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توطئه ایران شمالی
امير فيض-حقوقدان
خبری منتشرشده درباب انتشار نشريه ای بنام ايران شمالی که مشروح آن درايميل جاويد ايران قابل مطالعه است
اجمال قضيه ،آغاز فعاليتی برای بازپس گرفتن قفقازيه و ١٧شھر آن است که بموجب عھدنامه ھای گلستان وترکمانچای
از مالکيت ايران خارج شده است .خبرھا حاکی است که محسن رضائی با عنوان >فرمانده پيشين ارشد سپاه پاسداران<
رھبری اين برنامه رابرعھده دارد ھمان خبراشاره ای ھم دارد که حضور محسن رضائی دليل ارتباط موضوع باحکومت
ايران ھم ھست.
بھرتقدير ،دراعالميه منتشره آمده است که >قرارداد تر کمان چای پس ا ز  ٩٩سال امروز باطل شده است وشعار
حرکت »پيش بسوی ايران شمالی«< بارھا تکرارگرديده ا ست.
از آنجا که صورت خبر ،تصويری ازيک ندانمکاری ويا توطئه ای برای اجماع جھانی عليه تماميت ارضی ايران رانشان
ميدھد تصورميکنم که گفتگوھايی دراين باب بی مناسبت نباشد.
ترديد نيست که قرارداد گلستان که  ١٢اکتبرسال  ١٨١٣بين ايران وروسيه تزاری به ا مضا رسيد وتمامی گرجستان
وداغستان ونواحی در ميانه مصب رودخانه ترک وکورازايران جداشد يک ضايعه وفاجعه است گرچه ايرانيان  ١٠سال
با رشادت تمام باروسھا جنگيدند ولی پيروزی نصيب روسھا وقرارداد گلستان سھم ايران شد.
البته ايرانيھا ساکت ننشستند وکامال زخم اين شکست رادرک ميکردند ولی ھرقدر که شاه وعباس ميرزا به ضعف نظامی
ايران وبرتری ارتش روسيه آگاه بودند وتمايلی به جنگ ديگری باروسيه نداشتند ولی مراجع تقليد وقت اصرار درجنگ
باروسيه را داشتتد وتحت رھبری سيه محمد طباطبائی اصفھانی معروف به سيد مجاھد به فتحعليشاه اتمام حجت
فرستادند که >بايد باروسيه ترک مصالحه کرده وواجب شرعی است که عداوت ومنازعه آشکارشود< وتاکيد داشتند که
>مھربانی ومراوده باکفارحرام است ودرصورت رد حکم جنگ خود حکم جھاد خواھند داد< فتحعليشاه مذاکرات سياسی
باروسيه راکه درباب استرداد اراضی ازدست رفته عھدنامه گلستان جريان داشت متوقف وبرخی از افسران بلند پايه
وحکام ايرانی به اعتبارفتاوی مراجع تقليد پيشدستی درحمله به قوای روسيه راآغاز کردند که درنھايت پس از سه سال
جنگ وپيشروی سريع روسھا بطرف تھران باوساطت دولت انگلستان قرارداد ترکمن چای بين ايران وروسيه به امضا
رسيد )(١٨٢٨
۹۹سال من درآوردی

۱

عده ای ميگويند از آنجا که درقرارداد ترکمان چای ذکر مدت نشده وقرارداد بدون مدت ھم درعلم حقوق محل اشکال
است واگر ذکرمدت نشده باشد معيار  ٩٩سال است لذا قرارداد ترکمان چای اکنون تمام شده ا ست وسر زمينھای
آذربايجان – ارمنستان وگرجستان جزء خاک ايران است ودرمقابل اين ايراد که باگذشت  ٩٩سال از امضای عھدنامه
ترکمانچای ميبايستی درسال  ١٩٢٧اين اراضی به ايران بازگردانده ميشد وياالاقل مطالبه وطرح دعوا ميگرديد دراين
مورد که شخصا بامحسن پزشکپور درگذشته صحبت کرده ام ميگفت اين دولتھای وقت اير ان بوده اند که از اين موقعيت
استفاده نکرده اند اين قصور سبب زوال حاکميت ملت ايران براراضی جداشده ازايران نميشود.
- ١برای خواندن متن قرارداد ھای ترکمانچای و گلستان به سايت  ١۴٠٠سال در اين آدرس مراجعه کنيد
 – http://1400years.org/Agreements.aspح-ک
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عقود الزم ،ذکر مدت از شرائط اعتباری قرارداد است
بنده نميدانم استناد به  ٩٩سال برچه اساس است درکدام عقد از
واين تخم لق بی اساس چگونه معيار اظھارنظرھائی به اين مھمی شده است وانگھی ميزان قراردادن حقوق عمومی
خصوصی چه ارتباطی به عھدنامه ھای بين المللی وياقراردادھای ببن کشورھارادارد.
قرارداد ترکمان چای برخالف تصوربرخی عنوان مصالحه رادارد عنوان مصالحه به عھدنامه واجد اين مفھوم است که
خصومت وکشاکش وجنگ بموجب قرارداد پايان يافته است چنين امری نميتواند مدت دارباشد کدام عھدنامه صلحی مدت
داراست که مدت ،معيار ،اصالت قرارداد ترکمانچای قرارگرفته است؟ مگر عھدنامه اعراب مھاجم به ايران باايرانيان
مدت داربود؟ مگرعھدنامه پاريس که قرارداد ورسای وعھدنامه ژرمن وعھدنامه سوروتريالون مشتق از آن است مدت
داربوده است؟ مگرعھدنامه الجزاير )اروند رود( مدت داربود عھدنامه پاريس سبب شد که کشورھای استونی
وليتوانی ولتونی و چکسلواکی ولھستان ويوگسالوی ورومانی بوجود آيند کشورعثمانی به عربستان وسوريه وعراق
ولبنان قسمت شود آيا بعد از  ٩٩سال اين کشورھا بوضع قبل از جنگ بين الملل اول برخواھند گشت وترکيه ميتواند
بگويد پيش بسوی عراق وعربستان وسوريه؟ ھندوستان ميتواند بگويد پيش بسوی بنگالدش وپاکستان؟
درست است که درقرارداد ترکمانچای قيد مدت نشده برای اينکه قرارداد مزبورازجمله قراردادھائی که بايد مدت دارباشد
نبوده است .چنانکه درھمان قرارداد ذکرشده که اين صلحنامه >الی ال يوم االبد< خواھد بود .ديگر اينکه گرچه
نميتوان عھدنامه ھای بين المللی رامنطبق باشرائط قراردادھای مدنی گرفت بااين وجود عقد مصالحه درحقوق عمومی
درصورتی که عوض داشته باشد ذکر مدت را الزم ندارد مانند عقد بيع است که مدت ندارد وفقط عقد اجاره است که
درصورت عدم قيد مدت عقد باطل است نه اينکه اگرمدت نداشت مدت آن  ٩٩ساله است.
قراردادھای بين کشورھا که نيازبه مدت داردقراردادھائی است که درحاکميت طرف قرارد اد کسر ونقصانی ايجاد نميگردد
مانند بھره برداری از منابع طبيعی وآبھای ساحلی وفالت قاره وامثال آنھا ويا اجاره دادن سرزمينی به کشورديگر
>اجاره ھنگ گنگ به انگستان< نه صلحنامه ھای پايان جنگ.
سوء تفاھم نشود بنده از قرارداد منحوس ترکمانچای دفاع نميکنم بلکه حق دارم نگران باشم که برخی نادانی ھا وياسوء
تبليغات جھتی رابه حرکت ايران شمالی بدھد که درکنترل خارجی ودرجھت دقيق برنامه ای که برای تجزيه ايران تدارک
شده است براه بيفتد ويک اجماع جھانی راعليه ايران وبه حقانيت کشور آذربايجان وارمنستان وگرجستان که
عضوسازمان ملل متحد ھستند تدارک به بيند يادتان ھست که باحمله عراق به کويت چه اجماع جھانی عليه عراق براه
افتاد.
انقالب اکتبرروسیه وقرارداد ترکمانچای
پس از انقالب اکتبرروسيه) ،لنين برای ارائه تصويرحسن نيت از خود نسبت به ملتھای ضعيف واستعمار زده تمام
امتيازات دولت تزاری رااز کشورھای ديگر ملغی اعالم کرد درآن زمان نخست وزير ايران صمصام السلطنه بود اواز
اين موقعيت استفاده کرد والغای قرارداد ترکمانچای راخواستارشد اين درخواست دولت ايران به دليل اينکه قرارداد
ترکمانچای صلحنامه پايان جنگ است نه قرارداد امتيازی به جريان نيفتاد ولی از آنجا که درقرارداد ترکمانچای حق
کاپيتوالسيون برای اتباع روسيه درايران قائل شده بود واين يک امتيازی محسوب ميگرديد دولت روسيه درالغای امتياز
مزبورمقاومت نکرد ناگفته نماند که اززمان صفويه عمال حق کاپيتوالسيون به اتباع خارجی مقيم ايران داده شده بود
وورود اين حق درقرارداد ترکمانچای امری بيسابقه نبوده است .اين راھم اضافه کنم که بموازات موافقت روسيه با الغای
امتياز کاپيتوالسيون قرارداد  ١٩٢١بين روسيه وايران بامضارسيد.
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جنگ بین دو کشور مبطل قراردادهای دوطرفه است
يک اصلی درحقوق بين الملل وجود دارد که >جنگ بين دوکشور سبب فسخ وبطالن قراردادھای بين آن دوکشور
ميشود<
حاشیه --نظريه حقوقی مزبور درمورد الغای قرارداد  ١٩٢١که به دولت روسيه حق داده است که ھرگاه ايران
درمعرض حمله کشورديگری قرارگيرد وروسيه احساس کند که ممکن است خطری متوجه کشورش شود درصورتی که
ايران نتواند جلوی قوای کشور متجاوز رابگيرد دولت شوروی حق مداخله نظامی درايران رادارد ،قابل اجراست زيرا
)متن از حافظه است( حمله شوروی به ايران درشھريورماه سال  ١٣٢٠سبب بطالن قرارداد  ١٩٢١خواھد شد )پايان
حاشيه(
ولی متاسفانه اصل حقوقی مزبور ھم شامل قرارداد ترکمانچای نميشود زيرا عھد نامه ترکمانچای صلحنامه پايان جنگ
است واصل حقوقی مزبور متوجه قرارداھای مرزی ارتباطی تجاری وحسن ھمجواری فرھنگی واستفاده از آبھای
ساحلی فالت قاره وبنادر ويا قرارداد ھای پايگاه ھای نظامی آمريکائی درکشورھای ديگر ميباشد
حقوق بین الملل وبهانه ها
حقوق بين الملل ادعای مالکيت وياحقانيت کشوری رابرسرزمين ھا به بھانه اينکه درسابق آن سرزمين جزء خاک
کشور مدعی بوده برسميت نميشناسد ،وھمچنين ادعای ُکره واجبار درتنظيم عھدنامه ھای صلح راپذيرا نيست واگر
خالف اين قاعده ويارويه بين المللی معمول بود چون تمام افغانستان راپادشاھان صفوی فتح کرده بودند شاھان قاجاريه
که بفاصله کمی جانشين پادشاھان صفوی شده بودند ميتوانستند برتمامی افغانستان ادعا واقدام به تصرف نمايند
وھمچنين ميتوانستند حدود قلمرو خودرابه سرزمينی که بين کوھھای کردستان وفرات واقع بود گسترش دھند يعنی
سرزمينی که کاخ عظيم بيستون وطاق کسری که زمانی پايتخت ايران بوده شامل ميشود وکليت اين قاعده مرزھای
کشورمارابه اين گفته داريوش تثبيت ميکرد
»اینک قلمرو پدرمن ازجنوب تابجائی است که مردم از گرمانتوانند زیست وازشمال تاجائی که از سرما« گزنفون
سازمان ملل متحد وادعای ایران شمالی
سازمان ملل متحد درسال  ١٩۴۵با  ۵١عضو تشکيل گرديد ودرسال  ٢٠٠۶تعداد اعضای آن به  ١٩٢کشوررسيد
تمام اين  ١۴١کشور تازه دراثر قراردادھای صلح وتجزيه کشورھا بوجود آمده اند و اعتبارومشروعيت بين الملی آنھا
با ھريک از  ۵١کشور موسس سازمان ملل متحد برابراست دربين اين  ١٩٢کشور سه کشور آذربايجان وارمنستان
وتاجيکستان ھم وجوددارند .دربين کشورھای عضو سازمان ملل کشوری رانميتوانيد پيداکنيد که حاضرشده باشد به طيب
خاطر و بارای مردم سلب حق حاکميت از خود کرده باشد وخود راجزء کشورثالثی قلمداد کند ،وانگھی گرجستان سالھا
قبل از جنگ اول روسيه وايران که منجربه عھدنامه گلستان شد تحت الحمايگی روسيه راپذيرفته بود چراکه مردمش
تحمل مالھای شيعه زمان صفويه رانداشتند.
اگرادعای نامربوط ايرانشمالی ،مربوط شناخته شود نظم ونسق جھانی بکل درھم ميريزد به ھمين دليل يک اجماع بسيار
قوی وقطعی عليه ادعای نامربوط ايران شمالی به حرکت خواھد افتاد که تماميت ارضی ايران راباخود خواھدبرد وحاصل
آن ،ايران تجزيه شده به چندين کشورجديد عضو سازمان ملل ميگردد نبايد اين اجماع رابامسئله انرژی اتمی يکسان
گرفت وتحمل دنيارادربازی ھای جمھوری اسالمی درمورد شعار>حرکت بسوی ايران شمالی< تکرار موضوع انرژی
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اتمی گرفت .اجماع بسيار سخت وخطرناک فوری راپيش مياورد که زنگ خطرجدی برای استقالل وتماميت ارضی
کشورھاست.
مقصود از اجماع تبانی کشورھا نيست بلکه اجرای صريح ماده اول وبند چھارم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد
است .بازی خطرناک >پيش بسوی ايران شمالی< عمال تھديد کشورھای آذربايجان وگرجستان وارمنسان است که به آن
کشورھا حق ميدھد که اگرتھديد راجدی ومغايرباامنيت ملی خود ميدانند موضوع ر ابه شورای امنيت بکشاند وشورای
امنيت بنابه اقتضای مورد مواد  ۴١و ۴٢را برسرايران بکوبد وبرنامه تجزيه کشورھا که متاسفانه درمدارسياسی
امريکا واروپا قرارگرفته است درراستای قطعنامه ھای شورای امنيت به اجرا درآيد.
سوء تعبير نشود بنده نميخواھم بگويم که حرکت پيش بسوی ايران شمالی برای کشورھای آذربايجان وارمنستان
وگرجستان تھديدی است منطبق با تھديد تفسيری منشور سازمان ملل ولی صراحتا ميگويم که برای غرب که منتظر
بھانه است البته که ميتواند پای تھديد رابه ميان آورد >حيله جورابھانه بسياراست< مگر افعانستان ،عراق ،سودان
واکنون ليبی وسوريه رانمی بينيم ؟ اميداورم شماھم بااين عقيده ھمراه باشيد که
باهرچیزی میتوان بازی کرد نه بااستقالل وتمامیت ارضی ایران
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