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منافع آمریکا در قرارداد الجزایر ()1975

روشنک ماسوری
فیاض

2

زاهد* 3

چکیده
مرزهای ایران و عراق از دیرباز ،محل اختالف و درگیری بین دو کشور بوده است .وجووود دههووا
عهدنامه مرزی در دوران معاصر ،نشان از عمق مشکالت دو کشووور در اینبوواره اسووت .آخوورین
عهدنامه منعقد شده بین دو سرزمین ،قرارداد الجزایر ( )1975است .این قرارداد بووا تمووا فووراز و
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نشیبهایی که از سر گذرانده ،از جمله فسخ یکطرفه آن توسط رئیسجمهور عراق و جنگووی 8
ساله بین دو کشور ،بعد از گذشت حدود نیم قرن هنوز هم معتبر است .ایوون عهدنامووه در حووالی
بسته شد که به نظر میرسید دو کشور در اوج اختالف هستند و چشماندازی برای صلح متصور
نیست .در جهان دو قطبی آن سالها ،عراق وابسته به بلوک شرق بود و به علت جنگ با کردها و
مسائل داخلی در آستانه فروپاشی قرار داشت .از آن سو ایران همپیمان غرب بووود و بووه واسووطه

فصلنامه

افزایش قیمت نفت ،قدرتش در منطقه روزبهروز افزایش مییافت .بنووابراین گمووان میرفووت کووه

پژوهشهای

آمریکا با هدف پشتیبانی از متحد منطقهای خود ،واسطه چنین قووراردادی شووده اسووت .در شوومار

رواب ط بطط

الملطط

دوره ده ط

شططماره

زیادی از تحلیلهایی که پیرامون این قرارداد انجا شده ،چنین نظری غالب است .اما ایوون مقالووه

سوم شماره پ ططاپ

تالش دارد با روش تحلیلی_توصیفی بر طبق اسناد به جامانده ،نشان دهد که آمریکا نووه تنهووا بووه
واسطه حمایت از همپیمان خود که در آن زمان نسبت به آن بدبین هم شده بود ،بلکووه بووه دلیوول
منافع خود در آن مقطع ،که با توجه به شرایط بینالمللی و تغییر سیاست خارجی دو کشور ایران
و عراق حاصل شده بود ،برای انعقاد این قرارداد تالش کرد.
واژگان کلیدی :ایران ،عراق ،آمریکا ،قرارداد الجزایر ،قرارداد 1975
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری روشنک ماسوری با عنوان " روابط سیاسی ایران و عراق از انعقاد قرارداد الجزایر
( 1354- 1975ش) تا آزادسازی خرمشهر ( 1361- 1982ش)" بهراهنمایی دکتر فیاض زاهد و مشاوره دکتوور علوی
بیگدلی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی است.
 .2دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسال  ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه تاریخ و باستان شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .نویسنده مسئول،
* fayyazzahed@gmail.com
ایمیل:

تاریخ دریافت1399/4/8:
فصلنامه پژوهشهای رواب ب المل

دوره ده

تاریخ پذیرش1399/7/18:
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س و هشت
پای ز 1399

مقدمه
اختالفات مرزی ایران و عراق ،از دیرپاترین مشکالت کشووور ایووران بووا همسووایگانش در
طول تاریخ بوده است .انعقاد بیش از  20عهدنامه مرزی از دوره صفویه تا دوران معاصر،
خود گواه شرایط پرتالطم مرزهای غربی کشور اسووت .یکووی از مهمتوورین عهدنامووههای
منعقد شده بین دو کشور ،قرارداد حسن همجواریِ الجزایر ( ) 1975اسووت کووه پووس از
حدود نیم قرن از امضای آن و حتی جنگی  8ساله بین دو کشور ،همچنووان معتبوور مانووده
است .این عهدنامه در حالی بسته شد که دولت حزب بعث در عراق از ابتدای به قوودرت
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رسیدن ،تا پیش از دیدار شاه و صدا به منظور توافق ،رابطه مناسووبی بووا ایووران نداشووت.
اختالفات مرزی و به تبعِ آن درگیریهای نظامی ،ارجوواا اختالفووات بووه شووورای امنیووت
سازمان ملل ،تبلیغات وسیع ضد ایرانی توسط دولت عراق و در آن سو پشتیبانی ایران از
شورشیان کرد در عراق و  ...گوشهای از مجادالت دو کشور در آن دوره بود .این قرارداد
مخصوصاً به علت جنگی طوالنی ،که چند سال پس از آن رخ داد ،بارهووا و بارهووا مووورد

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره ده

شططماره

سوم شماره پ اپ
س و هشت
پای ز 1399

مطالعه قرار گرفته است .در شمار زیادی از مطالعات و بررسیهای انجا شووده ،بووه ایوون
نکته اشاره شده است که به علت شرایط برتر ایران از نظر نظامی و نزدیکی به غرب ،این
قرارداد به عراق تحمیل شده و آمریکا به دلیل پشتیبانی از ایووران واسووطه انعقوواد قوورارداد
شده است .در آن زمان عراق به بلوک شرق نزدیک بود و به علت جنووگ بووا کردهووا کووه
توسط ایران پشتیبانی میشدند ،شرایط مناسبی نداشت .اما در این مقاله سعی شده اسووت
با وصف شرایط بینالمللی و اسناد موجود نشان دهوویم کووه آمریکووا نووه فقووط بووه منظووور
پشتیبانی از متحدِ منطقهای خود که در آن مقطع نسبت به آن بدبین هم شده بود ،کووه بووا
توجه به منافعی که حاصل وضعیت جدید بود ،شرایط را بهگونهای رقم زد تا این قرارداد
منعقد شود .آمریکا در آن زمان با توجه بووه شوورایط بینالمللووی و همچنووین اختالفووات و
بدبینی که نسبت به سیاست شاه حاصل کرده بود و از آن سو تغییری که به نظر میرسید
حکومت عراق در سیاست خارجی خووود متمایوول بووه انجووا آن اسووت ،توورجیح داد کووه
اختالفات ایران و عراق منجر به جنگ نشود .به این منظووور ،شوورایط بینالمللووی و سوویرِ
روابط آمریکا با دو کشور ،در مقطع زمانی به قدرت رسوویدن حووزب بعووث در عووراق تووا

امضای قرارداد ،با توجه بووه موودارک و اسووناد آزاد شووده مووورد کنکوواش و بررسووی قوورار
میگیرد.
 .1پیشینه تحقیق
نظر به موقعیت جغرافیایی و شرایط راهبردیِ ویژه دو کشور ایران و عراق در منطقه مهم
خاورمیانه ،همچنین بروز جنگی  8ساله بین دو کشور کووه آخوورین جنوگِ بووزرد دوران
"جنگ سرد" است و عنوانِ "طوالنیترین جنگ متعارف قرن بیستم" را یوودک میکشوود،
باعث شده که روابط آنها نیز به اشووکال مختلووف مووورد توجووه قوورار گیوورد .از ایوون رو
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کتابها و تالیفهای گوناگونی در سراسر دنیا در این رابطه نگاشته شده است .اما تمرکز
بیشتر این منابع بر روی خودِ جنگ است و قرارداد الجزایر که فصل مهمووی از روابووط دو
کشور را رقم زده ،فقط به عنوان پیشینه موضوا ،مورد بررسی قرار گرفته است .در حالی
که در بررسی روابط دو کشوری که سالها درگیوور اختالفووات موورزی و ارضووی بودهانوود،
شرایطی که منجر به قرارداد صلح میشود به همووان نسووبت اهمیووت دارد .بووا ایوون حووال
مقاالت و رسالههایی هستند که به طور ویژه فقط به قرارداد الجزایر پرداختهانوود .در ایوون
مقاالت معموالً به نقش آمریکا به عنوان پشتیبان ایران در این عهدنامه اشاره شووده اسووت.
حسن یکتا در مقالهای تحت عنوان "ایران و عووراق-از عهدنامووه الجزایور تووا رویوارویی"
تشریح کرده که عهدنامه الجزایر به عنوان یکی از عجیبترین معاهدات بینالمللیِ تاریخ
معاصر از طرف آمریکا بر عراق تحمیل شده و در ادامه توضیح داده "با خروج انگلسووتان
از خلیجفارس ،قدرت نظامی ایران به قدرت برتر منطقه خلیجفارس تبدیل شده ،قوودرتی
که از حمایت بیچون و چرای آمریکا و اروپا برخوردار بوده است .یکهتازی شاه تحووت
حمایت آمریکا در خلیجفارس برای رهبران عراق شکی باقی نگذاشووت کووه در صووورت
ادامه خصومت با ایران و تداو حمایت شاه از اکراد بارزانی ،نباید امیدی به حفظ قدرت
و ثبات در عراق داشته باشند(".یکتا )33 :1381،در مقاله دیگری به نووا " قوورارداد ،1975
ایران و عراق" ،علی بیگدلی در خصوص حمایت آمریکووا از ایووران در آن مقطووع نوشووته
است" :بروز جنگ میان اعراب و اسرائیل و فشار کردهای جدائیطلب بر حکومت عراق
از یک طرف و حمایت آمریکا و غرب از محمدرضاشاه که به نیرومنوودتر شوودن قوودرت

مناا آمریما داا ر ر
قاااااااااااا
لجز ا( )1975ر

ر

نظامی ایران منجر شده بود ،صدا را ناچار ساخت کووه قوورارداد  1975را بووا شوواه امضووا
کند(".بیگدلی )143 :1383،همچنین دانشجویی بووه نووا ویسوی 1در دانشووگاه مووالزی در
مقالهای به تأثیر این قرارداد در خاورمیانه پرداخته است .در این مقاله بووه تغییوور سیاسووت
عراق و تمایل به بهبود روابط با آمریکا در آن مقطع و از سووویی تغییوور سیاسووت شوواه در
ارتباط با آمریکا اشاره شده است .نویسنده اعتقاد دارد که شاه در آن زمووان بوورای توورمیم
ارتباطش با اعراب و نشان دادن اینکه ایران ابزاری برای سیاست ایاالت متحده در منطقه
خاورمیانه نیست تالش میکرده است .عالوه بر این شاه مایل بوده که مخالفت عمومی با
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نیروی دریایی ایاالت متحده در خلیجفووارس را در مقابوول همکوواری منطقووهای بیشووتر در
زمینههای امنیتی اعال کند .اما به دلیل اینکه موضوا رساله درباره تأثیر قرارداد در منطقه
است ،به نقش و منافع آمریکا به طور جداگانه نمیپردازد)Waisy,2015: 64-7( .
پیر رازو 2فرانسوی هم یکی از جدیدترین کتابها را درباره جنگ ایران و عووراق ،بووا
توجه به دسترسیاش به اسنادی که با اشغال عراق به دست آمریکا افتاده ،نوشووته اسووت.
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وی در قسمتی از کتاب ،در تحلیل قرارداد الجزایر عنوان میکند که کردهای عراق عالوه
بر ایران ،تحت حمایت آمریکا و اسرائیل هم بودهاند .کشووورهایی کووه بووا هوور وسوویلهای
بهدنبال بیثبات کردن رژیم عراق بودنود ،چراکووه در آن زمووان آمریکاییهووا عووراق را در
اردوگوواه شوووروی میدیدنوود و اسوورائیلیها هووم آن کشووور را دشوومن درجووه اول خووود
میدانستند و در ادامه توضیح میدهد که در آن مقطع "آمریکا نگران بود که ادامووه توونش
بین ایران و عراق به سود کرملین تما شود(".رازو)125-6 :1397،
در ایران ،هوشنگ مهدوی با کتابِ "سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی" ،منوچهر
پارسادوست با چندین کتاب از جمله " ریشووههای توواریخی اختالفووات موورزی عووراق و
ایران" ،هم چنین اصغر جعفرولدانی نیز با کتابِ" بررسی تاریخی اختالفات مرزی ایوران
و عراق" و چندین کتاب دیگر ،بووه پووژوهش دربوواره روابووط ایووران و عووراق پرداختووه و
صفحاتی را به قرارداد الجزایر ،بدون تمرکز خاصی بر تأثیر مستقیم آمریکا بر این قرارداد

1. Waisy Karwan Salih
2. Pierre Razoux

و تغییر سیاست خارجی ایران و عراق در آن مقطع اختصاص دادهانوود .ایوون پووژوهش از
مطالب این کتابها نیز استفاده مقتضی را کرده است.
با این وجود ،آزاد شدن اسناد و مدارک دوره مورد نظوور ،بررسووی مجوودد موضوووا را
طلب میکند .در این راستا کتاب "نیکسون ،کیسینجر و شاه" نوشته رها الوندی با اینکه
مستقیم به این موضوا نمیپردازد ،اما سیر حوووادر را در روابووط ایووران و آمریکووا در آن
مقطع زمانی نمایان میکند .هم چنین "گزارشهووای محرمانووه منتشرنشووده بریتانیوایی در
سالهای پایانی حکومت پهلوی" که مجید تفرشی تعدادی از آنها را (بدون چوواا اصوول
سند) ترجمه کرده ،دیوود تووازهای از نوووا روابووط شوواه بووا غوورب را ،در آخوورین سووالهای
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حکومتش عیان میکند .در این پژوهش سعی شده است ،با توجووه بووه چنووین اسوونادی و
بازنگری در تحلیلهای گذشته نشان دهد که آمریکا بهغیر از نقشِ متحد ایووران ،برمبنووای
منافع خود که در آن مقطع با توجه به شرایط جهانی و تغییر سیاست هر دو کشور ایووران
و عراق تغییراتی کرده بود ،واسطه این قرارداد شد.

مناا آمریما داا ر ر
قاااااااااااا

 .2به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق
در پی شکست اعراب در جنگ با اسرائیل در ژوئن  ،1346/ 1967برای حسن البکر در
حزب بعث فرصت مناسبی فراهم شد تا بووا طوورا حمایوت نظووامی از اعووراب ،بوور ضوود
حکومت عارف توطئه کند و سرانجا در  17ژوئیه  1347/ 1968با همکاری شماری از
افسران ارتش کودتا کوورد و قوودرت را در دسووت گرفووت )Helms,1984: 69( .بعوود از
کودتا ،حزب بعث در نخستین اطالعیه رسمی اعووال کوورد کووه مبووارزه بووا ام ریالیسووم و
صهیونیسم را در رأس برنامههای خود قرار خواهد داد و روابط عراق با شوروی ،چین و
فرانسه را افزایش میدهد( .بیگدلی )58 :1368،این اعالمیه بووه وضوووا نزدیکووی دولووت
جدیدِ عراق را به بلوک شرق هویدا میکرد.
در ارتباط با ایران هم ،پاییز همان سال قرار شد برای حل و فصل مسائل مرزی که از
قبل مورد مناقشه بود ،وزیر دفاا عراق به ایران بیاید( .روزنامووه اطالعووات 21،آذر :1347
 )21اما مذاکرات دو کشور نتایج مثبتی نداشت و چند ماه بعد ،دولت عراق شطالعرب را
جزوی از قلمرو خود اعال و از دولت ایران خواست که به کشتیهایی که پرچم ایران را

لجز ا( )1975ر

ر

در شطالعرب برافراشتهاند ،دستور داده شود پرچم ایران را پایین بیاورند .در پاسخ ایووران
اعال کرد که دولت عراق اداره شط را یکجانبه و به طور غیرقانونی به مدت  30سال در
دست داشته و در تما این مدت عواید هنگفت حاصله از کشتیرانی در این رود مشووترک
مرزی را به ایران نداده است ،بنابراین دولت عراق مواد اصوولی عهدنامووه ) 1937(1316
را خود نقض کرده و طبق اصول ثابت حقوق بینالمللی ،از نظوور دولووت ایوران عهدنامووه
سرحدی  1937نقض شده محسوب و بیارزش و کووان لووم یکوون میباشوود( .روزنامووه
اطالعات 30،فروردین  )15 :1348پنج سال از زمان لغو قرارداد  1937توسط ایووران تووا
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انعقاد قرارداد  ، 1975سالهایی پر از تنش و درگیری بووین مرزهووای دو کشووور بووود .از
طرفی تحوالت مهمی در دنیا اتفاق افتاد که سیاست خارجی دو کشور را به شدت تحت
تأثیر قرار داد .افزایش ناگهانی قیمت نفت ،خروج انگلستان از خلیجفارس پس از دههها،
توافق دو ابرقدرت برای کاهش تنش ،جنگ بین اعراب و اسرائیل و ....از مهمترین آنهووا
بود .در ادامه موارد فوق به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرند.
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 .3مسأله نفت
نفت خلیجفارس پس از جنگ جهانی دو  ،نقش مهمی را در اقتصاد جهووان بووازی کوورده
است؛ به طوریکووه ویلیووا راجوورز 1وزیوور خارجووه آمریکووا در سووال  1971گفووت کووه
عربستان ،ایران و عراق در حدود دو سووو از ذخووائر شووناخته شووده نفووت جهووان را دارا
میباشند .وی تاکید کرد که استفاده از این نفت در شوورایط مناسووب سیاسووی و اقتصووادی
برای کشورهای غربی واجد کمال اهمیت است( .البروس)23 :1352 ،
در آغاز سال  ،1348وقتی ادعای عراق نسووبت بووه شووطالعرب منجوور بووه درگیووری و
اختالف شد ،روزنامههای ایران در تحلیل بحران بوجود آمده به نقووش کنسرسوویو نفووت
اشاره میکردند ،چراکه سال قبل ،شاه خواستار تغییر قرارداد برای درآمد نفتی بیشتر شده
بود .در نتیجه روزنامهها حدس میزدند که کنسرسیو نفت با تحریوک عواموول خووود در
عراق ،این بحران را به طور تصنعی بوجود آورده است تا از این موقعیت بووه نفووع خووود
استفاده کند و این تقاضا را انجا ندهد( .روزنامه اطالعووات 4،اردیبهشووت  1348:1و )5
1. William P. Rogers

اما در نهایت با فشار شاه ،قرارداد نفت با کنسرسیو  ،مصوب سال  1333ملغی و قرارداد
جدیدی در مرداد  1973/1352منعقد شد .در قرارداد جدید حق فروشِ بخشی از نفت
خا تولیدی به صورت مستقیم و به منظووور صووادرات بووه ایووران داده میشوود( .کاشووانی
زاده )97 :1396،در قرارداد قبلی کنسرسیو  ،ایران تعهد داشت که تا سووال  ،1358کنتوورل
نفت خود را در اختیار شرکتهای کنسرسیو که  40درصد سووهامش از آنِ شوورکتهای
آمریکایی بود قرار بدهد و نفت را تنها از طریق آنها بفروشد.

قرارداد جدید در حالی منعقد شد کووه زمسووتان سووال  1352یکووی از تاثیرگووذارترین
سالها از نظر تحوالت نفتی در دنیا بود .در این سال اعراب به سرکردگی مصر و سوریه
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بووا اسوورائیل وارد جنووگ شوودند و در پووی آن در اجووالس فوقالعوواده اوپووک در  29مهوور
 ،1352اعضا برای اولین بار بهطور یکجانبه قیمت نفت را بووین هفتوواد تووا هشووتاد درصوود
نسبت به انواا نفت خا صادراتی افزایش دادند و به موازات آن ،کشورهای عربی صووادر
کنندة نفت (به استثنای عراق) صدور نفت به کشورهای حامی اسرائیل ،و در رأس آنهووا
آمریکا را تحریم کردند .هم زمان مجله فایننشووال تووایمز 1بووه توواریخ  22نوووامبر 1973
تفسیر کرد که تا پیش از جنگ اعراب و اسرائیل ،ایران ادعا داشت که قوودرت نظووامیاش
ضامن صدور منظم نفت از حوزه خلیجفارس است .جنووگ اخیور فرضویههای پیشوین را
دگرگون ساخته و عد صدور نفت در نتیجه تحریمِ خود تولیدکنندگان منطقه است و نه
مداخلووه نیروهووای ثالووث .در ایون شوورایط آرزوی شوواه بوورای داشووتن نقووش نگهبووان در
خلیجفارس و تأمین جریان منظم نفت مفهو خود را از دسووت داده اسووت( .علووم:1394،
 1206و )1240
اما دومین شوک نفتی ،در کنفرانس تهران (مذاکرات وزرای اوپک با شاه) ایجاد شد.
در این اجالس اعضا توافق کردند که قیمت نفت باید طبق قوانین عرضه و تقاضای بازار
تعیین گردد .این تحول که طبق مطالب روزنامههای ایران با پیشنهاد شاه صووورت گرفتووه
بود ،بالفاصله قیمت نفت ایران را از  3دالر به  7دالر رساند( .روزنامووه اطالعووات 2،دی
 )1352:1آمریکا از پیشنهاد شاه درباره قیمت نفت راضی نبود و سفیر آمریکووا بووه سووفیر

1. Financial Times

مناا آمریما داا ر ر
قاااااااااااا
لجز ا( )1975ر

ر

انگلیس گفته بود که اینهمه باال رفتن قیمت نفت ،فقط به اصوورار و پافشوواری شاهنشوواه
ایران بوده و از از این بابت گلهمند است( .علم)1240 :1394،
تا قبل از جنگ اکتبر  ، 1973کشورهای عربی خلیجفووارس ،بووه ذخووایر نفتوی خووود
صرفاً به منزله یک منبووع اقتصووادی مینگریسووتند کووه آنهووا را بووا سیاسووتهای گسووترده
منطقهای یا بینالمللی چندان مرتبط نمیساخت .این مطلبوی بووود کووه مقامووات عربسووتان
سعودی به تکرار آن را بازگو کرده بودند .اما این تغییر جهت غیرمنتظره وقووایع ،مقامووات
تصمیمگیرنده آمریکا را وادار ساخت تا در مووورد منووافع و سیاسووت درازموودت خووود در
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ارتباط با منافع کلی اعراب یک تجدیدنظر کلی به عموول آورنود( .نخلووه 9 :1359،و )10
هرچند در پی شکست اعراب و با تالش کیسینجر 1تحریم نفتی ،بعد از مدتی لغووو شوود.
(روزنامه اطالعات 3،بهمن  )1352:1و حتی مصر که تا آن زمان متمایل به بلوووک شوورق
بود ،به علت برآورده نشدن انتظاراتش از شوروی در این جنگ ،در چرخشی بووزرد بووه
سمت آمریکا رفت ،اما تغییرات قیمت نفت ،شرایط را برای کشور آمریکا بحرانووی کوورده
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بود .به طوریکه کیسینجر در سخنرانی مجمع فوقالعاده سازمان ملل به کشورهای تولیود
کننده نفت اخطار کرد که از افزایش قیمتها ب رهیزند و اضافه کرد که ایون کووار ممکوون
است رفاه جهان را به خطر اندازد( .روزنامووه اطالعووات 27،فووروردین  )1353:1بووه نظوور
میرسید موضوا نفت برای آمریکا هر لحظه بحرانیتر میشد ،چراکه فقط مدتی بعوود از
تهدید آمریکا ،دولت کویت ،عربستان ،امارات و قطر درصدد ملووی کووردن صوونعت نفووت
خود برآمدند .عراق هم که قبالً نفت را ملی اعال کرده بود( .روزنامه اطالعات 5،بهموون
 )1353:24بهاینترتیب فشووار شوواه بوورای افووزایش قیمووت نفووت و بووازنگری در قوورارداد
کنسرسیو از یک سو و ایفا نکردن نقش مورد نظر آمریکا در جریان تحریم نفتی اعراب،
باعث شد که انتظار آمریکا از یک متحد منطقهای برآورده نشود.
 .4خروج انگلستان از خلیجفارس
در حالی کووه روزنامووههای ایووران تحرکووات موورزی عووراق در سووال  1348را بووه موضوووا
کنسرسیو نفتی مربوط میساختند ،مطبوعات انگلسووتان عقیووده دیگووری داشووتند .آنهووا در
 .1وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا ()Henry Kissinger

تحلیل این اتفاقات به موضوا تصمیم انگلسووتان در خووروج از خلیجفووارس اشوواره و بیووان
میکردند که گرچه اصل این اختالف به زمانهای گذشووته مربوووط اسووت ،امووا هوور یوک از
کشورهای منطقه به فکر گرفتن جای خالی انگلویس هسووتند و ایون بحووران هووم در نتیجووه
کوششهای عراق برای وارد شدن به سیاست خلیجفارس است( .روزنامه اطالعووات 2،و 4
اردیبهشت )1348:5
بریتانیاییها هم اشتباه نمیکردند ،تصمیم انگلستان برای خروج از خلیجفووارس پووس از
چند دهه ،اتفاق تاثیرگذار آن سالها بود که بووه دالیلووی چنوود رخ داده بووود .مهمتوورین ایوون
دالیل ،ضعف ارکان قدرت در انگلستان به دلیل شرایط بد اقتصادی و مووالی بعوود از جنووگ
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جهانی دو بود .به غیر از این ،وقایعی ماننوود نهضووت ملووی شووودن صوونعت نوووفت ایووران
( ،)1951ملی شدن کانال سوئز در مصوور ( ،)1956کودتووای ژنوورال عبدالکوووریم قووواسم در
عراق ( )1958و استقالل کویت ( )1961به تحدید هرچووه بیشووتر نفوووذ بریتانیووا در منطقووه
انجامید .در پی این رخدادها ،هارولد ویلسون 1نخست وزیر وقت بریتانیا از حووزب کووارگر
در ژانویه  1968سیاست خارجی جدید انگلیس را در خاورمیانه و شورق سووووئز اعوووال
و تاکید کرد که بریتانیا حداکثر تا پایان سال  1971نیروهای نظامی خود را از شرق سوووئز
و همچنین خلیجفارس خارج خواهد کرد( .جزءمحمدپور)22 :1385،
از اولین مواضع رسمی ایران نسبت به این خروج ،مصاحبه شاه با آسوشیتدپرس 2بووود:
"ایران حاضر است جای انگلیس را به عنوان حافظ و نگهبان خلیجفووارس بگیورد .مووا تنهووا
کشوری هستیم که امکانات اقتصادی و نظامی الز را برای حفظ و حمایت از ایون منطقووه
داریم(".روزنامه کیهان 1،اسووفند  )1349:27پوویش از آن در مهوور موواه  ) 1970(1349هووم،
قدرت نیروی نظامی ایران در خلیجفارس به نمایش گذاشووته شوود تووا آمووادگی خووود را بووه
عنوان جایگزین انگلستان در خلیجفارس اعال کند( .الهی )95 :1370،از این زمووان رقابووت
برای جایگزینی انگلستان در خلیجفارس بین کشورهای منطقه به ویووژه ایووران ،عربسووتان و
عراق باال گرفت.

1. Harold Wilson
2. Associated Press

مناا آمریما داا ر ر
قاااااااااااا
لجز ا( )1975ر

ر

در ژوئن ( 1970خرداد  )1349گزارش درون گروهی شورای امنیت ملی برای خوواور
نزدیک و جنوب آسیا تسلیم کیسینجر ،وزیر امورخارجه شوود .آنهووا  5گزینووه اصوولی را در
برابر سیاست ایاالت متحده در خلیجفارس پیش رو نهاده بودند-1 :برعهووده گوورفتن نقووش
انگلیس در خلیجفارس قبل از رفتنش -2پشووتیبانی از ایوران یوا عربسووتان بوه عنوووان ابووزار
جایگزین -3ارتقای همکاری ایران-عربستان -4برقراری رابطه دو جانبووه بووا حضووور موورثر
ایاالت متحده در بخش جنوبی خلیجفارس -5حامی پیمان امنیوت منطقووهای .بووا توجووه بووه
نفرت عمووومی آمریکاییهووا بعوود از جنووگ ویتنووا از گسووترش تعهوودات جهووانی آمریکووا،
206

نیکسون ،1رئیسجمهور وقت ،گزینه  2و  3را ترجیح داد( .الوندی)85 :1395،
خروج انگلیس از منطقه و در عینحال عد خواست امریکا برای پرکووردن ایون خووالء
موجب گردید ،فضا برای حضور قدرتمند ایوران در منطقووه فووراهم شووود .فریودون هویودا
نماینده ایران در سازمان ملل متحد درباره مذاکرات محرمانووه ابرقوودرتهای جهووانی ،بوورای
واگذاری امنیت خلیجفارس به ایران چنین مینویسد" :قبوول از ایون سووفر فسووفر نیکسووون،
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رئیسجمهور امریکا به ایران در سال  ] 1972حدود سه سال بود که مذاکرات سووه جانبووه
ای بین امریکا ،انگلیس و ایران جریان داشت تووا ضوومن آن راه حوول مناسووبی بوورای مسووئله
پرکردن خالءقدرت در خلیج ففارس] بعد از تخلیه قوای انگلیس پیدا شووود .سوورانجا هووم
نتیجه مذاکرات به اینجا کشید که قرار شد شاه با استقالل بحرین موافقت کند و در عوووض
اجازه یابد سه جزیره استراتژیک واقع در تنگه هرمز را که برای دفاا از ایون آبووراه اهمیوت
فوق العادهای داشت ،به اشغال خود درآورد .این راهحلی بود که نیکسون آن را برای اجرای
دکترین خود ،قدرت دادن به دوستان امریکا برای دفاا از خویش بسیار مناسووب میدانسووت
و معتقد بود که ایران خواهد توانست شیخ نشینهای جنوب خلیج ففارس] را مطووابق میول
امریکا حفاظت کرده و امنیت مورد نظر امریکا را در مناطق گوناگون ،عین ًا در منطقووه خلویج
ففارس] نیز بهوجود آورد( ".هویدا )73 :1386 ،در ادامه در موورداد  1350بحوورین از ایووران
جدا و آذر ماه همان سال حاکمیت جزایر سه گانه به ایران بازگشت .به دنبووال ایوون اتفوواق،
عراق به بهانه حمایت و دفاا از حقوق اعراب ،در  10آذر همان سال ،تمامی روابط خود را
بووا ایووران قطووع کوورد( .گزیووده اسووناد موورزی ایووران و عووراق )189 :1371،امووا در آگوسووت
1. Richard Milhous Nixon

/1974مرداد  1353نیکسون در پی رسوایی واترگیت 1برکنار و جرالد فووورد 2جانشووین وی
گردید .در دوران نیکسون ،روابط نزدیک و شخصی شاه با رئیسجمهور برقرار بود ،اما شاه
چنین رابطهای با فورد نداشت .برنامه دولت فورد عموودت ًا تحووت تووأثیر مالحظووات سیاسوی
داخلی قرار داشت .بااینکه در آن زمان کیسینجر از سیاست نیکسووون در ارتبوواط بووا شوواه در
برابر منتقدا ِن جمهوریخواه و مخالفان در کنگرهٔ تحت کنترل دموکراتها دفوواا کوورد امووا
در نهایووت دولووت فووورد ،ایووران را نووه یووک شووریک و متحوود کووه یووک مشووتری میدیوود.
(الوندی)200-10 :1395،
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 .5مسأله کردها
در زمان حکمرانی حزب بعث در عراق ،یکی از عوامل تاثیرگذار در ارتباط ایران و عووراق،
مسأله کردها بود .در نخستین اطالعیه رسمی حزب بعث اعال شده بووود کووه خودمختوواری
اقلیت کرد را در چهارچوب جمهوری عراق خواهد پذیرفت .اما زمان زیادی نگذشووت کووه
دولت عراق در میانه بحران با ایران و علیرغم اطمینانی که به کردها داده بووود ،بووه عهوودش
وفادار نماند و در نتیجه جنگ کردها با دولت آغاز شد( .روزنامه اطالعووات 16،اردیبهشووت
 )1348:1با اینکه در شروا شورش ،مالمصطفی بارزانی رهبر کردها گفته بود هویچ دولووت
خارجی از ما حمایت نمیکند( ،روزنامه آیندگان 4،خوورداد  1348:1و  )2امووا اسووناد نشووان
میدهد که تا آن زمان هنوز کردها تحت حمایت شوروی بودند .در آن مقطع ،شوواه هووم بووا
ارسال کمکهایی به بارزانی سعی در نفوذ به درون کردها داشت( .شیخ عطار)150 :1382،
اواخر سال  1348دولت عراق تصمیم گرفت با کردها صلح کنوود .نتیجووه ایون تصوومیم
موافقتنامه صلحی بود که در  21اسفند  1348امضووا شوود .صوودا حسوین از امضووای ایون
قرارداد که به صلح  1970مشهور است به خود میبالید .وی اعال کوورد کووه دولووت عووراق
نخستین دولتی است که در خاورمیانه به یک اقلیت بومی خودمختوواری میدهوود .همچنوین
پنج کرسی وزارتی و یک پست معاونت ریاست جمهوری هم برای کردهووا در نظوور گرفتووه
شد که وزرای جدید همگی از حزب دموکرات کردستان بودند( .رضووایی )127 :1384،بووه

1. Watergate scandal
2. Gerald Ford
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نظر میرسید ،دولت عراق واقع ًا مصمم بود که خودمختاری کردهای شمال عراق را ظوورف
پنج سال به طور کامل عملی کند .اگر چنین برنامهای عملی میشد ،سران شورشی چووارهای
جز قبول آتشبس با موافقت و یا بدون موافقت دولت ایران نداشتند .با ایون خودمختوواری
ن هوور دو کشووور رو بووه ضووعف و تزلووزل میرفووت.
مسلم ًا تسلط ایران به منوواطق کردنشوی ِ
(قانعیفرد)183-4 :1390،
بعد از قرارداد دولت عراق با شوروی در فروردین سووال  ،1351اتحوواد شوووروی دیگوور
وسیلهای نداشت تا به یاری آن به بعووث فشووار آورد و اینگونووه جنووبش کوورد را در عرصووه
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جهانی در بن بست قرار داد .مصطفی بارزانی و یارانش به ایون ترتیوب مجبووور شوودند بووه
کمک نظامی شاه کامل وابسته شوند ،اما بارزانی خود بووه هیچوجووه بووه شوواه ایوران اعتموواد
نداشت .در گزارش پایک ،1رهبر کرد برخالف اعتمادی که به قول ایواالت متحووده داشووت
نسبت به شاه اظهار بیاعتمادی میکرد )HSCI,1992:137( .از این تاریخ دولت شوووروی
به گونهای جدیتر در صحنه رقابت بین عراق و ایران وارد شد .این قرارداد باعووث تقویووت
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موقعیت سیاسی و از آن مهمتر نظامی عراق شد .هم چنین در سال  1351صدا حسین بووه
ملی کردن صنعت نفت عراق اقدا کرد .ملی کردن نفت ،آغاز جنگ جدیدی با کردها بووود،
زیرا کردها سهم بیشتری از نفت منطقه خود درخواست میکردند( .بیگدلی)156-7 :1368،
در  29مارس  1973نیکسون پیشنها ِد کیسینجر ]با اصرار شاه[برای پشتیبانی آمریکا از
کردها به مبلغ ساالنه حدود  5میلیون دالر را تصویب کرد .استدالل کیسوینجر در آن مقطو ِع
خاص این بود که باید بر بیثباتی رژیم عراق افزود .اما شوروی بووه هووردو کشووور ایوران و
عراق فشار میآورد که ترک مخاصمه کنند( .الوندی)150 :1395،
همکاری سطح باالی عراق و شوروی که پس از معاهده دوستی ایجاد شده بود ،بعد از
مدت کوتاهی به سردی گرایید .شوروی بافروش نفت به اروپا با قیمتهای بسیار بوواالتر از
خو ِد عراق و مبادله کاالهای با کیفیت پایین شوروی در عوض فروش نفووت ایون کشووور را
خشمگین کرد( .مار )337-8 :1380 ،در اوایل سال  1973آرتور لوری 2از بغداد گزارشی
درباره تالشهای عراق برای به نمایش گذاشتن استقاللشان از اتحاد جماهیر شوروی تهیوه

 .1کمیته تحقیق در مورد نیکسون
2. Arthur Lowrie

کرد .وی گفت اگر ایران توافق با عراق را رد کند و بووه مصووالحه ناپووذیری خووود در مووورد
شطالعرب اصرار ورزد و  ...عراق نیز برای حمایت بیشتر تأمین اسوولحه بووه شوووروی روی
خواهد آورد .وی بدون اطالا از عملیات سیا در کردستان ،توصیه کرد کووه ایواالت متحووده
باید خود را از کردها جدا کند( .الوندی)159 :1395،
تا جنگ  1973اعراب با اسرائیل ،آمریکا تا حوودودی بووا جنووگ کردهووا موافووق بووود.
کیسنجر در خاطراتش اعتراف کرده است که مفید بودن تصمیم نیکسووون در مووورد کردهووا
فکمک به قیا کردها علیه عراق به درخواست شاه] کمووی بوویش از یکسووال بعوود بووه منصووه
ظهور رسید :تنها یک لشکر عراقی برای مشووارکت در جنووگ اکتبوور  1973خاورمیانووه در
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دسترس بود )Kissinger,1979: 1265( .البته گزارش پایک میگوید :آنها تنهووا امیوودوار
بودند که شورشیان کرد بتوانند خصومت را در حدی نگهدارند که منابع و امکانووات کشووور
مجاور ]عراق[ را تحلیل َبرَد .برای کیسینجر ایوون سیاسووت صوورف ًا وسوویله و ابووزاری جهووت
بازداشتن عراق از اقدا به هرگونه ماجراجویی بود)HSCI,1992:139( .
پس از آنکه جنگ کردها با دولت عراق دوباره آغاز شد .بووه علووت کمکهووای ایووران و
آمریکا ،کردها به سرعت کنترل تما مناطق مرزی عراق و ترکیه را به دسووت گرفتنوود و راه
کویت را بستند( .روزنامه اطالعات 23،اسفند  )1352:1و ارتش عراق مجبور شد موصل را
تخلیه کند( .اطالعات 26،اسفند  )1352:1علووم وزیور دربووار شوواه ،در خوواطراتش توضویح
میدهد که بارزانی در فروردین  1353به ایران آمده و ایران هم همهجوره کمکهووای خووود
را به کردها ارائووه داده اسووت .هرچنوود علووم نگرانویاش را از نتیجووه کووار پنهووان نمیکنوود.
(علم )1299 :1394،به گزارش نیویورک تایمز مارشال آندره گرچکو 1وزیر دفوواا شوووروی
در همان زمان در سفر به بغداد نقشهای برای سازش بین شورشیان کرد و دولووت عووراق بووا
خود به بغداد آورده بود که بارزانی به توصیه شوواه ایوران و آمریکووا آن را ن ووذیرفتThe ( .

)New York Times,27Apr1974: 5
جنگ کردها روز به روز شدیدتر میشد .آنها تصمیم گرفتووه بودنوود کووه بووا توجووه بووه
شرایط عراق بعد از افزایش قیمت نفت ،برای تضعیف حکومت ،بووه حمووالت خرابکارانووه
صنعتی دست بزنند و لولهها و چاههای نفووت را منفجوور کننوود( .اطالعووات 9،تیور )1353:2
1. Andrei Grechko
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ای وران هووم در موضووعگیری رسوومی ،پشووتیبانی از کردهووا را تکووذیب میکوورد( .روزنامووه
اطالعات 5،تیر  )1 :1353اما از این زمان به بعد ،موضع آمریکووا دربوواره کردهووا بووه توودریج
تغییر کرد .در پی اصرار شاه به آمریکا برای افزایش کمک مالی به کردها ،کیسینجر توضویح
داد که حمایت از یک حکومت کردی در درازمدت ،خووارج از توووان مووالی ایواالت متحووده
است .این در حالی بود که شاه به معاملهای با بارزانی رسیده بود کووه وی از اعووال مطلووب
خودمختاری خودداری کند و در عوض ایران کمک سالیانه خود به اکراد را بووه بویش از دو
برابر یعنی  75میلیون دالر برساند)Kissinger,1999: 589( .
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در عینحال در پایان تابستان سال  1353به نظر میرسید که سیاست شوروی بووه سووود
کردهای عراق تغییر کرده است .نمایندگان بارزانی به دعوت دولت شوووروی قوورار شوود بووه
مسکو بروند( .روزنامووه کیهووان 4،شووهریور  )1 :1353هرچنوود بووارزانی کموک شوووروی را
تکذیب کرد )The New York Times,27Sep1974: 5( .در این زمان ،کردهووا بویش از
هر زمان دیگری از  1961زمین در اختیارشان بود .جمعبندی سیا آن بود که عراق تلفووات
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سنگین را با هدف پایان دادن به مقاومت نظامی سازمان یافته حووداکثر تووا پویش از زمسووتان
 1975-1974تحمل خواهد کرد .بارزانی در نامهای در بهمن ماه به کیسینجر درخواسووت
موشک ضد تانک و مالقات حضوری در آمریکا را داد .اما

کولبی1

رئیس سیا بووه کیسوینجر

گفت از این کار حذر کند و نگذارد پای بارزانی به آمریکا برسوود .چووون هووم باعووث علنوی
شدن نقش آمریکا میشود و هم آمریکا در وضعیتی نیست که با تقاضای وی موافقت کنوود.
کیسینجر به نامه بارزانی پاسخ نداد( .الوندی 182 :1395،و )175
جنگ با کردها ،برای دولت عراق با هزینه جانی و مالی زیادی همراه بود .از نظوور مووالی
برای عراق روزانه  2.5میلیون دالر هزینه داشت در حالی که برای کردهووا یوک هشووتم ایون
میزان بود( .مک داول )528 :1383،و روی هم رفته هم  4میلیارد دالر بوورای دولووت عووراق
هزینه دربرداشته بود( .جعفری ولدانی )480 :1367 ،هم چنین طبق گفته صدا در مجلووس
ملی عراق ،بین مارس  1974تا مارس  1975ارتش عراق بیش از  16هزار تلفات داشته و
کل تلفات نظامی و غیر نظامی  60هزار نفوور بوووده اسووتIraq Ministry of Foreign ( .

 )Affairs,1981: 209میتوان گفت که در زمستان سال  1353نیروهای مسوولح عووراق در
1. William Colby

آستانه فروپاشی کامل بودند .به گفته صدا حسین ارتش عراق در زمستان  1353بووا کمبووود
شدید مهمات روبرو بود و به همین جهت نمیتوانست جنگ علیوه کردهووا را ادامووه دهوود.
(کینگ وکارش )151 :1387،او در مجمع ملی عراق نیوز دربوواره میوزان تسوولیحات ارتووش
عراق قبل از امضای قرارداد با ایران اظهار کرد که فقط  3بمووب بعنوووان اسوولحه سوونگین در
اختیار نیروی هوایی باقی مانده بود( .پارسادوست)418 :1367،
شرایط حکومت بعثی عراق پیش از قرارداد الجزایوور بووه گونووهای بووود کووه در گووزارش
مشترک و محرمانه سیا ،پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا هم اذعووان شووده اسووت کووه ادامووه
مبارزه علیه کردها در آن مقطع ،حتی میتوانسته به سقوط صدا بینجاموود .همچنوین اتخوواذ
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سیاست در برابر کردها به ایجاد شکاف در میان گروه حاکم در بغداد منجر شده بودThe ( .

 )Implications of the Iran-Iraq Agreement,1979: 3شرایط ارتش عراق در مقابوول
کردها را ،صالا عمرالعلی عضو شورای رهبری حزب بعث ،سالها بعد اینگونه توصوویف
کرد" :قبل از قرارداد الجزایر و در جریان انقالب کردی ،ارتش عراق ضعف داشت و هنوووز
به درستی شکل نگرفته بود؛ یعنی ملزومات در اختیار نداشت .به همین جهووت ،واحوودهای
ارتش عراق فرسوده و ضعیف شدند و در مقابل ،نیروهای شبه نظامی کردی قوووت گرفتنوود
و بسیاری از پایگاههای استراتژیک منطقه را اشغال کردند .لووذا نظووا حکووومتی ،حقیقتو ًا در
معرض تهدید قرار گرفت(".خضاب)19 :1396،
ال زمانی اتفاق افتاد که کیسینجر در بحبوحووه
تغییر نظر آمریکا درباره کمک به کردها عم ً
کوشش خود برای جداسازی نیروهای مصر و اسرائیل ،پس از جنگ اعراب و اسرائیل بود.
سوریها به نظر نامساعد بوور ایوون کوشووش مینگریسووتند ،و بوورای بازداشتنشووان از جلووب
حمایت ،بر اساس ناسیونالیسم عوورب ،بایوود منووزوی میشوودند .کیسووینجر و انووور سووادات
رئیسجمهور مصر معتقد بودند اگر بتوانند به عراق کمووک کننوود کووه خووود را از شوور ایوون
کردهایی که چون خار در پهلویش میخلیدند برهاند ،یک بغداد حقشناس به مصوور اجووازه
خواهد داد مذاکره با اسرائیل را دنبال کند .اشرف مروان دی لمووات مصووری ،بوورای گشووودن
باب گفتوگو به تهران و بغداد فرستاده شوود .ایووران اعووال کوورد در ازای دریافووت برخووی
امتیازات ارضی ،کردها را رها میکند .نکته ضمنی و ناگفته معاملووه ایوون بووود کووه عووراق از
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تعقیب سیاست خصمانه آشکار نسبت به ایران دست بکشد و از اعتراضات دمشووق نسووبت
به موافقتنامه سینا پشتیبانی نکند( .کندال و دیگران)218-9 :1370،
از طرفی قبل از استعفای نیکسووون ،وی و کیسوینجر بووا توجووه بووه توصویههایی کووه از
مقا های خود و متحدان انگلیسی دریافت کرده بودنوود ،بووه ایون نتیجووه رسویده بودنوود کووه
بزردترین خطر برای امنیت خلیجفارس از یک منازعه بالقوه منطقهای بوین ایوران و عووراق
نشأت میگیرد نه از جانب شوروی( .الوندی )98 :1395،در چنین شرایطی ،کووه کردهووا در
آستانه پیروزی بودند ،با تغییر نظر آمریکا در دادن کمک به آنها ،و راضووی شوودن شوواه بووه
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ال کردها به بازنده بزرد این بازی تبوودیل شوودند .هرچنوود وقتوی
بستن قرارداد با عراق ،عم ً
بعد از قرارداد ،ایران نیروهای نظامی خود را از عراق بیرون کشید و کمک به کردها را تما
کرد و مرز خود را بست ،اهر فشار ایران بوور عووراق از دسووت رفووت و اگوور بغووداد در هوور
مرحلهای تصمیم میگرفت که پیمانشکنی کند ،دیگر برای ایران دشوار بود که یک جنووبش
مرثر برای مقاومت کردها را در داخل عراق احیا کند )Waisy,2015: 67( .بهاینترتیب بووا
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ال در راستای منافع آمریکا و برخالف نظر ایران بود.
پشتیبانی از آنها کام ً

سوم شماره پ اپ
س و هشت
پای ز 1399

 .6تغییر سیاست خارجی شاه
از همان آغاز تنش با عراق در دوره حزب بعث ،با اینکه شاه سعی کرد ،آمریکا را قانع کنوود
که عراق تحت تأثیر شوروی است و هدف شوروی نفوذ در خلیجفارس است ،امووا آمریکووا
با درگیری بین ایران و عراق مخالفت کرد .در این زمووان ارتشووبد محموود خوواتمی فرمانووده
نیروی هوایی شاهنشاهی در صحبت با ِمیر 1سفیر آمریکا متوجه شد که واشوونگتن بووا ورود
ایران به بحران مخالفت میکند و از اینرو از تهدید کردن به عنوان دستآویزی برای قطووع
روابط ایاالت متحده با ایران استفاده میکنند تا شاه را از انجا اقوودامات بووازدارد و از بووروز
جنگ با عراق جلوگیری کند .اما شاه در آن زمووان تصوومیم خووود را گرفتووه بووود( .الونوودی،
 73 :1395و )78

1. Armin H. Meyer

ی تصمیم شاه ،کشتی سینا را با پرچم ایران و راهنمایان ایرانوی در
دولت ایران در راستا ِ
اروندرود روانه کرد .این کشتی در  31اردیبهشت آن سووال بعوود از گذشووتن از ارونوودرود و
بدون اینکه عراقیها مزاحمتی ایجاد کنند ،وارد بندرعباس شد( .روزنامه آینوودگان 1،خوورداد
 1348:1و  )5پیروزی ایران بر عراق (عبور کشتی ابنسینا و الغای قوورارداد  )1937در یوک
بحران منطقهای بدون دخالت مستقیم آمریکا انجا شد .دفتر اطالعووات و پووژوهش وزارت
خارجه آمریکا که به منتقد بودن نسبت به شاه شهرت داشووت تووا آنجووا پیشوورفت کووه ایون
اقدا های شوواه را عملوی خصوومانه تلقوی کوورد( .الونوودی )80 :1395،شوواید ایوون از اولووین
تصمیمهای شاه برای اعال استقالل از غرب بود.
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در این سالها شاه که از اعال عقبنشینی نیروهای نظامی بریتانیوا از خلیجفووارس و از
افزایش درآمدهای نفتوی اواخوور دهووه  1960دلگوور شووده بووود ،خووط مشوی خودکفووایی
استراتژیک را اتخاذ کرد .اتخاذ این روش به معنای دستیابی به قدرت نظامی الز به منظووور
پیگیری دو هدف ملی بود ،اول بازدارندگی از طریق دفاا در برابوور تهدیودات منطقووهای یوا
خارجی علیه ایران و دو نمایش قدرت که هیچ قدرت منطقهای دیگر اجازه نداشووته باشوود
از ایران سبقت گیرد( .کینگ وکارش)144 :1387،
یکی از مسائلی که تأثیر عمیقی در این دوران بر شاه گذاشت ،ندادن کمک مرثر امریکووا
به پاکستان در خالل بحرانهای خونین هندوستان در سالهای  1965و  1971بود که بووه
شکست اسال آباد ،تجزیه بخشی از خاک پاکستان و تشکیل کشووور بوونگالدش منجوور شوود.
(چمنکار )82 :1382 ،علی رغم عد حمایت امریکا از پاکستان ،شاه برای نخستینبار بدون
مشورت با امریکا ،در جریان این جنگ ،تعدادی هواپیما را برای کمک بووه پاکسووتان ارسووال
کرد( .روبین )100 :1373،از طرفی شاه ،سعی کرد ارتباط نزدیوکتری بووا شوووروی برقوورار
کند .نزدیکی روابط بین سووران دو کشووور ،بووه طووور بووارزی خووود را در جریوان برگووزاری
جشنهای  2500ساله در سال  1350نشان داد .دولت شوروی در این جشنها شرکت کرد
و پادگورنی 1صدرهیئت رئیسه کشور اتحاد شوروی برای ایون مراسووم بووه ایوران آموود ،در
حالی که ملکه انگلیس و رئیسجمهور آمریکا بنا به دالیلی ،دعوت شاه را برای حضووور در
این مراسم ن ذیرفتند( .گلجان)193 :1384 ،
1. Nikolai Podgorny
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آمریکا هم به تدریج متوجه تغییر روش شاه میشد .در یوک مرحلووه در  29مهوور 1351
وقتی نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا از طرف نیکسون از شاه خواسووت کووه هواپیماهووای
اف  5نیروی هوایی ایران را به ویتنا بفرستد ،جواب شاه وی را تعجبزده کرد .شاه اعووال
کرد فرستادن همه هواپیماها منافع ملی ایران را به خطر خواهد انداخت .هرچند در عوووض
پیشنهاد داد که  32فروند هواپیما از نوا مووورد نیواز را بووه ویتنووا بفرسووتد( .میالنوی:1392،
 )414اما این چیزی نبود که آمریکا خواسته بود.
هم چنین در این زمان شاه پنهانی مشغول بستن قوورارداد نظووامی بووا انگلسووتان شوود بووه
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طوریکه سفارت بریتانیا در واشنگتن در گزارشوی بووه توواریخ یوازدهم ژانویوه 21/ 1973
دیماه  ،1351که با عنوان محرمانه و فقط بوورای رؤیوت اتبوواا بریتانیوا طبقهبنوودی شووده ،از
شکایت امریکاییها از پنهانکاری بریتانیاییها در عد اطالارسووانی در مووورد مووذاکرات و
قراردادهای نظامی خبر داده بود .سیر اتفاقات به گونهای بود که نه تنها آمریکا کووه انگلوویس
هم نسبت به این تغییرات حساس شده بود .به گفتة پیتر رمزباتم 1سفیر بریتانیا در تهووران در
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گزارش سال  ، 1973عالقووه سویریناپذیر محمدرضاشوواه در مووورد جمووعآوری سووالا و
خریدهای نظامی از آنجا ناشی میشد که "بعضی اوقات بهنظر میرسوید کوه شوواه خووود را
بهعنوان نمایندة مشیت الهی باور دارد .برنامهای به دنبال برنامهای دیگر اجوورا میشووود و یوا
بیش از ظرفیت و اندازه لبریز میشود ...این تنها بعثیهای ترشرو نیستند که این تحوووالت
را بدشگون میدانند ،حتی دوستان ناظر که برای شاه آرزوهای خوووبی دارنوود نیوز گوواهی از
زیادهرویهای او در هراسند و در این اندیشهاند کوه پووس از غوورور ممکون اسوت سووقوط
پدیدار شود ".سفیر بریتانیا معتقد بود که تالش بیحد شوواه بوورای دسووتیابی بووه سووالاهای
مدرن بهجای آنکه موجب حفظ امنیت کشورش از ش ّر شوروی شود ممکن است برعکس،
روسها را برای دستاندازی به منطقة خلیج فارس بیشتر تحریک کنوود( .تفرشوی 2،بهموون
 )1397بر اساس گزارش سیا در آن زمان وی ]شاه[از فردی محتاط که عنوان شوواه را یودک
میکشید به فرمانروایی مطلق و با اعتماد به نفس که تصمیم دارد حووق خووود و ایوران را در
برابر تازه واردها به دست آورد تبدیل شده بود( .الوندی)70 :1395،

1. Sir Peter Ramsbotham

همچنین بر اساس گزارشهای محرمانه بریتانیایی که هنوز به طور رسمی منتشر نشووده،
آنتونی پارسونز 1مدیرکل خارومیانه وزارت خارجه بریتانیا در سال  1973در اوج مووذاکرات
نفت با ایران در تاریخ  26ژانویه طی گزارشی تند تحت عنوان" :آیوا مووا میتوووانیم شوواه را
کنترل کنیم؟" با اشاره به معضل رفتارهای متناقض شاه به بررسی راهکارهای مختلفی برای
کنترل وی پرداخت .به اعتقوواد پارسووونز شوواه از یکسووو خووود را متحوود و همکوار غوورب
میخواند و از سوی دیگر تالش دارد تا شرکتهای نفتی غربی را برای امضووای قووراردادی
جدید تحت فشار بگذارد .سال بعد هم الینگورر 2کواردار سووفارت بریتانیوا در تهووران ،در
گزارش مبسوطی در مورد تواناییهای جدید شاه براساس استطاعت باالی مووالی کشووورش
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نوشت که شاه دلیلی نمیبیند که جهان غرب به او بووه چشووم یووک شووریک مناسووب بوورای
همکاریهای سیاسی نگاه نکند .او بهطور تفننی در مسووائل دی لماتیووک اقصوینقاط جهووان
مداخله میکند و نیروهای وی در فاصلة بسیار از کشور خود ،در هند و چین مسووتقرند ...او
همچنان خود را قیم خلیج فارس میداند( .تفرشی 4،بهمن  )1397شاه به تدریج سعی کوورد
این اعال استقالل از آمریکا را در مصاحبههایش هم آشکار کنوود .بووه عنوووان مثووال وی در
مصاحبهای با مجله آفریقای جوان گفت :هربار کشور کوچکی بخواهد موجبات ناراحتی ما
را فراهم کند ،مووا بوورای درخواسووت کمووک بووه واشوونگتن تلگوورا نمیفرسووتیم( .روزنامووه
آیندگان 18،فروردین )1353:1
موضوا مه ِم دیگر این سالها ،اتمی شوودن هنوود بووود .ایون دسووت آورد هنوود ،موازنووه
قدرتها را به سود شوروی بههم میزد .بمب اتمی هند ،چین و پاکستان را نگووران کوورد و
پیش بینی میشد اسرائیل هم بمب اتمی بسازد( .روزنامه اطالعات 29،اردیبهشت )1353:1
دریادار جین ر.الروک 3بنیانگذار رئیس مرکز اطالعات دفاعی آمریکا در آن زمان پیش بینی
کرد که با توجه به تجربه هند ،یکی از رقبای اولیه برای دسووتیابی بووه سووالاهووای هسووتهای
قطع ًا ایران است( .الوندی 224 :1395،و  )216اما حساس شدن آمریکا درباره اتموی شوودن
ایران ،فقط مربوط به موضوا هند نبود ،پیش از آن هم مواردی بود کووه بوورای آنهووا جلووب

1. Sir Anthony Parsons
2. Richard Henry Ellingworth
3. Gene R. La Rocque
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توجه کرده بود .از جمله در بهمن ماه  1352شاه در مصاحبه ای با روزنامه لومونوود 1اعووال
کرد که روزی نه چندان دور و حتی شاید زودتر از آنچه گمان میرود ایران صاحب بمووب
اتم خواهد بود .البته سفارت ایران در فرانسووه در اعالمیوهای ادعووا کوورد کووه مصوواحبه شوواه
ساختگی است و واقعیت ندارد .هرچند علم در یادداشتهای خود بارها ادعووا میکنوود کووه
همه تکذیبهای شاه مصلحتیاند و شاه به راستی در فکر دستیابی بووه بمووب اتموی اسووت.
(میالنی )418-9 :1392،هلمز 2سفیر آمریکا درایران هم در مارس  1974طی تلگرامی بووه
کیسینجر اطالا داده بود که بی شک ذهن شاه به شدت درگیر انرژی هستهای است و بوورق
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نگاه شاه هنگا صووحبت دربوواره تاسیسووات اتمووی قابوول توجووه اسووتU.S. National ( .

)Archives, Telegram2091,15.3.1974
اعتماد رئیس سازمان انرژی هستهای در مصاحبهای بعدها گفت که سالا هسووتهای بووه
صورت موضوعی تابو در سازمان انرژی اتمی ایران درآمده بود که هرگز به صورت آشووکار
مورد بحث قرار نمیگرفت .بووا ایون وجووود وی و همتایوانش درک میکردنوود کووه وظیفووه
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میهنپرستانه آنها حکم میکند که به دانش فنی برنامه سالاهای هستهای دسووتیاباند تووا
در صورت لزو چنین سالاهایی را بسازند( .افخمی )667 :1387،گووذر زمووان نشووان داده
است که تالش برای به دست آوردن سالاهای هستهای ،موضوووعی نبووود کووه آمریکووا بووه
راحتی از آن گذر کند.
از دیگر تغییرات در سیاست خارجی شاه ،اعال موضع نسبت به اسوورائیل ،در راسووتای
عادی سازی روابط با اعراب بود .حمایتهای آشووکار و پنهووان ایوران از اسوورائیل ،موجووب
دشمنی اعراب منطقه با ایران شده بود .بعد از تجربه ارتباط با اسوورائیل و رابطووه متشوونج بووا
اعراب مخصوص ًا در زمان حکومت جمال عبدالناصر بر مصر ،شاه سعی کرد به توودریج بووه
اعراب نزدیک شود ،چرا که نگران واکنش اعراب در برابر اقوودامات خووود در منطقووه بووود.
بهاینترتیب تالش کرد که دل اعووراب را بهدسووت آورد .بووه هموین منظووور در جنووگ دو
اعراب با اسرائیل ،در اعال نظرهای عمومی جانب اعراب را نگه داشت .تووا جووایی کووه در
مصاحبه ای اعال کرد " :دیگر زمان فتوحات و انضما اراضی س ری شده و اسوورائیل بایود

1. Le Monde
2. Richard M Helms

بیدرنگ کلیه سرزمینهایی را که تصرف کرده تخلیه کنوود(".مهوودوی )359 :1368،وی در
همین راستا ،در مصاحبهای اعال کرد که ایران ژاندار منطقووه نیسووت و مووا بووه کشووورهای
عربی در حال جنگ با اسرائیل کمک میکنیم( .اطالعات 8،تیر  )1353:1همچنین شاه برای
جلب نظر اعراب تصمیم گرفت به مصر سفر کنوود .او در مصوواحبهای بووا روزنامووه االهوورا
قاهره گفت":همکاریهای منطقه ای باید گسترش پیدا کند تا قدرتهای بزرد بفهمند کووه
آنها نقش نظامی در منطقه ندارند )The New York Times,1974: 6(".رابطه با مصر و
موضعگیریهای جدید شاه ،اسرائیل را نگران کرد .همچنین اسوورائیل از کمکهووای نظووامی
ایران به مصر در آینده بیم داشت( .روزنامه آیندگان 8،دی )1 :1353
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از موارد دیگر اختالف ایران و آمریکا در آن سالها ،افزایش قیمت نفت با ابتکار ایووران
بود .به همین دلیل رئیس کمیته سنای آمریکا برای در فشار گذاشتن ایران ،گفت که نباید به
ایران وسائل استخراج نفت بفروشویم( .روزنامووه اطالعووات 19،خوورداد  )1 :1353درکمیتووه
روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم پیشنهاد داده شد که کمووک نظووامی آمریکوا بووه
ایران قطع شود .هرچند این موضوا رأی نیاورد ،اما نشان از افزایش نظوورات منفوی دربوواره
شاه در آمریکا بود .عربستان هم معتقد بود ،آمریکا که تحویل دهنده اصلی مووواد نظووامی بووه
ایران است میتواند ایران را وادار کند که نظر خود را نسبت بووه قیمووت نفووت تغییور دهوود.
(روزنامه اطالعات 1،تیر  )1353:1در مرداد ماه آن سال فشار آمریکووا بیشووتر شوود .یکوی از
نمایندگان دموکرات نیویورک گفت :شاهنشاه ایران همواره ادعا کردهاند که دوسووت بووزرد
غرب میباشند ولی با وجووود ایون ،غورب را در وضووعی بینهایوت خطرنوواک قراردادهانوود.
(روزنامه اطالعات 17،مرداد  )1353:1در اکتبر ( 1974مهر  )1353مجله نیوزویوک 1هووم
در سلسله مقاالتی نوشت که رویاهای بلند پروازانه شاه که روزی خیال ردازی های پوچ بووه
شمار میآمد ،دیگرنمیتواند با عنایت به نقش وی در افزایش قیمووت نفووت نادیوده گرفتووه
شده و اسباب تمسخر شمرده شود( .الوندی)204 :1395،
این مشکالت درست زمانی بود که نیکسون رئیسجمهور آمریکا با رسوووایی واترگیوت
روبهرو شد و مجبور به استعفا گردید .هرچنوود جانشوینش جرالوود فووورد 2اعووال کوورد کووه

1. Newsweek
2. Gerald Ford
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سیاست خارجی آمریکا تغییرنمیکند( .روزنامه اطالعات 19،مرداد  )1353:1امووا چنوود موواه
بعد شدیدترین زبانی که یک رئیسجمهور تا آن زمان در بحث از پیامدهای افووزایش نفووت
به کار برده است را به کووار بوورد .وی شووبح جنووگ را بووه رخ کشووورهای نفووتخیز کشوید.
کیسینجر هم به کشورهای نفت خیز هشدار داد که دنیا نمیتواند قیمتهای نفت را تحموول
کند( .روزنامه آیندگان 2،مهر  )1353:1جنجالیترین انتقادها از شوواه از درون وزارت دفوواا
آمریکا بود که مدتی طوالنی نگرانی خود را از توانایی جذب حجموی عظویم از تسوولیحات
پیشرفته که شاه از آمریکا خریده بود ،ابراز میداشت( .الوندی)207 :1395،
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با پیروزی دموکراتها در انتخابووات هوور دو مجلووس آمریکووا در نوووامبر ( 1974آبووان
 )1353روابط ایران و آمریکا وارد مرحله سختتری شد .آنها همووان ابتوودا طوورا محوودود
کردن صادرات اسلحه به کشورهایی نظیور ایوران کووه حقوووق شووهروندان خووود را زیور پووا
میگذاشت را تصویب کردند .این تغییر و تحول فرهنگی آمریکووا ،مصووادف بووا رادیکووالیزه
شدن سیاستهای داخلی ایران در دهه  1970میالدی شد ،زیورا قیمتهووای سوور بووه فلووک
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کشیده نفت باعث تشدید فساد و خشووونت رژیوم شوواه شووده بووود( .الونوودی)205 :1395،
خشونت شاه در داخل با مخالفان در این سالها به حدی رسوید کووه در اوایول سووال 1354
سازمان عفو بینالملل ،ایران را به عنوان یکی از شدیدترین نقضکننوودگان حقوووق بشوور در
جهان معرفی کرد( .آبراهامیان )460 :1389،حتی در آن مقطع آمریکا ،ایوران را تهدیود کوورد
که در صورت بروز جنگ با عراق از ارسال اسوولحه بوورای ایوران خووودداری خواهوود کوورد.
(جعفری ولدانی)418 :1396،
استم ل 1وابسته سیاسی سفارت آمریکا در کتابش اشاره میکند که به طور کلی ،بررسی
مبادالت دی لماتیک بین ایران و آمریکا از  1967تا  1975نشان میدهد کووه غالبو ًا هوور دو
کشور بر سر مسائل مورد عالقه اختالفنظر داشتهاند( .اسووتم ل .)17 :1395 ،بووه طوریکووه
در س تامبر  1975وزیر دفاا آمریکا رسم ًا به فورد رئیسجمهووور هشوودار داد کووه بووه زودی
منافع ایاالت متحده و تصور شاه از منافعش در تضاد با یکدیگر قوورار میگیرنوود( .الونوودی،
)207 :1395

1. John D. Stempel

آذر ماه آن سال ،در والدی وستک 1کنفرانس مهمی بین سران شوروی و آمریکا برگووزار
شد .کیسینجر در خالل کنفرانس به شاه پیا محرمانهای فرستاد مبنی بر اینکه رابطه عراق و
شوووروی در حووال حاضوور تحووت فشووار اسووت .عراقیهووا از تقصویر شوووروی در تحویول
اسلحههای جنگی خوشحال نیستند و احساس میکنند احتیاج دارند آنها بووه کردهووا فشووار
بیاورند .در جواب این تلگراف شاه به علم میگوید که ما باید کووار خودمووان را بکنویم .امووا
اخبار والدی وستک به همینجا خووتم نشوود .روسهووا از قوودرت ایوران پویش آمریکاییهووا
شکایت کردند و گفتند که ایون موضوووا ممکوون اسووت بووه جنووگ جهووانی بکشوود .ظوواهر ًا
آمریکاییها دفاا کردهاند .اما روسها بووه آمریکاییهووا گفتهانوود کووه مووا نتوانسووتیم در سووفر
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مسکو ،شاه را از این فکر مالیخولیایی منصرف کنیم( .علم 1471 :1394 ،و  1478و )1479
اما اتفاق مهم در والدی وستک ،در مالقاتی کووه در روزهووای  22و  23نوووامبر 1974
بین پرزیدنت جرالد فورد رئیسجمهور آمریکا و لئونید برژنف 2دبیرکل حووزب کمونیسووت
اتحاد شوروی افتاد .دو ابرقدرت توافقهایی کردنوود :از جملووه خوواموش کووردن کانونهووای
جنگ و بحران و کمک به تنشزدایی در سراسر جهان .با اینکه هیچ وقت اطووالا دقیقوی از
مذاکرات به خارج درز نکرد اما ناظران اعتقاد داشتند آمریکا دسووت شوووروی را در آسویای
جنوب شرقی بازگذاشته و در عوض شوروی موافقت کوورده اسووت کووه ایواالت متحووده در
خاورمیانه آزادی عمل داشته باشد( .مهدوی)281-1368:2،
با این توصیفات ،درآمد به دست آمده از افزایش قیمت نفت ،افزایش قدرت نظووامی بووا
تجهیز ارتش بوسوویله خریوود انبوووه اسوولحه و نیمنگوواهی بووه اتمیشوودن ایووران ،بووه همووراه
اقتدارگرایی در داخل ،به شاه این فرصت را داد تا تالش کند به آرزوهووای خووود مبنووی بوور
استقالل و بازیگر بزرد بودن در جهان ،به جای متحد کوچووک منطقووه ای غوورب نزدیووک
شود .فرصتی که در اصل با کمکهای مداو آمریکا بعد از کودتای  28موورداد  1332بووه آن
دستیافته بود .این زمانی بود که اختالفات ایران و عراق به حد نهایت خود رسوویده بووود و
طبق پیشبینی آمریکاییها سقوط حکومت عراق در اثر شورش کردهووا بووا پشووتیبانی ایووران
دور از ذهن نبود .اما این اتفاقی نبود که آمریکا در آن مقطع و باتوجه به بدبینی کووه نسووبت

1. Vladivostok
2. Leonid Brezhnev
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ت وی بوجود آمده بود ،خواهان آن باشد .بنووابراین آمریکووا تووالش
به شاه در اثر تغییر سیاس ِ
برای بستن قرارداد صلح بین دو کشور را ،نه در راستای حمایت از شاه که در آن مقطووع در
درگیری با عراق دست باال را داشت ،که برای دور شدن متحد منطقووهای خووود از سیاسووت
جدیدش و همچنین برای جلوگیری از بهمخوردن امنیت خلیجفارس ،الز میدانست.

 .7تغییر سیاست خارجی عراق
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در سال  1972دولت جدید عراق به ملی کردن صوونعت نفووت اقوودا کورد و سووه کشووور
شوروی ،چین و فرانسه را از تحریم نفتی عراق مستثنی کرد .به ایون ترتیوب تمووامی نفووت
منطقه ای که در سال  1961از دست کم انی شرکت نفت عراق خووارج گردیوده بووود بووه
وسیله شوروی خریداری شد( .بیگدلی )156 :1368،همچنین حزب بعووث از همووان ابتوودا،
سیاست خارجی خود را برمبنای چپگرایی ،متمایل شوودن بووه جبهووه شوورق و حمایووت از
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جنبشهای رادیکال و ضد ام ریالیسم منطقه مانند شورشیان ظفار قرار داد .در جهان عوورب
هم موودافع سیاسووت رادیکووال و افراطووی ناسیونالیسووم عربووی بووود .حمایووت از فلسووطین و
جنبشهای تجزیهطلبانه در خوزستان هم در همین راستا بود.
حزب بعث با چنین سیاستی و در تکاپو برای تقویت دولتش در فووروردین سووال 1351
با اتحاد شوروی قراردادی  15ساله بست .اما این دوستی دیووری ن ائیوود .شوووروی بووافروش
نفت به اروپا با قیمتهای بسیار باالتر از خو ِد عراق جرقه اختالفات را روشن کرد .متمایوول
شدن عراق به غرب در اوایل سال  1973به تدریج آشکار شد .آرتور لوری 1سووفیر آمریکووا
در این زمان از بغداد گزارشی درباره تالشهای عراق برای به نمایش گذاشتن استقاللشووان
از اتحاد جماهیر شوروی تهیه کرد .عراق نه تنها در صدد تشنجزدایی بود ،بلکه در رابطه بووا
شرکتهای نفتی غربی نیز به معاهدهای برای جبران خسارت شوورکت نفووت عووراق دسووت
یافت که سال قبل آن را ملی کرده بود .حتی بازرگانان آمریکایی چنوودین قوورارداد از جملووه
برای تأمین حفر چاه نفت با عراق منعقد کرده بودند( .جعفری ولوودانی )418 :1396،عووراق
همچنین تمایل خود را برای خرید هواپیماهای بوئینگ آمریکایی برای خووط شوورکت ملوی
1. Arthur Lowrie

هواپیمایی خود ابراز داشت .لوری استدالل میکرد که تجزیه و تحلیل منفعتطلبانه شوواه از
عراق که معتقد بود دنباله رو شوووروی درخواهوود آموود ،در واقووع نوووعی پیشگووویی خووود
تحققبخش است( .الوندی)159 :1395،
تمایل به غرب را حسنالبکر رئیسجمهور عراق مدتی بعد آشووکارا بیووان کوورد .وی در
مصاحبهای گفت وجود مبارزه بر ضد ام ریالیستها نباید مووا را از برقوورار کووردن روابووط و
مراودات با آنها ]آمریکا[در زمینههای معینی که با منافع خودمووان سووازگاری داشووته باشوود
بازدارد( .اطالعات 18،اسفند  )1352:4چرخش عراق به سمت غرب موجووب نگرانوی شوواه
شده بود .علم در خاطراتش مینویسد" :شنبه  5مرداد  1353شاه فرمودنوود هموین االن بوورو
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سفیر آمریکا را احضار کن و به او بگو کووه منووابع مصووری بووه مووا میگوینوود ممکوون اسووت
عراقیها بخواهند تغییر جهت سیاسی بدهند و با سایر برادران عوورب خووود راه برونوود .مووا
(ملک حسین و من) این مطلب را قبول نداریم و فکر میکنیم که حوواال چووون عراقیهووا در
زحمت افتادهاند این مسأله را عنوان میکنند .به محض رفع گرفتاری دوباره رویوه سووابق را
در پیش میگیرند(".علم )1394 :1394،سادات این موضوا را به شاه گفتووه و توضویح داده
بود که عراق به راستی درصدد است راه خود را از شوووروی جوودا کنوود و بووه انووزوایش در
جهان عرب خاتمه دهد( .الوندی )171 :1395،حتی چند ماه بعد ،زمانی که نخسووت وزیور
ال در عراق بود ،علم از او پرسید که شما احسوواس کردیود کووه
فرانسه به ایران آمد ،چون قب ً
صدا حسین میخواهد خود را از یوغ روسها آزاد کند؟ وی گفت":احسوواس کوورد ولوی
برای او کار بسیار مشکل است(".علم)1499 :1394،
اوایل شهریور آن سال ،کیسینجر به فورد گفته بود که عراق اخیر ًا عالئمی از خود بووروز
داده مبنی بر این که مایل است به انزوای خود و وابستگیاش به اتحاد شوروی پایان دهوود.
کسان دیگری هووم در وزارت خارجووه آمریکووا مشووتاق بهبووود روابووط بووا عووراق بودنوود تووا
شرکتهای آمریکایی بتوانند با استفاده از موقعیت طالیی ،نفت عراق را به نفع خووود سووود
کنند( .الوندی )175 :1395،بعدها هم در گزارش وزارت امورخارجه آمریکا بووه ایوون نکتووه
اشاره شد که با پایان گرفتن جنبش کردها ،یکوی از موانووع بهبووود روابووط آمریکووا و عووراق
برداشووته شووده اسووت)The Implications of the Iran-Iraq Agreement,1979: 6( .
موردی که نشان میدهد آمریکا هم پیگی ِر بهبود روابط با عووراق بوووده اسووت .حتووی بعوودها
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موکرا طالبانی از اعضای عالی رتبه ( ICPحزب کمونیست عراق) به نقوول از سووایر منووابع
ناشناس ادعا کرد :کیسینجر پیش از توافق الجزایر برای دیدار با صدا حسوین مخفیانووه بووه
ال توافووق شووده بووود.
بغداد آمده بود و بنووابراین داللووت بوور ایون اموور دارد کووه معاهووده قووب ً
( )Ali,2017: 174هرچند این دیدار توسط هیچ منبع دیگری تا کنون تأیید نشووده اسووت.
عراق در این راه سعی کرد به انگلستان هم نزدیک شود .به این ترتیب روابط دی لماسی بین
عراق و انگلستان پس از  8سال که در اثر جنگ  1967اعراب با اسرائیل قطع شووده بووود،
بار دیگر از سرگرفته شد( .روزنامه مرد  24،بهمن )1353:1
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بنابراین تما حوادثی که در طی پنج سال بر حزب بعث گذشته بووود آنهووا را بووه ایوون
نتیجه رسانده بود که راهحلووی جووز صوولح بووا ایووران ندارنوود و راه آن از ارتبوواط بووا آمریکووا
میگذرد .دولت بعثی عراق میدانست که اگر اختالف با ایران را ادامه دهد ،احتمووال وقوووا
یک کودتای قریبالوقوا یا استقالل کردستان و از دست دادن منابع مهم نفتی در آن مقطووع
دور از انتظار نیسووت .از طرفووی بووا بوواال رفووتن قیمووت نفووت و خووروج انگلوویس از منطقووه
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خلیجفارس ،حزب حاکم بر عراق متوجه شد ،برای استفاده مناسب از پووول نفووت و تجهیووز
ارتش فروپاشیده خود و همچنین بر عهده گرفتن نقووش بیشووتر در منطقووه ،بهتوور اسووت کووه
مشکل خود را در مرزهای شرقی ،هرچند موقت حل کند .تمایل عراق به رابطه با آمریکا و
منفعتی که این چرخش برای آمریکا داشت ،نکتهای بود که در بستن قرارداد الجزایوور حتمو ًا
مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجهگیری
در دوران جنگ سرد و بعد از بحران موشکی کوبا که جهان را تا آستانه جنگ اتمووی پوویش
برد ،ابرقدرتها به تدریج تصمیم گرفتند که تنش بین کشورها را به نحوی کنترل کننوود کووه
نیاز به حضور مستقیم آنها در جنگ بین کشورها نباشد .در ایوون راه عواموول دیگووری هووم
تاثیرگذار بود .شکست آمریکا در جنگ با ویتنا که به طور مستقیم حضور نظامی داشووت و
همچنین کامبوج و الئوس که نیابتی میجنگید ،تجزیه پاکستان و تشکیل کشووور بوونگالدش
که حکامش متمایل به شرق بودند ،سقوط حکومت سلطنتی در افغانستان و تمایل حاکمووان
جدید به بلوک شرق ،ملی شدن نفت در بیشتر کشورها و هم چنین ملی شدن کانال سوووئز،

شورش کمونیستها در عمان و یمن جنوبی ،افووزایش قیمووت نفووت بووا میدانووداری شوواه و
تحریم نفتی آمریکا توسط کشورهای عربی ،شرایط دشواری را برای آمریکا رقووم زده بووود.
نتیجه چنین تحوالتی کاهش  20درصدی نرخ برابری دالر نسبت به ارزهای محکووم دنیوا و
کسری بودجه شدید آمریکا بود .چنین وضعیتی باعث تغییر برخی سیاسووتهای آمریکووا در
منطقه خاورمیانه شد .این تغییر سیاست همزمان با اوج درگیریهای ایووران و عووراق بووود و
آمریکا که پیش از این با کمک به شورش کردها به درخواست ایران در این درگیری سووهیم
بود ،در آن مقطع صلح بین دو کشور را به نفع امنیت خاورمیانه و در نتیجووه منووافع آمریکووا
تشخیص داد .بهغیر از این ،اصرار ایران به افزایش قیمت نفت ،تالش مخفووی در راه اتمووی
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شدن ،تمایل به استقالل و دخالووت مسووتقیم و نظووامی در کشووورهای دیگوور ،خریوود حجووم
انبوهی اسلحه و ...از مواردی بود که آمریکا را نسبت به متحد منطقهای خووود بوودبین کوورده
بود .بدبینی که با برکناری نیکسون رئیسجمهور آمریکا که رابطه نزدیکی بووا شوواه داشووت و
همچنین تغیی ِر ترکیب مجالس آمریکا به نفع دموکراتهایی کووه نظوور مسوواعدی نسووبت بووه
سیاستهای جدید شاه نداشتند ،روبه افزایش بود .این درست زمانی بود کووه عووراق تمایوول
خودش را برای ارتباط با آمریکا به روشهای گوناگون نشان داده بود و ثروت نفتووی عووراق
هم بازار خوبی برای آمریکا در چنین شرایطی بووود .بنووابراین تووالش آمریکووا بوورای بسووتن
قرارداد صلح الجزایر ،برخالف نظوورات غالووب کووه هوودف اولیووه آن را پشووتیبانی از متحوود
منطقهای خود میدانند ،در راستای منافعی بود که شرایط جدید بوورای آنهووا بوجووود آورده
بود.
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