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پیمان بغداد


  

يمسعود مراد _______________________


  

پور یه خانیسم


  

  

  چکیده

، جهان به دو قطب متضاد به رهبـري  دوم پس از جنگ جهانی

ي از آمریکا و شوروي تقسیم شده بود. استراتژي آمریکا جلوگیر

ویـژه در منطقـه خاورمیانـه     گسترش نفوذ کمونیسم در جهان به

هـاي   اي را از طریق پیمان بدین منظور سیاست اتحاد منطقه .بود

و پیمان ناتو و سـیتو   و دفاعی سیاسی، اقتصادي در پیش گرفت

به عنوان حلقه امنیتی علیه شوروي بـه  را م.)1955سپس بغداد (

 ینظـام و وه بر اهـداف سیاسـی  عال مان بغدادیدر پ.وجود آورد

. پیمان بغداد بـا کودتـاي   ز مدنظر قرار داشتینياهداف اقتصاد

و  دیگرد تضعیفآن و خروج عراق از  )م.1958(عبدالکریم قاسم 

-و به سـازمان پیمـان مرکـزي    داده شدمقر آن به آنکارا انتقال 

ـ ن مقاله رونـد پ یدر ا تغییر نام یافت. -سنتو رات یش و تـأث یدای

  رد.یگیل قرار میو تحل یمان مورد بررسین پیا ياطقهمن

واژگان کلیدي: ایران، امریکا، شوروي، خاورمیانه، کمونیسـم، پیمـان   

  بغداد.
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استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان    E-mail: Dr_mmoradi@yahoo.com
دانشگاه سیستان و بلوچستان کارشناس ارشد تاریخ  E-mail: s.kh61.p@gmail.com
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  مقدمه

جمعی کشورهاي ایران، ترکیـه، عـراق، پاکسـتان و     پیمان بغداد سازمان دفاعی دسته

نفـوذ کمونیسـم در   انگلستان بود که امنیت مشترك منطقـه را در مقابلـه بـا گسـترش     

 از جنگ جهانی پسخاورمیانه برعهده داشت. این پیمان زاییده شرایط سیاسی ـ نظامی  

. بـه وجـود آمـد   آمریکا به منظور مقابله با اتحاد جماهیر شـوروي  ت یکه با حمابود  دوم

 اسـتوار شـده بـود   ساختار دوقطبـی   بر اساسالملل در دوران پس از جنگ که  نظام بین

آمریکـا و  کـرد.  یمءاقتصادي خاورمیانه ایفا و در تحوالت سیاسی، نظامیاي  نقش عمده

 در ایـن زمـان  به منظور گسترش نفوذ خود در این منطقه به رقابـت پرداختنـد.    شوروي

نظامی و ایدئولوژیکی  توسعهممانعت از  دراي و جهانی آمریکا  هاي منطقه کانون سیاست

به طوري که پیمان بغداد نشأت گرفتـه   ؛اي بودهاي دفاعی منطقه شوروي، ایجاد اتحادیه

  بود. یط جهانین شرایااز 

  پیمان بغداد

ــان   ــگ جه ــس از جن ــمالی   دوم یپ ــک ش ــان آتالنتی ــازمان پیم ــاتو–، س  4در -ن

براي حلقه مرکزي ایـن   )208:1377(شارل موژل، پاکتو، م. در بروکسل امضاء شد. 1949لیآور

یانه از مصر پیشنهاد شد. اما پس از جنگ اعـراب  جمعی خاورم کمربند، طرح دفاع دسته

ل یهاي عرب، به دل وجهه غرب در میان ملت )م.1948ش./ 1337سال (ل یاسرائ میرژو 

هاي نظامی و قراردادهاي دوجانبه  ل، به سختی لطمه دید و پایگاهیاسرائم یرژت از یحما
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ایـن کشـورها    تلـف مخ ویژه در مصر و عراق در معرض حمله شدید محافـل  انگلستان به

ن، بـا توجـه بـه فرارسـیدن دوران انقضـاي ایـن قراردادهـا دولـت         ین بیقرار گرفت. در ا

انگلستان درصدد یافتن چارچوب جدیدي براي حفظ منافع خود بـود؛ لـذا بـا جـدیت از     

ان دعـوت از دو دولـت از   یـ ن میـ کرد. در ا یطرح امنیتی آمریکا در خاورمیانه حمایت م

براي پیوستن به یک پیمان دفاعی با غرب، با سردي مواجـه شـد و    اعضاي اتحادیه عرب

وه انگلستان در استیالي آن کشـور دانسـت.   یپیمان مذکور را ش )م.1951(مصر در سال 

هـاي غربـی و هشـدارهایی بـراي      اللحنی بـراي دولـت   هاي شدید دولت شوروي یادداشت

هاي نظامی ضد شوروي  بندي ههاي خاورمیانه فرستاد و آنان را از مشارکت در دست دولت

و سیاسـت ضـد    )م.1951(عبداهللا پادشـاه مـاوراء اردن   حذر داشت. باالخره قتل ملک بر

م.) 1952م.) و کودتـاي افسـران آزاد در مصـر (   1951-1953انگلیسی مصدق در ایران (

کـه از تأسـیس پیمـان بغـداد      بعدطرح غرب را با شکست مواجه ساخت و تا چند سال 

  )2: 1386(نوري،یان آمد، دیگر در این زمینه صحبتی نشد. به مگفتگو 

بدین ترتیب واشنگتن، با کنار گذاشتن طرح سازمان دفاعی خاورمیانه، به طور جدي 

آرایی در امتداد مرزهاي جنوبی اتحاد شوروي افتاد و ترکیه، عراق، پاکسـتان   به فکر صف

کلیـدي در اسـتراتژي فعـال     یان نقشایر )202: 1382(گود، و ایران مورد توجه واقع شدند. 

کا ـ بازي کرد. منابع نفتی ایران و دیگـر   یس جمهور وقت آمرینظامی دولت آیزنهاور ـ رئ 

شد. گذشـته از   اروپاي غربی بسیار پراهمیت تلقی کشورهاي خلیج فارس براي بازسازي 

روي این، ایران به عنوان پایگاهی براي هـدایت عملیـات گـردآوري اطالعـات علیـه شـو      
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جاسوسی آن سوي مرز و همچنین مراقبت الکترونیک تجهیزات آزمون موشک شـوروي  

  )  215-216: 1373(گازیورسکی، در آسیاي مرکزي ارزشمند بود. 

ن یـ م، ا1954ش./ 1332جاد پیمان دفـاعی مشـترك در   یاپس از ناکامی آمریکا در

بـود کـه    ین در حـال یـ اه و عراق معطوف کردند. یکشور و انگلستان توجه خود را به ترک

هاي دیگر  شدند وارد پیمان یعراق و مصر به توافقی دست یافتند که بر پایه آن متعهد م

اي نظامی از کشورهاي عربی بـه رهبـري قـاهره و بغـداد پدیـد آورنـد.        نشوند و اتحادیه

 15سـعید ـ نخسـت وزیـر وقـت عـراق ـ در         نویس این پیمان نیز تهیه شد و نوري پیش

اعالم کرد که پس از مصـر، بـه    قاهره رفت. وي پیش از ترك بغداد م. به1954سپتامبر 

لندن خواهد رفت تا به بررسی مقدمات انعقاد پیمـانی چندجانبـه بـا انگلـیس، ترکیـه و      

یک ،سعید به مخالفت برخاست. با موافقت آمریکا پاکستان بپردازد. انگلستان با نظر نوري

  منـدرس   م. عـدنان 1955منعقد شد. در اوایل سال  پیمان نظامی میان ترکیه و پاکستان

ـ نخست وزیر ترکیه ـ به عراق رفت و خواهان انعقاد پیمانی مشابه بـا ایـن کشـور شـد.      

تواند منافع متعـددي بـراي حفـظ امنیـت      یدولت عراق به اعتبار اینکه تفاهم با ترکیه م

باشد، پیشـنهاد ترکیـه    مرزهاي عراق و پشتیبانی از این کشور در مسأله فلسطین داشته

 8هاي دفاعی و امنیتی در  م. پیمان همکاري1955ه یفور 24را پذیرفت. بدین ترتیب در 

  ) 358: 1383(بوسنوي ـ برمکیان، ماده میان دو کشور ترکیه و عراق در بغداد به امضاء رسید. 

ده ت و دفاع از خود، مطـابق مـا  یعضو به منظور امن يمان بغداد، کشورهایاساس پبر

شدند که از هرگونه دخالـت   یکردند و متعهد م یم يمنشور ملل متحد با هم همکار 51
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توانسـتند بـه    یز مـ یـ گر نید ين کشورهایکنند. همچن يگر خودداریکدییدر امور داخل

آمد سازمان و  یمان درمین پیت این که چهار دولت به عضویند و همیمان درآیت پیعضو

شـد. مـدت    یم مـ یتنظـ  ن دولیـ ايمتشـکل از وزرا  ییاساس شورامان بریالت پیتشک

و اسـناد مؤسسـه   یآرشـ (د بـود.  یـ گر قابـل تجد یپنج سال د يمان تا پنج سال و برایپ يانقضا

بود. در  1این پیمان ادامه پیمان سعدآباد)م.1955–145–732-368و  369خ معاصریمطالعات تار

نظر قرار گرفته بود، امـا در پیمـان   پیمان سعدآباد، اصل عدم تجاوز به خاك یکدیگر مد 

: 1382(میرفندرسـکی  بینی شده بـود.   هاي نظامی و اقتصادي پیش بغداد، همکاري در زمینه

  )15: 1369بابائی،  / علی86

توانستند به عضویت این پیمان  یپیمان بغداد، کشورهاي دیگر نیز م 5ماده  بر اساس

به پیمان بغداد پیوستند. آمریکا به عنوان آیند؛ چنانکه انگلستان، پاکستان و ایران  در

 )36: 1385(احمدي، اي درآورد.  منطقه یعضو ناظر پیمان درآمد و آن را به صورت پیمان

عدم عضویت دولت آمریکا در پیمان بغداد به چند دلیل صورت گرفت: نخست براي 

شور در ژه مصر را به دلیل درگیري عمیق آن کیاینکه کشورهاي عرب خاورمیانه به و

از خود نرنجاند. دوم براي اجتناب از برخورد اسرائیلم یرژکشمکش کشورهاي عربی با 

سوم براي اینکه  -و در واقع جلوگیري از تشدید جنگ تبلیغاتی-مستقیم با شوروي 

خاورمیانه هنوز شکارگاه اختصاصی انگلستان بود، این کشور مایل بود سرپرستی پیمان 

________________________________________________________
ش. بین چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و افغانستان با حمایت انگلسـتان  1316اي در سال  ان دفاعی منطقهپیم-1

بود. این پیمان که به منظور جلوگیري از گسترش نفوذ شوروي در خاورمیانه پس از جنگ جهـانی اول بـه وجـود    

اي را در پیش گرفت. هاي دفاعی منطقه سیاست اتحادیهآمده بود، 
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هاي نظامی  داشته باشد؛ لذا دولت آمریکا فقط به شرکت در کمیتهبغداد را خود بر عهده 

  )364: 1373/ گازیورسکی، 21: 1375/ اختریان، 836: 1370(عاقلی، کرد.  یو ضد خرابکاري پیمان اکتفا م

م. با شرکت نخست وزیـران  1955نوامبر  21جلسه این پیمان در بغداد، در  نینخست

از آن نگلستان و وزیر امور خارجه آمریکا تشـکیل شـد و   ایران، ترکیه، عراق، پاکستان و ا

  )327: 2536(کامران مقدم، به پیمان بغداد مشهور گردید.  پس

  

  علل و چگونگی انعقاد پیمان بغداد

، مذاکرات سیاسی میان زمامداران عراق و ترکیه براي همکـاري نظـامی و بـه    یبرخ 

داننـد؛ دیگـران    یر ایجاد این پیمان مرا نخستین گام دقصد دفاع در برابر تجاوز خارجی

اند که به عراق و ترکیه القا کرده است.  جاد این پیمان را از جانب انگلستان دانستهیفکر ا

      ژه از جانـب جـان فاسـتردالس    یـ ز ابتکار پیمان را از آنِ آمریکا و بـه صـورت و  ین یگروه

  )  224: 1374(آذرنگ، دانند.  یخواه ـ م ـ وزیر خارجه دولت جمهوري

مندرس نخسـت وزیـر وقـت    عدنان سعید نخست وزیر وقت عراق و  لنچافسکی، نوري

داند. مندرس با الحاق عراق و ایران به پیمـان بغـداد    یترکیه را بانیان اصلی این پیمان م

به ،هاي مرتفع کشمیر کشیده است خط دفاعی مهمی را که در مرز روسیه از بسفر تا کوه

یست کـه ایـن بسـاط بـراي امنیـت ترکیـه کمـک مـؤثري بـود.          وجود آورد و تردیدي ن

  )165: 1337(لنچافسکی، 
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رئیس جمهور ترکیه موافقت آمریکا را با انعقاد پیمان نظامی میان ترکیـه  جالل بایار 

و پاکستان جلب کرد و در پی آن، عدنان مندرس به پاکستان سفر کرد و کلیات پیمـان  

هاي شوروي و هند به تصـویب دو کشـور    د مخالفتنظامی این کشور، با پاکستان با وجو

پیمـان  «م. ترکیه براي امضـاي  1955ش./ 1334در اردیبهشت )182: 1369(فونتن، رسید. 

و به منظور گسـترش پیونـدهاي فرهنگـی و مطبوعـاتی بـین ایـران و ترکیـه، از        » بغداد

مهمان رسمی دولت دعوت کرد تا به عنوان  ینگار و شاعر و نویسنده ایران اي روزنامه عده

  )274تا]: [بی(تفضلی، ن کشور دیدن کنند. یروز از ا 15ترکیه به مدت 

بنابراین، پیمان بغداد یک اتحـاد سیاسـی ـ اقتصـادي بـود کـه بـا مسـاعدت جـان          

د آمد. دالس معتقد بود کـه کشـورهاي آفریقـایی و آسـیایی     یفاستردالس و انگلستان پد

 )195-196: 1371(بیـل، ابند. ید حمایت غرب سازمان هاي دفاعی رسمی مور د در پیمانیبا

کشـورهاي اسـالمی پیمـان بغـداد      ياعضا«حزب کارگران بریتانیا گفته بود:  رهبربیون 

د آن زمان، سخن وي را این گونه تعبیر کردند که معلـوم  یو جرا» هستندمانند عروسک 

یتانیـا و آمریکـا تصـور    رقص بـا بر  شود آقاي بیون کشورهاي اسالمی خاورمیانه را هم یم

  )ش.1338–49و اسناد وزارت امور خارجه یآرش(کند.  یم

را در » نگـرش نـوین  «هاي دالس بود که آیزنهـاور اسـتراتژي    پردازي نظریه بر اساس

هاي نظامی آمریکـا از طریـق کـاهش     پیش گرفت. هدف این استراتژي، کم کردن هزینه

هـایی بـود کـه     ز لحاظ خارجی، تقویت دولتنیروي زمینی و تقویت نیروي هوایی بود و ا

دالس در سال  )88-89: 1382نیان، ی(حساطراف اتحاد جماهیر شوروي را احاطه کرده بودند. 
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م. به خاورمیانه سفر کرد و این موضـوع را بـا رهبـران منطقـه در میـان نهـاد. در       1953

دنـد. لـیکن   م. ترکیه و پاکستان یک پیمان دوسـتی و همکـاري امضـاء کر   1954آوریل 

اي را امضـاء   نامـه  م. هنگامی که عراق و ترکیه موافقـت 1955پیمانی جدید در فوریه  هم

  )263-264: 1373(گازیورسکی، کردند، پدید آمد. 

هاي سیاسی، نظامی و اقتصادي آمریکـا   بدین ترتیب پیمان بغداد تحت تأثیر سیاست

جانبـه شـوروي در    هاي همـه  بیطل م و توسعهسبه منظور مقابله با گسترش و نفوذ کمونی

ترین مناطق حیاتی جهان، یعنی خاورمیانـه ایجـاد گردیـده اسـت. در ایـن       یکی از عمده

میان، تشریک مساعی دولت انگلستان با آمریکا بـه منظـور حفـظ منـافع خـود در ایـن       

نظیر ایـران، عـراق، ترکیـه و پاکسـتان     سویی برخی از کشورهاي خاورمیانه  منطقه و هم

نقـش مـؤثري در    داقتصادي خو هاي سیاسی، نظامی و اهداف و انگیزهتیابی به دس يبرا

  گیري پیمان بغداد داشت.  شکل

  

  هاي کشورهاي عضو پیمان بغداد از پیوستن به آن اهداف و انگیزه

از کشورهاي عضو پیمـان بغـداد از پیوستن بـه آن، اهـداف و    کیبه طـور کلی هر  

هاي بیشـتر از   کردند. چنانکه ایران به امید دریافت کمک یرا دنبـال م یخاص يها انگیزه

بهبود وضعیت اقتصادي، نظـامی و احسـاس خطـر از جانـب شـوروي بـدان        يآمریکا برا

 )269: 1386آمریکـا،   ی/ اسناد النـه جاسوسـ  358: 1383/ بوسنوي ـ برمکیان،  61-62تالنی، ه (درویشی سوست. یپ

ي شـاه بـه آن پیمـان، معلـول رقابـت او بـا جمـال        عالوه بر آن، عضویت ایران و وفـادار 
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ن عـالء ـ نخسـت    یحسـ ) 9:1375،سالم(عبدالناصر و تنفر شدید از رئیس جمهور مصر بود. 

صباح در اسـتانبول   نییش. طی اظهاراتی به مخبر روزنامه 1335/ 11/ 9وزیر ایران ـ در  

امـروز وضـعیت در   «کنـد:   یعلت پیوستن ایران را به پیمـان بغـداد ایـن گونـه بیـان مـ      

وخیم است و دکترین آیزنهاور با خرسندي مورد قبول و باعث اطمینان  یخاورمیانه خیل

تجاوزکارانه نداریم و منظور ما تأمین صلح است، حاضـریم  خاطر ما گشته است. ما آمال

هر کمک و مساعدتی را در این راه که مفید باشد، قبول کنیم. امیدوارم آمریکا به پیمان 

ملحق گردد. الحاق آن موجبات تقویت پیمان مزبور را فراهم خواهد سـاخت؛ زیـرا    بغداد

آمریکا نسبت به انگلستان بیشتر مورد توجه دول عربـی اسـت. الحـاق مصـر و سـوریه و      

لبنان به پیمان بغداد، فعالً مقدور نیست، اما امید است با توجه به اینکه این پیمان تنهـا  

خودمختاري و استقالل و امنیت خود به آن ملحق خواهنـد  جنبه دفاعی دارد، لذا جهت 

اندازه امیدواریم که لبنان و به خصوص عربستان سـعودي بـه آن    ن، بییگردید. با وجود ا

در ران یـ شاه املحق گردد. مسافرت [پادشاه عربستان] به ممالک متحده آمریکا و بازدید 

در طـی ایـن    يوی اسـت.  به شهر ریاض دلیـل بـر ایـن مـدع     يوماه مارس و مسافرت 

مسافرت، راجع به منظور پیمان توضیحاتی خواهند داد و خواهند توانست جهت شـرکت  

  )ش.1335–5394و اسناد وزارت امور خارجه یآرش(». مسعود را قانع کند عربستان در آن، ملک

ـ  ن یبر این اساس، هدف دولت ایران از پیوستن به پیمان بغداد تأمین امنیت و صلح ب

از دول خاورمیانه به ویژه کشورهاي عربـی   يا و کشورهاي همسایه و ایجاد اتحادیهخود 

  جانبه خود با حمایت آمریکا بود. دستیابی به اهداف همه يبرا آن منطقه
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لیکن احمد آرامش در تبیین اجمالی هر کـدام از کشـورهاي عضـو پیمـان بغـداد از      

بر سر پشتونسـتان اخـتالف دارد و در     پاکستان با افغانستان«...گوید:  یعضویت در آن، م

مسأله کشمیر، نیازمند پشتیبانی انگلستان بود. عالوه بر آن، دولت پاکستان عضو مجمع 

آمد. دولت ترکیـه نیـز بـدین شـرط بـه       یالمنافع بریتانیا به حساب م کشورهاي مشترك

وافقـت  ها در موضوع قبرس، بدون جلب نظر و حصول م پیمان بغداد پیوست که انگلیسی

هاي مالی و  ، کمکدوم المللی ها پس از جنگ بین آن دولت اقدامی ننماید. از طرفی ترك

ها دریافت کرده بودنـد و ماهیـت ایـن     از متفقین و مخصوصاً از آمریکایی ینظامی فراوان

هاي نظامی ضد شوروي عضویت یابند. دولت عـراق   کرد که در پیمان یها ایجاب م کمک

کرد، خواهـان   یسعید پاشاـ با وجود متابعتی که از سیاست انگلستان منوري  يـ به رهبر

  )194-195: 1369(آرامش، ». بود از انگلستان یک دستگاه راکتور اتمیافت یاز جمله در یازاتیامت

  

  پیامدهاي پیمان بغداد بر منطقه و ایران 

صـفوف   پیمان بغداد بر زندگی سیاسی کشورهاي عرب تأثیرات ناگواري گذاشـت. در 

ها را شدت بخشید. مصر و سوریه از  بندي ها و جبهه آرایی آنها رخنه به وجود آورد و صف

جمله کشورهاي عربی بودند که به شـدت بـا عـراق بـه مخالفـت برخاسـتند و سیاسـت        

تر کردند. دامنه  پیمان با آن نزدیک خارجی خود را به کشورهاي متمایل به شوروي و هم

و به درون همه کشورهاي عرب کشیده شد. حضور انگلسـتان و  جنگ سرد به خاورمیانه 

در برابـر   يریگموضعهاي اسالمی به  آمریکا منجر به بروز شرایطی شد که احزاب و گروه



149   مان بغدادیپ

  

ت غـرب بـود و واکـنش    یـ ل مورد حمایاسرائم یرژبود که  ین در حالیآنان دست زدند. ا

  )228: 1374(آذرنگ، ه آنان به دنبال داشت. یکشورهاي عرب را عل

چون فداییان اسالم بـه   ییها ن پیوستن ایران به پیمان بغداد، نارضایتی گروهیهمچن

نکـه ایـران بـه عنـوان پایگـاه      ینواب صفوي را موجب شد؛ به ویژه ا ید مجتبیرهبري س

اي و بـا تـرور    ان اسالم با صدور اعالمیـه ییشد. لذا فدا ینظامی آمریکا در منطقه مطرح م

/ بکـاري  340-341: 1382(حسـینیان،  خود را با این پیمان اعالم نمودند.  نخست وزیر، مخالفت

ش از شرکت در نخستین اجالس پیمان بغداد، حسـین  یان اسالم پییفدا )154-153: 1372

 )20: 1375(اختریـان،  عالء را مورد سوء قصد قرار دادند و او را از ناحیه سر مجـروح کردنـد.   

شـده در اجـالس بغـداد شـرکت      ه در برد و با سر باندپیچیعالء از این ترور، جان سالم ب

 27ن گـروه، دسـتگیر و در   یکرد. پس از این ترور، در مدت کوتاهی اغلب اعضاي اصلی ا

  )160: 1384نام،  (بیو سه تن از یارانش تیرباران شدند.  يش. نواب صفو1334ماه  دي

گی روابـط ایـران و شـوروي    عالوه بر آن، پیوستن ایران به پیمان بغداد، منجر به تیر

م. دولت شوروي نگران عضـویت احتمـالی ایـران بـه     1954-1955هاي  گردید. در سال

کرده بود و نیـز  هاي کالنی که ایران از آمریکا دریافت  را وام ین نگرانیپیمان بغداد بود. ا

د کرده بود. در این میـان، سیاسـت   یهاي آمریکایی و انگلیسی تشد شرکتگذاري سرمایه

دولت شوروي براي جلوگیري از عضویت احتمالی ایران در پیمان بغداد به صورت انعقـاد  

ش.) نمایـان شـد و   1332آذر  11نامه حل مسائل مرزي و مالی با ایران (مـورخ   موافقت

 یـن حـال  ده بود، تمدید گردید. با اآرا منعقد ش قرارداد تجاري دو کشور که در زمان رزم
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ش. به پیمـان بغـداد   1334این حرکات نتوانست مانع انعقاد پیمان بغداد شود. ایران در 

م. رسـماً بـه عضـویت    1955اکتبر  12ش./ 1334مهرماه  20وست. دولت شوروي در یپ

ران یـ دان روسی را بـه ا  ایران در این پیمان اعتراض کرد و در پی آن، سفر هفت موسیقی

 104: 1379(آوري، هزار تن برنج صادراتی ایران سـرباز زد.   تن چهلو از تحویل گرف نمود لغو

  )60-61و

در اعالمیه وزارت امور خارجه شوروي ـ که بر ضد پیمان بغداد و پیوستن ایـران بـه    

آن پیمان صادر شده بود ـ پس از اشاره به اوضاع خاورمیانه و تـالش آمریکـا و انگلـیس     

هـاي نظـامی و افشـاي ماهیـت      بنـدي  دسـته  براي کشاندن کشـورهاي ایـن منطقـه بـه    

بنیاد خواندن خطرات اتحاد شـوروي بـراي صـلح و امنیـت      ها، با بی استعماري آن پیمان

، به توضـیح اصـل اساسـی    است ها ساخته و پرداخته شده جهان که از سوي امپریالیست

ـ  تمایل دائمی و تزلزل ست خارجی شوروي پرداخت و مدعی شد کهسیا ت ناپذیر این دول

هاست و عدم مداخله در امـور داخلـی و احتـرام بـه حـق حاکمیـت و        به صلح بین ملت

استقالل و تمامیت ارضی سرزمین آنها و اینکه اتحاد شوروي به برقراري صلح و کـاهش  

المللی سـخت پایبنـد اسـت و در پـی قطـع مسـابقه تسـلیحاتی و تحـریم          تشنجات بین

پایان این اعالمیه مفصل، تهدید کـرد کـه    . شوروي دراستهاي اتمی و هیدروژنی  سالح

اعتنا باشد  ، بیاست نزدیک و خاورمیانه پیش آمدهواند در برابر اوضاعی که در خاورت ینم

هاي بلوك غـرب، آن هـم در اراضـی کشـورهاي خاورنزدیـک و       و در مقابل برپایی پایگاه

(احمـدي  کت بنشیند. کند ـ سا  یمیانه ـ که مستقیماً امنیت اتحاد شوروي را تهدید م خاور

1385 :37-36(  
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در این میان، محمدرضا پهلوي براي برطرف کـردن تیرگـی روابـط ایـران و شـوروي      

مسعود انصاري ـ سیاستمدار کارکشته و آشنا به زبـان و فرهنـگ روسـی ـ را بـه سـفیر        

م. رهسـپار  1955ش./ دسـامبر  1334کبیري ایران در مسـکو گماشـت. انصـاري در آذر    

شاه به هیأت اعزامی خود توصـیه کـرد کـه بـراي میزبانـان      )60: 1353نصاري، (امسکو شد. 

به هـیچ   -در چارچوب پیمان بغداد-روسی خود روشن نمایند که اقدامات دفاعی ایران 

و فقط بـراي تضـمین دفـاع     نخواهد کردوجه تهدیدي را متوجه دوستی ایران و شوروي 

به شـوروي   يمحمد رضا پهلومسافرتر، از پیامدهاي این سف یکیگیرد.  یملی صورت م

کرد و بر سر پیمان بغـداد بـا    سفرم. به شوروي 1956ش./ 1335خود در سال  يوبود. 

با مذاکراتی که وي در مسکو بـه عمـل    )61و 104: 1379آوري، (مذاکره کرد.  يسران شورو

ه همـراه بـا   رفت، اما این بهبود روابـط کـ   یآورد، امید زیادي به بهبود روابط دو کشور م

آهـن در کشـور بـود،    خـط راه امضاي قراردادهایی در زمینه ازدیاد حجم تجارت و اتصال 

  )262: 1384(ازغندي، دیري نپایید. 

چـون   ین پیمـان برخاسـت. عـوامل   یدر منطقه خاورمیانه، مصر به مخالفت شدید با ا

گلـیس از ایـن   حمایت آمریکا و ان زیو نيمحمد رضا پهلوسعید و  سوء ظن ناصر به نوري

شوروي سوق داد؛ لذا وي در فراخوان اتحادیه عرب براي اجـالس   يناصر را به سو پیمان 

اي که به منظور اتخاذ موضع واحد در قبال پیمان بغـداد بـه عمـل آورد، طـی      العاده فوق

پیمان بغداد همکاري جهان عرب و کشـورهاي غربـی را دچـار اشـکال     «سخنانی گفت: 

م. از قاهره دیدن کرد و به 1955و ـ نخست وزیر هند ـ در فوریه   نهر» جدي کرده است.
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در  ،دلیل نگرانی از تقویت نظامی پاکستان که نسبت بـه کشـمیر ادعـاي ارضـی داشـت     

مخالفتی آشکار با پیمان بغداد، مخالفت خود را با هر نوع اتحاد نظامی با دو قطب اعـالم  

م. در بانـدونگ انـدونزي   1955ال نمود. مصر در اجالس تأسیس جنبش عدم تعهد در س

شرکت کرد. جمـال عبدالناصـر در کنـار مارشـال ژوزف (یوگسـالوي)، احمـد سـوکارتو        

خـود را   یمخالف جهان س جنبش عدم تعهد،ی(اندونزي) و جواهر لعل نهرو (هند) با تأس

ه یسـور  یکـ یمان بغـداد منجـر بـه نزد   یپ)79-83: 1384(علیزاده، مان بغداد اعالم کرد. یبا پ

 یل اختالفات ارضین افغانستان و هندوستان به دلید. همچنیگرد يمصر و اردن به شورو

  )197،195: 1369(آرامش، ل کردند. یشرق متما يخود را به سو يها استیبا پاکستان، س

ن تحـوالت، آمریکـا از اعطـاي وام بـه مصـر بـراي سـاختن سـد آسـوان          یبه دنبال ا

هـارمین سـالگرد انقـالب مصـر در چهـارم مـرداد       خودداري کرد. جمال عبدالناصر در چ

  ) 243-244: 1375(هوشنگ مهدوي، م. کانال سوئز را ملی اعالم کرد. 1956ژوئیه  26ش./ 1335

دولت شوروي عمداً پشتیبانی خود را از دولت مصر ابـراز داشـت. فرانسـه و انگلـیس     

از اقـدامات مصـر    عـرب  يها ن کشور تشکیل دادند، اما دولتیجبهه متخاصمی را علیه ا

م. منعقـده بـین   1955اکتبـر   12نامـه تـدافعی مـورخ     کردند. اردن به موافقت یبانیپشت

اکتبـر بـا قـرارداد تـدافعی      27دولتین مصر و سوریه ملحق گردید و این اتحادیه کـه در  

م. 1956اکتبـر   23یمن و عربسـتان سـعودي پیوسـتگی پیـدا نمـود و در تـاریخ        ،مصر

 میـ رژسوریه، مصر و اردن به وجود آمد. در چنین اوضـاع و احـوالی   اتحادیه نظامی بین 

هاي نظامی شوروي براي کشورهاي عربی نگران بود، درصـدد   اسرائیل که از ارسال کمک
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-174: 1345(ولیـان،  احتیاطی، مصالح خـود را تـأمین نمایـد.     یبرآمد با دست زدن به جنگ

)  170و173

ور بـود کـه اگـر آمریکـا بـه پیمـان بغـداد        ن بـا یـ سفیرکبیر عراق در واشـنگتن بـر ا  

داد. دولت عراق رسماً ایاالت  یپیوست، بسیاري از حوادث نامطلوب خاورمیانه روي نم یم

9/6843يو آستان قدس رضویآرش(متحده آمریکا را به الحاق کامل به پیمان بغداد دعوت کرد. 

  ش.)1336-

آذر  2و  1رکیـه در روزهـاي   وزیران چهار کشـور ایـران، پاکسـتان، عـراق و ت     نخست

مالقـات کردنـد و ضـمن اعـالم     گر یکدیبا م. در بغداد 1956نوامبر  23و  22ش./ 1335

هاي کنفرانس تهران را تنهـا راه   وحدت نظر خود درباره مسائل اساسی خاورمیانه، توصیه

حل مسائل خاورمیانه دانستند. این نظریات، مورد حمایت دولت آمریکا قرار گرفـت و در  

 و استقالل سیاسـی ترکیـه، پاکسـتان    هر نوع تهدیدي علیه امنیت«:آذر اعالم داشت 7

م. 1956ش./ 1335مـاه   در اول دي». تلقی خواهند کرد خصمانه یحرکتعراق و ایران را 

آخرین سربازان انگلیسی و فرانسوي خـاك مصـر را تخلیـه نمودنـد و جـاي خـود را بـه        

  )245-246: 1375(هوشنگ مهدوي، . سربازان پاسدار صلح ملل متحد دادند

م. شاه از آمریکا خواست به طور کامل به پیمـان بغـداد بپیونـدد، امـا     1957در سال 

ها به این تقاضا ترتیب اثر نداده و همچنان عضـو نـاظر در پیمـان بغـداد بـاقی       آمریکایی

  ) 90: 1364(روبین، ماندند. 

نگره آمریکا پیشنهاد کرد که به موجب اي را به ک م. الیحه1957ژانویه  5آیزنهاور در 

طلبانه شوروي در خاورمیانه از کنگره اجازه خواست به کشـورها یـا    ه مقاصد جاهیآن، عل
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 .ی از منطقه که مایـل باشـند، کمـک اقتصـادي و نظـامی اعطـا کنـد       یبعضی از کشورها

نیروهـاي   شان را بهآن، اجازه استفاده از خاك يمشروط بر اینکه کشورهاي مزبور در ازا

مسلح آمریکایی بدهند. کنگره در نخستین روزهاي ماه مارس، این الیحه را تصویب کرد. 

  )46: 1376،یتالن هس یشی(درو

اعضاي پیمان بغداد در پذیرفتن دکتـرین آیزنهـاور پیشـقدم شـدند و آن را بهتـرین      

هـدوي  (هوشـنگ م وسیله براي حفظ صلح در منطقه و پیشرفت اقتصادي مردم آن دانستند. 

در اول فوریه سـال  ن اقدام سبب شد مصر و سوریه یا )113: 1377/ محمدي، 251-250: 1375

دست به تشکیل جمهوري متحده عربی بزنند. فاضـل جمـالی ـ نخسـت وزیـر      م. 1958

شود  یعراق ـ اعالم داشت که اتحادیه سوریه و مصر یک  مسأله طبیعی و عادي تلقی نم 

عبور نفت عراق، تحت کنترل دولـت مصـر قـرار     يها لیه راهو با تسلط ناصر بر سوریه، ک

بندي، موجبات ایجاد بحران شدید لبنان و انقالب ژوئیه عراق را فراهم  ن صفیگیرد. ا یم

  )191-193: 1345(ولیان، نمود. 

  

  سرانجام پیمان بغداد

م. کودتایی به رهبـري سـرهنگ   1958ه یژوئ 14/ش.1337رماه یت 23در سحرگاه 

لکریم قاسم و همکاري عبدالسالم عارف صورت گرفت و حکومـت جمهـوري اعـالم    عبدا

فیصل دوم ـ پادشاه عراق ـ و امیر عبداهللا ـ دوست انگلستان و     شد. براثر این کودتا، ملک
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هـا و وزراء کشـته شـدند.     سعید و جمعی از شخصـیت  السلطنه سابق عراق ـ و نوري  نایب

  )119: 1355(لیاف، 

شور عربی سوریه، مصر، الجزایر و عراق که در آنها تغییرات اساسی به از میان چهار ک

در آن پدیدار شد. حوادثی  يا یاسیوجود آمد، عراق آخرین آنها بودکه چنین تغییرات س

و ناسیونالیسم عرب کـه  دوم که تحوالت مزبور را به وجود آورد، در حوادث جنگ جهانی 

اشت. رهبران عرب به جاي توجـه بـه توسـعه    العملی در قبال عثمانی بود، ریشه د عکس

 دوم از جنـگ جهـانی   پـس اقتصادي و اجتماعی، درگیر مسـائل سیاسـی شـده بودنـد.     

هاي رادیکـال   آمد و تحت تأثیر ایدئولوژي انقالبی در یناسیونالیسم عرب به صورت جنبش

نوسـازي  ؛ زیرا نسل قدیم در ندهاي انقالبی بود قرار گرفت. نسل جدید، خواهان دگرگونی

  شد ـ با شکست مواجه شده بودند. یجامعه ـ که نیاز مبرمی به آن احساس م

ش.  بـه درجـه   1337عربیسم با تشکیل جمهوري متحد عربـی در سـال    جنبش پان

ارائه دادند که مخـالف   1باالیی از رشد خود رسید. رهبران عراق یک طرح متقابل وحدت

  )231-232: 1367دانی، (جعفري ولعربیسم تلقی شد.  با تمایالت پان

از کودتا، عبدالکریم قاسم شـورایی مرکـب از سـه نفـر بـراي اداره امـور کشـور         پس

وزیري و وزارت دفاع را  مقام ریاست شورا و در عین حال مقام نخست و خود تشکیل داد

هاي طرفـدار   عربیست هاي گروه قدرتمند عراق، پان بر عهده گرفت. قاسم در میان رقابت

  )234: 1367(جعفري ولدانی، ها گرفتار شد.  ها و ناسیونالیست ونیستناصر، کم

________________________________________________________
در مقابـل اتحـاد مصـر و سـوریه تحـت      » اتحادیه عرب«:م. تحت عنوان1958اشاره به اتحاد اردن و عراق در -1

  .دارد» جمهوري متحده عربی«عنوان 
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هـا کـه وي را بـه بازیچـه غـرب بـودن مـتهم         عـرب  قاسم سرانجام در زیر فشار پـان 

 4ها که همیشه مخالف اتحاد با غرب بودنـد، بـه طـور رسـمی در      کردند و کمونیست یم

گیري کرد. قاسم در توجیه   رهم. از پیمان بغداد کنا1959مارس  25ش./ 1338فروردین 

از آنجا که ماهیت نظامی پیمان بغـداد  «مسأله خروج عراق از پیمان بغداد اظهار داشت: 

  )48: 1383(دهنوي، ». کند یگیري م طرفی عراق مغایرت دارد، عراق از پیمان کناره با بی

ابتـدا نـام    نام پیمان بغداد مورد مذاکره اعضاء قرار گرفـت. در  ،ن تحوالتیبه دنبال ا

که ترکیـه بـا    قرار دادند؛ چرا 1»پیمان تشکیالت خاورمیانه (میتو)«پیمان جدید بغداد را 

مخالفت کرده بود. لذا معاونین نمایندگان پیمان، انجمنـی  » پیمان آنکارا«قرار دادن نام 

م یتصـم اتخـاذ   و را در آنکارا تشکیل دادند که نسبت به نام جدید پیمان در آن مـذاکره 

  ش.)1338-468(ند. کرد

سرانجام کشورهاي عضو پیمان بغداد با تغییر مقـر پیمـان بـه آنکـارا، نـام پیمـان را       

مان یپاعالم داشتند. بدین ترتیب پیمان بغداد جاي خود را به  2»سازمان پیمان مرکزي«

  )162: 1385(مقصودي، سنتو داد. 

________________________________________________________
1- Middls East Treaty Organization
2- Central Treaty Organization
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  منابع و مآخذ

  :ها کتاب

غالمحسین میرزا صالح، اصفهان:  :به تصحیح ،سیخاطرات سیا)، 1369آرامش، احمد (

جی نشر.

 محمـد رفیـع   :ترجمـه  ،چهارم اپج سوم؛ چ ،تاریخ معاصر ایران)، 1379آوري، پیتر (

هران: عطایی.، تيمهرآباد

ـ )، 1375اختریان، محمد ( اجتمـاعی  نقش امیر عباس هویدا در تحوالت سیاسی 

تهران: علمی. ایران،

، چ ششم، تهران: علمی.1357-1320روابط خارجی ایران )، 1384ازغندي، علیرضا (

تاریخ سیاسی ایران زندگانی من و نگاهی به)، 1353انصاري، عبدالحسین مسـعود ( 

، ج پنجم، تهران: ابن سینا.و جهان

)، کتـاب اول، تهـران: موسسـه مطالعـات و     1386، (اسناد النـه جاسوسـی آمریکـا   

هاي سیاسی. پژوهش

المعارف بزرگ اسالمی، زیـر نظـر: کـاظم     ، در: دایره»پیمان بغداد « ، بوسنوي، برمکیان

المعارف بزرگ اسالمی. ارات دایرهموسوي بجنوردي، ج دوازدهم، تهران: انتش

مهـوش   :، ترجمـه آمریکا)عقاب و شیر (تراژدي روابط ایران و)، 1371بیل، جیمز (

غالمی، تهران: کوبه.

، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.ي سفیر سحرنواب صفو)، 1372بکاري، علیرضا ( 

.، تهران: معارفانقالب اسالمی ایران)، 1384نام، ( بی

، تهران: شرکت سهامی انتشار.ما و عراق)، 1385پارسادوست، منوچهر (

.]نا بی[: ]جا بی[؛ سرگذشتی پیش نوشته، ]تا یب[تفضلی، ابوالقاسم 

 ایـران و عـراق  خی اختالفـات مـرزي  بررسی تاری)، 1367جعفري ولدانی، اصغر (

المللی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین

، تهـران:  ایـران سال تکاپوي اسالمی شـیعی در  بیست)، 1382حسینیان، روح اهللا (

مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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، تهران: ایران و آمریکامناسبات امنیتی ـ نظامی )، 1386تالنی، فرهاد (درویشی سه

و پژوهش. معاونت تحقیق

  محمود شرقی، تهران: آشتیان. :، ترجمهها در ایران جنگ قدرت)، 1364روبین، باري (

ـ یتار)،1377(پاکتو  نیسور شارل موژل، فرانسوا و ) 1815-1990الملـل(  نیخ روابط ب

، تهران: عطا.یمنصور رحمان و یگدلیب یعل :ترجمه

ان: وزارت امور خارجه.، تهرتاریخ روابط ایران و مصر)، 1384علیزاده، حسین (

، ج دوم، تهران: ویس.فرهنگ علوم سیاسی)، 1369علی بابایی، غالمرضا (

عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي     :، ج دوم، ترجمهتاریخ جنگ سرد)، 1369فونتن، آندره (

تهران: نو.

، ج دوم، تهـران:  تـاریخ کشـورهاي همجـوار   )،  2536کامران مقدم، شهین دخـت ( 

دانشگاه تربیت معلم.

 :دوم، ترجمـه  اپ، چـ سیاست خارجی آمریکا و شاه)، 1373(.گازیورسکی، مـارك ج 

جمشید زنگنه، تهران.

 روابـط دو جانبـه  ران و تأثیر مصدق بریایاالت متحده و ا)، 1382گود، جیمز اف (

ترجمه:مهدي حقیقت خواه، تهران: ققنوس.

، تهران: اقبال.، ترجمه: هادي جزایريخاورمیانهتاریخ)، 1337لنچافسکی، ژرژ (

چهارم پیش از مـیالد تـا   عراق و روابط آن با ایران از هزاره)، 1355لیاف، زهیـر ( 

  ، تهران: اعلمی.1975سال

دوره پهلـوي یـا   مروري بر سیاست خارجی ایـران در )، 1377محمدي، منوچهر (

  میزان. و ، تهران: دادگسترتصمیم گیري در نظام تحت سلطه

، تهران: علم.در همسایگی خرس)، 1382میرفندرسکی، احمد (

 )1357-1320اجتمـاعی ایـران (   -تحوالت سیاسی )،  1380مقصودي، مجتبـی ( 

تهران: روزنه.،چاپ اول

، تهـران: موسسـه   سیاست بین الملـل و سیاسـت خـارجی   ، ]تا یب[مقتدر، هوشنگ 

خدماتی مفهرس.
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کشـورهاي  در تضادهاي سیاسی آمریکـا و شـوروي  )،  1345ولیان، عبدالعظیم (

، تهران: دانشگاه تهران.1960-1945از جنگ جهانی دوم  پسعربی خاورمیانه 

پهلـوي  )، سیاسـت خـارجی ایـران در دوران   1375هوشنگ مهدوي، عبدالرضـا ( 

  ، چ سوم، تهران: البرز.  1320-1357

  

ات:ینشر

، مجلـه  »انی بی ثمر و با پیامـدهاي نـاگوار  پیمان بغداد پیم«آذرنگ، عبدالحسـین،  

.224-228، صفحه 2و  1پژوهشی تحقیقات اسالمی، سال دهم، شماره  -می عل

فصلنامه  »تأثیر آن بر روابط ایران و شورويپیمان بغداد و «احمدي، محمود طاهر، 

.36-37، صفحه 61سال شانزدهم، دفتر اول، شماره ، 1385گنجینه اسناد، 

.9سالم، ص روزنامه ، »ن بغداد درباره علل انعقاد و پیوستن ایران به پیما« ، ]نام بی[

روابط سیاسی ایران و عراق در عصـر حاکمیـت عبـدالکریم    «دهنوي، نظـامعلی،  

.48-65صسال پنجم، ص، 1383، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، »قاسم 

جـام  روزنامه ، »اي در دوران جنگ سرد هاي منطقه ناکارآمدي پیمان«،نوري، حسن

  . 2، ص 30شماره م، ویژه تاریخ معاصر ایران، ج

  

  :اسناد

 1338سـال  و  5394، سند یشمس 1335سال  –ران یو اسناد وزارت امور خارجه ایآرش

  .468و  496، سند یشمس

)، سـال  یاسـالم  ياد پژوهش های(بن يو مرکز اسناد آستان قدس رضو يکتابخانه مرکز

  .9/68463، سند یشمس1336

  . د145-732-368و  369اسناد ،يالدیم1955سال موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،
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فصلنامه تاريخ روابط خارجي 


سال دوازدهم، شمارة 45 ـ زمستان 1389، صص 159- 139

پيمان بغداد(

_______________________ مسعود مرادي ((

سميه خاني پور (((

چكيده


پس از جنگ جهاني دوم، جهان به دو قطب متضاد به رهبري آمريكا و شوروي تقسيم شده بود. استراتژي آمريكا جلوگيري از گسترش نفوذ كمونيسم در جهان بهويژه در منطقه خاورميانه بود. بدين منظور سياست اتحاد منطقهاي را از طريق پيمانهاي دفاعي سياسي، اقتصادي در پيش گرفت و پيمان ناتو و سيتو و سپس بغداد (1955م.)را به عنوان حلقه امنيتي عليه شوروي به وجود آورد. در پيمان بغداد علاوه بر اهداف سياسي و نظامي اهداف اقتصادي نيز مدنظر قرار داشت. پيمان بغداد با كودتاي عبدالكريم قاسم (1958م.) و خروج عراق از آن تضعيف گرديد و مقر آن به آنكارا انتقال داده شد و به سازمان پيمان مركزي- سنتو- تغيير نام يافت. در اين مقاله روند پيدايش و تأثيرات منطقهاي اين پيمان مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد.

واژگان كليدي: ايران، امريكا، شوروي، خاورميانه، كمونيسم، پيمان بغداد.

مقدّمه

پيمان بغداد سازمان دفاعي دستهجمعي كشورهاي ايران، تركيه، عراق، پاكستان و انگلستان بود كه امنيت مشترك منطقه را در مقابله با گسترش نفوذ كمونيسم در خاورميانه برعهده داشت. اين پيمان زاييده شرايط سياسي ـ نظامي پس از جنگ جهاني دوم بود که با حمايت آمريكا به منظور مقابله با اتحاد جماهير شوروي به وجود آمد. نظام بينالملل در دوران پس از جنگ كه بر اساس ساختار دوقطبي استوار شده بود نقش عمدهاي در تحولات سياسي، نظامي و اقتصادي خاورميانه ايفاء ميكرد. آمريكا و شوروي به منظور گسترش نفوذ خود در اين منطقه به رقابت پرداختند. در اين زمان كانون سياستهاي منطقهاي و جهاني آمريكا در ممانعت از توسعه نظامي و ايدئولوژيكي شوروي، ايجاد اتحاديههاي دفاعي منطقهاي بود؛ به طوري كه پيمان بغداد نشأت گرفته از اين شرايط جهاني بود.


پيمان بغداد


پس از جنگ جهاني دوم، سازمان پيمان آتلانتيک شمالي – ناتو- در 4  آوريل1949م. در بروکسل امضاء شد. (شارل موژل، پاکتو، 208:1377) براي حلقه مرکزي اين کمربند، طرح دفاع دستهجمعي خاورميانه از مصر پيشنهاد شد. اما پس از جنگ اعراب و رژيم اسرائيل (سال 1337ش./ 1948م.) وجهه غرب در ميان ملتهاي عرب، به دليل حمايت از رژيم اسرائيل، به سختي لطمه ديد و پايگاههاي نظامي و قراردادهاي دوجانبه انگلستان به ويژه در مصر و عراق در معرض حمله شديد محافل مختلف اين کشورها قرار گرفت. در اين بين، با توجه به فرارسيدن دوران انقضاي اين قراردادها دولت انگلستان درصدد يافتن چارچوب جديدي براي حفظ منافع خود بود؛ لذا با جديت از طرح امنيتي آمريکا در خاورميانه حمايت ميکرد. در اين ميان دعوت از دو دولت از اعضاي اتحاديه عرب براي پيوستن به يک پيمان دفاعي با غرب، با سردي مواجه شد و مصر در سال (1951م.) پيمان مذکور را شيوه انگلستان در استيلاي آن کشور دانست. دولت شوروي يادداشتهاي شديداللحني براي دولتهاي غربي و هشدارهايي براي دولتهاي خاورميانه فرستاد و آنان را از مشارکت در دستهبنديهاي نظامي ضد شوروي برحذر داشت. بالاخره قتل ملکعبدالله پادشاه ماوراء اردن (1951م.) و سياست ضد انگليسي مصدق در ايران (1953-1951م.) و کودتاي افسران آزاد در مصر (1952م.) طرح غرب را با شکست مواجه ساخت و تا چند سال بعد که از تأسيس پيمان بغداد گفتگو به ميان آمد، ديگر در اين زمينه صحبتي نشد. (نوري،1386: 2)

بدين ترتيب واشنگتن، با کنار گذاشتن طرح سازمان دفاعي خاورميانه، به طور جدي به فکر صفآرايي در امتداد مرزهاي جنوبي اتحاد شوروي افتاد و ترکيه، عراق، پاکستان و ايران مورد توجه واقع شدند. (گود، 1382: 202) ايران نقشي کليدي در استراتژي فعال نظامي دولت آيزنهاور ـ رئيس جمهور وقت آمريکا ـ بازي کرد. منابع نفتي ايران و ديگر کشورهاي خليج فارس براي بازسازي اروپاي غربي بسيار پراهميت تلقي شد. گذشته از اين، ايران به عنوان پايگاهي براي هدايت عمليات گردآوري اطلاعات عليه شوروي جاسوسي آن سوي مرز و همچنين مراقبت الکترونيک تجهيزات آزمون موشک شوروي در آسياي مرکزي ارزشمند بود. (گازيورسکي، 1373: 216- 215) 

پس از ناکامي آمريکا در ايجاد پيمان دفاعي مشترک در 1332ش./ 1954م، اين کشور و انگلستان توجه خود را به ترکيه و عراق معطوف کردند. اين در حالي بود که عراق و مصر به توافقي دست يافتند که بر پايه آن متعهد ميشدند وارد پيمانهاي ديگر نشوند و اتحاديهاي نظامي از کشورهاي عربي به رهبري قاهره و بغداد پديد آورند. پيشنويس اين پيمان نيز تهيه شد و نوريسعيد ـ نخست وزير وقت عراق ـ در 15 سپتامبر 1954م. به قاهره رفت. وي پيش از ترک بغداد اعلام کرد که پس از مصر، به لندن خواهد رفت تا به بررسي مقدمات انعقاد پيماني چندجانبه با انگليس، ترکيه و پاکستان بپردازد. انگلستان با نظر نوريسعيد به مخالفت برخاست. با موافقت آمريکا،يک پيمان نظامي ميان ترکيه و پاکستان منعقد شد. در اوايل سال 1955م. عدنانمندرس   ـ نخست وزير ترکيه ـ به عراق رفت و خواهان انعقاد پيماني مشابه با اين کشور شد. دولت عراق به اعتبار اينکه تفاهم با ترکيه ميتواند منافع متعددي براي حفظ امنيت مرزهاي عراق و پشتيباني از اين کشور در مسأله فلسطين داشته باشد، پيشنهاد ترکيه را پذيرفت. بدين ترتيب در 24 فوريه 1955م. پيمان همکاريهاي دفاعي و امنيتي در 8 ماده ميان دو کشور ترکيه و عراق در بغداد به امضاء رسيد. (بوسنوي ـ برمكيان، 1383: 358) 


بر اساس پيمان بغداد، کشورهاي عضو به منظور امنيت و دفاع از خود، مطابق ماده 51 منشور ملل متحد با هم همکاري ميکردند و متعهد ميشدند که از هرگونه دخالت در امور داخلي يکديگر خودداري کنند. همچنين کشورهاي ديگر نيز ميتوانستند به عضويت پيمان درآيند و همين که چهار دولت به عضويت اين پيمان درميآمد سازمان و تشکيلات پيمان بر اساس شورايي متشکل از وزراي اين دول تنظيم ميشد. مدت انقضاي پيمان تا پنج سال و براي پنج سال ديگر قابل تجديد بود. (آرشيو اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر369 و 368- 732 – 145 – 1955م.) اين پيمان ادامه پيمان سعدآباد 
 بود. در پيمان سعدآباد، اصل عدم تجاوز به خاک يکديگر مد نظر قرار گرفته بود، اما در پيمان بغداد، همکاري در زمينههاي نظامي و اقتصادي پيشبيني شده بود. (ميرفندرسکي 1382: 86/ عليبابائي، 1369: 15)


بر اساس ماده 5 پيمان بغداد، کشورهاي ديگر نيز ميتوانستند به عضويت اين پيمان درآيند؛ چنانکه انگلستان، پاکستان و ايران به پيمان بغداد پيوستند. آمريکا به عنوان عضو ناظر پيمان درآمد و آن را به صورت پيماني منطقهاي درآورد. (احمدي، 1385: 36) عدم عضويت دولت آمريکا در پيمان بغداد به چند دليل صورت گرفت: نخست براي اينکه کشورهاي عرب خاورميانه به ويژه مصر را به دليل درگيري عميق آن کشور در کشمکش کشورهاي عربي با رژيم اسرائيل از خود نرنجاند. دوم براي اجتناب از برخورد مستقيم با شوروي - و در واقع جلوگيري از تشديد جنگ تبليغاتي- سوم براي اينکه خاورميانه هنوز شکارگاه اختصاصي انگلستان بود، اين کشور مايل بود سرپرستي پيمان بغداد را خود بر عهده داشته باشد؛ لذا دولت آمريکا فقط به شرکت در کميتههاي نظامي و ضد خرابکاري پيمان اکتفا ميکرد. (عاقلي، 1370: 836/ اختريان، 1375: 21/ گازيورسکي، 1373: 364)


نخستين جلسه اين پيمان در بغداد، در 21 نوامبر 1955م. با شرکت نخست وزيران ايران، ترکيه، عراق، پاکستان و انگلستان و وزير امور خارجه آمريکا تشکيل شد و از آن پس به پيمان بغداد مشهور گرديد. (کامران مقدم، 2536: 327)

علل و چگونگي انعقاد پيمان بغداد

 برخي، مذاکرات سياسي ميان زمامداران عراق و ترکيه براي همکاري نظامي و به قصد دفاع در برابر تجاوز خارجي را نخستين گام در ايجاد اين پيمان ميدانند؛ ديگران فکر ايجاد اين پيمان را از جانب انگلستان دانستهاند که به عراق و ترکيه القا کرده است. گروهي نيز ابتکار پيمان را از آنِ آمريکا و به صورت ويژه از جانب جان فاستردالس       ـ وزير خارجه دولت جمهوريخواه ـ ميدانند. (آذرنگ، 1374: 224) 

لنچافسکي، نوريسعيد نخست وزير وقت عراق و عدنان مندرس نخست وزير وقت ترکيه را بانيان اصلي اين پيمان ميداند. مندرس با الحاق عراق و ايران به پيمان بغداد خط دفاعي مهمي را که در مرز روسيه از بسفر تا کوههاي مرتفع کشمير کشيده است،به وجود آورد و ترديدي نيست که اين بساط براي امنيت ترکيه کمک مؤثري بود. (لنچافسکي، 1337: 165)


جلال بايار رئيس جمهور ترکيه موافقت آمريکا را با انعقاد پيمان نظامي ميان ترکيه و پاکستان جلب کرد و در پي آن، عدنان مندرس به پاکستان سفر کرد و کليات پيمان نظامي اين کشور، با پاکستان با وجود مخالفتهاي شوروي و هند به تصويب دو کشور رسيد. (فونتن، 1369: 182) در ارديبهشت 1334ش./ 1955م. ترکيه براي امضاي «پيمان بغداد» و به منظور گسترش پيوندهاي فرهنگي و مطبوعاتي بين ايران و ترکيه، از عدهاي روزنامهنگار و شاعر و نويسنده ايراني دعوت کرد تا به عنوان مهمان رسمي دولت ترکيه به مدت 15 روز از اين کشور ديدن کنند. (تفضلي، [بيتا]: 274)

بنابراين، پيمان بغداد يک اتحاد سياسي ـ اقتصادي بود که با مساعدت جان فاستردالس و انگلستان پديد آمد. دالس معتقد بود که کشورهاي آفريقايي و آسيايي بايد در پيمانهاي دفاعي رسمي مورد حمايت غرب سازمان يابند. (بيل،1371 : 196- 195) بيون رهبر حزب کارگران بريتانيا گفته بود: «اعضاي کشورهاي اسلامي پيمان بغداد مانند عروسک هستند» و جرايد آن زمان، سخن وي را اين گونه تعبير کردند که معلوم ميشود آقاي بيون کشورهاي اسلامي خاورميانه را همرقص با بريتانيا و آمريکا تصور ميکند. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه 49 – 1338ش.)

بر اساس نظريهپردازيهاي دالس بود که آيزنهاور استراتژي «نگرش نوين» را در پيش گرفت. هدف اين استراتژي، کم کردن هزينههاي نظامي آمريکا از طريق کاهش نيروي زميني و تقويت نيروي هوايي بود و از لحاظ خارجي، تقويت دولتهايي بود که اطراف اتحاد جماهير شوروي را احاطه کرده بودند. (حسينيان، 1382: 89- 88) دالس در سال 1953م. به خاورميانه سفر کرد و اين موضوع را با رهبران منطقه در ميان نهاد. در آوريل 1954م. ترکيه و پاکستان يک پيمان دوستي و همکاري امضاء کردند. ليکن همپيماني جديد در فوريه 1955م. هنگامي که عراق و ترکيه موافقتنامهاي را امضاء کردند، پديد آمد. (گازيورسکي، 1373: 264- 263)

بدين ترتيب پيمان بغداد تحت تأثير سياستهاي سياسي، نظامي و اقتصادي آمريکا به منظور مقابله با گسترش و نفوذ کمونيسم و توسعهطلبيهاي همهجانبه شوروي در يکي از عمدهترين مناطق حياتي جهان، يعني خاورميانه ايجاد گرديده است. در اين ميان، تشريك مساعي دولت انگلستان با آمريكا به منظور حفظ منافع خود در اين منطقه و همسويي برخي از كشورهاي خاورميانه نظير ايران، عراق، ترکيه و پاکستان براي دستيابي به اهداف و انگيزههاي سياسي، نظامي و اقتصادي خود نقش مؤثري در شكلگيري پيمان بغداد داشت. 

اهداف و انگيزههاي کشورهاي عضو پيمان بغداد از پيوستن به آن


 به طـور کلي هر يک از کشورهاي عضو پيمـان بغـداد از پيوستن به آن، اهداف و انگيزههاي خاصي را دنبـال ميکردند. چنانکه ايران به اميد دريافت کمکهاي بيشتر از آمريکا براي بهبود وضعيت اقتصادي، نظامي و احساس خطر از جانب شوروي بدان پيوست. (درويشي سه تلاني، 62- 61/ بوسنوي ـ برمكيان، 1383: 358/ اسناد لانه جاسوسي آمريکا، 1386: 269) علاوه بر آن، عضويت ايران و وفاداري شاه به آن پيمان، معلول رقابت او با جمال عبدالناصر و تنفر شديد از رئيس جمهور مصر بود. (سلام، 9:1375) حسين علاء ـ نخست وزير ايران ـ در 9/ 11/ 1335ش. طي اظهاراتي به مخبر روزنامه ينيصباح در استانبول علت پيوستن ايران را به پيمان بغداد اين گونه بيان ميکند: «امروز وضعيت در خاورميانه خيلي وخيم است و دکترين آيزنهاور با خرسندي مورد قبول و باعث اطمينان خاطر ما گشته است. ما آمال تجاوزکارانه نداريم و منظور ما تأمين صلح است، حاضريم هر کمک و مساعدتي را در اين راه که مفيد باشد، قبول کنيم. اميدوارم آمريکا به پيمان بغداد ملحق گردد. الحاق آن موجبات تقويت پيمان مزبور را فراهم خواهد ساخت؛ زيرا آمريکا نسبت به انگلستان بيشتر مورد توجه دول عربي است. الحاق مصر و سوريه و لبنان به پيمان بغداد، فعلاً مقدور نيست، اما اميد است با توجه به اينکه اين پيمان تنها جنبه دفاعي دارد، لذا جهت خودمختاري و استقلال و امنيت خود به آن ملحق خواهند گرديد. با وجود اين، بياندازه اميدواريم که لبنان و به خصوص عربستان سعودي به آن ملحق گردد. مسافرت [پادشاه عربستان] به ممالک متحده آمريکا و بازديد شاه ايران در ماه مارس و مسافرت وي به شهر رياض دليل بر اين مدعي است. وي در طي اين مسافرت، راجع به منظور پيمان توضيحاتي خواهند داد و خواهند توانست جهت شرکت عربستان در آن، ملکمسعود را قانع کند». (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه 5394 – 1335ش.)


بر اين اساس، هدف دولت ايران از پيوستن به پيمان بغداد تأمين امنيت و صلح بين خود و کشورهاي همسايه و ايجاد اتحاديهاي از دول خاورميانه به ويژه کشورهاي عربي آن منطقه براي دستيابي به اهداف همهجانبه خود با حمايت آمريکا بود.


ليکن احمد آرامش در تبيين اجمالي هر کدام از کشورهاي عضو پيمان بغداد از عضويت در آن، ميگويد: «...پاکستان با افغانستان بر سر پشتونستان اختلاف دارد و در  مسأله کشمير، نيازمند پشتيباني انگلستان بود. علاوه بر آن، دولت پاکستان عضو مجمع کشورهاي مشترکالمنافع بريتانيا به حساب ميآمد. دولت ترکيه نيز بدين شرط به پيمان بغداد پيوست که انگليسيها در موضوع قبرس، بدون جلب نظر و حصول موافقت آن دولت اقدامي ننمايد. از طرفي ترکها پس از جنگ بينالمللي دوم، کمکهاي مالي و نظامي فراواني از متفقين و مخصوصاً از آمريکاييها دريافت کرده بودند و ماهيت اين کمکها ايجاب ميکرد که در پيمانهاي نظامي ضد شوروي عضويت يابند. دولت عراق  ـ به رهبري نوريسعيد پاشاـ با وجود متابعتي که از سياست انگلستان ميکرد، خواهان امتيازاتي از جمله دريافت يک دستگاه راکتور اتمي از انگلستان بود». (آرامش، 1369: 195- 194)

پيامدهاي پيمان بغداد بر منطقه و ايران 


پيمان بغداد بر زندگي سياسي کشورهاي عرب تأثيرات ناگواري گذاشت. در صفوف آنها رخنه به وجود آورد و صفآراييها و جبههبنديها را شدت بخشيد. مصر و سوريه از جمله کشورهاي عربي بودند که به شدت با عراق به مخالفت برخاستند و سياست خارجي خود را به کشورهاي متمايل به شوروي و همپيمان با آن نزديکتر کردند. دامنه جنگ سرد به خاورميانه و به درون همه کشورهاي عرب کشيده شد. حضور انگلستان و آمريکا منجر به بروز شرايطي شد که احزاب و گروههاي اسلامي به موضعگيري در برابر آنان دست زدند. اين در حالي بود که رژيم اسرائيل مورد حمايت غرب بود و واکنش کشورهاي عرب را عليه آنان به دنبال داشت. (آذرنگ، 1374: 228)

همچنين پيوستن ايران به پيمان بغداد، نارضايتي گروههايي چون فداييان اسلام به رهبري سيد مجتبي نواب صفوي را موجب شد؛ به ويژه اينکه ايران به عنوان پايگاه نظامي آمريکا در منطقه مطرح ميشد. لذا فداييان اسلام با صدور اعلاميهاي و با ترور نخست وزير، مخالفت خود را با اين پيمان اعلام نمودند. (حسينيان، 1382: 341- 340/ بکاري 1372: 154- 153) فداييان اسلام پيش از شرکت در نخستين اجلاس پيمان بغداد، حسين علاء را مورد سوء قصد قرار دادند و او را از ناحيه سر مجروح کردند. (اختريان، 1375: 20) علاء از اين ترور، جان سالم به در برد و با سر باندپيچيشده در اجلاس بغداد شرکت کرد. پس از اين ترور، در مدت کوتاهي اغلب اعضاي اصلي اين گروه، دستگير و در 27 ديماه 1334ش. نواب صفوي و سه تن از يارانش تيرباران شدند. (بينام، 1384: 160)


علاوه بر آن، پيوستن ايران به پيمان بغداد، منجر به تيرگي روابط ايران و شوروي گرديد. در سالهاي 1955- 1954م. دولت شوروي نگران عضويت احتمالي ايران به پيمان بغداد بود. اين نگراني را وامهاي کلاني که ايران از آمريکا دريافت کرده بود و نيز سرمايهگذاري شرکتهاي آمريکايي و انگليسي تشديد کرده بود. در اين ميان، سياست دولت شوروي براي جلوگيري از عضويت احتمالي ايران در پيمان بغداد به صورت انعقاد موافقتنامه حل مسائل مرزي و مالي با ايران (مورخ 11 آذر 1332ش.) نمايان شد و قرارداد تجاري دو کشور که در زمان رزمآرا منعقد شده بود، تمديد گرديد. با اين حال اين حرکات نتوانست مانع انعقاد پيمان بغداد شود. ايران در 1334ش. به پيمان بغداد پيوست. دولت شوروي در 20 مهرماه 1334ش./ 12 اکتبر 1955م. رسماً به عضويت ايران در اين پيمان اعتراض کرد و در پي آن، سفر هفت موسيقيدان روسي را به ايران لغو نمود و از تحويل گرفتن چهلهزار تن برنج صادراتي ايران سرباز زد. (آوري، 1379: 104 و 61- 60)

در اعلاميه وزارت امور خارجه شوروي ـ که بر ضد پيمان بغداد و پيوستن ايران به آن پيمان صادر شده بود ـ پس از اشاره به اوضاع خاورميانه و تلاش آمريکا و انگليس براي کشاندن کشورهاي اين منطقه به دستهبنديهاي نظامي و افشاي ماهيت استعماري آن پيمانها، با بيبنياد خواندن خطرات اتحاد شوروي براي صلح و امنيت جهان که از سوي امپرياليستها ساخته و پرداخته شده است، به توضيح اصل اساسي سياست خارجي شوروي پرداخت و مدعي شد که تمايل دائمي و تزلزلناپذير اين دولت به صلح بين ملتهاست و عدم مداخله در امور داخلي و احترام به حق حاکميت و استقلال و تماميت ارضي سرزمين آنها و اينکه اتحاد شوروي به برقراري صلح و کاهش تشنجات بينالمللي سخت پايبند است و در پي قطع مسابقه تسليحاتي و تحريم سلاحهاي اتمي و هيدروژني است. شوروي در پايان اين اعلاميه مفصل، تهديد کرد که نميتواند در برابر اوضاعي که در خاورنزديک و خاورميانه پيش آمده است، بياعتنا باشد و در مقابل برپايي پايگاههاي بلوک غرب، آن هم در اراضي کشورهاي خاورنزديک و خاورميانه ـ که مستقيماً امنيت اتحاد شوروي را تهديد ميکند ـ ساکت بنشيند. (احمدي 1385: 37- 36)


در اين ميان، محمدرضا پهلوي براي برطرف کردن تيرگي روابط ايران و شوروي مسعود انصاري ـ سياستمدار کارکشته و آشنا به زبان و فرهنگ روسي ـ را به سفير کبيري ايران در مسکو گماشت. انصاري در آذر 1334ش./ دسامبر 1955م. رهسپار مسکو شد. (انصاري، 1353: 60) شاه به هيأت اعزامي خود توصيه کرد که براي ميزبانان روسي خود روشن نمايند که اقدامات دفاعي ايران - در چارچوب پيمان بغداد- به هيچ وجه تهديدي را متوجه دوستي ايران و شوروي نخواهد کرد و فقط براي تضمين دفاع ملي صورت ميگيرد. يکي از پيامدهاي اين سفر، مسافرت محمد رضا پهلوي به شوروي بود. وي خود در سال 1335ش./ 1956م. به شوروي سفر کرد و بر سر پيمان بغداد با سران شوروي مذاکره کرد. (آوري، 1379: 104 و 61) با مذاکراتي که وي در مسکو به عمل آورد، اميد زيادي به بهبود روابط دو کشور ميرفت، اما اين بهبود روابط که همراه با امضاي قراردادهايي در زمينه ازدياد حجم تجارت و اتصال خط راهآهن در کشور بود، ديري نپاييد. (ازغندي، 1384: 262)


در منطقه خاورميانه، مصر به مخالفت شديد با اين پيمان برخاست. عواملي چون سوء ظن ناصر به نوريسعيد و محمد رضا پهلوي و نيز حمايت آمريکا و انگليس از اين پيمان ناصر را به سوي شوروي سوق داد؛ لذا وي در فراخوان اتحاديه عرب براي اجلاس فوقالعادهاي که به منظور اتخاذ موضع واحد در قبال پيمان بغداد به عمل آورد، طي سخناني گفت: «پيمان بغداد همکاري جهان عرب و کشورهاي غربي را دچار اشکال جدي کرده است.» نهرو ـ نخست وزير هند ـ در فوريه 1955م. از قاهره ديدن کرد و به دليل نگراني از تقويت نظامي پاکستان که نسبت به کشمير ادعاي ارضي داشت، در مخالفتي آشکار با پيمان بغداد، مخالفت خود را با هر نوع اتحاد نظامي با دو قطب اعلام نمود. مصر در اجلاس تأسيس جنبش عدم تعهد در سال 1955م. در باندونگ اندونزي شرکت کرد. جمال عبدالناصر در کنار مارشال ژوزف (يوگسلاوي)، احمد سوکارتو (اندونزي) و جواهر لعل نهرو (هند) با تأسيس جنبش عدم تعهد، مخالف جهاني خود را با پيمان بغداد اعلام کرد. (عليزاده، 1384: 83- 79) پيمان بغداد منجر به نزديکي سوريه مصر و اردن به شوروي گرديد. همچنين افغانستان و هندوستان به دليل اختلافات ارضي با پاکستان، سياستهاي خود را به سوي شرق متمايل کردند. (آرامش، 1369: 197،195)

به دنبال اين تحولات، آمريکا از اعطاي وام به مصر براي ساختن سد آسوان خودداري کرد. جمال عبدالناصر در چهارمين سالگرد انقلاب مصر در چهارم مرداد 1335ش./ 26 ژوئيه 1956م. کانال سوئز را ملي اعلام کرد. (هوشنگ مهدوي، 1375: 244- 243) 


دولت شوروي عمداً پشتيباني خود را از دولت مصر ابراز داشت. فرانسه و انگليس جبهه متخاصمي را عليه اين کشور تشکيل دادند، اما دولتهاي عرب از اقدامات مصر پشتيباني کردند. اردن به موافقتنامه تدافعي مورخ 12 اکتبر 1955م. منعقده بين دولتين مصر و سوريه ملحق گرديد و اين اتحاديه که در 27 اکتبر با قرارداد تدافعي مصر، يمن و عربستان سعودي پيوستگي پيدا نمود و در تاريخ 23 اکتبر 1956م. اتحاديه نظامي بين سوريه، مصر و اردن به وجود آمد. در چنين اوضاع و احوالي رژيم اسرائيل که از ارسال کمکهاي نظامي شوروي براي کشورهاي عربي نگران بود، درصدد برآمد با دست زدن به جنگي احتياطي، مصالح خود را تأمين نمايد. (وليان، 1345: 174-173و170) 

سفيرکبير عراق در واشنگتن بر اين باور بود که اگر آمريکا به پيمان بغداد ميپيوست، بسياري از حوادث نامطلوب خاورميانه روي نميداد. دولت عراق رسماً ايالات متحده آمريکا را به الحاق کامل به پيمان بغداد دعوت کرد. (آرشيو آستان قدس رضوي 9/6843 - 1336ش.)


نخستوزيران چهار کشور ايران، پاکستان، عراق و ترکيه در روزهاي 1 و 2 آذر 1335ش./ 22 و 23 نوامبر 1956م. در بغداد با يکديگر ملاقات کردند و ضمن اعلام وحدت نظر خود درباره مسائل اساسي خاورميانه، توصيههاي کنفرانس تهران را تنها راه حل مسائل خاورميانه دانستند. اين نظريات، مورد حمايت دولت آمريکا قرار گرفت و در 7 آذر اعلام داشت: «هر نوع تهديدي عليه امنيت و استقلال سياسي ترکيه، پاکستان عراق و ايران را حرکتي خصمانه تلقي خواهند کرد». در اول ديماه 1335ش./ 1956م. آخرين سربازان انگليسي و فرانسوي خاک مصر را تخليه نمودند و جاي خود را به سربازان پاسدار صلح ملل متحد دادند. (هوشنگ مهدوي، 1375: 246- 245)

در سال 1957م. شاه از آمريکا خواست به طور کامل به پيمان بغداد بپيوندد، اما آمريکاييها به اين تقاضا ترتيب اثر نداده و همچنان عضو ناظر در پيمان بغداد باقي ماندند. (روبين، 1364: 90) 


آيزنهاور در 5 ژانويه 1957م. لايحهاي را به کنگره آمريکا پيشنهاد کرد که به موجب آن، عليه مقاصد جاهطلبانه شوروي در خاورميانه از کنگره اجازه خواست به کشورها يا بعضي از کشورهايي از منطقه که مايل باشند، کمک اقتصادي و نظامي اعطا کند. مشروط بر اينکه کشورهاي مزبور در ازاي آن، اجازه استفاده از خاکشان را به نيروهاي مسلح آمريکايي بدهند. کنگره در نخستين روزهاي ماه مارس، اين لايحه را تصويب کرد. (درويشي سه تلاني،1376: 46)


اعضاي پيمان بغداد در پذيرفتن دکترين آيزنهاور پيشقدم شدند و آن را بهترين وسيله براي حفظ صلح در منطقه و پيشرفت اقتصادي مردم آن دانستند. (هوشنگ مهدوي 1375: 251- 250/ محمدي، 1377: 113) اين اقدام سبب شد مصر و سوريه در اول فوريه سال 1958م. دست به تشکيل جمهوري متحده عربي بزنند. فاضل جمالي ـ نخست وزير عراق ـ اعلام داشت که اتحاديه سوريه و مصر يک  مسأله طبيعي و عادي تلقي نميشود و با تسلط ناصر بر سوريه، کليه راههاي عبور نفت عراق، تحت کنترل دولت مصر قرار ميگيرد. اين صفبندي، موجبات ايجاد بحران شديد لبنان و انقلاب ژوئيه عراق را فراهم نمود. (وليان، 1345: 193- 191) 

سرانجام پيمان بغداد


در سحرگاه 23 تيرماه 1337ش. / 14 ژوئيه 1958م. کودتايي به رهبري سرهنگ عبدالکريم قاسم و همکاري عبدالسلام عارف صورت گرفت و حکومت جمهوري اعلام شد. براثر اين کودتا، ملکفيصل دوم ـ پادشاه عراق ـ و امير عبدالله ـ دوست انگلستان و نايبالسلطنه سابق عراق ـ و نوريسعيد و جمعي از شخصيتها و وزراء کشته شدند. (لياف، 1355: 119)

از ميان چهار کشور عربي سوريه، مصر، الجزاير و عراق که در آنها تغييرات اساسي به وجود آمد، عراق آخرين آنها بودکه چنين تغييرات سياسياي در آن پديدار شد. حوادثي که تحولات مزبور را به وجود آورد، در حوادث جنگ جهاني دوم و ناسيوناليسم عرب که عکسالعملي در قبال عثماني بود، ريشه داشت. رهبران عرب به جاي توجه به توسعه اقتصادي و اجتماعي، درگير مسائل سياسي شده بودند. پس از جنگ جهاني دوم ناسيوناليسم عرب به صورت جنبشي انقلابي درآمد و تحت تأثير ايدئولوژيهاي راديکال قرار گرفت. نسل جديد، خواهان دگرگونيهاي انقلابي بودند؛ زيرا نسل قديم در نوسازي جامعه ـ که نياز مبرمي به آن احساس ميشد ـ با شکست مواجه شده بودند.


جنبش پانعربيسم با تشکيل جمهوري متحد عربي در سال 1337ش.  به درجه بالايي از رشد خود رسيد. رهبران عراق يک طرح متقابل وحدت
 ارائه دادند که مخالف با تمايلات پانعربيسم تلقي شد. (جعفري ولداني، 1367: 232- 231)

پس از کودتا، عبدالکريم قاسم شورايي مرکب از سه نفر براي اداره امور کشور تشکيل داد و خود مقام رياست شورا و در عين حال مقام نخستوزيري و وزارت دفاع را بر عهده گرفت. قاسم در ميان رقابتهاي گروه قدرتمند عراق، پانعربيستهاي طرفدار ناصر، کمونيستها و ناسيوناليستها گرفتار شد. (جعفري ولداني، 1367: 234) 


قاسم سرانجام در زير فشار پانعربها که وي را به بازيچه غرب بودن متهم ميکردند و کمونيستها که هميشه مخالف اتحاد با غرب بودند، به طور رسمي در 4 فروردين 1338ش./ 25 مارس 1959م. از پيمان بغداد کنارهگيري کرد. قاسم در توجيه  مسأله خروج عراق از پيمان بغداد اظهار داشت: «از آنجا که ماهيت نظامي پيمان بغداد با بيطرفي عراق مغايرت دارد، عراق از پيمان کنارهگيري ميکند». (دهنوي، 1383: 48)


به دنبال اين تحولات، نام پيمان بغداد مورد مذاکره اعضاء قرار گرفت. در ابتدا نام پيمان جديد بغداد را «پيمان تشکيلات خاورميانه (ميتو)»
 قرار دادند؛ چراکه تركيه با قرار دادن نام «پيمان آنکارا» مخالفت کرده بود. لذا معاونين نمايندگان پيمان، انجمني را در آنکارا تشکيل دادند که نسبت به نام جديد پيمان در آن مذاکره و اتخاذ تصميم کردند. (468 - 1338ش.)

سرانجام کشورهاي عضو پيمان بغداد با تغيير مقر پيمان به آنکارا، نام پيمان را «سازمان پيمان مرکزي»
 اعلام داشتند. بدين ترتيب پيمان بغداد جاي خود را به پيمان سنتو داد. (مقصودي، 1385: 162)
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1- پيمان دفاعي منطقهاي در سال 1316ش. بين چهار كشور ايران، تركيه، عراق و افغانستان با حمايت انگلستان بود. اين پيمان كه به منظور جلوگيري از گسترش نفوذ شوروي در خاورميانه پس از جنگ جهاني اول به وجود آمده بود، مسياست اتحاديههاي دفاعي منطقهاي را در پيش گرفت.





1-  اشاره به اتحاد اردن و عراق در 1958م. تحت عنوان: «اتحاديه عرب» در مقابل اتحاد مصر و سوريه تحت عنوان «جمهوري متحده عربي» دارد.


1- Middls East Treaty Organization


2- Central Treaty Organization







