
 
  
 

The Impact of Iraq's Dependence on the Soviet Union on Iran-
Iraq Relations, 1958-1979  
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 From the establishment of Iraq in 1932 up to the Iraqi coup of 1958, the 
disputes between the two neighboring countries of Iran and Iraq did not 
extend beyond boundary disputes and lead to severe tensions and disputes 
between them due to the royal structure of their ruling system, their 
membership in the Baghdad Pact, and the dependence of both governments 
on the Western bloc. However, there was a period of tension, threats and 
regional competitions between them after the 1958 military coup in Iraq by 
Abd al-Karim Qasim and Iraq’s tendency to establish friendly relations with 
the Soviet Union (Eastern Bloc). This article investigates Iraq's relations 
with the Soviet Union and its impact on the foreign relations of Iran and Iraq 
from 1958 to 1979. The question dealt with in this study is: “How did Iraq's 
dependence on the Soviet Union impact the Iran-Iraq relations from 1958 to 
1979?” It is argued that Iraq established friendly relations with the Eastern 
bloc in line with the Soviet policy after the coup of 1958 in order to gain a 
more prominent role in the Persian Gulf and enhance its military and 
political power in the region, which added to the conflicts and disputes 
between Iran and Iraq, as well as their arms races and interventions in each 
other’s internal affairs and support of the opposition groups in the two 
countries. Discussing the history of Iran-Iraq relations before the Iraqi coup 
of 1958, this article points to Iran’s post-coup concerns due to the change of 
Iraqi government and its tendency to the Eastern bloc. Delving into the Iraq-
Soviet relations, this study examines the impacts of Iraq's dependence on the 
Soviet Union on Iran-Iraq relations manifested by their arms races and 
support for the opposition groups in the two countries. 

Keywords: Bipolar System, Soviet Union, Foreign Relations, Iran, Iraq. 
Arms Races. 
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 ایران و عراقبر مناسبات  شورويوابستگی عراق به  تأثیر
 )1979تا  1958( 1337-1357

 1اهللا احمدي فرج
 ، تهران، ایران.گروه تاریخ دانشگاه تهران دانشیار

 صالح علی ویان 
 .رانیتهران، ا دانشگاه تهرانایران  دانشجوي دکتراي تاریخ

 6/1400/  30ه: مقال پذیرش تاریخ ؛13/7/99: مقاله دریافت تاریخ
 پژوهشی -علمی 

 چکیده
) به علت ساختار نظام حاکم 1958(1337 سال تا کودتاي )1932(1311در سال کشور عراق  تأسیساز بدو 

در پیمان بغداد همچنین وابستگی هر دو دولت به  عضویت آنها ؛ وکه سلطنتی بوددو کشور ایران و عراق بر 
به تنش و اختالفات حاد جر ت مرزي دو همسایه باقی ماند و منالفابلوك غرب اختالفات دو کشور در حد اخت

و  )1958( 1337ر سال بین دو کشور نشد. بعد از وقوع کودتاي نظامی عراق توسط عبدالکریم قاسم د
هاي  و رقابت دیتهد، این کشور به برقراري روابط دوستانه با شوروي (بلوك شرق) دورانی از تنش شیگرا

آن بر  و تأثیر کشور ایران و عراق آغاز گردید. این مقاله به بررسی روابط عراق با شوروي اي بین دومنطقه
 به این پرسش ؛ وپردازد ) می1958 -1979( 1337-1357هاي روابط خارجی ایران و عراق در طی سال

-3713هاي بر روابط ایران و عراق در سال تأثیري وابسته شدن عراق به شوروي چهکه دهد پاسخ می
) در 1958(1337ت که پس از کودتاي سال استدالل این مقاله این اس ؟بر جاي گذاشت )1958-79(57

 به دستسعی در در راستاي سیاست شوروي، عراق، این کشور با برقراري روابط دوستانه با بلوك شرق 
این امر  ه؛ کداشت در منطقه خود ، سیاسیو افزایش توان نظامی فارس خلیجدر  تر مهمآوردن نقشی 

 هاي رقابتو افزایش باعث ایجاد  ؛ وبین دو کشور ایران و عراق را افزایش داد و اختالفات ها کشمکش
 پرداختنضمن  ،این مقاله .دیکشور گردمعارض دو  هاي گروهتسلیحاتی و دخالت در امور داخلی و حمایت از 

و تغییر حکومت  که بعد از کودتا هایی رانینگ) به 1958(1337به پیشینه روابط ایران و عراق قبل از کودتاي 
 ،و ضمن بررسی روابط عراق و شوروي کرده اشارهراي ایران پدید آمد عراق و گرایش آن به بلوك شرق ب

تسلیحاتی و حمایت از  هاي رقابتدر قالب  عراق و ایرانوابستگی عراق به شوروي را بر روابط  پیامدهاي مهم
 داده است.بررسی قرار  معارض دو کشور مورد هاي گروه

 .تسلیحاتی هاي رقابت .نظام دوقطبی، شوروي، روابط خارجی، ایران، عراق هاي کلیدي: واژه

 مقدمه 
هاي  براي قدرتزیادي  از اهمیت تژیکااستربه دلیل موقعیت ژئوانرژي و ژئوخاورمیانه 
ورمیانه دو کشور ایران و عراق که از کشورهاي مهم منطقه خا خوردار است.جهانی بر

فارس)،  کنار شاهراه انرژي (خلیج در ،و گازي نفتیعظیم هستند، با برخورداري از منابع 
. با آغاز جنگ سرد و اند اي داشته از دیرباز براي کشورهاي استعماري جایگاه ویژه

                                                           
 fahmadi@ut.ac.ir                                                                              مسئول: ةنویسند ۀمارایان .1
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حاکمیت نظام دوقطبی، آمریکا جایگاه بریتانیا را در خاورمیانه به عنوان یک قدرت 
هاي دو بلوك  بندي در دسته هرکدامه دست آورد و کشورهاي منطقه اي جدید ب منطقه

ها  بندي شرق و غرب قرار گرفتند. در این میان روابط خارجی ایران و عراق از این دسته
 نبود. تأثیر بی

قیمومیت انگلستان  تحتکشور عراق بعد از فروپاشی امپراتوري عثمانی ایجاد شد و  
با انعقاد قراردادي مبتنی بر حفظ حقوق ) 1932( 1311در سال این کشور قرار گرفت. 

از همه  تر مهمی آن و هاي نظام در منابع نفتی عراق و اجازه استفاده از پایگاه خود
نحوي دخالت در روابط خارجی این کشور، به قیمومیت خود پایان داد و با به یا نظارت 

ها حکومت عراق را به خاندان  انگلیسی )3: 1954(الجمالی، استقالل عراق موافقت کرد.
: 1991(کامل,هاشمی که شریف مکه بودند، سپردند و فیصل اول به پادشاهی عراق رسید. 

(وزارت خارجه،  راق را به رسمیت شناخت) کشور ع1308( 1929ایران در سال  ) دولت51

از جانب پادشاه عراق با درخواست  تیحسن نت هیأیک و متعاقب آن  )5-8: 1348
ر مذاکره مستقیم طرفین بر سبا . ي روابط سیاسی به ایران فرستاده شدبرقرار

) طی 1937 يجوال 4( 1316تیر  13، در ندرودارو ۀمسئلخصوص  مرزي به هاي اختالف
هاي ساحلی  پنج کیلومتر از آب استثناء بهقراردادي، حق کشتیرانی در سراسر اروندرود 
ار گشت. این قرارداد زمینه را براي امضاي مقابل آبادان و خرمشهر، به دولت عراق واگذ

الزم بود ابتدا  چراکه )61: 1370(عاقلی، ،پیمان عدم تعرض موسوم به سعدآباد هموار ساخت
مرزي دو کشور بر سر اروندرود حل شود. این قرارداد با توجه به شرایط هاي  اختالف

حقوقی.  ت تارفت، بیشتر جنبه سیاسی داش المللی جهان که به سوي جنگ می بین
)khadduri, 1951:235( 

) میان ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ 1937 يجوال 8( 1316تیر  17 در
که بر مبناي آن، امضاکنندگان ضمن تعیین و تأکید بر  سعدآباد پیمانی به امضا رسید

به وحدت و یکپارچگی کشورهاي مذکور، متعهد شدند که در برابر هرگونه خطر یا حمله 
حمایت و دفاع کنند، از مداخله در امور داخلی هم بپرهیزند،  نآ یکی از این کشورها، از

به مرزهاي مشترك یکدیگر احترام بگذارند، از هرگونه تجاوز به خاك هم خودداري 
ها با هدف ایجاد اختالل در امور داخلی  ها و جمعیت ورزند و در نهایت از ایجاد تشکل

 .)395: 1384(مهدوي،  ب کنندناپیمان اجت کشورهاي هم
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)، عراق و ترکیه پیمان همکاري در زمینه سیاسی و 1955فوریه  8( 1333بهمن  19در 
 اولسپس انگلستان در  شد. نظامی امضا کردند که هسته اولیه پیمان بغداد محسوب می

 ، به این پیمان ملحق شدند.1334آذر  2در آبان و ایران  14و پاکستان در  1333آذر 
 .)36: 1368(بیگدلی،  شد، به پیمان بغداد معروف گردید این پیمان چون در بغداد منعقد

آمریکا و انگلستان این کشورها را تشویق کردند عضو پیمان بغداد بشوند تا نفوذ این دو 
قدرت در منطقه بیشتر گردد و خاورمیانه از نفوذ کمونیسم حفظ شود. البته به اطالع 

د که این پیمان جنبه تجاوزکارانه ندارد و ایران هرگز تبدیل به شوروي هم رسانده ش
بر اساس پیمان بغداد ایران و  .)334: 1357(مدنی، پایگاه نظامی علیه شوروي نخواهد شد 

اما در واقع جنگ سردي که بین آمریکا و شوروي بود به  ،شدند تر کینزدعراق به هم 
جنگ سرد به خاورمیانه در ایجاد کودتا و گسترش دامنه منطقه خاورمیانه کشانده شد. 

 ثري داشتاق که متمایل به شوروي بود نقش مؤبر سر کار آمدن حکومت جدید در عر
 .)46: 1357(آشوري، 

در پی پاسخ حلیلی ت اي با روش توصیفی و خانهاستفاده از منابع کتاب این پژوهش با
بر روابط ایران و عراق در  ريتأثیچه وابستگی عراق به شوروي به این پرسش است که 

روابط ایران و عراق از  اگرچه .) داشته است1979تا  1958( 1357-1337 يها سال
نظام دو قطبی  تأثیراز دیدگاه  تاکنوناما  ؛استقرار گرفته توجه ابعاد مختلف مورد 

و عراق مورد بررسی قرار  آن بر مناسبات ایران تأثیرروابط عراق با شوروي و  خصوصاً
 .نگرفته است

 نو پیامدهاي آتغییر نظام حکومتی در عراق  .1 
ها و در راستاي حفظ منافع  ها و توانایی از آنجا که هر دولت و کشوري بر اساس ظرفیت

پهلوي دوم به دلیل  ةکند، در دور خود را تنظیم و قابل اجرا می  سیاست خارجی ملی،
گذاري شد  ت خارجی به شکلی پایهاي سیاس المللی، تغییرات منطقه شرایط جدید بین

المللی هم باشد. یکی  جهت و بیانگر وضعیت نظام بین حفظ منافع ملی، هم عالوه برکه 
 الملل بود که ساختاري دو از عوامل مهم و تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران نظام بین

 .)Graham, 1979: 64(قطبی داشت 
لی یعنی شوروي مواجه بود. نگاه شاه اي ایران با خطر همسایه شما در سطح منطقه

 نیا. ),1989:68Sbhani( به اتحاد جماهیر شوروي به عنوان تهدید علیه امنیت ملی بود
تهدید از نظر ایران دو صورت داشت. شکل اول به خاطر تضاد بین کمونیسم و نظام 

با نظام پادشاهی و سلطنتی چون ایدئولوژي کمونیسم مخالفت جدي  ؛پادشاهی بود
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تهدید از سمت شوروي، تهدید تمامیت ارضی ایران بود که بیشتر  صورت دوم داشت.
همسایه شمالی آنها  هايتاریخی ایرانیان سرشار از تجاوزجنبه نظامی داشت. خاطرات 

به بعد همیشه  یبه قلمروشان است. هم در زمان تزارها و هم در زمان انقالب کمونیست
کرد. حتی در پایان جنگ جهانی دوم،  تهدید می ایران را خطر تجاوز از سمت شمال،

مناطق شمالی خود از ارتش سرخ و حمایت شوروي از  نشدن هیتخلایران شاهد 
 .,Hunter)(1990:75 طلب در آذربایجان بود قومی جدایی هاي گروه

گروهی موسوم به افسران آزاد، به فرماندهی ژنرال عبدالکریم قاسم که سمت 
) با تصرف 1958جوالي  14( 1337تیر  23را داشت، در شب فرماندهی ارتش عراق 

وزارت دفاع و ایستگاه رادیو و حمله به کاخ سلطنتی، حکومت مشروطه را خلع و اعالم 
کودتاي نظامی در عراق باعث ایجاد نگرانی در  .)121: 1385(پارسادوست، جمهوري کردند 

باش  ظامی ایران به حالت آمادهو نیروهاي ن دولت ایران شد. به نحوي که گارد سلطنتی
 تحوالت اساسی کرد قرار گرفتند. حوادث عراق حتی سیاست خارجی ایران را هم دچار

)279 :1975 Remazani,  (. میراث سنگین مشکالت مرزي که پیش از کودتا  عالوه بر
سرنگونی حکومت سلطنتی که توسط کودتا  ،) بین دو کشور وجود داشت1985( 1337

: 2004، (العانید ادن چنین امري در کشور نگران کرایران را درباره اتفاق افت ،شکل گرفت

مثال  براي .ی در داخل ایران قرار گرفتهای به ویژه اینکه مورد استقبال گروه .)302
 ،(مروانت عراق فرستاد به سفار را براي تبریک و تأیید کودتا اش ندهینماابوالقاسم کاشانی 

1989 :34(. 
در نتیجه کودتاي عبدالکریم هاي طرفدار شوروي در عراق هگرو افتنیقدرت با  

هاي افراطی  عرب ست و شوروي و از سوي دیگر پاناز یک طرف نفوذ حزب کمونیقاسم، 
در منطقه  یرانیضد اق، موجب ایجاد تبلیغات در ساختار امنیتی تبلیغاتی و سیاسی عرا

کودتاي عراق  .)43: 1383 ،دهنوي(ن گردید وارد منازعه عراق و ایرا و عنصر ایدئولوژیکی شد
عراق اولین کشور این کشور را در صف کشورهاي تندرو عرب قرار داد. به نحوي که 

فارس را به نام جعلی خلیج عرب تغییر داد و واکنش  فارس بود که نام خلیج خلیج ةحوز
تراض خود را اع یادداشتیدولت ایران طی  1337مرداد  13سریع ایران را برانگیخت. در 

نگرانی دیگر ایران  .)87: 1380(مار، م قاسم، به دولت جدید اعالم نمودبه این کار عبدالکری
پیروان تفکر  وجوداز برقراري رابطه عراق و شوروي بعد از کودتاي عبدالکریم قاسم 

به چند دلیل ایران  عبدالناصر در بین نزدیکان قاسم بود. ی جمالناسیونالیسم عرب
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کرد. ضدیت ناسیونالیسم عربی با نظام سلطنتی،  یسم عربی را تهدید ارزیابی میناسیونال
حمایت کشورهاي دارنده افکار ناسیونالیسم عربی از مخالفان داخلی در کشورهاي 

گیري این کشورها با حکومت  از همه اختالف در موضع تر مهمکار مانند ایران و  محافظه
ب بود. مخالفت شاه با کمونیسم، رابطه با بلوك گیري بین شرق و غر ایران بر سر جهت

حامی ایران در اردوگاه غرب، در مقابل قرارگیري کشورهاي  قرار گرفتنغرب و 
ناسیونالیسم عربی در جبهه و اردوگاه شرق و اتحاد با شوروي، باعث ایجاد دشمنی و 

 .)123 :1379(طارمی،  شد این کشورها میاز نگرانی ایران 
، به جمهوري نبود سیاسی و تغییر شکل حکومت سلطنتینظام یر فقط تغی کودتا

یکی عراق  ؛)43: 2005المحداوي ( المللی در منطقه بود هاي بین بلکه تغییر در نقشه درگیري
 فارس بود و ظهور انقالب در آن تهدیدي براي ایران از کشورهاي بزرگ منطقه خلیج

وروي موجب تمایل ایران براي گرفتن تعهد از روابط این کشور با ش .شدحسوب میم
ز احتمالی عراق با کمک پیمانانش در برابر هرگونه تجاو امریکا براي حمایت از هم

ور خارجه اعضاي ام يبعد از کودتاي عراق شوراي وزرا .)1986:18 ،(حسین شوروي بود
دو  دادهان قراره در این جلسه ایران خواکاي در لندن برگزار کردند  پیمان بغداد جلسه

جانبه نظامی با دولت امریکا شد. شاه با مطرح نمودن خطر حمله احتمالی عراق یا 
به دنبال ترغیب  کرد، المللی تعبیر می ه ایران که وي آن را کمونیست بینشوروي ب

به عقیده برخی نیز پس از کودتاي  .هاي بیشتر به ایران بود امریکا براي اعطاي کمک
ن در پی مذاکره با دولت شوروي براي ایجاد پیمان عدم تجاوز طی عراق دولت ایرا

انبري شوروي در مرزهاي شمالی ایران برآمد که بتواند از فشار گاز 1338-39 هاي سال
اما به خاطر  ؛)58: 1370،(ولدانی جلوگیري کند یغرب جنوباي غربی و و عراق در مرزه

 .)258: 1389(مهدوي، د و شکست خورد ها این مذاکرات به جایی نرسی مخالفت آمریکایی
پیمان بغداد به  نی بر ورود آمریکا بهبش عراق به شوروي بر تالش ایران مگرای 

نامه دفاعی ایران با  افزود و سرانجام موجب انعقاد موافقت یستیضد کمونعنوان اتحادي 
ن کشور در هاي ایران از روابط عراق و شوروي افزایش حضور ای امریکا شد. دلیل نگرانی

 مجاورت جغرافیایی، ازجمله، هاي تهدیدهمه مؤلفهشوروي  مرزهاي غربی ایران بود.
و مقامات ایرانی برداشتی  ارانه نسبت به ایران را دارا بودقدرت تهاجمی و نیات تجاوزک

 تهدیدآمیز از دوستی شوروي به عراق و حضور گسترده نظامی در این کشور داشتند.
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شاه این عهدنامه را  .تی بین عراق و شوروي هراس ایران را بیشتر کردانعقاد پیمان دوس 
 یهراس يشورویکی دیگر از عوامل  .)241: 1389 ،(مهدوي زنگ خطري براي ایران برشمرد

زیرا اصول سیاست  ،حکومت ایران راهبردهاي امریکا در مقابله با نفوذ شوروي بود
وروي در و ش بارزه با نفوذ کمونیسمم ،دوم یجهانخارجی امریکا پس از پایان جنگ 

به باور فرد هالیدي تغییر ساختار  .)141: 1377 ،(محمدي دکشورهاي در حال توسعه بو
گذاشت. چنانکه اجراي طرح  تأثیرهاي داخلی ایران هم  حکومتی در عراق بر سیاست

ه هاي بزرگ بین کشاورزان که با توج تشویقی عبدالکریم قاسم در راستاي تقسیم زمین
به نفوذ تمایالت سوسیالیستی در حکومت عراق انجام شد، موجب گردید محمدرضا شاه 

 .)36 :1358(هالیدي، در پاسخ به آن اصالحات ارضی را در دستور کار خود قرار دهد 
رابطه با این کشور تحت به عراق و ایجاد  نزدیک شدنیکی از اهداف شوروي در 

مستقر بود که چنانچه ایران اجازه تقیم این کشور مسایران و تهدید غیر قرار دادنفشار 
 متقابالًشوروي هم بدهد، اي را در خاکش به امریکا و متحدانش  هسته هاي موشک کردن

به اختالفات دو  دامن زدنوسیله تجهیز و تحریک عراق و مرزهاي غربی ایران را به 
ی و بهبود روابط با . ایران امیدوار بود با اتخاذ سیاست مستقل ملکشور خطرساز کند

علیه تمامیت ارضیش کاهش دهد و را کشور شوروي بتواند خطر حمله نظامی این 
سوي  از .)Hunter, 24 :1993( کمک شوروي به عراق جلوگیري نمایدهمکاري و بتواند از 

هاي ایران در افزایش روابط تجاري و اقتصادي با شوروي  انگیزه ترین مهمدیگر یکی از 
کاري اقتصادي با میالدي ایران خواهان هم 70به ویژه در دهه  ،تجنبه سیاسی داش

 .)227: 1367،(کاردانکوس ن تعدیل روابط مسکو و بغداد بودبع آتشوروي و به 
حی براي تشدید هاي غرب را به عنوان طر م فعالیتطور مداو به تحلیلگران شوروي 
ها را به عنوان بخشی  شها این تال کردند. آن میها بین عراق و ایران تفسیر  تنش

اختالفات  منشأو  کشیدند میناپذیر از استراتژي تقسیم و قاعده غرب به تصویر  جدایی
رساندند و مدعی بودند  می» عصر شوم سلطه استعمار در خاورمیانه«به  را ایران و عراق

غرب در پی ایجاد اختالف بین ایران و عراق است و به دنبال کاهش قدرت بریتانیا در 
دهد.  میها بین دو همسایه ادامه  هاي تشدید تنش متحده به سیاست ایاالت ،خاورمیانه

اي را شدت  منطقه هاي رقابت شده، تفاهم و تعارض در منطقهسوء در نتیجه باعث
 .)Sheikh.1987:106( شود و مانع همکاري بین تولیدکنندگان نفت می بخشد می
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 روابط عراق و شوروي .2
لزوم حفظ جبهه شوروي متفقین تصمیم گرفتند  نی جنگ جهانی دوم وهاي پایا در سال

براي . دو مسیر اصلی فارس به شوروي ارسال کنند هاي نظامی را از طریق خلیج کمک
قصر در  ام ها از طریق بندرهاي بصره و مسیر اول: محموله .این منظور در نظر گرفته شد

هاي  سپس توسط کامیون .گردید تقل میآهن به کرکوك من طریق راه عراق به بغداد و از
آهن تبریز به  و از طریق راههاي شوروي حمل  انگلیسی به ایران و از آنجا توسط کامیون

هاي  کش با نفت شد. مسیر دوم: بعد از ورود به بنادر عراق و بغداد میشوروي منتقل 
به بندر  ورويهاي ش با نفتکشاز آنجا  ،قزوین حمل شده خانقین و سپسانگلیسی به 

شد. این امر به وضوح اهمیت  رفت و با کشتی به شوروي ارسال می پهلوي ایران می
و نظر شوروي را به عراق  استراتژیک عراق را براي دفاع و امنیت کشور شوروي نشان داد

 .)148:2Kozhanov, 201( جلب نمود
گام این  . این نخستیندیپلمات شوروي وارد بغداد شداولین  )1944( 1323سال در 

 اما چون سیاست خارجیبود،  سیتازه تأسراري رابطه سیاسی با عراق کشور براي برق
اي به  ) انگلیس عالقه1947( 1326و چون تا سال  شد عراق زیر نظر انگلستان اداره می

دولت عراق محتاطانه با این امر برخورد کرد و  اد رابطه بین عراق و شوروي نداشت،ایج
ده به مسکو تعلل ورزید. روابط دو کشور در آن دوران بسیار شکننده در فرستادن نماین

قطع گردید. بعد از سقوط حکومت  )1955( 1334پیمان بغداد در  بود و بعد از
حکومت جدید را به رسمیت  به سرعت) شوروي 1958( 1337پادشاهی عراق در 

 ق توسعه یافتو روابط شوروي و عرا یک بین دو طرف برقرار شدروابط دیپلمات شناخت،
نشانده  ستعماري غربی و سابقه حکومتی دستااحساسات ضد .)354: 2008 ،(العکیدي

، باعث انگلیس و غرب بر عراق و شکاف طبقاتی که منجر به اعتراضات پیاپی شده بود
 ,Fukuyama(شدن فرصت براي نفوذ شوروي و ایجاد روابط عراق و شوروي گردید پیدا

1980: 349(. 
که موجب سقوط  )1958ژوئیه  14( 1337 ریت 23 لکریم قاسم دراکودتاي عبد

نقطه عطفی در روابط عراق و شوروي به وجود آورد. با توجه  ،نظام سلطنتی در عراق شد
ظام سلطنتی که به غرب تمایل به جنگ سرد و رقابت امریکا و شوروي و حاکمیت ن

 خصوص ق با بلوك غرب بهاز روابط عراثر دو کشور به شکل عادي و متأروابط  داشت،
انگلستان بود. با سرنگونی حکومت سلطنتی در عراق و ایجاد جمهوري به رهبري ژنرال 
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طی  .)1367:334(ولدانی  عبدالکریم قاسم موجبات گرایش عراق به سمت شوروي فراهم شد
میلیون  137شوروي  کشور منعقد شد، ) بین دو1959( 1338 اي که در سال توافقنامه

به  1962تا  1960هاي  اي توسعه اقتصادي عراق فراهم نمود. با اینکه بین سالدالر بر
هاي عراق که ابتداي حکومت وي داراي  دلیل رفتار نامناسب ژنرال قاسم با کمونیست

مانع از ادامه  مسئله، اما این بین عراق و شوروي کدورت ایجاد شد ،قدرت بودند
بعد از . )Smolansky, 1991:14( اد نشدهاي نظامی و اقتصادي مسکو و بغد همکاري

و سقوط حکومت  )1963 فوریه 8(1341بهمن  19 السالم عارف درکودتاي عبد
سرکوب کردها و  شدت گرفتنلت سرکوب حزب کمونیست عراق و الکریم قاسم به ععبد

و تا حدي گرایش  نیعرب نشفت جمعیتی شهرهاي کردنشین به سعی در تغییر با
شوروي مراتب  .روابط عراق و شوروي وارد مرحله جدیدي شد ،غرب السالم عارف بهعبد

اما این  ،ها و کردها در عراق ابراز نمود نگرانی و اعتراضش را به سرکوب کمونیست
حامل  بالگردهاي اقتصادي و سیاسی دو کشور نگردید. با سقوط  اعتراض مانع همکاري

 25الرحمان عارف در ادرش عبد، بروي کشته شدندر نزدیکی بصره و  عبدالسالم عارف
سیاست آشتی  گرفتن شیپبا در  ) جایگزین وي شد.1963آوریل  14( 1342فروردین 

وزیر عراق به  عراق بهبود یافت. سفر عبدالرحمان البزاز، نخست ملی روابط شوروي و
یک نقطه عطف در روند بهبود روابط شوروي و عراق بود.  )1966( 1345مسکو در 

در مورد  )1966ژوئن  29( 1345 تیر 8دولت عراق در تاریخ موضع از  همچنین شوروي
عبدالرحمان عارف  به رسمیت شناختن حقوق ملی و زبانی کردها استقبال کرد. سفر

به عنوان نمایندگان  )1967( 1346سال  جمهور الجزایر هواري بومدین در همراه رئیس
ق و شوروي داشت. طی کودتاي از روابط حسنه عرااجالس عرب قاهره به مسکو نشان 

دو ) و حکومت این حزب بر عراق، روابط 1968ژوئیه  17( 1347تیر  26 در حزب بعث
یاسی شوروي با عراق نظامی اقتصادي و س هاي کشور دوستانه بود و میزان همکاري

موج توان  ) می1975-1968( 1354-1347هاي مابین  سال با نگاهی به افزایش یافت.
 .) Ismael, and Kreutz 2001: 99( وروي در عراق را مشاهده کردوذ شباالي نف

Pitty, : 1988(عراق یکی از متحدان قابل اعتماد شوروي بود  ،)1970( 1350در دهه 

عراق  دهنده نشان ،کردند باره روابط با عراق ارائه میتصویري که مطبوعات مسکو در .)24
 Smolansky and(شوروي نشانده دستتوجه بود، نه یک  یک متحد قابلبه عنوان 

86 1991:, Smolansky (  1351فروردین  20در )یک معاهده دوستی و  ،)1972وریل آ 9
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اي که نتیجه ابتکار عمل عراق بود و به  ین شوروي و عراق امضا شد. معاهدههمکاري ب
این کشور امکان گسترش همکاري و گرفتن تجهیزات متنوع نظامی و حمایت بیشتر 

ضرورت اقدام . دو کشور اعالم نمودند این معاهده بر ساخت را فراهم میشوروي 
طمینان از صلح و امنیت جهانی و توسعه همکاري االمللی براي  هماهنگ در زمینه بین

هاي بیشتر  این امر باعث نگرانی .بین عراق و شوروي منعقد شده است سیاسی
 . )utzIsmael, and Kre 2001:  104( همسایگان عراق گردید

سقوط حکومت سلطنتی طرفدار غرب در عراق و کودتاي عبدالکریم قاسم زمان از 
ه سنزدیک به  که آغاز روابط دوستانه شوروي و عراق و خرید سالح از این کشور بود.

وجهی بود و در همکاري شوروي و عراق نزدیک و چند) 1980( 1360تا اواخر دهه دهه 
این  حال نیابا  .شدشارکت استراتژیک نامیده میرسمی محتی به طور مقاطع بیشتر 

نها همیشه به یک اندازه دوستانه بدین معنی نیست که در تمام آن مدت روابط متقابل آ
از روابط دیگر  تر تر و دوستانه اما روابط عراق گرم ؛بدون اختالفات سیاسی بوده است و

گاه  طی این رابطه هیچان عراق در رهبر .فارس با شوروي بود یجکشورهاي حوزه خل
ز به یک حامی از نیانافع ملی خود را نادیده نگرفتند یا مروج شوروي نشدند. آنها در آغم

وي بقایاي استعمار انگلیس و ایجاد عراق به عنوان عض کوتاه کردنقدرتمند براي 
ظامی در راستاي اهدافشان توان خرید تسلیحات ن باال بردنخودمختار از نظم جهانی و 

 .) ,321988Pitty :( تندداش
 معارض هاي گروهاز رقابت تسلیحاتی تا حمایت از  :روابط ایران و عراق.3
 رقابت تسلیحاتی .3-1

اختالفات بین ایران و عراق فقط در سطح تنش دیپلماتیک و ایجاد رابطه سرد و 
د. و رویارویی نظامی هم انجامی. بلکه گاهی به زد خورد هاي سیاسی باقی نماند کشمکش

روابط دو کشور  در ،سر آن عالوه اختالفات مرزي و کشمکش بر این تحرکات نظامی به
تحرکات نظامی در مرزها همچنین دخالت  .اعتمادي خصومت گردید باعث ایجاد جو بی

مخالف کشور مقابل و رقابت بر سر برتري  هاي گروهدیگر و حمایت از داخلی یک در امور
به تعبیر دیگر  یا توان نظامی باال بردنخرید تسلیحات و  یجاد انگیزهباعث ا ،در منطقه

در این میان شرایط و ساختار نظام جهانی که بر  .رقابت تسلیحاتی بین دو کشور شد
 جادیاهاي این دو ابرقدرت  بندي گ سرد بین آمریکا و شوروي و دستهاساس فضاي جن

در کنار افزایش قیمت  ،بودداده  خود قرار تأثیربود و تمام مناطق جهان را تحت  شده
 کرد. سلیحاتی بین دو کشور را بیشتر میسرعت رقابت ت ،نفت و درآمدهاي نفتی
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داراي یک سپاه از  عراق تحت قیمومیت و سپس نفوذ انگلستان قرار داشت، که یهنگام
بود. لندن ارتش عراق را به عنوان یک  ،بودند دهید آموزشافراد محلی که با شیوه غربی 

مین منافع استراتژیک خود انگلیس براي تأسیاست چک در امتداد داوطلبانه کو ينیرو
که شامل  تشکیل دهدبزرگ  یخواست از آنها ارتش اما دولت عراق میکرد،  تصور می

 ةبه عراق خدمت کنند. گرچه در دورتمام اقوام باشد که به صورت متحد و یکپارچه 
 .)Marashi and Salama-Al, 2008 : 88( دکومت سلطنتی این امر براي عراق اتفاق نیفتاح

ا از بلوك غرب اسلحه خریداري عراق سعی کرد ابتد )1958( 1337 يبعد از کودتا
 توافق شده بود، قبالًی که های اسلحه ندادن لیتحوامتناع آمریکا و انگلیس و  اما کند،

رست پس از . به همین دلیل عراق دی بین مسکو و بغداد را تسهیل کردارتباط تسلیحات
ا ت )1958( 1337شوروي از سال  ز شوروي نمود.شروع به خرید اسلحه ا 1958 يکودتا

فروش اسلحه  .کننده سالح در عراق شناخته شد به عنوان تنها تأمین 1967زمان جنگ 
به عنوان  ) از نظر نوع و دامنه بسیار گسترده بود.1958( 1337 شوروي به عراق در سال

 320هاي رزمی و  افکن و جنگنده اع ترابري، بمبه هواپیما از انوفروند 86مثال عراق 
شوروي یک وام  .سفارش داد )1958( 1337خر سال تانک را از شوروي در پنج ماه آ

را پرداخت کند. با اینکه  یحاتسلتري به عراق داد تا بتواند هزینه میلیون دال 500
نامه  اق همچنان به توافقعر ) انجام گرفت و1963( 1342ها تا سال  بیشتر تحویل

-1353هاي  این کشور در بین سال .)Pirincci, 2015:236( تسلیحاتی جدید ادامه داد
واردات و خرید تجهیزات نظامی ساخت شوروي داراي  از نظر )1974تا  1958( 1337

 حدود دو )1973( 1352که تا قبل از سال  طوري هب مقام سوم میان کشورهاي دنیا بود.
 .)Kuninolm, 1984: 23( تسلیحات نظامی خریداري کرده بود دالرمیلیارد 

هاي پیشرفته شروع به خرید تجهیزات و هواپیما به بعد 1342ایران هم از سال  
فروند  500دستگاه تانک چیفتن و  800و  14-فروند هواپیما اف 80نمود و سفارش 

زات نظامی گسترده عراق از خرید تجهی. )74: 1355(امیري،  بالگرد به امریکا سفارش داد
شوروي موجب نگرانی و بدبینی ایران گردید. به نحوي که مقامات ایرانی در مصاحبه و 

عباسعلی  .کردند هایشان به افزایش تهدید قدرت نظامی عراق اشاره می صحبت
طی مصاحبه با روزنامه  )1973( 1352 سال وزیر امور خارجه ایران در ،خلعتبري
عراق از شوروي ایران را افزایش خریدهاي تسلیحاتی  ار داشت کهپست اظه واشنگتن

ان در سفیر ایر، اصالن افشارامیر .ش وارد مسابقه تسلیحاتی کرده استرغم میل علی
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که  یهای خرید تسلیحات نظامی توسط ایران گفت سالح مسئلهواشنگتن هم در اشاره به 
که عراق از شوروي دریافت  یهای سالح بیشتر از ،ایران از امریکا خریداري کرده است

  .)215: 1389،(مهدوي نیست ،کند می
. از نگاه عراق هم ایران همیشه گرانی و احساس تهدید دو طرفه بودالبته این ن

) و 1985( 1337 بعد از کودتاي خصوص ي براي تمامیت ارضی این کشور بود. بهتهدید
وت یک نوع رقابت و احساس هاي متفا تفاوت در ساختار حکومتی و گرایش به بلوك

ش یعنی ا خطر بین دو کشور ایجاد شد. این حس تهدید و خطر نسبت به همسایه شرقی
خارجی و نظامی عراق مشهودتر است. از  در سیاست )1970( 1349سال ایران بعد از 

یکی از دالیل مهم امضا  ایش توان نظامی خود معطوف نمود.افز بر رو تمرکز بیشتري این
وجود همین حس تهدید و خطر نسبت  ،ساله دوستی و همکاري با شوروي 15 قرارداد

خرید اسلحه در چارچوب  شوروي به منظور سهولت .) Hippler,1991: 29(به ایران بود 
 1347-1337هاي سال کرد. بینهاي نظامی به عراق کمک هزینه مالی میتوافقنامه

 که سوریه حالی بالعوض داده بود. در وام میلیون دالر به این کشور 470،)1968-1958(
مصر، سوریه و عراق  .دریافت کرده بود میلیون دالر 388 ،1968-1955 در سال

 .)Simon ,97 : 1985( هاي شوروي بودند کنندگان کمک دریافت ترین مهم
را ) دو کشور 1351( 1972امضاي قرارداد مودت بین شوروي و عراق در سال 

در م همکاري سیاسی و اقتصادي داشته باشد. این قرارداد سال با ه 15 متعهد کرد،
 و گانه توسط ایران، بین شوروي و عراق منعقد شد گیري جزایر سه واکنش به بازپس

اي و بین دو همسایه، در سطح جهانی گسترش  از حالت منطقه اختالفات ایران و عراق را
) ریچارد 9721( 1351سال  و باعث واکنش آمریکا شد. در ؛)223:1386(امینی، داد 

و  ایران ارتش جهیزتبرد، با  تی بلندپایه در تهران به سر مینیکسون که در رأس هیأ
هاي  مورد درخواست ایران و قبول دیگر سفارش 15-و اف 14-تحویل هواپیماهاي اف

قیمت  ایشافزبا  .)117: 1384(عزتی،  تسلیحاتی این کشور بدون بررسی مجدد، موافقت کرد
تقویت و نوسازي ارتش امکان  به همراه دکترین نیکسون، به ایران ینفتهاي درآمدو 

جایگزینی  مسئلهفارس  به دنبال خروج انگلستان از خلیج .)307: 1380(میالنی، خود را داد 
توانست  نیروهاي انگلیسی مطرح شد. آمریکا به علت درگیري در جنگ ویتنام، نمی

غیبت نیروهاي انگلستان  خواست فارس داشته باشد، اما نمی اي در خلیج حضور ویژه
 :Young, 1969( فارس مهیا کند موقعیت را براي حضور نیروي دریایی شوروي در خلیج
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فارس، شوروي یک ناوگان دریایی  نیروهاي انگلیس از خلیجبا اعالم خروج  چراکه ؛)17
براي بازدید از بنادر هند فرستاد و این ناوگان قبل از بازگشت به شوروي از بنادر 

  .)271: 1384(الهی،  پاکستان و عراق و سومالی هم بازدید به عمل آورد
یکا در ، سیاست حضور مستقیم آمر1969با به قدرت رسیدن نیکسون در ژانویه 

هاي منطقه با هزینه  فارس توسط دولت منطقه به سیاست کنترل ثبات و امنیت خلیج
ایران از لحاظ توان نظامی و جمعیتی قدرتمندترین  .)356: 1381(اسدي،  آنها تغییر یافت

فارس را  فارس بود، پس توان بر عهده گرفتن نقش حافظ امنیتی خلیج دولت خلیج
بر اساس دکترین نیکسون، آمریکا شروع به تقویت قدرت . ) ,178Monroe :1963(داشت 

تا جایی که ایران با همکاري عربستان، نقش ژاندارم  ان و عربستان کردنظامی ایر
 خأل«به گفته کسینجر:  .)357: 1388(اسدي،  فارس و منطقه را به عهده گرفت خلیج

» ي ما پر شدفارس توسط یک قدرت محلی و دوست برا نیروهاي انگلیسی در خلیج
)Crist, 2013 : 41(.  1349در مهر سال )ایران با انجام مانور دریایی در 1970 (

 .) ,179Monroe :1963( فارس قدرت نظامی خودش را به نمایش گذاشت خلیج
ساله دوستی شوروي و عراق که بر اساس آن مقادیر زیادي  15از سوي دیگر پیمان 

روي دریافت کرد، در کنار افزایش قیمت نفت، سنگین نظامی از شواسلحه و تجهیزات 
به نحوي که با اختصاص بودجه  .خرید تسلیحات نظامی عراق شدقدرت  باال رفتنباعث 

ضد  هاي موشکو  23و  21هاي میگ نظامی دولت عراق توانست هواپیما هنگفت
ق افکن مافو هاي جدید و همچنین بمب دار و تانک هاي موشک و قایق 3-سام  يمایهواپ

زمین به زمین اسکاد و فراگ از  هاي موشکو  20یو-و هواپیماهاي اس 22صوت آیو
  .)Pirincci, 2015: 233( شوروي تحویل گیرد

قرارداد  9هاي نظامی بین شوروي و عراق که بر اساس ماده  با گسترش همکاري   
رف بود دو ط شده حیتصر در آن گرفت و ) دو کشور انجام می1972( 1351دوستی سال 

سرعت ارسال دیگر به گسترش همکاري ادامه دهند، در راستاي تقویت دفاعی یک
، )1974( 1353به نحوي که عراق تا سال  هاي شوروي به این کشور افزایش یافت. سالح

تجهیزات  و بالگردفروند  101فروند هواپیما،  218دستگاه تانک،  1390ارتشی مجهز به 
 1352جنگ اعراب و اسرائیل در سال  .)Kuninolm 1984: 24( دیگر در اختیار داشت

نگ قدرت ایران و عراق در منطقه بر ج ) که موجب افزایش قیمت نفت شد،1973(
 دالر در مارس 12) به 1971( 1350دالر در سال  2زیادي گذاشت. قیمت نفت از  تأثیر
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ست نظامی و مستقیم بر سیا تأثیرش درآمدهاي نفتی رسید. افزای )1974( 1353
امی در قدرت نظ ترین مهمبه  شدن . هدف ایران براي تبدیلتسلیحاتی ایران گذاشت

رقابت تسلیحاتی  شدت گرفتناي علیه این کشور و  فارس منجر به واکنش منطقه خلیج
امتیاز عراق را مجبور به دادن  )1975( 1354و همین برتري نظامی ایران در سال  شد

با توجه به  .دهاي نظامی ایران از امریکا بودیدرصد خر 60. در اروندرود به ایران کرد
کسون ایران توان ادعا کرد در دوران نی می از امریکا به تهران، میارسال تجهیزات نظا

. ایران با استقرار نیروهایش در کرد فارس ایفا می هاي خلیج نقش اصلی را در سیاست
جایگزین شد،  استفاده می توسط نیروهاي انگلیسی قبالًهاي نظامی و بندرهایی که  پایگاه

 فارس شد.  هاي خلیج نقش انگلیس در آب
فارس مقدمات افزایش  اي گسترش حضور نظامی خود در خلیجج همریکا بآ     

این  .نظامی ایران و عربستان را براي تأمین منافع حیاتی خود بر عهده گرفتهاي  توانایی
 1353فقط در سال . )ci, 2015: 234Pirinc( انقالب اسالمی ایران ادامه داشت سیاست تا

 هفتادوسهو سیصد  و ) معامالت اسلحه ایران و امریکا به ارزش چهار میلیارد1974(
 میلیون دالر و در سال 520) زیر 1972( 1351میلیون دالر رسید. این رقم در سال 

. ارزش کل دالر بود اردیلیم وهفت پنجاهو صد و  حدود دو میلیارد )1973( 1352
) به شش میلیارد دالر 1977( 1356 هاي تسلیحاتی بین امریکا و ایران تا سال نامه فقتوا

زیستی مسالمتالبته ایران در راستاي سیاست هم .)Paul, Stork and 10 :1983( رسید
نظامی و اقتصادي با  يها يهمکارسازي روابط با شوروي اقدام به یک سري آمیز و عادي
میلیون  110به خرید تسلیحات نظامی به ارزش توان  میان که در این می شوروي نمود

ایران در خرید تسلیحات نظامی از بلوك شرق رضایت  اشاره کرد. البته دالر از شوروي
 شده يداریخرتري از تجهیزات  معتقد بود شوروي تجهیزات پیشرفتهچون  کامل نداشت.

  .)Picquet ,2 :101996( دهد توسط ایران را به عراق تحویل می
آنها  .رق و بلوك غرب بسیار پرمنفعت بودرقابت بین کشورهاي منطقه براي بلوك ش

محدود بتی مرتب در حال تالش براي جنگ سرد به منطقه و رقابت نیا برآوردنعالوه 
ایران را وابسته به بلوك غرب و  که شوروي، حالی در نفوذ یکدیگر بودند. ةحوز کردن

آمریکا هم عراق را اسب تروا شوروي در منطقه  انست.د هاي آمریکا می مطیع سیاست
باعث تشدید  ،و القاي همین دیدگاه به ایران و عراق )Simon,102 :1985( کرد قلمداد می

 )1980تا1955( 1334-1359هاي  . بین سالشد بدبینی و تهدید بین دو کشور می
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. از کل فروشندگان سلحه خاورمیانه را در دست داشتندایاالت متحده و شوروي بازار ا
کل ارزش فروش اسلحه این کشور به  .اسلحه به خاورمیانه شوروي رتبه اول را دارا بود

رید تسلیحاتی کشورهاي جهان % از کل خ35میلیارد دالر یا  38,6منطقه خاورمیانه 
 اسلحه به خاورمیانه فروخته بودندمیلیارد دالر  7/22 متحدانش هم آمریکا و بود.
68)Lee,2013 :(. باال ، بلکه  خواستایران براي خرید تجهیزات نظامی کمک بالعوض نمی

نیاز نمود و توانست هزینه  ک بالعوض آمریکا بیقیمت نفت ایران را از کم رفتن
یزات نظامی پیشرفته را از محل درآمدهاي نفتی بپردازد. این امر سبب شده بود تجه

ع حیاتی خودش در منطقه کمترین هزینه فارس و مناف آمریکا براي تأمین امنیت خلیج
 .)102: 1363 ،(روبین را متحمل گردد

 معارض هاي گروههاي داخلی و حمایت از  دخالت .3-2
خروج عراق از پیمان بغداد و برقراري روابط حسنه با  وبعد از کودتاي عبدالکریم قاسم 

 هاي گروهز این حزب متشکل اشوروي بر نفوذ حزب کمونیست در عراق افزوده شد. 
 1309 ۀدر ده مسیحیان ،ها و شیعیان ، سنیها کردها و ترکمن ،مختلفی اعم از اعراب

شهري و روستایی،  اننها شامل کارگرآ .تعدادي از یهودیان هم عضویت داشتند، )1930(
از طبقات پایین و متوسط مردم  غالباًاي سکوالر که کرده ، تحصیلروشنفکران شهري

مپریالیسم به هم یک نفرت مشترك از ا ابدر ابتدا آنها  ، تشکیل شده بود.ندعراق بود
از  این حزب و نفوذ شوروي در عراق هم یکی دیگر قدرت گرفتن .نزدیک شده بودند

حس بدبینی در  شدن شتریبخامت رابطه ایران و عراق و چون با و .هاي ایران بود نگرانی
قانونی و عامل ه از نظر حکومت ایران غیرتوده ک فرصت براي حضور حزب ،دو طرف

مخالف شاه ایران  هاي گروهو امکان دخالت و حمایت از  ، در عراق فراهم شدشوروي بود
عراق تبدیل به پایگاهی براي گردآمدن مخالفان دولت ایران  د.ورآ راهمفرا براي عراق 

ي از ا ران عدههاي حزب توده در ای فعالیت شدن یرقانونیغبه نحوي که بعد از  .شد
به بهانه نزدیکی  ،بردند رهبران فراري حزب که در آلمان شرقی و شوروي به سر می

به فعالیت در پشت مرزهاي ایران پرداختند و رادیویی به زبان فارسی  ،عراق به ایران
حمله به سفارت  .)223:  1373، طبري(حکومت ایران در عراق ایجاد کردند جهت مخالفت با 

تصاویر شاه ایران در  آتش زدن) و 1958(سپتامبر 1337غداد در شهریور ایران در ب
 .)90تا : عاقلی، بی( عراق را به مرکز دشمنان ایران تبدیل نمود بغداد،



 )1979تا  1958( 1357-1337  و عراق رانیبر مناسبات ا يعراق به شورو یوابستگ ریتأث / 16

)، عراق ضمن 1971( 1350 گانه از سوي ایران در سال گیري جزایر سه با بازپس
یه عرب و سازمان ملل متحد قطع رابطه با ایران، شروع به مبارزه با این کشور در اتحاد

با ایران، با دو مشکل داخلی یعنی کردها و شیعیان   اختالف عالوه برحزب بعث  نمود.
ا شدیدتر از قبل دنبال نموده و ر سرکوبشانها رویه دشمنی با کردها و هم مواجه بود. آن

در  . این کار با تضعیف مرجعیت شیعه آغاز وندزمان در برابر شیعیان هم ایستاد هم
) با اخراج ایرانیان ساکن این کشور ادامه یافت. بین 1971( 1350زمستان سال 

تعداد زیادي از ایرانیان مقیم این کشور، شامل  )1975-1971( 1354-1350هاي  سال
کردهاي فیلی و مجتهدین، طالب دینی و ایرانیان ساکن نجف و کربال، بدون هیچ 

این در  .)97-89: 1386(جعفریان،  ترك عراق شدندسرپناهی در مرز ایران رها و ناچار به 
با قدرت گرفتن ایران، نگرانی دولت بعثی عراق بیشتر شد و فشار بر  برهه از زمان

شیعیان این کشور افزایش یافت. بسیاري از آنها به اتهام همدستی و جاسوسی براي 
ایران یا داشتن ریشه ایرانی از عراق اخراج شدند. همچنین با معرفی ایران به عنوان 

اسرائیل و دشمن اعراب، کار مدارس شیعه بصره به جرم جاسوسی، پایان یافت  دوست
)، جنگ تبلیغاتی دو کشور علیه 1973-1971( 1352تا  1350از سال  .)173: 2013(دیب، 

یکدیگر بیشتر شد. تعداد زیادي از نیروهاي دو طرف در دو سوي مرز مستقر شدند و 
 ).224: 1386(امینی، وهاي دو کشور صورت گرفت پراکنده، به دفعات بین نیر يزدوخوردها

از سوي دیگر ایران هم با حمایت و کمک به کردهاي مخالف دولت عراق سعی در 
از کردهاي معارض  اي که باعث حمایت ایران عراق داشت. البته مسألهدولت تضعیف 

احساس خطر و نگرانی ایران در ایجاد رابطه عراق و شوروي و تقویت  حکومت عراق شد،
رقابت تسلیحاتی بین دو  همچنین ایجاد ،نیروهاي نظامی این کشور توسط شوروي

نمودن عراق به مشکالت داخلی اقدام به و درگیر  منحرف کردنکشور بود. ایران براي 
خود را  ،حکومت کمونیستی يچون از ابتداشوروي هم  ق نمود.حمایت از کردهاي عرا

مظلوم و ستمدیده معرفی کرده  امی مردمانبخش و ح هاي آزادي ها و نهضت حامی گروه
از حرکات اعتراضی  ،در دوره حکومت سلطنتی عراق که تحت نفوذ انگلستان بود بود،

اشت یا رهبران آنها را در گذ نها میکرد و اسلحه در اختیار آ کردهاي عراق حمایت می
قاسم و  اما بعد از کودتاي عبدالکریم .داد یا کشورهاي بلوك شرق پناه می شوروي

سیاست و از  طرفی اتخاذ کند سعی کرد حالت بی ،برقراري روابط دوستانه با دولت جدید
 ةدور اما در ؛، استقبال نمودبس با کردها شد آشتی ملی قاسم که منجر به آتش
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شوروي سرکوب حزب کمونیست و  روابطش با عراق، شدن رهیتعبدالسالم عارف و 
ساله مودت بین شوروي و عراق در  15نعقاد قرارداد با ا کشتار کردها را محکوم نمود.

همراه با حمایت از اعتنایی  در قبال کردها بی سیاست شوروي ،دوره حکومت حزب بعث
ت براي ایران بود که و این بهترین فرص )Freedman, 132 :1985( کومت مرکزي بودح

 کشور شود. ایندولت باعث تضعیف  ،بتواند با حمایت از کردهاي عراق
اعتراض  ندش گرفتهفارس توسط ایران و نادیده  گانه خلیج گیري جزایر سه پسباز

 شد عراق موجب ،عراق نسبت به این امر و عدم کمک کشورهاي عربی به این کشور
بس مابین عراق و  طش با شوروي باشد. در همین اثنا آتشروابم یحکتبه فکر  شده يمنزو
 اسفند اولنامه  عراق به علت نقض توافق ش کردي درمصطفی بارزانی رهبر جنبمال

تعداد زیادي از کردها توسط  ن لغو وو تالش براي ترور ایشا )1970مارس  11( 1349
مواضع کوهستانی خودشان که کردها در  حالی کومت مرکزي عراق دستگیر شدند. درح

 1350شدند. عباس خلعتبري وزیر امور خارجه ایران در آذرماه  ماده میبراي جنگ آ
) اعالم کرد که ایران به کردها در جنگ داخلی بین کردها و دولت عراق 1971(دسامبر 

  .)Freedman,1980: 10(کمک خواهد کرد 
بهمن  باعث شد در ،ناشی از شورش کردها ریخته هم بهانزواي عراق و اوضاع داخلی 

به  عراق، دومین عضو قدرتمند در حکومت بعثی صدام حسین) 1972(فوریه  1351
 يیک معاهده به مسکو سفر کند. شوروي نیز بنا به دالیل خودش به امضا يدنبال امضا
جاي پاي دیگري  . در وهله اول به شوروي یک نقطه قوت ومند بود ی عالقهچنین پیمان

 ساخت یتر وابسته به موقعیت خود در مصر م شوروي را کم دوم و ادد در جهان عرب می
)Franzen, 2011:91( کرد به  شوروي تصریح توافقنامه امضا شد. ین رویکردو با ا

 در نزدیکی میدانر موصل (یک پاالیشگاه دنقل عراق کمک خواهد کرد و  و حمل
به اکتشاف  همچنینمیلیون تن  احداث خواهد نمود.  291) با ظرفیت ساالنه کرکوك

ه به چنین توافق کردند ک ها روسعالوه  بهنفت در جنوب عراق کمک خواهد کرد. 
تکمیل خط لوله نفت بغداد بصره کمک بیشتري کنند. در این توافقنامه تصریح شد 

. در واقع  افزایش خواهد پرداختهاي گذشته به صادرات نفت عراق  شوروي مانند سال
 شد، کل استخراج نفتی عراق را شامل می شدید صادرات عراق به شوروي که تقریباً

شد. این  می در تجارت شوروي و عراق محسوب میدهد که این کاال عامل مه نشان می
. همراه داشت  پیمان حمایت کامل شوروي از دولت عراق علیه کردهاي این کشور را به



 )1979تا  1958( 1357-1337  و عراق رانیبر مناسبات ا يعراق به شورو یوابستگ ریتأث / 18

» امپریالیسم و ارتجاعی«عوامل  تأثیر  کردند که کردها تحت هاي شوروي ادعا می رسانه
حاد جماهیر شوروي همچنین آید. ات رو از آنها حمایتی به عمل نمی از این .اند قرار گرفته

هاي نظامی خود را به عراق افزایش داد و وزیر دفاع شوروي در ماه مارس به عراق  کمک
 11(کند  رفت تا به احتمال زیاد تدارکات عراق را براي حمله به کردها بازرسی

:1980,Freedman(. 
وروي به بندر با بازدید نیروي دریایی ش در عراق، نفوذ شوروي ،در پرتو این تحوالت 

کردها در روابط شوروي و  مسئلهقصر برجسته شد. شوروي هرگز اجازه نداد که  ام عراقی
نها فقط تا حدي از خواسته کردها حمایت کردند که از ایده . آبگذارد تأثیرعراق 

هاي شوروي در  نها با استفاده از وابستگی عراق به کمکآ خودمختاري فراتر نروند.
Golan, 1990(ه طور نظامی به بغداد کمک کردند ) ب1974( 3531 سرکوب کردها در

تهران را مصمم به حمایت از ر، و افزایش فروش تجهیزات نظامی به این کشو )160:
  کردها در جهت پبشبرد اهداف خود نمود.

المللی ناشی از جنگ  با توجه به شرایط حاکم بر نظام دوقطبی و ساختار نظام بین
و شوروي و نفوذ آنها در خاورمیانه، از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار  سرد، روابط آمریکا

جمهور آمریکا با برژنف، رهبر  ، رئیسجرالد فورددیدار  تأثیربر روابط ایران و عراق بود. 
و موافقت هر دو کشور براي حل  »والدي وستک«شهر  در  1353شوروي، در آذر سال 

الف در روابط ایران و عراق را نباید نادیده گرفت. به اخت دادن انیپاهاي جهانی و  بحران
ضمن اینکه مسائل داخلی عراق و درگیري با شورش کردها که ایران از آنها حمایت 

(ازغندي، تأثیر نبود  پایان بخشیدن اختالفات با ایران از سوي عراق بی پذیرشدر  کرد، می

انور گري  رپا بود، با میانجیسران اوپک که در الجزایر ب هاي در طی جلسه .)407: 1379
جمهور الجزایر،  اي با شاه ایران داشت و هواري بومدین، رئیس که رابطه دوستانه سادات

وگو با هم انجام دادند و مذاکرات  دو مالقات و گفت صدام حسینمحمدرضاشاه و 
ها و روابط دو کشور صورت گرفت. نتیجه این مذاکرات امضاي  مفصلی پیرامون اختالف

بر اساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط  .)178: 2013(دیب،  بود ریالجزا 1975ارداد قر
مرزي دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهاي 
بارزانی دست بکشد و مقداري از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور 

 :است هاي حاصل در قرارداد الجزایر به شرح زیر توافق .)51364:16(پارسادوست، بازگرداند 
 . مرزهاي آبی بین دو کشور باید بر اساس خط تالوگ باشد.1
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کاري در مرزهاي یکدیگر اجتناب و  شوند از هرگونه رخنه و خراب . دو کشور متعهد می2
 جلوگیري نمایند.

 تجدید گردد. هاي همیشگی باید . روابط همسایگی و دوستی به وسیله تماس3
 گذاري مرزي قرار گیرد. مبناي عالمت 1914 سال يها جلسه صورتو  1913. پروتکل 4

اي که همیشه  ، به معنی پذیرش خط تالوگ در اروندرود توسط عراق است. مسأله1ماده 
 رفت. این امتیاز بزرگی براي ایران بود. از آن طفره می

از کردهاي عراق و تجهیز آنهاست. به  نکردن تیحما، به معنی تعهد ایران در 2ماده 
منظور اجراي این معاهده چهار نشست بین وزراي خارجه ایران و عراق صورت پذیرفت 

ژوئن  13( 1354خرداد  23و در نتیجه، عهدنامه حسن همجواري بین دو کشور در 
 .)407 -408: 1384(ازغندي، ) به امضا رسید 1975

فارس باید از مداخله بیگانگان دور بماند و  یجهمچنین دو کشور اعالم کردند که خل
رابطه برقرارشده بین ایران و عراق باید با تبادل و ارتباط دائم، پیرامون موارد مورد عالقه 

 .)225: 1386(امینی، دو کشور حفظ شود 
 هنتیج. 4

ها  از ابرقدرت هرکدام ،المللی ساختار نظام بین شدن یدوقطبپس از جنگ دوم جهانی و 
کشورهاي صنعتی به نفت خام براي  صدد گسترش نفوذ خود برآمدند. نیاز شدیددر

 به منطقه استراتژیک براي را فارس خصوص خلیج خاورمیانه به ،بازسازي اقتصاد خود
وارث نظم  متحده االتیاس فار در حوزه خلیجهرچند  هاي جهانی تبدیل نمود. درتق

تا جاي  دانست، شوروي تالش کرد یخود م خلوت اتیحو آن منطقه را  انگلیس بود
راهبرد ، شرایط جدید تأثیرتحت  ،انقالب عراق پس از .در این منطقه پیدا کنند یپای

مین منافع ملی خود و فشار بر رقیب رق را در پیش گرفت. شوروي براي تأگرایش به ش
ه عنوان کشور ایران بآغاز کرد.  بازسازي و تجهیز نیروهاي عراق را ،متحده االتیایعنی 
اندارم استخراج و صدور نفت در منطقه و ژ هکنند مینو تأ متحده االتیاراهبرد متحد 
گرایش عراق به شوروي خصومت بین بین نبود. فارس نسبت به تحوالت عراق خوش خلیج

منی و بدبینی که بر روابط دو کشور حاکم ادو کشور ایران و عراق را افزایش داد. جو نا
ادوات نظامی و رقابت تسلیحاتی و نظامی بین دو کشور و بهانه شده بود باعث خرید 

در  دولتمردان عراقی براي تضعیف همدیگر با حمایت از گروهاي مخالف هم گردید.
فات مرزي و قومی را تشدید و با حمایت اختال شوروي براي تضعیف ایران، اجراي راهبرد
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رتري ایران را به چالش بکشند. تالش کردند ب ،وابسته به خود هاي گروهجانبه از  همه
 ،کاف قومی و ایدئولوژیک و شرایط خاص عراقکردها و شحکومت ایران هم با حمایت از 

قق سیاست شوروي واکنش نشان داد. در راستاي تح هاي حاکمان این کشور به سیاست
و  نظامی دو کشور انجامید زدوخوردمرزي به  هاي اختالف مسئله ،و تضعیف ایران

 شد. منتهی الجزایر 1975قرارداد  عقد به سرانجام
 منابع 
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