
  احمدرضا صدري
شرايط نظامي ايران پس از س�ال 1332، در زمره 
رهيافت هاي شاخص  برنامه ريزي امريكا براي ايران 
در اين دوره تاريخي اس�ت. مقال�ي كه پيش روي 
داريد، سعي كرده است تا ابعاد گوناگون اين موضوع 
را تحليل و تبيين كند. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
كودت��اي 28 م��رداد 1332 آغ��ازي ب��ود ب��ر 
تصميم گيري هاي كالن دولت امري��كا درباره ايران. 
يكي از ابعاد اين تصميمات، جنبه نظامي آن بود كه 
عماًل ايران را در دكترين نظامي امري��كا ادغام كرد! 
ريچارد نيكس��ون رئيس جمهور وقت امريكا كه اين 
تصميم در دوران وي عملي شد، اعالم كرده بود ايران 
بايد به مهم ترين و بزرگ ترين قدرت منطقه اي تبديل 
شود و مسئوليت هاي بزرگي را برعهده بگيرد و امريكا 
هم در اين راستا كمك هاي نظامي و اقتصادي مهمي 
را به ايران انجام خواهد داد! از نظر امريكا، ايران به طور 
مستقيم در معرض خطر كمونيسم از سوي همسايه 
شمالي خود قرار داش��ت و ضرورت ايجاب مي كرد از 

نظر دفاعي بسيار قوي شود. 
  آغازي بر فروش س�يل آس�اي اسلحه هاي 

امريكايي به ايران
ديدار نيكسون و كيس��ينجر در سال 1351 از ايران، 
اهميت ايران ب��راي امريكا را نش��ان مي دهد. از اين 
زمان اس��ت كه امريكا ف��روش آخرين اس��لحه هاي 
غيرهسته اي خود به ايران را آغاز مي كند تا شاه هر چه 
زودتر به ژاندارم منطقه تبديل ش��ود و تقويت قدرت 
نظامي ايران را به ش��كل بي س��ابقه اي آغاز كند. در 
راستاي اين هدف بود كه ايران از سال 1354 خريد 
اسلحه از امريكا را با بيش از 6ميليون دالر آغاز كرد و 
تبديل به اولين خريدار تسليحات نظامي امريكا شد. 
شاه تصميم داشت مدرن ترين زرادخانه غيرهسته اي 
جهان را بسازد و جديدترين و پيچيده ترين تسليحات 
را انبار كن��د و يك��ي از افتخاراتش اين ب��ود كه »ما 
مهم ترين ه��ا را مي خريم!« امريكا هم قصد داش��ت 
ش��اه را تا بُن دندان مس��لح كند تا تبديل به بهترين 
مدافع منافع آن در ايران و خاورميانه ش��ود. به قول 
يكي از اعضاي كنگره امريكا، هدف مهم امريكا تبديل 
ارتش شاهنشاهي ايران به ابرقدرت نظامي منطقه در 

كمترين زمان ممكن بود. 
  افزايش قيمت نفت و افزايش خريد سالح

برنامه هاي نظامي ش��اه موجب ش��د ت��ا هزينه هاي 
نظامي ايران ناگهان به شكل حيرت انگيزي افزايش 

پيدا كند، به طوري كه بودجه نظامي كش��ور كه در 
س��ال 1349، 880 ميليون دالر بود، در سال 1356 
به رق��م 9/4ميليارد دالر رس��يد،يعني 1100درصد 
افزايش طي هفت سال. بيشترين بودجه نظامي ايران 
در سال 1353 و درصد افزايش آن به نسبت سال قبل 
141 درصد بود. افزايش بهاي نفت در س��ال 1352 
منجر به افزايش خريد تس��ليحات بخ��ش زيادي از 
دالرهاي نفتي بازار جهاني اسلحه مي شود. هزينه هاي 
نظامي ايران 35 درصد بودجه كلي كش��ور را به خود 
اختصاص مي  دادند و سهم مهمي از رانت هاي نفتي 
ايران را جذب مي  كردن��د و به اين ترتي��ب ايران در 
زمينه صرف هزينه هاي نظامي در جهان رتبه هفتم را 
كسب مي  كند و در سال 1353 پس از شوروي، امريكا، 
آلمان، چين، فرانسه و انگلس��تان صاحب قوي ترين 

ارتش غيرهسته اي دنيا مي  شود. 
  ورود پهل�وي دوم ب�ه معامل�ه اس�لحه ب�ا 

اروپايي ها!
طرف معامله خريد اس��لحه توس��ط اي��ران هر چند 
عمدتاً امريكاس��ت، اما ش��اه از تس��ليحات پيشرفته 
نظامي كش��ورهاي اروپاي��ي نيز غفلت نم��ي ورزد و 
در كنار خريد انواع هواپيماه��اي فانتون، بوئينگ و 
هلي كوپترهاي بل و موشك هاي مختلف، تانك هاي 
انگليسي چيفتن را هم در ليست خريدهاي خود قرار 
مي دهد؛ از آلمان زيردريايي، از فرانس��ه موشك هاي 
مختلف، از ايتاليا هلي كوپتر و از انگلستان غير از تانك، 
خودروي حمل كننده موشك راپير را مي خرد. با اين 
همه تسليحات امريكايي براي ش��اه از هر اسلحه اي 
جالب ترند و او نخس��تين كس��ي اس��ت كه سفارش 
س��الح هاي پيش��رفته هوايي و هواپيماي F14 را به 
امريكا مي دهد. روزنامه لوموند فرانسه نوشت قيمت 
هريك از اين هواپيماها براي ني��روي دريايي امريكا 
صد ميليون فرانك است كه با شاه 150ميليون فرانك 
حس��اب كردند. شاه در س��ال 1354 سفارش خريد 
160 فروند جنگنده بمب افكن F 16 را به قيمت 3/8 
ميليارد دالر، به شركت نورث وپ امريكا داد. بخشي 
از اين هزينه پيش��اپيش به اين شركت پرداخت شد 
تا آخري��ن تحقيقاتش را براي تكمي��ل هواپيماهاي 
جديد انجام بدهد. وزارت جنگ ايران طي نامه اي به 
وزارت دفاع امريكا، عالقه و آمادگي خود را براي خريد 
250 فروند هواپيماي F18 و تجهيزات پشتيباني و 
قطعات يدكي مورد نياز اع��الم مي كند. قرار بود اين 
هواپيما در سال 1361 توليد و جانشين هواپيماهاي 

F14 شوند. 
  حيرت عمومي از پيش پرداخت هاي شاه براي 

خريد اسلحه 
پيش پرداخت هاي ش��اه براي خريد اس��لحه موجب 
حيرت فروش��ندگان تسليحات مي ش��ود، به طوري 
كه يكي از كارشناسان پنتاگون مي گويد با ظهور هر 
نسل نويني از تسليحات، ش��اه براي خريد آنها اظهار 
تمايل مي كند. كمي پس از استقرار جيمي كارتر در 
جايگاه رياس��ت جمهوري، فروش هفت فروند رادار 
هش��داردهنده آواكس با قيمت 1220 ميليون دالر 
مورد تأيي��د وي قرار مي گيرد. قيم��ت هريك از اين 
هواپيماهاي داراي تجهي��زات الكترونيكي پيچيده، 
180 ميليون دالر اس��ت. اين هواپيماه��اي راداري 
اساس��اً براي نيروهاي عض��و ناتو طراحي و س��اخته 
شده بودند و ايران نخستين كشور غير عضو ناتو بود 
كه اجازه خريد اين هواپيماهاي فوق پيچيده را پيدا 
كرده و در واقع در زمينه تسليحات با كشورهاي ناتو 

همتراز شده بود. 
شاه در سال 1350، با حضور واشنگتن تقاضاي خريد 
سه فروند آواكس، 140 فروند هواپيماي F16 جديد 
را به اضافه 160 فروندي كه قباًل سفارش داده بود و 
نيز 250 فروند هواپيمايF18 را كه قباًل پيش خريد 
كرده بود، ب��ه امضاي جيم��ي كارتر رس��اند. به اين 
ترتيب رقم هزينه ه��اي خريد تس��ليحات ايران در 
امريكا به رقم 20/4 ميليارد دالر رسيد. البته برخي از 
منابع غيررسمي، اين رقم را بيش از 30 ميليارد دالر 
اعالم كردن��د. صنايع نظامي امريكا از س��فارش هاي 
ايران بيشترين س��ود را مي برد، زيرا ش��اه به تنهايي 
از يك چهارم تا نيمي از صادرات تسليحات امريكا را 

خريداري مي كرد. 
  ورود اي�ران ب�ه پيم�ان بغ�داد، زمينه ها و 

پيامدها
فصل ديگري از تعامل نظامي پهل��وي دوم با امريكا، 
ورود به پيمان نظامي بغداد است. ارتش ايران از سه 
نيروي عمده زميني، هوايي و دريايي كه همگي تحت 
فرماندهي واحد شخص شاه اداره مي شدند، تشكيل 
مي شد. اين نيروها مستقل از يكديگر عمل مي كردند 
و نهايتاً در يك نقطه واحد ك��ه همان فرماندهي كل 
قوا بود به هم مي رسيدند. در اين ميان نيروي زميني 
بخش اصلي و اساس��ي ارتش را تش��كيل مي داد و با 
اس��تعدادي برابر 285 هزار نفر، حفاظت از مملكت 
را به عهده داش��ت. براي نيروي زميني در مرزها دو 
نقطه حساس و اصلي وجود داشت: مرز ايران و عراق 
در غرب و مرز ايران و پاكستان در جنوب شرقي. غير 
از نيروي زميني، نيروي هوايي نيز بسيار مورد توجه 
ش��اه بود. س��اختار اين نيرو چندگانه بود. رضاخان 

ديدار نيكسون و كيسينجر در سال 1351 
از ايران، اهمي�ت ايران ب�راي امريكا را 
نشان مي دهد. از اين زمان است كه امريكا 
فروش آخرين اسلحه هاي غيرهسته اي 
خود به ايران را آغاز مي كند تا شاه هر چه 
زودتر به ژاندارم منطقه تبديل شود. در 
راس�تاي اين هدف بود كه ايران از سال 
1354 خريد اسلحه از امريكا را با بيش از 
6ميليون دالر آغاز كرد و تبديل به اولين 
خريدار تس�ليحات نظامي امريكا ش�د
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  شاهد توحيدي
روزهاي��ي ك��ه ب��ر م��ا 
مي گ��ذرد، تداعي گ��ر 
س��الروز ارتحال زنده ياد 
آيت اهلل حاج شيخ محمد 
مؤمن قمي است. آن عالم 
راحل در زمره ش��اگردان 
فاضل امام خميني، ياران 
ديرين نهضت اس��المي و 
كارگزاران پر سابقه نهضت 
اسالمي به شمار مي رفت. به همين مناسبت در اين 
مجال، كتاب خاطرات آن فرزانه فقيد را به حضورتان 
معرفي مي كنيم. اين اثر كه توس��ط مركز اس��ناد 
انقالب اسالمي نشر يافته اس��ت، در ديباچه خود 

صاحب خاطرات را به شرح ذيل معرفي مي كند:
»آي��ت اهلل محمد مؤم��ن قمي از ش��خصيت هاي 
برجس��ته حوزه علميه قم اس��ت كه با استفاده از 
موقعيت علمي شهر قم، توانست در دروس علماي 
بزرگي همچ��ون مرحوم عالمه طباطبايي، ش��يخ 
مرتضي حائري، آيت اهلل گلپايگاني و امام خميني 
ش��ركت كند و بهره هاي علمي وافري ببرد. دقت 
و تيزبيني در موضوعات علم��ي از ويژگي هاي بارز 
آيت اهلل مؤمن است. ايشان به رغم اشتغاالت علمي و 
غوطه ور شدن در مباحثات علمي، فلسفي و اخالقي 
از پرداختن به مسائل سياسي و اجتماعي نيز غافل 
نبود و با پيروي از حضرت امام در مبارزات مردمي 
نقش داشت. تبعيد به ش��هداد كه يكي از نقاط بد 
آب و هواي ايران اس��ت، گواه اين ادعاست. بعد از 
پيروزي انقالب نيز عالوه ب��ر اهتمام به موضوعات 
علمي، تدريس و مباحثه در مسئوليت هاي مختلف 
انجام وظيفه كرد كه عضويت در شوراي نگهبان از 
فعاليت هاي برجسته ايش��ان است. از خصوصيات 
اخالقي آيت اهلل مؤمن مي توان به تواضع و فروتني 
ايشان اشاره كرد كه اين امر س��بب شد تا در بيان 
و انتش��ار خاطرات دچار ترديد ش��وند، اما با اصرار 
مركز اسناد اين امر تحقق يافت و آنچه مي خوانيد 

مجموعه خاطرات آقاي مؤمن اس��ت كه در مركز 
اسناد قم ضبط شده و پس از بازنويسي و تدوين در 
سه فصل سامان يافته است. فصل اول به وضعيت 
خانواده، تحصيالت و اس��اتيد مي پردازد. در فصل 
دوم به خصوصيات علمي و اخالقي استاد برجسته 
خود امام خميني اشاره مي كند و در فصل پاياني به 
پاره اي از موضوعات بع��د از انقالب مانند عضويت 
در ش��وراي نگهبان و انتخابات دوره سوم مجلس 
شوراي اس��المي مي پردازد كه از موضوعات مهم 

اين فصل است.« 
 از فصول شاخص و مهم خاطرات حضرت آيت اهلل 
مؤمن، روايت هايي است كه به مقطع حضور ايشان 
در شوراي نگهبان مربوط مي شود. ايشان در واپسين 
فراز از خاطرات خويش در باب نحوه تعامل اين شورا 

با دولت دهه اول انقالب خاطرنشان مي سازد:
»واقعيت اين اس��ت كه ش��وراي نگهب��ان هرگز 
به صورت خطي برخ��ورد نكرده و تس��ليم هيچ 
كس هم نشده است. حتي به خاطر ندارم چيزي 
برخالف قانون از شوراي نگهبان بروز كرده باشد. 
بنده خودم تا به حال يك رأي مصلحتي نداده ام 
و از محدوده اي كه براي يك عضو شوراي نگهبان 
تعيين شده اس��ت، فراتر نرفته ام. حتي به برخي 
از آقايان ش��ورا هم گفت��ه ام كه خأل م��رز و حد 
تعيين ش��ده حركت كردن ممكن است خروج از 
وظيفه و خالف شرع باش��د. به ياد دارم حضرت 
آيت اهلل آقاي صافي مي گفتند: پس اگر اين طور 
باشد، اگر ش��ما قاضي باش��ي، البد ممكن است 

بعضي از آقايان شورا را تعزير هم بكني! 
وقتي مس��ئله اي به ما ارجاع مي ش��د يا مربوط به 
شوراي نگهبان بود و ما طبق موازين احياناً به سود 
آقاي ميرحسين موس��وي انجام مي داديم، طيفي 
كه مقابل ميرحسين موس��وي بودند، قهراً واكنش 
نشان مي دادند كه چرا چنين كرديد؟ برخي از افراد 
اين طيف حتي با من رفاقت داشتند و در عين حال 
نيم ساعت و سه ربع صحبت مي كردند كه در فالن 
قصه چرا شوراي نگهبان آنگونه به سود ميرحسين 
موسوي، نخست وزير رأي داد تا ايشان بتواند از اين 
امر استفاده كند؟ ما مي گفتيم: رأيمان قانوني است. 
ممكن است با آقاي موسوي اختالف سليقه داشته 
باشيم، ولي اين دليل نمي شود در مقام رأي دادن 
و تصميم گيري اين تفاوت س��ليقه را لحاظ كنيم. 
اميد است خداوند متعال همه مان را در طول عمر 
موفق بدارد تا وظيفه الهي خويش را بشناسيم و سر 

سوزني از آن منحرف نشويم.« 

 نظري بر خاطرات و مشاهدات زنده ياد 
آيت اهلل حاج شيخ محمد مؤمن قمي

 يار ديرين 
و با وفاي انقالب اسالمي

تصميم داشت با استفاده از كارشناسان سوئدي، 
به وضعي��ت اين نيرو س��ر و س��اماني بدهد. آنها 
طرحي  10س��اله را پيش��نهاد دادند كه به دليل 
شروع جنگ جهاني دوم به نتيجه نرسيد. پس از 
شروع اين جنگ، كارشناساني كه قرار بود نيروي 
هوايي ارتش را سر و سامان بدهند، از ايران رفتند 
و كشور توسط نيروهاي بيگانه اشغال شد. با ورود 
ايران به پيمان بغداد و گس��ترش روابط با امريكا 
پس از كودتاي 1332، روند توسعه و بهينه سازي 
نيروي هوايي ايران ش��تاب پيدا كرد و بس��ياري 
از خلبان��ان ايراني در پايگاه ه��اي امريكا و آلمان 
دوره ديدن��د. طي برنام��ه پنجم توس��عه، تعداد 
هواپيماهاي جنگي و ترابري نيروي هوايي به دو 
برابر مي رس��د و هواپيماهاي F5 ،F4 و F14 در 
اين نيرو به كار گرفته مي ش��وند، به طوري كه در 
س��ال 1357 نيروي هوايي ايران بيشترين تعداد 
هواپيماها را در خاورميانه و خاور نزديك دارد، از 
نظر استعداد شبيه نيروي هوايي انگلستان، از نظر 
قدرت شبيه نيروي هوايي فرانسه و آلمان و از نظر 
ميزان تسليحات از تركيه و ايتاليا باالتر است. به 
دليل مرزهاي گسترده آبي كشور، نيروي دريايي 
ايران نيز از اهميت خاصي برخوردار اس��ت. اين 
اهميت پس از خروج نيروهاي انگليسي از خليج 
فارس و ادغام ايران در چارچوب استراتژي كلي 
امريكا و ب��ه عهده گرفتن نقش ژان��دارم منطقه، 
مضاعف مي ش��ود. نيروي دريايي اي��ران  بايد به 
دليل ضرورت بازرسي و نظارت بر مرزهاي جنوبي 
كشور در آب هاي خليج فارس و نيز كنترل كامل 
تنگه اس��تراتژيك هرمز كه خروجي اصلي خليج 
فارس است تقويت مي شد. به همين دليل ايران 
در خ��ارك، بندرعباس، بوش��هر و نزديكي تنگه 
هرمز پايگاه ه��اي دريايي نظام��ي ايجاد كرد كه 
براي كش��ور هزينه اي بالغ بر 200 ميليون دالر 
را در پي داشت. شاه در چابهار هم سرمايه گذاري 
مي كند، زيرا به اعتقاد او آنجا بزرگ ترين پايگاهي 
بود كه يك قدرت مي توانست در منطقه اقيانوس 
هند داشته باشد. استعداد نيروي دريايي ايران در 

سال 1357 بالغ بر حدود 28 هزار نفر بود. 
  بهشت مستشاران امريكايي در ايران

در اين برهه، ارتش ايران يكي از شش ارتش برتر 
جهان بود و ش��اه مي خواس��ت از اين هم جلوتر 
برود و در عرض پنج س��ال، تبديل به يكي از پنج 
ارتش برتر دنيا ش��ود. اس��تعداد ني��روي زميني 
در س��ال هاي 1351 ت��ا 1357 از 191 هزار نفر 
به 413 هزار نفر يعني تقريباً ش��ش برابر رس��يد 
و اس��تعداد نيروي دريايي به س��ه برابر و نيروي 
هوايي به پن��ج برابر ارتقا يافت و با اين اس��تعداد 
نظامي تبديل به بزرگ ترين نيروي نظامي منطقه 
خليج فارس شد. از آنجا كه استفاده از تسليحات 
و تجهيزات فوق مدرن ارتش شاهنشاهي مستلزم 
دانش فني س��طح ب��اال و آموزش فن��ي نيروها و 
آشنايي بهينه با اين تسليحات بود، عده زيادي از 
كارشناسان فني با تكنسين ها، مستشاران نظامي 
و فروشندگان تس��ليحاتي به ايران اعزام شدند. 
در اواسط س��ال 1355، حدود 31هزار مستشار 
امريكاي��ي در ايران به س��ر مي برند. اي��ن تعداد 
در س��ال 1357 به 45 هزار تن رسيد. نيروهاي 
نظامي و تكنسين هاي امريكايي مستقر در ايران 
در قالب س��ازمان هاي گروه مش��اوران همياري 
نظامي )ماگ(، قرارگاه هاي عملياتي ارتش امريكا 
)آرميش(؛ نيروهاي نظامي امريكا در ژاندارمري 
)ژانميش(؛ آرميش � م��اگ و گروه هاي همياري 
فني )تافت( فعاليت مي كردند. »ماگ« در زمينه 
مسائل دفاعي و سازماني نيروهاي مسلح مشاوره 
م��ي داد و در برنامه ري��زي و اج��راي برنامه هاي 
همياري نظامي ه��م فعاليت مي كرد. »آرميش« 
در خدمت وزارت جنگ ايران بود و كارش افزايش 
كارآمدي و كيفيت ارتش از طريق دادن مشاوره 
به فرماندهان ارتش بود. »ژانميش« مس��تقيماً 
فعاليت هاي ژاندارمري، پليس و ديگر سازمان هاي 
ش��به نظامي ايران را كنترل مي كرد و به وزارت 
كش��ور ايران براي حفاظت مؤثر از نظم و امنيت 
داخلي مش��اوره م��ي داد. »تافت« وظيف��ه ارائه 
دس��تورالعمل هاي الزم به نيروه��اي امريكايي 
مس��تقر در محل را به عهده داش��ت. گروه هاي 
همياري فني، تجهيزات نوين و دستورالعمل هاي 
مورد نياز در اين زمين��ه را ارائه مي دادند. رئيس 
مأموران امريكا در ايران هر لحظه كه اراده مي كرد 
مي توانست با ش��اه مالقات كند و اين نكته نشان 
مي دهد حض��ور پررنگ نيروه��اي نظامي و فني 
امريكايي در اي��ران تا چه ميزان براي ش��اه مهم 

بوده است. 
  جنگ ظفار، لشكركشي نيابتي!

ارتش ايران با استعداد 413 هزار نفر در سال هاي 
1356، 1357 دو برابر ارتش عراق و ش��ش برابر 
ارتش عربستان سعودي بود و با در اختيار داشتن 
تسليحات پيش��رفته و پيچيده مي توانست براي 
دس��تيابي به اه��داف نظامي و سياس��ي خود با 
كشورهاي ديگر مقابله كند. در اين ميان به ويژه 
نيروي هوايي مي توانس��ت راه را براي رس��يدن 
سياستمداران به اهداف خود هموار سازد. اولين 
تحرك فرامرزي ايران در سال 1350 در ارتباط با 
جزاير ايراني تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي 
صورت گرفت كه قبل از آن در نتيجه سياست هاي 
استعماري انگليس، حاكميت ايران بر آنها از بين 
رفته بود. اين حركت، گراي��ش جدي ايران براي 
ژاندارم منطقه شدن را نشان مي دهد و زمينه ساز 
تقويت گسترده تر ارتش در سال هاي بعد مي شود. 
اين سه جزيره داراي موقعيت استراتژيك مهمي 
در خليج فارس هس��تند، زيرا كنترل تنگه هرمز 
را ممكن مي س��ازند. ايران به دالي��ل تاريخي و 
حقوقي، اي��ن جزاير را متعلق به خ��ود مي داند و 
جدا شدن آنها از ايران را گوش��ه اي از طرح هاي 

استعماري بريتانيا تلقي مي كند. اعزام نيروهاي 
نظامي ايران به سلطان نشين عمان براي جنگ با 
نيروهاي استقالل طلب جبهه آزادي بخش عمان 
هم حرك��ت ديگري در چارچ��وب منطق جديد 
ايران در زمينه سياس��ي � نظامي ب��ود. منطقي 
كه ايران را در مرك��ز تصميم گيري هاي امنيتي 
در مورد كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس قرار 
م��ي داد. نيروهاي اي��ران در س��ال 1352 براي 
س��ركوب ش��ورش كش��ور عمان در ظفار پياده 
مي شوند. پويايي نظامي ايران در ايجاد ثبات در 
منطقه و اثبات اقتدار كشور بسيار مؤثر بود. در پي 
عمليات نظامي ايران در ظفار، رابطه ايران و عمان 
و همكاري هاي دو كشور بيش��تر شد و براساس 
توافقنامه اي كنترل و بازرسي مشترك دريايي در 
تنگه هرمز به عهده هر دو قرار گرفت. كشورهاي 
حوزه خليج فارس غير از عراق، از تالش روس ها 
براي نفوذ در منطقه و نيز چشمداش��ت عراق به 
مناطقي در فراس��وي مرزهايش��ان نگران بودند 
و لذا وجود ايراني قدرتمند را ك��ه بتواند در برابر 
اين گرايشات پايداري كند، مغتنم مي شمردند، 
هر چند مداخله هاي بلندپروازانه ش��اه ايران هم 
اس��باب نگراني آنه��ا را فراهم م��ي آورد. دخالت 
نظامي ايران در ظفار، روس ها را بر س��ر دو راهي 
انتخاب بين كش��ورهاي خليج ف��ارس و ايران با 
اس��تقالل طلبان ظفار قرار مي داد و طرفداري از 
هريك از طرفين الجرم به از دس��ت دادن طرف 

ديگر منتهي مي شد. 
ايران با اس��تفاده از موقعيت اقتصادي، نظامي و 
فضاي مطلوب و مساعد بين المللي تبديل به عامل 
ثبات در منطقه مي شود و هر حركت مخالفي در 
كش��ورهاي منطقه كه ثبات منطق��ه را به خطر 
مي اندازد، بالفاصله به موض��وع اصلي توجه رژيم 
شاه تبديل مي ش��ود. شاه در س��ال 1353 عليه 
رژيم ه��اي خرابكار، ي��ك سيس��تم امنيتي را در 
منطقه اعالم مي كند. منظور از رژيم هاي خرابكار، 
كشورهايي چون عراق، س��ومالي و يمن جنوبي 
بودند كه از حمايت هاي ش��وروي بهره مي بردند. 
ايران به عنوان يك قدرت برتر نفتي با استفاده از 
پول، نفت، تسليحات و فشارهاي سياسي، مانع از 
پيشروي روس ها در منطقه مي شود و يمن جنوبي 
و عمان با دخالت ه��اي ايران آرامش خ��ود را باز 
مي يابند و راه نفوذ انديشه هاي انقالبي با خاستگاه 
ماركسيستي به روي اين كشورها مسدود مي شود. 
ثبات و امنيت منطقه از نظر شاه به معني ثبات و 
امنيت ملي و از هر موضوعي مهم تر بود. نفت ايران 
تنها از حوزه خليج فارس صادر مي شد و هر خطري 
كه احتمال بسته شدن تنگه هرمز را در پي داشت 
و در جريان ص��دور نفت اخالل ايج��اد مي كرد، 
مي توانست اقتصاد ايران را در معرض خطر جدي 
قرار بده��د. به همي��ن دليل اي��ران هيچ حركت 
مخالفي را در كشورهايي كه با ايران مرز مشترك 
زميني يا دريايي داشتند تحمل نمي كرد. يكي از 
اين ناآرامي ها، درگيري حكومت عراق با كردهاي 
معارض در سال 1353 بود كه با مقابله چريك هاي 
كرد به حمالت نيروهاي عراقي به پايگاه هاي آنان 
ش��دت گرفت و كردها عليه دولت مركزي اعالم 
جنگ كردند و مي رفت كه اي��ن منازعات تبديل 
به يك جنگ داخلي تمام عيار در عراق ش��ود. به 
خطر افتادن مرزهاي غربي كش��ور، رژيم ش��اه را 
به حمايت تاكتيكي از كرده��ا وادار كرد تا به اين 
ترتيب ادعاهاي بلندپروازانه رژيم عراق كنترل و 
موضع عراق نسبت به ايران منطقي شود. طبيعتاً 
شاه براي حفظ ثبات در منطقه، از نيروي نظامي 

خود به عنوان يك عامل بازدارنده استفاده كرد. 
  و ايران، ژاندارم امريكا در منطقه... 

در يك جمع بندي كلي، رژيم شاه در سايه افزايش 
چشمگير درآمدهاي نفتي و به روز كردن ماشين 
جنگي خود توانست به توسعه نظامي دست پيدا 
كند. پذيرش نقش ژاندارمي منطقه در چارچوب 
طرح هاي نوين امريكا، با افزايش درآمدهاي نفتي 
ممكن ش��د. از اين مقطع بود كه بودجه نظامي 
ايران 50 درصد افزايش پيدا كرد و ايران در خريد 
تس��ليحات از امريكا و غرب، بر تمام كشورهاي 
منطقه پيش��ي گرفت. خريدهاي بيش��تر از حد 
نياز ارتش و اص��رار بر خريد آخرين تس��ليحات 
روز نش��ان مي داد كه هدف ش��اه چيزي فراتر از 
حفظ امنيت كشور اس��ت و او مي خواهد آشكارا 
مس��ئوليت نظم منطقه اي را به عهده بگيرد. به 
همين دليل ه��م درآمدهاي ناش��ي از افزايش 
بهاي نفت صرف تقويت بنيان هاي نظامي ارتش 
شد. شاه در اين مسير، گامي بلندتر را برداشت و 
پيشنهاد نفت در برابر س��الح را مطرح كرد. اين 
فرآيند هزينه هاي س��نگيني را بر اقتصاد ايران 
تحميل كرد. خريده��اي نظامي رژيم ش��اه دو 
پيامد مهم براي ايران داش��ت؛ يكي اينكه ارتش 
ايران با فن��اوري نظامي امري��كا رابطه ارگانيك 
برقرار كرد و ايران به تأمين كنندگان تسليحات 
خود وابسته شد. ارتش ايران براي اينكه پويايي 
الزم را داش��ته باش��د، به ويژه در نيروي هوايي، 
مطلقاً به كارشناس��ان و تكنس��ين هاي خارجي 
وابس��ته بود و بدون كمك آنها كاري از دستش 
برنمي آمد. اين وابستگي در خدمات پشتيباني، 
تأمين قطعات يدكي، آموزش و... حضور نيروهاي 
خارجي در ايران را ناگزير مي س��اخت. به همين 
دليل هم كميت��ه روابط خارجي س��ناي امريكا 
در گزارش خود در مورد وضعي��ت نظامي ايران 
صراحتاً اعالم كرد بعيد اس��ت اي��ران در پنج يا 
10 سال آينده بتواند بدون كمك امريكا جنگي 
را اداره كند. دومين پيامد هم ادغام ارتش ايران 
در استراتژي جهاني امريكا بود كه ايران را الجرم 
به ابزاري آماده و عملياتي براي در خدمت امريكا 
بودن براي حفظ منافع اس��تراتژيك آن كش��ور 

تبديل كرده بود. 

     آيت اهلل حاج شيخ محمد مؤمن قمی


