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  فرماندة كل قوا
  

در آستانة انقالب اسالمي، نيروهاي مـسلح ايـران متـشكل بودنـد از ارتـش                
شاهنشاهي، شامل نيروي زميني، نيروي هوايي و نيروي دريايي؛ گارد شاهنـشاهي            

  رياســت.شــهرباني ژانــدارمري و : حــافظ نظــم و قــانونكــشوريو دو ســازمان 
از آنهـا    در حـالي كـه       ،ر عهده داشت  رسماً وزير كشور ب   را   شهربانيژاندارمري و   

ريـزي، تـسليحات و       ، فرمانـدهي، برنامـه    اشتغالنظر عملكرد و ساختار مربوط به       
دهنـدة     در عمـل اجـزاي تـشكيل        و تداركات، تابع قوانين و مقررات نظامي بودند      

  . رفتند هاي نظامي به شمار مي سازمان

آمد كه در     ه شمار مي  به هنگام انقالب، ارتش شاهنشاهي ايران نيرويي قوي ب        
 بـه قـدرتي     كـرد    تالش مـي   رقيب بود و    خاورميانه، اگر اسراييل را استثنا كنيم، بي      

 و سلطة شاه بر     1اين ارتش را سلسلة پهلوي به وجود آورده بود        . جهاني بدل شود  
از آن مواد قانوني بود كه نقش او را فرماندة كل قوا و رياسـت عـالي                 فراتر  ارتش  

 قدرت نظامي بودنـد و بـه        پشتيبانهر دو شاه خاندان پهلوي      . دكردن  ارتش قيد مي  
آنها همچنين حائلي بودند كـه ارتـش را         . كردند  عنوان مدافع منافع ارتش عمل مي     

 در  انظاميـ نسلطنت پهلـوي، دوبـار      در دوران   . كرد  از جو سياست داخلي جدا مي     
سـيدن  باعـث بـه قـدرت ر     آن هـا مشاركت نخستين بار    .  داشتند دخالت تسياس

                                                 
1. General Hassan Arfa, Under five Shahs, London, Murray, 1964. 
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 رضاشاه فـوري زمـام امـور        اما. رضاخان و سپس نشستن وي بر تخت شاهي شد        
اي و گوش به فرمـان بـدل           را به سازماني حرفه    ارتشارتش را به دست گرفت و       

پس از اشغال ايران، تبعيد رضاشـاه، و آغـاز چنـد دسـتگي              شاركت  دومين م . كرد
هـاي    ب بـين جنـاح    اين دوره شاهد رقابتي پرتـب و تـا        .  رخ داد ) 1332-1320(

ارتش بـود؛    براي جلب پشتيباني     هايي در نيروهاي مسلح،       ، از جمله جناح   سياسي
داران و سربازان به طور كلـي بـه شـاه وفـادار بودنـد، و نقـشي                    اما افسران، درجه  

، ارتـش بـه   1332پـس از  .  بـازي كردنـد  1332محوري در بازگردان وي در سال   
  .آن با سياست روزانة كشور قطع شدها برگردانده و ارتباط  سربازخانه

او نمـاد گذشـته،     .  نماد و هم فرمانـده بـود        در فرهنگ نظامي پهلوي شاه هم     
شـاه تركيـب ملـت و       . حال، و آيندة كشور ، حاكميت، عـزت و اهميـت آن بـود             

 و شـاه نقطـة پيونـد بـه شـمار             بـود  شعار ارتش خدا، شاه، مـيهن     . گرايي بود   ملي
وزير جنـگ مـسئول     . مي كرد  تقويت  ساختار فرماندهي  رااين نمادگرايي   . آمد  مي

ريـزي و     برنامـه .  فرماندهي نداشت   يا مسئوليت  بودجه و تداركات بود اما عملكرد     
بود، كه رئيس آن در عمـل رئـيس         بزرگ ارتشتاران   ايجاد هماهنگي بر عهدة ستاد      

فرمانــدهان نيروهــاي زمينــي، هــوايي و دريــايي، گــارد .  شــاه بــود نظــاميســتاد
 كه مستقيماً از شاه يعنـي       بزرگاهنشاهي، ژاندارمري و پليس، نه از رئيس ستاد         ش

بزرگ در موارد عادي فرامين شاه را رئيس ستاد         . گرفتند  فرماندة كل قوا دستور مي    
 ارتباط مستقيم با شاه براي فرماندهان ماية افتخـار          2.كرد    به فرماندهان قوا ابالغ مي    

سـپهبد صـمد    . گرفـت    رشك ديگران قـرار مـي       مورد را داشت بود و كسي كه آن      
 1357پور، رئيس پليس، در اوائل روي كار آمدن دولت ازهاري در پـاييز                صمديان

در خواست بازنشستگي كرد زيرا بنا شده بود رؤساي ژاندارمري و پليس به وزير              
                                                 

قرباغي . 103-104.، صص1984پاريس، انتشارات سهيل، حقايق دربارة  انقالب ايران، باغي،  ارتشبد عباس قر. 2
 . فرماندة قواي مسلح شاهنشاهي ايران و آخرين رئيس ستاد فرماندة كل قوا در دوران شاه بود
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 اين  معتقد بود  محققي، فرماندة ژاندارمري،     عليسپهبد احمد . كشور گزارش دهند  
 شـاه   نظاميـان  از نظـر     3.راي عقيم كردن نيروي مبارزة ژانـدارمري اسـت        تصميم ب 

دانشجويان دانشكدة افسري به قرآن و به پرچم ايران سـوگند يـاد             . اهميت داشت 
.  بود، وفـادار بماننـد     و مليت كردند كه تا ابد به فرماندة كل قوا، كه مظهر ملت              مي

ان نماد، انسان و فرمانـده      هاي ملي مقدس جزء ذاتي وجود شاه به عنو          تمام ارزش 
. شـد  به ياري شيوة پاداش و تنبيه بر اين شيوة تفكر تأكيد مـي         در همان حال،    . بود

از يك سو اين طرز فكر كه شاه مظهر وفاداري ارتش است چنان در ذهـن افـراد                  
ارتش جا افتاده بود كه آن را به عنوان واقعيت زنـدگي پذيرفتـه بودنـد؛ از سـوي                   

 كـرده  مينتـاً طالعاتي و ضداطالعاتي حاكم بر سـازمان ارتـش    هاي ا   ديگر سيستم 
بودند كه پرهيز از اقداماتي كه حكايت از عدم وفاداري داشـت كـاري عاقالنـه و                 

 ارتـش ايـران از شـاه        مـوارد اغلب  در  نتيجه اين شد كه     ". سنجيده به حساب آيد   
راه ها گـم   واراده ها سست،  ،متزلزلساختار فرماندهي شاه  بدون  . گرفت   مي الهام
  4".دشمي 

، كـردي اين شيوة برپايي ارتش بيشتر بنـا بـه رهنمودهـاي سـازماندهي، عمل             
بـا گذشـت    . آرايي، رزمي و تسليحاتي اياالت متحده شكل گرفـت          تداركاتي، رزم 

 يكي از مباني   كهو از آنجا    ،   شد اي  يافته و حرفه    ساليان اين ارتش به شدت انضباط     
در چـارچوب فرهنـگ     ه مراتـب فرمانـدهي بـود،        اي بودن احترام به سلـسل       حرفه

در همـان   . كـم تـر كـرد     مح  را پيوندهاي بين ارتش و شاه    نظامي ايران اين فرايند     
 استعداد استثنايي شاه در فراگيـري امـور مربـوط بـه تجهيـزات، سـاختار و                  حال،
  .دفزو فرماندهي او بر اعتقاد به دانش و توانبه مرور آرايي نظامي  رزم

                                                 
 .1984مصاحبه با سپهبد احمد محققي، ريچموند، اوت . 3

4. Gholam Reza Afkhami, The Iranian Revolution: Thanatos on a National Scale, 
Washington, DC, Middle East Institute, 1985, p. 120. 
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***  

هاي مياني جنـگ   اياالت متحدة امريكا در امور ارتش ايران از  سال         مشاركت  
اغلب تجهيزات جنگي كه از راه ايران بـه اتحـاد شـوروي     . دوم جهاني شروع شد   

شـد امريكـايي بـود و پـس از آنكـه ايـاالت متحـده وارد جنـگ شـد                       ارسال مي 
نيـروي  نخـستين   . ها مسئوليت ارسال اين تجهيزات را به عهـده گرفتنـد            امريكايي

 وارد ايـران  1321 در آذر ،"ميسيون نظامي ايـران  "متشكل از نفرات امريكا، به نام       
. ها تحويل گرفـت     آهن و ارسال تجهيزات را از بريتانيايي        شد و مسئوليت ادارة راه    

 نفـر رسـيد و نـام        30000 شمار نفرات اياالت متحده در ايـران بـه           1322تا سال   
  . تغيير كرد"ارسفرماندهي خليج ف"عمليات آنها به 

طرح همكاري ايران و اياالت متحـده در امـور نظـامي را در آغـاز مقامـات                  
 سر ريدر بوالرد ، سفير بريتانيا، به دولت         1320در آذر ماه    . بريتانيايي عنوان كردند  

ايران توصيه كرد كه از حضور نظامي متفقين در ايـران بـراي سـازماندهي مجـدد                 
شاه و دولت با اين نظـر بـوالرد موافقـت           . ده كند نيروهاي مسلح اين كشور استفا    

 به دليل تجربة پيشين ايران با بريتانيا و روسيه، بديهي بـود كـه امريكـا                 اما ،كردند
هـاي سـهيلي و قـوام مقامـات امريكـا             به پيشنهاد دولت  . گزينة طبيعي ايران باشد   

 و موافقت كردند دو گروه مشاور را بـراي كمـك بـه سـازماندهي دوبـارة ارتـش            
. ان.  و ســرهنگ اچ 6ريــدلي. اس.  ســيلــشكرسر 5.ژانــدارمري ايــران بگمارنــد

                                                 
اي خود در مورد ايران را  ه وزارت امور خارجة امريكا برنامة مشاور ١٣٢٠ در سال"ناظران به گفتة يكي از . 5

 با حمايت امريكا "معاملة جديد"اجراي نوعي برنامة آغاز كرد  و بنا بود در آن برنامه مشاوران عامالني براي 
موريت مهم  در مورد ارتش، وزارت دارايي، ژاندارمري، پليس شهري، و وزارت غذا و  اين برنامه به پنج مأ.باشند

  : نگاه كنيد به"شد  مسكن مربوط مي
Mark Hamilton Lytle, The Origins of Iranian-American Alliance, 1941-1953, 
Holmes and Meier, 1987, p. 103. 
6. Major General C. S. Ridley 
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ميـسيون  – وارد تهران شدند و دو گـروه مـشاور           1321 در شهريور    7شوارتسكف
نظامي اياالت متحده با ارتش شاهنشاهي ايران و ميسيون نظامي اياالت متحده بـا              

  . م شد رسماً اعال1322 آذر 5 در -ژاندارمري شاهنشاهي ايران

ورود مشاوران نظامي اياالت متحده به ايـران سـاختار و عملكـرد نيروهـاي               
قزاقـان  : طبقة افسران ايران بر دو دسته بودنـد       . مسلح ايران را تحت فشار گذاشت     

قديمي، ياران پيشين رضاشاه، كه با جنگيدن عليـه ايـالت و ديگـر شورشـيان در                 
تـر و     آموخته بودند؛ و گروه مدرن    ها    نواحي كوهستاني ايران، سربازي را از روس      

تري كه پيش از جنگ جهاني اول در اروپا و تني چند از آنـان در روسـيه،                    اشرافي
 در فرانـسه     ، به ويژه پس از روي كار آمدن رضاشـاه         ، آنها بيشتراتريش يا آلمان و     

اين گروه اخير نظام فرانسوي را كه از مـدارس نظـامي سـن              . تحصيل كرده بودند  
 به ويـژه در دانـشكدة افـسري و           و  آموخته بودند به ايران آوردند     9مور و سو  8سير

به نظـر آنهـا از      شناخته بود و    نا امريكايي    نظام .نددكر نهادينهديگر مدارس نظامي    
رسـيد    بـه نظـر مـي     در واقـع،    . آمـد   هميشه بهتر از نظام فرانسوي نمي     نظر منطقي   

حتماالً جز هيئت شوارتـسكف،     هاي اعزامي امريكايي به ايران در آن دوره، ا          هيئت
آرتور ميلسپو، كه دو بار سمت مشاور امور مـالي دولـت ايـران را               . نديست ن آمدكار

ها و به فراموشي سـپردن آنهـا مـتهم            دار بود، دولت امريكا را به اعزام هيئت         عهده
ميلـسپو تـا    . اند   اينكه تصويري ناخوشايند از خود در ايران به جا گذاشته           به كرد و   

ها باعـث شـده اسـت كـه           پيش رفت كه مدعي شد كه ناكارآمدي اين هيئت        آنجا  
 بـه هـر     10.ها در مورد ارزش متحد شدن با امريكا به ترديد بيفتنـد             برخي از ايراني  
آنها در جنگـي پيـروز شـده        : ها مزيتي بزرگ و ترديدناپذير داشتند       حال امريكايي 

                                                 
7. Colonel H. N. Schwartzkopf 
8. Saint Cyr 
9. Saumur 
10. Arthur Millspaugh, Americans in Persia, Da Capo, 1976, pp. 214-215. 
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 از   ديگـر،  ي از سـو   .ها به خفت در آن شكست خـورده بودنـد           بودند كه فرانسوي  
ها نامجهز، پراكنده در سراسـر         ارتش ايران به هم ريخته، هنگ       نيز ها  نظر امريكايي 

هـم  هـاي تـداركاتي بودنـد و اغلـب تجهيزاتـشان        بهـره از حمايـت       و بـي   ،كشور
چند مدرسة نظامي هم كه وجود      "آن   بود و    "، فرسوده و نيازمند تعويض    قديمي"

ديـده هـم     افسران آمـوزش تعداد و در نتيجه    هاي جنگ ويران شده     داشت در سال  
 به اين ترتيب، روابط بين مشاوران و ارتش ايـران محترمانـه ولـي               11".ناكافي بود 
  .پرتنش بود

اي هم به دست مقامات شوروي داد         روابط نظامي اياالت متحده با ايران بهانه      
و بـر   ت  بـدل شـده اسـ     به پايگاه نظامي ايـاالت متحـده        متهم كنند كه    تا ايران را    

اياالت متحده در مورد تغيير مفاد قرارداد تأسيس ميسيون نظامي فشار آورند تا در              
اي رزمـي و    طرح ه "آن به صراحت اعالم شود كه مشاوران اياالت متحده درگير           

 ،هـا نيـست     ش خارجي ، كه از وظايف اين ميـسيون        تآرايي يا عمليات عليه ار      رزم
در "هـا     و اينكه اعـضاي ايـن ميـسيون        ")  قرارداد بازنگري شده   8مادة  (شوند  نمي

 قـرارداد   9مـادة    (ارتش ايران نه مسئوليت فرماندهي دارند و نه مأموريت سـتادي          
 قرارداد ميسيون نظامي امريكا با ژاندارمري شاهنـشاهي ايـران    12.")بازنگري شده
 محمـد صـادق   لـشكر  فرماندهي ژاندارمري به سر1326در دي ماه    . هم تغيير كرد  

 پيشنهاد  او.  جورج آلن شد    سفير امريكا  اگذار شد و اين كار ماية اعتراض      كوپال و 
 تغيير  اي   به گونه  را يا شرايط قرارداد     بروندكرد يا مشاوران اياالت متحده از ايران        

 تا مـاه خـرداد جـان        13. كه وظايف ميسيون نظامي امريكا صرفاً مشاوره باشد        دهند
                                                 

نامة ميسيون نظامي امريكا با ارتش شاهنشاهي ايران و همچنين ميسيون نظامي امريكا با ژاندارمري  تفاهم .11
 .119. ، ص1359، دانشجويان خط امام، تهران، ) 1( ايران هيئت مشاوران امريكايي در، در شاهنشاهي ايران

  در تهران امضا كردند، نگاه 1326 مهر 13قراردادي كه جورج آلن و محمود جم ، وزير جنگ ايران در روز . 12
 .37. پيشين، صهيئت مشاوران امريكايي در ايران، : كنيد به

 .47. ص. همان. 13
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موريتي جديـد در خـارج از ايـران    وايلي جانشين آلن شد، به شوارتسكف هم مـأ       
هـا در     دادند، و در ماه شهريور قراردادي نو امضا شد كه به موجـب آن امريكـايي               

  . ژاندارمري ايران عملكردي صرفاً مشورتي داشتند

 نيروهاي مسلح ايران بر اساس الگوي امريكا از نـو سـازمان             1334در مرداد   
 .داده شـد  بـود تطبيـق    قوافرماندة كل با موقعيت شاه كه   الزاماّ ساختار آن    يافت و 

ستادي مركب از فرماندهان سه نيروي زميني، هوايي و دريايي به نام ستاد بـزرگ               
  يـه   عبداهللا هدايت، وزيـر جنـگ، كـه كمـي بعـد            پهبدس. ارتشتاران به وجود آمد   

، بـه رياسـت سـتاد بـزرگ         ارتقـاء درجـه يافـت      چهار ستارة ايـران      اميرنخستين  
در ماه آذر نيروهـاي زمينـي ارتـش بـه پـنج             . أسيس منصوب شد  ارتشتاران تازه ت  

تـر     تحـصيلكرده   و تـر    نسلي نو از افسران جوان     1340در دهة   . گروه تقسيم شدند  
 بـه   1349هاي شاه در دانشكدة افسري تا سال          كالسي  هم. جانشين گروه قبلي شد   

م، فريـدون جـ   –مقامات عالي رسيدند و فرماندهي ارتش به نسلي نو سپرده شـد             
رضا ازهاري، حسين فردوسـت، عبـاس         باشيان، غالم   اهللا مين   علي اويسي، فتح    غالم
واردان  ايـن تـازه  . باغي و ديگراني كه كم و بيش هم سـن و سـال شـاه بودنـد               قره

ايرانـي  -تر و بر عكس پيشينيان خود، كه در فرهنگ نظامي فرانـسوي            كرده  تحصيل
زماني كه آنها به مقامات عـالي       .  بودند تر  ها راحت   پرورش يافته بودند، با امريكايي    

نـسل پيـشين از     . فرماندهي رسيدند، با دانش نظامي برتر شاه هم آشنا شده بودند          
. كردنـد   گرايي نـسبت بـه شـاه احـساس تعهـد مـي              نظر احساسي، اخالقي و ملي    

آمـد و بـه       اي به شمار مـي      اي اخالقي و حرفه     فرمانبرداري از شاه براي آنها وظيفه     
تر شـاه را بـزرگ ارتـشتاران فرمانـده            نسل جوان . ش نظامي بيشتر او نبود    دليل دان 

آخـرين  .  هرگز نادرسـت نبـود  ش و برداشتمي دانست كه همه چيز را    شناخت مي
 و   او  جم، شوهر خـواهر پيـشين      ارتشبدكرد،     كسي كه در مورد برداشت او ترديد      

تـرين   كـه بـه عـالي    شاه بود، نخستين فرد در گروه سني     ،فرد مورد عالقة رضاشاه   
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او دو سـال    .  نمانـد  در آن مقـام    مـدتي طـوالني      امامقام در نيروهاي مسلح رسيد      
 شــد،  ويرضــا ازهــاري جانــشين  غــالمارتــشبد 1350خــدمت كــرد و در ســال 

، يعني زماني كـه بـه سـمت نخـست وزيـري             1357تر كه تا سال       شخصيتي ماليم 
هـاي شـاه در       كالسـي   م از هم  باغي، كه او ه      قره بدشترا. منصوب شد، سر كار بود    

  .دانشكدة افسري بود، جانشين ازهاري شد

***  

 مايـة وخـيم     1330مشاركت روزافزون نظامي ايران با اياالت متحده در دهة          
مقامـات شـوروي مـدعي بودنـد كـه          . شدن مناسبات ايران با اتحاد شوروي شـد       

نه را در اختيـار     حضور مشاوران امريكا در ايران، اينكه امريكا كنترل نفت خاورميا         
،  مي كوشد اتحادي گسترده در زمينه هاي سياسي و نظـامي برقـرار كنـد               گرفته و 

 سياسي ايـاالت متحـده      -نظامي "جسورانة" و   "تهاجمي"همگي بخشي از طرح     
 كه از نظر آنها امنيت اتحاد شوروي را در اين منطقه به خطـر               14در اين منطقه بود   

شخصيت اصلي سياست داخلي و خـارجي        كه شاه به     1334در سال   . انداخت  مي
 بـه پيمـان بغـداد       1334ايران بدل شد، و به ويژه پس از آنكه ايـران در مهـر مـاه                 

 . قرار دادندلهپيوست، مقامات شوروي او را آماج حم

او هـم ماننـد     . جالب اين بود كه شاه عالقة چنداني به پيمان بغـداد نداشـت            
ه اياالت متحده اين پيمـان را ابـداع         مقامات شوروي و بسياري ديگر معتقد بود ك       

كرده است تا مانع پيشروي شوروي به سوي جنوب شود، تا از منابع نفت خلـيج                
                                                 

14. Ruhollah Ramezani, Iran's Foreign Policy, 1941-1973: A Study of Foreign 
Policy in Modernizing Nations, Charlottesville, University Press of Virginia, 1975, 
291-292. 
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 15.هاي اعراب و اسرائيل را داشته باشـد  فارس حفاظت كند، و توانايي كنترل تنش      
. ها شريك بودند    ولي ايران و ديگر كشورهاي منطقه فقط تا حدودي در اين هدف           

اكستان بيش از همه نگران هند بود و مهار كمونيسم از اهداف ثانويـة              براي مثال، پ  
ا                    . آن كشور بود   تركيـه و ايـران بـيش از همـه نگـران اتحـاد شـوروي بودنـد، امـ

گرايي اعراب را، كـه مؤلفـة اسـالمي آن           ايران ملي . هاي ديگري هم داشتند     نگراني
  مـي  غـرب اثـر    و بـر مناسـبات ايـران و          ه بـود  كشمكشي داخلي به وجـود آورد     
از نظر شاه، مقابله با ناصر، كه به شـكلي  . دانست گذاشت،  تهديدي براي خود مي 

عربيسم بود، تقريباً به اندازة دفاع در برابر شـوروي اهميـت        -روزافزون  مظهر پان   
 ، صـدر    16 شاه از دريافت دعوت مارشال كلمنت وروشيلوف        به اين جهت   .داشت

 1335ري از اتحـاد شـوروي در تابـستان    عـالي، بـراي ديـدا    هيئت رئيسة شوراي 
  . خرسند بود

مقامات شوروي استقبالي شاهانه از شاه كردند ولي وي روزهاي دشواري را            
كه آن را   ( به دليل پيوستن ايران به پيمان بغداد          شاه را  خروشچف. در آنجا گذراند  
اس آميـز را اسـ      اي كه وي همزيستي مـسالمت       ، در دوره  )ناميدمي  پيمان امريكايي   

، 17در برابر اعتـراض شـاه  . سياست خارجي شوروي اعالم كرده بود، سرزنش كرد       
ا آن مربـوط بـه                  خروشچف پذيرفت كه شايد خطاهايي صورت گرفتـه باشـد، امـ

خروشـچف گفـت    . گذشته و پيش از دورة روي كار آمدن او و دوستانش اسـت            
بـة خـود    او هـم بـه نو     . اكنون زمان آن رسيده است كـه شـاه بـه او اعتمـاد كنـد               

دانست كه ايران در فكر حمله بـه اتحـاد شـوروي نيـست ولـي همـواره ايـن                        مي
 سـرزمينش را بـراي      داحتمال وجود دارد كه قدرتي بـزرگ ايـران را مجبـور كنـ             

                                                 
15. Ray Takeyh, The Origins of the Eisenhower Doctrine: The US, Britain and 
Nasser's Egypt, 1953-57, New York, Macmillan, 2000, ch. 3. 
16. Marshal Kliment Voroshilov 
17. Ray Takeyh, Op. Cit., pp. 219-220 
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شايد ايران را به همين دليـل مجبـور بـه           . پيشروي متجاوزانه در اختيارش بگذارد    
ان به خواست خود به ايـن پيمـان         اير": شاه گفت . اند  پيوستن به پيمان بغداد كرده    

 كسي ما را وادار به اين كـار نكـرد و اگـر هـم چنـين بـود مـا مقاومـت                        .پيوست
 شاه به خروشچف قول داد كه از ايران براي تجـاوز بـه خـاك اتحـاد                  ".كرديم  مي

تا زماني كه من در ايـران       : دهم  من به شما قول مردانه مي     " .شوروي استفاده نشود  
رم  تسليم هيچ درخواستي براي تجـاوز بـه اتحـاد شـوروي          كنم، كشو   سلطنت مي 

 خروشچف و همكارانش    18".كند  شود و هرگز در چنين اقدامي مشاركت نمي         نمي
پـراودا و   –مطبوعـات شـوروي     . به ظاهر قول شـاه را بـا حـسن نيـت پذيرفتنـد             

هاي اوليه در مـورد طرحـي          اين ديدار را موفقيتي براي رسيدن به توافق        -ايزوستيا
هاي واقع در مرز دو كـشور ارزيـابي كردنـد؛           رك در مورد آباد كردن رودخانه     مشت

پيكـرش    مطبوعات غرب هم شاه را بـه خـاطر قاطعيـت در برابـر همـساية غـول                 
  19.ستودند

او . اطمينان خاطر نـداد   به او   آميز بود ولي      شاه به اتحاد شوروي موفقيت    سفر  
توانـست بـه      ا درست نمـي   كرد خروشچف او را تهديد كرده است، ام         احساس مي 

هر كه بـا او  : تر بود هاي استالين آسان پي بردن به كنه انديشه    . هاي او پي ببرد     نقشه
پذير و سرسـخت      زمان سازش   خروشچف زيرك، باهوش و هم    . نبود دشمنش بود  

. زد، اما انگيزة هـر دو يكـي بـود           كرد و خروشچف لبخند مي      استالين اخم مي  . بود
ف در جنبش عدم تعهد و تأثير كنفرانس بانـدونگ، كـه            شاه نگران نقش خروشچ   

دو ماه پيش از سفر وي به شوروي برگزار شده بود، بر قدرت نسبي رژيم جديـد                 
 از   ناصـر  شـاه بـه هنگـام بازگـشت       . مصر و در نتيجه بر ثبات رژيم خودش بـود         

                                                 
18. Ibid. pp. 221-222. 
19. Pravda and Izvestia, June 25 and after; New York Herald Tribune, June 26, 
1956; New York Times, July 14, 1956; Christian Science Monitor and  Manchester 
Guardian, July 18, 1956. 
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 را براي ديداري از ايران دعوت كرده بـود، ولـي ناصـر مؤدبانـه ايـن                  اوباندونگ  
كرد اگر خروشچف وزنـي بـراي كنفـرانس            شاه فكر مي   20.ت را رد كرده بود    دعو

اما اكنـون بـه     . رسد  باندونگ قائل نشود، خود آن كنفرانس به تنهايي به جايي نمي          
آمد كه آن كنفرانس به ابزاري براي متمايل كردن دنيا به سـوي شـرق                 نظر شاه مي  

، در ماه مرداد كـه ناصـر        ين همه با ا  21.داد  بدل شده است و اين فكر او را آزار مي         
كانال سوئز را ملي كرد شاه حق را به جانب ناصر داد و از اسرائيل به خاطر اينكه                  

.  آبان به تشويق بريتانيا و فرانسه به كشور مصر هجوم برده است، انتقاد كـرد               7در  
پس از آن هم كه كشورهاي بريتانيا و فرانسه به ظاهر براي حفظ صـلح بـه مـصر               

اي مـشترك بـا ديگـر         ردند، شـاه اسـرائيل را محكـوم كـرد و در اعالميـه             حمله ك 
امـا،   22.كشورهاي مسلمان عضو پيمان بغداد خواهان خروج بريتانيا و فرانسه شـد     

 دو قدرت بزرگ اروپـا ناصـر را بـه           در همان حال، از اين كه عقب نشيني ناگزير        
   23. متاًسف شد كردقهرماني در خاورميانه و در سراسر دنياي در حال توسعه بدل

 كـه شـاه از آن       انجاميـد  دكتـرين آيزنهـاور       بـه اعـالم     بحران سوئز  در برابر، 
اعالم شد ايـاالت   ) 1957 ژانويه   5 (1335 دي   15 اين دكترين كه در      .استقبال كرد 

كرد كه از كـشورهاي خاورميانـه در برابـر تاخـت و تازهـاي                 متحده را متعهد مي   
هر كـشور   "داشت كه اياالت متحده با         مقرر مي  شوروي دفاع كند و به اين منظور      

 خـود   "حفـظ اسـتقالل ملـي     " دركه   "يا گروهي از كشورها در منطقة خاورميانه      
                                                 

 .375.  ، ص1، جلد 1368، دو جلد، تهران، رسا، خاطرات جالل عبده: چهل سال در صحنهمجيد تفرشي، . 20

 .831، 829-834: 2گاهنامه، . 21

 .72: 2،؛ روزشمار، 858-859: 2همان، . 22

  :در مورد بحران سوئز نگاه كنيد به. 23
James Eayrs, The Commonwealth and Suez, London, Oxford University Press, 1964; 
Alexander L. George, Avoiding War: Problems of Crisis Management, Westview 
Press, 1991, ch. 9; Gustav Krecsks, "The Suez Crisis and the 1956 Hungarian 
Revolution," East European Quarterly, Vol. 35, 2001. 

  .855-861: 2در مورد شاه نگاه كنيد به گاهنامه، 
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از "جملـه   كنـد، از      اقتـصادي و نظـامي مـي      ، همكاري و به آنها كمك       باشدكوشا  
نيروهاي مسلح اياالت متحده براي حفظ تماميت ارضي و استقالل سياسي چنـين             

ها هستند، و حمايت از آنها در برابر هجوم            خواهان اين گونه كمك    كشورهايي كه 
 استفاده  "الملل باشد   نظامي آشكار از سوي هر كشوري كه در كنترل كمونيسم بين          

 24.شود مي

شاه مايـل   . تر كرد   دكترين آيزنهاور مناسبات ايران و اتحاد شوروي را پيچيده        
لي خواستار اتحـاد رسـمي بـا        بود در مقامات شوروي نرمش بيشتري ايجاد كند و        

اياالت متحده با اين استدالل كه دكترين آيزنهاور به رئيس          . اياالت متحده هم بود   
دهد از اين حد فراتر رود و خود ايـن دكتـرين تـضمين كـافي                  جمهور اجازه نمي  

مقامات شـوروي شـاه را بـه        . زد  است، از پذيرش اتحاد رسمي با ايران سر باز مي         
بـا  . گفتند ايران را به پايگاه امريكا بدل كـرده اسـت   كردند و مي   دو رويي متهم مي   

وجود اين اعالمية آيزنهاور در مورد تعهد بـه دفـاع از خاورميانـه خروشـچف را                 
برانگيخت تا در عين تشويق ايران به تغيير جهت مناسباتش با ايـاالت متحـده بـا                 

قـرارداد تجـاري،     چنـد    1337 تا تيـر     1336در فاصلة فروردين    . ايران سازش كند  
 بـين   ،آهـن   ها و استفاده از راه      حمل و نقل كاال، مناسبات مرزي، اليروبي رودخانه       

 رابطـه ايـران و    در ماه مهر، هيئت وزراي ايران       . مقامات شوروي و ايران بسته شد     
ــوروي را  ــوداد ش ــه ال ــناختكامل ــسي  5در روز .  ش ــچف در كنفران  آذر خروش

ـ       ين ايـران و كـشور وي حـل شـده اسـت،             مطبوعاتي گفت كه اختالفات مرزي ب
مناسبات با ايران تا حد زيادي بهبود يافته است و ايـن مناسـبات اكنـون بـر پايـة                    

 خروشچف پيشنهاداتي در مورد پيمان عدم تجاوزي پايدار  25.احترام متقابل است
                                                 

  .  امضا و براي كنگره ارسال شد1957 ژانويه 5اين سند در روز . 24
H. Doc. 46, 85th Cong. 1st session, Congressional Record, vol. 103, p. 181. 
25. Pravda, 26 November 1957. 
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ها، تضمين حسن همجواري، استقالل و تماميت ارضـي بـراي هميـشه،               براي قرن 
 خاورميانة عربي   1336 در واقع رخدادهايي كه در اواخر سال         26.براي شاه فرستاد  

ميلي اياالت متحده در مورد عقد قراردادي دوجانبه با ايـران شـايد               را لرزاند و بي   
 ،توانست عامل نزديكي ايران و اتحاد شوروي در قالـب قـرارداد اتحـاد باشـد                 مي
داد بـه خـروج ايـران از         اگر مقامات شوروي توافق نهايي خود را با اين قرار          البته

  .كردند پيمان بغداد مشروط نمي

، مصر و سوريه به هم پيوسـتند و جمهـوري متحـد             1336 بهمن   12در روز   
عربي را به رهبري ناصر تشكيل دادند، حركتي كه در دنياي عرب مـورد اسـتقبال                
قرار گرفت اما فيصل شاه عراق و نوري سعيد، نخست وزيـر او، بـا آن مخالفـت                  

دار نوري سعيد به انگلـستان، افـزون بـر عـضويت جديـد                 وابستگي ريشه  .كردند
عراق در پيمان بغداد، باعث شده بـود وي محبـوبيتي در ميـان كـشورهاي عربـي                  

در تير ماه در پي كودتايي خونين حكومت سلطنتي عـراق سـرنگون             . نداشته باشد 
عبدالـسالم  گرا بـه رهبـري عبـدالكريم قاسـم و      و حكومتي چپگرا، افراطي و ملي    

هاي عـراق داشـت، و    هر چند شاه تصور مبهمي از ناآرامي   . عارف جانشين او شد   
به گفتة اردشير زاهدي، كه در آن دوره آجودان مخصوص وي بـود، هـشدارهايي               

 از اين كـه      به ويژه   و تاًثير گذاشت روحية او   بر  ، اين كودتا    27هم به سعيد داده بود    
توانست بكند، بسيار نوميد      رژيم جديد كاري نمي   پيمان بغداد به ظاهر در مقابله با        

او از اقبال، نخست وزير، علي اصـغر حكمـت، وزيـر امـور خارجـه و اميـر                   . شد
پـس اگـر چنـين    "خسرو افشار، رئيس دفتر سياسي وزارت امور خارجه  پرسـيد        

اش  دهد و از اين پيمان هـيچ كـاري سـاخته نيـست، فايـده                اتفاق هولناكي رخ مي   
                                                 

. ، صص1989تهران، كتابسرا، طرات سفير كبير ايران در شوروي، خا: گشتي بر گذشتهطهمورث آدميت، . 26
175-167. 

 . 2، روي 3، نوار 2001مصاحبه با اردشير زاهدي، مونترو، ژوييه . 27
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 با صداي بلند ترديد خود را در مورد وابستگي به غرب ابراز             ينك ا  او 28"چيست؟
او به اقبال دستور داد به اطالع نشست آتي وزيران پيمان بغداد در لنـدن،               . كرد  مي

 برگزار شود، برساند كه اگـر ايـاالت متحـده رسـماً             1337 مرداد   7كه بنا بود روز     
كنـد، ايـران از آن خـارج        توافق خود را در مورد پيوستن بـه ايـن پيمـان اعـالم ن              

هيئت نمايندگان ايـران بـا مقامـات تـرك و پاكـستاني مـشورت كـرد و                  . شود  مي
در نشست پاياني، اقبال، بـا حمايـت        . دريافت كه آنها با اين پيشنهاد موافق هستند       

تركيه و پاكستان، اعالم كرد كه اگر اياالت متحده وارد اين پيمان نـشود ايـران بـه     
دالـس، وزيـر امـور خارجـة ايـاالت          . كند  ديگري را بررسي مي   هاي    ناگزير گزينه 

متحده كه نمايندة اين كشور در اين نشـست بـود، تـالش كـرد ايـن موضـوع را                    
اهميت جلوه دهد ولي زماني كه متوجه شد اعضاي ديگر جدي هـستند گفـت                 بي

گيري موضوع را با آيزنهاور در ميان بگذارد، و موضع ايـاالت              بايد پيش از تصميم   
صبح روز بعد دالـس گفـت كـه ايـاالت متحـده             . كند  متحده را روز بعد اعالم مي     
هايي دوجانبه با هر      نامه  شود ولي آمادگي دارد موافقت      رسماً وارد پيمان بغداد نمي    

از نظر مقامات ايـران پيـشنهاد ايـاالت متحـده           . يك از كشورهاي عضو امضا كند     
نامة دوجانبة پيشنهادي     ويس موافقت ن  دو ماه بعد سفير امريكا پيش     . نويدبخش بود 

شاه به وزيـر امـور خارجـه دسـتور داد           . را به وزير امور خارجة ايران تسليم كرد       
نويس موافقتنامة مورد نظر ايران را آماده كنـد و اميـر خـسرو افـشار را، كـه                     پيش

  . رئيس دفتر سياسي وزارت امور خارجه بود، مأمور اين كار كرد

دل نظر با همكاران تـرك و پاكـستاني خـود در آنكـارا              افشار كارش را با تبا    
آغاز كرد، و هر سه نفر به توافـق رسـيدند كـه بـه شـكلي هماهنـگ روي طـرح                      

نـويس در     پس از رد و بدل كـردن چنـد پـيش          . پيشنهادي اياالت متحده كار كنند    
                                                 

. خسرو افشار، بخش تاريخ شفاهي ايران، دانشگاه هاروارد. 28
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مورد موافقتنامة دوجانبة پيشنهادي با اياالت متحده و رسيدن به تـوافقي در مـورد      
  :ول اوليه، افشار ناگهان با اوضاع و احوالي به كلي جديد روبرو شداص

ايم از آنكارا به ايران برگـشته         ها به توافق رسيده     من تازه دلگرم از اينكه با امريكايي      
بايد شـما را از پيـشرفت تـازه اي در    "گفت حكمت مرا به دفترش خواند و به من    .بودم  

مـا  ...نه است و نبايد از اين اتاق به بيرون درز كنـد كارها مطلع كنم ولي اين مطلبي محرما    
ها مشغول مذاكره هستيم كه قـرارداد عـدم تجـاوز ببنـديم و در ايـن قـرارداد                     با شوروي 

من، مات و مبهوت، گفـتم چـرا        " دكن   را لغو مي   1921 قرارداد   6 و   5مواد  شوروي رسماً   
 اين دو ماده منسوخ است و همـه         ايم كه   بايد اين كار را بكنيم؟ ما پيش از اين اعالم كرده          

تواند روي قول شوروي حساب كند؟ حكمت بـه          تازه، كي مي  . دانند  هم آن را منسوخ مي    
  29". اوستةاين خواست": عكس اعليحضرت كه روي ديوار بود اشاره كرد و گفت

حكمت به افشار گفت مقامات شـوروي ايـن قـرارداد را بـه شـرطي امـضا                  
او به افـشار    . ة دوجانبة پيشنهادي را با امريكا امضا نكند       كنند كه ايران موافقتنام     مي

   ".اي سر بدواني ها را يك هفته بايد امريكايي": گفت

شاه به ظاهر در ايـن مـورد جـدي بـود و اگـر خـود مقامـات شـوروي بـا                       
 جـدي  احتماالّ واقعه ايد ودنهاي اولية خود باعث تغيير عقيدة شاه نشده ب         واكنش

  : شاه نوشت. نست رخ دهددر اين زمينه مي توا

ها در اين موقع مرتكب خبطي شدند و مدت دو هفتـه در اعـزام نماينـدگان خـود                     روس
نويس قرارداد دوجانبه به نحوي كـه         تأخير نمودند و در خالل آن مدت شرايط مندرج در پيش          

ها رسـيدند اشـتباه ديگـري مرتكـب           وقتي نمايندگان روس  . موجب رضايت ما بود تغيير يافت     
ند بدين كيفيت كه براي آغاز مذاكرات تقاضا كردند از پيمان بغداد خارج شويم و هر چنـد                  شد

وقتي مقاومت سخت ما را در برابر آن تقاضا ديدند منصرف شدند ولـي اصـرار داشـتند كـه از                  
ها در قبال عقـد قـراداد         در اينجا متوجه شديم كه روس     . امضاء قرارداد دوجانبه خودداري كنيم    
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در نظر دارند ما را از متفقين خود جدا سازند و نه تنها اصرار داشتند كه ما از عقـد                    عدم تجاوز   
نويس قرارداد ي كه بـراي عـدم تجـاوز پيـشنهاد      ها منصرف شويم بلكه پيش قراداد با امريكايي 

  .ساخت كردند حاوي موادي بود كه مناسبات ما را با دوستان خود بسيار ضعيف مي مي

هـاي   كه هر چند از نيروي نظـامي خـود و آمـادگي آن و از كمـك            براي ما واضح گرديد     
متحدين خود راضي نبوديم بهتر آنست كه پيوند خود را با دوستان خود قطـع نكنـيم و تـسليم         

  30.آورد امري نشويم كه به استقالل و حاكميت ما لطمه وارد مي

 5  ايران رسماً به دولت شوروي اطالع داد كـه مـواد          1337 اسفند   11در روز   
شناسد، يعني موادي را كه بـه موجـب            را ديگر به رسميت نمي     1921 قرارداد   6و  

آنها دولت شوروي مدعي بود در شـرايطي حـق دارد قـواي خـود را وارد خـاك                   
هـاي دوجانبـة       اسفند ايران، پاكـستان و تركيـه موافقتنامـه         14 در روز    31.ايران كند 

وزير امور خارجة ايران اعالم كرد      . اي با اياالت متحده امضا كردند       دفاعي جداگانه 
به شمار  تحاد شوروي    ماهيت دفاعي دارند و تهديدي براي ا       ها  موافقتنامهاين  "كه  
 مجلس  32".روند مگر آنكه شوروي طرح حمله به اين كشورها را داشته باشد             نمي

 را تـصويب    اسـفند ايـن موافقتنامـه   20 و   17شورا و سنا به ترتيـب در روزهـاي          
سـازمان پيمـان    ( نام پيمان بغداد بـه پيمـان سـنتو           1338 مرداد   27ز  در رو . كردند
  .تغيير كرد و اياالت متحده هم به عنوان عضو الحاقي به آن پيوست) مركزي

شاه اين موافقتنامة دوجانبه را براي روابط نظامي ايران و اياالت متحده بسيار             
فسيرش اين بود كـه در  او اصرار داشت كه آن را قرارداد بنامد و ت      . دانست  مهم مي 

صورت حملة اتحاد شوروي يا اقمار آن كشور به ايران، اياالت متحده متعهـد بـه                
به گفتة احمد ميرفندرسكي، سفير طـوالني مـدت ايـران در            . دخالت نظامي است  

                                                 
 .225-226.  پيشين، صصمأموريت براي وطنم،محمد رضا پهلوي، . 30

 .1359 مارس 5خواند، پراودا،  "معنا هميت و بيا بي"پراودا يادداشت ايران را . 31

 .993: 2گاهنامه، . 32



 539فرماندة كل قوا 

اياالت متحده در   اه مي انديشيد    شاتحاد شوروي و آخرين وزير امور خارجة شاه،         
، هـر چنـد جـستجو در        ه اسـت  موافقتنامه را تأييد كرد   اي اين برداشت از اين        نامه

 از سـوي ديگـر ايـاالت متحـده آن را            33.نتيجه مانـد    اسناد براي يافتن اين نامه بي     
كرد كه به صراحت اياالت متحده را متعهد به اقدامات الزم،             اي تلقي مي    موافقتنامه

 از ديد ايـاالت     به سخن ديگر،  . كرد  از جمله اقدام نظامي، براي كمك به ايران نمي        
  .متحده اين موافقتنامه با دكترين آيزنهاور تفاوت چنداني نداشت

***  

 شاه و پرزيدنت كندي به توافـق        ، در سفر شاه به امريكا،       1341در فروردين   
رسيدند كه اگر شوروي تالشي جدي براي اشغال ايران كند، از ديـدگاهي صـرفاً               

آنهـا  . د شـوروي از خـود دفـاع كنـد         تواند در برابـر اتحـا       نظامي ايران هرگز نمي   
انگيز بـراي     همچنين توافق كردند كه ايران بايد آنقدر قوي شود كه هدفي وسوسه           

، به گفتة ديـن راسـك، وزيـر امـور خارجـة كنـدي             . اتحاد شوروي به شمار نيايد    
 بـه  ]حـساس [ كه از ديدگاه ژئوپليتكي كـشوري  بودباعث شده ...موقعيت ايران   "

آميـز كـشوري      ه اياالت متحده اگر ايران زير سـلطة خـصومت         از ديدگا . شمار آيد 
اي    تمام منطقة خاورميانة شرقي، ماننـد خانـه        شت، احتمال دا  مي گرفت ديگر قرار   

اي به ايراني ضعيف نداشتيم، ولي ايـن را هـم             بنابراين ما عالقه  . پوشالي فرو ريزد  
فتـه سـاختار     كـه رفتـه ر     متـورم شـود    كه نيروي نظامي شاه چنـان         خواستيم  نمي

اقتصادي و اجتماعي اين كشور را سست كند و چنان بـه تـضعيف شـاه از درون                  
  34".بينجامد كه وي قادر به ادارة حكومتي موفق نباشد
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 گفت همكاري و عقد قراردادهاي دفاعي نظـامي بـا غـرب             شاه در مقابل مي   
 و   و ادامة پيـشرفت اقتـصادي      كاهش داده  به حداقل ممكن     بودجة نظامي ايران را   

 بار  15هزينة سرانة حفظ ارتش ايران      و به همين جهت      ممكن ساخته   را اجتماعي
  شاه نگران اين بود كه كندي        35.استيس  ئطرف سوئد و سو     كمتر از دو كشور بي    

. و دولتش احتماالً در مورد قرارداد دوجانبة ايران و ايـاالت متحـده دو دل باشـند                
تـر اسـت تـا     ر قرارداد اتحادي رسمي كرد كه شاه احتماالً خواستا      راسك تصور مي  
 36.زني در مورد كمك نظـامي بيـشتر داشـته باشـد             تر براي چانه    جاي پايي مطمئن  

 و مـي گيـرد  برداشت راسك اين بود كه شاه نخست در مورد نيازهـايش تـصميم          
  مـي   او نخست براي درآمد بيشتر از نفت فشار        بديامي  زماني كه درآمدها كاهش     

 فشارها را متوجه ايـاالت متحـده        مي شود ه آن درآمد بسته     آورد و وقتي هم كه را     
  .دمي كن

 كه شـاه در چـارچوب       ترديد داشتند راسك و رابرت مك نامارا، وزير دفاع،        
او به  ". شته باشد هاي بيشتري نياز دا     مفهوم نظامي معقول از دفاع مشروع به سالح       

. از نداشـت  هيچ كمك نظامي عليه هيچ يك از همسايگانش جز اتحاد شوروي نيـ            
اي جـدي    عراق هم در آن روزها مسئله     . كردند  تركيه و پاكستان مشكلي ايجاد نمي     

براي شاه هم هيچ گونه نيروي مسلحي كه بتواند از ايـران در برابـر حملـة                 .  نبود
كـرديم   بنابراين، ما در اصل احساس مـي . اتحاد شوروي دفاع كند قابل تصور نبود 

اطر امنيـت داخلـي بـود تـا دفـاع يـا حملـة               كه نيروهاي مسلح او بيـشتر بـه خـ         
   37".خارجي
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كـرد كـه       اما راسك شاه را متفاوت از برخي از رهبـران ديگـري تـصور مـي               
اياالت متحده كمـك نظـامي بـه برخـي از           . اياالت متحده با آنها سر و كار داشت       

كشورهاي امريكاي التين را مشروط به كاهش بودجة نظـامي آن كـشورها كـرده               
ولـي بـه    كرد همين برنامه را در ايران هم اجـرا كنـد   امريكا تالش ميدولت . بود

تر از كار كردن در امريكاي التين بـود زيـرا،    كار كردن با شاه سخت  "گفتة راسك   
برداشت او از ايران قـديم و       . دانيد، او تحت تأثير رؤياهاي امپراتوري ايران بود         مي

مفهوم شـكوه در    . ر غرورآميز بود  توانست باشد، بسيا    آنچه اين كشور در آينده مي     
 .هاي پرزيدنت دوگل دربارة شكوه فرانـسه بـود          نظر شاه دست كم برابر با ديدگاه      

ها در مورد جزييات بسياري از مـسائل مهـم و             اين باعث شكست برخورد ذهنيت    
 اين البته خالف عقيده قبلي است كه شاه ارتـشي           38 ".به توافق رسيدن با شاه شد     

  .خواست داخلي ميقوي براي امنيت 

 نامـارا گروهـي را بـه رياسـت          كمي پس از مذاكرات واشنگتن، كندي و مك       
 هميلتون تويچل به ايران اعزام كردند تا بـه بررسـي نيازهـاي تـسليحاتي                تيپرس

اي بپردازد كه بايد در قالب برنامة كمـك           ايران و توصيه در مورد تجهيزات نظامي      
نامـارا در      در حـوزه هـايي كـه شـاه و مـك             به ويـژه   ،نظامي اياالت متحدة امريكا   

 تويچـل كـه در سـال        39.شـد   موردشان به توافق نرسيده بودند، به ايران ارسال مي        
شـد، توصـيه كـرد كـه        دار    را عهـده  ميسيون نظامي امريكا در ايران      رياست   1347

برنامة ارسال تجهيزات نظامي با برنامـة آموزشـي ايـران هماهنـگ شـود، و تنهـا                  
ها توانايي كار كردن با آنها و نگهـداري از            به ايران بفرستند كه ايراني    تجهيزاتي را   

 مـشهور   "دكتـرين تويچـل   "اين طرح، كه در ايران بـه        شاه با   . آنها را داشته باشند   
                                                 

 .15-16. صص. همان. 38

 General Hamilton( بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با ژنرال هميلتون تويچل . 39
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 ولي آن را به فراتر از مرزهـاي پيـشنهادي تويچـل             موافقت كرد به طور كلي    شد،  
 و بهترين نظام تسليحاتي ممكـن       كشاند تا براي دستيابي به تعادل بين قابليت فني        

در حـالي كـه     . ويچل را بـرعكس كـرد     ت شاه دكترين    در واقع . نهايت تالش بشود  
آورد   هاي ايران بود، شاه فـشار مـي         تويچل مدافع تطبيق دادن تسليحات با توانايي      

  . منطبق شودي تسليحات نيازمندي هايها با  تواناييكه

 ليندن جانسون، مناسبات شاه     پس از سؤقصد به كندي و رئيس جمهور شدن        
با رئيس جمهور امريكا در حدي چشمگير بهبود يافت، هر چند مدتي طول كشيد              

در ايـن   . تا حال و هواي تشكيالت دولت اياالت متحده با جانسون هماهنگ شـد            
انقـالب سـفيد    . ه بـود   اقتـصاد ايـران بـه حركـت در آمـد           40 تا اواخر دهه     ميان،

 بـا دسـت آوردهـاي       .ه بـود  را شكلي نـو بخـشيد     ساختارهاي شهري و روستايي     
 مناسبات شاه بـا     از جمله، . اقتصادي و اجتماعي شأن سياسي شاه هم باال رفته بود         

 رفته رفته لحن او حاكي از اقتـداري بـود كـه             ..ه بود تر شد   اتحاد شوروي دوستانه  
كـرد كـه اگـر  مقامـات            تفهيم مي   به گونه اي    و اكنون  پيشتر در آن وجود نداشت    

 اكر چه   اين تهديد  .مقامات شوروي رو آورد   مريكا او را پس بزنند امكان دارد به         ا
ير، سفير اياالت متحده،      هرگز علناً مطرح نشد ولي تأثير مورد نظر را بر آرمين مي           

   40.گذاشت

اعتمادي شاه به مقامـات روسـيه توجـه             ها در محاسبات خود به بي       امريكايي
دادند كه همكاري نظـامي محـور اصـلي           خيص مي داشتند، ولي آنها اين را هم تش      

كـرد كـه جنبـة نظـامي ايـن            ير تصور مـي      مي .بودمناسبات ايران و اياالت متحده      
و تالش كـرد ايـن نكتـه را بـه           است  هاي آن الزم      مناسبات براي حفظ باقي جنبه    

                                                 
، مصاحبه گر ويليام بر، )Armin Meyer(ير  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با آرمين مي. 40
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جانسون، رئيس جمهور، منتقل كند، كه به ويژه در دور نخست رياست جمهوري             
راسك، بـه  . كرد د روابط خارجي به نظرات اطرافيان كندي اعتماد ميخود، در مور  

توصية افراد وزارتخانة خود، به جانسون توصيه كـرد كـه درخواسـت شـاه بـراي                 
 ميليون دالر بـه پيـشرفت اقتـصادي ايـران لطمـه            200تسليحاتي اضافي به ارزش     

 فراهم آورد، ايـاالت  نامارا نگران بود كه اگر ايران نتواند وجوه الزم را مك. زند  مي
متحده، كه به تازگي از زير بار اعطاي وام به ايران رها شده است، احتماالً مجبـور      

هر دو نفر آنها، بـه داليلـي متفـاوت، بـه جانـسون              . شود به كمك ايران بشتابد      مي
يـر بـر آن        مي 41.توصيه كردند در گفتگوهايش با شاه بر اولويت اقتصاد تأكيد كند          

ر درستي براي به دست آوردن دل شاه و تحت تأثير قـرار دادن او               بود كه اين مسي   
  . نيست

***  

از او بـا  . اش را تقويت كـرد   روحيه1344سفر شاه به اتحاد شوروي در سال  
احترام استقبال كردند و شايد براي نخستين بار در دوران پادشاهي وي او را چون               

. كـرد    مي و استقالل س خودباوري    شاه احسا   بار ديگر  .فردي تقريباً برابر پذيرفتند   
هاي نظـامي      وارد كردن مقامات شوروي در برنامه      او راهي پيدا كرده بود كه بدون      

كه پـيش از    دارد، و به اين مي باليد         را خشنود نگه    آن ها   به خطر انداختن خود    و  
بسياري از افراد ديگر، از جمله مقامات امريكا، متوجه شده است كه نفاق موجود              

امات شوروي و مقامات چـين جـدي اسـت، و معنـايي بـيش از مخالفـت                  بين مق 
به مقامات  .  ايدئولوژيكي دارد، و ريشة آن در تاريخ، جغرافيا، نژاد و قوميت است           

روسيه گفت كه اگر ويتنام به دامان چين بيفتـد، بـاقي آسـياي جنـوب شـرقي، از                   
ه جـا حـضور     هـا همـ     كه چينـي  آيد،    نزي، هم تحت كنترل چين در مي      جمله اندو 

                                                 
41. Department of State to the Embassy in Iran, May 23, 1966, Department of State, 
Central Files, DEF 19-8 US-IRAN.  
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دارند، از جمله در نشست غيرمتعهـدها در الجزايـر، و رئـيس جمهـور شـوروي،                 
لئونيد برژنف، را به خاطر كمك به ناصر، رئيس جمهور مصر، در ايجـاد آشـوب                

برژنف براي دفاع از خـود يـا از         . در يمن و جاهاي ديگر خاورميانه سرزنش كرد       
ها، از نظر ايـدئولوژيكي،   كه روسشاه نتيجه گرفت . ها تالش چنداني نكرد    چنيني

 زمان  42.در حالت تدافعي هستند و در مرزهاي جنوبي خود به دوستاني نياز دارند            
  .مناسبي براي آغاز داد و ستدي جديد بين ايران و اتحاد شوروي بود

 شهريور او را فراخواند و به مدت دو سـاعت و            9ير شاه در روز       به گفتة مي  
هـاي زيـادي       گفـت بيـدارخوابي    در اين ديـدار شـاه     . نيم با وي به گفتگو نشست     

مقامات شوروي  . دهي تازه به سياست ايران انديشيده است        كشيده و دربارة جهت   
نيستند بلكه خواهان آن هستند      " به سوي رويارويي بزرگ    افزايش تنش "خواستار  

 دور اتحاد شوروي را بگيرنـد كـه ايـن كـشور             ي دوست اي از كشورها    حلقه"كه  
انگيزة اضافي " اين  ". به كار اصلي خود كه پيشبرد اقتصادش است بپردازدبتواند

 كه در ستيزة درازمدت با چين كمونيست تا         ردهم براي مقامات شوروي وجود دا     
 ".سر حد امكان كشورهايي غير از نژاد زرد را پشت سر اتحاد شوروي جمع كنند              

وروي مطـرح باشـد،     زماني كه موضوع حفظ اسـتقالل ايـران در برابـر اتحـاد شـ              
 اما براي ايران    ".به اندازة ايراني ميهن پرست نيست     ) ها  حتي امريكايي (كس    هيچ"

زيـرا  "زمان آن فرا رسيده كه از نظر نظامي و اقتـصادي روي پـاي خـود بايـستد                   
ي عـدم تجـاوز   پيمـان "برژنـف   ".ها ديگر منـسوخ شـده اسـت    مداخلة خارجي

 در آن زمـان بحـث را   امـا او  هشنهاد كرد پي او به   " سال 200براي مدت   غيررسمي  
چنـين پيمـاني شـايد در خـدمت         ".  ولي شايد پيشنهاد بدي هم نبود      ه،عوض كرد 

هـاي دنيـا بـه     دهد كه حتي اگـر تـنش   ايران اطمينان مي اهداف ايران باشد زيرا به      
                                                 

42. Meyer to Washington, August 31, 1965, 161OZ, Department of State, Central 
Files, POL 15-1 IRAN. 
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 در سـال    او ".آميز بكشد، شوروي كاري به كار ايران ندارد         هاي خصومت   درگيري
قانع كـرده    او را    انگلستانزيرا اياالت متحده و     "د مشابهي را رد كرد       پيشنها 1338

   43".بودند كه آن پيشنهاد را نپذيرد

ير گفت به اياالت متحده اعتماد دارد ولي از نظر او غريـب اسـت                 شاه به مي  
كه ناصر، نهرو، و ديگر كشورهاي منتقد امريكـا، در زمـاني كـه كمـك بـه ايـران                    

ر د": كردنـد   تري دريافـت مـي      سخاوتمندانههاي    مريكا كمك كاهش يافته بود، از ا    
اين ميان در حالي كه ايران در عمل هيچ گونـه تجهيـزات دفـاعي هـوايي نـدارد،                

و هواپيماهـاي   )  SAM(هاي دوربرد ضـد هـوايي         حتي افغانستان پايگاه موشك   
كه اتفاقاً شـوروي پيـشنهاد فـروش     در اختيار دارد) MIG21( 21جنگندة ميگ 

 و آيا جالب نيـست كـه ليـنكلن          .ولي او هنوز نپذيرفته است     دادههم  ا را به او     آنه
هـاي دنيـاي      وايت علناً اعالم كرده است كه اياالت متحده بـه احتـرام حـساسيت             

عرب از پيوستن به پيمان سنتو خودداري كرده و براي او روشن است مراد وايت               
  44 ".احترام به ناصر است

 اثر  تيجه گرفت كه گفته هاي سران شوروي بر شاه        ناز اين گفت و گو      ير    مي
گذاشته است و شايد هم او داشت راه را براي تغييـر احتمـالي سياسـتش همـوار                  

 دفاعوزارت   سازمان اطالعات     از  كه اشتدنتيجه گيري او را بر آن        اين   45.كرد  مي
بـه  اين بررسي،   .  ميزان تهديد اعراب نسبت به ايران را بررسي كند          بخواهد امريكا

ي      ، به اين نتيجه رسيد كه موجودي تسليحات اعراب        1344تاريخ دي    از نظـر كمـ 
ايـن  . و كيفي در حال افزايش است، ولي بيشتر بـراي اسـتفاده در برابـر اسـرائيل                

                                                 
 .همان. 43

44. Meyer to Washington, August 31, 1965, 1610Z, Department of State, Central 
Files, POL 15-1 IRAN. Secret; Limdis.  Also Meyer's September 9, 1965 telegram 
to Department of State, Central Files, AID 6 Iran. 
45. Ibid. 
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كرد كه تا پنج يا شش سال آينده خطري واقعي ايـران را تهديـد                 گزارش اعالم مي  
في است كه بايد از آنها مراقبـت        كند و منابع نفت اين كشور هم، هر چند هد           نمي

ماندگي اين كشور نسبت به اعـراب         و دفاع كنند، درآمدي كافي براي جبران عقب       
   46.گذارد در اين زمينه در اختيارش مي

هاي محرمانه نبود، ولي مطبوعات و همچنين         شاه البته در جريان اين گزارش     
او ايـن  . كردنـد   آگـاه مـي  هاي مهم و اهـداف آنهـا      فرستادگان امريكا او را از نكته     

چون اعراب مسائل خود را دارند اين احتمال        كه  دانست    كننده نمي   قانعاستدالل را   
 .وجود ندارد كه بدون دليلي معقول به او حمله كنند و در نتيجه نبايد نگران باشد               

او معتقد بود كه اساس اين استدالل هم مـضحك اسـت زيـرا بنـا بـر آن او بايـد                      
ه ضربه بخورد و بـا دشـمناني غيـر از شـوروي در خـاك ايـران            داد ك   رضايت مي 

 شاه بـه نماينـدگان مجلـس        1344در اسفند   . پذيرفت  او هرگز اين را نمي    . بجنگد
از انقـالب   . شود  هاي خارجي نمي    گفت كه ايران هرگز تسليم هوا و هوس قدرت        

لـي در   هاي بلندي به جلو برداشته است، توليـد ناخـالص م            سفيد به بعد ايران گام    
 درصد افزايش يافته بود، كشاورزان سخت كار        10همين سالي كه رو به پايان بود        

. هـا دارد    تمام اينها حكايت از نبوغ ذاتي ايراني      . كردند، و كارگران راضي بودند      مي
خوانـان داخـل اشـتباه        بافان  خارج از كشور و مخـالف         معلوم شده است كه منفي    

شـاه  . كنند كه صالح ايران چيست      ها تعيين مي    رانياند و از اين پس تنها اي        كرده  مي
ما همزمان از نظر اقتصادي و از نظر نظـامي پـيش   "كه به نمايندگان مجلس گفت   

كشور براي دفاع از خود در برابر دشمنان به ارتشي قدرتمند نياز دارد،              ".رويم  مي
دشمناني كه چون گرفتـار جنـگ و ركـود هـستند شـايد تهديـدي واقعـي بـراي                    

توانيم سرنوشـت خـود را     ما نمي ". وفايي روزافزون اقتصاد ايران به شمار آيند      شك
                                                 

46. Washington National Record Center, RG 330, OSD Files: FRC 70 A 4443, Iran 
381, 28 Jan 66, Secret. 



 547فرماندة كل قوا 

گيرند بـه مـا كمـك كننـد و            تابع تصميمات ديگراني كنيم كه يك روز تصميم مي        
  47".گيرند به ما كمك نكنند روز ديگر تصميم مي

اي در بـر نداشـت ولـي لحـن آن تنـدتر و احـساس                   اين سخنراني نكتة تازه   
ير به واشـنگتن تلگـراف زد كـه شـاه بـه        مي. اض در آن شديدتر بود    غرور و اعتر  

تجهيزات نظامي ايـران عـصباني   مورد اياالت متحده در  "پدر مĤب "ويژه از رفتار    
 وزارت امور خارجة اياالت متحده از بحراني نزديـك در         1345 در مرداد     48.است

با ايـاالت   ند  ك  يتالش م "گفت زيرا شاه      مناسبات ايران و اياالت متحده سخن مي      
متحده چانه بزند، وابستگي خود را به ما كاهش دهد و تجهيزات نظـامي خـود را                 

و به اين منظور بي مقدمـه از سـپاه شـوروي دعـوت              –از منابع مختلفي تهيه كند      
در ايـن يادداشـت      ".كرده است كه وارد عرصة ارسال تسليحات بـه ايـران شـود            

د كه شـاه ايجـاد تنـوع در منـابع ارسـال             محرمانة دولتي به شكلي خالصه آمده بو      
تجهيزات نظامي به ايران را راهي براي دسـتيابي بـه اسـتقالل بيـشتر در سياسـت                  

  باعث هماهنگ با شكوفايي اقتصادي كنوني ايران،     "نگرش   اين   49.داند  خارجي مي 
بهبود شديد شأن و منزلت شاه در داخل، و موفقيت كلي وي در ابـراز اينكـه وي                  

   يكي از نتيجـه گيـري هـاي        ".، شده است  ري به اياالت متحده دارد    وابستگي كمت 
 وضع ممكن است مزايـايي بـراي ايـاالت متحـده در بـر                بود كه اين   اين سند اين  
  50.داشته باشد

                                                 
 .1344 اسفند 9كيهان، . 47

48. Meyer to Washington, March 2, 1966, 1250Z, Department of State, Central 
Files, POL 15-1 IRAN. 

. ، دانشجويان پيرو خط امام، ص)1(، مداخالت ايالت متحده در ايران )8(اسناد النة جاسوسي اياالت متحده . 49
1. 

 .2. همان، ص. 50
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مقامات امريكا به دليل رخدادهاي ويتنام احساس تزلزل و به دليل ايـن هـم               
هـاي    ه متحـدي در پيمـان     كه نتوانسته بودند در جنگ هندو پاكستان به پاكستان ك         

شـاه از ايـن     . كردنـد    تا حدودي احساس گنـاه مـي       ،سيتو و سنتو بود، كمك كنند     
ناتواني آنها سود جست تا به آنها بفهماند كه ايراني از نظر نظامي قدرتمند نه تنها                
 ، براي ايران و منطقه بلكه همچنين براي اياالت متحده مفيد است زيـرا، از جملـه               

 از كمك به متحدانش به هنگـام نيـاز        الت متحده در مورد ناتواني      از شرمساري ايا  
ير كه تقريباً يكسره با شاه در تماس بود، تغييراتـي را كـه از                 مي. كند  جلوگيري مي 

كه دولت  "برداشت  اين  . كرد  زمان انقالب سفيد در وي رخ داده بود، احساس مي         
ت را بنا بر تصميمات مـا از        تواند شاه را وادارد اين گونه تجهيزا        اياالت متحده مي  

 اگـر ايـاالت     ".بينانه نيـست     واقع ]1345[ 1966روي هم رفته در سال      ... ما بخرد 
ما ناگزير بـه تعيـين تكليـف نهـايي كـل            "متحده بيش از حد بر شاه فشار بياورد         

  51".شويم مان در اينجا مي مناسبات

در سـال   .  مناسبات شاه با جانسون بـه كلـي تغييـر كـرده بـود              1347تا سال   
، نخستين باري كه شاه با جانسون در مقام رياست جمهوري مالقـات كـرد،       1343

   منشانه بـا او داشـت، در مـورد برنامـة             ستاد به نوعي ا   اجانسون رفتاري دوستانه ام
 او  52.ناميـد  "ترين نقطة خاورميانه  به"اصالحات شاه به او تبريك گفت و ايران را          

 مدرن كردن ارتـش بـرآورد ولـي بـه جوليـوس             قول داد نيازهاي شاه را در مورد      
تأكيـد  بر دغدغة اياالت متحده در ايـن مـورد   " داد، سفير امريكا، دستور 53هولمز

                                                 
51. Telegram 1572 from Tehran, May 23, 1966, Department of State, Central File, 
POL 1 U.S. 
52. Memorendum from the Assistant Secretay of State for Near Eastern and South 
Asian Affairs (Talbot) to The Under Secretary of State for Political Affairs 
(Harriman), Washington, June 6, 1964. Department of State, NEA/IRN Files: Lot 69 
D 30, Staff Studies. Confidential; Department of State to the Embassy in Iran, 
Washington, June 8, 1964, Department of State, Central Files, POL 7 IRAN. 
Confidential. 
53. Julius Holmes 
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اي كـه توسـعة    در حد و حدود مناسب باقي بماند به گونـه بايد كه اين برنامه كند  
اقتصادي ايران را به مخاطره نيندازد و اين نكتـه را هـم روشـن كنـد كـه دولـت                     

ت متحده قصد دارد در فواصل معين همـراه بـا دولـت ايـران تـأثيرات كلـي                   اياال
 داد   مي  حال جانسون تشخيص   در همان  54".هاي نظامي خود را بررسي كند       هزينه

 مسئوليت بزرگـي كـه شـاه        ،1343 در مهر    55"وضعيت نيروها "كه تصويب قانون    
وجـود   به نوعي تعهـدي اخالقـي بـراي دولـت ايـاالت متحـده بـه                  ،پذيرفته بود 

 اين تعهـد كـه       نيز نه تنها بر    1344 فروردين   21سؤ قصد به جان شاه در       . آورد  مي
 وجود او براي منـافع ايـاالت متحـده از           اهميتپذيري شاه از يك سو و         بر آسيب 

تـر شـد كـه ايـاالت متحـده            اين موضوع زماني روشـن    .  داشت سوي ديگر تأكيد  
 در  سـي اش  . جاسـو   تأسيسات زبه ج  ي تسهيالت  يافتن ناگزير شد در منطقه در پي     

تـرين جـا بـود و ايـن موضـوع قـدرت        ايران از نظر فني مناسـب    . پاكستان بر آيد  
در اين ميان، مناسـبات شـوروي و ايـران بـه شـدت       . داد  زني بيشتري به شاه       چانه

بهبود يافت، و به ظاهر گزينة ديگري براي دستيابي به تسليحات در اختيار ايـران               
كرد كه اياالت متحده هيچ دركي از نيازهـاي ايـران             كوه مي شاه ش . گرفت  قرار مي 

خواهـد از جـايي       ير هم در واقع به اين باور رسيد كه شـاه واقعـاً مـي                ندارد و مي  
 در سـال    56.ديگر، حتي شايد از اتحاد شوروي،  نيازهاي نظامي خود را تأمين كند            

ند، هر چنـد    هاي شاه را كنترل ك      كرد درخواست   ، جانسون باز هم تالش مي     1345
                                                 

54. Memorandum from Robert W. Komer of the National Security Council Staff to 
the President's Special Assistant for National Security Affairs (Bundy), Washington, 
June 27, 1964. Johnson library, National Security File. Country File, Iran, Vol. 1, 
Memo and Miscellaneous, 1/64-12/65. Secret; From the Department of State to the 
Embassy in Iran, Washington, July 2, 1964. Department of State, Central Files, DEF 
19 US-IRAN. Confidential. 
55. Status of Forces   
56. Embassy in Iran to the Department of State, Tehran, September 24, 1965, 
1110Z. Department of State, Central Files, DEF 19-8 US-IRAN. Confidential; From 
the Embassy in Iran to the Department of State, Tehran, November 12, 1965, 0950Z. 
Department of State, Central Files DEF 19-8 US-IRAN. Confidential. 
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حاال ديگر اين كار دشوار شده بود و، بر اساس ارزيابي ايـاالت متحـده، بـرآورده                 
 خـرداد جانـسون   9در روز  .نكردن نيازهاي شـاه از نظـر سياسـي خطرنـاك بـود     

هـاي   جـايگزين "عنـوان    را بـا     348يادداشت تفـاهم اقـدام امنيـت ملـي شـمارة            
 خارجه، دفاع و رئيس سازمان سيا       كه به تأييد وزراي امور     "ر پاكستان تأسيسات د 

هايي احتمالي بـراي تأسيـسات امريكـا     رسيده بود، امضا كرد تا در ايران جايگزين     
در پاكستان در نظر گرفته شود و اياالت متحـده در مـوقعيتي قـرار گيـرد كـه در                    

  57.صورت لزوم بتواند بدون درز كردن  اطالعات، قوايش را به حركـت در آورد 
 در نشـستي    1345 مرداد   19شاه در   .  افزود نرم كردن شاه  ضرورت    اين تصميم بر    

ير قول داد كه متخصصان فني روسيه را به      از وزارت دفاع و مي     58با تاونسند هوپز  
شـوروي را هـم     ) SAM(هـاي دوربـرد ضـدهوايي         دهد و موشك    ايران راه نمي  

 كـرد كـه     ، با وجود اعتراضات اياالت متحـده، شـاه اعـالم          1346خرد، اما در      نمي
در اواسـط   . ديـ خر  خواهـد   اي را از اتحاد شوروي        تجهيزات نظامي كمتر پيشرفته   

، شاه به هنگام سفر به واشنگتن، توانست از جانـسون، كـه بـه شـدت                 1346سال  
هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي ايـران را در دوران فرمـانروايي وي سـتود،                   پيشرفت

، شـاه بـه   1346در پاييز سـال   59.تضميني در مورد نيازهاي تسليحاتي خود بگيرد
 ميليـون دالر تجهيـزات نظـامي اسـت و           800اطالع جانسون رساند كـه خريـدار        
                                                 

57. From the President's Special Assistant (Rostow) to President Johnson, 
Washington, May 27, 1966. Johnson Library, National Security File, Memos to 
President, Walt W. Rostow, Vol. 5, May 27- June 10, 1966. Top Secret. 
58. Townsend Hoopes 
59. [From the Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs 
(Warnke) to the Deputy Secretary of Defense (Nitze), Washington, August 23, 1967. 
Johnson Library, National Security File, NSC Files of Harold Saunders, Visit, Shah 
of Iran, Aug. 22-24, 1967. Confidential. From Harold H. Saunders of the National 
Security Counsil Staff to President Johnson, Washington, August 23, 1967. Johnson 
Library, National Security File, Country File, Iran, Visit of Shah (con't), Aug. 22-24, 
1967. Secret; From Vice President Humphry to President Johnson, Washington 
August 24, 1967. From Harold H. Saunders of the National Security Council Staff to 
President Johnson, Washington, August 25, 1967. Johnson Library, National 
Security File, Country File, Iran, Visit of Shah of Iran, 8/22-24/67. Secret; Nodis. 
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دهد اين تجهيزات را از اياالت متحده خريداري كند مشروط بـر آنكـه                ترجيح مي 
 راسـك،  1347در فـروردين  . اياالت متحده اعتبار الزم را براي او در نظـر بگيـرد          

ها در مـورد تخـصيص اعتبـار شـش سـالة       صية وزارتخانهنامارا و راستو از تو      مك
اي از   ميليــون دالري بــراي فــروش مجموعــه600) 1352 تــا 1347ســال مــالي (

 پيشنهاد ايـاالت متحـده بـراي        كه در قالب آن   تسليحات به ايران، حمايت كردند،      
.  ميليـون دالر بـود     100 تـا    75  بـين     1347اعتبار نظامي برنامة فروش سال مـالي        

و به جانسون يادآوري كرد كه فروش اين مجموعة تسليحات به هنگام ديدار             راست
 ارديبهـشت   11جانـسون در روز     . بودخواهد  او با شاه در ماه خرداد در ذهن شاه          

 شاه خرسند نبود و در ديدارش بـا جانـسون در مـاه             60.موافقت خود را اعالم كرد    
ه وي قـول داد نهايـت       خرداد از جانسون درخواست تعهد بيشتر كرد و جانسون ب         

 پايـان دوران    بـه نزديـك   . تالشش را براي كسب موافقت كنگره در اين باره بكند         
هر چند خود او بـراي مـدتي   "كه  به هويدا گفت  ي اش، جانسون  جمهوررياست  

الت متحده حكـم مـي      كوتاه مصدر كار خواهد بود، بر اين باور است كه منافع ايا           
 61". متحده و ايران ادامه يابد نزديك بين اياالتكند كه مناسبات

*** 

                                                 
60. From thr Department of State to the Embassy in Iran, Washinton, March 22, 
1968, 0125Z. Department of State, Central Files, DEF 19-8 US-IRAN. Secret; From 
Harold H. Saunders of the National Security Council Staff to the Assistant Secretay 
of  State for Near Eastern and South Asian Affairs (Battle), Washington, March 22, 
1968. Department of State, Central Files, DEF 12-5 IRAN. Secret; From the 
Embassy in Iran to the Department of State, Tehran, March 23, 1968, 0850Z. 
Department of State, Central Files, DEF 19-8 US-IRAN. Secret; From the 
Department of the State to the Embassy in Iran, Washington, April 9, 1968, 2226Z, 
Department of State, Central Files, DEF 19-8 US-IRAN. Secret; From Secretary of 
State, Rusk,  to President Johnson, Washington, April 29, 1968. Johnson Library, 
National Security File, Country File, Iran. Secret.  
61. Memorandum of Conversation, Washington, December 5, 1968, Johnson 
Library, National Security File, Country File, Iran. Secret. 
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، سپهبد فريدون جم را به سمت نخستين رئيس سازمان 1343در دي ماه 
به . برگزيدند "(combat development) رزميتوان توسعة "تازه تأسيس 

دليل تأسيس اين . دانست وظيفة اين سازمان چيست گفتة جم هيچ كس نمي
يي، اين بود كه زمان آن فرا رسيده است سازمان، به توصية گروه مشاوران امريكا

 ، خودشانكه نيروهاي زميني ايران به جاي الگوبرداري از اياالت متحده
هاي خود را بر اساس  هاي تسليحاتي، و برنامه ها، نظام ساختارها، رويه

 جم درخواست مشاوري با تجربه از سازماني مشابه 62.شان تدوين كنند نيازهاي
 را براي مدت 63كرد و در پاسخ فردي به نام سرهنگ پاركدر اياالت متحده را 

 بخشي به "رزميتوان توسعة "در اندك زماني سازمان . سه ماه نزد او فرستادند
 كه ژنرال 1347 سال تا. ريزي نيروهاي مسلح ايران بدل شد برنامهنظام مهم از 

ران و ميسيون نظامي امريكا منصوب شد مناسبات بين ارتش اي تويچل به رياست
ها كار  زماني كه اين ميسيون. ده بودميسيون مشاوران امريكا به شدت دگرگون ش

ها،  خود را در ايران آغاز كردند، كارشان بيشتر در زمينة آموزش دادن كار با سالح
ها و  ها، رسدها، گروهان جوخه–آموزش فردي، آموزش واحدهاي كوچك 

 دهة در اواخر ، جانشين تويچل، 64 ونبه گفتة ژنرال اليس ويليامس.  بود-ها گردان
ما ". شد مشي و هدايت مربوط ميها بيشتر به تعيين خط  وظيفة اين ميسيون1340

. ناميد نداشتيم؛ ما بيشتر مشاور بوديم تا مربي كساني از قبيل آنچه شما مربي مي
خواستند  كرديم، فقط آنها گاهي از ما مي ما هيچ كالس خاصي را اداره نمي

ميزان  ٦٥". را جمع كنيم و موضوعي را به آنها توضيح دهيمهانشانفرماند
 رشته تخصصشان و اثرگذاري مشاوران تا حد زيادي به مهارت آنها در

                                                 
 .240. ، ص)1997تابستان و بهار  (11:44 ره آورد،فريدون جم، . 62

63. Colonel Park 
64. Major General Ellis Williamson  

گر، ويليام بر، آرلينگتون،  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با ژنرال اليس ويليامسون، مصاحبه. 65
 .3-127. ، ص1988 آوريل 13 مارس و 11 فوريه، 10
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  در واقع برنامة آموزشي66. بستگي داشتايراني آن هاشان با همتايان  مناسبات
يچل، تا  افزايش يافته بود و به گفتة تول به چهار سال از دو سادانشكده افسري

 آنجا نم، كه 1341 از سال گرزتغييري ب"حد زيادي بهبود يافته بود و باعث 
هاي افسران  آموزش يكان. ، شده بود67"م، كه آنجا را ترك كرد1350، و سال مبود

تراز تحصيالت عالي غيرنظامي شده بود و باز به  نظامي در اين زمان تقريباً هم
 حال  باليدن بودند و  سربازان ايراني هم افراد شايستة بسياري در"گفتة تويچل 

  ٦٨".آمدند كه من ديدم خيلي خوب از پس نبرد بر مي

ريـزي،    ها در ارتش ايران مديون كمك اسـرائيل در برنامـه            برخي از پيشرفت  
بخش زيادي از اين مناسبات، جز در موارد بسيار         . جاسوسي، و ضدجاسوسي بود   

دارد كـه     تويچـل اظهـار مـي     . رفـت كلي، بدون اطالع مقامات امريكـا صـورت گ        
هـا بـي سـر و صـدا و بـدون              اسرائيلي. مستشاران نظامي امريكا در جريان نبودند     

 به  69 ".زدند  در اين باره حرف نمي    "مقامات ايراني هم    . كردند  جلب توجه كار مي   
 در ايـران    اطالعـاتي هـاي نظـامي امريكـا بـه كارهـاي            گفتة ويليامـسون ميـسيون    

قراردادي دوجانبه با ايران بسته بوديم كه در ايـن مـورد بـسيار              ما  ". پرداختند  نمي
گـروه  'كـه  پيش از آنكه واشنگتن را ترك كنم حالي من كـرده بودنـد              . صريح بود 

 ما مطلقاً از شـركت      .' نيست اطالعاتيمستشاران نظامي امريكا در ايران يك گروه        
د و حدودي    جاسوسي نظامي، در ح    70".هاي جاسوسي منع شده بوديم      در فعاليت 

كه وجود داشت بيشتر كار وابستة نظـامي ايـاالت متحـده در سـفارت امريكـا در                  
هاي بين ايران و كشورهاي عربي        ارتباط با اسرائيل بيشتر ناشي از تنش      . تهران بود 

                                                 
 40: 1. يران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با تويچل، پيشين، صصبنياد مطالعات ا. 66

 .45: 1همان، . 67

 102: 2همان، . 68

 .90: 2همان، . 69

 129: 3ويليامسون،  پيشين، . 70
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و مرگ سياسي ناصر، مناسبات بين ايران و مصر         ) 1967 (1346بعد از جنگ    . بود
نيروهاي متحد عـراق و سـوريه و امكـان اينكـه            اما شاه هنوز نگران     . بهبود يافت 

 از كنترل خـارج شـود و بـه          ]اروندرود[العرب    ها و اقدامات بر سر مرز شط        تنش
  71.جنگي تمام عيار بينجامد

***  

 كه در زمان معاونت رياست جمهوري نيكـسون سـفير           ،ير  آرمين مي به گفته   
ر سفر نيكـسون بـه ايـران    دكترين نيكسون به احتمال زياد د" ،امريكا در ايران بود 

 نقش استراتژيك ايـران در      عميقاّ به  در آن زمان شاه      ". شكل گرفت  1346در سال   
او دو راهبرد مربوط به هـم در        . فكر مي كرد  خليج فارس و رفته رفته فراتر از آن         

دستيابي آزادانه به تسليحات، فناوري و فرماندهي و كنترل نظـامي           )1: ذهن داشت 
او . ها از منطقـه تـا سـر حـد تـوانش      داشتن ابر قدرت   دور نگه ) 2مورد نيازش؛ و    
او بـه ايـن نتيجـه       .  اسـت  درسـت استراتژيكي  -عش از نظر ژئو   ضاعتقاد داشت مو  

رسيده بود كه اگر ايران فرصت مناسبي پيدا كند به قدرتمنـدترين كـشور در ايـن                 
يـايي،  او معتقد بود كه بـا توجـه بـه اقتـصاد، موقعيـت جغراف              . شود  منطقه بدل مي  

علـي رغـم نيـشخند        در منطقـه    در مورد رهبري   اوجمعيت و تاريخ ايران، ادعاي      
  . ستمنطقي ا  و ايرانوي دشمنان داخلي و خارجي هاي

 كه از شاه ها                انگليسي  جملهاز، شاه با موانع گوناگون روبرو بود، به هر حال
نطقه  كه امكان دارد پس از خروج آن كشور از متصورآمد و از اين   نميانخوشش
، در چند حوزه، به ويژه در ند جاي او را بگيرد، نفرت داشت در خليج فارسايران

                                                 
 .89: 2همان، . 71
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زماني كه شاه ، 1343اسفند  در 72.متزلزل كند شاه را  مي كوشيدخليج فارس،
 سر دنيس رايت، سفير بريتانيا در ايران به عازم سفري رسمي به انگليس بود،

ما در حالي كه قصد "كه يه كرد راجر استوارت، وزير امور خارجة آن كشور، توص
با ر اين منطقه  د]با توجه به آيندة بريتانيا در خليج فارس[داريم موقعيت خود را

 نفوذ خود را در اين منطقه كاهش  از اين كه بگوئيم نبايد،زمان وفق دهيم
رد جانشيني ما در اين منطقه  تصور اينكه ايران شانسي در مونخواهيم داد و يا

راجر استوارت، به نوبة خود، اين  ".، خودداري كنيمبيش نيست توهمي دارد
كرد تا از شاه  گفته را به هارولد ويلسون، نخست وزير وقت، كه خود را آماده مي

 ويلسون به شاه گفت كه انگلستان به حضور نظامي و 73.، منتقل كرد استقبال كند
بت به كويت و  و به تعهدات خود نسدهد سياسي خود در خليج فارس ادامه مي

 شاه بايد از  مياندر ايناو گفت . گذارد بس احترام مي هاي آتش ديگر دولت
هاي خود بكاهد، براي كنار آمدن با همسايگان عرب،  داشت ها و چشم بلندپروازي

انگلستان از نفوذ ناصر در . به ويژه عراق و كويت، تالش و با ناصر همراهي كند
 ولي يست خشنود ن"اي جمهوري متحد عرببه ويژه از حضور نيروه"عراق و 

  74".ددان د، تهديدي براي ايران نمينك اوضاع را، چنان كه شاه تصور مي"

                                                 
 در مورد نفرت مقامات بريتانيا از خاندان پهلوي اسناد زيادي در مكاتبات رسمي بين لندن و سفراي بريتانيا در. 72

جنگ جهاني (در اين مورد نگاه كنيد به مالحظات سر ريدر بوالرد .  وجود دارد1970 تا دهة 1940تهران از دهة 
  :براي مثال). 1970( ، و سر پيتر رامزباتم )1960دهة (، سر دنيس رايت )1950دهة (، سر راجر استيونز )دوم

Bullard to Foreign Office, No. 1037, 24 October 1941, E-6943, FO 371/27248, 
PREM 11/3397 EP 1015/38; Sir Roger Stevens to Mr. Selwyn Lloyd, Last dispatch 
from Tehran, August 26, 1958; Sir Peter Ramsbotham to Sir Alec Douglas Home, 
11 October 1971. PRO: FCO 17/1517.  

نقـل  ) 1305 (1926از هارولد نيكلسون، وابستة بريتانيا در سال رمزباتوم در تأييد عقيدة خودش در مورد ايرانيان          
 "پرمدعا و بداخالق  "گرايي آنها را      ملي داشتند،   "جذابيتي كودكانه و لطيف   "ايرانيان  تا قبل از رضاشاه     : كند كه     مي
  .كرد

73. PRO, PREM 13/409, 1 March, 1965, p. 19. 
74. Ibid. 
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او متوجـه بـود كـه انگلـستان بـه داليـل             . ها اثري بر شاه نگذاشت      اين گفته 
 مـسئلة  75. ناگزير به تـرك منطقـه اسـت   يگوناگون اقتصادي، سياسي و استراتژيك    

كه چگونه در بازي قدرت دو قطبـي و بـه ويـژه در برابـر                اصلي براي او اين بود      
هـاي عـراق و سـوريه، كـه از نظـر او در نظـام جهـاني                    تهديدات ناصـر و بعثـي     

پـس ايـران نيـاز بـه     .  كنـد محافظتآمدند، از ايران  هاي وابسته به شمار مي      دولت
خريد تجهيزات محافظتي داشت و تنها كشوري كه، حتي اگر كامالً قابـل اعتمـاد               

  .توانست اين تجهيزات را در اختيار ايران قرار دهد، اياالت متحده بود نبود، مي

جانسون مناسبات شاه    از آغاز رياست جمهوري      همان طور كه در پيش آمد،     
هاي او پيش و بـيش        اكنون انديشه . با اياالت متحده در حد زيادي بهبود يافته بود        

بنــابراين در . كم نگــه دارداز همــه متوجــه آن بــود كــه ايــن مناســبات را مــستح
 ديـدار بـا  شد، شاه در مـورد    كه ريچارد نيكسون از تهران رد مي   1346 ارديبهشت

. دوسـت بـود    نيكسون اردشير زاهدي، وزير امور خارجه، با        اما. وي ترديد داشت  
 براي كسب مقام فرمانداري كاليفرنيا بـه         پس از شكست   هايي كه نيكسون    در سال 

ياالت متحـده ديگـر قـدرتي نداشـت، اردشـير زاهـدي             ظاهر در عرصة سياست ا    
به هنگام مرگ پدر نيكسون كه وي را بسيار         . تماس خود را با وي حفظ كرده بود       

، 1347در سـال    . نـشان داده بـود    متأثر كرده بود، اردشـير زاهـدي بـا او همـدلي             
هاي آتي خود ترديدهايي داشت، بـه سـفري بـه             نيكسون كه هنوز در مورد برنامه     

. كنـد راه بازگشت به دعوت زاهدي از ايـران عبـور           بنا بود در     دور رفت و     خاور
 بـه خـاطر      كه شاه. زاهدي از شاه درخواست كرد كه نيكسون را به حضور بپذيرد          

                                                 
  :نگاه كنيد بهبراي داليل اقتصادي و سياسي . 75
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 آن هـا فكـر       خـاطر بـود كـه       ايـن  ها بخشي به    آورد كه مشكالت وي با كندي       مي
 ، مالي كرده اسـت     به نيكسون كمك   1339 در مبارزات انتخاباتي سال      او كردند مي

شـاه  . نخست مخالفت كرد ولي سرانجام تسليم نظر وزير امور خارجة خـود شـد             
ا ديـدار آن دو چنـد سـاعت     . پـذيرد  گفت نيكسون را نيم ساعت به حضور مي  امـ

 دنيـا  76.اين دو تن دريافتند كه در موارد بسياري با هـم توافـق دارنـد          . طول كشيد 
نفاق چـين و    . مثل گذشته يكپارچه نبود   بلوك كمونيست ديگر    . دگرگون شده بود  
. توانست در همه جـا بجنگـد        اياالت متحده نمي  .  بود دراز مدت شوروي واقعي و    

 از خود و از خلـيج       ستتوان  ، مي تفگرمي  ايران، اگر ابزار الزم در اختيارش قرار        
در ايـن   . فارس دفاع و با تضمين جريان آزادانة نفت، از منافع غرب حمايت كنـد             

بار    احتمال بروز جنگي مصيبت     و نددش  هاي بزرگ مستقيماً درگير نمي      درتميان ق 
د، بـه احتمـال     ركمي  اگر شوروي به خاك ايران تجاوز       . فتيا  به شدت كاهش مي   
د، و از آنجا كه اين جنـگ        دا  هاي خود انجام مي     نشانده  ه دست زياد اين كار را از را     

 زمـاني  بـود د، بهتـر  يـ گرد مـي اي جهاني بدل شود، متوقف        پيش از آنكه به فاجعه    
 از نظر نظـامي     مي بايستي پس ايران   . متوقف نشود كه دشمن در خاك ايران است       

  . آن قدر قوي باشد كه جنگ را به آن سوي مرزهاي دشمن بكشاند

 احتماالً به   شاههايي را كه       حرف بودير بر اساس آنچه بارها از شاه شنيده           مي
  :نيكسون زده اين گونه بيان مي كند

 اگر من درگيـر جنگـي بـا عـراق، كـه مـورد حمايـت روسهاسـت، شـوم،                     يد،ببين"
شما دوستان من هـستيد، شـما متحـدان         . خواهم خودم مسئوليت آن را به عهده بگيرم         مي

ولي اگـر  . ها نزديك مرز ما بيايند، البته من انتظار كمك شما را دارم           اگر روس . من هستيد 
م تجهيزات الزم بـراي دفـاع از خـود را داشـته             خواه  اي شوم مي    درگير كشمكشي منطقه  

مـن  . ها هواپيماهاي ميگ دارند، من بايد بتوانم از خودم مراقبت و دفاع كـنم   عراقي. باشم
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هـا از يـك طـرف حمايـت           در ويتنام روس  . خواهم اينجا به ويتنام ديگري بدل شود       نمي
 در ايران مـن بخـشي   گيرد و در پايان مذاكراتي صورت مي   . كنند و شما از طرف ديگر      مي

خواهم، بگذاريد خـودم ايـن كـار را           نه من اين را نمي    . دهم  از منافع نفتي را از دست مي      
بگـذاريم متحـدان مـا مـسئوليت حـل      .  اين چكيـدة دكتـرين نيكـسون بـود         ".انجام دهم 

ابزار و تجهيزات الزم براي اين كـار را در اختيـار            . شان را خودشان به عهده گيرند       مسائل
عقيـدة مـن دكتـرين      چرا بايد جوانان امريكايي بـراي ايـران بجنگنـد؟ بـه             . گذاريمآنان ب 

  77. شكل گرفت1346نيكسون به احتمال زياد در سفر نيكسون به ايران در سال 

شاه نخستين رهبري بود كه     . شاه به روشني بر افكار نيكسون اثر گذاشته بود        
 خـارجي در سـن       مربـوط بـه سياسـت       خـود  نيكسون در تيـر مـاه در سـخنراني        

 نيكسون در مقالة خـود در       78.در نقل قول ك    در تاًييد سخنان خود    اوار  فرانسيسكو  
  :نوشت Foreign Affairs در 1346مهر ماه 

اگر بخواهيم از جنگ جهاني ديگـري پيـشگيري كنـيم ، بايـد بـراي جلـوگيري از                   
براي دستيابي به ايـن     . هاي اتمي دست به هر اقدامي بزنيم كه الزم باشد           رويارويي قدرت 

هاي بزرگ بايد تصميم بگيرند نيروهـاي         مهم، اهميت دارد كه شمار مواردي را كه قدرت        
ها قابل حـذف نيـست، ولـي بـا بـسط              اين گزينه . يمخود را درگير كنند يا نه، كاهش ده       

توانيم از شمار آنها بكاهيم، در ايـن حالـت كـشورها، بـين                اي مي   هاي دفاعي منطقه    پيمان
 79.هاي خود جلوگيري كنند از بروز تجاوز در منطقه شوند خود، متعهد مي

، زماني كه شاه و نيكسون دربارة اهميـت اتحـاد بـين ايـاالت               1346در سال   
يــك از آن دو  ده و كــشورهاي برگزيــدة منطقــه ســخن گفتنــد، البتــه هــيچ متحــ
 سياست خارجي اياالت متحـده   هاي اصل يكي ازدانستند كه گفتگوي آنها به   نمي

                                                 
 21/22-1بر، پيشين،  بنياد مطالعات  ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با آرمين مي. 77
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خـاطرة  . از نظر شاه، نيكسون هنوز در حاشية سياست امريكا بود         . بدل خواهد شد  
 چندان سـتودني وي     هاي به يادماندني ولي نه      شاه از نيكسون بيشتر به دليل حرف      

:  بود 1341كاليفرنيا در سال    رمانداري  فبه خبرنگاران پس از شكست در انتخابات        
هر . كرد   او خيلي هم اشتباه نمي     ".لگد بزنيد  او   بهشما ديگر نيكسوني نداريد كه      "

كردنـد، بـسياري هـم        چند اغلب جمهوريخواهان هنوز نيكـسون را تحـسين مـي          
و در برابر كندي بـه انـدازة كـافي جـسورانه نبـوده              تصورشان اين بود كه مبارزة ا     

، جنــاح 1343در زمــان مبــارزات انتخابــاتي رياســت جمهــوري در ســال . اســت
را طـرد   نيكـسون   و به نظر مي رسيد      كار خواستار فردي از ميان خود بود          محافظه

 و نلسون راكفلر ماهرانـه عمـل كـرد          80ولي نيكسون بين بري گلدواتر    . كرده است 
زمـاني كـه   يد كه به عنوان نامزد مورد توافق هر دو جناح برگزيده شود و              با اين ام  

جنـاح  پـشتيباني از     را صـرف     اين استراتژي به شكست روبرو شـد هـم خـود را           
كار جمهوريخواهان اين كار او را به خاطر سپرد ولـي             جناح محافظه . درگلدواتر ك 

لر ليبرال بودند، نـه     شاه، كه دوستانش در حزب جمهوريخواه بيشتر از قماش راكف         
به هر حال، شكست سـخت گلـدواتر از         . از اين كار خبر و نه به آن عالقه داشت         

 اميد چنداني براي قد راست كـردن دوبـارة آنهـا در سـال               1343جانسون در سال    
كرد كه نيكسون گزينـة خـوبي          شاه تصور مي   1346در سال   .  باقي نگذاشت  1347
 زماني كه اردشير زاهدي به او گفـت كـه از            ،1347در واقع در اوائل سال      . نيست

هـاي مهـم      گفتگوهاي سر شام با ويليام راجرز، نيكسون و چند تـن از شخـصيت             
جمهوريخواه، دريافته است كه نيكسون شايد شانس زيادي براي نـامزدي حـزب             

ـ     كـه شـايد وزيـر    شـوخي گفتـه بـود     هجمهوريخواه در انتخابات آتي دارد، شاه ب
   81.وب خورده استاش زيادي مشر خارجه
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بــا روي كــار آمــدن نيكــسون اوضــاع درســت همــان گونــه شــد كــه شــاه  
مناسـبات  .  نبودند  به معناي معمول كلمه    البته شاه و نيكسون  دوست     . خواست  مي

هـيچ يـك از آن      .  ژئوپوليتيكي بود تا رابطة دوستانه     هم سوئي آن دو بيشتر بر پاية      
شاه رفتاري رسمي داشـت و      . ده بود دو هرگز گرايشي به روابط دوستانه نشان ندا       

جز در شرايطي بسيار خاص هرگز اجـازة شكـستن حريمـي را نـداد كـه او را از        
نيكسون هم هرگز به اين شهرت پيدا نكرده بود كـه مـستعد             . كرد  ديگران جدا مي  

ريچارد هلمز، رئيس سابق سازمان سـيا و        . برقراري روابط دوستانة صميمانه است    
كرد فكر وجود روابط دوستانه بـين ايـن دو رئـيس كـشور                يسفير ايران، تصور م   

دهم كـه      در مورد ريچارد نيكسون به شما قول مي        ": او گفت . اي بيش نبود    افسانه
 از نظر   ".حتي در اياالت متحدة امريكا هيچ دوست صميمي يا رفيق شفيقي ندارد           

 فقـط   آنهـا . ترديد يارهـاي جـان در يـك قالـب نبودنـد             بي"هلمز نيكسون و شاه     
گـرا    هر دو عمل  . هر دو نفر آنها دانش ژئوپوليتيك داشتند      . منافعي مشترك داشتند  

 ايـن در مـورد      82".شـان تـأمين شـود       كردند كه منـافع دوجانبـه       بودند و كاري مي   
مناسبات شاه و هنري كيسينجر، مشاور امنيت ملي نيكسون كه بعدها وزيـر امـور               

خواستند ايـاالت     گراياني كه مي    قكرد، كيسينجر با اخال     خارجه شد، هم صدق مي    
 اصـالح    امريكـا   سياست خارجي   رژيمش را بر اساس    متحده به شاه فشار آورد تا     

به نظر كيسينجر ربطي بـه ايـاالت متحـده نداشـت كـه بـه                . كرد  كند، مخالفت مي  
موضـع  البتـه ايـن     . رهبران كشورهاي ديگر بگويد چطور كشورشان را اداره كنند        

   83.باب طبع شاه بود
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مناسبات بين نيكسون و شاه به نوعي همكاري بدل شد كه در آن شاه بـراي                
 1351در  . نقـش محـوري داشـت     تعيين ابعاد استراتژيك امنيت در خليج فـارس         

 را امضا كند و در مـورد كـنش    1نيكسون به اتحاد شوروي رفت تا قرارداد سالت         
ون از مسكو مـستقيم     نيكس. ها در دنياي سوم به مذاكره بپردازد        و واكنش ابرقدرت  

به تهران رفت تا با شاه ديدار كند، و به گفتة گري سيك، متخصص ايران در كاخ                 
  .سفيد به هنگام رياست جمهوري كارتر، اين رخدادي اتفاقي نبود

 در  -دكترين نيكسون –گيري نيكسون     تهران در واقع نمونة بارز طرح در حال شكل        
قادر به حفظ بود كه اي  هاي منطقه قدرتآن فتن  ياي براي   تالش مورد دنيا بود، طرحي كه    

نشـست  . هاي امريكا در سراسر دنيا بسيار سست شده بود          تواناييباشند زيرا   منافع امريكا   
ون و كيسينجر كسدر تهران طي چند روز ني. العاده بود نيكسون، كيسينجر و شاه ايران فوق

نافع امنيتـي ايـاالت متحـده در        قول و قراري با شاه گذاشتند كه به موجب آن مسئوليت م           
مـا  . سپارند  شد و به شاه گفتند كه هدايت امور را به او مي             منطقه بر عهدة شاه گذاشته مي     

ـ  منتظر بوديم كه او بگويد چه نوع تسليحاتي نياز دارد و خودمان            ه مـي خواسـتيم و نـه        ن
كته، در پايان ايـن      با تأكيد بر اين ن     .مورد پرسش قرار دهيم   هاي او را      توانستيم خواسته   مي

، پرزيدنت نيكسون از اين سوي ميز به شاه ايران نگريست و به سـادگي               استثنائينشست  
به . گفت  حاال اين رئيس جمهور امريكا بود كه با شاه ايران سخن مي    ".كن حفظم": گفت

 ماهيت مناسبات بين اياالت متحده و ايران را در پنج يـا             من  نظر من آن دو كلمه بهتر از        
 84. كند  سال بعدي، تا زمان انقالب، خالصه ميشش

 "(Total Force)نيروي فراگير "مفهوم به زبان نظامي، دكترين نيكسون به 
انجاميد كه ملوين لرد، وزير دفاع نيكسون، آن را تدوين كرد و به موجب آن از 
يك سو در داخل اياالت متحده بين نيروهاي فعال و نيروهاي ذخيره، و از سوي 

 آسيا،  كشورهاي در خارج از اياالت متحده بين قواي اين كشور و قوايديگر
                                                 

84. Garry Sick, "Iran: A View From the White House." World Affairs,4: 149, 1984, 
p. 210 



   زندگي و زمانة شاه 562

اين مفهوم در خليج فارس با . شد اي پويا برقرار مي اروپا و خاورميانه رابطه
 در هم آميخت كه الزمة آن همكاري "(Twin-Pillars)ستون -دو"سياست 

تفاهم نيكسون . بودد شاه مردود يبرداشتي كه از دايران و عربستان سعودي بود، 
داد كه فارغ از همه چيز اقدام كند و موضع شاه را در برابر  با شاه به شاه اجازه مي

 خريد اسلحه اما. كرد منتقدان تشكيالت سياسي و نظامي اياالت متحده تقويت مي
 هر نوع تئوريشاه در . از اياالت متحده تقريباً همواره دردسر زيادي داشت

در عمل هيچگاه . توانست به دست آورد خواست، مي يتجهيزات نظامي را كه م
بسياري از افراد در كنگره و در دولت از . رفت تقاضاهاي او با آرامش پيش نمي

كردند فرايند  سخاوت نيكسون نسبت به او انتقاد و تا سر حد توان تالش مي
 هر معموالً. كنند دست كم به تأخير اندازند خريد اسلحة ايران را اگر منتفي نمي

شد  خواست سالحي بخرد، پيامي در مورد بها و موجودي ارسال مي گاه ايران مي
كه در پاسخ بهاي برآورد شده و زمان تقريبي الزم براي اين كه اياالت متحده 

ژنرال ويليامسون، رئيس گروه . شد كاالي مورد نظر را آماده كند اعالم مي
چون " مي گويد 1350ل دهة  او نيمهمستشاران نظامي امريكا در ايران در

 در  اما.گفتمي  ن'نه' شاهديگر هيچ كس به  'بله' نيكسون به شاه گفته بود
گروهي ... بودندبيندازند بسيار تأخير ي كه مي توانستند كار را بهافرادواشنگتن 

 'نه' توانستند   بگويند و گروهي اندك شمار مي'بله'توانستند  اندك شمار مي
   ٨٥".نهايت بود  بي'صبر كنيد'توانستند بگويند  ساني كه ميبگويند ولي شمار ك

***  

زمـان بـا      تقريباً هم . بود -ريز  دهنده و برنامه    سازمان -ستادژنرال تويچل افسر    
پايان يافتن دورة خدمت تويچل در ايران، ژنرال ويليام وسـتمورلند، رئـيس سـتاد          
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شاه به او گفت    . رسيدارتش اياالت متحده، در تهران توقف كرد و به حضور شاه            
داشـته  گـسترده تـري     نياز به رئيسي براي مستشاران نظامي دارد كه تجربة نظامي           

آنها در مورد افسري كه مناسب هدف شاه باشد بحث كردند و پـنج شـرط                 . باشد
روابـط  بـاال در   مـدرك تحـصيلي سـطح       دارا بودن   : براي رئيس جديد قائل شدند    

دانشگاه ملي  التحصيلي از     امي، خلباني و فارغ   بة نظ ، تفكر استراتژيك، تجر   خارجي
 الـيس ويليامـسون را برگزيـد كـه سـوابق وي بـا       لـشكر سر وسـتمورلند    86.جنگ

و از  چالـشگر از نظـر ويليامـسون شـاه فـردي          . هاي شاه مطابقـت داشـت       خواسته
  .بسياري جهات استثنايي بود

ت امـور   در نخستين جلسات توجيهي من در همـه جـا، در وزارت دفـاع، در وزار               
  مربـوط بـه آمـاده شـدن       خارجه، و در سازمان سيا، هر جا كـه بـراي كارهـاي مقـدماتي              

ترين فـردي اسـت        و باهوش  درخشانگفتند كه شاه ايران مردي بسيار         رفتم، به من مي     مي
 پس از اندك مدتي كه آنجا بودم و پس از چند ديـدار              87.كه تا به حال وجود داشته است      

عميقـاً متقاعـد شـدم كـه او احتمـاالً يكـي از              .  او ايمان آوردم   خصوصي با شاه، كامالً به    
 كـساني كـه مـن       همـه  حافظه اش از  . ترين افرادي است كه تا آن زمان ديده بودم          هوش  با

او لب مطلب و معنـاي امـور را   . آورد  به خاطر ميهمه چيز راً  تقريباً   . بهتر بود  شناختم  مي
   88. ر مهربان بودفهميد، و افزون بر اين، بسيا خيلي زود مي

به اين دليـل كـه ويليامـسون بـراي او           شاه از ويليامسون خوشش آمد، شايد       
اي به افكار وي به روي        به هر حال، گفتگوهاي آنها روزنه     . احترام زيادي قائل بود   

شـاه از او مثـل يـك دسـتگاه          . ويليامسون باز كرد كه به روي ديگران بـسته بـود          
شنود به مقامات باالتر      دانست آنچه را مي      چون مي  كرد،   صوت استفاده مي   انعكاس

كـرد،    شاه با او در مورد مسائل غيرنظامي هم صحبت مي         . دهد  از خود گزارش مي   
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كـرد كـه در تمـام         را تـشويق مـي     او. از جمله دربارة مفهوم تاريخي انقالب سفيد      
ويليامـسون، كـه چهـار      . هايش به او گـزارش دهـد        كشور سفر كند و دربارة ديده     

توانـست روي بانـدهاي بـسيار ابتـدايي و            و مـي   دهي اش داشت   فرمان درهواپيما  
 اغلب همسرش را هم همراه خـود        و به سراسر ايران پرواز كرد،       قديمي فرود آيد  

داد و شاه هم اغلب از مسيرهاي دولتي مناسب آن             او به شاه گزارش مي     89.برد،  مي
د و آنچـه را شـاه گفتـه بـود بـه      او آنچه را ديده بـو . كرد ها را پيگيري مي     گزارش

داد و بـه      مقامات ارشد خود در وزارت دفاع يا وزارت امور خارجه گـزارش مـي             
گرفت و در   اين گزارشات مورد توجه مقامات امريكايي قرار مي       "گفتة ويليامسون   

 دليلي كه ويليامسون دربارة رفتار      90".مشي آنها نسبت به ايران مؤثر بود       تعيين خط 
ـ    به احتمال زيـاد دارد و  شاه ابراز مي  دهنـدة   د نـشان و آن را از خـود شـاه شـنيده ب

نگرش شاه نسبت به مناسبات بين سفير اياالت متحده و رئيس جمهور اين كشور              
  :است

زد، نه به خاطر شخصيت من، دست كم نه تنها به اين دليـل، و                 شاه با من حرف مي    
پرسيد، از نظر قانوني مثل اين بود كه  اگر شاه مطلبي را از سفير مي...نه به خاطر دانش من 

سفير نه تنها نمايندة دولت كه نمايندة رئيس        .  بپرسد آن را از رئيس جمهور اياالت متحده      
هايي هست كه  پرسش"گفت  او مي. داد  شاه اين مسئله را تشخيص مي     . جمهور هم هست  

تـر   طحي پـايين شود در س همان پرسش را مي. الزم نيست باالترين مقام به آن پاسخ گويد     
مطرح كرد و به كنه آن و به تمام زوايا و ظرائف آن و تمام مسائل مربوط به آن پي برد و                      

توانيـد بـه  تيمـسار ازهـاري، يـا             توانيد بگوييد نه و بعد مـي        اگر جواب منفي است ، مي     
وفانيان بگوييد كه جواب منفي است و من مجبور نيستم ته و توي قـضيه را در                 طتيمسار  
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 از نظر ديپلماسي    'نه'ولي اگر من از پرزيدنت نيكسون مطلبي را بپرسم و او بگويد             . آورم
  91. در حالي كه در بسياري از مواقع برايم مهم نيست'چرا'مجبورم بگويم 

نامارا به ناحق بـر آن بودنـد كـه شـاه              كرد راسك و مك     ويليامسون تصور مي  
. خلي به وجود آورده بـود     هاي دا   ارتش را براي حفاظت از خود در برابر مخالفت        

بـه خـود    جـدي   حـالتي    توسـعة نظـامي      سياست، زماني كه    1340در اواسط دهة    
شـاه معتقـد بـود كـه        . كـرد   ، شاه كامالً احساس امنيـت و خودبـاوري مـي          گرفت

توانند دست به اقدامات تروريستي بزنند، مثل مـورد تـرور             دشمنانش، حداكثر مي  
اين البته موضوعي بود مربـوط      . ودشمنصور، نخست وزير، و سؤقصد به جان خ       

در . شـد جلـوي آن را گرفـت         هاي مسلح نمـي     به قانون و نظم و با تقويت نيروي       
ها روشن شـد كـه شـاه هـدف            ، دست كم براي خودي    1340هاي پاياني دهة      سال

من بـا قاطعيـت   ". ديگري دارد، هر چند پي بردن به آن هدف به آساني ميسر نبود   
خواست از ارتش خـود بـراي امنيـت داخلـي اسـتفاده               نميتوانم بگويم كه او       مي
 اگر شاه اين ارتش را براي       : سپس اين سواًل را مطرح مي كند        ويليامسون 92 ".كند

  ؟شت پس به چه دليل به آن نياز داستخوا امنيت داخلي نمي

خواهند جامعة خود را دوباره بـه         كردند، به قول خودشان، مي       تصور مي  اهايراني  ...
 رشـته  12كردنـد بـا پيـشرفت مـوازي در         آنها تصور مي  . رهاي پيشرفته برسانند  پاي كشو 

آور اين اسـت كـه        رسند، و شگفت    اي مي    بار ديگر به چنين جامعه     ]اصول انقالب سفيد  [
اگر ارتـش يكـي از      ": ها اين است    نخستين پرسش غربي  .  رشته نبود  12ارتش يكي از آن     

 من هم "؟به گام و بيش از حد ارتش چيست رشته نيست، پس دليل اين رشد گام 12آن  
از نظر آنهـا هـدف   . بارها و بارها در اين باره با شاه و بسياري از معاونان وي بحث كردم       
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 اصـل انقـالب سـفيد را بـدون          12از ايجاد ارتش فقط و فقط اين بود كه امكان موفقيت            
  93.ه بودنگرش آنها نسبت به اين موضوع اين گون. دخالت بيگانگان فراهم آورد

كـم و بـيش    ، يعني دورة مـورد نظـر ويليامـسون، شـاه            1350در اواسط دهة    
مطمئن بود كه در صورت بروز جنگ با همسايگاني جز اتحاد شوروي هيچ خـط               

ا در ايـن مـورد هـم تـصميم        . بسي در داخل سرزمين ايران ممكن نيـست         آتش امـ
ارزشمندي را بـراي    گرفته بود كه اگر اتحاد شوروي به ايران حمله كند هيچ چيز             

او به ويليامسون گفت كه خواهان سـرزمين هـيچ   . گذارد  قواي آن كشور باقي نمي    
يچ يـك   تسليم سرزمين خود به هـ     حاضر به   "ولي  يك از همسايگان خود نيست،      

گرفت به ايـران حملـه        اگر روسيه تصميم مي    94".هم نيست  همسايه   هايكشوراز  
يي معطل كردن آنها را تا زمان اجـراي         توانا"خواست مطمئن باشد كه       كند شاه مي  

سياست سرزمين سوخته و نابود كـردن امـوال مفيـد بـراي پيـشگيري از اسـتفادة         
مـا از   ... كنـيم و آمـادگي انجـامش را هـم داريـم             ما اين كار را مـي     . يمدشمن دار 

دهـيم از     خوريم و بـه شـوروي هـم اجـازه نمـي             كشورهاي همسايه شكست نمي   
كرد كه ايران ديگـر        تكرار مي  1350شاه در دهة     ".ده كند چيزي در كشور ما استفا    

پـيش از تـسليم كـشورمان بـه         . جنگـيم   ما تا به آخر مي    ". شود  هرگز غافلگير نمي  
نه تنهـا بـا     را  اين سياست   او  . اين فقط لفاظي نبود    ٩٥".كنيم  دشمن آن را نابود مي    

 چند سـازمان، از     .فرماندهان نظامي بلكه با نهادهاي مدني هم در ميان گذاشته بود          
 96.نده بود دجمله سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران براي اجراي آن اقداماتي كر           

                                                 
 .5: 1همان، . 93

 .11/12: 1همان، . 94
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گرايي جديد داشـت كـه هـدف آن دلـسر كـردن               اين سياست اشاره به نوعي ملي     
  .متجاوزان احتمالي بود

***  

در تمـام   ": آورد كـه    آجودان شاه، به ياد مي    ژنرال  نژاد،     محسن هاشمي  پهبدس
دادم او هرگز هيچ سياستي را در مورد   ي كه من به شاه مستقيماً گزارش مي        سال 17

پـس از آنكـه مـن طـرح پيـشنهادي خـود را              . آرايي آغاز نكرد    سازماندهي يا رزم  
 97".كرد  دادم او گاهي بر اساس دانش و تجربة خود اظهار نظرهايي مي             توضيح مي 

 نيروهـاي زمينـي،     نماندهانژاد در مورد هر تصميم نظامي مهم، فر         به گفتة هاشمي  
هـاي خـود را       كردند و يافته    هوايي و دريايي، بسته به موضوع، طرح را بررسي مي         

ها پيش از گزارش به شاه     در آنجا آن يافته   . دادند  به ستاد فرماندهي كل گزارش مي     
شاه هم بـه    . شد   تنظيم مي  كلّيدوباره بررسي، هماهنگ و در چارچوب استراتژي        

كرد و بهترين گزينة ارائه شـده را     هاي دريافتي را مطالعه مي      ارشنوبة خود اين گز   
كرد، ولي اين     هاي ديگري را براي بررسي پيشنهاد مي        گاهي هم گزينه  . گزيد  بر مي 

زمـاني  . او به شدت اهل نظم و سازماندهي بود       ". گرفت  كار به ندرت صورت مي    
ليت را هـم بـه او       داد، اختيـاري متناسـب بـا آن مـسئو           كه به مأموري دستوري مي    

   98".كرد واگذار مي

. گذاشـت   كرد كه نظر فرماندهان نيروها بر شاه اثـر مـي            ويليامسون تصور مي  
آورترين چيزي كه من در مورد شاه دريافتم اين بـود كـه مـردي كـه بـه                     شگفت"

زمـاني كـه موضـوعي مطـرح        .  سال شاه بود هنوز توانايي شنيدن داشت       35مدت  
                                                 

گر ولي رضا نصر،  ار سيهبد محسن هاشمي نژاد، مصاحبهبنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي،  مصاحبه با تيمس. 97
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وفانيـان را، كـه از همـه    طي يا تيمسار خاتمي يا تيمسار       شد، شاه تيمسار ازهار     مي
خواسـت كـه بـرايش دربـارة          خواند از آنهـا مـي       گفت، فرا مي    پرواتر سخن مي    بي

زدند و شـاه   آنها حرف مي. كردند موضوع مورد نظر سخن بگويند و آنها چنين مي       
نظـرات  . پذيرفت  نظرات آنها را مي   . كرد  شاه حرف آنها را قطع نمي     . كرد  گوش مي 

 نظـر   هـد خوا  شاه مي شد كه     معلوم مي شد ولي هر بار       آنها را در آن مورد جويا مي      
دلـيلش  . رسيد  ، بحث همانجا به پايان مي      است كند يا به نتيجه رسيده    براز  خود را ا  

گفت بحث پايان يافته است بلكـه ايـن بـود كـه آنهـا تـصور                   اين نبود كه شاه مي    
شدند كه شاه اطالعات الزم را        آنها متوجه مي  . كردند شاه به نتيجه رسيده است       مي

   99".توانستند در اختيار او بگذارند دارد و اين كل چيزي بود كه آنها مي

فرماندهان قوا شاه را از نظر قانوني فرماندة كل قوا و از نظر نظـامي فرمانـدة             
 رضا عظيمي، كه مدارج عالي را طـي كـرد و بـه              ارتشبد. دانستند  مستقيم خود مي  

آجـوداني شـاه و وزارت دفـاع رسـيد،          ژنـرال   اندهي نيـروي زمينـي، سـمت        فرم
  :گويد مي

اش بـا دقـت       شخصاً و به ياري بازرسان ستاد كـل و بازرسـان نظـامي ويـژه               ]شاه[
مراقب رهبري، آموزش، سازماندهي و آمادگي عملياتي و همچنين عملكردهـاي قـانوني              

او . روهـاي مـسلح شاهنـشاهي بـود       هاي نظامي در واحدهاي عملياتي و سـتادي ني          گروه
كـرد و بـر تـصميمات و      همچنين استراتژي كلي نيروهاي مسلح شاهنشاهي را تعيين مـي         

هايي كه واحدهاي ستادي و عملياتي ارائه         عمليات رزمي نظارت داشت و بر اساس طرح       
  100.رساند ، اين كارها را به اتمام ميكردند مي

                                                 
 .103: 3بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با ژنرال اليس ويليامسون، پيشين،  .99

گر فرخ غفاري، پاريس،  بهبنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با ارتشبد رضا عظيمي، مصاح. 100
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هـاي    هـا، شـيوه      سياست هـا، روش    كنندة اصلي    تعيين درگير و شاه فرماندهي   
اطالعات زيادي كه مورد نيازش نبود در اختيارش قرار         . ها بود   سازماندهي و رويه  

 كه با جزييات ماية دردسرش نـشوند، ولـي چنـين            هدخوابتوانست    مي. گرفت  مي
شد جلويش    كرد اين وضع عادتي شده بود كه نمي         شهبانو فرح تصور مي   . كرد  نمي

ارتش بـه او وفـادار بـود؛ از         . تر از اين بود     هاي شاه پيچيده    گيزه اما ان  101.را گرفت 
سپهبد كريم ورهرام، فرمانـدة  . كرد اي خطرناك زندگي مي سوي ديگر او در منطقه 

او حق داشت كه نگران امنيت رژيـم        "نظامي، استاندار و سناتور، اظهار داشت كه        
راق، ســوريه، تركيــه، مــصر، عــ–در همــة كــشورهاي همــسايه .. .و ارتــش باشــد

 ولـي   102".بنـابراين او مراقـب بـود      .  كودتايي رخ داده بـود     -افغانستان و پاكستان  
گيرد كه در ايران با توجه به وفاداري ارتش به شاه و با برقـراري     ورهرام نتيجه مي  

شـاه بـر دريافـت      . نظام نظارت و كنترل، احتمال كودتاي نظامي تقريباً صـفر بـود           
او تـابع   . رفـت   ها هم پيش مي     ولي پا به پاي جريان    ها اصرار داشت      كردن گزارش 

ايـن  . داد  مقررات بود و معموالً، البته نه هميشه، عقيدة متخصصان را تـرجيح مـي             
 بـود ورهرام معتقد   . نكته هم در زمينة نظامي و هم در زمينة غير نظامي صادق بود            
امـين   از نظـر  103.داد كه شاه هميشه به اظهار نظرهاي معقول و منطقي گـوش مـي          

، اين تهمت كـه شـاه در        امور اداري و استخدامي كشور    ير كل سازمان    بعاليمرد، د 
  :كرد تا حدودي غلو بود تمام امور جزيي دخالت مي

 اداري و اسـتخدامي   ر كـل سـازمان امـور        بيتجربة من در سه سال و نيمي كه د        
 وزير يا   كرديم و به نخست     گزارشي تهيه مي  كه  در تمام موارد    : بودم به شرح زير بود    

كـرديم تـا بـه عـرض شـاه برسـد، شـاه                 تسليم مي  ]رئيس دفتر ويژة شاه   [به معينيان   
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در زماني هـم كـه در شـورايعالي اقتـصاد، بـه             . شد  و پيشنهادات اجرا مي   پذيرفت    مي
هر بار تصميمي بر اسـاس تخـصص گـزارش          . ام همين بود    رياست شاه، بودم تجربه   

هر وقت هم كه دو يا سـه تـن از وزيـران در              . كرد  شد، شاه هميشه آن را تأييد مي        مي
شـان را حـل       گفت با هم بنشينند و مسئله       موردي اختالف نظر داشتند، شاه به آنها مي       

  وزيـر  ورئـيس سـابق سـازمان برنامـه و بودجـه     [در اغلب موارد، صفي اصفيا   . كنند
اغلـب  شـد و در    داور مي]گشايي كند خواستند گره  مي اووزيران از  كه نخست  مشاور

  104.كرد شان كمك مي موارد به آنها در حل مسئله

شـاه در دامـي افتـاده بـود كـه تـا             . هشدار دهنده اسـت   شهبانو هم    نظر   البته
ترسيد كه اگـر بـه فرمانـدهان خـود      او از اين مي . حدودي خودش مسئول آن بود    

لبي دستور دهد گزارشاتي را كه نيازي به ديدن آنها ندارد، براي او نفرستند، از مطا              
براي او مسئلة كنترل مطرح بود كه       . هم كه بايد به عرض وي برسد، محروم بماند        

به هر حال، از اين     . رسيد مستلزم ارتباط مستقيم با فرماندهان اوست        به نظرش مي  
او بـه نـدرت معاونـان فرمانـدهان را بـه حـضور              . نظر هم او تابع مقـررات بـود       

ل نبودنـد معاونـان خـود را نـزد شـاه        مقامات بلندمرتبة ارتش هم ماي    . پذيرفت  مي
وفانيــان زمــاني مــورد توجــه قــرار گرفــت كــه ارتــشبد طارتــشبد حــسن . ببرنــد

، او را براي توضيح مطلبـي كـه         بزرگ ارتشتاران عبدالحسين حجازي، رئيس ستاد     
ارتـشبد بهـرام آريانـا      . توانست به نحو مطلوب بيان كند، نزد شاه برد          خودش نمي 

گويد، به سمت مـشاور اصـلي         فانيان، چنانكه خود مي   وطجانشين حجازي شد و     
 يكـي ار قدرتمنـد تـرين    بـه  1350 در دهـة    و در امـور تـسليحاتي منـصوب         شاه

  . ارتش ايران بدل شدفرماندهان

***  
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داد افسران بلندپاية او هم دينـدار باشـند،    شاه كه فردي ديندار بود ترجيح مي      
 آنها متعـصب و اهـل تظـاهر بـه           خواست  نژاد نمي    هاشمي سپهبدهر چند به گفتة     

بود كه آموزش مـذهبي رسـمي هـم    شاخص وفانيان از اين نظر   ط. دينداري باشند 
هـاي    در جواني در مسجد حاج ابوالحسن حضور يافتـه و در آنجـا درس             . داشت

او پس از به پايان رساندن دبيرستان به تحصيل در          . سنتي اسالمي را فرا گرفته بود     
 چون آن را مطابق ميل خود نديـد داوطلـب خـدمت             رشتة پزشكي پرداخت ولي   

او يكي از نخستين افسران دانشكدة افسري بود كه به نيروي هـوايي             . سربازي شد 
 1323-1324در .  شـد كارآمد زمان خلباني تازه تأسيس ايران پيوست و با گذشت   

ــرد،     ــاني بگي ــد درس خلب ــصمم ش ــاه م ــه ش ــي از   طك ــوان يك ــه عن ــان ب وفاني
وفانيان يكـي از نماينـدگان      ط 1334در سال   .  وي برگزيده شد   دهندگان به   آموزش

در ايـن سـمت او همچنـين        . ريـزي پيمـان بغـداد بـود         ايران در كميسيون برنامـه    
ارتشبد عبداهللا هدايت ايـن طـرح را        . نويس طرح دفاع هوايي ايران را نوشت        پيش

 را  وفانيـان مـدارج ترقـي     طبه عرض شاه رساند و با جلب شدن توجه شاه به آن             
ارتـشبد عبدالحـسين حجـازي، جانـشين هـدايت، كـارداني الزم بـراي               . طي كرد 

رفته . هاي ستاد عالي فرماندهي را به شيوة مطلوب شاه نداشت           توضيح دادن طرح  
ايـن آغـاز    . هـا كمكـي باشـد       كردند تا در شرح طـرح       وفانيان را احضار مي   طرفته  

  تـداركات  نظـامي و  ع  وفانيـان بـه رياسـت صـناي       طمناسباتي بود كه بـه انتـصاب        
 شكل و محتواي    كنندگان عمده    او يكي ار تعيين    ، و  انجاميد  ارتش ايران  تسليحاتي

  .دشتشكيالت نظامي ايران 

 ارتـش منـصوب      تـسليحاتي  به رياست تداركات   105 1342 وفانيان در سال  ط
بـا گذشـت    . ين سمت باقي ماند   ا در   1357شد و تا زمان انقالب اسالمي در سال         
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ترين فـرد     ا گرفت چگونه با شاه ارتباط برقرار كند و سرانجام به مهم           ها او فر    سال
من به اعليحضرت گفـتم     ". ستاد ارتش در مورد تسليحات و گسترش آن بدل شد         

 تسليحاتي است و اينكـه نتيجـة مطالعـاتم را بـه عـرض               يها  كار من بررسي نظام   
مـوارد تـصميم    او فرماندة كل قوا بود و او بـود كـه در ايـن               . اعليحضرت برسانم 

گيـري مطالعـات زيـادي         شاه داور نهايي بود، ولـي بـراي تـصميم          106 ".گرفت مي
نخست دربارة نيازهاي كلي اظهار شده از سوي سه شاخة نظامي انجام و در ستاد               

 مطالعاتي   در اين چارچوب   وشد     و نتيجة به شاه منتقل مي       تنظيم بزرگ ارتشتاران 
هـاي آخـر،        در سال . كننده بود،   گرفت تعيين   ميوفانيان انجام   طكه به ويژه زير نظر      

خود شاه در اين كار تخصص پيدا كرده بود و اغلـب فراينـد تحقيـق را خـودش                   
 وفانيان را يكي از پنج افسر بلندپاية      طالمللي    اغلب ناظران نظامي بين   . كرد  آغاز مي 

و  و فرمانـدهان نيروهـاي زمينـي، هـوايي           بزرگ ستاد   ئيستراز ر    هم ارتش ايران، 
  107.آوردند دريايي به شمار مي

هـاي    با اشـتياق پيـشرفت   وهاي نظامي بود مند مجله   شاه از خوانندگان عالقه   
او تقريباً همـواره بـه دنبـال        . كرد  فني جديد را در زمينة تجهيزات نظامي دنبال مي        

اين وضع باعث درگيري او بـا       . هايي بود كه هنوز در مرحلة تدوين بودند         دستگاه
هاي جديـد را نخـست    شد كه سياستش اين بود كه سالح ت متحده ميدولت اياال 

 اهشـ   شاه مشاوران  گرايشاين  . تخصيص مي داد   نيروهاي نظامي اياالت متحده      هب
داد، همان گونه كه در مورد هواپيماهاي جنگندة          را هم در موقعيتي دشوار قرار مي      

زان سودمند بـودن    ، آنها مرجعي براي داوري در مورد مي       16 و اف    15، اف   14اف  
به هر حال شاه با وجود عالقة شديد بـه نـوآوري    . آنها براي اهداف ايران نداشتند    

                                                 
 18گر، سيد ولي رضا نصر،  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با ارتشبد حسن طوفانيان، مصاحبه. 106
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هـا را بررسـي و بـا ديگـران      او گزينه. كرد ها تأمل مي فني، در مورد گزينش سالح    
. گرفت  كرد و بر آن اساس در محدودة استراتژي كلي خود تصميم مي             مشورت مي 

وفانيــان را واداشــت نماينــدگان   ط 15و اف  14هــاي اف  در مــورد جنگنــده 
توليدات خود را به شـاه عرضـه       با هم   كننده را به ايران بياورد تا         هاي توليد   شركت
وفانيـان را بـراي مطالعـات       طاو  . باز هم خودش به تنهايي تـصميم نگرفـت        . كنند

تـا  به اين نتيجه رسـيد كـه بهتـر اسـت            بيشتر به اياالت متحده فرستاد و سرانجام        
اني كه اياالت متحده تصميم بگيرد كدام هواپيمـا بـراي كـدام منظـور مناسـب                 زم

   108.است، صبر كند

***  

 بدل هائي                                                                              سالح ، ايران به بازار1350پس از افزايش بهاي نفت در اوائل دهة 
هاي متبوع خود، براي  يي و اروپايي، با پشتيباني دولتهاي امريكا شركت شد كه 

اين رقابت . تري از آن با هم به رقابت پرداختند به دست آوردن بخش بزرگ
هايي از همه جهت شد اما به گفتة ويليامسون، بيشتر بيگانگان  باعث سوءاستفاده

امريكا  در ن به قول ويليامسو. ها ها دست زدند تا ايراني به اين گونه سوءاستفاده
 افراد عادي به تمسخر درگير بودند] اسلحه[كساني را كه در كار خريد و فروش 

در  ي نگران كنندهكرد كه جو  تويچل تصور مي109.نددينام مي "هاي پنج درصد"
افرادي كه در كار فروش تسليحات "هاي تسليحاتي وجود داشت و   داللمورد

 تويچل ١١٠".مي در اين زمينه داشتندهاي صنعتي مسئوليت مه بودند و كارخانه
داد با ميانجيگري  وفانيان ترجيح ميط"كه گويد اين يكي از داليلي بود  مي

                                                 
 .26-30بنياد مطالعات ايران، مصاحبه با طوفانيان، پيشين، . 108

 .168-169: 3بيناد مطالعات ايران، مصاحبه با ويليامسون، پيشين، . 109
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پنتاگون معامله كند، و نظرش اين بود كه با اين كار چنين احتمالي كاهش 
كرد شسته رفته   شاه اصرار داشت كه هر قراردادي كه ايران امضا مي111".يابد مي

اقبت كنند و مطمئن شوند كه هيچ حق داللي غيرقانوني به باشد و به دقت مر
هاي خارجي را كه محصوالتشان را گران  او شركت 112.خاطر آن پرداخت نشود

اگر ":  به خبرنگاري خارجي گفت1355او  در سال . ناميد  فروختند فاسد مي مي
مجازات  شاهد فساد باشيم، آنها را به شديدترين وجه ]ايران[در باالترين مقامات 

شايد كشورهاي ديگر . ترديدي نداشته باشيد كه پيگير اين مسئله هستيم.. كنيم مي
فساد را تحمل كنند و آن را به عنوان واقعيت زندگي بپذيرند ولي مورد ما فرق 

: ير، سفير اياالت متحده، گفته بود  به مي1340 دهه او در 113".كند مي
، همين حرف را دربارة 1350 حاال، در دهة 114".هاي نفتي دزدند شركت"

امير عباس هويدا، نخست وزير، در اسفند . زد هاي نظامي مي فروشندگان سالح
 بانكي و در يك ميهماني در تهران كه با حضور شماري از مقامات بلندپاية1354
شد،  به همين مضمون اشاره كرد و   برگزار ، امريكا، از جمله ديويد راكفلرصنعتي
المللي   درهاي مملكت خود را به روي جامعة تجارت بينزماني كه ما": گفت

گشوديم تا نيازهاي مربوط به توسعة خود را برآورده سازيم، به ظاهر چيزي بيش 
زيرا در مواردي افزون بر كاالها و خدمات، . از نيازهاي خودمان به دست آورديم

 -ق تجاريتوجهي به موازين اخال تر بي يا به عبارت دقيق–نوعي اخالق تجاري 
اند، اما دست كم   من مدعي نيستم كه تمام ايرانيان فرشتهحاال... را هم وارد كرديم

رسد كه برخي از عامالن اين  در دو موردي كه ما تحقيق كرديم به نظر مي
اند كه  اند و به صاحبان سهام گفته شان ريخته ها خودشان پولي را به جيب شركت

                                                 
 .69-70: 2همان، . 111

 .169: 3بنياد مطالعات ايران، مصاحبه با ويليامسون، پيشين، . 112
113. Us News and World Report, Monday, March 22, 1976, p. 57. 

 .41: 1ير، پيشين،  بنياد مطالعات ايران، مصاحبه با مي. 114
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ها آمده باشد،  شايد خرده ناني گير ايراني. اند ه دادهها رشو اين مبالغ را به ايراني
 115".ها برگشته است ولي مبالغ اصلي به جيب خارجي

خرد حـق داللـي       اي كه مي    وفانيان دستور داد براي تجهيزات نظامي     طشاه به   
اي بـه مقـررات تـداركات         وفانيان دولـت امريكـا را وادار كـرد تبـصره          ط. نپردازد

ها حق افزودن مبلغي به عنـوان          كه به موجب آن شركت     تجهيزات ارتشي بيفزايند  
 116.فروشند نداشـته باشـند      هاي مكرر را به بهاي محصوالتي كه به ايران مي           هزينه

 ميليـون دالر    2/1 117راپتزماني كه بازرسان مجلس سنا فاش سـاختند كـه نـور           "
 ميليـون دالر بـه       24 118 پرداخته و شركت گرومان    5هاي اف     براي فروش جنگنده  

ــروش اف  رتحــسابصو ــاي ف ــزوده اســت 14ه ــر  – اف ــالغ ب ــن مب ــر دوي اي ه
 شاه هر دو شركت را وادار بـه اسـترداد ايـن             -صورتحساب ايران افزوده شده بود    

ما جايگاه شايستة خود را ": كند كه  ويليامسون از قول شاه نقل مي 119".مبالغ كرد
اي پيـشرفته بـر     اكنون با كـشوره   . ايم  در جامعة كشورهاي پيشرفته به دست آورده      

الزم نيست براي وارد شـدن بـه جـايي بـه            . گوييم  اساس موقعيتي برابر سخن مي    
مجبـور  . نيازي نيست براي سخن گفتن با كسي پـولي بپـردازيم          . كسي باج بدهيم  

ما بـه جـايي     . نيستيم به كسي، خواه ايراني، خواه امريكايي يا روسي، رشوه بدهيم          
بور نيستيم به پاي كسي بيفتيم، مجبور نيـستيم         ايم، ديگر مج    خواستيم رسيده   كه مي 

 120".مجبور نيستيم به كسي رشوه بدهيم. به كسي التماس كنيم

                                                 
115. New York Times, March3,  1976 
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. به هر حال مسائل همچنان باقي و مقاومت در برابر جاذبة پول دشـوار بـود               
 مورد تأمين قطعـات يـدكي   درتراپ  وفانيان، ويليامسون و تويچل به شركت نور      ط

 به ترتيب در مـورد فـروش        121داگالس-دانل  مان و مك  هاي گرا   ها و شركت    تانك
در تمـام ايـن مـوارد افـراد، اعـم از      . كنند  اشاره مي15 و اف 14اي اف ها  جنگنده

هـا، پنتـاگون، يـا خـانوادة          ايراني و خارجي، با ادعاي داشتن ارتباطات با شـركت         
معرفـي  كننـدة  معـامالت        سلطنتي ايران خود را به عنوان كارگزار، دالل يا تسهيل         

شـد، كـه      طيف اين افراد از كرميت روزولت و اريك پوالرد شروع مـي           . كردند  مي
 تـاج و تخـت ايـران را نجـات داده انـد، و بـه جـين                   1332مدعي بودند در سال     

كردند، و به گفتة      ها مذاكره مي    ها با ايراني    فارناب و جيمز زند كه از جانب شركت       
  . شد و غيره ختم ميوفانيان به افرادي از قبيل محوي، الوي ط

با مداخلة كنگـره كـه زمينـة آن را سياسـت داخلـي ايـاالت متحـده فـراهم                    
هر يك از سناتورها و نمايندگان مجلس اياالت        . شد  آورد، تمام اينها حادتر مي      مي

اي   متحده در اين باره كه شاه چگونه بايد وضع ارتش خود را بهبود بخشد، عقيده              
هاي دولت اياالت متحده دربارة كارهايي كـه          زارتخانهاحتماالً هر يك از و    . داشتند

  از نظـر آن هـا      كارهايي كـه  برابردر  شاه براي نيروهاي مسلح خود انجام داده بود         
ولي هر بار پاي منـافع اجـزاي        . داد، نوعي عقيدة جمعي داشتند      وي بايد انجام مي   

فــشار دهنــدة وزارتخانــة خودشــان در ميــان بــود، همگــي بــراي معاملــه  تـشكيل 
ه دليل گوناگوني منافع و     شد ب   هر بار هم كه موقعيت فروش مطرح مي       . آوردند  مي

 بـه   .گاه موضع امريكايي يكدست و قابل تشخيصي وجـود نداشـت    هيچها گروه
تمام مستشاران نظامي اياالت متحده تـذكر داده بودنـد كـه دليـل حـضورشان در                 

بـاالتر در پنتـاگون يـا در        دست كم برخي از مقامـات       . ايران فروش اسلحه نيست   
كنـد    دولت به تك تك آنها گفته بودند كه مقدار سالحي كه ايران خريـداري مـي               

                                                 
121. McDonnell-Douglas 
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آيد و عدم تعادلي بين خريدها و منـابع           اش بر مي    بيش از ميزاني است كه از عهده      
از سوي ديگر، نفع تجاري و صنعتي فراوانـي در          . انساني موجود ايران وجود دارد    

يافـت نفعـي      زماني هم كه بهـاي نفـت افـزايش مـي          . اشتفروش اسلحه وجود د   
  .آمد تر اسلحه به وجود مي متناسب با آن در فروش هر چه بيشتر و گران

 كه امور كامالً درست پيش به هر حال نيروي حرص و آز بيش از آن بود
سيستم [ مدتي شاه در مورد خريد هواپيماهاي آواكس  به عنوان مثال،.بروند

، از اي مطالعات  ترديد داشت ولي سرانجام در پي پاره]هواييكنترل و هشدار 
، يكي از متخصصان پنتاگون، كه در (Hallock) جمله توصيه ريچارد هالوك

 آنها را  جيمز شلزينگر، وزير دفاع امريكا او را به شاه معرفي كرده بود،1352سال 
، مغز )RAND( هالوك در مؤسسة رند 122.بر تأسيسات رادار ثابت ترجيح داد،

متفكر وزارت دفاع امريكا، با اشلسينجر همكاري داشت و بعدها با ستاد كل 
زده بودند از اين كه  همه، از جمله اشلسينجر، شگفت. كرد فرماندهي تركيه كار مي

زمان مستشار ايران، همكار مؤسسات اياالت  هالوك چگونه توانسته بود هم
 :ي رابينبه گفتة بر. متحده، و مشاور پنتاگون باشد

رنامـة ميليـارد دالري و الكترونيكـي دفـاع          ب فوري پيشنهاد كاهش شـديد       ]هالوك[
او چنان تصور خـوبي     . هوايي ايران را داد و توانست مناسباتي دوستانه با شاه برقرار كند           

 بـراي دادن  1353، شركت مشاور وي، در تيـر مـاه سـال      123از خود ايجاد كرد كه اينترك     
 ونريزي و آموزشي، قراردادي چنـد ميليـ         هاي پژوهشي، برنامه    هنظرهاي مشورتي در زمين   

كـرد، الزامـاً همـان        هايي كه وي به شاه توصيه مي        ولي برنامه . دالري با دولت ايران بست    
شايعاتي هـم وجـود داشـت    . هاي مورد حمايت گروه مستشاران نظامي امريكا نبود     برنامه

                                                 
گر ويليام بر، واشنگتن  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با جيمز شلزينگر، مصاحبه. 122
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سيستمز، و تلدين رايان از جمله .تراپ، اي ها از جمله نور مبني بر اينكه شماري از شركت    
  . هاي شركت اينترك و خواستار كار در ايران بودند مشتري

 قرار مي داد كه به عنوان        موقعيت حسد برانگيز    اين اين وضع به ظاهر هالوك را در      
كه چه بخرد، بـه دولـت امريكـا بگويـد كـه خريـد چـه         مشاور بتواند به شاه توصيه كند     

كننـدة تـسليحات نظـامي در بـستن           هاي تـأمين     توصيه كند، به شركت    اهشچيزهايي را به    
  124.قراردادها ياري دهد و بر برنامة تمام اين داد و ستدها نظارت داشته باشد

ها دالر به نفـع       وفانيان هالوك در خريد هواپيماهاي آواكس ميليون      طبه گفتة   
توانـست   پرنده كـه مـي     رادار   7": از نظر شاه اين خريدي عالي بود      . ايران كار كرد  

 30جـويي در تهيـة         پا پرواز نمايد، و خريد آنها موجـب صـرفه          35000در ارتفاع   
وفانيـان  ط از نظـر     125".و وسـايل الكترونيكـي ديگـر مراقبـت        شد    ميرادار زميني   

قـدرتي در پنتـاگون شـبيه بـه          "او باهوش، مطلـع و      –هالوك موهبت بزرگي بود     
 گـروه مستـشاران هـالوك       ١٢٦".اي بعد بـود   ه  اوليور نورث در كاخ سفيد در سال      

 ميـان مـشاوران ايرانـي و      وفانيان به ايران آورد تـا       طمتخصصاني را براي كمك به      
هـاي امريكـايي آنهـا را         جمع رؤساي گروه مستشاران نظامي پيـشين كـه شـركت          

. ، ژنرال هارولد ال   )تراپ  نور (127ژنرال هاروي جابلونسكي  –استخدام كرده بودند    
ول   راك (129هـاروارد . اس.  نيـروي دريـايي آر     ناخـداي ،  ) فـورد  فيلكو (128پرايس

، 130تـر، از جملـه آدميـرال تومـاس مـورر            هايي برجـسته     و شخصيت  -)اينترنشنال
ويك اينترنـشنال   رئيس پيشين رؤساي مشترك ستاد، و بعد مـشاوري بـراي اسـتان            

                                                 
124. Rubin, Op. Cit., pp. 164-165. 

 .197. پيشين، صپاسخ به تاريخ، ، محمد رضا پهلوي. 125

 .31. بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با توفانيان، ص. 126
127. General Harvey Jablonsky 
128. General Harold L. Price 
129. R.S. Harward 
130. Admiral Thomas Moorer 



 579فرماندة كل قوا 

 -داد    هـاي ايرانـي را انجـام مـي          كـشتي اي كه كار تعميـر        ، مؤسسه 131كورپوريشن
   132.وازنه ايجاد كندم

برخورد بين منافع تجاري و دورانديشي نظامي همـواره مايـة بـروز سـؤظن               
شاه . انجاميد  آورد كه به تنش و تأخير مي        ترديد و دودلي به بار مي     نوعي  شد و     مي

 تجـاري و     و منافع  ها   برداشت كردن با بازي  مقدار زيادي از نيروي خود را صرف        
او بـراي   . كـرد   مي غلبه بر ترديدهاي آن كشور       نظور به م  استراتژيك اياالت متحده  

ز موضـع اخالقـي هـر چـه         ادر حـد امكـان      رسيدن به نتيجة مطلوب ناگزير بود       
 به مذاكره بپردازد و اين يكي از داليلي بود كـه از همـان ابتـدا پافـشاري                   واالتري

هاي بزرگ اياالت متحده بـا ميـانجيگري          كرد به جاي خريد مستقيم از شركت        مي
شـد و    پول زيادي رد و بدل مـي  اما به هر حال   . پنتاگون خريدهايش را انجام دهد    

اين فرايند هميشه بي غل و غش نبود، هر چند هرگز به آن بدي هم كـه دشـمنان                   
 نيروي نظـامي و انـرژي اتمـي در شـمار            1350در دهة   . دادند، نبود   شاه جلوه مي  

در هـر دو مـورد، مـديران        . كـرد   هايي بودند كه ايران دنبال مـي        ترين طرح   پرهزينه
وفانيان بـراي نيـروي نظـامي و اكبـر اعتمـاد رئـيس              طها، حسن     مسئول اين طرح  

سازمان انرژي اتمي ايران، به طور خصوصي و علني اظهار داشتند كه هـر بـار در                 
كردند، از خود     برابر منافع افرادي قدرتمند كه بر خريد كااليي خاص پافشاري مي          

هر دو نفر آنهـا تقريبـاً بـا         . كرد  ادند، شاه از اين دو حمايت مي      د  مقاومت نشان مي  
آنها بسيار قدرتمند بودند زيرا شاه همـواره  "جمالتي شبيه به هم اظهار داشتند كه       

                                                 
131. Stanwick International Corporation 
132. Rubin, Op. Cit., 163-165 
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، از آنها پشتيباني  ها در برابر همه، از اعضاي خانوادة خودش گرفته تا سران دولت          
  133".كرد مي

 او خـود را برتـر از    .احبمنصبانش بود فظ اقتدار شاه در برابر ص     ااين روش ح  
مقدمـه از او بخواهـد كـه          توانست بي   كس نمي   هيچ. داشت  مي  مشاجرات مالي نگه  

با وجود ايـن    . دستور خريدي بدهد كه متخصصان دولت وي با آن مخالف بودند          
 هر حال   در. كردند  هايي براي رسيدن به اهداف خود پيدا مي         وجدان راه   افرادي بي 

ايـن كـار در     . شـد   راي اين كه مؤثر واقع شود بايد زيركانه انجام مـي          اعمال نفوذ ب  
بود كـه    يكي از مقاماتي     ترين آنها مورد دوست     رايج. داد  سطوحي مختلف رخ مي   

خواست مردي      گيري قرار داشت، و اين دوست تلفني از او مي           در موقعيت تصميم  
غلـب نماينـدة    را كه طرح يا پيشنهادي داشـت بـه حـضور بپـذيرد، و ايـن فـرد ا                  

البتـه ايـن توصـيه تـأثير داشـت ولـي هرگـز              . اي داخلي يا خـارجي بـود        مؤسسه
هايي بود كه در فرهنگ تجاري همه جا رايج           از نوع همان توصيه   . كننده نبود   تعيين
رسيد كه طيـف آن   تر مي تر و شرورانه اي زيركانه  پس از آن نوبت به مداخله     . است

معموالً فردي درباري كه شاه يا      . كننده بود   عيينمحدود ولي همواره مؤثر و گاهي ت      
كـرد كـه يكـي از         اي در ايـن بـاره مـي         دادنـد اشـاره     شهبانو به حرفش گوش مـي     

كنـد كـه كـااليي بـسيار مهـم بـراي              ها چقدر به شركتي سختگيري مـي        وزارتخانه
دانـد دليـل      دارد، و اينكه او نمـي       پيشرفت كشور را به بهايي بسيار نازل عرضه مي        

خواستند دليل ايـن اهمـال را         البته شاه يا شهبانو مي    . شكني يا مسامحه چيست   كار
فرمان شاه را دفتـرش     . دادند  بدانند و دستور بررسي و گزارش در اين مورد را مي          

هرگـز فرمـاني    . آور بـود    كرد كه به خودي خود ابهتـي داشـت و رعـب             صادر مي 
 اماتي در آن وجود داشت،      اي در مورد اولوي     صريح صادر نميشد و به ندرت اشاره      

                                                 
: برنامة انرژي اتمي؛ غالم رضا افخمي، 29-30. بنياد مطالعات ايران، مصاحبه با طوفانيان، پيشين، صص. 133
 .142-151. ، صص1997مصاحبه با اكبر اعتماد، نخستين رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، ها،  ها و تنش تالش
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گيـري در جهـت       كننده بود و گاهي هم براي هـدايت تـصميم           اين فرايند مرعوب  
ن آدم پـر دل و      آهـيچ اتفـاقي هـم بـراي         . كننده كافي بـود     مورد نظر فرد تحريك   

افتاد كه نظر خود را يا به صورت شفاهي يا به صورت مكتوب به شاه                 جرأت نمي 
 تغيير موضع بود، مأموري كه پيش از اين با خريـد            ولي جو به نفع   . داد  توضيح مي 

،  و با قدرتگزيد  مي  بر  را مخالفت كرده بود اكنون كمترين مقاومت در اين زمينه        
 در واقـع    .شـد    همراه مـي   كردند،  كه آن را اغلب به نزديك بودن به دربار تعبير مي          

 آن  خـي و بر روشي براي اين ترفند وجود داشت كه برخي آن را خوب بلد بودند              
شـناختند و     بهترين عامالن كساني بودند كه شاه را خوب مـي         . را ياد نگرفته بودند   

نفـع   بـه    بـه پيـشرفت    خلق و خوي وي و به ويژه عالقة او            از دانستند چگونه   مي
كردنـد   مشي كلي شاه مطرح مي      آنها معموالً پرسشي در مورد خط     . خود سود ببرند  

بـه هـر حـال، در پـس        . ن توضيح بخواهد  شد پادشاه از ديگرا     و اين كار باعث مي    
هايي وجـود     دانست كه محدوديت    شاه مي :  وجود داشت  ناگزيرهمة اينها واقعيتي    

خواهي ناشي از فرهنـگ توسـعه در ايـران و در خـارج و               دارد و با توجه به زياده     
قدرت پول كه در اين زمان با حجم و سرعتي زياد در ايران و بين ايران و خـارج                   

د، هيچ راهي براي برقرار كردن صحت عمـل كامـل در امـور مـالي                در گردش بو  
ا كـشور او بـسيار پيـشرفت كـرده بـود و بـا وجـود اتهامـات،                    . وجود نداشت  امـ

 ايران به نسبت بهتـر از اغلـب كـشورهاي            وضع ،نا به حق  ها و تبليغات      زبان  زخم
  . بود- چه توسعه يافته چه در حال توسعه-درگير مسابقة تسليحاتي

هـايي كـه شـاه        سيستم سـالح  . تر بود   ع نيروي انساني موضوعي جدي    موضو
فقط با استفاده از تحصيالت مدرن و آمـوزش  . خواست از نظر فني پيچيده بود       مي

پيش از آنكه اين سيستم در       . شد آنها را به نحوي مؤثر به كار گرفت          تخصصي مي 
بـراي  ز شـرايط    حائسطحي قابل پذيرش سودمند واقع شود، الزم بود شمار افراد           

در همـان    .شاه به اهميت نيروي انـساني معتـرف بـود         . برسدمورد نياز   آن به حد    
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به آن مقامي كـه شايـسته اوسـت          دتوان   اعتقاد داشت كه ايران در صورتي مي       حال
 ، كه الزمـه آن اسـت      ، زيربناي صنعتي متكي بر ارتشي قوي      ساختن كه براي    برسد

ن ديگـر منـافع اجتمـاعي و اقتـصادي را            آمادگي فدا كـرد     مدت  كوتاه درحد اقل   
م از  عـ  بـه شـدت ديگـر كـشورها، ا         نبـود در ايران اين فداكاري الزم      . داشته باشد 

 ارتـش يـا      ميـان  چالش پيش رو انتخاب   از نظر او    . دموكراتيك يا استبدادي، باشد   
موضـوع ايـن بـود كـه چـه          . ايران براي هر دو  سرماية الزم را  داشت         . رفاه نبود 

مـي  هـا     زيربناي موجود، از جمله منابع انساني، بايد صرف اين اولويـت          ميزاني از   
بـراي رقابـت در سـطح جهـاني     . تا آن حدي كه الزم است     : پاسخ او اين بود   . شد

تفاوت بـين ديـدگاه او دربـارة آينـدة          . ردكمي  بايد تا سر حد ممكن تالش       ايران  
دانـست؛ ولـي       مـي  ب غـر  او ايران را حريـف    : ايران و ديدگاه غرب دقيقاً اين بود      

  نـه در آن دوره و  --غرب آمادگي اين را نداشت كه ايران را حريف خـود ببينـد   
  .شايد هم هيچ گاه



   





 


