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موضوع  -پرسش درباره تحرير ايران شمالی
امير فيض حقوقدان
ايرانيارگرامی آقای اميرابراھيمی
قرارداد ترکمانچای يک سير تاريخی است وبازگشت سير تاريخی فاقد پايگاھی است که حقوق بين الملل آنرامجاز بداند
ھمين آذربايجان که مورد بحث درتحريرايران شمالی قرار گرفت سيرتاريخی آن نشان ميدھد که تاسال  ١٩١٨ضميمه
خاک روسيه بود درآن سال برای اولين بار تنھا کشورمسلمانی بود که اعالم جمھوری مستقل کرد ولی اين استقالل بيش
از دوسال دوام نياورد ودرسال  ١٩٢٠ضميمه اتحاد جماھيرشوروی شد ودرسال  ١٩٩١درجريان فروپاشی شوروی
بوسيله سازمان ملل متحد کشوری مستقل شناخته شد واکنون عضويت سازمان ملل شورای اروپائی رادارد.
آيابرگشت اين سيرتاريخی ممکن است؟ البته ناممکن وجود ندارد ولی نه درچھارچوب موازين حقوقی کنونی .کشورھای
مستقل عضو سازمان ملل متحد دارای حقوق يکسان ميباشند بنابراين ھمان حقوقی که ايران درآبھای دريای خزر دارد
کشورھای ساحلی آن درياھم دارند ودراين موردھم باز گشت به قبل ويا قرارداد ترکمانچای برگشت سيرتاريخی وحقوقی
است واين امر ممکن است ولی باتوافق کشورھای ساحلی دريای خزر.
اينھا که عرض شد اصول است ولی جريان مکاتبات وموافقت ھا ومسائل تابعه است که ميتواند حکم مسئله حقوقی
رانسبت به مورد پياده کند .چراکه اصول ،حکم کلی است واجرا ،حکم نسبت به مورد است که ازراه قضاوت ومطالعه
سوابق وپرونده وغيره بدست ميايد.
يادمان باشد که گرچه جنگ بين الملل دوم قرارداد  ١٩٢١که درآن حقوق ايران وروسيه از آبھای دريای مازنداران ۵٠
و ۵٠بود از نظر حقوقی درمرز فسخ قرار داد ولی >يلتسين< اولين رئيس جمھوری روسيه پس از فروپاشی بعد از
سفربه آمريکا وبازگشت به کشورش اعالم داشت >کشورش ھمه قراردادھای سابق رابرعھده ميگيرد و جمھوری
اسالمی ھم متقابال اعالم کرد که ھمه مناسبات باجمھوری ھای استقالل يافته شوروی راز طريق مسکوانجام خواھد داد<
)کيھان لندن  (۴١٠ونيزدر ٢١مردادماه سال  ١٣٧١آقای پيتروان وزير اقتصادی خارجی فدراسيون شوروی که
درراس ھيئتی به ايران سفرکرد کشورش رابعنوان جانشين حقوقی اتحاد جماھيرشوروی معرفی وقبول کرد که بدھی
ھای سابق شوروی رابه ايران بپردازد ) .کيھان ھوائی (٩٩٣
اين اسناد وروابط نشان ميدھد که روسيه وايران عمال درجھت ادامه قرارداد  ١٩٢١که حقوق ايران رااز آبھای دريای
خزر  ۵٠درصد ميدانسته دوام آنراخواستاربوده اند و اعالم جمھوری اسالمی به اينکه ايران مناسبات باجمھوری ھای
استقالل يافته شوروی را از طريق مسکو انجام خواھد داد دليل اين است که ايران طرف خود رادردريای خزر روسيه
ميدانسته نه کشورھای ساحلی استقالل يافته.
به موازات اعالم استقالل کشورھای ساحلی دريای خزر ،نمايند گان کشورھای مزبور درپاريس جلسه ای مشترک
تشکيل دادند واعالم کردند
 -١بتمام قرارداد ھا وعھدنامه ای که دولت شوروی باکشورھای ھمجوار ويابصورت بين المللی دارد وفادارخواھند ماند
 -٢ھرگونه توافقی درباره وضعيت حقوقی دريای خزر بايد باتوافق ھمه  ۵کشور ساحلی دريای خزرصورت گيرد
ﺣﺎﺷﻴﻪ = ممکن است اين تصور بوجود بيايد که بند يکم ودوم متناقض است ولی بنظر اين تناقض مفقود است ومقصود
ازبند دوم اين است که اگر درتوافق  ۵٠و ۵٠سھم ايران وروسيه دردريای خزر تغييری بوجود آيد اين تغييربايد
باموافقت کشورھای ساحلی دريای خزر باشد.
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ميتوان گفت که پايبندی جمھوری ھای استقالل يافته شوروی به قرارداد  ١٩٢١درمفھوم قبول اصل پنجاه ،پنجاه
مشارکت ايران وشوروی دردريای خزر است واين موافقت يک صدقه ويا حسن نيت نبوده ونيست بلکه مرتبط باتئوری
>وراثت دول< درحقوق بين الملل است که ميگويد >باازبين رفتن دولت يک کشور وياتقسيم کشور تعھدات دولت ازبين
نرفته وبه دول جانشين منتقل ميگردد )حقوق بين المللی کی نيا(
باوجود اين موقعيت حقوقی ،جمھوری اسالمی نتوانست ازآن استفاده کند ودرسال  ٢٠٠٣جمھوری ھای استقالل يافته
دست به اقداماتی زدند که باموافقت نامه پاريس متضاد بود از جمله موافقت نامه ھائی برای اکتشاف نفت وگازبا
شرکتھای غربی منعقد کردند وواکنش جمھوری اسالمی فقط دراين حد بود که خواستارشد که دريای خزر بين ۵
کشورساحلی بنسبت مساوی تقسيم گردد که درواقع سھم ايران از  ۵٠درسد به  ٢٠درصد تقليل يافت
حاشيه درسال  ١٣٨۶اجالسی درتھران باحضوروالديميرپوتين وسران کشورھای ساحلی دريای خزر بمنظور تعيين
سھم وموقعيت کشورھای ساحلی دريای خزر تشکيل گرديد دراين اجالس بود که جمھوری اسالمی ازحق تاريخی
واعتراف کشورھای ساحلی به حق  ۵٠درصد ايران اعراض کرد وبه  ٢٠درصد راضی شد ،اعليحضرت به اين
اجالس وموافقت جمھوری اسالمی ضمن بيانيه ای اعتراض فرمودند وسنگرھم دررابطه باکنفرانس مزبور نقدی تحت
عنوان )خداحافظ دريای خزر( درتاريخ آبانماه  ١٣٨۶انتشار داد که تصورميکنم تحرير مزبور بتواند پاسخ سوال آقای
اميرابراھيمی رامکمل باشد.

پرسش:

باسپاس از شما آقای ح  /ک ،
پرسشی از آقای دکتر اميرفيض گرامی دارم که مربوط ميشود به قرارداد تحميلی دولت روسيه و اقمار
سابقش در مورد سھم واقعی کشور ايران در دريای مازندران.
آيا پس ازآزادی ايران با داشتن دولتی مقتدر ،اين امکان وجود دارد که سھم ايران از اين دريا بھمان ميزان
سابقش در قبل از اين انقالب منحوس برگردد ) (%۵٠يا اينکه اين قرداد تحميلی نيزبھر حال ھمان
مسيرقرارداد منحوس ترکمانچای را طی خواھد کرد و برگشتی نخواھد داشت ضمن اينکه ميدانيم جنگی
اتفاق نيفتاده است که منجر به بستن قر ارداد صلح شود ؟
با سپاس بسيار
غالمعلی اميرابراھيمی

