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مقدمه 
هاي کشــورن میــادر اند.تحوّالت بسیار داشــته،هاطی سده،مرزهاي ایران و عراق

4طــی ،مانند مرزهاي ایــران و عــراقشاید دو کشور نتوان یافت که مرزهاي آنها جهان، 

مرزهاي غربی ایران بــه قــرن شــانزدهمپیشینۀشده باشد.روبرو گرف تحوالت شبا قرن 

صفوي در ایران ؛ردولت بزرگ و مقتد، دو)م.1502ئل این قرن (ا. اوگرددمیباز میالدي

. تشــکیل گردیــد،از تصرف بیزانس و تسلط بر دریاي مدیترانــهپسوري عثمانی تامپراو

بــراي اروپــاهایی از اروپاي شرقی و مرکزي،شو بختسلط بر بالکانباوري عثمانی تاامپر

به ســوي را اروپایی بر آن شدند تا ماشین جنگی عثمانی هاي دولتبود وي تهدیدي جدّ

میالدي از قرن شانزدهم سرانجام،کاهند. غرب بۀبر جبهایران هدایت کنند و از فشار آن 

ۀیاایران و همسمیانجنگ24بیش از ،سال400به مدت میالديتا اوائل قرن نوزدهم 

هايیشــرفتپســبب توقــف ،هــاي ایــران و عثمــانیدرگیــريبه وقوع پیوست. غربی آن 

وري صــوفی (صــفوي) طــامپرا«:جــرج وســترنبه نوشتۀ وري عثمانی در اروپا شد. تامپرا

»یحیت بیش از این متحمل زیان گردده دنیاي مسکها زده و مانع شده افساري به ترك

از ایران دولت دولت عثمانی متجاوز بود و ،هادر بیشتر این جنگ.)152: 1364ی، نوای(

ایــران و هــاي تب تضــعیف دولموجخونین سرانجام يهاجنگ. این کردمیدفاع کشور

از متصرفات عثمانی را در وسیعیهاي خشاروپایی بهاي دولت،در پی آنو عثمانی شد

در اروپــاي وريتاین امپرامتصرفات چنین همد.به چنگ آوردنشمال آفریقا و خاورمیانه 

اروپایی از پیکــر عثمــانی جــدا شــد. بــا دخالــت و هاي دولتبا دخالت ،شرقی و مرکزي

خــود را از دســت داد، هــايزمینایران نیز بسیاري از ،بزرگ اروپاییهايقدرتتحریک 
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صفویه مانزبه نصف وسعت آن در ،میالديقرن نوزدهموسعت آن در اواخر چندان که

رسید.

عثمــانی ن ایــران ومیــاات هایی براي تعیین سرحدّعهدنامه،آغاز قرن شانزدهماز 

و این بدان است برابر ن دو کشور میاهاي جنگشمارها با این عهدنامهشمارد. منعقد ش

تــدوام اختالفــات عللعلت یا.ندادکشور خاتمهها به اختالفات دو که عهدنامهمعناست

اختالفــات ،عــراقســپسطلبــی عثمــانی و توســعه؟بودهدو کشور چینیمرزي و سرزم

اهــاي ژئوپــولیتیکی و تنگن،اکــراد و عشــایر ســرحديۀ، مســألمیــان دو کشــورمــذهبی 

در ایــن مقالــه، موضــوع ؟دسترسی به دریا که از سوي عثمانی و عراق مطرح شده است

در تــرین عامــل مهــمعنــوانهاي بزرگ اروپایی، به ویژه انگلستان، به هاي قدرتدخالت

.به صورت یک فرض، بررسی شده استغربی آن،ایران و همسایۀتداوم اختالفات مرزي 

مبانی نظري 
،زنــدهيموجودهمچون، کشورها را جغرافیاي سیاسییک راتزل در کتاب رفرد

دولت حاصل تکامل ارگانیــک اســت و ،. از دیدگاه وياستدانستهخود ةتابع قوانین ویژ

ها،اندامرشد و تکاملد و براي ناردریشهدر خاك همچون درخت، زاي وابسته به آن، اج

کــهانــد،زنــدهیکشورها موجودات. )8: 1371،یتارضی الزم و ضروري است (عزۀسعتو

انســان همــواره درگیــر مبــارزه بــراي . میرندمیو سرانجام روندمیکنند، تحلیل میرشد 

هــا را ســرزمینی کشــورها، جایگــاه قــدرت آنپهنۀ.ی استدستیابی به فضایی براي زندگ

کوشند مرزهاي خود را گسترش دهند. بر این پایــه، مرزهــا میا هکند. کشورمیمشخص 

. مرزها یا ستپهنۀ کشمکش کشورها"مرزهاي پویا"پیوسته دستخوش دگرگونی است و 
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نها متوقف شده در آچندي ،که توسعه طلبیاستمناطقی در فاصل ، حدّ"مرزهاي پویا"

.)1382:1/119گراف، واست (دوئرتی

هاي راتــزل را اندیشــهولیتیک مــونیخ مطالعات ژئوپۀگذار مؤسسپایهکارل هاوس،

به ویــژه موقعیــت جغرافیــایی و ،قوت و ضعف یک منطقهۀ مذکور،مؤسس. در پی گرفت

ایی دســت مرزهــکوشــند بــه میکشورهابه نظر هوفر، شد. میبررسیوضع مرزهاي آن 

بیرون از فضاي يامنطقهیعنی با جمعیتی پراکنده باشد؛يامنطقهیابند که در برگیرندة

جهــان را در ،پیــروانشو و احیاتی که کشور مربوط را از کشورهاي همسایه جــدا کنــد. 

، مرزهاي کشــورها ســاختۀهاو به نظر آندانستندمیکشورهاي بالنده و میرنده ندةربرگی

را تغییر داد.هاتوان آنمیدست بشرند و 

،ســرزمینییشناســمرزهاي سیما: تقسیم کرده استدستهچهارمرزها را به زباگ

شناســی بــر مرزهاي هندسی و مرزهاي پیچیده. مــرز سیما، جغرافیاییو انسانیمرزهاي

-مرزهــاي انســانیوشــودمــیمانند رودخانه یا کــوه تعیــین ،فیزیکیهايیژگیواساس 
بنا بر طول مرزهاي هندسی هم .میمذهبی یا قو،ايیلهقباساس تقسیمات جغرافیایی بر

و بیشتر  به صورت خــط مســتقیم هســتند. مرزهــاي گیرندو عرض جغرافیایی شکل می

Boggs, 1940(اندپیچیده هم ترکیبی از عوامل یاد شده : 125(.

ۀدر مرحلــگیــرد: مــیصــورت همرحلــســهاز دید جونز، تعیین مرز میان کشورها در 

تفــاهم اي اســت ازنشــانه،شــود. ایــن مرحلــهمــیتفاهم "مکان تقریبی مرز"نخست، بر سر 

بــرتقریبــی ۀبــه گونــرا مرحله، خطــوط . در این ة ادعاهاي سرزمینیبارها دردولتنخستین

ۀ. در مرحلنشده استنقشه برداريدقیق از محل به صورتهنوزاماد، نکنمینقشه مشخص 

صــورتگیرد و خط مرز به دقت مشخص و مشروعیت آن به میصورت »حدودتحدید «دوم 
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که است "گذاري مرز روي زمیننشانه"سوم ۀ. مرحلشودیمها پذیرفته از سوي طرفمیرس

Jones, 1995کنند (میگذاري زمین نشانهبر، کارشناسان خط مرزي را آندر  :5(.

کند تا میمراحل مختلفی را طی ،تعیین و تحدید مرز میان کشورهابه طور کلی، 

نفع، به موجب قرارداد بر تکامل یافته است که دو دولت ذييمرزۀ تکامل برسد. به درج

مقننه) ةصالح (قوبه تصویب مراجع ذيموضوع باید سپس کنند؛میروي کاغذ مشخص

، مرزمو سرانجاانجامدمیبر روي زمین کار به عالمت گذاريپس از آن،،برسدکشوردو 

.ي شودرنحو مؤثري مدیریت و نگهداباید به 

ساز بحرانپیوسته تواند میمرز ،این مراحلبه نظر درایسدل و بلیک، بدون گذر از 

هاي بزرگ خارج از منطقه ترســیم قدرترااي بسیاري از کشورها مرزهاز آنجا کهباشد.

اختالفــات مــرزي ، . بنابراینتحمیلی دارندۀبه طور عمده جنبتوان گفت کهاند، میکرده

, Drysdale and Blakeادامه یابد (همچنان هاي طوالنی مدتتواند میکشورها میان

1985: 85(.

بوده اســتتحمیلی :کندمیمرزهاي ایران و عراق صدق بابنظر درایسدل و بلیک در 

ژه بــه ویــ،بــزرگهايقــدرتدر ســده ســیزدهم هجــري/ نــوزدهم مــیالديو در تحدید آن

هــاي هــاي متعــدد و چــالشاین مرزها جنگسبب هم،به همین .اندداشتهانگلستان دخالت 

شده است. را موجب عراق سپسجدي بین ایران و عثمانی و 

اختالفات مکــانی اولکرده است:دسته تقسیم چهارپرسکات اختالفات مرزي را به 

ســببین ممکــن اســت بــه این اختالف همچن؛شودمیاست که از مکان دقیق مرز ناشی 

ایــن نــوع . ف بر سر قلمرواختال،د. دومدهقراردادها رخوها مختلف از عهدنامهتفسیرهاي 

منطقه یا زمینیبر سردهد که دو دولت میخگویند و زمانی رمیاختالفات را سرزمینی نیز 



1392، پاییز 56، ش 14، س تاریخ روابط خارجیفصلنامۀ76

مانند ،فیایینیازهاي جغرابر اثربا یکدیگر اختالف داشته باشند. این اختالف معموالًخاص

اختالفات عملکردي است که بــه ،آید. سوممیپدیددسترسی به دریا یا تأمین امنیت ملی 

منابعی بر سراختالف ،دهد. چهارممیقبایل به دو سوي مرز روي و رفت و آمد افراد سبب

ســببایــن اخــتالف بیشــتر بــه ؛است که ممکن است در دو سوي مرز امتداد داشته باشد

ایــن . همــۀ)Prescott, 1965: 34-40(آیدپدید میمنابع معدنی به ویژه نفت استفاده از

عراق اختالف ایران  و ،مورد اولکند:تطبیق میمرزهاي ایران و عراق برنوع اختالف چهار

خرمشــهر و ،ســلیمانیهبر سراختالفات دو دولت ،مورد دوم؛ رودتحدید مرز در اروندبر سر

که دو کشور استاکراد یا عشایر ۀمسأل،مورد سوم(خوزستان)؛ ودرشرق اروندهاي سرزمین

اخــتالف بــر ســر ،مــورد چهــارمنــد؛ادهبــوایران و عراق میاني اختالفات جدّمایۀهمواره 

.استهر) در دو سوي مرز خانه و نفت شهاي نفتی (نفتحوزه

ارزرومۀتحدید مرزها بر اساس عهدنام
ارزروم ۀبــه عهدنامــ،ایران و عــراقمیانزمینی سراصلی اختالفات مرزي وۀریش

ی بر ئبا اندك تغییرات جز،مرزهاي کنونی ایران و عراق، زیراگرددمیباز م.)1847(دوم

زیربناي اختالفات بعدي ایــران ،این عهدنامهاساساًاساس این عهدنامه تعیین شده است. 

پروتکــل ،فته است. به عنوان مثالقرار گرنیز ردادهاي بعدي امبناي قرزیرابوده،و عراق 

بر مبنــاي ایــن عهدنامــه م.) 1914(جلسات تحدید حدود و صورتم.) 1913(اسالمبول

انعقــاد پروتکــل راجــع بــه جلســات نیــز مبنــايپروتکــل و صــورتایــناند و شدهبسته 

. انــدقرار گرفتهم. 1975ژوئن13عالمتگذاري مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق مورخ 
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ایــران و ،این عهدنامه در تحول مرزهاي ایران و عثمانی و بعــدبراین، با توجه به نقشبنا

بررسی آن ضروري است.،عراق

د. دولــت انگلســتان کــه تــا  کرقاجار هرات را محاصره محمدشاهم.1837در سال 

ده بــود، کــرحمایــت هاي اطــراف آن،ســرزمیناین زمان از حاکمیت ایران بــر هــرات و 

. سیاســت دولــت تغییــر دادها در آسیاي مرکزي پیشروي روسبه سببرا سیاست خود 

،ل میــان هنــد و روســیهئــحایبر این مبنا قــرار گرفــت کــه دولتــپس،انگلستان از این 

ان پشــتیبانی از ایــرآن نواحیجدایی هرات و ، تأسیس کند. بنابراین، ازشنظر خویتحت

پاشــا حــاکم د، آنهــا علیرضاکنــشینی نعقبنشد از هراتچون محمدشاه حاضراما،کرد

بــه ،انیا در تهرانمختار بریتهانري الیس وزیرکردند.تشویق حمله به ایران بغداد را براي

،ن سرحدات جنوب و غرب ایــرانآرام بود«:تنوشانگلستان ۀخارجامورپالمرستون وزیر

تواننــدیمشاه و اسباب تقویت ایشان است که به هر طرفادي و آسودگی خاطرزآمایۀ

یورش آورد و آنجــا پاشا به خرمشهر علیرضا. سرانجام»اقدام نمایندجمعبروند و به خاطر

، نداي اعتراض و طلب خسارت برخاست، اما وزیر مختــار بریتانیــا ایرانو ازویران کردرا 

چنین پاسخ داد:

» .نگاه از ترضیه گفتگو کنیدآ،کنید که خرمشهر خاك ایران استشما اول ثابت «

ایران را و مالکیت یت حاکم،از اساسبریتانیا،به این ترتیب.)194: 1338،(مجله آینده

روس و ، امــا بــا دخالــت دو دولــتجنــگ شــددولت ایران آمادةبر خرمشهر انکار کرد و 

در ظاهر به عنوان ـات با مشارکت نمایندگان دو قدرت رمذاک،و پیشنهاد مذاکرهبریتانیا

در این میــان،و سال به طول انجامید4و شدآغازن و عثمانی در ارزروم و ایراـمیانجی 

کرد.میاز دولت عثمانی حمایت بریتانیادولت 
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. شــدذهاب و خرمشهر مــذاکره ،سلیمانیهۀسه منطق، بر سر کنفرانس ارزرومدر

؛ ازکــردمیاختیاراتی داشت و در مواردي اعمــال حاکمیــت و حقوق ،در سلیمانیهایران 

کنفرانس ارزروم کوشــید دولت عثمانی دربنابراین،.حاکمعزل و نصبچندین بارجمله

ة ایران نمایند، کنفرانس. در جریان چشم پوشی کندایران از حقوق خود بر سلیمانیه تا

بــه ،والیت ســلیمانیهسرسرتاو نه "سلیمانیهۀصبق"حقوق عثمانی را تنها بر حاضر شد 

؛مخالفــت کردنــدســخت و روس بــا نظــر ایــران بریتانیاهاي لتدواما ،شناسدرسمیت ب

وري عثمانی جدا شود.تکه سلیمانیه از امپراپذیرفتنمیوجه به هیچبریتانیا

میان ایران و عثمانی تقسیم و در م.) 1639(قصرشیرین ، به موجب عهدنامۀذهاب

مسأله به طــور کلــی ایننیز م.) 1823(اول ارزروم عهدنامۀوم.)1746(گردان عهدنامۀ

میت داشــت، جــزء خــاك ایــران بــود و هامیکرند که از نظر نظاةاما درّ،ه بودشدید تأی

دولــت وه تجدیــد نظــر شــوددرّآن مالکیت ایران بر تا در بابکوشیدمیدولت عثمانی 

دانست دولت میکه ،وجه حاضر نبود این مسأله را بپذیرد. دولت انگلستانایران به هیچ

اتموضوع کرند از دستور مــذاکرصرف نظر کند، کوشش کرداز کرند نیستن حاضر ایرا

بر مبهم بماند و ترکان در فرصت مناسبهمچنان تا وضع سیاسی آن کنار گذاشته شود،

از شــاه و دســتور دادمختــار خــود در تهــران وزیربه همــین ســبب، بــه؛آن دست یابند

اما شاه و صدراعظم ایران ،کرند را نادیده گیردمسأله، ایرانةنمایندتاد بخواهصدراعظم

و شاهبه جایی نرسید،«اوکوشش ،وزیر مختار انگلیسبه اذعان شخص مخالفت کردند. 

ة کرند بــه عثمــانی واگــذار وجود ندارد که درّيتبرمعصدراعظم معتقدند که هیچ دلیل 

)90-91: 1348،آدمیت(»گردد
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بریتانیــادولــت ، سیاســتخوزســتان نیــز، ی آنشــرقخرمشهر و ســواحل بارة در 

د. در جریــان بــوخوزســتان از ایــران و در نهایت جــدا کــردن از دولت عثمانی پشتیبانی 

تاریخی و مالکیــت ایــران بــر مسلّماستدالل ایران بر مبناي حقوق، پایۀمذاکرات ارزروم

بــر عثمــانی اما دولتقرار داشت،رود ان و به طور کلی ساحل شرقی اروندخرمشهر، آباد

از نظر .کرد که خرمشهر از توابع بصره استمیادعا اساس مالحظات سیاسی و اقتصادي، 

ا قلــب این رودخانه تــشد، زیرامحسوب می"داخلیايرودخانه"رود اروند،دولت عثمانی

ســبببــه همــین و با شرق بوددولت و راه بازرگانی آن داشتوري عثمانی جریان تامپرا

ادعــايدر پشــتیبانی ازبریتانیادولت آورد.انحصار خود دردر رارودخانهکوشید این می

واگــذاري هــاي الزم بــراي طرحاز کنفرانس ارزروم دستور داده بــود پیش،دولت عثمانی

جمله طرح مون هم تدارك دیده شد، ازچند طرح خوزستان به دولت عثمانی تهیه شود.

بر اساس طــرح .بریتانیاۀخارجامور از وزارت انگلیسی هند و طرح لیارد تیت از حکومت 

،حفارو کانال آمدمیبه تصرف دولت عثمانی در ،از جمله خرمشهر،خوزستان،مون تیت

. لیــارد گرفــتد، در اختیار ترکان قرار میدامیالعرب پیوند کارون را به شطّۀخاندکه رو

یســار ارونــد رود و ســاحلیادعاي دولت عثمانی به قسمت«نیز در طرح خود آورده بود:

باشد. دولت  ایران فقط اسماً بر این نــواحی تملــک دارد، بــر عکــس میخرمشهر صحیح 

.»باشدیمبوده و مورد تصدیق میتملک دولت عثمانی رس

ســلب حاکمیــت ایــران بــر نفی حقــوق و بر بریتانیاسیاست دولت ،به این ترتیب

همــینخوزستان قرار داشــت. بــر، یعنی رودر و به طور کلی سواحل شرقی اروندخرمشه

کرد. میدر کنفرانس ارزروم از مواضع دولت عثمانی حمایت بریتانیادولت ةنمایند،اساس

بــارةو عثمــانی را در بریتانیــاادعاهــاي دولــت ،امیرکبیــرخــانیتقمیرزا ،ایرانةنمایند
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که دولت عثمانی ادارائه دقاطع و بسیار معتبري،میسند رسومردود دانستخوزستان 

را در کنفرانس حاضرنمایندگان ۀهمکه،این سند.صادر کرده بودخودپیشچند سال 

.ق1254در محــرم ،یپادشــاه عثمــان،ســلطان محمــود ثــانیفرمان،به شگفتی انداخت

شون شما به ســوي بنــدر ق...که ایمیافتهاطالع «:بودپاشا حاکم بغداد خطاب به علیرضا

فارس اســت ... فــوراً ره از توابع ایالت ، از آنجا که محمّاندبردهالعرب حمله محمره در شط

» ا خدمت وزراي ما تقدیم بدارید...ن دولت بازگردانید و سند استرداد آن رمحمره را به آ

.ناکام ماندو عثمانی بریتانیاهاي دولت ، کوششخانبا درایت میرزا تقی،به این ترتیب

به نحو ،اختالفمحّلمناطق م.) 1847(ارزروم هعهدنام2ةدسرانجام به موجب ما

هاب متعلق بــه دولــت که اراضی غرب ذکندمیدولت ایران قبول «زیر حل و فصل شد: 

ة کرند متعلق به هاب و درّکه نواحی شرقی ذپذیردیمعثمانی است و دولت عثمانی نیز 

سبت به شهر و والیت گونه ادعا نهرزکه اکندمیهمچنین دولت ایران تعهد .ایران است

نظر نموده، در امور آن به هیچ وجه دخل و تصرف نکنــد. دولــت عثمــانی سلیمانیه صرف

(آبادان) و لنگرگــاه د که شهر و بندر محمره (خرمشهر) و جزیره الخضروشمینیز متعهد 

دولت متعلق به ،رود را که در تصرف ایران استکلی اراضی ساحل شرقی اروندو به طور 

هند داشت بــا ایران حق خواهايیکشتایران شناخته، در آن مداخله نکند. عالوه بر آن، 

ریزد تا محلی کــه مرزهــاي دو میرود از محلی که رودخانه به دریا آزادي کامل در اروند

).1847عهدنامه ارزروم 2(ماده »رفت و آمد کنند،نمایندمیکشور با یکدیگر تالقی 

فــراهم کــرد،متنــی ،روســیهیــاري دست برنداشت و با بریتانیات دولبا این همه،

مرزهــاي بــه ،خرمشــهر از اطــراف،بــه موجــب آنکــه،"یادداشت توضیحی"معروف به 

و بــه دولــت گردید و سواحل چپ اروندرود از حاکمیت ایــران خــارج میعثمانی محدود 
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ةیادداشــت را بــه نماینــدایــناصــرار،با بریتانیاروس و شد. دو دولتمیرواگذاعثمانی 

ده بــود، تحمیــل آمــاســالمبول بــهارزروم ۀب عهدنامــصوّماسناد ۀکه براي مبادل،ایران

یادداشــت ایران را خودسرانه و امضايةمایندناقدام،از اطالعپساما دولت ایران ،کردند

اعالم کرد.معتبرناوتوضیحی را باطل 

یکمیسیون مشترکمقرر شده بود که م.)1847(عهدنامه ارزروم 3ة به موجب ماد

از ،دو کشــور رامیــانمــرزي خطّ، بریتانیامتشکل از نمایندگان ایران، عثمانی، روسیه و 

و روســیه فقــط بریتانیــاآرارات تا خرمشهر تعیین کنــد. مســئولیت حقــوقی نماینــدگان 

بقدري آنها،با این حال؛دند و نه حق رأي داشتندوبود، یعنی نه داور ب"مساعی جمیله"

ت کــار کمیســیون کامیــابی یــا شکســتوانستند عامل مؤثري در کردند که میدخالت می

هیچ گزارشــی در مــورد «سفیر سابق بریتانیا در ایران: ،سر دنیس رایتبه نوشتۀ . اشندب

در تعیین اجاریه بدون اشاره کوتاهی به نقش آنها هاي بریتانیا در ایران در دوره قفعالیت

» کامل نخواهد بــود،دهدیمی مرزهاي ایران را  تشکیل ئمروزه با تغییري جزمرزها که ا

.)166-167: 1377(ولدانی، 

در خرمشــهر 1850ۀ کمیسیون تحدید حدود دو کشــور در ژانویــۀنخستین جلس

عراده توپ از 6دولت عثمانی با یک فروند کشتی جنگی مجهز به ةنمایندودشتشکیل 

بــه نحــوي ،بــه یادداشــت توضــیحیبا استناد ،ي در این جلسهبغداد به خرمشهر آمد. و

گرفت و میکرد که فقط شهر خرمشهر در تملک ایران قرار خط مرزي را پیشنهاد ترسیم 

زمــین ،الفتــوسبــه نوشــتۀ . آمــدمیاطراف آن به تملک دولت عثمــانی درهاي سرزمین

تــرك اســتدالل ةینــدنما«انگلیس در کمیسیون تحدید حدود:ةدستیار نمایندوشناس 

ارزروم فقط واگذاري بندر خرمشهر به ایــران تعیــین و تصــریح شــده ةکرد که در معاهد
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ولــی از ،حومه، ما مطابق عهدنامه راضی بــه ســپردن شــهر بــودههاي سرزمیناست و نه 

ةنمایند، اما)Laftus, 1857:284» (کنیم.میآن ناحیه یک وجب تسلیم نهاي سرزمین

ارزروم سند معتبر اســت و یادداشــت توضــیحی اعتبــار ۀد که تنها عهدنامایران اعالم کر

حقوقی ندارد. 

ایــن امــر خطیــر ادامــه ةبــارمتوالی کمیسیون دريهاجلسه«الفتوس:به نوشتۀ

سر حرف خود ایستاده و راضی به هیچ سازشی نبود... از طرف عثمانی برةداشت. نمایند

مدها باعــث آد. بروز این پیشرخرمشهر نصب کيهاامبدیگر شیخ جابر پرچم ایران را به 

عثمانی ةنمایند،آندر پی.)ibid» (توقف کار تحدید حدود و اقدامات کمیسیون گردید

تا نشان دهد که خرمشهر ماندکشتی جنگی در خرمشهر باقی اماخرمشهر را ترك کرد، 

.)378-379: 1358، الدولهیناممورد اختالف و منازعه است (

یادداشــت مشــترکی بریتانیــاسفراي  روسیه و ،قطع مذاکرات، در پیه هر حالب

تحویل دولتین ایران و عثمانی دادند. به موجب ایــن یادداشــت، مقــرر شــد کــه نخســت 

-1869هاي در سال،این اساس. برخطّ مرزي را تعیین کنندنمایندگان دو دولت بزرگ 

هــاي الزم و روســیه پــس از بررســینیــابریتاهاي دولتــین م. مهندسان و تکنسین1850

بــرداري از مرزهــا از کــوه آرارات تــا خرمشــهر کردند. نقشــهرا آغازبرداري از مرزهانقشه

ارت کــ"بــه نــام ی کــاملۀنقشــ.م1869ها در ســال سال به طول انجامید. سرانجام آن17

د ایران و حدو، قطعه14و در 73050/1مقیاس با ،تهیه کردند. در این نقشه"ایدانتیک

به يامنطقه،این نقشهبنابرنشان داده شده بود. عثمانی از آغري داغ کوچک تا خرمشهر 

یلــومتر میــان دو کشــور ک60تــا 30متر از آرارات تا خرمشهر و عرض وکیل1800طول 

مورد اختالف بود. دو کشور موافقت کردند که آنچه خارج از این حد و در طرف شرق آن 
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بــه دولــت ،واقع شــده اســتبه ایران و آنچه در طرف غرب خط مذکورقمتعل،قرار دارد

رزي بر روي زمین عالمت گذاري نشد،هیچگونه م،عثمانی تعلق داشته باشد. با این حال

این وقفه ادامه یابد.و روسیه مایل بودند کهبریتانیازیرا 

تحدید مرزها بر اساس پروتکل اسالمبول
و عثمانی اثر گذاشت. مل جدید بر اختالفات مرزي ایران با آغاز قرن بیستم، دو عا

اج رکشــف و اســتخ،آلمان و دومین عامل"به سوي شرق"ظهور سیاست ،عامل نخست

-امتیــاز خــط آهــن بــرلند و نستند در ایران و عثمانی نفــوذ کننــها تواینفت بود. آلمان

اعظــم خــط آهــن تــا قسمت.ندبگیراز دولت عثمانی راخلیج فارس-بغداد -اسالمبول

بود. دولت ایــران نیــز بــه منظــور احداث در دست همچنان یا ،شدتکمیل .م1910سال 

آلمان موافقت دولت به آلمان روي آورد. ،بریتانیاه و یایجاد موازنه در برابر دو قدرت روس

کرد که در احداث بخشی از راه آهن در شمال و نیز ایجاد نیروي دریایی ایران در خلــیج 

رو ه بــروبریتانیــابا مخالفت هر دو دولت روســیه و هاطرحاما این ،دکنهمکاري ،سفار

افــزود. بریتانیــابــر اهمیــت خوزســتان بــراي .م1908به ســالشد. کشف نفت در ایران 

شیخ با حمایــت و کردمیانگلستان از شیخ خزعل در برابر دولت مرکزي ایران پشتیبانی 

ن از ایران بود. در صدد جدایی خوزستابریتانیا

وافزایش یافتهایکشت، رفت و آمد رودصدور نفت ایران از طریق اروندبا افزایش

در ارونــد رود بایــدیم، هــاکــشبه خصوص نفــتهایکشتبه منظور تسهیل رفت و آمد 

بدون اطــالع 1913ژوئیه 29در بریتانیادولت ،این اساسبر.گرفتاقداماتی صورت می

،بــه موجــب آنکــهمنعقد کــرداروندرود بارةبا دولت عثمانی در راردادي قدولت ایران، 
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روشنایی و خــدمات مربــوط بــه پلــیس يهاچراغنصب ،، نصب پرچمهایکشتراهنمایی 

رودخانه را خود بر عهده گرفت.

قراردادي میــان ایــران و .م1913در سال بریتانیابا دخالت روس و ،از سوي دیگر

دو ،نیــزو در جریــان آنید که به پروتکل اسالمبول معــروف اســت. عثمانی به امضاء رس

مخالفــت "یادداشــت توضــیحی"دولت ایران با .از عثمانی پشتیبانی کردندمذکوردولت 

نماینــدگان نــد.گنجانــده بودآن را در متن پروتکل اسالمبول متن این بار اما بود، کرده

گــاهی ادعــا قــرار دهنــد و بنــابراین،را مبنــایادداشــت توضــیحیقصد داشــتندبریتانیا

يقراردادراعهدنامه زروم در دسترس نیست و زمانی دیگر، ارۀکردند که متن عهدناممی

.خواندندمیموقتی 

بــراي جداســازي بریتانیــابه دستور دولــت در این زمان که ،آرنولد ویلسنبه نوشتۀ 

ایران و عثمانی هاي دولت:کردیمشرقی اروندرود (خوزستان) از ایران فعالیت هاي سرزمین

ها مقدور موارد حتی دسترسی به متن اصلی آنبه قراردادهاي کهنه و فرسوده که در بعضی 

ن حقوقی از سیاق عبارات کارشناسا«:؛ یا)Willson, 1941: 272(کردندمیاستناد ،نبود

»بــوده اســتوم چنین استنباط کردند که عهدنامۀ یاد شده یک قــرار مــوقتیقرارداد ارزر

"دســترس"هــا مــتن اصــلی آن در که به ادعــاي آنياعهدنامهاز . )344: 1363،ونس(ویل

بوده است."موقتی"د که استنباط کر"سیاق عبارت آن"از توان میچگونه نیست، 

جــز قســمت ،رودبه هر حال به موجب پروتکل اسالمبول، حاکمیت بر تمام ارونــد

فقط در مقابــل خرمشــهر ،به عبارت دیگررسید؛نی به عثما،کوچکی در مقابل خرمشهر

بــه مــدت بــیش از «:نوآرنولد ویلستراف صریح عمرز تالوگ تعیین شد. در حالی که به ا

تالوگ بــوده و المللینبالعرب بر اساس موازین حقوق سال مرز ایران و عثمانی در شط50
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مایل مربع از اراضی 700چنین هم.)Willson, 1941: 271-2» (شده استمیعمالً اجرا

.دشــواقع در شمال و جنوب قصرشیرین به دولت عثمانی واگــذار ،خیر متعلق به ایراننفت

صادرات نفت ازکنون بخش مهمیو اشهرت یافت"راضی انتقالیا"بهاین سرزمینبعدها 

.ندشداراضی انتقالی محسوب میزءکه جشود تأمین مینقینخانه و خاهاي نفتعراق از چاه

همکــاران کمیســیون ســرحدي بــه واداشتنمهم و اساسی منوظیفۀ«:نوبه نوشتۀ ویلس

نگلســتان بــه عثمــانی واگــذار کــرده اســت کــه دولــت اهاییینســرزمتعیــین و تصــدیق 

.)ibid, 1941: 281(»کنیممیانتقالی) و ما اکنون آن را عملی هاي سرزمین(

آن، کمیسیون مشترك مــرزي 2ةادد پروتکل اسالمبول و بر اساس ماز انعقاپس

و روسیه به منظور تحدیــد حــدود دو کشــور بریتانیابا شرکت نمایندگان ایران، عثمانی، 

کمیســیون "بــه بریتانیــانام مــأمور سببکه به ،هاي این کمیسیونتشکیل شد. فعالیت

1914اکتبــر 27در و واپســین جلســه1913ماه، از دســامبر 9معروف شد، "راتیسالو

.ادامه یافت

، آرنولــد ويمعــاون وهاي متمادي کنســول بریتانیــا در تبریــز بــودراتیسالو سال

نیــک و با منطقه و قبایل ســاکن آن گفت سخن میفارسی و عربی به خوبی به ،نوویلس

نظرهاي او براي اعضاي کمیسیون ارزش داشت. هــر گــروه بــه به همین سبب،.آشنا بود

:ترین گروه را تشکیل داده بودنــدبزرگهاو انگلیسیرفت میتنهایی به شناسایی منطقه 

30شامل پزشک، مساحان هندي، یک گروه سوار نظام ،رسیدمینفر 150آنها به شمار

پیشخدمت هندي.چندنفري هندي و 

رز جنوب (فــاو) تــا مــرز شــمالی از مم. 1914اعضاي کمیسیون از ژانویه تا اکتبر 

هــاي ها، صحراهاي خشک و کوه، باتالقهااز رودخانهوردندهاي آرارات) مسافرت ک(کوه
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م.1869جغرافیایی یکســانی کــه در ســال ۀ. تحدید حدود بر اساس نقشگذشتندمرتفع 

رود و برخــی نــواحی تعیین مــرز در ارونــداین نقشه برايو تهیه شده بود، صورت گرفت

دیگر پذیرفته شده بود.

هــاي رود و قســمتدر اروند،زهاي دو کشورر تعیین مرنمایندگان دولت عثمانی د

تراشــی بــا منــدي و بــدون اشــکالد، بــا عالقهشــمیکه منافع آنها بیشتر تأمین ،جنوبی

روي آوردنــد؛ تــا تراشــی اشکالبه ، ، اما در قسمت  شمالی مرزکمیسیون همکاري کردند

ر نشــدند یک بار از شرکت در جلسات کمیسیون خودداري کردند و نه تنها حاضآنجا که 

) بــه م.1913مناطقی را که به موجب خطوط تعیین شده بر اساس پروتکــل اســالمبول (

کــه بــه هــم گرفت، تخلیه و به ایران واگذار کنند، بلکه حتــی منــاطقی را میایران تعلق 

به ایران تعلق داشت، چه در زمان فعالیت کمیســیون و چــه پــس از این پروتکل بموج

، ز همــان آغــازرا ایاد شدهو به این ترتیب پروتکل درآوردنداشغالبهنیزخاتمۀ کار آن

دند.کرکن ن لم یأاعتبار و کبیعمالً

و بــر اســاس جدیدي از تمام منطقه هايیبازرسبا ،هاي مرزيعالمتبمحل نص

اعضــاي تعیین شد. ،قبلیۀنقشجاي ، به تکمیلی دیگريۀو نیز نقش.م1869سال ۀنقش

پروتکــل اســالمبول ضــمیمهکردنــد وء امضا.م1914اکتبر 27ر دها را نقشهکمیسیون 

، قســمتی از مــرز دو کشــور جلســه87، در . در صورت جلسات کمیسیونشد).م1913(

قرار بود مرز دو کشــور در قطــور .م1914اکتبر 28آخرین جلسه، تعیین شده است. در

موفقیتی به دست نیاورد.بارهکمیسیون در این امامعین شود، 

رضایت این کشور بجلاز جمله برايکه،از عثمانیبریتانیاهاي روسیه و حمایت

ایــن کشــور در وبــودنیرومنديبسیارگرفت، اهرم میبراي الحاق به اتفاق مثلث صورت 



87در تحدید مرزهاي ایران و عراقهاي بزرگنقش قدرت

بیشــتر بــه کمیســیون، ســببهمــین . بهکردمیکمیسیون تحدید حدود از آن استفاده 

ةکنگربرگزارياز زمانهایسیانگل؛ایراند تا دامینظرات دولت عثمانی حساسیت نشان 

بر حمایت خود از عثمانی افزوده بودند.،برلین به بعد

تــا کــوه آرارات کــه خرمشهراز ،ستون عالمت مرزي227سرانجام،این کمیسیون

24عالمــت،آخــرین .، نصــب کــرددادپیوند میبه هم را اراضی شاه، سلطان و تزار روسیه 

دولت عثمــانی عالئــم ،جنگآغازبا ؛ده شدراجنگ جهانی اول کار گذغازآاز پیشساعت 

.درآورداشغال به از آن راییهابخشکرد و به خاك ایران تجاوز ،نصب شده را از میان برد

هرگز صــورت .م1914وقوع جنگ جهانی اول در سال سببپروتکل اسالمبول به 

،ایران و عثمانی نرسید. دولــت ترکیــهۀمجالس مقننتصویب و به نیافتقطعی و قانونی 

ســند سیاســی تــوانینماعــالم کــرد کــه پروتکــل اســالمبول را ،جانشین دولت عثمانی

است.نیامدهدر، هنوز به صورتی که براي اعتبار آن الزم استزیرا ،دانستيمعتبر

.م1937ۀتحدید مرزها بر اساس عهدنام
لکم به لرد مینتو پیشنهاد کرده بود:از تشکیل دولت عراق، سرجان مپیش صد سال 

توانیم از پاشانشین بغداد دولتی مستقل بسازیم و پاسداري از تمامیت ارضــی آن را میما «

در قرنه یعنی محل تالقی دجلــه و فــرات میم. داشتن یک پایگاه استراتژیک دائتقبل کنی

[و] مــا ما را گیرددر غیر این صورت اگر پاشاي بغداد جانب دشمنان؛بسیار ضروري است

امپراتوري عثمانی را فراهم ۀبا این ندانم کاري، خود موجبات تجزی،عراق را از دست بدهیم

س در هندوستان یبود که به حاکمیت انگلآنگاه نه فرانسه بلکه این روسیه خواهد.یماآورده

نی در جنگ پس از فروپاشی عثما،دولت انگلیس.)27: 1365(میرزا صالح، » دهدمیپایان 
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دولت جدید عراق را تأسیس ،بغداد و موصل،جهانی اول، از به هم پیوستن سه استان بصره

، عراق را تحــت سپس به موجب قرارداديعمل پوشانید،جامۀدیرینه آرزويبه این وکرد

آورد.خود درحمایت

:از کارشناســان خاورمیانــه و تــاریخ عــراق،اســتیفن همســلی النگریــکبه نوشتۀ 

برداري و بهره ةحوز،که قسمتی از خلیج فارس است،جنوبی آنۀیا نیمسرزمین عراق«

نظیــر و یــک وضــع بــیبریتانیــابه مدت دو قرن بوده است و بــراي بریتانیامحور منافع 

بزرگ به هايقدرتو میالعاده ایجاد کرده بود. جلوگیري از ورود نیروهاي نظاامنیت فوق

بحري، يهانقشهۀها و دزدان دریایی، تهیاز فعالیت برده فروشخلیج فارس و جلوگیري 

جمله کارهاي بزرگ و بسیار از،هاي دریاییایجاد راهنماهاي شناور و روشن کردن چراغ

اعتقــاد داشــتند در بریتانیــاسیاستمداران و زمامداران ن بوده است. دولت انگلستاةارزند

که متضمن اختیار و امتیاز ياعادالنهمنصفانه و این همه اقدامات و زحمات، پاداش ربراب

پشت ساحل آن باشد و هاي سرزمینالعرب و فارس و شطخلیجيهاآبدور از رقابت در 

حــق ،الجیشی هند را نیــز در برگیــردمنافع بازرگانی و حق کشتیرانی دریاها و راه سوق

.)Longrigg, 1953:3(» ستبریتانیا

در اختالفــات مــرزي بــا ایــران ،عراق، دولت آن کشورتأسیس پس از ،به هر حال

،کردمیدولت عثمانی استناد بادانست و به قراردادهاي منعقده خود را وارث عثمانی می

،به این ترتیب.ندصورت قانونی نیافت، هرگز آن دورههايعهدنامه، دولت ایرانبه نظر اما 

در نظر داشت که عراق را به بریتانیاولت ایران و عراق ادامه یافت. دمیاناختالفات مرزي 

از سوي ایــران شناسایی دولت عراق را،از آنپیشباید اما،ملل در آوردۀعضویت جامع

بــراي حــل و فصــل ال شناسایی عراق، بدر قبه ایران ،. براي این منظورآوردبه دست می
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يهاوعدهي اجراي از شناسایی، قدمی براپس ، قول مساعد داده شد، اما اختالفات مرزي

دو یــران و عــراق و برخوردهــاي مــرزي میــانتیرگی روابط انداشت. این موضوع،برخود 

کشــید وملــل ۀعراق از ایــران بــه جامعــرا در پی آورد، چندان که کار به شکایت کشور 

ملل توصیه کرد که دو کشور براي حل و فصل اختالفات مرزي خــود بــا یکــدیگر ۀجامع

.وارد مذاکره شوند

اطر منــافعی کــه در خــنیز به بریتانیادولت :اعالم کردهنگام مذاکرهدولت عراق 

اطــالعدر تهــران بــهبریتانیــاسفارت بنابراین،باید در مذاکرات شرکت کند.،عراق دارد

ایــران و عــراق را بــه میــاناختالفات ،بریتانیاکه دولت رسانیدایران ۀوزارت امور خارج

:داندیمزیر قابل حلهايیوهش

لنگرگاهی به فراخور احتیاج بندر مزبور به ایران واگذار شود.،در مقابل آبادان.1

رود مشــترك ارونــدةات و امضاي قرارداد راجع بــه اداردر مذاکربریتانیادولت .2

کمیسیون مختلط نماینده داشته باشد.شرکت کند و در

الیروبی،حفاريشود و در محدودهارفت و آمد کشتیکمیسیون به اختیارات.3

و نگاهداري اروندرود به شرطی دخالت کند که دولت ایران نیز قسمتی از کارون و تمــام 

.قرار دهداختیار کمیسیون درشیر را بهمنۀرودخان

و با کــدام دلیــل دولــت به چه حق دانمینم«... :دادایران پاسخ ۀوزیر امور خارج

و مداخله نمــوده،مربوط به ایران و عراق استدر کاري که منحصراً کندمیتوقع بریتانیا

همیشــه العرب مثل صاحب حقی شرکت نماید. مــاشطةمابین یا اداردر عقد قرارداد فی

که راجع به رفع اختالفات موجــود بــه مــا دادیدیمو شما همواره وعده یماداشتهانتظار 

وزیرمختــار مــا اظهــار ترکیــه و کبیر شما در بغداد به نمایندهکمک نمایید و حتی سفیر
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نظــر العرب صرفشطر حاضرند از تقاضاي شرکت در ادارهکه براي تسهیل کاداشته بود

»شــویدمــیبینیم که با اصرار در این امر مانع انجام مذاکرات مــا و عــراق میکنند. حال 

)664-665: 1366جعفري ولدانی، (

در بریتانیــادولــت ةبــا شــرکت نماینــدکــه دولت ایــران اعــالم کــرد با این همه،

نداشته باشد. ءي و امضاکه وي حق رأنآمشروط بر ق است،اروندرود موافةاداریسیونکم

شیر نیز اعــالم هاي کارون و بهمنامور رودخانهدخالت کمیسیون در بارةایران در دولت 

ها از نهرهاي داخلی ایران است و به هیچ وجه به کمیســیون اجــازه این رودخانهکرد که 

دولت ایران ،عراق نیزبه دستاروندرود ةاداربارةخواهد داد در امور آن دخالت کند. در ن

از %85بــیش از ،عــالوه بــر آن.تأکیــد کــردندروداروةدو طرف در اداربرحقوق مساوي

بنــابراین، ایــران در ونــدبودند، عــازم بنــادر ایــراندشــمیهایی که وارد اروندرود کشتی

مند است.و نسبت به ادارة آن نیز عالقهم دارد حقوق مسلّاروندرود 

و عرف هارودخانهبررسی خط مرزي در بریتانیاۀوزارت امور خارج،دیگرسوياز 

نــوامبر 12در تــاریخ ایــن وزارتخانــه، بنابر گزارشبود. ده کرزمینه را آغازجاري در این 

هــاي مرزکشــتیرانی درهــاي قابــل قراردادهاي مربوط به رودخانهاز بررسی همۀ1928

بــه ،د که خــط تــالوگیآمیبه دست این نتیجه،فریقا و آمریکاآدو کشور در اروپا، میان

کشورهاي متمدن جهان پذیرفته شده میان مرز در تمام قراردادهاي منعقدهعنوان خطّ

بــر نــد. کنمــیآن اعمال حاکمیت براست و کشورهاي همجوار رودخانه به طور مشترك 

ایــران و عــراق در ارونــدرود، مرزکه کردپیشنهاد بریتانیاۀارت امور خارج، وزاین اساس

حقانیت ایران را پذیرفت و به بریتانیاۀ. به این ترتیب، وزارت امور خارجباشدتالوگ خطّ 

، و حقوقی غیرمعمول و غیرعادي اســتمرز فعلی به دالیل تاریخی«صراحت اعالم کرد:
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هاي دیگــري ر استراتژیکی و دفاعی، ایران مخرجنظت که از این اس،ولی آنچه مهم است

ایــن نظــر بــا مخالفــت وزارت اما )Sanghvi,1969,122(»براي دسترسی به دریا دارد

اهمیــت سبببه ،مقامات ترجیح دادند که اروند روداین و روبه رو شد بریتانیادریاداري 

مــرز ایــران و عــراق در تعیــینه استدالل کــباشد، با اینارتباطی آن، در حاکمیت عراق 

نخواهــد بریتانیــانفع دولت به طرفی ایران در جنگ، بیهنگامتالوگ،بر اساساروندرود

دو مشــکل ،جنــگورت پذیرش تالوگ به عنوان مــرز، هنگــامدر ص،بود. به عبارت دیگر

رود بــا بــراي اســتفاده از ارونــدبریتانیانخست، :براي بریتانیا به وجود خواهد آمداساسی 

بــراي بریتانیــا ،ایــران در زمــان جنــگطرفی بی، و دوم، شودمواجه میالمللینبحقوق 

بسیار خطرناك خواهد بود.

مــرز بــارةدر بریتانیــااداري و وزارت دریامور خارجهوزارت میانموضوع اختالف

شد. مطرح "شوراي سلطنتی بریتانیا"در 1936دسامبر 29در ایران و عراق در اروندرود

دو میــانکه هاستمدت:بریتانیا اظهار داشتۀوزارت امور خارجةنمایند،در این جلسه

زنــد. ببه روابط بریتانیا با هر دو کشــور لطمــه توانداختالف هست و این مسأله میکشور 

یا احتمال توافق ناگهــانی ایــران و ،وي سپس به امکان کارشکنی ایران در امر کشتیرانی

کــه تجدیــدنظر در چنــین نتیجــه گرفــتو کــرداشاره بریتانیابه نظر عراق بدون توجه

،وزارت امور خارجــهةنمایندسرانجام.واجب و ضروري استبارهدر این بریتانیاسیاست 

شد: نخســت، تعیــین خــط عملی و مفید تشخیص داده پنج راه پیشنهاد کرد، که دو راه

نیا با ایران مؤثر باشــد، دوم بریتاستیوبط ددر رواتواندمیتالوگ در سراسر اروندرود، که 

ةاما نماینــد،رددبه عنوان مرز دو کشور تعیین گ،بادانآخط تالوگ تنها در مقابل ،کهاین

آبراه در حاکمیت عراق باشدمید تمادهمیکه ترجیح کردوزارت دریاداري دوباره تأکید 



1392، پاییز 56، ش 14، س تاریخ روابط خارجیفصلنامۀ92

ریاداري با توجه به نظــر وزارت ، وزارت دهمه. با این )666-667: 1366(جعفري ولدانی، 

موافقــت امورخارجه و نیاز به استقرار آرامش در ایــن بخــش از مرزهــاي ایــران و عــراق،

با تعیین تالوگ امابادان توسعه یابد، آبندر يیارد جلو100که حاکمیت ایران تا کندمی

مــور پیشــنهاد دوم وزارت ا،حتی در این قسمت مخالف است. سرانجام شوراي ســلطنتی

اه و همــین رباشدتالوگ ، خطآبادانيدر جلو،مرز دو کشورکرد، یعنیخارجه را تأیید 

د.شحل نیز به ایران و عراق تحمیل 

در را تالوگ خطّبود، دولت عراق آمادهبریتانیاۀاساس اسناد وزارت امور خارجبر

1936دســامبر 10ۀنامدربریتانیاۀوزارت امور خارجبپذیرد. به نوشتۀاروندرود میتما

بیــابیم، زیــرا ما ممکــن اســت خــود را در ایــن منازعــه تنهــا«به رئیس ادارة بندر بصره:

هــا مبنــی بــر تعیــین تــالوگ در شــط العــرب را ایرانیۀآمادگی دارند تا خواستهایعراق

نهــایی آن توافــق ۀبپذیرند. در این صورت، ما در تنگنایی قرار خواهیم گرفت کــه نتیجــ

.)Sanghavi, 1969: 103(»استن و عراق و رفع بحران در این منطقه ایرا

.جلوگیري کنداز توافق ایران و عراق کوشیدبریتانیا هدر نتیجه، وزارت امور خارج

توافــق دو کشــور قــرار ما باید به عنوان حائل و مانعی بر ســر «:هوزارتخاناین به نوشتۀ

به توافقی که بــر خــالف منــافع دولــت بریتانیاســت، که ایران و عراق نتوانند گیریم تا این

ۀتوصــیایــنبراساس.)1936دسامبر16(وزارت خارجه بریتانیا، نامه مورخ »دست یابند

را خــط تــالوگ همۀ کوشش خود را به کار برد، تــا عــراقنل وارد لوزارت امور خارجه، ک

هیچ گونه تردیــدي نیســت جاي «:بریتانیاۀز اسناد وزارت امور خارجایکی نپذیرد. بنابر

ختی او براي عدم پذیرش خط تالوگ به عنــوان مــرز توســط سکه نقش کلنل وارد و سر

)sanghavi,1969(»عراق به خوبی آشکار است.
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ءدر آن زمــان ایفــابریتانیــامذاکرات ایران و عراق و نقشی که دولت ،به هر حال

داراي یــک پروتکــل عهدنامــهایــن منجر شد. .م1937سرحديۀبه انعقاد عهدنام،کرد

، مــذکورۀاساس عهدنامــشود. برمیآن محسوب "جزء الیتجزاي"که هستضمیمه نیز 

.) و م1913مرزهاي دو کشور اساساً همان خطوطی است که طبــق پروتکــل اســتانبول (

و آن تعیین مرز بــر ءتنها یک استثنا، با وجودتعیین شده است. م1914صورت جلسات 

تالوگ براي اولین بار ۀبادان است. به این ترتیب، کلمآفقط در مقابل اساس خط تالوگ،

از قواعدکه خط تالوگ با وجود اینغربی آن شد. هوارد قراردادهاي مرزي ایران با همسای

رود ، در ارونــدرودیمــاست و به عنوان مرز در سرتاسر رودخانه بــه کــار المللینبحقوق 

مرز شناخته شد.بادان به عنوان آدر مقابلتنها 

آن مقرر شد که کمیســیونی ۀپروتکل ضمیم1هعهدنامه و ماد3ةمادبه موجب 

گذاري مرزهاي زمینی دو دولت تشکیل شــود. مبنــاي کــار کمیســیون نیــز براي عالمت

به در عالمت گذاري، این کمیسیون کاراما،بود.م1914سوابق کمیسیون  تحدید حدود 

و عراق تــا ســال به این ترتیب مرزهاي ایرانجایی نرسید وبه ها کارشکنی عراقیسبب

گذاري نشد.عالمتبر روي زمینهمچنان.م1975

دو کشور موافقت کردند که رودخانــه بــه طــور ،حقوقی اروندرود نیزنظامبارةدر 

جنگــی، هاي کشــتیبارةدر اماکشورها باز باشد،متجاري تماهاي کشتیمتساوي براي 

خواهنــد بــود. همچنــین، جنگی طرفین قرارداد از چنین حقی برخورداراي هکشتیتنها 

به هیچ ، و گاهی تالوگاست هاي جزري بآگاهی حدّ، کهخط مرزي در اروندرودوجود 

عــوارض ۀطرفین در تمام مجراي رودخانه لطمــه نخواهــد زد. کلیــةوجه به حق استفاد
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رود و بــه مصــرف نگهــداري ارونــدو منحصراًالزحمه خواهد داشت حقۀمأخوذه نیز جنب

بهبود راه کشتیرانی خواهد رسید.

از مقررات عهدنامه بــه حقــوق و یکیچهه دارد کمیپروتکل ضمیمه مقرر 4ةماد

هفــتم ةو فقــرم. 1930ژوئــن 30ۀعهدنامــ4ةوظایفی که دولت عراق بــه موجــب مــاد

. خللــی وارد نخواهــد آوردلیس دارد، آن نسبت به اروندرود در مقابل انگهپروتکل ضمیم

ه اســت و نشــان مــدر انعقــاد آن عهدنابریتانیابه صراحت حاکی از اعمال نفوذ هاین ماد

این کشور هر چند در اکتبــر الل کامل نداشت.ه دولت عراق در آن زمان استقکدهدیم

ة کشورهاي تحت قیمومت خارج د و به ظاهر از زمرآمملل در ۀبه عضویت جامعم. 1932

، بــه ملــلۀجامعمیبود، زیرا مجمع عموبریتانیادر واقع همچنان تحت قیمومت اماد، ش

بــه هاییینتضــمبــا قبــول آن کشور را ،م داشتقیّبا دولت سبب قراردادهایی که عراق

.)114: 1332،(جلیلیپذیرفتعضویت 

ایــران بــراي ۀیکصد ســالکوشش.م1937ي سرحدّۀبا انعقاد عهدنام،به هر حال

رودخانــه را بــه ممالکیت تما،هعهدناماین اق حقوق خود در اروندرود از میان رفت و احق

ایــن نبــود بپــذیرد. در واقــع، در ایران حاضر ،که تا آن زمانموضوعی؛عراق واگذار کرد

ها و که قسمتی از آبم.1914و صورت جلسات .م1913درعهدنامه، پروتکل اسالمبول

،در صورتی کــه تــا آن زمــان؛ه شده بودپذیرفت،کردمیواگذار اراضی ایران را به عثمانی

ۀباقر کاظمی، وزیــر امــور خارجــدانست. به نوشتۀ سیّدرا معتبر نمیها قراردادآنایران 

ارزروم ۀها پیوسته از یک قرن و نیم قبل چه موقع مذاکرات عهدنامانگلیسی«:وقت ایران

کومــت و چه پس از تشــکیل حالمللیینبول و چه در مذاکرات استانبول قبل از جنگ ا
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» العــرب محــروم نماینــدوشــش داشــتند ایــران را از شــطملل و غیره کهعراق، در جامع

.)350-51: 1329،می(کاظ

خــود رســیدند. ۀبــه هــدف دیرینــ.م1937ۀها با انعقاد عهدنامبنابراین، انگلیسی

بجــزارونــدرود، مود را بر تمادولت عراق نیز با حمایت دولت انگلیس توانست مالکیت خ

ۀهمچنــین بــا انعقــاد عهدنامــهــایعراقسترش دهــد. گقسمت کوچکی در مقابل آبادان 

ذخایر نفتــی ، کهواقع در بخش مرکزي مرزرا،توانستند قسمتی از اراضی ایران.م1937

.تصاحب کنند،مانند نفتخانه،داشت

و کشور خاتمه نداد. این عهدنامــه نیز به اختالفات د.م1937ۀعهدنامهمه،با این 

تعهــد دولــتدو،5ةبه موجب مــاد.نکرداجرا راآن اماهر چند به نفع دولت عراق بود، 

نگهــداري و بهبــود راه کشــتیرانی، حفــاري، راهنمــایی بــارةکرده بودند که قراردادي در 

درود را بــر ارونــۀیک جانبةکه ادار،اما دولت عراق،منعقد کننداخذ عوارض و هایکشت

را درارونــدرود ةادارعــراق،دیــد.میقرارداداین عهده داشت، نفع خود را در عدم انعقاد 

،. به هــر حــالنپذیرفتدولت ایران کرد و، به آن کشور واگذار بریتانیادولت باقراردادي 

ه بــ.م1937ۀعهدنامــنبود در این زمینه قراردادي منعقد کند و در نتیجــه،عراق حاضر 

در ایــن دولــتاختالفات دو،علتبه همین د. شغو ل،نقض آن از سوي دولت عراقسبب

ۀبــا انعقــاد موافقتنامــ،در ایــن ســالادامه یافــت. .م1975ۀزمینه تا زمان انعقاد عهدنام

ۀ کشــتیرانی، داراي حقــوق ایــران و عــراق در زمینــ،مربوط بــه کشــتیرانی در ارونــدرود

شدند.متساوي 
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نتیجه
هاي بزرگ دولت، و بیستمدر قرن نوزدهمرامرزهاي کشورهاي جهانبسیاري از 

بریتانیاهاي دولت:مستثنی نبوده است،مرزهاي غربی ایران نیزو اندکردهتعییناروپایی

ایــن مرزهــا بــر اســاس واندداشتهدر تعیین مرزهاي غربی ایران نقش اساسی ،و روسیه

بندي اختالفــات مــرزي از تقســیمه اســت. شــددولت فوق تحدیــددومالحظات و منافع

هاي عهدنامه. این مرزها بر اساس کندیمتطبیق مرزهاي غربی ایران ، بردیدگاه برسکات

و .م1914حــدود جلســات تحدیــدصــورتم.1913بول ناتپروتکــل اســ.م1847ارزروم 

ه به شدیادهاي دولتبا دخالت ي مذکور،قراردادهاو همۀ تحدید شده .م1937ۀعهدنام

بیشتر و البته نداهها نظرات خود را به ایران و عثمانی تحمیل کردو آنامضاء رسیده است

از ها، ایران ناگزیر شدعهدنامهاین . به موجب اندگرفتهیمعراق را بعدها جانب عثمانی و 

خیز خود را در نزدیکــی نفتهايینسرزمبخشی از نظر وقوق خود در سلیمانیه صرفح

ایران و به نفع عراق تعیین زیانمرز به ،یزبه عراق واگذار کند. در اروندرود نقصرشیرین

شد. 

در حتی ند، اما دخالت نداشتم. 1975ۀعهدنامانعقاددر یاد شدهيهاچند دولتهر

به عنوان؛ شدتحدید فوقهاي عهدنامهبر مبناي مرزهاي زمینی دو کشور ،این عهدنامه نیز

اساس گذاري مرزها برعالمت.م1975درمرزي و حسن همجواريۀنامعهدمیکةماد،مثال

بــه خواهد گرفت وصورت .م1914در جلسات حدود و صورت.م1913بول مالپروتکل اس

بــر واگــذاري اراضــی ،قراردادهاآنبا شناسایی رسمی.م1975در دولت ایران،این ترتیب

خود به عراق صحه گذاشت.
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هــاي دولتو گــاهی کنــونیگذشته بر خالف تبلیغات.م1975ۀعهدنامبنابراین،

تالوگ به عنوان مرز در خط. برخی تعییناستکردهیمرا تأمین این کشورمنافع،عراق

در حالی که مرز دو کشور در ،اندکردهتلقی اروندرود را امتیاز دولت عراق به دولت ایران 

به موجب پروتکــل ۀو روسیبریتانیاهاي دولتتالوگ بود و با فشار هماین رودخانه قبالً

، ســاحل ایرانــی جــاريهايیــهروو عــرف و المللینببر خالف مقررات حقوق ،بولناتاس

.نادیده گرفتنددر این رودخانهراایرانمسلّمتعیین شد و حقوقرودخانه، مرز

دولــت ایــران بــه،همــه، با ایــن به نفع ایران نیستکامالً . م1975ۀعهدنامگرچه

بندي ت و امنیت منطقه، همواره پایعراق و حفظ ثبادولت منظور حفظ روابط دوستانه با 

ختالفات دو کشور خاتمه داد و به تمام ا.م1975ۀخود را به آن نشان داده است. عهدنام

دائمــی و غیرقابــلوی عقطاین اصل تأکید کرده است که مرزها، بر ،این عهدنامه4ةماد

.دانسته شده استغیرقابل تغییر ، مرزهاي تعیین شده،نیز5مادة راست؛ چنانکه دنقض
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