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سوم ،شماره چهارم  لساایران، شناسی سیاسی هشی( جامعهوپژـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 3024-3039،صص1399(زمستان12)پیاپی

 ش 1347تا  1337روابط سیاسی ایران و عراق از 

  1روشنک ماسوری

 2فیاض زاهد)نویسنده مسئول(

 3علی بیگدلی

 چکیده

و تشکیل کشور مستقلی به نام عراق در همسایگی  در جنگ جهانی اول عثمانیدولت از زمان فروپاشی 

اختالفات  وهای جدی سیاست خارجی ایران بوده  غربی ایران، تنظیم روابط دو کشور یکی از چالش

در معرض تهدید قرار داده و قومی، روابط دو کشور را همواره  یبه همراه مسائل مذهب یو مرز یارض

. در این پژوهش سعی شده است اند یا کاهش یافته  های مختلف تشدید شده این اختالفات در دوره است.

یک دوره ده در کشور  تحلیلی روابط دو-ها از روش توصیفی و مرور روزنامه ای کتابخانه اسناد توجه بهبا 

و  یافراط ییگرا یبا بروز مل در عراق قاسمحکومت در دوران  بررسی گردد.ش 1347ش تا 1337از   ساله

 یو گسترش آن از رود مرز یمناقشات مرز دیعالوه بر تشد ،یشوروچنین تمایل به روابط گسترده با  هم

باتوجه به حضور  نیچن هم بر اختالفات افزوده شد. هم یکیدئولوژیخوزستان، مسائل امنطقه اروندرود به 

با  انداخت. هیروابط دو کشور سابر  یگریدموضوع کردها در عراق،  امیمرز و آغاز ق یکردها در دو سو

از تنش موجود در روابط دو کشور کاسته  ی، تا حددر عراق ها عارف رو انهیم یها میرژ دنیقدرت رس به

پابرجا خوزستان همچنان در رأس اختالفات دو کشور منطقه  مرزی و اختالفاتمسئله کردها و شد، اما 

 ماند. یباق

 ایران، عراق، عبدالکریم قاسم، روابط سیاسی کلمات کلیدی:

 

 

 

،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزیدانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم، 1

 Email:masuri.r@gmail.comاسالمی،تهران،ایران

 Email: Fayyaz.zaahed@gmail.com دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،ایرانواحد تهران مرکزی،تاریخ، استادیار گروه 2

  Email: dralibigdeli074@gmail.comاستاد، گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  3

 25/10/1399:افتیدر خیتار

 25/12/1399:رشیپذ خیتار
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 مقدمه

و عراق  رانیا نیمرز ب ن،یاز مورخ بسیاری. خیتار یاست به درازا یا و عراق، رابطه رانیرابطه دو کشور ا

 نیو مستمرتر نیتر یهزاران سال، محل طوالن یکه ط دانند یم یرانیو ا یسام یها فرهنگ انیرا سرحدات م

مرز مشترک را با  نیتر یطوالن رانیانیز، در حال حاضر  بوده است. رانیا یبه خصوص برا ها، یریدرگ

العرب(  اروندرود)شط ،کشور دو یقسمت مرز نیتر و مورد اختالف نیتر از مهم یکی .کشور عراق دارد

به نام نهر  یو پس از عبور از بصره در محل شود یم لیدو رود دجله و فرات تشک وستنیپ است که از به هم

و  شود یو عراق شروع م رانیا نیمشترک بآبیِ مرز  نجای. از ارسد یم رانیدر جنوب شلمچه به مرز ا نیخ

 .ابدی یادامه م فارس جیمصب اروندرود در خل تا

عراق را به  ران،یاشاه، دولت عنوان  به صلیملک فو انتخاب  1با تشکیل کشور عراق طبق معاهده سور

مزبور،  ییکرد که شناسا دیتاک ییاما در همان جلسه شناسا ،شناخت تیکشور مستقل به رسمیک عنوان 

عراق، ایران و عثمانی نیست. پیش از تشکیل کشور در اروندرود  ژهیدو کشور به و یاختالفات مرز یناف

عهدنامه ارزروم و پروتکل درباره مشخص کردن مرز بین دو سرزمین در حال مذاکره بودند که  ها سال

نتیجه این مذاکرات بود. در م 1914حدود  دیصورتجلسات تحد نیچن م و هم1913اسالمبول  یانعقاد

و  رانیحدود ا دیعهدنامه تحدشاه در زمان حکومت رضا، نهایت با فروپاشی عثمانی و تشکیل کشور عراق

در )تالوگ( انهیخط م که طبق آنامضا شد  م(1937ش)1316 ریت 13 خیدر تاردر شرایط خاصی عراق  

و باقی رود به عراق واگذار شد. پس از آن  شناخته شود یفقط در محدوده آبادان خط مرزاروندرود 

چنان  بین دو کشور بسته شد اما اختالفات مرزی همچندین پیمان دیگر از جمله پیمان سعدآباد و بغداد نیز 

تا اینکه با وقوع ادامه داشت و مذاکرات ممتدی که در جریان بود، منجر به رفع اختالف کامل نشد. 

فصل نوینی در تاریخ  م1958ژوئیة  1337/14تیر  23قاسم در عراق در  میکودتای نظامی توسط عبدالکر

ش و پیش 1347ش تا 1337. در این پژوهش روابط دو کشور از سال های دو کشور به وجود آمد اختالف

 از قدرت گرفتن حزب بعث در عراق بررسی خواهد شد. 

 پیشینه پژوهش

خاص  یها یژگیدارا بودن و لیکشور عراق به دل دیترد یفارس ب جیعرب در منطقه خل گانیهمسا انیاز م

روابط با کشور  میتنظ یبرخوردار است. چگونگ یخاص تیاز اهم رانیا یمنافع مل یبرا ،یو فرهنگ یاسیس

و عراق از  رانیروابط ابه همین دلیل،  وبوده  رانیا یخارج استیس یاصل یها از چالش یکیعراق همواره 

،  اند نشان داده یادیبه آن توجه ز سانینو خیتار نیچن و هم الملل نیاست که پژوهشگران روابط ب یموضوعات

 1975ساله بین دو کشور و قرارداد  8های نگاشته شده بیشتر معطوف به جنگ  اما تمرکز مقاالت و کتاب

از  یکی یولدان یاصغر جعفرشوند.  ترین اتفاقات در روابط دو کشور محسوب می الجزایر است که مهم

و  رانیا یات مرزاختالف یخیتار یبررس"و عراق پرداخته است.  رانیاست که به موضوع ا یسندگانینو

در  ییکودتا یها میرژ تیحاکم"مقاله است.  شانیا یها نام از نگاشته نیبه هم یا و مقاله "(1367عراق)
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روابط "و  فر یمشفق نوشته ابراهیمش( 1354-1337) رانیبا ا ینظام -یاسیس یبحران ها دیعراق و تشد

علی دهنوی نیز به  نوشته نظام "(1958-1963قاسم ) میعبدالکر تیو عراق در عصر حاکم رانیا یاسیس

پردازد. اما نظر به روابط پیچیده  دو کشور و اینکه یکی از  روابط دو کشور پیش از قرارداد الجزایر می

از کُنه مناسبات  یلیفهم تحل نیچن هم، خارجی ایران، کشور عراق استروابط  ها در انگیزترین حوزه چالش

توان  می، است رگذاریکشور در حال حاضر تأث یاسیمختلف، در راهبرد س یها در دوره و عراق رانیروابط ا

مقاالت زیادی در این باره نوشت و از زوایای گوناگونی به این موضوع پرداخت. در این پژوهش سعی 

های آن دوره و به روش  شده است عالوه بر بررسی اسناد و منابع دست اول، با بررسی روزنامه

 بپردازد. یک دوره دهسالههای آن در تری به روابط دو کشور و چالش رویدادنگاری، نگاه دقیق

 قاسم در عراق حکومت عبدالکریم با  رانیروابط ا

روابط دوستانه  جادیا  مند به عالقه اریخود را بس دن،یپس از به حکومت رس هیانیب نیقاسم در اول میعبدالکر

مرداد  9در  رانیرو شد و دولت ا روبه رانیامر با استقبال ا نینشان داد. ا رانیو ا هیبا دو کشور ترک

 ییشناسا نیاز ا ین حال چند روزیشناخت. با ا تیعراق را به رسم دیم دولت جد1958 ش/1337

 ]یعرب[ جیبوده و آنرا خل یآبراهه عرب کی فارس جیشد که خل ینگذشته بود که دولت عراق مدع

شناخته بود اما شاه از  تیرا به رسم دیحکومت جد عایسر رانیا  نکهیبا ا .(44-5: 1383 ،ی)دهنودینام

طرف  کیاز  ،امر نیا رای)از جمله مصر و عراق( نگران بود. زیعرب انهیدر خاورم یانقالب یها میرژ شیافزا

 یسلطنت یها با حکومت یدشمن ینوع گریو از طرف د شد یم یتلق انهیدر خاورم یهمراه با نفوذ شورو

پژمان کارمند ساواک در عراق، طبق خواسته  یسیبه گفته ع یحت .(399: 1376،ی)ازغنددیگرد یمحسوب م

 .(72: 1390 فرد یدر عراق شروع به اقدام کرده بود)قانع یسلطنت میرژ دنبازگردان یشاه، ساواک برا تیو ن

قاسم، نقطه  یکودتاتوان گفت  می گرایانه و ضد غربی را در پیش گرفتند و حاکمان جدید عراق مشی ملی

 ،عراق یشده بود. قبل از ماجرا ریاز کودتا غافلگ کایبود. آمر کایو آمر رانیدر روابط دو کشور ا یعطف

اتفاق متوقف شد.  نیدر حال انجام بود که با ا رانیا ها به  محدود ساختن کمک یبرا کایدر آمر ییها تالش

و  هیامور خارجه گفت که ترک ریوز3به دالس کایآمر جمهور سیرئ2رزنهاویعراق، آ یدو روز پس از کودتا

 .(209: 1389)گود، دینخست قرار ده تیرا در اولو رانیا

انعقاد  رانیعراق رخ داد، دولت ا یدر لندن، در همان ماه که کودتا 4بغداد مانیپ رانیوز یجلسه شورا در

 ایعراق  یرا درخواست کرد. محمدرضا شاه با طرح حمله احتمال کایبا آمر یقرارداد دو جانبه نظام کی

 شتریب یها را به ارائه کمک کایدر نظر داشت آمر یالملل نیب سمیکمون یو ریبه تعب ایو  رانیبه ا یشورو

درصدد مذاکره با  رانیدولت ا ،عراق یکودتا جهیدر نت زین یکند. به اعتقاد برخ بیترغ رانیا به  ینظام

برآمد تا از گسترش فشار  ش1339 ای 1338 یها عدم تجاوز در سال مانیپ کیانعقاد  یبرا یشورو

 یبروز کودتا .(248-9: 1367،یولدان  یفر)جعابدی ییاز شمال و عراق از جنوب رها یشورو یگازانبر

 آن در جامعه و یامدهایبر پ  در عراق عالوه یشاهنشاه میرژ یبه جا یجمهور میرژ سیسأو ت ینظام
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؛ به تأثیر گذاشت ز،ین یو جهان یا منطقه یها و قدرت گانیعراق، در ارتباط با همسا یداخل استیس

و اختالف و  یبه سمت دشمن یسابق عراق فاصله گرفتند و حت میدوست با رژ یها میکه با رژ یا گونه

 ییو همگرا یو بلوک شرق از در دوست یتندرو منطقه و شورو یها کشمکش گام برداشتند و با دولت

  .(171: 1386،ینیدرآمدند)ام

کودتاگران، به طور  کِیشماره  هیمنطقه کردستان بود. در اعالم طیها در پسِ کودتا، شرا اتفاق نیتر مهم از

سراسر منطقه کردستان در  نکهیبود بر ا یلیدل نیکرد اعتراف شده بود، و ا تیکرد و مل تیبه هو یرسم

 یکرد، چرا که در قانون اساس دایکردها ادامه پ یشاد .(71: 1390 فرد یغرق شود)قانع یکوبیبزم و پا

شوند. عالوه بر آن، مخالفت  یشرکت داده م دیشد که کردها و اعراب در حکومت جد حیموقت هم تصر

عضو  یها التیکرد در ا تیحفظ جمع زمیبغداد که اغلبِ کردها آن را به عنوان مکان مانیبا پ دیجد میرژ

رهبر  یبازران یتر از همه، مصطف . مهمدیکش یم ریتصو بهآنها  یرا برا یبهتر یروزها کردند، یقلمداد م

طول  یادیرابطه زمان ز نیا بودند دعوت به بازگشت شدند. البته  دیکردها و سپس صدها نفر که در تبع

صرف  یِنسبت به قاسم در مورد دادن قول زبان یشد. و اعتماد ینسبت قاسم ب عای. رهبر کردها سردینکش

 .(271: 1380در مورد استقالل مظنون بود)مار، ردهاک یبه تقاضاها ینه عمل

بر  یرا به دولت بغداد، مبن ییها از همان آغازِ حکومت قاسم در عراق، چند نوبت، نامه رانیا دولت

: 1367 ،یولدان یبرنداشت)جعفر یثبتارسال کرد. اما دولت عراق گام م یمرز یها فصل اختالف و حل

دو کشور  انیاختالف م یها نشانه نیقاسم نگذشته بود که اول دنیاز به حکومت رس یسال کیهنوز  .(261

 نیدر فرورد ،یخارج استینظر در سدیتجد یقاسم، برا نهیدر کاب ها ستیشد. با فشار کمون دایهو

به سرعت  یبغداد را اعالم کرد. از آن سو روابط با اتحاد شورو مانیعراق از پ یِنینش قاسم عقب ش1338

مهم را با مسکو امضا کرد. براساس  یتوافق اقتصاد کیم عراق 1959مارس  هم. در شانزدرفت یم شیپ

 نیجانش یا ندهیبه طور فزا یروس نیمتخصص و کرد یاعطا م5یروبل ونیلیم 55مسکو به عراق وام ، آن

 .(254: 1380)مار،شدن بودند خارجدر حال شدند که از کشور  ییها یسیو انگل ها ییکایآمر

چاپ 6تلگراف یلیقاسم در مصاحبه با روزنامه د میعبدالکر د،ییگرا یم یروز روابط به سرد به روز نکهیا با

مانع روابط  ،یمرکز مانیدر سازمان پ رانیا تیو عراق اظهار کرد که عضو رانیلندن، در خصوص روابط ا

چند روز بعد اما  .(3: 1338آذر4اطالعات،روزنامه شود) یدو کشور نم نیب یدوستانه و حسن همجوار

 میتوان یوجه نم چیه العرب به عراق را در مورد شط یاستعمار  استیما س"محمدرضاشاه اعالم کرد: 

چند روز بعد  .(19و1: 1338آذر7،همان)"ما را مغتنم شمارد. یدولت، دوست نیا میدواریام یول میریبپذ

شده است و دولت عراق  لیم به عراق تحم1937گفت که قرارداد  یداللحنیشد هیقاسم در جواب میعبدالکر

خود داده است و اگر مشکالت حل نشود ما  هیالعرب را به عنوان بخشش به همسا از شط لومتریک 5حدود 

  .(1 :1338آذر14)همان،میدان یاهدا نم نیا به دیخود را مق
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مالکیت  عراق تحت فشار انگلیس، کشورش 1316/م 1937انعقاد قرارداد الزم به توضیح است که در زمان 

)کاظمی، شناختدر مقابل آبادان و خرمشهر به رسمیت  رودهای اروند کیلومتر از آب 2/5ایران را تنها در 

به قدرت رسیدن محمدرضاشاه،  چنین قراردادی، مورد رضایت ایران نبود و بعد از ً(. مسلما136: 1368

ای  نامه نویس موافقت ایران پیش ش دولت1328م/ 1949 سالدر  وی خواهان تجدیدنظر در این قراداد بود.

نمود. عراق پیشنهاد کرد، تا  ، به دولت عراق ارائهرودرا در مورد تشکیل کمیسیون نحوه اداره اروند

به  .داشت ش مقرر می1316م/ 1937 آنطور که قرارداد نه ،کمیسیون مشترک تنها نقش مشورتی داشته باشد

که عراق برخالف مفاد قرارداد،  ویژه هنیامد. ب دست هرغم مذاکرات بر سر اختیارات کمیسیون، هیچ توافقی ب

کرد و به مصارف دیگری  ها را صرف بهسازی این آبراه نمی حاصله از عوارض دریافتی از کشتی درآمدهای

 ش دولت ایران به این1338م/1959داد. در سال  در بنادر بصره و فاو اختصاص می ساخت تاسیسات مانند

 اقدام عراق اعتراض کرد. دولت عراق در واکنش به آن اعالم کرد، اروندرود تحت حاکمیت کامل عراق

-1974:172وسیله عراق نقض شد به ًش عمال1316/م1937قرارداد گونه  و این قرار دارد

3),(Chubin&Zabih. 

 ًحایژنرال قاسم تلو نکهیکشور ادامه داشت تا ا دوهر روزه مقامات  یها ییاختالفات دو کشور و پاسخگو

 یالعرب را ممنوع کرد. سخنگو در شط ها قیآمد قا و خود را به اهواز و خرمشهر کشاند و رفت یدامنه ادعا

شاه هم در  .(1: 1338آذر 27،)همانستین رانیوزارت خارجه عراق هم اعالم کرد خسروآباد متعلق به ا

 28)همان،دیالهه ارجاع نما یالملل نیله اروندرود را به دادگاه بأمس دهد یم حیترج رانیپاسخ گفت که ا

 .(1: 1338آذر

در بهمن ماه آن سال  کایامورخارجه آمر ریهم شد. وز کایآمر یریگ دو کشور منجر به موضع اختالفات

و عراق را به آغاز  رانیتا ا کوشد یم کایاست و آمر یو عراق کامال جد نرایا یابراز کرد که اختالفات مرز

و  7عضو سنتو رانیا ونبود که چ نیچن نیا  هیظاهر قض .(1: 1338بهمن2مذاکرات متقاعد سازد)همان،

 و عراق کشمکش باشد. رانیا نینبودند که ب لیما کایسازمان ملل بود، انگلستان و آمر

 ،یکه روش عراق در وضع فعل کنند یدر تهران تصور م ها یبعض نوشت که نیزفرانسه  یخبرگزار یاز طرف 

 تیاز عراق در وضع یدر صورت وقوع جنگ و طرفدار یشده است. البته شورو کتهیتوسط مسکو د

بکند  یتصرمخ ی. اگر هم طرفدارشود یروش با خطر روبرو م نیو کنفرانس سران با ا افتد یم یدشوار

فرانسه نوشته بود  8بود که روزنامه لوموند یهمه در حال نهایلطمه وارد شود. ا یشورو تیثیبه ح دیشا

مربوط است. چراکه  یو عراق، به منافع نفت رانیا یریمخالفت غرب با درگ لیپخش شده که دل یعاتیشا

اختالفات دو  بپردازد و ینفت ییایردریز قاتیالعرب به تحق در نظر دارد در شط رانینفت ا ومیظاهرا کنسرس

را که  عاتیشا نیا ایتانیهرچند وزارت امورخارجه بر .(17و1: 1338ید 6کشور مانع آن است)همان،

اختالفات  نیا  در روش خود نسبت به رانیاند تا دولت ا واسطه شده رانینزد دولت ا سیو انگل کایآمر

پس  نیمقرر کرد که از ا رانیدر ادامه اختالفات، ا .(17و 1: 1338ید 7کرد)همان، بیباشد را تکذ میمال

 7)همان،دیبه اهتزاز درآ رندیگ یالعرب پهلو م که در اسکله شط  یها یکشت هیبرفراز کل رانیپرچم ا
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سه ماهه گذشته طبق گفته فرمانده  یط یرانیا یها یمشخص شد که کشت نیچن هم .(21: 1338بهمن

 .(1: 1338ید23)همان،دهند یبه عراق عوارض نم ،پادگان بصره

مبارزه با قاهره بر سر "بود:  یگرید یریمقطع مشغول درگ نیقاسم در ا میعبدالکر دیرس ینظر م به

 لیطرح تشک ن،یحکومت فلسط لیدر برابر نقشه قاسم راجع به تشک یمتحده عرب یجمهور ".نیفلسط

 مبارزهعرب صحنه  هیاتحاد یشورا جلسه که یطور بود، به دهیکش شیرا پ نیارتش و سازمان مردم فلسط

بود که  انیدر جر یاتفاقات وجود  نیبا ا .(1: 1338بهمن19شده بود)همان، یعرب یعراق  و جمهور دیشد

حزب توده 9پلنوم نیدر عراق، در ششم ها ستی. با قدرت گرفتن قاسم و کمونداد یم لیبه صلح را تقل دیام

گرفته شد که مرکز حزب به بغداد منتقل  میبرگزار شد تصم 10کیپزیدر ال ش1338 وریکه در شهر رانیا 

 یکشاورز و تعداد دونیفر ،یاسکندر رجیمنظور در همان سال، رادمنش، رضا روستا، ا نیشود. به هم

که بحث صلح در  یو در همان زمان .(115: 1383وارد بغداد شدند)جهانگرد، یرانیا یها ستیاز کمون گرید

روزنامه مطلب نوشت) رانیا هیعراق، عل یستیروزنامه کمون کیبود، رضا روستا در  شیپ

 ها ستینشد و به دنبال قدرت گرفتن کمون یطوالن یلیخ یدوست نیهرچند ا .(21: 1338بهمن21اطالعات،

هم  رانیا حزب توده های عراقی و به تبع آن  کمونیست انیعمل و ب یقاسم، آزاد میو انتقادات آنها از رژ

دهند و  قالانت کیپزیرادمنش و دوستانش مجبور شدند مرکز حزب را دوباره به ال جهیمحدود شد. در نت

 .(247: 1367،یولدان یشهر برگزار شد)جعفر نیدر ا ش1339پلنوم حزب در 

و مقدمات مذاکرات و  طیشرا گاه چیاما ه افتیروابط دو کشور بهبود  جیبه تدر ش1338سال  انیپا در

 لی. در اوارفت یشمار م عامل تشنج به ،یمرز یها چنان مسئله اختالف نشد و هم ایمه نیمابیحل مسائل ف

زمان  نیقاسم در ا میعبدالکر تگرفتند. حکوم ریبه مبادله سف میو عراق تصم رانیا ش1339تابستان سال 

برقرار  یسنتو روابط دوست یو اعضا یاسالم یخود و کشورها گانیهمسا هیدرصدد برآمده بود با کل

 .(18: 1339ریت 8اطالعات،روزنامه سازد)

 یمصر موضع تند جمهور سیسال، جمال عبدالناصر رئ نیدر ا رانیتوسط ا لیدنبال شناخت کشور اسرائ به

زمان ژنرال قاسم  نیدر ا .(1: 1339مرداد 5،همانو مصر قطع شد) رانیا یاسیگرفت و روابط س رانیا  هیعل

فرانسه هم در  یکرد و گفت روش ناصر عجوالنه بوده است. خبرگزار یبانیتدر برابر ناصر پش رانیاز ا

به روابط  ستندیتونس و مراکش حاضر ن ،یبینوشت عراق، لبنان، اردن، سودان، ل روتیگزارش خود از ب

رو به گسترش بود؛ تا  جیروابط به تدر .(21و1:  1339مرداد 8وارد سازند)همان، یخلل رانیخود با ا

سابق بهتر  میاز قول شاه نوشت که روابط ما با عراق از روابطمان با رژ یعراق مزیروزنامه تا که ییجا

 .(1: 1339آبان14است)همان،

 هیبود. در فور گریدو کشور به همد یکیو نزد11اوپک سازمان نفتی لیتشک ش1339اتفاقات مهم سال  از

نفت ضربه  متیرا کاهش دادند. کاهش ق انهیاعالم شده نفت خاورم متیق ،یبزرگ نفت یها م شرکت1959

صادرکننده نفت وارد آورد. پس از کاهش  یکشورها یطور کل و به انهیخاورم یبه منافع کشورها یبزرگ
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به  م1960صادرکننده، در سپتامبر  یها شرکت دیرغم اخطار شد یم ،عل1960نفت در اوت  متیق ومد

عربستان و ونزوئال  ت،یکو ران،یا یعنینفت  دکنندهیبزرگ تول یها دولت ندگانیدعوت دولت عراق نما

متحد هم به  لم در سازمان مل1962نوامبر  6کردند. اوپک در  جادیگرد آمدند و سازمان اوپک را رسما ا

کاهش  یصادر کننده نفت)اوپک(، جلو یسازمان کشورها جادیبا ا .(179تا  177: 1386،ینی)امدیثبت رس

 ی( و درآمدها6-305: 1376،یگرفته شد)ازغند یغرب ینفت یها یسط کمپاننفت تو یجهان یخودسرانه بها

بود که در  یا به گونه ران،یدر ا درآمد شیافزا نینهاد. روند ا شیرو به افزا جیو عراق به تدر رانیا ینفت

 یها ، از کمک1332مرداد  28 یو پس از کودتا 1330که در تمام دهه  رانی، اشمسی 1340 اواخر دهه

را کسب کرد و  یفراوان ینقش مسلط بر اقتصاد و خودمختار کرد، یاستفاده م کایو بالعوض آمر یاقتصاد

 .(263: 1358،یدیشد)هال ازین یب کایبالعوض آمر یها کمک افتیاز در رانیا ش1347گونه در سال  نیبد

انگلستان به استقالل کویت با حمایت اضافه شد.  یدیبه اختالفات دو کشور، مورد جد ش1340 سال

رسید اما عراق این را نپذیرفت. قاسم اعالم کرد، کویت جزئی از استان بصره است و برای شیخ کویت 

زند. این در  گری می و اگر بر خالف منافع عراق اقدام کند، برای او حکم یاغی دهد حکم فرمانداری می

، به عنوان اولین کشور، استقالل کویت را به حالی بود که ایران اعالم کرده بود، پس از مراحل استقالل

(. حکومت قاسم در عراق، فقط به موضوع کویت وارد 1: 1340تیر5شناسد)روزنامه اطالعات،  رسمیت می

وزیر عراق ضمن اشاره به پیام قاسم برای شیخ کویت، نوشت  رسمی قاسم نخست نشده بود، ارگان نیمه

: 1340تیر7فارس آغاز شده است)همان، نشین های عربی خلیج نبرد برای آزادساختن بحرین و تمام شیخ

تعبیر  "جنون عظمت"ها در محافل کویتی به  نشین (. ادعاهای قاسم درباره بحرین و کویت و سایر شیخ4

 (.3: 1340تیر10شد)همان،

 از تیسال سبب شد که کو آن کشور در نیبه هنگام استقالل ا تیخاک کو تیقاسم نسبت به تمام یادعا

 یدر مقابل ادعاها تیاز استقالل کو رانیهمواره دولت ا زیاز آن به بعد ن .کند  یکمک نظام یتقاضا ایتانیبر

 .(114: 1383نمود)جهانگرد، یکمک نظام شنهادیموارد به آن کشور پ یدر برخ یکرد و حت تیعراق حما

ای برای رفع  قبل باید جلسهاز چند ماه  ،این اتفاقات در حالی بود که طبق گفته وزارت خارجه ایران

نیز به این مورد اشاره کرده و نوشت که از  12شد. روزنامه فرانس سوار اختالفات مرزی با عراق برگزار می

 .(1: 1340تیر12ای به دست نیامده است)همان، العرب نتیجه مذاکرات طوالنی ایران و عراق درباره شط

 ورکیوی. بر اساس گزارش روزنامه ناضافه شده بوداختالفات دو کشور محسوب به  نیز خوزستان منطقه

استوار بود  ایتانیبر یطرح نظام کیاشغال خوزستان بر   یعراق برا ی( طرح جنگم1980)دسامبر  13مزیتا

نقشه اشغال  یحاو وشده بود  میو تنظ هیته ران،یشدن صنعت نفت در ا یم و همزمان با مل1950در سال 

طرح با سقوط دولت  نیا انگلستان( بود. البته  یاریتوسط عراق )با کمک و  رانیخوزستان ا زیخ تان نفتاس

م 1963/ش1342وجود، دولت عراق، در سال  نیبا ا .(110: 1383متوقف شد)جهانگرد، ران،یمصدق در ا

باره حاصل نکرد. در  نیدر ا یتیموفق ماجامعه عرب مطرح کرد، ا یرا در شورا ]عربستان[خوزستانمسئله 

: 1367،یولدان یشده بودند)جعفر میبه دو گروه موافق و مخالف شاه تقس یعرب یزمان کشورها نیا
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را به صورت عنوان  فارس جیعنوان خل ،یا هیانیعراق در ب رانیوز یم  شورا1961در سال  نیچن هم .(290

 .(276: 1380کرد)مار،  نیکه رسما چن دبو یکشور نیاول نیکرد و ا نییتع ]عرب[ جیخل

در قصر  روانیس ایرود زاب بزرگ  ریدر مخالفت با حکومت قاسم در عراق، مس رانیآن طرف دولت ا از

پس از  شد، یاز منطقه به خاک عراق وارد م یرود که پس از گذشتن از قسمت نیرا برگرداند. ا نیریش

کار  نی. اختیر یبه دجله م عقوبهیو  لهایاز راه د نیاز مناطق خانق یقسمت یها مشروب کردن نخلستان

 .(53: 1390فرد، یآن منطقه شد) قانع یها باعث خشک شدن نخلستان

قاسم  هیش عل1341م/1963 هیفور 8 خیبعث با کمک هواداران جمال عبدالناصر در عراق، به تار حزب

افراطی و اینکه عراق خود را گرایی  در دوران قاسم با بروز ملیشد.  ربارانیکودتا کرد و روز بعد قاسم ت

دانست و تمایل عراق به شوروی،  عالوه بر تشدید مناقشات مرزی و گسترش آن  نماینده اعراب منطقه می

چنین  از رود مرزی اروندرود به منطقه خوزستان، مسائل ایدئولوژیکی هم بر اختالفات افزوده شد. هم

ای دیگر به موارد مربوط به  کردها در عراق، مساله باتوجه به حضور کردها در دو سوی مرز و آغاز قیام

 ارتباط بین دو کشور اضافه گردید.

 ها در عراق روابط ایران و عراق در دوران حکومت عارف

شده  لیعراق تبد 2م به مرد شماره 1958 هیژوئ عبدالکریم قاسم در کودتایعبدالسالم عارف که پس از 

و به اعدام محکوم شد اما حکم اعدام اجرا نشد  ریبر ضد قاسم دستگبه اتهام توطئه  ،آنپس از  یبود، مدت

عارف، چند سال بعد  .(4: 1340آذر5)روزنامه اطالعات،شداز زندان آزاد  1340و سرانجام در آذرماه سال 

البکر از حزب  و حسنحکومت عراق را در دست گرفت  ،جمهور سیرئ کودتا کرد و به عنوان قاسم هیعل

 شد. ریوز بعث نخست

جدا شدن خوزستان از  ومو لز رانیا  هیعل غاتیجهت تبل نیبود و به هم سمیعرب حزب بعث طرفدار پان

داد و منجر به اخراج  یو حزب بعث اختالف روعارف عبدالسالم  انیم ی. اما به زودکرد یرا ابراز م رانیا

بدالسالم عارف هم در اعالم شد. ع یرقانونیافراد حزب بعث از دولت شد و پس از آن حزب بعث غ

 جمهور سیبود رئ رو انهیکه م رفدرگذشت و برادرش عبدالرحمن عا یا ش در سانحه1345م/1966 لیآور

ژنرال  یم و سرنگون1963 هیحزب بعث در فور یپس از کودتا .(135-6: 1385عراق شد)پارسادوست،

 یاز استراتژ یدرصدد بهبود روابط خود با عراق به عنوان بخش کایمتحده آمر االتیقاسم، ا میعبدالکر

در  یعرب را دربرابر نفوذ شورو سمیونالیآن بود که ناس یبرآمد. هدف کند14یدولت جان اف کند

 .(121: 1395،یعلم کند)الوند انهیخاورم

مواضع  شرفتیقاسم پ یکه کودتا است در کتاب خود نوشته ینگار سرشناس فرانسو روزنامه15نیژول کلود

در عراق ثبات منطقه به نفع غرب را به خطر  ها ستیکمون تیو توسعه فعال شد یم یدر منطقه تلق یشورو

 ییها شتال زیزمان ن هم یو اردن دست زد. ول رانیا ی درشاه میرژ تیبه تقو کایلذا آمر انداخت، یم
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عرب  یها ستیونالیناس اب یبه شورو لیمتما یروهاین جیبه تدر ،صورت گرفت تا با نفوذ ارتش عراق

، نود و پنج درصد سهام  81قبل با اعالم قانون  یبرکنار و کشته شد که چند یعقب زده شوند. قاسم زمان

و  یشده و برکنار رضعمل معت نیا به  اًدینفت عراق را به دولت واگذار کرد. واشنگتن شد یکمپان

 ونیسیو کم کایآمر یسنا قاتیگرفت. بعداً در تحق صورت ایم به کمک س1963 هیاو در فور یسرنگون

 ایقتل قاسم داشته است اما س یبرا یمتعدد یطرح ها ایس ییاجرا اتیچرچ مشخص شد که اداره کل عمل

 (.Julien,1973:250-1) به نقش خود در کودتا اعتراف نکرد گاه چیه

به  ًحکومت جدید بغداد را سریعاایران به عنوان اولین عضو سنتو، با قدرت گرفتن عارف در عراق، 

( و عارف نیز در اولین مصاحبه خود اعالم کرد که 17: 1341بهمن23رسمیت شناخت)روزنامه اطالعات،

 میتصم دن،یعارف بعد از به حکومت رس عبدالسالم(. 16: 1341بهمن29یابد)همان، روابط با ایران بهبود می

در  16ترزیبا ژنرال قاسم بوجود آمده بود خاتمه دهد. رو اختالف کردها یگرفت غائله کردستان را که در پ

ساله کردها در  2دادن به شورش  انیپا یبرا یخبر داد که مذاکرات مخف یزمان از قول جالل طالبان نیا

آزاد  ها ستیاز کمون ریکرد به غ یاسیس انیدستور داده است همه زندان قعرا دیاست و دولت جد انیجر

داد و در بهمن  جهیمذاکرات سال بعد نت .(The New York Times,21 Feb 1963:4) شوند

کردها و دولت اعالم شد. هدف از  نیبس ب آتش ی،عارف و بارزان یم پس از مالقات مخف1964 /ش1342

دوباره  یریو به کارگ یعفو عموم ،یکردها در قانون اساس یشناختن حقوق مل تیبس به رسم آتش نیا

 رشیبود اما پذ امدهین انیبه م یاز خودمختار یتوافق سخن نیو ارتش بود. در ا یکردها در خدمات شهر

 میآنها ابراه نیتر کرد که مهم یکرد را عصبان کیرهبران تندرو حزب دموکرات ،یبارزان یبس از سو آتش

 .(300: 1380بودند)مار، یو جالل طالبان احمد

خوزستان صورت  هیمسائل اروندرود و تجزدر  یادیز یها حکومتِ عارف کوشش یها ماه نیواپس در

عراق از عارف خواستند که ضمن  یها تیو قوم هیضد سور یها یبعث ها، یناصر ها، ستیگرفت. کمون

 التیتشک ش1342آشوب در خوزستان شود. اما در آذر  جادیا  عراق، آماده یکردها  سرکوب شورش

در خوزستان  یعرب یحکومت سیتاس یکه برا انیگشت و صالح عامر یبعث در خوزستان متالش حزب

 نیاز ا ریبه غ .(31: 1380عرب بود ناچار به فرار به عراق شد)اسناد ساواک، یکشورها تیمورد حما

و  ش1343ارسال اسلحه در سال  یبرا نهیزم جادِیبه عراق به منظور ا یرانیعرب ا ریمورد، کوچ دادن عشا

: 1344رودخانه )همان،  نیه اروندرود به منظور کنترل انصب شبکه رادار در منطقه فاو در دهان

 دوره اتفاق افتاد. نی( هم در ا152و160و189

م( دو طرف دوباره با 1965 لی)آورش1344 نیبعد از صلح دولت با کردها، در فرورد کسالیاز  شیب یکم

 یم توافق1966در سال  تیتوازن را به نفع کردها به هم زد. در نها رانیبار رابطه با ا نیشدند. ا ریهم درگ

در آن مناطق را   یرسم بانز کیرا به عنوان  ی. زبان کردشناخت یم تیکرد را به رسم تیامضا شد که مل

در زمان  .(302: 1380اما توافق هرگز اجرا نشد)مار، کرد، یم نیکردها را در پارلمان تضم یندگیقبول و نما

 یکه به  بارزان ییها اسلحه و پول به رغم قول یکردها را برا یمتحده تقاضا االتیمجدد، ا یریع درگشرو
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 یها بوده و شرکت "هیاز اتحاد یالتیا"که  یکردستان کرد؛کردستان مستقل داده بود، رد  کیدر مورد 

رابرت  ی. حتشدند ینفت کرکوک برخوردار م یها به چاه یدسترس یبرا یا ژهیو ازاتیاز امت ییکایآمر

و  رانیا کرد که مداخله  هیم به واشنگتن توص1965 /ش1344در عراق در مهر کایآمر ری، سف17استرانگ

 چیمتحده در عراق است اما متاسفانه ه االتیا تینسبت به موقع یدیکردها، تهد از تیدر حما لیاسرائ

 .(122: 1395،ی)الونددندارن باره نیدر ا کایبه منافع آمر یکشورها احتماال توجه نیاز ا کی

در  فارس جیبر خروج از خل یاعالم انگلستان مبن انه،یخاورم یکشورها یدوره برا نیاتفاق ا نیتر مهم

اعالم، شاه به لندن سفر کرد. نکته جالب  نیو پس از  ا ش1343بود. در اسفند ماه سال  ندهیآ یها سال

کشور  ریوز خستن19لسونیبه و سیخارجه انگل ریوز، 18استوارت کلیبود که ما نیسفر ا نیتوجه در ا

ما  یجا تواند یم رانیا میرا ترک کن فارس جیکه اگر ما خل دیفکر را از سر شاه به در کن نیا کرد که  هیتوص

 نیو عراق، ا یعربستان سعود یها ییو خودنما فارس جیخل یسواحل جنوب یژگیرا پر کند. با توجه به و

وزارت خارجه انگلستان  م1967 که در سال یطور هکرد. ب رییاست. هرچند سال بعد اوضاع تغ یواه دیام

و  یدفاع تهیآن در کم جیآماده کرد که نتا فارس جیدرازمدت در منطقه خل استیرا درباره س یگزارش

 نی. براساس ادیرس بی( به تصوش1347خرداد  17م )1968در هفتم ژوئن  اهایدر یآن سو یاسیس

 نیخواهد کرد. ا قیرا تشو _ما یاز به حضور نظامیبدون ن_یرش دولت انگلستان موازنه قدرت فعلگزا

 تیموقع نیآنها در بهتر رایخواهد بود، ز یمتک رانیو ا یاز همه به عربستان سعود شیموازنه قدرت، ب

به  ها یرانیخود و ا ییایجغراف تیموقع یبه لحاظ برتر ها یدر منطقه هستند. سعود رویآوردن ن یممکن برا

جنگ و دعوا  گریکدیدو کشور با  نی. اگر افارس جیدر خل شان ییایدر یرویدر حال رشد ن یبرتر لیدل

شده با  ادیاحتماال مانع از خروج ما خواهد شد. برعکس اگر دو کشور  یمحل یثبات یداشته باشند، ب

ما از  یروهایخروج ن یدر پ توانند یدست کم تفاهم متقابل داشته باشند، م ایهماهنگ باشند  گریکدی

 (55-6کمک کنند.)همان:  دیحاضر به سامانه جد تیانتقال آرام وضع بهمنطقه، 

 استیمعروف خود را درباره س  هیهم، اصول نظر کایآمر جمهور سیرئ20کسونین چاردیم ر1969سال  در

به  یاز لحاظ اقتصادی و نظام کایبود که آمر نیاصل ا نیتر اعالم کرد. مهم کایآمر یخارج

قرار گرفتـه اسـت  دیکه مورد تهد یکنندگان کمـک خواهـد کـرد. امـا انتظار دارد ملت درخواست

که  یا با برنامه هینظر نی. اردیبرای دفاع خود بر عهده گ یانسان ـرویین نیرا در تـأم ـهیاول تیمسـئول

 کسونین نیدکتر .(173: 1373 ،یبود، هماهنگ بود)لنچافسک ختهیر فارس جیخروج از خل یانگلستان برا

نبود.  یمستثن زین فارس جیدر جهان سوم بود و خل کایمحدود کردن و ساده نمودن مداخله آمر یبرا یا وهیش

با  دنش الهیبا ابرقدرت، هم پ ییزدا شان مشغول تنش دولتش، که ذهن رخارجهیوز21نجریسیو ک کسونین

 ایآ  ساده خالصه کردند که لئمسا نیرا در ا یا منطقه استیس یها یدگیچیبود، پ تنامیو جنگ در و نیچ

نه؟ هر  ایهست  فارس جیبه حفظ صلح در منطقه خل درقا رانیا فارس، جیاز خل سیانگل ینینش پس از عقب

و عربستان بر چه منوال است.  رانیکه روابط ا دانستم یم نم1969بعدها گفته بود که تا سال  نجریسیچند ک

 .(55-6: 1396،یبود)الوند انهیاز منطقه خاورم یکردن شورو رونیمن ب تیاولو
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 میشاه به عراق هم در دوره عبدالسالم عارف اتفاق افتاد. با تصم یاسیاز محالفان س ،ینیخم اهلل تیآ دیتبع

ساکت  یبود که فضا نیشد. تصور شاه ا دیبه عراق تبع هیاز ترک ینیخم اهلل تیآ ش1344مهر  13شاه، در 

رابطه، شاه شرط  نیکرد. در ا هدرا محدود خوا اهلل تیآ یها تیدر حوزه نجف فعال امیآن ا زیست استیو س

به انجام نرساند. در مقابل، دولت  زین یغاتینکند و تبل یکرده بود که آن دولت )عراق( از امام استقبال رسم

 شانیدر مدت اقامت ا یبه عراق نفرستد و دخالت یدیرا به عنوان تبع اهلل آیتمتعهد شده بود  زین رانیا

  .(124: 1391،ینکند)مدن

های دولتی عراق به پاسگاه مرزی ایران خبر  های ایران از حمله چریک ش روزنامه1344در آذر ماه سال 

(. چند روز بعد هم خبر تجاوز دو 1: 1344آذر25کشته هم داشت)روزنامه اطالعات، 2دادند که این حمله 

هواپیمای عراقی به خاک ایران و شلیک توپ به یک روستای مریوان در خبرها اعالم 

( این حمالت اعتراض رسمی ایران را در پی داشت و وزیرخارجه ایران اعالم کرد 1: 1344دی2شد)همان،

(. در جواب، دولت 1: 1344دی6کند)همان، ش را نقض شده تلقی می1316داد مرزی که دولت ایران، قرار

: 1344دی7عراق اعالم کرد که سعی خواهد کرد سیاست دوستانه خود را نسبت به ایران اثبات کند)همان،

های مرزی، نتیجه برخورد دولت عراق با قیام کردها بود و دولت عراق، دامنه درگیری را  (. این درگیری1

 به داخل مرزهای ایران کشانده بود.

کشته شد و برادرش عبدالرحمن عارف  ییحادثه هوا کیش( در 1345م)1966عارف در سال  عبدالسالم

آنرا  تیرا که دولت کو رهیجز کی یعراق یروهایکار آمدن عبدالرحمان، ن ی. بعد از رودیبه قدرت رس

. دکردن بیبطور قاطع آن را تکذ یعراق نیتصرف کردند هرچند مسوول دانست یخود م نیجزو سرزم

و عربستان  رانیو ا تیدول کو یها بود که از گفتگوها و تماس نیتصرف ا یدولت عراق برا لیظاهرا دل

 یناراض فارس جیقاره خل نفت فالت میو تقس یبردار بهره یبدون شرکت عراق برا یسعود

فارس  سهم بیشتری از فالت قاره خلیج مبنی بر داشتن درخواسـت عـراق(. 1: 1345آذر15،همانبود)

فارس، دارای فالت  کیلومتر ساحل در خلیج 55دارا بودن حدود  دلیل مالحظات امنیتی بود. عـراق بـا به

طلبانه عراق بیشتر، درباره مناطقی  است و به همین دلیل، ادعاهای توسعه قـاره کـوچکی در ایـن منطقـه

 انهیخاورم طیزمان شرا نیدر ا. (47 :1395ی،شیشدند)درو تهی میفارس من خلیج بـود کـه بـه سـواحل

زمان،  هم .(1: 1345آذر16،روزنامه اطالعات)شد یم لیبا اسرائ نگبود و ارتش عراق آماده ج یبحران

 یها ( تصرف کرد. با تصرف لوله22ومینفت عراق )کنسرس یکمپان یبده یعراق را در ازا یلوله نفت هیسور

اقدام  نیعراق از ا ریوز به خطر افتاد. نخست انهینفت در خاورم یها یمنافع کمپان هیعراق درسور ینفت

داشته باشد. با شروع تنش در  ینفت عراق اثر انیبر جر دیداد که نبا حیوضکرد، اما ت تیحما هیسور

اعالم شده توسط  استیاعالم کرد که س کایمطبوعات وزارت خارجه آمر یسخنگو 23منطقه، بارچ

را  کایدولت آمر استیهمچنان س انهیبه حفظ وضع موجود در خاورم ریم دا1963در سال  یکند دنتیزیپر

 .(4و1:  1345آذر19ان،)همدهد یم لیتشک
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اختالفات دو کشور در مسائل گوناگون  یبرا یشنهاداتیپ رانیعراق در ا ریسف یلیزمان حسن الدج نیا در

حدود فالت قاره و نحوه استفاده از منابع  دیرزها ، تحداز جمله: اختالفات و مسائل معوقه در سراسر م

الملل  نیاصول حقوق ب قبر وف یمرز یها رودخانه یها نفت شاه( و استفاده از آب_نفت مشترک)نفت خانه

خبر آغاز  .(20 :1345ید 8اساس قرار شد دو کشور مذاکرات خود را آغاز کنند)همان، نیارائه داد و بر ا

نوشت: ناصر در  روتیچاپ ب هی. روزنامه الجمهورختیرا برانگ یمختلف های واکنشمذاکرات دو کشور 

در  یازیامت چگونهیبه تهران ه اش ندهیسفر آ گامخواسته است که هن یعارف به قاهره از و ریمسافرت اخ

از  یاعالم کرد که دولت شورو یدولت شورو یندهد. از آن طرف تاس خبرگزار رانیا  العرب به شط

شادمان  اریبس دیآ یو عراق به عمل م رانیکه در راه بهبود مناسبات ا یسودمند یمساع

 .(16: 1345بهمن24است)همان،

شاه  دارید نیسفر کرد. در ا رانیعراق به ا جمهور سیها اختالف و روابط سرد، رئ پس از سال بیترت نیا به

است. عبدالرحمن عارف هم از  یو عراق شود مصنوع رانیا انیکه باعث اختالف م یاعالم کرد که هر عامل

متن  نیطرف ،داریداین  زبعد ا .(1: 1345اسفند24تشکر کرد)همان، نینسبت به مساله فلسط رانیا  هیرو

رودخانه مشترک بر وفق اصول  یها از آب یبردار که در آن اشاره شده بود که بهره کردندصادر  یمشترک

برداشت شد که عراق خط وسط  طور نیا رانیا دیمورد در جرا نیاست و امورد توافق  یالملل نیحقوق ب

 .(41-1: 1345اسفند29است)همان، رفتهیرودخانه را )تالوگ( به عنوان مرز پذ

جنگ  دییدر تا یا هیانیکه در عراق بود ب ینیخم اهلل تیآ ل،یم اعراب با اسرائ1967روزه  6خالل جنگ  در

اجازه  یبرقرار کند و حت اهلل تیبا آ یموجب شد که دولت عراق رابطه بهتر هیانیب نیاعراب صادر کرد. ا

 یانداز عراق راه یت انقالبیروحان یبه نام سخنگو ییویراد ستگاهیا     کیدادند که طرفداران او، 

 موردی که خوشایند حکومت شاه نبود. (175:  1387،یزیتبر یکنند)موسو

 لیو شکست اعراب از اسرائ یستیونالیدوران عبدالرحمن عارف به علت فروکش کردن احساسات ناس در

. هرچند در افتیبهبود  یو عراق تا حدود رانیم( روابط ا1967روزه ژوئن  6)جنگ  ش1346در سال 

 هموضوع هنوز محل مناقش نیو ا شد یعراق در آن سالها هم خوزستان، عربستان نوشته م یکتب درس

 .(32: 1380بود)اسناد ساواک،

حسن البکر در  ی، براش1346م/1967در ژوئن  لیشکست اعراب در جنگ با اسرائ یِدر پدر نهایت و 

از اعراب، بر ضد حکومت عارف توطئه  ینظام تیفراهم شد تا با طرح حما یحزب بعث فرصت مناسب

کودتا کرد و  ،از افسران ارتش یشمار یم با همکار1968 هیژوئ 17/ش1347 ریت 26کند و سرانجام در 

 ریمرداد همان سال افسران غ 8. در ادامه در دیعراق رس یجمهور استیگرفت و به ر ستقدرت را در د

 :Helms,1984)نمود هیتصف نیحس صدام همکاریها کودتا کرده بود، با  ارتش را که با کمک آن یبعث

قوا،  کل یفرمانده ،یریوز نخست یمقام ها ،یجمهور سیئحسن البکر عالوه بر مقام ر بیترت نیا  به .(69
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به  نیحس به عهده گرفت و صدام زیعراق را ن یا منطقه یشورا استیانقالب و ر یرهبر یشورا استیر

 (70: 1369انقالب منصوب شد. )پارسادوست، یرهبر یمعاونت او در شورا

ها در پیش گرفتند تنش بین دو کشور تا حدی کاهش یافت  روی که آن ها، با سیاست میانه در دوران عارف

دولت ایران نیز با پشت سر گذاشتن  . از آن سو،پدید آمد ایران و عراقنسبی در روابط   آرامشو 

ش و 1342 خرداد، قیام پانزده ش1332مرداد  28صنعت نفت و کودتای ملی شدن  های داخلی نظیر بحران

مسئله کردها و اختالفات در مورد خوزستان  توانست بر اوضاع داخلی مسلط شود. بـا ایـن حـال، ...

 اختالفات دو کشور قرار داشت. همچنان در رأس

 گیری نتیجه

از  یبخش مهم ن،یالنهر نیب نیسرزم ی مسأله ران،یدر ا انیاز دوره حکومت صفو ژهیبه و ریدر چند قرن اخ

 لیو تشک یعثمان یامپراتور یکه پس از فروپاش یداده است. موضوع لیرا تشک یو عثمان رانیروابط ا

. در حال حاضر عراق با اندینما یخود را باز م یدیم، به شکل جد1932کشور مستقل عراق در سال 

 ی هیهمسا نیتر مهم ،رانیبا ا یطوالن یسابقه جنگ نیچن و هم ینیو د یمرز و مشترکاتِ فرهنگ نیتر یطوالن

های کودتایی  بررسی روابط سیاسی دو کشور در مقطعی که رژیم. شود یمحسوب م یاسیکشور از بُعد س

ی در دوره حکومت افراط ییگرا یبا بروز ملدهد که  ها در عراق به قدرت رسیدن، نشان می قاسم و عارف

عالوه بر   ،یعراق به شورودولت  لیو تما دانست یاعراب منطقه م ندهیعراق خود را نما نکهیو ا قاسم 

هم  یکیدئولوژیاروندرود به منطقه خوزستان، مسائل ا یو گسترش آن از رود مرز یمناقشات مرز دیتشد

کردها در عراق،  امیمرز و آغاز ق یوباتوجه به حضور کردها در دو س نیچن بر اختالفات افزوده شد. هم

روی  ها و سیاست میانه اما با قدرت گرفتن عارف .دیدو کشور اضافه گرد نیب اختالفاتبه  گرید یا مساله

سفر عبدالرحمن ها که متاثر از اتفاقات جهان عرب بود، تا حدی آرامش به روابط دو کشور بازگشت.  آن

حکومت  هرچندعارف به ایران و دیدار وی با شاه در جهت رفع اختالفات، از نقاط عطف این دوره بود. 

 چنان الینحل باقی ماند.  هماختالفات مرزی  عراق دیری نپایید و عارف در

 کتابنامه

 قومس ران،تهران،انتشاراتیا یروابط خارج خی، تار1376رضا،یعل ،یازغند

در جنگ سرد، ترجمه  رانیمتحده و ا االتیا طیو شاه: روا نجریسیک کسونی، ن1395رهام،  ،یالوند

 تهران، انتشارات  بنگاه ترجمه و نشر پارسه ،ییغالمرضا بابا

 یدوم، تهران، انتشارات صدا ،چاپیدر دوران پهلو رانیا یروابط خارج خی، تار1386 رضا،یعل ،ینیام

 معاصر

 انتشار ی، نقش عراق در شروع جنگ،تهران،انتشارات شرکت سهام1369پارسادوست،منوچهر،
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 انتشار یدور تا امروز،تهران، انتشارات سهام یها،ما و عراق از گذشته 1385پارسادوست،منوچهر،

و عراق، تهران،موسسه چاپ و  رانیا یاختالفات مرز یخیتار ی، بررس1367اصغر،  ،یولدان یجعفر

 یالملل نیو ب یاسیانتشارات وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات س

دول  یو عراق و دخالت ها رانیا یمرز یبر روابط و اختالف ها ی، نگرش1383 ن،ینسر جهانگرد،

 116-103، صص19شماره  ،یروابط خارج خیتار گانه،مجلهیب

های تهاجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع  ، ریشه1395درویشی، فرهاد، 

 مقدس

ابط رو خیقاسم، فصلنامه تار میعبدالکر تیو عراق در عصر حاکم رانی، روابط ا1383،ینظامعل ،یدهنو

 71-41، صص19شماره  یخارج

 یخیاسناد تار ی، جلد اول، تهران، انتشارات مرکز بررس1380اسناد ساواک،  تیو عراق به روا رانیا روابط

 وزارت اطالعات

 پژمان، تهران، انتشارات علم یسی، تندباد حوادث گفتگو با ع1390فرد، عرفان،  یقانع

 ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس، تهران، انتشارات دفتر مطالعات ،1368 ،اصغر کاظمی، علی

 المللی. سیاسی و بین

 خواه،چاپ دوم،تهران،انتشارات ققنوس قتیحق یترجمه مهد ران،یمتحده و ا االتی، ا1389اف، مزیگود،ج

جمه عبدالرضـا ، تر گـانیاز ترومن تا ر انهیو خاورم کای،رؤسای جمهور آمر 1373جورج،  ،یلنچافسک

 هوشنگ مهدوی، تهران،انتشارات البرز

 یاسالم یپژوهشها ادیعراق، ترجمه محمد عباسپور، مشهد، انتشارات بن نینو خی، تار1380فب،  مار َّ،

 یجلد دوم،چاپ هفدهم، قم، انتشارات دفتر اسالم ران،یمعاصر ا یاسیس خی، تار1391، نیالد جالل ،یمدن

دفتر اول، چاپ دوم،  ،یزیتبر یموسو نیحس دیاهلل س تی،خاطرات آ1387ن،یحس ،یزیتبر یموسو

 )ره(ینیو نشر آثار امام خم میقم،انتشارت موسسه تنظ

تهران،  ن،یآئ کیترجمه فضل اهلل ن ران،یدر ا یدار هیو توسعه سرمل یکتاتوری، د1358فرد،  ،یدیهال

 ریرکبیانتشارات ام

 روزنامه
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