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Abstract
Borders have been a constant source of conflict between governments. The reason for
this is the close relationship between the border and the sovereignty of states. The
demarcation of the border between neighboring countries is one of the most important
issues that does not seem to be solved by war and bloodshed. They say that security is
the rule. This research has been done using a descriptive-analytical method. By studying
Iran's documents and treaties with the former Soviet Union, the practical practice of
governments and the rulings of the International Court of Justice, an analytical
comparison of the provisions of these documents and their strengths and weaknesses
have been done. The findings show that in the absence of agreement between the parties
regarding the demarcation of the border line on the installed facilities on the Rahel
Border Rivers, it is that the border line continues vertically on the waterway. This is
consistent with the general theory that the boundary separates the sovereignty of
countries not only on the ground but also on the bed and at the air. In addition, the
solution, consisting of the vertical extension of the boundary line on waterways, avoids
problems that may arise from two different boundaries in adjacent geometric maps. The
results of the present study indicate that the researcher has used international procedures
and existing customs to resolve the dispute over how to delimit the border on the border
bridges on the Aras River. According to the proposal of this research, the border line on
the bridge compared to the old Jolfa Bridge will be changed by 44.13 meters in favor of
Islamic Iran.
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روش تعیین خط مرز در رودخانههای مرزی با تأکید بر تأسیسات احداثی در رودخانه
مرزی ارس
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چکیده
مرزها پیوسته محل کشمکش و درگیری بیین دولتهیا بیوده اسیت .علیت ایین امیر رابطیه تنگاتنی

بیین میرز و

حاکمیت دولتهاست .تعیین خط مرز بین کشورها یکی از مهمترین مسائلی بشمار میرود که نمیتوان با جن
و خونریزی حل کرد .تعیین خط مرزی بین کشورها ازیکطرف عیاملی اصیلی صیل و از طیرف دیگیر نشیانگر
استقالل کشورها میباشد .این دو عامل به دنبال خود ،فضایی را به وجود میآورنید کیه در آن امنییت حکمفرمیا
است .این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجامگرفته است که بامطالعه اسیناد و معاهیدا اییران بیا
اتحاد جماهیر شوروی سابق ،رویه عملی دولتها و آرای دیوان بینالمللی دادگستری به مقایسه تحلیلی مفاد ایین
اسناد و نقاط قو و ضعف هر یک پرداختهشده است .یافتههای بهدستآمده نشان میدهد کیه در فقیدان توافیق
بین طرفین در خصوص تعیین خط مرزی بر روی تأسیسا احداثی بر روی رودخانههای مرزی راحل ایین اسیت
که بهصور

عمودی خط مرز بر روی مسیر آب ادامه یابد .این راحل ،با این نظریه کلی که مرز خط تفکییک و

تقسیم مناطق حاکمیت کشورها را نهتنها در سط زمین ،بلکه در بستر و در سطوح هوایی را نشان میدهد ،انطباق
دارد .عالوه بر این ،راهحل مذکور متشکل از تعمیم عمودی خط مرزی بر آبراهها ،از مشکالتی که ممکین اسیت
از دو مرز متفاو در نقشیههای هندسیی ،واقی در مجیاور یکیدیگر ایجیاد شیوند ،جلیوگیری میکنید .نتیای
پژوهش حاضر حاکی از آن است که در رابطه با نحیوه تعییین خیط میرز بیر روی پلهیای احداثشیده بیر روی
رودخانه ارس که محقق با استفاده از رویههای بینالمللی و عرفهای موجود نسبت به رف اختالف در خصوص
نحوه تحدید حدود مرز بر روی پلهای مرزی بر روی رودخانه ارس پرداخته است برابر پیشنهاد این تحقیق خیط
مرزی روی پل نسبت به پل قدیمی جلفا به میزان  44/13متر به نف ایران اسالمی تغییرمییابد.
واژگان کلیدی :رودخانه مرزی ،تحدید حدود ،خط منصف ،تأسیسا مرزی.
- 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری با عنوان« تطبیق نظام حقوقی حاکم بر رودخانههای مرزی ایران با نظام بینالملل»
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز می باشد.
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مقدمه
رودخانهها از مهمترین موان طبیعی است که کشورها در تعیین خطیوط میرزی بیا یکیدیگر
مورداستفاده قرار میدهند .هنگامیکه بیه نقشیه جغرافییایی جهیان مینگیریم ننیین بیه نظیر
میرسد که رودخانهها ،مرزهای طبیعیی اییدهآلی هسیتند نراکیه روش مناسیبی بیرای جیدا
نمودن دو کشور از یکدیگر میباشند کیه در حیال حاضیر نییز میرز کشیورهای متعیددی را
تشکیل میدهند .بااینحال شاید بتوان گفیت کیه رودخانیههای سیرحدی از سیایر مرزهیای
طبیعی و یا مصنوعی دیگر بحثانگیز و منشأ اختالفا بسیاری در روابط بین دولتها بیوده
است .که در این رابطه میتوانیم به اختالفا ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در میورد
ارس و اترک ،اختالفا اییران و افغانسیتان در خصیوص هیرمنید ،اییران و عیراق در میورد
اروندرود و یا از سایر کشورها به اختالفا دیرینه سوریه و ترکییه ،ترکییه و عیراق بیر سیر
دجله و فرا اشاره نمود .تحدیید حیدود کشیورها ازجملیه مباحیث بسییار مهیم در حقیوق
بینالملل عمومی و گهگاه منشأ اختالفا میان دولتهاست و تعیین مرز بین دو کشور جزو
اختیارا دولت هایی است که همسایه یکدیگرند و یا در مجاور یکدیگر قرار دارند ،این
امر علی االصول مطابق قرارداد منعقده میان دو دولت یا ارجاع قضیه به داوری و اجرای رأی
داوران حلوفصییل میشییود (موسییوی .)104 :1381،رودخانییهها از زمییره مرزهییای طبیعییی،
ممکن است حدفاصل بین دو کشور قرار گیرنید .در ایین وضیعیت رودخانیه بیهتنهایی میرز
محسوب نمیشود ،بلکه بایستی به طریقه مناسیبی خیط میرزی دقیقیا بیر رودخانیه مشیخص
گردد و با تحدید حدود دقیق از بروز اختالفیا عدییده مییان دولتهیای سیاحلی و کنیاره
رودخانیییه جلیییوگیری شیییود و حیییدود حاکمییییت دقییییق طیییرفین معلیییوم و معیییین باشییید
(مقتدر .)61:1373،تنشهای مربوط به تعیین حاکمیت در رودخانههای مرزی همواره یکیی
از مهمترین مسائل و مشکال دولتها با یکدیگر بوده است .تعییین حیدود میرزی (تعییین
حاکمیت) رودخانه های مرزی ،یکی از اختالفا مهم ایران با همسایگان خیود در صدسیال
اخیر بوده است .طبق آئیننامه تحدید حدود ،خط مرز بین اییران و اتحیاد جمیاهیر شیوروی
سابق بر روی پلها در مکانهای که رودخانه یک شاخه بوده عمییقترین مجیرای رودخانیه
بوده و بر اساس آن خط مرز روی پلها تعیینشیده اسیت ولیی در مکانهیای کیه رودخانیه
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دارای نندین شاخه بوده و تأسیساتی (پلها) در ایین محیل احداثشیده باشید روش تعییین
خط مرز بر روی پل منشأ اختالف میباشد که هرکدام از دولتها با تفسییر خیود ،خواهیان
تعیین مرز روی رودخانه میشیوند و گیاهی اخیتالف بیه حیدی میرسید کیه اگیر ننانچیه
موضوع به روش حقوقی حلوفصل نشود منجر به درگیری نظامی میشیود و نحیوه تحدیید
حدود مرز بر روی تأسیسا احداثی بر روی رودخانیه میرزی ارس همیواره منشیأ اخیتالف
بوده است .بر اساس آنچه بیان شد تاکنون تحقیقی در رابطه با نحوه تحدیید حیدود میرز بیر
روی تأسیسا

احداثی مشترک ازجمله پلهای روی رودخانههای مرزی مشترک صیور

نگرفته است این تحقیق میکوشد مشخص نماید که با استفاده از معاهدا مرزی مشیترک،
اسناد بینالمللی ،توافق دولتها و رویه قضایی دییوان بینالمللیی دادگسیتری نحیوه تحدیید
مرز در تأسیسا مشترک ازجمله پلهای مرزی را مشخص نماید تیا بیر اسیاس آن تحدیید
حدود بر روی تأسیسا مشترک بر روی رودخانیههای میرزی را مشیخص و اختالفهیای
موجود را به روشهای مسالمتآمیز حلوفصل گردد.
پیشینه پژوهش
موسوی ( )1381در پژوهشی نسیبت بیه بررسیی تحلیلیی انیواع روشهیای تعییین حیدود در
رودخانههای مرزی پرداخته است .در این پژوهش کیه انیواع مختلیف تعییین حیدود میرزی
رودخانهای در بین کشورها متیداول بیوده بیا شناسیایی دقییق ایین روشهیا و بررسیی ابعیاد
مختلف آنها ازجمله انگیزه یا انگیزههای پذیرش و اعمال آنهیا و نییز آگیاهی بیه ضیرر و
مزایییای هریییک ازاینروشهییای پرداختییه اسییت و دسییتاورد اییین تحقیییق اییین بییوده کییه
معروفترین و قابلاعمالترین تعیین حدود ،روش خط منصف برای رودخانیههای غیرقابیل
کشتیرانی و روش تالوگ بیرای رودخانیههای قابیل کشیتیرانی اسیت .علییپیور ( )1396در
پژوهشی نسبت به بررسی آثار اعمال حق حاکمیت بر روی رودخانههای میرزی و مشیترک
پرداخته است و در این تحقیق مشخص نموده است حق حاکمیت نه تأثیری بر بهرهبرداری
از رودخانههای مرزی مشترک گذاشته است و این تحقیق بیه معاهیدا آبیی منعقیده مییان
کشورها پس از فروپاشیی اتحیاد جمیاهیر شیوری پرداختیه و ییک سییمای کلیی نسیبت بیه
موضوع به دست آورده و نشان داده است که قراردادهای این کشیورها توانسیته اسیت نیه
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تأثیری بر این مسائل در این منطقه بگیذارد .ثرییایی ( )1367در پژوهشیی بیه بررسیی نحیوه
تعیین مرزهای آبی و خشکی بین کشورها پرداخته است و نتای این پژوهش نشیان میدهید
از زمان های بسیار قدیم ،موضیوع تعییین سیرحدا بیین کشیورهای مختلیف بیه روشهیا و
شکلهای متفاوتی ارائهشده است و همه آنها را در دو مرحلیه بررسیی کیرده اسیت الیف)
بررسی نگونگی تعیین سرحدا

ب) اعمال سرحدا موافقت شیده .موسیوی ( )1382در

پژوهشییی بییا اییین عنییوان « آیییا حاکمیییت مشییترک شیییوهای مناسییب بییرای تعیییین حییدود
رودخانههای مرزی است؟ »پرداخته است و این پژوهش نشان میدهید کیه در روش تعییین
حدود رودخانیه های میرزی بیه روش حاکمییت مشیترک کیه خطیوط میرز ،در دو سیاحل
رودخانه تعیین شده و رودخانه بدون اینکه تقسیم شود تحت حاکمیت مشیترک کشیورهای
ساحلی قرار میگیرد و دولتهای با ایجاد و تشیکیل کمیسییونهای همکیاری مشیترک بیه
مسائل رودخانه نظیار

و میدیریت دارنید .درایسیدل و بلییک )1985(1در تحقییق خیود بیه

بررسی اینکه مرز میتواند پیوسته بحرانساز باشد .ازآنجاکه مرزهای بسیاری از کشورهای
را قدر های بزرگ خارج از منطقه ترسییم کردهانید ،بیهطور عمیده جنبیه تحمیلیی دارنید.
بنابراین ،در این تحقیق به این نتیجه رسیدهاند که اختالفیا میرزی مییان کشیورها میتوانید
مد ها طوالنی همچنان ادامه یابد .مک کیافری( )20152در تحقیقیا خیود ضیمن بررسیی
تاریخچه شکلگیری و سیر تکیاملی حقیوق بینالملیل آبهیای فرامیرزی ،بیه ارائیه اصیول
حاکم بر کنوانسیون  1997و تفسیر مفاد و نگونگی نهایی شدن کنوانسیون پرداخته است.
با توجه به مطالب فوق ،میتوان جنبه نوآوری این تحقیق را این گونه بیان کرد که تیاکنون
تحقیقی در رابطه با نحوه تعیین خط مرزی بر روی پلهای میرزی صیور نگرفتیه اسیت و
محققین با طرح این سؤال که نحوه تعییین خیط میرز بیر روی تأسیسیا مشیترک (پلهیای
مرزی رودخانه ارس) به نه صیور میباشید؟ بیه دنبیال بررسیی ایین موضی بیوده کیه در
پاسخگویی به این سؤال باید ابتدا مشخص شود که در قراردادهای مرزی ،تعیین مرز به نیه
شیوهای پیشبینیشده است و در صور

عدم پیشبینی و یا ابهیام در تفسییر تعییین میرز بیر
1. Drysdale & Blake
2. MC Caffrey
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روی تأسیسا مشترک؛ با استفاده از رویه عملیی دولتهیا ،اسیناد و مقیررا بینالمللیی و
رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری ،تعیین خط مرز و اختالف موجود بر روی پلهای
احداثی بر روی رودخانه مرزی ارس را نگونه حلوفصل نمود؟
مبانی نظری
رودخانههای مرزی شامل رودخانههای میشود کیه دو ییا ننید کشیور را از یکیدیگر جیدا
میکنند و درواق تمامی یا قسمتی از آنها میرز دو ییا ننید کشیور را تشیکیل میدهنید .در
خصوص این رودخانهها مشکل اصلی اصوال بر سر تحدید حیدود میباشید کیه اگیر آن بیا
رضایت دولت های مربوطه حل گردد بقیه مسائل مربوط به رودخانه اصوال بیهتب آن انجیام
میشود .این تحدید حدود یا تقسیم رودخانهها ،یا بر اساس سط آب (خط وسط) یا عمیق
آب (تالوگ) یا بهصور

حد مشترک (حاکمیت مشترک) میباشید .اصیوال رودخانیههای

مییرزی بییه تقسیییمبندی کمییی آبهییا نمیپردازنیید و اییین تقسیییمبندی اسییاس مربییوط بییه
رودخانههای متوالی است (موسوی .)122 :1389،طیرز عمیل قیراردادی دولتهیا در میورد
تحدید حدود رودخانهای نشان میدهد کیه وجیود ننید نیوع میرز رودخانیهای امکانپیذیر
است .دو خط مرزی که از دو ساحل رودخانه میگیذرد ،و میرزی کیه یکیی از دو سیاحل
رودخانه قرار میگیرد ،مرزهای هستند که در این عهد متروکشدهاند .بااینهمیه بیر اسیاس
عهدنامه های قدیمی تحدید حدود ،مرزهای وجود دارند که در یکیی از سیواحل واق انید و
بعضی از آنها مورد اعتراض دولت یا دولت های است که در سیاحل دیگیر رودخانیه قیرار
دارند و از دسترسی به رودخانه محروم ماندهاند ،این تحدید حدود غیرمنصفانه شناختهشیده
و موجب بروز اختالفا

شدید ارضی گردیده است .نوع دیگر مرز رودخانهای ،خط وسط

المیاه اسیت ،حید میذکور در عهدنامیههای متعیددی در قیرن نیوزدهم و اواییل قیرن بیسیتم
تنظیمشده و منظور گردیده است .در پی رشد و توسعه امر کشتیرانی در رودخانهها ،تدریجا
این خط ،در بحثهای رودخانههای قابل کشتیرانی  ،جای خود را به تالوگ داد .بسیاری از
قراردادهییای قییرن حاضییر خییط وسییط المیییاه را بییه عنییوان مییرز در تمییامی رودخانییهها و در
قسمتهای که قابل کشتیرانی است خط تالوگ را برگزیدهاند .این مطلب سبب شده اسیت

علیزاده و همکاران /روش تعیین خط مرز در رودخانههای مرزی با تأکید بر 7 /...

دکترین حقوق بینالملل اعتقاد دارنید در قضییه تحدیید حیدود رودخانیهای ییک قاعیدهای
عرفی دارد.

شکل شماره  .1وضعیت جریان رودخانههای مرزی و بینالمللی ،منبع)Toset,2000:98( :

روش پژوهش
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی و بامطالعه اسناد بینالمللیی موجیود کیه در
زمینه تحدید حدود رودخانههای مرزی قرار دارد بهصور

نظری و کتابخانهای انجامگرفته

است؛ برای تطبیق مطالب از کتب و مجال حقوقی داخلی و بینالمللی مربوط بیه موضیوع
پژوهش استفادهشده است .در مقایسه عناوین و پاسخ به سؤاال تحقییق سیعی شیده اسیت
بامطالعییه نظریییا علمییای حقییوق و همچنییین اسییناد بینالمللییی و ملییی و بامطالعییه اسییناد و
معاهدا ایران با اتحاد جماهیر شوروی سابق ،رویه عملی دولتها و آرای دیوان بینالمللی
دادگستری و سیسس بیه مقایسیه تحلیلیی مفیاد ایین اسیناد و نقیاط قیو و ضیعف هیر ییک
پرداختهشده است.
بحث و یافتهها
حوضه آبریز کورا -ارس

رودخانه مرزی ارس از کوههای میین گیول داد در جنیوب شیهر ارز روم ترکییه سرنشیمه
گرفته سسس وارد جنوب قارص شده و به کوههای آرارا بزرگ رسیده و پس از عبور از
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این منطقه وارد جلگه ایروان در جمهوری ارمنستان میشود .رودخانه ارس در ادامه مسیر به
رودخانییه آرپانییای متصییل و درنهایییت در مییرز مشییترک ایییران بییا جمهییوری ارمنسییتان و
آذربایجان جریان پییدا میکنید .بییش از نیمیی از طیول رودخانیه ارس تقریبیا معیادل 1080
کیلومتری آن تا دریای خزر در مرز سه کشور ایران ،ارمنستان و آذربایجان واق شده اسیت.
حوضه آبریز رودخانه ارس حدود  102000کیلومترمرب مساحت دارد ،از این مقدار بیهطور
تقریبی  40درصد در خاک ایران 40 ،درصد در خیاک جمهیوری آذربایجیان و در حیدود
 20درصد نیز در خاک ترکیه واق شده است .درمجموع میتیوان اینطیور دسیتهبندی کیرد
که در حدود  54درصد از آب رودخانیه ارس از دو جمهیوری آذربایجیان و ارمنسیتان34 ،
درصد از خاک ترکیه و  12درصد باقیمانده نیز از کشور ما ایران تأمین میشود.

شکل شماره .2رودخانه مرزی ارس
تییاکنون سییدهای متعییددی بییر روی دو رودخانییه کییورا و ارس و سرشییاخههای آنهییا در
کشورهای مختلف باهدف تولید برق ،آبیاری اراضی کشاورزی ،تأمین آب شیرب ،کنتیرل
سیالب و حملونقل با ظرفیتی بیال بر  25میلییارد مترمکعیب احداثشیده اسیت .میداخال
انسییان در روی رودخانییه های کییورا و ارس باعییث شییده اسییت تییا میییزان آب ورودی اییین
رودخانه به دریایی خزر به ترتیب  40درصد و  27درصید کیاهش یابید .آلیودگی رودخانیه

علیزاده و همکاران /روش تعیین خط مرز در رودخانههای مرزی با تأکید بر 9 /...

ارس بخصوص ناشی از فعالیتهای صنعتی کشور ارمنستان و همچنین تغییر مسییر رودخانیه
کشیییور ازجملیییه مهمتیییرین نالشهیییای مربیییوط بیییه ایییین حوضیییه میباشییید( .ابراهیمیییی
خوسفی.)186:1397،
شیوه تعیین مرز در رودخانه مرزی ارس

اصوال ترسیم خطوط مرزی در روابط بینالملل در دو مرحله صیور میگییرد .در مرحلیه
اول تعیین حدود میشود کیه عملیی اسیت کیامال نظیری ،بیه ایین معنیا کیه در ایین مرحلیه
دولتهای مجاور در نارنوب حقوق بینالملیل در میورد نقیاط ییا عیوارض طبیعیی ماننید
رودخانه که خط مرزی ازآنجا خواهد گذشیت توافیق میکننید و سیسس در مرحلیه بعیدی
کمیسیون تعیین سرحدا  ،ترسیم خطوط را روی زمین یا عارضه طبیعیی بیر اسیاس اصیول
توافق شده انجام میدهد .این کمیسیونها اصوال مختلف و بر اساس قرارداد تعیین میشوند.
در خصوص تحدید حدود و تعیین دقیق میرز بیر روی ارس ،بعید از عهدنامیه ترکمانچیای،
طییرفین بنییا بییه دالیییل زیییر تحدییید حییدود مجییدد و تعیییین دقیییق خییط مییرزی را بییهموجب
موافقتنامه  1333شمسی الزم شمردند:
در عهدنامه و پروتکل  1829بین ایران و شوروی سابق وسط آب رودخانه ،صرفا به مجرای
ارس بهعنوان خط سرحدی دو کشور اشارهشده بود و این موضوع سبب ایجاد ابهامیاتی در
بعضی مناطق مرزی شده بود؛ رو به روی قلعه عباسآباد ،اراضی که در ساحل راسیت ارس
قرارگرفته و بهموجب عهدنامیه و پروتکیل  1829در خیاک روسییه قیرار داشیته ،بیر اسیاس
موافقتنامه  1333به ایران واگذار گردید و تحدید حدود و تعیین مرز در ارس در محدوده
اییین قلعییه ضییروری تشییخیص داده شید .در بعضییی منییاطق و خصوصییا در منییاطق جلگییهای
رودخانه ارس که در نند شعبه جاری است ،دقیقا معلیوم نبیود کیه خیط میرزی از مجیرای
کدام شعبه رودخانه میگذرد و کدامیک از شعبا فرعی و کدامیک اصل است؛ با اینکه
در پروتکل  1829وضعیت جزایر نسبت به خط مرزی و اینکه کدام جزیره بیه کیدامیک از
طرفین تعلق دارد تا حدودی بهتفصیل مورداشاره قرارگرفته بود ،بااینوجود پس از گذشت
مد

نسبتا زیادی از پروتکل  1829تا  1954وضعیت جزایر تغییریافته بود .تعدادی بیه دلییل
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فرسایش رودخانه از بین رفته و همچنین بر اثر رسیوبگذاری رودخانیه جزاییر دیگیری بیه
وجود آمده بودند؛ و باالخره الزم میآمد کشورها بیرای پاییان دادن بیه اختالفیا میرزی،
خود را با اصول حقیوق بینالملیل نیوین و روش تعییین میرز رودخانیههای همجیوار منطبیق
نمایند.
بنابراین در اجرای ماده سوم موافقتنامه یازدهم آذرمیاه  1333برابیر بیا دوم دسیامبر 1954
برای تعیین حدود در برخی نواحی و تجدید تعیین حدود بقییه میرز اییران و اتحیاد جمیاهیر
شوروی ،کمیسیون مختلط ایران و شوروی تشکیل شد .بیدین ترتییب نماینیدگی کمیسییون
مشترک ایران و شوروی استقرار یافتند و نیون مطیابق موافقتنامیه  1333در سرتاسیر میرز
ایران و شوروی تحدید حدود مجدد و در بعضی مناطق تعیین حدود به عمل میآمد ،بیرای
سهولت کار با موافقت ملتزمین برای تحدید حدود مرز و عالمتگذاری ،سرتاسر مرز به ده
قسمت تقسیم و برای هر قسمت یک کمیسیون فرعیی تعییین شید .کمیسییونهای فرعیی دو
طرف در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و در موق کار و انجاموظیفه جلسا مخیتلط اییران و
شیوروی را تشییکیل میدادنیید .سییسس بییرای تعیییین مییرز و تحدییید حییدود بییر روی ارس دو
کمیسیون فرعی تعیین شد .کمیسیون شماره یک از محل مرز ثالثه ایران و شوروی و ترکیه
(دیم قشالق) تا آق بند و کمیسیون شماره دو از آق بند تا تازه کنید ،نقطیه انتهیایی میرز دو
کشیور در ارس انجاموظیفییه کییرد (نییدیم .)35 :1344،در ابتیدای کییار دو هیئییت نماینییدگی
مقررا

و آئیننامههایی را برای خیود کمیسییون مشیترک و کمیسییونهای فرعیی وضی و

تصویب نمودند و این مصوبا اساس کار را تعیین و کمیسیونهای فرعیی طبیق دسیتوراتی
که کمیسیون مشترک به آنها داده بود مشغول انجام کار شدند و نون مأموریت کمیسیون
مختلط اجرا نمودن موافقتنامه  11آذرماه  1333یعنی تعیین و عالمتگیذاری خیط میرزی
طبق مندرجا

آن موافقتنامه بود ،در بیدو امیر موضیوع سیاده بیه نظیر میرسیید و انتظیار

میرفت ادامیه کیار کمیسییونهای فرعیی اشیکالی بیروز نخواهید کیرد بهخصیوص کیه در
موافقتنامه صریحا قیدشده بود طرفین تأیید مینمایند که خط سرزمین ایران و شیوروی در
تمام بقیه طول آن بدون تغییر میماند و از این به بعد کلیه مسائل مربوط به عبور خط میرزی
دولتی در تمام طول آن حلوفصل شده و طرفین نسبت به یکدیگر ادعای ارضی ندارند .امیا
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پس از شروع کارها دیده شد که موضیوع بیه آن سیادگی کیه تصیور میرفیت نبیود ،زییرا
موافقتنامه  1333فقیط اختالفیا برجسیته را رفی نمیوده و تعییین بقییه سیرحد را موکیول
بهقراردادها ،پروتکلها و مفاد نامههای گوناگون نموده بود که در طی نزدییک یکصید و
اندی سال بهتدری منعقد و برقرارشده بودند ،بنابراین الزم و ضروری تشخیص داده شد که
همه تغییرا مرز و اسناد مربوط به آن بهطور دقیق مطالعه شود .در طول میدتی نزدییک بیه
یکصد و سی سال از زمان انعقاد عهدنامه و پروتکیل  1829رود ارس طیوری تغیییر وضی
داده بود که کمیسیونهای مختلط در پیدا کردن مسیر آن دنار مشکل شدند و حتی این امر
مستلزم نندین سال کار فنی و علمی میشد ،بهعالوه بسیاری از جزایر که در آن تیاریخ در
این رودخانیه عظییم وجیود داشیته بهتیدری زییرآب رفتیه و ییا بیه خیاک یکیی از طیرفین
ضمیمهشده و در مقابل جزایر جدید به وجود آمده بود که مالکیت آنهیا تعیین نشیده بیود.
پس از بازدید از محل و تبادلنظر هیئت نمایندگی ،بهترین شیوه در تحدید حیدود و تعییین
دقیق مرز بر روی ارس را عبور دادن خط مرزی از وسط مسیر خطی آن ییا مهمتیرین شیعبه
آن تشخیص دادند .بدین ترتیب یکی از شیوههای معمول در روابط بینالمللی دولتها و بیر
طبق مقررا

و اصول حقوق بینالملل که همانا خیط منصیف در رودخانیه میرزی غیرقابیل

کشتیرانی است بر روی رودخانه مرزی ارس قیائم گردیید .عیدم عبیور خیط میرز از وسیط
رودخانه ارس به نظر کمیسیون مختلط بهقرار زیر است (جهانبانی.)88:1336،
شیوه تعیین مرز در جزایر رودخانه مرزی ارس

اصوال رسوبا

انباشتهشده در رودخانهها اکثرا موجب به وجود آمدن جزایر میشیود .ایین

موضوع در مورد رودخانه ارس بهوضوح نمایانگر است .این موضوع موجیب طیرح مسیائل
جدیدی در حقوق بینالملل و در تعیین مرز در رودخانههای مرزی بینالمللی شده است .در
هنگام تحدید حدود بر روی ارس و تعیین وضعیت جزایر ،تعریفی از جزایر به عمیل نیامیده
اسیت و همیه جزاییر موجیود در رودخانیه در آن زمیان ،بیدون توجیه بیه مسیافت طبیعییی و
کونکی یا بزرگی جزایر موردتوجه قرار گرفتنید .تعیداد جزاییر موجیود در رودخانیه ارس
 805جزیره میباشد که  427جزیره آن متعلق به ایران و  378جزیره متعلق به اتحاد جمیاهیر
شوروی است .بعالوه در موقی کشییدن خیط میرز در رود ارس در دو جزییره شیماره  72و
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شماره  591اراضی آن طوری تقسیم شده است که قسمتی متعلیق بیه اییران و قسیمتی دیگیر
متعلق به شوروی است .در جزیره شماره  72خط مرز از نهری که حفرشیده میگیذرد و در
جزیره  591خط مرز بهوسیله سه عالمت خاکی مشخصشده است (جهانبانی.)68 :1336 ،

شکل شماره . 3تعیین مرز در شاخه های اصلی و فرعی رودخانه مرزی ارس

درجایی که رودخانه فاقد جزاییر اسیت خیط میرز از وسیط سیط آبیی بسیته کیه در موقی
نقشهبرداری خط مرزی موجود بوده عبور مینماید؛

شکل شماره . 4تعیین مرز در شاخه اصلی رودخانه مرزی ارس و نمایش ساحل پروتکل

علیزاده و همکاران /روش تعیین خط مرز در رودخانههای مرزی با تأکید بر 13 /...

درجاهایی که رودخانه فقط دارای یک بستر جزایر کونک است ،خط میرز بیین جزاییر از
وسط مسیر اصلی آب که در موق نقشهبرداری خط مرز موجود بوده عبور مینماید.
درجاهایی که رودخانه دارای جزایر بزرگ باشد و بستر آن به ننید شیعبه تقسیمشیده خیط
مرز از وسط سط آبی شعبه اصلی رودخانه میگذرد که در موقی نقشیهبرداری خیط میرز
مشخص بوده است .بدین ترتیب رودخانه ارس به طول تقریبیی  430کیلیومتر از محیل دییم
قشالق (مرز ثالثه) نقطه مبدأ مرز ایران و شوروی سابق تا آبادی تازه کند تحدیید حیدود و
طرفین موافقت نمودند که در طرفین مسیر رود ارس عالئم مرزی نصب گردد تا دیگر خیط
مرز ایران و شوروی ،در این قسمت دستخوش هوسرانی و طغیانها و در معرض تجاوزهای
جریان رودی لگامگسیخته واق نشود (رضایی.)42 :1385 ،

شکل شماره .5تعیین مرز در شاخه های مختلف رودخانه مرزی ارس

شیوه تعیین مرز در رابطه با تغییرات رودخانهای ارس

بسیاری از درگیریها و منازعا در مورد مرزهای رودخانهای ،پیرامون تغیییرا رودخانیه
بر خط مرز مییان دولتهیا اسیت .دالییل متفیاوتی سیبب بیروز ایین تغیییرا میشیوند کیه
عبار اند از:
الف) علتهای طبیعی :این علتها خود به سه دسته دگرگونیهای ناشی از حرکا افقی و
تییدریجی 1،دگرگونیهییای ناشییی از حرکییا افقییی و ناگهییانی رودخانییه1و دگرگونیهییای
1. Accretion
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ناشی از ساییدگی تدریجی رود2تقسیم میشیوند .جابجیایی تیدریجی حاصیل در مسییر آب
رودخانه ،عموما پدیدهای دوجانبه است ،یعنی در یکی از دو ساحل رسوباتی پدیید میآیید
و در ساحل دیگیر فرسیایش حاصیل میشیود .در اینجیا دکتیرین حقیوق بینالملیل و روییه
قضایی قبول کردهاند که مرز با رودخانهها جابجا میشود .اما هنگامیکیه رودخانیه ناگهیان
بستر خود را ترک میکند مسئله فرق مینماید .اگر مرز همراه رودخانه پییش و پیس شیود،
یکی از دو دولت قسمتی از سرزمین خود را از دست خواهد داد ازاینرو گروسییوس مییان
تغییر شکل تدریجی و ناگهانی فرق گذاشته است و معتقد است که در صور تغییر شیکل
ناگهانی رودخانه ،میرز نبایید همیراه بیا تغیییر بسیتر رودخانیه حرکیت کنید .تنهیا برخیی از
عهدنامهها بهطور کامیل دگرگیونی را پذیرفتیه و بیر ایین اسیاس مقرراتیی را تهییه و تنظییم
نموده اند که این خود موجب پیدایش مشکالتی شیده اسیت .شیاید در ایین زمینیه عهدنامیه
بلژیک و هلنید در  8او  1843از عادالنیهترین ایین قراردادهیا محسیوب شیوند کیه مقیرر
میکند هرگاه رودخانه ای تغییر مسیر دهد دولت متضرر مجاز است رود را به وضعیت سابق
برگرداند .ازایندست قراردادها میتوان به عهدنامه ژانویه  1927شوروی و ترکیه و عهدنامه
 27اکتبر  1932بریتانیا و برزیل اشاره کرد (روسو.)13 :1347،
ب) دگرگونی های ناشی از عوامل مصنوعی :این دگرگونی ناشی از دخالت انسان در امیور
طبیعی رودخانه است .این نوع تغییرا به سه صور ایجاد میشوند:
هر دو کشور توافق مینمایند که تحوال مصنوعی را به اشتراک انجام دهند؛
تنها یک دولت مجاز است که تحت شرایط خاص ،تحوالتی در وضعیت رود بدهد؛
هر دو یا یکی از دولت ها اقدام به ارتکاب عملی نموده که مورد اعتراض دیگری واق شیده
است.
در موارد یک ییا دو جیای ابهیامی نمیتیوان یافیت زییرا کیه اقیداماتی مشیابه در برگشیت
وضعیت رودخانه به حالت قبل در معاهیدا  1843بلژییک و هلنید و همچنیین در معاهیده
 1927شوروی و ترکیه وجود دارد .ازنظر حقوق بینالملل مورد سیوم عملیی میذموم اسیت.
1. Avulsion
2. Erosion
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انستیتو حقوق بینالملل در جلسه سال  1911در مادرید اعمیال یکجانبیه دولتهیا را میورد
نکوهش قرار داده و نهتنها معاهیدا

حقیوق بینالملیل ،بلکیه میتن صیری اعالمییه انسیتیتو

حقوق بینالملل که بهمنزله تدوینکننده حقوق بینالملل است آن را محکوم کیرده و نفیس
عمل را تجاوز میداند.
ج) دگرگونی های ناشی از ترکیب عوامل طبیعیی و مصینوعی کیه مفهیوم آن بدینصیور
است که علتهای طبیعی تغییری را حاصیل کیرده و دولتهیا بیا فعالیتهیای خیویش ایین
دگرگونی را وسعت میبخشند .اینننین مسائلی به همان صور که عوامل مصنوعی تیأثیر
میگذارند موردتوجه قرار میگیرند.
در مورد تغییرا رودخانه مرزی ارس به استناد بند  1ماده  9قرارداد انتظاما مرزی ایران و
شییوروی سییابق ( ،)1334بییرای حفییظ کرانییهها از خرابییی و جلییوگیری از تغییییر مسیییر
رودخانه های سرحدی ،در صور لزوم آن را مصادر امور طرفین متعهیدین متفقیا ضیروری
بدانند ،کناره بندی خواهد شد .این عملیا و هزینه مربوط به آن به عهده طرفی خواهد بود
که کرانه به آن تعلق دارد
و به استناد بند  2ماده « ،9هیچیک از طرفین نمیتوانند مصنوعا مسیر رودخانه را تغییر دهند.
ننانچه وضعیت مسیر رودخانه مرزی بهطور طبیعی یا در اثر انقالب طبیعت تغییر پییدا کنید
درصورتیکه مصادر امور طرفین ترمیم آن را ضروری تشیخیص بدهنید متفقیا و بیا شیرایط
متساوی در اصالح مسیر رودخانیه اقیدام مینماینید و بیه اسیتناد بنید سیوم میاده  9پروتکیل
ضمیمه موافقتنامه حلوفصل مسیائل میالی و میرزی بیین اییران و اتحیاد جمیاهیر شیوروی
سوسیالیستی مورخ  1333/9/11برابر با دوم دسامبر  ،1954تغییر مسیر رودخانههای سرحدی
خط مرز را تغییر نمیدهد مگر اینکه بین طرفین متعهدین قیرارداد جداگانیهای در ایین بیاب
منعقد شود.
برابر بند  2ماده  ،10درصورتیکه مصادر امور طرفین متعهدین الیروبیی آبهیای میرزی را
ضروری تشخیص دهند ،مخارج آن متناوبا به عهده متعهدین خواهد بود و بیه اسیتناد بنید 3
مییاده  ،10الیروبییی آن قسییمت از آبهییای سییرحدی کییه تمامییا در قلمییرو یکییی از طییرفین
متعهدین واق شده عنداللزوم به هزینه آنطرف انجام میشیود و بیه اسیتناد میاده  ،13مسیائل
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مربوط به فعالیتهای رودخانه سرحدی از قبیل ایجاد ساختمانها و ییا تأسیسیا نیوین کیه
ممکن است در طرز جریان رودخانه اثری داشته باشد و همچنین مسائل مربیوط بیه اسیتفاده
آبییییاری طبیییق موافقتهیییای بهخصیییوص بیییین طیییرفین متعهیییدین ترتییییب داده میشیییود
(علیزاده.)82 :1393،
شیوه تعیین مرز در پلهای احداثی روی رودخانه مرزی ارس

مرسوم است که ساحلنشینان رودخانههای مرزی پل میسازند و در عمل سه راهحل بیرای
تعیین مرز روی پلها در پیش است؛ ممکن است مرز روی پل در وسط آن قرار گیرد .ایین
راهحل غالبا در قرن نوزدهم میالدی به کار گرفته میشد .با ظهور مفهوم تالوگ و تعیین آن
بهعنوان مرز در رودخانههای قابل کشتیرانی ،گهگاه دولتها مرز در روی پلها را با میرزی
منطبق نمودهاند که تالوگ را همراهی میکند .اشکال این راهحل عیدم ثبیاتی اسیت کیه بیا
اصل مفهوم تالوگ همراه است .همچنین این سؤال مطرح میشود که در صور تغییر میرز
رودخانهای یعنی خط منصف یا تالوگ مرز موجود بر روی پل نه صورتی پییدا مییکنید؟
بهموجب عهدنامهها علیرغم تغییرا مرز رودخانهای میرز زمینیی تغییرناپیذیر بیاقی خواهید
ماند .راهحل سوم که در عمل موردقبول دولتها است ،تبعیت تمامی پل رودخانه میرزی از
حاکمیییت یکییی از دو دولییت سییاحل رودخانییه اسییت .اییین وضیی در عهدنامییه ورسییای
پیشبینیشده و در خصوص پلهای موجود بر روی رودخانه راین بر آلمان مغلوب تحمییل
گردیده است .مسلما این وض تحیت هییچ شیرایطی تأمینکننیده روابیط حسین همجیواری
دولت ساحلنشین نمیباشد .تعیین مرز بر اساس تالوگ رودخانه نیز ،همیانطور کیه مطیرح
شد مسائلی را پیش میآورد .تعیین وسط پل بهعنوان خط مرز هم باوجود اینکه از تغییرا
مرزی آبی مستقل است ،مشکال بسیاری را برای رودخانههایی که شاخه فرعیی دارنید بیه
بار میآورد .در خصوص تونلهایی که ساخته میشود ،همین امر صدق میکنید .بیه همیین
دلیل اسیت کیه مسیئله تقسییم پلهیا در حقیوق بینالملیل مسیکو مانیده و تیاکنون نیاره
مشخصی برای این قضیه اندیشیده نشده اسیت و بیهطورکلی از طرییق توافیق دولتهیا حیل
میگردد.
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رویه عملی دولتها در رفع اختالف تعیین مرز روی پل در رودخانه مرزی ارس

روش تعیین وسط پل به عنوان مرز ،مشکالتی را به همراه دارد طبق بند دوم پروتکل ضمیمه
موافقتنامه حلوفصیل مسیائل میالی و میرزی بیین اییران و اتحیاد جمیاهیر شیوروی میورخ
 ،1333/9/11تغییر مسیر رودخانههای سرحدی خط مرز را تغییر نمیدهید مگیر اینکیه بیین
طرفین قرارداد جداگانه ای در این خصوص منعقد شود .بیا توجیه بیه مفیاد ایین پروتکیل در
مورد رودخانه ارس ،با گزینش خط مرزی بر اساس خط میانیه ،مشیکل ننیدانی بیه وجیود
نخواهد آمد ،زیرا که ب ا تغییر مسیر رودخانه ،خط مرز تغییر نخواهد کرد .تنها مشیکل روش
جاری این است که با توجه به وجود شاخه فرعی در مورد پل مذکور ،طول بیشیتری از پیل
تحت حاکمیت ایران قرار خواهد داشت .روشی دیگر نیز برای حل این مشکل وجیود دارد
و آن استفاده از روش حاکمیت مشترک است؛ بدینصور که خط مرزی روی پل تعییین
گردد تا طرفین هزینههای نگهداری و تعمیر را بر عهده گیرند ،اما بهمنظور اعمال حاکمییت
روی پل ،دو دروازه در دو طرف پل نصب گردد .در این روش هیچکدام از طرفین متضیرر
نبوده و در صور تعامل بیشتر دو کشور قابلاجرا خواهید بیود .بایید توجیه داشیت کیه در
صور

گزینش بهترین روش در خصوص تحدید حدود مرز روی پل ،اگر طیرفین حقیوق

دیگری را رعاییت نکننید ،منازعیا

وجیود خواهید داشیت (علییزاده .)88 :1393،پلهیای

موجود بر روی رودخانه بهوسیله خط مرز بدونیمه تقسیمشده است بهاستثنای پل خداآفرین
که مرز روی آن با خیط میرزی کیه از وسیط رود ارس میگیذرد ،مطابقیت میکنید .طبیق
آئیننامه تحدیید حیدود خیط میرز بایسیتی از وسیط پلهیا عبیور کنید ،امیا نیون در آنجیا
عمیقترین قسمت مجرای رودخانه نزدیک مرزی شوروی واق شیده بیود هیئیت نماینیدگی
ایران نظر داشیت محیل عبیور میرز را بیا وسیط عمییقترین مجیرای رودخانیه منطبیق سیازد
بهاینترتیب  39متر از پل خداآفرین به شوروی سابق و  131متیر بیه اییران تعلیق میگییرد و
موضوع پس از مذاکرا الزم هیئت نمایندگی شوروی سابق با نظر هیئیت ایرانیی موافقیت
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نموده و خط مرز از وسط نشمه نهارم پیل کیه بیر رویهیم داری  15نشیمه اسیت عبیور
دادهشده و موضوع رف اختالف گردید (جهان بانی.)119:1335،

شکل شماره .6پل  15چشمه خداآفرین

اختالف در تعیین خط مرز پل جدیداالحددا

جلفدا (جمهدوری اسدالمی ایدران و

جمهوری آذربایجان)

روشهای تعیین مرز در مورد یکی از پلهای واق شیده بیر روی رودخانیه میرزی ارس بیین
ایران و جمهوری آذربایجیان (نخجیوان) دارای اخیتالف بیود .ایین پیل بیر روی قسیمتی از
رودخانه واق شده که دارای شاخه فرعی بوده که این شاخه فرعی در سمت ایران قرار دارد.
با فرض قرار گرفتن مرز در وسط پیل ،تسیلط و حاکمییت بخشیی از خیاک اییران ،حیدود
 44/13متر به دست کشور مقابل میافتید ،بنیابراین ایین روش نمیتوانید بیهعنوان گزینیهای
مناسب مطرح شود حتیی در صیور

پیذیرش همراهیی میرز بیا خیط میانیه نییز ،مشیکال

تغییرپذیری مرز همچنان وجود خواهند داشت .با ایین وصیف ،بررسیی قراردادهیای میرزی
موجود میتواند مشکال

جاری را تا حد زییادی حیل نمایید .بیر اسیاس بنید  4میاده یکیم

قرارداد انتظاما مرزی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی ،خط مرزی تعیینشیده در سیط
قائم بر آن ،مرزهای هوایی و زیرزمینی را نیز مشخص میکند .این خط مرز شیامل مرزهیای
روی پلها نیز می شود که طبق این ماده ،محدوده باال و پایین این خیط نییز مرزهیا را تعییین
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میکنند؛ بنابراین مرز روی پل دقیقیا میبایسیت بیا میرز روی رودخانیه تطیابق داشیته باشید.
(قرارداد انتظاما مرزی ایران با شوروی سابق)
ادعای هیئت مرزی جمهوری آذربایجان (نخجوان) در خصوص خط مرز روی پل

هیئت مذاکرهکننده جمهیوری آذربایجیان ادعیا داشیتند بیر اسیاس مقیررا دروازه میرزی
میبایستی در وسط پل تعبیه شود (ولی سندی ارائه ننمودند) و دلیلشیان ایین بیوده میا هزینیه
ساخت پل را بهطور مساوی تقبل نمودهایم و در پلهای قدیم نوبی ،پیل آهنیی و همچنیین
پل شاه تختی پلدشت نیز دروازه در وسط پل نصبشده است ازآنجاییکیه هزینیه احیداث
پل بهصیور مشیترک پرداختشیده اسیت و نگهیداری از آن نییز بیهطور مشیترک انجیام
می پذیرد و در قوانین کشور آذربایجان نیز قیدشیده اسیت کیه پلهیای مشیترک دو کشیور
دروازه باید در وسط پل تعبیه شود به همین جهیت پیل جدیید بایید نییز درب آن در وسیط
نصب شود (مستندا معاونت حقوقی و معاهدا مرزبانی)
ادعای هیئت مرزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص خط مرز روی پل

هیئت کارشناسان ایرانی نیز معتقد بودند دروازه میبایستی در روی خط مرزی طبق نقشیه و
پروتکلهای سال  1336نصب شود که در این صور از مقدار  252متر پل حدود  200متر
در طرف ایران واق میگردید .ادعای هیئت مرزی جمهیوری آذربایجیان بیر لیزوم رعاییت
خط منصف بر روی پل جدید احداثی است که در صور پذیرش آن بخشهای از شیاخه
فرعی رودخانه که نباید متأثر از مرز گذاری بر اسیاس خیط منصیف باشید عمیال بیه تسیلط
طرف مقابل متوجه میگردد .ادعای هیئت مرزی جمهوری اسالمی ایران نیز بر لزوم رعایت
خط منصف صرفا در روی پل نسبت بیه رودخانیه اصیلی بیدون در نظیر گیرفتن شیاخههای
فرعی میباشد که با وحد مالک بند  3ماده  9فصل دوم قرارداد راج به انتظاما میرزی
و شوروی سابق و ترتیب تصفیه اختالفا و حیوادث میرز مورخیه  24اردیبهشیتماه 1336
که برتری قانونی در رعایت آن وجود دارد منطبق به نظیر میرسید مضیاف مراتیب نظیر بیه
اینکه دروازه مرزی بر روی رودخانه در پل نوبی قدیمی ظاهرا به اعتبار خط منصف تعبییه
نشده و به طرف ایران پیشروی داشیته اسیت ادعیای طیرف مقابیل ایین اسیت کیه هیچگونیه
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اعتراضی در موق ایجاد از طرف ایران مطرح نشده ولی باید در پل جدید نییز الیزام الرعاییه
تلقی شود( .مستندا

معاونت حقوقی و معاهدا مرزبانی ناجا)

رویه قضایی بینالمللی در خصوص تعیین خدط مدرز روی پلهدا در رودخاندههای
مرزی

در  3مارس  ،2002جمهوری بنیین و جمهیوری نیجیر طیی اعالمییهای مشیترک مورخیه 11
آوریل  ،2002موافقتنامه خاصی را برای دفتردار دیوان ارسال نمودنید ،کیه بیهموجب آن،
دولتهای این دو کشور توافق نمودهاند تا اخیتالف مربیوط بیه تحدیید حیدود قطعیی کیل
محییدوده مییرزی بییین دو کشییور را بییه شییعبهای از دیییوان ارجییاع نماینیید و در مییاده  2اییین
موافقتنامه خاص ،از دیوان خواستهشده است تا:
الف) مسیر خط مرز بین جمهوری بنین و جمهوری نیجر را در بخیش رودخانیه نیجیر تعیین
نمایند،
ب) مشخص نماید که کدامیک از دو کشور ،بر هر یک از جزایر واق در رودخانه مذکور
مالکیت دارند،
ج) مسیر مرزی بین دو کشور را در بخش رودخانه  Mekrouتعیین نماید.
جمهییوری نیجییر از شییعبه1خواسییته بییود مییرز در دو پییل بییین ( Gayaنیجییر) و Malanville

( بنین) مشخص نماید .بنین معتقد است که این مسئله در نارنوب موافقتنامه خاص نبیوده
و ازاین رو ،شعبه برای قبول درخواست نیجر ،صالحیت ندارد .شعبه عقیده دارد کیه در ایین
خصوص در موافقتنامه خاص از دیوان خواستهشده که مسیر مرزی واق در  ...بخیش رود
نیجییر را احییراز نماییید .ازآنجاکییه پلهییای بییین  Gayaو  Malanvilleدر بخییش رود نیجییر
واق شدهاند ،شعبه اشعار میدارد که بیرای احیراز اینکیه میرز واقی در ایین پلهیا در کجیا
قرارگرفته ،صالحیت دارد.
.1به موجب بند  2ماده  ، 15اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ،دادگاه برای رسیدگی به یک اختالف معین که به
آن تسلیم شده است در صورتی که طرفین اختالف تقاضا نمایند ،شعبه ای ایجاد می نماید و ترکیب اعضای این شعبه
بوسیله دیوان و با رضایت طرفین دعوا تعیین می گردد .احکام صادره از طرف شعبه به منزله احکام صادره از دیوان بین
المللی دادگستری تلقی می شود.

علیزاده و همکاران /روش تعیین خط مرز در رودخانههای مرزی با تأکید بر 21 /...

شعبه متذکر میشود ،نیجر مدعی است که با توجه به اینکه ساخت و حفیظ ایین ابنییههای
بهوسیله طرفین بهصور

برابر تأمینشده ،مرز در نقطیه مییانی هیر ییک از پلهیا قرارگرفتیه

است و این پل ها اموال مشترک و مشاع هر دو طرف هستند .بنین بهنوبه خود اشعار مییدارد
که تفاو

بین محل مرز در پل ها و مسیر مرز در بستر و زیر رودخانه ،با یکدیگر همیاهنگی

ندارد.
شعبه مذکور عقیده دارد که در فقدان توافق بیین طیرفین ،راحیل ایین اسیت کیه بهصیور
عمودی خط مرز بر روی مسیر آب ادامه یابد .این راحل ،با این نظرییه کلیی کیه میرز خیط
تفکیک و تقسیم مناطق حاکمییت کشیورها را نیهتنها در سیط زمیین ،بلکیه در بسیتر و در
سطوح هوایی نشان میدهد ،انطباق دارد .عالوه بر ایین ،راهحیل میذکور متشیکل از تعمییم
عمودی خط مرزی بر آبراه ها ،از مشکالتی که ممکن است از دو مرز متفاو در نقشههای
هندسی ،واق در مجاور یکدیگر ایجاد شوند ،جلوگیری میکند.
در پرتو آنچه گفته شد ،شعبه نتیجه میگییرد کیه میرز واقی بیر روی پلهیای بیین  Gayaو
 ،Malanvilleاز مسیر مرزی در رودخانه عبور میکنید .ایین یافتیه بیه ترتیبیا بیین بنیین و
نیجر در خصوص استفاده و حفظ این پلهیا کیه هزینیه آنهیا توسیط دو کشیور بهصیور
مساوی تأمینشده است ،خدشهای وارد نمیآورد .شعبه بهویژه عقیده دارد کیه مسیئله مسییر
مرز واق بر روی پل ها کامال از مالکیت این بناها که مشترک متعلق به طرفین است ،مسیتقل
و مجزا است( .ضیایی بیگیدلی و همکیاران .)20 :1394،همچنیین شیعبه ییادآوری میکنید،
معاهدا یا عهدنامههایی که مرز را در آبراههیا تعرییف میکننید ،امیروزه معمیوال تیالوگ
بهعنوان مرز در آبراه های قابل کشتیرانی و خط منصف بین دو کرانیه را در میوارد غیرقابیل
کشتیرانی بودن آنها اشاره میکند ،هرنند نمیتوان گفت که این روییه کیامال یکنواخیت
بوده است .و شعبه با نهار رأی در برابر یک رأی احراز مینماید که میرزی بیین جمهیوری
بنین و نیجر در خصوص پلهای بین  Gayaو  ،Malanvilleاز مسیر مرزی رودخانه تبعییت
میکند (ضیایی بیگدلی و همکاران.)27 :1394،
مرزها پیوسته محل کشمکش و درگیری بیین دولتهیا بیوده اسیت و علیت ایین امیر رابطیه
تنگاتن

بین مرز و حاکمیت دولتها است .در کنار این امیر توافیق بیر سیر شییوهای بیرای
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تحدید حدود مرزی از موضوعا حائز اهمیت است بهطوریکه از زمانهای بسییار قیدیم،
موضوع تعیین سرحدا

بین کشورهای مختلف به روشها و شیکلهای متفیاوتی ارائهشیده

است کیه همیه آنهیا را میتیوان در دو مرحلیه بررسیی کیرد -1:بررسیی نگیونگی تعییین
سرحدا  -2اعمال سرحدا موافقیت شیده میوقعی کیه در منطقیه میوردنظر رودخانیهای
وجود داشته باشد در این صور دو راحل پیش میآید .یکی تعییین خیط وسیط رودخانیه
به عنوان سرحد مرزی دو یا نند کشور که اگر رودخانیه قابیل کشیتیرانی باشید بیه آن خیط
تالوگ میگویند و بیه معنیی گیودترین جیا کیه در میورد رودخانیه بیدین معنیی اسیت کیه
عمیقترین و درعینحال قابل کشتیرانی نقطه ییک رودخانیه میباشید کیه بیه خیاطر مسیائل
ژئومورفولوژیک حتما منصف نیست لکن خط منصف مسیر قابل کشتیرانی میباشد.
دومین راحل ،تعیین خط ساحلی رودخانه یکی از طرفین بهعنوان خط مرزی میباشد که در
این صور رودخانه موردبحث درست در اختیار یکی از طرفین قرار میگیرد ایین البتیه بیه
خاطر غیرعادالنه بودن آنیکی از روشهای است که بندر مورداستفاده قرار میگیرد.
در رودخانههای مرزی ،پلها حلقه اساسی و اصیلی ارتبیاط بیین کشیورهای سیاحلی ییک
رودخانییه را تشییکیل میدهیید .معمییوال زمییانی کییه خییط مییرزی رودخانییه تعیییین میگییردد،
کشورهای ساحلی بیه تقسییم پلهیای موجیود بیر روی رودخانیه اقیدام میکننید ،در میورد
پلهییای واقی بییر روی رودخانییه مییرزی ارس ،کمسیییون مشییترک ایییران و شییوروی سییابق،
موافقت نمود که خط مرز از وسط پلها عبور نماید و با خط مرز به دونیمه تقسیم میشیود.
البته این مقرره در یک مورد با یک استثناء همراه اسیت و آن اینکیه در محیل پیل آجیری
خداآفرین ،مرز روی آن با خط مرزی که از وسط رود ارس میگذرد مطابقت میکنید .در
محل پل خداآفرین ،عمیقترین قسمت مجرای رودخانه ارس ،نزدییک میرز شیوروی سیابق
واق شده است ،هیئت نمایندگی در نظر داشت محل عبور مرز را با مرکز عمیقترین مجرای
رودخانه منطبق سازد و بهاینترتیب  39متر از پل خداآفرین به شوروی و  131متیر بیه اییران
تعلق گرفت و بدین رو خط مرز اسیتثناء بیر روی پیل از مقیرره کیل (تقسییم عیادی پلهیا)
تخطی کرده و از وسط نشمه نهارم که رویهم  15نشمه عبور دادهشده است.

علیزاده و همکاران /روش تعیین خط مرز در رودخانههای مرزی با تأکید بر 23 /...

در خصوص خط مرز بیر روی پل هیا و سیدهای مشیترک بیر روی رودخانیه ارس ،منصیف
المیاه شاخه اصلی ،مرز روی پل و سدهای مشترک است .با این وصف گیاه بیه دلییل عیدم
انطباق این خط با خط منصف سازهها این امر گهگاه باعیث ناهمیاهنگی و بیروز اختالفیا
مییرزی میشییود کییه بییهمنظور کییاهش منازعییا مییرزی اصییل اسییت .در مطالعییه و اجییرای
طرحهای عمرانی مشترک تا حد امکان جانمای سازههای موردنظر بهگونهای انجام گیرد تیا
خط منصف با قسمت میانه سازه تقریبا یکی باشد که در ایین صیور منازعیا بیه حیداقل
خواهد رسید.
نتیجهگیری
قاعده حقوق بینالمللی ،دولتهای که با مسئله تحدید حدود رودخانهای مواجهاند ،مکلف
می سازد برای وصول به توافق در تحدید حدود منصفانه به مذاکره بسردازند و درصیورتیکه
منظور نظرشان رودخانههای قابل کشتیرانی باشد ،خط تالوگ را برگزیننید و درصیورتیکه
رودخانه قابل کشتیرانی نمیباشد خط وسط المیاه را انتخیاب نماینید و در میورد خیاص بیه
روش های که موافق وضعیت است ،توسل جویند .نکته مهم آن است که امروزه رودخانهها
از آن قسم مرزهای طبیعی هستند که بیشتر از مرزهای دیگیر مورداسیتفادهاند و بااینهمیه بیا
مسائلی که بدانها اشاره شد مواجه هستند.
پلهای احداثی بر روی رودخانیه میرزی حلقیههای اساسیی واصیلی ارتبیاط بیین کشیوهای
ساحلی را تشکیل میدهنید زمیانی کیه خیط میرزی رودخانیه تعییین میگیردد ،کشیورهای
ساحلی به تقسیم پلهای موجد بر روی رودخانه اقدام میکنند .اختالفی که میابین دولتهیا
در تعیین خط مرز روی تأسیسا احداثی ازجمله پلها به وجود میآید دولتی که کمتیرین
مقدار پل در حاکمیت آن قرار دارد مدعی هستند که با توجه به اینکه ساخت و حفظ ایین
بناها بهوسیله طرفین بهصور

برابر تأمینشده است ،مرز در نقطه میانی هر یک از این پلها

باید قرار گیرد و این پلها اموال مشترک و مشاع هر دو طرف هستند و دولتی دیگیر اعتقیاد
دارد که در این صور تفاو بین محل مرز در پلها و مسیر مرز در بستر و زییر رودخانیه،
با یکدیگر هماهنگی ندارند.
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دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای میان بنین و نیجر در سال  2005ننین نظر داد کیه در
فقدان توافق بین طرفین ،راهحل این است که بهصور عمودی خط مرز بر روی مسییر آب
ادامه یابد .این راحل ،با این نظریه کلی کیه میرز خیط تفکییک و تقسییم منیاطق حاکمییت
کشورها را نهتنها در سط زمین ،بلکه در بستر و در سیطوح هیوایی نشیان میدهید ،انطبیاق
دارد .عالوه بر این ،راهحل میذکور متشیکل از تعمییم عمیودی خیط میرزی بیر آبراههیا ،از
مشکالتی کیه ممکین اسیت از دو میرز متفیاو در نقشیههای هندسیی ،واقی در مجیاور
یکدیگر ایجاد شوند ،جلوگیری میکند.
در مورد تعیین خط مرز بر روی پلهای احداثی بیر روی رودخانیه میرزی ارس ،کمیسییون
مشترک ایران و شوروی سابق ،موافقت نمودهاند که خط مرز از وسط پلها عبور نماید و با
خط مرز به دونیمه تقسیم شیود و درجیایی کیه عمییقترین قسیمت مجیرای رودخانیه ارس،
نزدیک مرز شوروی سابق قیرار میگییرد بایسیتی محیل عبیور میرز را بیا مرکیز عمییقترین
مجرای رودخانه منطبق سازد .اختالف تعیین حدود میرز بیر روی پیل جدیداالحیداث جلفیا
بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان نیز در این نهارنوب قرارگرفتیه اسیت
که در صور تعیین مرز وسط پل خط مرز  44متر به نف جمهوری آذربایجان (نخجوان) و
در صور تعیین مرز با عمیقترین قسمت مجرای رودخانه میرز ،خیط میرز  44متیر بیه نفی
جمهوری اسالمی ایران تغییر مییابد.
نتای پژوهش حاضر نشان میدهد مرز واق بر روی تأسیسا احداثی (پلها روی رودخانیه
مرزی) از مسیر مرزی در رودخانه عبور میکند .این یافته در خصوص استفاده و حفیظ ایین
پلها که هزینه آنها توسط دو کشور بهصیور مسیاوی تأمینشیده اسیت ،خدشیهای وارد
نمیآورد و این تحقیق نشان میدهد مسئله مسیر مرز واق بیر روی پلهیا کیامال از مالکییت
این بناها که مشترک متعلق به طرفین است ،مستقل و مجزا است.
در رابطه با نحوه تعیین خط مرز بیر روی پلهیای احداثشیده بیر روی رودخانیه ارس کیه
محقق با اسیتفاده از روییههای بینالمللیی و عرفهیای موجیود نسیبت بیه رفی اخیتالف در
خصوص نحوه تحدید حدود مرز بیر روی پلهیای میرزی بیر روی رودخانیه ارس پرداختیه

علیزاده و همکاران /روش تعیین خط مرز در رودخانههای مرزی با تأکید بر 25 /...

است نشان می دهد که این تحقیق ،خط مرزی روی پل نسبت به پل قدیمی جلفیا بیه مییزان
 44/13متر به نف ایران اسالمی تغییر مییابد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری میباشد و بنیا بیه اظهیار نویسینده مسیئول ،ایین مقالیه
حامی مالی نداشته است.
منابع
 )1ابراهیمیخوسفی ،محسن و پوراصغر سنگانین ،فرزام ( )1397بررسیی تیأثیرا

برنامیههیای

تنظیم آب کشورهای همسایه در حوضیههای مشیترک میرزی ،ریاسیت جمهیوری ،سیازمان
برنامه و بودجه کشور ،مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری.
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