
توسعه ساختار نظامي حا کميت پهلوي:
زمينه ها و تأثيرات آن بر سياست خارجي ايران

(١٣٥٧ـ١٣٥٠)

محمدجعفر چمنکار

توسعه ساختار نظامي از نمادهاي مشخص دولت پهلوي در دهه ١٩٧٠م / ١٣٥٠ش
مي باشد. در اين فرايند پيچيده٬ مـجموعه عـوامـل مـتعدد داخـلي و خـارجـي از قـبيل
دگرگوني در اوضاع امنيتي منطقه خليج فارس پس از خروج نيروهاي انگليسي٬ تحوالت
نوين در سياست خارجي اياالت متحده در اواخر دهه ١٩٦٠م / ١٣٤٠ش٬ عالقه مندي
و اشتياق شخصي حاکمان ايران٬ مبارزه با توسعه نفوذ شوروي و بلوک شرق و نيروهاي
مورد حمايت آنان در پيرامون مرزهاي ايران و لزوم هوشياري و خوداتکـايي در بـرابـر
خطرات واقعي احتمالي٬ در تعامل و تأثيرپذيري تنگاتنگ نقش آفرين شدند. سرانجام٬
در چنين فضايي ارتش در سه شاخه اصلي نيروي زميني٬ هوايي و دريايي بـه تـوسعه
امکانات خود دست زد و در مدت زمان کوتاهي انواع جنگ افزارهاي بسيار پيشرفته به
خدمت گرفته شـد. بـا تـوسعه اقـتدار نـظامي٬ مـيزان دخـالت ايـن بـخش در سـياست
برون مرزي دولت شاهنشاهي فزوني يافت و ايران با کمکهاي سياسي و نظامي در ضمن
ارسال مستقيم نيروي انساني و درگيريهاي کوچک و بزرگ و يا کمکهاي تجهيزاتـي بـه
امري که ازديدگاه سياستمداران دولت شاهنشاهي سبب ياري گروه مشخصي ازکشورها شتافت٬

شاخ آفريقانقش مؤثرتري داشته باشد. مي شد ايران درتحوالت بين المللي ازخليج فارس تا

پاره اي عوامل تأثيرگذار در توسعه نظامي دولت پهلوي
الف. خأل قدرت در خليج فارس و تحول نقش آفريني ايران

1. Harold Wilson

در ژانويه ١٩٦٨م هارولد ويـلسن ١ نـخست وزير انگـلستان طـي يک سـخنرانـي در



مجلس عوام اين کشور٬ با اعالم فرا خواندن هرچه سريع تر نيروهاي نظامي خود از شرق
دور و خليج فارس تا سال ١٩٧١م٬ سياست نوين بريتانيا در آسيا را تحت عنوان سياست

2. East of Suez Policy.

شرق سوئز ٢ بنياد گـذارد. خـاستگاه ايـن نـظريه عـقب نشيني نـيروهاي نـظامي لنـدن از
سرزمينهاي شرق آبراه سوئز بود که از ديدگاه سياست خارجي انگلستان شامل خـليج
فارس و درياي عمان٬ جزيره مصيره در عمان٬ سنگاپور٬ جزاير مالديو٬ مالزي٬ برونئي و

٣. محمدجعفر چمنکار. «بحران ظـفار»٬ فصلنامه روابط خارجـي . س ٬٢ ش ٥ و ٦. زمسـتان ٧٩ و بـهار ٬١٣٨٠
ص ٢١٤.

هنگ کنگ بود. ٣
در استراتژي شرق سوئز بر چند مسئله اساسي تأکيد شده بود:

١. عدم پذيرش عمليات جنگي از سوي بريتانيا به جز با شرکت فعال همپيمانان؛
٢. ارائه ندادن کمکهاي مستقيم نظامي به ديگر کشورها مگـر ايـنکه کشـور مـزبور

آمادگي فعاليتهاي متقابل الزم را با انگلستان داشته باشد؛
٣. عدم عمليات نظامي گسترده پياده نظام بدون استفاده از نيروي هوايي سلطنتي.

4. Sir Douglas Home 5. Edward Hyth

در سال ١٩٧٠م سر آلک داگالس هوم ٤ وزير امور خارجه دولت محافظهکار ادوارد
هيث ٥ با تأکيد بر اصـرار دولت خـود بـراي اجـراي اسـتراتـژي فـوق اظـهار داشت کـه
اردادهاي تحت الحمايگي شيوخ خليج فارس با بريتانيا تا پايان سال جاري بـه پـايان قر

٦. آيندگان . «پايان دوره تحت الحمايگي در خليج فارس»٬ ٬١٣٤٩/١٢/١١ ص ١.

مي رسد و اين امر مستلزم خروج نيروهاي انگليس است. ٦
اعالم خروج نيروهاي انگليسي از خليج فارس مخالفتهاي عمده اي را در جهان غرب
در پي داشت. در سال ١٩٦٩م. مرکز پژوهشهاي سـوق الجـيشي بـين المـلل وابسـته بـه

7. George Town 8. John Hourewitse 9. Columbia

10. Walter Locker 11. William Louth 12. John Milton

دانشگاه جرج تاون ٧ متشکل از جان هوره ويتس ٨ استاد دانشگاه کلمبيا٬ ٩ والتر الکر ١٠
مدير انستيتوي تاريخ امروز لندن٬ ويليام لوث ١١ نماينده ويژه دولت لندن در منطقه خليج
فارس و سرتيپ جان ميلتن ١٢ رئيس اسبق گروه عمليات تهاجمي ارتش انگلستان گزارشي
درباره پيامدهاي منفي عقب نشيني از خليج فارس و دريـاي عـمان تـهيه نـمود. از ايـن
پژوهش چنين برمي آمد که تصميم دولت لندن در مورد خارج ساختن نيروهاي خود تا
پــايان ســال ١٩٧١م. اقــدامــي شــتاب آميز و نـاسنجيده بـوده و نـتايج نـاگـواري در
اشکال بي نظمي٬ اغتشاش٬ سردرگمي و هرج و مرج در منطقه براي منافع جهان غرب



[ ٦٨٧-١٢١پ] مالقات محمدرضا پهلوي با هارولد ويلسون نخست وزير انگلستان

١٣. آلکسي واسيليف. مشعلهاي خليج فارس . ترجمه سيروس ايزدي. تهران٬ کتابهاي جيبي٬ ١٣٥٨. ص ٣٣.

در پي خواهد داشت. ١٣

14. James Etikence

جيمز اتيکنس ١٤ مدرس دانشگاه جرج تاون و يکي از نظريه پردازان سياست خارجي
آمريکا٬ با تأکيد بر نقش انگلستان در حفظ منافع غرب٬ مي گويد: «تقريبًا به مدت يک
قرن مجتمع وسيع درياي سرخ٬ خليج فارس و اقيانوس هند منطقه امني به خاطر حضور

اسـاني و مـحمدعلي ١٥. ميشل کلير. جنگ بي پايان٬ سياست خارجي آمريکا در جهان سوم . سـعيد رجـايي خـر
مختاري اردکاني. بي جا٬ حکمت ١٣٥٨. ص ٢٢٨.

انگلستان بود.» ١٥

16. Mike Mansfield

مايک منسفيلد ١٦ رهبر اکثريت نمايندگان مجلس سناي آمريکا نيز نگراني خـود را
چنين نشان مي دهد: «ما از خروج نيروهاي انگليسي در خليج فارس و شرق سوئز بسيار

17. David E.Long. The Persian Gulf. west view Press. Boulder, colorado, 1978. p. 70.

متأسفيم؛ زيرا ما براي استقرار در آنجا منابع و افراد الزم را در اختيار نداريم». ١٧
خالٔ قدرت در خليج فارس نگراني عميق دولتمردان آمريکا را در اين مقطع در پـي



داشت٬ رخدادي که مي توانست به جاي آزاد شدن صحنه براي فعاليت بيشتر واشنگتن
موجب رشد و گسترش جنبشهاي آزاديبخش و نيروهاي طرفدار شوروي در اين منطقه
استراتژيک گردد. مفهوم خالٔ قدرت از ديدگاه جهان غرب به معناي آن بود که کشورهاي
ساحلي به علت فقر امکانات و ناپايداري سياسي قادر به دفاع از خويش نيستند و براي
ادامه حيات خود به محافظ و سرپرست و يک نيروي ميانجي که بتواند در مواقع مناسب

١٨. ک. پ. ميرزا. سياستهاي بين المللي در اقيانوس هند . ترجمه فاطمه قديمي پور. تـهران٬ دانشگـاه تـهران (مـرکز
مطالعات عالي بين المللي)٬ ١٣٥٥. ص ٩.

در امور داخلي آنان نفوذ نمايد٬ احتياج دارند. ١٨
بنابراين٬ براي حفظ ثبات و استمرار منافع٬ همواره مي بايست يکي از قدرتهاي بزرگ
جهان غرب در مناطق حياتي جهان حضور داشته باشد٬ امري که با توجه به تـحوالت

١٩. ايولولون. «تعادل اقتصادي آمريکا بر هم خورده است»٬ رستاخيز . ٬١٣٥٤/٤/٩ ص ٥ .

جهاني٬ به ويژه تالش براي تنش زدايي ميان شرق و غرب و پيامدهاي سوء اقتصادي٬ ١٩

٢٠. آيندگان . «روز سياه از جنگ برگشتگان»٬ ٬١٣٥٠/١/١٤ ص ٥ .
٢١. رستاخيز . «شکاف در شبکه جهاني پايگاههاي آمريکا»٬ ٬١٣٥٤/١/٢٠ ص ٣.

اجتماعي ٢٠ و سياسي ٢١ حاصل از نبرد ويتنام در آن مقطع امکان پذير نبود.
هنري کيسينجر با اشاره به اين تحوالت مي گويد:

در سال ١٩٦٩م که من به کار رسيدم٬ اواًل اروپا و ژاپن کارايي و نيروي اقـتصادي
[از] شدت جـنگ خود را بازيافته بود و وضع سياسي آنها نيز مستحکم شده بود.
سرد کاسته شده بود و در تمام کشورها فشارهاي داخلي٬ خواهـان پـايان دادن بـه
تشنجهاي بين المللي بودند و جنگ ويتنام نيز همچون زخمي بر بدنه آمريکا بود.

٢٢. پي ير سالينجر. «کيسينجر: چرا من در پست خود خواهم ماند»٬ رستاخيز . ٬١٣٥٤/٢/١٧ ص ٥ .

کشورهاي کم رشد نيز جهان را از ديد فلسفي مي نگريستند. ٢٢

پس از اين دگرگونيها دولت شاهنشاهي ايران٬ به عنوان يکي از کشورهاي قدرتمند
ساحلي و از همپيمانان مهم آمريکا٬ با هدف پر نمودن خالٔ قدرت در مرکز توجه قـرار
 گرفت. ژوزف سيسکو معاون وزارت امور خارجه در امور خاورميانه در بـرابـر کـنگره
گفت: «آمريکا قصد ندارد براي دفاع از منافع غرب در خليج فارس جانشين انگلستان

٢٣. آيندگان . «آمريکا در دفاع خليج فارس درگير نمي شود»٬ ٬١٣٥١/٣/١٨ ص ١.

شود؛ لکن تصميم گرفته است به کشورهاي منطقه براي دفاع از خود کمک کند.» ٢٣
هنري جکسن سناتور و رئيس کميته انرژي سناي آمريکا نيز اظهار داشت:

من معتقدم که ايران و عربستان بايد ابتکار رهبري خليج فارس براي نيل به امنيت را
به دست گيرند و کشورهاي ديگر منطقه را دعوت به همکاري کنند و تنها در سايه



اين همکاري است که مي توان يک دوره طوالني تأمين انرژي سوختي امريکا و اروپا

٢٤. آيندگان . «آمريکا خواهان امنيت منطقه خليج فارس است»٬ ٬١٣٥١/٨/٢٩ ص ٨ .

تضمين شود. آمريکا بايد تنها در ارسال کمکهاي نظامي و اقتصادي دخيل باشد. ٢٤

دولت شاهنشاهي به سرعت و با اشتياق فراوان سعي نمود با بهره برداري حداکثر از
جريانات ياد شده که تقدير و سرنوشت آن را در اختيار ايران گذارده بود٬ پس از ساليان
سال حضور بيگانگان در منطقه٬ با توسعه سياسي و نظامي بـه نـقش آفريني نـويني در

حوزه خليج فارس و تنگه هرمز بپردازد.
شاه٬ در مراسم پايان تحصيل دوره چهاردهم دانشکده ستاد نيروهاي مسلح و دوره
هفتم مديريت و امنيت ملي دانشگاه پدافند ملي٬ گفت: «اهميت ايران طوري است که
ما٬ چه بخواهيم و چه نخواهيم٬ مسئوليتهاي منطقه اي و حتي بين المللي کم کم به عهده ما
محول خواهد شد و سرنوشت اين را مي خواهد که ايران در آينده نزديک عـظمتي بـه

٢٥. مجله ارتش شاهنشاهي . «شاهنشاه در مراسم دانشکده ستاد»٬ ش ٬٧ مهر ٬١٣٥٤ ص ٥ .

دست آورد که در گذشته هاي دور ما با آن آشنا بوديم.» ٢٥
مجله نيوزويک ٬ در شماره ٢١ مه ٬١٩٧٣ در مقاله اي با عنوان «غول گذرگاه کشتيها»٬
با اشاره به توسعه نظامي ايران در منطقه خليج فارس٬ نوشت: «شاهنشاه ايران از مرکز
فرماندهي خويش در کاخ نياوران٬ واقع بر روي تپه هاي مشرف به تهران٬ دست به کار
نگهباني و حراست خط حياتي نفت جهان زده اند٬ نقشي که معظم له از انجام آن به طور

٢٦. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه٬ مسقط و عمان. ٥٥٠-٬١٣٥٠ جعبه ٬٢١ شماره ٬٥ قسمت ٥ .

آشکار احساس لذت مي نمايند.» ٢٦
مــجموع ايـن تـحوالت و وظـايف٬ لزوم تشکـيل يک ارتش تـوانـمند و مسـلح بـه
جنگ افزارهاي نوين را در سياست نظامي ايران تقويت نمود. روزنامه آيندگان در اين باره
مي نويسد: «نيروهاي ايران با توجه به تزلزل اعراب با ايجاد مانورهايي در اطراف جزاير
ايراني بر منطقه تأثير مي گذارند. قرار است در سال آينده بخشي از نيروي هوايي ايران٬ با
٧٢ فروند هواپيما و ١٥٦ فروند هليکوپتر نظامي و حمل و نقل و يک ناوگان سنگين٬ از

٢٧. آيندگان . «ايران از نفوذ نيروهاي مخالف خود در خليج فارس جلوگيري مي کند»٬ ٬١٣٥٠/٢/١٦ صص١و٨ .

نفوذ دشمنان مصالح ايران در منطقه جلوگيري کند». ٢٧
مجله دفاع ملي فرانسه ٬ در تالش براي بررسي علل گسترش نيروي دريايي ايـران٬ در
فوريه ١٩٧٦م طي مقاله اي نوشت: «ساختمان پايگاههاي دريايي در بندرعباس و چابهار
در حوالي مرز پاکستان و افزايش چشمگير نيروي دريايي و هوايي نشـانه اي از تـالش

٢٨. ح. شيخ االسالمي. «آيا اقيانوس هند منطقه صلح باقي خواهد ماند؟»٬ مجله ارتش شاهنشاهي ٬ ش ٬٢ فروردين

ايران در پر کردن خالٔ قدرت پس از خروج بريتانيا از خليج فارس است». ٢٨



Ø ١٣٥٥. ص ٨ .

ب. تحول در سياست نظامي و خارجي آمريکا؛ نظريه مشارکت اقليمي

29. Richard Nixon 30. Henry Kissinger

در سال ١٩٦٨م ريـچارد نـيکسن ٢٩ بـه ريـاست جـمهوري ايـاالت مـتحده آمـريکا
برگزيده شد و به همراهي و با مشارکت هنري کيسينجر ٣٠ مشاور امنيت ملي و وزير امور
خارجه خود٬ استراتژي نوين سياست خارجي دولت واشنگتن را تحت عنوان «دکترين
نيکسن» يا «نظريه جايگزيني» پايه ريزي نمود. بر اساس اين نظريه دولت آمريکا هر گونه
حمايت مادي و معنوي را از کشورهاي دوست و همپيمان در جهان به عمل مي آورد؛ امّا
با استفاده از تجارب تلخ کارزارهاي خونين و نابودکننده کره و ويتنام از هر گونه اعـزام
مستقيم نيرو خودداري مي شد و متحدان خود مـي بايستي عـامل اسـتفاده از کـمکهاي

٣١. محمدجعفر چمنکار. «پهلوي دوم و عمليات در ظفار»٬ فصلنامه تاريخ معاصر ايران . س ٬٤ ش ١٣ و ٬١٤ بهار و
تابستان ٬١٣٧٩ ص ١٦.

ارسالي و رفع بحرانهاي منطقه اي باشند. ٣١
مهم ترين مباني فکري و اصول دکترين نيکسن بر پايه هاي زير استوار بود:

اردادهـاي پـيشين بـا کشـورهاي دوست در بـخشهاي ١. پايبندي آمريکا به کليه قـر
اقتصادي و به ويژه نظامي. نيکسن در گزارش سياست خارجي خود به مجلس آمريکا در

٣٢. جورج لنچافسکي. رؤساي جمهور آمريکا و خاورميانه٬ از ترومن تا ريگان . ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي.
تهران٬ البرز٬ ١٣٧٣. ص ١٧٣.

١٨ فوريه ١٩٧٠ بر اين اصل تأکيد ورزيد. ٣٢ وزير دفاع اين کشور نيز در سخناني براي
 کميته بودجه مجلس نمايندگان تصريح نمود که «آسيائيها بدون کمک فني توان مقاومت

سياست خارجي آمريکا در جهان سوم. ترجمه سعيد ر جائي خر اساني و محمدعلي ٣٣. ميشل کلير. جنگ بي پايان٬
مختاري اردکاني. بي جا٬ حکمت٬ ١٣٥٨. ص ٣٣٨.

در برابر بحرانهارا ندارند و ما بايد سهم همکاري خود را بپردازيم.» ٣٣
٢. تأمين پوشش هسته اي براي متحدان آمريکا در صورتي که مورد حمله اتمي قرار

گيرند.
٣. کمکهاي نظامي بر پايه تعهدات قبلي براي مقابله با درگيريهاي احتمالي به شرط

٣٤. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شـماره ٧٢-٤-٢-٦٩٣ ـ الف٬ گـزارش امـيراصـالن
افشار از سفارت شاهنشاهي ايران در واشنگتن به اردشير زاهدي وزير امـور خـارجـه٬ بـه شـماره و تـاريخ

.٨٢٣-١٣٤٩/١٠/٣

آنکه کشور مزبور مسئوليت اصلي دفاع و تأمين نيروي انساني مورد نياز را بپذيرد. ٣٤ اين
بخش از مهم ترين اصول «نظريه جايگزيني»٬ که سـاختار سـياست خـارجـي و نـظامي
آمريکا در اقصي نقاط جهان ازجمله خليج فارس را ترسيم مي کرد٬ محسوب مـي شد.



[ ٢٤٢٧-١١ع] اسدالله علم و هنري کيسينجر وزير امور خارجه آمريکا

نيکسن در اين باره مي نويسد:
دکترين نيکسن به صراحت اعالم داشت که آمريکا به دولتهايي که با خطر روبه رو
هستند کمک خواهد کرد و ابزار نظامي الزم را در اختيار آنان خواهد گذاشت٬ البته
اگر ملل ياد شده خواهان پذيرش مسئوليت تدارک اوليه نيروي انساني الزم براي
دفاع از خودشان باشند. ما مي توانيم بـا تأمـين کـمکهاي نـظامي و اقـتصادي بـه
دوستانمان کاري کنيم که بتوانند از خويشتن دفاع کنند بدون آنکه به فکر به دوش

٣٥. ريچارد نيکسن. جنگ واقعي٬ صلح واقعي . ترجمه عليرضا طاهري. تهران٬ کتابسرا٬ ١٣٦٤. صص ٤-٣٢٣.

کشيدن بار جنگ براي آنها باشيم. ٣٥

کيسينجر نيز در گفت وگو با چند تن از ديپلماتهاي شوروي٬ ضمن تأکيد بر اين اصل٬
اظهار داشت: «اشتباهات گذشته در مورد مسئله ويتنام و اعزام نيم ميليون سرباز را ديگر

٣٦. آندره فونتن. يک بستر و دو رؤيا٬ تاريخ تنش زدايي . ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي. تهران٬ نشر نو٬ ١٣٦٦.
ص ١٩٧.

تکرار نخواهيم کرد». ٣٦
تقويت نيروهاي همپيمان آمريکا در نقاط مختلف جهان منافع بسياري را در اشکال



کاهش مقاومتهاي محلي٬ تقليل تنش با شوروي در طول جنگ سرد و به ويژه کـاهش
مخارج و هزينه هاي گزاف لشکرکشيهاي مستقيم براي دولت واشنگتن در پي داشت.

37. Clarck Kliford

کالرک کليفورد ٣٧ وزير دفاع آمريکا در نطق فوق العاده اي کـه در ١٥ ژانـويه ١٩٦٩
براي نمايندگان کنگره ايراد نمود٬ با اشاره به ايـن مـوضوع٬ گـفت: «کـمک آمـريکا بـه
کشورهاي ديگر به جاي استفاده مستقيم از سربازان خودي بسيار باصرفه تر است زيرا

٣٨. کلير. همان منبع٬ ص ٣٣٦.

١يک سرباز آسيايي ـــــ همتاي خود در آمريکا خرج دارد.» ٣٨
١٥

همزمان با اين تحوالت بين المللي٬ دولت پـهلوي بـه عـنوان گـزينه بـرتر در مـنطقه
استراتژيک خليج فارس و درياي عمان به مجموعه اي از جـديدترين تـوليدات نـظامي
دست يافت که٬ بدون ترديد٬ همگام با دکترين جايگزيني نيکسن آمريکا مؤثرترين منبع

براي تأمين اين جنگ افزارها بود.
در ٣٠ و ٣١ ماه مه ١٩٧٢م / ٩ و ١٠ خـرداد ١٣٥١ ش ريـچارد نـيکسن و هـنري
کيسينجر٬ پس از بازگشت از سفر به شرق اروپا٬ در تهران مذاکرات بسيار مهمي درباره
آينده ارتش و خريدهاي تسليحاتي ايران با شاه انجام دادند. بر اساس نتايج اين ديدار٬
ايران در خريد هر نوع سالح نظامي٬ به غير از تجهيزات هسته اي و کشتار جمعي٬ که در

٣٩. آيندگان . «تأييد لزوم تقويت توان دفاعي ايران»٬ ٬١٣٥١/٣/١٨ صص ١ و ١١.

زرادخانه آمريکا يافت مي شد٬ توانمند گرديد. ٣٩ همچنين هر گونه مشکل اداري٬ که سد

ان فردا . «گذري بر مهم ترين رويدادها در محاسبات ايران و آمريکا٬ تو در توي روابط ١٣٧٧-١٣٢٠»٬ س ٤٠. اير
٬٦ ش ٬٤٢ ارديبهشت ٬١٣٧٧ ص ١٤.

راه توسعه همکاريهاي نظامي با ايران مي شد٬ مي بايست در اسرع وقت برطرف گردد. ٤٠
در ٢٥ خرداد ماه ١٣٥١ش هنري کـيسينجر يـادداشـتي بـه وزارتـخانه هاي دفـاع و
خارجه آمريکا ارسال کرد و در آن رئوس مطالب قرارداد فروش اسلحه را که طي ديدار
نيکسن در ماه مه با شاه منعقد شده بود متذکر گرديد. سپس در ٢٥ ژوئيه در يادداشتي
فوق العاده به همان مقامات چنين عنوان نمود که: «رياست جـمهوري بـار ديگـر مـقرر
مي دارد که طبق معمول در خريدهاي نظامي اهميت نخست به درخـواست ايـران داده
شود و اگر دولت ايـران تـصميم گـرفت جـنگ افـزار خـريداري کـند فـروش تـجهيزات
آمريکايي با در نظر گرفتن نزاکت و در موقع شناسي و در زمان مناسب و مقتضي تشويق

ان و آمريکا . ترجمه فروزنده برليان. تهران٬ بي نا٬ ١٣٧١. ص ٢٧٦. ٤١. جيمز آبيل. شير و عقاب٬ روابط بدفرجام اير

اهنماييهاي تکنيکي که در مورد آن جنگ افزار است به آنها داده شود». ٤١ گردد و ر
اين فرمانها ايران را به طور قابل مالحظه اي از روند نظارت وزارت دفاع و خـارجـه



آمريکا در زمينه فروش اسلحه معاف کرده و جايي براي هـيچ گـونه اظـهار نـظر مـؤثر
مأموران سازمانهاي مربوط نگذاشته بود!

در ١٨ مه ١٩٧٢م / ٢٨ خرداد ١٣٥١ش پنتاگون طي گزارش هشـداردهـنده اي بـه
نيکسن٬ ضمن ابراز نگراني از فروش گسترده تجهيزات٬ توصيه نمود که آمريکا خود را
متعهد به فروش جنگنده هاي پيشرفته و بمبهاي هدايت شونده ليزري به ايـران نکـند و

٤٣. همان٬ ص ٤٢.٢٧٨. همان٬ ص ٢٧٦.

پيش از اين بر تعداد فراوان مستشاران نظامي نيفزايد. ٤٢ کـميته روابـط خـارجـي سـناي
آمريکا نيز در ژوئيه ١٩٧٦ / تيرماه ١٣٥٥ در يادداشتي به دولت واشنگتن اعالم کـرد
ايران قادر به جذب اين مقدار اسلحه٬ که در سطح باالي استاندارد جـهاني قـرار دارد٬

نيست. ٤٣
در نتيجه اين تحوالت٬ که دولت شاهنشاهي از آن استقبال زيادي نمود٬ هزينه هاي
نظامي ايران سـير صـعودي پـيمود. در سـال ١٣٤٩ش ٨٨ مـيليون دالر؛ سـال ٬١٣٥٠
١/٠٦٥؛ ٬١٣٥١ ١/٣٧٥؛ ٬١٣٥٢ ١/٥٢٥؛ ٬١٣٥٣ ٣/٦٨ و در ســال ١٣٥٤ بــه رقـم
خيرهکننده ٦/٣٢٥ ميليارد دالر رسيد و درصد افزايش ساالنه مخارج نظامي از ١٧% در

ان ظفار ٬ همان٬ ص ٢١٦. ٤٤. چمنکار. بحر

سال ١٣٤٩ به ٤١% در ١٣٥٤ش رسيد. ٤٤
در سال ١٩٧٦م / ١٣٥٥ش هزينه هاي نظامي ايران ــ با احتساب جمعيت و سوابق
جنگي  ــ از چين٬ برزيل٬ اسرائيل و انگلستان به عنوان قدرتمندان جهاني بسيار بـيشتر

٤٥. فرد هاليدي. اير ان٬ ديکتاتوري و توسعه . محسن يلفاني و علي طلوع. تهران٬ علم٬ ١٣٥٨. ص ٨٣ .

بود. ٤٥ ارتش ايران با حمايت بيدريغ آمريکا و در راستاي سياستهاي نـوين خـارجـي و
نظامي آن به تجهيزات بسيار پيشرفته اي مجهز گرديد که دست يافتن به آن براي بسياري
از دولتهاي همپيمان واشنگتن مشکل و حتي غيرممکن مي نمود. در حقيقت٬ تسليحات
دريافتي ايران از نظر حجم٬ مقدار و تکنولوژي در ميان تمامي کشورهاي تـوسعه نيافته

٤٦. شاهپور رواساني. دولت و حکومت در اير ان٬ در دوره سلطه استعمار سرمايه داري . تهران٬ نشـر شـمع٬ بـي تا.
٤٧. هاليدي٬ همان٬ ص ٨٣ .ص ٢٢٨.

نظير نداشت. ٤٦ و به درستي٬ رابطه و دوستي با آمريکا به هيچ يک از کشورهاي خارج از
ناتو اين امکان را نداده بود که مانند ايران در مدت زماني کـوتاه بـه يک قـدرت عـمده

نظامي منطقه اي تبديل شود. ٤٧
تأثير دکترين نيکسن از زاويه ديگري نيز به خوبي مشهود است. در تجهيز پرشتاب
ايران به جنگ افزارهاي فوق مدرن گاه محصوالتي خريداري مي شد که هنوز در مراحل
طراحي قرار داشت و به توليد انبوه نرسيده بـود٬ چـنانکه تـانکهاي چـيفتن ٤٨ سـاخت



48. Chieftain

انگلستان که به نيروي زميني ايران تحويل داده شد حتي از تعداد تانکهاي کشور سازنده

٤٩. نيکي آر کدي. ريشه هاي انقالب . ترجمه عبدالرحيم گواهي. تهران٬ قلم٬ ص ٢٦٦.

آن نيز بيشتر بود ٤٩ و يا جنگنده هاي پيشرفته اف ـ ٬١٨ که از سال ١٣٥٤ش / ١٩٧٥م به

٥٠. رستاخيز (روزنامه)٬ «تحويل نخستين جنگنده اف ١٤ به ايران»٬ ٬١٣٥٤/١٠/٢١ ص ١.

آمد٬ ٥٠ همزمان هر ماه ٥ يا ٦ فروند از آن نـيز بـه خدمت نيروي هوايي شاهنشاهي در
نيروي هوايي و دريايي آمريکا داده مي شد و اين هواپيما هنوز به مرحله توليد گسترده٬

ان و غرب . بي جا٬ بي نا٬ ١٣٥٦. ص ٢٨. ٥١. محمدحسين طباطبايي. روابط اير

امتحان بازدهي و قابليت کامل خود نرسيده بود. ٥١ در گزارش کـميته روابـط خـارجـي
سناي آمريکا در ژوئـيه ١٩٧٦ / تـير ٬١٣٥٥ بـا اشـاره بـه ايـن مـوضوع٬ آمـده است:

52. F-14 A Tomcats

«جنگنده هاي اف ـ ١٤ تامکت ٥٢ ساخت کارخانه گرومن که به ايران تحويل شده است
آنقدر از لحاظ الکترونيکي پيچيده است که حتي نيروي دريايي آمريکا با مشکل روبه رو

٥٣. بيل٬ همان٬ ص ٢٧٨.

است». ٥٣
اميرعباس هويدا نخست وزير و وزير دربار دولت پهلوي٬ با اشاره به سرعت رونـد
تسليح و خريدهاي نظامي ايران٬ مي گويد: «مـن بـه شـاه گـفتم کـه چـيزهايي کـه شـما
مي خريد آنقدر در انبارها مي ماند که مي پوسد چون سـفارش دهنده ها نـمي دانـند چـه
مي خرند. شاه گفت مي دانم؛ ولي چاره نداريم. سعي کنيد درباره استفاده از آنها چيز ياد

٥٤. اطالعات (روزنامه)٬ «مشروح جريان محاکمه و متن مدافعات هويدا»٬ ٬١٣٥٨/١/١٩ ص ٨ .

بگيريد». ٥٤
ايران تا دوره رياست جـمهوري نـيکسن و دگـرگونيهاي عـصر او نـمي توانست هـر
سالحي را که خود نيازمند بود و تعيين مي کرد به دست آورد. جرج بـال مـعاون اسـبق
وزارت امور خارجه آمريکا مي گويد: «از سال ١٩٥٣م / ١٣٣٢ش٬ که شـاه بـه قـدرت
بازگشت٬ تا سال /١٩٧٢ ٬١٣٥١ او را به طور کامل تحت نظارت داشتيم. اين ما بوديم که

ان و آمريکا . تهران٬ اطالعات٬ ١٣٧٤. ص ٧٤. ٥٥. جميله کديور. رويارويي انقالب اسالمي اير

مي گفتيم شما به فالن سالح احتياج نداريد يا داريد». ٥٥
ا در ژوئيه ١٩٧٢م / ١٣٥١ش ريچارد نيکسن رسمًا به وزارت دفاع و امور خارجه امّ

٥٦. الري و باومن و يان کالرک. اقيانوس هند در سياست جهاني . گروه مترجمان. تهران٬ قومس٬ ١٣٦٩. ص ١٢٩.

ابالغ نمود که دولت ايران انواع سالحهاي مـورد نـياز را خـود تـعيين خـواهـد کـرد. ٥٦
بدين ترتيب٬ با برطرف شدن عمده ترين موانع٬ جريان ارسال تـجهيزات نـظامي بسـيار
پيشرفته به ايران استمرار يافت و در مدت کوتاهي آن را به يکي از قوي ترين سازمانهاي



رزمي جهان تبديل کرد.

٥٧. ليون تي. هدر. باتالق آمريکا در خاورميانه . ترجمه رضا حائز. تهران٬ اطالعات٬ ١٣٧٣. ص ٧٨.

دانيل برجين ٥٧ تاريخنگار برجسته و پـژوهشگر امـور خـاورميانه بـا اشـاره بـه ايـن
موضوع مي نويسد: «نيکسن و کيسينجر سياست چک سفيد را در قبال شاه اتخاذ کردند
و دست او را براي خريد سيستمهاي نظامي آمريکا٬ حتي پيچيده ترين تسليحات به شرط

٥٩. «اعالم جرم عليه هويدا»٬ اطالعات ٬ ٬١٣٥٨/١/٧ ص ٥٨.٤. همان.

آنکه هسته اي نباشند٬ بازگذاشتند که بخشي از استراتژي دوستون بود.» ٥٨
ماهنامه لوموند ديپلماتيک در شماره ٢٨ ژوئيه ١٩٧٧ نـيز چـنين نـوشت: «حکـومت
نيکسن به تمايالت شاه براي تقويت نظامي و خريد سـالحهاي جـنگي جـواب بسـيار
مساعدي داد و در تمام دوران حکومت نيکسن فروش سالحهاي پيشرفته و پيچيده به

ايران رو به افزايش نهاد». ٥٩

ج. نفت و توانمندي اقتصادي
با آغاز جنگ اکتبر ١٩٧٣م اعراب و اسرائيل و قطع صادرات نفت کشورهاي عرب به
آمريکا و اروپاي غربي٬ قيمت فراورده هاي نفتي به طور بي سابقه اي افزايش يـافت. در
سالهاي بين ژانويه ١٩٧٣ تا ١٩٧٤م با افزايش ٣٥٠%٬ ارزش هر بشکه نـفت از ٢/٥٩

٦٠. حمدالله آصفي و ديگران. سياست انرژي کشورهاي عربي و آمريکا در منطقه جنوبي خليج فـارس (مـجموعه
مقاالت سمينار بررسي مسائل خليج فارس). تهران٬ مرکز مطالعات خليج فارس٬ ١٣٦٩. ص ٢١.

دالر به ١١/٦٥ دالر رسيد. ٦٠ در کـنفرانس اعـضاي اوپک در تـهران کـه در اول ژانـويه
١٩٧٤م/ ١١ دي ١٣٥٣ش برگزار شد به پيشنهاد ايران بهاي هر بشکه نفت در حداکثر
قيمتي که در نيمه دسامبر ١٩٧٣ قر ارداشت٬ تعيين گشت. ايران در تحريم نفتي اعراب
عليه غرب نيز شرکت نکرد. شاه در مصاحبه اي با تلويزيون آلمان در ١٩ آذرماه ١٣٥٢ با
اشــاره بــه ايــن مــوضوع گـفت: «مـا٬ در تـحريم نـفتي شـرکت نکـرديم و نـمي کنيم.
تحريم سالحي است که زود کند مي شود و جهانيان سعي خواهند کرد که نفت کمتري

ان و انقالب اسالمي. تهران٬ بنياد تاريخ انقالب اسالمي٬ ١٣٧١. ج ٦١. غالمرضا کرباسچي. هفت هزار روز تاريخ اير
 ٦٢. آصفي و ديگران٬ همان٬ صص ٣٩-٬١.٣٠ ص ٥٧٥.

مصرف کنند.» ٦١
ايران در آغـاز دسـامبر ١٩٧٣م و در اوج تکـانه اول نـفتي بـيش از ١٢ مـيليون تـن
نفت موجود خود را به مزايده نهاد و آن را به بهاي بشکه اي ١٧ دالر به فروش رسانيد
١در حالي که بهاي اعالم شده کـمتر از ـــ ايـن قـيمت بـود ٦٢ و تـا پـيش از دگـرگونيهاي

٣
اساسي در اوضاع بازار در اوايل دهه ٧٠م هيچ گاه از ١/٢٥ دالر براي هـر بشکـه نـفت



٦٣. ابراهيم رزاقي٬ «وابسـتگي بـه صـنعت نـفت و رهـايي از آن»٬ اطـالعات سـياسي و اقـتصادي٬ س ٬١ ش ٬٨
ارديبهشت ٬١٣٦٦ ص ٢٠.

بيشتر نمي شد. ٦٣
در نتيجه اين تحوالت٬ درآمد ايران از فروش نفت از رقم ١٧٤ ميليارد ريـال (٢/٣
ميليارد دالر) در سال ١٩٧٠م به ١/٤٠١/٧ بيليارد ريال (٢٠/٧ ميليارد دالر) در سـال

64. Kamaran M. Dadkhah. "The In flantionary progress of the Iranian Econemy, 1970-1980",

International Journal of Middle East Studies, vol. 17, November 1985, p. 371.

٦٥. حبيب الله نيکنام٬ «نقش افزايش درآمد نفت در شکل تورم و شتاب نرخ آن در ايـران٬ اطـالعات سـياسي و
اقتصادي (مجله)٬ س ٬١ ش ٬١٠ تير ٬١٣٦٦ ص ٣٦.

١٩٧٤ رسيد. ٦٤ درآمد سرانه نيز از ٢٥٩ دالر به ٢٠٠٠ دالر افزايش يافت. ٦٥
با افزايش قيمت نفت و توسعه در آمدهاي ايران تأمين هزينه هاي هـنگفت خـريد و
نگهداري جنگ افزارهاي مدرن و ارتقاي سـطح کـمي و کـيفي نـيروهاي انسـاني ارتش

امکان پذير گشت.
ايران که از اواخر دهه ١٣٤٠ش٬ ١٩٦٠م کمکهاي مالي آمـريکا را کـه بـه صـورت
بالعوض صورت مي گرفت نپذيرفته بود٬ امري که شاه آن را موجب افتخار مي دانست٬
با اتکاء به افزايش در آمدهاي نفتي نقش نظامي خود را در منطقه خليج فارس ايفا نمود٬
پس از خروج ارتش انگلستان از خليج فارس و تأکيد صريح لندن بـر نـپذيرفتن هـزينه
سنگين نگهداري و حفظ امنيت در اين حوزه استراتژيک و درخواست آشکار از دولت

٦٦. مرتضي فکور٬ «اهميت تحرک استر اتژيکي»٬ مجله ارتش شاهنشاهي٬ ش ٬٢ فروردين ٬١٣٥٥ ص ٣٩.

شاهنشاهي براي پذيرفتن اين مخارج٬ ٦٦ نـفت و افـزايش قـيمت آن نـمود بـيشتري در
توسعه ساختار نظامي ايران يافت. توانمندي اقتصادي ايران در نتيجه فروش نفت ــ که
حتي عنوان رهبر جهان چهارم يا کشورهاي ثروتمند صادر کـننده نـفت را بـراي آن بـه

٦٧. مسائل جهان (مجله)٬ «ايران قدرت جهاني»٬ ش ٬١ س ٬٢ ارديبهشت ٬١٣٥٣ ص ٢٩.

ارمغان آورد ٦٧ ــ موجب شد که هزينه هاي نظامي از ١٩٧٢ تا ١٩٧٧ بيش از ٦٠٠ برابر

٦٨. مارک جي. گازيوروسکي. سياست خارجي آمريکا و شاه بناي دولتي دست نشانده در اير ان. ترجـمه فـريدون
فاطمي. تهران٬ نشر مرکز٬ ١٣٧٦. ص ١٩٧.

افزايش يابد و واردات از آمريکا نيز ١٠ برابر شود. ٦٨ در سال ١٩٧٣م در جهان بيش از
١٥/٠٠٠ ميليون دالر اسلحه به فروش رسيد که آمريکا با تجارت ٥/٠٠٠ ميليوني در

٦٩. مسائل جهان٬ «تجارت اسلحه»٬ ش ٬١ س ٬٢ ارديبهشت ٬١٣٥٣ ص ٣٣.

رتبه اول قرار داشت. ٦٩ به نوشته روزنـامه ايـنترنشنال هـرالد تـريبون ايـران بـزرگ ترين

٧٠. الکسي و اسيليف. مشعلهاي خليج فارس. ترجمه سيروس ايزدي٬ تهران٬ کتابهاي جيبي٬ ٬١٣٥٨ ص ٤٠.

مشتري در ميان خريداران تسليحات اياالت متحده بود. ٧٠



اردشير زاهدي سفير ايران در واشنگتن در ابتداي بهمن ماه ١٣٥٥ با تأکيد بر توسعه
روابط نظامي ايران با آمريکا گفت: «حجم روابط تجاري ايران و آمريکا ظرف پنج سال
١آينده به بيش از ٥٠ ميليارد دالر خواهد رسيد که ساالنه کمتر از ـــ آن واردات نظامي

٤ 

٧١. رستاخيز٬ «مصاحبه اردشير ز اهدي»٬ ٬١٣٥٥/١١/٦ ص ٣.

مي باشد». ٧١
شاه با اشاره به توانمندي و اهميت اقتصادي ايران براي جهان غرب مي گويد: «اکنون
ما ارباب هستيم و اربابان سابق بردگان ما هستند. آنها هر روز در خانه ما را مـي زنند و
خواهان مساعدت مي شوند. چگونه مي توان به آنها کمک کرد؟ آيا اسلحه مي خواهيم٬
نيروگاه اتمي مي خواهيم؟ ما فقط کافي است تقاضا کنيم تا آنها با عجله آرزوهاي ما را

ان روايتي که ناگفته ماند. ترجمه حميد احمدي. تهران٬ الهام٬ ١٣٦٢. ص ١٧٦. ٧٢. محمد حسنين هيکل. اير

برآورده سازند». ٧٢
روزنامه رستاخيز نيز در تفسيري با عنوان «ابعاد جديد سياسي بين المللي ايران» به قلم
محمود طلوعي در اين باره نوشت: «قدرت مالي ايران باعث توازن قدرت٬ نـيرومندي
ايران٬ کمک به جهان سوم و داخل شدن به محدوده ده قدرت برتر جهان حتي پرتوان تر

٧٣. رستاخيز (روزنامه)٬ ٬١٣٥٤/٢/٢٢ ص ٧.

از انگلستان مي گردد.» ٧٣

د . مبارزه با توسعه نفوذ شوروي وکشورهاي راديکال عرب در منطقه
اهتمام دولتمردان شوروي در توسعه نفوذ خود در خليج فارس٬ ناصريسم و ظهور
جنبشهاي چپگرا از مشخصه هاي سياسي و نظامي خاورميانه مابين دهه هاي ٥٠ تا اواخر
٧٠ ميالدي مي باشد. حکومت شاهنشاهي ايران در رويارويي سخت با ايـن جـريانات
محدود کننده٬ که همواره با تنشهاي گاه وبيگاه و سوءظن و ترس متقابل شدت مي يافت٬

قر ارداشت.
هنوز بيش از دوماه از طرح مسئله خروج سربازان انگليسي از خليج فارس سـپري
نشده بود که عناصري از نيروي دريايي شوروي فعاليت و تردد خود را در اقيانوس هند

٧٤. ناصر فربد٬ «قدرتهاي دريايي آمريکا و شوروي در اقيانوس هند»٬ مجله ارتش شاهنشاهي٬ ش ٬٤ تير ٬١٣٥٤
ص ١٠.

شروع کردند. ٧٤ در حالي که تا اين زمان فعاليتهاي مسکو تنها به يک رشـته بـرنامه هاي

٧٥. پيروز مجتهدزاده٬ «افقهاي تازه در خليج فارس و اقيانوس هند»٬ مسـائل جـهان٬ ش ٬٤ س ٬٤ دي ٬١٣٥٥
ص ٣٠.

تحقيقاتي اقيانوس شناسي محدود مي شد. ٧٥ شوروي از بهار سال ١٩٦٩م به بعد حضور



يک ناوگان نظامي خود را در اقيانوس هند دائمي نمود و نظارت خود را بر آبهاي پيرامون

٧٦. اسناد النه جاسوسي٬ « شوروي شرق تجاوزگر»٬ ج ٬٤٧ بخش ٬١ دانشجويان پيروخط امام٬ ص ١١٣.

آن٬ درياي عمان و خليج فارس افزايش داد. ٧٦ گسترش عملکرد شوروي دولت ايران را
به شدت دچار ترس و بدبيني نمود. از ديدگاه تهران٬ توسعه فعاليتهاي مسکو پيامدهاي
منفي متعددي چون جايگزيني انگلستان در خليج فارس و اعمال نفوذ در شبه جـزيره
عربستان٬ توانمندي بيشتر براي صدور ايدئولوژي کمونيستي و تسليحات به حکومتهاي
همپيمان و يا عوامل و عناصر شورشي به منظور تأمين مقاصد براندازي و يـا تـضعيف

٧٧. عباس اميري٬ «تقويت نيروي دفاعي ايران ضامن ثبات سياسي منطقه است»٬ مسائل جهان٬ ش ٬٨ س ٬٤ آذر
٧٨. همان.٬١٣٥٥ ص ٢٠.

قدرتهاي منطقه را درپي داشت. ٧٧
دولت شاهنشاهي با وجود آگاهي کامل از ميزان تفاوت در تـوان مـقابله نـظامي بـا
شوروي٬ سعي نمود با ارتقاء سطح کمي و کيفي ارتش خود٬ به ويژه نيروي دريايي٬ در
يک رويارويي بازدارنده از منافع خود دفاع نمايد. ٧٨ عمليات دفاع تأخـيري در حـدود
اگرس در صورت حمله واقعي ارتش شوروي به عنوان جزئي از استراتـژي کوههاي ز
دفاع پـيرامـوني پس از کـودتاي ١٣٣٢ش/ ١٩٥٣م در دسـتور کـار دولت پـهلوي قـرار

٧٩. مارک ج گازيوروسکي٬ «روابط امنيتي ايران و اياالت متحده»٬ ترجـمه احـمد شـهسا٬ اطـالعات سـياسي و
اقتصادي ٬ س ٬٧ ش ٥و٬٦ بهمن و اسفند ٬١٣٧١ ص ٤٠.

گرفت. ٧٩ به گفته شاه: «ايران در اين بخش از جهان تنها کشوري بود که مي توانست چنان

٨٠. محمدرضا پهلوي. پاسخ به تاريخ . ترجمه حسين ابوترابيان تهران٬ ناشر مترجم کتاب٬ بي تا٬ ص ٢٧٠.

قدرت بازدارنده اي را تجهيز کند.» ٨٠
شاه در گفت وگوئي در ابتداي دهه هفتاد ميالدي٬ با اشاره به اين سياست دفـاعي٬
مي گويد: «هدف ما اين است که در منطقه خود آزاد و قوي باشيم. ضـعيف نـباشيم تـا
اعراب خوشحال گردند. من در منطقه اي زندگي مي کنم که مرکز ثقل جهان است. اگـر
مورد حمله نيروي برابر قرار بگيريم٬ بتوانيم از خود دفاع کنيم و اگر نيرومندتر باشد دفاع

٨٢. طباطبائي٬ همان٬ ص ٨١.٢٣. طباطبائي٬ همان ٬ ص ٢٣.

ما زمان کافي را براي رسيدن دوستانمان ايجاد کند.» ٨١
بدين ترتيب٬ با وجود افزايش روابط با شوروي و اقرار شاه به اينکه اين دولت غول
وحشتناکي نيست که منتظر فرصتي براي بليعدن ايران باشد٬ ٨٢ سياستهاي دوگانه مسکو
در خاورميانه موجب شد که حاکمان ايران همواره هوشيار بمانند٬ وضعيتي که تا زمان

٨٣. گراهام فولر. قبله عالم٬ ژئو پولتيک اير ان. ترجمه عباس مخبر٬ تهران٬ نشر مرکز٬ ٬١٣٧٣ ص ١٨٧.

سقوط شاه کمابيش ادامه يافت. ٨٣
ايران از اواسط دهه ٥٠ ميالدي در چالشي شديد با کشورهائي قرار گرفت که مورد



[ ٥٢٥٦-٤ع] اردشير زاهدي سفير ايران در واشنگتن

حمايت نظامي مستقيم شوروي بودند. دولت پهلوي در برابر عملکرد و تبليغات جمال
عبدالناصر٬ که شاه را نسبت به آرمانهاي اعراب خيانتکار مي دانست و سعي در گسترش
فعاليتهاي خود در منطقه خليج فارس داشت٬ جبههگيري کرد. شـاه در مـصاحبه اي بـا
روزنامه واشنگتن پست در ٧ تيرماه ١٣٤٥ش/ ٢٨ژوئن ١٩٦٦م گـفت: «ايـران در خـليج
فارس بايد آماده دفاع باشد چرا که جمال عبدالناصر مي خواهد پس از تخليه انگلستان از
عدن نيروهاي خود را بـه طـرف شـبه جـزيره عـربستان و شـيخ نشينهاي خـليج فـارس

٨٤. کرباسچي٬ همان٬ ص ٢٦٧.

بکشــــاند» ٨٤ هــــمچنين در گــفت وگويي بــا خــبرگزاري آلمــان در ٢١ ارديــبهشت
١٣٤٦ش/١١آوريل ١٩٦٧م تأکيد کرد که «ايران حضور ناصر را در خليج فارس تحمل



٨٥. همان منبع٬ ص ٣٩١.

نمي کند.» ٨٥

86. Guardian

راديو لندن نيز٬ طي تفسيري از قول روزنامه گاردين ٬ ٨٦ اعالم کرد: «نيروهاي ايران به
سواحل خليج فارس منتقل مي شوند؛ تهديدي که از جانب ناصر متوجه جـنوب ايـران
است بيش از تهديدي است که در شمال احتمال آن مي رود. در نتيجه٬ ايران نـيروهاي

٨٧. کرباسچي٬ همان٬ ص ٢٨١.

خود را در جنوب مستقر مي کند.» ٨٧
دولت عربي ليبي نيز٬ به عنوان کشوري مرتبط با شوروي٬ منافع ايران را در منطقه به
چـالش مـي خوانـد. ليـبي در چـارچـوب يک نـظام تـبليغاتي سـياستهاي نـظامي دولت

٨٨. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه٬ مسقط و عمان٬ ٥٥-٬١٣٥٠ جعبه ٬٢١ پرونده ٬٥ بخش ٬٥ «از سفارت ايران
در بيروت به وزارت امور خارجه»٬ ١٣٥٤/٤/١٢.

شاهنشاهي را به شدت مورد حمله قرارداد. ٨٨ سرهنگ قذافي مي خواست نقشه سياسي

٨٩. آرشيو اسناد وزارت امورخارجه٬ مسقط و عمان٬ ٥٥-٬١٣٥٠ جعبه ٬١٩ پرونده ٣١٢.

منطقه خليج فارس٬ که با تصرف زنجيره اي امارات٬ قطر و عربستان عملي مـي شد٬ ٨٩
تغيير يابد. ليبي در اواخر ١٣٥٣ش/١٩٧٤م ايـران را تـهديد بـه لشکـرکشي و نـبرد بـا

٩٠. کيهان (روزنامه)٬ «ليبي مي خواهد که با سربازان ايراني بجنگد»٬ ٬١٣٥٤/١/١٦ ص ٢.

سربازان ايراني در خليج فارس کرد. ٩٠ به گفته سرهنگ معمر قـذافـي٬ کـه در افـتتاحيه
دومين کنگره جوانان عرب در اواسط تـيرماه ١٣٥٤ش ايـراد شـد٬ آتش ايـن سـياست

٩١. رستاخيز (روزنامه)٬ «قذافي تهديد کرد٬ ليبي با نيروهاي ايران در ظفار وارد جنگ مي شود»٬ ٬١٣٥٤/٤/١٥
ص ٢.

تهاجمي مي توانست تمامي شبه جزيره عربي را نابود کند. ٩١
جمهوري دمکراتيک يمن جنوبي از ابتداي استقالل در ٢٧ نوامبر ١٩٦٧م به عنوان
يکي از مهمترين پايگاههاي جنبشهاي ضـددولتي در مـنطقه خـليج فـارس بـه فـعاليت

92. David Ledger. Shifting Sands: the British in South Arabia . Penesular Publishing, 1989. pp.

219-220. 93. Mig 23.

پرداخت. ٩٢ يمن جنوبي٬ با مالکيت تنگه باب المـندب و نـظارت بـر راهـنماي دريـايي
اقيانوس هند و درياي سرخ٬ از مناطق استراتژيک در خاورميانه به شمار مي رفت. دولت
عدن به تدريج به مرکزي براي تجمع عناصر متمايل به بلوک شرق و شوروي تبديل شد.
در مه ١٩٧٠م بيش از ١٥٠٠ سرباز روسي همراه با يک گردان توپخانه در يمن جنوبي
مستقر بود. خلبانان روسي هدايت جنگنده هاي پيشرفته ميگ ٢٣ ٩٣ اين دولت را برعهده



[ ١٩٥٤-٤ع] جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر

٩٤. شروود کورديير. نيروهاي واکنش سريع آمريکا. ترجمه گروه مترجمان. تهران٬ قومس٬ ٬١٣٦٩ ص ٥٦.

داشتند. ٩٤
عــالوه بــر نــظاميان شــوروي٬ بــيش از ١٠٠٠ نــفر مســتشار کــوبايي تــا سـال
١٣٥٤ش/١٩٧٥م در يمن جنوبي فعاليت مي کردند که٬ عـالوه بـر آمـوزش سـياسي و



نـظامي ارتش عـدن٬ وظـيفه پـرواز و آمـوزش مـيگهاي روسـي ١٧ و ٢١ را نـيز انـجام

٩٥. آرشيو اسناد وزارت امورخارجه٬ مسقط و عمان ٬ ٥٥-٬١٣٥٠ جـعبه ٬٢١ پـرونده ٬٢ بـخش ٩. از عـباسعلي
خلعتبري وزير امورخارجه به اميرعباس هويدا نخست وزير٬ نـصرت اللـه مـعينيان رئـيس دفـتر مـخصوص
شاهنشاهي٬ ارتشبد غالمرضا ازهاري رئـيس سـتاد بـزرگ ارتشـتاران٬ ارتشـبد نـعمت اللـه نـصيري مـعاون

نخست وزير و رئيس سازمان اطالعات و امنيت٬ به شماره ٥٩٤٢ و تاريخ ١٣٥٤/١٢/٢٦.

مي دادند. ٩٥

٩٦. کورديير٬ همان منبع٬ ص ٥٧.

پس از شوروي و کوبا٬ دولت آلمان شرقي با اعزام ٢٣ مستشار نظامي ٩٦ و چين بـا

٩٧. محمدجواد اميدوارنيا. چين و خاورميانه. تهران٬ دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امـورخـارجـه٬
٬١٣٦٩ ص ٣١٩.

ارسال کمکهاي اقتصادي و نظامي و سياسي ٩٧ در تحوالت اين کشور نقش آفرين بودند.
همچنين يمن جنوبي ايستگاهي مشخص و امن براي تحرکات کشورهاي تندرو عـرب
چـون مـصر٬ ليـبي٬ سـوريه و الجـزايـز بـه شـمار مـي رفت. پـاره اي از مـخالفان دولت

٩٨. پيغام امروز. «کوبا يک انگوالي جديد در خليج فارس تدارک مي بيند»٬ ٬١٣٥٥/١٢/١٤ ص ١٠.

شاهنشاهي ايران نيز در اين کشور به فـعاليت مـي پرداخـتند. ٩٨ شـاه در مـصاحبه اي بـا
فرستاده ويژه نشـريه عکـاظ عـربستان سـعودي اقـدامـات نـظامي ايـران را در راسـتاي
جلوگيري از تبديل خليج فارس به يک انگوالي ديگر دانست. ايران با درک خطر عميق
يمن جنوبي براي گسترش سياست نظامي و اقتصادي خود در خـليج فـارس و دريـاي
عمان سعي نمود با افزايش نقش آفريني امنيتي در جنوب تنگه هرمز٬ ضمن ايجاد سدي

در برابر تمايالت عدن٬ اين دولت را در منطقه منزوي نمايد.
دولت بـعثي عـراق جـدي ترين خـطري بـود کـه حکـومت شـاهنشاهي ايـران را در
تصميم گيريهاي خود براي توسعه ساختار نظامي مصمم مي ساخت. کودتاي افسران آزاد
به رهبري ژنرال عبدالکريم قاسم و سرهنگ عبدالسالم عارف در تير ١٣٣٧ش/ژوئيه
١٩٥٨ و قتل عام خاندان سلطنتي عراق٬ ادعاهاي ارضي نسبت به کويت٬ ارونـدرود و
خوزستان٬ کودتاي حزب بـعث در ١٩٦٨م٬ مسـئله کـردها٬ اخـراج شـيعيان از عـتبات
عاليات٬ همکاري با برخي از عـناصر مـخالف رژيـم شـاه٬ مـخالفت مسـتمر بـغداد بـا
سياستهاي نظامي ايران در خليج فارس ــ از قبيل استرداد جزاير سهگانه ايراني و جنگ
اکنده مرزي٬ ارتباط تنگاتنگ با دول تندرو عرب و خريدهاي گزاف ظفار ــ درگيريهاي پر
تسليحاتي از مهم ترين مواردي بودند که تهران را در استحکام دفاعي جبهه هاي غربي و

جنوب غربي استوار نگه مي داشت.
عراق در بين سالهاي ١٩٥٥ تا ١٩٧٤م٬ به لحاظ واردات سالحهاي ساخت شوروي٬
در ميان کشورهاي جهان سوم مقام سوم را داشت چنانکه تا پيش از سال ١٩٧٣م نزديک



[ ٢٦٣٧-٤ع] عبدالسالم عارف رئيس جمهور عراق

به دو ميليارد دالر تجهيزات نظامي خريداري نمود. مسکو تا سـال ١٩٧١م ٥٠ فـروند

99. Su-7.

جنگنده ميگ ٬٢١ ٥٠ تا ٦٠ فـروند هـواپـيماي پـيشرفته سـوخوي ٬٧ ٩٩ ١٠٠ تـا ١٥٠
دستگاه٬ انواع تانک که بعدها به ٦٠٠ دستگاه افزايش يافت و بيش از ٣٠٠ خـودروي

١٠٠. الري و باومن و يان کالرک. اقيانوس هند در سياست جهاني. زير نظر همايون الهي. تهران٬ قـومس٬ ١٣٦٩.
صص ٥-٢٠٤

نظامي و انواع توپ و موشک را در اختيار دولت بغداد گذارد. ١٠٠
در سال ١٩٧٢م پيمان دوستي شوروي و عراق به امضاء رسيد و درپي آن همکاري
نظامي ميان دو کشور گسترش يافت. اين افزايش همکاري نظامي ميان دو کشور بر طبق
ماده ٩ قرارداد دوستي ميان آن دو صورت گرفت که تصريح مي نمود دو طرف قرارداد به



[ ٣٤٩٥-٤ع] عبدالکريم قاسم رئيس جمهور عراق

گسترش همکاري در جهت تقويت دفاعي يکديگر ادامه خواهند داد. در ماه سـپتامبر
١٩٧٢ و در پايان ديدار احمد حسن البکر رئيس جمهوري عـراق از شـوروي اعـالميه
مشترک دو کشور انتشار يافت. اين اعالميه حاکي از توافق در زمينه اقدامات ملموس به
منظور تقويت بيشتر جنبه دفاعي عراق و افـزايش آمـادگي جـنگي نـيروهاي مسـلح آن

١٠١. همان٬ ص ٢٠٥.

بود. ١٠١
پس از اين قر ارداد٬ صادرات سالحهاي شوروي بـه عـراق فـزوني گـرفت. از سـال
١٩٧٢م بــه بــعد٬ دولت عــراق يک اسکــادران از بــمب افکــن هاي بسـيار پـيشرفته

102. Tu-22 Bilnder 103. Scud S.S.M.S 104. IL-76T.ايليوشين

١٠٣ ٬ IL-تــوپولف٬٢٢ ١٠٢ جــنگنده هاي مـيگ ٬٢٣ هـواپـيماي تـرابـري غـول پيکر ٧٦

١٠٥. همان٬ ص ٢٠٦.

انتونف١٢ ١٠٤ و ناوهاي جنگي کوچک و متوسط در اخـتيار ارتش خـود گـذاشت. ١٠٥
رزمناوهاي شوروي نيز ضمن مأموريتهاي دريائي خود در خليج فارس از بندر ام القصر

106. Bruce R Kuninolm. The Persian Gulf and United States Policy. Regina Books, Claremont

عراق بازديد نمودند. ١٠٦ همچنين عراق با گسترش روابط خود با کشورهاي اروپائي٬ به



Ø California, 1984. P24.

ويژه فرانسه از سال ١٩٧٤م٬ ٤٧ فروند هلي کوپتر الوئت ٤٧ را خريداري کرد. به تدريج٬

١٠٧. الري و باومن و يان کالرک. همان٬ ص ٢٠٩.

جنگنده هاي ميراژ نيز به ناوگان هوائي بغداد راه يافتند. ١٠٧
بدين ترتيب٬ دولت بغداد تا سال ١٩٧٤م ارتشي مجهز به ١٣٩٠ دستگاه تانک٬ ٢١٨

١٠٨. اميل نخله. روابط آمريکا و اعراب در خليج فارس. ترجمه کارو. تهران٬ سروش٬ ١٣٥٩. صص ٦٠-٤٦.

فروند هواپيما٬ ١٠١ فروند هلي کوپتر و انواع جنگ افزارهاي نوين در اختيار داشت ١٠٨
که چند کشور از بلوک شرق و جهان سرمايه داري در تشکيل و تسليح آن همکاري کرده

١٠٩. صنايع هوايي٬ «جنگ افزارهاي طرفين درگير در جنگ خليج فارس»٬ س ٬١٢ ش ٬١٤٢ فروردين ٬١٣٨٢ ص
٥-٤ براي اطالعات بيشتر درباره تبليغات ساخت شوروي نگاه کنيد به: مجله ارتش شاهنشاهي٬ «آشنايي بـا

برخي جنگ افزارهاي ارتش شوروي٬ ٣ خرداد٬ ٬١٣٥٤ صص ٨-٦٧.

بودند. ١٠٩
تــالش دولت بــغداد در رقــابت نـظامي و خـريدهاي کـالن تـجهيزات٬ حکـومت
شاهنشاهي را بشدت دچار بدبيني٬ ترس و هوشياري کرد. اميراصالن افشار سفير ايران
در واشنگتن٬ با اشاره به اين موضوع٬ گفت: «سالحهايي که ايران از آمريکا مي خرد بيش

سقوط رژيم پهلوي. تهران٬ ١١٠. عبدالرضا هوشنگ مهدوي: تاريخ روابط خارجي اير ان٬ از پايان جنگ جهاني دوم تا
١١١. همان.ناشر مولف٬ ٬١٣٦٨ ص ٢١٢.

از آنچه شوروي به عراق مي دهد نيست» ١١٠
عباسعلي خلعتبري وزير امورخارجه ايران نيز در مصاحبه اي بـا خـبرنگار روزنـامه
واشنگتن پست در سال ١٩٧٣م اظهار داشت: «ايران با بي ميلي وارد مسابقه تسليحاتي
در خليج فارس شده است و آن هم به علت سرعت يافتن و افزايش زيـاد سـالحهائي

است که شوروي به عراق تحويل مي دهد.» ١١١
در گزارش کامًال محرمانه از وزارت امور خارجه ايران در اين باره آمده است:

در اختالفات ايران و عراق٬ که منجر به قطع مناسبات سياسي دو کشور و اقدامات
خصمانه دولت عراق عليه ايران گرديد٬ دولت شوروي٬ به علت نفوذ در حزب بعث
عراق و زمينه مساعدي که براي توسعه نفوذ خود در آن کشور دارد٬ تلويحًا حمايت
از عراق را در پيش گرفت و عمًال کوششهاي دولت ايران بـراي مـنصرف سـاختن
دولت شوروي از تعقيب اين رويه به نتيجه نرسيد و تقويت روزافـزون نـيروهاي
مسلح عراق٬ خصوصًا بعد از انعقاد قرارداد دوستي بين شوروي و عراق٬ موجبات
نگراني بيشتر دولت شاهنشاهي را فراهم آورد. سکـوت شـوروي در قـبال اعـمال
خرابکارانه بعثي عراق بيش از پيش نگراني به حق دولت ايران را تقويت نمود. تغيير
وضع سياسي منطقه موجب شد که دولت ايران براي تقويت قدرت دفاعي خود و



حفظ و حراست منطقه خليج فارس دست به اقداماتي بزند و از جمله مبادرت به

١١٢. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ شماره سند ٣٥٣٢/١-/٣٦-٣٢٤٣-٤٥١٣-ش٬ گزارش
ارت امورخارجه دولت شاهنشاهي. اداره دوم سياسي وز

خريد و سفارش مقادير معتنابهي اسلحه از آمريکا بنمايد. ١١٢

113. U.S. News And World Reports

نشريه اخبار آمريکا و مسائل جهان ١١٣ نـيز در شـماره ٢٢ مـارس ٬١٩٧٦ بـا اشـاره بـه
تنشهاي ميان ايران و عراق و تأثير آن در تقويت نظامي تهران٬ نوشت:

چيزي که در سرلوحه سياست دولت قرار دارد اين است که ايران به ارتشي مـقتدر
مجهز گردد٬ ارتشي که در آسياي غربي بي رقيب باشد. اين امر تنها به خاطر حفظ و
حراست ايران از همسايگان خود که همواره طي تاريخ نسبت به آن رشک برده انـد
نيست؛ بلکه به خاطر تضمين ثبات و آرامش منطقه نفت خيز خليج فارس نيز هست.
طي چهارسال گذشته٬ به منظور مدرنيزه کردن نـيروهاي مسـلح ايـران٬ مـجموعه
بزرگي از سالحهاي مدرن و تازه خريداري شده است. يکي از مشـاورين نـزديک
شاهنشاه مي گويد: «ما بايد در سايه پشتکار و کوشش در مـقابل دشـمناني کـه از
سالحهاي شوروي برخوردارند از خود دفاع کنيم. به همين جهت از بهترين سالحها

١١٤. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٨٤٤/١-٥٠٩-١٤٥د٬ اداره کل اطالعات و
مطبوعات دربار شاهنشاهي٬ بخش آرشيو.

بايد استفاده کنيم». ١١٤

ه . هراس از خيانت متحدان به هنگام وقوع يک نبرد واقعي٬ خود اتکايي دفاعي
ندادن کمک مؤثر آمريکا به پاکستان در خالل بحرانـهاي خـونين سـالهاي ١٩٦٥ و
١٩٧١م با هندوستان که نهايتًا به شکست اسالم آباد٬ تجزيه بخشي از خـاک آن کشـور

١١٥. س٬م بورک و الرنسن زيراينگ. تاريخ روابط خارجي پاکستان. ترجمه ايرج وفايي. تهران٬ کوير٬ ١٣٧٧. ص
.٣٧٤

و تشکيل کشور بنگالدش منجر شد ١١٥ و درگيريهاي نظامي مرزي با عراق در اواخر دهه
٤٠ و اوايل دهه ٥٠ ش از مهم ترين عوامل در تشديد اين امر و مؤثر بر توسعه ساختار

ارتش ايران بود.
دولت پاکستان در پيمانهاي سيتو و سنتو٬ که مورد حمايت واشنگتن بود٬ عضويت
فعالي داشت. در سال ١٩٦٠م ايوب خان حاکم پاکستان با مسافرت به آمريکا و ديدار با

116. John F. Kennedy

کندي ١١٦ تضمين هرگونه همکاري و پشتيباني نظامي از حکومت خود را در تـقابل بـا



[ ٢١٦٤-١١ع] اميراصالن افشار سفير ايران در آمريکا در حال تسليم استوارنامه خود به ريچارد نيکسون

١١٧. محمدمهدي آخوندزاده. تجزيه شبه قاره هند و استقالل بنگالدش. تهران٬ دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
١١٨. آخوندزاده٬ همان٬ ص ١٠٨.وزارت امور خارجه٬ بي تا. ص ١٠٧.

دهلي نو کسب نمود٬ ١١٧ اما پس از درگيريهاي ميان هند و پاکستان در ١٩٦٥م٬ آمريکا از
اعطاي کمکهاي مؤثر به پاکستان طفره رفت و پيمانهاي نظامي سيتو و سنتو را تنها جهت

سرکوب جريانهاي کمونيستي معتبر دانست. ١١٨
در سالهاي ١٩٦٧ و ١٩٦٩م ليندن جانسن و ريچارد نيکسن رؤساي جمهور آمريکا
از اسالم آباد ديدار نمودند و مقامات را اميدوار به حمايت سياسي و نـظامي در بـرابـر

١١٩. زيبا فرزين نيا. پاکستان. تهران٬ وزارت امور خارجه٬ ١٣٧٦. ص ٢١٢.

هندوستان کردند؛ ١١٩ اما در کمال شگفتي و ناباوري پاکستان را در نبردهاي ٢٢ نوامبر
١٩٧١ تا ٣ دسامبر ١٩٧١م با هند تنها گذاشتند و اين کشور شکست سنگيني را متحمل



١٢١. باومن و کالرک٬ همان٬ ص ١٢٠.١٩٦. آخوندزاده٬ همان.

شد. ١٢٠ در جبهه مقابل٬ دهلي نو از حمايت آشکار و کامل شوروي برخوردار بـود. در
سال ١٩٧١م سه شاخه نيروهاي مسلح هند از تجهيزات ساخت شوروي بهره مند بودند
که شامل مجموعه اي از تانکهاي ٥٤-T ٬ ٥٥-T و ٧٦-PI ٬ اسکادرانـهاي مـيگ ٢١ و
سوخوي ٬٧ انواع زيردريائيها٬ ناوچه٬ قـايق هاي گشـتي و قـايقهاي اژدرافکـن بـود. ١٢١

122. SAM

همچنين نيروي هوايي و زميني هند از موشکهاي پيشرفته ضد هوايي سام ١٢٢ روسي در

١٢٣. آخوندزاده٬ همان٬ ص ١٠٣.

نبرد با جنگنده هاي پاکستان استفاده کردند. ١٢٣

124. Sunday Times

شاه در مصاحبه با خبرنگار ساندي تايمز ١٢٤ در ١٢ آبان ١٣٤٥ش/٢٤ اکتبر ١٩٦٦م٬ با
اشاره به اين مسئله گفت: «حوادث پاکستان نشان داد که ايران نمي تواند به اتحاد خود با

١٢٥. کرباسچي٬ همان٬ ص ٢٦٧.

غرب اتکاي کامل داشته باشد.» ١٢٥ و در گفت وگوئي با نشريه لندن تايمز در ژوئن ١٩٦٩
اظهار داشت:

اگر عراق فردا به ما حمله کند چه خواهد شد؟ آيا آمـريکا و پـيمان سـنتو بـراي
در جنگ هند و پاکستان در برابر چنين حمله اي قدمي برخواهند داشت. پشتيباني ما
وقتي که پاکستان مجبور شد به برقراري آتش بس٬ در شرايطي که نيروهاي هند در
چند کيلومتري الهور بودندتن در دهد٬ سنتو چه کاري کرد؟ آيا آمريکا که با پاکستان
پيمان نظامي و دفاعي دو جانبه داشت به ياري پـاکسـتان شـتافت؟ نـه٬ پس مـا
در برابر خطراتي که ما را تهديد مي کند به نمي توانيم براي حفظ امنيت مرزهاي خود
ديگران متکي باشيم و به همين دليل است که من روي تقويت نيروهاي نظامي خود

١٢٦. باري روبين. جنگ قدرتها در اير ان. ترجمه محمود مشرقي. تهران٬ آشتياني٬ ١٣٦٣. ص ١٠٤.

پافشاري مي کنم. ١٢٦

فريدون هويدا در بررسي سياست خارجي دولت پهلوي٬ بااشاره به اين مسائل در
يک ديدگاه انتقادي و البته اغر اق آميز٬ مي نويسد:

شاه بيش از هر چيز دچار وحشت و دلهره از شوروي بود. در جريان نزديکي هند و
شوروي در سال ١٩٧٠ نگران تر شد و پس از آنکه جنگ هند و پاکستان در سـال
١٩٧١ به تأسيس کشور بنگالدش انجاميد٬ ديگر شکي برايش باقي نماند که همسايه
شمالي درنظر دارد دست به يک تهاجم گسترده عليه ايران بزند. اين مسئله٬ کـه در
طول سال ١٩٧٢ فکر و ذهن شاه را به خود مشغول داشته بود٬ به خوبي مي تواند



[٤٣٥٩-٤ ] [ ١٧٨٣-٤ع] آندره گروميکو وزير امور خارجه شوروي ليندن جانسون رئيس جمهور آمريکا

فعاليت شديد او را براي خريد اسلحه و تبديل ايران به يک قدرت نظامي تـوجيه

١٢٧. فريدون هويدا. سقوط شاه. ترجمه ح.ا.مهران. تهران٬ اطالعات٬ ١٣٦٥. ص ١١٠.

کند. ١٢٧

شاه در سخنان خود بارها از عدم امکان وقوع يک نبرد واقعي هسته اي ميان بـلوک
شرق و غرب٬ گسترش جنگهاي منطقه اي ميان کشورهاي جهان سوم٬ عدم اتکاء کامل به
دوستان قدرتمند٬ لزوم غافلگير نشدن و دستيابي به جنگ افزارهاي نوين براي مقابله با

تهديدات ياد مي کرد. او در جريان مسافرت به انگلستان در تير ١٣٥١ش گفته بود:
ما مي گوييم بهترين سالحهاي غير اتمي را که موجود باشد خريداري مي کنيم. ما٬

در اين زمينه با دو حقيقت روبه رو هستيم:
١. جنگ بين قدرتهاي بزرگ غيرممکن است و اين موضوع کامًال صحت دارد؛

چون اگر واقعًا به جنگ و ستيزه بپردازند دنيا منهدم خواهد شد.
٢. اين امر خود٬ اين خطر را ممکن است به وجود آورد که کشورهاي بزرگ٬ به
وسيله برخي کشورهاي کوچک تر ماجراهايي را در گوشه و کنار جهان برپا کنند و
ضمن آن به سبب ناتواني سازمان ملل متحد کشوري که آمادگي مقابله بـا چـنين

ماجراها را نداشته باشد با شکست روبه رو شود.
به هرحال٬ ما نمي توانيم به خود اجازه غافلگير شدن را بدهيم؛ زيرا ممکن است٬



در چنين حالتي در روز ضرورت دوستي که بر او اتکاء مي کرديم به کمک ما نشتابد.
کشور ما نبايد شکست بخورد. بدين سبب ما سرگرم خريد اسلحه٬ آن هم از بهترين
نوع و از منابع مختلف٬ هستيم. مقدار زيادي تهيه کرده ايم و تازماني که خلع سالح

١٢٨. مجله ارتش شاهنشاهي٬ «مصاحبه مطبوعاتي شاهنشاه در لندن»٬ ش ٬٤ مرداد ٬١٣٥٤ ص ٥.

عمومي صورت نگيرد٬ ادامه خواهد يافت». ١٢٨

و. اشتياق و عالقه مندي دروني در گردآوري جنگ افزارهاي نظامي
عالقه شخصي و فزاينده شاه در گردآوري و مالکيت جنگ افزارهـاي نـوين٬ تـحت
تأثير عوامل پيشين ديگر٬ روند تـوسعه ارتش ايـران را تسـريع مـي کرد. شـاه در زمـينه
تکنولوژي نظامي داراي اطالعات فراواني بود و به اين دانستنيهاي خود افتخار مي کرد.
خود را جوهره و محور ارتش ايران مي دانست و با تأکيد بر اين مسئله گفته بود: «... به او

١٣٠. ب.کيا. ارتش تاريکي . ص ١٢٩.١٠١. بيل٬ همان٬ ص ٢٦٨.

خاطر نمونه اي که تبلور آن پدرم بود و اينکه من خود يک سربازم». ١٢٩ ميزان آگاهي شاه
در بخش نيروي هوايي نمود بيشتري مي يافت؛ زيرا وي سابقه پـرواز و هـدايت انـواع
هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي را داشت. ١٣٠ به نوشته ماروين زونيس شاه در سراسـر
زندگي به هر چيزي که به نيروي هوايـي٬ هـواپـيما و پـرواز مـربوط مـي شد دلبسـتگي

١٣١. ماروين زونيس. شکست شاهانه٬ روانشناسي شخصيت شاه. ترجمه عباس مخبر. تهران٬ طرح نو٬ ٬١٣٧٠ ص ١٥.

شديدي نشان مي داد. ١٣١ به گفته سپهبد اميرحسين ربيعي آخرين فرمانده نيروي هوايي
شاهنشاهي٬ شاه در انعقاد قر اردادهاي تسليحاتي هوايي و خريد هواپيما همواره نظارت

١٣٢. اطالعات (روزنامه)٬ «دفاعيات ربيعي در دادگاه انقالب٬ ٬١٣٥٨/١/٢٢ ص ٤.

کارشناسي داشت. ١٣٢
شاه صراحتًا در سخنرانيها و مصاحبه هاي داخلي و بين المللي٬ اشتياق وافر خود را
در به دست آوردن سالحهاي پيشرفته عيان مي ساخت و به آن مباهات و فخر مي ورزيد.
وي در گفت وگوئي با خبرنگار اشپيگل آلمان در سال ١٣٥٣ش/ ١٩٧٤م اين اشتياق خود

را به خوبي نشان مي دهد:
خبرنگار مي گويد: شما بزرگ ترين خريدار اسلحه آمريکا به شمار مي آييد و ساليانه

در حدود ٤ ميليارد دالر به اين امر اختصاص مي دهيد.
شاه ـ بله٬ مخصوصًا براي نيروي هوايي.

خبرنگار ـ شما ٨٠ فروند اف ١٤ و ٥٠٠ فروند هليکوپتر نيز به آمـريکا سـفارش
داده ايد؟

شاه ـ فعًال



خبرنگار ـ ٨٠٠ تانک چيفتن نيز سفارش داده ايد؟

١٣٣. آيندگان ٬ «مصاحبه شاهنشاه با اشپيگل» ٬ ٬١٣٥٣/١١/١٩ ص ١٢.

شاه ـ فعًال.! ١٣٣

134. Arnaud de Borchgrare 135. Smart

و يا در مصاحبه اي با آرنا دو بورشگرر ١٣٤ سردبير نيوزويک گفت:
ارزش دارد و ١٠٠ هواپيماي ما اکنون ٨٠ فانتوم داريم که هر کدام ٢/٥ ميليون دالر
ديگر دريافت مي کنيم که بهاي هر کدام ٥ ميليون دالر است و شمار آنها به تدريج به
٣٠٠ فروند مي رسد. با داشتن ٥٠ هواپيماي ترابري ١٣٠-٬C ٥٠ فروند هواپيماي
ديگر هر کدام به قيمت ٢/٥ تا ٥ ميليون دالر نيز سفارش داده ايم. مـا ٧٠٠ فـروند
هليکوپتر از جمله ٢٢٠ فروند از نوع توپدار آن را سفارش داده ايم که ارزش آنها ٥٠٠
ميليون دالر خواهد بود. ما ٨٠٠ دسـتگاه تـانک چـيفتن را از انگـلستان خـريداري
مي کنيم که براي ما ٤٨٠ ميليون دالر تمام خواهد شد و به برنامه مدرنيزه کردن ٤٠٠
تانک ام - ٤٧ و ٤٦٠ تانک ام ـ ٦٠ اقدام خواهيم کرد. اين امر به ما کمک مي کند که
داراي يک نيروي زرهي با ١٧٠٠ دستگاه ماشين جنگي باشيم. اندازه نيروي دريايي
ما دو برابر خواهد شد و هم اکنون اين نيرو داراي بـزرگ ترين نـاوگان هـاورکرافت
است. بندر چابهار به بزرگ ترين پايگاه دريايي و هوايي در اقـيانوس هـند تـبديل
ليزري و تلويزيوني را دريافت کرديم. خواهد شد. ما همچنين بمبهاي اسمارت ١٣٥

١٣٦. آلکسي واسيليف. مشعلهاي خليج فارس . ترجمه سيروس ايزدي. تهران٬ کتابهاي جيبي٬ ٬١٣٥٨ صص ٣-١٤٢.

ما هر گونه سالح غيراتمي که آمريکا در اختيار دارد را دريافت مي کنيم. ١٣٦

137. Ford

شاه به هنگام ديدار از واشنگتن و مالقات بـا فـورد ١٣٧ رئـيس جـمهور آمـريکا در
ارديبهشت ماه ١٣٥٤ش بار ديگر بر ادامه سياست نظامي خود تأکـيد کـرد: «مـا٬ جـز
سالحهاي اتمي٬ هرچه را که نياز داشته باشيم خواهيم خـريد. مـا داراي پـيشرفته ترين
نيروهاي مسلح در جهان خواهيم شد؛ زيرا به آن نياز داريم و اين نيروها به هر سالحي٬

١٣٨. رستاخيز (روزنامه)٬ «شاهنشاه: ما داراي پيشرفته ترين نيروهاي مسلح جهان خواهيم شـد»٬ ٬١٣٥٤/٢/٢٩
ص ١.

جز اسلحه اتمي٬ مجهز خواهد شـد». ١٣٨ و يـا در مـراسـم فـارغ التـحصيلي گـروهي از
دانشجويان دانشگاه پدافند ملي٬ خطاب به آنان گفت: «ما اسلحه الزم غيراتمي٬ آن هم از

١٣٩. آيندگان (روزنامه)٬ «تسليم ديگر در فرهنگ نظامي ايران نيست»٬ ٬١٣٥١/٦/١ ص ١.

بهترين نوع آن را٬ به شما خواهيم داد». ١٣٩
شاه گهگاه در البالي سخنان خود با اشاره به توانمندي ارتش ايران و عدم احتياج به



سالحهاي غير متعارف به مسئله تسليحات اتـمي مـي پرداخت. وي در مـصاحبه اي بـا
روزنامه ايتاليايي ايل جيورناله در دي ماه ١٣٥٥ش اظهار داشت: «بمب اتمي نمي خواهيم
بلکه خواهان ارتشي نيرومند هستيم که مغلوب کـردن آن فـقط بـا بـمب اتـمي مـمکن

١٤٠. ه موحد. دو سال آخر٬ رفرم تا انقالب. تهران٬ اميرکبير٬ ١٣٦٣. ص ١٨.

باشد». ١٤٠ و در سخناني در ٢٤ اسفند ١٣٥٥ش تأکيد کرد: «ارتش ما بـايد بـه مـراتب

١٤٢. مسائل جهان٬ « ايران قدرت جهاني»٬ همان٬ ص ١٤١.٣١. همان٬ ص ٣٠.

قوي تر از يک ارتش اتمي عمل کند.» ١٤١
با ايـن حـال دسـتيابي بـه نـيروي هسـته اي مـي بايست يکـي از دغـدغه هاي دولت
شاهنشاهي بوده باشد٬ امري که با توجه به تکاپوهاي دولتهاي همسايه تشديد مي شد.
شاه در گفت وگو با يک روزنامه نگار هندي در سال ١٣٥٣ش٬ ضمن يادآوري حق برابري
تمام ملل براي دسترسي به تکنولوژي نظامي٬ گفت: «هيچ تفاوتي ميان مـا و ارتشـهاي
آلمان٬ انگلستان يا فرانسه وجود ندارد؛ قدرتها بايد متناسب باشد». ١٤٢ و در مصاحبه اي
با هيکل٬ روزنامه نگار مصري پس از توصيف برنامه هاي توسعه نظامي ايـران بـه طـور
صريح عنوان نمود: «ايران همچنين آخرين کشوري نخواهد بود که به سالحهاي اتـمي

١٤٣. هيکل٬ همان٬ ص ١٩٤.

دست خواهد يافت». ١٤٣

ساختار ارتش ايران
ارتش ايران در سه بخش زميني٬ هوايي و دريايي شکل گرفت. نيروي زميني مرکب
از ٢٥٥٠٠٠ نفر بود که با چهار لشکر زرهي٬ چهار لشکر پياده نظام٬ چهار تيپ مستقل
شامل تيپ پياده نظام٬ تيپ زرهي٬ تيپ هوابرد و تيپ نيروهاي ويژه سازماندهي شده
بود. در نيروي زميني ١٩١٠ دستگاه تانک خدمت مي کرد که شامل ٨٠٠ تانک پيشرفته

144. Scorpion

چيفتن٬ ٤٦٠ تانک ٦٠-M ٬ ٤٠٠ تانک ٤٧-M و ٢٥٠ تـانک اسکـورپيون ١٤٤ بـود. بـه
عالوه٬ تجهيزات مدرني در قسمت ترابري٬ توپخانه و پدافند هـوايـي و زمـيني شـامل
ASM-r و هـاوک قـرار داشت. ٬ AAA ١٢٠٠ فروند موشکهاي ضدهوايي و ضد تانک
همچنين نيروي زميني داراي ٩٥٠ فروند پرنده٬ به ويژه هليکوپترهاي هوانيروز از انواع

145. Pirouz Mojtahed Zadeh. Political Geography of Strait of Hormuz. SOAS, University of

London, 1990. p20.

UH-1-OH ١٧٬-H ٧ (کبري) و ٤٧-CH (شينوک) بود. ١٤٥ ٢٥٠
پايگاهها و سازمان آموزش هلي کوپتري و هوايي ايران٬ که در ارتباط با نيروي زميني



[ ٦٠٨٦-٥ع] اميرحسين ربيعي فرمانده نيروي هوايي

عمل مي نمودند٬ داراي توانمندي زيادي بودند؛ چـنانکه مـرکز آمـوزش هـوانـيروز در
اصفهان در زميني به مساحت سه ميليون مترمربع به همراه ٢٥ دستگاه ساختمان فرعي

١٤٦. رستاخير٬ «شاهنشاه در مانور صحرايي ارتش شاهنشاهي»٬ ٬١٣٥٠/١٠/٢٥ صص ٢-١.

تأسيس شد و فقط پارکينگ هلي کوپتري آن بيش از ٧٠/٠٠٠ مترمربع وسعت داشت. ١٤٦
نيروي دريايي در سياست خارجي و نظامي ايران نقش بسيار مهمي ايفا مي کرد. براساس
نظريات دولت شاهنشاهي٬ محدوده فعاليت امنيتي ايران از خليج فارس فـراتـر بـود و

بخشهايي از آبهاي درياي عمان و اقيانوس هند را نيز شامل مي شد.
شاه در اوايل دهه ٥٠ش/٧٠م٬ با اشاره به اين دگرگوني٬ گفت: «من نمي گويم ابعاد
محدوده اي که ما در نظر داريم چند کيلومتر است اما هرکس که با موقعيت جغرافيايي و
استراتژيک و٬ به خصوص توان بالقوه نيروهاي هوايي و دريايي ما آشنا باشد مي داند اين

١٤٧. گاوين همبلي٬ امين سايکل و حامد الگار. سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت کمبيريج. ترجمه عباس
مخبر. تهران٬ طرح نو٬ ١٣٧٢. ص ٢٠٩.

محدوده تاچه فاصله اي از بندر چابهار امتداد مي يابد». ١٤٧
[ تقويت نـيروي دريـايي] شاه برنامه هاي نظامي خود را چنين توجيه مي نمايد: «اين



يک اقدام ضروري براي حفظ سالمت مرزهاي ايـران است کـه خـطوط دفـاعي آن تـا
اقيانوس هند ادامه دارد. مرزهاي ايران٬ که اخيرًا در جنوب خليج فارس و درياي عمان
تعيين شده است٬ از ماه نوامبر ١٩٧٢م تحت رهبري شاهنشاه آريامهر تا اقيانوس هند

١٤٨. طباطبايي٬ همان٬ ص ١٢.

گسترش يافته است.» ١٤٨
پيرو اين سياست٬ دولتمردان ايران همواره بر خروج تمامي پايگاهها و ناوگان نظامي

١٤٩. آيندگان (روزنامه)٬ «نظر ايران و کشورهاي منطقه درباره اقيانوس هند»٬ ٬١٣٥٦/٧/١٩ ص ٤.

ابرقدرتها از اقيانوس هند و اداره آن به وسيله کشورهاي ساحلي تأکيد داشتند. ١٤٩ ايران
به منظور تقويت هرچه بيشتر نيروهاي خود در درياي عمان و اقيانوس هند به تأسيس
پايگاه دريايي و هوايي بسيار مجهز در کنارک چابهار با هزينه ٨٠٠ ميليون دالر مبادرت

١٥٠. الري و باومن و يان کالرک٬ همان٬ ص ٣.

ورزيد. ١٥٠ پايگاه کنارک٬ بعد از مرکز دريايي آمريکا در جزيره ديهگوگارسيا در اقيانوس

١٥١. محمود زند مقدم٬ «تأملي درباره جزيره قشم»٬ اطالعات سياسي و اقتصادي٬ س٬٧ ش ٩و٬١٠ خرداد و تير
٬١٣٧٢ ص ٦٥.

هند٬ از پيشرفته ترين و بزرگترين انواع خود در جهان بود. ١٥١
پرسنل نيروي دريايي بالغ بر ٢٥/٠٠٠ نفر بود و مـجموعه اي از کشـتيهاي جـنگي

152. Artemis 153. Harpoon 154. Mojtahedzadeh. op.cit.p25.

پيشرفته چون ناوهاي موشک انداز آرتميس ١٥٢ با قدرت پرتاب موشک سام٬ ببر و پلنگ
که قادر به حمل موشکهاي سام و حمل يک هليکوپتر بودند٬ چـهار کشـتي مـجهز بـه
موشکهاي MK٢ SSM٬ و سام٬ چهار رزمناو و ٢٠ ناوچه گشتي ٩ و ١٠ تني٬ هفت قايق
گشتي بزرگ٬ ١٢ قايق تـهاجم سـريع٬ مـوشکهاي هـارپون٬ ١٥٣ کشـتيهاي مـين روبي و
تدارکاتي٬ دوازده هواپيماي ٢٧ـF ـ٤ و پنجاه هليکوپتر تـهاجم و امـدادي دريـايي٬ ايـن

نيروي دريايي را بسيار کارآمد مي ساخت. ١٥٤

155. Hovercraft

مجموعه کامل و گسترده اي از کشتيهاي آبي خاکي موسوم به هاورکرافت ١٥٥ تحت
نظارت و هدايت شهريار شفيق از خانواده سلطنتي در نيروي دريايي ايران نقش بسيار

١٥٦. شهريار شفيق٬ « هواناو»٬ مجله ارتش شاهنشاهي ٬ ش ٬٤ تير ٬١٣٤٩ صص ١٤-١٢.

مهمي ايفا مي کرد. ١٥٦ نيوزويک طي مقاله اي با اشاره به اين موضوع مي نويسد: «شاهنشاه
بزرگ ترين ناوگان هاورکرافت جهان را برپا ساخته است که توانايي مستقر سـاختن يک

١٥٧. اطالعات (روزنامه)٬ «ايران بزرگ ترين نـاوگان هـاورکرافت دنـيا را در خـليج فـارس تشکـيل داده است»٬
٬١٣٥٣/٧/٢٠ صص ١ و ٤.

گردان نظامي را در ظرف ٢٥ دقيقه در ساحل متعلق به اعراب دارد». ١٥٧



[ ١٠٢-١١ع] جرالدفورد رئيس جمهور آمريکا در حال خوش آمدگويي به محمدرضا پهلوي در محوطه کاخ سفيد

شاه با اشـتياق فـراوان شـخصًا و بـا لبـاس سـرفرماندهي نـيروي دريـايي ايـران در

١٥٨. مجله ارتش شاهنشاهي٬ «تصوير شاه در لباس سرفرماندهي نيروي دريايي ايران»٬ ش ٬٨ ٬١٣٤٩ ص ٩.

مانورهاي خليج فارس و درياي عمان شرکت مي کرد. ١٥٨ وي در يک مصاحبه در سال
١٣٥٤ش/ ١٩٧٥م اعالم کرد «نيروهاي ما٬ در خليج فارس اکنون ده برابر شده و بيست

١٦٠. باومن و کالرک٬ همان٬ ص ١٥٩.١٢٩. هيکل٬ همان٬ ص ١٧١.

برابر نيرويي است که قبًال بريتانيا در خليج فارس داشت.» ١٥٩ فرمانده نـيروي هـوايـي
فرانسه در ديدار خود از ايران٬ نيروي دريايي دولت شاهنشاهي را در رديف بزرگ ترين
نــاوگانهاي دريــايي دانست. بــدين ترتيب بــودجه نــيروي دريــايي کــه در ســالهاي
٤٧-١٣٤٢ش٬ ٦٨-١٩٦٣م تــنها ٥/٥ مــيليون دالر بـود در سـالهاي ٥٢-١٣٤٧ش٬
٧٣-١٩٦٨ به ٥٥ ميليون دالر و بين سالهاي ٥٧-٬١٣٥٢ ٧٨-١٩٧٣ به ميزان ١/٢٠٠

ميليون دالر افزايش يافت. ١٦٠
نيروي هوايي در بين دو شاخه نظامي ديگر٬ بيشترين رشد و توسعه را داشت. نيروي
هوايي از توانمندي بيش از ١٠٠/٠٠٠ نفر پرسنل و ٤٦٠ هواپيماي گوناگون بهره مند بود



161. F-4 phantoms 162. F-14A Tomcats Interceptor

که شامل ١٩٠ فروند فانتوم ٤-F ٬ ١٦١ ١٧٠ فروند بمب افکن فانتوم ٥-F و ٧٩ فـروند

163. Boing.707. 164. Rapier. 165. Tiger

٩ و A ١٤-F (تامکت)٬ ١٦٢ ١٣ فروند بوئينگ ٬٧٠٧ ١٦٣ جنگنده بسيار پيشرفته رهگير
فروند بوئينگ ٧٤٧ مخصوص سوخت رساني هوايي و انواع و اقسام هواپيماهاي حمل و
نقل ١٣٠-C و امدادي کوچک و بزرگ٬ ١٥١ فروند هـليکوپتر و مـوشکهاي پـيشرفته

166. Phoenix 167. Sidewinder 168. Sparrow

169. Moverick 170. Condor 171. Tom Howak

راپير٬ ١٦٤ تايگر٬ ١٦٥ فونيکس٬ ١٦٦ سايدويندر٬ ١٦٧ اسپرو٬ ١٦٨ ماوريک٬ ١٦٩ کندر٬ ١٧٠ تام

172. Mojtahed Zadeh.op.cit.p27. 173. Northroob

هوک٬ ١٧١ و غيره مي شد. ١٧٢

174. Lackhid 175. General Electric 176. Grownmen

مجموعه اي از شـرکتهاي آمـريکايي از جـمله نـورث روب٬ ١٧٣ الکـهيد٬ ١٧٤ جـنرال

177. Bell

الکتريک٬ ١٧٥ گرومن٬ ١٧٦ و بل ١٧٧ و غيره صنايع نظامي هوايي ايران را تجهيز و نگهداري

١٧٨. هوشنگ امير احمدي٬ «سياست خارجي منطقه اي ايران»٬ ترجمه عليرضا طيب٬ اطالعات سياسي و اقتصادي٬
 ١٧٩. هيکل٬ همان٬ ص ١٩٤.س٬٧ ش ١١ و ٬١٢ مرداد و شهريور ٬١٣٧٢ ص ٩.

مي نمودند. ١٧٨
شاه در گفت وگويي با هيکل٬ تأکيد کرد: «نيروي هوايي ايران بايد به قدر کافي قوي

باشد تا تمام منطقه را از خليج فارس تا درياي ژاپن محافظت نمايد.» ١٧٩
ايران٬ عالوه بر آمريکا٬ از فن آوري نظامي ساير کشورها نيز در تجهيز ارتش استفاده
.N.B.C آمريکا صريحًا اعالم کرد که اگر مي نمود؛ چنانکه شاه در گفت وگوئي با شبکه
اياالت متحده فروش سالحهاي خود را به ايران محدود کند٬ مطمئنًا آن را از کشورهاي

١٨٠. رستاخيز٬ «شاهنشاه: ما براي خشنودي کشورهاي ديگر اسلحه نمي خريم»٬ ٬١٣٥٤/١١/٤ ص ١.

ديگر جهان تأمين خواهد نمود. ١٨٠
انگلستان٬ به عنوان يکي از گزينه هاي بـرتر٬ در تأمـين نـيازمنديهاي ايـران در سـال
١٩٦٧م اقدام به تأسيس شبکه رادار براي دفاع ضدهوايي دولت شاهنشاهي نمود؛ اين
شبکه مناطق مختلفي از جمله تبريز٬ رشت و مشـهد را زيـرپوشش دفـاعي خـود قـرار

١٨١. طباطبايي٬ همان٬ ص ٢٩.

مي داد. ١٨١

١٨٢. اطالعات٬ «قرارداد خريد ٨٠٠ تانک سوپر چيفتن لغو شد»٬ ٬١٣٥٨/١/١٨ ص ٨.

ايران از انگلستان تانکهاي پيشرفته چيفتن ١٨٢ و سيستمهاي موشکي تـايگر و راپـير



[ ٦١٤٥-٥ع] شهريار شفيق

خريداري کرد. شاه هنگام سفر به لندن در تير ١٣٥١ش در پاسخ به سوال خبرنگاران در
مورد خريدهاي نظامي خود از انگلستان٬ گفت: «ما سراغ بهترينها مي رويم٬ مثًال چيفتن.
ما دو نوع موشک از نوع تايگرکت و سي کت را از انگلستان خريده ايم و اکنون موشکهاي

١٨٣. آيندگان٬ «متن کامل مصاحبه شاهنشاه باخبرنگاران بين المللي در لندن»٬ ٬١٣٥١/٤/٥ ص ٤.

راپير هدف ماست». ١٨٣ فردريک مولي وزير دفاع انگلستان در سفر خـود بـه ايـران در
فروردين ١٣٥٧ اعالم نمود که با همکاري لندن انواع موشکها و تـانکهاي پـيشرفته در

١٨٥. رستاخيز٬ ٬١٣٥٧/٢/٢٢ ص ١٨٤.٢. رستاخيز٬ ٬١٣٥٧/١/٧ ص ٢.

B.B.C نـيز در ارديـبهشت ١٣٥٧ از مسـاعدت ايـران سـاخته خـواهـد شـد. ١٨٤ راديـو
انگلستان براي تأسيس يک مجتمع بزرگ اسلحه سازي در اصفهان خبرداد. ١٨٥



اتحاد شوروي٬ با وجود پاره اي تنشهاي ميان خود و حکومت شاه٬ فروش جنگ افزار
به ايران را از سال ١٩٦٦م آغـاز کـرد و تـا سـال ١٩٧٠م نـزديک بـه ٣٤٤ مـيليون دالر

اکات و سياست هاي اتحاد جـماهير شـوروي»٬ تـرجـمه الهـه کـواليي٬ ١٨٦. ريچارد هرمن٬ «نقش ايران در ادر
اطالعات سياسي و اقتصادي٬ س ٬١ ش ٬١٠ تير ٬١٣٧٤ ص ٨٩.

تجهيزات نظامي به ايران فروخت. ١٨٦ به تدريج٬ با صـدور انـواع جـنگ افـزار از جـمله
PC و سام٬ اين تجارت به بيش از ٥٥٠ ميليون دالر افزايش نفربرهاي زرهي و موشکهاي

يافت.
اسرائيل در نيمه دهه ٧٠ م براي تحويل چند موشک دوربرد زمين به هوا٬ در مقابل
صدور يک ميليارد دالر نفت٬ قراردادي با ايران مـنعقد سـاخت. هـمچنين کـارشناسان
اسرائيل وظايف گوناگوني از جمله تعمير هواپيما٬ تهيه وسايل و قـطعات الکـترونيکي
انواع تجهيزات پرنده٬ سامانه هاي ضدهوايي و ابزار نبردهاي چريکي و ضدچريکي را

١٨٧. علي الهوتي٬ «اياالت متحده آمريکا و امنيت خليج فارس»٬ هوشنگ الهوتي٬ اطالعات سياسي و اقتصادي٬
س ٬١٠ ش ٣ و ٬٤ آذر و دي ٬١٣٧٤ ص ٨٠.

براي ارتش ايران انجام مي دادند. ١٨٧
در ژوئيه ١٩٧٧ ارتشبد حسن طوفانيان طي سفري به اسرائيل اصرار داشت که ارتش

١٨٨. جيمز بيل. شير و عقاب ٬ «روابط بدفرجام ايران و آمريکا». صص ٥٧٠ ـ٥٧١.

ايران با اسرائيل يک طرح موشکي مشترک برقرار کنند. ١٨٨ در همين سفر طوفانيان اعالم

١٩٠. همان٬ صص ٥٧ و ١٨٩.٦٠. اسناد النه جاسوسي ٬ ج ٬١٩ صص ٥٤ و ٥٦.

داشت که ايران بسيار عالقه مند به اتکاي متقابل با اسرائيل است. ١٨٩
احداث کارخانه ساخت خمپاره انداز اسرائيلي «ساگاد» در ايران و ساخت مـوشک
زمين به زمين با توانايي استقرار کالهک هسته اي از ديگر موضوعات مورد بحث در اين
سفر بود. ١٩٠ در اين سالها شش قرارداد نظامي بين دو کشور وجود داشت و عزر وايزمن
اين مذاکرات٬ بحث ساخت هواپيماهاي جـنگي ايـرانـي ـ اسـرائـيلي را نـيز مـطرح در

١٩١. همان٬ ج ٬١٩ ص ٧١.

مي نمايد. ١٩١
نشريه آمريکايي اخبار آمريکا و مسايل جهان در شماره ٢٢ مـارس ١٩٧٦ در مـقاله اي بـا
عنوان «در وراء تالش شاهنشاه در جهت بازگرداندن افتخارات گذشته شاهنشاهي ايران

چه چيزي نهفته است؟»٬ مي نويسد:
طي چهار سال گذشته٬ به منظور مدرنيزه کردن نيروهاي مسـلح ايـران٬ مـجموعه
بزرگي از سالحهاي مدرن و تازه خريداري شده است. نيروي هوايي ايران سرگرم
خريد ٨٠ فروند هواپيماهاي اف ـ ١٤ است که برجسته ترين جنگنده هاي جهان به
دارد و شمار مي رود. اکنون ايران تعداد زيادي هواپيماي اف ـ ٤ و اف ـ ٥ در اختيار



سفارش خريد چندين هواپيماي حمل و نقل بوئينگ و الکـهيد را نـيز داده است.
ارتش ايران صدها تانک چيفتن انگليسي و موشکهاي راپير در اختيار دارد. نـيروي
دريايي ايران از بزرگ ترين ناوگان هاورکرافت٬ قايقهاي گشتي و زيردريايي برخوردار
است و چندين ناوشکن از نوع اسپروانس را نيز سـفارش داده است. طـبق مـدارک
موجود در وزارت دفاع آمريکا٬ ايران از سال ١٩٧٢ تا به حال معادل نه ميليارد دالر
اسلحه به آمريکا سفارش داده است. سفارشات به انگليس کمتر از دو ميليارد است.
آلمانيها يک کارخانه اسلحه سازي را در ايران اداره مي کنند و شوروي نيز٬ در مقابل
گاز٬ وسائل حمل ونقل نظامي به ايران مي دهد. قريب ١٣٠٠ تن از افراد وزارت دفاع
آمريکا در اين کشور به سر مي برند و هزارها آمريکايي غيرنظامي به موجب قرارداد
کمپانيهاي گرومن و بل در ايران به کار مشغول اند. مقامات ايراني هيچ نوع ترديدي

١٩٢. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شـماره ٨٤٤-٥٠٩-١٤٥د٬ اداره کـل اطـالعات و
مطبوعات دربار شاهنشاهي٬ بخش آرشيو.

براي آشنايي بيشتر با چگونگي تحويل٬ سير پيشرفت و نوع تجهيزات نظامي ارتش ايران در دوره پهلوي نگاه
کنيد به:

ــ مجله ارتش شاهنشاهي٬ «بنيان ارتش شاهنشاهي٬ سرآغاز پيشرفت هاي همه جانبه»٬ اسفند ٬١٣٥٥ صص ٨-٤٧.
ــ مجله نيروي هوايي شاهنشاهي٬ «نظري به نيم قرن پيشرفت نيروي هوايي شاهنشاهي»٬ ش ٬٣ خـرداد ٬١٣٥٣

صص ٣٣-١٤.

درباره حسن استفاده از اين سالحها به خود راه نمي دهند.» ١٩٢

با همه اين اوصاف و در واقعيتهاي جهاني سازمان نظامي قدرتمند ايران بـه شکـل
محسوسي با سياستهاي دفاعي که شاه از آن سخن مي گفت ناموزون نشان مي داد. اين
ارتش مجهز براي درگيريهاي مرزي و مقابله با تجاوزات احتمالي همسايگان ــ که تنها
خطر عمده واقعي از سوي دولت عراق بود ــ بسيار عظيم و مؤثر بود. سرکوب شديد
چــريکهاي ظـفار و درهـم کوبيدن تـجاوزات مـرزي حکـومت بـغداد نـمونه اي از ايـن
توانمندي به شمار مي رفت. اما اين تشکيالت براي مقابله با حمالت دول ابرقدرت٬ به

خصوص اتحاد شوروي٬ بسيار ناچيز و ناکارآمد بود.
فريدون هويدا با اشاره به اين موضوع مي نويسد:

در سپتامبر سال ١٩٧٦م/ ١٣٥٥ش. آندره گروميکو وزير خارجـه وقت شـوروي٬
ضمن مالقات با وزيرخارجه ايران در نيويورک٬ با لحن طعنه آميزي به او گفت: «اين
همه سالحي که شما در ايران انبار کرده ايد ما را به فکر انداخته است» و موقعي که
وزير خارجه ايران پاسخ داد: بايد بدانيد که ما هرگز قدمي عليه همسايه شمالي خود
برنخواهيم داشت٬ چون به اين مسئله واقفيم که نيروي ما هـيچ گاه بـه پـاي شـما



نخواهد رسيد...». گروميکو بالفاصله در جوابش گفت: طبعًا٬ و تعجب ماهم در اين
است که پس شما اين همه اسلحه را براي مقابله با چه کشوري الزم داريـد؟ عـليه
عراق؛ که کشور کوچکي است و به پاي شما نمي رسد. عليه شيخ نشينهاي عربي؟ که
از نظر نظامي قدرتي ندارند. عليه عربستان سعودي؟ که به هيچ وجه نمي تواند براي

١٩٣. هويدا٬ همان٬ ص ٩٩.

ايران تهديدآميز باشد. پس عليه چه کسي؟» ١٩٣

ارتشبد جم رئيس سابق ستاد بزرگ ارتشتاران نيز در گفت وگوئي با راديو بي.بي.سي.
گفت: «ارتش ايران هدف مشخصي نداشت. مشـخص نـبود کـه ارتش بـايد عـليه چـه
تهديدي بايستد. مهم ترين تهديدات محتمل را بايد درنظر گرفت و در مقابل آن ايـجاد
نيرو کرد. ولي معلوم نبود که ارتش ايران براي مقابله و جنگ با کي است؟ با شوروي؟ با

ان و آمريکا. تهران٬ اطالعات٬ ٬١٣٧٤ ص ٤٩. ١٩٤. جميله کديور. رويارويي انقالب اسالمي اير

عراق؟ با ترکيه؟ بدون شک مي توان گفت که ارتش ايران هدف نداشت». ١٩٤
آنــتوني پــارسونز ســفير انگـلستان در تـهران در بـررسي وضـعيت نـظامي دولت
شاهنشاهي٬ ارتش ايران را با وجود تمامي پيشرفتها٬ افسران ايران را فاقد ابتکار عمل و

١٩٥. ويليام سوليوان و آنتوني پارسونز. خاطرات دو سفير. ترجمه محمود طلوعي. تهران٬ علم٬ ٬١٣٧٥ ص ٢٩٠.

انعطاف ناپذير ارزيابي نموده که براي درگيريهاي بزرگ واقعي مناسب نبود. ١٩٥ ارتشبد
عباس قره باغي آخرين رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران نيز ارتش ايران را فاقد تـوانـائيهاي

افات ژنرال . تهران٬ نشر ني٬ ١٣٦٨. ص ٩٠. ١٩٦. عباس قره باغي. اعتر

الزم براي تشکيل لشکرهاي متعدد نظامي مي داند. ١٩٦ تيمسار تقي رياحي٬ وزير دفـاع
ملي دولت موقت پس از پيروزي انقالب٬ با بررسي توسعه کمي و کيفي ارتش ايران در
دوره پهلوي٬ به درستي مـي گويد: «ادعـاهاي شـاه در مـورد تشکـيل يک ارتش بسـيار
[ ارتش] کشورهاي متوسط قدرتمند٬ رؤيا بود؛ زيرا ارتش ايران با تمام ويژگيها در زمره

١٩٧. اطالعات٬ «تغييرات بنيادي ارتش»٬ ٬١٣٥٨/١/١٨ ص ٥.

جهان بود». ١٩٧

پيامدهاي توسعه نظامي در سياست خارجي ايران
عملکرد تدريجي ايران٬ در ابعاد مداخالت مستقيم و غيرمستقيم خـارجـي٬ امـري
فراتر از عالئق و استراتژيهاي امنيتي و سياست تدافعي بود. پيرو اين استراتژي٬ که دولت
شاهنشاهي آن را جزئي از سياست مستقل مـلي و ضـروري بـراي حـفظ مـنافع ايـران
مي دانست٬ ميزان دخالت و نقش آفريني در ماوراء مـرزهاي جـغرافـيايي افـزايش قـابل
مالحظه اي يافت و تهران در نقش يک نيروي پرتوان اقـتصادي و نـظامي بـر رهـبري و



حاکميت در جهت دهي به سياست داخلي و خارجـي کشـورهاي دورونـزديک و رفـع
مشکالت و بحرانهاي آنها اصرار ورزيد٬ امري که مي بايست پيامد کوتاه مدت بهره مندي
ايران از توسعه مالي و تسليحاتي در دهه ٤٠و٥٠ش/ ٦٠و٧٠م باشد. ارتش و نظاميگري
از مهم ترين عوامل تعيين کننده و جهت دهنده در سياست خارجي ايران بـين سـالهاي

198. Zabih Swpwhr. The Iranian Military in Revolution and War. Routedge, London, 1988.p10.

٨٠-١٩٧٠م بود. ١٩٨
در اين محدوده زماني سابقه و کثرت مداخالت خارجي هيچ يک از کشورهاي جهان

١٩٩. هاليدي٬ همان٬ ص ٨٥.

توسعه نيافته به اندازه ايران نبود. ١٩٩
بخشي از نيروهاي مسلح ايران از سال ١٣٥١ش با هدف سرکوب جبهه آزاديبخش
ظفار در عمان که از سوي کشورهاي بلوک شرق٬ به ويژه شـوروي پشـتيباني مـي شد٬

٢٠٠. محمدجعفر چمنکار٬ «پهلوي دوم و عمليات در ظفار»٬ تاريخ معاصر ايران (فصلنامه)٬ س ٬٤ ش ١٣و٬١٤
بهار و تابستان ٬١٣٧٩ صص ٢٤-٢٢.

سلسله نبردهاي خونيني را آغاز کرد که تا سال ١٣٥٧ش کمابيش ادامه داشت. ٢٠٠
با وجود خروج بخش اعظم نيروهاي ايران از عمان تا سال ١٣٥٦ش٬ واحدهايي از
سربازان ارتش شاهنشاهي در نقاط مختلف ظفار باقي ماندند. به دستور شاه چند فروند
ناوشکن نيروي دريايي در بندر صالله عمان استقرار يـافته و امـنيت دريـايي مـنطقه را
تضمين کردند. چند جنگنده افـ٤ و بمب افکن افـ٥ نيز در پايگاه ميدوي ظفار استقرار
يافتند و عمليات پروازي شناسايي خود را بر فراز يمن جنوبي انجام دادند. نيروي هوايي
ايران٬ عالوه بر مأموريتهاي شناسايي٬ وظيفه تأمين امنيت و پوشش هوايي آسمان عمان
را نيز برعهده داشت. ايران از اواخر بهمن ١٣٥٣ش با ارسال فانتومهاي خود٬ متعهد به

٢٠١. آرشيو اسناد وزارت امورخارجه٬ مسقط و عمان٬ ٥٥-٬١٣٥٠ جعبه ٬١٤ پرونده ٬٢٠٥ از سفارت ايران در
مسقط به وزارت امور خارجه٬ ١٣٥٣/١١/٢٦.

حفظ امنيت فضاي عمان شده بود. ٢٠١
در آذر ماه ١٣٥٥ش يک فروند هواپيماي فانتوم نيروي هوايي ايران در اثر اصابت
آتش پدافند برفراز يمن جنوبي سرنگون گرديد و خلبان آن به نام علي اشرافيان به وسيله

٢٠٢. آرشيو اسناد وزارت امورخارجه٬ مسقط و عمان ٥٥-٬١٣٥٠ جعبه ٬١٩ پرونده ٬٣١٣ از وزارت امور خارجه
٢٠٣. همان منبعبه سفارت ايران و مسقط٬ ١٣٥٥/٩/٢٥.

سربازان دولت عدن و چريکهاي عمان دستگير شد. ٢٠٢ وقوع اين رويداد٬ روابط تـيره
ميان تهران و يمن جنوبي را به اوج بحران و جنگ تبليغاتي رساند چنانکه روزنامه لوموند
فرانسه از احتمال حمله تالفي جويانه ايران خبرداد. ٢٠٣ کشورهاي عرب نيز نگرانـيهاي



٢٠٤. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه٬ مسقط و عمان ٥٥-١٣٥٠ ٬ جعبه ٬١٨ پرونده ٬٣٠١ از وزارت امورخارجه
به سفارت ايران در مسقط٬ ١٣٥٥/٩/١٩.

خود را از اين رويداد اعالم کردند. ٢٠٤
در اواخر ارديبهشت ماه ١٣٥٨ش يک هيئت از چريکهاي ظفار به سرپرستي محمد
احمد غساني به ايران مسافرت نمود و ضمن آزادي خلبان اسير٬ کـه چـندين سـال در
اسارت بود٬ با سران ارشد انقالب ديدار و گفت وگو کردند. در اين مذاکرات٬ با محکوم
کردن شديد عمليات سرکوب جبهه خلق ظفار٬ آن را در راستاي مداخالت خارجي و

٢٠٥. اطالعات٬ «ديدارهاي هئيت جبهه آز اديبخش خلق عمان با مقامات اير اني»٬ ٬١٣٥٨/٢/٢٣ ص ٣.
٢٠٦. اطالعات٬ «ديدار يک هيئت ظفار از ايران»٬ ٬١٣٥٨/٢/٢٤ ص ٨.

برون مرزي دولت شاهنشاهي دانستند. ٢٠٥ و٢٠٦
واحدهايي از ارتش ايران در سال ١٣٥٢ش/١٩٧٣م به منظور پـاکسـازي و انـهدام
چريکهاي جدايي طلب بلوچ به ايالت بلوچستان اعزام گرديد. اين نيروها بـه اسـتعداد
واحدهايي از کماندوهاي گارد شاهنشاهي و دو اسکادران هليکوپترهاي هوانيروز بود و

٢٠٧. نگارنده در اين باره پژوهش مبسوطي انجام داده است.

عمليات آنان مدت دو سال به طول انجاميد. ٢٠٧ از ديدگاه ايران جبهه خلق بلوچ کـه از
سوي شوروي و عراق حمايت مي شد٬ در تضاد بـا مـنافع مـنطقه اي دراز مـدت دولت
شاهنشاهي بود٬ امري که پس از کشف مقادير زيادي اسلحه ارسالي از سوي بغداد در

٢٠٩. همان٬ ص ٢٠٨.٢٠١. هوشنگ مهدوي٬ همان٬ ص ٢٠٢.

سفارت عراق در کراچي پاکستان در ٢١ بهمن ماه ١٣٥١ش نمود بيشتري يافت. ٢٠٨
همچنين ايران در خالل بحرانهاي ١٩٦٥ و ١٩٧١م از پاکستان در برابر دهلي نو بـه
صورت صريح و آشکار حمايت نمود. ايران اقدام هند برضد پاکستان را در سال ١٩٦٥
تجاوز ناميد و براي نخستين بار تعدادي از هواپيماهاي نظامي خـود را دراخـتيار ارتش
پاکستان گذارد. ٢٠٩ در جنگ ١٩٧١م نيز ايران٬ براي حمايت از اسالم آباد٬ هواپيماهاي

٢١١. زيبا فرزين نيا. بنگالدش. تهران٬ وزارت امورخارجه٬ ٬١٣٧٣ ص ٢١٠.٢٣٣. همان٬ ص ٢٠١.

مسافربري پاکستان را در خاک خـود پـناه داد ٢١٠ و تـا مـدتها از بـه رسـميت شـناختن
بنگالدش خودداري نمود. ٢١١ شاه در ديدار ذوالفقار علي بوتو نخست وزير پاکستان از
ايران در ٢١ ارديبهشت ١١/١٣٥٢ مه ٬١٩٧٣ با تأکيد بر حمايت از اسالم آباد٬ گفت:

يک بار ديگر تکرار مي کنم که ماهمواره در کنار شما خواهيم بود. ما ناگزيريم بگوييم
آنچه براي همسايه شرقي ما٬ پاکستان٬ روي دهد اهميت حياتي بر ايمان دارد و اگر
حادثه ديگري براي آن کشور اتفاق بيفتد ما آن را تحمل نخواهيم کرد. دليل اين امر
تنها داشتن احساسات برادرانه نسبت به شما به عنوان يک ملت مسلمان نيست٬ بلکه
همچنين به خاطر منافع ايران است که نمي توانيم دگرگونيهاي ديگري را در پاکستان



[ ١٩٩٢-١١ع] ملک حسين پادشاه اردن

تحمل کنيم. کامًال طبيعي است که چشمان خود را نسبت به هر جنبش جدايي طلب

٢١٣. داود کريملو. يمن. تهران٬ وزارت امور خارجه٬ ١٣٧٤. ص ٢١٢.٣٠٥. کرباسچي٬ همان٬ ص ٥٤٧.

در کشور شما٬ خداي نکرده٬ نخواهيم بست. ٢١٢

ايران در طول جنگهاي داخلي يمن ميان سلطنت طلبان و جمهوريخواهان در طـول
سالهاي ٧٠-١٩٦٢م٬ در اشکال ارسال اسلحه و آموزش نظامي از جناح سلطنت طلب
متمايل به غرب حمايت نمود چنانکه عده اي از جوانان طرفدار اين جناح در دبيرستان
نظام تهران به تحصيل مشغول بودند. ٢١٣ شاه بارها عنوان نمود که کمکهايي به امام البدر و

٢١٤. اطالعات٬ «شاهنشاه: در مورد خليج فارس يک قدم عقب نشيني نمي کنيم»٬ ٬١٣٥٤/١٠/٣٠٨ ص ٢٨.

دولت صنعا اعطا مي کند. ٢١٤ حمايت ايران از يمن شمالي استراتـژي دراز مـدت بـراي



مهار و انزواي يمن جنوبي در منطقه بود.
پيوندهاي نزديک ميان ايران و اردن هاشمي نيز مظاهري از تأثيرات امور نظامي در
سياست خارجي تهران را نشان مي داد. اردن تنها کشور عرب بود که به صورت واقعي با
اعزام واحدهايي به ياري ايران در نبرد عمان اقدام کرد. دولت ملک حسين٬ در دو نوبت٬
٢١ فروند هواپيماي نظامي قديمي هاوکوهانتر خود را در حمايت از سلطان قابوس به

٢١٥. کيهان٬ «ديدار قابوس از اردن»٬ ٬١٣٥٣/١٢/١٩ ص ٤.

عمان اعزام نمود. ٢١٥ جنگنده هاي پيشرفته فانتوم ايران نيز٬ در مقابل٬ براي پشتيباني از

٢١٦. محمد فرد سعيدي و شهرام چوبين. تحوالت سياسي اخير در خاورميانه وسياست خارجي اير ان. تهران٬ موسسه
پژوهشهاي سياسي و اقتصادي بين الملل٬ ٬١٣٥٤ ص ٦٥.

حکومت ملک حسين به اردن رهسپار شدند. ٢١٦ شاه در ديدار خود از اردن در دي ماه

٢١٧. کيهان٬ « شاهنشاه: از کمک به اردن دريغ نخواهيم کرد»٬ ٬١٣٥٣/١٠/١٧ ص ٣.

١٣٥٣ تأکيد نمود: «ايران از هيچ کمکي به اردن دريغ نخواهد کرد». ٢١٧
ايران در اشکال غيرمستقيم با اعزام هواپيماهاي فانتوم و چندين تن از افسران خود به

218. Wantiew

حمايت از وان تيو ٢١٨ رياست جمهوري ويتنام جنوبي پرداخت. در حالي که بسياري از
کشورهاي پيشرفته و قدرتمند مانند کانادا از عضويت در هيئت نظارت بر تحوالت جنگ
ويتنام٬که به وسيله آمريکا تشکيل شده بود٬ خودداري نمودند ايران تحت فشار دولت
واشنگتن با پذيرش اين مسئوليت واحدهايي از افسران و کارمندان و تجهيزات نـظامي

219. Rouhollah K.Ramazani. Irans Foreign Policy, 1941-1973. Charlothesville, University Press of

Virginia, 1975. p341.

براي اطالعات بيشتر در اين مورد نگاه کنيد به:
کامبيز کيهاني٬ «پاسداران صلح ويتنام»٬ مجله ارتش شاهنشاهي ٬ ٨آبان ٬١٣٥٤ ص ٩.

خود را به سايگون اعزام کرد. ٢١٩
ايران از مالمصطفي بارزاني رهبر حزب دمکرات کردستان در نبرد بـا رژيـم عـراق
حمايت فراوان نمود چنانکه شاه در اوت ١٩٧١م از واشـنگتن خـواست کـه بـا هـدف
تضعيف بغداد کمکهاي خود را به اين گروه افزايش دهد؛ آمريکا نيز بودجه اي به ميزان

٢٢١. هاليدي٬ همان٬ ص ٢٢٠.٢٥٩. هرمن٬ همان٬ صص ٩٠-٨٩.

١٦ ميليون دالر به اين منظور اختصاص داد. ٢٢٠ به نوشته هاليدي مقاديري جنگ افـزار
ساخت شوروي که در جنگ با اعراب به غنيمت اسرائيل درآمده بود به ايران فـروخته

شد تا به کردها تحويل داده شود. ٢٢١
در سال ١٣٥٤ش دو گردان از نيروهاي زميني ارتش ايران همراه با سربازان پاسدار
صلح سازمان ملل به منظور استقرار در بلنديهاي جوالن در حد فاصل نيروهاي سوريه و



٢٢٢. مجله نيروي زميني شاهنشاهي٬ «تفنگداران ايران در ارتفاعات جوالن»٬ ش ٬٣٧ خرداد ٬١٣٥٤ ص ٢-٩١.

اسرائيل به آن منطقه اعزام شدند. ٢٢٢
ايران٬ جداي از آسيا٬ در قاره سياه به ويژه شاخ آفريقا٬ نيز تـحرکات بـرون مـرزي
متعددي داشت. اين منطقه صحنه ظهور و پيدايش دولتها و جنبشهاي سوسياليستي ملهم

ائني. جهان در قرن بيستم. ترجمه بهرام معلمي. تهران٬ ققنوس٬ ١٣٧٩. ص ٦٤١. ٢٢٣. کارتر و فيندلي و م جان ر

از نمونه کوبا موسوم به آفرومارکسيسم بود. ٢٢٣
دولت شاهنشاهي در نبرد ميان سومالي و اتيوپي بر سر منطقه اوگادن کـه نـهايتًا بـا
پيروزي اتيوپي به پايان رسيد از محمد زيادباره رئيس جـمهور سـومالي٬ کـه از سـوي
کشورهاي غربي و امريکا پشتيباني مي شد٬ حمايت کرد. دخالت تهران در ايـن بـحران
نمونه ديگري از جبههگيريهاي ايران در برابر توسعه جريانهاي متصل به شوروي بـود.
منگيستو هايله ماريام حاکم اتيوپي با کشورهاي سـوسياليستي روابـط بسـيار نـزديکي
٬ T-و ٥٥ T-داشت و از شوروي انواع جنگ افزارهاي پيشرفته از جـمله تـانکهاي ٥٤
توپخانه سنگين٬ موشک اندازهاي اورگون و جنگنده هاي ميگ ٢٤ دريافت کـرده بـود.

٢٢٤. رضا ابهري و محمد الموتي. اتيوپي. تهران٬ وزارت امورخارجه٬ ١٣٧٤. ص ٨١.

دهــها تــن از مســتشاران روســي و کـوبائي نـيز در آديس آبـابا بـه سـر مـي بردند. ٢٢٤
جهت گيريهاي ايران در حمايت از موگاديشو٬ لغو قر اردادهاي پيشين سومالي با شوروي

225. Aryehoy.yodfat. The Soviet Union and Revolutionary Iran. Croom Halm Ltd, London, 1984.

p. 38.

و نزديکي هرچه بيشتر آن با اروپا و آمريکا را در پي داشت. ٢٢٥
دولت زئير نيز در مبارزه با شورشيان چپگراي ايالت شابا از حمايتهاي اقتصادي و

226. Peter Arery and others. The Cambridge History of Iran From Nadir Shah to the Islamic

Republic. vol. 7, 1991, p. 455.

نــــظامي ايــــران بــــهره مند گــــرديد. ٢٢٦ روابـــط ســياسي مــيان ايــران و زئــير از

٢٢٧. مصطفي برکت. زئير. تهران٬ وزارت امور خارجه٬ ١٣٧٥. ص ١١٧.

١٣٥١/١١/٢٢ش/١١ فوريه ١٩٧٣م آغاز شد و به تدريج استحکام يافت. ٢٢٧ چنانکه
موبوتوسه سسکو حاکم زئير در اسفند ماه ١٣٥٢ به ايـران مسـافرت نـمود و طـي يک

٢٢٨. اداره اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه. نشريه اخبار و اسناد. تهران٬ وزارت امور خارجه٬ ١٣٥٢. ص
.٢٤٩

اقامت ده روزه با شاه و سران ارشد دولت پهلوي ديدار و گفت وگو کرد. ٢٢٨
ايران از ملک حسن دوم پادشاه مراکش در نبرد با چريکهاي پوليساريو که براي آزادي
صحراي غربي مبارزه مي کردند پشتيباني و حـمايت نـمود. جـبهه پـوليساريو از سـوي



٢٢٩. پل بالتا. مغرب بزرگ از استقالل تا سال ٢٠٠٠م. عباس آگاهي. تهران٬ دفتر مطالعات سياسي و بين المللي٬
١٣٧٠. ص ١٢٨.

شوروي و ليبي و الجزاير کـمکهاي اقـتصادي و نـظامي مـتعددي دريـافت مـي کرد ٢٢٩
چنانکه موشکهاي ضدتانک ساخت چين و سام روسي به وسيله اين دولتها در اختيار

٢٣٠. اريک فيشتليوس. جبهه پوليساريو . مجيد نوحي. تهران٬ ١٣٥٩. ص ٩٩.

جبهه قرار گرفت. ٢٣٠ دولتهاي غربي و برخي از کشورهاي خـاورميانه نـيز از حکـومت
مراکش حمايت مي کردند. آمريکا کمکهاي مستقيم اقتصادي خود به اين کشور را از سه
ميليون دالر در سال ١٩٧٤م به ١٤ ميليون دالر در ١٩٧٥ و ٣٠ ميليون در ١٩٧٦م افزايش
داد. صادرات تجهيزات نظامي نيز از ميزان ٨/٦ ميليون دالر در سال ١٩٧٤ به ٢٩٤/٩

٢٣٢. همان.٢٣١. همان٬ ص ٥٢.

ميليون دالر در ١٩٧٥م گسترش يافت. ٢٣١
عالوه بر آمريکا٬ فرانسه نيز با فـروش سـالحهاي پـيشرفته ـ از جـمله انـواع رادار٬
F-1 ـ در مـبارزه بـا AMX و ٧٥ جـنگنده مـيراژ هــليکوپترهاي جــنگي٬ زره پـوشهاي

چريکهاي پوليساريو نقش مهمي ايفا مي کرد. ٢٣٢
در فروردين ماه ١٣٥٨ يک هيئت از جـبهه آزاديـبخش پـوليساريو بـا سـران ارشـد
انقالب اسالمي ديدار و گفت وگو نمودند. به گفته السيداتي٬ نماينده جبهه٬ دولت شاه با
ارسال تجهيزات گوناگون نظامي٬ از جمله انواع جيپ جنگي و خمپاره انداز٬ بيش از ٨٠%
نيازمنديهاي مراکش را برآورده مي ساخته است. السيداتي ضمن حمله شديد به نـقش
ايران در ماجراي صحراي غربي ادعا نمود براساس اسناد و مدارک٬ عکس و اعترافات
خلبانان اسير٬ نظاميان مر اکشي٬ به ويژه خلبانان٬ در ايران آموزش مي ديدند و با بمبهاي

٢٣٣. اطالعات٬ «شاه با بمب فسفات آز اديخواهان صحرا را سرکوب مي کرد»٬ ٬١٣٥٨/١/٢٣ ص ٤.

فسفاتي آتشزاي اهـدايـي ايـران٬ چـريکهاي پـوليساريو سـرکوب مـي شدند. ٢٣٣ اريک
فيشتليوس خبرنگار سوئدي با بازديد از پايگاه قيفاريتي پـوليساريو٬ کـه در ١٥ ژانـويه
١٩٧٦ به وسيله اين نوع بمبها به شدت ويران شـده بـود٬ ايـن مـوضوع را تأيـيد کـرده

٢٣٤. فيشتليوس٬ همان٬ ص ٩١.

است. ٢٣٤ سياست خارجي ايران در دوره پهلوي با تأثيرپذيري از تحوالت نظامي٬ مورد
ارزيابيهاي متعدد موافقان و طيف وسيعي از منتقدان قرار گرفته است. اين ديدگاهها٬ که
براساس نوع منافع و ايدئولوژي سياسي افراد در مقاطع زماني مختلف صورت پذيرفته

است٬ قابل تعمق مي باشد.
ريچارد نيکسن٬ در تقدير از سياستهاي فرامرزي ايران٬ مي گويد:

شاه خالء قدرت را پر کرد٬ با تصرف جزاير سهگانه حافظ امنيت تنگه هرمز شد٬



درهم کوبيد٬ با ساختن پايگاه دريايي چابهار در امنيت تنگه هرمز کوشيد٬ با ظفار را
شناسايي اسرائيل در تحريمهاي نفتي ١٩٦٧ و ١٩٧٣م اعراب شرکت نکرد٬ نـفت
الزم ناوگان مديترانه را تأمين کرد و با انتقال نيروها و پشتيباني پنهاني از اکراد مانع
در اقيانوس از شرکت عراق در نبرد ١٩٧٣ اعراب و اسرائيل شد. سوخت ناوگان ما را
هــند تأمـين کـرد و هـواپـيماهاي فـانتوم اف ـ ٥ را بـه حـمايت ويـتنام جـنوبي

٢٣٥. نيکسن. همان٬ صص ٨-١٤٧

فرستاد. ٢٣٥... شاه از با استعدادترين زمامداران خاورميانه و بـهترين سـياست پيشه
بود. او زمامدار اليقي بود. شاه متحد کليدي آمريکا در خاورميانه و عامل ثبات در

٢٣٦. ريچارد نيکسن. رهبر ان٬ کساني که دنيا را تغيير داده اند. ترجمه کاظم عمادي. تهران٬ عطائي٬ ١٣٦٣. صص
٢٣٧. اطالعات٬ ٬١٣٥٩/١١/١١ ص ١١.٣-٤٠٩.

افيايي از مديترانه تا افغانستان گرديد. ٢٣٦ منطقه جغر

هنري کيسينجر نيز اظهار مي دارد:
کمک شاه به ويتنام جنوبي در زمان انعقاد قرارداد پاريس در سال ١٩٧٣م٬ کمک به
اروپاي غربي در دوران بحران اقتصادي دهه ٬١٩٧٠ حمايت از ميانه روهاي آفريقا
عليه تهاجم مشترک شوروي و کوبا و پشتيباني از سادات در مصر بسيار چشمگير
بود. شاه نيرو و انرژي همسايگان عرب راديکال خود را تحليل مي برد تا نگذارد آنها

رژيمهاي ميانه رو عربستان٬ اردن و خليج فارس را مورد حمله قرار دهند. ٢٣٧

حجت االسالم علي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري وقت ايران نـيز در يک
تفسير ديگر دراين باره مي گويد:

آنچه عمًال کشورهاي توسعه طلب جهان در منطقه خليج فارس انتخاب کرده بودند
ايجاد نوعي ژاندارمي و مسلط کردن يک قدرت به عنوان ژاندارم در اداره اين منطقه
در منطقه غير از ايران بوده است٬ يک حکومت نيرومند و وابسته مانندرژيم پهلوي.
قدرتي نيست که بتواند نقش ژاندارمي را برايشان ايفا کـند. کشـوري کـه سـواحـل
در مدخل خليج فارس حضور جدي دارد. آنها دارد و شمالي خليج فارس را سرتاسر

٢٣٨. مجله سياست خار جي٬ متن کامل سخنراني حجت االسالم علي اکبر هاشمي رفسـنجاني رئـيس جـمهوري
اسالمي ايران در کنفرانس بين المللي خليج فارس (٢٩ آبان تا اول آذرماه ١٣٦٨)٬ دفتر مطالعات سياسي و

بين المللي٬ س ٬٣ ش ٬٣ مهروآذر ٬١٣٦٨ ص ٣٩٥.

اين ژاندارم را به درستي در خانواده پهلوي يافتند. ٢٣٨

ياسر عرفات٬ رهبر فـلسطيني٬ سـياست خـارجـي دولت شـاهنشاهي را بـدين گونه
تجزيه و تحليل مي کند:



در منطقه باشد. آمريکا شاه سابق مأمور بود با کنترل عراق و عربستان ژاندارم آمريکا
و اسرائيل نقش مهمي را به شاه واگذار کرده بودند. شاه به عنوان پليس انجام وظيفه
مي کرد. ايران٬ مصر و اسرائيل حلقه محاصره را بر فلسطين و سوريه تنگ مي کردند
و به نفع آمريکا٬ عراق٬ عربستان و کشورهاي ساکن در خليج فارس کنترل مي گرديد:

٢٣٩. اطالعات٬ «عرفات در مصاحبه با اشپيگل آلمان»٬ ٬١٣٥٨/١/١٤ ص ٥.

ارتش عراق نيز زير کنترل ايران در مي آمد. ٢٣٩

والديمير والسف دبير اول سفارت شوروي در تهران در اين مورد اظـهار مـي دارد:
«ايران قطعًا نقش اسب تروا را براي آمريکا بازي خواهد کرد که در شکـم آن بـه جـاي
سرباز٬ اسلحه جهت توزيع به ديگر دولتهاي منطقه است. نيکسن اين عمل را تشـويق

٢٤٠. اسناد النه جاسوسي٬ «شوروي شرق تجاوزگر»٬ ج ٬٤٧ بخش ٬١ ص ٦٧.

مي کند». ٢٤٠
نگاهي گذرا بر اقدامات نظامي و بلندپروازيهاي شاه در اين زمينه آشکار مي سازد که
در جهان دو قطبي آن روز٬ ايران با ورود در بلوک غرب تمامي امکانات خود را در جهت
تٔامين منافع دول غربي به ويژه آمريکا به کار گرفت و به ابزار آنان در کنترل منطقه تبديل
شد. اتخاذ اين سياست در عرصه خارجي به تضعيف جنبشهاي ضد غربي و در عرصه
داخلي به فروپاشي اقتصادي و ديکتاتوري سياسي رژيم پهلوي منجر شد که همه چيز را
در سايه سياستهاي ميليتاريستي ديکته شده از سوي مـتحدان غـربي تـفسير و تـحليل

مي کرد.
بدين گونه٬ با توسعه ساختار ارتش٬ گرايشهاي نظامي گري در سياست خارجي ايران
نمود بيشتري يافت٬ امري که به اعتقاد سياستمداران دولت شاهنشاهي اهرمي مؤثر در
پيشبرد سياست خارجي٬ گسترش نقش بين المللي ايران و نيل به اهداف و منافع مـورد

نظر بود.




