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مقدمه

 كه ايهتاريخ تعامالت ايران با منطق. اي پر چالش بوده استرابطههمواره ،روابط ايران و عراق
640در سال .هاي گوناگون است انعكاسي از پيچيدگي،شودمياضر عراق ناميده در حال ح

اين سرزمين به تصرف مسلمين در آمد و العراق العربيه نام ميالدي و در آستانه پيروزي اسالم،
.گرفت

هاي قره قويونلو هل سلس، تيمور،آل جالير ايلخانان مغول، ، عباسيان، امويان،خلفاي راشدين
وزارت (انديونلو اين سرزمين را تصرف نموده و هر يك مدتي بر آن حكومت كردهو آق قو
موجب ترويج م، شاه اسماعيل صفوي بغداد را فتح كرد و1508در سال )11:1371، خارجه

ها بغداد را فتح و عراق را جزء امپراتوري  عثماني،در زمان شاه طهماسب. مذهب تشيع گرديد
ك قرن عراق بين حدود ي. رد خارج كها را از عراق عثماني مجدداًخود كردند، ولي شاه عباس

 به خاك هاعثمانيبار ديگر . م1638تا اين كه در سال ايران و عثماني دست به دست شد
تا اولين جنگ جهاني وواين سرزمين را به تصرف خود درآوردندعراق تجاوز كرده،

. ي ماند قلمرو آن باقواضمحالل امپراتوري عثماني جز
نمايندگان عثماني . م1918در سال .درآوردرا به تصرفاين كشورانگليس1916سالدر

عراق حاكميت چندين ساله عثماني برو انگليس پيمان صلحي را امضا كردند كه به موجب آن
مردم عراق در . از طريق جامعه ملل اعمال نمودپايان يافت و انگليس قيموميت بر عراق را

 فيصل 1921عليه انگليس دست به قيام زدند تا اينكه انگليس در سال . م1920 سال اوايل
انگليس قراردادي با عراق . م1922سال در. فرزند شريف حسين را به پادشاهي تعيين كرد

پس از ايجاد كشور . ر عراق تسهيل گرديد ب سال قيموميت انگليس20امضا كرد و به مدت 
پرستي اين كشور را به عهده داشت، در صدد برآمد تا عراق را  دولت انگليس كه سر،عراق

وارد جامعه ملل كند، ولي نخست بايد شناسايي دولت عراق را توسط دولت ايران تحصيل 
.كردمي

از تاريخ فوق العرب با امپراطوري عثماني ودر مقابل دولت ايران كه از ديرباز به علت شط
رسميت شناختن استقالل عراق را موكول به موافقت عراق با عراق اختالفات اساسي داشت به 
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العرب و همچنين محترم شمردن حقوق اتباع با به رسميت شناختن حقوق مسلم ايران در شط
هايايران در انجام خواستبه دليل اينكه . ايران در عراق كه مورد اذيت و آزار بودند، قرار داد

 يادداشتي براي وزير1929مارس 11 تهران در عراق درورزيد وزير مختارخود اصرار مي
مسألهعادالنه بين ايران و عراق در مورد قرارداديانعقادبهنسبتوخارجه ايران ارسال داشت

دولت ايران پس از حصول اطمينان مذكور ). 116: 1367، پارسادوست( تضمين داداروندرود
1308در تيرماه وه رسميت شناختب) 1308رديبهشت ا19(1929دولت عراق را در آوريل 

. در عراق گشايش يافتسفارتخانه ايران)1929ژوئيه (
ديدار نمود و از تهران) 1311ارديبهشت(1932آوريل 22دراولمتعاقب آن ملك فيصل

داد و در همين سال با العرب قول مساعد به دولت ايرانفصل مشكل شطنسبت به حل و
گونه اقدامي از هيچولي پس از آن . ر به عضويت جامعه ملل در آمدجلب نظر ايران اين كشو

پس از آن روابط .عمل نيامدههاي مذكور بطرف دولت عراق و انگليس در جهت اجراي وعده
روي داد و دوكشور رو به تيرگي گذاشت و برخوردهايي نيز بين نيروهاي دو كشور در مرزها

.له گرديدچندين يادداشت نيز بين دو كشور مباد
در اين هنگام دولت عراق برخوردهاي مرزي مذكور را بهانه قرار داد و از ايران به جامعه 

 در حالي كه اختالف مرزي و بويژه درباره .)659: 1366، ولدانيجعفري(ملل شكايت كرد 
1968 تا 1936از سال  پايدار در روابط دو كشور تبديل گرديده بود،ايهالعرب به پديدشط

از سال . مدهايي بر روابط دو كشور داشتاكه پيوقوع پيوستهلسله كودتاهايي در عراق بس
العرب  روابط عراق با ايران در مورد شط،و بعد از كودتاي عبدالكريم قاسم. م1958

ر تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي به سردي و يو اعاده حاكميت ايران بر جزا) اروندرود(
. ارد مرحله جديدي شد و. م1968كودتاي حزب بعث در سالد و با اييسرانجام به تيرگي گر

البكر كوشيد اختالفات بين ايران و عراق را دامن زده،صدام حسين جانشين احمد حسن
العرب مطرح سازد اما عاقبت در جريان اجالس كنفرانس سران ادعاهايي نسبت به شط

تسليم شد و با ، تشكيل شده بوددر الجزاير . م1975هاي عضو اوپك كه در سال كشور
وزارت (هاي سازش بين دو كشور را فراهم ساختتوافقنامه ششم مارس همان سال، زمينه

.)13: 1371، خارجه
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پس از پيروزي انقالب اسالمي، صدام حسين با سوء استفاده از شرايط داخلي ايران با پاره 
در روابط دوحمله كرد و تنشايران به خاك. ش1359كردن يكجانبه قرار داد مزبور، در سال 

شش نه صلح وپانزده سال حالت نه جنگ وهشت سال جنگ و. كشور به اوج خود رسيد
 در حالي .سال تعامل مثبت ايران و عراق در دوره جديد، بر روابط دو كشور حاكم بوده است

صلح به مخاصمه شوند با يك قرارداد كشور وارد جنگ ميعرف دنيا كه هرگاه دوبنا بركه 
كشور ايران و عراق هنوز اين قاعده كلي جامه دهند، در مورد روابط دوبين خود پايان مي

 در بين دو سر يك منحني از اجرا 1975ه عمل نپوشيده است و در اين ميان سرنوشت عهدنام
 جامعيت آن را،اين پژوهش در صدد آن است تا با يك كالبد شكافي.تا ملغي در نوسان است

انداز آينده آن را مورد بحث قرار دهد و چشمبراي حل و فصل اختالفات ديرينه دو كشور
گونه اختالف فراهم تبيين نمايد و روشن كند كه ساختار اين عهدنامه جامعيتي را براي حل هر

.آورده است

اهميت و ضرورت پژوهش

ر مطالعات سياست  ضرورتي علمي د،»جامعيت عهدنامه الجزاير «محور اصلي اين پژوهش
خارجي ايران و ضرورتي عملي در حوزه اجراي سياست خارجي ايران و حل و فصل مسائل 

.دهدميتيكي را مد نظر قرار يژئوپل
شرايط ژئوپليتيك دوكشور، عدم نشيب بوده،روابط ايران و عراق همواره پر فراز و

به آبهاي خليج ين كشورالعرب براي تسهيل دسترسي ادسترسي عراق به دريا و اهميت شط
نظر از نوع حكومتي كه بر اين كشور كشور ايجاد كرده كه صرففارس شرايطي در روابط دو

يك از كشورها بر اين العرب و ميزان تسلط هرحاكم باشد به احتمال قوي در خصوص شط
 دارند تا از همسايگان خويش بيشتر واهمهزيرا اغلب دولتها. آبراه اختالفاتي بروز خواهد كرد

.)26: 1385 ديگران، القلم وسريع(هاي دوراز قدرت
با عنايت به قرارداد الجزاير بعد از يك دوره پرتنش در روابط دو كشور منعقد شده است و

 تضمين كننده استمرار روابط دوستانه و حسن ،توان گفت در صورت اجراءجامعيت آن مي
.دو كشور استبين همجواري 
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و حاكميت يافتن شيعيان، اين ايده در ) 2003 (1382لت بعثي عراق در سال با فروپاشي دو
 هم مسلك بودن دليلبههايي از دستگاه اجرايي نظام جمهوري اسالمي شكل گرفته كه بخش

حاكميت جديد امكان بازگشت روابط دو كشور به شرايط نظام گذشته عراق از بين رفته است 
د مزبور به حمايت همه جانبه از حاكميت جديد عراق همت و با كمرنگ كردن پيگيري قراردا

گمارده است و طبيعي است كه تعامالت بين دو كشور كه در شرايط فعلي از سطح قابل قبولي 
،برخوردار است نياز به عقد توافقاتي بين دو كشور دارد كه ممكن است در صورت عدم توجه

با عنايت به عالوه بر اين ،باشد. م1975برخي از آنها موجب خدشه وارد كردن به قرارداد
انقالب ايراني و استفاده گاه و بيگاه آنها از خاك عراق هاي ضد در عراق و گروهآمريكاحضور 

اين پژوهش در صدد است با بررسي ابعاد اين عليه ايران برخالف پروتكل امنيتي اين قرارداد،
.  مورد توجه قرار دهدرااين قرارداد شدن ي ي اجراهايقرارداد، ضرورت

و پيشينه پژوهشادبيات

عراق يكي از مسائل وابط ايران وپس از آن در رروابط ايران و عثماني و ات در اختالفوجود 
ماسيه آيالدي كه عهدنامه معروف به  م1555 يعني از سال  گذشته سال420است كه طي اي عمده

حسن همجواري ميان  كه عهدنامه مرزي و1975ميان ايران و عثماني به امضاء رسيد تا سال
 عهدنامه مرزي ميان ايران و 20 حدود ، همواره مطرح بوده است وايران و عراق امضاء شد

تعيين مرز بين دو كشور به امضاء اش يعني عراق فعلي در مورد حل اختالف وهمسايه غربي
اين مرز وجود داشته است كه و منازعاتي است كه در برخوردهارسيده و اين نشان دهنده تعداد
.)1: 1385، ايرواني(سابقه استنسبت به ساير مرزهاي ايران بي

ليفات زيادي به رشته تحرير أبه همين دليل در خصوص روابط ايران و عراق كتابها و ت
اما در حوزه مورد تمركز اين پژوهش يعني جامعيت قرارداد الجزاير تحقيقي . درآمده است

ليفات از ديد تاريخي روابط دو كشور را مورد بررسي قرار أبرخي از اين ت. تصورت نگرفته اس
پاره ديگري از اين تحقيقات به اختالفات و مشكالت مرزي بين دو ) 1368، رشيدوو(اندداده

 ديگر ايه، عد)1369، و مشايخ فريدني1371، هاتف؛ 1366،جعفري ولداني(اندكشور پرداخته
، پژمان و1373، جويس(اندقات قومي و مذهبي دو كشور توجه نشان دادهبه اشتراكات و افترا
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 ساله بين دو كشور تحقيقات خود را به 8دليل جنگ تحميلي و تعدادي از محققين به) 1378
، و تراب زمزمي1367، واليتي؛ 1367پارسادوست، (انددادهاختصاصآنپيامدهايجنگ و

گران از ديد حقوقي به تجزيه و تحليل ز محققين و تحليلاينكه تعدادي ا در نهايت و) 1368
همه محققين ) 1372 و منصوري الريجاني،1371پارسادوست، (اندروابط دو كشور توجه نموده

اما هيچ اند، الجزاير در تحقيقات خود اشاره داشته1975گران مزبور به نوعي به عهدنامه و تحليل
درحاضرپژوهش. اندصورت همه جانبه مورد بررسي قرار ندادهكدام از آنها اين قرارداد را به 

هاي محيطي مورد ئوپليتيكي و واقعيتژ، سياسي،آن است قرارداد الجزاير را از ديد حقوقيصدد
ي موجود در ها مكانيزم،بررسي قرار دهد و سپس با بررسي يكپارچگي و جامعيت اين قرار داد

.دقرارداد را نيز مورد بحث قرار ده

االت پژوهشؤس

و كاري حقوقي الجزاير به عنوان ساز. م1975قرارداد اين پژوهش آن است كه آياسئوال اصلي
هايي جهت جامعيت و يكپارچگي الزم براي پايان دادن به اختالفات و ايجاد مكانيزماز

رسش  برخوردار است؟ براي پاسخ دادن به پ،جلوگيري از اختالفات جديد بين ايران و عراق
ريشه اختالفات ايران و عراق : فوق الزم است كه سئواالت  فرعي زيرطرح و جواب داده شوند

 حل شده است؟ آيا در دوران بعد از فروپاشي1975چگونه اين اختالفات با قرارداد چيست؟
؟ قابل حل است1975هاي قرارداد ، اختالفات ايران و عراق با مكانيسمحزب بعث

روش پژوهش 

وهادادهآوريجمعواستنتاجيآنگيرينتيجهو تحليلي است-تاريخيژوهشپروش
.استاسنادي و انجام مصاحبه با مسئولينگردآوريروشبااطالعات

فرضيه 

. ساختارهاي حقوقي توجه داردنظري اين پژوهش به رابطه بين ژئوپليتيك واز نظر مفهومي و
ها و اختالفات ژئوپليتيكي را با توان تنش كه مينقطه عزيمت مفهومي اين پژوهش آن است
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كيفيت ساختار حقوقي كه در قراردادهاي . ساختارها و قراردادهاي حقوقي مديريت و مهار كرد
عهدنامه الجزاير ساختاري حقوقي براي مديريت .اندشوند حائز اهميتدوجانبه منعكس مي

: ي اين پژوهش عبارتند ازهااين فرضيه بنابر،اختالفات ژئوپليتيك بين ايران و عراق است
 محتواي عهدنامه و ، از جميع جهات با در نظر گرفتن نحوه تدوين،1975 عهدنامه :فرضيه اصلي

 جامعيت آن براي ،ترين وجه اين عهدنامهبرجسته.  جامع استايهجزئيات حقوقي، عهدنام
.مديريت درازمدت اختالفات ژئوپليتيكي بين ايران و عراق است

هاي حقوقي مدار بوده و مكانيز اختالفات ژئوپليتيكي ايران و عراق ريشه-1:ي فرعيهافرضيه
براي مديريت حقوقي اختالفات ژئوپليتيكي نا كارآمد بوده و . م1937 قرارداد عمدتاًگذشته و 
 در شرايط نوين -2، هاي الزم در اين رابطه استتكوين و تكامل مكانيزم. م1975عهدنامه 

در مورد قرارداد كشور حاكميت فعلي اين كه درهاي گوناگونيرغم ديدگاهياسي عراق، عليس
 كننده منافع تأمينهاي الحاقي آن پروتكلبويژه ي كردن كامل عهدنامه يوجود دارد، اجرا. م1975

.جمهوري اسالمي ايران است

هاي پژوهشيافته

عراقو ايران بينمعاهداتواختالفات: بهره يك

از سابقه طوالني برخوردار ،شودمياش كه هم اكنون عراق ناميده اختالفات ايران و همسايه غربي
 كه قبل از ظهور اسالم اين دهدميآثار تمدن ايراني در اطراف پايتخت اين كشور نشان . است

د بار سرزمين جزو قلمرو ايران بوده است و با ظهور اسالم تا پايان دوره عثماني اين سرزمين چن
بين ايران و عثماني دست به دست شده است و اختالفات گوناگوني بين طرفين وجود داشته و 

قراردادهاي گوناگوني بين دو كشور منعقدگرديده است كه جاي ذكر همه آنها بر همين اساس نيز
معاهداتي اشاره خواهد شد كه پس از استقالل  به اختالفات ودر اين پژوهش نيست و صرفاً

در واقع در اين بخش ريشه اختالفات ايران و عراق مورد . ق بين دو كشور وجود داشته استعرا
.گيردبررسي قرار مي
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اختالفات و معاهدات پس از استقالل عراق)الف

 متصرفات وسيع امپراطوري 1920 اوت 10 در 1طبق معاهده سوربراول،فاتحان جنگ جهاني
هايي بخشقسمتي را به ظاهر استقالل دادند و . آن جدا كردندعثماني را در اروپا و غرب آسيا از 

ايهكشور تاززير نفوذ خود قرار دادند و» قيموميت« تحت عنوان ،را ضمن آن كه استقالل دادند
.از گروه اخير را به نام عراق بوجود آوردند

اما  ملل كند،كشور را وارد جامعهدر صدد برآمد اين، ايجاد اين كشور دولت انگلستانپس از
 نخست بايد ،العرب با دولت عثماني اختالف داشتدولت ايران درخصوص شطكه جايياز آن

در مقابل دولت ايران مصمم بود تا .كردرا توسط دولت ايران تحصيل ميشناسايي رژيم عراق
از اروندرود نشود،حقه ايران، بويژه درهنگامي كه دولت جديد عراق حاضر به شناسايي حقوق

.خودداري كنددولت جديد عراق و برقراري روابط سياسي با آن كشورشناسايي
را به رسميت دولت عراقدولت ايران،دولت ايران اطمينان داد،آنكه انگليس بهازپس

حل و فصل اختالفات درخصوصقولهاي مساعديوملك فيصل از تهران ديدن كردشناخت و
دوروابطونكردندعملخودهايوعدهبهعراقوانگليساً  بعدميان دو كشور به ايران داد اما

دولتودادرويمرزهادركشوردونيروهايبينبرخوردهاييوگذاشتتيرگيبهروكشور
سياست مجله(كردشكايتمللجامعهبهايران از 1934دسامبر4تاريخدرهابهانهاينبهعراق

.)60-59، خارجي
 League(گرفتانجامجامعهشورايبهمللجامعهميثاق11ه ماد2بندبقطبرشكايتاين

of Nations, 1935: 196(به قرارداد ارزروم و ،دادخواستي كه به جامعه ملل تسليم كرد عراق در 
 اشاره كرد و اظهار 1914 و صورت جلسات تحديد حدود مرزها در 1913پروتكل استانبول در 

گري دول روسيه و و صورت جلسات با مداخله و ميانجي2 پروتكلداشت كه اين قرارداد و
 دولت عراق رونوشت دادخواست خود را طي .)74:1371هاتف،(انگلستان منعقد شده است 

 وزير 3كاظمي.  براي وزير خارجه ايران ارسال كرد1934 دسامبر 9 مورخ 1209نامه شماره 

1 -Sever
2 -Protocol
3 -KAZMAI
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 اعالم داشت كه 1934 دسامبر 17 مورخ 40874خارجه وقت ايران در پاسخ، طي نامه شماره 
فاقد هرگونه قدرت «اسناد مورد استناد دولت عراق درباره تعيين حدود مرزهاي بين دو كشور 

.)119:1367، پارسا دوست(و اعتبار ندارد»قانوني است
آمادگي خود رااي مستدل، طي اليحه1935 ژانويه 8در مللدر پاسخ به جامعهدولت ايران

قرارداد و)30:1371، وزارت خارجه(توسط شوراي جامعه ملل اعالم داشت  رسيدگيبراي
آور دانست زيرا به تصويب مجالس مقننه دو كشور ايران و تركيه نرسيده والزاماستانبول را غير

العرب وجود ندارد، مطابق با مباني حقوق چون سند معتبري در مورد تعيين مرز آبي در شط
اظهار و)75:1371هاتف،(كشور قلمداد كرد ان خط تالوگ را مرز آبي بين دوالمللي همبين

 است ايهتضمين شايست«شوراي جامعه ملل » خواهيطرفي و عدالتبيروحيه«اطمينان نمودكه 
.)133:1367، پارسا دوست(»كه داليل ابراز شده مورد توجه خاص قرار گيرد

 در ژنو 1935 ژانويه14در روز دوشنبهه ملل شوراي جامع،در نتيجه شكايت دولت عراق
وزيراز سوي ايران ميرزا سيد باقرخان كاظمي. جهت رسيدگي به اين دعوا تشكيل گرديد

و از طرف عراق نوري سعيد پاشا در جلسات رسيدگي به تفصيل استدالل دولت خارجه وقت
العرب ا تمركز بر موضوع شطنوري سعيد پاشا در بخشي از دفاعيات خود ب. خود را بيان داشتند

 و بايد مواظبت دائمي به باشدميالعرب تنها وسيله دسترسي عراق به دريا شط«:عنوان داشت
وي در يك ادعاي » .هاي جديد بتوانند در آن مشغول بحر پيمايي باشندعمل آيد تا اينكه كشتي
المللي را مرز بيناني،ركشتيقابل  قبول دارم وقتي كه يك رودكامالًمن «غيرحقوقي اظهار داشت 

ولي اين » .محسوب شود) آن رود(خط تقسيم كننده معمول آن است كه تالوگ،دهدميتشكيل 
توان با يك قرار داد مخصوص نيز يك رود مرزي را مي عموميت ندارد و مرز دو كشور در،امر

.»تعيين كرد و در چنين صورتي آن قرار داد بايد محترم شمرده شود
 نظرات وزير ،بعد جلسه شوراي جامعه ملل برگزار شد و باقر كاظمي وزير خارجه ايرانروز 

داشتوي در بخشي از اظهارات خود بيان.خارجه عراق را  به صورت مستدل رد نمود
 متضمن يادداشت ،1848 بلكه با قرارداد ارزروم 1847 نه تنها با قرارداد ارزروم 1913پروتكل «

. داردتوضيحي نيز اختالف 
 زير حاكميت العربشطيك كلمه درباره اين كه تمام «در هيچ يك از دو قرارداد ارزروم 
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 صريح و با عبارات مشخص و كامالً «1913ولي پروتكل . باشد گفته نشده است» كامل عثماني
حق حاكميت مساوي دو درباره آن نظر داده است و اين امر گواه آن است كه اصل اساسي» قاطع

 و تعيين خط ميانه آب براي مرز مشترك دو كشور العربشطيران و عثماني در آبهاي كشور ا
انگلستان را مسئول تجاوز به حق حاكميت طور مستقيم دولتبهوناديده گرفته شده استعمداً 

در مراجع قانونگذاري . م1913عدم تصويب پروتكل و معرفي نمودالعربشطايران در آبهاي 
. فاقد قانوني بودن اين پروتكل دانستايران را دليل 

 نمايندگان شوروي و تركيه ،متعاقب آن نمايندگان شوروي، انگلستان و تركيه صحبت كردند
با لحن ديپلماتيك از موضع دولت  پروتكل مزبور مبري دانستند واز مسئوليتدولت خود را

با ادبياتي غير ديپلماتيك از ، اما نماينده دولت انگليس )75:1371هاتف،(ايران حمايت كردند
 نمايندگان ايران و 1935مواضع دولت عراق حمايت به عمل آورد و طي سه جلسه در ژانويه 

خود را بيان داشتند ولي شوراي جامعه ملل بدون اتخاذ تصميم درباره هاي لعراق استدال
 موكول شد1935 مه 26اختالف ايران و عراق به پايان رسيد و رسيدگي به آن به اجالس بعد در 

.و نماينده ايتاليا جهت تهيه گزارش از اين اختالفات تعيين گرديد
 نماينده شوروي برگزار شد و 1 در ژنو به رياست ليتونيف1935 ماه مه 26در اجالس بعدي

با درخواست رئيس جلسه و پس از استماع نماينده ايتاليا به عنوان گزارشگر موضوع اختالف،
خارجه ايران و عراق، رسيدگي به اين اختالف به جلسه بعدي جامعه ملل در ماه يموافقت وزرا

 گرديد كه دو كشور با رعايت توافق گذشته مبني اين كه از تأكيدو .  موكول گرديد1935سپتامبر 
داشته باشند و  مذاكره مستقيم با يكديگر،هرگونه اقدامي كه وضع را دشوار كند خودداري نموده

حلي براي سرانجام اين جامعه نتوانست هيچ راه.  به نماينده ايتاليا گزارش نمايندنتيجه آن را
مرزي دو كشور بيابد و تنها به نمايندگان ايران و عراق توصيه نمود كه با مذاكره اختالفات

.)61:1371، وزارت خارجه(مستقيم اختالفات مرزي خود را حل و فصل نمايند

1 -LITONIOOF
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1937ه سرحدي ايران و عراق عهدناممذاكرات دوجانبه و

5ي در هيأتس أ وزير امور خارجه عراق در ر1بر اساس توصيه جامعه ملل، نوري سعيد
و با اينكه در جلسات گوناگون مطالب گذشته را وارد تهران شد) 1314 مرداد13(1935اوت

ميانهخطكهولي در روز آخر و در هنگام خداحافظي در حضور شاه پذيرفتتكرار كرد
 اين ).Iran’s Ministry, 1965: 20 (مرزي شناخته شودخطمحدوده آباداندرفقط) تالوگ(

.)77:1371، هاتف(اقع گرديد و1937موافقت اساس انعقاد قرارداد 
 خارجه ايران و عراق ضمن حضور در جلسه ي وزرا1935 سپتامبر 28ه سرانجام در جلس

 پيشرفت در مذاكرات مستقيم طرح اختالفات در جلسه دليلبهبا نوشتن نامه مشتركي جامعه ملل،
.در خواست مهلت جهت ادامه مذاكرات نمودندشورا را غير الزم دانستند و

 مه 4 و دولت ايران در 1936 اكتبر 27تا اينكه عراق در روند مذاكرات طوالني گرديد،
 چون مذاكرات جامعه ملل خواستند كه جداگانه از دبير كل شورايطوربه هريك ،1936

حذف اجالس بعدي شورابين دو كشور ادامه دارد موضوع شكايت عراق از دستور كار
,Nations journal(گردد 564(.

 رسمي طوربه،موافقت كلي نوري سعيدتأييددر  دولت وقت عراق،1936 اكتبر 28در 
 بر اساس العربشط خط مرزي دو كشور در ، مايل در مقابل آبادان4موافقت نمود كه برابر 

.(Ismail, 1982: 16)، تعيين شود 2تالوگ
1937 ژوئيه 4و چون در از ايران براي ادامه مذاكرات وارد بغداد شديأتي متعاقب آن ه

 اوت 27 توفيق السويدي وزير خارجه عراق در ماه بعد در ،به نتيجه رسيدمذاكرات دو كشور
» شكايت خود را از ايران پس گرفتامعه ملل رسماًبه دبير كل شوراي جايه با ارسال نام1937

به امضاي 1937 ژوئيه 4عهدنامه سرحدي ايران و عراق در سرانجام،. )159:1367، پارسادوست(
هاتف،(استماده و يك پروتكل ضميمه 6اين عهدنامه داراي. وزراي خارجه دو كشور رسيد

 وزير امور  در بغداد بين1938 ژوئن 20در و پس از تصويب در پارلمان دو كشور). 1371:89

1 -NORI SAIED
2 -TALVAG
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پروتكل تحديد حدود تركيه و بر اساس اين قرارداد،. خارجه عراق و سفير ايران مبادله گرديد
 توافق 1914 و صورت مجلس كميسيون تحديد حدود سال 1913 نوامبر4ايران كه در تاريخ 

در نتيجه اين قرارداد)74:1371، خارجهوزارت(شده بود، مورد موافقت طرفين قرار گرفت
مرز دو كشور قرار گرفت و تمام حقوق حقه ) به استثناي مقابل آبادان(ساحل ايراني اروندرود

.ايران در اين رودخانه ناديده گرفته شد
، دولت عراق نه تنها هيچ گامي در جهت اجراي عهدنامه سرحدي 1958پس از كودتاي 

: راي دولت ايران در اروند به وجود آورد، ازجمله برنداشت، بلكه مشكالت جديدي نيز ب1937
جانبه به عهده گرفت، از عبور به صورت يكاروندرود را اداره امور، عهدنامه5برخالف ماده 

جلوگيري نمود و از انجام امور بندرداري آبادان توسط ايران ممانعت به عمل هاي ايرانيكشتي
 موقت پااليشگاه نفت آبادان و وارد شدن ميليونها آورد و باالخره اقدامات عراق موجب تعطيلي

وزير امور .  به معناي نقض عهدنامه مذكور بوداين اقدامات عمالً.دالر خسارت به ايران شد
واكنش به اقدامات عراق، طي سخناني بيان داشت كه طبق مقررات حقوق خارجه ايران در

 و دولت ايران نيز هيچ معيار باشدميلوگ هاي مرزي مشترك، خط مرزي تاالملل، در رودخانهبين
.شناسد نميالعربشطالملل برا ي تعيين خط مرزي در ديگري جز مقررات حقوق بين

 چند روز بعد سخنگوي وزارت خارجه عراق نيز ايران را متهم به تجاوز به عراق نمود و 
يل مقابل بندر آبادان  ما4، عراق حق مساوي كشتيراني در 1937ه ادعا كرد كه به موجب عهدنام

سرانجام .و سلسله يادداشتهايي بين دو كشور در اين رابطه صورت پذيرفترا به ايران داده است
 به 1937قرارداد «يك كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت  در1 عبدالكريم قاسم1952 دسامبر2در 

العربشط كيلومتر از 5اند كهبا زور و اجبار اين كشور را وادار كردهعراق تحميل شده است و
به مام ... كيلومتر را 5 اين ما،اگر اين وضع ادامه يابد... اين يك بخشش بود و. را به ايران بدهد

.)103:1371هاتف،(ميهن بر خواهيم گرداند
 وزير امور خارجه وقت در 2گيري قاسم خشم ايران را بر افروخت و عباس آرامموضع

وراي ملي شركت و در جمع نمايندگان سخنراني مبسوطي ايراد  درجلسه مجلس ش1959ر دسامب

1 - ABDOL KARIM GASEM
2 -ABASS ARAM
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با وجود عدم «به ادعاهاي دولت عراق پاسخ داد، نامبرده در بخشي از اظهارات خود گفتو
 بر پايه برابر العربشطتساوي حقوق كه در اين قرارداد وجود دارد، حق ايران در استفاده و اداره 

هاي پي در پي از شناخته شده است و دولت ايران از درخواستدر اين قرارداد با عراق صريحاً
هاي مختلف عراقي موضوع را به دفع الوقت ولي دولت. دولتهاي عراق كوتاهي نكرده است

 كه بين دو كشور جريان ايهالمللي، در مورد رودخانبر اصول حقوق بينعالوه بناهب. ..گذرانده
و در پايان »...كند،القعر يا تالوگ عبور مي يا از خط،يان آبدارد، مرز بين دو كشور يا از خط م

القعر را براي تحديد حدود دولت ايران هيچ مقياس ديگري غير از تالوگ يا خط«كه كردتكرار
المللي شناسد و اين مطابق حقوق ايران و بنا بر اصول حقوق بين نميالعربشطمرز آبي در 

.)106:1371، هاتف(»است

1937 و قرارداد1963-1968سبات ايران و عراق در سالهاي منا

به .  در روابط ايران و عراق بهبود حاصل شد،1963با سقوط حكومت عبدالكريم قاسم در سال 
 از ،فصل اختالفات بين دو كشور مبادله شدت براي مذاكره در مورد حل وأدنبال آن چندين هي

عبدالرحمنمسافرت)23/9/1345(،1966ر سامب ددرجمله سفر وزير خارجه ايران به عراق
2و سفر سپهبد طاهر يحيي) 23/12/1345(1967مارس درايرانبهعراقجمهوررئيس1عارف

هاي مشتركي كه پس در اعالميه. نام برد) 3/4/1347(1968نخست وزير عراق به ايران در ژوئن 
كردند در مورد مسائل مربوط به اختالفات طرفين توافق . از پايان ديدارهاي مذكور انتشار يافت

هاي مرزي و ساير مسائل مربوطه، تحديد فالت قاره، نحوه استفاده از آب رودخانهمرزي،
در پايان سفر وزير خارجه ايران به .كميسيونهايي را تشكيل و تصميمات الزم را اتخاذ نمايند

 وزير 3چيارجه ايران و عدنان پاچهطي آن عباس آرام وزير خعراق بيانيه مشتركي منتشر شد و
. المللي انجام گيردخارجه عراق توافق كردند كه مذاكراتي در باره آبهاي مرزي بر پايه حقوق بين

اما عراق .  گرديدتأكيددر سفر رئيس جمهور عراق و نخست وزير اين كشور بر توافقات مزبور 
. انجام نداد1937رداد بر خالف خواست دولت ايران هيچ اقدامي براي اجراي قرا

1 - ABDOL RAHMAN ARAF
2 - TAHAR YAHIA
3 -ADNAN PACHACHI
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دست گرفت و هبا كودتا در عراق قدرت را ب1حزب بعث)1347تيرماه  (1968 ژوئيه 17در 
1968ر  معاون رئيس جمهور عراق در دسامب2هاي مرزي، ژنرال حردان تكريتيدر پي درگيري

ن دوكشور به ايران آمد و آمادگي عراق را براي مذاكره بر سر مسائل معوقه بي) 14/9/1347(
ي اعالم داشت و تقاضا المللبيندر قرارداد مرزي طبق اصول حقوق تجديد نظر،العربشطشامل 

)107:1371هاتف،(كرد دنباله مذاكرات در بغداد انجام شود
خلعتبري معاون سياسي وزارت خارجه وقت ايران به )7/11/1347  (1969 ژانويه27در 

دو دور مذاكره نمود ولي دولت عراق برخالف وعده ژنرال وي با مقامات عراق . بغداد سفر كرد
 قبل از ترك بغداد 3خلعتبري.تكريتي عزم خود را به محترم نشمردن ضوابط قرارداد آشكار كرد

 مذاكره كننده عراقي اظهارات نمايندگان عراق را تكرار مواضع گذشته هيأت به رئيس ايهدر نام
 به انحاء مختلف و از جمله عدم اجرا توسط دولت عراق 1937قرارداد«ذكر كرد و اضافه نمود

 اين ،ي است و بنابراين دولت ايرانالمللبينلغو شده است و اين قرارداد مخالف رسوم و اصول 
.»داندمورد مياعتبار، باطل و بيقرارداد را بي

و داردالعربشطدر ادامه اين وضعيت عراق، مدعي شد كه حق انحصاري حاكميت روي 
 و كندميي ايران را دارند متوقف هاروند و پرچميي كه به طرف ايران ميهاتهديد كرد كه كشتي

در برابر خواست عراق، با استنكاف ايران. اگر ايران تمكين نكند به زور متوسل خواهد شد
ي نظامي خود را به مرز فرستاد و موضع خود را به رئيس شوراي امنيت ملل هادولت عراق نيرو

با طرح . ي خود را به مرز فرستادها نيرو نيزدولت ايراندر برابر اين تهديد. تحد اطالع دادم
اختالف دو كشور در سازمان ملل، نمايندگان دو كشور در سازمان ملل به تشريح مواضع كشور 

 وزير خارجه وقت ايران در يك 4 اردشير زاهدي1969 اكتبر 2خود پرداختند تا اينكه در 
1937 اعالم كرد، عراق قرارداد 5در بيست و چهارمين اجالس مجمع عمومي ملل متحدسخنراني 

.اعتبار استبنابراين باطل و بي. را هرگز اجرا نكرده است

1 - BASS PARTY
2 - HARDAN TAKRITI
3 -KALAT BARI
4 - ARDSHIR ZAHADI
5 -ASSMBLY NATIONS
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 بيان داشت ايران حق لغو ،العربشطنماينده عراق ضمن اعالم حق حاكميت مطلق عراق بر 
در جلسه . ي دادگستري مراجعه كنندالمللبينرا ندارد و پيشنهاد كرد دو طرف به دادگاه قرارداد

با پيشنهاد چند كشور قرار شد . ي دو طرف تكرار گرديدهابعدي مجمع عمومي سخنراني
نتيجه آن . تر ادامه يافت جديطوربهاين مذاكرات ميان دو كشور . مذاكرات دو كشور ادامه يابد

نفع خود تفسير نمايد و دولت ايران نيز  را به 1937 سال عراق تالش نمود مفاد قرارداد 32كه طي
دار نتيجه آن كه اختالفات ژئوپليتيكي ايران و عراق ريشه. كوشيد آن را كان لم يكن تلقي نمايد

و كارهاي حقوقي اين اختالفات را كنترل اند با ايجاد سازبوده و با اين كه دو كشور تالش داشته
 بين دو كشور منجر گرديد اما اين قرار 1937قرارداد  به انعقاد هاو مديريت نمايند و اين تالش

داد به عنوان ساختار حقوقي بوجود آمده براي حل و فصل اختالفات ژئوپليتيكي بين دو كشور 
.گردد ميتأييدبنابراين فرضيه فرعي اول اين پژوهش . در عمل ناكارآمد و پرچالش گرديد

 الجزاير1975واري موافقتنامه الجزاير و عهدنامه مرزي و حسن همج

 را ميان ايمسأله كلي طوربه كه گرددمي موافقتنامه به سندي اطالق المللبيندر اصطالح حقوق 
 اما عهدنامه يا ،دهدميدو شخص يا دو دولت بدون وارد شدن به جزئيات مورد موافقت قرار 

سيله نمايندگان معاهده، سندي است كه با در نظر گرفتن كليه جوانب حقوقي و قانوني به و
 و پس از تصويب مجالس گرددميدار تنظيم و امضاء االختيار و كارشناسان مطلع و صالحيتتام

.كندمقننه و سپس ثبت در دفاتر سازمان ملل متحد اعتبار قانوني پيدا مي
وقوع پيوست كه به ه تحوالتي ب در روابط ايران و عراق اختالفات و1975 تا 1969از سال 

اين بخش در صدد است روشن نمايد چگونه اين اختالفات .  الجزاير منجر گرديد1975قرارداد
 حل شده است؟1975با قرارداد 

1969 در سال 1اروندرودبحران )الف

با كودتا عبدالرحمن عارف رئيس جمهوري عراق را ) 1968 (1347تير ماه سال حزب بعث در

1 -River Arvann Crisis
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دولت . رئيس جمهور عراق گرديد1لبكرسرنگون و قدرت را در دست گرفت و احمد حسن ا
ايران بالفاصله دولت جديد عراق را به رسميت شناخت و سفير آن كشور در تهران از اين اقدام 

رهبر حكومت جديد نيز در يك مصاحبه مطبوعاتي از ايران به عنوان دوست و . قدرداني كرد
.همسايه بزرگ ياد كرد

ي به هيأتهمچنين . عراق به ايران آمدجمهورتي به رياست معاون رئيس أمتعاقب آن هي
اما از اين مذاكرات به علت تكرار .رياست معاون وزارت امور خارجه ايران عازم بغداد شد

. به دست نيامدايه نتيج،اروندرودها مبني بر حاكميت بر ادعاي سابق عراقي
ارات معاون وزارت  اظه،علت بحران.  بحران در روابط دو كشور به اوج رسيد،ماه بعددو

 به وي گفته بود اروندرود جزئي از قلمرو ،خارجه  عراق بود كه با احضار سفير ايران در بغداد
 حركت اروندروديي كه با پرچم ايران در هاخواهد كه به كشتيعراق است و از دولت ايران مي

ورت عراق از ورود آنها ، دستور داده شود تا پرچم ايران را پايين بياورند، در غير اين صكنندمي
.به بنادر ايران جلوگيري خواهد كرد

 را به علت عدم اجراي آن به وسيله دولت 1937دولت ايران در مقابل، عهدنامه سرحدي 
 رسمي لغو كرد و اعالم آمادگي كرد كه براي انعقاد طوربه1969 آوريل 27عراق در تاريخ 

 كند با دولت عراق وارد تأمين حقوق ايران را ي كهالمللبينقرارداد جديدي براساس موازين 
 كشتي ابن سينا و آريافر را اروندروددولت ايران براي تثبيت حقوق خود در .مذاكره شود

 را به سوي اروندرودراه اسكورت نمود و اين دو كشتي با پرچم ايران و راهنمايان ايراني
ت خود، هيچ اقدام نظامي به  در پيش گرفتند و دولت عراق به رغم تهديدا2خليج فارس
دولت عراق با تحريك مردم . به تيرگي نهادروابط دو كشور به سرعت رواما. عمل نياورد

وزارت (عراق سلسله اعتراضات و تجمعات محدودي در مقابل سفارت ايرا ن برپا نمود
.)158- 1371:157، خارجه

1 - AHMAD HASSAN ALBAKER
2 -PERSIAN GULF
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)يدرگيري نيابت(بحران درروابط امنيتي ايران و عراق) ب

ي شمال عراق و شمال غربي ايران نيز ها بين ايران و عراق نبود و در مرزمسأله تنها اروندرود
اما به دليل قوي بودن جريان كردي . دامه يافتيكديگر ا با تحريك اكراد دو كشور عليه هاتنش

،ورويو قرار گرفتن عراق در كنار شآمريكاپيماني ايران و بندي جهاني و همدر عراق و بلوك
عراق و تحميل خواست و اراده خود پيدا كرد و ايران شانس بيشتري در جهت اعمال فشار بر

.گرددمي در اين مناطق استمرار يافت كه به اجمال به آن اشاره ايهتحوالت ويژ
همكاري صدام حسين كودتا البكر و باها، به رهبري احمد حسن بعثي1968در هفدهم ژوئيه 

روابط حكومت مركزي با كردها كه در جريان كودتاي ورا در دست گرفتندحكومت كردند و
.  رو به تيرگي نهاد عليه عبد الكريم قاسم بهبود يافته بود، مجدداًهابعثي

،2ي بارزانيهارغم تصرف مناطقي از مواضع كرد علي،1ها به مناطق كردستانبا حمله بعثي
رژيم شاه نيز با ارسال . ن دوره تحت حمايت شوروي بود بارزاني در اي،قادر به سركوب آنها نشد

دولت .داد به تالش خود جهت نفوذ به درون كردهاي عراق ادامههايي براي بارزانيهاكمك
 و 3در دو گروه جداگانه به رهبري مال مصطفي بارزانيكه اينكعراق با تاكتيك مذاكره با كردها

 اما بارزاني پيش ،شده بودند، به فكر مهار بحران افتاد متشكل 5 و جالل طالباني4ابراهيم احمد
كه از ي سنگينيهاگونه مذاكره را قطع ارتباط رژيم با طالباني اعالم كرد و با سالحشرط هر

مبناي دولت عراق ارتباط با طالباني را قطع و بر. دريافت كرده بود به كركوك حمله كردايران
ر عراق در دوره عارف حاضر به دادن امتياز به كردها شد و نخست وزي6توافق عبدالرحمان بزاز

بين بارزاني »  ماده6« منجر به انعقاد توافقي در1970 مارس سال 11مذاكرات طرفين شروع و در 
.)150:1382، شيخ عطار(و رژيم عراق شد

ش دولت عراق از ساز. پيش تيره شدميان ايران و عراق بيش ازمتعاقب اين توافق، روابط

1 - KORDESTAN
2 -BARZANI
3 -MOLA MOSSTAFA BARZANI
4 -ABRAHIM AHMAD
5 - JALAL TALABANI
6 - ABDOLRAHMAN BAZAZ
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مرزهاي ايران افزود وحتي به تحريك كردهاي درخود استفاده كرد و به تحريكاتهاخود با كرد
 با اخراج ،عالوه بر كردها. عراق پناهنده بودند، پرداخت درسالهامخالف رژيم ايران، كه در آن 

ايرانفانايرانيان مقيم عراق تحت عنوان ستون پنجم ايران و دادن پناهندگي سياسي به كليه مخال
 ايستگاه راديويي به وي و ساير مخالفان ايراني، ادعا كرد ياعطاتيمور بختيار وسپهبدجملهاز

كه خوزستان، عربستان است كه با زور توسط ايران تصاحب شده است و براي آزاد كردن آن 
. (Arab reports, 1969: 236)» تشكيل داد1969جبهه آزادي بخش عربستان را در ژوئن «

ي هابرنامه) مخالفان شاه(ها  اظهار داشت ما به آنايهطي مصاحب1970 ژوئيه 20صدام در 
 پول و اسلحه و هرچه كه براي مبارزه هاما به آن. ي براي مدت هفت سال طوالني داديميراديو

,Abdolghani)داديمالزم داشتند،  به حمالتش عليه 1971دولت عراق در سال درنهايت . (52
 و از بارزاني نيز درخواست كرد كه عليه ،ي مرزي ايران در مرز قصر شيرين دست زدهانيرو

. ايران دست به اقدام بزند ولي بارزاني درخواست عراق را رد كرد
 يعني گرايش شوروي به حمايت از رژيم عراق، رابطه ،هابا تحول در مواضع ابرقدرت

ها نيز به حمايت از بارزاني پرداختند ييآمريكا.  به سردي گراييد1972شوروي با بارزاني در سال 
يي و بارزاني منعقد گرديد و با افزايش مبارزات كردها آمريكاو يك توافق سري بين چند افسر 

 و بارزاني، آمريكابه موازات افزايش همكاري .  نيز افزايش يافتآمريكاي هاعليه رژيم كمك
. ايران نيز افزايش يافتو از جمله اسرائيلكاآمريايهپيمانان منطقهمكاري اين گروه با هم

. دريافت كردندآمريكا دالر را از هامهمات به ارزش ميليونوكردها انواع و اقسام سالح و
پيمان شوروي كه هم( بارزاني با كمك سه دشمن دولت عراق1972-74در فاصله سالهاي 

1970د كه امتيازاتي بيشتر از توافق سال ، ايران و اسرائيل اميدوار شده بوآمريكايعني )شده بود
و ساواك ايران ، موساد اسرائيلآمريكاو سه سرويس اطالعاتي سيا از دولت عراق بگيرد

دولت عراق نيز با اجراي ناقص توافق با . همكاري مشتركي را در شمال عراق آغاز كردند
خيز شمال عراق از  مناطق نفت1974 زد و در سال ها دست به اقداماتي عليه كردعمالً، بارزاني

.خانقين و سنجار را خارج از منطقه كردي اعالم كردجمله كركوك،
ولي اين بار جنگ بارزاني .  جنگ جديدي بين كردها و دولت عراق در گرفت1974در سال 

ايه منظم و جبهكامالًعليه عراق نبود، بلكه جنگي با عراق، ديگر يك جنگ چريكي و فرسايشي
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جنگي نيابتي را به  هزار تن از كردها در آن شركت داشتند و جنبش بارزاني160 بيش از بود كه
اين جنگ در مدت كوتاهي رژيم عراق . دادايران و اسرائيل انجام مي،آمريكانمايندگي از سوي 

1971در سال . قرارداد الجزاير مهيا نموديرا در موقعيت خطرناكي قرار داد و زمينه را براي امضا
گانه ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك، روابط دولت عراق به بهانه حاكميت ايران بر جزاير سه

كشور برخوردهايي مرزهاي دودر1973-1974ي طي سالها.سياسي خود را با ايران قطع كرد
11(1352 بهمن 21در » يكشنبه خونين «بهمعروفبرخوردمتعاقب.بين نيروهاي آنها روي داد

 به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شكايت 1974 فوريه 12 دولت عراق در تاريخ ،)1974فوريه 
ي كثيري در هاو ادعا نمود كه ايران پنج كيلومتر از خاك عراق را تصرف كرده است و نيروكرد

شوراي امنيت . ) شوراي امنيت سازمان ملل11216ه سند شمار(مرزها متمركز نموده است
نشيني نيروها و از  صادر كرد و در آن خواستار رعايت آتش بس، عقب را348قطعنامه شماره 

.سرگيري مذاكرات دو جانبه جهت حل و فصل اختالفات دو كشور شد
1در استانبول1974ي ايران و عراق در اوت ها نمايندگيهيأتدر جهت اجراي قطعنامه مذكور 

 از آن حاصل ايه ولي نتيج، انجاميد روز به طول17اين مذاكرات . با يكديگر وارد مذاكره شدند
حاشيه  وزراي خارجه وقت ايران و عراق در2دنبال آن عباسعلي خلعتبري و شاذل طاقههب.نشد

 با يكديگر مالقات و مذاكره كردند و پس از 1974 اكتبر 11جلسات سازمان ملل در نيويورك در 
در ) 1353 دي ماه 30تا 26(1975ه  ژانوي20 تا 16 وزراي خارجه دو كشور از تاريخ آن مجدداً

 منجر به صدور 1975مذاكره كردند تا آن كه ادامه مذاكرات در ششم مارس استانبول مالقات و
.)195: 1367، پارسادوست(اعالميه مشترك از طرف شاه ايران و صدام حسين گرديد

3اعالميه الجزيره

 در الجزيره تشكيل 4ران اوپكجلسه ساالنه س)1353 اسفند 15 (1975 مارس6 تا 4از 
حل اختالف ميان دو كشور  كه ميزبان جلسه سران اوپك بود براي5هواري بومدين. گرديد

1-ISTANBOOL
2 -SHAZEL TAGAH
3 -ALGIERS
4 -OPEC
5 -HAWARY BOMADIAN
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مذاكرات طوالني بين .دو كشور ايران و عراق با آن موافقت كردندميانجي شد و روساي هر
فت و شاه ايران و صدام حسين كه در آن موقع معاون رئيس جمهور عراق بود انجام گر

،وساطت هواري بومدين به ثمر نشست. هواري بومدين نيز در گفتگوها حضور داشت
 كلي و اصولي توافق كردند كه اختالفات دو كشور را در مورد طوربهرهبران دو كشور 

حليكجاو امنيتي بدون تفكيك از يكديگر به صورت) العربشط(مرزهاي زميني و آبي
مورأواسط، مكشورحضورباوكشورنمايندگان دوازكبمرراكميسيون مشتركيكنند و

6كشور اعالميه مشترك ايران و عراق در تاريخ پس از مذاكرات سران دو.كردندار كاين
.)327: 1378، شهيدزاده( انتشار يافت 1975مارس 

 تا جنگ تحميلي عراق عليه ايران 1975معاهده 

درتهران برگزارشد سپس در )24/12/1353 (1975ارس  م15اولين جلسه كميسيون مشترك در 
در بغداد به امضاء ) 1354 /3 /23 (1975معاهده مزبور در ژوئن.بغداد و الجزاير ادامه يافت

بعد از امضاء . طرفين رسيد و معضل سيصد ساله اختالفات مرزي دو كشور خاتمه يافت
 وامنيت مرزها به ايهن مرز رودخاني تعييهاعهدنامه، عمليات اجرايي آن شروع گرديد و پروتكل

 مهم بود، زيرا به ادعاي خود عراق در درگيري با هابويژه بعد امنيتي براي عراقيواجرا درآمد
ايران ،گذاري مجدد مرز زمينيراجع به پروتكل عالمت. هزار كشته داده بودند40اكراد بيش از 

، كه نصب شدايهاگذار كرد، هر ميلاجراي اين پروتكل را به اداره مهندسي ارتش عراق و
.صورتجلسه گرديد و به امضاء نماينده ايران، عراق و الجزاير رسيد

ه آغاز ب) كميسيون مختلط(گذاري،كميسيون تحويل و تحول بعد از اتمام كار كميسيون ميله
اشتباه نصب  ميله 9 اما عراق در اين مرحله اعالم كرد كه ،رد و بدل نمايندراكار كرد، تا اراضي

تحول اراضيوموريت اين كميسيون تحويلأكميسيون معتقد بود كه مايرانيطرف.شده است
و تحول با كميسيون تحويل نتيجه وظايفدرنيست وماصالحيتدرگذاريميلهواست

روند اجرايي پروتكل مزبور اسالميانقالب با پيروزي.)5: 1386، باوند(مشكل مواجه شد 
.رديدمتوقف گ

در نتيجه وقوع انقالب اسالمي اوضاع داخلي ايران متشنج كردصدام حسين كه احساس مي
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انقالب ماهيت ضد استكباريبه دليلاست وشده و ارتش ايران از كارايي سابق خود افتاده
به بهانه جويي المللي برخوردار خواهد بود،بينحمايتازايرانحمله بهصورتدراسالمي

مرزي به صدام بهانه دادكه عزم خود را برايدر نقاطاقدامات مشكوكالبته برخيوپرداخت 
اموروزارت) 1979ر  سپتامب17 (1359 شهريور 26لذا در روز . جزم نمايدايرا نحمله به
 به وي14024/7/1/5يادداشت شماره طيواحضار كردراعراق كاردارسفارت ايرانخارجه

را كان لم يكن كه موافقتنامه الجزيرهت جمهوري عراق تصميم گرفته استدول...اطالع داد كه
.)124:1361وزارت خارجه،(بشمارد

جمهوري عراق، دولت جمهوري اسالمي اضافه نمودكه دولتيادداشت مزبورآخردر بند
حاكميت واعمالقبالدرمنطقعقل وبراتخاذ روشي مبتنيايران را به پذيرش وضع جديد و

 مانند ، عيناًالعربشطاي خود در سراسر قلمرو خاكي و رودخانهقوق مشروع مردم عراق درح
 Editions du Monde(نمايدوضعي كه پيش از موافقتنامه الجزيره  وجود داشت، دعوت مي

Arabe, the Iraq,Iran conflict, 231 .(عراق را براي 1 نمايندگان مجمع ملي،صدام همان شب
 را در حضور آنها به صورت 1975الغاي قرارداد العاده دعوت نمود، وسه فوقتشكيل يك جل

.يكجانبه اعالم كرد
-18/6336/2 طي يادداشت شماره 1359 آبانماه 4دولت جمهوري اسالمي ايران در تاريخ 

 از نظر دولت هانامه و موافقتها به دولت عراق اعالم كرد كه كليه عهدنامه و پروتكل424
.اينهمه جنگ تحميلي آغاز گرديدولي با. اسالمي ايران همچنان معتبر و نافذ استجمهوري 

 مسائل مرزي و اختالفات ژئوپليتيكي ايران و عراق ،گونه كه در اين بهره بيان گرديدهمان
گذشته روابط ايران و عثماني، دوران قيموميت انگليس بر عراق و دوران دار بوده و درريشه

در روابط دو سازمعضلودارمسألهقب آن تحوالت درون حكومتي عراق، پيوسته استقالل و متعا
 در 1937ي حقوقي حل اختالف ژئوپليتيكي عمده يعني قرار داد هامكانيزم. كشور بوده است

 كه در شرايط خاص استراتژيكي مورد موافقت 1975قرارداد . عمل نتوانست مانع برخورد شود
. تحولي در مديريت حقوقي اختالفات ژئوپليتيكي بوددو كشور قرار گرفت، نقطه

1 -National assembly
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 الجزاير و 1975موافقتنامه الجزاير و عهدنامه مرزي و حسن همجواري : بهره دوم

جامعيت آن 

اين بخش پژوهش به دنبال آن است كه روشن  ذكر شد1975با توجه به آن چه از روند عهدنامه 
جامعيت و يكپارچگي الزم براي كاري حقوقي ازوسازعنوان الجزاير به1975قرارداد آيا:نمايد

هايي جهت جلوگيري از اختالفات جديد بين ايران و پايان دادن به اختالفات و ايجاد مكانيزم
.براي اين منظور بايد معنا و مفهوم جامعيت را روشن ساخت برخوردار است؟،عراق

مفهوم جامعيت اعالميه الجزيره

گذاري مرزي بر اساس عالمت» 1«در ماده ،ي يك مقدمه و چهار ماده استاعالميه الجزيره دارا
تعيين نيز» 2« از سوي ايران پذيرفته شد و در ماده1914 و صورت جلسات 1913پروتكل 

طرفين امنيت و »3«در ماده. شد بر اساس خط تالوگ از سوي عراق پذيرفته ايهمرزهاي رودخان
طرفين موافقت نمودند كه » 4« قرار دادند و در مادهتأكيدرا مورد اعتماد متقابل در طول مرزها 

در نتيجه هرگونه خدشه به هريك از وحل جامع باشدناپذير يك راهييترتيبات فوق عناصر جدا
 ,Ministry of  foreign Affairs ( مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بودعناصر متشكله آن اصوالً

تأكيدبر جامعيت و يكپارچگي قرارداد » 4« كه دو كشور در ماده گرددميحظه بنابراين مال). 1981
حل جامع ناپذير يك راهييجدا» «عناصر«دارند و از اين جهت اهميت دارد كه سه ماده ديگر 

مغاير با روح توافق الجزيره خواهد » در نتيجه خدشه به هريك از اجزاء متشكله آن«و » باشندمي
ومرزهاي زميني كه طرفين عالقمند بودند كليه اختالفات خودرا دردهدمينشان » 4«ماده .بود

 يك بار ،عوامل اختالف بين دو كشور بودندسالهاي گذشته ازآبي و همچنين درباره كردها كه از
هاي توافق شده را قطعي حلكه راهرا متعهد بدانندخودبراي هميشه حل كنند و هر دو طرف نيز

گونه اقدامي كه ممكن است مفهوم عدم رعايت آنها را داشته باشد لقي كنند و از هرو دائمي ت
. پرهيز نمايند
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ها عهدنامه و پروتكل مواد،جامعيت مقدمه

الجزاير در قالب كميسيون عراق وبه منظور اجراي اعالميه الجزيره، وزراي امور خارجه ايران،
در مورد كليه و يكديگر مالقات نمودند  باهاي سه كشوردفعات در پايتخته مشترك، ب

نامه مرزي  عهد1354 خرداد 23 مطابق با 1975 ژوئن 13اختالفات مذاكره و توافق كردند و در 
.ي مربوطه را امضا كردندهاو حسن همجواري و پروتكل
يك مقدمه و هشت ماده و سه پروتكل و يك الحاقيه و چهار اين عهدنامه مشتمل بر

به برقراري امنيت و اعتماد دوكشور در مقدمه اراده خود:شرح زير استه ه تكميلي بموافقتنام
 عدم مداخله در ، از تجاوزها تماميت ارضي و مصونيت مرز،ي مشتركهامتقابل در طول مرز

امور داخلي و احترام به حاكميت ملي و استقالل كامل بر اساس اصول و اهداف ميثاق ملل متحد 
 و امنيت مرزها به شرح ايه رودخان،در خصوص مرز زميني» 3 تا 1«واد ه و در مرا اعالم داشت

توافق گرديد كه مقررات سه پروتكل و » 4«در ماده .ي مربوطه توافق نمودندهامندرج در پروتكل
بوده و عناصر و غيرقابل نقضضمائم آنها جزء اليتجزاي عهدنامه است و مقرراتي قطعي، دائمي

دهند و خدشه به هريك از عناصر متشكله اين كلي را تشكيل ميحله يك راهغيرقابل تجزي
.حل مغاير با روح توافق الجزيره استراه

احترام كامل به تماميت توافق گرديد در چارچوب غيرقابل تغيير بودن مرزها و»  5«در ماده 
» 6«در ماده . اليتغير، دائمي و قطعي استايهزميني و رودخانخط مرز، ارضي دو دولت

و ضمائم هايا تفسير عهدنامه مزبور، پروتكلآميز بروز اختالف وحل مسالمتي راههامكانيسم
26 (1354 / 5/10اين ماده در تاريخ » 5«و با بررسي مجدد بند . را به تفصيل توافق نمودندآن

 به اين ماده ايهالحاقيآميز اختالفات احتماليحل مسالمت بيشتر بر راهتأكيدبراي )1975دسامبر
گونه اختالف احتمالي و افزودند و دو كشور با اين كار عزم جدي خود را براي حل و فصل هر

» 7«در ماده .ي مسالمت آميز اعالم داشتندهايا تفسير متفاوت از محتواي عهدنامه را به روش
و  متحد توافق گرديدمنشور ملل» 102«و ضمائم آن طبق ماده  سه پروتكل،كيفيت ثبت عهدنامه

دو كشور، نحوه مبادله اسناد و زمان كيفيت تصويب عهدنامه طبق مقررات داخلي هر» 8«در ماده 
. توافق گرديده استاجرا آن
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موافقتنامه تكميلي به شرح زير يك الحاقيه و چهارسه پروتكل ضميمه،اين عهدنامه داراي
:است كه جزء الينفك عهدنامه محسوب مي گردند

بين ايران و عراق مشتمل بر يك مقدمه گذاري مجدد مرز زمينيپروتكل راجع به عالمت.1
گذاريمربوط به عالمتدر پروتكل.است1:50000مقياسه  نقشه ب85و شش ماده و 

 و صورتجلسات 1913كشور، براساس پروتكل قسطنطنيهدوبينزمينيمرزمجدد
، 1975 مارس 17پروتكل تهران مورخ ،1914كميسيون تحديد حدود تركيه و ايران 

گذاري كميته عالمت آوريل در بغداد و20صورتجلسه اجتماع وزيران خارجه در مورخ 
. توافق گرديد،در تهران) 23/3/1354(1975 مارس30

نه ي بين ايران و عراق مشتمل بر يك مقدمه وهاپروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه.2
 ژوئن 13(1354 خرداد ماه 23مورخ است كه درگرافيكماده و چهار نقشه هيدرو

و توافق أييد در اين پروتكل طرفين ت.كشور رسيدبه امضاء وزراء خارجه دو) 1975
 بين ايران و عراق بر اساس خط العربشط در ايهكه تعيين مرز دولتي رودخاننمودند

.تالوگ يعني خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني است
ل مربوط به امنيت در مرز بين ايران و عراق مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده و يك پروتك.3

در پروتكل امنيتي نيز دو . است)1975ژوئن 13(1354 خرداد 23شرح ضميمه مورخ 
داخل خاك يكديگر جلوگيري نموده وه بنمودند كه از تردد افراد اخاللگركشور توافق

از تجمع افراد ا به يكديگر اطالع خواهند داد ورهويت اين افراددر صورت ارتكاب،
نبه جاعمل خواهند آورد و براي همكاري همههاخاللگر در خاك يكديگر نيز ممانعت ب

 دفاع و ،سطح مقامات مرزي تا باالترين سطوح يعني وزيران امور خارجهدر اين رابطه در
داخله دنبال خواهد شد

). 15: 1988، بشيري()1975 دسامبر26(1354 ديماه 5رخ  مو6 ماده 5الحاقيه مربوط به بند .4
 در بغداد به 1975 دسامبر 26 موافقتنامه تكميلي نيز هست كه در4 داراي 1975عهدنامه 
موافقتنامه راجع به مقررات مربوط به كشتيراني در :  عبارتند ازهااين موافقتنامه. امضا رسيد

ي مرزي؛ موافقتنامه مربوط به تعليف هاه از آب رودخانهموافقتنامه راجع به استفاد؛اروندرود
.احشام و موافقتنامه مربوط به كالنتران مرزي
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 و سه پروتكل منضم به آن و چهار موافقتنامه تكميلي به تصويب قوه رعهدنامه مذكو
 و 1355 ارديبهشت 21 مجلس شوراي ملي در ،در ايرانعراق رسيده،مقننه ايران و

 ژوئن 22 آنها را تصويب كردند اسناد تصويب آن در 1355 ارديبهشت 29مجلس سنا در 
در تهران مبادله شد و از همان تاريخ قراردادهاي مذكور ) 1355ه تيرما(1976

). 202: 1367، پارسادوست(االجراء گرديد الزم
ل  منشور ملل متحد معاهدات بين دو و يا چند دولت بايد در دفتر سازمان مل102طبق ماده 

معاهدات ايران « تحت عنوان 14907 تا 14903ي هامتحدبه ثبت برسد كليه اسناد فوق به شماره
.)190:1371، وزارت خارجه(در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است»و عراق

عرف و بر اساس والمللبينمطابق حقوق 1975حسن همجواريمرزي وبنابراين عهدنامه
 قراردادهاي ايستا است، به همين دليل تصريح گرديده كه قراردادي وي، جزلمللابينتعهدات 

توان آنها را فسخ، لغو و يا صورت يكجانبه نميهاست، و بغيرقابل تغييرپايدار، قطعي، دائمي و
. تغيير داد

 گرديده كه اين اصول با هم تأكيد5 و 4 هم در مقدمه و هم در اصول1975در عهدنامه 
اين عهدنامه كاملترين سند حل اختالفات مرزي بين ايران و عراق .شدني نيستندجدا و1طندمرتب

نظر طوالني مدت دو كشور درخصوص رودخانه مرزي مشترك سان بر اختالفبديناست و
.شدپايان داده

جامعيت در مباني و ارجاعات حقوقي

 و براي هر دو كشور باشدمين و عراق قرارداد الجزيره چون دربرگيرنده حل كليه اختالفات ايرا
.  جامع بودن آن است،آثار و نتايجي به همراه داشته است كه اولين و مهمترين نكته اين قرارداد

و قرارداد الجزيره تمام اختالفات فوق را در برگرفت. ايران و عراق اختالفات متعددي داشتند
در روابط بين دو كشور باقي نماند كه در جويي نمود و هيچ نكته اختالفي براي هر كدام چاره

جويي قرار نگرفته ي ضميمه، مورد بحث و چارهها و موافقتنامههاقرار داد فوق و يا پروتكل
، »قطعي«در قرارداد الجزيره در موارد متعدد اين فكر بيان شده است كه اصول قرارداد .باشد

1 - Interrelated
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ار مفاهيم فوق نشان دهنده تصميم قاطع تكر. است» غيرقابل نقض«و » ناپذيرتغيير«،»دائمي«
طرفين به رعايت حقوق ديگري است و گوياي رغبت طرفين به برقراري ثبات و امنيت در 

.دو كشور استمرزهاي
 هواري بومدين رئيس جمهور الجزاير در ،از نظر سياسي براي استحكام و دوام قرارداد مزبور

يمذاكرات بعدي بين وزرادروزير خارجه الجزاير1مذاكرات شاه و صدام و عبدالعزيز بوتفليقه
قرارداد را به عنوان يك شخصيت ثالث و مورد عراق حضور داشتند وايران وخارجه دو كشور

.باشدميچنين تركيبي از نظر سطح سياسي، بيانگر اهميت قرارداد . اعتماد طرفين امضاء نمودند
از مباني اصلي است و به كمك » اراده« و »قصد«از نظر حقوقي در عقد يك قرارداد، عنصر

باره دعاوي قضاوت نمود، در قرارداد الجزيره امضاء كنندگان در هيچ موردي توان درآن مي
بلكه آگاهانه در هر.گونه قصدي براي احتمال لغو آنها نشان ندادندطور صريح يا به قرينه هيچبه

ويژه براي قطعي و دائمي و بي به دست آمده هاموردي كه اقتضا داشت اراده خود را براي توافق
كليه مقرراتي كه در عهدنامه مرزي، در مورد» 4« مثال در ماده طوربه.بودن مرزها ابراز داشتند

 دائمي و غيرقابل ،مقرراتي قطعي«گرديده كه آنها تأكيد،ي ضميمه توافق شده استهاپروتكل
در قالب « كه شودمي ياد آور عهدنامه مجدداً» 5«ر ماده و به آن نيز اكتفا نشده و باز د» اندنقض

در كمتر » . دائمي و قطعي است، آنان تغييرناپذيرايهخط مرزي و رودخان... غيرقابل تغيير مرزها 
قراردادي ديده شده كه امضاء كنندگان آن تا اين حد اراده قطعي خود را براي حل اختالفات 

)252: 1367، دوستپارسا(موجود ابراز داشته باشند
است كه از ) 1969مه 22(بر كنوانسيون ويني مبتنيالمللبينحقوق نظرعهدنامه مزبور از
كند كه  اعالم مي صريحا1969ً كنوانسيون 62 ماده 2در بند .ي استالمللبيناصول مسلم حقوق 

احوال قرارداد را تغييرات اساسي اوضاع و توان بانمي» اگر معاهده مربوط به تعيين مرز باشد«
 وين، اصل 1969بنابراين، كنوانسيون .مورد استناد قرار دادفسخ و يا انصراف از آن را

شناسد و بودن، مداوم بودن و تغييرناپذير بودن قراردادها را در مورد مرزها به رسميت ميقطعي
ه است تنفيذ  فسخ قراردادي را كه در آن مرزهاي دو كشور تعيين شد،در هر اوضاع و احوالي
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.)186: 1367، پاسادوست(كندنمي
هاگونه گزندي را كه ممكن بود در تفسير و يا اجراي توافقدو كشور براي آن كه احتمال هر
ماده . عهدنامه را با جامعيت كامل تدوين نمودند» 6« ماده ،پيش آيد با قاطعيت از ميان بردارند
 مجاز نيستند به دليل اختالف در تفسير و يا اًسازد كه مطلقمزبور هر دو دولت را مكلف مي

به صراحت بيان شده » 6«ماده» 2«طبق بند و. اجراي عهدنامه به مرزهاي يكديگر تجاوز نمايند
در مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست از طريق مذاكرات «كه هرگونه اختالف بايد 

و در صورتي كه طرفين » حل و فصل شودمستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين 
 عهدنامه 3مذاكره كردند ولي نتوانستند در مورد حل اختالف خود به توافق برسند آنگاه طبق بند 

و . » ماه به مساعي جميله يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست3طرفين ظرف «مرزي 
عهدنامه و همچنين ماده الحاقيه » 6«ماده » 5«و»4«اگر اين اقدام نيز به نتيجه نرسيد طبق بندهاي 

 روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يك دادگاه 15ظرف  «دهدميباال را بيشتر توضيح » 5«كه بند 
.)251-258همان،(» .داوري مراجعه نمايند

در داوري نيز هريك از دو طرف بايد داور خود را انتخاب كنند، آن دو داور هم داور سوم را 
روي سرداور به توافق يايك از دو طرف داور خود را معرفي نكرد و واگر هركنندميانتخاب 

ي دادگستري بخواهند كه داور يا سرداور تعيين بكندالمللبينتوانند از رئيس ديوان نرسيدند، مي
نوعي ذينفع تشخيص داده شد معاون ديوان ه حتي اگر ايشان نيز بو) 257:1369، مشايخ فريدني(

ي المللبينترين عضو ديوان  و اگر او هم شرايط الزم را نداشت مسندهدمييفه را انجام اين وظ
.)3-4: 1386، باوند(كنددادگستري اين قضيه را حل مي

منشور ملل متحد كليه كشورها بايد قراردادهاي خود با كشور »102«ماده» 1«طبق بند 
نهادهاي توانند در هيچ يك ازنكنند نمياگر ثبت دبيرخانه به ثبت برسانند وديگر را در

طور كه گفته شد ايران و عراق اين قرارداد همان. وابسته به سازمان ملل به آن استناد كنند
ي آثار حقوقي است و كشورها ادارثبت قراردادها. را در دبيرخانه سازمان ملل ثبت كردند

كليدي دقيقي كه در ه به عناصربايد آن را رعايت كنند و از ديدگاه حقوق مثبته، با توج
دايمي و از جمله غيرقابل تغيير بودن مرزها و، عهدنامه قيد شده6و 5موادمقدمه و

تفسير يا اجراي مواد، ي حل اختالفات احتمالي درها و همچنين روشهاقطعي بودن آن
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آور كمترين ترديدي در حسن نيت متقابل در پذيرش اصول حقوق به عنوان تعهدات الزام
.)95:1377كاظمي،() Pacta sunt servanda (حقوقي وجود ندارد

آن به عنوان يك سند معتبر حقوقي، خود از محتواي1975بنابراين اصالت و اعتبار عهدنامه 
زمرهدرقراردادجهت آنكه اينزبويژه ا. گيردت ميأ نشالمللبينو از ديگر اصول حقوق 

وسياسيفراگردهايواست»تداوم معاهدات«قاعده كلي اصل ي مرزي دائمي و تابع هاعهدنامه
ي نداردتأثير در آن (Rebus sic Stantibus)حتي تغيير فاحش اوضاع و احوال زمان عقد قرارداد 

 كه كندميال مطرح شده را روشن ؤآنچه كه در اين بهره ذكر شد پاسخ س). 15: 1364، حكمت(
اين جامعيت زمينه . باشدميي آن هاترين ويژگيستهيكي از برج. م1975جامعيت عهدنامه 

.آورداالطراف را فراهم ميمديريت اختالفات ژئوپليتيكي از طريق معاهدهاي جامع
 قصد و اراده ،المللبينبا استناد به قواعد حقوق عهدنامه حسن همجواري الجزايربنابراين،

قرارداد .  بين ايران و عراق خاتمه دهدجامعيت آن توانست به منازعات ژئوپليتيكيودو كشور
اي گونه روزنهآنچنان جامع تهيه و تدوين گرديدكه هيچبر اساس اراده رهبران دو كشورمزبور

راي جامعيهابراي بروز اختالف بين دو كشور باقي نگذارد و در صورت بروز احتمالي، مكانيزم
سان دو كشور حمايت از مخالفين بدين. تطراحي نموده اسدر متن قراردادآنفصلوحلبراي

دولت عراق بقاي حكومتش را تضمين نمود يكديگر را كنار گذاشتند، با شكست جنبش بارزاني،
 تعيين و اليروبي آن انجام اروندرود بين دو كشور در ايهو بر اساس همين قرارداد مرز رودخان

ادامه در كميسيون مختلط دو كشور بر سر زميني نيز انجام گرفت اما در گذاري مرزگرفت و ميله
چند ميله اختالف بروز كرد و اين كار ناتمام ماند و با شروع انقالب اسالمي در ايران و بعداً

نتيجه آن كه از سه . شروع جنگ تحميلي اين بخش از عهدنامه به صورت كامل اجرايي نگرديد
و پروتكل مرز زميني نيز در مراحل طور كامل اجرايي شد پروتكل عهدنامه دو پروتكل آن به

.پاياني با تغيير ات ساختاري در ايران متوقف گرديد
ي وحمايت از المللبين و ايهسازي منطقي دو كشور در زمينه ائتالفهانتيجه آنكه تالش

مخالفين يكديگر نتوانست به برتري كامل يكي بر ديگري و پايان دادن به منازعات ژئوپليتيكي 
1975عهدنامه و كارهاي حقوقي روي آوردند و واقع گردد و دو طرف به سازؤثرمدو كشور 

ي هاو كار حقوقي به منازعات ديرينه دو كشور خاتمه دهد و نامهتوانست به عنوان يك ساز
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مجدد اين قرارداد نشان در پايان جنگ تحميلي و اعالم پذيرشصدام به آقاي هاشمي رفسنجاني
 الجزاير از جامعيت الزم براي پايان دادن به اختالفات 1975سن همجواري عهدنامه ح كهدهدمي

. شودتأييد ميلذا فرضيه اصلي اين پژوهش نيز . ژئوپليتيكي بين ايران و عراق برخوردار است

هاروندها و گرايش:  و اختالفات ايران و عراق بعد از فروپاشي1975معاهده :  بهره سوم

 جنگ عليه ملت ايران را ادامه داد ايهي و منطقالمللبيني ها حمايتمدت هشت سال باه صدام ب
 رژيم صدام در ،با پايداري ملت و دولت جمهوري اسالمي ايران و جانفشاني رزمندگان اسالمو

نشيني ي عقبالمللبينسرانجام به پشت مرزهاي شناخته شده رسيدن به اهدافش ناكام گرديد و
598 قرارداد مزبور را اجرايي نمود، با صدور قطعنامه عمالًاومت خودبا مقو ملت ايراننمود

 بار 1975عهدنامه االجرا بودنقطعنامه مزبور بر الزم» 1« بندتأكيدشوراي امنيت سازمان ملل و 
 اما رژيم صدام در عمل جهت .)683:1371، پارسادوست(ديگر حقانيت ايران به اثبات رسيد

 شخص صدام با نوشتن نامه ،ل ورزيد تا باالخره پس از مذاكرات طوالنياجراي اين قرارداد تعل
دفتر ( اين قرارداد را مورد پذيرش قرار دادبه هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت ايران رسماً

 تجاوز عراق به كويت و تحوالت بعد از آن دليلبه اما .)52: 1369، الملليمطالعات سياسي و بين
المللي اجراي كامل اين قطعنامه به تعويق  و بينايه عراق در صحنه منطقو منزوي شدن دولت

عراق گشوده شد سقوط صدام فصل جديدي در روابط ايران وبا. )53-56:1377، كاظمي(افتاد
دنبال پاسخ اين سئوال است كه آيا در دوران بعد از فروپاشي اختالفات ه لذا اين بخش پژوهش ب

 قابل حل است ؟1975ي قرارداد هاسمايران و عراق با مكاني

1975رارداد قاقدام دولت جديد عراق در قبال 

ي فاقد يك دولت با المللبين و ايه شرايط داخلي و مشكالت منطقدليلبهدولت كنوني عراق 
آن اتفاق نظر داشته تشكيل دهنده دولت عراق بركه همه اجزاءايهاقتدار كامل است زيرا ايد

. اي دارند كه با ديگري متفاوت استكدام ايدهشيعيان هرود ندارد، اكراد، اهل سنتباشند وجو
بل از آنكه از دولت دستور بگيرد از قبرند كه هر نهاد سر ميه نهادهاي دولتي نيز در شرايطي ب
پايگاه فيزيكي دولت يعني جمعيت و سرزمين نيز وگيرندحزب و گروه خود دستور مي
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سرزمين خاص خود استقرار  كه هريك از سه گروه اصلي تشكيل دهنده عراق در استايهگونبه
اين شرايط بر تمام مسائل عراق و از. باشنددارند و هر كدام جمعيت خاص خود را دارا مي

.)1387اميري مقدم، ( نيز سايه افكنده است1975جمله عهدنامه 
 بين ايهمرز رودخانتعييني مرزي وگذارعالمتدو پروتكل و1975كردها با اصل قرارداد

ين و باشماق بر اساس پس از سقوط، مرزهاي تمرچ همچنانكه ايران و عراق مشكلي ندارند،
بلكه مشكل كردها با پروتكل امنيتي اين .رسميت يافته و افتتاح گرديده است1975دادقرار

اند و جنبش  معامله قرار گرفته كردها مورد،آنها معتقدند كه در نتيجه اين قرارداد. عهدنامه است
. در كنترل خود داشت، در اوج اقتدار به شكست كشانده شدرابارزاني كه سه استان عراق

 وزير امور 1كردها هنري كيسنجر.كنندميبنابراين كردها از نظر حيثيتي به اين قرارداد نگاه 
و مذاكراتدر( عمومي دارند دانسته و از اين فرد تنفرمسألهمريكا را طراح اين آخارجه وقت

از ) خوبي روشن گرديده استي متعدد يكي از پژوهشگران اين پژوهش اين تنفر بههامصاحبه
سوي ديگر چنانچه اين قرارداد و بويژه پروتكل امنيتي آن اجرا گردد كردها ناچارند براساس آن 

مسألهكه ايناستديهيبرا اخراج نمايند وضد انفالب كرد ايراني ساكن در كردستان عراق
.براي آنها پيامد سياسي و اجتماعي دارد
از طرف در قبال ايران است ومواضع كشورهاي عربيموضع اهل سنت عراق منبعث از
و باشندگردونه حاكميت عراق نمياكنون قدرت اصلي درديگر با توجه به اينكه اهل سنت هم

عنوان اهرم ه  بمسألهكوشند تا از اين رند، مياز ميزان مشاركت خود در حاكميت رضايت ندا
 توسط صدام و در 1975فشاري عليه دولت شيعي عراق استفاده كنند غافل از آنكه عهدنامه 

 كامل در اختيار اهل سنت عراق قرار داشت بين دو كشور امضاء شده طوربهزماني كه قدرت 
ا اين قرارداد را مورد پذيرش مجدد عليه ايران رسمصدام نيز بعد از هشت سال جنگ براست و
. قرار داد

گروهي معتقدند كه .شوندگروه تقسيم ميدوه ب1975در رابطه با عهدنامهعراقشيعيان
جنگ عليه معتقدندكه صدام آغازگرآنازباالتراالجرا است وحتياين قرارداد قطعي و الزم

1 -HANRI KISINGAR
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از بعد لذا.)9:1386، اميري(ازندايران بپردبهراجنگبايد غرامتايران بوده است و
1 سيد محسن حكيم1386الجزيره در زمستان سال گيري جالل طالباني عليه قراردادموضع

 اين قرارداد را قطعي و غيرقابل تغيير اعالم ايهمصاحبطيمشاو رئيس مجلس اعلي عراق
.)www.mardom salari.com(داشت 

د كه اين قرارداد غيرقابل ترديد است اما با آن برخورد گروه دوم از شيعيان گرچه اعتقاد دارن
نمايند و معتقدند براي اينكه تحت فشار افكار عمومي بويژه از ناحيه تحريك اكراد و سياسي مي

اما نكته .  ضمن اجراي عملي آن، به صورت علني نامي از آن برده نشود،اهل سنت قرار نگيرند
بند نباشيم  پاي1975ها سئوال شود كه اگر به قرارداد اساسي اين است كه هر وقت از عراقي

يكي از پژوهشگران (كنندمي سكوت روابط دو كشور با چه مكانيسمي بايد برقرار گردد، معموالً
اين پژوهش در جلسات متعد د با رهبران عراقي اعم از شيعيان، اهل سنت و كردها به خوبي اين 

.)مسائل را درك كرده است
 اجرايي دولت جديد عراق براساس رويكردهاي مزبور در قبال اين قرارداد، اما از نظر

در سفري كه :گرددميعملكردهايي داشته است كه به صورت اختصار به برخي از آنها اشاره 
ي به ايران داشت و يك هيأتس أ مشاور امنيت ملي عراق در ر2الربيعي آقاي موفق1384سال 

صرحت از قرارداده  اطالعات ايران امضاء نمود، حاضر نشد بتوافق همكاري امنيتي با وزير
 نخست وزير دولت انتقالي عراق در سفر به جمهوري 3ابراهيم جعفريدكتر . نام برده شود1975

نشد در بيانيه مشترك يا در مقدمه توافقات دو جانبه به اسالمي نيز بنا به همين مالحظات حاضر
در سفرهاي متعدد كه است آنكندنچه در اين ميان جلب توجه مياما آ. اين قرارداد اشاره گردد

به ايران نيز همين رويه ) 2006 (1386تا )2003 (1382ي سالهاطالباني رئيس جمهور عراق در 
/ 4آنكه آقاي جالل طالباني در تاريخ رتاز همه مهمو. از سوي ايشان ودولت عراق تكرارگرديد

 رئيس حزب 4ره با الحيات با حضور آقايان مسعود بارزانيمنتظ يك مصاحبه غيردر10/1386

1 -SAIED MOHSSAN HAKIM
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اي مشترك در در پايان جلسهدبيركل حزب اسالمي و1دمكرات كردستان عراق و طارق الهاشمي
تأكيدكشور اتخاذ كرد، وي  مواضعي را برخالف مناسبات مثبت بين دو1975خصوص قرار داد 

. هران است اما توافقنامه الجزاير را رد مي كندكرد كه كشورش خواهان روابط خوب و حسنه با ت
عراق رئيس جمهور عراق با بيان اينكه اين توافقنامه ميان صدام و شاه ايران بود و نه ميان ايران و

. كندميتهران است اما توافقنامه الجزايررا رد كرد كه كشورش خواهان روابط خوب باتأكيد
بهآنهادراينكهدليلبهي مشترك را تنهاهاياري از بيانيهطالباني همچنين گفت كه وي تاكنون بس

). www.aftabnews.ir/vdcd5f0ytk0j9.html (استنكردهامضابودشدهاشارهالجزايرتوفقنامه
بديهي است كه اظهارات آقاي طالباني از هيچگونه پشتوانه حقوقي برخوردار نيست و ايشان 

مطرح كرده است، زيرا در اين مقطع اكراد اي داخلي عراقاين اظهارات را در چارچوب رقابته
 قانون اداره دولت عراق 140جمله كركوك و ماده  ازمسألهسر چند  بر2با آقاي نوري مالكي

از كل بودجه عراق براي اين %25بودجه منطقه كردستان كه كردها خواهان درباره كركوك،
گيريهاي حكومتي اختالف تصميمدررت واقعيصوه عدم مشاركت دادن اكراد بمنطقه بودند و

دانستند با وجود حمايت جمهوري اسالمي وخواهان تغيير آقاي مالكي بودند ولي ميداشتند
نوعي تحت ه خواست ايران را ب و با اين اظهارات ميباشدميپذير نايران از ايشان اين امر امكان

اهل سنت نيز با اكراد تمكين نمايد ويهاستهفشار قرار دهد تا از مالكي بخواهد در مقابل خوا
اختالف نظر داشتند و در اين مقطع از دولت سر ميزان مشاركت در حكومتآقاي مالكي بر

.عراق خارج شده بودند
 نايب رئيس اول پارلمان عراق از ائتالف 3شيخ خالد عطيهدر واكنش به دليل همين رقابتها،

حلولجزاير ميان عراق و ايران همچنان پا برجاست و بررسي ا1975 گفت توافقنامه سال ،شيعه
 آقاي .)www.qudsdally.com(ي گروهي انجام داد هاتوان از طريق رسانهاين امر را نميفصلو

 تصحيح طالباني به فاصله چند روز در ديدار با سفير جمهوري اسالمي ايران اين اظهارات را
1975قرارداد  اظهارات طالباني را رد كرد وسخنگوي وزارت امور خارجه ايران رسماً. نمود
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 احزاب و گروهها واكنش شديدي ،ها رسانه،غيرقابل تغيير اعالم كرد و مطبوعاتالجزاير را
نسبت به اين اظهارات از خود نشان دادند و روشن ساختند بر سر منافع ملي و تماميت ارضي 

.شور با هيچكس مماشات نخواهند كردك
در يك  معاون حقوقي وزارت خارجه عراق 1 محمد الحاج حمود1/12/1386در تاريخ 

س أكه در ر وي  كرد كه قرارداد الجزاير نيازمند بازنگري استتأكيدكنفرانس خبري در تهران 
توافقنامه «:گفتبود  عراقي براي بررسي مسئله مرزهاي دو كشور به ايران سفر كرده هيأتيك 

 اما امروز هم نظام ايران ،الجزاير قبال بين نظام شاه در ايران و نظام صدام در عراق بسته شده بود
بنابراين ما نيازمند بازنگري در برخي مسايل هستيم تا متناسب با . تغيير يافته و هم نظام عراق

 اعزامي هيأتن گفت كه معاون حقوقي وزير امور خارجه عراق همچني. اوضاع دو كشور باشد
. استلئموريتش محدود به اين مساأ كه مسائل مرزها را بررسي كرده و ماست فني هيأتعراق 

 خودشان با هم درباره برخي مشكالت ساير مسائل هم مربوط به سياستمداران است كه بعداً
فع دو كشور است،  كه به نفع منا،هاي الحاقي مربوط به آنموجود در توافقنامه الجزاير و پروتكل

.)http://www.aftabnews.ir ( وگو خواهند كردگفت
ايران كه با معاون فريقايي وزارت خارجهآ معاون عربي 2در همين حال محمدرضا باقري

يأت  با هجنگيان  مذاكرات پس از پاينترجامعكرد بيان داشت وزير خارجه عراق مذاكره مي
در وي افزود . گرفتالمللي و آبراه اروندرود صورت احياي عالئم مرزهاي بينعراقي در جهت 

اي صورت نگرفته و اصل اين معاهده به هيچ وجه قابل  هيچ مذاكره1975خصوص اصل معاهده
بعد از امضاي اين «: گفتپايان مذاكرات خود در تهرانالحاج حمود نيز در . بحث نيست

ر ميداني در مرزهاي زميني براي نصب عالئمي كه از بين رفته، آغاز خواهد شد و صورتجلسه كا
 بنابراين دو . را به حالت اول برخواهيم گرداند تا از آن به نفع دو كشور استفاده شوداروندرود

 به توافق رسيدند و مقرر داشتند طي دو ماه از 1975پروتكل قرارداد اجراي دوكشور بر سر
اما به دليل عدم رغبت طرف عراقي در خصوص . شروع نمايند كار اجرايي راءتاريخ امضا

عدم پذيرش اجراي پروتكل امنيتي در مذاكرات اخير .  انجام نگرفتايهپروتكل امنيتي مذاكر

1 -MOHAMAD ALHAJ HAMOOD
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دليلبهناشي از ضعف دولت عراق است كه معاون وزير خارجه عراق چند دليل اساسي دارد اوالً
 ناشي از حضور آمريكا د، اطمينان دارد كه توان اجراي آن را ندارد، ثانياًساختار داخلي قدرت خو

 عوامل ناامني عليه ايران در عراق را دهدميدر اين كشور است كه به دولت عراق اجازه ن
 حيثيتي عمدتاً ناشي از فشار اكراد است كه در زمينه اين پروتكل مالحظه ثالثاًكن نمايد،ريشه

هاي ايران مبني بر اخراج ضد انقالب از عراق رفتار ي با درخواستاهه همان شيو برابعاًدارند و
 بدين معني كه بعد از شكست جنبش بارزاني و كردمي كه حكومت شاه با آنها برخورد كنندمي

 پاسخ ،به دولت عراق تسليم نمايدآنها راپناهنده شدن آنها به ايران عراقيها از ايران خواستند كه
توان آنها را ناچار به بازگشت به عراق  رعايت حقوق بشر نميدليلبهايران اين بود كه دولت 

توان شرايطي فراهم كرد كه دولت عراق با آنها صحبت نمايد و هركدام داوطلبانه نمود ولي مي
حاضر به بازگشت شدند به عراق برگردند و به بقيه نيز اجازه هيچ فعاليتي عليه دولت عراق داده 

 لذا دستگاه ديپلماسي كشور بايد با درك .)227-228: 1371وزارت خارجه، (خواهد شدن
شرايط دولت عراق و با محفوظ نگه داشتن حق خود در اين زمينه ساير بندهاي عهدنامه را 

.اجرايي نمايد
 بيش از هر چيز خواهان 1975 در دولت مركزي دارند، از قرارداد ايهاكراد كه جايگاه ويژ

آن هستند، زيرا آب سدهاي دربنديخان ومرزييهااي موافقتنامه استفاده از آب رودخانهاجر
گيرند و در سالهاي اخير دوكان در منطقه كردستان عراق از كوههاي كردستان ايران سرچشمه مي

مسئولين مذاكره لذااند،كرات اين خواسته را تكرار كردهه  ب،در مالقات با مسئولين كشور ايران
بايد به اين موضوع عنايت داشته باشند كه به طرف عراقي پاسخ دهند، قرارداد مزبور كننده كشور

ي آن هابر اساس نص صريح آن به هم پيوسته، جامع و يكپارچه است و الزم است همه بند
. جهت به طرف مقابل امتيازي داده نشودهمزمان به اجرا درآيد تا بي

1975ن در قبال قرارداد ايرا1رويكرد جمهوري اسالمي

فصل جديدي حاكم شدن معارضين عراق بر اين كشوربا سقوط رژيم بعث حاكم بر عراق و
طور كلي متفاوت از هدر روابط دو كشور گشوده شد و نگاه جمهوري اسالمي ايران به عراق ب

1 -ISLAMIC REPUBLIC Approach
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ديدگاه براي  دو ديدگاه بروز كرد كه هر دو1975قرارداد سر اجرايي شدنلذا بر. گذشته گرديد
:گرددميصورت مختصر به آنها اشاره هدارند كه بهايي لخود استدال

ديدگاه اول معتقد است كه سقوط صدام و حزب بعث بزرگترين فرصت تاريخي براي كشور 
از كساني هستند كه واز آنجائيكه اكثر رهبران فعلي عراق از دوستان جمهوري اسالمياست و

اند، بايد آنها را جنگيدهبعثيبا ارتشنار رزمندگان جمهوري اسالميطول جنگ تحميلي در كدر
رهايي از پديده شوم تروريسم، كمك كرد تا بر بحرانهاي متعدد عراق از جمله اشغال اين كشور،

. المللي كه اين دولت نو پا با آن مواجه است، فائق آيند و بينايهجنگ داخلي و بحرانهاي منطق
،كرد هستند تثبيت گردد است كه چنانچه اين دولت كه اكثريت آن شيعه واين رويكرد معتقد

جاي آن توان دو كشور در جهت رشد و ه بتهديدات دائمي كشور از ناحيه عراق رفع گرديده و
جانبه بر همين اساس نيز عراق جديد مورد حمايت همهكار خواهد رفت وه شكوفايي منطقه ب

. قرار گرفتمادي و معنوي جمهوري اسالمي 
ديدگاه مزبور با درك شرايط داخلي عراق معتقد است كه منافع كشور غيرقابل ترديد و 

1975 آن بايد با ظرافت عمل كرد لذا در جهت اجراي قرارداد تأمينصرفنظر است اما در جهت 
 بازگشايي ،هياهو اين قرار داد اجرايي گرددو صدا واين شيوه را درپيش گرفت كه بدون سر

ن كردميرسگذاري و، ميله1975ي مرزي در نقاط صفر مرزي و بر اساس عهدنامههاازارچهب
و مرز با كردستان عراق هستندمرز باشماق كه هردو در مناطق هم تمرچين و-مرزحاج عمران

داده شد از جمله اين توضيح در باال  خارجه ايران و عراق كه يتوافق بين معاونين وزراء امضا
عمل آمده توسط يكي از پژوهشگران با مسئولين ايراني امور ه هاي بمصاحبه (استاقدامات 

.)گيري ايران استي تصميمهايد وجود اين ديدگاه در مجموعه دستگاهؤعراق م
در جريان كارهاي اجراييدوم كه در مراكز سياسي و حقوقي كشور حضور دارد، وديدگاه

ه هر حكومتي در عراق بر سر كار آيد در خصوص است كمعتقد. باشدميصحنه عراق كمتر 
 از صرفاًوگذارد رفتاري شبيه رژيم گذشته عراق از خود به نمايش مي1975اجراي قرارداد 

دارد كه جمهوري اسالمي ايران بايد با صراحت و بيان ميپردازد ميمسألهديدگاه حقوقي به 
 از سوي اين 1975علني عهدنامه ي وهرگونه توافقي با دولت عراق را منوط به پذيرش رسم

 اشتباه است و اين قرارداد يك اقدام كامالًفاكتواين رويكرد معتقد است اجراي دو. دولت نمايد
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 به تدريج 1975عهدنامه و تصريحتأكيدگونه مبناي حقوقي ندارد و كوتاهي در اشاره و هيچ
پژوهشكده (ع طرف مقابل تغيير دهد اين قرارداد كم رنگ شود و شرايط را به نفشودميباعث 

گيري طالباني و ساير مقامات موضع اين رهيافت معتقد است.)22: 1385، مطالعات راهبردي
اطالق » 1آزمايش بادكنك « اصطالحاًالمللبين است كه در حقوق ايهعراقي، در واقع روي

كند و بعد از حيح مينمايد و بعد آن را تص بدين معني كه يك مقام اظهار نظري مي.شودمي
 و چه بسا با گرددميكند و بدين وسيله بحث گشوده مدتي مقام ديگر چنين موضعي اتخاذ مي

 حمايت نسبي از ،علمي غربمحافل سياسي و وها در رسانه،تكرار اين ادعاها از سوي عراق
قاطعانه برنكه مقامات مسئول در ايران بايد به صورت آاين موضع عراق شكل بگيرد و نتيجه 

ها متوجه شوند كه اين موضوعي نيست كه بتوانند بر  كنند، تا عراقيتأكيد1975اعتبار قرارداد
 كه در اين ايهگرنه اين نگراني وجود دارد كه آنها فاز ديگري از برنامروي آن مانور نمايند، و

.اند به اجرا بگذارندزمينه تدارك ديده
اين موضوع توجه گردد بايد گفت كه در دوره جديد عراق هرحال با هر رويكردي كه به ه ب

شدت ه دولت ايران همچنان به اين قرارداد پايبند بوده است بويژه پروتكل امنيتي آن را كه عراق ب
نيازمند به آن بوده است را به مرحله اجرا گذاشته است اما در مقابل دولت عراق در اين بخش 

 و از خاك اين كشور تهديدات گروههاي ضد انقالب عليه گونه التزام عملي نداشته استهيچ
 پروتكل امنيتي قرارداد مذكور ضد 1ماده 2د جمهوري اسالمي وجود داشته است و برخالف بن

در مجموع در .انقالب ايران تجمع خرابكارانه و مسلحانه خود در عراق را حفظ كرده است
ي موجود بين دو هاصورت كلي به قرارداده  يا بكه بين دوكشور در اين دوره انجام شدهتوافقاتي

. امضاء نگرددچيزي1975كشور اشاره شده است و يا اينكه نظارت شده كه برخالف قرارداد 
ي مختلفي در جمهوري اسالمي ايران و عراق بعد از هااين بهره روشن ساخت كه ديدگاه

رغم همه اين اختالفات و علي. وجود دارد1975فروپاشي رژيم صدام در مورد عهدنامه 
تواند مكانيزمي در نظر داشت كه جامعيت اين معاهده ميبايد از ماهيت اين عهدنامه،هابرداشت

ي متكاثر و متفاوت در مورد ماهيت اختالفات ژئوپليتيكي بين هابراي وحدت دادن به ديدگاه

1 -Baloontest
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1975خصوص قرارداد  درمخالف در عراقهارغم بيان برخي ديدگاهو علي.  و عراق باشدنايرا
صورت بروز هرگونه درداد وجود ندارد ودانند جايگزيني براي اين قراراكثر مسئولين عراق مي

1388تنشي در روبط دو كشور نظير تنش در روابط دو كشور بر سر چاه نفت پيچ انگيزه در فكه
)www.mehrnews.com(،دهند و رداد ارجاع ميفصل را، به اين قرادو كشور تنها مكانيزم حل و

اكنون شاهد حضور سازمان يافته  هم،آمدچنانچه اين عهدنامه به صورت كامل به اجرا در مي
. شود تأييد ميبنابراين فرضيه فرعي دوم اين پژوهش نيز. منافقين در عراق نبوديم

گيرينتيجه

كه بر روابط دو تبيش از سه قرن اساختالفات مرزي و منازعات ژئوپليتيكي ايران و عراق
فصل اين منازعات از طريق زور، اقدامات دو كشور براي حل و. كشور سايه افكنده است

نتوانست پاياني بر اين منازعات باشد در كنار سازي، جنگ نيابتي بوسيله مخالفين يكديگرائتالف
فات غافل ي حقوقي براي كنترل و مهار اختالهاحلگاه از راههيچاقدامات مزبور دو كشور

اند، امضاء حدود بيست عهدنامه و قرارداد بين دو كشور قبل و بعد از استقالل عراق، نشانه نبوده
 اختالفات و منازعات دو ،دادهارقرا كامل نبودندليلبهبراي دو كشور است اما اهميت اين شيوه

ميالدي بعد از يك  بروز كرده است، رهبران دو كشور ايران و عراق در دهه هفتاد كشور مجدداً
دوره پرتنش در روابط به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه حل و فصل اختالفات دو كشور روي 

تا با رفع نواقص آوردن به راهكارهاي حقوقي و حسن همجواري است و در صدد بر آمدند
تمام اختالفات وحل شده  م، عهدنامه جديدي كه 1937قراردادهاي گذشته و بويژه قرارداد 

با ميانجيگري رئيس جمهور وقت الجزاير بين دو .منازعات باشد بين دو كشور به امضاء برسانند
 اين قرارداد بين شاه ايران و 1975 مارس 6كشور زمينه امضاء اين قرار داد فراهم گرديد و در 

.وقت رئيس جمهور عراق به امضاء رسيدصدام حسين معاون
نحوي تنظيم ه اين قرارداد ب. عراق است قرارداد بين ايران وترين الجزاير جامع1975 قرارداد 

 است كه همه ايهروح قرارداد نيز به گون وباشدميگرديده كه به هيچ وجه قابل لغو يا فسخ ن
دو كشور كه قصد خود . هم مرتبط استه  بها و كنوانسيونها، الحاقيههااجزاء آن اعم از پروتكل
ي در سازمان المللبينقرارداد را به عنوان سندي ،تالفات جزم كرده بودندرا براي پايان دادن به اخ
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.ملل به ثبت رساندند
 به سرعت مراحل اجرايي و عملياتي آن شروع گرديد 1975كشور در ژوئن بعد از توافق دو

 و پروتكل امنيتي آن اجرا اروندرودو دو پروتكل از سه پروتكل اين عهدنامه يعني تعيين مرز 
ي جزئي دولت عراق هاگذاري مرزي با بهانهيد و پروتكل تعيين مرز زميني يا بازسازي ميلهگرد
 وقوع انقالب اسالمي متوقف گرديد، بهرحال اجراي پروتكل امنيتي براي طرف عراقي دليلبهو 

ه  زيرا با اجراي آن عراق حاكميت مجدد خود بر شمال اين كشور را ب،حياتي بودبسيار مهم و
بنابراين اين قرار داد ظرفيت خود را براي پايان دادن به اختالفات ديرينه دو كشور به .آورددست 

.اثبات رساند
جنگ تحميلي روند تكميلي اجراي عهدنامه به تعليق و پيروزي انقالب اسالميدليلبه
1975 پس از خاتمه جنگ مكاتبات صدام با رئيس جمهور وقت ايران و پذيرش قرار داد ،درآمد

عهدنامه معتبرترين سند و شيوه حل و فصل الجزاير از سوي وي بار ديگر نشان داد كه اين
.اختالفات و منازعات بين دو كشور است

 خارجه دو كشور كه به صراحت و يتوافق معاونين وزرا نيز،پس از سقوط رژيم صدام
سو نشان دهنده اند، از يكه زدتأييد مهر 1975شفافيت بر اجرايي كردن دو پروتكل مهم عهدنامه

كامل بودن عهدنامه است و از سوي ديگر آغاز و مبناي خوبي جهت عملياتي كردن اين قرارداد 
بنابراين بايد . و دار كارهاي اداري و روزمره به فراموشي سپرده شودمهم است كه نبايد در گير

گذاري ميله(و پروتكل مزبورزيرا د. فعال گردد) CBS(در اسرع وقت كميته اليروبي اروندرود
آن كه عهدنامه خالصه كالم.اساس و زيربناي عهدنامه الجزاير است) مرزي و اليروبي اروندرود

 مكانيزم حقوقي حل و اختالفات ژئوپليتيكي بين ايرا ن و عراق، با توجه به جامعيت خود1975
ي حقوقي ها مكانيزم،ليتيكي كه براي حل و فصل اختالفات ژئوپكندميروشن اين معاهده.است

با توجه به .  ملحوظ گرددهاو ساختار به شرط آن جامعيت قراردادها، و كارآ باشندمؤثرتوانند مي
 كه جمهوري اسالمي ايران بر عملياتي گرددمي پيشنهاد 1975اهميت مفهوم جامعيت عهدنامه 

. نمايديدتأكي تكميلي آن هاي اين معاهده و موافقتنامههاكردن پروتكل
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