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بررسي پيمان بغداد: 
زمينه ها، آثار و نتايج آن در ايران 

علي جعفري،1 مرضيه يحيي آبادي2

مقدمه
ــرنگوني دولت ملّي و قانوني دكتر محّمد  ــت 1953م و س پس از كودتاي 28 مرداد 1332ش/19 آگوس
ــگر فضل اهللا زاهدي به مقام نخست وزيري رسيد. از  ــور بازگشت و سرلش ــاه به كش مصدق، محّمدرضا ش
ــلطه و نفوذ انگليس به آمريكا بود؛ البته تنها جابه جايي قدرت نبود،  پيامدهاي مّهم كودتا در ايران، انتقال س
ــي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي ايران به وجود آمد. آمريكا از  بلكه تغييرات عمده اي در اركان سياس
ــد. شاه با حمايت آمريكا  ــت خارجي ايران تبديل ش اين زمان به بعد به قدرتي تعيين كننده در عرصة سياس
ــاختار قدرت به مّدت 25 سال ديگر، مستبدانه به حكومت پرداخت. دولت ايران، در  ــلطه بر تمامي س و با س
ــكارا در صف بندي هاي نظام دوقطبي، جانب آمريكا  ــال 1334ش/1955م، با پيوستن به پيمان بغداد، آش س
ــوروي و مخالفت هاي صريح و علني جمال عبدالناصر،  ــديد دولت ش را گرفت. اقدام دولت ايران، واكنش ش
ــوروي و  ــرد راديويي و تبليغاتي ايران و ش ــت. مخالفت ها و جنگ س ــور مصر را به همراه داش ــس جمه رئي
ــازمان پيمان مركزي) تغيير نام داد و به آنكارا  ــنتو (س ايران و مصر، حتي زماني كه پيمان بغداد به پيمان س
پايتخت تركيه منتقل شد، شّدت بيشتري يافت. با كودتاي نظامي در عراق توسط عبدالكريم قاسم در سال 
ــد، بلكه با نام جديد سنتو (سازمان پيمان مركزي) به فعاليت خود  1337ش/1958م، پيمان بغداد منحل نش
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ــكار  ــرد به طور آش ــت ايران در پيمان بغداد، موقعيت و جايگاه ايران را در دوران جنگ س ــه داد. عضوي ادام
ــت؟ آثار و نتايج اين  ــه بود؟ چرا ايران به اين پيمان پيوس ــود. زمينه هاي ايجاد پيمان بغداد چ ــخص نم مش
پيمان بر روند سياست خارجي ايران چگونه بود؟ اين مقاله سعي بر آن دارد كه به اين پرسش ها پاسخ دهد. 

زمينه هاي ايجاد پيمان بغداد 
 Cold War)«ــرد پس از «جنگ جهاني دوم» (24-1318ش/45-1939م) به ويژه در «دوران جنگ س
ــتين سال هاي دهه 1330ش/1950م، دولت شوروي به تدريج در چهره قدرتي بزرگ نمايان  Era) در نخس
ــعه طلبي ايدئولوژيكي و  ــان و مقابله با توس ــت برتري خود در جه ــن رو دولت آمريكا براي تثبي ــد؛ از اي ش
ــوروي، دست به اقداماتي زد كه از جمله آنها مي توان به ايجاد پيمان هاي نظامي مانند پيمان ناتو  نظامي ش
 Baghdad)ــمالي)(1) در 18 فروردين 1328ش/7 آوريل 1949م، و تأييد و تقويت پيمان بغداد (آتالنتيك ش
ــاره كرد (فونتن، 1366، ج2: 180). از نظر «جان فاستر دالس» وزير  ــال 1334ش/1955م، اش Pact) در س
امور خارجه دولت «دي وايت. آيزنهاور» (Diwight D.Eisenhower) رئيس جمهور آمريكا، سياست «سد 
ــمار  ــت درجا زدن»(Tread Mill Policy) به ش نفوذ» ترومن- رئيس جمهور قبلي آمريكا- نوعي «سياس
مي رفت. وي تأكيد داشت كه سياست زمان ترومن نبايد دوباره به كار رود، چراكه اين سياست، دولت آمريكا 
را آن قدر در يك موقعيت قرار مي دهد كه از شرايط و كاركرد خود خسته مي شود؛ و ديگر انگيزه هاي الزم 
را براي مقابله با بحران هاي منطقه اي و توطئه هاي فراگير در عرصة بين الملل نخواهد داشت (متقي،1376: 

 .(55
ــن براي جلوگيري از  ــتراتژيك خاورميانه، همچني ــكا براي حفظ منافع خود در منطقه ژئواس ــت آمري دول
ــوري، 1364: 49؛  ــرق برآمد (منص ــدي امنيتي به دور بلوك ش ــم، درصدد ايجاد كمربن ــترش كمونيس گس
ــيتو (آسياي جنوب شرقي)(2) محسوب مي شد،  زهيري،1379: 190). آمريكا كه گردانندة پيمان هاي ناتو و س
از پيمان بغداد مي خواست به عنوان لوال و جايگاهي ميان آن دو پيمان استفاده كند. در حقيقت هدف اصلي 
ــيتو، بيانگر تالش  ــيتو بود. پيمان هاي نظامي ناتو و س آمريكا از ايجاد پيمان بغداد، اتصال پيمان ناتو به س
بلوك غرب براي ُپر كردن مناطق حائل و ايجاد خط دفاعي و كمربند امنيتي در برابر تهديدات شوروي بود 
ــكي،1373: 94). به عبارت ديگر ميان دو زنجيره اتحاد نظامي ناتو و سيتو، منطقه خاورميانه حائل  (لنچافس
ــوب و نا آرامي بود؛ و اين حلقه خالي در اين  ــال ها درگير ناپايداري حكومت ها، آش ــيد كه س به نظر مي رس
ــوروي مي توانست خطر آفرين باشد و راه نفوذ شوروي و متحدانش را  زنجيره خط تدافعي در برابر تهاجم ش

به منطقه خاورميانه باز كند؛ از اين رو آمريكا درصدد ايجاد پيمان بغداد برآمد.
ــتراتژيك ايران در آن زمان گفته بود: «ايران مانند يك توپي  ــتمداري آمريكايي در باب اهميت اس سياس
ــت، به خليج فارس مي ريزد  ــوروي اس ــت. اگر اين توپي را درآورند، درياچه خزر كه درياچه ش وان حمام اس
ــادر آب هاي گرم كه از زمان پتركبير همواره  ــي به وجود مي آورد و روس ها به بن ــا يك خالء سياس و در آنج
خواهانش بودند، دست پيدا مي كنند؛ و بدين طريق در فاصله وحشتناكي از 181 ميليارد بشكه نفت خاورميانه 
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قرار مي گيرند» (مك كي،1380: 252). به هر حال آمريكا و انگليس بيشتر درصدد حفظ منطقة خاورميانه از 
خطر كمونيسم بودند. كشورهاي منطقه خاورميانه به اصطالح خط مشي ضد كمونيستي داشتند و گروه هاي 
ــت هاي آمريكايي و انگليسي بودند ( گرانتوسكي و  ــتي حاكم بر اين كشورها در اختيار امپرياليس ــت راس دس

ديگران، 1359: 556).
پيمان بغداد از تراوشات فكري «جان فاستر دالس»(John Foster. Dulles) وزير امور خارجه آيزنهاور 
ــامل تعدادي از  ــور خارجه انگليس بود. در ابتدا قرار بود ش ــدن»(Anthony Eden) وزير ام ــي اي و «آنتون
ــود كه با مخالفت مصري ها روبرو گرديد. چون آنها بيشتر از آنكه به فكر  ــورهاي عربي از جمله مصر ش كش
دفاع در برابر تهديدات شوروي باشند، به آزادي خود از قيد و بند انگليسي ها مي انديشيدند (آرشيو اسناد ملّي، 

1334ش، محل در آرشيو 751 و 4 آ پ 1).
ــت خاورميانه به نفع دولت هاي آمريكا و انگليس  ــد تا امني ــان بغداد ابتدا ميان عراق و تركيه امضا ش پيم
ــود و در آغاز به نام «پيمان همكاري متقابل» ميان «نوري سعيد» نخست وزير عراق و «عدنان  تضمين ش
ــفند 1332ش/24 فوريه 1955م، در هشت  ــت وزير تركيه در 5 اس ِمندرس»(Adnan Menderes) نخس
ــال با حمايت و پشتيباني آمريكا و انگليس به امضا  ــيري براي مّدت پنج س ماده و يك مقدمه و دو نامه تفس
ــيد (مدني،1369،ج1:  573. علي بابائي، 1375:  129- 128). در ماده 5 آن آمده بود كه اين پيمان براي  رس
ــور ديگري كه به صورت جّدي در امر صلح و امنيت  ــورهاي عضو جامعه عرب يا هر كش قبول عضويت كش
ــميت شناخته شود،  ــور امضا كننده-تركيه و عراق- به رس ــد و از طرف هر دو كش خاورميانه عالقه مند باش
ــتند و چون در بغداد  ــتان و ايران به اين پيمان پيوس ــتا دولت هاي انگليس، پاكس آمادگي دارد. در همين راس
ــترك نظامي- سياسي انجام گرفت، لذا به  آخرين مراحل برنامه ريزي و تصميم گيري ها و امضاي پيمان مش

نام پيمان بغداد معروف گشت (ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، 1370، ج1: 533. منصوري، 1364: 49). 
ــدة بخش عمده اي از هزينه هاي نظامي پيمان  ــت پرده و تأمين كنن دولت آمريكا كه از گردانندگان پش
بغداد بود، به چند دليل به پيمان مزبور ملحق نگشت. يكي به دليل اينكه از رويارويي علني با دولت شوروي 
ــّدت يافتن مخالفت هاي برخي كشورهاي عربي به ويژه مصر، اردن و سوريه، پرهيز مي كرد. به عبارت  و ش
ديگر، آمريكا نمي خواست دوستي اعراب را از دست بدهد و مصر را از خود برنجاند و در يك جنگ تبليغاتي 
ــورهاي هم پيمان آن قرار بگيرد. دوستي و نزديكي با كشورهاي  ــوروي و كش جّدي تر، رو در روي دولت ش
ــال تيتو و جمال  بزرگ غير متعهد، به ويژه هند، مصر و اندونزي و با رهبراني چون جواهر لعل نهرو، مارش
ــود. دليل ديگر يان كه، در  ــت خارجي آمريكا ب ــر آنها، در آن زمان جزو مالحظات سياس ــر و نظاي عبدالناص
ــت كه  ــتر تمايل داش آن زمان هنوز منطقه خاورميانه تحت نفوذ اختصاصي انگليس بود. دولت آمريكا بيش
ــيون نظامي و  ــورهاي عضو پيمان بغداد همكاري كند؛ و بر فعاليت هاي كميس ــه عنوان عضو ناظر با كش ب
ــاختار رسمي پيمان بغداد عبارت بود از يك  ــته باشد (مدني، 1369، ج1: 573). س اقتصادي آن نظارت داش
ــاي مّهم آن: كميتة نظامي و  ــد در بغداد و چندين كميته و دبيرخانه. از جمله كميته ه ــوراي وزيران منعق ش
كميتة مبارزه عليه خرابكاري- ضد اخاللگري- بود. در كميتة نظامي، فرماندهان كل نظامي يا رؤساي ستاد 
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ارتش كشورهاي عضو پيمان بغداد شركت داشتند و برنامه هاي نظامي را بررسي و خط مشي نظامي پيمان 
ــن مي كردند. از ديگر كميته ها: كميتة ويژه براي برنامه ريزي و همكاري اقتصادي و كميته ارتباطات  را تعيي
بود. آمريكا اگرچه عضو رسمي پيمان بغداد نبود، اما به كميته هاي اقتصادي و كميته ضد اخاللگري پيوست 
ــرد و با اعطاي كمك و آموزش هاي نظامي به اعضاي منطقه اي  ــا كميتة نظامي، ارتباط دائمي برقرار ك و ب
ــكي، 1371: 209. دكتر  ــتيباني كرد (گازيوروس ــتقيم از پيمان بغداد، حمايت و پش پيمان، به صورت غير مس

اقبال به روايت اسناد ساواك، 1379: 29).
هدف نهايي پيمان بغداد از نظر طراحان اين پيمان، حفظ ذخاير و منابع نفتي خاورميانه در مقابل نفوذ و 
ــرزمين ايران؛ و بهترين خط دفاعي هم از نظر آنها كوه هاي زاگرس  ــوروي بود، نه دفاع از س رخنة دولت ش
بود، نه البرز. حتي مقامات بلند پاية كشور درك كرده بودند كه پيمان بغداد يك پيمان واقعي كه حافظ منافع 
و مصلحت ملّت ايران باشد، نيست؛ بلكه سازماني است با اهداف سياسي خاص كه قسمتي از بودجة آن را 
ــتقالل و تماميت ارضي  ــنجر،1370: 185و181). پيمان بغداد در عمل ضامن اس دولت ايران بايد بپردازد ( س

ايران نبود و همه ساله مبالغ گزافي صرف هزينه عضويت در چنين پيماني مي شد. 

اهدف دولت ايران از پيوستن به پيمان بغداد        
ــين عالء در روز 17  ــپهبد زاهدي در 16 فروردين 1334ش/5 آوريل 1334ش، حس ــقوط كابينة س با س
ــمت  فروردين 1334ش/6 آوريل 1955م، روي كار آمد و تا 15 فروردين 1336ش/5 آوريل 1957م، در ِس
نخست وزيري باقي ماند. وزيران امور خارجة كابينة حسين عالء، عبداهللا انتظام و دكتر عليقلي اردالن بودند.
ــد ايران وارد پيمان بغداد شود. حمايت محّمدرضا  ــت وزيري حسين عالء، قرار ش اولين بار در زمان نخس
ــاه از پيمان و پيوستن به آن از جمله برنامه هايي بود كه در عرصة سياست خارجي خويش دنبال مي كرد.  ش
ــاه بود، اما با آن قرارداد  ــعدآباد زمان پدرش رضا ش ــاه، پيمان بغداد با اينكه داراي جاذبة قرارداد س از نظر ش
ــركت دولت انگليس در آن، بر حمايت و  ــت. از جمله اينكه پيمان بغداد عالوه بر ش تفاوت هاي ويژه اي داش
ــتوار شده بود (آوري، 1371، ج3: 138). از نظر محّمدرضا شاه، پيوستن به پيمان  ــتيباني دولت آمريكا اس پش
ــتوار مي ساخت و اعتبارش را از طريق  ــت، چرا كه كشور را در عرصة بين الملل اس ــيار اهمّيت داش بغداد بس
ــال 31-1320ش/52-1941م، در  ــه، 1382: 490). از س ــان غرب افزايش مي داد (دوويلي ــع مالي جه مناب
نخستين سال هاي حكومت محّمدرضا شاه، ايران نوعي سياست بي طرفي و پرهيز از اتحاد را دنبال مي نمود. 
ــغال ايران توسط متفقين در زمان جنگ جهاني دوم و  ــتي هم وجود داشت. اش البته زمينه هاي چنين سياس
ــلطة بريتانيا در امور  ــتان و آذربايجان، همراه س ــتيباني از جمهوري هاي جدايي طلب در كردس حمايت و پش
نفتي، ايران را به سوي اتخاذ نوعي سياست «موازنه ي منفي» سوق داد كه مبتني بر مخالفت با دولت هاي 
ــورها براي حاكميت ايران در جنگ جهاني دوم به اثبات رسيده  ــوروي و انگليس كه زيانبار بودن آن كش ش

 Chubin & Zabih,1974:2- 4) بود
ــتراتژيك ايران در منطقة  ــاه در توجيه الحاق ايران به پيمان بغداد، همواره روي موقعيت اس محّمدرضا ش
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ــاس ايران سبب ناديده گرفتن «سياست  ــت: موقعيت مّهم و حس خاورميانه تأكيد مي نمود؛ و اظهار مي داش
ــور از سوي متفقين در طول دو جنگ جهاني اول و دوم شد. شاه  ــغال كش بي طرفي» ايران و در نهايت اش
هدف از پيوستن ايران به اين پيمان را از بُعد داخلي حفظ استقالل و تماميت ارضي، باال بردن سطح زندگي، 
ــع زندگي اجتماعي و از بعد خارجي و در عرصة بين الملل، تأمين آرامش و  ــش رفاه مردم و اصالح وض افزاي
ــعه، عمران و آباداني اين منطقه برشمرد (نشريه وزارت امور خارجه، 1335: 21  صلح منطقة خاورميانه، توس

و 15) . 
ايران با پيوستن پيمان بغداد، همراهي و هم پيماني با بلوك غرب را پذيرفت. اولين نشانة جديد همبستگي 
ــتجو نمود (ازغندي،1379: 270). از نظر محّمدرضا  ــي ميان ايران و آمريكا را بايد در پيمان بغداد جس نظام
شاه، امنيت ملّي از امنيت داخلي جدا نبود و امنيت داخلي با امنيت نظام پادشاهي و خاندان سلطنتي به هم 
پيوسته بود. تهديد بالقوه و بالفعل خارجي عليه امنيت ملّي ايران، دولت شوروي بود. مهم ترين تهديد كنندة 
ــمار مي رفت.  ــوروي به ش ــت ها ضد امنيت ايران و از بُعد خارجي دولت ش داخلي، اخالل گري هاي كمونيس
بنابراين از نظر شاه، اساسي ترين و مهم ترين وسيلة برخورد و مقابله با اين تهديد- چه داخلي و چه خارجي- 
ــي آمريكا بود (پهلوي ها، 1388:  ــداد و بهره مندي از توان يك قدرت برتر خارجي يعن ــتن به پيمان بغ پيوس
ــي به  64). دولت هاي انگليس و آمريكا گمان مي كردند كه با امضاي پيمان بغداد يك پيروزي بزرگ سياس
دست آورده اند كه مكّمل پيروزي آنان در ساقط كردن حكومت مصدق است، اما در واقع اين پيمان به جاي 
ــرد را در منطقه ي ژئواستراتژيك خاورميانه گسترش داد و آن را به كانون  تأمين امنيت خاورميانه، جنگ س
جنگ سرد تبديل كرد (عليزاده، 1384: 80). به هر حال محّمدرضا شاه، به ميل خود و نه به زور و اجبار به 

پيمان نظامي بغداد پيوست و به اين ترتيب «سياست بي طرفي» را طرد نمود.
ــيعي چون  ــور نيرومند و وس ــي اين گونه پيمان هاي دفاعي منطقه اي، به خصوص در برابر كش بيهودگ
شوروي حتي قبل از انعقاد اين پيمان ها مشخص بود. اگر زمامداران اين كشورها اندكي بصيرت از خود نشان 
ــرد در منطقه نمي كردند. تنها دستاوردهاي كشورهاي  ــور و ملّت خود را درگير جنگ س مي دادند هرگز كش
جهان سوم از عضويت در اين پيمان ها، كمك هاي به ظاهر مالي، فني يا تجهيزات جنگي بود كه از دنياي 
ــتگي به وجود آورد؛ و  ــهيدزاده، 1378: 224). البته اين كمك ها به تدريج نوعي وابس ــيد (ش غرب مي رس
ــي و اقتصادي فراهم كرد.  فرصت دخالت بيگانگان را به بهانه هاي گوناگون در عرصه هاي اجتماعي، سياس
ــد، اما در حقيقت خصلت اصلي  به اين ترتيب پيمان بغداد به ظاهر قراردادي نظامي و تدافعي جلوه داده ش

آن تأمين منافع سياسي و اقتصادي آمريكا و انگليس در منطقه خاورميانه بود.
    

 ديدگاه مخالفان و موافقان نسبت به  پيوستن ايران به پيمان بغداد
ــه بعد از آن به همراه  ــا و مخالفت هايي چه قبل از الحاق و چ ــران به پيمان بغداد، موافقت ه ــتن اي پيوس
ــورهايي بودند كه موافق اقدام دولت ايران نبودند. عبداهللا انتظام وزير  ــوروي و مصر از جمله كش ــت. ش داش
ــوي  ــوراي ملّي هم مخالفت مي كردند. از س امور خارجة كابينه عالء، مردم و برخي از نمايندگان مجلس ش
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ــت وزير) و دكتر عليقلي اردالن موافق  ــين عالء (نخس ــتري كابينه عالء، حس ديگر علي اميني وزير دادگس
اقدام محّمدرضا شاه بودند.

ــت بي طرفي» ميان دو بلوك به ويژه در زمان  عبداهللا انتظام وزير امور خارجه ي دولت عالء از «سياس
ــود، زير بار امضاي اين پيمان  ــرد و تا روزي كه وزير امور خارجه كابينه عالء ب ــرد طرفداري مي ك جنگ س
ــوروي را بر ضد خود  ــمالي يعني ش ــاية ش ــتدالل مي كرد كه با انعقاد پيمان بغداد، همس نرفت. انتظام، اس
تحريك مي كنيم (ميرفندرسكي،1382:  81). به اين ترتيب شاه او را براي مأموريتي به مراكش فرستاد تا او 
ــت  ــد و بتواند با انتخاب وزير خارجة جديد- دكتر عليقلي اردالن- به هدف خود دس را از خود دور كرده باش
پيدا كند. دكتر اردالن، زماني كه به جاي انتظام، به وزارت امور خارجه منصوب شد، موافقت خود را در الحاق 
ــان بغداد را امضا كرد. دكتر اردالن معتقد بود كه دولت ايران  ــت ايران به پيمان بغداد اعالم نمود و پيم دول
ــتقرار صلح و آرامش در منطقة خاورميانه مي كند. وي همواره به  با الحاق ايران به پيمان بغداد كمكي به اس
فلسفة پيدايش پيمان بغداد تأكيد داشت كه به منظور دفاع و برقراري صلح و تأمين امنيت منطقة خاورميانه 
به وجود آمده است. وي اعتقاد داشت، در آينده اي نزديك، دولت آمريكا رسمًا به اين پيمان خواهد پيوست 
ــتري در كابينه حسين عالء در بيان  ــريه وزارت امور خارجه، 1335: 3-1). دكتر علي اميني وزير دادگس (نش
توجيه اين مسئله در مجلس گفت: « ما سياست بي طرفي را با تسليم و سستي در كنار عهدنامة تركمانچاي 
دفن مي كنيم. با تصويب الحاق ايران به پيمان بغداد، صفحة اول تاريخ ايران نوين را باز مي كنيم» (زندفرد، 
ــتدالل مي نمود كه صلح و امنيت جهاني و صلح و امنيت منطقة خاورميانه،  1383: 62). عالء،  اين گونه اس
ــد  ــبت به اين موضوع بي عالقه باش ــت و دولت ايران نمي تواند نس همواره مورد توّجه دولت ايران بوده اس

(روزنامه اطالعات، 30 مهر1334: 10 و 1). 
عده اي از نمايندگان مجلس شوراي ملّي مخالف الحاق ايران به پيمان بغداد بودند و پيمان نظامي بغداد 
را، سبب فقر و بدبختي در كشور مي دانستند؛ و معتقد بودند به جاي اينكه بودجة مملكت صرف امور نظامي 
ــطح زندگي و رفاه مردم شود. آنها خواستار لغو  ــود، صرف ارتقاي سطح فرهنگي و بهبود س ــليحات ش و تس
ــدند (آرشيو اسناد مجلس شوراي اسالمي،1334: شماره سند 4631،ر.ك. پيوست) . مردم هم  پيمان بغداد ش
ــالم كه اعالمية تندي عليه  ــاني و گروه فدائيان اس با ابراز نارضايتي و اعتراضات داخلي همراه آيت اهللا كاش
ــه پيمان بغداد بودند (منصوري، 1364: 50)؛ و حتي  ــت صادر كرده بود، از ديگر مخالفان الحاق ايران ب دول
ــوء قصد قرار گرفت كه حاكي از  ــد، مورد س ــركت در اجالس وزيران راهي بغداد ش زماني كه عالء، براي ش

نارضايتي هاي داخلي بود.
ايران در روز 30 مهر 1334ش/11 اكتبر 1955م، به پيمان بغداد پيوست. عالء،  ماده واحده را به مجلس 
سنا برد. كميسيون مجلس سنا ماده واحده پيشنهادي دولت را در 23 مهرماه/15 اكتبر همان سال تصويب 
ــا 39 رأي موافق در برابر چهار رأي مخالف، الحاق  ــنا ب كرد. در 26 مهرماه/18 اكتبر، نمايندگان مجلس س
ايران به پيمان بغداد را تصويب كردند و چهار روز بعد مصّوبة مجلس سنا در 30 مهر/22 اكتبر به اتفاق آراء 
به تصويب رسيد (روزنامه اطالعات،30 مهر1334: 10 و 1). روز 3 آبان/25 اكتبر به امضاي محّمدرضا شاه 
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رسيد، 6 آبان/28 اكتبر براي اجرا به دولت ابالغ شد و 10 آبان/1نوامبر، اسناد الحاق ايران به پيمان مزبور را 
به ستاد آن كه در بغداد مستقر بود، ارسال نمودند. حسين عالء، در 25 آبان 1334ش/16 نوامبر 1955م، كه 
ــاني- نماينده مجلس و فرزند آيت اهللا كاشانيـ  در مسجد شاه تهران  ــيد مصطفي كاش در مجلس ترحيم س
ــت كه به وي برخورد نكرد. گلوله دوم نيز در  ــركت كرده بود، هدف گلوله قرار گرف ــام خميني كنوني) ش (ام
هفت تير عمل نكرد و ضارب كه «مظفرعلي ذوالقدر» از گروه فداييان اسالم بود با هفت تير به صورت عالء 
ــد (مشفق كاظمي، 1352،ج2:  328). فرياد  ــر وي زخمي ش ضربه زد. محافظين عالء را نجات دادند، ولي س
ــجد، پژواك نفرت عمومي مردم از اقدام دولت در الحاق به پيمان بغداد  ــتان مس مظفرعلي ذوالقدر در شبس
ــت وزير وقت ولو نافرجام، از نارضايتي و اعتراض داخلي حكايت مي كرد. سرانجام  ــوء قصد به نخس بود.  س
ــر باندپيچي شده كه نشاِن اعتراض مردم به عضويت ايران در پيمان بغداد  ــت وزير وقت- با س عالء- نخس

بود، براي شركت در كنفرانس بغداد راهي عراق شد. 

عكس العمل دولت شوروي نسبت به عضويت ايران در پيمان بغداد 
پس از اعالم عضويت ايران در پيمان بغداد در 18 مهرماه 1334ش/10 اكتبر 1955م، از يك سو وزارت 
ــتن به پيمان بغداد  ــبت به پيوس ــر كرد از اقدام دولت ايران نس امور خارجه آمريكا، در اعالميه اي كه منتش
ــوروي، به عضويت  ــوي ديگر، دولت ش ــنبه 20مهر1334: 8). از س قدرداني نمود (روزنامه اطالعات، پنجش
ــگي مسكو به منظور تضعيف حكومت محّمدرضا  ايران در اين پيمان اعتراض كرد. يكي از ابزارهاي هميش

شاه، تبليغات بود و از اين روش براي نفوذ هرچه بيشتر در ايران بهره مي برد.         
ــت در 4 آذر و  ــر 1334ش/10 اكتبر 1995م، و دومين يادداش ــت اعتراض آميز در 19 مه ــن يادداش اولي
ــت در 14 بهمن 1334ش/3 فوريه 1955م، به دولت ايران داده شد، و حاكي از اين بود كه  ــومين يادداش س

دولت شوروي توضيحات ايران را در زمينه ي الحاق ايران به پيمان بغداد قانع كننده نمي داند.   
ــتن ايران به آن صادر كرده  ــوروي، ضد پيمان بغداد و پيوس در اعالميه اي كه وزارت امور خارجة دولت ش
ــاندن كشورهاي اين منطقه به دسته بندي هاي  بود؛ به اوضاع خاورميانه و تالش آمريكا و انگليس براي كش
ــاي ماهيت استعماري اين گونه پيمان ها اشاره شده بود، عالوه بر آن توضيحي دربارة  مختلف نظامي و افش
ــده بود دولت شوروي همواره خواهان صلح ميان  ــت خارجي دولت شوروي وجود داشت كه اعالم ش سياس
ملّت ها است و به موضوعاتي از قبيل: عدم مداخله در امور داخلي ملّت ها، احترام به حّق حاكميت، استقالل 
و تماميت ارضي سرزمين آنها، برقراري صلح، كاهش تشنجات بين المللي و قطع مسابقه تسليحاتي و تحريم 
ــد. دولت شوروي اعالم كرد، نمي تواند در برابر اوضاعي كه در  ــالح هاي اتمي و هيدروژني پايبند مي باش س
ــت، سكوت كند و در مقابل برپايي پايگاه هاي نظامي بلوك غرب در  خاورنزديك و خاورميانه پيش آمده اس

كشورهاي خاورنزديك و خاورميانه بي اعتنا باشد. 
 (Vyatcheslav Molotov)«روز چهارشنبه 19مهرماه 1334ش/11 اكتبر 1955م، «وياچسالو مولوتف
وزير امور خارجه وقت دولت شوروي تذكاريه اي به كاردار ايران «ابوالقاسم اعتصامي»، در مسكو تسليم كرد 
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ــاهي ايران تصميم به الحاق به اتحاد نظامي تركيه ـ عراق و  ــته بود كه «دولت شاهنش و در آن اظهار داش
ــركت دارد. دولت شوروي دربارة  ــتان ـ معروف به پيمان بغداد ـ نموده كه در آن دولت انگليس هم ش پاكس
اين موضوع، اطالعي از دولت ايران دريافت نكرده است، ولي نسبت به اين اخبار نمي تواند بي تفاوت باشد» 

(روزنامه اطالعات،23 مهر 1334: 1).
ــوروي در اعالمية 20 مهرماه 1334ش/12 اكتبر 1995م، پيمان بغداد را «پيماني تجاوزگرانه»  دولت ش
بيان كرد و آن را نوعي گروه بندي نظامي در خاورنزديك و خاورميانه دانست كه در دست گروه هاي متجاوز 
ــاند و يادآوري كرد كه ورود ايران به اين  ــت و اين پيمان به تحكيم صلح و امنيت بين الملل زيان مي رس اس
پيمان با مناسبات ُحسن همجواري ايران و شوروي مغايرت دارد. دولت شوروي هدف از اين گروه بندي را، 
ــت (ايوانف،1356: 188-187. گرانتوسكي و  ــورها دانس ــتعماري در اين كش محكم كردن قيد و بندهاي اس

ديگران، 1359: 557). 
ــتادن اين يادداشت، روزنامه هاي شوروي، مقاله هاي متعددي ضد ايران منتشر كردند و راديو  پس از فرس
مسكو نيز در بخش فارسي، شروع به انتقاد از دولت ايران كرد (مسعود انصاري،1353، ج5: 60). دولت ايران 
در 23 مهر/15 اكتبر، به اعتراض هاي دولت شوروي پاسخ داد و متن پاسخ ها را در جرايد روز انتشار داد كه: 
ــه پيمان همكاري متقابل منعقده ميان عراق و تركيه جز تحكيم مباني صلح و امنيت در خاورميانه  ــاق ب الح
ــت، هدف ديگري ندارد و اين اقدام كامًال طبيعي و پيماني است بر  ــتقرار صلح بين الملل اس كه متضمن اس
ــور ملل متحد و با اعمال حق حاكميت هر دولتي در اتخاذ روشي كه براي دفاع خود مصلحت  ــاس منش اس
مي داند ميان چند دولت عضو سازمان ملل متحد منعقد شده و منظور از آن حفظ صلح و دفاع مشروع است 
و به دوستي و ُحسن همجواري با دولت شوروي خللي وارد نمي سازد؛ و مغايرتي با مفاد قراردادهاي موجود 
ميان دو دولت ندارد (نشريه وزارت امور خارجه، دوره سوم، ش1، 1344: 16). بنابراين دولت ايران، پيوستن 
ــررات بين المللي و موافق  ــق حاكميت خود تلقي نمود و آن را در چارچوب مق ــان بغداد را دفاع از ح ــه پيم ب

منشور ملل متحد دانست.
محّمدرضا شاه براي برطرف كردن تيرگي روابط ايران و شوروي، عبدالحسين مسعود انصاري، سياستمدار 
آشنا به زبان و فرهنگ روسي را به مقام سفارت ايران در مسكو انتخاب نمود. انصاري در آذرماه 1334ش/ 
دسامبر 1955م، رهسپار مسكو شد (مسعود انصاري، 1353، ج5: 60) و بي درنگ در 29 آذرماه/21 دسامبر، 
ــال به ديدار «مولوتف» وزير امور خارجة شوروي رفت. در اين ديدار مولوتف، انصاري را به سردي  همان س
ــه چرا دولت ايران به  ــد و اينك ــبب ورود ايران به پيمان بغداد را جويا ش ــت و با لحن گاليه آميزي س پذيرف
دوستي خود با دولت شوروي ارج ننهاده است و اگر اين پيمان آن چنان كه مي گويند يك پيمان منطقه اي 
ــت و چرا نمايندة دولت آمريكا به عنوان ناظر در جلسات آن شركت  ــتان به آن پيوسته اس ــت، چرا انگلس اس
ــم مقامات شوروي از پيوستن ايران به پيمان بغداد،  مي كند (طاهراحمدي، 1385: 37). علّت درگيري و خش
ــفارت ايران در مسكو به خوبي مشاهده مي شد كه  ــت رسمي وزارت خارجة شوروي به س در دومين يادداش
در4 آذرماه 1334ش/25 نوامبر 1955م، به كاردار سفارت ايران در مسكو تسليم شد؛ در آن آمده بود: ورود 
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ايران به پيمان بغداد عليه شوروي بوده و به منظور تهاجم و تجاوز به مرزهاي شوروي صورت گرفته است. 
مقامات شوروي نگران امنيت مرزهاي جنوبي خود بودند. آنها اعتقاد داشتند با ورود ايران به پيمان بغداد، 
ــود و تعداد زيادي از كارشناسان و نظاميان آمريكايي به ايران خواهند  ــتر مي ش فعاليت آمريكا در ايران بيش
ــوروي در گفتگو با انصاري تأكيد  ــوروي انجام مي دهند. مقامات ش ــد و فعاليت هاي دامنه داري را ضد ش آم
مي كردند، وقتي مي بينيم دولت ايران با دشمنان شوروي هم پيمان مي شود، ديگر نمي توانيم به ُحسن نيت 
ــوروي مطمئن گرديم (مسعود انصاري، 1353، ج5: 64-65).  ــتي ايران و ش آن دولت اعتماد كنيم و به دوس
مسعود انصاري سفير ايران در مسكو، در پاسخ به اظهارات مقامات شوروي، تالش زيادي نمود كه آن دولت 

را متقاعد كند كه پيمان بغداد فقط يك پيمان دفاعي است. 
ــت. وي دو روز پس از ديدار با «مولوتف»  ــوروي نيس الحاق ايران به آن پيمان، تهديدي ضد امنيت ش
ــامبر، براي تقديم استوارنامة خود به حضور «مارشال واراشيلف» صدر هيئت رئيسة شوراي  در 2آذر/23 دس
ــخناني كوتاه تأكيد كرد تمامي كوشش خود را براي توسعة هرچه بيشتر روابط  ــوروي رسيد و در س عالي ش
 (Nicolai Pegov)«ــفير ايران با «نيكالئي پگوف ــتانة كشور خويش با شوروي به كار خواهد برد. س دوس
ــفارت در تهران ارتقا يافت، به گفتگو پرداخت  ــوروي كه بعدها به مقام س كارمند عالي رتبة وزارت خارجه ش
ــبات دوستانة خود با دولت شوروي است و من  ــت: دولت ايران، صميمانه مايل به تحكيم مناس و اظهار داش
ــط و  ــوروي اطمينان دهم كه عضويت ايران در پيمان بغداد، كوچك ترين مانعي در بس مأمورم به دولت ش
ــور ايجاد نمي كند، زيرا اين پيمان، به قصد تعرض به هيچ دولتي تشكيل  ــبات دوستانة دو كش ــعة مناس توس

نشده و صرفًا يك پيمان دفاعي است. 
سفير ايران، آن گاه اعالم نمود: هر كشوري حق دارد در صورت تعرض به خاك خويش، به دفاع از خود 
ــو(3) را منعقد كرده اند؛ به همين جهت بر كشورهاي  ــورهاي سوسياليستي، پيمان ورش برخيزد؛ از اين رو كش
عضو پيمان بغداد ايرادي نيست. بنابراين به جاي خصومت ورزي، الزم است به يكديگر اعتماد كنيم و از در 
صلح وارد شويم و روابط خود را بر پاية احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، بنيان نهيم و به 
همكاري با هم پرداخته و براي تحكيم مباني صلح در دنيا، بكوشيم (طاهراحمدي، 1385: 37). «واراشيلف» 
ــاية جنوبي خود يعني ايران، كه با آن 2500 كيلومتر(1200 مايل) مرز  ــت كه با همس گفت آرزوي ما اين اس
مشترك داريم، بهترين مناسبات دوستانه را برقرار سازيم و اميدوار باشيم هيچ گاه كدورتي بين ما به وجود 

نخواهد آمد (مسعود انصاري، 1353، ج5: 67-68).      
ــه خاطر اين بود كه امضاء كنندگان پيمان مزبور  ــوروي از پيمان بغداد ب علّت اعتراض و نگراني دولت ش
ــايگي شوروي قرار داشتند. چون هنوز موشك هاي قاره پيما به وجود نيامده بود، ايجاد پايگاه هايي  در همس
ــيع براي  ــوروي و امكانات وس ــتنده هاي راديويي براي تبليغات ضد ش ــراي هواپيماهاي آمريكايي و فرس ب
فعاليت عوامل و جاسوسان آمريكايي و انگليسي در ميان مسلمانان مناطق جنوبي شوروي از اهميت زيادي 

برخوردار بود (هوشنگ مهدوي، 1368: 127).
ــوروي به دنبال عضويت  ــوروي، متوّجه ايران و تركيه بود. دولت ش لبة تيز حمله هاي تبليغاتي دولت ش
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ــيقي دانان روسي را به ايران لغو و از تحويل گرفتن برنج  ــفر هفت تن از موس ايران در  پيمان بغداد، برنامة س
صادراتي ايران بر اساس قرارداد رسمي تجاري منعقده ميان ايران و شوروي،  خودداري نمود ( آوري، 1371، 
ــت و نخست وزير  ــچف»(Nicita Khrouchtchev) دبير كل حزب كمونيس ج3:  62-61) «نيكيتا خروش
شوروي به صراحت بيان كرده بود كه پيمان بغداد پيماني عليه دولت شوروي است، اما دولت شوروي صبر 
ــوروي  مي كند تا اين پيمان خودش مانند كف صابون بتركد (مدني، 1361، ج1: 333). به هر حال دولت ش
ــود  ــت ايران به اين پيمان ملحق نش ــيله تجاوز و تعرض معرفي كرد و نمي خواس ــان را نوعي وس ــن پيم اي
ــطح كشور  ــوروي و نارضايتي هاي عمومي در س اعتراض كرد. در هر صورت با وجود اعتراض هاي دولت ش

سرانجام اين پيمان به تصويب مجلس سنا و شوراي ملّي رسيد.

 عكس العمل جمال عبدالناصر از الحاق ايران به پيمان بغداد
ــمني مصر و در رأس آن جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر با  ــتن ايران به پيمان بغداد، آغاز دش پيوس
ــوء ظن جمال عبدالناصر را به يقين تبديل نمود. ناصر اين پيمان  ايران بود. ايران با امضاي پيمان بغداد، س
ــده از سوي بلوك غرب براي جلوگيري از انديشة ناصريسم و ايدئولوژي ناصر اعالم  را توطئه اي طراحي ش
ــوروي، بلكه ضد وحدت عرب كه  ــود (گلجان،1384: 63).  جمال عبدالناصر اين پيمان را نه تنها ضد ش نم
ــيدن به  ــويي با مصر در وحدت بخش خود داعيه دار آن بود تلقي كرد، چراكه به گمان او، عراق به جاي همس
ــتعمارگر ايستاده است. ناصر به درستي دريافته بود كه شاه با  ــتعمار انگليس، در كنار اس جهان عرب، ضد اس
ــت و  حمايت آمريكا و انگليس در حال تحكيم پايه هاي قدرت خود پس از كودتاي نظامي عليه مصدق اس
ــابق خود را در منطقة خاورميانه باز يابد؛ از اين رو جمال عبدالناصر اعتقاد  ــت، جايگاه س انگليس درصدد اس
ــرد،  ــوروي در دوران جنگ س ــت كه پيمان بغداد كفه ي ترازو را اول: به نفع انگليس و آمريكا عليه ش داش
ــوم:  به نفع عراق محافظه كار با محوريت بغداد عليه وحدت جهان عرب  ــاه عليه مصدق، س دوم: به نفع ش
ــت روابط گرمي كه با ايران و تركيه  ــرائيل به علّ ــا محوريت قاهره كه آرمان ناصر بود و چهارم به نفع اس ب
ــت، تغيير خواهد داد. جمال عبدالناصر، پيمان بغداد را توطئه اي صهيونيستي توصيف نمود  عليه اعراب داش
ــال و نيم از زمان  ــه س ــديد با  آن پرداخت (عليزاده، 1384:  81-80). پيمان بغداد، پس از س و به مخالفت ش
تأسيس، با كودتاي23 تيرماه 1337ش/14 جوالي 1958م، در عراق كه به تغيير نظام سلطنتي به حكومت 
ــد، عمًال منحل گرديد؛ ولي آثار مخرب آن بر روابط تيرة شاه و عبدالناصر همچنان باقي  جمهوري منجر ش
ــوري كه پس از هفت  ــد. در كوران مخالفت هاي ناصر با پيمان بغداد، الحاق ايران به عنوان آخرين كش مان
ماه به عضويت پيمان درآمد، دامنة اختالفات شاه و ناصر را تا آنجا افزايش داد كه به قول «حسنين هيكل» 
ــال روي دشمني ديرينة ايرانيان و  ــتري را كه مّدت هزار و چهارصد س روزنامه نگار معروف مصري «خاكس

اعراب نشسته بود، به يكباره كنار زد» (عليزاده، 1384:  81). 
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كودتاي نظامي در عراق 
هنوز مّدت پنج سال پيش بيني شده در پيمان بغداد- ماده7- فرا نرسيده بود كه اوضاع سياسي در عراق 
دگرگون شد. در كشور عراق نارضايتي مردم از رژيم مستبد و خودكامه و عضويت آن كشور در پيمان بغداد 
ــتگي  ــو  و وابس ــّدت مي يافت. نفوذ و دخالت هاي دولت انگليس در امور داخلي عراق از يك س روز به روز ش
ــوي ديگر، بر نارضايتي مردم عراق افزوده بود. خشم و  ــي عراق به دولت انگليس از س دربار و مقامات سياس
ــّدت يافت كه فعاليت راديو «صوت العرب» مصر در زمان رياست جمهوري جمال  نارضايتي مردم، زماني ش
ــد. جمال عبدالناصر، همواره اعراب را به قطع نفوذ بيگانگان از كشورهاي خويش و به  ــتر ش عبدالناصر بيش

دست آوردن استقالل كشورهايشان تشويق مي كرد.
سرانجام گروهي موسوم به «افسران آزاد» به فرماندهي ژنرال عبدالكريم قاسم فرماندة نيروهاي مسلّح 
ــدند و مراكز  ــب 23 تيرماه 1337ش/14جوالي 1958م، با نيروهاي نظامي خود وارد بغداد ش عراق، در ش
ــلطنتي  ــپس به كاخ س ــتگاه راديو را به تصرف خود درآوردند، س ــاس مانند وزارت دفاع و از جمله ايس حس
ــاه و امير عبداالله  ــلطنتي از جمله ملك فيصل دوم پادش ــد. به اين ترتيب تمام افراد خاندان س ــه كردن حمل
ــرنگون كردند و حكومت  ــدند. به اين ترتيب سلسلة  هاشمي عراق را س ــتگير و اعدام ش ــلطنه دس نايب الس
ــروطة سلطنتي به جمهوري تبديل شد و عبدالكريم قاسم، به سمت رياست دولت عراق منصوب گرديد  مش
ــي ملي گرايانه و گاه  ــت متمايل به غرب، مش ــن ترتيب، به جاي سياس ــه اي ــت، 1385: 134). ب (پارسادوس
غرب ستيزانه در پيش گرفته شد. دولت ايران در 8 مردادماه 1337ش/30 جوالي 1958م، رژيم جديد عراق 
ــلطة بيگانگان و وابستگان حكومتي كشورشان به انگليس  ــميت شناخت. مردم عراق هم كه از س را به رس

ناراضي بودند، از عبدالكريم قاسم استقبال كردند. 

 آثار و نتايج كودتاي نظامي عراق 
ــال 1337ش/1958م، در درجة اول خروج  ــم در عراق در س از جمله آثار كودتاي نظامي عبدالكريم قاس
دولت عراق از پيمان بغداد، انتقال مركزيت آن از بغداد به آنكارا پايتخت تركيه و در نهايت تغيير نام پيمان 
ــنتو»1 بود. دولت ايران همراه تركيه، پاكستان، انگليس و آمريكا بدون  ــازمان پيمان مركزي «س بغداد به س
ــركت كرد. پيمان جديد سنتو، پيماني براي دفاع متقابل بر ضد تجاوز  عضويت دولت عراق در اين پيمان ش
ــن كميتة اين پيمان،  ــل در اين پيمان درنيامد، اما در چندي ــود. آمريكا باز هم به عضويت كام ــم ب كمونيس
ــت (Wilber, 1976:250). كودتاي نظامي در عراق همزمان با دومين سال نخست وزيري  نمايندگي داش
دكتر اقبال در ايران بود و تحّوالت ناشي از آن بر روند سياست خارجي ايران تأثيرات بسياري بر جاي نهاد. 

ــم خروج عراق را از پيمان بغداد اعالم نمود و  ــاه 1338ش/23 مارس 1959م، عبدالكريم قاس ــن م 1. روز 3 فروردي
در روز 19 ارديبهشت/29 آوريل همان سال، دبيركل پيمان بغداد اعالم كرد از اين پس مركز دائمي پيمان در آنكارا، 

پايتخت تركيه خواهد بود (عاقلي، 1370،ج2: 98- 97).
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ــال هاي 1332تا 1337ش/57-1953م، هيچ حادثه اي به اندازة كودتاي  به گونه اي كه مي توان گفت طي س
.(Ramazani،1975:280-281)عراق بر روند سياست خارجي ايران تأثير قابل مالحظه نداشته است

ــتر دولت  ــت خارجي ايران، رابطه و نزديكي هرچه بيش ــر و نتيجة اين كودتا بر روند سياس ــن اث  مهم تري
ايران به سوي بلوك غرب و به ويژه دولت آمريكا بود كه  بعدها با امضاي قرارداد نظامي دوجانبه ميان دو 

دولت، نمود عملي پيدا كرد.
ــي بر فكر و روح محّمدرضا شاه سنگيني مي كرد و  ــلطنتي عراق مانند كابوس قتل عام اعضاي خاندان س
از اين زمان به بعد عالوه بر دولت شوروي، عراق را هم خطري جّدي ضد خود مي دانست، زيرا رژيم جديد 
ــوروي از رژيم جديد عراق، خطري بالقوه براي  ــوروي بود و در صورت حمايت جّدي ش عراق متمايل به ش
ــمار مي رفت. نگراني و ترس شديد محّمدرضا شاه دربارة احتمال اتحاد عراق و شوروي، بي مورد  ايران به ش
ــو، درصدد بهره برداري از تحّوالت عراق برآمد و سرازير شدن سيل اسلحه و  ــوروي از يك س نبود. دولت ش
ــه دو برابر افزايش داد (روبين،1363:  ــوروي به عراق، قدرت نظامي عراق را در مدتي كوتاه ب ــات از ش مهّم
90). اين وقايع موجب تكان دادن ديپلماسي آمريكا در منطقه خاورميانه شد؛ همچنين فشار محّمدرضا شاه 
ــازمان پيمان مركزي (سنتو) خوانده مي شد، به منظور پيوستن  و ديگر اعضاي پيمان بغداد كه از اين پس س
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 
ــده بود، باعث گرديد كه آنها خواستار تشكيل شوراي فوق العاده اي از وزيران شوند. شوراي  ــنتو) ش بغداد (س
ــنتو در 5 مرداد 1337ش/27 جوالي 1958م، در لندن تشكيل گرديد (بداقي، 1387: 97).  وزيران پيمان س
به هر حال كودتاي نظامي در عراق نشان داد رژيم هايي كه مورد حمايت آمريكا، انگليس و قدرت هاي ديگر 
باشند و از حمايت مردم و ملت خود محروم باشند مي توانند ساقط شوند، اما با اين حال محّمدرضا شاه هم 

از اين واقعه درس نگرفت و بيشتر به دولت آمريكا نزديك شد.
ــوروي  ــوي دولت ش ــرائيل و دولت عراق به س ــوي آمريكا، اس بعد از كودتاي نظامي عراق، ايران به س
ــم بتواند بر تمام جزاير عربي و  ــت دولت شوروي اين بود كه حكومت عبدالكريم قاس ــيده شدند. سياس كش
ــود و عمًال اختيار خليج فارس را در دست بگيرد؛ سپس دولت  ــين هاي حوزة خليج فارس مسلّط ش ــيخ نش ش
ــوروي به خليج فارس وارد شوند.  ــوروي، به تدريج نيروهاي دريايي ش عراق با انعقاد قراردادهايي با دولت ش
دولت شوروي در نظر داشت دولت جديد عراق به تحريك شيخ نشين هاي خليج فارس بپردازد و حتي جزيرة 
بحرين را مورد تجاوز قرار دهد تا اينكه دولت شوروي با كمك حكومت عراق و مصر، نفوذ خود را به داخل 
ــناد،  ــود (چپ در ايران به روايت اس ــاند و به اين ترتيب قادر به براندازي حكومت ايران ش خليج فارس برس

1378، ج3: 59).
ــار بر پيكر پيمان بغداد بود و آن را از پايه و اصل متزلزل  ــوع كودتاي نظامي در عراق، ضربه اي مرگب وق
ساخت. گسترش روابط نامطلوب دو كشور ايران و عراق و قّوت گرفتن انديشة «پان عربيسم» و گرايشات 
ــور افزايش يافت و  ــن دوره اختالفات مرزي دو كش ــد. در اي ــي عراق آغاز ش ــي عربي در نظام سياس افراط
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ــتان، اختالف ايدئولوژيك  ــكيل جبهة آزادي بخش خوزس ــتان، تش عالوه بر ادعاي حاكميت عراق بر خوزس
ــم، رژيم وي را به رسميت شناخت، ولي اين  ــور بروز پيدا نمود. ايران پس ازكودتاي قاس نيز بر روابط دو كش
ــم نسبت به ايران نشد، زيرا قاسم نه تنها به هيچ يك از  ــت هاي تند و خصمانة قاس اقدام مانع از ابراز سياس
ــارة اختالفات آبي با ايران پايبند نبود، بلكه ادعاهاي  ــاي مرزي و تعّهدات حكومت قبلي عراق درب قرارداده

ارضي نيز نسبت به خاك كويت ابراز مي داشت كه خطري براي امنيت منطقه محسوب مي شد.

نتيجه گيري
بعد از كودتاي 28 مرداد 1332ش/19 آگوست 1953م، سياست خارجي ايران به اشارة آمريكا مي چرخيد 
ــرايط و مقتضيات بين المللي، عاليق و منافع سياسي-  ــاندگي دولت ايران، ش ــي از ماهيت دست نش كه ناش
ــت از تضاد و  ــي طرفي» را اتخاذ مي كرد، مي توانس ــت ب ــكا در ايران بود. ايران اگر «سياس ــادي آمري اقتص
ــرد دو ابرقدرت- آمريكا و  ــور را درگير جنگ س ــتفاده كند و كش ــرق و غرب اس درگيري ميان دو بلوك ش
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.
ــال هاي پس از جنگ جهاني دوم مطرح شد  ــتراتژي بلوك غرب در س پيمان بغداد به عنوان جزئي از اس
كه به منظور جلوگيري از نفوذ كمونيسم طراحي شده بود، اما واقعيت امر چيز ديگري بود. آمريكا و انگليس 
بيشتر به دنبال جستجو و حتي حفظ رژيم هاي دست نشانده در منطقة ژئواستراتژيك خاورميانه بودند تا بهتر 
ــران به علّت نزديكي و طوالني بودن مرزهاي خود  ــت پيدا كنند. اي ــد به منافع خود در اين منطقه دس بتوانن
ــي قرار گرفته بود. از يك سو، شوروي تهديد مي كرد و از سوي ديگر، آمريكا  ــوروي، در وضعيت حساس با ش
ــاخت. آنچه از اين رهگذر نصيب مردم ايران شد، مخارج سنگين  ــتحكم تر مي س جا پاي خود را در ايران مس
نظامي و تسليحاتي بود كه از رفاه مردم مي كاست و عامل مّهم در عقب ماندگي كشور، از امور زيربنايي 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.    
ــكا، از جمله ورود به پيمان بغداد  ــران با بلوك غرب و در رأس آن با آمري ــبات غيرمنطقي اي وجود مناس
(سنتو)، بيانگر سرعت گسترش روابط سياسي ايران و آمريكا بود. دولت ايران در برنامه ريزي هاي خود براي 
ــت نسبت به جّو حاكم در  ــبب درك نادرس بهره برداري از اين پيمان ها چندان كامياب نبود. اين عامل به س
ــت رفتن فرصت هاي به دست  ــروعيت در داخل بود كه موجب از دس روابط بين الملل و مواجه با بحران مش
آمده شد و آثار و نتايج خود را در سال هاي بعد نشان داد. ايران در صورتي كه از فرصت هاي به دست آمده 
ــت پيدا كند. برقراري روابط سياسي،  ــتفاده مي كرد، مي توانست به پيشرفت هاي اقتصادي و صنعتي دس اس
اقتصادي و از همه مهم تر روابط نظامي و تسليحاتي، رژيم پهلوي با آمريكا، منافع اقتصادي و نفوذ سياسي 

بيشتر آمريكا را در ايران تأمين كرد. 
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مجلس  اسناد  (آرشيو  بغداد  پيمان  به  ايران  الحاق  خصوص  در  ملّي  شوراي  مجلس  نمايندگان  مخالفت 
شوراي ملّي  شماره ي سند :4631) 



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

197

بررسى پيمان بغداد: زمينه ها، آثار و نتايج آن در ايران/ على جعفرى- مرضيه يحيى آبادى

پي نوشت ها
ــمالي) (NATO=North Atlantic Treaty Organization): زنجيره اي  ــك ش 1. پيمان ناتو (آتالنتي
ــد و تا يونان و تركيه در مرزهاي جنوب  ــروع مي ش ــمال قارة آمريكا ش از اتحاد نظامي بود كه از كانادا در ش
شوروي كشيده مي شد و امتداد مي يافت. اين پيمان در 4 آوريل 1949م، در 14 ماده منعقد شد. طرح ايجاد 
اين پيمان، به دنبال دعوت وزيران امور خارجة انگليس، فرانسه، بلژيك، هلند، لوكزامبورگ، آمريكا و كانادا 
ــلند و پرتغال بود كه آن را امضا نمودند. اين پيمان، آشكارا به منظور آمادگي براي  و نيز نروژ، دانمارك، ايس
رويارويي با شوروي تهيه و تنظيم شد. اعضاي اين پيمان، خواستار ثبات بيشتر در منطقة آتالنتيك شمالي 

بودند (اشنايدر،1364: 229).
ــيتو :(SEATO=Sout-East: Asia Treaty Organization) پيمان آسياي جنوب شرقي  2. پيمان س
كه زنجيرة دفاعي غرب در برابر خطر تهاجم نيروهاي شرق و وسعت گرفتن دامنة نا آرامي ها و جنبش هاي 
ــيا بود. اين پيمان در مانيل پايتخت فيليپين ميان  ــرقي آس ملّي گرايانه، چپ گرايانه و ضد غربي در جنوب ش
پاكستان، تايلند، فيليپين، استراليا و زالندنو و سه كشور ديگري كه در امور آسياي جنوب شرقي عالقه مند 
بودند يعني آمريكا، انگليس و فرانسه به امضا رسيد. اعضاي اين سازمان هر كدام قبول كردند كه حمله به 
ــان خواهد بود و متعّهد شدند در  ــور خودش هر يك از اعضا در اين منطقه به منزلة تهديد صلح و امنيت كش
ــت آمريكا تعّهدات خود را تنها منحصر به مقاومت در  ــته جمعي هّمت گمارند. دول چنين موقعي به اقدام دس

برابر حمالت كمونيستي نمود (علي بابايي، 1369، ج2: 550).
ــت و براي  ــرقي» اس ــو (Warshaw Pact): عنوان اصلي اين پيمان، «همياري اروپاي ش 3. پيمان ورش
مّدت بيست سال در ماه مه 1955م/ ارديبهشت 1334ش، در ورشو پايتخت لهستان، به امضاي نمايندگان 
ــلواكي، روماني، شوروي، لهستان و مجارستان امضا  ــتان، چكس آلباني، جمهوري دموكراتيك آلمان، بلغارس
ــت. دولت هاي امضا كنندة پيمان متعّهد  ــرقي اس ــد. هدف از اين پيمان، همكاري دولت هاي اروپاي ش ش
شده اند در روابط خود از تهديد و به كار بردن زور خودداري كنند و هرگاه به هر يك از دولت هاي عضو در 

اروپا تعرض شد، با تمام نيرو به آن كشور كمك كنند (آشوري، 1366: 92).
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