
 
  ایران و حكومت عبدالكریم قاسم در عراق

ست زماني كھ رھبران ایران و پاكستان و تركیھ در استانبول منتظر نوري 1337تیر  23روز  صل دوم  سعید نخ لك فی عراق و م وزیر 
ئي  را برگزار كنند،» بغداد«اي پیمان  ھاي دوره این كشور بودند تا یكي از اجالسیھ پادشاه و شاھزاده عبداآللھ نایب السلطنھ سابق كودتا

 . خونین در عراق بھ حیات رھبران رژیم پادشاھي این كشور خاتمھ داد

كودتا با ھیچ . عراق باني این كودتا بودند بھ فرماندھي ژنرال عبدالكریم قاسم فرمانده نیروھاي مسلح» افسران آزاد«موسوم بھ  گروھي
بھ سلطنتي  كاخ  نان  یا  مقاومتي روبرو نشد نگھبا في  ین كشور مخ یس ا بھ انگل یل  ستمداران متما ستند و سیا یان پیو بھ كودتاچ سرعت 

شي  ھاي جمال عبدالناصر در بعضي منابع خبري غرب این كودتا را ناشي از نفوذ اندیشھ. شدند متواري گر آن را نا عراق و بعضي دی
كل . كردند از نفرت مردم از سیاستھاي انگلیس در این كشور تلقي ندھي  كھ فرما ھان از این سي ج خبري و سیا نابع  مامي م ً ت ولي تقریبا

كھ در . بودند شد متعجب شده مسلح عراق در رژیم انگلیسي حاكم بر این كشور توسط یك كمونیست اداره مي نیروھاي سم  عبدالكریم قا
تا  گام كود سالھاي  44ھن صلھ  شت، در فا بھ  1335 تا 1319سال دا ند و  طي ك عراق را  تش  ظامي ار مدارج ن مامي  بود ت ستھ  توان

ست ندھي آن د بد فرما پر. یا ھھ  حداقل دو د صلھ  خود را در فا نھ  طي و چپگرایا ید افرا بود عقا ستھ  یم  او توان ید رژ عراق از د ثھ  حاد
عراق  گرایش، حساس سعید مخفي نگاه دارد و با ھمین غربگرا و انگلیسي نوري تش  ستاد ار ست  عني ریا شور ی ترین منصب نظامي ك

 . عھده داشتھ باشد را بھ مدت چند سال بر

ھم . و ترس شدید شاه ایران شد كودتاي قاسم موجب خشنودي مسكو و قاھره و نگراني واشنگتن و لندن بر  شاه علیرغم  كھ  طوري  بھ 
ست و خوردن اجالس استانبول، چند كرده ا جاد ن یران ای شي در ا عراق واكن حوادث  شود  ئن  بھ  روزي در این شھر ماند تا مطم گاه  آن

 . بازگشت شد، كاخش كھ با دھھا تانك و نظامیان در حال آماده باش مراقبت مي

ناني،  آمریكائیھا با ادعاي. نخستین واكنش غربیھا دخالت نظامي در خاورمیانھ بود مات لب خود را 10دعوت مقا یائي  گدار در ھزار تفن
 . چترباز خود را بھ اردن گسیل داشتند 2500ھا  انگلیسي بھ بیروت اعزام كردند و

سیار با سرنگوني رژیم شاھي در نھ ب خود در خاورمیا نان  ھم پیما بود  عراق، شاه ایران بھ دلیل از دست دادن یكي از  شده  ناك  با . بیم
بر عالوه  شد و  ني  شور  این رویداد، روابط ایران و عراق بار دیگر بحرا بط دو ك بر روا نیز  یدئولوژیك  تالف ا مرزي، اخ اختالفات 

بھ ھاي برنامھ. سایھ انداخت یران را  تدریج دولت ا بھ  بود و  شاه ن مت  شایند حكو عراق خو ید  یم جد ستي رژ ھاي  سوسیالی تحریك كرد
یران از  عالوه بر این ادعاھاي ارضي عبدالكریم قاسم نسبت بھ. عراق ترغیب نمود یت ا خاك كویت، نیز با نگراني ایران و اعالم حما

توأم ید تمامیت ارضي كویت  عراق. گرد شین  مت پی ھدات حكو مرزي و تع ھاي  یك از قرارداد یچ  بھ ھ عراق  تاي  باره  رھبر كود در
 . اختالفات آبي با ایران پایبند نبود

شاه  مت  چھ حكو گر  پس از 17ا ند روز  ستھاي ت براز سیا مانع از ا قدام  ین ا لي ا شناخت و سمیت  بھ ر سم، رژیم وي را  تاي قا و  كود
شي» العرب شط«رود را با نام  قاسم، اروند. خصمانھ قاسم نسبت بھ ایران نگردید ید  جدائي بخ حتي تھد ست و  عراق دان خاك  پذیر از  نا

شیھ  آبراه اگر حقوق عراق در این «كرد كھ  مھ 5مطابق میل دولت این كشور حل و فصل نشود، حتي آن حا كھ طبق عھدنا متري  كیلو
  1».بھ ایران واگذار كردیم، پس خواھیم گرفت. ش 1316/ م  1937

یران 5اي  تحت فشار جدي قرار داشتھ و ناچار شده بود حاشیھ 1937در سال  عراق«قاسم مدعي شد  ین  كیلومتري بھ ا ند و ا گذار ك وا
  2».عمل عراق نوعي بخشش بوده نھ استرداد یك حق مكتسبھ

یھ در مقابل یران در بیان جھ ا یات توافق این ادعاھا وزارت خار شریح جزئ ضمن ت ھران و اي  شاھي  ھاي ت مت پاد غداد در دوران حكو ب
حال  افروزي و ماجراجوئي متھم عراق، رژیم قاسم را بھ جنگ بھ  یا  ھوا و در ین،  خود را در زم ھاي  یران نیرو سپس ارتش ا كرد و 

مستقر كرد و ناوگان  دولت ایران بخش عظیمي از قواي نظامي را در پاالیشگاه آبادان در مجاورت مرزھاي عراق. آماده باش درآورد
بھ  با این. جنگي عراق در بندر فاو نیز بھ حال آماده باش درآمدند ھمھ، جز زد و خوردھاي پراكنده، رویاروئي جدي بین قواي طرفین 

 . داري دعوت كردند دولتھاي آمریكا و انگلستان طرفین را بھ خویشتن وقوع نپیوست زیرا

ین. ایران وعراق سعي در بھبود روابط سیاسي نمودند 1338سال  از اواخر خرداد عراق عبدالمطلب ام لت  سفیركبیر  دو سمت  بھ  را 
سفیر مود  ضا ن ھم تقا ید عراق در تھران مأمور كرد و از دولت ایران  غداد نما نھ ب ً روا جددا سال . خود را م تداي  مالت  1339در اب ح

شت لحن مندرجات جراید نرم رادیوئي طرفین قطع شد، عادي برگ صورت  بھ  حوال  كم اوضاع و ا كم  ید و  1339مرداد  در. تر گرد
عراق  آقاي عضدي بھ سمت سفیركبیر ایران عازم بغداد گردید و در مالقاتھائي كھ جھ  مور خار با عبدالكریم قاسم و ھاشم جواد وزیر ا

فع بھ عمل آوردند ھمواره صحبت از براي ر مذاكره  بھ  شروع  تالف  بھبود روابط بین دو دولت بود تا در محیط دوستي و مسالمت  اخ
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بود 3. شود حاكم  عراق  سم در  گراي عبدالكریم قا یم چپ صورت  با این وصف تا زماني كھ رژ شور  ین دو ك بط ب ھیچ تحولي در روا
برلین. نگرفت سكو و  عراق را  فقط سران حزب توده از م یران، پایتخت  ھاي ا بھ مرز بودن  یك  یل نزد بھ دل ند و  غداد رفت بھ ب شرقي 
 . فعالیتھاي خود علیھ رژیم شاه قراردادند پایگاه

شد سالھ حكومت قاسم 4دولت ایران در دوران  یك  ضوري 4. ھر چھ بیشتر بھ آمریكا نزد عراق، ح حوادث  بھ  با توجھ  ھا  و آمریكائی
 . تر در پیمان بغداد ایفا كردند بیشتر و تعیین كننده

یران، خروج جمھوري عراق از پیمان ھاي ا كھ دولت ید  یھ  بغداد و ارسال اسناد سري دبیرخانة آن بھ قاھره، موجب گرد ستان و ترك پاك
ً در این پیمان منطقھ ند) سنتو(آن بھ سازمان پیمان مركزي  اي، كھ اكنون نام از امریكا تقاضا كنند رسما شركت ك گر . تغییر یافتھ بود،  ا

مود ھاي سنتو عضویت داشت، اما از الحاق رسمي بھ آن با توجھ بھ حساسیت موقعیت اغلب كمیتھ چھ دولت امریكا در در . خودداري ن
امضاء نماید و متعھد گردید كھ ھر گاه یكي از كشورھاي فوق مورد  عوض پیشقدم شد تا پیمانھاي دو جانبھ با سھ كشور منطقھ تنظیم و

یار  موافقتنامھ بر این اساس دولت امریكا طرح. درنگ بھ كمك آنھا بشتابد المللي قرار بگیرد بي بین حملة كمونیسم اي را تنظیم و در اخت
صورت ساس آن در  كھ برا قرار داد  بال  كتر اق لت د قدام  دو شور ا سي آن ك قانون اسا ساس  كا برا لت امری یران، دو خاك ا بھ  جاوز  ت

 . بھ عمل خواھد آورد استفاده از نیروھاي نظامي خواھد بود، با موافقت طرفین و برحسب درخواست دولت ایران مقتضي، كھ شامل

چھ  رژیمھاي میانھ و بھ قدرت رسیدن 1341بھمن  19سقوط حكومت عبدالكریم قاسم در  رو عبدالسالم عارف و عبدالرحمن عارف گر
نابھي سالح سبب شد از تنش موجود در قادیر معت یران م مدت ا ین  لي در ھم شود و ستھ  عراق كا یران و  كا  روابط دو كشور ا از آمری

یم  6جنگ  عالوه بر این. وارد كرد و توازن قوا در منطقھ را بھ نفع خود تغییر داد بھ رژ روزه اعراب و اسرائیل نیز فرصت بیشتري 
 . و آمریكا نزدیك سازد شاه داد تا خود را بھ اسرائیل

 :  نویس پي

 . روزنامھ اطالعات عبدالكریم قاسم در بغداد، 1338آذر  ـ برگرفتھ از مصاحبھ مطبوعاتي یازدھم1

 . 259دوران پھلوي، عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، نشر البرز، ص  ـ سیاست خارجي ایران در2

 . 24روایت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد تاریخي، ص  ـ روابط ایران و عراق بھ3

  .قاسم در عراق، كابینھ دكتر منوچھر اقبال در ایران بر سر كار بود سالھ كودتاي 4ـ در دوران 4
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