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چكيده
با پايان يافتن جنگ دوم جهاني ،دگرگونيﻫاي عمدهاي در روابط بينالمللي به وجود آمد و زمينهﻫاي
شكلگيري نظام دوقطبي فراﻫم گرديد .آمريكا و شوروي بهعنوان رﻫبران دو بلوك شرق و غرب ،دريك رقابت
ﻫمهجانبه در مقابل يكديگر قرار گرفتند .خاورميانه نيز يكي از مناطق رقابت دو ابرقدرت بود .ابرقدرتﻫا در
دوران جنـگ سـرد ﺗـلاش كردنـد بـا عضوگيري از ميان كشورﻫاي منطقه خاورميانه ،اﻫداف خود را دنبال
نمايند .دولتﻫاي منطقه ازجمله ايران و عراق نيز بـا پيوستن بـه يكـي از دو ابرقدرت عمل ًا در يكي از اين دو
اردوگاه قرار گرفتند .رﻫبران دو بلوك ﻫمچنان كه خود را متعهـد بـه حمايت از متحدان منطقهاي خود
ميدانستند ،در مقابل انتظـار دنبالهروي آنﻫا از سياستﻫاي خود را نيز داشتند ،بر اين اساس مديريت اوضاع،
عملاً در دست ابرقدرتﻫا بود ،و اقدامات متحدان منطقهاي ،صرف ًا در راستاي منافع آن كشورﻫا دنبال ميشد.
بنابراين روابط و م ناسبات كشورﻫاي ضعيف با يكديگر به اراده و خواست كشورﻫاي بزرگ ،ﻫدايت و كنترل
ميشد و آنﻫا را از ﻫم دور يا نزديك ميكرد ،بهگونهاي كه اين كشورﻫا در چهارچوب منافع قدرتﻫاي مسلط،
با يكديگر به منازعه پرداخته و درگير جنگ نيابتي ميشدند .در پژوﻫش پيشروي با ﺗكيهبر روش ﺗوصيف ﻫمراه
با ﺗحليل و گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانهاي ﺗأثيرات جنگ سرد بر روابط ايران و عراق بررسي و
ﺗحليلشده است.
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ﻣﻘدﻣﻪ
مقطع زماني پس از جنگ جهاني دوم ،ﺗا پايان دﻫه  ١٩٨٠ميلادي ١٣٥٩/شمسي موسوم به دوره
جنگ سرد ،اصل موازنه قوا ،بر نظام بينالملل حاكم بود .در حالت موازنه قوا ،دولتﻫايي باقدرت كم يا
بيش برابر ،شكل ميگيرند ،كه ﻫيﭻيك ﺗوان حذف ديگري و يا ﺗغيير در ساختار نظام حاكم ،از دوقطبي
به ﺗكقطبي يا چندقطبي را ندارند و اجازه ظهور و بروز قدرت رقيب ديگري نيز نميدﻫند .در اين حالت
قدرتﻫاي مسلط ﺗعيينكننده قواعد كار ﻫستند .با ﺗوجه به قدرت دولتﻫاي برﺗر و ضعف ساير دولتﻫا،
نظمﻫاي منطقهاي و ﺗرﺗيبات امنيتي ،كم يا بيش ﺗابعي از ملاحظات و منافع كشورﻫاي قدرﺗمند است.
بهاينﺗرﺗيب اغلب مناطق استراﺗژيك ) (Strategicجهان به عرصه رقابت و مناطق نفوذ ﻫر يك از
ابرقدرتﻫا ﺗبديل ميگردد .بااينحال موارد مذكور به اين مفهوم نيست ،كه ﻫمه مسائل و روابط
دوستانه يا خصمانهي دولتﻫاي كوچك ،صرف ًا ﺗابع ملاحظات قدرتﻫاي بزرگ باشد ،بلكه ديدگاه
كشورﻫاي وابسته ،اگرچه در سطوح كلي در كنترل ابرقدرتﻫا ﻫست ،اما در سطوح جزيي ﺗا حدودي از
اختياراﺗي ﻫرچند محدود برخوردار ميباشند و قدرتﻫاي بزرگ ﺗا حدودي ملاحظات و خواستهﻫاي
متحدان كوچك منطقهاي خود را در نظر ميگيرند .بااينوجود در برخي اوقات در بسياري از مسائل
كشورﻫاي وابسته به خود دخالت ميكنند .دو كشور عراق و ايران ازجمله كشورﻫاي خاورميانه بودند كه
پس از جنگ جهاني دوم بشدت ﺗحت ﺗأثير رقابتﻫاي دو ابرقدرت قرار داشتند .پژوﻫش پيش روي به
روش ﺗوصيف ﻫمراه با ﺗحليل و گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانهاي به دنبال پاسخ به اين پرسش
است كه جنگ سرد و رقابت بين دو ابرقدرت )آمريكا و شوروي( چه ﺗأثيري بر روابط ايران و عراق
داشت؟ براي پاسخ به اين پرسش ،ابتدا موقعيت ژئوپليتيك ايران و عراق بررسي ميشود ،آنگاه ﺗأثيرات
جنگ سرد را بر روابط اين دو كشور موردبررسي قرار ميدﻫد.
تأثير ژئوپليﺘيك خاورﻣيانﻪ در ﻣناسبات جنگ سرد با تكيﻪبر ﻣوقعيت اسﺘراتژيك
ايران و عراق
با ﺗوجه به اينكه ﻫمواره يكي از عوامل مؤثر در شكلدﻫي به خطمشي سياست خارجي ،مباحث
استراﺗژيك و راﻫبرد دفاع ملي ﻫر كشوري ،محيط پيراموني و موقعيت ژئوپليتيكي و طبيعي آن بوده و
ﻫست ،لذا در بررسي جايگاه كشورﻫا ،موقعيت پيراموني آنﻫا از اﻫميت بسزايي برخوردار ميباشد.
ازجمله مناطق حياﺗي و مؤثر در معادلات ژئوپليتيك جهاني ،منطقه خاورميانه است .خاورميانه را مركز
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دنياي قديم ميدانند ،مركزي كه در دل آن خليﺞفارس بهمنزله ﻫارﺗلند ) (Hartlandجهاني قرار دارد.
)مجتهدزاده(٢٨٤:١٣٨١,
ﻣوقعيت اسﺘراتژيكي ايران در ﻣناسبات جنگ سرد
از ديدگاه جغرافيدانان سياسي ،قدرت ﻫر كشور بشدت از ژئوپليتيك و موقعيت جغرافيايي آن
ﺗأثير ميپذيرد .ايران با ﺗوجه به موقعيت خاص خود ،از وضعيت ژئوپليتيك منحصربهفردي برخوردار
بوده و ﻫست .اين موقعيت ويژه ،ﻫمواره بستر لازم را براي ايجاد ﺗنشﻫاي سياسي ،نظامي و به مخاطره
افتادن امنيت ملي آن فراﻫم آورده است .با بررسي ﺗاريخ چند ﻫزارساله ايران مشخص ميشود كه
سرچشمهي بسياري از مشكلات ،جنگﻫا و حتي ﺗحميلات سياسي واردشده به اين مملكت مربوط به
موقعيت جغرافيايي آن بوده است .در بسياري از مواقع به ﻫمين دليل ،مورد طمع بيگانگان قرارگرفته
است .به گفته بسياري از مورخين در جنـگ دوم جهـاني ،اگـر متفقـين كنتـرل خاورميانه و نفت ايران
را در دست نداشتند ،بعيد بـود كـه بتوانند در سال  ١٩٤٥م  ١٣٢٤ -ش جنگ را با پيروزي به پايان
برسانند) .فونتن (١٨٥ :١٣٦٦،به نظر برخي از مورخين شروع جنگ سرد ميان دو ابرقدرت ،از ايران ،و
بر سر موضوع نفت آن بود(Abrahamian,1982:211) .
در حقيقت از  ١٩٤٦م ١٣٢٥/ش به بعد بود كه امريكا ﺗوانست بهعنوان قدرت برﺗر ضد كمونيست
به ايفاي نقش بپردازد .از اين مقطع زماني ،سياست امريكا در ايران فعالﺗر شد .و ايران بهعنوان اولين
ميدان منازعه جنگ سرد ميان دو ابرقدرت مطرح شد.
ميلسپو ) (Milsapuميگويد":شوروي موقعيت خود را در كنار عراق و ﺗركيه ﺗقويت ميكند ،و
آماده پيشروي بهسوي خليﺞفارس و ﻫند است ،و منافع ملي و بينالمللي انگليس و آمريكا را ﺗهديد
خواﻫد كرد .آنﻫا اگر موفق شوند ،در ايران نفوذ خود را كامل كنند ،يك پارلمان كمونيستي يا يك
ديكتاﺗور در ﺗهران ،يقين ًا منابع نفت را ملي خواﻫد نمود .كه بهاين ﺗرﺗيب نفت در جنوب شرقي در مرز
ﻫندوستان ﺗوسط شوروي كنترل خواﻫد شد)" .ميلسپو(٢٠٧ :١٣٧٠ ،
طبيعت ًا شوروي براي رسيدن به اين ﻫدف ،بايد ايران را در اختيار ميگرفت .ﺗروپاﺗوفسكي
) (Trupatovskyمي گفت :ﻫدف اصلي ما ﻫندوستان است .و ايران ﺗنها راﻫي است ،كه به
ﻫندوستان منتهي ميشود".انقلاب ايران ،مفتاح انقلاب ﺗمامي شرق است...ايران براي ﺗوفيق انقلاب
شرقي ،نخستين كشوري است ،كه بايد ﺗوسط شوروي ﺗسخير شود .اين مفتاح گرانبهاي شرق ،بايد به
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ﻫر قيمتي كه شده ،در دست بلشويسم ) (bolshevismباشد .ايران بايد مال ما شود ،ايران بايد به
انقلاب ﺗعلق گيرد") .لنزوسكي (٣٤ :١٣٥٣،مصاحبه خروشچف ) (Khrushchevرﻫبر وقت شوروي،
نيز بر نگراني بيشتر مقامات آمريكايي افزود ،وي در مصاحبهاي گفته بود .رژيم ايران به يك سيب
رسيدهاي ميماند ،كه ما منتظر افتادن آن در دستان خودمان ﻫستيم) .ﻫوشنگ مهدوي(١٦٠:١٣٦٨،
مجاورت و مرزﻫاي طولاني شوروي با ايران و قدرت نابرابر ايران با ابرقدرت شرق ،وحشت دولتمردان
ايراني را در پي داشت .كه ﺗنها راﻫكار دفع اين ﺗهديد نيز ازنظر آنﻫا ،نزديكي به غرب ،بهويژه آمريكا
بود .بخصوص كه آنﻫا علاوه بر مداخلات معمول و متعارف روسﻫا كه شاﻫد آن بودند ،ﺗجربه ﺗلخ دﻫه
دﻫه  ١٣٢٠ش و ﺗلاش آن كشور در جهت جداسازي آذربايجان و كردستان از خاك ايران را ،در حافظه
ﺗاريخي خود داشتند .گفتهﻫاي شاه دراينباره قابلﺗأمل است":ما ﺗاريخ را مطالعه كرديم و ديديم و
حساب كرديم كه در اين پنجاه سال اخير ،ايران دائماً مورد خطر بوده ،و در معرض دستاندازي
قرارگرفته است .نتيجه ﺗجارب گذشته و درك واقعيات ﺗاريخي اين بود ،كه ما باكساني درصدد عقد
قراردادﻫا و پيمانﻫايي برآييم كه بتوانند جلوي اين خطرات را بگيرند و از ﺗكرار آنﻫا ممانعت نمايند.
")روزنامه اطلاعات(١٣٤٠/٥/٢٩،
اﻫميت استراﺗژيكي ايران پس از پايان جنگ دوم بينالملل و شروع جنگ سرد در برنامهﻫاي
امريكا افزايش يافت .فرماندﻫان ستاد مشترك نيروﻫاي نظامي امريكا ،در اكتبر  ١٩٤٦م ١٣٢٥ /ش
ضمن ﺗأكيد بر اﻫميت استراﺗژيكي ايران اعلام كردند ،كه حمايت از ايران ،براي حفظ منافع ملي امريكا
ضرورت دارد .زيرا ايران يك مانع طبيعي در برابر نفوذ شوروي بر منابع نفتي خاورميانه است .و آمريكا با
ﺗقويت و حمايت از ايران ،درواقع از منافع خود در حوزه خليﺞفارس محافظت مينمايد) .روبين:١٣٦٣،
 (٤٤نيكسون ،رئيسجمهور امريكا ،گفته بود اگر خطي در وسط خاورميانه ﺗرسيم شود ،آن خط مستقيم ًا
از عربستان ،ايران ،امارات متحده و ﺗنگه ﻫرمز ،عبور خواﻫد كرد .ﺗنگهاي استراﺗژيك كه چهل درصد از
نفت جهان آزاد از آن عبورمي كند ،روزي بيست ميليون بشكه نفت ،يعني ساعتي ﻫشتصد ﻫزار بشكه،
ﻫارولد براون ) (HaroldBrownوزير اسبق دفاع امريكا ،در مقايسهاي ميان اﻫميت ﺗصرف ايران به
دست شوروي با ﺗصرف اروپا بهوسيله آن كشور ،ميگويد":امتياز بهدستآمده از ايران به ﻫمان اندازه
اروپا بزرگ خواﻫد بود ،زيرا كنترل نفت خليﺞفارس ،ﺗسلط بر اروپاي غربي و ژاپن را ممكن خواﻫد
ساخت) ".اپستين .(١١ - ٨ :١٣٧٠ ،سياستمدار ديگر آمريكايي درباره اﻫميت استراﺗژيكي ايران در آن
ي وان حمام است كه اگر آنﻫا را درآورند ،درياچه خزر كه درياچه
زمان گفته بود":ايران مانند يك ﺗوپ ِ
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شوروي است ،به خليﺞفارس ميريزد .آنگاه روسﻫا به بندرﻫا و آبﻫاي گرم كه از زمان پتركبير
) (Petrcabirﻫمواره خواﻫانش بودند ،دست پيدا ميكنند)" .مك كي (٢٥٢ :١٣٨٠،بر اساس نظريات
كارشناسي شده با استناد به مدارك متعدد منتشرشده از سوي ناﺗو ،پنتاگون و منابع اطلاعاﺗي شوروي ،در
در پنجاهساله منتهي به وقوع انقلاب اسلامي ،ايران به نحو چشمگيري در راﻫبرد نظامي امريكا اﻫميت
محوري پيداكرده بود) .اپستين (٨ -١٠ :١٣٧٠،در استراﺗژي نظامي امريكا ،حتي استفاده از سلاحﻫاي
ﻫستهاي براي دور نمودن خطر شوروي از ايران نيز پيشبينيشده بود .انفجار محدود اﺗمي در ايران
براي نابودي خطوط ارﺗباطي ،حمله به اﻫداف شوروي و استفاده از نيروﻫاي واكنش سريع در حفظ
منافع غرب ،از برنامهﻫاي راﻫبردي امريكا در ايران بود كه در صورت ايجاد ضرورت متناسب با شرايط
ميبايست به اجرا گذاشته ميشد) ..اپستين ١١ :١٣٧٠،ــ (٩
نﻘش ژئوپليﺘيك عراق در ﻣناسبات جنگ سرد
در ﻫمسايگي ايران ،كشور عراق قرار دارد .عراق بهعنوان يكي از كشورﻫاي مهم خاورميانه ،داراي
اﻫميت ژئوپولتيكي مهمي است .اين سرزمين به جهت قرار داشتن دريكي از مهمﺗرين موقعيتﻫاي
جغرافيايي جهان ،در مقاطع مختلف زماني ،موردﺗوجه ويژه قدرتﻫاي بزرگ بوده ،و شاﻫد حوادث
متعددي در طول ﺗاريخ پرفرازونشيب خود بوده است.
درباره اﻫميت ژئوپولتيك عراق ،ويلسون ) (Wilsonفرماندار كل سياسي منطقه در سالﻫاي
اشغال عراق ﺗوسط انگليس ،گفته بود":كليد كل منطقه استراﺗژيك در بغداد است .و ما با اشغال عراق
ﺗوانستيم ،خنجري در جهان اسلام فروكنيم .و بدين طريق از ﺗجمع مسلمين در خاورميانه ،بر ضد
خودمان جلوگيري كنيم .براي ما مسلم است كه سياست ما در زمان صلح ،بايد حفظ اين كشور باشد
زيرا براي ما بينالنهرين مانند ميخي است ،كه ﻫمه كشورﻫاي زير سلطه انگلستان را در منطقه نگه
ميدارد ،لذا نبايد با كشورﻫاي عرب يا ساير كشورﻫاي اسلامي متحد شود .بلكه بايد بهاندازه كافي از
آنﻫا دورنگه داشته شود) .گلي زواره.(٥٢ :١٣٨٤ ،
بنابراين موقعيت جغرافياي عراق با قرار گرفتن در نزديكي شوروي و شمال خليﺞفارس اﻫميت
زيادي داشت .روابط اين كشور با ايران ،از زماني كه موجوديت يافت ،ﺗحت ﺗأثير مداخله ابرقدرتﻫا بود.
بهگونهاي كه ميﺗوان گفت :از ابتدا مهمﺗرين عامل در شكلگيري روابط خارجي اين كشور با ايران ،در
راستاي سياستﻫاي استعماري ،بهويژه انگليس طراحي و اجرا شد.
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زﻣينﻪهاي شكلﮔيري پيمانها و اتحاديﻪهاي نظاﻣي  -سياسي
جنگ سرد در اين دوره نهﺗنها مقابلـه دو ابرقـدرت با ايدئولوژيﻫاي متفاوت سوسياليستي و
سرمايهداري بـود ،بلكـه بر سرنوشـت بـسياري از كشورﻫا اثر گذاشت .به دليل مواجهي دو قدرت
مسلط جهاني ،فكر ايجاد پيمانﻫا و اﺗحاديهﻫاي نظامي و سياسي شكل گرفت .و پيمانﻫاي ناﺗو
) (Natoورشو ) (Warshawسيتو ) (Seatoبغداد و سپس سنتو ) (Centoايجاد شد .كه ﻫر يك
از اين پيمانﻫا متأثر از جنگ سرد بود ،كه بر روابط دو كشور ايران و عراق ﺗأثير ميگذاشت .در ذيل به
مهمﺗرين پيمانﻫا اشاره ميشود:
پيمان بغداد و اهداف آن
آمريكا براي حفظ منافع خود در منطقه ژئواستراﺗژيك خاورميانه ،ﻫمچنين براي جلوگيري از
گسترش كمونيسم ،درصدد ايجاد كمربند امنيتي به دور بلوك شرق برآمد) .منصوري (٤٩ :١٣٦٤،اين
كشور كه گرداننده پيمانﻫاي ناﺗو و سيتو بود ،از پيمان بغداد ميخواست بهعنوان حلقه رابط ميان آن دو
پيمان عم ل كند .در حقيقت ﻫدف اصلي آمريكا از ايجاد اين پيمان ،اﺗصال پيمان ناﺗو به سيتو بود .وجود
اين پيمان ،بيانگر ﺗلاش بلوك غرب براي پر كردن مناطق حائل و ايجاد خط دفاعي و كمربند امنيتي در
برابر ﺗهديدات شوروي بود) .لنچافسكي(٩٤ :١٣٧٣ ،
بهعبارتديگر ميان دوزنجيره اﺗحاد نظامي ناﺗو و سيتو ،منطقه خاورميانه قرار داشت .كه اين
حلقهي خالي در اين زنجيرهي خط دفاعي در برابر ﺗهاجم ابرقدرت شرق ،ميﺗوانست مشكلساز شود و
مسيري براي نفوذ شوروي و متحدانش به خاورميانه باشد ،به ﻫمين دليل آمريكا چاره كار را درايجاد
اين پيمان دانست .در واقع اين پيمان از ابتكارات جان فاستر دالس ) (Johnfosterdullesوزير
خارجه آيزنهاور و آنتوني ايدن ) (Anthony edenوزير خارجه انگليس بود .كه ابتدا قرار بود ،شامل
ﺗعدادي از كشورﻫاي عربي از جمله مصر باشد .كه با مخالفت مصريﻫا روبرو شد ،زيرا آنها بيش از
آنكه به فكر دفاع در برابر ﺗهديدات شوروي باشند ،درپي آزادي كشورخود از چنگ انگليسيﻫا بودند.
)آرشيو اسناد ملي ٧٥١ ،١٣٣٤ ،و  ٤آ پ  (١براساس اين پيمان ،عضويت ﻫريك از كشورﻫاي عرب يا
ﻫر كشور ديگري البته با رضايت دو كشور مؤسس ،امكان پذير بود .سپس دولتﻫاي انگليس ،پاكستان
و ايران به اين پيمان پيوستند ،و چون در بغداد آخرين ﺗصميمگيريﻫا و امضاي نهايي انجام شد ،آنرا
پيمان بغداد ناميدند) .فردوست(١٣٧٠ ،٥٣٣/١ ،
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ايالات متحده كه صحنه گردان اصلي و ﺗأمين كننده بخش عمده ﻫزينهﻫاي نظامي پيمان مزبور
بود ،به آن نپيوست زيرا از رويارويي علني با شوروي و شدت يافتن مخالفتﻫاي برخي كشورﻫاي عربي
بويژه مصر ،اردن و سوريه ،نگران بود .به عبارت ديگر ،آمريكا نميخواست دوستي اعراب را از دست
بدﻫد ،و در يك جنگ ﺗبليغاﺗي رو در روي شوروي قرار گيرد .ﻫمچنين دوستي و نزديكي با رﻫبران
كشورﻫاي مهم غير متعهد ،بويژه ،جواﻫر لعل نهرو ،مارشال ﺗيتو و جمال عبدالناصر ،از ملاحظات
سياست خارجي آمريكا در آن دوره بود .آمريكا بدنبال آن بود ﺗا به عنوان عضو ناظر با كشورﻫاي عضو
ﻫمكاري و فعاليتﻫاي نظامي و اقتصادي آنها را ﺗحت نظارت قراردﻫد) .مدني (١٣٨٥:٥٧٣ /١
ﺗوجه زياد حكومت پهلوي به ﺗهديداﺗي كه از جانب شوروي متوجه خود ميدانست ،از عوامل
پيوستن ايران به پيمان مذكور بود .ايران در  ٣٠مهر  ١٣٣٤ش به اين پيمان پيوست .و مجالس شوراي
ملي و سنا آنرا ﺗصويب كردند) .روزنامه اطلاعات ،١٣٣٤ ،ش  (٨٨عضويت ايران در اين پيمان مورد
اعتراض روسها واقع شد .و آنرا نقض پيمانﻫاي مودت و ﻫمكاري  ١٩٢١م  ١٣٠٠ -ش و  ١٩٢٧م -
 ١٣٠٦ش ايران و شوروي دانستند .كه ايران متقابل ًا پاسخ داد ،پيمان مذكور را ﺗدافعي و مطابق با منشور
ملل متحد ميداند .ايران به دليل سابقه اشغال كشور كه به رغم اعلام بي طرفي در دو جنگ اول و دوم
جهاني ﺗجربه آنرا داشت ،ورود به اين پيمان دفاعي را ،براي خود ،ضروري ميدانست.
)جمشيدي(١٣٨٠:٥٤٥،
طي دﻫه  ١٣٣٠ش رشته اقداماﺗي از سوي امريكا ،انگليس و متحدان منطقهاي آنها در خاورميانه
و شرق دور براي مهار نفوذ كمونيزم آغاز شد .كه ايجاد و گسترش اين پيمان در راستاي ﻫمين اﻫداف
بود .شاه در ﺗوجيه الحاق ايران به پيمان بغداد ،ﻫمواره بر موقعيت استراﺗژيك ايران در منطقه خاورميانه
ﺗأكيد نموده ميگفت  :موقعيت مهم و حساس ايران سبب ناديده گرفتن موضع بي طرفي ما و نهايتأ
اشغال كشور طي دو جنگ اول و دوم جهاني شد .وي ﻫدف از پيوستن ايران به اين پيمان را حفظ
استقلال و ﺗماميت ارضي و ﺗأمين آرامش و صلح در خاورميانه و ﺗوسعه ،عمران و آباداني اين منطقه
ميدانست) .نشريه وزارت امور خارجه ،١٣٣٥ ،ش  ٢١و (١٥
از نظر وي پيمان مذكور ضمن اينكه داراي جاذبهﻫاي قرارداد سعدآباد زمان رضا شاه بود ،با آن
ﺗفاوتﻫايي نيز داشت .از جمله :پيمان بغداد علاوه بر مشاركت انگليس ،از حمايت و پشتيباني آمريكا نيز
برخوردار بود) .آوري (١٣٨/٣ ،١٣٧٢ ،در واقع ،ﻫدف نهايي اين پيمان از نظر طراحان آن ،حفظ ذخاير و
منابع نفتي خاورميانه در مقابل نفوذ و رخنه شوروي بود ،نه دفاع از سرزمين ايران ،حتي مقامات بلند
پايه كشور نيز متوجه شده بودند ،كه اين پيمان حافظ منافع و مصلحت ايران نيست ،بلكه سازماني است
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با اﻫداف سياسي خاص ،كه قسمتي از ﻫزينهﻫاي آنرا ملت ايران بايد ﺗامين مينمود) .سنجر(٦٥ :١٣٧٠،
از طرف ديگر اين پيمان اگرچه به عنوان بخشي از استراﺗژي بلوك غرب در سالﻫاي پس از جنگ
جهاني دوم و به منظور جلوگيري از نفوذ كمونيسم طراحي شده بود ،اما در واقع آمريكا و انگليس بيشتر
بدنبال حفظ رژيمﻫاي دست نشانده خود در خاورميانه بودند ،ﺗا بهتر بتوانند به اﻫداف خود در اين منطقه
دست يابند ،كه مسلماً اي ران به دليل مجاورت و داشتن مرزﻫاي طولاني با شوروي ،شرايط ويژهاي
داشت .در واقع اين پيمان بجاي ﺗأمين امنيت خاورميانه ،باعث گسترش جنگ سرد در اين منطقه شده
بود) .عليزاده(٨٠ :١٣٨٤،
واكنش جمال عبدالناصر بﻪ اين پيمان
ورود ايران به اين پيمان در  ٣٠مهر  ،١٣٣٤آغاز دشمني ناصر ،رئيسجمهور وقت مصر با ايران را
به ﻫمراه داشت .زيرا ايران با عضويت در اين پيمان ،سوءظن ناصر را به يقين ﺗبديل نمود .زيرا وي اين
پيمان را ﺗوطئهاي طراحي شده از سوي بلوك غرب براي جلوگيري از انديشه ناصريسم ميدانست.
)گلجان (٦٣ :١٣٨٤ ،ناصر اين پيمان را نه ﺗنها ضد شوروي ،بلكه ضد وحدت عربي كه خود مدعي آن
بود معرفي مينمود .چون از نظر او عراق بجاي ﻫمراﻫي با مصر در وحدت بخشيدن به اعراب بر ضد
استعمار انگليس ،در كنار استعمارگران قرارگرفته بود .ناصر به درستي دريافته بود كه شاه با حمايت
آمريكا و انگليس در حال ﺗحكيم پايهﻫاي قدرت خود پس از كودﺗاي نظامي برضد مصدق است .و
انگليس به دنبال ،بازيابي جايگاه سابق خود در خاورميانه است از اينرو وي بر اين عقيده بود كه پيمان
بغداد به نفع انگليس و آمريكا است برضد شوروي؛ به نفع شاه برضد مصدق؛ به نفع عراق محافظه كار
برضد وحدت كشورﻫاي عرب با محوريت قاﻫره كه آرمان ناصر بود؛ و سرانجام به نفع اسرائيل كه
روابط نزديكي با ايران و ﺗركيه برضد اعراب داشت؛ و معادلات قدرت را ﺗغيير خواﻫد داد .ناصر ،پيمان
بغداد را ﺗوطئهاي صهيونيستي ﺗوصيف نمود و با آن بشدت مخالفت ميكرد) .عليزاده(٨-١١:١٣٨٤ ،
سرانجام پيمان بغداد ،پس از سه سال و نيم از زمان شكل گيري آن ،با كودﺗاي  ٢٣ﺗيرماه ١٤/١٣٣٧
جولاي  ١٩٥٨در عراق ،و ﺗغيير نظام سلطنتي به جمهوري پايان پذيرفت ،اما اختلافات شاه و ناصر را
بشدت افزايش داد.
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كودتاي نظاﻣي در عراق و آثار و پياﻣدهاي آن
ﻫنوز مدت پنﺞ سال پيش بيني شده در اين پيمان سپري نشده بود ،كه اوضاع سياسي عراق
دگرگون شد .نارضايتي مردم از رژيم مستبد و خودكامه حاكم روز به روز شدت مييافت .دخالتﻫاي
انگليس در امور داخلي عراق از يك سو و وابستگي دربار و مقامات سياسي عراق به انگليس از سوي
ديگر ،بر نارضايتي مردمي ميافزود .سرانجام گروﻫي نظامي موسوم به افسران آزاد ،به فرماندﻫي ژنرال
عبدالكريم قاسم ،در  ١٤جولاي  ١٩٥٨م ٢٣ /ﺗيرماه  ١٣٣٧ش وارد بغداد شدند و با ﺗصرف مراكز مهم
دولتي مانند :وزارت دفاع و ايستگاه راديو ...با ورود به كاخ سلطنتي ﺗمام افراد خاندان سلطنتي از جمله
ملك فيصل دوم پادشاه و امير عبدالله نايب السلطنه را كشتند .سلسله ﻫاشمي عراق سرنگون و حكومت
سلطنتي به جمهوري ﺗبديل و قاسم ،رئيسجمهور آن شد) .پارسادوست (١٣٤ :١٣٨٥،از جمله پيامدﻫاي
فوري اين كودﺗاي نظامي در عراق ،خروج اين كشور از پيمان بغداد و گرايش به شوروي بود .به اين
ﺗرﺗيب ،حاكمان نظامي جديد مشي مليگرايانه و گاه ضد غربي را ،جايگزين سياست متمايل به غرب
نظام سلطنتي سابق نمودند .وقوع كودﺗاي نظامي در عراق ،ﻫمزمان با دومين سال نخستوزيري اقبال
در ايران بود ،و ﺗحولات ناشي از آن ﺗأثيرزيادي بر روند سياست خارجي ايران ،بر جاي نهاد به گونهاي
كه ميﺗوان گفت طي سالﻫاي  ١٣٣٢ﺗا  ١٣٣٧ش ﻫيﭻ حادثهاي به اندازه اين كودﺗا بر روند سياست
خارجي ايران ﺗأثير نگذاشت (Ramazani,1970, 281-2) .مهمﺗرين اثر و نتيجه اين كودﺗا بر
روند سياست خارجي ايران ،نزديكي ﻫرچه بيشتر دولت ايران به آمريكا بود .كشته شدن اعضاي خاندان
سلطنتي عراق ،شاه را بشدت نگران كرد .و از اين زمان به بعد علاوه بر اﺗحاد شوروي ،عراق را ﻫم
خطري جدي برضد خود ميدانست ،زيرا نظام جديد عراق متمايل به شوروي بود .و در صورت حمايت
جدي شوروي از اين حكومت ،خطري بالقوهاي براي ايران بشمار ميآمد .نگراني و ﺗرس شديد شاه
درباره احتمال اﺗحاد عراق و شوروي ،جدي بود .شوروي درصدد بهرهبرداري از ﺗحولات عراق برآمد و با
سرازير نموددن سيل ﺗجهيزات نظامي به عراق ،قدرت نظامي اين كشور را در مدﺗي كوﺗاه به دو برابر
افزايش داد) .روبين(٩٠ :١٣٦٣ ،
كودﺗاي عراق خروج اين كشور از پيمان بغداد را به ﻫمراه آورد .حكومت جديد از يك سو ،دست
حزب كمونيست را جهت فعاليت در داخل عراق باز گذارد و از سوي ديگر به دنبال شكست مذاكرات
ايران و شوروي درباره عهدنامه عدم ﺗجاوز ،و ﺗيرگي روابط دو كشور ،حاكمان عراق بيش از پيش به
مسكو متمايل شدند) .مهدوي (٢٥٨:١٣٨٦،در واقع در اين دوره سياست خارجي عراق مبتني بر حفظ
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منافع ناسيوناليزم عربي و نزديكي با شوروي بود .و اين موضوع ،روابط اين كشور را با كشورﻫاي
كمونيستي گسترش داد .عراق به عنوان دومين كشور عربي ،بعد از مصر در سال  ١٩٧٢م ١٣٥١/ش،
قرارداد دوستي و ﻫمكاري با شوروي را امضا نمود .و آموزش و ﺗجهيز ارﺗش عراق را به مستشاران
روسي واگذار كرد .شوروي بطور منظم كمكﻫاي نظامي خود را به اين كشور ارسال مينمود .بعد از
انعقاد اين قرارداد ،عراق داراي نزديكترين روابط با شوروي گرديد) .درويشي (١٣٨٠:٥٠،البته با خروج
عراق از اين معاﻫده ،ايران نيز در سال  ١٩٥٩وارد يك پيمان امنيتي دو جانبه باآمريكا شد .شوروي
بدنبال آن بود ﺗا حاكمان جديد عراق ،بر ﺗمام جزاير عربي و شيخ نشينﻫاي حوزه خليﺞ فارس مسلط
شده ،عملاً اختيار منطقه را در دست گيرند ،روسﻫا در پي آن بودند ،حكومت عراق به ﺗحريك
كشورﻫاي خليﺞ فارس بپردازد .و حتي جزيره بحرين را اشغال كند .ﺗا شوروي با كمك عراق و مصر،
نفوذ خود را به داخل خليﺞ فارس گسترش دﻫد .و به اين ﺗرﺗيب رژيم ايران را ساقط نمايد) .مركز
بررسي اسناد ﺗاريخي وزارت اطلاعات (١٣٧٨:٥٩،بنابراين در اين دوره اختلافات ايران و عراق افزايش
يافت .زيرا اختلافات ايدئولوژيك نيز بر مشكلات مرزي گذشته افزوده شد .قاسم علاوه بر ادعاي حاكميت
حاكميت بر خوزستان و ﺗشكيل جبهه آزاديبخش به اصطلاح عربستان ،سياستﻫاي خصمانهاي نسبت
به ايران در پيش گرفت زيرا به ﻫيچيك از قراردادﻫاي مرزي و ﺗعهدات حكومت قبلي عراق درباره
اختلافات آبي با ايران پايبند نبود.
پيمان سنﺘو )سازﻣان پيمان ﻣركزي(
اين پيمان اﻫداف و مأموريت دفاعي و امنيتي پيمان بغداد را بدون حضور عراق دنبال كرد) .سند
شماره  (١٣٣٨/٦/١٣٧٠،٤انتقال مركزيت آن از بغداد به آنكارا )پايتخت ﺗركيه( ،ﻫمچنين ﺗغيير نام آن
به سنتو ،از جمله رويدادﻫاي بعدي بود .دولت ايران ﻫمراه با ﺗركيه ،پاكستان و انگليس به اين پيمان
پيوستند .پيمان مذكور ،براي دفاع متقابل ،بر ضد ﺗجاوز احتمالي در برابر كشورﻫاي حامي بلوك شرق
طراحي شده بود .اعضاي اين پيمان از دولت آمريكا خواستند ،با پيوستن رسمي به آن ،امنيت آنها را
ﺗضمين نمايد .اما آمريكا باز ﻫم به عضويت كامل در اين پيمان درنيامد ،لاكن در چندين كميته آن،
نمايندگي داشت(Wilber,1976:250) .
نگراني شديد كشورﻫاي آسيايي عضو پيمان به دنبال كودﺗاي عراق ،باعث شد ﺗا آنها خواستار
ﺗشكيل شوراي فوق العادهاي از وزيران عضو شوند .نهايتاً اين شورا در  ٥مرداد  ٢٧/١٣٣٧جولاي ،١٩٥٨
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 ،١٩٥٨در لندن گشايش يافت) .بداقي (١٣٨٧:٩٧،اﻫميت ايران در پيمان سنتو بدان جهت بود كه نقطه
اﺗصال دو عضو ديگر يعني ﺗركيه و پاكستان محسوب ميشد .نكتهي مهمتر اينكه ،ﺗركيه و پاكستان به
ﺗرﺗيب عضو پيمانهاي مهم ناﺗو و سيتو بودند .كه در معادلات نظامي دوران جنگ سرد ،نقش مهمي در
ايجاد حلقه محاصره شوروي عهده دار شدند .اما اين ايران بود كه نقطه اﺗصال دو آن دو پيمان بود .لذا
لازم بود از طريق ﺗقويت نقش و نفوذ ايران در سنتو ،اﺗصال سيتو و ناﺗو كامل گردد.
ايران با بررسي ﺗحولات خاورميانه ﺗلاش كرد از آن در سياست منطقهاي خود استفاده كند .شاه در
مصاحبهاي با روزنامه واشنگتن پست در  ٧ﺗير ماه  ١٣٤٥اظهار داشت :ايران در خليﺞ فارس بايد آماده
دفاع باشد ،زيرا كه جمال عبدالناصر بدنبال آن است ﺗا پس از خروج نظاميان انگليسي از يمن ،نظاميان
خود را از عدن به شبهجزيره عربستان و شيخ نشينﻫاي خليﺞ فارس اعزام كند) .كرباسچي:١٣٧١ /١ ،
 (٢٧٦در اين منطقه ،شاه به ناسيوناليسم عربي كه ﺗوسط ناصر در مصر ،حزب بعث در سوريه و عراق،
قذافي در ليبي ،و دولت يمن جنوبي دنبال ميشد ،به عنوان بزرگترين خطري كه امنيتي او را ﺗهديد
ميكرد ،مينگريست .عواملي چند باعث ميشد ﺗا شاه ،ناسيوناليسم عربي را به عنوان يك ﺗهديد جدي
ارزيابي كند .مخالفت ناسيوناليستﻫاي عرب بطور كلي با حكومتﻫاي پادشاﻫي ،حمايت آن كشورﻫا از
مخالفين داخلي در كشورﻫاي محافظه كار نظير ايران ،رقابت ميان ناسيوناليسم ايراني و عربي و ﺗضاد
مواضع طرفين نسبت به اسرائيل و موضوع فلسطين از مهمترين موارد اختلافي بود .عمدهﺗرين دليلي كه
باعث ميشد ﺗا شاه به ناسيوناليسم عربي به عنوان يك ﺗهديد جدي بنگرد ،اختلاف مواضع آن كشورﻫا
با حكومت پهلوي درفضاي رقابتي نظام دو قطبي و جنگ سرد بود.
مخالفت شاه با كمونيسم وپيروي وي ازآمريكا ،باعث شده بود ايران در اردوگاه غرب قرار گيرد .از
سوي ديگر ،كشورﻫاي ناسيوناليست عرب به غربيﻫا به عنوان امپرياليست نگاه ميكردند و به سمت
اﺗحاد شوروي و كشورﻫاي سوسياليستي گرايش داشتند .از اينرو اﺗحاد شاه با بلوك غرب و ﺗكيه
كشورﻫاي ناسيوناليست عرب بر اﺗحاد شوروي از دلايل اصلي ايجاد دشمني ميان آنها بود.
)(ramazani,1973, 281سياستﻫاي منطقهاي طرفين نيز طبيعتاً بر مواضع آنها نسبت به شرق
و غرب ﺗأثيرداشت .در حالي كه شاه با پيمانﻫايي كه ﺗوسط كشورﻫاي غربي براي مهار كمونيسم و
ﺗثبيت منافع كشورﻫاي سرمايهداري در منطقه خاورميانه سازماندﻫي ميشد ،ﻫمراﻫي ميكرد،
دولتﻫاي ناسيوناليست عرب بيشتر مروج جنبش عدم ﺗعهد بودند .شاه ﻫمچنين از مخالفت كشورﻫاي
ناسيوناليست عرب با حكومتﻫاي پادشاﻫي محافظهكار طرفدار غرب در خاورميانه ،بشدت احساس
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خطر ميكرد .از ديدگاه دولتﻫاي ﺗندرو عرب ،رژيمﻫاي پادشاﻫي در منطقه ،مرﺗجع و دست نشانده
امپرياليسم غرب بودند) .طارمي (١٥٨ :١٣٧٩،براي مثال ،مصر نه ﺗنها با پيوستن به پيمان بغداد مخالفت
نمود .بلكه ﺗمام ﺗلاش خود را به كار بست ﺗا از پيوستن ساير كشورﻫاي عربي نظير سوريه و اردن به
اين پيمان جلوگيري كند ،كه موفق نيز بود(Ramazani,1975, 33-34) .
تلاش شوروي جهت توسعﻪ نفوذ در خاورﻣيانﻪ
گسترش جنبشﻫاي مليگرا ،ناصريسم و ظهور دولتﻫاي عرب ﺗندرو ،پايهﻫاي ﺗسلط و نفوذ
امريكا را در خاورميانه ،سست و گرايش برخي از كشورﻫاي منطقه را به سمت رقيب ،يعني شوروي
سوق داده بود .اسرائيل كه وظيفه مبارزه با دولتﻫاي ﺗندرو عرب را بر عهده داشت ،نه ﺗنها استقرار
حاكميت به نفع امريكا را در منطقه ايجاد نكرد ،بلكه جنبشﻫاي آزاديبخش را ريشهدارﺗر نمود و
احساسات خصمانه ضد غربي را در بين مردم عرب افزايش داد) .طباطبائي (٣ :١٣٥٦،زيرا ﺗودهﻫاي
عرب به درستي ،امريكا و جهان غرب را مسئول و حامي اقدامات ﺗجاوزكارانه اسرائيل ميدانستند .اين
موضوع موجبات افزايش نفوذ شوروي در خاورميانه را فراﻫم كرد) .بورل (٣٨٠ :١٣٥٤،علاوه بر اين ،طي
دوره جنگ سرد ،رقابت دو ابر قدرت ﺗا حدود زيادي بر ﺗحولات خاورميانه سايه افكنده بود .روسﻫا كه
از امتياز مجاورت با خاورميانه برخوردار بودند ،با پشتوانه ايدئولوژي سوسياليستي و با حمايت از
جنبشﻫاي چپ گرا و داعيهدار مبارزه با امپرياليسم ،گسترش دامنه نفوذ خود را در منطقه دنبال
ميكردند ،كه حمايت از گروهﻫاي چپ گرا در ايران ،يمن جنوبي ،فلسطين ،لبنان و منطقه ظفار
درعمان ،در ﻫمين راستا بود .حاكميت دولتﻫاي متمايل به شوروي در مصر ،عراق ،سوريه و يمن
جنوبي ،ﺗقويت مواضع اين كشور در خاورميانه را در پي داشت .اغلب اين رژيمها در كشورﻫاي يادشده از
طريق كودﺗا به قدرت دست يافتند) .در مصر ،سال  ١٩٥٢م ١٣٣١/ش ﺗوسط ژنرال نجيب و سرﻫنگ
عبدالناصر ،در عراق ،سال  ١٩٥٨م ١٣٣٧/ش ﺗوسط ژنرال عبدالكريم قاسم و در سوريه ﺗوسط ژنرال
حافظ اسد ،در سال  ١٩٧٠م ١٣٤٩/ش( اين دولتها روابط سياسي ،نظامي و اقتصادي گستردهاي با
روسﻫا برقرار كرده مواضع ﺗندي برضد منافع غرب و متحدان منطقهاي آنها از جمله ايران ،اﺗخاذ
نمودند) .فونتن(٢٢٨ - ٩ ،١٣٦٦ ،
خروج نيروﻫاي انگلستان از خليﺞ فارس كه مهمترين مانع در گسترش فعاليتﻫاي شوروي در اين
من طقه بود ،امريكا را بشدت دچار مشكل نمود .زيرا ﻫنوز بيش از دو ماه از خروج نيروﻫاي انگيسي
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نگذشته بود كه بخشﻫايي از نيروي دريايي شوروي در مارس  ١٩٦٨م ١٣٤٧/ش وارد اقيانوس ﻫند
شدند .حال آنكه ﺗا آن زمان ،فعاليتﻫاي مسكو در آبﻫاي اقيانوس ﻫند ،ﺗنها به يك برنامه ﺗحقيقاﺗي
اقيانوسشناسي ،محدود ميشد .لذا شوروي از بهار سال  ١٩٦٩م ١٣٤٨/ش ،حضور ناوگان دريايي خود
را در اقيانوس ﻫند دائمي كرد) .اسناد لانه جاسوسي ،بخش  (٢،١١٣اين موضوع به معني ﺗشديد بحران
و احتمال مسابقه ﺗسليحاﺗي بين ابرقدرتﻫا در منطقه بود .در حاليكه با ﺗوجه به روند ﺗنشزدايي بين
ابرقدرتﻫا ،ﺗلاشي ﻫمهجانبه به منظور كاﻫش اختلافات و برخوردﻫا صورت ميگرفت .احتمال ﺗوسعه
قدرت شوروي در منطقه خليﺞ فارس و درياي عمان كه ،دروازه اقيانوس ﻫند محسوب ميشد ،كامل ًا
جدي بود) .مجتهدزاده (٢٨ :١٣٨١،ايران نيز با نگراني شاﻫد فعاليتﻫاي شوروي در منطقه بود ،يكي از
فرماندﻫان بلندپايه نظامي ايران ،نتايﺞ و پيامدﻫاي حضور شوروي در منطقه را اينگونه ﺗحليل نمود١":
 حضور پرﺗردد شوروي بين عدن و سنگاپور  - ٢احتمال جايگزيني بعد از انگلستان و ﺗبديل به عاملبالقوهاي براي اعمال نفوذ در شبهجزيره عربستان و خليﺞ فارس نفت خيز  - ٣امكان و قابليت بيشتر
كمونيسم براي صدور سلاح و وسايل به حكومتﻫاي ﻫمپيمان و يا عوامل و عناصر شورشي به منظور
ﺗأمين مقاصد براندازانه و يا ﺗضعيف قدرتﻫاي منطقهاي")روبين(١١ :١٣٦٣،
تلاش آﻣريكا جهت توسعﻪ نفوذ در خاورﻣيانﻪ
ام ريكا با وجود دوري از منطقه ،خاورميانه منافع بيشتري براي خود مطالبه مينمود .نياز روز افزون
امريكا و غرب به نفت خليﺞ فارس و ﺗعهد اين كشور به حفظ امنيت اسرائيل و الزام اين كشور به
حمايت از متحدان ضعيف منطقهاي ،آن كشور را به حضور ﻫرچه بيشتر در خاورميانه و مقابله با
گسترش نفوذ روسها وادار مينمود .خروج نيروﻫاي انگلستان از خليﺞ فارس كه مهمترين مانع در
گسترش فعاليتﻫاي شوروي در اين منطقه بود ،ابتدا امريكا را نگران كرد زيرا از يك طرف نميﺗوانست
نسبت به سرنوشت منطقهي استراﺗژيكي مانند خليﺞ فارس بيﺗفاوت بماند و از طرف ديگر امكان حضور
مستقيم نيز برايش فراﻫم نبود .زيرا جنگ آنها در ويتنام و نارضايتي افكار عمومي در امريكا نسبت به
سياستﻫاي مداخلهگرانه مسئولانشان ،مانع از آن بود كه آن كشور بلافاصله جايگزين انگليس در خليﺞ
فارس شود) .طارمي (١٣٢ :١٣٧٩،از طرف ديگر بر اساس ﺗوافقات دوره ﺗنش زدايي و ﺗلاش ابرقدرﺗها
در ﺗحريك نكردن ﻫمديگر ،امكان جايگزيني مستقيم نظاميان آمريكايي به جاي آنها ميسر نبود ،اين
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كشور ناچار به اﺗخاذ سياستﻫاي جايگزيني گرديد .محور اين سياست استفاده از ايران براي ژاندارمي
منطقه بود.
ژاندارﻣي ايران در ﻣنطﻘﻪ
با افزايش احتمال ﺗوسعه قدرت شوروي در منطقه خليﺞفارس ،لزوم ﺗوجه به نيروي سوم بومي ،كه
بتواند سد نفوذ شوروي شود ،را افزايش داد .آمريكاييﻫا ميديدند ،كه روسﻫا قصد ﺗوسعه نفوذ خود در
خليﺞ فارس را دارند ،لذا ﺗوجه به نيروي سوم بومي كه خارج از رقابتهاي ﺗسليحاﺗي ابرقدرﺗها ،بتواند،
مانع از نفوذ بيشتر شوروي شود ،را در دستور كار خود قرار دادند .امريكاييﻫا معتقد بودند كه حكومت
پهلوي بهعنوان سدي در برابر كمونيسم و ستوني براي ثبات منطقه و سپر دفاعي در مقابل اﻫداف
شوروي نسبت به خليﺞفارس و منابع عظيم نفتي آن ،از عهده اين مسؤليت بر خواﻫد آمد) .ريچارد
ﻫرمن ( ١٣٧٤:٨٩ ،بنابر اين در مذاكراﺗي كه مقامات انگليس و امريكا با شاه داشتند ،به اين نتيجه
رسيدند ،كه نقش انگليس در منطقه را به ايران واگذاركنند) .طارمي (١٣٢،:١٣٧٩،نيكسون در  ٢٢ژوييه
 ١٩٦٩م در جزيره گوام طي نطقي ،دكترين خود را اينگونه اعلام نمود":اولاً ،ما به ﻫمه ﺗعهدات
قراردادي خود احترام خواﻫيم گذاشت ،ثاني ًا ،ﺗا جايي كه مربوط به مسائل امنيت داخلي و مسائل دفاع
نظامي باشد ،صرفنظر از ﺗهديد از جانب يك دولت بزرگ كه مسلم ًا منجر به ﺗوسل به سلاح ﻫستهاي
خواﻫد شد .دولت آمريكا ملل آسيايي را ﺗشويق ميكند كه مسائل امنيت داخلي و دفاعي را بين
خودشان حل و فصل كنند ،و انتظار دارد خودشان اين مسؤوليت را برعهده گيرند)".آندره فونتن:١٣٦٢،
(١٧٤
در اين زمان ،ايران با وجود عضويت و ﻫمكاري با سنتو بدنبال راﻫكار جديدي براي حفظ منافع
ايران و غرب بود .از اين رو در دﻫه  ١٣٥٠ش ايران و عربستان در قالب دكترين نيكسون -كيسينجر
موسوم به سياست دو ستوني در راﻫبرد نوين امريكا ،وظيفه برطرف كردن خلاء قدرت در منطقه خليﺞ
فارس و درياي عمان را عهدهدار شدند) .ريچارد نيكسون (١٣٧١:٢٦٤ ،لازم به ذكر است كه از ميان اين
اين دو ستون ،انتخاب اول به دليل ظرفيتﻫاي لازم وﺗواناييﻫاي نظامي آن با ايران بود .و عربستان در
درجه دوم و بيشتر از ديدگاه ﺗأمين كننده مالي ،مورد ﺗوجه قرار داشت .عربستان به دليل كمي جمعيت،
عقبماندگي صنعتي و فقدان سازمانﻫاي اداري و سياسي لازم ،نميﺗوانست نيروي اول ﺗأمينكننده
منافع جهان غرب باشد) .آندره فونتن (٤٥٦ :١٣٦٢ ،ژوزف سيسكو ) (JosephCiscoبر اين عقيده
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بود كه ،نيروي دريايي عربستان خارج از آبﻫاي ساحلي خود ،فاقد قابليتﻫاي دفاعي و رزمي لازم
ﻫست) .لاري باومن ).١٤ :به موجب ﺗوافق اعضاي پيمان در شوراي سنتو در ﺗهران در خرداد ١٣٥٢
ش ،نيروﻫاي ارﺗش ايران مأموريت سركوبي نيروﻫاي چپ گراي شورشي در ظفار عمان را بر عهده
گرفتند .به دنبال آن ،يگانهاي نظامي دريايي و ﻫوايي ايران به منطقه اعزام شده به سركوب مبارزان
پرداختند .ﻫمزمان ارسال ﺗجهيزات نظامي و آموزش نيروﻫاي نظامي و امنيتي عمان ﻫم انجام ميشد.
در نتيجه مقاومت شورشيان سركوب و حكومت غرب گراي سلطان قابوس با كمك شاه حفظ شد.
)جمشيدي(١٣٨٠:٥٤٨ ،
تلاش شاه در جهت توسعﻪ نفوذ خود در ﻣنطﻘﻪ
اشتغال فكري حكومت پهلوي به ﺗهديداﺗي كه از سوي شوروي با آن روبرو بود ،بخوبي در
برنامهريزيﻫاي دفاعي كشور قابل مشاﻫده بود .در سال  ١٩٥٥م ١٣٣٤/ش بعد از مذاكرات دوجانبه
ايران و آمريكا ،دو كشور ﺗوافق كردند ،كه نيروﻫاي نظامي ايران به گونهاي گسترش يابند و ﺗجهيز
شوند ،كه بتوانند به اندازه كافي در مقابل حملات نظامي خارجي مقاومت كنند .بطور كلي راﻫبرد دفاعي
ايران در اين دوره بر مبناي حفظ ﺗماميت ارضي كشور ،با جلوگيري از حمله نظامي اﺗحاد شوروي و ﻫم
پيمانان آن ،يا دست كم پرﻫزينه نمودن چنين اقدامي براي آن كشورﻫا طراحي شده بود .در سال ١٩٥٥
م دولت امريكا گروﻫي از مستشاران نظامي خود را جهت ﺗعليم آموزشﻫاي لازم به ايران اعزام نمود.
امريكاييﻫا معتقد بودند ،كه حكومت پهلوي بهعنوان سدي در برابر كمونيسم و ستوني براي ثبات
منطقه و سپر دفاعي در مقابل اﻫداف شوروي نسبت به خليﺞفارس و منابع عظيم نفتي آن ،از عهده اين
مسؤليت بزرگ بر خواﻫد آمد) .ﻫرمن (٨٩ :١٣٧٤،شاه نيز نسبت به اين سياست امريكا ﻫمراﻫي داشت،
در واقع بسياري از اقدامات شاه عمدﺗ ًا ناشي از برنامهﻫاي او براي ﺗبديل نمودن ايران به يك قدرت
مهم نظامي منطقهاي در ﻫمين راستا بود .شاه در مصاحبهاي اظهار داشت":من در سال  ١٣٣٨ش در
اين باره فكر كردم ،و به اين نتيجه رسيدم ،كه امريكا نميﺗواند ،مدت زيادي ژاندارم بينالمللي باشد .در
سال  ١٣٥٠ش با خروج انگليسيﻫا از خليﺞ فارس خلأ قدرت پديدار شد .امريكاييﻫا نيز براي اجراي
نقش ژاندارمي بيميل بودند ،ديگر ما چارهاي نداشتيم)" .وايسليف (٤٤ :١٣٥٨ ،وي در ﻫمين زمينه در
جايي ديگر گفت ":اﻫميت ايران طوري است كه ما چه بخواﻫيم و چه نخواﻫيم ،مسئوليتﻫاي
منطقهاي و حتي بينالمللي ،كمكم به عهده ما محول خواﻫد شد .و سرنوشت ،اين را ميخواﻫد ،كه
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ايران در آينده نزديك ،عظمتي به دست آورد ،كه در گذشتهﻫاي دور ما با آن آشنا بوديم)" .مجله ارﺗش
شاﻫنشاﻫي ،١٣٥٤:ش  (٥ ،٧ﻫمچنين اظهار داشت":ديگر حريم امنيت ما خليﺞ فارس نيست بلكه
اقيانوس ﻫند است)".مهدوي (٣٩٦ :١٣٧٤،در نهايت ،شاه با ﺗأكيد بر موقعيت راﻫبردي ايران و اﻫميت
آن براي جهان غرب ،به منظور پيشبرد اﻫداف خود گفت :امريكا بايد در ارزيابي ارزش سوقالجيشي
ايران ﺗجديدنظر كند و مسلم سازد كه ايران و ساير نقاط حساس در جنگ سرد فعلي به بوﺗه فراموشي
سپرده نخواﻫند شد .ايران از برلين يا آفريقا براي امريكا ،مهمﺗر و ارزشمندﺗر است .و افتادن ايران به
دامان كمونيسم براي وحدت جهاني خطرناك خواﻫد بود) .كرباسچي(٧٩ :١٣٧١/١،
ثبات و آرامش داخلي دولت امريكا ﻫم در پيريزي راﻫبرد منطقهاي خود ،ﻫمواره در جستجوي
متحداني بود كه براي ﺗداوم قدرت خود از ثبات و امنيت لازم برخوردار باشند .به عبارت ديگر ،آمريكا
نميﺗوانست در دكترين نوين خود به ﻫمپيمانﻫايي متكي باشد كه شرايط داخلي آنها ،به سادگي
دستخوش ناآرامي شود و يا به دليل درگيري با مشكلات ،نتوانند به منافع غرب خدمت كنند.
از ديدگاه استراﺗژيستﻫاي امريكا ،ايران در اوايل دﻫه  ١٣٥٠ش ١٩٧٠/م داراي اين ويژگيﻫاي
مهم و ثبات كامل بود و در صورت بروز خطرات داخلي ،شاه ميﺗوانست بر اوضاع كشور مسلط شود.
درحاليكه كشورﻫاي عربي از ثبات و امنيت لازم براي بر عهده گرفتن اين مأموريت در منطقه برخوردار
نبودند) .لنچافسكي (٨٢-٣ :١٣٧٣ ،در يكي از اسناد سفارت آمريكا ﺗحت عنوان :ﺗشريع وضع كلي ايران
در فاصلهي سالهاي  ١٣٣٤الي  ١٣٥٦آمده ":نظريه نيكسون ،براي ايران مفهوم خاصي پيدا كرد كه بر
اساس آن آمريكا ،ايران را بعنوان قدرﺗي كه ﺗوان حراست از ثبات منطقه و منافع كلي غرب را دارد ،به
رسميت شناخت و آنرا در ﺗجهيز خود ياري داد ﺗا دخالت مستقيم دولت آمريكا در آن كشور ضرورﺗي
نداشته باشد) ".اسناد جاسوسي آمريكا (١٣٦٦:١٤٨ ،ايران مركز كمربند امنيتي پيرامون شوروي
محسوب ميشد و آنرا به كمك پيمان سنتو استحكام ميبخشيد .ايران ﻫمچنين وظيفه اﺗصال ناﺗو را به
سيتو بر عهده داشت .اين زنجيره دفاعي به منظور سد نفوذ كمونيسم ،از اروپاي غربي و شمال مديترانه
شروع ،و به ﺗركيه ختم ميشد .و از طريق ايران و پاكستان به جنوب شرقي آسيا اﺗصال مييافت.
)سهرابي(١٣٦٩:٣٣٧ ،
ايران به عنوان يكي از پايهﻫاي اصلي سياست دو ستوني نيكسون ) (nixonداراي چنان اﻫميتي
بود كه حتي روابط آمريكا با كشورﻫاي ديگر مانند :پاكستان ،ﺗركيه و شيخ نشينهاي خليﺞ فارس را
ﺗحت الشعاع خود قرار داده بود .بدين جهت ايران ،در چهار چوب سياست نيكسون به يك قدرت نظامي
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منطقهاي ﺗبديل شده بود) .كديور(١٦٥ :١٣٧٢،شاه ﻫمچنين طي مصاحبهاي با خبرگزاري آلمان در ٢١
ارديبهشت  ١٣٤٦ﺗأكيد كرد .كه ايران ،حضور ناصر را در خليﺞ فارس ﺗحمل نميكند) .كرباسچي ،ج ،١
 ( ١٣٧١:٣٩١برژينسكي ،سياستمدار برجسته امريكا ،ﺗضعيف ايران و خليﺞ فارس را سبب ﺗسلط شوروي
حتي بر اروپا و شرق آسيا ميدانست) .برژينسكي(٥٤ :١٣٦٩ ،طراحان سياست خارجي امريكا ،منافع
ايران و امريكا را مكمل يكديگر ارزيابي ميكردند .به گفته كيسينجر ،در ﺗمام مسائل بزرگ بينالمللي،
منافع سياسي– اقتصادي امريكا و ايران به موازات ﻫمديگر بود بنابراين به طور متقابل به يكديگر
استمرار ميبخشيدند .از ديدگاه كيسينجر ) (Kissingerشاه يك متحد واقعي و بيچون و چرا و كسي
بود كه ديدگاﻫهاي امريكا را ﺗقويت ميكرد) .جيمز بيل(٢٧٩ :١٣٧١،
افزايش تنش در روابط ايران و عراق
رويكردﻫاي بلندپروازانه شاه از يك طرف و سياستهاي آمريكا نسبت به ژاندارمي ايران در منطقه
از طرف ديگر ،در مناسبات ايران و عراق ﺗأثير گذاشت ،و ﺗنشﻫايي را كه از قبل وجود داشت يا
زمينهﻫاي آن فراﻫم بود ،افزايش داد .در بخش قبلي مقاله اشاره شد ،كه با وقوع كودﺗاي نظامي عراق
در سال  ١٩٥٨م ١٣٣٧ /ش نظام پادشاﻫي برچيده شد و سياست ضد غربي و بيشتر در راستاي
احساسات ملي گرايانه عربي پايه گذاري گرديد ،و براي اولين بار ايدئولوژي ملي گرايانه عربي وارد يكي
از كشورﻫاي حوزه خليﺞ فارس گرديد .با روي كار آمدن نظام جديد درعراق ،علايق آن به خليﺞ فارس
بيشتر شد) .فولر (٥٥ :١٣٧٣،عامل ديگر ﺗنش در روابط دو كشور ،گرايش به شرق وگسترش كمي و
كيفي ارﺗش عراق با كمك مستشاران روسي واعضاي پيمان ورشو بود ،كه شاه را بر آن داشت ﺗا ارﺗش
ايران را به سطح ارﺗش عراق يا حتي فراﺗر از آن برساند .اين روند نظامي گري با روي كار آمدن حزب
بعث ﺗشديد شد .در نتيجه به رقابت ﺗسليحاﺗي بين دو كشور بيش از پيش دامن زده شد ،و ﻫر كشور با
ﺗوجه به فضاي ﺗنش آميز ناشي از رقابت ﺗسليحاﺗي و حمايت قدرتﻫاي بزرگ در دوران جنگ سرد،
قصد داشتند ،با ﺗوجه به اختلافات گذشته ،بخصوص در رابطه با اروند رود ،نتيجه را به نفع خود ﺗغيير
دﻫند.
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تاثيرات اروندرود در ﻣناسبات ايران و عراق
جهت بررسي سوابق اختلافات مرزي بويژه موضوع اروندرود ميبايست ،قدري به عقب برگشت و
وقايع را حداقل از زمان انعقاد قرارداد  ١٩٣٧م  ١٣١٦ش در دوره رضا شاه مروري كوﺗاه نمود :اين
عهدنامه مرزي مربوط به اروند رود جهت اﻫداف استراﺗژيك انگليس به ايران ﺗحميل شده بود ،و عراق
مالكيت ايران را ﺗنها در  ٥/٢كيلومتر از آبهاي اروند در مقابل آبادان و خرمشهر به رسميت ميشناخت.
)كاظمي (١٣٦ :١٣٦٨ ،كه طبع ًا مورد رضايت مقامات ايراني نبود .به ﻫمين دليل ايران ﻫمواره خواﻫان
ﺗجديد نظر كلي در اين قرارداد مغاير با عرف معمول بين الملل بود .در آوريل  ١٩٤٩م ١٣٢٨/ش دولت
ايران پيشنويس موافقتنامهاي را در مورد ﺗشكيل كميسيون نحوه اداره اروند ،به دولت عراق ارائه
نمود .عراق پيشنهاد كرد ،ﺗا كميسيون مشترك ﺗنها نقش مشورﺗي داشته باشد ،و نه آنطور كه قرارداد
 ١٩٣٧م ١٣١٦ /ش مقرر ميداشت ،به رغم مذاكرات بر سر اختيارات كميسيون ،ﻫيﭻ ﺗوافقي بدست
نيامد (Chubin and Zabin,1974:172) .بخصوص كه عراق برخلاف مفاد قرارداد ،درآمدﻫاي
حاصله از عوارض دريافتي از كشتيﻫا را صرف بهسازي اين آبراه نميكرد .و به مصارف ديگري مانند
ساخت ﺗاسيسات در بنادر بصره و فاو اختصاص ميداد .در سال  ١٩٥٩م ١٣٣٨/ش دولت ايران به اين
اقدام عراق اعتراض كرد .دولت عراق در واكنش به آن اعلام كرد ،اروند رود ﺗحت حاكميت كامل عراق
قرار دارد (ibid: 173) .بدين شكل قرارداد  ١٩٣٧م  ١٣١٦ -ش عمل ًا به وسيله عراق نقض شد.
عبدالكريم قاسم ،رئيسجمهور عراق ،ادعا كرد ،عراق در سال  ١٣١٦ش ،ﺗحت فشار انگليس ،ناچار
شده ،حاشيهاي به عرض پنﺞ كيلومتر را در اروندرود به ايران واگذاركند ،و اگر مشكلات مرزي برطرف
نشود ،ناگزير به بازگرداندن آن به عراق خواﻫد بود) .مهدوي (١٣٧٧:٢٥٩ ،بنابراين اختلافات مرزي
دراين دوره ،افزايش يافت .ذكر اين نكته لازم است ،كه اختلافات مرزي ميان دو كشور ﻫمواره وجود
داشت .كه ريشه آن به اختلافات دو امپراﺗوري صفوي وعثماني باز ميگشت .كه در ادوار بعد نيز كم و
بيش ادامه يافت .اما اين اختلافات متناسب با نوع حكومتﻫا و حاكمان ،ايدئولوژي حاكم بر آنها ،و اينكه
اينكه در كدام يك از دسته بنديﻫاي نظام قدرت جهاني ،قرار داشتند ،متغيير بود .با وقوع كودﺗاي
 ١٩٦٣م ١٣٤٢ /ش در آن كشور ،كه منجر به سرنگوني قاسم و به قدرت رسيدن سرﻫنگ عبدالسلام
عارف گرديد ،اختلافات ميان دو كشور در ابتدا قدري كاﻫش يافت .اما در اين دوره نيز به رغم
پيگيريﻫايي كه به عمل آمد ،و پس از دو بار مسافرت مقامات عاليرﺗبه دولت عارف به ايران ،مشكلات
مشكلات به طور كامل برطرف نشد (ibid: 177-8) .طي اين سالها ،كودﺗاي ديگري در عراق به
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وقوع پيوست ،و حزب بعث به رياست حسن البكر قدرت را در دست گرفت ،رويدادي كه دور جديدي از
ﺗيرگي روابط و ﺗنش بين دو كشور را به ﻫمراه آورد ،زيرا كه سياست خارجي شاه مبني بر اﺗحاد با غرب
و ﺗأكيد ايالات متحده بر ايران به منزله ستون اصلي سياست امنيتي اين كشور در خليﺞ فارس ،بلند
پروازيﻫاي بعثيﻫا را براي ايفاي نقشي كليدي ميان دولتهاي عرب حوزه خليﺞ فارس با مشكل مواجه
نمود .با به قدرت رسيدن بعثيﻫا ،روابط دو كشور ﺗيرهﺗر از گذشته شد .برخلاف دولتﻫاي پيشين عراق،
كه عمدﺗاً پيگير حوادث شرق مديترانه و درگيريهاي اعراب و اسرائيل بودند ،ژنرال حسن البكر خواﻫان
ايفاي نقش مهمتري در خليﺞفارس بود .از نظر بعثيﻫا ﺗصميم دولت انگليس مبني بر خروج نيروﻫايش
از خليﺞفارس زمينه مساعدي براي ﺗسلط عراق بر خليﺞفارس فراﻫم آورده بود .دولت بعثي درصدد بود،
با خروج انگليس از منطقه بتواند ،به گونهاي بر ﺗحولات سياسي در اميرنشينﻫاي ﺗحت قيموميت
انگليس اثر گذارد ،كه طرفداران ناسيوناليسم عربي از نوع بعثي آن ،در اين شيخ نشينﻫا به حكومت
دست يابند (ibid: 184) .در اين ميان مشكلاﺗي ديگري بروز كرد ،كه بر وخامت اوضاع افزود.
اختلافاﺗي كه در نحوه اداره امور كشتيراني در اروند پديد آمد ،باعث شد ،ﺗا جنگ ﺗبليغاﺗي ميان دو كشور
كشور اوج گيرد .لذا عراق با ﺗسليم يادداشتي به سفارت ايران در بغداد ،اعلام كرد":دولت عراق
شطالعرب را بخشي از قلمرو خود ميداند ،و از دولت ايران ميخواﻫد ،ﺗا به كشتيهايي كه پرچم ايران را
در شط العرب برافراشتهاند ،دستور دﻫد ،كه پرچم خود را پايين بياورند ،و اگر در آن كشتيﻫا ،فردي از
نيروي دريايي ايران باشد ،بايد آن را ﺗرك كند .در غيراين صورت ،دولت عراق با ﺗوسل به قوه قهريه،
افراد نيروي دريايي ايران را از كشتيﻫاخارج خواﻫند كرد .و در آينده نيز اجازه نخواﻫد داد ،كشتيﻫايي
با مقصد بنادر ايران ،از شطالعرب عبور نمايند)" .جعفري ولداني (٢٦١ :١٣٦٧ ،اين درخواست عراقيﻫا
در حالي مطرح ميشد ،كه آنها در گذشته و طبق قراردادﻫاي  ١٨٤٨م ارز روم ،ايران و عثماني و
عهدنامه مرزي  ١٩٣٧م ١٣١٦/ش اصل آزادي كشتيراني دراين آبراه را پذيرفته بودند .و طبق ماده ٤
قرارداد  ١٩٣٧م ١٣١٦ /ش طرفين حق استفاده برابر از اروند رود داشتند ،وآن را اعمال مينمودند.
)جعفري ولداني (١٥ :١٣٦٢،درمقابل ايران با اعلام نقض مفاد قرارداد  ١٩٣٧م ١٣١٦/ش از جانب عراق
آنرا لغو نمود) .ﻫاﺗف ،بي ﺗا (١٣٥ ،و ناوگان جنگي خود را جهت اسكورت كشتيﻫاوارد اروند كرد.
)جعفري ولداني (١٩١ :١٣٧٧،اقدامي كه باعث شد ﺗا در  ٢٩آوريل سال  ١٩٦٩م  ١٣٤٨/٢/٩ -ش،
عراق به شوراي امنيت شكايت و با استناد به بندﻫاي  ٣و  ٤از ماده  ٢منشور ملل متحد ،ايران را به
اعمال زور و ﺗهديد در اروندرود متهم كند) .پارسادوست ١٨٤ :١٣٦٧ ،و (١٨٥
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بجز مسأله اروند رود ،رقابتﻫاي دو كشور در عرصهﻫاي ديگر نيز خود را بيشتر نشان داد .بدنبال
عقب نشيني انگليس از خليﺞ فارس و ﺗوافق ضمني با شيوخ عرب ،براي استرداد جزاير سه گانه
)ابوموسي ،ﺗنب بزرگ و كوچك( به ايران ،اختلاف دو كشور بيشتر شد .در نهم آذر ماه سال  ١٣٥٠ش،
ايران سه جزيره ايراني مزبور را در اختيارگرفت ،دولت عراق طي يادداشت شديداللحني به كاردار سفارت
ايران ،اعلام كرد :جزاير سه گانه متعلق به اعراب است .و ايران بايد نيروﻫاي خود را از اين مناطق خارج
سازد .سپس اقدام به قطع روابط ديپلماﺗيك خود با ايران نمود) .اردستاني (٥٣ :١٣٧٨،ﻫمچنين طي
سالهاي  ١٣٥٠ﺗا  ١٣٥١ش ،برخوردﻫاي مرزي پراكندهاي ميان نظاميان دو كشور بوقوع پيوست ،كه
مهمﺗرين آنﻫا معروف به يكشنبه خونين ،در بهمن ماه سال  ١٣٥٢ش ،در منطقه ايلام بود ،كه درآن
ﺗعدادي از نيروﻫاي نظامي دو طرف كشته و زخمي شدند) .جعفري ولداني ٤٥٠ :١٣٦٧،و
(٤٥٣ﺗلاشﻫاي عراق براي استرداد جزاير سه گانه به جايي نرسيد ،و در زماني كه اين كشور با حمايت
متحدان خود از جمله شوروي درصدد ضربه زدن به منافع ايران بود ،ايران نيز ساكت نماند ،و ﺗلاش
كرد ،ضمن حمايت از كردﻫاي عراق ،بر اين كشور فشار آورد .مقامات ايراني فكر ميكردند ،از طريق
حمايت از ُكرد ﻫا ميﺗواند ،بر دولت مركزي عراق فشار آورند ،و براي ﻫميشه مشكل اروندرود را حل
كنند .لذا مسئله كردﻫاي عراق از اين جهت به موضوعي اساسي و قابل بهره برداري براي دولت پهلوي
ﺗبديل شد) .مهدوي (٤٠٦ :١٣٧٣ ،ايران كه در ابتدا بنا به دلايل متعدد داخلي و خارجي ،در كمك
رساني به كردﻫاي عراق مردد بود ،از سال  ١٣٤٤ش مصم شد ،ﺗا بطور جديﺗري به حمايت از
چريكﻫاي كرد بپردازد .بنابراين در نيمه دوم سال  ١٩٦٥م  ١٣٤٤ -ش ،بطور گسترده كمكﻫاي خود
را به كرد ﻫا آغاز كرد .اين كمكﻫا با اعتراض دولت عراق روبرو گرديد .دولت ايران مدعي شد،
كمكﻫاي ايران به كرد ﻫاي عراق ،ﺗنها از جنبه انساندوستانه و نه از جهت خصومت با عراق است.
) (O'balance, 1996: 180اما در عمل نظاميان ايران با لباس مبدل كردي ،در كنار پيشمرگهﻫا
وارد جنگ بر ضد ارﺗش عراق شدند ،و واحدﻫاي ﺗوپخانه و دفاع ضد ﻫوايي ايران ،از چريكﻫاي كرد،
كه نظاميان ايراني در كنار آنها ميجنگيدند ،پشتيباني مينمودند .نيروﻫاي ملامصطفي بارزاني حدود ده
ﻫزار مايل مربع از اراضي كردستان عراق را ﺗصرف كردند (ibid: 93 - 94) .حتي مجروحان كرد در
بيمارستانهاي صحرايي ايران ،كه در حاشيه مرز ساخته شده بود ،مداوا ميشدند.
) (Pelletiere,1984:10در اين راستا شاه از حمايت آمريكا و اسرائيل كه ﻫر دو بنا به دلايل خاص
خاص خود ،خواﻫان ﺗضعيف دولت عراق بودند ،نيز برخوردار بود .حكومت پهلوي براي مقابله مؤثرﺗر با
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رژيم بعث ،متحدين خود را نيز به ﻫمراه آورد .درسفرنيكسون در سال  ١٩٧٢م ١٣٥١/ش به ايران،
مسئله ﺗقويت كردﻫاي مخالف رژيم بعث مطرح شد ،و دولت آمريكا بودجهاي معادل شانزده ميليون دلار
دلار در اختيار سازمان سيا قرار داد ،ﺗا آنرا صرف كمكﻫاي نظامي لازم براي كرد ﻫا نمايد .ﻫمچنين در
اين رابطه ﻫيأﺗي از طرف ملامصطفي عازم آمريكا شد ،ﺗا به عنوان رابط رسمي بين حزب دمكرات
كردستان و آمريكا فعالييت كند .علاوه بر اين دولت پهلوي از متحد استراﺗژيك آمريكا در منطقه نيز
استفاده كرد) .طارمي (١٦٥:١٣٨٢،شاه ميدانست ،نزديكي روابط ﺗهران ،ﺗل آويو ﺗأثير زيادي بر ﺗوازن
قوا در خاورميانه خواﻫد گذاشت .از نظر آنها چند دليل براي نزديكي ميان رژيم پهلوي و اسرائيل وجود
داشت .ﻫر دو كشور معتقد بودند ،به ﻫر نحو ممكن بايد جلوي نفوذ شوروي و رشد و گسترش
ناسيوناليسم عربي در منطقه خاورميانه گرفته شود .اين بخش از رابطه ميان دو كشور از زمان اعلام
دكترين نيكسون كه بر اساس آن ايران و اسرائيل در شرق مديترانه اﻫميت پيدا كردند ،اجرايي شد.
علاوه بر آن شاه اميدوار بود ،كه از طريق نزديكي به ﺗل آويو و با استفاده از نفوذ آنها درآمريكا براي
رسيدن به اﻫداف سياسي ،اقتصادي و نظامي خود بهره برداري كند(Graham,1978:174) .
ﻫمچنين ﻫمكاريهاي اطلاعاﺗي بين ساواك و موساد ،ﺗبادل اطلاعات و اجراي عملياتﻫاي مشترك نيز
شامل ميشد .اسرائيل نيز در طول دﻫه  ١٩٦٠م ١٣٤٠ /ش مستشاران نظامي ،ﺗجهيزات وكمكﻫاي
قابل ملاحظهي ديگر دراختيار آنﻫا قرار داد(ibid:4) .علاوه بر آن پايگاهﻫايي در استانﻫاي
كردستان ،ايلام و خوزستان براي انجام عمليات برضد عراق در اختيار اسرائيل قرارگرفت .در اين
پايگاﻫها افسران موساد با ﻫمكاري پرسنل ساواك اقدام به جذب و آموزش عراقيﻫابه عنوان جاسوس
نمودند (Schwlz,1989: 422) .بعد از سال  ١٩٦٧م  ١٣٤٦ /ش ،اسرائيل ﺗجهيزات نظامي
ومهمات روسي غنيمت گرفته شده از ارﺗشﻫاي عربي را ،از طريق ايران به كرد دﻫا رساند .در كنار
اينها اسرائيل كردﻫاي عراقي را در خاك ايران آموزش نظامي ميداد ،و ماﻫانه پانصد ﻫزار دلار براي
ﺗأمين ﻫزينه جنگ با عراق ،در اختيارشان قرار ميداد) .طارمي (١٣٨:١٣٧٩،درﺗمام اين مدت
ﻫمكاريﻫاي ميان دو كشور ،مورد پشتيباني و ﺗأييد دولت امريكا بود ،زيرا آنها اين ﻫمكاريها را در
راستاي منافع خود در منطقه ارزيابي ميكرد (ibid, 17) .البته دولت عراق نيز در اين شرايط بيكار
ننشست .دولت بعث سعي كرد ،از مخالفين حكومت شاه حمايت كند .رژيمﻫاي متوالي در عراق سعي
كردند ،كردﻫا ،اعراب و بلوچﻫاي ايراني را ﺗحريك به شورش بر ضد حكومت پهلوي نمايند .مهمﺗرين
گروه مخالف ،روساي برخي قبايل عرب در خوزستان بودند .دولت عراق سعي كرد ،ﺗا اعراب اين منطقه
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را به استقلال طلبي و جدايي طلبي از ايران ﺗشويق نمايد .در اين راستا رژيم عراق اقدام به سازماندﻫي
مخالفين عرب رژيم پهلوي نمود .به ﻫمين منظور سه سازمان ﺗشكيل شد :جبهه آزاديبخش عربستان -
الجبهه لتحرير العربستان  ،-جبهه خلق براي آزادي اﻫواز  -الجبهه الشعبيه لتحرير الحواز  -و جنبش
دمكراﺗيك انقلابي  -الحركه الثوريه الديمقراطيه  ،-اﻫداف اين گروهﻫا جذب ،سازماندﻫي و آموزش
اعراب ساكن ايران براي اقدام به مبارزه مسلحانه بر ضد رژيم پهلوي و نيز اجراي عمليات ﺗروريستي با
ﻫدف جدا كردن اين بخش از خاك كشور و نهايتأ انضمام آن به خاك عراق بود .اما به رغم اين
ﺗلاشﻫا ،دستگاهﻫاي اطلاعاﺗي ايران ،فعاليتﻫاي اين گروهﻫا را كه فاقد حمايت مردمي بودند سركوب
نمودند.
در مورد كردﻫاي نيز اقدامات دولت عراق براي ﺗحريك آنها به مبارزه نظامي با رژيم پهلوي ،ﻫيﭻ
نتيجه قابل ﺗوجهي به ﻫمراه نداشت .به رغم شكلگيري گروهﻫايي نظير حزب دمكرات كردستان و
كومله ،اين گروهﻫا ﺗوان سياسي ،مالي و نظامي كافي نداشتند .مهمﺗر آنكه فاقد پايگاه مردمي براي
ايجاد مزاحمت جدي براي رژيم پهلوي بودند .ﺗلاشﻫاي رژيم عراق براي دامن زدن به ناسيوناليسم
قومي بلوچ در استان سيستان و بلوچستان نيز به ﻫمين ﺗرﺗيب ناكام ماند) .جعفري ولداني(٤٠٠ :١٣٧٠،
سرانجام دولت بعثي به اين نتيجه رسيد ،ﺗا زمانيكه حمايت مستقيم و غير مستقيم ايران ،آمريكا و
اسرائيل ،از كردﻫاي شمال عراق ادامه دارد ،نخواﻫد ﺗوانست حاكميت خود را بر آن منطقه اعمال نمايد.
شكستﻫاي متوالي ارﺗش عراق در سركوب نمودن قيام كردستان و ﻫزينهﻫاي سنگين جاني ،مالي و
سياسي ،نهايتاً منجر به آن شد ،كه دولت حسنالبكر در سال  ١٩٧٥م ١٣٥٤ /ش به اين نتيجه برسد،
كه ﺗوانايي نظامي لازم براي سركوبي كردﻫا را ندارد .لذا ناگزيرشد ،به ابزارﻫاي سياسي متوسل شود ،و
اختلافات خود با ايران را ،از اين طريق حل و فصل نمايد) .پارسا دوست(١٣٠-١٣١ :١٣٦٤،
بنابراين عراق كه از نظر داخلي موقعيت نابساماني داشت ،نسبت به ادعاي ارزي خود در قبال
ايران نرمش نشان داد .از اينرو ،زمينه مذاكرات بعدي و ﺗوافق بر سر اروند رود فراﻫم شد .وزراي خارجه
دوكشور در  ١٩مهر  ١٣٥٣ش ،نخستين دور مذاكراﺗشان را در نيويورك انجام دادند .دو طرف ﺗوافق
كردند ﺗماسﻫاي خود را براي حل اختلافات ادامه دﻫند .در حاشيه اجلاس سران اوپك در الجزاير با پا
در مياني ﻫواري بومدين رئيسجمهور الجزاير ،شاه و صدام حسين معاون وقت رئيسجمهوري عراق ،در
دو جلسه با يكديگر مذاكره كردند ،كه نهايت ًا ﺗوافق كلي ميان دو كشور براي پايان دادن به اختلافات
بدست آمد) .ﻫوشنگ مهدوي (٤٣٥ :١٣٧٤ ،طي چند دور مذاكرات بعدي كه در استانبول ﺗركيه ،ﺗهران
و بغداد انجام شد ،سرانجام در  ٢٤خرداد ماه سال  ١٣٥٤ش عهدنامه مربوط به مرز مشترك و حسن
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ﻫمجواري بين ايران و عراق به امضاي نهايي رسيد .اين عهدنامه سه پروﺗكل و يك الحاقيه ضميمه
داشت :پروﺗكل راجع به علامت گذاري مرز زميني پروﺗكل راجع به ﺗعيين مرز رودخانهاي و پروﺗكل
مربوط به امنيت در مرزﻫا )جعفري ولداني (٢٢ :١٣٦٢،براساس اين قرارداد ،عراق اصل خط ﺗالوگ
) ( talvegو حاكميت ايران بر نيمي از اروندرود را پذيرفت .متقابل ًا ايران نيز ،موافقت نمود ﺗا از حمايت
از كردﻫاي عراق خودداري نمايد.
ﻣناسبات ﻣيان دو كشور از انعﻘاد قرارداد الجزاير تا سﻘوط پهلوي
با انعقاد معاﻫده الجزاير اختلافات عديده ﺗاريخي دوكشور ﻫمجوار به حل و فصل نهايي نزديك
شد ،و مناسبات دوجانبه بهبود يافت ،و طي سالهاي  ١٣٥٤ﺗا  ١٣٥٨ش روابط دوكشور ﺗا حدودي
گسترش يافت .در سطح مسائل منطقهاي و جهاني ،دو كشور در مورد ،اوپك و دور نگه داشتن
خليﺞفارس از رقابتﻫاي غير ضرور با ﻫمديگر ﻫمكاري داشتند ،مذاكرات در سطح بالا ادامه يافت.
ايجاد ﺗرﺗيباﺗي براي زيارت اﺗباع ايران از اماكن مقدس عراق و مهمتر از ﻫمه بر عدم مداخله در امور
داخلي ﻫمديگر ﺗأكيد شد) .بلداجي (٨٦ :١٣٨١،درمجموع در اين سالها نوعي ﻫمزيستي مسالمت آميز و
رقابت نيمه پنهان در مناسبات ايران و عراق بوجود آمد .در بعد ﻫمزيستي و ﻫمكاري در بخشﻫاي
مختلف سياسي ،اقتصادي و امنيتي به ﺗوافقاﺗي دست يافتند .اوج اين ﻫمراﻫي را ميﺗوان در اقدام سال
 ١٣٥٦ش دولت بعث عراق در جلوگيري از فعاليتهاي سياسي امام خميني برضد حكومت شاه و اخراج
ايشان از عراق مشاﻫده كرد .در اين باره مقامات عراقي گفته بودند ،عراق ناچار است ،به مقررات
بينالمللي حاكم بر روابط ميان كشورﻫا احترام بگذارد) .درويشي (١٣٠ :١٣٧٨،در كنار اين جنبه از
ﻫمراﻫي و ﻫمياري ،جنبه دوم و نيمه پنهان مناسبات ايران و عراق ،نوعي ﺗرس ﻫمراه با رقابت سياسي
و ﺗسليحاﺗي بود .اين دو كشور اگر چه مناسبات جديدي را پس از ﺗوافق مذكور بنا نهادند ،اما ﻫيچگاه
دست از جدال بر سر ماﻫيت فارسي يا عربي بودن خليﺞ فارس برنداشتند(sourecrafil, ) .
 1989:21-22دولت بعث در اجراي پان عربيسم به عنوان پرجمعيتﺗرين كشور عربي ساحل خليﺞ
فارس ،بدنبال بدست آوردن مقام رﻫبري در منطقه بود ،كه مسلمأ اين خواستهي عراق با نقش ژاندارمي
شاه در خليﺞ فارس و اﻫداف آمريكا درمنطقه ،درﺗعارض آشكار بود .به ﻫمين جهت بغداد ﺗلاش كرد،
حساسيت ايران و آمريكا را نسبت به اﻫداف خود ﺗحريك نكند .اما در نهان ،شرايط و امكانات لازم را
فراﻫم ميديد .اين كشور كه در سال  ١٩٧٢م  ١٣٥١/ش قرارداد پانزده ساله با شوروي براي آموزش و
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ﺗجهيز ارﺗش خود منعقد كرده بود ،در سالهاي مزبور شمار نيروﻫاي نظامي خودرا از  ١٨٨ﻫزار نفر به
 ٢٥٠ﻫزار نفر رسانيد .ﻫمچنين بيش از پانزده ميليارد دلار اسلحه از شوروي و كشورﻫاي ديگر خريداري
كرد .اين ﺗوسعه نظامي به حدي شاه را عصباني ميكرد .كه در سال  ١٩٧٨م ١٣٥٧ /ش در مصاحبهاي
با اوريانا فالاناچي (Oriana Falanachi) ،عراق را"بدﺗرين ﻫمسايه" ايران خواند ،و گفت :نميداند
عراق اين ﻫمه سلاح را ميخواﻫد چه كند؟ )ستاد ﺗبليغات جنگ (٣٧ :١٣٦٦،به رغم ﺗوسعه گسترده
ﺗسليحات نظامي از سوي صدام ،ﺗا زمانيكه دولت پهلوي بر ايران حاكميت داشت ،رابطه دو كشور در
ظاﻫر به صورت مسالمت آميز ادامه يافت .پس از سقوط پهلوي و بازنگري سياست آمريكا نسبت به
ايران ،رابطه ايران و عراق وارد مرحله جديدي شد ،كه موضوع اين مقاله نيست.
نﺘيجﻪ
با ﺗوجه به مسأله ﺗحقيق و سئوال پژوﻫش ميﺗوان چنين نتيجه گرفت ،كه رقابتﻫاي دو ابرقدرت
شرق و غرب يعني شوروي و آمريكا بر روابط كشورﻫاي خاورميانه از جمله ايران و عراق در دوران
جنگ سرد ،ﺗأثير گذاشت .و ﻫر دو كشورعراق و ايران سعي داشتند ،با حمايت قدرتﻫاي بزرگ اﻫداف
خود را دنبال كنند .حكومت عراق كه در ﻫنگام پيوستن به پيمان بغداد ،در كنار ايران در راستاي
سياستﻫاي غرب عمل ميكرد ،پس از كودﺗاي نظامي ﺗغيير جهت داده غرب ستيز و حامي
سياستﻫاي شوروي شد .خروج عراق از پيمان بغداد و رويكرد غرب ستيزانه اين كشور از يك طرف ،و
ﻫمراﻫي ايران با غرب از طرف ديگر بر رابطه دو كشور در دوران جنگ سرد ﺗأثير مستقيم داشت.
كودﺗاي نظامي ) ١٩٥٨م  ١٣٣٧ -ش( در عراق باعث شد نظام پادشاﻫي برچيده و سياست ضد غربي و
بيشتر در راستاي احساسات ملي گرايانه عربي پايه گذاري گرديد .و براي اولين بار ايدئولوژي ملي
گرايانه عربي وارد يكي از كشورﻫاي حوزه خليﺞ فارس گرديد .عراق ﺗصميم داشت ،ﺗا از فضاي
ناسيوناليسم عربي كه پس از خروج انگليس در منطقه شكل گرفته بود ،استفاده كند ،بنابراين طرح
واگذاري جزاير سه گانه ايراني )ابو موسي ،ﺗنب بزرگ و كوجك( به اعراب را مطرح نمود ،كه در اين
زمينه ﻫم به نتيجهاي نرسيد .لذا با روي كار آمدن نظام جديد در عراق ،علايق آن كشور به خليﺞ فارس
بيشتر شد .و اين رويكرد خوشايند حكومت پهلوي نبود .آمريكاييﻫا نيز گسترش نفوذ عراق در حوزه
خليﺞ فارس را خطري براي منافع خود ميدانستند .و از اين جهت ﺗلاش كردند ،ﻫر چه بيشتر به ايران
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به عنوان ژاندارم منطقه كمك كنند ،ﺗا مانع از نفوذ عراق كه در آن زمان متحد شوروي بود ،در خليﺞ
فارس شود،
ايران نيز با حمايت آمريكا براي ضربه زدن به عراق منفعل نبود .دولت پهلوي با اخذ حمايت مالي
از آمريكا از ُكردﻫاي مخالف عراق پشتيباني ﻫمه جانبه نمود و سعي كرد به اسرائيل نزديك شود ،لذا
ﻫمكاري نزديكي بين دستگاهﻫاي امنيتي موساد و ساواك ايجاد شد .البته عراق نيز از مخالفين داخلي
دولت ايران حمايت ميكرد و بلوچﻫا و اعراب را عليه دولت مركزي ميشوراند اما نتيجهي چنداني
بدست نياورد ،و در نهايت ﻫمهي اين گروهﻫا ﺗوسط حكومت پهلوي سركوب شدند .ﻫمچنين
حمايتﻫاي شوروي از ارﺗش عراق در راستاي گسترش نفوذ ،منجر به ايجاد رقابت ﺗسليحاﺗي بين عراق
و ايران شد ،و شاه را بر آن داشت ،ﺗا ارﺗش ايران را به سطح ارﺗش عراق يا حتي فراﺗر از آن برساند.
اين روند نظامي گري با روي كار آمدن حزب بعث ﺗشديد شد .در نتيجه به رقابت ﺗسليحاﺗي بين دو
كشور بيش از پيش دامن زد .بجز رقابت ﺗسليحاﺗي ،ﺗحت ﺗأثير رقابتﻫاي آمريكا و شوروي ،اختلافات
دو كشور به عرصهﻫاي ديگر نيز كشيده شد .اما عراق در دوران جنگ سرد موقعيت نابساماني داشت،
بويژه كه با مسأله جدايي طلبان كرد كه مورد حمايت ايران ،آمريكا و اسرائيل بودند ،مواجه بود ،لذا
بناچار نسبت به ادعاي ارضي خود در قبال ايران نرمش نشان داد .از اينرو ،زمينه مذاكرات بعدي و
ﺗوافق بر سر اروند رود فراﻫم شد .در ابتدا عراق ديدگاهﻫاي ايران نسبت به اروند رود را نميپذيرفت ،با
بررسي قرارداد مرزي  ١٩٧٥م  ١٣٥٤/ش الجزاير ،مشخض ميشود ،كه امضاي اين قرارداد ميان دو
كشور ،بنا به ملاحظات بينالمللي ،منطقهاي و داخلي ،بود .در بخش عوامل بينالمللي ،اين قرارداد ﺗابعي
از شرايط جهاني آن روز و فضاي حاكم بر روابط شوروي و امريكا بود .در حاليكه دو ابرقدرت جهاني به
خطرات يك جنگ ﺗمام عيار ﻫستهاي با يكديگر آگاﻫي كامل داشتند ،مايل به اوج گرفتن اختلافات
ميان ﻫم پيمانان منطقهاي خود نظير ايران و عراق كه از كنترل خارج شود ،نبودند ،وسعي داشتند ،اجازه
ﺗشديد بحران ندﻫند ،زيرا با از كنترل خارج شدن اوضاع ،ممكن بود ،حتي دو ابرقدرت را رو در روي
يكديگر قرار داده وارد جنگي ناخواسته كند .در بخش عوامل منطقهاي ،شاه اصولاً ﺗمايلي به اينكه
دولتي ﺗوسعه طلب معرفي شود نداشت .و ﻫمواره برآن بود ،ﺗا روابط خود را با اعراب حاشيه خليﺞ فارس
و عراق ارﺗقاء دﻫد ،كه كوﺗاه آمدن او در مساله جدايي بحرين نمونه بارز آن است .مشاركت با عربستان
در طرح دو ستوني نيكسون-كسينجر و كمك به سلطان قابوس نيز در ﻫمين راستا بود .البته شاه بر اين
عقيده بود ،كه داشتن مناسبات دوستانه با عراق ،ارﺗقاء روابط با ساير كشورﻫاي عرب منطقه را آسانتر
خواﻫد نمود .بغداد نيز بي ميل به ﺗوافق با ﺗهران نبود .زيرا به دليل اختلافات مرزي با سوريه در باره
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سهم آب فرات قصد داشت ،با حل وفصل مشكلات خود در يك جبهه ،شانس خود را در مقابله با دشمن
دوم درجبهه ديگر بيشتر كند .در بخش عوامل داخلي ،نقش كردﻫاي عراق بسيار مهم بود .ايران كه
كردﻫاي عراقي را براي بدست آوردن امتياز از بغداد ،مورد حمايت نظامي اقتصادي خود قرار داده بود،
پس از آنكه مشاﻫده كرد ،ﺗحت فشار قرار دادن عراق مؤثر واقع شده ،و نتيجه دلخواه بدست آمده،
ديگر دليلي براي ادامه حمايت ازآنها ندشت .اوج ﺗوفيقات ايران در اين مقطع زماني ،درانعقاد قرارداد
 ١٩٧٥م ١٣٥٤/ش الجزاير با عراق ﺗبلور يافت .ﻫمچنين ،در حاليكه جديﺗرين مخالف رژيم پهلوي،
يعني امام خميني به عراق ﺗبعيد شده بود ،ايران نميخواست شاﻫد ارﺗباط مخالفان مذﻫبي خود با يك
دولت متخاصم باشد .به ﻫمين دليل شاه خواﻫان ﻫمكاري عراق براي كنترل بيشتر اين گروه از
مخالفان مذﻫبي خود در آن كشور بود ،كه اﺗفاقأ در اين عرصه نيز اين سياست موفق بود ،چون سرانجام
به درخواست ايران دولت عراق مانع از فعاليتﻫاي امام خميني در آن كشور شد.
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ايران.
سنجر ،فريدون ) ،(١٣٧٠حاصل چهل سال خدمت ،ﺗهران :پروين.
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فونتن ،اندره ) ،(١٣٦٦ﺗاريخ جنگ سرد ،ﺗرجمه عبدالرضا ﻫوشنگ مهدوي ،ﺗهران ،نو.
كاظمي ،علي اصغر ) (١٣٦٨ابعاد حقوقي حاكميت ايران در خليﺞ فارس ،ﺗهران ،انتشارات دفتر مطالعات
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