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  الجزاير يمان نامهپ

بين صدام حسين، معاون رييس  1975 مارس 6متن عهدنامه مرزى بين ايران و عراق را که بر اساس توافقنامه الجزاير که در 

 .و تحت نظارت هوارى بوم دين، رييس جمهور وقت الجزاير امضا شدر آن زمان عراق و محمدرضا پهلوى جمهو

براى نيل به  1975مارس  6نظر به اراده صادقانه طرفين،منعکس در توافق الجزيره مورخ رييس جمهور عراق  شاهنشاه ايران و

 حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به اختالف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ

ز زمينى و برمبناى خط تالوگ به تحديد مرز به عالمت گذارى مجدد قطعى مر 1914و صورتجلسات کميسيون تحديد حدود  1913

  . اند اى خود مبادرت نموده رودخانه

نظر به اراده طرفينبه برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواريتاريخى و مذهبى و 

دهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات فيمابين هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيون فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت

هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادالت و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت  در زمينه

دوستانه بين مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به بذل مساعى در جهتبرقرارى عصرى جديد در مناسبات 

ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق  ايران و عراق بر مبناى احترام کامالستقالل ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت

امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام االختيار خود را به 

   :ل تعييننمودندترتيب ذي

 

   .جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران: از طرف شاهنشاه ايران

   .جناب آقاى سعدون حمادى، وزيرامور خارجه عراق: از طرف رييس جمهورى عراق

 

   :وافق نمودندهاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير ت مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه

 

نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که عالمتگذارى مجدد آن بر  طرفين معظمينمتعاهدين، تاييد مى -1ماده 

اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به عالمت گذارى مجدد مرززمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه 

   .ام يافته استباشند انج ملحق مى
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نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات  طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى -2ماده 

   .باشند، انجام يافته است مى اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مندرج در پروتکلمربوط به تحديد مرز رودخانه

شوند کهبر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم  ين معظمين متعاهدين، متعهد مىطرف -3ماده 

باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پاياندادن به هر نوع رخنه  آن که ملحق بهاين عهدنامه مى

   .ندگرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دار اخالل

عهدنامه حاضر  3و 1،2نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد  طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى -4ماده 

باشند، مقرراتى قطعى و دايمى وغير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل  هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزاليتجزاى آن مى کهپروتکل

نتيجتاخدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصوال مغاير با روح توافق . دهند ا تشکيل مىتجزيه يک راه حل کلى ر

   .الجزيرهخواهد بود

نمايند که  در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى -5ماده 

   .باشد ى آنان اليتغير و دايمى و قطعى مىا خط مرز زمينى و رودخانه

در صورت اختالف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختالف با رعايت کامل  -1-6ماده 

) 3(ماده  فوق االشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق 2و  1مسير خط مرزايران و عراق، مندرج در مواد 

   .فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد

اين اختالف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين   - 2

   .معظمينمتعاهدين، حل و فصل خواهد شد

   .ساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جستدر صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرفمدت سه ماه، به م  -3

در صورت خوددارى هر يک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختالف طى مدت يک ماه از   -4

   .تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد

تواند  طرفين معظمين متعاهديننسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مىدر صورت عدم توافق بين  -5

   .ظرف پانزدهروز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد

ى از اتباع خود را به براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختالفات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يک

  .عنوان داور تعيينخواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود

اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور 

تخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظممتعاهدى که داورى را مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در ان
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تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها . الملليدادگسترى تقاضا نمايد درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين

   .يا سرداور را تعيين نمايد

  .و الزم االجرا خواهد بودتصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدينالزام آور  -6

  .طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت

  .منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد) 102(اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائمانها طبق ماده  -7ماده 

ه وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى ب -8ماده 

   .خواهد رسيد

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند 

  .آمد

  .سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودندبنا به مراتب، نمايندگان تام االختيار طرفينمعظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و 

  1975ژوئن  13بغداد 

  سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق                                 عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران

                                    

                                                                ***  

حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقالب و وزير امور خارجه الجزاير  عهدنامه

   .به امضارسيد

به ترتيب  1355ارديبهشت  29و  1355ارديبهشت  21باشد در تاريخ  ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى 8اين عهدنامه که داراى 

    .لى و سناى وقت رسيده استيه تصويب مجلسين شوراى م

  

اين پيمان  60در اوايل دهه و رهبر ملی بسياری از کشورهای عرب منطقه الزم به ذکر است صدام حسين ديکتاتور بزرگ قرن  * 

  .نامه بين المللی را در تلوزيون دولتی آن کشور پاره کرد و رسما جنگ را بر ضد ايران آغاز نمود


