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چکیده
از دیرباز مسئله تحدید حدود مرزهاي مشترك ایران و عثماني و بعدها دولت عراق مورد مناقشه ميان دو
کشور بوده است .این موضوع در ادوار مختلف تاریخ و طي قراردادهاي متعدد و اغلب با دخالت و
حضورکشورهاي واسطه همچون انگليس و روسيه مورد بررسي قرار گرفت .ولي هيچ گاه مرزهاي
مشترك دو کشور به شكلي واضح و قطعي تعيين نگردید و مسئله تعيين مرز همچنان به صورت عاملي
تنش زا د ر روابط بين ایران و عراق باقي ماند و به دهه هاي اخير کشيده شد .بر این اساس در این
پژوهش سعي شده با روش توصيفي و تحليلي و بر پایه ي اسناد و مطالعات کتابخانه اي وابستگي هاي
عميق دیني ،فرهنگي و قومي مردم خوزستان با مردم جنوب عراق بررسي شود سپس با پرداختن به
م ناسبات سياسي دولت هاي ایران و عراق و اوضاع مرزهاي دو کشور در اوایل قرن بيستم ميالدي ،تأثير
این مناقشات مرزي در زندگي مردم خوزستان در این دوران تبيين و بررسي شود و به این پرسش
تحقيق پاسخ داده شود که مناقشات مرزي ایران و عراق چه تأثيري بر زندگي مردم خوزستان داشت ؟
در این رابطه نگارنده بر این مدعاست ،مناقشات مرزي ایران و عراق در دوران پهلوي اول و سياست هاي
اعمال شده در این دوران ،براي مردم خوزستان اثرات منفي بر جاي گذاشت .چرا که از گذشته هاي دور
ميان مردم در دو طرف مرز ،ارتباطات دیني ،فرهنگي و قومي و نيز داد و ستد مالي و تجاري برقرار بوده
است و مسئله مناقشات مرزي ،مشكالت و موانعي در وضعيت زندگي وکسب و کار مردم ایجاد کرد.
واژگان کلیدی :مناقشات مرزي ،پهلوي اول ،دولت عراق ،خوزستان ،اروند رود ،قرارداد  4241شمسي.
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مقدمه
سرزمين خوزستان در جنوب غربي ایران ،از دیرباز یكي از خاستگاه هاي تمدني در فالت ایران
بوده و از این رهگذر از سابقه ي تاریخي کهني برخوردار است .این سرزمين در دوره هاي
مختلف تاریخي مورد توجه حكومت هاي حاکم بر ایران و نيز فرمانروایان بيگانه بوده است .بر
این اساس تقابل و کشمكش و مرزبندي هاي بسياري در دوره هاي مختلف تاریخي بر سر
موجودیت و استقرار حاکميت بر سرزمين خوزستان در این منطقه به وقوع پيوسته است .اوج
این کشمكش و درگيري و مناقشات مرزي به دوران معاصر کشيده شد و کشف و استخراج نفت
در خوزستان ،موجب اهميت دو چندان این منطقه گردید .در پژوهش حاضر سعي شده با روش
NOORMAGS
کتابخانه اي ،به بيان تأثير اختالفات و مناقشات مرزي در زندگي مردم خوزستان
بررسي
پرداخته شود .اما در آغاز براي روشن شدن موضوع ،الزم است ابتدا تعریف اجمالي از پدیده ي
مرز از منظر علم جغرافيا و علوم سياسي بيان شود .
تعریف مرز
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مرز به خط فاصل ميان دو کشور گفته مي شود .بر این اساس آخرین حد قلمرو زميني ،دریایي،
هوایي و تحت االرضي (زیر زميني) هرکشور را مرز آن کشور مي گویند .مرز مهمترین عامل
تشخيص و جدایي یك کشور از کشور همسایه است .خط مرزي ،خطي اعتباري و قراردادي
است که به منظور تحدید حدود یك کشور روي زمين و اسناد مرزي مشخص مي شود .به
بخشي از آبادي ها و زمين هاي کشورکه در مجاورت مرزها قراردارند ،اراضي مرزي گفته مي
شود .عمق نوار مرزي فاصله اي است ازخط مرزي با عرض معيني به داخل دوکشورکه به وسيله
ي توافقات و قراردادهاي دوجانبه تعيين مي شود( .مرز و سرحد)2944 ،
«مرز ،عموما حاصل ستيزهاي تاریخي است که به تفاهم منجر مي گردد( ».حضرتي:4209،
 )11هانتينگتن جغرافيدان مشهور امریكایي معتقد است ،در بين عوامل طبيعي مؤثر بر زندگي
انسان به جز شرایط آب و هوا ،وضعيت جغرافيایي سرزمينها در ایجاد ارتباط با سرزمينهاي
دیگر تأثيرگذار بوده اند .به عنوان نمونه برخي ازعوامل طبيعي مانند ،رودهاي قابل کشتيراني،
گذرگاهها ي کوهستاني ،جلگه ها و دشتهاي باز و رشته کوههاي کم ارتفاع ،همواره باعث
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تسهيل ارتباطات بين جوامع و گاه وقوع رویدادهاي مهم تاریخي نظير مهاجرتها و جنگها و یا
ظهور تمدنها شده اند( .جغرافيا در بستر تحوالت تاریخي :2942 ،اینترنتي)
موقعیت مرزهای مشترک ایران و عراق

اروند رود همواره به ایران تعلق داشته که در پایان حكومت عثماني و تشكيل دولت تازه
تأسيس عراق با دخالت انگليس ،به دولت عراق واگذار شد .اما واژه شط العرب نام عربي اروند
رود است .ظاهرا واژه شط العرب از ادبيات عرب ،نخستين بار در قرن یازدهم هجري وارد ادبيات
عثماني شده و مقصود از آن رود دجله بود .این لفظ سپس به منابع ایراني راه یافت و تداول
پيدا کرد .این واژه در برخي کتب تاریخ از جمله عالم آراي عباسي و جهانگشاي نادري نوشته
ميرزا مهدي خان منشي استرآبادي و دیگر منابع آمده است( .منصوري)45 -41 :4211 ،
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کشور ایران با کشور عراق ،به موجب آخرین تحدید حدود ایران و عثماني در سال  4202ش/.
 4041م .حدود  4190کيلومتر مرز دارد که از این مقدار حدود  129کيلومتر آن مرز خشكي
در منطقه ي خوزستان از اروند رود تا موسيان چنين است :بين اروند رود و جفير حدود 429
کيلومتر ،بين جفير تا بستان حدود459کيلومتر ،بين سوال و موسيان حدود  459کيلومتر .عالوه
بر این ایران و عراق حدود  451کيلومتر مرز آبي به شرح ذیل دارند که در اروند رود 11
کيلومتر ،در نهر خين  0کيلومتر ،در هورالعظيم  11کيلومتر( .افشار سيستاني )110 :4212،در
خصوص رودخانه اروند باید افزود؛ اروند آبراهي است در جنوب غربي ایران که مرز مشترك
ایران و عراق را تشكيل داده و عمق آن بين  1تا  0متر در نقاط مختلف ،متغير است .بر این
اساس اروندرود رودخانه پهناور ي است که از ریزش رودهاي دجله ،فرات و سپس کارون پدید
آمده است .طول اروندرود از قرنه تا ریزشگاه آن درخليج فارس 409کيلومتراست .ریزشگاه
اروندرود در محل شهر ایراني اروندکنار و شهر عراقي فاو است .اروندرود در شاهنامه چند بار
بكار رفته .در مهریشت اوستا در مبحث مهر یا ميترا اشاره اي نيز به اروندرود شده است که در
آن دوره «ارونگ» یا «ارنگ» گفته مي شده است .اروند واژه اي در پارسي ميانه است به معني
بزرگ و باشكوه و دردوره باستان به همه طول رود خانه دجله واروندرود امروزي گفته مي شد.
(کریمي.)0 :4211 ،

مناسبات اجتماعی ،اقتصادی ،دینی و فرهنگی مردم خوزستان با آن سوی مرز
در اواخر قرن  41ميالدي قبيله کعب از عراق به جنوب غرب خوزستان مهاجرت کردند .در طي
قرون بعدي قبایل عرب بيشتري از جنوب عراق به نوار مرزي جنوب غربي خوزستان مهاجرت
کردهاند .به تدریج تا زمان پهلوي اول ،سرزمينهاي اطراف رود کرخه در جنوب غرب خوزستان،
محل مهاجرت و سكناي عشایر عرب شد .این ناحيه شاید به دليل طغيان ساالنه رود کرخه،
تقریبا خالي از آبادي بود و عمال تنها ساکنانش به جز بوميان عجم هویزه ،عشایر عرب بودند .از
این ایام است که به منظور تفكيك قلمروهاي حكومتي ،بخش عرب نشين را عربستان ناميدند و
بخش دیگر به همان نام خوزستان باقي ماند( .افشار سيستاني :4212 ،صص)11-25
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بر این اساس مردمان نواحي مرزي همواره با کمترین توجه به الزامات سياسي و عدم رعایت
خطوط مرزي بر تداوم مناسبات خود با ساکنان آن سوي مرز که غالبا با یكدیگر داراي ریشه
هاي مشترك دیني ،فرهنگي و قومي بودند ،اهتمام مي ورزیدند .این موضوع در طول تاریخ
ایران هرازگاهي مشكالت و تبعات منفي نيز در روابط سياسي و خارجي دولت ها فراهم مي
ساخت که منجر به بروز درگيري و مناقشات مرزي مي گردید .مردم ساکن در منطقه ي
خوزستان و به ویژه نواحي مرزي در غرب این استان که اغلب عرب زبان مي باشند نيز از
گذشته هاي دور به جهت داشتن علقه هاي مشترك دیني ،فرهنگي و قومي با ساکنان آن سوي
مرز به ویژه نواحي جنوب عراق ،روابط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي داشتند .در این ميان با
توجه به برقراري مذهب تشيع در ایران و وجود اماکن مقدس و عتبات عاليات در عراق بر ميزان
عالقه و ارتباط ایرانيان خاصه مردم خوزستان با مردم عراق افزوده شد( .جليليان )4212:12،بر
این اساس مردم خوزستان همواره با علماي حوزه علميه نجف اشرف و کربالي معلي که اغلب
ایراني تبار مي باشند ،در ارتباط تنگاتنگ بودند .به گونه اي که در هر دوره اي آیات عظام
ساکن در عراق ،نمایندگاني جهت انجام امور دیني مقلدین خود در خوزستان تعيين مي کردند
که از ا ین ميان در دوره هاي اخير مي توان به آیات عظام مرحوم آیت اهلل خویي و مرحوم آیت
اهلل سيد محسن حكيم و همچنين آیت اهلل سيستاني از مراجع نجف اشرف اشاره کرد.
به دنبال جنگ جهاني اول ،اشغال عراق توسط انگليس و تأسيس حكومت سلطنتي در این
کشور ،ورود زائران ایراني به ع راق به تدریج با محدودیت هایي از طرف دولت هاي حاکم بر
ایران و عراق مواجه گردید( .دادفر)15 :4210 ،
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بنا به استناد برخي نامه هاي مربوط به کميسيون عرایض مجلس شوراي ملي ،برخي افراد
عموما توانگر و یا وابسته به خانواده هاي علما ،به قصد تقرب به ائمه معصومين (ع) ،اقدام به
دفن اموات خود در جوار عتبات عاليات مي کردند که گاهي این امر با کارشكني هایي از سوي
مأموران مرزي دو کشور مواجه مي شد و مردم را با مشكالت و معضالتي روبرو مي ساخت که
نامه ها و شكایاتي در این خصوص به کميسيون عرایض مجلس شوراي ملي ارسال و ارجاع مي
شد( .کميسيون عرایض مجلس شوراي ملي 4249 ،ش)
این قبيل نامه ها و اسناد صرف نظر از بيان عملكرد سيستم اداري آن زمان ،خود گویاي سطح
روابط اجتماعي و اعتقادات عميق دیني ملت شيعه مذهب ایران و به ویژه مردم خوزستان در
ارادت به ائمه معصومين (ع) که بارگاه ایشان در شهرهاي عراق واقع است ،مي باشد .بر این
اساس مي بایست اضافه کرد که از گذشته هاي دور ،فارغ از مناسبات سياسي و تحدید حدود
مرزهاي دو کشور ایران و عراق ،برقراري روابط خانوادگي و ازدواج نيز در سطح وسيع ميان
خانواده هاي ایراني ساکن خوزستان با مردم جنوب عراق صورت مي گرفت( .فرهنگ مردم
درخوزستان)2 :4211 ،
GS

به نقل از یكي از ساکنين قدیمي خرمشهر که بخشي از اوضاع اجتماعي مردم خوزستان در
دوران حكومت پهلوي اول را به خاطر دارد؛ بخش عمده ي ازدواج هاي ساکنين خوزستان با
مردم جنوب عراق به این صورت بود که اغلب دختران ایراني به عقد و ازدواج مردان عراقي در
مي آمدند .این موضوع به چند دليل بود :یكي اینكه مسئله کشف حجاب زنان مسلمان و
محجبه را وادار مي ساخت به منظور مصونيت از پيامدهاي کشف حجاب به عراق مهاجرت کنند
و با مردان عراقي ازدواج کنند و دیگر اینكه موقعيت مطلوب اقتصادي مردم عراق در این زمان
بود که از شرایط اجتماعي و اقتصادي مساعد و برتري نسبت به زندگي در خوزستان برخوردار
بودند .البته در پاره اي موارد مردان خوزستاني نيز اغلب به دليل فرار از خدمت نظام وظيفه
اجباري در ارتش ،به کشور عراق پناهنده مي شدند و در آن کشور با دختران عراقي ازدواج مي
کردند و تشكيل خانواده مي دادند( .لوایي) 4209 ،
RMA

www.noormags.ir

15

NOO

زبان مردم عرب خوزستان ،عربي است و از نزدیك ترین لجهه ها به قرآن کریم است .فصيح
ترین و شيواترین بيان این زبان در استان خوزستان ،گویش مردم خرمشهر است .این گویش
عالوه بر اینكه کلمات ثقيل کمتري دارد ،از نظر تلفظ و لهجه به زبان فصيح عربي نزدیك تر

است .قرابت گویش مردم عرب ایران با زبان فصيح عربي به آنها این امكان را داده است که
تقریبا همه ي گویش هاي زبان عربي را بفهمند و اعراب سایر کشور ها نيز متقابال زبان اعراب
ایران را به خوبي درك کنند( .قيم)19 :4219 ،
اما در گذر زمان همانگونه که زبان فارسي از زبان و ادبيات عرب تأثير پذیرفته ،عكس آن نيز رخ
داده است .به عنوان مثال حرف «چ» است که از حروف الفباي عربي نيست اما وارد لهجه ي
زبان عرب خوزستان و از طریق اعراب خوزستان به عربي عراق نيز وارد شده است( .پایگاه
اینترنتي ميراث فرهنگي )4209،همچنين بسياري از کلمات فارسي در زبان اعراب جنوب عراق،
شهرهاي بصره ،کوت ،نجف و کربال به واسطه ي مردم خوزستان رایج شده است.کلماتي مانند:
قيمه ،هندوانه ،بچه ،تومان ،برنج ،یخ ،شلوار و( ....لوایي )4209،موسيقي نيز به عنوان یكي
دیگر از شاخص هاي فرهنگي قوميت،که در هر منطقه و قوميت استان خوزستان ،صورت ویژه
اي دارد .در مناطق عرب زبان و مرزي خوزستان ،موسيقي بيشتر متأثر از مقام هاي عربي و
شباهت خاصي به موسيقي مقامي جنوب عراق دارد(.پایگاه اینترنتي ميراث فرهنگي)4209 ،
تا پيش از گسترش مناسبات سرمایه داري در زمان پهلوي اول ،بخش عمده ي جمعيت ساکن
در خوزستان که عمدتاً از اقوام لر و عرب بودند به شكل قبيله اي مي زیستند .اقتصاد این
منطقه نيز بر شيوه هاي دامپروري ،کشاورزي و بخشي نيز بر پایه بازرگاني در بنادر خرمشهر،
ماهشهر و اهواز قرار داشت و تبادالت تجاري با کشور عراق و بندر بصره صورت مي گرفت.
تحول اقتصادی در خوزستان

11

در آغاز قرن بيستم ميالدي همزمان با اواخر دوره ي سلطنت قاجاریه ،بندر خرمشهر که
سكونتگاه گرمسيري یكي از اقوام عرب ایراني به نام بني کعب بود ،رونق گرفت .تا پيش از رونق
بندر خرمشهر ،مرکز مهم داد و ستد در خليج فارس ،بندر بصره بود که به دولت عثماني تعلق
داشت( .امام شوشتري ،بي تا )252 :با رونق خرمشهر ،این بندر به رقيب تجاري و اقتصادي بندر
بصره تبدیل گردید و عالوه بر این وجود و کشف ذخایر نفت موجب توجه ویژه و مضاعف به
خرمشهر گردید .از این زمان به بعد با فروپاشي امپراتوري عثماني و تأسيس دولت عراق ،مسئله
حاکميت بر اروند رود به عنوان شاهراه حياتي بندر خرمشهر در دستور کار دولت انگلستان قرار
گرفت( .نيازي) 4204 ،
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با دخالت دولت انگليس که از رهگذر قرارداد نفت دارسي که در سال  4211ش 4091 /.م .در
خوزستان موفق به کشف و استخراج نفت شده بود و از آن بهره مي برد ،به عامل تنش زا تبدیل
گردید .بدین ترتيب فصل جدیدي از مناقشات مرزي ميان ایران و عراق به عنوان وارث
امپراتوري عثماني از سر گرفته شد.جایگاه و موقعيت اقتصادي برتر خرمشهر نسبت به بصره ،به
ویژه از زمان احداث و راه اندازي خط آهن سراسري در زمان پهلوي اول بارز شد .احداث این
خط آهن ،خليج فارس را به دریاي خزر در شمال ایران متصل نمود( .اسناد سياسي ایران و
عثماني :4212 ،ج)1،1
در سال  4291ش 4021 / .م .چون قرار شد که خط آهن از یكي از بندرهاي خليج فارس
شروع گردد و سرتاسر ایران را پيموده به بحر خزر پایان یابد ،بندر خور موسي (بندر امام
خميني ) در کنار خليج فارس برگزیده شد و نخستين کلنگ این کار شگرف در پایيز این سال
به زمين خورد ....ساخت راه آهن به وسيله ي شرکت مختلط آلماني و آمریكایي و دخالت جزیي
فرانسوي و انگليسي آغاز گردید .در سال  4291ش 4020 / .م .راه آهن خوزستان از بندر شاپور
(بندر امام خميني) تا دزفول افتتاح شد( .امام) 540 :4210 ،

در جریان کودتاي نظامي سوم اسفند  4200ش 4029 /.م .رضاخان به عنوان چهره ي نظامي
کودتا ،وارد عرصه ي سياسي ایران گردید .در مورد چگونگي شكل گيري کودتا و نقش انگليس
تنها به بيان سخن ژنرال آیرونساید طراح کودتا ،اکتفا مي شود که خود گویاي تأثير دولت
انگلستان در تغييرات سياسي اوایل قرن بيستم است که منجر به روي کار آمدن رضاخان و
برقراري سلطنت خاندان پهلوي در ایران مي باشد.
« تصور مي کنم که همه ي مردم چنين مي اندیشند که من کودتا را طراحي و رهبري کرده
ام ،من گمان مي کنم که اگر در معناي سخن دقيق شویم واقعا من این کار را انجام داده ام».
(رایت .)242 :4212 ،رضاخان به منظور تحكيم پایه هاي قدرت و تشكيل حكومتي متمرکز
اقداماتي جهت سرکوب حرکت هاي تجزیه طلبانه انجام داد .در این رابطه مي توان به سرکوب
شيخ خزعل در خوزستان اشاره کرد.
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اوضاع سیاسی خوزستان در آستانه ی سلطنت پهلوی اول

شيخ خزعل« ،محصول نخلستان هاي خود را به قيمت خوب به انگليس ها مي فروخت و اسلحه
و لوازم از آنها مي گرفت و کم کم به واسطه ي همين نفوذ معنوي ،رشته ي تجارت خوزستان
را هم در دست گرفته از این راه نيز فواید بي شماري مي برد .امالك خود را آبادتر مي کرد و در
بصره روبروي محمره (خرمشهر ) هم نخلستان هاي زیادي به هم زده و ثروتش روز افزون زیاد
مي شد»( .مستوفي :4211 ،ج) 2،2202
ظاهرا تا روزگار حاکميت شيخ خزعل بر خوزستان و خرمشهر و تا پيش از تحوالت و مرزبندي
هاي زمان رضاشاه ،مردم خوزستان به ویژه اعيان و اشراف خرمشهر به راحتي در آن سوي مرز
و در بندر بصره سرمایه گذاري مي کردند و داراي امالك و اراضي بودند و از این راه سود خوبي
به دست مي آوردند.
اما شيخ خزعل عمال رابطه ي خود را با دولت مرکزي قطع کرده و با انگليسي ها قرارداد بسته،
سالها بود که ماليات به دولت پرداخت نمي کرد و کشتي جنگي و توپخانه تهيه نموده و به
پشتياني آنها (دولت انگليس) خود سرانه فرمان مي راند و خود را امير عربستان مي خواند.
(کسروي )221 :4212 ،در این رابطه ملك الشعراء بهار نيز مي نویسد :شيخ خزعل به اميد
جدایي خوزستان از ایران و تشكيل حكومتي مستقل به نام عربستان در اواسط سال  4292ش/.
 4021م .کميته اي به نام قيام سعادت خوزستان به عضویت خود و جمعي از ایرانيان دایر کرد
و سلسله جنبان این کميته شد( .بهار :4211 ،ج)459 ،2

11

اما در سال  4292ش 4021 / .م .حكومت مرکزي موفق شد با سرکوب شيخ خزعل و انحالل
کميته ي سعادت پس از چندین سال غفلت از امور خوزستان ،به آن ناحيه توجه کند .از این
زمان به بعد نام ع ربستان به کلي از فرمانها و مكاتبات دولتي لغو گردید و به خوزستان تغيير نام
یافت .در همين سال به دستور رضاشاه ،شهر ناصري به عنوان مرکز خوزستان اعالم شد .در
شهریور  4241ش 4025 / .م .به موجب تصویب هيأت وزیران ،نام ناصري به اهواز (نام باستاني
شهر) تغيير یافت و به عنوان مرکز استان ششم کشور اعالم گردید .در همين رابطه نام بندر
محمره به خرمشهر ،بندر معشور به ماهشهر و عبادان به آبادان تغيير یافت( .امام شوشتري ،بي
تا« )215 :در دهه ي  4249ش 4024 / .م .دولت کنترل بازرگاني خارجي را در دست گرفت.
بخشي از آن را مستقيما اداره مي کرد و براي بقيه نيز به وضع مقررات پرداخت»( .فوران،
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 )211 :4211ظاهرا از این زمان بازرگاني خارجي در خوزستان نيز تابع قوانين و مقررات جدید
گمرکي قرار گرفته است.
سیر منازعات مرزی ایران و عراق درخوزستان پیش از انعقاد قرارداد  1111شمسی

در اوایل قرن بيستم ميالدي ،کشف نفت نيز در خوزستان اهميت اروند رود را مضاعف ساخت.
اگر پيش از کشف نفت ،دو دولت همسایه و ذینفع ایران و عثماني به دليل دسترسي به خليج
فارس از طریق بندر بصره و یا خرمشهر بر سر آن اختالف داشتند و در قراردادهاي ارز روم اول
و دوم که در زمان حكومت قاجاریه بين دو دولت منعقد گردید ،با کشف نفت و تضعيف
عثماني ،قدرت هاي بزرگ یعني انگليس و روسيه نيز به مداخله تام در آن همت گماشتند.
(جليليان )4211:11 ،بر این اساس به دليل سلطه انگليس در خليج فارس و بندر بصره ،بنادر
ایراني نيز مورد توجه انگلستان قرار داشت .در آستانه ي جنگ جهاني اول در سال  4202ش/ .
 4042م .بر اساس پروتكل الحاقي به قرارداد ارز روم دوم و با قرارهاي محرمانه و پنهاني
انگليسي ها با عثماني ها و وعده ي واگذاري اروند رود به عثماني ،دولت انگليس تالش کرد تا
GS
بينMAایران و عثماني براي رفع اختالفات ميانجيگري نماید( .همان )11 :4211 ،براي این منظور
R
O
کميسيونNO
تحدید حدود از سال  4202ش 4041 /.م .با شرکت نمایندگان چهار دولت ایران و
عثماني و انگليس و روسيه ،سرحدات ایران و عثماني تعيين شد .بر این اساس ،ساحل چپ
اروند رود به عنوان مرز ساحلي ایران از فاو تا خرمشهر و تمام اروند رود را به عثماني واگذار
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خوزستان به دليل وجود رودخانه ي اروند که یكي از عریض ترین رودخانه هاي قابل کشتيراني
به شمار مي رود و هرچه به سمت جنوب پيش مي رود ،عمق و عرض آن بيشتر مي شود ،از
موقعيت استراتژیك و تجاري ویژه اي برخوردار است .به گونه اي که از سده هاي پيشين این
رودخانه مورد منازعه دولت هاي ایران و عثماني قرار داشت .خرمشهر واقع در تالقي کارون و
اروند رود ،و در رأس خليج فارس ،بندر بزرگ قابل کشتيراني و تجارت خارجي ایالت بود.
همچنين مرکز بزرگ توزیع کاال در جنوب خوزستان به شمار مي رفت .مهم ترین صادرات آن
خرما بود که به مقدار فراوان صادر مي شد ،از این بندر اسب و قاطر نيز صادر مي شد( .انصاري،
 )10 :4211بندر خرمشهر در آخرین نقطه سرحد غربي ساحل خوزستان ،مرز ایران را از عراق
جدا مي کند .حدود این مرز و تعين سرحد آن از آثار دوره سلطنت قاجار است( .اقتداري،
 :4215ج ) 2،14

کردند .بدین سان رودخانه ي قابل کشتيراني اروند به عثماني و خور و خليج هاي مرداب گونه
را به ایران واگذار کردند که امكان کشتيراني در آن وجود نداشت .براي این منظور،کانالي به نام
نهر خين که توسط انگليسي ها حفر شده بود ،مرز ایران و عثماني قرار داده شد .از این زمان به
بعد ،نهر خين و شرق مرداب هاي شلمچه و وسط هور العظيم و روستاي سيد علي به عنوان
مرز تعيين شد و آبراه اروند و سواحل شرقي آن در اختيار عثماني قرار گرفت( .افشار سيستاني،
 )115 :4212در واقع بدون اینكه از قرارداد ارز روم دوم سخني به ميان آید ،وضعيت جدیدي
بر ایران تحميل کردند .ایران بدون شكست در جنگي ،بخشي از اراضي و مهمتر از همه
امتيازات کشتيراني و ماهيگيري و تجارت را در اروند رود از دست داد.
با پایان جنگ جهاني اول ،دولت ترکيه جدید ،پروتكل را به عنوان یك سند سياسي و معتبر به
رسميت نشناخت .بنابراین پروتكل الحاقي مزبور عمال باطل و ملغي بود .از سویي در ایران نيز
چون بر طبق قانون اساسي مشروطيت هرگونه تغيير ارضي و یا تعدیل حدود مملكت مي
بایست با اطالع و تصویب مجلس شوراي ملي انجام مي گرفت و پروتكل الحاقي سال 4202
ش 4042 /.م .فاقد این شرط اساسي بود ،بنابراین هيچ گاه معتبر و قانوني و قطعي تلقي نشد.
(رحيمي )429 :4215 ،با فروپاشي امپراتوري عثماني و جایگزیني دولت جدید و دست نشانده
عراق ،مشكالت بين دو دولت ایران و عثماني به این وارث جدید رسيد.
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دولت عراق پس از استقالل ،اعمال حاکميت بر تمام اروند رود را جزو حقوق خود مي دانست.
به همين دليل در سال  4294ش 4022/.م .دولت هاي انگلستان و عراق قراردادي براي اداره
ي اروند رود منعقد کردند که به موجب آن ،دولت انگلستان اداره ي اروند رود را به عراق واگذار
کرد( .افشار سيستاني )521 :4212 ،عراقي ها چنين مدعي بودند که چون پروتكل مزبور از
ضمائم قرارداد ارز روم دوم بوده و ایران نيز پذیرش و تصویب خود را در مورد قرارداد ارز روم در
هفدهمين اجالسيه کميسيون مختلط اعالم نموده بود ،در نتيجه پروتكل فوق نياز به تصویب
مجدد دولت ایران نداشته است .در حالي که ایران پاسخ مي داد که پذیرش عمده به انضمام
توضيحات چهارگانه با اکراه و اجبار توأم بوده است و اکراه و اجبار ،یكي از موارد ششگانه ابطال
کننده قراردادها بر اساس کنوانسيون وین بود(.منصوري« .)45 – 41 :4211،در بخش جنوبي
مرز ایران و عراق ،دولت عراق تالش مي کرد با پشتيباني از فرزندان شيخ خزعل ،به ایجاد
آشوب بپردازد .افزون بر این ،دولت و مطبوعات عراق با تبليغات عليه ایران و به ویژه بر ضد
حاکميت ایران بر خوزستان تالش مي کردند از نظر سياسي نيز ایران را با بحران مواجه نمایند.
MA

OR
NO

www.noormags.ir

این تنش هاي سياسي و نظامي در کنار منازعه دیپلماتيك ایران و عراق بر سر اروند رود  ،در
مناسبات این دو کشور تأثير گذاشته بود .به نظر مي رسد ،هدف اصلي دولت عراق از ایجاد این
تنش ها ،اعمال فشار بر دولت ایران براي تن دادن به مرزهاي بي اعتبار ناشي از پروتكل
اسالمبول بود»( .بهمني قاجار )551 :4209 ،بر این اساس در سال  4242ش 4021 /.م .دولت
عراق براي جلوگيري از اعمال حق حاکميت ایران در اروند رود با پشتيباني انگلستان به جامعه
ي ملل شكایت کرد .جامعه ي ملل طرفين را به مذاکرات مستقيم دعوت نمود و سرانجام بر اثر
اصرار و فشار انگليسي ها که عجله داشتند هر چه زودتر پيمان منطقه اي منعقد شود.4د در تير
 4241ش /.ژوئيه  4021م .قراردادي بين ایران و عراق به امضاء رسيد که طبق آن حق
کشتيراني در سراسر اروند رود به استثناي آبهاي مقابل خرمشهر و آبادان به دولت عراق واگذار
شد( .هوشنگ مهدوي)202 :4210،

NO

OR

MA

GS

براي روشن شدن اوضاع مرزي و لزوم انعقاد قرارداد 4241ش 4021 / .م .ميان ایران و عراق
باید به گزارش نصرت الدوله بدیع کنسول جدید ایران در بصره اشاره کرد ؛ وي حق اشتراك
ایران در اروند رود را مهم ارزیابي کرده و گفته بود« :این قضيه باید در نظر گرفته شود حكومت
عراق شرکت ایران را در اروند رود (شط العرب) معترف نيست و مثل ترك ها مي گوید فقط
کشتي هاي ایران اجازه دارند از این شط عبور کنند .این مسئله محتاج به اجازه ي عراق نيست.
زیرا اروند رود از رودخانه هاي آزاد است و کشتي هاي جميع دول در آن آمد و شد مي کنند و
ایران تا دعيجي که تقریبا  45فرسخ مسافت است در اروند رود ساحل دارد و البته تا منتهي
اليه ساحل خود حق استفاده را دارد»( .کوهستاني نژاد )421 :4211 ،باقر کاظمي فرستاده ي
ویژه ایران براي بررسي وضعيت اتباع ایران در عراق نيز گزارش داده که؛ «اشتراك ایران در
اروند رود (شط العرب) و به هم خوردن خط سرحدي سال 4202ش 4042 / .م .در این قسمت
فوق العاده الزم و به هر قيمت است باید این حق تحصيل شود در غير این صورت از جهت
سياسي و تجاري نتایج وخيم خواهد داشت» (همان )294 :4211 ،با این همه ،دولت ایران به
خاطر پيشينه ي اختالفات مرزي با عراق ،در مورد مناسبات خود با حكومت بغداد ،با احتياط
 .1پيمان منطقه اي که ایران در آن نقش داشت ،پيمان سال  4241ش 4021 / .م .سعدآباد بود که افغانستان،
عراق و ترکيه نيز در آن شرکت داشتند .نام رسمي آن «پيمان عدم تعرض» بود.
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عمل مي کرد .در این ميان دولت انگليس مایل بود ،دولت هاي ایران و عراق را در چارچوب
منافع منطقه اي خود متحد سازند و از جانب دیگر به دليل منافع خاص خود در عراق،
امتيازاتي را در آن کشور براي خود قائل بود که مانع از همپيماني تهران و بغداد مي شد .دولت
انگليس براي حل این مشكل ،و دادن تضمين هایي راجع به حقوق ایران در اروند رود ،در
اسفند  4291ش / .مارس  4021م .به دولت ایران اعالم کرد ؛ شناسایي حقوق ایران در اروند
رود مشروط به رسميت شناخته شدن دولت عراق از سوي دولت ایران است .دولت ایران نيز
پس از حصول این اطمينان ،رژیم جدید عراق را به رسميت شناخت .در این موقع انتظار مي
رفت دولت عراق بعد از وعده هاي وزیر مختار انگلستان و اطمينان هایي که ملك فيصل اول
(پادشاه عراق) داده بود ،گامي در حل مشكل اروند رود بردارد .ولي اقدامي از طرف دولت عراق
به عمل نيامد.عليرغم ورود عراق به جامعه ي ملل ،نه تنها راه حلي براي رفع مشكالت دو کشور
مطرح نشد ،بلكه این مشكالت با ادعاهاي تازه دولت عراق عليه ایران در مورد بندر بصره و
منابع آبي آن افزایش یافت .ادعاهایي که بعدها اسناد و مدارك نشان داد که تحریكات کنسول
انگليس در بصره عامل آن بود .از اواسط سال 4249ش4024 / .م .دولت عراق چندین یادداشت
اعتراض براي دولت ایران ارسال داشت و در آن مأموران گمرك و نيروي دریایي ایران را متهم
مي کرد که مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته ،به حقوق حاکميت عراق در آبهاي اروند
رود تجاوز مي کنند .همچنين در این زمان دولت عراق به کنسول خود در شهر خرمشهر دستور
داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنویسد که قواي انتظامي ایران نباید از اروند عبور نمایند که
این امر با اعتراض شدید دولت ایران رو به رو شد .اما ملك فيصل اول که مایل بود با همسایگان
خود روابط حسنه داشته باشد ،تصميم گرفت به طور رسمي از تهران دیدار کند تا از تيره شدن
روابط بين دو کشور جلوگيري نماید .در مذاکراتي که در تهران به عمل آمد ،ایران خواستار
تعيين خط «تالوگ »4به عنوان مرز دو کشور در اروند رود شد که در این مورد قرار شد در بهار
سال  4242ش 4022 /.م .در دیدار رضاشاه از عراق ،مذاکرات پيگيري شود که با مرگ ملك
فيصل اول ،این بازدید انجام نشد و اميدي که براي حل اختالفات دو کشور ایجاد شده بود ،از
بين رفت( .عهدنامه ننگين )2944 ،4241

 .1اصطالح خط تالوگ به خطي اطالق مي شودکه از عميق ترین نقطه ي رودخانه و یا دریا به عنوان مرز آبي
ترسيم گردد.
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پس از مرگ ملك فيصل ،مقامات عراقي نخواستند گامي در مسير حل اختالفات دو کشور
بردارند .در این زمان دولت عراق پاره اي برخوردها و حوادث گوناگون مرزي را بهانه ساخته ،از
ایران به جامعه ي ملل شكایت کرد .بر اساس توصيه جامعه ي ملل مبني بر مذاکرات مستقيم
ایران و عراق جهت حل مسئله اروند رود ،در سال 4241ش4025 / .م .مذاکراتي در تهران با
حضور نمایندگان دو کشور برگزار شد .اساس مذاکرات تهران حول دو محور متمرکز بود:
نخست خط مرزي دو کشور در اروند رود و دیگر نحوه ي اداره ي آن .در مورد اول دولت ایران
معتقد بود که طبق مقررات حقوق بين الملل ،مرز دو کشور در اروند رود باید خط تالوگ باشد.
در مورد دوم نيز دولت ایران معتقد بود که براي اداره اروند رود کميسيوني متشكل از
نمایندگان دو کشور تشكيل شود .نماینده عراق اعالم کرد عراق موافق است که فقط در محدوده
آبادان خط مرزي دو کشور بر اساس تالوگ باشد .اگر چه این راه حل منافع ایران را تأمين نمي
کرد ،با این حال دولت ایران به علت اوضاع و احوال خاص آنزمان و فشار انگلستان با راه حل
مذکور مخالفتي نكرد و همين امر مقدمه ي انعقاد قرارداد سال  4241ش4021 /م .شد .قرارداد
مذکور در تير ماه سال  4241ش .ميان نمایندگان دو کشور به امضاء رسيد .سپس در مجلس
شوراي ملي عراق و مجلس سناي آن کشور و در مجلس شوراي ملي ایران به تصویب رسيد و
در شهریور  4241ش4021 / .م .در مجموعه قراردادهاي جامعه ي ملل ثبت گردید( .همان،
)2944

با اعمال نفوذ دولت انگلستان در انعقاد قرارداد  4241ش 4021 / .م .این کشور به هدف دیرینه
خود در سلطه بر راههاي آبي منطقه رسيد و با حمایت از عراق و تهدید و فشار به دولت ایران،
موقعيت خود را در اروند رود تثبيت کرد .باقر کاظمي وزیر امور خارجه سابق ایران ،در مورد
نقش انگليس مي نویسد « :انگليسي ها پيوسته از یك قرن و نيم قبل چه در موقع مذاکرات
قرارداد ارز روم دوم و چه در مذاکرات اسالمبول ،چه قبل از جنگ بين المللي و چه پس از
تشكيل حكومت عراق ،در جامعه ملل و غيره کوشش کردند ایران را از اروند رود محروم کنند».
(بررسي سوابق مناقشات مرزي ایران و عراق )2944 ،قرار نامه ي  4241ش4021 /م .بر خالف
موازین حقوق بين الملل که ناظر بر رودخانه هاي سرحدي مي باشد ،منعقد گشت و برحقوق
حاکميت ایران بر اروند رود لطمه زد .آن پيمان گرفتاري هایي به وجود آورد که دنباله اش به
روزگار بعد کشيد( .آدميت )501 :4214 ،به لطف انگليسي ها آبراه گرانبهاي اروند رود در
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تأثیر مرزهای ایران و عراق در زندگی مردم خوزستان

اختيار دولت عراق گرفت و با ایجاد اداره ي بندر بصره ،انحصار اجازه ي ورود و خروج همه ي
کشتي ها در اروند رود به دولت عراق تعلق گرفت( .فرمانفرمایيان)4212:490،
بدین ترتيب با انعقاد قرارداد مرزي 4241ش4021 / .م .تالش یكصد ساله ایران براي اعاده ي
حقوق مسلم خود در اروند رود از ميان رفت و قرارداد مذکور مالكيت تمامي رودخانه را به عراق
واگذار کرد .بر اساس قرارداد مذکور اجازه ي عبور و مرور در اروند رود به انحصار دولت عراق در
آمد و منافع حاصل از صنعت حمل و نقل و کشتيراني و ماهيگيري در این آبراه در اختيار دولت
عراق قرار گرفت و دولت ایران از آن محروم ماند .در بعد سياسي نيز حاکميت ملي و دیرسال
ایران بر بخشي از مرزهاي خود نقض شد و به حيثيت دولت ایران خدشه وارد گردید .در این
ميان جمعيت قابل توجهي از ساکنان خوزستان که در بخش هاي مختلف و مرتبط با بازرگاني
و صنعت حمل و نقل ،کشتيراني و ماهيگيري در اروند رود و خليج فارس ،در ارتباط مستقيم و
تنگاتنگ بودند ،مي بایست با نظارت سازمان کشتيراني و گمرك بندر بصره و تحت اختيار
کامل دولت عراق  ،به صورت محدود به فعاليت خود بپردازند .از این رو غالبا در اعاده ي حقوق
خود مورد سوءاستفاده و اجحاف مأموران اداري و انتظامي دولت عراق قرار مي گرفتند و از این
رهگذر دچار آسيب و در نتيجه متضرر مي شدند.در پاره اي مواقع ،شيوع بيماري وبا در بصره،
بدرفتاري مأموران گمرك عراق با زوار ایراني و شرایط بد بهداشتي کشور عراق ،موجب اعمال
ممنوعيت عبور و مرور مردم به عراق مي شد( .دادفر)12 :4210 ،
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عالوه بر این ،دولت ایران با تصویب و اعمال برخي قوانين ،ميزان پول و اموالي را که هر زائر مي
توانست از ایران خارج نماید ،محدود نمود .بر اساس این قوانين ،زائران تنها به اندازه ي هزینه
ي سفري کوتاه مدت قادر به حمل پول بودند و از همراه بردن اجناسي چون فرش به منظور
فروش ،منع شده بودند(.همان ) 4210:1،با بررسي ریشه ي اختالفات ایران و عراق و توجه به
متن مذاکرات و قراردادهاي منعقد شده ميان طرفين ،تقریبا بدون استثنا در جریان تمامي
مذاکرات و جلسات منتهي به انعقاد قرارداد ،ميان دولت هاي ایران و عثماني و بعدها ایران و
عراق در یكصد سال گذشته (از قرارداد ارز روم دوم در سال 4212ه 4221 / .ش4111 / .م .تا
قرارداد سال  4241ش4021 / .م ).حضور قدرت هاي بيگانه نظير روسيه و انگليس و دخالت
مستقيم و اعمال نفوذ آنان در متن قراردادها واضح و چشمگير و غير قابل انكار است.
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این مسئله دليل ضعف و عدم استحكام و دوام این قبيل قراردادها بود .زیرا قدرت هاي
استعماري به علت موقعيت استراتژیك و منافع ارزشمندي که در منطقه خليج فارس براي خود
متصور بودند ،هيچ گاه حاضر به پذیرش حاکميت ایران و یا عراق در منطقه نبودند و همواره در
تنظيم قراردادها به گونه اي وساطت و اعمال نفوذ مي کردند که منافع و حاکميت خود را در
منطقه خليج فارس حفظ و تثبيت نمایند .بنابراین یكي از عوامل اصلي ضعف و بي ثباتي
قراردادهاي مرزي ایران و عثماني و بعدها ایران و عراق که از دیرباز منجر به تداوم اختالفات و
مناقشات مرزي دو کشور همسایه و مسلمان مي شد ،حول محور نفوذ و سلطه ي استعماري
دولت هاي بيگانه قرار داشت.

به عنوان جمع بندي مي توان گفت؛ مناقشات مرز ي ایران و عراق ،مشكالت و موانعي در
زندگي مردم خوزستان ایجاد کرد .اگر چه ساکنان این خطه به ویژه در جنوب غربي خوزستان
کماکان ارتباطات دیني ،فرهنگي و قومي خود را با مردم آن سوي مرز حفظ کرده و عليرغم
خطوط مرزي و تحدید حدود زميني و آبي و ممنوعيت هاي گاه و بي گاهي که به عناوین
مختلف در عبور و مرور مردم ،توسط دو دولت ایران و عراق اعمال مي شد ،ساکنين خوزستان
همچنان با اقوام عرب زبان خود در جنوب عراق ابراز عالقه و دلبستگي نشان مي دادند .با این
AGS
حالORM
پدیدهNOي مرز بندي سياسي و مناقشات ناشي از آن ،در این نواحي زمينه ي آسيب هاي
اقتصادي و تجاري عدیده و اثرات منفي براي مردم خوزستان و در نتيجه اقتصاد ایران در آن
دوران فراهم ساخت به گونه اي که ایران از رهگذر خط مرزي و به ویژه در جریان انعقاد قرارداد
سال  4241ش 4021 / .م .تردد آزادانه و امتياز کشتيراني و ماهيگيري در رودخانه اروند را از
دست داد .در حالي که از دیر باز مالكيت بر اروند رود از حقوق مسلم ایران شناخته مي شد.
ولي در این زمان با مرز بندي هاي سياسي و زیاده خواهي دولت عراق و اعمال نفوذ و فشار
قدرت هاي بيگانه و در رأس آن انگلستان ،ایران از حق مالكيت بر مرزهاي آبي و نيز صنعت
کشتيراني و ماهيگيري در آب هاي جنوبي خود محروم گردید .این مسئله ضربات سختي بر
اقتصاد ایران وارد ساخت و پيامدهاي منفي براي تجارت و صنعت دریانوردي مردم خوزستان به
دنبال داشت .چرا که همواره بخش عمده ي منابع اقتصادي و امرار معاش مردم خوزستان به
ویژه در شهرهاي جنوب غربي و جنوبي این استان در ارتباط مستقيم با تجارت ،صنعت حمل و
نقل ،کشتيراني و ماهيگيري در رودخانه هاي کارون ،بهمنشير ،اروند رود و آب هاي آزاد منتهي
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نتیجه گیری

به خليج فارس قرار داشته است اما با آغاز جنگ جهاني دوم در سال  4241ش 4020 / .م .با
ورود نيروهاي شوروي از شمال و انگلستان از جنوب به خاك ایران ،خوزستان به شدت دچار
قحطي و کمبود آرد و نان شد و در سال  4229ش 4014 / .م .با شكست مقاومت هاي پراکنده
ي ارتش ایران ،به ویژه نيروي دریایي در جنوب ،خرمشهر و اهواز به تصرف انگلستان درآمد و
در شهریور  4229ش / .سپتامبر  4014م .نيروهاي متفقين ،رضاشاه را از سلطنت برکنار و از
کشور به آفریقاي جنوبي تبعيد کردند و سلطنت فرزندش محمدرضا پهلوي را در ایران مستقر
نمودند .با استقرار سلطنت پهلوي دوم در ایران ،دوران تازه اي از مناقشات و اختالفات مرزي
ميان ایران و عراق آغاز شد.
اشغال ایران و ضعيف شدن موضع کشور موجب شد که بعد از جنگ جهاني دوم ،دولت عراق
حاضر به انجام تعهدات خود در قرارداد 4241ش4021 /م .نسبت به استفاده دو طرف از
آب هاي اروند رود نشد و اختالفات مرزي ایران و عراق در خوزستان تا ساليان بعد نيز به قوت
خود باقي ماند .در نهایت با وقوع جنگ هشت ساله ي ميان ایران و عراق درسال  4250ش/.
4019م .حاکميت تاریخي و بي قيد و شرط ایران برخوزستان براي دولت وقت عراق و افكار
عمومي جهان مسلم و اثبات گردید.
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 فوران ،جان؛  ،4211مقاومت شكننده تاریخ تحوالت اجتماعي ایران ،احمد تدین ،چ  ،2تهران،موسسه ي خدمات فرهنگي رسا.
S

 AGقيم R،Mعبدالنبي؛ « ،4219نگاهي جامعه شناختي به زندگي و فرهنگ مردم عرب خوزستان»،
O
NO
مطالعات ملي ،سال ،2ش  ،1بهار.
فصلنامه

 -کسروي ،احمد؛  ،4212تاریخ پانصد ساله ي خوزستان ،چ  ،4تهران ،انتشارات انزان.
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 کریمي ،عرفان؛ « ،4211اروند رود درتاریخ معاصرایران؛ از ارزروم تا الجزایر» ،روزنامه رسالت،ش  ،1111آذر.
 کميسيون عرایض مجلس شوراي ملي ،4249،نامه هاي اهالي خوزستان ،تهران،کتابخانهمجلس.
 کوهستاني نژاد ،مسعود ؛  ،4211چالش و تعامالت ایران و عراق در نيمه نخست سده بيستم،تهران ،مرکز اسناد وخدمات پژوهش وزارت امورخارجه .
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 لوایي ،نعيمه ؛ مصاحبه نگارنده با خانم لوایي از ساکنان قدیمي خرمشهر.4209/42/25 ، مستوفي ،عبداهلل ؛  ،4211شرح زندگاني من ،تاریخ اجتماعي و اداري دوره ي قاجاریه ،ج،2چ ،4تهران ،نشر کتاب هرمس.
 منصوري ،فيروز ؛  ،4211استعمار بریتانيا و مسئله اروند رود ،تهران ،موسسه مطالعات تاریخمعاصر ایران.
 نيازي ،یحيي؛ «فيلم مستند خرمشهرآزاد شد»،گروه حماسه و دفاع شبكه ي اول صدا وسيماي جمهوري اسالمي ایران.4204/92/21 ،
 هوشنگ مهدوي ،عبدالرضا؛  ،4210تاریخ روابط خارجي ایران ،چ  ،1تهران ،انتشاراتاميرکبير.
منابع اینترنتي
 - /11/10/1931www.mpr_khuz.ir/پایگاه اینترنتي ميراث فرهنگي و صنایع گردشگري
استان خوزستان

((-15//011/112www.persiangulfstudies.com/عهدنامه ننگين  4241ایران و عراق بر
سر اروند))(( - www. Rasekhoon.net/2011/11/09بررسي سوابق مناقشات مرزي
ایران و عراق))
(( -www. Chap.sch.ir/2012/04/01جغرافيا در بستر تحوالت تاریخي))
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(( -www.wikipedia.org/2011/08/21/مرزو سرحد)) ویكي پدیا ،دانشنامه ي آزاد

