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تبیین وضعیت سیاست خارجی ایران
 و نقش وزیران امور خارجه
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مقدمه
 پس از كودتـاي 28 مرداد 19/1332 اوت 1953، و سرنگوني دولت مصدق، دوران تازه اي 
در روابط خارجي ايران به وجود آمد. يكى از پيامدهاي مهم كودتا در ايران، انتقال سلطه و نفوذ 
انگليس به آمريكا بود. البته، تنها جابه جايي قدرت نبود؛ بلكه تغييرات عمده اي در اركان سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي، و حتي فرهنگي ايران ايجاد شد. آمريكا، از اين زمان به بعد، به قدرتي 
تعيين  كننده در عرصة سياست خارجي ايران تبديل شد. برقراري روابط سياسي، اقتصادي، و از 
همه مهم تر نظامي و تسليحاتي با آمريكا، منافع اقتصادي و نفوذ سياسي بيشتر آمريكا را در ايران 
تأمين كرد. شاه، با حمايت آمريكا، و با سلطه بر تمامي ساختـار قدرت، به مدت 25 سال ديگر 
به حكومـت پرداخت وتقريبـاً در اين دوران ، انگليس ديگر در سياست خارجى ايران نقش 
اساسى و تعيين كننده اى نداشت. محمدرضا پهلوى، در دهة 1950/1330، «سياست ناسيوناليسم 
مثبت» را در عرصة سياست خارجي ايران مطرح كرد و كنترل وزارت امور خارجه و انتخاب 
وزيران اين وزارتخانه را شخصاً بر عهده گرفت. سال هاي 1336-1957/1339-1960، يعني 
دوران نخست وزيري منوچهر اقبال و سيد جعفر شريف امامي، با فراز و نشيب هاي زيادي در 
عرصة روابط خارجي ايران همراه بود، كه آثار و پيامدهاي آن، در سال هاي بعد، همچنان باقى 
ماند. سياست خارجي ايران، در اين مقطع زماني، تحت تأثير سياست هاي دولت آمريكا بود؛ 
و همين تبعيت از سياست خارجي آمريكا، بر دست نشاندگي دولت ايران افزود. از مهم ترين 
موضوعات روابط خارجي ايران در اين دوره مي توان به كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق 
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و اثرات آن بر روند مناسبات خارجي ايران، قرارداد دوستي و عدم تجاوز ايران و شوروي، 
موافقتنامة دفاعي ايران و آمريكا و واكنش دولت شوروي نسبت به آن، آغاز دوران رياست 
جمهوري كِندي در آمريكا و تأثيرآن بر روند روابط خارجي ايران، و قطع رابطة سياسي ايران 
و مصر و پيامدهاي ناشي از آن اشاره كرد. اين مقاله سعي در بررسي اين رويدادها و تأثير آن 
بر روابط خارجي ايران در سال هاي مورد بررسي دارد. باتوجه به اينكه تاكنون دربارة اين مقطع 
تاريخي، پژوهش مستقلى صورت نگرفته، جهت تبيين سياست خارجى اين دوره، ضروري 

به نظر مي رسد كه به موضوعات پيش گفته پرداخته شود.

روابط خارجی ایران در دوران نخست وزیری منوچهر اقبال     
 محمدرضا پهلوى، بعد از بركناري حسين عالء از مقام نخست وزيري، به دنبال فردي 
مي گشت تا از نظر تماس با دولت هاي بزرگ آن روز، مانند آمريكا و شوروي، دست نشاندة 
خوبي براي او باشد. سرانجام، فرد مورد نظر را يافت و آن چهره اي به نام منوچهر اقبال بود. 
واژة «غالم خانه زاد شاه» گوياترين عنواني است كه مي توان در مورد توصيف شخصيت 
اقبال به كار برد. وي، در محافل سياسي، به عنوان «غالم خانه زاد» و «نوكر جان نثار» مشهور 
بود (راسخي لنگرودي،1389،ص101). اقبال، در 15 فروردين 4/1336 آوريل 1957، كابينة 
خود را تشكيل و روز 20 فروردين/ 9 آوريل همان سال، به مجلس شوراي ملي معرفي كرد 
و 25 فروردين /14 آوريل، از مجلس براي كابينة خود رأي اعتماد گرفت و عليقلي اردالن را 
به عنوان وزير امور خارجه انتخاب نمود (عبداهللا پور،1369،ص254). اقبال، در هر موضوعي 
كه بعدها در دوران نخست وزيري خويش به وجود مي آمد، به تصوير محمدرضاشاه اشاره 
مي كرد و مي گفت: من از او دستور مي گيرم؛ و علناً اظهار مي كرد: «مملكت مال اعليحضرت 
است و به هيچ كس اجازه داده نمي شود كه دربارة تصميمات شاه اظهارنظر كند» (بهزادي، 
به ِسمت  اقبال  انتصاب منوچهر  با  1377، ج1،ص33؛طلوعي،1372،ج1،ص422). شاه، 
نخست وزيري، قصد داشت نقشه ها و طرح هاي دولت آمريكا را،-كه در كابينة قبلي (كابينة 

حسين عالء)، مقدمات آن تهيه شده بود- به آرامي عملي كند.                
در دوران نخست وزيري اقبال، حركت تبليغاتي وسيعي با عنوان «خطر كمونيست» مطرح 
شد. محمدرضاشاه، تا آنجاكه توانست از اين تبليغات و اقدامات بهره برد و از جمله علت 
پيوستن ايران به پيمان بغداد را، با استناد به مسئلة «خطركمونيسم» توجيه مي نمود (منصوري، 
1364،ص63). بزرگ جلوه دادن خطر كمونيسم، بيشتر از سوي دولت آمريكا مطرح مي شد 
كه بهتر بتواند به منافع اقتصادي و نظامي خود و نفوذ هرچه بيشتر در ايران دست پيدا كند؛ و 

اين امر،جز وابستگي روزافزون ايران به آمريكا نتيجة ديگري دربر نداشت. 
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 روابط خارجی ایران و عراق قبل از كودتای نظامی عبدالكریم قاسم در عراق    
يكي از محورهاي روابط خارجي ايران در دوران نخست وزيري منوچهر اقبال، ارتباط با كشور 

عراق ،چه قبل از كودتاي نظامي عبدالكريم قاسم و چه بعد از آن است.
روابط ميان ايران و همساية غربي آن، يعني عراق، بسيار پيچيده تر از ساير همسايگانش 
بود. ايران و عراق با حكومت سلطنتي، هر دو عضو پيمان بغداد و در اختيار غرب بودند؛ ولي 
ميان دو كشور اختالفات جدي وجود داشت. مهم ترين عامل اختالفات ميان دو كشور، مسئلة 

اروندرود بود.         
ماهيت و سنخيت روابـط ايران و عـراق طي، سـال هاي سلطنت محمدرضاشاه، تحت 
تأثير مسائل مرزي، ژئوپوليتيك، مسئلة نفت، مالحظات ايدئولوژيك، و حتي ميزان تأثيرگذاري 
قدرت هاي خارجي بر روند سياست خارجي هر دو كشور بود. اين مسائل هر كدام باعث 
واكنش هاي متفاوتي در روابط دو كشور شد. به طوري كه، هر دو كشور گاهى در روابط شان 
در شرايطي بحرانى و زماني ديگر از آرامش نسبي برخوردار بودند. با عضويت ايران در پيمان 
سعدآباد(1316ش./1937)، عمالً قبل از به قدرت رسيدن محمدرضاشاه بود كه همزيستي 
متقابل ميان ايران و عراق و تفاهم در منطقة خليج فارس به نمايش گذاشته  شد؛ و اين وضعيت 
تا پايان جنگ جهاني دوم (1318-1324ش./1939-1945)، برقرار بود. اما پس از جنگ جهاني 
دوم و شروع جنگ سرد و ايجاد نظام دوقطبي و بلوك بندي در جهان و تبديل شوروي به يكي 
از بازيگران اصلي نظام پيش گفته، روابط ايران و عراق، روند ديگري را پيمود ( حقايقي چند 

درباره اختالف ... ، 1348،ص  42).  
در شوراي وزيران پيمان بغداد كه در سال 1336ش./1957، در كراچي، تشكيل شد؛ 
مذاكراتي ميان منوچهر اقبال، نخست وزير ايران؛ و «نوري سعيد»، نخست وزير وقت عراق، 
براي برطرف كردن اختالفات موجود ميان دو كشور صورت گرفت. نخست وزيران دو 
كشور، در مورد تشكيل كميسيون مشترك تعيين حدود و نصب عالئم مرزي به توافقاتي 
رسيدند. در مهر/ اكتبر همان سال، با سفر ملك فيصل اول، پادشاه عراق، به ايران، دو كشور 
توافق كردند كه براي حل اختالفات، كميسيون مشتركي براي ادارة امور اروندرود و تعيين 
مرزهاي دو كشور تشكيل دهند؛ و يك داور سوئدي كه مورد تأييد دو كشور باشد براي 
شركت در كميسيون مزبور انتخاب گردد. به دنبال توافقي كه صورت گرفت،  يادداشت هايي 
ميان دو دولت مبادله شد كه البته نتيجة چندان مهمي دربر نداشت. عليقلي اردالن، وزير امور 
خارجة ايران، نامه اي به «ممتاز دفتري» سرپرست وزارت امور خارجة عراق نوشت و پيشنهاد 
داد مذاكراتي ميان دو دولت راجع به ادارة امور اروندرود انجام شود؛ و قراردادي مطابق با 
عهدنامة 1316ش./1937، منعقد شود. پيشنهاد وزير امور خارجة ايران، مورد موافقت وزارت 
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امور خارجة عراق قرار گرفت؛ بنابراين در همان سال، از سوي دولت ايران، هيئتي براي مذاكره 
با سران دولت عراق تعيين شد. اما دولت عراق از اقدام جدي براي حل و فصل اختالفات 
خودداري كرد، تا اينكه با وقوع كودتاي نظامي در عراق در 23 تير 14/1337 ژوئية 1958، 
فصل نويني در تاريخ اختالف هاي دو كشور به وجود آمد (ازغندي،1379،ص 389).        

قرارداد 1316ش./1937، - به دليل اينكه دولت عراق به هيچ كدام از تعهدات خود در 
زمينة كشتيراني و نحوة ادارة اروندرود عمل نكرده بود،- در عمل نتوانست به اختالف هاي 
دو كشور پايان دهد. با كودتاي نظامي در عراق و سقوط رژيم سلطنتِي آن كشور، همه چيز از 
هم فرو پاشيد و عراق به صف كشورهاي تندروي عربي پيوست. رژيم جديد عراق از پيمان 
بغداد خارج شد و گرايش هاي كمونيستي خود را آشكار كرد؛ به طوري كه با ظهور ناوگان 

دريايي شوروي در اروندرود، اختالف ميان ايران و عراق تشديد گرديد.    

كودتای نظامی عبدالکریم قاسم در عراق 
پس از «جنگ جهـاني دوم» به ويـژه در «دوران جنگ سـرد»1 در نخستيـن سال هـاي دهـة 
1330ش./1950، دولت شوروي، به تدريج در چهرة قدرتي بزرگ نمايان شد؛ از اين رو، دولت 
آمريكا براي تثبيت برتري خود در جهان و مقابله با توسعه طلبي ايدئولوژيكي و نظامي شوروي، 
دست به اقداماتي زد كه از جمله آنها مي توان به ايجاد پيمان هاي نظامي مانند پيمان ناتو (آتالنتيك 
شمالي) در 18 فروردين 7/1328 آوريل 1949، و تأييد و تقويت پيمان بغداد 2 در 1955/1334، 
منافع خود در منطقة  براي حفظ  آمريكا،  اشاره كرد (فونتن، 1366، ج2،ص180). دولت 
ژئواستراتژيك خاورميانه، همچنين براي جلوگيري از گسترش كمونيسم درصدد ايجاد كمربندي 
امنيتي به دور بلوك شرق برآمد (منصوري،1364،ص 49). آمريكا، كه گردانندة پيمان هاي ناتو و 
سيتو (آسياي جنوب شرقي) بود، از پيمان بغداد  به عنوان لوال و جايگاهي ميان دو پيمان مزبور 
استفاده مى كرد. در حقيقت، هدف اصلي آمريكا از ايجاد پيمان بغداد، اتصال پيمان ناتو به سيتو بود. 
پيمان هاي نظامي ناتو و سيتو، تالش بلوك غرب براي پُر كردن مناطق حائل و ايجاد خط دفاعي 

و كمربند امنيتي در برابر تهديدات شوروي بود (لنچافسكي،1373،ص94). 
هنـوز مدت پنج سال پيش بيني شـده در پيمان بغـداد (مادة7) به پايان نرسيـده بود كه 
وضعيت سياسي كشور عراق تغيير كرد. مردم از رژيم مستبد عراق و عضويت آن در پيمان 
بغداد به شدت ناراضى بودند. نفوذ و دخالت هاي انگليس در امور داخلي عراق از يكسو،  و 
وابستگي دربار و مقامات سياسي عراق به دولت انگليس از سوي ديگر، بر نارضايتي مردم عراق 
افزوده بود. خشم و نارضايتي مردم زماني شدت يافت كه فعاليت راديو «صوت العرب» مصر در 
زمان رياست جمهوري جمال عبدالناصر بيشتر شد. جمال عبدالناصر، همواره اعراب را به قطع 

1.Cold War Era

2. Baghdad Pact
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نفوذ بيگانگان از كشورهاي خويش و به دست آوردن استقالل كشورهايشان تشويق مي نمود 
فرماندهي«ژنرال  به  آزاد»  «افسران  به  موسوم  سرانجام،گروهي،  (منصوري،1364،ص50). 
عبدالكريم قاسم» فرماندة نيروهاي مسلح عراق، در شب 23 تير 14/1337ژوئية 1958، با 
نيروهاي نظامي خود وارد بغداد شدند؛ و مراكز حساس مانند وزارت دفاع و ايستگاه راديو را 
به تصرف خود درآوردند. سپس، به كاخ سلطنتي حمله كردند و تمام افراد خاندان سلطنتي، 
از جمله ملك فيصل دوم پادشاه و امير عبداهللا نايب السلطنه را دستگير و اعدام كردند . به اين 
ترتيب، سلسلة هاشمي عراق سرنگون ، حكومت مشروطة سلطنتي به حكومت جمهوري 
تبديل، و عبدالكريم قاسم  به ِسمت رياست دولت جديد عراق منصوب شد (پارسادوست، 
1385،ص134). مردم عراق كه از تسلط بيگانگان و وابستگان حكومتي كشور خود به دولت 
انگليس ناراضي بودند، از عبدالكريم قاسم استقبال كردند. قاسم، در بيانيه اي بعد از كودتاي 
نظامي، خود را عالقمند به ايجاد و برقراري روابط دوستانه با دولت هاي ايران و تركيه نشان 
داد و اعالم كرد: قراردادهايي مورد احترام دولت جديد عراق مي باشد كه منافع دولت عراق را 
تأمين كند (روابط ايران و عراق ...،1380،ج1،ص23). دولت ايران در 8  مرداد 30/1337 ژوئية 

1958، رژيم جديد عراق را به رسميت شناخت. 

آثار و نتایج کودتای نظامی عراق بر روند مناسبات خارجی ایران    
از جملـه پيامدهاى كودتاي نظامـي عبدالكريـم قاسـم در عـراق (1337ش./1958)، نخست، 
خروج دولت عراق از پيمان بغداد، انتقال مركزيت آن از بغداد به آنكارا پايتخت تركيه، و سپس 
تغيير نام پيمان بغداد به «سازمان پيمان مركزي»1 - سنتو- بود. سازمان پيمان مركزى(سنتو)2  
سازمان دفاعى دسته جمعى كشورهاى تركيه، ايران، پاكستان، و انگلستان بود كه امنيت مشترك 
منطقه را در مقابله با گسترش كمونيسم بر عهده داشت. آمريكا، با دادن بودجه اى برابر دولت 
انگليس، بدون عضويت، بر اغلب كميته ها نظارت مى كرد. اين سازمان شامل شوراى مركزى 
بود كه سالى يك بار در پايتخت يكى از كشورهاى عضو به رياست نخست وزير يا وزير 
امور خارجه متبوع برگزار مى گرديد و به امور مختلف اين پيمان رسيدگى مى كرد. البته اين 
شورا، داراى شوراى معاونين بود كه هر دو هفته يكبار در مركز دبيرخانة سنتو در آنكارا و با 
حضور سفراى كشورهاى عضو و سفيركبير آمريكا و انگليس تشكيل مى شد. شوراى عالى 
يا شوراى مركزى شامل شش كميتة اصلى( كميتة نظامى، كميتة اقتصادى، كميتة بهداشت، 
كميتة كشاورزى، كميتة ضد خرابكارى و كميتة روابط ) بود .هدف اين كميته ها تقويت بخش 
نظامى و تسهيل فعاليت آنها بود (Wilber, 1976,p. 250). كودتاي نظامي در عراق، با دومين 
سال نخست وزيري اقبال در ايران همزمان بود و تحوالت ناشي از آن بر روند سياست 

 ۱. روز ۳ فروردین ۲۳/۱۳۳۸ مارس ۱۹۵۹، 

عبدالکریم قاسم خروج عراق را از پی�ن بغداد 

اعالم Óود و در روز ۱۹ اردیبهشت/۲۹ آوریل 

ه�ن سال، دبیرکل پی�ن بغداد اعالم کرد از 

این پس مرکز داÔی پی�ن در آنکارا پایتخت 

ترکیه خواهد بود

 (عاقلی،۱۳۷۰،ج۲، صص ۹۷- ۹۸).   

2.Central Treaty Organization 
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۳۲
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

خارجي ايران تأثيرات بسياري بر جاي گذاشت؛ به گونه اي كه مي توان گفت طي سال هاي 
1332تا 1337ش./1953-1957، حادثه اي به اندازة كودتاي عراق بر روند سياست خارجي 
ايران تأثير نداشت (Ramazani، 1975, pp.280 -281) مهم ترين نتيجة كودتاي نظامي عبدالكريم 
قاسم بر روند سياست خارجي ايران، رابطه و نزديكي هرچه بيشتر دولت ايران به سوي بلوك 
غرب، به ويژه دولت آمريكا بود كه بعدها با امضاي قرارداد دوجانبة دفاعي با آمريكا، نمود 
عملي پيدا كرد (ازغندي، 1379،صص399-400). ورود ايران، به پيمان بغداد و سنتو، بيانگر 
سرعت گسترش روابط سياسي ايران و آمريكا بود. دولت ايران، در  برنامه ريزي هاي خود، 
براي بهره برداري از اين پيمان ها چندان كامياب نبود؛ و اين به سبب درك نادرست نسبت به 
جّو حاكم در روابط بين الملل و مواجه با بحران مشروعيت در داخل بود كه موجب از دست 
رفتن فرصت هاي به دست آمده، شد كه آثار و نتايج خود را در سال هاي بعد نشان داد.          
شوروي، از يكسو، به دنبال بهره برداري از تحوالت عراق برآمد؛ و سرازير شدن سيل 
اسلحه و مهمات از شوروي به عراق، قدرت نظامي عراق را در مدت كوتاهي به دو برابر 
افزايش داد. از سوي ديگر، دست به مانور تازه اي براي خارج كردن ايران از پيمان سنتو زد 
و امضاي قرارداد «دوستي و عدم تجاوز» را به ايران پيشنهاد داد (روبين،1363،ص90). اين 
وقايع موجب توجه بيشتر آمريكا در منطقة خاورميانه شد. همچنين، فشار محمدرضاشاه و 
ديگر اعضاي پيمان بغداد كه از اين پس سازمان پيمان مركزي (سنتو) خوانده مي شد، به منظور 
پيوستن كامل آمريكا به اين پيمان افزايش يافت. اين كشورها از دولت آمريكا خواستند كه با 
پيوستن به پيمان سنتو، امنيت آنها را تضمين نمايد. ترس شديدي كه به دنبال كودتاي عراق 
عارض كشورهاي آسيايي عضو پيمان بغداد شده بود، سبب شد كه آن كشورها خواستار 
تشكيل شورايي فوق العاده از وزيران شوند و  شوراي وزيران پيمان سنتو در 5 مرداد 27/1337 

ژوئية 1958، در لندن تشكيل گرديد (بداقي، 1387،ص97). 
بعد از كودتاي نظامي عراق، دولت ايران به َسمت دولت هاى آمريكا و اسرائيل، و دولت 
عراق به سوى شوروي كشيده شد. سياست دولت شوروي اين بود كه حكومت عبدالكريم 
قاسم، بتواند بر تمام جزاير عربي و شيخ نشين هاي حوزة خليج فارس مسلط شود، تا عمًال 
اختيار خليج فارس را در دست بگيرد. سپس، با انعقاد قراردادهايي ، به تدريج نيروهاي دريايي 
شوروي به خليج فارس وارد شوند. دولت شوروي درنظر داشت، دولت جديد عراق به 
تحريك شيخ نشين هاي خليج فارس بپردازد و حتي جزيرة بحرين را مورد تجاوز قرار دهد 
تا شوروي با كمك عراق و مصر، نفوذ خود را به داخل خليج فارس برساند و به اين ترتيب 

قادر به براندازي حكومت ايران شود (مركز بررسى...، 1378،ج3،ص59).     
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۳۳
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

روابط ایران و عراق در دوران وزارت خارجۀ علی اصغر حکمت 
 پس از كودتاي عبدالكريم قاسم در 23 تير 14/1337 ژوئية 1958، اختالفات سياسي- 
ايدئولوژيك ميان دولت ايران و عراق شدت يافت. از همان نخستين روزهاي كودتا، 
روزنامه هاي عراق مقاالتي عليه ايران منتشر كردند و «راديو بغداد» نيز گفتارهايي در 
مخالفت با ايران پخش كرد. عالوه بر آن، مقامات دولت عراق با ايرانيان مقيم آن كشور 
بدرفتاري مي كردند و در اروندرود نيز براي ايرانيان مزاحمت هايي ايجاد مي كردند. با اين 
حال، دولت ايران از هر فرصت مناسبي استفاده مي كرد تا موضوع اجراي عهدنامة سرحدي 
1316ش./1937م.، را به مقامات دولت عراق خاطرنشان سازد. دولت ايران چندين بار 
يادداشت براي دولت عراق ارسال كرد. در يادداشتي كه در سال 1337ش./1958، وزارت 
امور خارجة ايران به دولت عراق تسليم كرد، آمده بود كه از تاريخ انعقاد عهدنامة سرحدي 
1316ش./1937 تاكنون، سال هاي متمادي گذشته و با وجود تعهد رسمي براي تنظيم 
موافقتنامة مربوط به ادارة اروندرود و مراجعات پياپى دولت ايران براي انجام آن، دولت 
سابق عراق عمداً توجهي به آن نكرده، حتي دولت جمهوري عراق هم همان رويه را 
در پيش گرفته و به اين موضوع، كه در روابط دو كشور پايه و اساس محسوب مي شد، 
بي توجه است. دولت ايران، در اين يادداشت، اظهار اميدواري كرده بود كه دولت جمهوري 
عراق تا 15 آبان 6/1337 نوامبر 1958، كميسيون خاص خود را براي رسيدگي به مسائل 
مرزي و امور اروندرود تشكيل دهد و به دولت ايران معرفي كند تا مسئلة عالئم مرزي و 
ترتيب ادارة اروندرود، كه قبال ًمورد توافق دو دولت قرار گرفته، مورد بررسي نهايي قرار 

گيرد ( جعفري ولداني،1366،ص1).      
به هر حال، پس از ارسال يادداشت  هاي دولت ايران به دولت عراق، در روز 11 مهر 
3/1337 اكتبر 1958، در نيويورك، مذاكراتي ميان علي اصغر حكمت وزير امور خارجه ايران، 
و «عبدالجبار جومرد» وزير امور خارجه عراق، براي رفع اختالفات صورت گرفت. وزير امور 
خارجة عراق وعده هاي مساعدي داد؛ اما اين وعده ها مانند گذشته هرگز عملي نشد. وزارت 
امور خارجة ايران در اواخر مهر 1337/ اكتبر 1958، يادداشتي به سفارت عراق در تهران 
فرستاد و طي آن بيان داشت:  موجب تأسف است كه بعضي از مأموران دولت جمهوري 
بدون توجه به هدف مشترك در گوشه و كنار دست به اقداماتي مي زنند كه موجب تشديد 
سوء تفاهماتي مي شود كه از دولت سابق باقي مانده است (حقايقي چند درباره اختالف ...، 
1348،ص47). در پايان يادداشـت هم تصـريح شده بود كه: «دولـت ايران بار ديگر تمايالت 
شديد خود را به رفع اين مسائل ابراز مي دارد و چون دولت شاهنشاهي نمي تواند استيفاي 
حقوق و منافع مسلم خود را بيش از اين به تأخير اندازد، اميدوار است كه دولت جمهوري 
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۳۴
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

عراق تا 15 آبان/6 نوامبر، كميسيون خاص خود را براي رسيدگي به مسائل مرزي و امور 
اروندرود تشكيل و به دولت شاهنشاهي معرفي نمايد تا با حضور حكم مشترك كه مورد 
توافق واقع شده است، مسئلة نصب عالئم مرزي و ساير امور انجام شود؛ و هرگاه تا تاريخ 
مذكور، دولت عراق اقدامي نكند دولت ايران حقوق خود را براي اقداماتي كه جهت استيفاي 
منافع خود الزم مي داند، محفوظ مي دارد». وزير امور خارجة عراق اعالم كرد، افكار عمومي 
در عراق آماده براي اين كار نيست و از اينكه در يادداشت دولت ايران براي تشكيل كميسيون، 
تعيين وقت شده شكايت كرد. حكومت عراق در پاسخ به نامة وزارت امور خارجة ايران 
برخالف نّص قرارداد سرحدي 1316ش./1937، پيشنهاد كردكه اختيارات كميسيون درباره 
مسئلة اروندرود بايد جنبة مشورتي داشته باشد نه اجرايي (حقايقي چند درباره اختالف ...، 

1348،ص 42).         

قرارداد دوستی و عدم تجاوز ایران و شوروی (۱۳۳۷ش./۱۹۵۸)   
 زماني كه عليقلي اردالن از ِسمت وزارت امور خارجه در كابينـة دكتر اقبال بركنار شد، با 
ِسمت سفيركبير ايران، عازم واشنگتن گرديد. پس از وي، علي اصغر حكمت، در همان 
كابينه، به ِسمت وزارت امور خارجه رسيد. مهم ترين اقدام دولت اقبال در عرصة سياست 
خارجي ايران، مطرح شدن «موافقتنامة پيمان دوستي و عدم تجاوز ايران و شوروي» بود. 
علي اصغر حكمت، وزير امور خارجة دولت اقبال، انعقاد قرارداد دوستي با دولت شوروي 
را به قول خودش به خاطر عالقه اي كه به ايران داشته و از روي وطن پرستي بيان مي نمود و 
دوستي دولت شوروي را هم براي دولت و هم براي مردم ايران سودمند مي دانست (حكمت، 
1379،ج2،ص403). از جمله داليلي كه سبب شد دولت شوروي پيشنهاد قرارداد دوستي 
و عدم تجـاوز را با دولت ايران مطرح كند، زمزمه هايي بود كه در زمينة «موافقتنامة دوجانبة 

       : دفاعي ميان ايران و آمريكا» به گوش مي رسيد كه جريان از اين قرار بود
با وقوع كودتاي نظامي عبدالكريم قاسم در عراق، وي خروج دولت عراق را از پيمان بغداد 
اعالم داشت و حتي اسناد سّري موجود در دبيرخانة پيمان بغداد در عراق را با هواپيماي مخصوصي 
براي جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر فرستاد، همچنين راديوهاي «صوت العرب» و «قاهره» 
هر روز قسمت هايي از اين اسناد را پخش مي كردند (هوشنگ مهدوي،1385،ص115). از 
سوي ديگر، كشورهاي عضو پيمان سنتو- ايران، تركيه و پاكستان-  با مشاهدة كودتاي نظامي 
در عـراق و سرنگون شدن رژيم سلطنتـي در آن كشور و همچنيـن به علت ترس از تكرار 
چنين واقعه اي در كشـورهاي خود، در كنفرانس لندن موقعيت و وضعيت خود را مورد 
ارزيابي قرار دادند و بيان كردند كه امنيت آنها به هم وابسته است. دولت آمريكا، در كنفرانس 
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۳۵
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

وزيران، در لندن، در 5 مرداد 27/1337 ژوئية 1958، اعالم كرد كه حاضر است در صورت 
نياز و ضرورت، تعهدات دفاعي و همكاري هاي اقتصادي را به صورت موافقتنامه اي دوجانبه 
با هر يك از دولت هاي عضو پيمان سنتو امضا كند. مذاكره دربارة موافقتنامة مزبور چندين 
ماه به طول انجاميد و همواره دولت آمريكا در امضاي آن تعلل مي ورزيد. اصرار و پافشاري 
دولت ايران هم به افزايش كمك نظامي و مالي از دولت آمريكا بود؛ اما دولت آمريكا بيان 
مي كرد اين مطلب نياز به بررسي دقيق دارد (Ramazani, 1975,p. 252). دولت شوروي، در 9 
آبان 31/1337 اكتبر 1958، يادداشت اعتراض آميزي در اين خصوص تسليم وزارت امور 
خارجة ايران نمود. دولت ايران پاسخ داد كه هرگز خاك خود را پايگاه حمله و تجاوز عليه 
شوروي قرار نمي دهد؛ ايران كشوري آزاد و مستقل است و با هر دولتي كه بخواهد هرگونه 
قراردادي كه با منشور سازمـان ملل متحد مغايرت نداشته باشد امضـا خواهد كرد (هوشنگ 

مهدوى،1377،ص268).                   
 عبدالحسين مسعود انصاري، سفير ايران در مسكو، ضمن گزارشي كه براي وزارت 
امور خارجة ايران فرستاد، از دولت تقاضا كرد كه از انعقاد هرگونه قرارداد نظامي با آمريكا 
خودداري كند؛ زيرا مقامات شوروي تصميم دارند در صورت انعقاد چنين قراردادي با استفاده 
از مفاد قرارداد 1921، واكنش شديدي نشان دهند و بهتر است ايران در جلسات پيمان سنتو 
عالقه اي نسبت به تعهدات نظامي با آمريكا نشان ندهد. سفير ايران، صالح نمي ديد كه دولت 
ايران موقعيت مناسب سياسي خود را از دست بدهد. نيكالى پگوف1 ، سفير شوروي در تهران 
هم در مالقات با وزير امور خارجة ايران–  علي اصغر حكمت- و ساير مقامات ارشد اين 
وزارتخانه، رسماً دولت ايران را از انعقاد هرگونه قرارداد نظامي با دولت آمريكا برحذر داشت. 
پگوف، تبليغات شديد راديو بغداد و شوروي عليه ايران  را-كه اكثر خانواده ها به آن گوش 
مي دهند - عامل مهمي در روحية رجال و مقامات مسئول كشور و نمايندگان مجلس دانست 
و اظهار داشت، چون اين تبليغات با روحية مردم ناراضي كامالً سازگاري و هماهنگي دارد، 
مي تواند اثرات نامطلوبي در افكار آنها عليه دستگاه حاكمه باقي گذارد (مركز بررسى اسناد...، 
1378،ج3،ص103). آمريكا هم كه همواره به دنبال منافع خود بود، نمي خواست با اجراي 
خواستة كشورهاي عضو پيمان سنتو، خود را رودرروي مصر و جهان عرب قرار دهد؛ به همين 
جهت، پاسخ روشني به تقاضاهاي كشورهاي عضو پيمان سنتو نمي داد. دولت شوروي از اين 
فرصت بهره برد و پيشنهاد «قرارداد دوستي و عدم تجاوز»  را با دولت ايران مطرح نمود.             
 به هر حال، دولت ايران موافقت كرد كه هيئتي از شوروي به تهران بيايد و مطالب خود 
را بيان كنند. در نتيجه ، هيئتى از سوي شوروي، به رياست والديمير سيميانوف2 ، قائم مقام 
وزارت امور خارجه؛ و عضويت آلكسي پاولوف3 رئيس ادارة خاورميانه ،و نيكاليي پگوف 

 1.Nicolai Pegov

2.Vladimir Semionov

3. Alexis  Pavlov
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۳۶
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

معاون ادارة حقوقي وزارت امور خارجة شوروي- كه به جاي الورنتيف1 به سفارت شوروي 
در تهران منصوب شده بود- روز پنجشنبه 9 بهمن 29/1337ژانوية 1958، وارد تهران شد و 
عصر همان روز با علي اصغر حكمت وزير امور خارجة ايران ديدار كرد و روز 10 بهمن/30 
ژانويه، مذاكرات رسمي و محرمانه در وزارت امور خارجة ايران ميان دو طرف آغاز شد. 
هيئت شوروي، در اولين جلسة مذاكره، طرحي تسليم دولت ايران نمود. مفاد آن ، برخالف 
انتظار و مذاكرات قبلي، با منظور اصلي دولت ايران تفاوت هايي داشت. در اين متِن پيشنهادِي 
دوازده ماده اي ذكر شده بود كه اين قرارداد به مدت سي سال ميان ايران و شوروي منعقد 
مي گردد و اگر يك سال قبل از پايان مّدت قرارداد، دو دولت ميل خود را بر فسخ اعتبار آن 
اعالم نكنند اين قرارداد به خودي خود تمديد خواهد شد. در اين متن، دربارة دو مادة 5 و 6 
قرارداد 1921، مطلبي گفته نشده بود و در آن به صراحت آمده بود كه دولت ايران تعهد كند 
خاك خود را پايگاه نظامي براى دولت ثالثي قرار ندهد و قواي مسلح بيگانه را به منظور تهديد 
امنيت شوروي به ايران وارد نكند (اندرماني زاده،1377،صص148-150). در مذاكرات روز 
12 بهمن/1 فوريه، علي اصغر حكمت وزير امور خارجة ايران، از اينكه در طرح پيشنهادِي 
شوروي، نظرات ايران در نظر گرفته نشده اظهار تأسف نمود و بيان كرد اگر ابطال دو مادة 
5 و 6 قرارداد 1921، صريحاً در اين موافقتنامه ذكر نشود دولت ايران حاضر به ادامة مذاكره 
نخواهد بود. در جلسة مذاكرات 14 بهمن/3 فوريه، هيئت نمايندگي شوروي اعالم كرد كه 
حاضر است مادة 6  قرارداد 1921، را باطل اعالم نمايند به شرط اينكه امنيت مرزهاي جنوبي 
شوروي از سوي دولت ايران تأمين شود و راه حل عملي اين تأمين را خروج ايران از پيمان 
سنتو دانست. دولت ايران، در پاسخ به درخواست دولت شوروي، مبني بر خروج ايران از 
پيمان سنتو بيان كرد كه اين امر بايد با توافق تمام كشورهاي عضو پيمان انجام شود.         

عبدالحسين مسعود انصاري، سفير ايران در مسكو، كه در آن هنگام در تهران بود، در 
خاطرات خود در مورد كار هيئت شوروي مي گويد: در جلسه 17 بهمن/6 فوريه، سيميانوف، 
به دولت ايران اطالع داد كه دولت شوروي حاضر است مواد 5 و 6 قرارداد 1921را لغو كند و 
طرح پيشنهادي دولت ايران را به همان صورت بپذيرد و امضا نمايد و اصراري هم در خروج 
از پيمان سنتو ندارد به شرط آنكه دولت ايران تعهد كند كه موافقتنامة دوجانبه دفاعي با دولت 

آمريكا را امضا ننمايد (مسعود انصاري،1353،ج5،ص198).    
در مذاكـرات طـوالني، كه روز سـه شنبه 21 بهمـن 10/1337 فـورية1958، با علي 
اصغر حكمت وزير امور خارجه صورت گرفت، مادة 5 اصالحي به طرح پيشنهادي ايران از 
سوي هيئت ايراني، اضافه شد كه در آن آمده بود: هيچ يك از مقررات اين عهدنامه نمي تواند 
با تعهداتي كه هر يك از دو طرف در نتيجه تعهداتي كه طبق منشور سازمان ملل متحد و با  1. Laverentiov
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۳۷
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

عضويت در مؤسسات وابسته به آن بر عهده دارند يا بر عهده خواهند گرفت و تعهداتي كه 
هر يك از آنها طبق پيمان هاي تدافعي خود و تعهدات ناشي از آنها بر عهده دارند مغايرت 
داشته باشد. تالش دولت ايران اين بود كه به مقامات شوروي بفهماند كه هيچ يك از تعهدات 
مربوط به پيمان بغداد، سنتو، و از جمله موافقتنامة دوجانبه دفاعي كه بعدها با آمريكا امضا 
خواهد كرد، با مادة 5 پيشنهادي مغايرت ندارد. در مادة 2 پيشنهادي، ايران به صراحت تعهد 
كرد: هيچ  گونه پايگاه نظامي عليه شوروي به هيچ كشور خارجي از سوي ايران داده نخواهد 
شد؛ ولي چون حدود تعريف پايگاه نظامي روشن نيست و در حيطة كار مأموران وزارت 
امور خارجه و ديپلمات ها نمي باشد، پيشنهاد مي شود يك هيئت از كارشناسان و متخصصان 
نظامي و حقوقي، پايگاه نظامي را تعريف كنند و اين تعريف به صورت پروتكل، ضميمة 
موافقتنامه شود تا در آينده سوءتفاهم و ابهام ايجاد نشود. على اصغر حكمت، همواره در 
مذاكرات با هيئت شوروي بيان مي كرد كه ما چون عضو پيمان سنتو هستيم و دولت هاي 
عضو اين پيمان در آينده موافقتنامة دوجانبة دفاعي را با آمريكا امضا خواهند كرد، ما هم آن را 
امضا خواهيم نمود و اين قرارداد صرفاً تدافعي است و موجب نگراني دولت شوروي نبايد 
شود و مفاد آن اين است كه اگر كشوري به ايران تعرض كرد ايران از آمريكا كمك بگيرد؛ و 
اميدواريم كه هيچ گاه ترسي از ناحية شوروي نباشد، چون دولت ايران اطمينان دارد كه دولت 
شوروي به هيچ وجه قصد تجاوز به هيچ يك از همسايگان خود و به خصوص ايران را ندارد. 
سرانجام، بعد از ساعت ها مذاكره و گفت وگو هيئت اعزامي شوروي اعالم كرد كه تمام مواد 
پيشنهادي دولت ايران جز مادة 5 اصالحي را قبول دارد و بهتر است كه اين طرح به قرارداد 
اضافه نشود؛ اما اصرار آنها بي نتيجه ماند. با پافشاري هر دو طرف در نظرات خود، مذاكرات 
به بن بست كشيده شد (اندرماني زاده،1377،صص162- 164). به هر حال، مذاكرات محرمانه 
و سّري ايران و هيئت شوروي چه در وزارت امور خارجه و چه در خانة علي اصغر حكمت 
وزير امور خارجة ايران، نتيجه اي به دنبال نداشت و هيئت شوروي با ناراحتي، تهران را  روز 

22 بهمن 11/1337 فورية  1958، ترك كرد.    

نقش و تأثیر انعقاد قرارداد دوجانبۀ دفاعی بر روابط خارجی ایران  
هنگامي كه هيئت شوروي به رياست والديمير سيميانوف، برخالف ميل دولت آمريكا در 
ايران بود، آيزنهاور پيامي به محمدرضا شاه فرستاد و درياساالر آرتور رادفورد1 را كه رئيس 
ستاد مشترك بود، به ايران فرستاد و هشدار داد كه اگر قرارداد دفاعي با دولت شوروي امضا شود، 
از هرگونه كمك نظامي و مالي به ايران جلوگيري خواهد شد. مقامات آمريكايي مخالف هرگونه 
Arthur W.Radford.1مذاكره ميان دولت هاي ايران و شوروي بودند. بنابراين، دولت ايران، پيشنهادهاي دولت شوروي 
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۳۸
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

را نپذيرفت. در روز 14 اسفند 5/1337 مارس 1958، سرلشكر حسن ارفع، سفير ايران در تركيه، 
به نمايندگي از سوي دولت ايران و، فلچر وارن1 سفير آمريكا در تركيه، به نمايندگي از سوي 
دولت آمريكا، موافقتنامة دوجانبة دفاعي را امضا كردند (هوشنگ مهدوي، 1385،ص116).       

در قرارداد دوجانبة دفاعي، آمريكا پشتيباني نظامي از ايران را تضمين نمود و مقرر شد كه در 
صورت تجاوز به ايران، آمريكا - با موافقت هيئت قانون گذاري- متعهد به انجام هرگونه عمليات 
الزم شد، نظير كاربرد نيروهاي مسلح به هر اندازه كه مورد تأييد دو طرف باشد؛ تا اندازه اي كه صلح 
خاورميانه را برقرار و نياز دولت ايران را برآورده سازد (بيل، شير و عقاب،1371،ص167).        

علي اصغـر حكمت، در مجلـس سنا، در جلسـة 25 بهمـن 14/1337 فورية 1958، به 
تشريح سياست خارجي ايران پرداخت و بيان كرد سياست هاي محمدرضاشاه همواره بر محور 
مسالمت، صلح، و دوستي با تمام ملل عالم به ويژه با همسايگان خود مي باشد و سعي مي كند 
كمال عالقة خود را به دوستي با دولت شوروي -كه همساية بزرگ ما مي باشد- نشان دهد. 
به همين دليل، شاه اظهار داشت براي هرگونه مذاكره اي كه براي تأمين صلح مفيد باشد آماده 
خواهد بود و براي تأمين اين هدف، طرح عهدنامة عدم تجاوز ميان ايران و شوروي به صورت 
غيررسمي تهيه شد. علي اصغرحكمت، عامل شكست مذاكرات با دولت شوروي را از سوي 
دولت شوروي مي دانست و تأكيد مي كرد: اصرار هيئت شوروي مبني بر خروج ايران از پيمان 
سنتو و عدم امضاي قرارداد دفاعي با آمريكا و مخالفت با لغو مواد 5 و 6 عهدنامة 1921، در 
بي نتيجه ماندن مذاكرات عامل مهمي به شمار مي رفت. وزير امور خارجة ايران، اساس سياست 
خارجي ايران را احترام به استقالل ملل و تأييد دولت هاي قانوني آن كشور دانست و وضع 
ايران را قرين استقرار آرامش دانست و به شدت تبليغات متحدة عربي را مورد انتقاد قرار داد 

(استادوخ،1337ش،كارتن2، پوشه6، سند شماره 1و2 پيوست ها).    

واکنش دولت شوروی نسبت به موافقتنامۀ دوجانبۀ دفاعی ایران و آمریكا         
 در حالي كه روابط ايران با آمريكا رو به گسترش نهاده بود، روابط سياسي ايران و شوروي 
دستخـوش تيرگي شديد شد. روزنامـه ها و راديـوهاي شـوروي و حتي نيكيتا خروشچف2 ، 
نخست وزير آن كشور، پس از قطع ناگهاني مذاكرات و گفت وگوها در تهران و بازگشت 
بي نتيجة هيئت شوروي، سر و صدا و جنجال تبليغاتي زيادي عليه ايران برپا كردند كه بي سابقه 

بود. اين حمالت، جنگ سرد تبليغاتي شديدي عليه ايران بود.          
موضوع خبر انعقاد قرارداد دفاعي ميان ايران و آمريكا، دولت شوروي را در نگراني 
عميقي فرو برد. از نظر دولت شوروي، انعقاد اين قرارداد ميان ايران و آمريكا- كه فرسنگ ها 
از ايران دور بود- نوعي شكست سياسي براي مسكو تلقي مي شد؛ به همين دليل، از هيچ نوع 

1. Flecher Warren 

2. Nicita Khrouchtchev
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۳۹
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

اقدام سياسي چه قبل از انعقاد اين قرارداد و چه بعد از آن خودداري نكرد. امضاي قرارداد 
موافقتنامة دوجانبه دفاعي ميان ايران و آمريكا، تيرگي روابط و بحران شديد در روابط ايران 
و شوروي را به همراه داشت. خروشچف، نخست وزير شوروي، در همان روز امضاي 
موافقتنامة دفاعي ايران و آمريكا بيان كرد: علت اصلي امضاي اين موافقتنامه از سوي ايران 
«ترس محمدرضا شاه از ملت خود» يا به قول خود شاه «خرابكاران داخلي است». وي، در 
ادامه گفت:  هيچ نيروي خارجي، كسي را از دست ملت خود نجات نخواهد داد. دولت ايران 
هم، به عنوان واكنش، مواد 5 و 6 عهدنامة معروف 1921، را به صورت يكجانبه لغو نمود 
(هوشنگ مهدوي، 1385،ص 117).در تاريخ 9 آبان 31/1337  اكتبر 1958، گروميكو1، وزير 
امور خارجة دولت شوروي، مصطفي سميعي را، كه از اسفند 1336 تا فروردين 1338 سفير 
ايران در مسكو بود ، نزد خود پذيرفت و اظهارية دولت شوروي ، مبني بر اعتراض به انعقاد 
قرارداد نظامـي ميان ايران و آمريكا را به وي تسليـم نمـود. دو ماه بعد، در 7 دي 28/1337 
دسامبر 1958، دولت ايران به دولت شوروي اطمينان داد كه انعقاد اين موافقتنامه به هيچ وجه 
به منظور تجاوز يا ساختن پايگاه نظامي عليه دولت شوروي نيست. دولت ايران بيان نمود كه 
از مقاصد و نيات صلح جويانة دولت ايران به دور است كه خاك خود را وسيلة تجاوز به 

كشورهاي همسايه خود قرار دهد (مسعود انصاري،1374،ص338).                  
علت اصلي نگراني دولت شوروي از قرارداد دفاعي ايران و آمريكا اين بود كه دولت 
شوروي اعتقاد داشت آمريكايي ها در مذاكرات اخير خود با مقامات ايراني، تعهدات جديد 
نظامي را به كسب اجازة پايگاه هاي موشك انداز در خاك ايران قبول كرده اند (مركز بررسى...، 
1378،ج3،ص86). دولت شوروي، در تذكاريه اي، از اين قرارداد به عنوان ابزاري براي تفويض 
امكانات وسيع به نيروهاي مسلح آمريكا نام برد؛همچنين، در آن ذكر شده بود كه عمليات 
دولت ايران با اظهارات مقامات دولتي آن كشور مبني بر اينكه تمايل به بهبود و توسعة روابط 
با دولت شوروي دارند كامًال متفاوت است و با مادة 3 قرارداد 1921- كه در آن آمده بود 
كه دو دولت نه رسماً و نه عمًال در اتحاديه ها و موافقتنامه هاي سياسي بر ضد امنيت بّري و 
بحري( خشكي و دريايي)  طرف مقابل شركت نكنند- مطابقت ندارد. خروشچف، همچنين، 
گفت ما نمي توانيم در حالي كه دولت هاي همساية ما را عليه ما تجهيز مي كنند ساكت بنشينيم 
و قرارداد ايران و آمريكا را حمل بر ُحسن نيّت تلقي نماييم. دولت ايران بايد مواظب عواقب 
وخيم اين عمل باشد و سرزمين خود را پايگاه نظامي آمريكايي ها قرار ندهد (مركز بررسى 
اسناد...، 1378،ج3،صص129- 130). طبق اعالم خبرگزاري آسوشيتدپرس، دولت شوروي 
به ايران اخطار كرد با عقيم گذاشتن مذاكرات ميان دو كشور شوروي و ايران براي انعقاد 
Gromico .1قرارداد عدم تعرض، ايران خود را در زمرة دشمنان شوروي وارد كرده است. دولت شوروي، 
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۴۰
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

كه به سياست بسط و توسعة مناسبات دوستي و ايجاد ُحسن تفاهم بين الملل وفادار است، با 
امضاي چنين پيماني موافقت نمود و بنا به دعوت فوري دولت ايران، هيئت نمايندگي خود 
را به ايران اعزام داشت؛ اما مذاكرات بي نتيجه با هيئت اعزامي شوروي صرفاً بازي مدبرانه اي 
بوده كه دولت ايران به منظور اغفال افكار عمومي ايران به آن دست زد (مركز بررسى اسناد...، 

1378،ج3،صص133- 134).                   
خروشچف، تجربة كودتاي نظامي عراق را نتيجة سياست هاي ضد مردمي داخلي و 
روابط استعماري با قدرت هاي خارجي دانست. وي، همچنين، به نخبگان سياسي ايران، 
به خصوص منوچهراقبال، نخست وزير؛ و علي اصغر حكمت، وزير امور خارجه، به شدت 

حمله كرد و آنها را «نوكران آمريكا» ناميد (ازغندي،1379،صص263-262).         
در مقابِل حمالت كوبندة شوروي، دولت ايران خود را در پناه حمايت دولت آمريكا و 
پيمان سنتو قرار داد. در اعالمية شوراي وزيران سنتو، كه از 15 تا 17 مهر 7/1338 تا 9 اكتبر 
1959 تشكيل شد، دولت هاي عضو، از حمالتي كه از سوي مطبوعات شوروي و راديو «صداي 
ايران»- كه فرستندة آن در قفقاز قرار داشت- به رژيم ايران صورت مي گرفت، اظهار تأسف 
كردند. در 22 آذر 13/1338 دسامبر 1959، آيزنهاور، رئيس جمهور آمريكا ،به دعوت دولت ايران، 
به تهران آمد. سفر پنج ساعتة آيزنهاور به تهران در بحبوحة مبارزة تبليغاتي شوروي، به منظور 
اعالم پشتيباني از محمدرضاشاه انجام گرفت. منظور از اين ديدار، تقويت روحية محمدرضاشاه 
در برابر حمالت دولت شوروي بود. آيزنهاور، هنگام ورود به تهران از نقش حياتي ايران در 
دفاع از جهان آزاد و آيندة طاليي- كه در ساية صلح و عدالت در انتظار ايران مي باشد- سخن 
گفت؛ و در ادامه، يادآور شد ايران بدون آنكه سر خم كند، قوي ترين حمالت تبليغاتي را 
تحمل نموده است (بيل،شير و عقاب،1371،ص168؛ هوشنگ مهدوي،1377،ص272). البته، 
آيزنهاور در اين سفر، پيرامون اهميت روابط ايران و آمريكا، لزوم صلح، عدالت و آزادي، و 
پيشرفت اقتصادي و اجتماعي سخن گفت و براي اينكه كشور خود را حامي صلح و عدالت 
وانمود سازد به شاه و دولت وي - دولت اقبال- هشدار داد كه تنها با تكيه بر قدرت نظامي 

نمي توان به صلح و عدالت دست يافت (راسخي لنگرودي،1389،ص186).         
در آن روزها، صحبتي جز تيرگي شديد و نوسان در روابط ايران و شوروي در راهروهاي 
وزارت امور خارجه ايران نبود و بسياري از مقامات سياسي از حمله هاي كوبندة خروشچف 
به ايران ابراز بيم و نگراني مي كردند و عدة كمي هم بر اين باور بودند كه در صورت حملة 

    . دولت شوروي به ايران، آمريكا مانع اقدام دولت شوروي مي شود
جالل عبده ،كه بعد از علي اصغر حكمت به منصب وزارت امور خارجه رسيد، معتقد 
بود مسئوليت تيرگي روابط ايران و شوروي، متوجـه دولت اقبـال و علي اصغر حكمـت، 
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۴۱
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

به عنوان وزير امور خارجه، مي باشد كه برخالف قوانين بين الملل با دولت شوروي رفتار كردند 
و برطرف نمودن اين تيرگي به آساني امكان پذير نخواهد بود. عامل مهم در تيرگي روابط دو 
كشور، قرارداد نظامي ميان ايران و آمريكا بود و دولت شوروي شروع مذاكرات با دولت ايران 
و برقراري روابط حسنه ميان دو كشور را مشروط به لغو قرارداد مذكور اعالم نمود؛ و اين 
در حالي بود كه دولت آمريكا براي حفظ اين قرارداد كوشش مي كرد و محمدرضاشاه براي 
حفظ پرستيژ بين المللي خود و ثبات سياست خارجي هرگز حاضر به تجديد نظر در قرارداد 

دفاعي با آمريكا نشد (مركز بررسى...، 1378،ج3،ص165).        
جنگ تبليغاتي شديدي ميان تهران و مسكو در جريان بود. آتش اختالف ميان ايران و 
شوروي چنان باال گرفته بود كه راديوهاي شوروي در مسكو، باكو، دوشنبه، و عشق آباد از 
يكسو؛ و روزنامه هاي رسمي و نيمه رسمي شوروي از سوي ديگر، حمالت سختي را عليه 
دولت ايران تدارك ديدند. حمالت تبليغي عليه ايران به روماني و لهستان نيز كشيده شد 
و دولت آلمان شرقي نيز با راه اندازي «راديو پيك ايران» به موج حمالت افزود (راسخي 
لنگرودي،1389،ص184). در جلسة مطبوعاتي كه در حضور محمدرضاشاه تشكيل شد وي 
اعالم كرد، ايران طرفدار صلح و دوستي با تمام ملت ها و دولت ها در دنياست و با وجود اين 
تبليغات در سياست خود نسبت به همساية شمالي تغيير رويه اي نداده است. مسعود انصاري، 
سفير جديد ايران1 ، مي خواست عازم مسكو شود ولي تيرگي روابط دو كشور موجب تأخير 
در مسافرت وي شد. روس ها دولت ايران را متهم مي كردندكه مذاكرات سياسي خود را بر 
اثر تهديدات غرب به صورت غيرمنتظره اي قطع كردند و به وعده هاي مساعدي كه در آغاز 
مذاكرات داده شده بود، پشت پا زدند و اين اقدام بر اثر فشارهاي آمريكا و دولت هاى غرب 
صورت گرفته است. اين مطلب، در روزنامة نيويورك تايمز نيز منعكس شده بود. به همين 
جهت ، عليقلي اردالن سفير ايران2 در واشنگتن، طي نامه اي كه به روزنامة مزبور نوشت، يادآور 
شد: آنچه سبب قطع مذاكره با روس ها شد مصالح و منافع ملي ايران بود نه فشار غرب؛ و 
پيشنهاداتي كه روس ها براي قبول آن پافشاري مي كردند، مخالف با مصلحت ملي ايران بود 

(مجله خواندني ها، 1337،شماره46،صص6- 7).            
جالل عبده، پس از بركناري علي اصغر حكمت از ِسمت وزارت امور خارجه در روز 
22 خرداد 1959/1338، از سوي دكتر اقبال به حضور محمدرضا شاه معرفي شد (دولت هاي 
ايران...، 1378،ص 279) ولي مدت وزارت وي بيش از يك ماه طول نكشيد.وى، در 
خردادماه 1338/ ژوئن 1959، تلگرافي از وزارت امور خارجة ايران دريافت نمود كه در آن، 
به ِسمت وزير امور خارجه منصوب شده بود و موظف شده بود كه تا هنگام آمدن به تهران، 
از انجام هرگونه مصاحبة مطبوعاتي خـودداري كند. وي در تير 1338/ ژوئية1959، به تهران 

 ۱. عبدالحسین مسعود انصاری که به¬جای 

مصطفی سمیعی به سفارت منصوب شده 

بود از فروردین ۱۳۳۸ تا شهریور ۱۳۴۰ در این 

ِسمت باقی ماند.  

 ۲. دکرت علیقلی اردالن از فروردین ۱۳۳۷ تا 

بهمن۱۳۳۸/آوریل ۱۹۵۸ تا فوریه ۱۹۵۹، سفیر 

ایران در واشنگÜ بود
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۴۲
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

آمـد و با شـاه مـالقات نمود (هوشنگ مهـدوي، 1385،ص143).     
محمدرضا پهلوي، از عبده خواست كه شكايت ايران از شوروي  را-كه همواره به جنگ 
تبليغاتي ميان دو كشور دامن مي زند- در دستور كار شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار دهد. 
اما نظر عبده اين بود كه اين مسئله، قابل طرح در شوراي امنيت نمي باشد، چرا كه مسائلي در 
اين شورا قابل طرح مي باشد كه به صلح جهاني لطمه وارد كرده باشد؛ ولي راديو مسكو و تهران 
هرچه به يكديگر حمله كنند صلح جهاني را تهديد نمي كند (مهران، 1384،ص265). شاه هم 
در جواب عبده بيان كرد كه «وزير امور خارجه واقعي خود من هستم و شما تنها مجري اوامر 

و دستورات هستيد» (عبده، 1378،ج1،ص567).             
عبده بيان مي دارد كه اشتياق و تمايلي به اشتغال در اين ِسمت نداشته است. چرا كه 
شاه با توطئة بيگانگان به كشور بازگشته بود و بعد از كودتاي 28 مرداد، در تمام شئون 
مملكت دخالت مي نمود. نخست وزير وقت، منوچهر اقبال، خود را «غالم خانه زاد شاه» 
مي ناميد و حتي نخست وزيران در انتخاب وزيران كابينة خود قدرت اعمال نظر نداشتند. 
عبده، معتقد بود شاه بايد بر حسب مباني قانون اساسي تنها به سلطنت اكتفا كند و حكومت 
در دست دولت مورد اعتماد پارلمان باشد. شاه، عالوه بر اينكه برخالف قانون اساسي به 
اعمال شئون مملكت و حكومت مي پرداخت، امور وزارت جنگ و وزارت خارجه را خود 
عهده دار بود و نظر عبده اين بود كه در سياست خارجي بايد «سياست بي طرفي» اتخاذ كرد 
(عبده،1378،ج1،ص562). وزير مختار آمريكا در 1960/1339، از عبده به عنوان «بي طرف 

سرشناس» نام برد (عبده، 1378،ج1،ص483).        
در هنگام جنگ تبليغاتي شوروي عليه ايران، عده اي از شخصيت هاي سياسي در داخل 
كشور به شدت سياست خارجي دولت اقبال را مورد انتقاد قرار دادند و آن را ناشي از 
ندانم كاري ها و سماجت دولت وي عنوان كردند. از جمله سيد ضياءالدين طباطبايي در انتقاد 
از سياست خارجي دولت اقبال مي گفت: اگر اقبال در سياست خارجي خود واقع بيني به كار 
مي برد هرگز با همساية شمالي چنين رفتاري نمي كرد تا با واكنش راديو مسكو و اهانت آنها 
روبه رو  شود (مركز بررسى اسناد ...،1381،ص98). سياست خارجي ايران، در زمان نخست 
وزيري اقبال، در رابطه با شوروي در موضع ضعيفي قرار داشت. وي، روش هاي تنش آميزي 
را در رابطه با همسايه شمالي به كار برد. اين تيرگي مناسبات ايران و شوروي تا پايان دورة 

نخست وزيري وي همچنان وجود داشت.   

سیاست محمدرضاشاه پهلوی دربارۀ اروندرود در قبال كشور عراق   
سياستمداران دولت ايران و وزيران خارجه اي مانند عليقلي اردالن، علي اصغر حكمت و حتي 
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۴۳
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

سفيراني1  كه در بغداد بودند، همواره تمايل به مذاكره با دولت عراق و حل و فصل اختالفات 
اروندرود را دنبال مي كردند. اما دولت عراق همواره از انجام مذاكره با دولت ايران خودداري 
مي نمود. دولت عراق هيچ گاه حاضر به انجام تعهدات خود به موجب عهدنامة سرحدي 
1316ش./1937، نبود و به طورمرتّب براي دولت ايران در اروندرود دردسر و مزاحمت 
به وجود مي آورد. اين امر باعث شد كه محمدرضاشاه به موضع گيري در برابر برخورد 
نادرست دولت عراق نسبت به خواسته هاي دولت ايران بپردازد. بنابراين، محمدرضاشاه، 
در مصاحبه اي مطبوعاتي در 7 آذر 28/1338 دسامبر 1959، از برخورد غيردوستانة دولت 
عراق نسبت به ايران اظهار تأسف كرد. وى، در ادامة سخنان خويش، سياست دولت عراق را 
نوعي سياست استعماري خواند و اعالم كرد دولت ايران اميدوار است كه دولت عراق از اين 
فرصت استفاده كند و دوستي ما را مغتنم بشمارد و به اختالفات پايان دهد و دو دولت روابط 

سياسي و ديپلماتيك خود را دوستانه از سر بگيرند (هاتف،1371،ص103).            
 

کنفرانس مطبوعاتی عبدالکریم قاسم و ادعای وی بر پنج کیلومرت ساحل اروندرود         
 در برابر سخنان محمدرضاشاه، دولت عراق كه در رأس آن عبدالكريم قاسم قرار داشت، 
سكـوت نكرد و واكنش نشان داد. قاسـم طي كنفرانسـى مطبوعـاتي در روز 11 آذرماه 
2/1338 دسامبر1959، قرارداد 1316ش./1937، را قراردادي تحميلي اعالم كرد و عالوه 
بر آن بر پنج كيلومتـر از حاشية شط العرب (اروندرود)، ادعاي حاكميت نمود ( جعفري 
ولداني،1366،ص267). سخنان قاسم، مطبوعـات ايران را به واكنش شديـدي واداشت، 
به طوري كه، سخنان قاسم را «ادعاي جنون آميز» عنوان كردند. عبدالكريم قاسم، به هيچ يك از 
قراردادهاي مرزي و تعهدات حكومت پيشين عراق دربارة اختالفات آبي با ايران پايبند نبود. 
قاسم، اروندرود را با نام «شط العرب» بخش جدايي ناپذير از خاك عراق مي دانست و حتي 
تهديد مي كرد كه اگر حقوق دولت عراق در اين آبراه مطابق ميل آن دولت حل و فصل نشود، 
حاشية پنج كيلومتري شط العرب را -كه طبق عهدنامة 1316ش./1937، به ايران واگذار شده- 
پس خواهـد گرفت (استـادوخ،1338ش،كارتـن2،پوشه10،سند شماره3 پيوست ها). قاسم، 
اظهار كرد، قرارداد 1316ش./1937، به عراق تحميل شده و با زور و اجبار عراق را وادار 
كردند پنج كيلومتر از شط العرب را به ايران واگذار نمايد. اين يك بخشش بود و نمي توان آن 
را به عنوان يك حق مورد مالحظه قرار داد. اين واگذاري در آن زمان به اين دليل انجام شد كه 
شركت هاي نفتي بتوانند از پرداخت عوارض به دولت عراق معاف شوند. در آن زمان، عراق 
در وضعيت بسيار بحراني قرار گرفته بود و به اجبار پنج كيلومتر از مسير شط العرب را به ايران 
واگذار كرد؛ و اين در حالي بود كه ايران هيچ حقي نداشت و عراق با اين رفتار اميدوار بود 

۱. از جمله سفیران ایران در بغداد: حسین 

قدس نخعی دو مرتبه که بار اول از اردیبهشت 

۱۳۳۰ تا مهرماه ۱۳۳۱ش. و بار دوم از آبان 

۱۳۳۲ تا مرداد ۱۳۳۵ش.، یدالله عضدی از 

اردیبهشت تا شهریور ۱۳۳۹ و غالم عباس آرام 

از مهر ۱۳۳۹ تا فروردین ۱۳۴۱ش. 
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۴۴
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

مشكالت را حل كند. اكنون، اين مشكالت مانند بسياري ديگر از مشكالت هيچ راه حلي پيدا 
نكرده است و اگر اين وضع ادامه پيدا كند، دولت عراق، پنج كيلومتر از شط العرب را كه به 
ايران واگذار كرده دوباره برخواهد گرداند (هاتف،1371،ص 103). با وجود اظهارات آشتي 
جويانة محمدرضاشاه، دولت عراق نه تنها در رفتار غيردوستانة خود پافشاري مي كرد؛ بلكه 

    . به وسيلة راديو و مطبوعات به مبارزه اي نامعقول عليه ايران دست زد
     

اعالم خط تالوِگ به عنوان مرز ايران و عراق    
 به دنبال اظهارات و سخنان عبدالكريم قاسم، وزير امور خارجة دولت ايران، كه در اين زمان 
غالم عباس آرام بود، روز 18 آذر 9/1338 دسامبر 1959، در مجلس شوراي مّلي سخنراني كرد 
و از دولت عراق خواست كه به مفاد قرارداد 1316ش./1937  و توافق هاي ميان دو دولت عمل 
نمايد. همچنين، بيـان كرد كه هيچ مقيـاس ديگري غير از تالِوگ1 (خط القعر) را براي مشخص 
كردن حدود مرز آبي اروندرود، از سوي دولت ايران ،به رسميت نمي شناسد؛ و عمل خود را 
مطابق با حقوق مّلي ايران و بنابر اصل حقوق بين الملل تعريف كرد (هاتف،1370،صص105-

106؛پارسادوست، 1364،صص132- 133). غالم عباس آرام، با سخنان خويش در مجلس 
شوراي ملي، ادعاهاي عبدالكريم قاسم را نپذيرفت و اعالم نمود، با وجود عدم تساوي حقوق 
-كه در قرارداد 1316ش./1937 وجود دارد- حق ايران، در اين قرارداد، در استفاده و ادارة 
اروندرود برابر با عراق شناخته شده است و دولت ايران از درخواست هاي متوالي از دولت هاي 
مختلف عراق براي اجراي قرارداد كوتاهي نكرده است؛ ولي دولت هاي مختلف عراق به 
اين موضوع بي توجه بوده اند و هرگز نخواسته اند به وعده هاي خود -براى شروع مذاكرات- 
عمل كنند و به دنبال آن بوده اند كه ادارة اروندرود را به نحو غيرقانوني براي خود نگاه دارند. 
دولت عراق، درآمدهاي به دست آمده از كشتي هايي را كه به بنادر ايران رفت و آمد مي كردند، 
به جاى اينكه براي نگاهداري و امور كشتيراني در اروندرود به كار ببرد، به خود اختصاص 
مي دهد. دولت ايران، درصدد بود حقوق و امتيازات خود را مانند دولت عراق اعمال كند و 
ادارة اروندرود را به كميسيون مختلط ايران و عراق واگذار نمايد. رفتار دولت عراق از آغاز 
امضاي قرارداد 1316ش./1937، تا 1339ش.، بي اعتنايي در برابر تعهدات بين المللي و تجاوز 
از مقررات قرارداد مزبور بود. آرام، اعالم كرد، بنابر اصول حقوق بين الملل، رودخانه اي كه 
مرز ميان دو كشور است، نبايد منحصراً به وسيله يكي از آن دو كشور مورد استفاده قرار گيرد 
(هاتف،1370،ص37). با بركناري غالم عباس آرام از ِسمت وزارت امور خارجه و روي كار 
آمدن دولت شريف امامي روز 30 مهر 22/1339 اكتبر 1960، غالم عبـاس آرام، به ِسمت 
سفارت ايران در بغداد منصوب گرديد. آرام، با آيين نامه تازه اي رهسپار بغداد شد تا نظر دولت 

 ۱. تالوِگ (Thalweg): تالوِگ در لغت 

به معنای «دره» است. تالوگ (خط القعر): 

خطی فرضی می باشد که از عمیق ترین 

قسمت قابل کشتیرانی بستر رودخانه عبور 

می کند. چنین خطی برای تعیین مرز در 

رودخانه های مرزی میان دو کشور به کار 

می رود. در صورت تغییرات ناشی از عوامل 

طبیعی در کانال قابل کشتیرانی، مرز دو 

کشور همچنان خط تالوگ خواهد بود 

(علی بابایی، ۱۳۸۵،ص ۷۵).       
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۴۵
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

عراق را نسبت به ايران خوشبين سازد و دولت عراق هم درصدد رفع كدورت و تيرگي روابط 
ايران و مصر اقدامات الزم را به عمل آورد (مركز بررسى اسناد...،1380، ج1،ص61).               

غالم عباس آرام، در مدت سفارت خود در بغداد1 ، همواره تالش كرد دولت عراق و 
به خصوص عبدالكريم قاسم را راضي نمايد كه رفع اختالفات به صالح هر دو كشور است. 
اولين موفقيت آرام در بغداد، در زمان سفارت، جلب موافقت دولت عراق به ادامة فعاليت 
دبستان دخترانة ايرانيان در بغداد بود كه دولت عراق از سال ها قبل با افتتاح آن مخالفت 
كرده بود. سرانجام عبدالكريم قاسم با افتتاح آن مدرسه موافقت نمود و حتي تصويب نامه اي 
هم از سوي دولت عراق در اين باره صادر گرديد. دولت عراق هم درخواست كرد كه از 
معلمان عراقي در تهران -كه بر طبق قانون كار بايد در هر سال دو هزار ريال عوارض كار 
بپردازند- عوارضي دريافت نشود. دولت ايران هم طبق پيشنهاد آرام با تقاضاي دولت عراق 
بر اساس عمل متقابل موافقت كرد. دولت ايران، با تقاضاي صاحبان احشام عراقي- كه براي 
چرا، قصد آمدن به ايران را داشتند- موافقت كرد و حتي تسهيالتي را براي آنها درنظر گرفت. 
لحن يادداشت هايي كه دو دولت به مناسبت تجاوز عشاير مرزنشين و قتل و غارت در مرز 
مبادله مي كردند، ماليم تر شده بود و به مرزداران دو طرف توصيه گرديد كه سعي كنند با 
ايجاد روحية همكاري از حوادث مرزي بكاهند (مركز بررسى اسناد...، 1380، ج1،ص 24)؛ و 
اين در حالي بود كه در سال هاي گذشته همين عامل سبب اختالف ميان دو دولت شده بود 
(استادوخ،1334ش، كارتن16، پوشه2،52،64، سند شماره6- 5- 4 پيوست ها). در مجموع، 
سال هاي 1339 تا 1341ش./1960 تا 1962، سال هاي عادي شدن روابط دو دولت ايران 
و عراق بود. به هر حال، عمر سفارت آرام كوتاه بود؛ و اقدامات عملي چنداني در اين باره 

صورت نگرفت.   

 تأثیر دکرتین کندی بر روابط ایران و آمریکا                            
زماني كه كندي2، در آبان 1339/ نوامبر1960، به رياست جمهوري آمريكا رسيد، چرخش 
بزرگي در سياست خارجي دولت آمريكا به وجود آمد. كندي، از لحاظ سن و شكل و قيافه 
ظاهري جوانش با سالخوردگي و شخصيت آيزنهاور  تفاوت هايي كلى داشت و بر نياز مّلي 
به تغيير و پيشرفت در داخل و خارج كشور و اتخاذ سبك جديدي در ادارة سياست خارجي 
تأكيد داشت. به هر حال، با روي كار آمدن كندي در آمريكا و ارائه دكترين خاص او، فصل 
تازه اي در روابط خارجي ايران و آمريكا گشوده شد. دكترين كندي با عنوان «اتحاد براي 
پيشرفت»  بر اين اساس استوار بود كه براي ممانعت از فروپاشي حكومت هاي متحد آمريكا 
و مقابله با تهديد ناشي از جنبش هاي ملي و كمونيستي بايد به اصالحات سياسي- اجتماعي 

  ۱. مّدت زمان سفارت غالم عباس آرام در 

بغداد از مهر ۱۳۳۹ تا فروردين ۱۳۴۱ش./

 اکترب ۱۹۶۰ تا آوريل ۱۹۴۱بود. 

2. John Fitzgerald. Kennedy   

ش ...
 نق

ن و
یرا

ی ا
رج

خا
ت 

اس
سی

ت 
عی

وض
ن 

بیی
ت



۴۶
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

كنترل شده دست زد و بر شعارهايي نظير اصالحات، دموكراسي، آزادي، حقوق بشر ، و كرامت 
انسان تأكيد كرد (ملك محمدي، 1375،ص142). تا زماني كه آيزنهاور زمام امور آمريكا را در 
دست گرفته بود، محمدرضاشاه آسوده خاطر بود و كمك هاي نظامي و مالي آمريكا به سوي 
ايران سرازير بود؛ و شاه به خودش اجازه مي داد آنطور كه مي خواهد با شوروي رفتار كند و 
حتي با دولت آمريكا موافقتنامة دوجانبة دفاعي امضا كند؛ اما روي كار آمدن كندي در آمريكا 
و خصوصاً طرح «اتحاد براي پيشرفت»1 او براي محمدرضاشاه خوشايند به نظر نمي رسيد 
(هوشنگ مهدوي،1377،ص 275؛ لنچافسكي، 1373،صص 98- 99). حتي هنگامي كه 
يك خبرنگار آمريكايي در مورد  محبوب ترين رؤساي جمهور آمريكا نظر شاه را سؤال كرد، 
جواب داد: «وقتي دربارة آمريكاي نجيب و نيرومند فكر مي كنم نام آيزنهاور، اورل هريمن 2، 
ريچارد نيكسون، و ليندون جانسون به ذهنم خطور مي كند» (پهلوي،1371،ص285). نبردن 
نام كندي، توسط شاه، نشان از نارضايتي وي از سياست هاي جديد دولت كندي بود.          

طرح «اتحاد براي پيشرفت» كندي، در درجة نخست براي از بين بردن ساختار اقتصاد 
سنتي كشورهاي جهان سوم؛ و در نتيجه، پيوند اقتصاد اين كشورها در سيستم اقتصاد جهاني 
امپرياليسم بود. به عبارت ديگر، علت اصلي حمايت كندي از اصالحات سياسي و عمران 
اقتصادي در جهان سوم، افزايش نفوذ آمريكا و در عين حال خنثي كردن جذبة كمونيسم 
شوروي بود. دولت كندي درصدد بود برنامه هاي كمك نظامي را قطع كند و اهداي سرمايه 
براي توسعة اقتصادي را جايگزين آن نمايد. تأكيد كندي بر عمران اقتصادي، اصالحات ارضي 
و تالشي براي حفظ اوضاع سياسي حاكم بر كشورهايي بود كه در معرض خطر كمونيسم 
قرار داشتند. اين خطر، در آمريكاي التين از كوباي كمونيست،  در ويتنام از چين،  و  در ايران 
شير وعقاب،  از شوروي نشأت مي گرفت و موجب نگراني دولت آمريكا بود (بيل، 1371 ،
صص215- 217). روند سياست خارجي كندي طوري تنظيم شده بود كه اصالحات از طبقه 
باال و در صلـح و صفا انجام پذيرد- تا با پيش دستي- از به وجود آمدن انقالب هاي خشونت 

آميز پيشگيري نمايد (بيل، شير وعقاب، 1371،ص184).      
  

آغاز عادی سازی روابط ایران و شوروی در دوران نخست وزیری رشیف امامی 
 بر اساس تحليل هاي موجود، در پايان دهة 1330ش./1950، و آغاز دهة 1340ش./1960، 
نگراني رژيم پهلوي از وقايع عراق، تركيه، مصر و همچنين مشكالت داخلي، توجيه كنندة 
ضرورت عادي سازي روابط رژيم پهلوي با شوروي به شمار مي رفت. در 1339ش./1960، 
با توجه به وضعيت روابط ايران و آمريكا، به دستور محمدرضاشاه، عادي سازي و توسعه 

همكاري با شوروي بايد انجام مي شد.                    
1.Alianze Paraprogreso

2.Averell Harriman
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۴۷
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

با بركنـاري اقبال، شريف امـامي روي كار آمد. زمان نخست وزيـري وي زمينة بهبود 
روابط ايران و شوروي آغاز گرديد. پگوف، سفير شوروي در تهران، پس از9 ماه غيبت در 23 
شهريور 14/1339 سپتامبر1960، به تهران بازگشت و  متقابالً وزارت امور خارجة ايران در  
26 بهمن 15/1339 فورية1960، تصميم دولت را بر اعزام هيئت ُحسن نيت به رياست شريف 
امامي براي مذاكره با خروشچف اعالم كرد (هوشنگ مهدوي،1377،ص273). در 15 اسفند 
6/1339 مارس1960، آورل هريمن، فرستادة ويژة كندي، رئيس جمهور آمريكا، به تهران آمد 
تا محمدرضاشاه را از تصميم خويش مبني بر اعزام شريف امامي به مسكو باز دارد. عالوه بر 
آن، بر تقويت نيروي نظامي تأكيد داشت و اصالحات اجتماعي و اقتصادي را در ايران امري 
واجب و ضروري شمرد. به اين ترتيب، سفر شريف امامي به مسكو لغو شد (هوشنگ مهدوي، 
1385،ص122). با سقوط كابينة شريف امامي در 16 ارديبهشت 6/1340 مه 1961، مسافرت 
وي به مسكو هرگز عملي نگرديد؛ و در نتيجه همچنان روابط ايران و شوروي تيره ماند و 

جنگ سرد ميان ايران و شوروي ادامه پيدا كرد.  
      

قطع رابطۀ سیاسی ایران و مرص در دوران وزارت غالم عباس آرام  
از مسائل مهم در سال 1339ش./1960، در دوران وزارت خارجة غالم عباس آرام، درگيري 
ميان دولت ايران و مصر بود. برقراري روابط ويژة ايران و اسرائيل و همكاري هاي سياسي، 
نظامي، و امنيتي دو كشور مورد اعتراض اكثر كشورهاي عربي از جمله مصر قرار گرفته بود. 
پس از اينكه محمدرضاشاه با طرح جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر مبني بر ايجاد تشّكلي 
بر ضد اسرائيل مخالفت كرد، جنگ سرد سياسي ميان ايران و مصر آغاز گرديد كه تيرگي و 

سپس قطع رابطة سياسي دو كشور را به همراه داشت.   
در 14 اسفند 5/1328 مارس 1950، كابينة محمد ساعد مراغه اي، موضوع شناسايي 
اسرائيل را در هيئت وزيران مطرح و به اتفاق آراء، مورد تصويب قرار گرفت. دولت ايران، 
اسرائيل را به صورت «دو فاكتو»1 به رسميت شناخت (روزنامه كيهان، شماره2079،ص8)؛ و 
در بيت المقدس اشغالي سركنسولگري برپا كرد. از اين زمان به بعد مناسبات ايران با جهان 
عرب رو به سردي نهاد. استدالل ساعد دربارة اين اقدام، وجود تعداد زيادي بازرگان يهودي 
ايراني تبار در فلسطين و حفظ حقوق آنها بود كه البته به هيچ وجه اعراب را راضي نمي ساخت. 
در زمان نخست وزيري دكتر مصدق، راجع به شناسايي رسمي دولت اسرائيل در ايران اقدامي 
صورت نگرفت؛ و مصدق در سفر به قاهره -1330ش./1951- شناسايي اسرائيل توسط 

ايران را پس گرفت (اميني،1381،ص213).   
روابط ايران و اسـرائيل، پس از كـودتاي 28 مـرداد 19/1332 آگـوست 1953، از سوي 

 ۱. دو فاكتو (De Facto): مقصود از شناسایی 

دوفاکتو یا شناسایی موقت این است که 

کشوری که اقدام به شناسایی می کند، می 

تواند شناسایی خود را پس بگیرد و از لحاظ 

روابط محدود به روابط اقتصادی و تجاری 

هستند؛ و بدون داشÜ روابط سیاسی رسمی، 

دو دولت رابطه دارند ولی نه از طریق سفیر. 

در مقابل آن، شناسایی دو ژور (رسمی و 

اعالمی) قرار دارد كه طی آن مناسبات سیاسی- 

دیپل�تیك میان دو دولت برقرار است (فالح 

نژاد،۱۳۸۱،ص۳۰).   
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۴۸
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

محمدرضاشاه به رسميت شناخته شد و روابط بسيار نزديكي با اسرائيل به وجود آمد. سفارت 
ايران در اسرائيل- تحت پوشش سفارت سوئيس- در 1337ش./1958، گشايش يافت و 
اسرائيل نيز در تهران سفارتخانه دايركرد. شاه، عمًال از اسرائيل حمايت مي نمود و با آن روابط 
اقتصادي وسيعي برقرار كرده بود. نفت مورد نياز اسرائيل را تحويل مي داد؛ و كاالهاي اسرائيل 
به سوي ايران سرازير مي شد. ميان دو دولت، تبادل اطالعات وجود داشت و ساواك و موساد 

با يكديگر همكاري گسترده اي داشتند (اميني،1381،ص 215).     
در تير 1960/1339، خبرگزاري هاي خارجي اعالم كردند كه مذاكراتي ميان ايران و 
اسرائيل براي ايجاد روابط اقتصادي صورت گرفته است. به دنبال برقراري رابطه ميان ايران 
و اسرائيل، جمال عبدالناصـر رئيس جمهور مصر، در روز 4 مرداد 26/1339 ژوئية 1960، 
نطق تند و اهانت آميزي عليه دولت ايران، در اسكندريه، ايراد نمود و از اينكه دولت ايران، 
اسرائيل را به رسميت شناخته، به شدت انتقاد نمود و رابطة سيـاسي مصـر را با ايران قطع 
كرد. يكي از اهداف ناصر، از تحت فشار قراردادن محمدرضاشاه، تشويق علماي مذهبِي 
األزهر و در رأس آنها «شيخ محمود شلتوت» رئيس دانشگاه اسالمي األزهر به ارسال پيام ها و 
تلگراف هاي اعتراض آميز به محضر مراجع بزرگ ايران به ويژه آيت اهللا بروجردي بود تا بدين 
وسيله حساسيت بيشتر محافل مذهبي ايران را عليه تصميم شاه تحريك كند. جمال عبدالناصر، 
محمدرضاشاه را همدست استعمارگران خواند؛ و ضمن تأكيد بر توانايي مصر در سرنگوني 
رژيم محمدرضاشاه، وي را متهم نمود كه در جريان بحران كانال سوئز، عليه مصر موضع گيري 

نموده است (قانون،1381،ص 281).                 
 نطق اهانت آميز جمال عبدالناصر عليه ايران، با حمالت سخت كشورهاي اسالمي عليه 
ايران همراه شد. با اين اوصاف «محمود محرم حماد» سفير جمهوري متحدة عرب در تهران، 
به وزارت امور خارجه فرا خوانده و به وي اخطار شد كه ظرف 24 ساعت خاك ايران را ترك 
كند (روزنامةكيهان، شمارة5120 ،ص1). غالم عباس آرام، روز 5 مرداد 27/1339 ژوئية1960، 
در كنفرانس مطبوعاتي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي، عمل ايران را يك اقدام سادة 
بين المللي تلقـي نمود، و از ناصر به عنـوان «فرعـون سبكسر مصـر» ياد كرد و اظهار داشت: 
عبدالناصر، پاية قدرت غيرقانوني خود را بر جاه طلبي، جنجال، استعمار،آدم كشي، ايجاد عصبيت، 
و نفاق ميان مسلمانان بنا نهاده و همواره خواب رهبري و زمامداري مسلمانان جهان را مي بيند 

(قانون،1381،صص276- 277).        
جنجال بر سر روابط ايران و مصر، عمق اختالفات ميان كشورهاي تندرو عرب را بيشتر 
نمايان ساخت. عبدالكريم قاسم، طي يك مصاحبة مطبوعاتي در روز 6 مرداد 28/1339 
ژوئن 1960، در بغداد اعالم كرد: ناصر، بدون دليل كافي در بازگردادن سفير ايران از قاهره و 
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۴۹
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

فراخواندن سفير خود از تهران عجوالنه اقدام كرده است (روزنامة كيهان،شمارة5122،ص13). 
عبدالكريم قاسم، ضمن ابراز دوستي با ايران، بر اين نكته تأكيد كرد كه شناسايي اسرائيل     
به صورت دو فاكتو از ده سال پيش صورت گرفته و ايران در اين زمان اقدام تازه اي براي 
شناسايي اسرائيل انجام نداده است. قاسم ،از ناصر، به عنوان «شخص فريبكار و توسعه طلب» 

ياد كرد (روزنامة كيهان، شمارة5127،ص 9).         
جمال عبدالناصر، حتي براي تهييج كشورهاي عربي در 23 مرداد  14/1339 اوت1960، 
به اتحادية عرب اعالم كرد كه از اين پس، به جاي خليج فارس، «خليج عربي» و به جاي 
خوزستان، «عربستان جنوبي» گفته شود كه جزء جدايي ناپذير سرزمين اعراب مي باشد. مى توان 
گفت كه در زمان روى كار آمدن جمال عبدالناصر در مصر، نوعى رويارويى ناسيوناليسم 
ايرانى و ناسيوناليسم عربى به وقوع پيوست، كه در حقيقت يكى از نقاط عطف روابط ايران 
و مصر  به شمار مى رفت. از داليل موضع گيرى عبدالناصر مى توان به اين نكته اشاره نمود كه 
در آن زمان، ايران جزء كشورهاى هوادار بلوك غرب و به ويژه اياالت متحدة آمريكا بود و با 
اسرائيل نيز رابطة دوفاكتو برقرار كرده بود. جمال عبدالناصر، به عنوان رهبر يك جنبش راديكال، 
موضعى غيرمتعهدانه در برابر دو بلوك غرب و شرق داشت و در عين حال، به دنبال رهبرى 
جهان عرب و جهان اسالم بود. بنابراين، تقابلى استراتژيك ميان كشورهاى خواهان تغيير وضع 
موجود و كشورهاى خواهان حفظ وضع موجود در دنيا- به ويژه در خاورميانه- به وجود آمد. 
به اين ترتيب، ايران، از جمله هواداران حفظ وضع موجود در منطقة خاورميانه به شمار مى رفت. 
عبدالناصر، سعى مى كرد از هر چيزى كه در خدمت پررنگ كردن ناسيوناليسم عربى باشد، 
استفاده كند ؛ از اين  رو، طرح بحث «خليج عربى» از سوى وى كامالً با ناسيوناليسم عربى 

ارتباط داشت. 
عبدالناصر، همچنين، طرح «تحريم ايران ازسوى اعراب» را به دليل همكاري با دشمن 
امت عربي- اسرائيل- بر ضد رژيم محمدرضاشاه به كار گرفت. غالم عباس آرام ، وزير امور 
خارجة ايران، در واكنش به اقدام عبدالناصر، پس از متهم نمودن عبدالناصر به عنوان كسي كه 
نفاق و تفرقه را ميان مسلمانان به وجود آورده،  قطع روابط سياسي ايران و مصر را اعالم نمود 
و سفير ايران1 را از قاهره به كشور فراخواند، و قطع رابطة سياسي ايران با جمهوري متحد 
عربي- مصر و سوريه- را به اطالع اعضاي پيمان سنتو رساند. همچنين، بر اساس سياست 
دفاعي محمدرضاشاه ، رسمي دانستن هرگونه رابطة سياسي با اسرائيل را تكذيب و به صراحت 
اعالم نمود دولت ايران با اسرائيل روابط سياسي ندارد (بهزادي،1377، ج1،صص475-477؛ 
منصوري،1377،ج1،ص303). حمالت و واكنش كشورهاي عربي نسبت به ايران بسيار 
شديد بود.اما تركيه از اين حمالت مصون ماند؛ در حالي كه، اين كشور مسلمان، اسرائيل را نه 

۱. سفیر ایران در آن زمان جمشید قریب 

بود که از دی ۱۳۳۷ تا شهریور  ۱۳۳۹در 

این ِسمت بود.  
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۵۰
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

به صورت دو فاكتو كه به طور كامل به رسميت شناخته بود(سميعي،1367،ص40). به هر حال، 
روابط ايران و مصر، در سال 1339ش./1960، قطع گرديد و تيرگي در روابط دو كشور، تا 

پايان حيات جمال عبدالناصر همچنان ادامه داشت. 

نتیجه گیری  
بعد از كودتاي 28 مرداد 19/1332 اوت 1953، سياست خارجي ايران به اشارة آمريكا 
مي چرخيد، كه ناشي از ماهيت دست نشاندگي دولت ايران، شرايط و مقتضيات بين المللي، 
و عاليق و منافع سياسي- اقتصادي آمريكا در ايران بود. همچنين، ايران به علت داشتن 
موقعيت ژئواستراتژيك در منطقة خاورميانه، در سال هاي 1336- 1339ش. ، در وضعيت 
حساسي قرار گرفته بود. وزيران خارجة ايران در اين دوره، كه عليقلي اردالن، علي اصغر 
حكمت، جالل عبده، و غالم عباس آرام بودند؛ هر كدام با روش و تدابير خاصي با مسائل 
پيش آمده برخورد كردند.در اين سال هاي بحراني، از يكسو شوروي ايران را تهديد مي كرد؛ 
و از سوي ديگر، آمريكا جاى پاي خود را در ايران مستحـكم تر مي ساخت. آنچه از اين 
رهگذر نصيب مردم ايران شد، مخارج سنگين نظامي و تسليحاتي بود كه از رفاه مردم 
مي كاست و عامل مهم در عقب ماندگـي كشور از امور زيربنـايي شد. عالوه بر مسائل مالي 
و اقتصادي، بايد به مصائب ناشي از اين بحران اشاره كرد و آن فرسايش روحي مردم بود 
كه سال ها فضاي تهديد را بر كشور تحمل كردند. از سوي ديگر، استقالل كشور از دست 
رفت و ايران، كشوري دست نشاندة آمريكا شد و ضربات سهمگيني به حقوق ملي ايران 

وارد شد.      
از جمله مهم ترين نتايج برقراري روابط غيرمنطقي ميان ايران و آمريكا در اين برهة 
زماني اين بود كه، برخالف سياستمداران آمريكايي كه در مناسبات خود با ايران پيگير منافع 
كشورشان بودند؛ دولتمردان ايراني و در رأس آنها، محمدرضاشاه، در روابط خود با آمريكا 
پيوسته در صدد تحكيم موقعيت و حفظ  قدرت خود بود. در ايران، منافع شخصي هيئت 
حاكمه جايگزين منافع ملي شد؛ و منافع شخصي شاه با منافع عمومي و ملي در تضاد قرار 
گرفت. به عبارت ديگر، محمدرضاشاه، در مقابل ملت هيچ تعهد و مسئوليتي احساس نمي كرد 
و نگران تخت و تاج خود بود. ايران در اين دهه، دولتي فاقد مشروعيت قانوني و بي اعتنا به 
منافع مردم بود. به همين جهت، براي بقاي حاكميت خود مجبور بود به قدرت هايي همچون 
آمريكا در سطح بين الملل و اسرائيل در سطح منطقه اي تكيه كند، تا به اين وسيله بتواند فقدان 

مشروعيت داخلي خود را با مقبوليت بين المللي جبران نمايد.     
آمريكا نقش تعيين كننده در سياست خارجي ايران داشت. يكي از جنبه هاي منفي سياست 
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۵۱
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

خارجي ايران در اين دهه، ايجاد شكاف عميق ميان ايران و كشورهاي عربي از جمله مصر 
بود كه از سياست هاي محمدرضاشاه در منطقه و روابط او با اسرائيل سرچشمه مي گرفت؛ و 
اين نارضايتي در زمان رياست جمهوري جمال عبدالناصر حالت حاد و علني پيدا كرد. در 
مجموع، سياست خارجي ايران در اين مقطع سه ساله (1336- 1339ش./1957-1960) كه 
مورد واكاوي قرار گرفت به هيچ عنوان رضايت بخش نبود. دولت ايران، اگر در اين دوران 
«سياست بي طرفي» را اتخاذ مي كرد، مي توانست از تضاد و درگيري ميان دو بلوك شرق و 
غرب استفاده كند و كشور را درگير جنگ سرد دو ابرقدرت- آمريكا و شوروي- نكند؛ اما نه 
تنها دولت ايران سياست بي طرفي را در پيش نگرفت، بلكه در دسته بندي هاي نظامي همراه با 
آمريكا و بلوك غرب شركت كرد كه بر نقش دست نشاندگى آن به كشورهاى بيگانه افزود و 

تأثير منفي آن تا ساليان بعد در ايران باقى ماند.
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۵۲
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

استادوخ:  ۱۳۳۷ش،

کارتن۲،پوشه۶

سند ش�ره ۱
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۵۳
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

 استادوخ:  ۱۳۳۷ش،

کارتن۲،پوشه۶.

سند ش�ره ۲
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۵۴
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

 استادوخ:  ۱۳۳۸ش،

کارتن۲،پوشه ۱۰.

سند ش�ره ۳
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۵۵
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

استادوخ: ۱۳۳۴ ش،

کارتن۱۶،پوشه۲.

سند ش�ره ۴
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۵۶
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

استادوخ:۱۳۳۴ش،

کارتن۱۶،پوشه۵۲.

سند ش�ره ۵
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۵۷
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

استادوخ:۱۳۳۴ش،

کارتن۱۶،پوشه۶۴.

سند ش�ره ۶
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۵۸
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،
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