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چکیده

در مناســبات بیــن ایــران و مصــر در دوران جمــال عبدالناصــر طــی ســالهای
1960ـ  1995صــرف نظــر از دالیــل مختلــف داخلــی ،بــه نظــر میرســد قدرتهــای
منطق ـهای و  بینالمللــی ،نقــش شــایان توجهــی را ایفــا کردهانــد .بعــد از جنــگ
جهانــی دوم و دوقطبــی شــدن جهــان ،دولتهــای ایــران و مصــر هــر کــدام بــه
یکــی از دو بلــوک غــرب و شــرق ملحــق شــدند و روابــط بیــن ایــن دو ابــر قــدرت بــر
روابــط ایــران و مصــر تأثیــر گــذارد.
نوشــتار حاضــر درصــدد بررســی نقــش عوامــل بیرونــی در ایجاد موانع در مناســبات
بیــن دو کشــور ایــران و مصــر در دوران جمــال عبدالناصــر و نقــش بازدارندگــی
ایــاالت متحــده آمریــکا و اتحــاد جماهیــر شــوروی در ایــن زمینــه اســت.
حاصــل تحقیــق آن اســت کــه چهــار عامــل در واگرایــی روابــط ایــران و مصــر طــی
ســالهای  1955تــا 1960تأثیرگــذار بــود .ایــن عوامــل عبــارت هســتند از عضویــت
ایــران در پیمــان بغــداد ،ملــی شــدن کانــال ســوئز توســط مصــر کــه بخشــی از
صــادرات و واردات ایــران از طریــق ایــن کانــال انجــام میگرفــت .اعــام دکتریــن
آیزنهــاور رئیسجمهــور آمریــکا  در منطقــه خاورمیانــه و عــادی شــدن روابــط
ایــران و مصــر کــه در نهایــت بــه قطــع مناســبات سیاســی دو کشــور منجــر شــد.
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مقدمه

ایــران و مصــر بــه دلیــل موقعیــت و اهمیــت اســتراتژیک در مقاطــع مختلــف تاریخــی
باعــث طمــع کشــورها و قدرتهــای بــزرگ منطق ـهای و جهانــی بودهانــد .در دوران دوقطبــی،
ً
خاورمیانــه بــه عنــوان یکــی از موضوعــات ویــژه در رونــد اختالفــات دو ابرقــدرت برتــر ،مســتقیما
بــر روابــط ایــران و مصــر تأثیرگــذار بــوده اســت .بــا آغــاز جنــگ ســرد بیــن دو ابرقــدرت و قــرار
گرفتــن مصــر در اردوگاه شــرق بــه رهبــری اتحــاد جماهیــر شــوروی و ایــران در اردوگاه غــرب بــه
رهبــری ایــاالت متحــده آمریــکا ،رونــد واگرایــی دو کشــور ایــران و مصــر را فراهــم ســاختند .درایــن
مقالــه ســعی بــر آن اســت حضــور عوامــل فرامنطقـهای را در کاهــش مناســبات سیاســی دو کشــور
و عواملــی کــه زمینــه بازدارندگــی دوکشــور را فراهــم کــرده اســت ،بررســی کنیــم .پــس از جنــگ
جهانــی دوم و بهوجــود آمــدن نظــام دوقطبــی ،روابــط ایــران و مصــر تحــت تأثیــر رقابتهــای
دو ابرقــدرت قــرار گرفــت .ایــران بــه رهبــری محمدرضــا شــاه در ارودگاه غــرب و مصــر بــه رهبــری
جمــال عبدالناصــر در اردوگاه شــرق قــرار گرفتنــد و ایــن عوامــل دو كشــور را دو مســیر كامــا
متفــاوت قــرار داد کــه طــی ســالهای1955-1960م عوامــل چنــدی ،زمینهســاز واگرایــی دو
كشــور شــد.
عواملــی نظیــر ورود ایــران بــه پیمــان بغــداد و در مقابــل تــاش مصــر بــرای تقویــت جایــگاه
خــود در میــان كشــورهای جهــان ســوم بــه عنــوان یكــی از پایهگــذاران جنبــش عــدم تعهــد،
نقطــه شــروع  وا گرایــی دو كشــور  بــود .در ســال 1955م عضویــت ایــران در پیمــان بغــداد انجــام
گرفــت و ایــن رویــداد منجــر بــه تغییــرات اساســی در ماهیــت روابــط ابرقدرتهــا بــا كشــورهای
خاورمیانــه و روابــط ایــران و مصــر گردیــد.
حمایــت ایــران از دكتریــن آیزنهــاور مبنــی بــر كمــك نظامــی و اقتصــادی آمریكا به كشــورهای
منطقــه و دفــاع از آنهــا در برابــر تهدیدهــای كمونیســتی ،تأســیس دولــت بــزرگ عربــی بــا
تأســیس اتحــاد مصــر و ســوریه بــا هــدف گســترش ناسیونالیســم عربــی و حمایــت آشــكار ایــران از
تــاش اردن و عــراق بــرای تشــكیل اتحــاد هاشــمی بــرای مقابلــه بــا آن ،ســبب تشــدید روابــط و
وخامــت اوضــاع ایــران و مصــر گردیــد و در نهایــت بــا عادیســازی روابــط ایــران بــا اســرائیل ،تــا
قطــع مناســبات سیاســی پیــش رفــت.
ایــن مقالــه درپــی پاســخ بــه ســواالت زیــر اســت  -1 .عضویــت ایــران در پیمــان بغــداد چــه
تأثیــری در بازدارندگــی روابــط دوکشــور ایفــا کــرده اســت؟  -2طــرح دکتریــن آیزونهــاور در عــدم
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مناســبا ت سیاســی دوکشــور چــه نقشــی داشــت؟  -3ملــی شــدن کانــال ســوئز در تیرگــی روابــط
دو کشــور چــه تأثیــری داشــت؟  -4عــادی شــدن روابــط ایــران و اســرائیل چــه تأثیــری در رونــد
واگرایــی روابــط دوکشــور داشــت؟
برقراری توازن قوا بین ایران و مصر

ســال  1939تحولــی مهــم در روابــط دو کشــور ایــران و مصــر رخ داد و آن وصلــت میــان
خانــواده پادشــاهی ایــران و مصــر بــود .ایــن وصلــت بــا حمایــت و تشــویق انگلیــس بــا هــدف
کاســتن از نفــوذ آلمــان صــورت گرفــت .بــا شــروع جنــگ جهانــی دوم تحــت تأثیــر تحــوالت در
ســطح بینالملــل روابــط دو کشــور از تحــرک زیــادی برخــوردار شــد .در ایــن مقطــع زمانــی ،آلمــان
نــازی یکــی از بلوکهــای بــزرگ در منطقــه بــود و از آنجــا کــه ایــران و مصــر صدمــات زیــادی
از بریتانیــا دیــده بودنــد ،بــه ســوی آلمــان نــازی گرایــش پیــدا کردنــد .یکــی از اولیــن اقدامــات
محمدرضاشــاه بعــد از روی کار آمــدن ،اعــام جنــگ بــه آلمــان بــود کــه پیــش شــرطی از ســوی
متفقیــن بــود .در ایــن مقطــع زمانــی هــم ایــران و  هــم مصــر ناگزیــر شــدند کــه بــه آلمــان اعــام
جنــگ دهنــد( .علیــزاده )43-44 :1384 ،در شــرایط بعــد از جنــگ جهانــی دوم و دو قطبــی
شــدن جهــان کــه آمریــکا در بلــوک غــرب و شــوروی در بلــوک شــرق قــرار گرفــت ،دو کشــور ایــران
و مصــر هــر کــدام بــه یکــی از ایــن دو بلــوک پیوســتند.
ســالهای قــدرت گرفتــن مصــدق و كاهــش قــدرت محمدرضاشــاه در ایــران مصــادف بــا
ســالهای زوال ســلطنت در مصــر بــود .بــا ســرنگون شــدن حكومــت فــاروق و روی كار آمــدن
افســران آزاد در ژوئیــه1952م رژیمــی بــر ســر كار آمــد كــه میتوانســت بــه متحــد بالقــوه ایــران در
منطقــه تبدیــل شــود ،امــا كودتــای  28مــرداد 1332ایــن امــكان را از بیــن بــرد؛ زیــرا ناصــر ،خــود
را بــا رژیمــی مواجــه میدیــد كــه مصــدق را بــا كودتایــی كــه توســط آمریــكا و انگلیــس طراحــی
شــده بــود ،از میــان برداشــته بودنــد( .مهــدوی )166 : 1373 ،درواقــع دولــت ایــران بــا تكیــه
كامــل بــر آمریــكا بعــد از كودتــای  28مــرداد تقریبــا قــدرت اســتحكامی خــود؛ یعنــی آمریــکا را
بازیافتــه بــود .در ایــن راســتا موقعیــت اســتراتژیكی ایــران ،نزدیكــی ایــران بــه شــوروی و مســئله
توســعه كمونیــزم و تســلط بــر خلیــج فــارس نیــز در برقــراری روابــط بیتأثیــر نبــود و موجــب شــد
آمریــكا ،ایــران را بــه عنــوان قــدرت برتــر در منطقــه بــه حســاب آورد ،امــا ظاهــرا آمریكاییهــا
ناصــر را چنــدان جــدی نگرفتنــد .از نظــر غربیهــا ناصــر متهــم بــود كــه مصــر را بــه كشــوری از
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اقمارشــوروی درآورده اســت .آنهــا ســخت بــه مقاصــد او بدبیــن بودنــد و بــه همیــن دلیــل در
ایــن مقطــع زمانــی نســبت بــه درخواس ـتهای مالــی ناصــر بیاعتنایــی كردنــد و همیــن امــر از
ناصــر یــك رهبــر عربــی متمایــل بــه شــوروی ســاخت( .كدیــور)193 :1373،
در مقابــل ،شــوروی كــه بعــد از كودتــای  28مــرداد 1332ش از ایــران نتیج ـهای نگرفتــه
بــود ،فرصــت را بــرای ناصــر فراهــم کــرد و از مصــر ،نهایــت اســتفاده را بــرد و خیلــی زود او را جــذب
كــرد و شــوروی توانســت از طریــق ناصــر و مصــر وارد خاورمیانــه شــود و بــه ایــن وســیله توانســت
بــه هــدف خــود یعنــی جلوگیــری از نفــوذ غــرب در خاورمیانــه نائــل گــردد( .گلجــان)61 :1384،
شکلگیری پیمان بغداد و تأثیر آن در تنش ایران و مصر

اولیــن درگیــری ایــران و مصــر ،ناشــی از عضویــت ایــران در پیمــان بغــداد( )Bagdad pactدر
ســال 1955م بــود .درواقــع پیمــان بغــداد در راســتای همــان اهدافــی بودکــه غــرب بعــد از پایــان
جنــگ جهانــی دوم دربــاره خاورمیانــه و جهــان دنبــال میکــرد؛ زیــرا بعــد از جنــگ جهانــی دوم،
شــوروی بــرای گســترش نفــوذ خــود در جهــان تــاش فراوانــی در منطقــه انجــام مـیداد .در ایــن
مقطــع زمانــی ،اســتراتژی آمریــكا و متحدیــن غربــی او ،ایجــاد اتحادی ـهای از همــه كشــورهای
خاورمیانــه بــه منظــور حائلــی در مقابلــه بــا نفــوذ همــه جانبــه كمونیســم در منطقــه بــود.
بدینمنظــور سیاســت اتحــاد منطقـهای را از طریــق پیمــان هــای دفاعــی ،سیاســی ،اقتصــادی
را در پیــش گرفــت و پیمــان بغــداد را بــه عنــوان حلقــه امنیتــی علیــه شــوروی بهوجــود آورد  
(گلجــان)70 :1384 ،
البتــه دربــاره انعقــاد ایــن پیمــان ،میــان صاحبنظــران سیاســی اتفــاق رأی نیســت .بــه
نظــر عــدهای ،مذاکــرات سیاســی میــان زمامــداران عــراق و ترکیــه بــرای همــکاری نظامــی و بــه
قصــد دفــاع در برابــر تجــاوز خارجــی ،نخســتین گام در راه ایجــاد پیمــان بغــداد بــوده اســت و
انگلســتان در درجه دوم و کشــورهای دیگر در درجه ســوم ،از این اقدام عراق و ترکیه اســتقبال
کردهانــد .بــه نظــر عــدهای فکــر ایــن پیمــان از جانــب انگلســتان ،بــه عــراق و ترکیــه القــا شــده
اســت و از دیــدگاه برخــی دیگــر ،ابتــکار پیمــان از آن دولــت آمریــکا باالخــص جــان فاســتر دالــس
وزیــر امورخارجــه بــود .وی اعتقــاد داشــت آمریــکا بــا کمــک و همــکاری کشــورهایی مثــل ایــران و
ترکیــه میتوانــد ســدی در برابــر نفــوذ بیگانــه در خاورمیانــه باشــد( .علــی بابایــی)148 :1366،
پیمــان بغــداد هرچنــد در آغــاز میــان ترکیــه و عــراق بــه امضــا رســید ،امــا در مــاده پنجــم آن
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تصریــح شــده بــود« :ایــن پیمــان بــرای قبــول عضویــت کشــورهای عضــو جامعــه عــرب و یــا هــر
کشــور دیگــری کــه بــه امــر صلــح و امنیــت ایــن منطقــه (خاورمیانــه ) عالقهمنــد باشــد و از طــرف
هــر دو کشــور ترکیــه و عــراق بــه رســمیت شــناخته شــود ،آمــاده اســت» .بدیــن ترتیــب انگلســتان
کــه خــود بنیانگــذار پیمــان بغــداد بــود ،در 14آوریــل ،همچنیــن پاکســتان در  23آوریــل و ایــران
 11اکتبــر  1334/ 1955بــه ایــن پیمــان پیوســتند و آمریــکا بــه عنــوان ناظــر ایــن پیمــان پذیرفتــه
شــد( .آوری)61 :1371،
نکــه
بــرای نپیوســتن آمریــکا بــه ایــن پیمــان ،دالیلــی ذکــر شــده اســت .بــا وجــود ای 
هزینههــای زیــادی بــرای ایــن پیمــان خــرج کــرده بــود ،از رویارویــی علنــی بــا اتحــاد شــوروی و
شــدت بخشــیدن مخالفتهــای برخــی کشــورهای عربــی بــه ویــژه مصــر ،اردن و ســوریه پرهیــز
میکــرده اســت .درواقــع دوســتی نزدیــک بــا کشــورهای بــزرگ غیرمتعهــد باالخــص هنــد و مصــر
از مالحظــات  سیاســت خارجــی آمریــکا در ایــن زمــان بــود)Lawrence )313 :1984, .
نخســتین جلســه پیمــان بغــداد در 21نوامبــر 1955م بــا شــرکت نخســتوزیران  ایــران،
ترکیــه ،عــراق و پاکســتان تشــکیل شــد و ایــران از ایــن پیمــان بــه عنــوان کارآمدتریــن وســیله
تفاهــم و حفــظ صلــح یادکــرد .همیــن امــر موجــب شــد تــا شــوروی بــه شــدت بــه ایــران اعتــراض
کنــد و ایــن کشــور را عامــل نفــوذ امپریالیســم در منطقــه بدانــد .ناصــر نیــز بــه شــدت ایــران را بــه
بــاد انتقــاد گرفــت و در ایــن راســتا کنفرانــس باندونــگ بــه همــت ناصــر و درمقابــل پیمــان بغــداد
شــکل گرفــت .ناصــر در ایــن کنفرانــس اعــام کــرد کــه نســبت بــه پیمــان بغــداد مظنــون اســت و
سیاســت عــدم تعهــد را ســرلوحه کار خــود قــرار خواهــد داد( .گلجــان  )71 :1384،
ناصــر ،پیمــان بغــداد را نقشــه غــرب بــرای اختــاف در اعــراب و عــدم اتحــاد آنهــا
ً
میدانســت( .الوردانــی )24 :1967،چراکــه در اثــر پیمــان بغــداد ،عمــا خاورمیانــه بــه دو
بخــش جدا گانــه تقســیم شــد .عــاوه بــر آن ،پیمــان بغــداد تنهــا یــک پیمــان منطقـهای ســاده
نبــود کــه ناصــر بتوانــد از آن چشمپوشــی کنــد .او بــه ایــن مســئله توجــه داشــت کــه پیمــان
بغــداد از طریــق ترکیــه کــه خــود ،عضــو ناتــو اســت ،بــه ناتــو متصــل میگــردد و از آن طــرف از
طریــق پاکســتان کــه عضــو ســیتو اســت ،بــه پیمــان ســیتو پیونــد مییابــد و ایــران بــا عضویــت
در ایــن پیمــان ،هــم ازحمایتهــای ناتــو و هــم از حمایتهــای ســیتو برخــوردار میگــردد و او
درصــف متحــدان غــرب قــرار میگیــرد .عضویــت عــراق نیــز ایــن تردیــد را بهوجــود آورده بــود کــه
ســایر کشــورهای عــرب هــم بــه ایــن کار تشــویق شــوند( .منســفیلد)130 :1350 ،
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از نظــر قاهــره عضویــت عــراق در ایــن پیمــان حالــت مبارزهطلبــی داشــت و ناصــر آن را
تــاش لنــدن بــرای بازگشــت بــه خاورمیانــه از طریــق عاملــش «نــوری ســعید» دانســت و بــه ایــن
جهــت ،تشــکیل جلســه فــوری نشســت اتحادیــه عــرب را بــه منظــور محکــوم دانســتن عــراق
خواســتار شــد و نارضایتــی خــود را از آنتونــی ایــدن کــه از قاهــره عبــور میکــرد ،ابــراز داشــت و
گفــت« :پیمــان ترکیــه و عــراق همــکاری بیــن کشــورهای عــرب و دنیــای غــرب را بــه طــور جــدی
دچــار اشــکال کــرده اســت( ،خاطــرات ایــدن )85: 1343 ،ولــی بــا همــه وا کنشهــا ،عــراق
عضویــت در ایــن پیمــان را پذیرفــت .بــا عضویــت عــراق در پیمــان بغــداد ،ناصــر آنقــدر بــه
جنــگ تبلیغاتــی و نفــوذ در عــراق ادامــه داد تــا موفــق شــد رژیــم نــوری ســعید را ســرنگون ســازد و
بــا روی كار آمــدن عبدالكریــم قاســم ،عــراق رســما در ســال 1959م 1339/از پیمــان بغداد كناره
گرفــت و از شــركت در جلســات بعــدی پیمــان بغــداد اجتنــاب كــرد و در نتیجــه بقیــه اعضــای
ســازمان ،ســتاد آن را بــه آنــكارا منتقــل كردنــد و آن را ســازمان پیمــان مركــزی (ســنتو) نامیدنــد.
)                          (Donovan,1957-1966:128
بــا ســرنگونی ســلطنت در عــراق ،زمینــه منحــل شــدن پیمــان بغــداد نیــز پــس از ســه و ســال
و نیــم فراهــم شــد و انحــال ایــن پیمــان موجــب خصومــت شــخصی بیــن شــاه و ناصــر گردیــد و
بــه قــول حســنین هیــکل «خاکســتری کــه مــدت  1400ســال بــر روی دشــمنی دیرینــه ایرانیــان و
اعــراب نشســته بــود ،یکبــاره کنــار زد( .مهــدوی ) 44  :1347،
پیمــان مزبــور عــاوه بــر دالیــل دفاعــی در برابــر شــوروی ،در درجــه دوم اهمیــت قــرار داشــت.
انگلیــس و آمریــكا گمــان میكردنــد بــا امضــای ایــن پیمــان یــك پیــروزی بــزرگ سیاســی بــه
دســت آوردنــد كــه مكمــل پیــروزی آنهــا در ســاقط كــردن حكومــت مصــدق اســت ،امــا درواقــع
پیمــان بغــداد دامنــه جنــگ ســرد را بــه خاورمیانــه كشــانید و بــر زندگی سیاســی کشــورهای عربی
تأثیــر ناگــواری داشــت و صفآراییهــا و جبههبندیهــا را در منطقــه خاورمیانــه شــدت بخشــید
و حضــور  آمریــکا و انگلیــس در ایــن پیمــان موجــب ناآرامــی بیشــتر در منطقــه شــد( .فونتــن،
)184-185: 1346
تأثیر ملی شدن کانال سوئز بر روابط ایران و مصر

یکــی دیگــر از مســائلی کــه موجــب تنــش دو کشــور میشــد ،ملــی شــدن کانــال ســوئز بــود،
بــه دنبــال برخــورداری آمریــکا از اعطــای وام بــه مصــر بــرای ســاختن ســد عالــی آســوان ،جمــال
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عبدالناصــر در چهارمیــن ســالگرد انقــاب مصــر در چهــارم مــرداد 1956م کانــال ســوئز را ملــی
اعــام کــرد .در نتیجــه ایــن کار ،بحــران بزرگــی در خاورمیانــه بهوجــود آمــد .او طــی مصاحبـهای
خــود را پیــرو مکتــب مصــدق و ادامهدهنــده راه او نامیــد و طبیعــی بــود کــه شــاه ،چنیــن
سیاســتی را تأییــد نمیکــرد و دشــمنی شــدیدی کــه در اثــر عضویــت ایــران در پیمــان بغــداد بیــن
محمدرضاشــاه و جمــال عبدالناصــر بهوجــود آمــده بــود ،در نتیجــه ایــن رویــداد تشــدید شــد.
(مهــدوی                                                                          )243 -244 : 1377 ،
درواقــع اگرچــه ملــی شــدن کانــال ســوئز ،برگرفتــه از ملیســازی صنعــت نفــت ایــران توســط
مصــدق بــود ،امــا تفاوتــی بیــن ایــن دو وجــود داشــت کــه اقــدام جمــال عبدالناصــر را مخاطرهآمیز
میکــرد .اقــدام مصــدق بــرای ملیســازی صنعــت نفــت ،جایگزیــن داشــت و کشــورهای دیگــر
بــا افزایــش تولیــد ،کمبــود ناشــی از قطــع صــادرات نفــت ایــران را جبــران میکردنــد ،امــا بــرای
کانــال ســوئز ،جایگزیــن مناســبی وجــود نداشــت .هرچنــد دماغــه امیدنیــک بــود ،امــا اهمیــت
اســتراتژیک کانــال ســوئز را نداشــت .ایــن کانــال یــک گــذرگاه اســتراتژیک بــه شــمار میرفــت کــه
بخــش عمــدهای از تجــارت جهانــی از طریــق آن انجــام میشــد و موجــب صرفهجویــی در زمــان
و مســافت و کاهــش هزینــه هــا میگشــت( .مهــدوی)24 :1347 ،
بریتانیــا بــا داشــتن چهــل درصــد از ســهام کانــال ،بــه عنــوان بزرگتریــن ســهامدار شــرکت
کانــال ســوئز ،بیشــترین ضــرر را از اقــدام جمــال عبدالناصــر متحمــل شــد .کنفرانســی در لنــدن
شــکل گرفــت و از طــرف ایــران ،دکتــر «علیقلــی اردالن» وزیــر امــور خارجــه در ایــن کنفرانــس
شــرکت کــرد؛ زیــرا در ایــن مقطــع زمانــی  73درصــد از صــادرات و  76درصــد از واردات ایــران از
طریــق کانــال ســوئز انجــام میگرفــت و طبیعــی بــود کــه محمدرضاشــاه نســبت بــه ملــی کــردن
کانــال ســوئز توســط مصــر وا کنــش نشــان دهــد( .علیــزاده)85-86 :1384 ،
در ایــن کنفرانــس انگلیــس طرحــی را ارائــه داد کــه ضمــن مخالفــت بــا ملــی کــردن کانــال
نکــه
ســوئز ،کانــال از طریــق یــک سیســتم بینالمللــی اداره شــود .ایــران نیــز علیرغــم ای 
دولتهــای انگلیــس و فرانســه مواضــع تنــدی علیــه ایــن اقــدام مصــر گرفتــه بودنــد ،موضــع
رســمی خــود را حــول دو محــور اعــام کــرد:
 -1تأ کیــد بــر اینکــه کانــال ســوئز بخــش جداییناپذیــر ســرزمین مصــر اســت و مصــر حــق
دارد حاکمیــت خــود را بــرآن اعمــال کنــد.
 -2تاکیــد بــر ضــرورت آزادی کشــتیرانی از طریــق کانــال و دادن ضمانتهــای کافــی از
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ســوی مصــر بــه کشــورهای ذینفــع .ایــران در جریــان کنفرانــس لنــدن بــا توجــه بــه منافعــی
کــه در کانــال ســوئز داشــت ،خواســتار یــک نظــارت بینالمللــی بــر کانــال شــد و بــه تســلط مصــر
بــر ســوئز رای نــداد .ایــران خــوب میدانســت کــه بــا توجــه سیاسـتهای ناصــر و اینکــه کانــال
ســوئز تنهــا شــاهراه نفتــی خاورمیانــه اســت ،ناصــر بــا تســلط بــر ایــن کانــال میتوانــد در صــدور
نفــت ایــران بــه اروپــای غربــی خلــل وارد کنــد( .گلجــان )65: 1384،
  با فشــار انگلیس و فرانســه و هجده کشــور از بیســت و دو کشــور شــرکتکننده در کنفرانس،
طــرح انگلیــس بــه تصویــب رســید و هیئتــی بــه ریاســت رابــرت منزیــس نخس ـتوزیر اســترالیا
و عضویــت نماینــدگان ایــران و آمریــکا و اتیوپــی و ســوئد مأمــور شــدند ایــن طــرح را بــه مصــر
ببرنــد و جمــال عبدالناصــر را بــه پذیــرش ایــن طــرح متقاعــد کننــد .دولــت مصــر ایــن پیشــنهاد
را قاطعانــه رد کــرد و چنیــن اقدامــی را اســتعمار جمعــی نامیــد .وقتــی مأموریــت هیئــت منزیــس
بــا شکســت روب ـهرو شــد ،ابتــدا نیروهــای اســرائیلی و ســپس نیروهــای انگلیــس– فرانســه ،بــه
شــهرهای حاشــیهای کانــال ســوئز حملــه  کردنــد و بدیــن ترتیــب دومیــن جنــگ مصــر و اســرائیل
درگرفــت و اســرائیلیها طــی پنــج روز تمــام شــبه جزیــره ســینا را تصــرف کردنــد و بــه دنبــال اتمــام
حجــت آمریــکا و اخطــار شــدید شــوروی بــه لنــدن و پاریــس ،آتشبــس اعــام شــد و بــا تصویــب
قطعنامــه ســازمان ملــل عملیــات نظامــی خاتمــه یافــت( .الصبــاغ )82-90 :2003،
دولــت ایــران کــه در ایــن جریــان فقــط نگــران صــدور نفــت بــه غــرب و بســته شــدن
کانــال ســوئز بــود ،در برابــر ایــن تحــوالت دچــار دســتپاچگی شــد .کنفرانســی فــوری درتهــران،
بــرای بررســی ایــن امــر تشــکیل شــد و بــا صــدور اعالمی ـهای در19آبــان 1956(1355م) اقــدام
تجاوزکارانــه ســه کشــور را محکــوم کــرد و براســاس توصیههــای ســازمان ملــل متحــد دربــاره
مداخلــه مســلحانه اســفناک قــوای فرانســه و انگلیــس در مصــر خواســتار شــد کــه آنهــا بالفاصلــه
ً
نیروهــای خــود را از آن کشــور فرابخواننــد و حاکمیــت و تمامیــت ارضــی مصــر را عمــا محتــرم
بشــمارند( .مهــدوی)250 :1377،
در جریــان بحــران کانــال ســوئز ،سیاســت ایــران مشــابه سیاســت آمریــکا بــود .ایــران هماننــد
آمریــکا هرچنــد از ناصــر ناخرســند بــود ،ولــی ترجیــح داد سیاســت میانـهروی را در پیــش بگیــرد.
درواقــع بحــران کانــال ســوئز باعــث شــد کــه از نقــش انگلیــس و فرانســه در خاورمیانــه کاســته
شــود و بــر نقــش شــوروی و آمریــکا افــزوده گــردد( .جعفــری ولدانــی   )22 :1387،طــی ایــن
بحــران شــکاف عمیقــی بیــن دولتهــای ایــران و مصــر ایجــاد شــد؛ زیــرا بعدهــا اعــام شــد طــی
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ایــن جنــگ ،ماشــین جنگــی اســرائیل از ســوخت خریــداری شــده از ایــران مصــرف میکــرده
اســت( .هیــکل)450 :1997،
تأثیر دکترین آیزنهاور در واگرایی دو کشور

بــه دنبــال ســقوط کانــال ســوئز در ســال 1956م ،آیزنهــاور رئیسجمهــور آمریــکا دکتریــن
خــود را اینگونــه اعــام کــرد کــه نــه تنهــا بــرای پــر کــردن خالئــی کــه در اثــر عقبنشــینی
انگلســتان پیــش آمــده بــود ،بلکــه درصــورت تهدیــد شــوروی دربــاره ایــاالت متحــده آمریــکا،
از خاورمیانــه دفــاع خواهدکــرد( .امامــی )35 :1372،آیزنهــاور طــی ســخنرانی کــه در ســال
1957م در کنگــره آمریــکا ارائــه داد ،تأ کیــد داشــت کــه آمریــکا حفــظ اســتقالل و تمامیــت
ارضــی کشــورهای خاورمیانــه را بــرای امنیــت خــود امــری حیاتــی میدانــد و حاضــر اســت بــرای
حفاظــت از کشــورهایی کــه تحــت تجــاوز مســلحانه کمونیســم بینالمللــی قــرار میگیرنــد ،از
نیروهــای مســلح خــود اســتفاده کنــد( .متقــی  )58 :1376،در ایــن مقطــع زمانــی ،آیزنهــاور
بــرای جلوگیــری از نفــوذ شــوروی در خاورمیانــه ،تأ کیــد زیــادی بــر کشــورهای پیرامــون شــوروی
از جملــه ایــران داشــت .از دیــدگاه آمریکاییهــا ،جایــگاه ایــران در خــط شــمالی خاورمیانــه،
موقعیــت ایــن کشــور را بــرای دفــاع از ایــن منطقــه بــه عنــوان پایگاهــی بــرای حملــه هوایــی
و زمینــی بــه درون شــوروی حیاتــی میســاخت .بنابرایــن طــی ایــن زمــان ،ایــران اهمیــت
تعیینکننــده بــرای امنیــت ملــی آمریــکا داشــت .درواقــع جنــگ ســردی کــه بی ـن کشــورهای
خاورمیانــه بــا امضــای پیمــان بغــداد آغــاز شــده بــود بــا دکتریــن آیزنهــاور تشــدید شــد و در ایــن
جنــگ ایــران و مصــر روبــروی هــم قــرار داشــتند.
در واقــع دكتریــن آیزنهــاور گام جدیــدی در رخنــه و نفــوذ ابرقــدرت آمریــكا در خاورمیانــه بود،
امــا وا كنــش دولتهــای خاورمیانــه آنطــور كــه آمریكاییهــا انتظــار داشــتند ،نبــود .ســخنگوی
دولــت مصــر بالفاصلــه در برابــر ایــن دكتریــن واكنــش نشــان داد و اعــام داشــت« :مصــر اجــازه
نخواهــد داد نفــوذ كشــورهای دیگــر چــه غربــی و چــه شــرقی جانشــین نفــوذ انگلســتان و فرانســه
گردد»
ســاطین اردن و عربســتان ســعودی نیــز ضمــن ســفر بــه قاهــره و مالقــات بــا رهبــران مصــر
و ســوریه اعــام داشــتند كــه هیچگونــه خــاء در خاورمیانــه وجــود نــدارد و در اعالمیــه چهــار
جانب ـهای كــه منتشــر ســاختند ،تصمیــم خــود را بــه بــر كنــار مانــدن از خطــرات جنــگ ســرد و
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وفــادار مانــدن بــه سیاســت بیطرفــی مثبــت اعــام كردنــد( .مهــدوی )250 :1377،
امــا در عــوض اعضــای آســیایی پیمــان بغــداد هرچنــد دكتریــن آیزنهــاور را كمــال مطلــوب
خــود نمیدانســتند و بیشــتر مایــل بــه عضویــت كامــل آمریــكا در پیمــان بغــداد بودنــد ،آن را
پذیرفتنــد .ایــران ،پاكســتان ،تركیــه و عــراق بهطــور مشــترک در ســال  1957حمایــت خــود را
از دكتریــن آیزونهــاور اعــام کردنــد و آن را بهتریــن وســیله حفــظ صلــح در منطقــه و پیشــرفت
اقتصــادی مــردم دانســتند و در ایــن راســتا عــا نخس ـتوزیر ایــران بــا جیمــز ریچــاردز ،نماینــده
مخصــوص آمریــكا كــه بــرای توجیــه دكتریــن بــه منطقــه اعــزام شــده بــود ،مالقــات و سیاســت
جدیــد آمریــكا را تأییــد کــرد( .رمضانــی)80: 1380،
حمایــت ایــران از ایــن دكتریــن بــه تشــدید و تیرگــی روابــط ایــران و مصــر منجــر شــد.
مطبوعــات مصــری بــه ایــران بــه عنــوان یکــی از حامیــان اصلــی آمریــكا در منطقــه حملــه کردنــد.
ارائــه دكتریــن آیزنهــاور و مخالفــت ناصــر بــا آن زمینهســاز جبههبندیهــای جدیــدی در میــان
اعــراب شــد .ایــن تحــوالت را میتــوان در وحــدت مصــر و ســوریه ،بحــران اردن ،بحــران لبنــان  
مشــاهده كــرد .موضــع ایــران در قبــال ایــن ســه تحــول ،خشــم مصــری هــا را بــه همــراه داشــت.
عكسالعمل ناصر در برابر دكترین آیزنهاور
وحدت مصر و سوریه و موضع ایران

بــه محــض تصویــب دکتریــن آیزنهــاور ،بحرانهایــی در منطقــه خاورمیانــه در واکنــش
بــه ایــن دکتریــن صــورت گرفــت .درحالیکــه هــر یــک از ایــن بحرانهــا ویژگــی خــاص خــود را
داشــتند ،وجــه اشــترا کی اساســی نیــز داشــتند و کــم و بیــش منعکسکننــده نفــوذ نیرومنــد افــکار
انقالبــی و اقدامــات جمــال عبدالناصــر رئیسجمهــور مصــر بودنــد؛ زیــرا در ایــن مقطــع زمانــی،
مصــر بزرگتریــن دریافتکننــده جنگافزارهــای شــوروی و متحــد واقعــی شــوروی و ابزار سیاســت
او در منطقــه تلقــی میشــد .جمــال عبدالناصــر در وا کنــش  بــه ایــن دکتریــن و بــه فاصلــه یــک
مــاه از اعــام آن ،جمهــوری متحــده عربــی مرکــب از دو اســتان مصــر و ســوریه را تأســیس کــرد.
دکتریــن آیزنهــاور بــرای ســوریه بیــش از مصــر تهدیدکننــده بــود؛ زیــرا از نظــر آمریکاییهــا
کمونیســم بینالمللــی بــر ســوریه مســلط شــده بــود و شــکری قوتلــی نیــز کــه در ســال 1955م
بــرای دومیــن بــار بــه ریاســت جمهــوری برگزیــده شــده بــود ،بــه شــدت طرفــدار مصــر و شــوروی
یشــد .در
بــود و درواقــع انتخــاب او بــه مفهــوم پیــروزی طرفــداران ناصــر در ســوریه تلقــی م 
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ایــن راســتا ترکیــه و عــراق از یــک ســو بــر ســوریه فشــار میآوردنــد و همچنیــن نــاوگان ششــم
آمریــکا در مدیترانــه نیــز بــه نحــوی ســوریه را تهدیــد میکــرد .عــراق نیــز در ایــن مقطــع زمانــی
قصــد ضمیمــه کــردن ســوریه را بــه خــاک خــود داشــت .درمقابــل شــوروی و مصرکمکهــای
نظامــی زیــادی در حمایــت از ســوریه بــه مرزهــای ســوریه و ترکیــه فرســتادند و دو کشــور بــه
عنــوان دوحامــی جــدی ســوریه دربرابــر تهدیــدات آمریــکا و دولتهــای منطقــه محبــوب شــدند.
(جعفــری ولدانــی)763-788 :1376 ،
مذا کــرات بیــن ســوریه و مصــر از ســال 1957م آغــاز شــد .دربــاره مشــترکات دو کشــور بــرای
ایــن اتحــاد میتــوان بــه دو نکتــه مهــم و اساســی اشــاره کــرد.
-1مخالفت با غرب -2.مبارزه با کمونیسم.
در نهایــت بــا ســفر شــکری قوتلــی رئیسجمهــور ســوریه بــه مصــر ،وحــدت مصــر و ســوریه
اعــام شــد .درواقــع وحــدت مصــر و ســوریه میتوانســت زمینهســاز یــک بلوکبنــدی قــدرت
جدیــد از ســوی نیروهــای ترقیخــواه عــرب جهــت مقابلــه بــا حرکتهایــی نظیــر پیمــان بغــداد و
دکتریــن آیزنهــاور باشــد .ایــن اتحــاد باعــث نگرانــی رژیمهــای محافظـهکار عــرب نظیــر عــراق،
عربســتان و ایــران شــد و آنهــا را بــه فکــر مقابلــه بــا ایــن اتحــاد واداشــت .در ایــن راســتا عــراق
و اردن بــه تشــکیل یــک اتحــاد هاشــمی بــرای مقابلــه بــا جمهــوری متحــده عربــی پرداختنــد
و دولــت ایــران هــم از آن حمایــت کــرد .ایــن موضعگیــری ایــران در قبــال وحــدت ســوریه و
مصــر بــه تشــدید روابــط ایــران و مصرکمــک کــرد( .شــهری )97: 1360،امــا اتحــاد مصــر و ســوریه
دوامــی نداشــت و در ســال 1961م شــورش نظامــی افســران ســوریه بــه عمــر ایــن اتحــاد پایــان
داد و بــه عقیــده ناصــر در شــورش افســران ســوریه ،ایــران و کشــورهای مرتجــع خاورمیانــه نظیــر
عربســتان ســعودی نیــز نقــش داشــتند( .فلســفی)24 :1356،
بحران اردن

دکتریــن آیزنهــاور و وحــدت مصــر و ســوریه ،ســرآغاز بحرانهایــی در اردن و لبنــان گردیــد.
طرفــداران ناصــر در اردن و لبنــان بــا فشــار آوردن بــه دولتهــای ملــک حســین ،پادشــاه اردن
و کامیــل شــمعون ،رئیسجمهــور لبنــان خواســتار پیوســتن آنهــا بــه جمهــوری متحــده عربــی
بودنــد  )wolsniw,110-109 :1996( .در آوریــل1957م کشــور پادشــاهی اردن دچــار بحرانــی
شــد کــه بــرای حکومــت خانــدان هاشــمی و باقــی مانــدن ایــن کشــور بــه عنــوان دولتــی مســتقل
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خطــر جــدی بــه شــمار میرفــت .مبارزهجویــی از ســوی یــک گــروه جنجالــی سوسیالیســت
ناسیونالیســت آغــاز شــد کــه از جانــب حــزب کمونیســت حمایــت میشــد و بــه گونـهای گســترده
از عقایــد پانعربیســم ناصــر الهــام میگرفــت( .لنچافســکی )79 :1373،ملــک حســین تحــت
فشــار فلســطینیها ،ســلیمان نابلســی را بــه نخس ـتوزیری و ژنــرال ابونــوار را بــه ریاســت ســتاد
ارتــش انتخــاب کــرد .آنهــا هــر دو فلســطینی و از طرفــداران ناصــر بودنــد .نابلســی طــی اقدامــی
تحتالحمایگــی اردن را بــا بریتانیــا لغــو و نیروهــای نظامــی بریتانیــا را وادار بــه خــروج از اردن
کــرد و همچنیــن بیســت نفــر از دولتمــردان اردنــی را کــه بــه داشــتن نظــر مســاعد نســبت بــه غــرب
شــهرت داشــتند ،از کار برکنــار و در مقابــل ،بــا شــوروی مناســبات سیاســی برقــرار کــرد .آمریــکا کــه
نگــران گرایــش اردن بــه چــپ بــود ملــک حســین را بــرای برکنــاری نابلســی تحــت فشــار قــرارداد،
در نتیجــه ملــک حســین ،نابلســی را وادار بــه اســتعفا کــرد( .مهــدوی)251-252 :1377،
و همیــن امــر موجــب تنــش در اردن گردیــد ،در14آوریــل1958م نبــرد بیــن نیروهــای نظامــی
طرفــدار ملــک حســین و ســربازان طرفــدار ژنــرال ابونوارآغــاز شــد .نیروهــای هوایــی انگلیــس بــه
تقاضــای ملــک حســین ،بــه اردن فرســتاده شــدند .آیزنهــاور رئیسجمهــور آمریــکا کــه تحــوالت
اردن را دنبــال میکــرد ،حمایــت خــود را از پادشــاه اردن اعــام کــرد و نــاوگان ششــم خــود را بــه
مدیترانــه شــرقی فرســتاد و ده میلیــون دالر کمــک بالعــوض بــه دولــت اردن پرداخــت کــرد کــه
ایــن کمــک بــا گذشــت زمــان بــه صــورت پرداخــت ســاالنه درآمــد .دولــت ایــران نیــز ،ناصــر و
طرفــداران او را بــه دخالــت در امــور پادشــاهی اردن متهــم و اعــام کــرد کــه حاضــر اســت بــرای
دفــاع از وحــدت اردن ،کمکهــای نظامــی و مالــی در اختیــار آنهــا قــرار دهــد .در نهایــت ملــک
حســین موفــق شــد بــا کمــک عربســتان و اردوگاه غــرب ،نیروهــای شورشــی علیــه ملــک حســین
را بــه عقــب برانــد و سیاســتمداران طرفــدار ناصــر را از بیــن ببرد(.احمــدی)5 :1379،
بحران در لبنان

لبنــان در ســال 1958م صحنــه رویارویــی بیــن طرفــداران ناصــر و موافقــان دکتریــن
آیزنهــاور بــود .کامیــل شــمعون ،رئیسجمهــور لبنــان در ایــن مقطــع زمانــی طرفــدار غــرب و
از ناصــر و عقایــد پانعربیســم او  بهشــدت وحشــت داشــت .هنگامــی کــه در ســال 1956م
نیروهــای انگلیســی و فرانســوی بــه مصــر حملــه کردنــد ،حاضــر نشــد روابــط دیپلماتیــک خــود را
بــا کشــورهای متجــاوز قطــع کنــد .وی همچنیــن دکتریــن آیزنهــاور را علیرغــم مخالفــت مصــر
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پذیرفــت و افــزون بــرآن ،آشــکارا موافــق روابــط نزدیــک بــا آمریــکا بــود .درایــن راســتا دولــت مصــر
و ســوریه ایــن اقدامــات شــمعون را محکــوم و آن را خیانــت بــه جهــان عــرب اعــام کردنــد.
درواقــع ایــن اقدامــات شــمعون زمینهســاز اغتشــاش در لبنــان شــد و مخالفیــن او خواســتار
حمایــت او از وحــدت مصــر و ســوریه و مخالفــت بــا سیاس ـتهای آمریــکا در خاورمیانــه بودنــد.
(جعفــری ولدانــی)237 :1376 ،
کامیــل شــمعون در برابــر ایــن فشــارها از دولــت آمریــکا درخواســت کمــک کــرد؛ زیــرا طبــق
وعدههــای دکتریــن آیزنهــاور ،بایــد از ایــن دولتهــا در برابــر شــورش حمایــت کنــد .طبــق
وعــده ،دولــت آمریــکا دههــزار نفــر تفن ـگدار دریایــی خــود را بــه لبنــان فرســتاد .در ایــن زمــان،
موضــع دولتهــای ایــران و عربســتان در ایــن زمینــه هماهنــگ بــود و هــر دو کشــور بــا تحریــکات
ناصــری و چپگرایانــه کــه بــه نظــر آنهــا ثبــات لبنــان را برهــم مــیزد ،مخالــف بودنــد و از
درخواســت کامیــل شــمعون مبنــی بــر آمــدن نیروهــای نظامــی آمریــکا بــه لبنــان اســتقبال کردند.
()sitoikitav,1992,:264-261
طــی ایــن بحــران ،دولــت لبنــان عــاوه بــر آمریــکا از اعضــای پیمــان بغــداد درخواســت
کمــک کــرد .دولــت ایــران اعــام آمادگــی کــرد کــه در چارچــوب پیمــان بغــداد در برابــر مداخــات
خارجــی از دولــت لبنــان دفــاع کنــد .درایــن راســتا رهبــران ترکیــه ،ایــران و پاکســتان در اواســط
1958م در اســتامبول تشــکیل جلســه دادنــد تــا در قبــال بحــران لبنــان بــه بحــث بپردازنــد و ایــن
بحــران را رفــع کننــد ،امــا ایــن نشســت بــا تحــوالت سیاســی در عــراق و ســرنگونی رژیــم ســلطنتی
ایــن کشــور در جریــان یــک کودتــا مصــادف شــد( .مهــدوی )252 :1377،
در بحــران اردن و لبنــان حضــور دو قــدرت فرامنطقـهای مشــاهده میشــود .از ســال 1957م
ً
بــه بعــد دو قــدرت آمریــکا و انگلیــس بــه صــورت کامــا جــدی بــا کمکهــای اقتصــادی و امنیتــی
ً
و مالــی خــود بــه کشــورهای خاورمیانــه درصــدد بودنــد تــا از نفــوذ شــوروی و مخصوصــا اندیشــه
ناصریســم درمنطقــه جلوگیــری کننــد .در ایــن زمــان کــه دو کشــور عربســتان و ایــران نیــز مخالف
دخالــت شــوروی و ناصــر درمنطقــه بودنــد ،در قبــال بحرانهایــی کــه در اردن و لبنــان اتفــاق
میافتــاد ،حمایــت خــود را از دولــت اعــام کردنــد کــه منجــر بــه رفــع بحــران در ایــن کشــور شــد
و درنهایــت بحرانهــای اردن و لبنــان نیــز یکــی از عوامــل بازدارندگــی روابــط سیاســی دو کشــور
ایــران و مصــر گشــت.
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کودتای عـراق

طــی بحرانــی کــه در لبنــان صــورت گرفــت و رهبــران ترکیــه ،ایــران و پاکســتان در اســتامبول
جلس ـهای بــرای رفــع بحــران ترتیــب دادنــد و منتظــر نــوری ســعید و ملــک فیصــل دوم بودنــد،
گروهــی از اعضــای افســران آزاد بــه رهبــری ژنــرال عبدالکریــم قاســم و ســرهنگ عبدالســام
عــارف ،طــی کودتایــی بــه عمــر رژیــم پادشــاهی نــوری ســعید خاتمــه دادنــد .در واقــع عضویــت
رژیــم پادشــاهی عــراق در پیمــان بغــداد کــه براســاس محــور لنــدن -بغــداد تشــکیل شــده بــود و
درســت نقطــه مقابــل عقایــد جمــال عبدالناصــر و مبــارزه او بــا امپریالیســت غــرب قــرار داشــت،
زمینهســاز کودتــا در ایــن کشــور شــد .ایــن کودتــا در عــراق موجــب خرســندی شــوروی و مصــر
شــد و تــرس شــدید ایــران ،آمریــکا و انگلیــس را بــه همــراه داشــت .محمدرضاشــاه کــه ناصــر را
در برانــدازی رژیــم ســلطنتی عــراق مقصــر میدانســت ،ابــراز نگرانــی کــرد .نگرانــی او درحــدی
بــود کــه چندیــن روز در اســتامبول مانــد تــا مطمئــن شــود حــوادث عــراق واکنشــی درایــران ایجــاد
نکــرده باشــد( .رمضانــی       )359 :1380 ،
درواقــع کودتــای عــراق در سیاســت خارجــی مــا اثــری مهــم و حســاس داشــت .ایــن اثــر
در حــدی بــود کــه ایــران حتــی راضــی شــد یــک پیمــان عــدم تجــاوز بــا شــوروی امضــا کنــد،
ولــی مذا کــرات بــا شــوروی نتیج ـهای نــداد و شــاه دوبــاره بــا آمریکاییهــا وارد مذا کــره شــد و
پیمانــی بیــن دو کشــور بــرای ایــن کودتــا منعقــد گردیــد .دولــت ایــران علیرغــم اختالفاتــی کــه بــا
نــوری ســعید بــر ســر شـطالعرب داشــت ،ولــی در مبــارزه بــا نفــوذ ناصــر بــا عــراق همعقیــده بــود.
عضویــت عــراق در پیمــان بغــداد بــرای ایــران بســیار مفیــد بــه شــمار میرفــت ،امــا انقــاب عــراق
و روی کارآمــدن عبدالکریــم قاســم و رابطــه برقــرار کــردن او بــا ناصــر و شــوروی ،موجــب نگرانــی
ایــران شــد .ا گرچــه ناصریس ـتها در ابتــدا از کودتــای عــراق بــه عنــوان یــک حرکــت پانعربــی
حمایــت کردنــد ،امــا بــا بــروز اختــاف میــان رژیــم قاســم در عــراق و ناصــر در مصــر ،ایــن امیــد
بــه یــأس تبدیــل شــد؛ زیــرا عبدالکریــم قاســم هماننــد ناصــر داعیــه رهبــری جهــان عــرب را در
ســر میپرورانــد و درگیــری بیــن ایــن دو بــه ســود ایــران بــود؛ زیــرا موجــب کاهــش فشــار ناصــر بــر
ایــران میشــد( .گلجــان)76 :1384،
تأثیر عادی شدن روابط ایران با اسرائیل در واگرایی دو کشور

عامــل مهــم و تأثیرگــذار در واگرایــی دو کشــور ،مســئله عــادی شــدن روابــط ایران با اســرائیل
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بــود .کودتــای عــراق و خــروج آن از پیمــان بغــداد ،ســبب شــد تــا ایــران ،ترکیــه و پاکســتان ایــن
مســئله را بپذیرنــد کــه در حقیقــت بــا اســرائیل منافــع مشــترک دارنــد و اســرائیل نیــز بــه ایــن
نتیجــه رســیده بــود کــه بــا کشــورهای غیرعــرب یعنــی ایــران ،ترکیــه و اتیوپــی کــه همگــی
مخالــف نفــوذ شــوروی در خاورمیانــه هســتند و از دخالتهــای ناصــر در امــور ســایر کشــورهای
منطقــه نگراننــد ،اشــتراک نظــر دارد .ایــران در ایــن زمــان ،هــم بــا بحرانهــای داخلــی روبــرو
بــود و هــم بــا انتخــاب کنــدی بــه ریاس ـتجمهوری آمریــکا در سیاســت خارجــی بــا مشــکالتی
مواجــه شــده بــود .لــذا شــاه احســاس میکــرد کــه اســرائیل هــم در زمینــه تأمیــن امنیــت داخلــی
بــه وی کمــک میکنــد و هــم دولــت آمریــکا را وادار میکنــد تــا از انتقــاد از رژیــم شــاه دســت
بــردارد( .جعفــری ولدانــی)27 :1387،
ایــران ،دو ســال پــس از تأســیس اســرائیل بــا اعــزام عبــاس صیقــل بــه عنــوان نماینــده خــود،
ایــن کشــور را در مــارس 1950م البتــه بــا صــورت د فاکتــو 1شناســایی کــرد .بــا فشــار اســرائیل
بــرای علنــی کــردن مناســبات تهــران ،تلآویــو ،گلدمایــر نخسـتوزیر اســرائیل بــا معرفــی موشــه
ً
ساســون بــه تهــران ،تقاضــای پذیــرش بــرای وی کــرد تــا بتوانــد رســما بــه عنــوان ســفیر اســرائیل
درتهــران ،کار خــود را آغــاز کنــد .شــاه بــرای اینکــه وا کنــش کشــورهای عربــی را در قبــال علنــی
کــردن روابــط بــا اســرائیل بــه آزمایــش گــذارد ،طــی مصاحبـهای بــا ســردبیرکیهان اعــام کــرد ایــن
ً
شناســایی ســابقا انجــام شــده اســت و امرتــازهای نیســت( .علیــزاده)91 :1384 ،
  اقــدام شــاه در بازگشــایی کنســولگری ایــران در تلآویــو ،خشــم دولتهــای عربــی بــه
نکــه تاریــخ اعــان ایــن بازگشــایی  23ژوئیــه 1960م
خصــوص مصــر را برانگیخــت ،بــه ویــژه ای 
مصــادف بــا ســالروز پیــروزی انقــاب مصــر در  23ژوئیــه 1952م برگزیــده شــده بــود کــه اوج
توهیــن بــه ناصــر تلقــی گردیــد .ناصــر معتقــد بــود بــا ایــن اقــدام شــاه ،اســرائیل از حصــار عربــی
دور خــود کــه بــه انــزاوی ایــن کشــور منجرشــده بــود ،رهــا خواهــد شــد و نگرانــی دیگــر او ایــن بــود
کــه راه بــرای دیگــر کشــورهای مســلمان بــاز خــواد شــد تــا آنــان نیــز بــه عادیســازی روابــط خــود
بــا اســرائیل بپردازنــد.
  جمــال عبدالناصــر ســخنرانی شــدیدی علیــه ایــن اقــدام شــاه انجــام داد .ایــران بعــد از نطق
جمــال عبدالناصــر در اســکندریه و محکــوم کــردن ایــران بــه شناســایی اســرائیل ،اعــام کــرد کــه
. otcafeD . 1شناسایی موقت
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ایــن شناســایی از نــوع دفاکتــو (شناســایی موقــت و مشــروط)بوده اســت و مســئله شناســایی
دوژور (شناســایی قطعــی و مســلم) ایــن کشــور مطــرح نیســت .ایــن اقــدام ایــران مؤثــر واقــع نشــد
و طــی حکمــی جمشــید قریــب ســفیر ایــران از قاهــره اخــراج شــد و روابــط دو کشــور درســال 1960
قطــع شــد و ایــن وضعیــت تــا ده ســال ادامــه داشــت( .گلجــان)122 :1384،
  در همیــن راســتا طــی کنفرانســی هئیتهــای اســامی کــه بــه دعــوت شــیخ محمــود شــلتوت
در  7اوت  1960برگــزار گردیــد ،بیانی ـهای بــه امضــای 150تــن  از داشــمندان علیــه ایــن اقــدام
شــاه صادرگردیــد و شــیخ محمــود شــلتوت در مقــام شــیخ االزهــر و همچنیــن ملــک حســین
پادشــاه اردن رئیــس دانشــگاه االزهــر بــا ارســال پیامهایــی بــه شــاه خواســتار ایــن بودنــد تــا در
تصمیــم اخــذ شــده تجدیدنظــر کنــد و  همچنیــن اتحادیــه عــرب درخواســت مصــر بــرای تحریــم
ایــران و قطــع رابطــه بــا آن را بررســی کردنــد ،ولــی اجمــاع الزم بــرای اتخــاذ چنیــن تصمیمــی
حاصــل نشــد( .علیــزاده)97 :1384 ،
درواقــع عادیســازی روابــط دو کشــور ایــران و اســرائیل منجــر بــه تیــره شــدن روابــط ایــران
بــا اعــراب و باعــث ســلب اعتمــاد اعــراب نســبت بــه ایــران شــد .درواقــع موضــوع روابــط ایــران بــا
اســرائیل بیشــتر از آنکــه جنبـ ه اســتراتژیکی داشــته باشــد ،جنبــه تاکتیکــی داشــت .ا گــر اعــراب،
ایــران را در کنــار خــود قبــول میکردنــد و اتحادیــه عــرب نیــز او را تهدیــد نمیکــرد ،بــه دنبــال
ارتبــاط بــا اســرائیل نبــود .درواقــع محــرک اصلــی ارتبــاط ایــران بــا اســرائیل ،خــود اعــراب و بیشــتر
از همــه ،جمــال عبدالناصــر رئیسجمهــور مصــر بــود .وگرنــه طــی ســالهای 1960م بــه بعــد
تــا ســال  1967اســرائیل تالشهــای فراوانــی داشــت تــا ایــران ایــن کشــور را بــه صــورت دوژور
ً
بــه رســمیت بشناســد ،امــا ایــران زیــر بــار نرفــت و فقــط بــه همــان حــدی کــه قبــا بــه رســمیت
شــناخته بــود ،ا کتفــا کــرد.
نتیجه

روابــط ایــران و مصــر از نظــر دیپلماتیــك در طــول تاریــخ فــرازو نشــیبهای خاصــی را پشــت
ســر نهــاده اســت .در یــك تحلیــل كلــی میتــوان گفــت كــه در دهــه  50-60م ایــن ایــران و مصــر
نبودنــد كــه رودرروی هــم قــرار میگرفتنــد ،بلكــه مواضــع سیاســی شــوروی و امریــكا در منطقــه
باعــث میشــد كــه ایــن دو كشــور مقابــل هــم بایســتند .زیــرا در دوران بلوكبنــدی شــرق و غــرب
و جنــگ ســرد میــان دو ابرقــدرت ،منطقــه خاورمیانــه بــه عنــوان یكــی از موضوعــات ویــژه در
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رونــد اختــاف بیــن دو كشــور حائــز اهمیــت زیــادی بــود و دو كشــور ســعی وافــر داشــتند هرچــه
بیشــتر ســلطه خــود را بــر ایــن منطقــه اســتراتژیكی احــراز كننــد .در نهایت تنشهــای دو ابرقدرت
در ایــن منطقــه منجــر بــه رویارویــی ایــران و مصــر و زمینــه كاهــش مناســبات سیاســی دو كشــور
شــد .در دهــه پنجــاه میــادی ،حضــور مصــدق بــا اتخــاذ سیاس ـتهای ضداســتعماری موجــب
نزدیكــی دو كشــور گردیــد ،امــا بــا ســقوط مصــدق در ایــران و روی كار آمــدن جمــال عبدالناصــر
در مصــر روابــط بــه ســردی گراییــد؛ چراكــه در ایــن زمــان یــك نظــام شاهنشــاهی محافظ ـهكار
طرفــدار غــرب در ایــران و یــك نظــام انقالبــی در مصـ ِـر طرفــدار شــرق ،بــه افزایــش تنشهــای دو
كشــور در ســطح منطقــه خاورمیانــه كمــك میكــرد .نقطــه شــروع ایــن تنشهــا عضویــت ایــران
در پیمــان بغــداد بــود .ایــن پیمــان كــه توســط امریــكا و انگلیــس بــرای مقابلــه بــا نفــوذ شــوروی
در منطقــه خاورمیانــه طراحــی شــده بــود ،موجــب واكنــش و عملكردهــای متضــاد ناصــر در برابــر
ایــن پیمــان شــد .درواقــع پیمــان بغــداد نــه تنهــا از تنشهــای جنــگ ســرد در منطقــه خاورمیانــه
نکاســت ،بلکــه بــر شــدت آن نیــز افــزود و دامنــه جنــگ ســرد بــه درون همــه کشــورهای عــرب
کشــیده شــد و حضــور دو کشــور آمریــکا و انگلیــس در میــان ملتهــای مســلمان ،موجــب ناآرامــی
بیشــتر در منطقــه شــد .درواقــع پیمــان بغــداد ســاختار سیاســی منســجمی نداشــت و بــه دلیــل
عــدم همــکاری میــان اعضــای آن بــه هــدف اصلیــش نرســید .دومیــن مســئله تنــش بیــن دو
كشــور ،مســئله ملــی شــدن کانــال ســوئز بــود؛ چرا کــه بــه دلیــل اهمیــت اســتراتژیک ایــن کانــال
کــه درواقــع شــاهراه نفتــی خاورمیانــه محســوب میشــد ،ملــی کــردن آن توســط ناصــر اقــدام
خطیــری بــرای ایــران بــه شــمار میرفــت؛ زیــرا بخــش اعظــم صــادرات و واردات ایــران از
طریــق ایــن کانــال صــورت میگرفــت .در رابطــه بــا ایــن مســئله موضــع کشــورهای انگلیــس و
فرانســه و اســرائیل بــا وا کنــش شــدیدی همــراه بــود ،ولــی بــا وجــود اینکــه کشــور ایــران سیاســت
میانـهروی را در پیــش گرفــت ،ایــن مســئله منجــر بــه شــکاف عمیقــی میــان ایــران ،عــراق ،اردن
و لبنــان از یــک ســو و ســایر کشــورهای مترقــی عــرب بــه رهبــری مصــر شــد .ســومین عامــل کــه
منجــر بــه وا گرایــی دو کشــور شــد ،اعــام دكتریــن آیزنهــاور توســط امریــكا در منطقــه خاورمیانــه
بــود .صفبنــدی بیــن موافقــان و مخالفــان ایــن دكتریــن ،زمینهســاز بحرانهایــی در اردن،
لبنــان و عــراق گردیــد .در واقــع یکــی از ویژگیهــای سیاســت خاورمیان ـهای آیزنهــاور ایــن بــود
کــه وی بــدون توجــه بــه سرچشــمههای بحــران خــواه بحــران لبنــان و خــواه انقــاب عــراق ،هــر
یــک از آنهــا را در پرتــو روابــط شــوروی بــا آمریــکا ارزیابــی میکــرد .او بــه عنــوان فرمانــده نظامــی
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ســابق ،عمیقــا معتقــد بــود کــه خاورمیانــه ارزش اســتراتژیک بیــش از انــدازهای بــرای غــرب دارد
و هرگونــه حرکــت شــوروی را بــرای گســترش نفــوذش در منطقــه ،گامــی دیگــر در توســعهطلبی
شــوروی تلقــی میکــرد و بــه ایــران بــه عنــوان یکــی از حامیــان ایــن دکتریــن ،حملــه مطبوعاتــی
کــرد .مســئله مهمتــر دیگــر ،عــادی شــدن روابــط ایــران و اســرائیل بــود کــه درنهایــت ،منجــر بــه
قطــع مناســبات سیاســی دو كشــور شــد .در رابطــه بــا ایــن مســئله  ،محــرک اصلــی ارتبــاط ایــران
بــا اســرائیل ،خــود اعــراب و بیشــتر از همــه خــود جمــال عبدالناصــر بــود.
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