀ خو

تا  ٨٣٣، از هابرآوردها، باروریی زیست شناسیگ الیانوس 

 در سال است. گان زنده انداممیلیارد تن،  ٠٣٣

انبار بزرگی دارایی های کانی  ، یکسرانجام، الیانوس جهانی

)معدنی( است که پایۀ صنعت امروزین را می سازد. از روی 

درصد ذخیره های  ٤٠، برآوردهای که در دسترس است

کاویده شدۀ نفت در زیر دریاها و تۀ الیانوسها جاگرفته است و 

به گونه ای که کارشناسان پیشبینی می کنند، ممدار نفت و گاز 

بارها بیشتر از آنچه که تا کنون در خشکه پیدا شده است، در 

                                                                                                                
واژۀ اولیانوس از زبان عربی به فارسی راه یافته که برابر آن را می توان به فارسی 
ژرف دریا )نظامی گنجوی(، دریابار، پهناب و یا ابردریا گذاشت. اولیانوس در دانش 

 (م) دارد.لاره )خشکسار( لرار برابرجغرافیا یا گیتاشناسی در 

3  
به کار برده می  )یا نهر( رود ودر افغانستان و تاجکستان دریا به معنای رودخانه 

در حموق بین الملل عمومی بمعنای رود یا « دریا»واژۀ باید یادآور شد که شود. 

درزبان عربی( است. در ادبیات فارسی نیز دریا ) رودخانه نیست بلکه به معنای بحر

، ولی ما در کشور خویش آن را به نهر )رود( تابمعنای بحر بکار رفته است بیشتر 

ها  معنای رود نیز به کار می بریم. درین نوشته دریا به معنای بحر است، نه نهر. ده

مانند این  گفتاورد را برای تایید این گفته، از بزرگان زبان فارسی می توان گواه آورد.

 شعر حافظ: 

 ار  ـت زنهـتمـگف رو ـیا مر  ه دـب

 (م). اگر می روی دل به توفان سپار



ن همچنان، تایید ساناشکار الیانوسها و دریاها، یافت خواهد شد.

آمیخته با آهن و پوتاسیم پرمنگنات که  4د که سنگالهایمی کنن

در ژرفناهای مختلف پهناب جاگرفته است، دست کم به همان 

اندازه انباشته های مس و نیکل را درخود دارند که تا کنون در 

 بخش خشکۀ زمین به دست آمده است. 

پرسمانهای بهره برداری از الیانوس جهانی و پرسشهای 

و حمولی پدیدآمده از آن، به گونۀ گسترده در  سیاسی، التصادی

روزگار پسین در گردهمای ها، نشستها، همسگالی های بین 

و نیز، در چوکات گفتگوهای دو جانبه، به بررسی  5المللی

 6گرفته شده است.
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های  توده یا سنگی غیرآلی که در حفره(، concretion))سنگ+پسوند ال(، سنگال   

ای از مواد کانیایی فشرده  شناسی[ انبوهه شود ]زمین ها تشکیل می طبیعی بدن یا در بافت

میزبان رسوبی یا آتشفشانی کروی، با ترکیبی متفاوت با سنگ  و سخت، معموالً نیم

 (م). )برگرفته از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی(

5
ساخته شده است و برابرنهادۀ « هم+سگال+ی»بخش های این واژه از  

(Symposiumفرنگی است. کارواژۀ سگالیدن )   به معنای رای زدن، مشورت کردن

به نمونه های زیر نیک است. همسگالی یعنی باهم مشوره کردن و رایزنی کردن است. 

 بنگرید:

 همه کار با مرد دانا سگال 
 نال ـبرنج تن از پادشاهی م

 فردوسی 

 سگالـیده ام دوش با پنج یار
 که از تارک او برآرم دمار

 فردوسی 

 گـر نهمتی سگالی و اندیشه ای کنی 



های بین المللی بارها یادآوری شده  7درین نشستها یا مرکه

ویژۀ شان  است که کشورهای محاط در خشکه، بنابر وضعیت

حك دسترسی خویش به دریا و برگشت از آن،  برای

دشواریهایی دارند، و نیز، در بارۀ نیازمندی این کشورها در 

فراهم سازی حموق برابر با کشورهای ساحلی در رابطه با 

جهانی، های جستجو و بیرون آوری ذخیره های الیانوس 

 پرسشهای مطرح است.

همکاری در اروپا، به اهمیت در سند پایانی گرهمآیی امنیت و 

بهسازی همکاریهای گستردۀ بین المللی در همه بخشها، به 

شمول پژوهش و بهره برداری از الیانوس جهانی و رشد 

ترابری، بر بنیاد برابری حموق و عدم تبعیض، به گونۀ  

 تاکید شده است.  خاص

دارای ساحل که آن کشورهای اند « دولتهای محاط در خشکه»

ی ها نیستند و دسترستی سرراست به دریاها و الیانوسدریایی 

 ندارند. جهان

                                                                                                                
 (م). گیتی همان سگالد گردون همان کند

 
6
 См. О. Н. Хлестов, проблемы международно- правовые 

проблемы Мирового океана, «международная жизнь», 1973 г., 

No 2 

7
به زبان دری ( فرنگی به کار رفته است. مرکه Forumدر برابر )« مرکه»واژه یی   

 یعنی نشست سران لوم یا روستا برای بررسی و حل مشکلهای یک لوم )یا لومو پشتو 

کاربرد ، افغانستان میان هم(. این واژه در( یا یک روستا )یا روستاها با همدیگرها 

 (م)گسترده دارد. 



کشورهای یاد شده در نوشته های حمولی شوروی و خارجی 

 به نامهای زیر یاد میشوند: 

، «درونماره یی های دولت»، «بدون راه به دریاهای کشور»

، «لاره ییهای دولت »،«بدون ساحل دریایی هایکشور»

دولتهای  محصور درهای کشور »، «بی ساحل های دولت»

 «. مغفول هایدولت»و « مسدود هایدولت»، «دیگر

های کشور»و « دولتهای محاط در خشکه»های  اما اصطالح

 کاربرد دارند. ام هان بیشتر از دیگر 8«بدون راه به دریا

، کشورهای محاط در خشکه شماریده می 9کشور ٠٣هان جدر 

اند: افغانستان، الووس، شوند که از جمله، چهارکشور در آسیا 

مغلستان و نیپال؛ چهارده کشور در افریما اند: بوتسوانا، 
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کاربرد گسترده دارد، اما نمی توان این « کشور بدون راه به دریا» اصطالحهرچند  

زبانزد را درین باره شاییسته دانست، زیرا برخی از کشورهای محاط در خشکه، به 

بین المللی، به دریاها راه  و پاراگوای، از راه رودخانه های مجارستانگونۀ نمونه 

 دارند. 

9
ترسایی چاپ شده است. در آن زمان شمار کشورهای محاط  ٠٨٩٧این کتاب در سال   

 ٣۵ترسایی گروه کشورهای محاط در خشکه به  ٥١٠٢سال  اکنونتا بود.  ٤١در خشکه 

کشور می رسد که اینها اند: افغانستان، اندورا، ارمنستان، اتریش، آذربایجان، بالروس، 

بوتان، بولیویا، بوتسوانا، بورکینه فاسو، بوروندی، جمهوری افریمای مرکزی، چاد، 

جمهوری چک، ایتوپیا )حبشه(، مجارستان )هنگری(، لزالستان، کوسوو، لرغیزستان، 

 ،ویا، مغلستانا، مالی، ملدلوکزامبورگ، ممدونیا، ماالوی الووس، لسوتو، لیختنشتاین،

سوازیلند، سویس،  ،نیپال، نیجر، پاراگوای، رواندا، سن مورینا، سربستان، سلواکیا

در  کشور پانزده بکستان، واتیکان، زمبیا، زیمبابوی.اجکستان، ترکمنستان، اوگاندا، ازت

 م در تراز بین المللی پدید آمده اند.ر ده های آخییند دگردیسی های ادر پیسالهای پسین، 



بوروندی، ولتای باال، زمبیا، لوسوتو، ماالویا، مالی، نیجر، 

رواندا، سوازیلند، اوگاندا، جمهوری افریمای مرکزی، چاد، 

رودیزیایی جنوبی؛ ده کشور در اروپا اند: اتریش، اندورا، 

ی توده یی مجارستان )سابك(، لوکزامبورگ، واتیکان، جمهور

لیختینشتین، موناکو، سان مورینا، جمهوری سوسیالیستی 

چکوسلواکیا، سویس. دو کشور در امریکای التین اند: بولیویا 

 .و پاراگوای

از میان کشورهای محاط در خشکه، گروه خاصی را 

 ( یا ریزه دولتها میسازند: اندورا،کهاکشورهاکشورهای کهین )

ریزه یا  کهاکشورهالیختینشتین، موناکو، سان مورینا. این 

دولتها در حالت وابستگی کامل التصادی و سیاسی با دولتهای 

همسایۀ توانمند خویش لراردارند و مشکل نبود راه به دریا که 

بسیاری از کشورهای دیگر محاط در خشکه است،  گریبانگیر

 به این کشور ها تاثیر بس اندک دارد.

سیاسی و  -اجتماعی  از نگاه هایکشورهای محاط در خشکه 

در رده های ناهمگون رشد و  فرهنگی از هم بس متفاوت اند

درچهار لاره )خشکسار( والع اند و ؛ آنان التصادی جا دارند

در منطمه های مختلف اللیمی مولعیت دارند. در والعیت، تنها 

ت. همانا نداشتن ساحل دریایی وجه مشترک این کشورها اس

این وضعیت یعنی نداشتن راه به دریا، کشورهای محاط 

درخشکه را در برابر انبوه از مشکلهای همسان لرار داده که 

 باید حل شود:



نخست اینکه، کشورهای محاط در خشکه، ساحل دریایی 

نداشته، برای رسیدن به دریا ناگزیر اند از سرزمین کشور 

. از همین رو، آنها در همسایۀ ساحلدار خویش استفاده کنند

آماده سازی هنجارهای حموق بین الملل که دستیابی آنان را به 

 پشتیبانی و تضمین کند، دلبستگی دارند.  ،دریا

مولعیت ویژه  به دلیلدوم اینکه، کشورهای محاط در خشکه، 

جغرافیایی خویش، در حل دشواری های همچون، تعیین حدود 

حمولی )هنجارگان( ۀ رژیم حوزه یی لضایی دولت ساحلی، تهی

یایی، بیرون از دربهره برداری از منابع زیر 10و سازوکار

نیازمند دفاع از سوی حموق بین الملل می ، فالت لاره محدودۀ

 باشند.

در این اثر سرشت و ویژگی های حموق کشورهای محاط در 

خشکه در رابطه با بهره برداری از پهناب جهانی بررسی می 

واکاوی  ،های دوجانبه و چندچانبه درین زمینهشود، توافمنامه 

حمولی اند و  منشمیگردد، گامهای تکمیلی چندی که دارای 

های کشورهای محاط در  می توانند برای دفاع از منفعت

 ، پیشنهاد می گردد.به کارگرفته شوندخشکه 
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 (م) میکانیزم یعنی سازوکار  


