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 نقش اروند رود در مناقشات ایران وعثمانی در دوره قاجاریه

 )کارشناسی ارشد تاریخ ایران ( پروین رنجبر

 

 چکیده:

اروند رود یا شط العرب رودخانه پهنااور  اساد در وناغب یراای ایاران ودر یارن ایاران وعرااانی)عرا          

اسادااروند رود ااه دل اا داشا ن     ایرون (که ان هاریزش رودها  دوله وفرات وسپس کاارون پدیاد دیاد     

یغقع د وغراف ایی ،اس راتژیک،اانرگانی ،کش  رانی وااااهاغار  یغرد تغواه دو کشاغر ایاران وعرااانی ااغد       

 اسدا

اه ها ن دل ا یناقشه ارسر حق حاکا د اروند رود یکی ان احث انگ ز ترین ویها  تارین ییاایا یاغرد     

ایران وعراانی در گ ر  ها  دیر پا ارسر یالک اد وحاق اهار      اخ الف ایران وعراانی در گذش ه اغد  اسدا

اه ها ن دل ا در دور  صفغیه عهد نایه هاایی هاواغن دیاسا ه ،بهااب      اردار  ان این رود خانه را داش ندا

واس انبغل ا ن دن دو کشغر ای ه شدااااین حال اس ارار یشکالت در دور  ها  اعد نشاان داد کاه تاا حاا     

 ه نیاد  ووغد دارداسرانجام در دور  قاوار دو کشغر اا تغوه اه شرایط ودید ا ن الاللی وکایا ییایا فاصل

کایا غن   پروتکاا تهاران،   ینطقه ا  اه نحغ ود  تر  اه حا این ییاله پرداخ ند ایعاهادات ارنروم دوم، 

این یقاله اردن اسد تا اه نقش اروناد رود در رواااط    تحدید حدود وپروتکا اس انبغل حاصا این دور  اسدا

 س اسی دو کشغر اپرداند و هاون ن پ اید حاصا ان این روااط ران ز روشن ساندا                                    

اا اس فاد  ان داد  ها  تاریخی ،ااه   پاسخ اه سغاالت ااال در یک ای ر تاریخی، هدف ان نگارش این یقاله، 

 تحل لی اسدا –ش تغص فیرو

 اایران،عراانی،اروند رود کلید واژه ها:

 

                                                                                                         73001907090 
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 مقدمه:

اارا  کشاغر هاا  ینطقاه     در ینطقه خاوری انه چند نقطه ووغد دارد که ان نظار ئوغپل  اک و اق دااد     

 وقدرتها  وهانی اها د خاصی داش ه اند یانند سغوز،خل ج عدن ااااواروند رود ا

عغایلی که این اها د را ارا  نقاط ویژ  ا  سبب یی شغند ی عددند ،وواغد یناااا اول اه ،گاذرگاهها      

یداخلاه   نظاایی در   حاا ونقا ا ن الاللی ودر دخر اه اصطالح سرپا اغدن ارخی یناطق ،ان نظر فغریاد  

ویژگ ها ارخغرداراسد اان دیر اان این ینطقه در پا   وخا     یناطق دیگر اان این ی ان اروند رود ان تاایی این

یحاسبات س اس ها  اروپای ان ،وق ی که اه تیخ ر شر  یی اندیش دند ،ووغد داش ه اسداکشف ازرگ ارین  

ه اها د دنرا چند اراار سااخ ه اساد ودر طراحای    ینااا گنج نه   طال  س ا  در حغل وحغش این رودخان

 نقشه ها  اس راتژیک سریایه دار  وهانی ،ها شه ان نقاطی که ااید حفظ شغند یحیغب شد  اسدا

ریشاه ایان    ایران وعراانی درگ ریها  دیرپا ارسر یالک د وحق اه کار گ ر  ان این رودخاناه را داشا ندا  

اخ الفات ان نیان هاجغار  ایپراطغر  عراانی اا یرنها  یرای ایران دیان شدادر طغل ایان یادت قارار داد    

ها  ا شاار  ارا  چگغنگی اهر  اردار  ان رودخانه اروند رود ی ان دو کشغر اه ایضارس د که یها رین این 

حادود یای    تحدیاد ،اسا انبغل وکایا غن    عهدنایه هاا دردور  قاواار یعاهاد  ارنروم دوم ،پروتکاا تهاران     

یقاله حاضرضان اراوه ویژگ ها  طب عای وساااقه تااریخی ایان رودخاناه،تالش یای کناد تداغیر  ان         ااشدا

 س اس هایی که دول ها  شریک در این رود) ایران وعراانی (ارا  حفظ ینافا خغد پی یی گ رند، اراوه کندا

 پیشینه تاریخی نام اروند رود 

  دوله وفرات ،ان کغهی انها  کشغر ترک ه )عراانی(سرچشاه یی گ رناد وپاس ان پ ااغدن    رودخانه ها

شاط العارب   2اه ه  یی پ غندند وشط العرب رااه ووغد یی دورندا0راهی دران وطغالنی ،در یحلی اه نام قرنه 

،ناصرخیرو این یایا ،اه خاک ایران یی رسداشط العرب نایی ودید اسد ونخی  ن اار 031پس ان پ اغدن 

 9وائ  رادر سفرنایه خغد اه کار ارد  اسدا

                                                 
 کیلومتری شمال بصره ودر سمت راست جزایر مجنون قرار گرفته است .151،در) qurnaقرنه)-1
،ص 11اقتصادی،سال اول ،شماره ی -پیشینه تاریخی آن ،اطالعات سیاسی اهمیت استراتژیک اروند رود و(.1611دانی ،اصغر.)لجعفری و- 2

7. 
 .111-116کوشش محمد دبیر ساقی ،تهران :زوار ،صص (.سفرنامه ،به1676قبادیانی مروزی،ناصرخسرو .)- 6
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در رونگاران دور ،رودها  دوله وفرات ای دنکه اه ه  اپ غندند ،یی ق اا ااه خلا ج فااری یای ریخ ناد      

وایرانی اروندرود اغدا اروند رود اه یعناا  ،تند،ت ز،چاالک،دل ر،تغانا،شاکغ  وشاغکد    ودوله هاان نام قدیای 

 0اسدا

ن رود ان کغهها  پرش ب ترک ه سرچشاه یی گ رد وای ار خروشان اساد،اه ایان اسا  نای اد      وچغن ای

قدید 2ونام تان  اروندرود،هاان دوله یی ااشدااسنادکهن ایران که درشاهنایه اانتاب یاف ه اسد، شد  اسد

یانی اه ووغد دید که این نام را دسد ک  اه دوران فریدون ،شا  ایران ااس ان یی رساند ادر واقا ،اروندرود ن

وااه  عرا )عراانی(وزوی ان قلارو ایپراطغر  ساسانی شارد  یی شد ااه دنبال فروپاشی ایپراطغر  ساسانی 

سبب ای تغوهی ،سدها خراب وشکی ه شد ودو رودخانه در قرناه ااه ها  پ غسا ند واروناد رود را تشاک ا       

 9دادندا

  یرن  ا ن ایران وعرا  اه کارارد  اسد ،اروند رود نام فردوسی،در شاهنایه ،این نام راارا  تیا ه   دارا

هاون ن حاداهلل یی غفی ،پس ان تغض حاتی در خدغص 4یکی ان هفد رود خانه یقدی در اوس ا یی ااشد ا

اه ه  پ غس ن دوله وفرات ،نغش ه اسد:داهایی که ان خغنس ان در یی رسد،اه دن واا گش ه ،شط العارب  

 5روند رود خغاند  اسدایی شغداااوفری ،دن را ا

وائ  اروند رود ،پ ش نه طغالنی در ناان فارسی داردایراوعه ا  گذرا اه فرهنگها  یع بر فارسی ،نشان یی 

دهد که این وائ  در کنار یعنی دیگرش ،دسد ک  در چهار یغرد ارا  تیا ه   رودخانه یا چشاه در نقاط 

دانشنایه   ایران کا وارخی ان یحققان،در نام ایرانی وراس  ن اروند ایا 1یخ لف ایران اه کار گرف ه شد  اسد ا

 0رود تشک ک ایجاد کردندا

 

 

                                                 
 .1367،تهران:دانشگاه تهران،ص2(.لغتنامه دهخدا،جلد1677دهخدا،علی اکبر.)- 1
 .617،تهران:سمت،ص1(.نامه باستان،جلد1673کزازی،میرجاللدین.)- 2
 .1جعفری ولدانی ،همان،ص- 6
 .127،تهران:کتابخانه گنج دانش،ص(.حقوق بین المللدریاهاومساءل ایران1671آقایی،بهمن.)- 4
 .21116-5مستوفی،حمدهللا.نزهت القلوب )نسخه خطی(،تهران:کتابخانه ملی ،مخزن کتابهای خطی،شماره بازیابی:- 5
 /www.bbc.co.uk/persian/iran/story2004/09(on line)پرپنچی،مهدی.- 6
7 -www.iranica.com/newsitte 
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 اروندرود کیواستراتژ یاقتصاد تیاهم

اروند رود و ن ز رودها  دوله وفرات ان نیان ها  قدی  یغرد تغوه اانرگانان اغد  اناد ا اطاغر  کاه ایان     

یغرد اس فاد  قرار یی گرف ه و شاهرهایی کاه در ییا ر     " ساسان ان "رودها در نیان ااالی ها ، یغنانی ها و 

این خط تجار  یه  قرار داش ه یا ایجاد شد  اند ، پای خد ایپراطاغر  هاا  یعظا  و یق ادر ، و یادتها ان      

ینقغش در نزدیکی اغداد پ دا شد کاه  « یهر » یک  0322ثروتاندترین شهرها  وهادن اغد  اند ا در سال 

اا یهرها  پ دا شد  در شاال هندوس ان یشااه اغد ا این گغنه اک شافات نشان یی دهد کاه ااه    ان هر وهد

  0 .اروناد رود تنهاا را  اانرگاانی و ارتبااطی اا ن شار  و یارب ااغد  اساد          "یدت چندین هازار ساال ،   

اساد ، انااار    اا تغوه اه اینکه رود دوله تا ان ها  خاک ا ن النهرین یغرد اس فاد  کش ی ها  کغچک اغد 

این این حاا کاال ان را  دریایی اه وس له خل ج فاری ، اروند رود و رود دوله تا دس ا  صغ ر یاکن ااغد  و  

ان دنجا ن ز ان طریق راهها  نی نی ، اه دریا  یدی رانه وصا یی شد  اسد ا ایان را  ، ارنان تارین و دساان    

ترین راهها  اانرگانی یحیغب یی شاد  اساد ا در دن    ترین راهها اغد  و هاون ن ، کغتا  ترین و یی ق  

نیان ظرف د کش ی ها ک  ، و اس فاد  ان اروند رود و رودخانه ها  دوله و کارون ارا  اینگغناه کشا ی هاا    

 2  .یناسب اغد

» و در سرتاسار قارون وساطی ف و ح ای پاس ان کشاف دیایاه         "ااسا ان   "اه ها ن وهد در رونگار 

  9 .ر سایر را  ترو ح دا شداین را  ا« ای دن ک 

یک ناایندگی در اندر ادر  تاس س کرد و درصدد گی رش حغن  « کاپانی هند شرقی »  0193در سال 

فعال د خغد در اروند رود اردیدا اه این ترت ب ، ارا  اول ن اار پا  انگل یی ها اه اروند رود اان شد ا یغقع د 

ساال اعاد ، اار اثار      07د این کشغر ارا  اری ان ا افزود  اغد ا ایا عرا  ان لحاظ دسد یاای اه هند ، ار اها 

رقااد شدید ا ن هلند  ها و انگل یی ها ، یغقع د اس عاار انگل س در اروند رود اه خطر اف اد نیرا هلند  

 . ناایندگی کاپانی هند شرقی را در ادر  ویران ناغدند 0143ها در سال 

                                                 
 .5،ص2دکتر محسن عزیزی (جلد-باتوجه به اسناد دیپلماسی خلیج فارس )سمینارمختصری از سیاستهای دولتهای اروپایی در خلیج فارس  -1
تنی می توانند در روی آن حرکت کنند .از خرمشهر تا اهواز کشتی 1تا7متر عرض دارد ودر نتیجه کشتیها ی 1111رود کارون در حدود - 2

 تنی عبور ومرورمی کنند.111از تا شوشتر کشتی های تنی واز اهو1111های 
 .5دکتر محسن عزیزی ،همان،ص- 6
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یجددا ار اروند رود ییلط شدند و ناایندگی کاپاانی هناد شارقی در    انگل یی ها ، پس ان یدت کغتاهی 

ادر  دواار  اف  اح شد ا کاپانی یذکغر در قرن ه جده  ان طریق عرا  خطاغط یغاصاالتی پیا ی احادا      

کرد  اغد و پید ان اابئی اه خل ج فاری و ان طریق اروند رود اه ادر  ، و ان دنجا ان را  اغداد و حلب اا ش ر 

 انبغل تحغیا یی شد ا ناایندگی کاپانی هند شرقی در ادر  و اغاداد ، خاط یاذکغر را کن ارل یای      اه اس

  .0کردند

 0121اا پ دایش کش ی ها  اخار ، کش  رانی در اروند رود ا ش ر یغرد تغوه قرار گرفد ا در اوایا ساال  

حاا و نقا ، دولد انگلی ان در  اه ینظغر تیریا در ایر . نخی  ن کش ی اخار در این رودخانه اه کار اف اد

نظر داشد یک را  کغتا  تر اه وا  دیایه ای دن ک ان اروپا اه هند احدا  نااید ا ان طارف دیگار ، افازایش    

حج  تجارت تغسعه خطغط ارتباطی را یی طلب د ا اه ها ن وهد دولد انگلی ان درصادد ایجااد خطاغط    

 ه ن ز ان این تالش ها  اری ان ا حااید یی کرد ا علاد ایان   دهنی ان طریق سغریه اه اروند رود اردید ا روس

  2 .ایر ، اح ااال این اغد که روس ه درنظر داشد ان قفقان راهی اه اغداد احدا  کند

ان طرف کاپانی هند شرقی یایغر اررسی کش  رانی  9«چینی » سرهنگ  0195ان طرف دیگر ، در سال 

ل د ها  و  اه یدت ا ید سال ادایاه داشاد ا هاونا ن در ساال     در اروند رود و رودخانه دوله شد ا فعا

نقشه اردار  ان رودخانه هاا  یاذکغر را   5« کایپبا » اه اتفا  کاپ  ان  4«وغنز » سرهنگ  0154تا  0140

 1 .ادایه دادند

اه اغداد دایر کارد ا   ٬یک خط کش  رانی ان ادر   0110در سال « ل نج » ی عاقب دن ، شرکد انگل یی 

اه اهغان  "خریشهر  "د  سال اعد هاان شرکد اقدام اه احدا  یک سرویس کش  رانی در رودخانه کارون ان 

اندیان قرن نغنده  ، اها د اس راتژیک  . تغسعه یافد و اه شغش رس د 1887ناغد ا این سرویس در سال 

گرفد ا ناپلئغن در نظر داشد ن روها  نظایی خغد را ان  اروند رود ن ز شدیداً یغرد تغوه دولد انگلی ان قرار

                                                 
 .33(.تاریخ عرب در قرون جدید،ترجمه پرویز بابایی،تهران:انتشارات چاپار،ص1654و.لوتسکی.)- 1
2 -nalTxxTno.3 arrb bounding diaputTmiddle east gour-al-snahalexadber melamidTgeographical revelw or the 

summer 1967Tp.352. 
6 -f.r.cheseng 
4 -f.johnes 
5 -campbel 
 .133،ص1نقشه خلیج فارس از محمد بهروز )سمینار(جلد اول - 6
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طریق دس ا  صغ ر وارد اروند رود و سپس خل ج فاری کرد  ، و ان دنجا اه هند حاله نااید ا و  اه هاا ن  

  0 .ینظغر تعداد  ان ناایندگان خغد را یخف انه اه دس ا  صغ ر ، سغریه و ا ن النهرین فرس اد  اغد

یشه در حکغید انگل یی هند رواج یاف ه اغد که چغن دولد روس ه یی تغان لشکر خغد هاون ن ، این اند

را ان را  دریا  س ا  اه فرات و اروند رود ارساند و ان دنجا اه خل ج فاری سرانیر شغد ، ارعهد  دولد اس عاار 

نااید و اه این ترت ب را   انگل س اسد که این اا کار را ان روسها اگ رد ، پایگاهی در دهانه اروند رود تاس س

روس ه را سد کند ا عالو  ار دن ، دولد انگل س ااید وس له تغساعه و تجاارت را ان طریاق اروناد رود فاراه       

نااید ، دولد عراانی و حکغید پاشایی اغداد را تقغید کند ویردم این ناح ه را اه دفاع ان تعار  اح ااالی   

شه یعنی سرهنگ چینی ، یع قد اغد وق ی که سپا  روسا ه ااه   دشان شاالی یجهز ساند ا یب کر این اندی

اروند رود ارسد ، اه دسانی در کرانه   خل ج فاری پ ش یی رود و اه اندر واسک خغاهد رسا د ا ایاا اگار    

اس عاار انگل س ن رو  دریایی خغد را در اروند رود یی قر کند ، ولغ حرکد روس ه را یی گ رد ا یک فکار  

اهانی داشد یبنی ار این که حکغید ن اه یی قلی اه دسد داود پاشا در ی ان رودان )اا ن  دیگر ن ز هغاخغ

فریانروایی کند و پاسدار ینافا انگلا س   "خل  ج  " النهرین( ارپا شغد و او ار ینطقه اروند رود و انادر دن تا

 2  .در دن حدود ااشد

، اه ه   ووه کا ر ان کانال سغوز نبغد ا این اها د اروند رود و خل ج فاری ارا  دولد اس عاار انگل س 

ان نظر سغ  الج شای ، اروناد رود قیاا ی ان را      .دو ینطقه ، ارا  هندوس ان یرکز تجارت و س اسد اغد 

اروپا اه خل ج فاری ، هندوس ان ، دس ا  ونغب شرقی و اق انغسا ه را تشاک ا یای داد و کغتاا  تارین را       

اغد ا اه ها ن وهد دولد انگلی ان یدا  ااغد تاا کن ارل خاغد را اار را        دس رسی اروپا اه یناطق یذکغر

یذکغر حفظ کرد  و اا هرگغنه کغششی که سایر دول اروپایی وهاد افازایش نفاغب و یاا ایجااد پایگاههاا        

دریایی در این ینطقه اه عاا دورند ، یقااله کند ا ایجاد پایگا  دریاایی یاا انادر نظاایی تغساط هار دولاد        

  9 .، اه ینزله اعالن ونگ اه انگلی ان تلقی یی شدخاروی 

 اهمیت اقتصادی و استراتژیک اروند رود در قرن بیستم

                                                 
 .14عزیزی ،محسن ،همان،ص- 1
 .14(.امیر کبیروایران،تهران:خوارزمی،ص1641آدمیت ،فریدون.)- 2
 .47-46در جنگ جهانی دوم ،تهران:مرکز نشر دانشگاهی ،صصاهمیت استراتژیکی ایران (.1661الهی،همایون.)- 6
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در دیان قرن ا ی   ، وی جغ ارا  نفد و اعد ان اس خراج دن ، اس فاد  ان اروند رود و سایر رودخانه هاا   

س ، ا ش ان پ ش افزایش داد ا ان طریاق  و عرا  را ارا  کاپانی ها  نف ی اس عاار انگل  "ایران  "دو کشغر 

و عرا  اه یقدار تجار   "ایران  "این رودخانه و سایا سنگ ن حفار  حاا یی شد و اعد ان این که نفد در 

یاک   0374اس خراج شد ، حاا و نقا دن ان طریق رودخانه ها  یذکغر سها تر و ارنان تر ااغد ا در ساال   

کرد  و پس ان پنج سال فعال د ، اااالخر  یغفاق    "ایران  " ب یرایشرکد انگل یی دیان اه حفار  در ونغ

حغن  هایی ان نفد اه ی زان تجار  کشف و اس خراج ناایاد اشارکد یاذکغر ساپس در      0373شد در سال 

دیان اه فعال د ارا  اک شاف نفد در عرا  کرد ا این شرکد تجه زات یغرد ن ان حفار  خغد را  1914سال 

  . د و رودخانه دوله اه اغداد حاا و ان دنجا ان طریق واد  اه یحا حفار  ین قا یی کردان طریق اروند رو

 

در وریان ونگ وهانی اول ، اه ینظغر ولغگ ر  ان شغرش قبایا دریناطق نف ی و تضا ن این اد ی اادین   

رود عرااانی ااه   نف ی ، لغله ها  ان قال نفد و انادر ، ن روها  انگل یی و هند  در ینطقه یی قر شدند ا و

ونگ وهانی اول ، یغوب شد تا ن روها  یذکغر اه سرعد یناطق نف ی ی علق اه عرااانی واقاا در اطاراف    

اروند رود یانند انادر فاو و ادر  را ، اشغال کنند و اه ترت ب اا ارقرار  این اد کشا  رانی در اروناد رود ااه     

 .یارت ینااا نف ی ینطقه ادایه دادند

را ارا   "داادان "یغفق شدند اا قطا خطغط لغله نفد ، وریان نفد اه اندر " "نف ی قبایا ولی در اراضی 

یدت سه یا  یخ ا کنند ا اعد ان اتاام ونگ وهانی اول ، اه علد افزایش ی زان تغل اد نفاد و صادور دن ،    

 0اتراف ک اروند رود افزایش یافد

 

 

 عهدنامه هایی که بین ایران وعثمانی بسته شد:

 م(3481ق/3621)هده ارزروم دوممعا

                                                 
 .266(.تاریخ روابط خارجی ایران؟،تهران :امیرکبیر،ص1613هوشنگ مهدوی،عبالرضا.)- 1
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قطعی و ترب اد  سردیان اخ الفات یرن  ایران و عراانی اه عدر صفغیه ار یی گردد که ه   گغنه سرحد 

شد  ا  در یعاهدت ینعقد  ا ن  دول ها  ایران و عراانی ترس    نشدادر یعاهد  نهاب یا قدر ش رین کاه  

عراانی ینعقد شد  اسد تنها اه اسا ناد نایاه سالطان یاراد     ( ا ن ناایندگان ایران و 0743/0193اه سال )

م( ونبه صلحنایه گرف ه اسد که اه طغر یجاا و یبه  اه  0193 /  0743چهارم اه شا  صفی در شغال) 

در 0حدود ایران و عراانی اشار  یی کند که الب ه این یک غب هاغار  ان نظر ایران فاقد ساندید ااغد  اسادا   

م(   0041  / 0053سلطان یحاغد خان اول یغسغم اه پ ااان کاردان کاه در شاعبان )     عهدنایه نادر شا  و

تغسط حین علی خان ناایند  ایران و احاد پاشا والی اغداد قدی  یراغط کرد  اسد که یی اایید ار اسای 

در  در عهد نایه ا  کاه 2حدود  که در عهد سلطان یردا خان رااا فی یاا ن دول  ن یرعی اغد  تع  ن شغدا

( ی ان ف حعلی شا  و سلطان یحاغد خاان دوم تغساط ی ارنا    0103ئویه  00/ 0290ب  العقد )  03تاریخ 

یحاد علی یی غفی دش  انی فرس اد  ایران و یحاد ای ن روف پاشا سر عیکر عرااانی ینعقاد شاد   و ااه     

ه و یدالحه ا  کاه ااه   عهد نایه اول ارن روم یشهغد اسد در ااب تع  ن حدود چن ن بکر کرد  که عهد نای

م( در ااب حدود ثغغر قدیا ه در دراار طرف ن انعقاد  یاف ه اسد،تاایاً  و کالً یرعی  0041  / 0053تاریخ  )

پس ان عهد نایه ها  اخ ر تا اواخر سلطند 9و ارقرار اغد  و اه ارکان دن ووهاً ین الغوغ  خللی عار  نشد ا

 حدود ا ن دو دولد صغرت نگرفد  ا یحاد شا  قاوار گف گغ  یهای در ییاله 

عهدنایه ارنروم اه دل ا اینکه خطغط یرن  ونقاط سرحد  را قطعی وواضح تع  ن نکرد  ااغد اخ الفاات   

رواااط دو کشاغر   ت رگای    ااه خریشاهر سابب    0254دو دولد را حا نکرد وحاله پاشا  اغاداد در ساال   

ایاران عرااانی روی وانگلا س در شاهر ارنروم     شداارا  حا این اخ الفات کای غنی اا حضاغر نااینادگان   

   ایضاشدا0219تشک ا شد ودر ن  جه یعاهد  ارنروم دوم در سال 

م علی رضا پاشا حاک  اغداد اه خریشهر 0191قرداد ارنروم یفادقرادادکردان را یح رم یی شارد ادر سال 

دنهاا انگل یا ها خریشاهر رایحاار      حاله ویردم را ق ا وعام کرد اپس ان اع را  ایران ،عراان ها واه کاک 

                                                 
 ا00رساله تحق قات سرحدیه اه اه اام یحاد یش ر ،تهران:ا ناد فرهنگ،ص (ا0957ا)وله،ی رنا وعفر خاندیش ر ال 1
 ا041تاریخ الدوله العل ه العراان ه،الطبعه الرانی،یطبعه ال قدی ،یدر اشارع یحاد علی،ص (ا0997ا)فرید ا گ،یحاد 2

؛وغدت پاشا،احاد،تاریخ 007، ص 0909طباطبایی یجد،یالم رضا،یعاهدات و قرار دادها  تاریخی دور  قاواریه،تهران:ان اد یغقغفات یحاغد افشار، 6

 ا23 ، ص  0973،اس انبغل:یطبعه عراان ه،02وغدت،ج دوم،ج
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خغاندند ودن را یلک عراانی یعرفی کردند این پ اان نشان دهند  دخرین دور  تحغل تاریخی رواااط ایاران   

ر وانبه ا  اا حضغر کشغرها  انگل س ،روس ه،ایران وعراانی در سال اسرانجام کای غن چه0وعراانی اسد ا

م در ارنروم تشک ا ولیه داد ناایندگان انگلی ان خغاهان الحا  خریشهر اه ادر  اغدند ایا اا یغاضا 0149

ارخریشهر ترب د شاد وپاس ان چهاار ساال یاذاکر  در ساال       قاطا ی زا تقی خان ای رکب ر حاکا د ایران 

 اد ارنروم دوم ایضا شدام قرد0140

اراسای این قرداد طرف ن حق داش ند که در اروند رود کش ی رانی کنناد وسااحا شارقی اروناد رود ااه      

رد سلاا ن ه وخریشهر چش  پغش دندانقش ای ر کب ار در ایان   غایران داد  شد وطرف ن ان ادعاها  خغد در ی

اس انبغل شغد سف ر انگلی ان وروی و  راتهدید وتطا ا  قرارداد اارن اغد اایا پس ان دنکه ناایند  ایران وارد

کردند تایک یادداشد تغ ض حی را ایضا کند که حقغ  ایران رادر شر  اروند رود نادید  یی گرفد ناایناد   

 2ایران ن ز این یادداشد را ایضا کرد ایا دولد ایران دن را ااطا واقدام و  را خغدسرانه دانیدا

 م  3133 ق/ 3161پروتکل تهران 

در پی ای ن  جه یاندن کا ی غنها  سرحد  تجاونات یکرر عراانی اه شهرها و نغاحی یرن  ایران رو اه 

تزایدنهاد و دولد عراانی یالب ایالک اروی ه،خغ  و سالاای را ااه تدارف خاغد در دورد تاا اینکاه ونارت       

یذاکر  شد و عقب نشا نی قاغا     اا سفارت کبر  عراانی وداً  داخا 0923خاروه ایران در یحرم سالها  

ی جاون  را ان نقاط اشغال شد  یذکغر را خغاس ار گردیدا سف ر کب ر عراانی ه  وعد  داد که  ااا اااب عاالی    

(تلگرافی ان ااب عالی ارسال شد یبنی ار این کاه دولاد عرااانی     0923را ا االول  1وارد یذاکر  شغد در) 

کا ی غنی ااا تیااو  اعضاا در اسا انبغل      -0یا حا و فدا کند:حاضر اسد اخ الفات حدود را اه  شرط ب

هر گا  اعضا  کا ی غن ن غاس ند تیاغیه یاغاد    -9یبنا  یذاکرات عهد نایه ارن روم ااشد   -2ینعقد شغد 

 9روغع کنندا« کنفرانس الهه» یغرد اخ الف را اناایند اه 

                                                 
 .66،تهران:تابان،ص1(.بررسی حقوق سیاسی تجاوز عراق به جمهوری اسالمی ایران ،جلد1657منصوری الریجانی ،اسماعیل.)- 1
مطالعات ،تهران :دفتر1(.جغرافیای سیاسی خاورمیانه وشمال آفریقا،برگردان،دره میر حیدر ،جلد1671درایسدل،آالسدایروجرالدج.یلیک.)- 2

 .115مور خارجه ایران ،صسیاسی وزارت ا
 ا11-13یخبر الیلطنه،یرنها  ایران،ص  6
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ب   23شد و اه ایان ترت اب در     تااریخ)    اصغل فغ  اه طغر کلی ان سغ  ونارت خاروه ایران پذیرف ه 

یااد  ااه    5(پروتکا ا ن ونارت خاروه ایران و سفارت عراانی در  0300دسایبر  20(اراار اا ) 0923الحجه 

ایضا  وثغ  الدوله ونیر خاروه و حب ب پاشا سف ر کب ر عراانی در تهران رس د انا ااه یفااد ایان پروتکاا     

ییااو  ان نااینادگان طارف ن در اسا انبغل ینعقاد شاغد تاا در یع اد          یقرر شد،کا ی غنی یرکب ان عد 

 0219کا ی غن فنی خط سرحد  ا ن دو کشغر را یع ن نااید؛اسای یذاکرات کا ی غن یعاهاد  ارن روم  

یا   اه ن  جه نرس دند ییاله اه دیغان داور  الهاه   1  خغاهد اغد در صغرتی که ناایندگان طرف ن اعد ان 

 شداو دیگر اینکه اشغال نظایی ارضی دل ا ار یالک د قانغنی ن یداارواع خغاهد 

پروتکاا تهاران اار اساای ارن روم      -0اا دقد در یفاد پروتکا تهران یی تغان اه نکاتی چند اشاار  کارد:  

  ینعقد شد  اسد در این پروتکا اه ه   ووه اشار  ا  اه یاد داشاد تغضا حی )ایضااحات چهاار      0219

و انگل س نشد  اسد این ایر حاکی ان دن اسد که دولد ایران در نظر قبلی خغد یبنای   گانه( سف ران روی

ار عدم اع بار یادداشد تغض حی هاونان پافشار  کرد  اسد و دولد عراانی ن ز کاه ناای خغاسا ه ان دن    

 صرف نظر کند دن را ییکغت یی گذارد و ای دوار اسد هنگایی که تحدید حدود دیان یای گاردد و تفیا ر   

خاص خغد را اه اع بار تفی ر سفرا  روی و انگل س ان یغاد قرارداد انااید و دولد ایران را پشد ی ز داور  

م( و صغرت ولیات  0309 / 0990اکشاندااها د پروتکا تهران در دن اسد که اسای پروتکا اس انبغل) 

ن ز اه نغاه خغد اسای  0304تحدید حدود قرار گرف ه اسداپروتکا اس انبغل و صغرت ولیات تحدید حدود 

اه  -9م( یغسغم اه عهد نایه الجزایر ایران و عرا  اسدا 0305 / 0951عهد نایه یرن  و حین هاجغار ) 

یغوب یاد  اول پروتکا یذکغر در کا ی غنی که ارا  تحدید حدود دو کشاغر تشاک ا خغاهاد شاد فقاط      

شار  ا  اه شرکد ناایندگان ی اانجی روسا ه و   ناایندگان ایران و عراانی عضغید داش ند،اه عبارت دیگر ا

دول واسطه روس ه و انگلا س ااه ینظاغر او نااب ان هار ناغع       -4انگلی ان در کا ی غن یذکغر نشد  اسدا

درگ ر  در دیند  یدلحد دانی ند که دشغار  ایار تفیا ر و اخا الف در اوارا  قارارداد را ان دوش خاغد       

ن الاللی یحغل نااینداادین ترت ب ارا  اول ن اار در روااط ایران ااا  اردارند و دن را اه یک سانیان داور  ا 

 -5یک کشغر خاروی حا اخ الف در تفی ر یا اورا  یغاد قرارداد  اه یک سانیان ا ن الاللی ارواع گردیدا
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طرف ن در پروتکا تهران یک اصا یع بر حقغ  ا ن الالا را اه رسا د شناخ ه اند ااه ایان یعنای کاه دو     

اعالم کرد  اند که اشغال نظایی یک ینطقه ار خالف گذش ه دل ا یشاروع د یالک اد ااه     5در یاد  کشغر 

یبنی ار ضارورت تا  از اشاغال     0اه ویژ  پس ان اراوه نظریه هف ر 03شاار نای رودااین ییاله ان اواخر قرن 

 01یی دردید تا قرن یغقد نظایی و تدرف اه یفهغم یالک د اه صغرت یکی ان اصغل حقغ   ا ن الالا عاغ

 یناطقی که تغسط ن رو  نظایی اشغال یی شد وزء ی درفات کشغر اشغال گر یحیغب یی شدا

 م  3136ق/  3111کمیسیون تحدید حدود  1-8

انا اه یاد  اول پروتکا تهران کا ی غنی یرکب ان ناایندگان ایران و عرااانی در اسا انبغل تشاک ا شاد     

ان ی رنا یحاد خان اح شام الیلطنه سف ر ایران در عراانی )رو س( وهان گ ر ناایندگان ایران عبارت اغدند 

خان ناظ  الالک )یعاون حکغید دبراایجان( و ندار اهلل خاان اعا الء الالاک )روا س ادار  عرااانی ونارت       

 خاروه ایران(ا

 پ علی نادر پاشا ناایندگان عراانی عبارت اغدند ان:عدیا ای )یی شار ونیر اعظ ( ئنرال دان ال پاشا سرت

 2واکلد ا گ)رو س دایر  س اسی ونارت خاروه عراانی(ا

م (و  0302یاری  02 /  0927ولیه تشک ا داد که ولیه اول دن در اا دا  سال)  01این کا ی غن 

 9م( ارگزار شدا 0302/ اوت 02دخرین ولیه دن در اواسط یرداد یا  هاان سال) 

له  اع بار ایضاحات چهار گانه یطرح شد که انا اه ادعاا  دولاد   در ولیات کا ی غن یذکغر یجدداً ییا

اغد ان طریق دیگر ناایند  ایران یانند ها شه  0914عراانی ایضاحات یذکغر وزءالی جزا  عهد نایه ارن روم 

ار ای اع بار  ایضاحات یذکغر تأک د یی کرداخ الفات دراین یاغرد ادایاه یافاد تاا اینکاه دولاد عرااانی        

 4پروتکا تهران ییاله اه دیغان داور  الهه ارواع شغدا 4کرد که طبق یاد  پ شنهاد 

                                                 
1 Heffter 

 003اح شام الیلطنه،خاطرات اح شام الیلطنه، ص  2
 ا11اررسی تاریخی اخ الفات یرن  ایران و عرا ،تهران: دف ر یطالعات س اسی و ا ن الاللی ونارت ایغر خاروه،ا ص (ا0910ا)وعفر  ولدانی،اصغر 6

4 OADB.M.V 15. Ra.28.133.46. 
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ار اثر فشار ناایند  دولد روس ه ناایند  دولد ایران یغافقد خغد را اا ایضاحات چهاار   00ولی در ولیه 

؛لذا در  یا  دیگر ادایه یافد ایا ه   ن  جاه ا  عایاد نشاد    1اعد ان قبغلی ایضاحات یذاکرات 0گانه اعالم کردا

ی أسفانه کا یا غن  ااه   »(رسااً اعالم شد: 0302 / اول اوت  0997اخرین ولیه کای غن در نه  ریضان)

و اادین ترت اب ییااله هاوناان     2«حا ه   یک ان یغضغعاتی که در دس غر کار دن اغد یغفق نشد  اسادا 

 الینحا ااقی یاندا

 م3131ق/ 3113پروتکل استانبول  -1-5

م (در یغرد ارواع کل اه ییاایا یارن      0302 / 0997اوالی کا ی غن یرن )  01علی ری  یدغاات 

ایران و عراانی ارا  تیغیه قطعی اه دیغان الهه در اثر دخالد دول ها  روی و انگل س ایان یقاررات اوارا    

ر ادر شرایط احرانی قبا ان ونگ وهانی اول عراانی ها ان وضع د دشف ه و نااه سایان داخلی ایران د9نگردید

  اس فاد  کرد  و اه تدریج تا کنار دریاچاه   0992تا دیان ونگ وهانی اول  0924ر حد فاصا یشروط د د

اروی ه را اشغال کردند و ارا  سهغلد حاله اه قفقان در ونگ قریب الغقغع در صدد اشغال دیگر نغاحی سغ  

-که اا اخذ ای  ان را  دهان اارل ن  ااین ییاله و اتحاد دولد دلاان اا ایپراطغر  عراانی 4الج شی ایران اردید

اغداد عاالً ینااا دول ها  روی و انگل س را در خاوری انه اه خطر یی انداخد سبب شد که دو دولد ازرگ 

انگلی ان و روس ه در دس انه ونگ وهانی اول در یغضغع اخ الف اا دلاان و عراانی ینافا یش رک در نی نه 

خ الفات یرن  ایران و عراانی عاالً ان وظ فاه ی اانج گر  پاا فراتار     واحد  ارا  سانش ا ااند و در قض ه ا

گذاش ه ان طریاق یاذاکرات ییا ق   راساًا خاط یارن  ایاران و عرااانی را یطاااق یناافا خاغد یشاخ              

ع ن د پ دا کرداپ رو یذاکرات دو وانبه دول ها  روس ه و انگل س تدا   گرف ند تا اه اتفا  تعهداتی 5کنند،

نی ایپارند و پس ان ولب تغافق عراانی هاا دولاد ایاران را وادار ااه قباغل تداا اات خاغد        اه دولد عراا

م( در لندن سفارت روس ه و ونارت خارواه   0302اک بر  22 / 0927نااینداار این اسای در ا ی   روب) 

                                                 
 ا0،پ0 ،ک  0997یرکز اسناد و دیپلااسی، 1

 13وعفر  ولدانی،هاان ص  2
 ا090،صییایا یرن  ایران ایران و عرا ،تهران:ای ر کب ر(ا0913ا)یشایخ فریدونی،دبر ی دخد 6
 07خان یلک ساسانی،دسد پنهان س اسد انگل س در ایران،ص  4
 .712مشایخ فریدونی،همان ،ص  5
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ناغاحی   انگل س اه سف ر کب ر عراانی یادداش ی داد  وتقاضا کردند که اه فغرید قشاغن عرااانی والیاات و   

ایران را که اشغال کرد  اسد تخل ه نااید و خط سرحد  اا ایران را هر چه نودتار یعا ن کارد  و ان طفار      

 0رف ن اپره زندا

رواب   27م( سفارتها  روی و انگل س در تعق اب  یادداشاد )   0302سپ ایبر  0997/25شغال  09در )

ار اینکه اسناد  که در یدت هف اد ساال   م (لندن شرحی اا ااب عال نغش ه یبنی 0302ئانغیه  5 / 0097

گرد اید  حدود سرحد  ایران را یطااق اس اتغکغ تع  ن کرد  و تقاضا  خ   ییاله را ناغدند در ب  قعاد   

  تحد فشار سن پطرناغرگ عراانی ها خاک ایران را تخل ه کردند ولی ارا  تع  ن خاط سارحد     0997

که ان تاریخ یادداشد لندن یای گذشاد ساع د حلا   پاشاا ونیار       یا   3وقد گذرانی کردند ااالخر  پس ان 

م( اه ی یاغد وگ اری ساف ر کب ار روی در      0309فغریه   05  / 0990را ا االول  3خاروه عراانی در) 

تع  ن خطغط سرحد  اه این شرط یغافقد یی ناای  که در نهاب نی نها  نفد خ ز ایران »اس ااغل نغشد:

نا  قدبه قدر ش رین که در قرارداد دولد روی اا دلااان راواا ااه را  دهان کاه      اه یا واگذار شغد اه اس ر

روسها  یی خغاهند ان دبراایجان اه نهاب اکشند و قدر ش رین دخرین ایی گا  دن خغاهد اغد؛اق ه اراضای  

 2«شاال و ونغب نهاب ااید اه دولد عراانی داد  شغدا

راوا  ]ااا   [» یی نغیید: اه ااب عالی م ( 0309یه فغر 0990/05وااد  اول  09سفارت روس ه ه  در) 

اه نی نه ها  نفد خ ز چبا سرخ دولد روی در نزد دولد ایران وساطد خغاهد کارد کاه دن ناح اه را ااه     

پاس ان  9دولد عراانی واگذار کنند اه شرطی که حقغ  و ای  انات کاپانی انگل س در دن وا یحفغظ ااانادا 

دن سفارت روس ه یطااق اصغلی که ان سن پطرناغرگ در نی نه تحدید حدود دریافد کرد  اغد دو ییااله را  

اه اطالع دولد عراانی یی رسانداپروتکا اس انبغل دو ضا اه دارد،حقغ  و ای  اانات ی یااو  نااینادگان    

اخ  اارات روا س ولیاات ااه      چهار دولد و ترت ب تع  ن رو س ولیات و یعاون و  و ن ز نحغ  واگاذرا  

                                                 
 ا211ص  ،یاداغدها  سفارت اس ااغل،تهران:چاپخانه فردوسی(ا0945ا)خان یلک ساسانی،احاد 1

 خان یلک ساسانی،هاانجا 2
 ا02خان یلک  ساسانی،احاد،دسد پنهان س اسد انگل س در ایران،ص  6
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یعاون و  در صغرت ی بد رو س ولیه دید  اسداهاون ن یقرراتی دراار  نقشه اردار  و تع  ن و نداب  

 عالو  یرن  در نظاینایه بکر شد  اسدا

یاد  اسد و در دن روااط دولد ایران اا دولد عراانی در یغرد شرکد نفد ایاران و   3ضا اه دوم شایا 

ایران اه عراانی واگذار یی شغد شرح داد  شد  اسدادر این ضاا اه دیاد  اساد دولاد     انگل س در اراضی 

عراانی دارسی را درکل ه اراضی ین قا شد  اه دن دولد اه رسا د شناخ ه و قغیاً تددیق یای کناد ها      

ه   گغنه ای  ان  که ار حقغ  شرکد یحدود نفد ایران و انگل س خلا وارد نااید ان سغ  دولد عراانی اه 

 0کس داد  نخغاهد شدا

در این ضا اه یطالب یراغط اه ییایا یذکغر چنان اا دقد و بکر وزو ات تشریح شد  که گغیا ضا اه 

ناظر ار تع  ن روااط  ایران و عراانی اا شرکد نفد ایران و انگل س اسد نه اار ا    0309پروتکا اس انبغل 

دولد انگل س در ایغر داخلی ایران و تجاون اه حقغ  تع  ن سرحدات دو کشغر حاکی ان یداخالت ی ر یجان 

 حاکا د ایران اسدا

نیرا قیا ی ان اراضی دن را ودا و ضا اه خاک عرااانی  -اه طغر کلی پروتکا اس انبغل اه نیان ایران اغد

ایا ارا  اری ان ا حداقا یک عایا ح اتی در ارقرار  صلح در نغاحی یرن  اغد و ایان ایار ااه دن     -یی ناغد

 2کشغر اوان  یی داد ان ای  ان ها  نف ی خغد اهر  اردار  کندا

پروتکا اس انبغل  که یحدغل دیپلااسی روی و انگل س و عراانی اغد ارا  نخی  ن اار ییااله حقاغقی   

داها  اروند رود را یطرح و یعضلی ار یعضلها  پ ش ن افزوداپروتکا اس انبغل اراضی نفد خ ز خانق ن را ان 

کرد و اه وا  اینکه ناظر ار روااط ایران و عراانی ااشد ضاین حفظ ینااا و سرنی نها  نفد خ ز ایران ودا 

شرکد نفد انگل س گردید و حاکا د انگلی ان را ار یقادرات ایاران ااه حادا علای خاغد رساان د،پروتکا        

عارا  وار  دن  اس انبغل ی راثی شد ان اخ الفات یا د دو دولد هایایه که ان دن پاس  دول هاا  ایاران و    

 م( الجزایر ین هی شدا 0305ش/  0954گردیدند و تداوم دن ارقرار داد) 

 

                                                 
0 KUCUK, Cevdet,1981: 263- 265. 

 ا27ترواه عبدالحی ن شریف ان،تهران:ان شارات خغارنیی، ص خاوری انه،نفد و قدرتها  ازرگ،(ا0954ا)شغادران،انجای ن 2
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 نتیجه:

یرنها  یرای ایران هاغار  در طغل تاریخ دای ن حغاد  ووضاع  ها  یخ لاف س اسای ی اان ن روهاا       

ن طغالنی یغرد اخ الف کشغرها ااغد اروناد   احاضر در دوسغ  یرنها اغد  اسد اان واله این رود ها که سال 

اه دل ا داش ن یغقع  ها  اق داد ،س اسی ،نظایی واااهاغار  یغرد تغوه دوکشاغر  رود رود یی ااشد ااروند 

اراروند رود ،پ ش نه ا  طغالنی دارد وهااغار  یکای ان   حاکا د حق ایران وعراانی اغد  اسد ااخ الف ارسر

ا  ینطقه ان واله ایران وعراانی اغد  اسداکه این اخ الفات ینجراه  ای ن کانغنها  ندوخغرد ی ان کشغره

شدن عهدنایه ها  یخ لفی ان واله :ارنروم اول ودوم ،کای غن تحدید حادود ،پروتکاا تهاران واسا انبغل     

 گردیدا

را اه یعاهد  اول ارنروم که تجلی گا  ییایا ی نانع ف ه دو دولد اغد در یاد  یرن  تع  ن سرحد طرف ن 

یعاهد  قدرش رین احاله کرد  اغدا ااهام در یفاد یعاهد  اول ارنروم هارا  اا تفاس ر نادرسد دولد عراانی و 

الینحا یاندن ییایا تنش نا سبب ارافروخ ه شدن دتش نزاع و سرانجام عقد یعاهاد  دوم ارنروم شادا ایاا    

ی و تحا ا ایضااحات چهارگاناه اار یا ن     دخالد ها  دول ا گانه روی و انگل س و اهانه وغیی ها  عراان

یی قا یعاهد  ارنروم و یعغ  یاندن کار کا ی غن ها  تحدید حادود، دایناه اخ الفاات را ااه دیاان قارن       

 .ا ی   گی راند

اگر چه در اوایا قرن ا ی   ان ونگ ها  تاام ع ار ایران و عراانی در قرن نغند  خبر  نبغد، ایا فقادان  

یفاد یعاهدات و دخالد ها  اس عاارگرانه دولد ها  روی و انگلا س سابب شاد      اراد  یش رک در اورا 

اغد اا گذر نیان اخ الفات فی یاا ن کهنه تر شغد و یاف ن را  حا دشغارترا پروتکا ها  تهاران و اسا انبغل   

 ه ن ز که در ادایه کار کا ی غن ها  یرن  ینعقد گردیدند تحد تاث ر یق ض ات ا ن الاللای و ظهاغر دسا   

اند  ها  دول اروپایی و دیان ونگ اول وهانی اه سایان رس دند و حق حاکا د ایران را در پار  ا  اراضی 

یرای یانند نهاب و خانق ن تض  ا کرد و ییایا ودید حقغ  رودخانه ها و اروند رود را وارد یناسبات ایران 

اانیاند  ایپراتغر  عراانی  -ن ایران و عرا  و عراانی ناغد، پروتکا اس انبغل یبنا  انعقاد یعاهدات اعد  ا 

 .قرار گرفد -
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 اه تحق قات سرحدیه اه اه اام یحاد یش ر ،تهران:ا ناد فرهنگیش ر الدوله،ی رنا وعفر خان،رسال

، 0(ااررسی حقغ  س اسی تجاون عرا  اه واهغر  اسالیی ایران، ولاد 0950یندغر  الریجانی ،اسااع اا)-

 اتهران:تااان

 ا033،ص0نقشه خل ج فاری ان یحاد اهرون )سا نار(ولد اول 

 اه پرویز اااایی،تهران:ان شارات چاپارا(اتاریخ عرب در قرون ودید،ترو0954والغتیکیا)

 (اتاریخ روااط خاروی ایران؟،تهران :ای رکب را0943هغشنگ یهدو ،عبالرضاا)
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