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 نگرشي به

 ايران و عراق 5791نامه  عهد

 
 دكتر اصغر جعفري ولداني

 

 

 7108سپتامبر  71دولت عراق در 

7111جواري هم  نامه مرزي و حسن عهد


بين 

جانبه لغو كرد  طور يك ايران و عراق را به

 17هاي نظامي آن كشور در  و سپس نيرو

سپتامبر از طريق زمين، هوا و دريا به 

د و به اين ترتيب، ايران حمله نمودن

 .كنون ادامه دارد، آغاز شد جنگي كه تا

مذكور متعاقب مذاكراتي كه  ةنام عهد

بين ايران و عراق در جريان كنفرانس 

در شهر  7111در مارس  كسران عضو اوپ

هدف . الجزيره صورت گرفت، منعقد گرديد

اين مقاله بررسي و تجزيه و تحليل 

اي دولت و بررسي داليل ادع 7111نامه  عهد

جانبه آن با توجه به  عراق براي لغو يك

و ليكن  باشد الملل مي مقررات حقوق بين

نخست، شرح مختصري از سوابق تاريخي 

منظور  اختالفات مرزي ايران و عراق به

                                                           

. شود،  مي 7111له هركجا صحبت از عهدنامة دراين مقا

بين ايران و  7111همجواري عهدنامة مرزي و حسن »منظور  

 . باشد مي« عراق
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نظر  هاي بحث، ضروري به روشن شدن زمينه

 .رسد مي

 

 

 

 

5 

 سوابق تاريخي

 

عراق  كه  ماني  توري عث در دوره امپرا

شي از سوب مي بخ مذكور مح توري  شد،  امپرا

ضي  سر ارا بر  شه  شور همي فات دو ك اختال

بود و عثماني به  ها هيچ سرحدي  سبت  گاه ن

رود اعتراض  حاكميت ايران در مورد اروند

هاي  نامتتته نداشتتتتندن ننانكتتته در عهد

بين نهار كه  مرزي  نه  ماني  گا يران و عث ا

نامه قصر  يعني عهد اند ت  منعقد شده

 7173نامته گتردان  ميالدي، عهد 7361شيرين 

متيالدي و  7016نامته ارض رو   ميالدي، عهد

متتيالدي تتتت  7071نامتته ارض رو  دو   عهد

مرزي  هيچ خط  يين  يت و تع ضوع حاكم گاه مو

ند شور در ارو شده  بين دو ك صريح ن رود ت

مالا  لت ع لي دو دو ست، و شترك در  به ا طور م

ند يت مي ارو مال حاكم ند رود اع سر ». نمود
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سنآرن لد ويل يد  «و سيون تحد كه در كمي

ميانجي و نماينتده دولتت  7176حدود سال 

انگلستتتان بتتوده استتت، در كتتتاب ختتود 

 :نويسد مي

روشي كه دولتين ايران و عثماني از »

رود و شايد  ها به اروند آمد كشتي آغاز رفت

ن اتخاذ كرده بودند، اين خيلي پيش از آ

 بوده كه هرنوع اعمال حاكميت در شط  تا

اي كه هردو ساحل متعلق به عثماني  نقطه

 .«گشت ده است، مشتركا اجرا ميش مي

 

در اين عقيده دليل روشني است كه 

حقوق هيچ عصر و زماني موضوع حاكميت و 

رود مورد ترديد نبوده و  ايران در اروند

خانه همواره طبق اصول  دو كشور در آن رود

الملل رفتار  و مقررات حقوق بين

.دان كرده مي
1
 

موجب پروتكل  ، به7176لكن در سال 

رود بجز  استانبول، حاكميت بر تما  اروند

قسمت كونكي در مقابل خرمشهر، به عثماني 

موجب اين پروتكل و  همچنين به .واگذار شد

، اراضي 7177صورتجلسات تجديد حدود 

                                                           

وزارت امورخارجة ايران، حقايقي نند درباره اختالف  .5

تهران، انتشارات وزارت : العرب ايران و عراق راجع به شط

 . 1و  3، ص 7670امور خارجه، 
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وسيعي از ايران جدا و ضميمه خاك عثماني 

و نظر به اهميت پروتكل مذكور . گرديد

نامه مرزي  اينكه اين پروتكل اساس عهد

است، در زير توضيحات  قرار گرفته 7111

 :شود بيشتري در مورد آن داده مي

پروتكل مذكور،  1موجب ماده  به

كميسيوني مركب از نمايندگان نهار كشور 

ايران، عثماني، روسيه و انگليس براي 

تعيين حدود مرزهاي ايران و عثماني و 

اين . ا تشكيل گرديدنهآگذاري  عالمت

كميسيون ظرف مدت يكسال به كار خود 

مايل مربع از  188خاتمه داد و در نتيجه 

اراضي متعلق به ايران واقع در شمال و 

جنوب قصر شيرين را به دولت عثماني 

ها  و در اراضي مذكور كه بعد واگذار نمود

اراضي انتقالي ناميده شد، معادن نفت 

قسمت مهم  مهمي كشف گرديد و امروزه

خانه و  هاي نفت صادرات نفت عراق از ناه

اند،  خانقين كه جزء اراضي انتقالي بوده

.شود تامين مي
2
  

منظور حفظ امتياز  جالب آنكه به

و عد  وقفه در  «ويليا  ناكس دارسي»

                                                           

 :تاريخ روابط خارجي ايرانمهدوي، عبدالرضا هوشنگ  .2

 . 731و  730، ص 7671انتشارات امير كبير، . تهران
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ادامه عمليات شركت مزبور در اراضي 

پروتكل فوق قيد شده  1انتقالي، در ماده 

در كليه ... « بود كه امتياز مزبور

شود،  اراضي ايران كه منتقل به عثماني مي

نامه و ضميمه  بر طبق مقررات اين مقاوله

ه قوت خود باقي خواهد بآن كامال ( ب)

.«ماند
3
 

جلسات   استانبول و صورتپروتكل 

هرگز صورت قطعي و  7177د تحديد حدو

به خود نگرفت و به تصويب مجلس  قانوني

. ماني نرسيدمقننه دولتين ايران و عث

دولت تركيه جانشين امپراتوري عثماني، 

خود اعال  كرد كه پروتكل استانبول را 

توان يك سند سياسي معتبر دانستن  نمي

زيرا شكلي كه براي اعتبار آن الز  

خود نگرفته استن به اين   باشد به مي

مفهو  كه نه به تصديق مجلس مبعوثان 

 عثماني و نه تصويب سلطان كه رئيس قوه

اثر  مجريه بوده رسيده و لذا باطل و بال

.مانده است
از طرف دولت ايران نيز نون  4

هرگونه تغيير اراضي و تعديل حدود دو 

                                                           

 مجموعة عهدنامه هاي تاريخي ايرانوحيد مازندراني،  .3

  . 716، ص 7618انتشارات وزارت امورخارجه، . تهران...: 

وزارت امور خارجه، حقايقي نند دربارة اختالف ايران  .4

 . 3ص : ربالع و عراق راجع به شط
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كشور بايد با اطالع و تصويب قوه مقننه 

باشد و پروتكل مزبور اين شرط اصلي را 

گاه معتبر و  فاقد بوده، بنابراين هيچ

.قطعي تلقي نشده است
5
  

ت عراق ت جانشين در مقابل، دول

كرد كه  امپراتوري عثماني ت ادعا مي

 7071ه نام پروتكل استانبول از ضمائم عهد

مين جلسه بوده و نون ايران در هفده

نامه مزبور را  ، عهد7171كميسيون مختلط 

نيازي به  7176پذيرفته، لذا پروتكل 

 .تصويب مجدد ايران نداشته است

 اما دولت ايران معتقد بود كه اوال،

نون نماينده ايران هنگا  مبادله اسناد 

با امضاي توضيحات  7071نامه  مصوبه عهد

رات خود تجاوز اربعه، از حدود اختيا

تواند معتبر  رو  نمينموده، معاهده ارض 

باشد
6

ويژه كه اين موضوع با اجبار و ب 

، بر فرض ثانياا . اكراه توا  بوده است

، ، ميان مقررات7071نامه  معتبر بودن عهد

و  7176ترتيبات و تنضيمات پروتكل 

تفاوت فاحش وجود داردن به  7071نامه  عهد

سخني از 7071نامه  اين مفهو  كه در عهد

                                                           

  . همان مرجع  .1

هاي تاريخ اختالفات  دكتر منونهر پارسا دوست، زمينه .5

 . ، شركت انتشار06ص : ايران و عراق
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ميان  رود به حق حاكميت دو كشور بر اروند

نيامده و اصل بر اين بوده است كه 

باشدن زيرا  حاكميت دو كشور برابر مي

بايستي دو  ننانچه غير از اين بود مي

كردند،  مقرراتي در اين مورد وضع ميكشور 

، حق حاكميت بر 7176در صورتي كه پروتكل 

به عثماني واگذار كرده  رود را اروند

اين پروتكل استانبول بربنا. است

نامه بدون اعتبار  تواند از ضمايم عهد نمي

 . باشد 7071

ال اختالفات مرزي دو كشور به هر ح

 7161اشت تا اينكه در سال ادامه د

نامه ارض رو   نامه ديگري بر اساس عهد عهد

و  7176و پروتكل استانبول  7071

بين دو  7177هاي تحديد حدود  مجلس صورت

موجب اين  به. كشور به امضا رسيد

رود بجز  نامه، مرز دو كشور در اروند عهد

در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر كه بر 

اساس تالوگ تعيين گرديد، ساحل ايراني 

.معين شد رود اروند
7
  

نامه مذكور از  علت امضاي عهد ظاهراا 

رهه طرف دولت ايران، اوضاع و احوال آن ب  

                                                           

و پروتكل ضميمة آن نگاه  7161براي اطالع از عهدنامة  .9

سال : كنيد به مجلس شوراي ملي، قوانين دورة يازدهم

 . 786ت  611، ص 7671انتشار 
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جهان . ها بود از زمان و فشار انگليسي

رفت و دولت  سوي جنگ جهاني دو  پيش مي به

ايران مايل بود با انعقاد پيمان 

آباد، اتحادي از كشورهاي ايران،  سعد

. ود آوردوج عراق، تركيه و افغانستان به

به همين جهت فقط نهار روز پس از امضاي 

پيمان  7161ژانويه  0نامه، يعني در  عهد

آباد بين كشورهاي مزبور به امضا  سعد

توافق ايران و عراق »در نتيجه، . رسيد

بيش از آنكه جنبه حقوقي داشته باشد 

.«جنبه سياسي داشت
8
  

نيز به اختالفات دو  7161نامه  عهد

 77د و حتي با انقالب اتمه نداكشور خ

عراق بر شدت آن افزوده شدن  7110يه ژوئ

زيرا با سقوط رژيم سلطنتي در عراق، 

. رفتتشابه و همسويي دو رژيم از بين 

هاي  در سال اوج بحران در روابط دو كشور

. رود بروز كرد بر سر اروند 7138و  7111

كه حزب بعث در عراق  7130در سال  مجدداا 

ختالفات دو كشور وارد به قدرت رسيد، ا

كه  7111و تا سال  مرحله جديدي شد

                                                           

8. Majid Khaddori “Independent Iraq”, (London: Oxford university Press, 1951) p.246.  
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نامه ديگري بين طرفين به امضا رسيد،  عهد

.با شدت و ضعف ادامه داشت
9
 

 

2 

 نامه بررسي و تجزيه و تحليل عهد

 

بر  7111نامه مرزي و حسن همجواري   عهد

اساس اصول مورد توافق دو كشور مندرج در 

منعقد  7111مارس  3اعالميه الجزيره مورخ 

اعالميه الجزيره شامل يك مقدمه و . گرديد

 :باشد نهار اصل بدين شرح مي

با رعايت اصول احترا  به تماميت ...»

ناپذيري مرزها و عد   ارضي و تجاوز

دخالت در امور داخلي، طرفين تصميم 

 :گرفتند

مرزهاي زميني خود را براساس . 7

و  7176پروتكل قسطنطنيه مورخ سال 

هاي كميسيون تعيين مرز مورخ  هجلس صورت

 .تعيين كنند 7177سال 

مرزهاي آبي خود را براساس تالوگ . 1

 .تعيين نمايند

                                                           

براي اطالع بيشتر از اختالفات مرزي و سياسي ايران و  .7

: نگاه كنيد به( 7111)عراق تا انعقاد عهدنامة بغداد 

اختالفات مرزي و سياسي ايران »دكتر اصغر جعفري ولداني، 

 . «7617ت  7661و عراق 
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با اين كار، دو كشور امنيت و . 6

اعتماد متقابل را در امتداد مرزهاي 

. مشترك خويش برقرار خواهند ساخت

شوند كه در  طرفين بدينسان متعهد مي

ثر ؤمرزهاي خود يك كنترل دقيق و م

منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ كه  به

جنبه خرابكارانه از هر سو داشته 

 .باشد، اعمال نمايند

اند كه مقررات  دو طرف توافق كرده. 7

ناپذير جهت يك راه  فوق، عوامل تجزيه

حل كلي بوده و نتيجتا بديهي است كه 

نقض هريك از مفاد فوق مغاير روحيه 

.«باشد توافق الجزيره مي
10
  

 

جانبه اين  لت عراق پس از لغو يكدو

در  مجدداا  7108سپتامبر  71اعالميه در 

طور رسمي اعال   به 7101نوابر  11تاريخ 

 .كرد كه آن را پذيرفته است

الجزيره حاكي از اصول كلي  ةاعالمي

فصل   و  مورد توافق طرفين براي حل

 .اختالفات بود

                                                           

. تهران: رت امور خارجه، اطالعاتي دربارة عراقوزا .57

 . 718و  731، ص 7611انتشارات وزارت امور خارجه، 
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اجراي اين اصول، وزراي امور در جهت 

ن و عراق با حضور وزير امور ايرا خارجة

مارس تا  71خارجه الجزاير از تاريخ 

( 7617خرداد  16تا  7616اسفند  17)ژوئن 

ترتيب در تهران، بغداد، الجزيره و  به

نتيجه اين نهار نشست . بغداد گرد آمدند

امضاي  طول انجاميد، كه سه ماه به

نامه مربوط به مرز مشترك و حسن  عهد»

ژوئن  76در  «و عراق همجواري بين ايران

.در بغداد بود 7111
11

نامه داراي  اين عهد 

ماده، يك الحاقيه و سه  0يك مقدمه، 

پروتكل همراه با ضمائم مربوط بدين شرح 

 : باشد مي

گذاري مجدد  به عالمت پروتكل راجع. 7

 . مرز زميني بين ايران و عراق

                                                           

نويسندگان و محققان ايراني و خارجي اغلب بين  .55

تفاوتي « (7111)عهدنامة بغداد »و « اعالمية الجزيره»

قرارداد »هاي خود از  گذارند و معموالا در نوشته نمي

عنوان  برندن به نا  مي« مة الجزايرعهدنا»يا « الجزاير

عراق هيچگاه به »اي تحت عنوان  توان از مقاله مثال مي

در روزنامة اطالعات « بند نبوده است قرارداد الجزاير پاي

در ابتداي اين مقاله نوشته . نا  برد 7631شهريور  68

 3شهريورماه هشتمين سالروز امضاي عهدنامة  13»: شده است

كه  در صورتي. «بود 7111ر در سال اي الجزاي ماده

عهدنامة مذكور در بغداد به امضا رسيده و به   اوالا 

عهدنامة بغداد هم معروف استن ثانياا عهدنامة مورد نظر 

ماده  0خرداد امضا شده استن و ثالثاا داراي  16در 

 . باشد مي
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به تعيين مرز  پروتكل راجع. 1

 .عراقهاي بين ايران و  رودخانه

پروتكل مربوط به امنيت در مرز . 6

 .ايران و عراق

 3ماده  1الحاقيه مربوط به بند . 7

.نامه عهد
12
  

نامه  تداراي نهار موافق 7111 ةنام عهد

 13تاريخ باشد كه در  تكميلي نيز مي

. در بغداد به امضا رسيد 7111دسامبر 

: عبارتند از ها نامه اين موافقت

ررات مربوط به به مق نامه راجع موافقت

نامه  رود، موافقت كشتيراني در اروند

هاي مرزي،  به استفاده از آب رودخانه راجع

به تعليف احشا  و  نامه راجع موافقت

 .به كالنتران مرزي نامه راجع موافقت

فوق و سه پروتكل و ضمايم  نامة عهد

نامه مذكور به  آن و نيز نهار موافقت

عراق  دولتين ايران و ةتصويب قوه مقنن

 7113ژوئن  11رسيد و اسناد تصويب آن در 

وزير امور  «سعدون حمادي»طي ديدار 

خارجه عراق از ايران مبادله گرديد و از 

اين . همان تاريخ به مورد اجرا در آمد

منشور ملل متحد  781 نامه طبق ماده عهد

                                                           

 . 11ص : 7611وزارت دادگستري،مجموعة قوانين سال  .52
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در دبيرخانه سازمان ملل متحد تحت 

به  7113در سال  77181تا  77186هاي  شماره

 . ثبت رسيد و در نتيجه رسميت يافت

اي  جلسه صورت 7111دسامبر  13در تاريخ 

فصل جامع و قطعي كليه  و نيز در مورد حل

مسائل و دعاوي در حال تعليق بين وزراي 

امور خارجه ايران و عراق به امضا رسيد 

و پس از تصويب آن توسط مجلسين آن زمان 

ن ، اسناد تصويب آ7113ايران در ژوئن 

جلسه مزبور،  موجب صورت به. مبادله گرديد

دو كشور توافق نمودند فهرستي حاوي كليه 

 7نكات مورد اختالف ناشي از اجراي ماده 

گذاري مجدد مرز  به عالمت پروتكل راجع

زميني و نيز كليه دعاوي ديگر تنظيم 

 .نمايند

مذكور، در تاريخ  ةجلس در اجراي صورت

ري بين دو ديگ ةجلس صورت 7113 ژوئن 11

موجب آن كليه  كشور به امضا رسيد كه به

نظر از   مطالبات معلق بين دو كشور صرف

ماهيت يا علت آن در تاريخ امضاي 

 .يافته تلقي گرديد  جلسه فيصله صورت

 7111نامه  حال به بررسي مفاد مهم عهد

 :پردازيم مي
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 تحديد مرزهاي زميني  .الف

و نامه، مرزهاي زميني د ماده يك عهد

موجب پروتكل مربوط به  كشور را كه به

يران گذاري مجدد مرز زيرزميني بين ا عالمت

. كند ييد ميو عراق تعيين گرديده است، تأ

گذاري مجدد  موجب پروتكل مزبور، عالمت به

مرز زميني دو كشور توسط كميته مختلط 

ايران و عراق و الجزاير و بر مبناي 

ت جلسا و صورت 7176پروتكل قسطنطنيه 

 7177كميسيون تحديد حدود تركيه و ايران 

 .انجا  گرفت

منظور تحديد مرز و نصب عالئم  به

هاي فني متشكل از كارشناسان  مرزي، كميته

دو كشور و با نظارت و مشاركت نمايندگان 

رود و مرزهاي زميني  به اروند الجزاير،

اعزا  شدند و عمال به تعيين خط مرزي 

يد مرز زميني و رود و تحد تالوگ در اروند

نصب عالئم و تدارك موجبات بستن مرزهاي 

 .دو كشور اقدا  نمودند

گذاري  دولت ايران پذيرفت كه عالمت

نقاط مرزي توسط عراق صورت گيرد و 

ننانچه در مورد محل نصب برخي ار عالئم، 

بين كارشناسان دو كشور اختالف نظر 

وجود آيد، محل نصب، توسط حكم  به
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گردد و سپس نصب عالئم الجزايري تعيين 

 .وسيله ارتش عراق صورت گيرد مربوطه به

الز  به يادآوري است كه كميسيون 

دو سو   7177تحديد حدود دو كشور در سال 

مرز زميني بين ايران و عراق را 

علت پيش آمدن  گذاري نمودن ولي به عالمت

گذاري بقيه مرز  جنگ جهاني اول، عالمت

يك  ر دقيقاا كميسون مزبو. )متوقف گرديد

روز قبل از آغاز جنگ جهاني اول به كار 

بنابر اين مرز دو كشور  (خود خاتمه داد

گذاري  كه عالمت 7111در اين قسمت تا سال 

برخي از عالئم مرزي سال . شد، مشخص نبود

 7111ت  7177هاي  نيز در طول سال 7177

رفته و  علت عد  تعمير و مرمت از بين به

اط براي دو كشور تشخيص مرز در اين نق

در نتيجه، اين قسمت نيز . مشكل بود

 . شد گذاري مي بايستي مجددا عالمت

پروتكل مربوط به  1موجب ماده  به

دو كشور  گذاري مجدد مرز زميني، عالمت

موافقت نمودند كه هر ساله در ماه 

سپتامبر، كميسيون مختلطي از نمايندگان 

منظور بازرسي عالئم  صالح دو دولت به ذي

مرزي و اطمينان از وضع آنها تشكيل 

 . دهند
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توانست  كميسيون مزبور همچنين مي

تصميم به ساختمان عالئم جديدي كه واجد 

همان مختصات عالئم موجود باشد، بگيرد و 

شده را در محل خود نصب   يا عالئم جابجا

ديده يا  كرده و يا به ساختن عالئم آسيب

رفته مبادرت نمايد مشروط بر  از بين

اينكه اين امر در مسير خط مرزي، تغييري 

 .ايجاد نكند

گذاري مرز زميني دو  عالمت ةدر نتيج

از امالك، اراضي، كشور، مالكيت برخي 

سيسات عمومي يا خصوصي ها و تأ ساختمان

الز  به يادآوري است كه . تغيير پيدا كرد

گذاري  قسمت اعظم منطقه مرزي را كه عالمت

بنابر . داد ل ميگرديد، تپه و ماهور تشكي

هايي كه بايستي  اين امالك و ساختمان

كردند، از ارزش زيادي  انتقال پيدا مي

 .برخوردار نبودند

هرحال بر اساس توافقي كه در ژوئن  به

بين وزراي امور خارجه دو كشور  7113

 و  عمل آمد، قرار شد به منظور نقل به

انتقال اموال غير منقول مذكور، كميسيون  

تشكل از كارشناسان دو كشور مختلطي م

در مذاكراتي كه طي ديدار . تشكيل گردد

 7111هيات عراقي از تهران در دسامبر 
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عمل آمد، موافقت شد كه كميسيون  به

در تهران  7110مربوطه كار خود را در مه 

 . آغاز نمايد

 

 اي تعيين مرز رودخانه. ب

و  7111نامه  عهد 1 ةموجب ماد به

اي  ين مرز رودخانهپروتكل مربوط به تعي

بين ايران و عراق، مرز دو كشور در 

تا دريا، ( خين)رود از ملتقاي شهر  اروند

همچنين در . خط تالوگ تعيين گرديده است

صورت تغييرات ناشي از علل طبيعي در 

كانال اصلي قابل كشتيراني، مرز، كماكان 

به ياد داشته . خط تالوگ خواهد بود

ه گاهي ده رود ساالن باشيد كه اروند

كندن به  كيلومتر در بستر خود پيشروي مي

آيد و پاييز  اين معني كه بهار پيش مي

نشيند و به اين ترتيب، مسير آن  عقب مي

 .طور دائم در تغيير است به

نامه مذكور با تعيين  به هر حال عهد

عنوان مرز مشترك دو كشور،  خط تالوگ به

 به يكي از اختالفات ديرينه ميان ايران و

دولت ايران هميشه . عراق خاتمه بخشيد

خواستار آن بود كه مرز دو كشور در 
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رود بر طبق اصول و مقررات حقوق  اروند

 . الملل تعيين گردد بين

الملل، در  ق بينبر اساس مقررات حقو

هاي مرزي  گذشته، مرز دو كشور در رودخانه

كه از  «گروسيوس». مشترك، خط منصف بود

الملل نا  برده  بين نا  پدر حقوق  او به

خط وسط رودخانه حاكم »: شود، گفته است مي

، و نون خط منصف سبب «بر دول همجوار است

شد كه ناحيه قابل كشتيراني، تحت  مي

حمايت مطلق يك كشور قرار گيرد و اين 

نمود، به همين  عدالتي مي امر ايجاد بي

 .جهت خط تالوگ جانشين خط منصف گرديد

ي آلماني و معني تالوگ يك كلمه قديم

باشد و در اصطالح به اين  لغوي آن دره مي

ترين و يا قابل  مفهو  است كه عميق

ترين نقطه رودخانه، مرز دو  كشتيراني

اصل تالوگ در اواخر . باشد كشور همجوار 

الملل گرديد و  قرن هجدهم وارد حقوق بين

اولين بار اين حكم در كنگره 

(رايشتاد)
13

و  7111منعقده در سال  

اين . كار رفت به 708714( لونويي)نامه  عهد

، 7011اصل همچنين در قراردادهاي صلح 

                                                           

13. Congress of Rastait. 

14. The treaty of Lunville. 
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كننده برخي از  كه تدوين 7118و  7171

باشد، پذيرفته  الملل مي مقررات حقوق بين

 . شده است

الملل، اصل  عالوه بر مقررات حقوق بين

عدالت و نصفت
15

كرد كه ايران  نيز حكم مي 

ز حقوق مساوي رود ا و عراق در اروند

برخوردار باشندن زيرا نيمي از آب 

هاي ايران سرنشمه  رود از رودخانه اروند

در اين ميان، رود كارون . گيرد مي

ترين رود ايران از نظر حجم آب است  مهم

ريزد و با هريك از  رود مي كه به اروند

هاي دجله و فرات قابل مقايسه  رودخانه

اني در همچنين قسمت عمده كشتير. باشد مي

رود قبل از جنگ تحميلي، متوجه دو  اروند

بندر مهم ايران يعني آبادان و خرمشهر 

درصد از  11كه بيش از  طوري بود ، به

رود را ايران  شتيراني در اروندعوايد ك

كرد، ليكن دولت عراق تا سال  مين ميتأ

حاضر به پذيرفتن اصول مزبور نشده  7111

 7161نامه  بود و در اين مورد به عهد

همانطور كه گفته شد . كرد استناد مي

نامه كه مغاير با مقررات  موجب اين عهد به

الملل بود، مرز دو كشور در  حقوق بين

                                                           

15. Ex aequo et bono.  
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رود بجز در مقابل بنادر آبادان و  اروند

رود تعيين  خرمشهر، ساحل ايراني اروند

 .شده بود

 7131هر حال دولت ايران از سال  به

كرد و  ميعمال بر اساس خط تالوگ عمل 

تنها بر وضع موجود صحه  7111 ةنام عهد

 . گذارد

 

 

 

 

3 

 رود رژيم حقوقي اروند

 

موجب  ، عراق به7111 ةقبل از معاهد

حق استفاده از كشتيراني در  7161 ةمعاهد

رود را داشت و حاكميت ايران بر آن  اروند

 7111نامه  موجب عهد محدود بود، ليكن به

ين نمود، كه مرز دو كشور را تالوگ تعي

رود به هردو كشور ايران  حق مالكيت اروند

موجب  همچنين به. و عراق داده شد

نامه مربوط به كشتيراني در  موافقت

رود، دو كشور داراي حقوق متساوي  اروند

 .در زمينه كشتيراني شدند
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رود  قبل از اينكه رژيم حقوقي اروند

 مورد بررسي قرار گيرد، بايد مقدمتاا 

تالف اصلي ايران و عراق متذكر شد كه اخ

رود بود تا  بر سر موضوع مالكيت اروند

 .مسئله رژيم حقوقي آن

باره كشتيراني در هر حال طرفين در به

رود در سه مورد با يكديگر اختالف  اروند

 : داشتند كه عبارت بود از

 .رود نحوه اداره اروند. الف

آمدهاي حاصله از  نگونگي مصرف در. ب

 .كشتيراني

 . ها ه پرنم و راهنمايي كشتيمسئل. ج

در اينجا نخست به بررسي اين موارد 

وفصل اختالفات  پردازيم و سپس نگونگي حل مي

نامه مربوط  مزبور را با توجه به موافقت

 .دهيم به كشتيراني شرح مي

 

 

 

 

 رود  نحوه اداره اروند. الف

 اا علت وجود منافع مشترك، اكثر به

المللي،  بين هاي خانه براي اداره امور رود

كميسيوني متشكل از ممالك ساحلي آن 
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خانه و ساير ممالكي كه در  رود

برداري از اين رودخانه سهمي دارند،  بهره

 .شود تشكيل مي

طور كلي  ها به وظايف اين كميسيون

عبارت است از نظارت بر آمادگي رودخانه 

 و  براي كشتيراني، نظارت بر امور عبور

اجرا درآوردن خانه، به  مرور در رود 

نامه  مقررات مربوط به صدور گواهي

ها و  كشتيراني، كنترل و راهنمايي كشتي

ها و  ساير مقرراتي كه امنيت كشتي

.ها را تضمين نمايد رودخانه
16
  

 1به همين جهت بر اساس ماده 

پروتكل منضم به  1و بند  7161نامه  عهد

آن، طرفين متعهد شده بودند ظرف مدت 

به نگاهداري و   راجعيكسال قراردادي 

بهبود راه كشتيراني، اليروبي، راهنمايي، 

عوارضي كه بايد اخذ بشود، تدابير 

امنيتي، اقداماتي كه بايد براي جلوگيري 

از قاناق صورت گيرد و همچنين كليه 

رود  مسائل مربوط به بحرپيمايي در اروند

 .منعقد سازند

                                                           

ناپ . تهران :الملل عمومي منونهر گنجي، حقوق بين .55

  . 110و  111، ص 7670دانشگاه تهران، 
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ولي اين قرارداد منعقد نگرديد بدين 

لت عراق خواستار آن بود كه علت كه دو

العرب جنبه  داره شطاختيارات كميسيون ا»

مشورتي داشته باشد نه اجرائي كه معلو  

بود غرض از اين پيشنهاد، عالوه بر طفره 

نامه سرحدي، ادامه  و تعلل در اجراي عهد

عرب و حفظ ال سوء استفاده از عوايد شط

سيساتي بود كه در بندر بصره از عوايد تأ

.«عرب ايجاد كرده بودندال شط
17

در واقع،  

دولت عراق با اين ادعا كه حاكميت بر 

رود را دارد، خواستار آن بود  تما  اروند

كه كميسيون فقط صالحيت مشورتي داشته 

باشد و به همين دليل از انعقاد قرارداد 

 . مزبور خودداري نمود

 1 ةموجب ماد هرحال اختالف مزبور به به

به كشتيراني در  مربوط ةنام موافقت»

موجب اين  به. فصل گرديد و حل «العرب شط

ماده دولتين موافقت نمودند براي اداره 

« دفتر مشترك هماهنگي»رود يك  اروند

در اين دفتر هريك از . سيس نمايندتأ

طرفين سه كارشناس كه دو نفر آنها از 

شرايط محلي اطالع كامل خواهند داشت، 

                                                           

وزارت امور خارجه، حقايقي نند دربارة اختالف ايران  .59

 . 71ص : العرب و عراق راجع به شرط
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. ند نمودعنوان نماينده منصوب خواه به

دفتر مزبور ساالنه دو جلسه خواهد داشت و 

در صورت لزو  جلسات ديگري نيز تشكيل 

 .خواهد داد

نامه،  اين موافقت 6موجب ماده  به

وظايف مشترك دفتر هماهنگي بدين شرح 

 :باشد مي

تهيه طرح مشترك براي تامين . 7

 .رود امنيت و تداو  كشتيراني در ارونتد

ط به كشتيراني انجا  عمليات مربو. 1

گذاري،  ي از قبيل اليروبي، عالمتا رودخانه

سنجي و مطالعات   عمومي، عمقبرداري  نقشه

نگاري و  آب)هيدروليك و هيدروگرافيك 

 (.شناسي آب

اي مشترك قابل وصول ه تنظيم تعرفه. 6

 .در مورد انجا  خدمات

نظارت بر اجراي مقررات مربوط به . 7

كشتيراني در جلوگيري از آلودگي ناشي از 

 . رود اروند

اي  دولت ايران طي الحاقيه جداگانه

موافقت نمود كه عمليات مربوط به اليروبي 

المللي  گذاري در اين آبراه بين و بويه

در صالحيت دولت  اا براي مدت هفت سال منحصر
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آوري عوارض نيز  همچنين جمع. عراق باشد

 . سسه عراقي انجا  پذيردؤتوسط م

ز آغاز جنگ تحميلي ولي دولت عراق ا

در اجراي تعهدات خود شروع به كارشكني 

كه دوازده نفر از كارمندان  طوري نمود به

هماهنگي را همراه با  ايراني دفتر مشترك

اعضاي خانواده آنان دستگير نمود، ولي 

پس از اينكه با اعتراضات شديد دولت 

ايران روبرو گرديد، آنها را آزاد 

.كرد
18

نادي كه پس از موجب اس همچنين به 

انقالب از كنسولگري عراق در خرمشهر 

دست آمد، آشكار شد كه معاون عراقي  به

دبير كل دفتر مشترك هماهنگي و معاون 

عنوان  عراقي قسمت عملياتي دفتر، به

گردانندگان يك شبكه خرابكاري در 

.اند كرده خوزستان عمل مي
19
  

 

هاي حاصله از  چگونگي مصرف درآمد. ب

 كشتيراني

آمدهاي ناشي از  درصد از در 18

هايي بود  كشتيراني در اروندرود از كشتي

آمد  و  به بنادر ايران رفت اا كه منحصر

                                                           

18. U.N. Yearbook, 1980, p.316.  

 . 7637شهريور  1كيهان،  .57
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درصد از كل  78داشتند و در مجموع فقط 

درآمدها به مصرف بهبود كشتيراني در 

رسيد و بقيه صرف بهبود بنادر  رودخانه مي

 . گرديد عراق و فرودگاه بصره مي

پروتكل منضم به  1موجب ماده  به

بايستي  ، دولت عراق مي7161عهدنامه 

ايران را در جريان كارهايي كه انجا  

يافته و وجوهي كه گرفته شده و مخارجي 

عمل آمده و هر نوع اقدا  ديگري كه  كه به

اجرا شده باشد، بگذارد، اما دولت عراق 

طور  دو گزارش، آن هم به 7118تا سال 

ه داده و از آن ناقص به دولت ايران ارائ

بعد نيز از دادن گزارش خودداري  سال به

 . كرده بود

 1موجب ماده  اين اختالف نيز به

فصل  و نامه مربوط به كشتيراني حل موافقت

به اين ترتيب قرار شد كه  نگرديد

درآمدهاي حاصله از كشتيراني به مصرف 

. هاي دفتر مشترك هماهنگي برسد هزينه

اوز نمايد، هرگاه هزينه از درآمد تج

اين كمبود را  طرفين متعاهدين متساوياا 

جبران نمايند و در صورتي كه درآمد 

بيشتر از هزينه باشد، براي بهبود وضع 

 . كشتيراني در اروندرود به مصرف برسد
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 مسئله راهنما و پرچم. ج

و پروتكل  7161در عهدنامه مرزي سال 

منضم به آن، مسئله راهنمايان و پرنم 

بود، ولي دولت عراق راهنمايي مطرح نشده 

ها را از دوره تسلط بريتانيا به  كشتي

هاي  از نظر تاريخي كشتي. ارث برده بود

 پيما تا جنگ جهاني اول براي رفت اقيانوس

آمد در اروندرود از راهنمايان ايراني  و 

كردند،  مستقر در جزيره خارك استفاده مي

آمد  و هاي جنگ، رفت علت نيازمندي ولي به

ها به بصره، خرمشهر، آبادان و  كشتي

اي افزايش  طور قابل مالحظه بالعكس به

در نتيجه به راهنمايان جديدي . يافت

پس از جنگ تحت  و نون عراق ،نياز بود

آمده بود، اين  بريتانيا در يسرپرست

در آن . راهنمايان از بصره استخدا  شدند

زمان مقامات نظامي بريتانيا در بصره 

ها و ايجاد عالئم جديد و  شتيراهنمايي ك

ها را در تما  بنادر اروندرود  نصب نراغ

.كردند كنترل مي
20

بعد از استقالل عراق   

 .اين امر به آن كشور واگذار شد

                                                           

20. Alexander Melamid, “Geographical Review of the shatt Al-boundry dispute”,  Middle East 

Journal, XX, No. 3 (Summer 1976) pp. 353-4.  
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طرفه هميشه مورد  اين ترتيبات يك

اعتراض دولت ايران بود و حتي در سال 

بحران شديدي بين دو كشور بوقوع  7137

لت عد  همكاري ع در آن سال به. پيوست

 1مدت  راهنمايان عراقي، بندر آبادان به

بسته شد و صادرات  7137هفته در طول سال 

شده ايران متوقف گرديد و   نفت تصفيه

ميليون دالر خسارت به ايران  68حدود 

علت  به 7131سال  اما در بحران. وارد شد

ديده  آموزش اينكه راهنمايان ايراني كامالا 

ها را  راهنمايي كشتي و مجرب شده بودند،

آوريل براي  11در . عهده گرفتند خود به

 «ابن سينا»اولين بار تا آن موقع كشتي 

به كمك نيروي دريايي ايراني و 

هواپيماهاي ايراني و با پرنم ايران و 

طرف  راهنمايان ايراني از بندر آبادان به

آوريل  13در . آبهاي خليج فارس حركت كرد

پيماي ايران به  نوسنيز دومين كشتي اقيا

با پرنم ايران و با ( آريافر)نا  

استفاده از راهنمايان ايراني، بندر 

سوي آبهاي خليج فارس ترك  خرمشهر را به

 . كرد

بين  7111هر حال اين اختالف تا سال  به

دو كشور وجود داشت، هرنند كه ايران از 
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عمليات مربوط به راهنمايي  7131سال 

موجب  به. داد مي ها را خود انجا  كشتي

نامه مربوط به كشتيراني در  موافقت

هايي  اروندرود، قرار شد راهنمايي كشتي

كه عاز  يك بندر ايراني هستند و يا آن 

كنند، توسط راهنمايان ايراني  را ترك مي

ها عاز   انجا  شود، ولي ننانچه اين كشتي

يك بندر عراقي باشند يا آن را ترك 

توسط مقامات  ها كنند، راهنمايي كشتي

راهنمايي . عراقي صورت خواهد گرفت

هايي كه بين بنادر ايران و عراق  كشتي

كنند، توسط راهنماياني انجا   تردد مي

خواهد شد كه داراي تابعيت دولت بندر 

.مقصد باشند
21
 

نامه  موافقت 71موجب ماده  همچنين به

هنگا  ورود به  مزبور، هر كشتي به

ين بنادر آن، اروندرود و يا حين تردد ب

هنگا  حركت  پرنم دولت بندر مقصد و به

سوي دريا پرنم دولتي كه بندر آن را  به

 . ترك كرده است، برخواهد افراشت

 

 

                                                           

وزارت دادگستري، موافقتنامه بين ايران و عراق   .25

مجموعه : لعربا راجع به مقررات مربوط به كشتيراني در شط

  . 701، ص 7611قوانين سال 
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4 

 نامه بررسي داليل دولت عراق براي لغو عهد

 

 71دولت عراق در يادداشت رسمي مورخ  

كه به سفارت جمهوري اسالمي  7108سپتامبر 

يم نمود، لغو ايران در بغداد تسل

مارس  3يكجانبه اعالميه الجزيره مورخ 

، عهدنامه مربوط به مرز مشترك و 7111

حسن همجواري همراه با سه پروتكل و 

، 7111ژوئن  6ضمايم پيوست آن منعقده در 

نامه متمم عهدنامه مذكور و  نهار موافقت

دسامبر و  13هاي آن منعقده در  ضميمه

مشترك را هاي متبادله و سوابق  يادداشت

 .اعال  نمود

هدف دولت عراق از لغو يكجانبه 

عهدنامه، بازگشت به وضع قبل از انعقاد 

رهبران رژيم عراق بارها . عهدنامه بود

وزير امور . اند اين موضوع را بيان داشته

خارجه عراق در نامه خود به دبير كل 

سپتامبر  17سازمان ملل متحد به تاريخ 

در نظر دارد تصريح نمود كه عراق  7108

باز گردد و  7111به موضع قبل از سال 
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.كنترل كامل اروندرود را در دست گيرد
22
 

معاون وقت رئيس جمهور عراق  «نعيم حداد»

اظهار داشت كه عراق  7108نيز در آوريل 

براي كنترل كامل خود بر اروندرود تالش 

.خواهد نمود
23

صدا  حسين هم از جمله  

به جنگ قائل شرايطي كه براي پايان دادن 

شد، بازگرداندن وضع اروندرود به حالت 

.بود 7111قبل از سال 
24
  

مقامات عراقي براي توجيه لغو 

عهدنامه، عالوه بر يك سلسله ادعاهاي 

واهي مخصوصاا به داليل زير استناد 

  :كنند مي

 

 اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال . الف

عد  اجراي قسمتي از مادة يك . ب

 ف ايران عهدنامه از طر

عهدنامه از طرف  6نقض مادة . ج

 ايران 

 بودن عهدنامه تحميلي . د

داليل مذكور با تفصيل بيشتري در زير 

 . گيرد مورد بررسي قرار مي

 

                                                           

22. United Nations yearbook, 1980, p. 312.  

 . 7631بهمن  70 :اطالعات، جنگ تحميلي و ريشة اختالفات .23

  .همان مرجع .24
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 اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال . الف

دولت عراق در توجيه علل لغو 

عهدنامه به اصل تغيير فاحش اوضاع و 

احوال
25

مادي سعدون ح. كند استناد مي 

وزير امورخارجة  وقت عراق كه عهدنامة 

ولت خويش امضا كرده مزبور را از طرف د

اي در تاريخ نهار   هاست، طي مصاحب

عهدنامة الجزاير »: گفت 7611مردادماه 

در شرايط خاصي كه ديگر موجود نيست )!( 

.«منعقد گرديده است
26

به نظر وي باتوجه  

به اينكه اوضاع و احوال زمان انعقاد 

  هدنامه دگرگون شده است، لذا عهدنامةع

 . باشد مزبور فاقد اعتبار مي

اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال جنبة 

كالسيك داردن ولي امروزه مقيد و مشروط 

زيرا اين اصل از قدرت الزامي . شده است

ثباتي آنها  كاهد و موجبات بي عهدنامه مي

به همين جهت اكثر . كند را فراهم مي

عتقدند كه استناد به اصل حقوقدانان م

ها  مزبور براي لغو يكجانبة عهدنامه

.اساساا مردود و غيرقابل قبول است
27

و  

                                                           

 .Rebus Sic stantibus :عبارت التين اين اصل به اين شرح است .21

 . 7637كيهان، شهريور  .25

27. Oliver J. Lissizyn. International Law Today and  Tomorrow, New York. Oceana 

publications Ine. 1905 p. 30.  
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به طرفي  كه عهدنامه به ضرر او  تنها

دهد كه تقاضاي تجديدنظر در  مي  است حق

 . عهدنامه بنمايد

الملل سازمان ملل  كميسيون حقوق بين

متحد پس از بررسي دقيق نظرات مختلف در 

الملل عرفي،  رد اصل مزبور حقوق بينمو

هاي حقوقدانان، تصميمات متخذه  نوشته

لي، لالم هاي داخلي و بين توسط دادگاه

روية معمول دولتها و نظرات دولتهاي 

سيون وين تكنوان 31متن مادة  مختلف،

اصل حقوق معاهتدات را كه در متورد  7131

.باشد، تدوين نمود مذكور مي
29 و  28

 

توان  ماده مزبور نمي 7بند  بموجب

اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال را به 

اي براي پايان دادن به  عنوان بهانه

گيري از آن مورد  معاهده و يا كناره

اصل ( الف)استناد قرار داد مگر آنكه 

بيني شده  مزبور صريحاا در عهدنامه پيش

 ... باشد 

                                                           

28. William, L. Tung, “International Law in a organizing world”, New York Thomas Crowell 

company, 1960, p. 357.  

تا آنجا كه نويسنده اطالع دارد دولتهاي ايران و  .27

اند و در نتيجه، ميزان  نشده قعراق به عهدنامة وين ملح

اعتبار عهدنامة مذكور در روابط فيمابين، بستگي به 

 . الملل دارد متابعت و هماهنگي مفاد عهدنامه با عرف بين
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و  7111در عهدنامة  جالب آنكه

ن، حق لغو هاي تكميلي آ موافقتنامه

بيني نشده است و به هيچوجه  يكجانبة پيش

اختالف نظر در نحوة اجراي عهدنامه 

تواند دليلي براي لغو يكجانبة آن  نمي

 31مادة  6همچنين بموجب بند . باشد

توان به اصل تغيير  كنوانسيون مزبور، نمي

اي  فاحش اوضاع و احوال به عنوان بهانه

ده گيري از معاه براي لغو يا كناره

توان خواستار  استناد نمود و تنها مي

 . تعليق اجراي عهدنامه گرديد

 31مادة  1اما از همه مهمتر بند 

باشد كه صريحاا  كنوانسيون مزبور مي

استناد به اصل تغيير فاحش اوضاع و 

هاي  احوال براي لغو يكجانبة عهدنامه

مادة  1بند . مرزي را مردود دانسته است

  :مذكور به اين شرح است

تغييرات اساسي اوضاع   در موارد ذيل،»

و احوال براي پايان دادن به معاهده و 

توان مورد  يا خروج از آن را نمي

 : استناد قرار داد

مرز   اگر معاهده،  تعيين كنندة. الف

 .«... باشد
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جالب آنكه رئيس هيئت نمايندگي عراق 

حقوق معاهدات، به  7131در كنفرانس وين 

رانس و رئيس كميتة مأمور عنوان مخبر كنف

تهيه متن كنوانسيون، در تدوين مادة 

همچنين . مزبور نقش مؤثري داشته است

المللي در  وان دائمي دادگستري بينتدي

اختالفات بين فرانسه و انگليس در سال 

بر  7166و فرانسه و سوئيس در سال  7111

 . داد  اعتباري اصل مذكور رأي بي

به اصلي تر آنكه دولت عراق  جالب

كند كه خود آن را رد كرده  استناد مي

توسل  7131استن زيرا دولت عراق در سال 

به اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال توسط 

 7161دولت ايران را براي لغو عهدنامة 

نظرات دولت عراق در . مردود اعال  نمود

 : اين مورد از اين قرار است

يكي از اصول شناخته شدة حقوق 

بارت از اين است كه معاهدات الملل ع بين

و قراردادهائي كه بطور صحيح منعقد شده 

اند، براي دو  و به تصويب نهائي رسيده

كشوري كه آنها امضاء نموده و تصويب 

قرارداد . باشند آور مي اند، الزا  كرده

قراردادي نيست كه مدت آن  7161مرزي سال 

رداد بمنظور اين قرا. منقضي شده باشد
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تحديد حدود دو كشور منعقد شده و براي 

اگر اصل تغيير . هميشه داراي اعتبار است

فاحش اوضاع و احوال قابل استناد باشد، 

سرحدات بسياري از كشورها بايد تغيير 

اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال در . يابد

اين مورد مصداق نداردن بلكه اصل احترا  

اساس حقوق  به قراردادها كه پايه و

باشد، در  المللي مي الملل و روابط بين بين

.اين مورد حاكم است
30
            

البته اصل احترا  به قراردادها يا 

اصل وفاي به عهد،
31

اساس و مبناي  

اصل . باشد المللي دول مي تعهدات بين

 7131كنوانسيون وين  13مزبور در مادة 

  :گويد حقوق معاهدات مي

عهدنامه براي طرفين اجراي مفاد هر »

آور است و بايد با حسن  متعاهدين الزا 

 . «نيت اجرا گردد

 

مقدمة منشور ملل متحد نيز كه 

المللي  مهمترين سند حقوقي و سياسي بين

ها را  است، رعايت اصل احترا  به عهدنامه

. از وظايف دول عضو سازمان دانسته است

                                                           

30. U.N. Security Council Document, S/9205. May 13,  1969.  

 Pacta Sunt :به عبارت التين اين اصل به اين شرح است .35

Servanda.  
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منشور نيز ناظر به احترا   1مادة  7بند 

ماميت ارضي كشورها و غيرقابل تغيير به ت

بنابراين لغو . باشد بودن مرزها مي

توسط دولت عراق،  7111يكجانبة عهدنامة 

 . نقض آشكار مفاد منشور ملل متحد است

جالب آنكه دولت عراق نيز خود در 

توسط دولت  7161لغو عهدنامة  7131سال 

مادة  7و  6ايران را نقض آشكار بندهاي 

ان ملل متحد اعال  نموده و منشور سازم 1

.آن را محكو  كرده است
32 

بطور كلي دولتها در روابط خود با 

يكديگر رعايت نند اصل عمده را بموجب 

معاهدات دوجانبه و نندجانبه 

اصل : اصول عبارتند از اين. اند پذيرفته

المللي، اصل  احترا  به تعهدات بين

احترا  به تماميت ارضي كشورها، اصل 

ز بكاربردن زور و رفع اختالفات اجتناب ا

اصول مزبور توسط . آميز از طريق مسالمت

« باندونگ»دول شركت كننده در كنفرانس 

پذيرفته شد و در اعالمية  7111در سال 

.نهائي كنفرانس درج گرديد
33
 

                                                           

32. U.N. Security Council Document, S/19185. April 29, 1969.  

: غالي، جنبش افريقائي ت آسيائيس نگاه كنيد به پطر .33

اهللا ناصري، انتشارات خردمند، تهران،  دكتر فرج ترجمة

 . 717، ص 7671
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ا قكشورهاي عضو سازمان وحدت افري

نيز بموجب منشور سازمان مزبور رعايت 

غيير سرحدات برخي اصول مانند اصل عد  ت

و اصل حل و فصل اختالفات از طريق 

آميز را در روابط خود با يكديگر  مسالمت

 . اند پذيرفته

همچنين دولتها در موارد مختلف 

اعتقاد و ايمان خود را به لزو  وفاي به 

  عهد و احترا  به تعهدات خويش، صريحاا 

 . اند اعال  و اظهار نموده

 7017در قرارداد مورخ به عنوان مثال 

راجع به درياي سياه در اين مورد ننين 

 : است مقرر شده

دول متعاهد تصديق دارند كه يكي از »

الملل اين است كه  اصول مسلم حقوق بين

دولتها بايد تعهدات خود را محتر  

توانند در  شمارند و اجرا كنند و نمي

هاي منعقده تغييري بدهند يا  عهدنامه

ق و آنها را فسخ كنند مگر با تواف

 .«تراضي و بوسيلة قرارداد خاص
34
 

 

                                                           

جلد اول، : الملل عمومي محمد صفدري، حقوق بين .34

 . 718، ص 7671ابوريجان،  انتشارات
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قاضي ديوان دائمي دادگستري « هودسن» 

      :نويسد المللي مي بين

هرنند دادگاه به اصل وفاي به عهد »

اي نكرده است، ليكن بارها اعال   اشاره

المللي براي  نموده كه تعهدات بين

دولتها . آور است طرفين متعاهدين الزا 

ها  وجب عهدنامهبايد مقررات را كه بم

اند با حسن نيت اجرا  به عهده گرفته

به همين جهت است كه به داليل . نمايند

اقامه شده توسط متعاهديني كه تعهدات 

اند، كمتر روي خوش  خود را اجرا نكرده

. «شود نشان داده مي
35
 

 

بطور كلي اصل وفاي به  عهد عموماا  

كه  مورد قبول قرار گرفته استن بطوري

توان  م حقوقي متمدني را ميكمتر سيست

يافت كه اصل مزبور را نخستين پاية 

 . قواعد حقوقي خود قرار نداده باشد

در اين مورد « آندره ويشسنسكي»

  :گويد مي

معاهدات در تئوري شوروي راجع به »

الملل به عنوان منبع اصل  حقوق بين

الملل بشمار آمده است و  حقوق بين

                                                           

35. Tung, op. cit, p.353.  
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وقي احترا  به اهميت و اعتبار حق

معاهدات بايد بدون نون و نرا رعايت 

.«گردد
36

 

 

الملتتل بتته علتتت  همچنتتين حقتتوق بين

عي،  شورها، قط ضي ك يت ار به تمام ترا   اح

دائمي و غيرقابل تغيير بودن را از اصول 

مه شكله عهدنا صر مت تي عنا مرزي  ذا هاي 

عدة  ين قا با ا طه  ست و در راب شناخته ا

اي ه كلي، نه تنها تغيير يكجانبة عهدنامه

مرزي را براساس اصل تغيير فاحش اوضاع و 

عاي  نه اد كه هرگو يده، بل جايز ند حوال  ا

ثر األ يكن و ملغي لم را داير بر كانطرفه  يك

بودن يا تعليق اجراي مفاد و يا انقضاي 

هاي مرزي را به هر عنوان و  اصول عهدنامه

حتي در رابطه . دليل، مردود شناخته است

صح صالت و  مة ا صل ادا مهبا ا هاي  ت عهدنا

الملل ضمن آنكه در مورد  مرزي، حقوق بين

ها  به قرارداد جع  شيني دول را سئله جان م

ير  حق تغي ته  ستقالل ياف تازه ا براي دول 

قراردادهتتاي منعقتتده بوستتيله دولتهتتاي 

صل  ساس ا سابق را برا ستعماري  به »ا يل  ن

                                                           

36. Artor, Larson. When Nations Disagree, Louisiana State University Press, 1961, p. 40.   
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«استقالل كشورهاي جديتد
مجتاز شتمرده،   37

ورد لتتيكن اجتتراي ايتتن اصتتل را در متت

مه كرده و در  عهدنا نع  ياا م مرزي قو هاي 

اين مورد بر اصل تداو  معاهدات
38
تأكيد  

.شده است
39
 

الملتتل،  رعايتتت ايتتن اصتتل مهتتم بين

موردنظر دولتين ايران و عراق در انعقاد 

نيز بوده و صريحاا در مادة  7111عهدنامة 

متادة متذكوذ . عهدنامه قيد شتده استت 1

  :دارد ننين مقرر مي

غيرقابل تغيير بودن مرزها و  قالبدر »

احترا  كامل به تماميت ارضي دو دولت، 

طتتترفين معظمتتتين متعاهتتتدين تأييتتتد 

نماينتتد كتته ختتط متترز زمينتتي و  مي

اي آنان اليتغير، دائمي و قطعي  رودخانه

 . «باشد مي

 

يدد   ۀعدددا اجددرام قسددمتا از مدداد. ب 

 عهدنامه

عا مي عراق اد لت  يران  دو لت ا كه دو ند  ك

متتادة يتتك عهدنامتته را كتته آن قستتمت از 

                                                           

37. Clean State.  

38. Continutiy of Treaty.  

وزارت امورخارجه، تحليلي بر جنگ تحميلي رژيم عراق  .37

 . 77و  78، ص 7637يران، تهران، عليه جمهوري اسالمي ا
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ست،  مرزي ا صالحات  يرات و ا به تغي بوط  مر

در نتيجتته، ننتتدين . اجتترا نكتترده استتت

به  ستي  كه باي يران  ضي ا لومتر از ارا كي

گذار مي صرف و  عراق وا نان در ت شد، همچ

 . اشغال ايران باقي مانده است

گفته شد دولتين ايران   همانگونه كه قبالا 

كه بمنظورنقل و عراق توافق كرده بودند 

هائي كه بموجب  و انتقال امالك و ساختمان

يت  ني، مالك مرز زمي جدد  گذاري م مت  عال

آنها تغيير يافته است، كميسيون مختلطي 

متشتتكل از كارشناستتان دو كشتتور تشتتكيل 

مه  67تا 77اين كميسيون از تاريخ . گردد

در ايتن . در تهران تشكيل جلسه داد 7110

وجه به دستور جلسات، هيئت عراقي بدون ت

كار كميسيون اعال  داشت كه قبل از تحويل 

بايستي محل برخي از عالئم كه  و تحول، مي

باشد تغيير  تعداد آنها بيست و يك عدد مي

كه  سائلي را  يب، م ين ترت به ا بد، و  يا

تي  شده و ح فق  ها توا مورد آن قبالا در 

بود،  يده  له گرد ها مباد صويب آن سناد ت ا

س با تو طرح و  جدداا م كار م ها  به آن ل 

لي نداخت و ع يق ا به تعو سيون را  رغم  كمي

كامالا  كه  ني اين ني مب طرف ايرا يد    تأك

آمادگي دارد كار تحويل و تحول را فوراا 
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ها و  ما  ر مه ت كار را ني يد،  شروع نما

الز  به تذكر است كه . تهران را ترك نمود

مي  له عالئ مذكور از جم مت  يك عال ست و  بي

سط حكم الجزايري بودند كه محل آنها تو

تعيين و بوسيله مأموران عراقي نصب شده 

 . بود

دولت ايران طتي  7110بهرحال در ژوئن 

قل و  براي ن خود را  مادگي  شتي آ ياددا

انتقاالت مورد بحث اعال  نمودن اما دولت 

نداد و  سخي  بور پا شت مز به ياددا عراق 

.موضوع را همچنان به تعويق انداخت
40
 

ن طتي ننتدين دولت ايترا 7111در سال 

فقره يادداشت، تعدادي نقشه را جهت درج 

صنوعي  عي و م عوارض طبي هات و  سامي د ا

به كرد  عراق  سال  شور ار بار . آن ك ين  ا

هاي  يك از يادداشت نيز دولت عراق به هيچ

عادة  يل و ا نداد و از تكم سخي  مذكور پا

 . هاي مذكور خودداري نمود نقشه

بتا 7108سرانجا  دولت عراق در سپتامبر 

 وضح»، «القوس زين»نيروهاي نظامي، مناطق 

مك خود « مي شغال  به ا شابه را  ناطق م و م

بنتتابراين، دولتتت عتتراق مستتئله . درآورد

                                                           

بر جنگ تحميلي رژيم عراق   وزارت امورخارجة ايران، .47

 . 18عليه جمهوري اسالمي ايران ص 
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تحويل و تحول را عمداا به تعويق انداخت 

خاك  به  خود  جاوز  براي ت سكي  تا مستم

ايران داشته باشدن در غير اين صورت آيا 

ب گري قا يق دي بور از طر ئي مز ختالف جز ل ا

حل و فصل نبود؟
41
 

عهدنامته در صتورت بتروز  3بموجب مادة 

تي دو  طي مهل ست،  لة نخ ختالف، در مرح ا

طرفين،  كي از  ست ي تاريخ درخوا هه از  ما

ستقيم  مذاكرات م يق  مذكور از طر ختالف  ا

.  دوجانبه بين طرفين حل و فصل خواهد شد

 6در صورت عد  توافق طترفين، ظترف متدت 

لت ثالث توسل ماه به مساعي جميلة يك دو

ست ند ج يك از . خواه خودداري هر صورت  در 

طرفين ازتوسل به مساعي جميله يا موفقيت 

يك ماه از مس اعي جميله، اختالف طي مدت 

يت  عد  موفق يا  له  ساعي جمي تاريخ رد م

 . آن، از طريق داوري حل و فصل خواهد شد

نحتتوه و نگتتونگي داوري نيتتز بموجتتب 

كامالا  مة  ية عهدنا شن   الحاق يده و رو گرد

در . نكتتتة ابهتتامي بتتاقي نمانتتده استتت

به هيچ عراق  لت  ين  يك صورتيكه دو از ا

ختالف  حل ا ها راه  كرده و تن مل ن موارد ع

                                                           

وسعت منطقه مورد اختالف كه دولت عراق را به تصرف  .45

 . مرجع بودمايل  08خود درآورد 
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را در جنگ جستجو نموده است كه اين خود 

نيز مخالف با نص صريح منشور ملل متحد 

حل  مي براي  به زور را  سل  كه تو شد  با

 . اختالفات مردود دانسته است

بته دليتل  3توسل به متادة علت عد  

مغايرت اين ماده به اهداف توسعه طلبانة 

عراق بودن زيرا بموجب بند اول اين ماده 

و در صورت بروز اختالف دربارة تفسير يا 

اجراي عهدنامه، اختالف مزبور بايستي با 

رعايت كامل مسير خط مرزي ايران و عراق 

عهدنامه حل و فصتل  1و  7مندرج در مواد 

بروز ب. گردد صورت  گر در  بارت دي ه ع

كان  شور كما هاي دو ك ختالف، مرز نه ا هرگو

 . تغييرناپذير خواهند بود

سال  كه در  فه اين گر و ط ر طرف دي از 

دولت عراق به اتفاق پاكستان طرحتي  7118

هاي  در متتتورد رژيتتتم حقتتتوقي رودخانتتته

قوقي  بين فرانس ح يازدهمين كن به  لي  المل

ه در مشورتي آسيائي ت افريقائي منعقد

آن ننتين  1غنا ارائه نمود كه در متاده 

  :پيشنهاد شده بود

المللي،  بمنظور حفظ صلح و امنيت بين»

كشتتتورهاي متعهتتتد كليتتتة  اختالفتتتات 

آميز  المللي خود را از طريق مسالمت بين
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كرد ند  صل خواه عد  . حل و ف صورت  در 

فق، ست  توا جاز ني طرفين م يك از  هيچ

داد و بطور يكجانبه خود را قاضي قرار

كه مي ندن بل ختالف را  داوري ك ستي ا باي

به داوري ارجاع نموده و از رأي حكميت 

.«نيز تبعيت نمايد
42 

 

ين  به ا جه  بدون تو عراق  لت  ما دو ا

نظر و طرز برخورد  پيشنهاد كه ضمناا نقطه

يان مي ضوع را ب ين مو با ا شور  ند،  آن ك ك

نه جوئي بي با بها به  مورد  هاي  قدا   ا

كرد  ظامي  لة ن عد  حم يب  ين ترت به ا و 

قوق بين صول ح به ا خود را  يد  لل و  تق الم

المللي و قراردادهائي كه امضا  نزاكت بين

 . نموده است، به اثبات رساند

 

 عهدنامه  3نقض مادة . ج

 : دارد عهدنامه ننين مقرر مي 6ماده 

طتترفين معظمتتين متعاهتتدين، متعهتتد »

شوند كه براساس و طبق مقررات مندرج  مي

مرز و در پروت يت در  به امن بوط  كل مر

مه  ين عهدنا به ا حق  كه مل ضمائم آن 

                                                           

42. S.H. Amin, “The Iran – Iraq Confilict: legal Implications”, The International and 

Comparative La  Quarte (January 1982)vol. 31. p.175. 



   ايرن و عراق 5791عهدنامة...  555 

باشتتند، در طتتول متترز بطتتور متتداو   مي

كنترل دقيق و مؤثر بمنظور پايان دادن 

نظر از  به هر نوع رخنة اخاللگرانه، صرف

 . «منشاء آن، اعمال دارند

 

مة  مذكور در عهدنا مادة  يد  لل ق ع

ايتن بتود كته  7111مرزي و حسن همجواري 

دولتين ايران و عراق براي سالهاي طوالني 

دولت . كردند از مخالفان يكديگر حمايت مي

مك مي عراق ك هاي  به كرد يران  مود و  ا ن

بارزان و  هي از م يز از گرو عراق ن لت  دو

.  كرد مخالفان رژيم گذشتة ايران حمايت مي

عهدنامه، طرفين  6در نتيجه، بموجب ماده 

يكديگر كمك و حمايت خود را به مخالفان 

 . قطع كردند

ني  سالمي، نگرا قالب ا يروزي ان پس از پ

به  يران  قالب ا صدور ان قي از  مات عرا مقا

انقالب اسالمي ايران مقامات . آن كشور بود

شابهي  ضع م كرار و مال ت قي را از احت عرا

در آن كشور سخت به وحشت انداختن بويژه 

آنكه اكثريت سكنة عراق را شيعيان تشكيل 

ند مي ين ن. ده ني بيا بودن  گرا هم ن مورد 

به  عراق را  شيعيان  يران،  قالب ا يرا ان ز

عراق  لت  كه دو جائي  تا  كت درآورد  حر
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صدر» باقر  مد  ما  مح شيعيان آن « ا بر  ره

كرد ستگير  شور را د گر، در . ك طرف دي از 

خبر كشتف يتك كودتتا در  7610مرداد ماه 

بغداد انتشار يافت كه به ادعاي مقامات 

ب تن از ره قي، دو  تا عرا صلي كود ران ا

 . شيعه مذهب بودند

عهدنامه نقض  6در واقع اگر هم مادة 

عراق  لت  طرف دو قض از  ين ن شد، ا شده با

سالمي  قالب ا عد از ان يرا ب ستن ز بوده ا

ايتتران، تحريكتتات عتتراق در خوزستتتان و 

فت شدت گر يران  ستان ا صطالح  . كرد هة با جب

تحرير اهواز با كمك و حمايت دولت عراق 

به  بادرت  فت و م لة ن طوط لو جار  خ انف

مود گذاري سري بمب يك ستان ن . هاي در خوز

اسنادي كه از كنسولگري عراق در خرمشهر 

بدست آمد، شكي باقي نگذاشت  كه مقامات 

كاري  بور هم هة مز ضاي  جب با اع قي  عرا

 . اند داشته

گردد كه در  مسئله مطرح مياين  اكنون

صورت نقض يكي از مواد عهدنامه، آيا اين 

گردد  اعتباري تما  عهدنامه مي مر سبب بيا

يا خير؟ به عبارت ديگر آيا دولت عراق 

برفرض صحت ادعاي خود مبني بر . تواند مي

عهدنامتته، آن را بطتتور  6نقتتض متتادة 
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عا  عراق اد لت  يد؟ دو غو نما به ل يكجان

مه  مي شي از عهدنا جراي بخ عد  ا كه  ند  ك

اعتباري عهدنامه شده  توسط ايران سبب بي

 3دولت عراق در اين مورد به متادة  .است

ستناد مي مه ا جب آن،  عهدنا كه بمو ند  ك

عهدنامتتة متتذكور داراي عناصتتر غيرقابتتل 

به  قررات آن  كي از م قض ي ست و ن يه ا تجز

 . سازد اعتبار عهدنامه لطمه وارد مي

فرض  بر  كه  فت  يد گ مورد با ين  در ا

صحت ادعاي دولت عراق، اين امر خلل به 

كندن زيرا از نظر قلمرو  اعتبار وارد نمي

هاي مرزي و حسن  زماني، بين اصول پروتكل

جود  ماهوي و صولي و  فاوت ا جواري، ت هم

داردن به اين مفهو  كه در مقابل خصوصيت 

هاي مرزي كه منبعث  اليتغير بودن عهدنامه

پذير  ير نا مي و تغي عي، دائ صول قط از ا

باشتتد، مقتتررات ناشتتي از حستتن  آنهتتا مي

ناظر  كه  جواري  بروز هم ظات روز  به مالح

ه ب. تغيير ناپذيري صرف دارد  است، جنبة

عبارت ديگر تغيير و تطور، مقتضاي منطقي 

كه  باشدن در صورتي مقررات حسن همجواري مي

مردود  بور  صول مز مورد ا ضوع در  ين مو ا

ست شده ا غو . شناخته  يا ل ضا  ما انق ا

سيلة  جواري بو سن هم به ح بوط  قررات مر م
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اي به اصول  هدين، خدشهيكي از طرفين متعا

بل  مي و غيرقا عي، دائ به قط ناظر  سي  اسا

تغيير بودن مقررات مرزي و قلمرو مستقل 

لت  آن وارد نمي به ع گر  ست ا سهل ا سازد، 

قطع روابط سياسي و يا قطع كامل مناسبات 

بين دو كشور، اجراي مقررات ناظربه حسن 

بازهم  يد،  يق درآ لت تعل به حا جواري  هم

در وضع مرزهاي تعيين شده كونكترين اثري 

.نخواهتتد داشتتت
43
بتته عنتتوان مثتتال در  

 1عهدنامة مترزي و حستن همجتواري متورخ 

دولتتين عتراق و تركيته ضتمن  7113ژوئن 

تأكيد شدهاست كه مرزهاي  1آنكه در مادة 

قطعتي و غيرقابتل  7تعيين شده در متادة 

ير مي بل تغي قض و غيرقا ليكن در  ن شد،  با

ي شده كته مفتاد بين عهدنامه پيش 71مادة 

فصل دو  ناظر به حسن همجواري از تاريخي 

كه عهدنامة مزبور به مرحلة اجرا درآيد، 

تاريخ الز  سال از  مدت دو  جراي  براي  اال

هدين  طرفين متعا يك از  مه، هر شدن عهدنا

حق خواهد داشت كه مفاد فصل ناظر به حسن 

سال  غا، يك يد و ال غو نما جواري را ل هم

                                                           

وزارت امورخارجه، تحليلي بر جنگ رژيم عراق عليه  .43

 . 71و  77ص : جمهوري اسالمي ايران
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سال  تاريخ ار عد از  طه ب شت مربو ياددا

.تحقق پيدا خواهد كرد
44
 

 

 

 

 تحميلي بودن عهدنامه . د

عا مي عراق اد لت  مان  دو كه در ز ند  ك

در موضع ضعف بتوده  7111انعقاد عهدنامة 

ست شده ا يل  شور تحم به آن ك مه  . و عهدنا

با  مه  بار عهدنا سين در رد اعت صدا  ح

گويد كه امروز موازنة قوا  كمال صراحت مي

ته و ير ياف ست  تغي قدرت ا ضع  عراق در مو

 . نه ايران

لي  بر تحمي ني  عراق مب ستدالل  ين ا ا

بتتودن عهدنامتته، از لحتتاي حقتتوقي قتتانع 

مان  لت در ز هر دو يرا  ستن ز نده ني كن

يت  صالحيت و اهل قرارداد، داراي  ضاي  ام

قرارداد بوده ضاي  براي ام قوقي  ند و  ح ا

حزب  مت  مان حكو ظر در ز مورد ن مة  عهدنا

 . است بعث به امضا رسيده

ضايت و  عراق ر بران  گر، ره طرف دي از 

خشنودي خود را از امضاي عهدنامه بصراحت 

صتتدا  حستتين اعالميتتة : اند بيتتان داشتتته

                                                           

 . همان مرجع .44
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يك  يره را  تاريخي»الجز بزرگ و  فق  « توا

خواندن احمد حسن البكر رئيس جمهور سابق 

كه  قي  طي نط مين به عراق  سبت هفت منا

يراد  عث ا حزب ب سيدن  قدرت ر به  سالگرد 

ود، مهمترين رويداد سياست خارجي عراق نم

يران  با ا ختالف  حل ا مة  ضاي عهدنا را ام

فت كرد و گ مداد  شش: قل برغم كو هاي  عراق 

كه مي شمناني  شور را  د بط دو ك شند روا كو

شه به توافق خد سازند،  با  دار  خود  هاي 

شده  ظيم  شور تن فع دو ك به ن كه  يران  ا

گذاردن و سرانجا  سعدون  است، احترا  مي

ادي وزير امورخارجه كه عهدنامة مزبور حم

را از طرف دولت متبوع خويش امضا نمود، 

رضتتايت ختتود را از حتتل مستتالميت آميتتز 

اختالفات مرزي بين دو كشور ابراز داشت و 

فت مه: گ ين موافقتنا فاتي ها ك ا يه اختال ل

معتتوق مانتتده و  ررا كتته ميتتان دو كشتتو

تقريبتتاا دو كشتتور را بتته آغتتاز درگيتتري 

 11وي در . كشانده بود، حل نمودمسلحانه 

بهنگا  مبادلة استناد تصتويب  7113ژوئن 

حساب آنچه را : اين معاهدات اظهار داشت

كه مربوط به گذشته بود تسويه كرديم و 

اكنون بايد به فكر آينده باشيمن نيزي 

تتتر از دوستتتي و همكتتاري ايتتران و  طبيعي
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وي اضافه نمود كه حل . عراق وجود ندارد

پتا  ساله نبايد دستتاورد پيش 71اختالفات 

 . شمار آيد اي به افتاده

هاي رهبران عراق  بنابراين اوالا، گفته

د عهدنامه ادهد كه آنها از انعق نشان مي

شنود بوده ضي و خ بران  را ياا، ره ندن ثان ا

عراق دليلي مبني بر اينكه عهدنامه به 

آن كشور تحميل شده است، در دست ندارند 

بات آ به اث قادر  ثاا، و  ستندن ثال ن ني

حقتوق  7131كنوانسيون وين  77بموجب ماده 

سناد  لة ا صويب و مباد ضا، ت هدات، ام معا

يك  ضايت  يل ر خود دل هده،  يك معا صوبه  م

 77مادة . كشور از انعقاد آن معاهده است

  :كنوانسيون مذكور ننين است

يك » به  تزا   شور از ال يك ك ضايت  ر

لة عهدنامه، بوسيلة امضاء تصويب، مباد

كه  قي  ساير طر حاق و  صوب، ال سناد م ا

 . «شود مورد توافق قرار گيرد، اظهار مي

 

همتتتان  1همچنتتتين بنتتتد ب متتتادة 

دارد كتته بموجتتب  كنوانستتيون اشتتعار متتي

اصالحات مزبور، يك كشور رضايت خود را از 



   556 پنجمشمارة / مجلة حقوقي 

المللي  التزا  به يك معاهده در سطح بين

.دارد ابراز مي
45
 

شد عهدنا ته  قبالا گف كه  مانطور  مة ه

و تصتويب مقامتات ذيصتالح  به امضتا 7111

سناد  سيده و ا عراق ر يران و  تين ا دول

 . مصوبة آن نيز مبادله گرديده است

 

 

 

 5791جنگ تحميلي و اجراي عهدنامة 

بتا توستل  7111لغو يكجانبة عهدنامة 

برخالف  خود  ين  كه ا فت  صورت گر به زور 

قوق بين قررات ح صول و م لل مي ا شد،  الم با

الملتتل  مقتتررات حقتتوق بين زيتترا بموجتتب

صل  حل و ف هت  به زور ج سل  ها از تو دولت

اند  اختالفات خود منع گرديده و مكلف شده

آميز  كه اختالفات خود را از طريق مسالمت

بحث در مورد توسل به . حل و فصل نمايند

قوق بين قض ح صت  زور و ن ستلز  فر لل م الم

                                                           

بايد اشاره نمود كه جهت تنظيم و انعقاد يك معاهده  .41

مذاكره براي : رتند ازمراحلي بايد طي گردد كه عبا

تنظيم عهدنامه، تحرير و امضاي معاهده، تصويب توسط 

سناد مصوب و ثبت و انتشار مقامات صالحيتدار، مبادلة ا

هركدا  از مراحل مذكور مبين آن است كه طرفين  معاهده،

با مندرجات عهدنامه موافقت دارند و بدين وسيله رضايت 

 . دارند خود را از آن اعال  مي
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نگ  تأثير ج ها  جا تن ست و در اين گري ا دي

متورد بررستي  7111عهدنامتة تحميلي بتر 

 . گيرد قرار مي

بتته داليتتل زيتتر بتتراي  7111عهدنامتتة 

ها  نگ تن ست و ج بوده و ه بر  شه معت همي

يق  لت تعل به حا قت  طور مو جراي آن را ب ا

 : در آورده است

  مغايرتي با اصول  7111اوالا عهدنامة

الملل ندارد و حتي با  و مقررات حقوق بين

رز ايران و تعيين خط تالوگ به عنوان م

عتتراق در ارونتتد رود، در جهتتت اجتتراي 

 . باشد الملل مي مقررات حقوق بين

  ثانيتتاا، جنتتگ خللتتي بتته اعتبتتار

در ايتتن . كنتتد عهدنامتتة متتذكور وارد نمي

مه غو عهدنا عث ل نگ با يا ج كه آ ها  مورد 

الملل دو  شود يا خير، علماي حقوق بين مي

شته براز دا يه ا ند  عده: اند نظر اي معتقد

ها اعتبار  ر اثر بروز جنگ، عهدنامهكه د

هاي  دهندن ولي عهدنامه خود را از دست مي

ستثني مي مر م ين ا ند و  مرزي را از ا كن

معتقدنتتد كتته جنتتگ، هيچگونتته خللتتي بتته 

ها وارد  اعتبتتتار ايتتتن نتتتوع عهدنامتتته
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.ستتازد نمي
46
در مقابتتل، برختتي ديگتتر  

معتقدند كه بسياري از معاهدات با وجود 

بار  نگ اعت فظ ميبروز ج ند و  خود را ح كن

هدات  ين معا بر ا نگ   كه ج تأثيري  ها  تن

تاا  ها را موق جراي آن كه ا ست  ين ا دارد ا

مي يق در  لت تعل .آورد به حا
47
در « كونز» 

  :نويسد اين مورد مي

عوق » هدات را م جراي معا قط ا نگ ف ج

آور بودن  سازدن ولي به اعتبار و الزا  مي

شه ها خد ند اي وارد نمي آن بارت. ك  به ع

قوق  قررات ح جب م كه بمو ماني  تا ز گر  دي

الملل، موجباتي براي انقضاي اعتبار  بين

ها  هاي پديد نيامدهاست، عهدنامه عهدنامه

.«باشند به قوت خود باقي مي
48 

گتتروه اخيتتر بتته رويتتة قضتتائي نيتتز 

فظ  ثال از ح نوان م به ع موده و  ستناد ن ا

ستان در  ند و پاك بين ه مة  بار عهدنا اعت

دو  7131پتس از جنتگ  «رونتد ستند»مورد 

 . برند كشور نا  مي

                                                           

رجوع شود كه دكتر محمدرضا ضيائي بيگدلي، حقوق  .45

 . 788، ص 7636تهران، ناپ دو ، : الملل عمومي بين

: الملل عمومي رجوع كنيد به شارل روسو، حقوق بين .49

دانشگاه . ترجمة دكتر محمدعلي حكمت، جلد اول، تهران

 . 717، ص 7671تهران، 

48. Josef  L,Kunz. The changing Law of Nations, ohio State University press, 1968, p.355.   
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  تأييد  7111عهدنامة  7ثالثاا، مادة

نمايد كه عهدنامة مذكور و سه پروتكل  مي

و ضتتمائم آن مقتتررات قطعتتي، دائمتتي و 

بنابراين عهدنامة . باشند غيرقابل نقض مي

ها معتبر است و جنتگ  براي همة زمان 7111

توانتتد خللتتي بتته اعتبتتار آن وارد  نمي

 . ايدنم

سال  خود در  عراق،  لت  كه دو لب آن جا

به اين موضتوع نيتز اعتتراف كترده  7131

نمايندة عراق در سازمان ملل متحد . است

اي به رئيس شواري امنيت در اين  طي نامه

  :مورد نوشته است

مه» بة عهدنا صالح يكجان يا ا غو و  هاي  ل

لت  گر حا تي ا شرايطي، ح هر  حت  مرزي ت

جود دا شور و بين دو ك نگ  شد، ج شته با

باشد و اين قانون مطلق  فاقد اعتبار مي

.«است
49
 

الملل  بموجب اصول و مقررات حقوق بين

محكتو   7111نيز لغو يكجانبتة عهدنامتة 

كل و  سه پروت مذكور و  مة  ست و عهدنا ا

ضتتمائم آن و نهتتار موافقتنامتتة تكميلتتي 

 . همچنان معتبر بوده و هست

 

                                                           

49. U.N. Security Council Document, S/9185, April 29, 1969.  
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5 

 نتيجه

اق بتا دولتين ايتران و عتر 7111در سال 

جواري  سن هم مرزي و ح مة  قاد عهدنا انع

و سه پروتكل و ضمائم آنها و نهتار  7111

مرزي  فات  به اختال لي،  مة تكمي موافقتنا

اختالفات مرزي . دير پاي خود خاتمه دادند

بطور عمده مربوط به اروند  عراقايران و 

خط  يين  با تع مذكور  مة  بود و عهدنا رود 

شور در  مرز دو ك نوان  به ع ين تالوگ  ا

المللتتي، اختتتالف را از ميتتان  آبتتراه بين

 . برداشت

تما  حقوق حقتة ايتران  7111عهدنامة 

تأمين نمي به  را  تالوگ  خط  يين  كرد و تع

عنتتوان متترز دو كشتتور در ارونتتد رود، 

سوب  يران مح لت ا براي دو يدي  ياز جد امت

 : گرديدن زيرا نمي

 7131دولتتت ايتتران عمتتالا از ستتال  .5

مل  تالوگ ع خط  ساس  مة دكرد و عه ميبرا نا

مذكور حقوق جديد براي ايران كسب نكردن 

 . بلكه تنها بر وضع موجود صحه گذاشت

اصل تالوگ يكي از اصول پذيرفتته  .2

قوق بين مومي مي شدة ح لل ع كه  الم شد  با

نه مورد رودخا بور آن را در  قوق مز هاي  ح
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مرزي براي تما  كشورها به رسميت شناخته 

ق صل ح يك ا يز  عراق را ن لل  وق بينو  الم

 . عمومي را پذيرفته است

دولتتتتتين ايتتتتران و عتتتتراق  .3

ختالف اصتل  7111توانستند در عهدنامة  نمي

صورت  ين  نون در ا ندن  مذكور را بپذير

زيرا طبق . گرديد عهدنامه فاقد اعتبار مي

در متتورد  7131كنوانستتيون ويتتن  16متتادة 

اي كه در زمان  هر عهدنامه»حقوق معاهدات 

يك با  قاد  صل الز  انع قوق  ا يه ح الرعا

الملل عمومي تعارض داشته باشد، فاقد  بين

عهدنامة مذكور شش سال بعد . «اعتبار است

 . از كنوانسيون فوق منعقد گرديد

تالوگ،  صل  بل ا يران در مقا لت ا دو

قسمتي از اراضي خود را در قلمرو زميني 

بموجب مادة . به عراق واگذار كرده است

متگذاري مجدد مرز يك پروتكل راجع به عال

زميني بين ايران و عراق، مرز زميني بين 

و  7176دو كشور براساس پروتكل استانبول 

صورتجلسات كميسيون تجديد حدود ايران و 

تعيتتين گرديتتده استتت و  7177عثمتتاني 

همانطور كه گفته شد پروتكل استانبول و 

مايتل  188صورتجلسات منضم به آن، حتدود 
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به  عق  ضي مت بع از ارا به مر يران را  ا

 . دولت عثماني واگذار كرده است

ايتتران از نظتتر نظتتامي  7111در ستتال 

يت  قوي ظر موقع بود و از ن عراق  تر از 

المللي در وضع بهتري قرار  اي و بين منطقه

توانست نه در ميدان جنگ  داشت و عراق نمي

ست  به د موفقيتي  ست  يدان سيا نه در م و 

ي. آورد يران از ا لت ا حال، دو ين  ن با ا

موقعيت استفاده نكردن بلكه برعكس رژيم 

واي سياسي عراق با وجود ضعف نظامي و انز

 . نمودبرداري را  حداكثر بهره

عالوه بتر اينكته بتراي  7111عهدنامة 

غان  به ارم ضي  يازات ار عراق امت يم  رژ

آورد، موقعيت متزلزل رژيم بعث را تثبيت 

اهميت اين عهدنامه براي . و تحكيم نمود

ق تا به آن اندازه بود كه صدا  رژيم عرا

عراق در  لي  مع م خود در مج طق  سين در ن ح

را  7111انعقاد عهدنامة  7108سپتامبر  71

براي مرد  عراق و شخص  « پيروزي بزرگ»يك 

اين عهدنامه امنيت »خود دانست و گفت كه 

جات داده  عراق را ن تش  لي و ار حدت م و و

.«است
50 
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مه عراق عهدنا يم  حال، رژ ين  ي ا با ا

را كه اينهمه مزايا و منافع براي ملت و 

طور  ست، ب شته ا مراه دا عراق به لت  دو

لغو يكجانبة عهدنامه . يكجانبه لغو كرد

مغاير با   الملل، برخالف مقررات حقوق بين

اصتتول منشتتور ملتتل متحتتد و نقتتض متتواد 

بموجب بنتد . باشد مي 7131كنوانسيون وين 

ي ها كنوانسيون مذكور، عهدنامه 31مادة  1

 . توان لغو كرد مرزي را نمي

ا و داليل رژيم عراق براي لغو ه بهانه

  استتاس و صتترفاا  تمامتتاا بي 7111عهدنامتتة 

بران  نة ره سعه طلبا صد تو بر مقا شي  سرپو

سخنان مقامات عراقي شكي . بعثي عراق است

آنها بارها . گذارد در اين مورد باقي نمي

عال  كرده مة  ا غو عهدنا هدف از ل كه  ند  ا

 7111ر، بازگشت به حالت قبل از سال مذكو

هاي هدف  عراق در پشت اين بهانه. باشد مي

امروز مسلم شده است كه . ديگري نيز داشت

عتتراق بتتراي اينكتته بتوانتتد در منطقتته 

صور  به ت ست آورد،  به د صي  يت خا موقع

اينكه پس از پيروزي انقالب اسالمي، ارتش 

شده  شي  هم متال يران از  سالمي ا هوري ا جم

و بتته اشتتارة ابرقتتدرتها و بتتراي  استتت،

تضعيف انقالب اسالمي در منطقه، و به خيال 
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پيروزي سريع به مرزهاي ايران تجاوز كرد 

كه نه تنها  در صورتي. و به زور متوسل شد

بلكه بموجتب  7111بموجب مقررات عهدنامة 

، 7181و  7011هاي الهته  مقررات كنوانستيون

ك ميثاق جامعة ملل، پيمان بريان ت كلو

و منشتور ملتل  7111، پيمان لوكارنو 7110

متحتتد، توستتل بتته زور جهتتت حتتل و فصتتل 

رژيم عراق با . اختالفات منع گرديده است

اين اقدا  يك بار ديگر عد  تقيد خود را 

الملتتل و  بتته اصتتول و مقتتررات حقتتوق بين

مه لت  عهدنا خود آن دو ضاي  به ام كه  اي 

 . رسيده است، به اثبات رساند

 


