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رابطه رفتار اتحاد جماهیر شوروی )سابق( در  - ٥

اعطای ترانزیت به دولتهای محاط در خشکه به  با

.و از ساحل دریاها
1 

اتحاد شوروی )سابق( به فرنام يک دولت ساحلی، در رابطه با چهار دولت محاط در خشکه، يک 

دولت ترانزيت ساحلی شمرده می شد: افغانستان، چکوسلواکيا، مجارستان )هنگری( و مغولستان. 

دسترسی به بندرهای شوروی  دلبسته بهازين چهار کشور، بيشتر کشورهای مغولستان و افغانستان، 

د؛ چون، برای دولتهای چکوسلواکيا و مجارستان دسترسی به درياها از طريق سرزمين دولتهای بودن

 .بودسودمند تر  ،از ديدگاه اقتصادی هم آسان تر و ، همديگر

 یحقوق رابطه هایدولت شوروی از همان روزهای آغازين پيدايش خود، ضمن طرفداری از رشد 

لت ها، تالش های قانونی اين کشورها را برای اينکه دسترسی برابرانه و دوستانه با تمام خلق ها و م

داشته باشند، درک می کرد. ازين رو، اتحاد شوروی يکی از نخستين دولتهای را تضمين شده به دريا 

ساحلی بود که پيماننامه نيويورک دربارۀ تجارت ترانزيت دولتهای محاط در خشکه را تصويب کرد. 

 «ترانزيتی رفت ورو»ه اين پيماننامه چندان هنايش يا تاثير مهم در ساماندهی با آنهم، بايد يادآور شد ک

های زيادی در رابطه با  پرسشچهار دولت ياد شده از طريق سرزمين شوروی سابق نداشت، چون 

امضا شده بودند، حل  ١٩٦٥ترانزيت به دريا، توسط توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه که پيش از سال 

 گرديده بود. 
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 چون اتحادشوروی ديگر وجود ندارد، متن اين بخش از کتاب به شکل زمان گذشته برگردانبده شده است.  



شوروی  -افغان ١٩٦٥جون سال  ٢٨ميان افغانستان و اتحاد شوروی، توسط توافقنامۀ  یترانزيترابطۀ 

توافقنامه، طرفهای متعاهد آزادی ترانزيت کاال ها  ٢و  ١در امور ترانزيت تنظيم شده بود. مطابق مادۀ 

اعطامی کردند و آن را بر پايۀ آن يه )متقابل(، ورا از سر زمين يکديگر، بر اساس اصل دوس  

. بودند که برای ترانزيت کاالهای کشورهای سوم از سرزمين آنان تعيين شده شرطهای اجرا می کرد

حق ترانزيت آزاد شامل تمام کاال های ميشود که ترانزيت يا گذر آنها مطابق قانون از سرزمين 

کشور منشای کاال ها و کشور مقصد  کاال  بدون توجه به افغانستان يا اتحاد شوروی ممنوع نباشند،

شخصی های پيشبينی می شود که دارايی  ٥نمی پردازد، اما درمادۀ  کسانتوافقنامه به ترانزيت  2ها.

شهروندان هردو کشور هنگامی که جدا از دارنده اش، مسير ترانزيت را می پيمايند، نيز می توانند 

 از سرزمين دولتهای همپيمان بگذرند. مطابق شرطهای اين توافقنامه

اين توافقنامه، از کاالهای ترانزيتی، هيچگونه محصول، تعرفه يا ماليه گرفته نمی  ٣همخوان با مادۀ 

شود، بجز از آن هزينه های که در رابطه با پوشش خدمات ترانزيتی، در نقطه های بازرسی اخذ می 

 باشد. هفگردد و آنهم بايد پايين ترين تعر

شوروی دربارۀ پرسش های ترانزيتی، دارای خصوصيت مهمی بود که آن را از  -وافقنامۀ افغانت

توافقنامه های ديگر ترانزيتی متمايز می ساخت و نمونۀ آشکار تالش اتحاد شوروی در راستای رشد 

ات توافقنامه، پرداخت به خاطر ترانزيت کاالها و خدم ٤مناسبات سودمند متقابل بود. مطابق مادۀ 

ترانزيتی از طريق تحويلدهی کاالها تعيين ميشود که دربارۀ اندازۀ آن از سوی طرفهای متعاهد، هر 

رسيد. حجم کاالهای ترانزيتی افغانی از می سال بر مبنايی پروتکل ها دربارۀ گردش کاال به امضا 

. به همين بودسرزمين شوروی، بارها بيشتر از حجم کاالی ترانزيتی شوروی از سرزمين افغانستان 

خاطر اينکه هزينه های ، اولتر از همه به گرمی داردبيشتر برای جانب افغانی دل، ٤سبب، مادۀ 

ادرات کاالهای افغانی در ر ارز خارجی کم می کند و به رشد صادراتی اش را دوارداتی و ص

 شوروی مدد می رساند. 

يا از سرزمين افغانستان،  رویزيت بارها از سرزمين اتحاد شوکارهای مشخص دررابطه با تران

، تنظيم گرديده بودامضا شده « سيوزونيشترانس»که ميان وزارت تجارت افغانستان و  قراردادتوسط 

 . بود

مطابق اين قرارداد، در صورت انتقال بارهای صادراتی يا وارداتی افغانستان از طريق سرزمين 

از کم ده روز پيش تر از آمادگی آنان به  اتحاد شوروی، در رابطه با هر دسته از محموله ها، کم

های  های شرکت ارسال، معلومات کامل از نام کاال ها، چگونگی انتقال آنها، وزن، اندازۀ آنها، نام

 داده می شود.« ترانسونيشسيوز»ۀ آن کاالها به دفرستنده و گيرن

ند و رسانيدن آن را تا تفرا در بندر کوشک و بندر ترمذ می پذيکاالهای افغانی ر« ترانسسيوزونيش»

کاال ها و بارهای وارداتی  می توانست« سيوزونيشترانس»ند. فتبه بندر مقصد، به دوش می گير

افغانی را از بندرهای کشورهای سوم )ثالث(، از بندرهای اتحاد شماهير شوروی و از ايستگاهای 

. بياورندک و بندر ترمذ بپذيرند و از آنجا به حساب خود، تا کوشنيز راههای آهن مرزی شوروی 
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 Ведомости Верховного Совета СССР 28 мая 1955 г. No:17, ct. 1 и 2  



ند ، سازمانهای ترابری افغانی حق داشتبرای سهمگيری در پذيرش و ارسال کاالهای ترانزيت افغانی

 ارند. منمايندگان خويش را در نقطه های مرزی کوشک و ترمز بگ

ر نی را به مدت های زيقرارداد يادشده، رسانيدن کاال های افغا ٧مطابق با فقرۀ « ترانسسيوزونيش»

 د:تضمين می کر

شمارۀ 

 واردات/صادرات

نقطه های ارسال و در 

 يافت

محموله های باری 

 کاميونی

محمولها غير 

 کاميونی)کوچکتر(

تا هامبورگ و بر  ١

 عکس

 روز ٥٢ روز ٣٥

 روز ٥٦ روز ٤٠ تا لندن بر عکس ٢

 روز ٩٠ روز ٥٦ تا نيويارک و بر عکس  ٣

 

برای ارسال بعدی، در نقطه های که در سرزمين اتحاد شوروی انباشت و نگهداری بارهای ترابری 

 د.تامين می ش« سيوزونيشترانس»، از سوی شتقرار دا

در ارز مبادله پذير آزاد )ارز خارجی(، در رسانيدن  «سيوزونيش ترانس»برای جبران مصرف های 

و از  می پرداختمت را به ارز خارجی محموله يا بارها در اروپا، طرف افغانی ده در سد کل قي

 .را سد در سد به ارزش خارجی می پرداخت رف هاا تا اياالت متحدۀ امريکا، همه مصاروپ

اتحادی شوروی همنوا با اصل انترناسيوناليزم سوسياليستی، بر پايۀ برابری حقوق کامل، منفعتهای 

چکوسلواکيا بر مبنای متقابل و همياری رفيقانه به دولتهای برادر سوسياليستی مجارستان، مغولستان و 

، محموله توافقنامه های دوجانبه حق ترانزيت آزاد را از سرزمين خويش، برای مسافران )رهروان(

 اعطا کرده است.  3«کشور دوست بهره مند شرط»ها و کاالهای اين کشورها، بر اساس 

سرزمين شوروی  که ازی( اين کشورها کی )پستيبارها، محموله ها و بسته های پ وسيله های ترابری،

توافقنامه دربارۀ همکاری و کمک متقابل ميان کشورهای  ٣مادۀ  ٦ند، مطابق به بند ترانزيت می شد

د تنها مورد باررسی ظاهری قرار بگيرند. اما در می توانستن 4سوسياليستی در پرسمانهای گمرکی،

برای بازرسی که دليلهای جدی بنابر های امنيتی، بهداشتی يا  صورت نياز، آنگاهيکه بنابر نگرش

 شد. می، بازرسی داخلی اجرا بودداخلی آنها موجود 
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 شرط کاملت الوداد به اصطالح   
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 Ведомости Верховного Совета СССР 26 мая 1963 г. No: 18, 

 شرکت کنندگان اين توافقنامه دولت های زير بودند: بلغارستان، مجارستان، المان شرق، لهستان، رومانيا، اتحاد شوروی و چکوسلواکيا. ن.



مجارستان، مغولستان و چکوسلواکيا توافقنامه های خاص دوجانبه دربارۀ اتحاد شوروی با کشورهای 

 .که با افغانستان نداشت ١٩٥٥شوروی سال  -ترانزيت، مانند توافقنامۀ افغان

کاالها و مسافران اين سه کشور از طريق راههای آهن تا و از بندرهای شوروی حمل و نقل ترانزيتی 

 د، از جملهی شد، اجرا ميان دولتهای سوسياليستی عقد شده بوبر اساس توافقنامه های چندگانه که م

دربارۀ تعرفه واحد  ؛: دربارۀ حمل و نقل بارها از راههای آهن بين المللی کشورهای عضوتوافقنامه ها

دربارۀ تعرفه  و آمدهای مسافران ميان کشورهای عضو؛ ودربارۀ رفت  ؛نزيتی کشورهای عضوترا

 های واحد رفت و آمدهای مسافران کشورهای عضو. 

های عضو، راههای آهن بر اساس توافقنامه دربارۀ حمل و نقل بارها از راههای آهن بين المللی کشور

يا می کشورهای مجارستان، مغولستان و چکوسلواککه از  ی راند که تمام بارهايشوروی ملزم بود

 ند، انتقال دهند؛ بجزاز: آمدند يا به آن کشورها می رفت

مل و نقل چيزهای که در انحصار ادارۀ پستی حتا يکی ازين سه کشور که راههای آهن آنان به ح - ١

 .آن سهيم اند، قرار داشتند

که تنها به کار شکار و ورزش پرتابه های ترکنده، مهمات آتش انداز و جنگ افزار، مگر آنچه  - ٢

 د.می آمدن

ماده های منفجره، فشرده شده، آبگون شده، منحل شده در زير فشار گازها، چيزهای خودسوز، و  - ٣

 .)راديواکتيف( زا نيز چيزهای پرتو

ارهای زودپوسيدنی، بارهای بس سنگين، بارهای بس دراز، بسی از بار ها، مانند، دام ها و ددان، ب

توافقنامه دربارۀ  ۵بارهای بس بزرگ و غيره تنها بر اساس رعايت شرط های خاص که در مادۀ 

 د انتقال يابند.شورهای عضو ذکر شده است، می توانستنحمل و نقل بارها از راههای آهن بين المللی ک

عرفۀ واحد های ترانزيتی دولت های عضو توافقنامه بر اساس تپرداخت پول از خاطر انتقال کاال

تعرفه واحد ترانزيتی  د. تراز نسبتن پايين پرداخت تعرفه، پايستگی )استواری(ترانزيتی پرداخته می ش

د که هزينه های ارزی در رابطه با ترابری ترانزيتی را به درستی برنامه ريزی کرد و امکان می دا

 . گذاشترجی کشورهای سوسياليستی تاثيری مثبت در راه رشد تجارت خا

حمل ونقل مستقيم مسافران، محموله ها و بارها از طريق راههای آهن بين المللی و همچنان حمل و 

نقل مسافران و بارکوله های آنان ميان کشورهای مجارستان، مغولستان، چکوسلواکيا و بندرهای 

و راههای دريايی )که در توافقنامه دربارۀ تعرفه  شوروی، به گونۀ آميخته از طريق راههای آهن

مسافران ميان کشورهای  اس توافقنامه دربارۀ رفت و آمدواحد ترانزيتی( نشان داده شده است،  بر اس

 .بودعضو تنظيم شده 

قطار بر اساس توافقنامه دربارۀ رفت و آمد مسافران ميان کشورهای عضو، شخص های زير در 

 ند: مان سفر از ترن بيرون کشيده می شدند و يا در زنداشت(، اجازۀ ورود ترن)



د و رفتارهای نای آهن را در مسافرت رعايت نمی کردآنانيکه قانونها و قانونهای مربوط به راهه -۱

 ۲ند، ناشايسته نشان می داد

تعيين ز پيش جای جداگانه ند و به تشخيص پژيشکان، اگر برای آنان پيش اکسانيکه در بيمار بود -۲

 ند.مسافران ديگر خطرناک شمرده می شد د، به امنيتنشده بو

شته شده است که چيزهای آتشزا، آسان افروز، مانند سالحهای آتش افروز و انگتوافقنامه در مقرره ها 

نيز شی ها و پديده های واگير و ساری که مطابق مقرره های گمرکی و مقرره های ديگر، حمل و نقل 

نمی توانند به عنوان بارکولۀ دستی حمل شوند. مطابق توافقنامه دربارۀ رفت و آمد آنها ممنوع است، 

 مسافران ميان کشورهای عضو حمل و انتقال جامه دانها و کاالهای زير ممنوع اند:

تمام شی های آتش زا، چيزهای آسان افروز، خودبخود سوز، ترکنده، پرتوزا )راديواکتيف(، شی  - ١

که می توانند به جامه دانها )چمدانها( و  شی هایی آتش زا، مهمات جنگی، های زهرناک، سالحها

 کاالهای رهروان ديگر يا به راه آهن زيان برسانند.

 شی های که می توانند عفونت يا گند به بارآرند و يا بوی بد داشته باشند. - ٢ 

رانبها، پولهای فلزی يا طال، نقره، پالتين و چيزهای برساخته از آن، ورق ها يا برگه های گ - ٣

 کاغذی، مرواريد، سنگهای گرانبها و ساير اشيای هنری گرانبها. 

جانوران، بجز از حيوانهای کوچک خانگی، مانند سگها، بوزينه ها، پرندگان در قفس يا جاهای  - ٤

 مناسب ديگر که بر اساس پيشنوشت های دامپزشکی ممنوع نباشد.

 ر ادارۀ پستی يکی از کشورهای عضو قرار داشته باشد.آن به انحصا بردنچيزهای که  - ٥

 فراورده های زود گند. - ٦ 

توافقنامه دربارۀ استفاده  ١٩٥٩اقتصادی در دسمبر سال  اروپایی عضو سازمان همیاریکشورهای 

و راههای رودخانه يی امضا کردند که در آن استفاده از راههای  ريلیمستقيم و يکجايی از راههای 

ن وب نيز شامل ميشد. دو کشور چکوسلواکيا و مجارستان می توانستند ازييآهن و رودخانۀ دان

زاد از سرزمين شوروی بهره گيرند. در توافقنامه همچنان پرداخت رودخانه برای دسترسی به دريای آ

پذيرفته شد که تعرفه از بابت انتقال کاال ها از نقطۀ آغاز پرداخته می شد  تعرفه مستقيم تهيه گرديد و

 .باشد، ديگر پرداختی صورت نمی گيرفتو تا نقطۀ پايان که همان ايستگاه ريل يا بندر مقصد می 

ور استفادۀ تراز موجود تعرفۀ مستقيم از نظر اقتصادی برای صاحبان کاميون های باربری به منظ

وب چندان دلچسپ نمی نمايد، زيرا قيمت يو راههای رودخانه يی از طريق دان ههای آهنيکجايی از را

يم از کاالها بر اساس تعرفۀ مستقيم تقريبن تفاوتی از انتقال کاالها به گونۀ مستقبرای انتقال پرداخت 

دربارۀ  و گاهی هم بيشتر از تعرفۀ راه آهن مستقيم است که درتوافقنامه ها طريق راههای آهن نداشت

تعرفه واحد ترانزيتی کشورهای عضو و توافقنامه دربارۀ رفت و آمدهای مسافران ميان کشورهای 

مستقيم و يکجايی از طريق  المللی بين نقل و حمل دربارۀ  عضو تعيين شده است. ازين رو، توافقنامه



انزيتی استفاده ههای رودخانه ای در مرحله های بعدی در رفتار های ترابری تراو ر های آهن راه

 نشد. 

دولتهای اتحاد شوروی، بلغاريا، مجارستان، جمهوری دموکراتيک المان،  ١٩٧٤در ماه جون سال 

لهستان )پولند(، رومانيا و چکوسلواکيا توافقنامه ای را دربارۀ شرطهای عام حمل و نقل باربری های 

های اين توافقنامه اصل های  وستبين المللی از طريق خودرو های باربری به امضا رسانيدند. در پي

ستی از مدرکها و اسناد تهيه و فهر پايۀ آن تعرفه های تعيين می گشت بنيادين گنجانيده شده است که بر

 د. می ش

حمل و نقل ترانزيتی مسافران از طريق خودرو از کشورهای چکوسلواکيا و مجارستان در سرزمين 

در برلين ميان  ١٩٧٠دسمبر سال  ۵که  توافقنامه ای آن بر اساس پيشنوشت هایشوروی و بازگشت از 

دولتهای اتحادشوروی، جمهوری دموکراتيک المان، مجارستان، لهستان و چکوسلواکيا امضا شد، 

 د.ياجرا می گرد

تنها از سوی کسانی انجام يابد که در سرزمين يکی از دولتهای هموند ثبت  اين حمل و نقل می توانست

اين نام شده اند و اجازۀ حمل و نقل را از سوی مقامهای با صالحيت آن کشوری که در سرزمين اش 

ند ترابری )حمل و نقل( ترانزيتی را ست. کشورهای همپيمان می توانحمل و نقل اجرا می شود، داشتند

همه گير، بالهای  هاید، درصورت بيماريشويش که بر پايۀ اين قرارداد اجرا می در سرزمين خ

 طبيعی يا به دليلهای مهم ديگر به گونۀ موقتی و گذرا محدود کنند يا قطع نمايند.

همراه با توافقنامه های چندجانبه، پرسمانهای ترابری ترانزيتی دولتهای چکوسلواکيا و مجارستان در  

وجانبه نيز بررسی شده است. به گونۀ نمونه، در توافقنامه شوروی و مجارستان توافقنامه های د

را از سرزمين  با خودروهاند تا رشد ترابری هد  شد، طرفها متعموتر رودربارۀ راههای بين لمللی 

 خويش به سرزمين کشور سوم مساعدت کنند. 

ی آزاد از سرزمين ی به آبهاهمانگونه که بيان شد، چکوسلواکيا و مجارستان دلچسپی به دسترس

« سيوزونيش ترانس»ند. به علت حجم پايين حمل و نقل محموله ها اين کشورها اتحادشوروی نداشت

هيچ قراردادی با شرکتهای ترابری اين دو کشور دربارۀ خدمات ترابری در سرزمين شوروی نبسته 

 . بودعی و يگانباری تنها بر اساس موق ی هم که درين زمينه انجام می يافت،، خدماتبود

های که از سرزمين شوروی می خدمات ترابری و وارداتی و صادراتی با مغولستان در رابطه با کاال

و پنج شرکت جمهوری مردم مغولستان که در « سيوزونيش ترانس»، بر اساس قرارداد ميان گذرشت

 .می يافتبخش تجارت خارجی فعال اند، انجام 


