
 

 ایران و عراق  1316عھدنامھ 
ترین پیمانھائي است كھ در طول تاریخچھ روابط ایران و عراق میان دو كشور بھ امضا  ش از جملھ ظالمانھ1316عھدنامھ مرزي 

 . رسیده است 

ھا طبق تقسیمات استعماري پس از جنگ اول جھاني و فروپاشي عثماني بر بخشي از  این عھدنامھ در شرائطي منعقد شد كھ انگلیسي
المللي منطقھ و منابع نفتي عراق براي آنھا اھمیت بسزائي  خاورمیانھ از جملھ بر عراق سلطھ مطلق داشتند و دستیابي بھ آبھاي بین

الظاھر خاتمھ دادند اما با انعقاد قراردادھائي حقوق خود را بر  ش بھ قیمومیت خود بر عراق علي1311ھا در  اگرچھ انگلیسي. داشت
از این رو براي آشنائي با عھدنامھ مذكور و شرائط انعقاد آن، باید كمي . نفت عراق و پایگاھھاي نظامیشان در این كشور، حفظ كردند

بھ عقب بازگشت و تحوالت پس از فروپاشي عثماني در منطقھ خاورمیانھ و از جملھ عراق و تأثیر آن بر روابط آن كشور با ایران را 
 . مورد بررسي قرار دھیم 

ھا بر منابع  یكي سلطھ اقتصادي انگلیسي. پس از فروپاشي عثماني دو عامل سیاسي سبب تشدید اختالفات مرزي ایران و عراق شد
پان «ناپذیر  اقتصادي عراق و نیاز آن كشور بھ راھھاي آبي عراق بھ خلیج فارس و دیگري ظھور ناسیونالیسم افراطي و انعطاف

 . شد  ھا براي تجزیھ فروپاشي عثماني بھ آن دامن زده مي در كشورھاي عرب و از جملھ در عراق كھ توسط انگلیسي» عربیسم

ملك فیصل در  1300در شھریور . بھ انگلستان واگذار شد) SEVRE(، عراق بھ موجب معاھده استعماري سور 1299در مرداد 
این ھر دو پادشاه مورد حمایت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن . رضاشاه در ایران تاجگذاري كردند 1305عراق و در اردیبھشت 
 . كشور بھ قدرت رسیدند 

. كرد با این ھمھ، دولت ایران بھ خاطر پیشینھ اختالفات مرزي با عراق، در مورد مناسبات خود با حكومت بغداد، با احتیاط عمل مي
اي خود متحد سازند و از جانب دیگر بھ  ھا از یكسو مایل بودند دو پادشاھي ایران و عراق را در چھارچوب منافع منطقھ انگلیسي

از یكسو . شد پیماني تھران و بغداد مي خاطر منافع خاص خود در عراق، امتیازاتي را در آن كشور براي خود قائل بودندكھ مانع از ھم
بخشید و از جانب دیگر احتیاط دولتمردان  اي حكومت فیصل در عراق بھ موجودیت این رژیم مشروعیت مي افزایش شناسائي منطقھ

براي رفع این مشكل مقامات انگلیس تصمیم گرفتند با . گردید یش مي ا ایراني، مانع این شناسائي و دستیابي سریع لندن بھ اھداف منطقھ
بھ این جھت . ھاي الزم را بدھند اي میان تھران و بغداد راجع بھ حقوق دو طرف در اروندرود، بھ دولت ایران تضمین عقد معاھده

رود را بھ  ، بھ وزیر امور خارجة ایران شناسایي حقوق ایران در اروند1307اسفند  20وزیر مختار انگلستان در تھران، طي یادداشت 
این . دولت ایران پس از حصول این اطمینان، رژیم جدید عراق را بھ رسمیت شناخت. شناسایي عراق از سوي ایران مشروط كرد

ھنگام دیدار یك ھیئت عراقي بھ ریاست رستم حیدر بیك، رئیس دبیرخانھ سلطنتي عراق، از تھران  1308شناسایي در اردیبھشت 
 . او با پیامي دوستانھ از سوي ملك فیصل براي رضاشاه، وارد تھران شد . صورت گرفت

ھیئت مذكور ھنگام . نامة مربوط بھ ایجاد نمایندگي كنسولي بین دو كشور بھ امضا رسید طي دیدار این ھیئت از تھران، یك موافقت
 . مراجعت بھ بغداد پیامي دوستانھ از شاه ایران براي ملك فیصل بھ ھمراه داشت 

وزیر عراق نوشت و  وزیر ایران، شرحي بھ عبدالحسین سعدون، نخست ، نخست) مخبرالسلطنھ (پس از آن، حاج مھدیقلي ھدایت 
الدولھ سمیعي با اختیارات تام بھ بغداد اعزام و سفارت ایران  عنایت 308 1متعاقب آن درتیرماه . شناسایي دولت ایران را اعالم داشت

 . در بغداد بھ وسیلة وي افتتاح شد 

ھاي وزیر مختار انگلستان و اطمینانھایي كھ ملك فیصل اول داده بود، گامي   رفت كھ دولت عراق بعد از وعده در این موقع انتظار مي
 . رود بردارد، ولي اقداماتي از طرف آنھا بھ عمل نیامد و قضیھ در بوتة اجمال ماند  در راه حل مشكل اروند

ّي براي مشكالت دو كشور پیدا نشد، بلكھ این مشكالت با ادعاھاي تازه دولت عراق  با وجود ورود عراق بھ جامعة ملل، نھ تنھا راه حل
علیھ ایران در مورد بندر بصره و منابع آبي آن افزایش یافت؛ ادعاھائي كھ اسناد و مدارك بعدي نشان داد كھ تحریكات كنسول انگلیس 

دولت عراق چندین یادداشت اعتراض براي دولت ایران ارسال داشت و در آن مأموران  1310از اواسط سال . در بصره عامل آن بود
حقوق حاكمیت عراق در آبھاي «گمرك و نیروي دریایي ایران را متھم كرد كھ مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفتھ، بھ 

 . كنند  تجاوز مي» اروندرود

ھمچنین در این زمان دولت عراق بھ كنسول خود در شھر خرمشھر دستور داده بود تا بھ فرماندار خرمشھر بنویسید كھ قواي ... 
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 . انتظامي ایران نباید از اروند عبور نمایند، كھ این امر با اعتراض شدید دولت ایران رو بھ رو شد 

ملك فیصل اول كھ مایل بود با ھمسایگان خود روابط حسنھ داشتھ باشد، تصمیم گرفت بھ طور رسمي از تھران دیدار كند تا از تیره 
ملك فیصل بھ تھران  1311از تلگرافھایي كھ بین دو كشور مبادلھ شد، در اردیبھشت بعد . شدن روابط بین دو كشور جلوگیري نماید

ملك . رود شد  بھ عنوان مرز دو كشور در اروند» تالوگ«در مذاكراتي كھ در تھران بھ عمل آمد، ایران خواستار تعیین خط . وارد شد
رود امتیازاتي بھ این كشور بدھد و روابط   اروند فیصل سعي كرد بھ ایران اطمینان دھد كھ دولت عراق حاضر است در مورد مسئلھ

بھ طور ھمزمان در  1311اردیبھشت  12در اعالمیھ رسمي دو كشور كھ در . رفت، بھبود بخشد دو كشور را كھ رو بھ تیرگي مي
تھران و بغداد انتشار یافت، گفتھ شده بود كھ متعاقب تبادل نظر در مورد مسائل جاري، دو كشور توافق كردند كھ بھ مذاكرات رسمي 

ً دو كشوربراي حل و فصل مسائل زیر با یكدیگر مذاكره نمایند . براي حل و فصل اختالفاھاي مذكور بپردازند   : قرار بود فورا

 ـ انعقاد یك موافقت نامة قضایي بین دو كشور  1

 ـ انعقاد یك قرارداد مربوط بھ استرداد مجرمین  2

 ـ انعقاد یك قرارداد در مورد نحوة اجراي دادرسي قضایي  3

 ـ انعقاد یك قرارداد در مورد نحوة روابط سكنة مرزي  4

 17در مورد مسئلھ اروند رود قرار شد كھ در بھار سال بعد، ھنگام بازدید رضاخان از عراق، مذاكرات پیگیري شود، اما در 
بھ طور مرموزي درگذشت و با مرگ وي بازدید رضاخان از عراق انجام نشد و امیدي ) سوئیس(ملك فیصل در برن  1312شھریور 

پس از مرگ فیصل، مقامھاي عراقي نخواستند قدمي در راه حل . كھ براي حل اختالفھاي دو كشور ایجاد شده بود، از بین رفت 
ھم چنین یادداشتھایي كھ . متعاقب آن، برخوردھا و حوادث گوناگوني در مرزھاي دو كشور روي داد. اختالفھاي دو كشور بردارند 

در این موقع دولت عراق حوادث مرزي را بھانھ ساختھ، از ایران بھ . شد نیز تند و زننده بود در این زمان بین دو كشور مبادلھ مي
 . جامعة ملل شكایت كرد 

رود، نوري سعید وزیر امور خارجھ عراق  براساس توصیة جامعة ملل مبني بر مذاكرات مستقیم ایران و عراق جھت حل مسئلھ اروند
در رأس ھیئتي متشكل از وزیر دادگستري این كشور و رئیس بندر بصره، كھ یك نفر انگلیسي بود و چند نفر  1314مرداد  13در 

در این . ھیئت مذكور بھ مدت بیست روز در تھران اقامت داشت و در این مدت مسافرتي نیز بھ مازندران كرد. دیگر وارد تھران شد
اساس مذاكرات تھران حول دو محور . مذاكرات ریاست ھیئت ایراني را باقر كاظمي، وزیر امور خارجة ایران، بھ عھده داشت

 : متمركز بود 

در مورد اول دولت ایران معتقد بود كھ طبق مقررات حقوق . نخست خط مرزي دو كشور در اروند رود و دیگري نحوة ادارة آن
در مورد دوم نیز دولت ایران معتقد بود كھ براي ادارة اروندرود كمیسیوني . الملل مرز دو كشور در اروندرود باید تالوگ باشد بین

نوري سعید در مورد اول، یعني تعیین مرز دو كشور بر اساس خط تالوگ، بھ شدت . متشكل از نمایندگان دو كشور تشكیل شود
ً نوري سعید در مورد اروند رود، با تشكیل یك . مخالفت كرد و بار دیگر حرفھاي سابق خود را در جامعة ملل تكرار نمود ظاھرا

بست كشاند و نزدیك بود كھ مذاكرات بدون نتیجھ خاتمھ  كمیسیون مشترك مخالفتي نداشت؛ اما مسئلھ اول، مذاكرات دو كشور را بھ بن
سعید در روز آخر اقامت خود در تھران، كھ بھ حضور رضاخان رسیده بود، اعالم كرد كھ عراق موافق است كھ  یابد، تا اینكھ نوري

كرد، با این حال دولت  گرچھ این راه حل منافع ایران را تأمین نمي. فقط در محدودة آبادان خط مرزي دو كشور براساس تالوگ باشد
ھا با راه حل مذكور مخالفتي نكرد و ھمین امر مقدمة انعقاد عھدنامھ  ایران بھ علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگلیسي

 . شد  1316

، در مجلس شوراي  1316اسفند  15تیر این سال میان نمایندگان دو كشور بھ امضاء رسید، در  13، كھ در  1316عھدنامة سرحدي 
اسناد  1317خرداد  30در مجلس شوراي ملي ایران بھ تصویب رسید و در  1316اسفند  25ملي عراق و مجلس سناي عراق و در 

شھریور ثبت عھدنامھ در مجموعة عھود  7در . تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجة عراق و وزیر مختار ایران مبادلھ شد
 . جامعة ملل نیز انجام گرفت 

، تالش صد سالة ایران براي احقاق حقوق خود در اروندرود از میان رفت و عھدنامة مذكور مالكیت 1316با انعقاد عھدنامة سرحدي 
ً در این مسئلھ بین دربار و وزارت . تمام اروندرود را كھ ایران تا آن زمان حاضر بھ پذیرش آن نبود، بھ عراق واگذار كرد ظاھرا

 . ھا حاضر شد این مسئلھ را بپذیرد  خارجھ ایران اختالف نظر بوده است و دربار ایران تحت فشار انگلیسي
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بھ موفقیت مھمي نائل شود و ایران را از  1316اي  ماده 5دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضاي عھدنامة 
بھ موجب . كیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد 5حقوق طبیعي و تاریخي خود در اروندرود، بھ جز در قسمت كوچكي معادل 

 . رود بھ غیر از استثناي مذكور، گسترش یافت  ، مالكیت عراق بر تمام اروند1316عھدنامة 

ھا در عراق از   در پي كودتاي بعثي 1348فروردین  30با تمامي ضعفھایش تا مدت سھ دھھ برقرار بود و سپس در  1316عھدنامھ 
 . سوي دولت ایران مردود اعالم شد 

 : با استفاده از 

 . ـ روابط ایران و عراق بھ روایت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد تاریخي 

 . ـ سیاست خارجي ایران در دوران پھلوي، عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، نشر البرز 
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