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  اروند رود
  يادگاری از هزاران سال تمدن کهن ايران زمين 

  روزبه پارساپور : نويسنده 

  

  تاريخ  ريشه  نام

  پيش از ميالد 500  پارسی باستان  *تيگرا

  باستان  اوستايی تيغر

tij انباست  سانسکريت  

  باستان  ارمنی  تيگران

ti-ig-ra باستان  ايالمی  

Di-iq-lat  باستان  بابلی  

  ساسانی  پارسی   گلهيد

  پيش از ميالد 500  يونانی  تيگريس

  ساسانی  اوستايی  **اروند رود

  پس از اسالم  معرب دگله  دجله

  جعلی  تازی  ***شط العرب

  

  به معنی تيز و خروشان آمده است باستان پارسیاز تيگرا ) ببربه معنی (انگليسی  Tigerواژه * 

  در بيستون ميباشدپارسی باستان در کتيبه داريوش بزرگ  "تيگر"واژه ترجمه  اروند **

  .می پندارندخود قوميت  همه چيز را به نامو  که نامهای تاريخی را رد ميکنندبرگرفته شده از روحيه افراطيون عرب  ***
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  مقدمه

ن مرزی ايرا خرمشهر و آبادان جاری است و يکی ازرودخانه های پهناوری است پرخروش که در شهرستان اروندرود رودخانه

از تالقی رود خانه های دجله و فرات در نقطه  اروندرود که. کيلومتراست 84ين رودخانه طول بخش مرزی ا. وعراق می باشد

کنار شهربصره می گذرد،  کيلومتری شمال باختری آبادان تشکيل می شود و به سوی جنوب خاوری از 110نام قرنه در  ای به

 دريای پارسکيلومتری جنوب اروند کنار به  8طی می کند و سپس در  خرمشهر و آبادان راسپس داخل خاک عراق می شود، 

اين نام باستانی و کهن  ،که يد طواليی در جعل نامهای تاريخی و اسناد جهانی دارند جنوب خليج فارس متاسفانه اعراب .می ريزد

تغيير دادند و به مرور در ميان خودشان به  !!به شط العرب خود به سليقهکه بيش از دوهزار و پانصد سال قدمت دارد را را 

که اسناد  ولی ايرانيان هرگز نام های ساختگی را نپذيرفتند و از کهن ترين نامهای هر منطقه !تبديل کردندو ملی نامی اصيل 

اين رودخانه چنان اهميتی برای ايران دارد که يکی از داليل هشت سال جنگ تحميلی . استفاده ميکنند  جهانی آن اثبات شده است

  .شد ديکتاتور نامی قرنصدام حسين  از سوی) 1975(پاره کردن پيمان نامه اروند 

 

رودخانه وحشی نيز گفته می  اروندرود که به آن. او می باشداروند رود در ايران شهر اروند کنار و در عراق شهر ف ريزشگاه

طول جنگ تحميلی نيز مورد کشمکش قرار گرفته است؛  مورد کشمکش ايران وعراق بوده است و در در صد سال اخيرشود 

رت باالو منطقه ای در پيش از آن به دليل قد.برای دفاع از آن جان خود را از دست داده اند رودخانه ای که بسياری از رزمندگان

منطقه و ساخت کشورهای کوچک و  درايران آنسوی اروند نيز بخشهای ايران بزرگ می بوده ولی با نفوذ استعمار انگلستان 

  .اختالفات نيز اغاز گشت همانند عراق از قلب امپراتوری عثمانی جعلی 

  

  اروندمنطقه پيشينه گذری بر 

بنياد نخستين امپراتوری مدرن و قدرتمند جهان در ايران زمين گذاشته شد و سرزمين آشور به دست مادی های که ن روزگار از آ

رود يا دجله همواره موجب آبادانی سرزمين های غربی اروند  –آريايی و سپس بابل به دست کوروش بزرگ گشوده شد 

ساختند بخش غربی ايران بزرگ را ) عراق امروزی(ران بود و با سدها و بندهايی که ايرانيان بر دجله و فرات شاهنشاهی اي

تيسپون مدائن را که از باشکوه ترين پايتخت های بارور و زرخيز نمودند و در کرانه های پرنعمت اين رود کاخ های باشکوه 

که امروزه به دست کهن در اين پايتخت . مودند و بر شرق و غرب در اين مکان فرمان می راندند جهان شمرده ميشد را بنا ن

وا داشتند و غرب روم را به زانو زدن در برابر کشور ايران  قدرتمند و ويران و خشک شده است امپراتوربيگانگان قرار گرفته 

کشاورزی  برایايرانيان که از روزگار کهن . )بيشابور و نقش رستم سنگ نگاره موجود در(.در برابر شرق سر سجده فرو آورد

قائل بودند و با تکنيک های سدسازی و جلوگيری از طوفان ها و سيالب ها آشنايی کافی داشتند و آبادانی زمين احترام ويژه ای 

ياری از دهکده های اطراف دجله و امروزه بس.بيش نيست را آباد و پر نعمت کردندخشک  یميان رودان را که امروزه بيابان

  .فرات نامهای ايرانی خود را حفظ کردند
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سرکش و  –تند  –باقی مانده است به معنی تيز نام کهن و پرمعنی تيگر که از روزگار نخستين امپراتوری قدرتمند و منظم جهان 

يل های ب ويرانی و ساز اين جهت اين نام گذاشته شده است که در طول تاريخ بارها و بارها طوفانهای اين رود موج.ميباشد

پادشاهان ايران برای محافظت از اين گزندها سدهای بسياری را ساخته بودند که طوفان حتی اين سدها را .بسياری شده است

  .ويران می نمود

اندازه ای بلند هستند که طبعا بستر اين رودهای فرعی به  –سرچشمه هايی که اين رود در کوههای غربی ايران در زاگرس دارد 

را تند و سراشيب می سازند و آب اين رودها در هنگام بارندگی بهاری زود طغيان ميکند و همواره در ماههای اسفند و فرودين 

در تاريخ . رودهای پرشيب دامنه زاگرس به دجله ميريزد و موجب اين طوفانها ميگرددو ارديبهشت سيالبهای تند ازين 

ميالدی رخ داد که  629يکی از اين ويرانی ها در سال .ميانرودان همواره اين طغيانهای بزرگ موجب خرابی بسيار شده است

ها مزرعه  –ن کردند و همه سدها شکسته شد در اين سال دجله و فرات هر دو باهم طغيا.خرابی جبران ناپذيری به جای گذاشت

خسروپرويز شاهنشاه ساسانی برای بستن سدها هزينه بسيار کرد ولی نتيجه نگرفت . ويران گشتو حدود صدهزار نفر کشته شدند

و پس از اين کشتار بزرگ رودخانه قحطی در شهر فراوان شد .بطوريکه آب به کاخهای تيسفون رسيد و گوشه از آن فروريخت 

پادشاه ساسانی نيز از همين بيماری درگذشت و به ديد بسياری از کارشناسان تاريخ شيرويه . بيماری طاعون نيز گسترش يافت 

راه را برای تهاجم اعراب مرگ پادشاه ساسانی شده بود ويرانی کاخ شاهنشاهی و همين قطحی و ويرانی بزرگ که حتی موجب 

  .کرد بدوی جنوب خليج فارس هموار 

  

  جغرافيايی اروند رود

از کوههای توروس در جنوب شرقی االزيک که از سرزمين ارمنستان و ترکيه امروزی می باشد سرچشمه ) دجله(اروند رود 

دراين سرزمين از تنگه های .پس از آنکه بخش جنوب شرقی ترکيه را آبياری کرد وارد کشور عراق ميشود. گرفته است

زاب بزرگ و زاب کوچک که از آبهای  –در پايين موصل عراق کردستان آريايی نشين کوهستانی بسيار ميگذرد و در ناحيه 

جغرافيايی تاريخ کندن آن را به زو رود زاب که در فرهنگها و کتابهای  .کوههای غربی ايران سرچشمه ميگرد به آن می پيوندد 

ترکيب همانست که واژه زهاب در منطقه سرپل  می باشد و اين) آب) + (زه(ريشه يابی واژه آن از .پادشاه ايران نسبت داده اند

به معنی زاييدن و زهاب يا زاب به معنی  Zaدر اين واژه زه به معنی زاينده است و از ريشه .زهاب کرمانشاهان از آن ميباشد

يا ) زی بچوک(گويش محلی نامهای محلی اين دو زاب در کردستان به .زاينده رود اسپهان از همين نام است.رود زاينده می باشد

  .زاب بزرگ است) زی گور(زاب کوچکو و 

رود دياله از . اروند رود سپس بين سامره و بلد وارد دشت ميانرودان ميشود و رسوبات رود دياله آن را به سوی غرب ميراند

دياله در همه مسير خود .بهم آميختن رودهای سيروان و زالم و تنجه رو پديد آمده است و جای پيوستن آنها دوآوان ناميده ميشود

ناميده ميشود و نزديک منطقه سلمان پاک که به منطقه سيروان  –رودهای تشکيل دهنده آن  در سرزمين عراق به نام يکی از

رود دجله پس از . فارسی شهرت دارد به دجله ميريزد و دجله را به سوی غرب ميراند و آن را به فرات نزديک ميسازد سلمان

های زاگرس بازميگردد و نزديک عماره در اثر رسوبات کرخه به سوی جنوب ميگرايد و مسافتی  دوباره به سوی کوهپيمودن 

کارون به آن سپس در شمال جزيره آبادان رود بزرگ .کيلومتری شمال بصره رود فرات به آن ميپيوندد  64در الغرنه در 

درازای اين رود از .ميريزد) ارسخليج ف(ميريزد و اروند رود بزرگ پس از پيمودن طول جزيره آبادان به دريای پارس 
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ميليون تن رسوبات دارد که از قدار رسوبات نيل بيشتر  50کيلومتر است و در سال  1950سرچشمه تا دريای پارس نزديک به 

  . است

  

 کهن اروند رودخچه نام يتار

درباره نام اروند رود کهن . گردد يان بازميشک حداقل زمان ان به دوره هخامنش یو ب یخياست کهن و تار یاروند رود نام 

دا کرده اند و ينام شط العرب پس از آنها ظهور پ یبرا یت دارد که اسناد عربين رودخانه حکايا یرانيا ین سند ها از نامهايتر

 یاست و مردم آن منطقه نژادا عرب نم یبه نام عراق در اصل ساختگ یان کشوريرا بنيز. باشد يم یجعل یخيبر طبق حقوق تار

سال در آن  3500ش از يب یر عربيغ یباستان یشه و تمدن هايکه ر یمناطق یبرا یعرب یباشند بلکه عرب زبان هستند و نامها

ن يبزرگ از کهن تر یوش بزرگ و شاهنامه فردوسيستون داريه ببيکت. باشد  یرش نميچ عنوان قابل پذيجا مشهود است به ه

 . باشد  یاسناد نام اروند رود م

 
  :آنجا در ستون يکم چنين آمده است.نام دجله نخستين بار در کتيبه داريوش بزرگ در بيستون ديده شده است

) به آب انداختن(من سپاه را بر مشک ها افکندم پس  ،بود ) فابل کشتيرانی(جای گرفت و چون ناوتاک دجله  ردسپاه نيدينتوبل "

بخواست اهورامزدا از دجله . اهورامزدا مرا ياری برد. گران اسب فراهم آوردم برخی ديگر را بر شترها سوار کردم و برای دي

  ."روز از ماه آسی يادی گذشته بود 26 ،شکست دادم  سپاه نيدينتوبل را سخت آنجا من . گذشتم 

نام دجله در اين سنگ .برابر بوده استآذر  –آبان  با ماههایو دسامبر  –ماه آسی يادی به معنی پرستش آتش است و با نوامبر 

اروپاييان دجله را با همين نام دوهزار و .امده است  ti-ig-raآمده است و در متن ايالمی به صورت  tigraنبشته پارسی باستان 

  .ميخوانند  tigreپانصد ساله 

اروند رود يا دجله آه در سنگ نبشته داريوش بزرگ هخامنشي در بيستون ،تيگرا ناميده شده است از سرچشمه خود در آوههاى 

بايسته يادآوريست آه آوههاى توروس در سرزمينهاى ارمنستان .پيمايد  مىآيلومتر را 1950توروس تا خليج فارس پيرامون 

 .آهن و ترآيه امروزى قرار دارد 

فاعلى به گونه »س «و يونانيان همين نام را با افزودن .باشد  نام اروند رود در سنگ نبشته داريوش چنانكه اشاره شد تيگرا مى

تيگرا در اوستا به .نهاى فرانسوى و انگليسى شده آه همان نام آهن ايرانى است اين نام در زبا.اند  در آورده و تيگريس نوشته

گونه تيگريا تيغر و در سانسكريت به معنى تند و تيز و سرآش است اين واژه در فارسى به گونه تير به معنى نوك تيز آمده و تيز 

 .بزرگ و پرشکوه آمده است در فارسی ميانه اروند به معنای.به معنى برنده و تند هنوز پايدار است 

همچنين در .شود  هاى سكايى ديده مى اين واژه در پارسى باستان به گونه ترآيبى در نام تيگر خود يعنى تيز خود نام يكى از تيره

شود آه به معنى سرآش و تند است و  اند ديده مى نام خاص تيگران آه از نامهاى خاص ارمنى است و از ايران به عاريت گرفته

واژه بار ديگر توسط يونانيان از زبان ايرانى گرفته )فارقين (ام باستانى ميافارقين نيز تيگرانوآرت از همين گرفته شده است ن

شده و سپس به زبان التينى راه يافته و در زبانهاى اروپايى به معنى حيوان تند جهش و تيز دندان يعنى ببر به آار رفته است و 

 .اسى ،ريشه ايرانى آن داده شده است در همه فرهنگهاى ريشه شن
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نام تيگرا هنگامى آه وارد زبان بابلى گشت تغييرات آوچك فونتيكى يافت به اين ترتيب آه حرف به بدل شد و ايرانى به تبديل 

م ديگله پديد به اين ترتيب از واژه در بابل آهن نا.شوند  چنانكه در زبانهاى ايرانى نيز هاى آهن به و هاى آهن به بدل مى.يافت 

و دجله )تلفظ عربى آن (بدين ترتيب ديگله به چهره ديجلة درآمد وسپس ديجله .شوند  بدل مى»جيم «به »گاف «آمد و سپس 

 .گرائيد 

خواندند و هم خود واژه تيگر را آه يك واژه فارسى باستان  در دوران ساسانيان رود دجله را ،هم به نام آهن آن ديگله يا ديلگه مى

را دارد و در دوره ساسانيان »تيگر «واژه اروند همان معناى .ناميدند  زبان پهلوى ترجمه آرده و آن را اروند رود مى است به

نقل به اختصار 109-112ص  دکتر بهرام فره وشی ايرانويج.(بردند  هر دو نام ديگله و اروند را براى رود دجله به آار مى

186(  

آمده است  aurvatدر اوستا به صورت ائوروت . است که ريشه ای اوستايی دارد " تيگر"ترجمه تاريخی و باستانی اروند رود 

ريشه اروند در نام .به معنی دارنده می باشد  vantيا  vatبه معنی سرکش و تند و تيز و پسوند  aurvaو از ريشه کهن ائورو 

ائوروت .لهراسب از دو واژه ائوروت و اسپ ترکيب شده است که به معنی تيز اسب ترجمه ميگردد.لهراسب نيز ديده ميشود

ه به آبهای روان قائل ميشدند از دو و آناهيتا است که ايرانيان به دليل احترام زيادی ک" اپم نپات"صفت فرشته آب يا ) اروند(

  .ميشده است به اين رود کهن داده اندجهت تيز و تند و سرکش و هم از ديگاه احترام به ايزد مهر و اناهيتا 

از سرداران همچنين نام يکی .پسر خسرو دوم ساسانی نيز اروند دست بوده است نام .داشته است  کاربردهای ديگری هماروند 

نام کوه الوند در همدان نيز واژه تحول يافته همين اروند .اردشير دوم هخامنشی نيز ارنت بوده است که به پارسی اروند ميباشد

  .ميدهدکه معنی قله تيز و نوک دار . باستانی می باشد

  

  :در فرهنگ جهانگيری برای واژه اروند چنين گفته است

  که به تازی بود شط بغداد           دار اروند رود را بر ياد       

  

  :بارها و بارها در متون پهلوی ايران آمده است) دجله(نام ديگله 

  ...دجله رود که آن را دگتل هم خوانند*  

  ...خوزستان به دريا ريزددر  –رود دجله از ديلمان آيد * 

  ...به دجله ريزد و فراتش از آن جهت خوانند که بر زمين خورش کند –سرچشمه فرات از مرز روم به آسورستان گذرد * 

  

  :در نامه پهلوی زادسپرم چنين آمده است

  ...باختر کناره رود اروند و بهرود و اروند هست دجلهاز  –غير از اين سه دريای کوچک که آبش پس ريزد از البرز 
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حقوق بين الملل درياها و مسايل ايران، : ک . ر( در اوستا می باشد ) مقدس ( نيز اروند رود نام يکی از هفت رودخانه سپند 

  دکتر بهمن آقايی ص صد و بيست و هفت

  

  :در پازند آفرين دهمان يا آفرين هفت امشاسپند چنين آمده است

  پيروزمند باد کوه اروند

  پيروزمند باد سرچشمه های رودها و آبها

  بهرود و پيروزمند فرات رودپيروزمند  –رود  پيروزمند باد اروند

  

هجری درگذشته است به نام تاريخی دجله اشاره کرده  346همچنين در المسالک الممالک ابواسحق ابراهيم استخری که در سال 

  :است

  "و آبادان آن جايگاهی است که آب دجله به دريا می رسد"

  

  :ميکند بارها و بارها از نام اروند رود استفادهدر جريان خواب ديدن انوشيروان بزرگ فردوسی 

 خروش آمد از راه اروندرود                       به موبد چنين گفت هست اين درود 

  فـريدون آمربست و اندر آشيد                     نـكرد آن سخن را بديشان پديد 

  انـدر آورد روي                چنـان چون بود مـرد ديهيم جوي » اورند رود«بــه 

  اگــر پـهلوانـي نـدانـي زبـان                   به تازي ، تو اروند را دجله خوان 

  وندرود                  فـرستــاد زي رودبـانـان درود چـو آمـد بـه نـزديك ار

  آه آشتي و زورق هم اندر شتاب             گـذارند يك سر ، بدان سوي آب 

  

  فرستاد تخت مهی را درود                 فريدون که بگذشت اروند رود

  که با روشنی بود و با فرهی                  جهانی شد او را سراسر رهی
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  گذشت و به کشتی نيامد فرود                  بسان فريدون کز اروند رود 

  ازو دور شد چشم و دست بدی                   زمردی و از فره ايزدی 

  

  به اروند رود آمد اندر آمد به خشم                   فرخ زاد هر مزد با آب چشم 

  که از نيزه داران نماند ايچ گرد                   به کرخ اندر آمد يکی حمله برد

  

  :سروده های ديگری پيرامون اروند رود در تاريخ موجود است

  قاآنی

  اروندبا جود او سه جوی است عمان و نيل و                    با حلم او سه گوی است ثهالن و طور و جودی

  

  ملک الشعرای بهار

  از ساحل جيحون همه تا ساحل اروند                     شد کشور ايران چو يکی باغ شکفته 

  از بندر شاهی همه تا باره ی دربند                        مرغان سخن پارسی آغاز نهادند 

  

  وزلب اروند تا دريای چين تا به خزران                  باش تا خرم شود ايران ز رود هيرمند

  پيل جنگی در يسار و تيغ هندی در يمين                       باش تا آيد پشتون همره بهرامشاه

  

  موج زن از شور دل ماننده ی دريا شوی                چون بياد آری ز آبادان و کشتی های نفت 

  قطره زن در موج غم گه زير و گه باالی شو                   چون کنی ياد از عراق و ساحل اروند رود

  

   

  رودهای تشکيل دهنده اروند رود 

رودخانه هايی که از خاک . را تشکيل می دهند ، از خاک ترکيه و ايران سرچشمه می گيرند  رودخانه هايی که اروند رود 

رود فرات از کوههای شرق ترکيه سرچشمه می گيرد و پس از . دجله و فرات : ترکيه سرچشمه می گيرد عبارتند از 

تمدن های ايرانی و محل سکونت اقوام کردستان محسوب ميشود  آن مناطق از. عبور از سوريه وارد خاک عراق می شود 

کيلومتر  2200کيلومتر می باشد که  2300ان در خاک ترکيه تا محل التقای آن به دجله  طول رود فرات از سرچشمه. 

مراد : شاخه های متعددی در ترکيه به اين رودخانه می ريزند که از جمله عبارتند از .آن در خاک عراق جريان دارد 

  .مهری ، توخما و پيری سو 
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کيلومتر است  1900طول رود دجله . وارد خاک عراق ميشود  رود دجله نيز از کوههای شرق ترکيه سرچشمه گرفته و

رودخانه هايی که در خاک ترکيه به دجله می ريزند عبارتند از بوتان . کيلومتر آن در خاک عراق می باشد  1448که 

آنجايی که سرچشمه فرات در خاک ترکيه می باشد ، اين کشور به منزله بزرگترين و مهترين کنترل از . چای وازپسويو 

  . کننده ی ميزان آبی است که برای سوريه و عراق جريان می يابد 

بر روی رودخانه فرات بسته اند،از ) سد فرات ( و سوريه ) سد کيبان ( در سالهای اخير ، به علت سدهايی که در ترکيه 

به همين جهت اختالفاتی بين عراق و سوريه در اين مورد به . يزان آبی که وارد خاک عراق می شود کاسته شده است م

  .وجود آمده است 

   :عبارتند از  رودخانه هايی که از خاک ايران سرچشمه گرفته و وارد خاک عراق شده و به دجله يا اروند رود می ريزند

از نظر حجم آب است که به اروند رود می " ايران " رود کارون به رود دز پيوسته و مهترين رود : رود کارون  - 1

رود کارون در هر ثانيه به طور . ريزد واز اين نظر ، با هريک از رودخانه های دجله و فرات قابل مقايسه می باشد 

اب رودخانه کارون به قدری زياد است که اين رودخانه به طول . می ريزد  متر مکعب آب را به اروند رود 750متوسط 

  . صد کيلومتر از مصب خود ، قابل کشتيرانی است و تنها رودخانه قابل کشتيرانی می باشد 

   

متوجه هم اکنون در نزديکی سوسنگرد  اين رودخانه زمانی به شکل مستقل به خليج فارس می ريخت ولی: رود کرخه  - 2

  .ه رود دجله می ريزد مغرب شده و ب

   

کوچک در  زاب بزرگ در جنوب موصل ، زاب. زاب بزرگ و دياله نيز به دجله می ريزند : رودخانه زاب بزرگ  - 3

  .زاب کوچک در ايران به رود سردشت معروف است . نزديک تکريت و دياله در بغداد به دجله می ريزند 

   

  . از خاک ايران سرچشمه گرفته و به دجله می ريزند وردخانه های کبور ، سيروان و الوند نيز  -4

که با خواست دولت عراق . است  ايران و عراق ، مربوط به مرز مشترک دو کشور در اروند روديکی از اختالفات  

شد متعلق به آن کشور می با همواره معتقد بوده که اروند رود مرزهای جغرافيايی اش بنا نهاده شده است استعمار انگلستان

که از سابقه بيش از سه ايران  کشورمقابل ،  در. است  اروند رود را داشته و ادعای حاکميت مطلق و بالمنازع ، برتمام

که چون اروند رود  استمعتقد  می باشدهزار سال تمدن و شهرنشينی و حکومتهای باستانی قدرتمدن و جهانی برخوردار 

يک و محل تشکيل حوزه تمدن کشورش است و همچنين اروند رود  در بسياری از اسناد تاريخی کشورش امده است

خط تالوگ « ،به همين جهت طبق اصول و مقررات بين المللی ، مرز دو کشور بايد رودخانه مرزی و قابل کشتيرانی است

ت که و در اصطالح به اين مفهوم اس می باشد» دره « لغوی آن  تالوگ يک کلمه قديمی آلمانی ست و معنی. باشد » 

  .است  عميق ترين و قابل کشتيرانی ترين نقطه رودخانه مرز دو کشور همجوار
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  بنادر اروند رود   

و فاو  بصره ، ابوالخصيب ،: خرمشهر، آبادان و مهمترين بنادر عراق نيز عبارتند از : بنادر اروند رود عبارتند از  

  .ميباشد  

   

. می ريزد ، واقع شده است  رود رود کارون ، در جايی که رودخانه مذکور به اروند در ساحل راست خرمشهربندر   *

تا  خرمشهرفاصله . زمان به بندری معتبر تبديل شد  تاسيس و مرور توسط حاج جابر آعبي  1812در سال  خرمشهر

  . کيلومتر است 54کيلومتر و تا بصره  96خليج فارس 

   

" ی ، راه بازرگانی کمک بسيار کرد زيرا در اثر مسدود شدن ديگر راه های تجارخرمشهر  نی، به آبادا جنگ جهانی اول

به صورت " خرمشهر " از اين زمان به بعد . ، تنها راه تجارتی مطمئن با دنيا شد  "رامهرمز " هواز و به ا" رمشهر خ

، موجب عمران و " اقليم اهواز " عالوه بر آن کشف واستخراج نفت در . با جهان درآمد  بزرگترين مرکز بازرگانی 

  . شد " خرمشهر " آبادانی بيشتر 

   

کاالهای وارداتی ، در . حساب می آمد  به "اقليم اهواز "  همچنان بندر اصلی بازرگانی" خرمشهر"  1970تا اوايل دهه  

صادراتی نيز از طريق  کاالهای .ايران منتقل می شد  اين بندر تخليه و سپس از طريق راه آهن و ساير راهها به سراسر

مذکور ، به تدريج به علت ادامه اختالف ايران و عراق در  ولی از اوائل دهه. خارج از کشور صادر می شد  اين بندر به

  . کاسته شد " خرمشهر " ، از ترافيک بندر  مورد اروند رود

و توسعه صنايع نفت ، از بزرگترين مراکز صنعتی و اقتصادی " آبادان " با توجه به تاسيسات پااليشگاه  " آبادان " بندر  *

از لحاظ درآمد گمرکی بزرگترين رقم مالی را به خزانه دولت می  خرمشهربه شمار می رفت و همانطور که 

ايران از راه صدور نفت و فرآورده  ترين درآمدهای مالی بزرگمنبع  نيز" آبادان " صنعتی و نفتی  بزرگشهر  ، ريخت

  ..های نفتی بود 

در سال " خسروآباد " بندر . است واقع شده " آبادان " کيلومتری جنوب بندر  21در  اين بندر ،" خسروآباد " بندر  *

تاسيس شد و به عنوان يک بندر نفتی ، دارای تاسيسات و  استعمار انگليساز طرف شرکت نفت ايران و  1937

کشتی  30استفاده قرار می گيرفت و ماهيانه در حدود  برای صدور نفت مورد 1951اين بندر تا . باراندازهای الزم بود 

ايران ، اين بندر به عنوان يک پايگاه مورد استفاده  پس از ملی شدن صنعت نفت در. می کردند نفت کش در آنجا بارگيری 

می " خسرو آباد " به " آبادان " گمرک قرار گرفت و درنتيجه لوله هايی که نفت را از  واحد های نيروهای دريايی و گارد

  . برد ، جمع آوری شد 
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از اين بندر برای داد و ستد با بندر .  و در دلتای آن واقع شده است ای اروند روداين بندر در انته ،" القصبة "بندر *  

  .آخرين بندردر اروند رود می باشد " اروند کنار . " کويت و ساير بنادر در خليج فارس استفاده می شود 

   

بندر بصره مهمترين و بزرگترين بندر عراق و دومين شهر بزرگ آن کشور پس از بغداد محسوب می شود  ،بندر بصره *

 .  

در اين زمان . در تصرف ايرانيان بود  1779به تصرف ايران درآمد و تا سال  1776خان در سال  بصره در زمان کريم

نتيجه ،  تا سلطنت ايران را به دست آورد و در ران بازگشتصادق خان بردار کريم خان فاتح بصره ، به سرعت به اي

جمعيت اين . کيلومتر است  150حدود  خليج فارس  فاصله بندر بصره تا. نفوذ دولت عثمانی درآمد  بصره درباره تحت

  .است  حدود يک ميليون نفر بوده شهر قبال در 

   

عراقی ها آن را . ارد ، در حال حاضر فاقد سکنه می باشد اين بندر ، در جنوب بندر بصره قرار د ،بندر ابوالخصيب *

  . نظامی کرده اند  تبديل به يک بندر

با ايجاد چندين  1960از اوائل دهه . و در انتهای شبه جزيره فاو واقع شده است  اين بندر در دهانه اروند رود ،بندر فاو  *

  . ترمينال نفتی ، بندر مذکور به صدور نفت اختصاص يافت 

  

  اروند رود پيمان نامه های

و عثمانی و عراق جانشين " ايران " دو کشور در اروند رود ، تاکنون چندين قرار داد بين  بهرحال ، به منظور تعيين مرز

و صورتجلسات  1913پروتکل استانبول  ، 1847آن به امضاء رسيده که مهمترين آنها عبارتند از عهدنامه ارز روم دوم 

، به موجب عهد نامه اخير ، مرز دو  1975عهد نامه مرزی و حسن همجواری  و 1937، عهد نامه  1914تحديد حدود 

 17و اعالميه الجزاير در  1975دولت عراق پس از لغو عهد نامه . خط تالوگ تعيين شده است  کشور در اروند رود

و به . اعالم کرد که اعالميه الجزاير را دوباره پذيرفته است  1982نوامبر  25بطور رسمی در  ، مجددًا 1980سپتامبر 

همچنين به موجب تمام . اين ترتيب ، بار ديگر موافقت خود را با خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور اعالم نمود 

  .می باشد  قراردادهای مذکور ، ايران از حقوق کامل کشتيرانی در اروند رود برخوردار

 

 اختالفات ميان ايران و عراق بر سر ارود رود

شد که طبق آن حق کشتيرانی  منعقد) در باطن انگلستان(کشورايران وعراق قردادی استعماری بين دو  1316تيرماه  13در

رودی که از بدو تاريخ با آب و . خط تالوگ به دولت عراق واگذارشد کيلومتری از آبهای آبادان تا 5درسراسر اروند به استثنای 

بدين ترتيب اولين قرارداد در حوزه اروندرود  .خاک ايران پيوند ديرينه داشت با توطئه استعماری انگلستان از ايران گرفته شد 

درچارچوب اهداف دولت بريتانيا بر ايران تحميل شد و مالکيت کشور جديدالتاسيس عراق که با خواست بريتانيا پای به  که
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 1338کيلومتر گسترش يافت ولی با کودتای عبدالکريم قاسم در آذر  5استثنای آن  عرصه گينی گذاشت بر تمام اروندرود به

وارد بحران جديدی شد که حسن  روابط دو کشور در شرايطی. اروندرود به بحرانی حاد در روابط ايران و عراق مبدل شد

و مقامات بعثی تصميم گرفتند اسناد ! براروندرود را مطرح کرد  ادعای حاکميت مطلق عراق) رييس رژيم کودتای عراق(البکر

امور  وزارت 1348فروردين  26به دنبال اين تصميم در. می شوند را بازرسی کنند وارد اروندرود و مدارک کشتی هايی راکه

پرچم های خود را از روی کشتی ها پايين  خارجه عراق آبراه اروند رود را جزء الينفک خاک عراق ناميد و از ايران خواست

 را ملغی و تمايل خود را به انعقاد قراردادی 1937عهدنامه مرزی  1348درارديبهشت  به دنبال اين اقدام دولت ايران!! بياورد

برد، ولی با ميانجيگری هواری بو  اين رويداد روابط دو کشور را تا حد برخورد نظامی پيش. مبتنی بر خط تالوگ اعالم کرد

ات پايان توافقاتی صورت گرفت که بعدها با وقوع انقالب اسالمی اين اختالف مدين در جريان اجالس سران اوپک، در اين قضيه

ايران بر اروندرود  به موجب بيانيه الجزاير و با پذيرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور عمًال حاکميت يافت، زيرا

با ارسال ) رييس جمهور عراق(صدام حسين  1369 مرداد 23ولی اين موضوع پس از استقامت مردم ايران در . پذيرفته شد

. تمام شرايط ايران را برای برقراری صلح ميان دو کشور پذيرفت) جمهور وقت ايران ييسر(نامه ای به اکبرهاشمی رفسنجانی 

لغو آن جنگی غير انسانی و ضد بشری را  ترتيب صدام حسين برای صلح با ايران به پذيرش معاهده ای تن داد که زمانی با بدين

   .ايران شدالينفک خاک  عليه ايران آغاز کرد ه بود و بدين ترتيب اروند رود جزء

  

  : پايان قرن نوزدهم  تا اهميت اقتصادی و استراتژيک اروند رود

بطوری که اين رودها در زمان . و نيز رودهای دجله وفرات از زمان های قديم مورد توجه بازرگانان بوده اند  اروند رود

مهم قرار داشته  ين خط تجاریو شهرهايی که در مسير ا  مورد استفاده قرار می گرفته" ساسانيان " بابلی ها ، يونانی ها و 

در سال . يا ايجاد شده اند ، پايتخت امپراطوری های معظم و مقتدر ، و مدتها از ثروتمندترين شهرهای جهادن بوده اند 

مهرهای پيدا شده در شمال هندوستان مشابه بود   منقوش در نزديکی بغداد پيدا شد که از هر جهت با» مهر « يک  1922

راه بازرگانی و ارتباطی بين شرق و  تنها اروند رود" افات نشان می دهد که به مدت چندين هزار سال ، اين گونه اکتش. 

  . غرب بوده است 

با توجه به اينکه رود دجله تا انتهای خاک بين النهرين مورد استفاده کشتی های کوچک بوده است ، بنابر اين اين حمل  

ممکن بوده و از آنجا نيز از طريق  و رود دجله تا آسيای صغير ، اروند رود کاال از راه دريايی به وسيله خليج فارس

اين راه ، ارزان ترين و آسان ترين راهها بوده و همچنين ، کوتاه . راههای زمينی ، به دريای مديترانه وصل می شده است 

ها کم ، و استفاده از اروند  در آن زمان ظرفيت کشتی. ترين و مستقيم ترين راههای بازرگانی محسوب می شده است 

  . کارون برای اينگونه کشتی ها مناسب بود  رودخانه های دجله و و رود

اين راه بر » اميدنيک « و در سرتاسر قرون وسطی ف و حتی پس از کشف دماغه " باستان " به همين جهت در روزگار 

  . ساير راه ترجيح داشت 
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گسترش حوزه فعاليت خود در  درصدد مايندگی در بندر بصره تاسيس کرد ويک ن» کمپانی هند شرقی «  1639در سال 

موقعيت عراق از لحاظ دست يابی . باز شد  به اين ترتيب ، برای اولين بار پای انگليسی ها به اروند رود. برآمد اروند رود

قابت شديد بين هلندی ها و انگليسی ها سال بعد ، بر اثر ر 10اما . به هند ، بر اهميت اين کشور برای بريتانيا افزوده بود 

نمايندگی کمپانی هند شرقی را در  1649زيرا هلندی ها در سال  به خطر افتاد در اروند رود استعمار انگليس، موقعيت 

  .بصره ويران نمودند 

   

ره دوباره افتتاح مسلط شدند و نمايندگی کمپانی هند شرقی در بص انگليسی ها ، پس از مدت کوتاهی مجددا بر اروند رود

کمپانی مذکور در قرن هيجدهم از طريق عراق خطوط مواصالتی پستی احداث کرده بود و پست از بمبئی به خليج . شد 

نمايندگی کمپانی . به بصره ، و از آنجا از راه بغداد و حلب با شتر به استانبول تحويل می شد   و از طريق اروند رود فارس

  . ، خط مذکور را کنترل می کردند هند شرقی در بصره و بغداد

   

نخستين کشتی  1826در اوايل سال . بيشتر مورد توجه قرار گرفت  با پيدايش کشتی های بخار ، کشتيرانی در اروند رود

حمل و نقل ، دولت انگلستان در نظر داشت يک راه کوتاه تر  به منظور تسريع در امر. بخار در اين رودخانه به کار افتاد 

از طرف ديگر ، افزايش حجم تجارت توسعه خطوط ارتباطی را می . ی دماغه اميدنيک از اروپا به هند احداث نمايد به جا

از اين  روسيه نيز. برآمد  به همين جهت دولت انگلستان درصدد ايجاد خطوط آهنی از طريق سوريه به اروند رود. طلبيد 

احتماال اين بود که روسيه درنظر داشت از قفقاز راهی به بغداد احداث  علت اين امر ،. تالش های بريتانيا حمايت می کرد 

  . کند 

   

اروند  از طرف کمپانی هند شرقی مامور بررسی کشتيرانی در »چسنی « سرهنگ  1835از طرف ديگر ، در سال 

« سرهنگ  1854ا ت 1841همچنين در سال  .ادامه داشت  فعاليت های وی به مدت بيست سال. و رودخانه دجله شد  رود

  .نقشه برداری از رودخانه های مذکور را ادامه دادند  »کامپبل « به اتفاق کاپيتان  »جونز 

ده سال بعد همان . به بغداد داير کرد  ،يک خط کشتيرانی از بصره  1861در سال » لينج « متعاقب آن ، شرکت انگليسی 

اين سرويس در سال . نمود  اهوازبه "  خرمشهر" کارون از شرکت اقدام به احداث يک سرويس کشتيرانی در رودخانه 

  .توسعه يافت و به شوش رسيد  1887

ناپلئون در نظر . نيز شديدًا مورد توجه دولت انگلستان قرار گرفت  ازآغاز قرن نوزدهم ، اهميت استراتژيک اروند رود

حمله  ، و از آنجا به هند و سپس خليج فارس کرده داشت نيروهای نظامی خود را از طريق آسيای صغير وارد اروند رود

  . ، سوريه و بين النهرين فرستاده بود  ن خود را مخفيانه به آسيای صغيروی به همين منظور تعدادی از نمايندگا. نمايد 

   

همچنين ، اين انديشه در حکومت انگليسی هند رواج يافته بود که چون دولت روسيه می توان لشکر خود را از راه دريای  

است که اين  استعمار انگليسلت برساند و از آنجا به خليج فارس سرازير شود ، برعهده دو سياه به فرات و اروند رود 

عالوه بر آن . تاسيس نمايد و به اين ترتيب راه روسيه را سد کند  ابتکار را از روسها بگيرد ، پايگاهی در دهانه اروند رود
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فراهم نمايد ، دولت عثمانی و حکومت پاشايی بغداد را  ، دولت انگليس بايد وسيله توسعه و تجارت را از طريق اروند رود

مبتکر اين انديشه يعنی سرهنگ  .شمالی مجهز سازد  ويت کند ومردم اين ناحيه را به دفاع از تعرض احتمالی دشمنتق

آسانی در کرانه ی خليج فارس پيش می رود و به بندر  برسد ، به چسنی ، معتقد بود وقتی که سپاه روسيه به اروند رود

مستقر کند ، جلو حرکت روسيه را می  دريايی خود را در اروند رودنيروی  استعمار انگليساما اگر . رسيد  جاسک خواهد

بين (ميان رودان  يک فکر ديگر نيز هواخواهانی داشت مبنی بر اين که حکومت نيمه مستقلی به دست داود پاشا در. گيرد 

ر منافع انگليس در آن حدود فرمانروايی کند و پاسدا" خلييج " و بنادر آن تا  برپا شود و او بر منطقه اروند رود )النهرين

   .باشد 

اين دو منطقه ، . وجه کمتر از کانال سوئز نبود  ، به هيچ استعمار انگليسو خليج فارس برای دولت  اهميت اروند رود

قسمتی از راه اروپا به خليج فارس ،  از نظر سوق الجيشی ، اروند رود. برای هندوستان مرکز تجارت و سياست بود 

به . سيای جنوب شرقی و اقيانوسيه را تشکيل می داد و کوتاه ترين راه دسترسی اروپا به مناطق مذکور بود هندوستان ، آ

همين جهت دولت انگلستان مصمم بود تا کنترل خود را بر راه مذکور حفظ کرده و با هرگونه کوششی که ساير دول 

يا  ايجاد پايگاه دريايی. منطقه به عمل آورند ، مقابله کند اروپايی جهت افزايش نفوذ و يا ايجاد پايگاههای دريايی در اين 

  . بندر نظامی توسط هر دولت خارجی ، به منزله اعالن جنگ به انگلستان تلقی می شد 

   

   

  .در قرن بيستم  اهميت اقتصادی و استراتژيک اروند رود 

" و ساير رودخانه های دو کشور  در آغاز قرن بيستم ، جستجو برای نفت و بعد از استخراج آن ، استفاده از اروند رود 

از طريق اين رودخانه و سايل . ، بيش از پيش افزايش داد  استعمار انگليسرا برای کمپانی های نفتی  و عراق" ايران 

به مقدار تجاری استخراج شد ، حمل و نقل آن از  و عراق" ايران " در سنگين حفاری حمل می شد و بعد از اين که نفت 

به حفاری در جنوب  آغازيک شرکت انگليسی  1904در سال . طريق رودخانه های مذکور سهل تر و ارزان تر بود 

حوزه هايی از نفت به ميزان تجاری  1909کرده و پس از پنج سال فعاليت ، باالخره موفق شد در سال " ايران " غربی 

اين . به فعاليت برای اکتشاف نفت در عراق کرد  آغاز 1914شرکت مذکور سپس در سال .کشف و استخراج نمايد 

دجله به بغداد حمل و از آنجا از طريق جاده به  و رودخانه  از طريق اروند رودشرکت تجهيزات مورد نياز حفاری خود را 

  . محل حفاری منتقل می کرد 

   

در جريان جنگ جهانی اول ، به منظور جلوگيری از شورش قبايل درمناطق نفتی و تضمين امنيت ميادين نفتی ، لوله های 

ورود عثمانی به جنگ جهانی اول ، موجب شد تا . قه مستقر شدند انتقال نفت و بنادر ، نيروهای انگليسی و هندی در منط

، اشغال  فاو و بصره را مانند بنادر عثمانی واقع در اطراف اروند رود مذکور به سرعت مناطق نفتی متعلق به نيروهای

  .به غارت منابع نفتی منطقه ادامه دادند کنند و به ترتيب با برقراری امنيت کشتيرانی در اروند رود
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را برای مدت سه ماه " آبادان" لوله نفت ، جريان نفت به بندر موفق شدند با قطع خطوط" " قبايل  ولی در اراضی نفتی

افزايش  اتمام جنگ جهانی اول ، به علت افزايش ميزان توليد نفت و صدور آن ، ترافيک اروند رود بعد از. مختل کنند 

و مدرن  و بصره پاسخ گوی نيازها نبود و ضرورت تاسيس بنادر مجهز" شهرخرم" از اين زمان به بعد ، بنادر. يافت 

  .احساس می شد 

   

و يک پااليشگاه بزرگ نفت  احداث" آبادان "  و در جزيره" خرمشهر" در هفت مايلی جنوب " آبادان " به اين منظور بندر 

اين پااليشگاه ايجاد شده بود و چون ظرفيت يک خط لوله نفت از مسجد سليمان به  1911در سال . نيز در آن ايجاد شد 

، خطوط " در اقليم اهواز " اين خط لوله نخست از چند هزار تن بيشتر نبود ، بتدريج با کشف حوزه های جديد نفتی در 

لوله نفت ديگری نيز احداث و به مرور زمان ، بر ظرفيت پااليشگاه افزوده شد بطوری که به صورت يکی از بزرگترين 

  .شگاههای جهان درآمد پاالي

   

را در " آبادان " همچنين اسکله های جديد و بزرگی برای بارگيری نفت کش های بزرگ در اين بندر ايجاد شد و اين کار ، 

برای صدور نفت خام و " آبادان " به اين ترتيب ، بندر . مدرن و زيبا تبديل کرد  مدتی کوتاه ، از يک ده کوچک به بندری

  .به صورت مرکز اصلی بازرگانی درآمد " خرمشهر" ن اختصاص يافت و بندر فراورده های آ

   

به علت ترافيک سنگين بندر بصره ، اين بندر کاالهای بازرگانی تخصيص . همين اقدامات انجام شد  در عراق نيز مشابه

نفت عراق از طريق خطوط  بنابراين ،. و تجهيز کرد  صدور نفت بندر جديد فاو را تاسيس داده شد و دولت عراق ، جهت

به اين ترتيب ، کشف و . خارج صادر می شد  و از آنجا با نفت کش های بزرگ به   لوله نفت به بندر جديد فاو منتقل

  . افزود  استعمار انگليسدولت  به ويژه برای استخراج نفت در قرن بيستم بر اهميت اقتصادی و استراتژيکی اروند رود

   

دولت انگليس تشکيل می داد ، بلکه دسترسی به نفت اين منطقه حفاظت از اروند  ی را برایرگبزنفت نه تنها درآمد 

زيرا نيروی دريايی انگلستان بدون کوچکترين دغدغه خاطر می توانست نفت . می بخشيد  اهميت بيشتری را نيز  رود

  . ارزان و فراوان را مورد استفاده قرار دهد 

   

بطوری که قبل از جنگ جهانی دوم . گسترش داد  گلستان نفوذ خود را بر تمامی اروند رودبراساس اين سياست ، دولت ان

برای کنترل نفوذ  در اين زمان ، بنادر عراقی اروند رود. ، منطقه مذکور عمال تحت حاکميت نماينده سياسی انگلستان بود

، اهميت به سزايی " و انگلستان " ايران " شرکت نفت  انگلستان در منطقه ، و مهمتر از همه برای کنترل چاههای نفت

  .داشت 
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و " اهواز " جنگ جهانی دوم و تهديد اين منطقه از طرف آلمان ، دولت انگلستان بالفاصله بنادر  آغازبه همين جهت با  

اند نفت مورد اين مناطق به دست آلمانها جلوگيری کند و همچنين بتو تا از احتمال سقوط را اشغال کرد عراق در اروند رود

  . نمايد  متفقين را تامين نياز

   

   

تجهيزات  به شدت افزايش يافت زيرا متفقين از طريق آن به شوروی در جريان جنگ جهانی دوم ، ترافيک اروند رود

ميليون تن اسلحه ، مهمات ، مواد غذايی و دارويی در بنادر اروند  طی مدت جنگ ، بيش از پنج. نظامی ارسال می کردند 

تخليه و از آنجا به شوروی ارسال شد و گزاف نيست اگر گفته شود که شکست ارتش آلمان در استالينگراد ، تا حدی  رود

« و راه آهن سراسری بوده است و به همين جهت ، متفقين به ايران لقب   موهون راههای ارتباطی ابي از قبيل اروند رود

موجب شد تا اين کشور در  انگليس یاستعمار دولت برای ک اروند روداهميت اقتصادی و استراتژي.دادند » پل پيروزی 

و )  1913( توضيحات اربعه منضم به آن ، پروتکل استانبول  و) 1847(ارز روم  حفظ منابع خود عهد نامه دوم جهت

  .سلب نمايد  را در اروند رود" ايران " حقوق  نمايد و تحميل" ايران " را به دولت  1937باالخره عهد نامه سال 

   

حفظ  استعمار انگليسرا برای دولت  همچنان اهميت اقتصادی و استراتژيک خود اروند رودپس از جنگ جهانی دوم نيز 

« ، به منظور تهديد ايران ناو معروف  1951به هنگام ملی شدن صنعت نفت ايران در سال  استعمار انگليسدولت . کرد

الوه بر آن ، دولت انگليس نيروهای ع. کرد که اين ناو مدتها در بندر بصره متوقف بود  را وارد اروند رود» موريس 

، حبانيه ، کرکوک و موصل در نزديکی مرز غربی ايران تقويت کرد که اين ) نزديک بصره ( شيبانيه  خود را در مناطق

و عراق و خروج " ايران " ولی پس از ملی شدن صنايع نفت . امر اعتراضاتی را از سوی دولت ايران به دنبال داشت 

 استعمار انگليساهميت اقتصادی و استراتژيک خود را به تدريج برای دولت  اروند رود ا از خليج فارس ،نيروهای بريتاني

قبل از آن نيز ، هند استقالل يافته بود و بنابراين کنترل راه های آبی منتهی به هند ،ديگر برای انگليسی ها . از دست داد 

  . اهميتی نداشت 

   

   

  بر موقيعت اقتصادی و استراتژيک اروند رود تاثير اختالفات ايران و عراق

ايران به دليل . کرد  آغازدولت ايران احداث راه آهن سراسری از دريای مازندارن به خليج فارس را  1930دهه  

در ) " شاپور سابق ( امام خمينی " بندر  ، بلکه در" خرمشهر" اختالفات مرزی با عراق ، ترمينال اين خط را نه در 

قرار دارد و انتخاب اين بندر که دور از اروند " آبادان " ، در پنجاه مايلی شرق بندر بندر امام .انتخاب کرد  خورموسی

کارون در أهواز يک پل احداث می شد  بايد بر روی رودخانه. بود ، هزينه های زيادی را به دولت ايران تحميل کرد  رود

. ر خشک شده و همچنين يک موج شکن نيز در اين بندر ساخته شود همچنين می بايست باتالق های اطراف بندر مذکو. 

طی مدت جنگ جهانی دوم ، باتوجه به ترافيک سنگين ، هزينه های زيادی به منظور توسعه اين ترمينال به مصرف رسيد 

 .  
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هواز به خرمشهر از ا ده آنها ، راه آهن سراسریو به منظور استفا استعمار انگليسهمچنين با اصرار دولتهای آمريکا و  

  .بندر امام کاست " ، تاحدی از ترافيک خط أهواز به " خرمشهر " البته ادامه راه آهن سراسری به . امتداد يافت 

   

به ويژه جنبه مالی آن مانع اليروبی و عميق تر شدن  پس از جنگ جهانی دوم ، اختالفات ايران و عراق در اروند رود

اداره مذکور ، توسط . که وظيفه را به عهده داشت ، از انجام آن کوتاهی می کرد  بصره ، اداره بندر. شد  اروند رود

اين اداره وظيفه پليس . انگليسی ها در زمانی که عراق تحت سرپرستی خود داشتند ، بطور يکجانبه تاسيس شده بود 

پس از اينکه . تی ها را به عهده داشت و دريافت عوارض از کش رودخانه مانند راهنمايی کشتی ها ، اليروبی اروند رود

نسبت به اين امر به شکل يکطرفه معترض  البته دولت ايران. عراق به استقالل رسيد ، در اين وضع تغييری ايجاد نشد 

بود و چندين يادداشت اعتراض نيز در اين زمينه برای دولت عراق ارسال نمود و حتی شناسايی دولت جديد عراق را 

  .به حل مساله مذکور نبود  اين مساله کرد ، اما دولت عراق ، مايل موکول به حل

   

رفت و آمد می " ايران " می شدند حتی کشتی هايی که به بنادر  اداره بندر بصره ، از تمام کشتی هايی که وارد اروند رود

از کشتی هايی  اروند رودحدود هفتاد درصد درآمدهای ناشی از کشتيرانی در .  ، عوارض گمرکی دريافت می کرد کردند

لغو شد ، دولت عراق  1969که در سال  1937عهدنامه  4به موجب ماده . داشتند  رفت و آمد" ايران " بود که به بنادر

ولی دولت . کند  موظف بود کليه عوارض گمرکی و دريافتی را منحصرًا صرف رفع کمبودهای کشتيرانی در اروند رود

می رساند و بقيه  افتی ، فقط چهل درصد آن را به مصرف بهبود کشتيرانی در اروند رودعراق از مجموع درآمدهای دري

  .را صرف بهبود بنادر عراق و فرودگاه بصره می کرد

   

و سرازير شدن گل و الی زياد در اين رودخانه ، موجب شد تا کشتی هايی که ظرفيت آنها بيش  عدم اليروبی اروند رود 

مشاکل ديگر ، در مورد تعداد کشتی هايی بود که می . نتوانند در اين رودخانه آمد و شد کنند هزار تن بود ،  20از 

و چون تعداد کشتی های مذکور با توجه به ظرفيت بنادر محدود بود  پهلو بگيرند در بنادر اروند رود توانستند به هنگام مد

  .تظار را برای ساير کشتی ها افزايش می داد ، لذا موجب تاخير برای ساير کشتی ها می شد و همين امر مدت ان

   

" ماه شهر " به علت مشکالت مذکور ، دولت ايران پس از جنگ جهانی دوم تصميم گرفت يک ترمينال ديگر در بندر  

افتتاح شد  1948اين ترمينال در سال . های بزرگ احداث نمايد  واقع در خور موسی برای صادرات نفت خام توسط کشتی

ساخته  1930قرار بود اين ترمينال در دهه . هزار تن می توانستند در آن پهلو بگيرند  45شی هايی تا ظرفيت و نفت ک

هزار تن بتوانند در آن پهلو بگيرند ، ولی اين امر به علت مشکالت مالی به تاخير  20شود و کشتی هايی تا ظرفيت 

در سال های . ل برای پروژه های توسعه در اين منطقه است اين مساله بيانگر مالحظات استراتژيک در انتخاب مح افتاد

  . احداث شد " آبادان " واقع در جزيره " خسروآباد " بندر  بعد ، يک ترمينال نيز در
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ايران " ترمينال های ) هزار تن  500هزار تن و در سال بعد تا  300تا ( با افزايش ظرفيت نفت کش ها  1960از سال  

ايجاد ترمينال های نفتی در جزيره خارک  تا حدی بدون استفاده مانده و در نتيجه دولت ايران درصدد برای حمل و نقل" 

همچنين نفت . توسط خطوط لوله نفت از زير دريا به اين ترمينال منتقل می شد " ايران " نفت  برآمد خليج فارس  رد آبهای

در ترمينال های جزيره خارک . جزيره خارک منتقل می شد استخراج شده از حوزه های خليج فارس نيز به ترمينال های 

نفت کش  70تا  60روزانه بطور متوسط بين . هزار تن ، می توانستند پهلو بگيرند  100 ، کشتی های با ظرفيت بيش از

  .می کردند  خارک می شدند و نفت مورد نياز کشورهای صنعتی را حمل غول پيکر وارد ترمينال های جزيره

   

" آبادان " ، ترمينال های اين بندر به صدور فرآورده های نفتی پااليشگاه " ماه شهر " وجه به کاهش ترافيک بندر با ت 

به بندر مذکور " آبادان " انتقال فرآورده های نفتی به اين بندر ، يک خطوط لوله نفت از بندر  برای. اختصاص يافت 

را برای ايران ، از نظر فعاليت های مربوط به صادرات نفت از دست  اهميت خود به اين ترتيب ، اروند رود.کشيده شد 

  . داد 

   

، نقش خود  "خرمشهر" از نظر بازرگانی نيز برای ايران کاهش يافت و بندر  اهميت اروند رود 1969پس از بحران سال 

، روزنامه کيهان در  1969ال در س به هنگام بحران اروند رود. را به عنوان بزرگترين بندر تجاری ايران از دست داد 

، اروند رود موقيعت اقتصادی خود را از دست می )  1969بحران ( با وضعيتی که پيش آمده : ..... اين مورد نوشت 

. لنگر خواهند انداخت  ) "امام ( شاپور" در آينده در بندر . چون بيشتر کشتی هايی که حامل کاال برای ايران هستند . دهد 

به " خرمشهر" مرکز ناوگان تجاری ايران از « ال پس از آن نيز ، روزنامه اطالعات تحت عنوان يکس)  43( « 

  » آينده برای ايران کم و بيش در بندرعباس متمرکز است   «: ، نوشت  »بندرعباس انتقال می يابد 

   

   

اشت و موجب شد تا طرحهای آينده اين تصميم در خود جوانه های تغيير مهمی را در سياست دريانوردی ايران به دنبال د 

پايان يافتن کار توسعه اسکله . منتقل شود  خليج فارس  به اروند رود ايران برای کشتيرانی و تجارت دريايی ، از

" ، بوشهر ، و " امام خمينی " بندر عباس آنچه را که در بندرهای ديگر جنوب ، . بندرعباس به اين امر کمک می کرد 

اين بندر می توانست کشتی های بزرگ باری را بپذيرد و آنها را از سرگردانی و . جبران می کرد  .کم بود " خرمشهر

  .معطلی بندرهای ديگر برهاند 

   

بود که هم ظرفيت " خرمشهر" محدود و کوچک بود ، و نه مانند بندر بوشهر و بندر امام خمينی اين بندر ، نه مانند  

  . نمايانش را دارد ، و هم در همسايگی کشوری مانند عراق واقع شده است و درد سرهای راه محدود اروند رود

   

. حمل و نقل می کاست  و از هزينه بر ميگرفت" خرمشهر" واردات دريايی ايران در بندرعباس ، فشار را از  تمرکز

نوب ايران تاثير می استان کرمان می شد و در آبادانی سراسر ج عالوه بر آن ، اين امر موجب توسعه و ارتباطات در
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، با رونق گرفتن کار بندرعباس پايان می گرفت و به اين " خرمشهر " واردات دريايی ايران به  تکيه منحصر. گذاشت 

  . ترتيب ، فرش از زير پای حکومت های عراق کشيده می شد 

   

به دست می آوردند کامال کاهش می داد و اختالف در اروند  آن بهره مالی را که آنها از راهنمايی کشتی ها در اروند رود 

  . ، در زمينه تازه ای ظاهرمی شد  رود

تخليه نمايند و مسافت  خليج فارس  از آنجا که کشتی های خارجی ترجيح می دادند ، بارهای خود را به سرعت در دهانه

بندر عباس به صورت مرکز تجاری دريايی . نپيمايند و گاه تا شش هفته در هر بندر لنگر نيندازند  دی را در اروند رودزيا

اما بندر عباس با مشکل فقدان راه آهن و محدوديت حمل و نقل کاال از طريق . در می آمد  و سراسر خليج فارس " ايران " 

  .بندر عباس متصل می شد  ايد راه آهن کرمان بهبرای رفع اين مشکل ، ب .جاده مواجه بود 

    

به اين ترتيب ، از . به بندرعباس انتقال يافت " خرمشهر" فرماندهی نيروی دريايی ايران از  1973سرانجام در آوريل 

ربوط دولت عراق نيز به علت اختالفات م. را برای ايران از دست داد  بيش از پيش اهميت خود نظر اقتصادی اروند رود

  .آلتر ناتيو بوده است  و عدم اليروبی آن ، هميشه درصدد تعيين به اروند رود

   

دولت عراق در نخستين گام ، صادرات نفت خود را از بندر بصره به بندر فاو منتقل ، و برای اين منظور ، اسکله هايی را 

دام به ايجاد يک خط لوله نفت از مناطق همچنين اق. برای پهلو گرفتن نفت کش های بزرگ در بندر مذکور ايجاد کرد 

اين خط لوله که از حديثه و بصره عبور کرده و به فاو منتقل می شود ، . ، به بندر فاو نمود  کرکوک در شمال عراق  نفتی

، دولت  دو کشور در خصوص اروند رود همچنين به علت ادامه اختالفات .معروف است» خط استراتژيک عراق « 

در غرب دهانه اروند » خوراالميه « از جمله يک ترمينال نفتی به نام . اجرای پروژه های ديگری کرد عراق اقدام به 

ايجاد ، و سپس اقدام به ) جزيره مصنوعی ( به صورت اسکله های شناور خليج فارس  و در بيست مايلی آب های رود

هزارتن ، می توانستند  65ر اين ترمينال با ظرفيت د. به اين ترمينال کرد "احداث لوله نفت ، از زيرآب های خليج فارس 

  .پهلو بگيرند 

   

دولت عراق . ترمينال مذکور ، در صورت توسعه می توانست کشتی هايی با ظرفيت صد هزار تن را نيز سرويس دهد 

از . اجرای آن شد مذکور را به علت هزينه های زياد آن برای مدتی به تاخير انداخت و سرانجام ، ناگريز به  پروژه اجرای

هزار تن می  20بندر بصره تنها بندر عراق به شمار می رفت و کشتی های تا ظرفيت  1967نظر بازرگانی ، تا سال 

را مورد استفاده قرار  واقع در غرب اروند رود» ام القصر « در آن سال دولت عراق بندر . توانستند در آن پهلو بگيرند 

  . يافت  برای عراق نيز کاهش از اروند رود داد و به اين ترتيب ، استفاده

، مجتمع های " آبادان "  بزرگسد دز ، پااليشگاه  بزرگ، پروژه " اقليم اهواز " با جود اين ، وجود ميادين نفتی متعدد در 

همچنين بسياری از تاسيسات عمده . افزوده بود  ، بر اهميت استراتژيک اروند رود" امام " و بندر" آبادان " پتروشيمی در 

با توجه به اينکه ايران و عراق اختالفات ديرينه ای در مورد . واقع شده بود  نفتی عراق در آن طرف ساحل اروند رود
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. يکديگر داشته اند ، ايجاد اين همه تاسيسات حساس نفتی دراين منطقه ، از دور انديشی به دور بوده است با  اروند رود

عراق ويران شد و خسارت " رژيم بعثی " ، بسياری از تاسيسات مذکور توسط " تحميلی " بهرحال در جريان جنگ 

ته شد ، بازسازی تاسيسات حساس اين منطقه بايستی به گف با توجه به انچه. جمهوری اسالمی وارد آمد   غيرقابل جبرانی به

  .طور دقيق مورد بررسی قرار گيرد 

   

عراق مورد حمله قرار گرفت و خسارت » االميه « همچنين در جريان جنگ ، ترمينال های جزيره خارک و اسکله های 

گناوه  لومتر ازکي 320نفت به طول  ايران برای صدور نفت خود ، درصدد احداث يک خط لوله. زيادی به آنها وارد شد 

به احداث يک خط لوله نفت از بصره به طرف خط لوله نفت  آغازدولت عراق نيز  به جزيره الوان در خليج فارس برآمد

کنار دريای سرخ  واقع در» ينبع « اين خط لوله ، نفت عراق را به بندر . کرد » پتروالين « عربستان سعودی ، به نام 

هزار بشکه در روز است و  500مورد بهره برداری قرار گرفته و ظرفيت آن  1985خط مذکور از سال . د می کن منتقل

  .می تواند تا يک ميليون بشکه در روز افزايش يابد 

   

و مناطق  ايران وعراق ، رفت و آمد نفت کش ها و کشتی های بازرگانی به اروند رود به اين ترتيب ، در جريان جنگ 

شده ، ولی اهميت استراتژيک  کاسته با اين وجود ، هر چند از اهميت اقتصادی اروند رود. عمال متوقف شد اطراف آن ، 

دسترسی آن  ، مهترين راه ساحل در خليج فارس و اروند رود کيلومتر 80عراق حداکثر . آن همچنان محفوظ مانده است 

   .است به خليج فارس 

و لنگرگاه های بسيار در خيلج فارس دارد ، ولی به علت  کيلومتر ساحل با بنادر و دويست نيز هرچند بيش از هزار ايران

را ناديده  ، نمی تواند اهميت استراتژيک اروند رود مهد نفت و فرهنگ و تمدن باستانی ايرانيانوجود استان خوزستان 

مرز طبيعی آن ، و به عبارت  است و اروند رود بزرگ شاهرگ سياسی ، اقتصادی و استراتژيک ايران خوزستان. بگيرد 

 استان خوزستانايران در  ترين منابع نفتی بزرگهمچنين ، .ديگر ، از نظر استراتژيک خط دفاعی آن محسوب می شود 

  .قرار دارد 

   

» ذيقار« ميدان های نفتی . قرار دارند   در اطراف اروند رود» رميله «  و  »زبير « عراق نيز در  نفتی  مهمترين منابع

در منطقه جنوبی  مايع طبيعی عراق عمده ترين تاسيسات صنايع گاز . در شمال غربی بصره اخيرا توسعه يافته استنيز 

نزديکی  واحد گاز طبيعی در زبير و مجتمع گاز رميله در دو همچنين. واقع شده است  اين کشور و در نزديکی اروند رود

اين واحدها هم  .است  ور تا کنون سه ميليارد دالز هزينه دربرداشتهاحداث مجتمع های پتروشيمی مذک. بصره واقع شده اند 

، به عنوان مرز مشترک ايران و عراق و در اين منطقه حساس  ، حاکی از اهميت استراتژيک روزافزون اروند رود

  )گيبتاشناسی ايران، جلد سوم (.هستند 

  

 پايان 


