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 چکیده 
موردتوجه   که  است  مسائلی  ازجمله  دوم  پهلوی  عصر  در  ایران  نظامی  سیاست 

مرداد قرار    28پژوهشگران بوده است؛ ولی آنان سرآغاز پژوهش خود را کودتای  
مانده، سیاست می مغفول  که  میان موضوعی  این  در  اما  ایران و دهند؛  نظامی  های 

ه به این امر، سؤال اصلی  آمریکا در دوره پیش از کودتاست. نوشتار حاضر با توج
تا کودتا    دوم  یجنگ جهان های نظامی آمریکا و ایران از پایان  خود را بر سیاست 

از دو کشور ایران و آمریکا در این برهه خاص    هرکدامقرار داده است تا دریابد  
تاکتیک چه  کاربست  با  و  کرده؟  دنبال  را  نظامی  استراتژی  درصدد  چه  هایی 

برآم آن  کردن  بر ده عملیاتی  ابتنا  با  تا  شده  تالش  سؤال  این  به  پاسخ  اند؟ جهت 
روش تاریخی و استفاده از اسناد به آن پاسخ داده شود. فرضیه پژوهش بر این امر  
  استوار است که امریکا به دالیل سیاسی و نظامی بر حفظ استقالل ایران از طریق 

تقو تأکید می  ی«ابزارهای سیاس» بر  مقابل محمدرضاشاه  در  نظامی اصرار  کرد  یت 
یافته میداشت.  نشان  نیز  پژوهش  سپهر  های  بر  آمریکا  تسلط  دلیل  به  که  دهد 

راهبرد  نظامی ایران در این دوره، درنهایت آمریکا استراتژی خاص خود و    سیاست 
ایران را به کرسی نشانده و بر عدم تجهیز  اشینظام تا    و  بر  ایران  ارتش  تقویت 
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 مقدمه  .1
بر  ممکن شد و او با تکیه  1300تشکیل ارتش نوین ایران در دوره رضاخان و در سال  

یکپارچه افکند و »در چارچوب سیاست  را پی  نوین خویش  نظام  ارتش،  و این  سازی 
قدرت مدرن،  دولت  معاایجاد  را  های  ایرانی  هویت  موضوع  و  سرکوب  را  ایلی  رض 

برای پیش برد اصالحات  (. همچنین به21:  1380نهادینه کرد« )حاجیانی، ابزاری  عنوان 
می نیز  این  آمرانه  در  نفتی  درآمدهای  رشد  دیگر  از سوی  گرفته شود.  کار  به  توانست 

و همین امر    ازپیش بودجه ارتش گردیددوره با اصالح قرارداد دارسی موجب رشد بیش
بر تفوق ارتش در بسیاری از امور انجامید. درنهایت نیز تغییر سیاست دولت انگلستان  

گریز از  »جای حمایت از نیروهای  در ایران به  «مقتدر متمرکز »  از تشکیل یک حکومت
ج1375االسالمی،  )شیخ«  مرکز از  164:  1،  بیش  که  شد  ارتشی  تشکیل  به  منجر   )40  

بودجه کل   میدرصد  آن خود  از  را  دوره رضاشاه  در  ورود ؛  کردایران  با  درنهایت  اما 
، ارتش خیلی زود از هم پاشید و همین امر نشان از این  1320متفقین به ایران در سال  

سرکوبی  و  داخلی  تحوالت  به  ناظر  ملی،  دفاع  کاربست  از  بیش  ارتش  که  دارد 
 بود.های درونی طراحی و به این منظور تجهیز شده ناآرامی

گونه تحرک و اقدامی حتی  بعد از جنگ دوم جهانی ارتش ایران قادر به انجام هیچ
نمی اجازه  نیروهای خارجی  ورود  و  نبود  نیز  کشور  داخل  وجود در  ارتش  این  تا  داد 

شوروی   و  انگلستان  و  آمریکا  کشورهای  اشغال  به  عمالً  ایران  و  نماید  اعالم  را  خود 
و از   1325آذرماه    21ایران به آذربایجان و کردستان در    درآمده بود؛ اما با ورود ارتش

هدف از احیا این    .وری آنجا بار دیگر ارتش ایران احیا گردیدپیشه  بین بردن حکومت
برنامه چه  آمریکا  و  محمدرضاشاه  و  بود  چه  خود ارتش  ذهن  در  ارتش  این  برای  ای 
 رونی و خارجی بود.های دداشتند و تا چه اندازه روابط نظامی ناشی از سیاست

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که سیاست محمدرضاشاه پهلوی در  
بخشی به آن برآمد و در  حوزه نظامی چه بود و با توسل به چه ابزارهایی درصدد عینیت

دنبال می ایران  در  را  نظامی  استراتژی  آمریکا چه  نیز دولت  از  مقابل  کرد و چه هدفی 
تحدید   یا  داشت؟  تجدید  قرار  مدنظر  را  ایران  تحقیق ارتش  با    این  تا  است  درصدد 

نامه و  کشور  آن  سفرا  با  شاه  مذاکرات  و  آمریکا  اسناد  تحلیل  و  های  نگاریخوانش 
به   گرفته  و    سؤال صورت  دهد  پاسخ  اساس    ینوعبهمطرح شد  بر  از    گونهنیاروایتی 

برر زمینه  داخلی  اسناد  انتشار  با  تا  نماید  ارائه  همهاسناد  فرضیه  سی  گردد.  مهیا  جانبه 
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های پیش از کودتا به دلیل نداشتن منافع  پژوهش بر این امر ابتنا دارد که آمریکا در سال 
با شوروی از    سوکیمستقیم در ایران از   و همچنین سیاست عدم ایجاد چالش نظامی 
با   صرفاًکرد از ورود مستقیم به حوزه تجهیز نظامی ایران اجتناب و  سوی دیگر سعی می

را    مسئلهاستفاده از ابزارهای سیاسی چون توسل به شورای امنیت و همکاری با بریتانیا  
اسناد   به  توجه  با  کرده است  نویسنده سعی  حل کند. در مورد موضوع نوشتار حاضر، 
وزارت خارجه آمریکا روایت خود را شکل دهد؛ لذا در این پژوهش اسناد این کشور  

چنین    50برای دهه    کهیدرحالاست.    شدهگرفتهی موضوع در نظر  منبع روایتگر  عنوانبه
وجود ندارد و پژوهش »مأموریت نظامیگری دولت پهلوی دوم و تأثیرات آن    ایمسئله

  صرفاًاست که    ییهاپژوهشچنین    ازجمله(  1389بر سیاست خارجی ایران« )چمنکار،  
این منظر نوشتار حاضر در    بنیاد گذاشته است. از  1350موضوع مطالعه خود را در دهه  

 رود.ارتباط با دوره مطمح نظر اثری بدیع به شمار می

 مبانی استراتژی نظامی آمریکا در ایران  .2

 الف: جنگ سرد و عدم تحریک شوروی 
و   آذربایجان  مسئله  آمریکا  و  کشور شوروی  دو  بین  تاریخ جنگ سرد  نقاط عطف  از 

بود که موجب شد تا دو قدرت متحد سالیان  عدم تخلیه نیروی شوروی از این منطقه  
نوعی در مقابل هم قرار بگیرند. در این میان محمدرضاشاه نیز که جوانی بدون گذشته به

(،  Murrayتجربه و بدون اختیارات در کشور بود در گفتگویی با سفیر آمریکا، موری )
د روسیه  که  قرارگرفته  نامناسبی  موقعیت  در  »کشورش  که  گفت  ایران  و  در  شمال  ر 

(. لذا با چنین فردی F.R.U.S, 891.00/1-146کنند« )انگلستان در جنوب آن دخالت می
زایی رخ نخواهد داد  گذاری ایران مشخص بود که تحوالت درون در رأس هرم سیاست

های آن کشور در ایران است. از جانب دیگر انگلستان  و چشم شاه به آمریکا و سیاست
نشینی در صحنه سیاست  د را از دسته داده بود آماده گوشهکه قدرت دوران گذشته خو

به همین   ،شد و آمریکا جایگزین این کشور، آماده هرگونه کمک به ایران بودایران می
به را  ارتش  بتواند  تا  بود  آمریکا  به  بیشتر  شاه  چشم  هم  خود،  دلیل  قدرت  پایه  مثابه 

دوم یعنی  جهانیا آمریکا در میانه جنگلذ  همانند رضاشاه، مجدداً احیا و بر آن تکیه کند.
تا ژاندارمری در    برآمدبا وارد کردن متخصصان نظامی به ایران درصدد    1942از سال  
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رسمی قرارداد  اساس  بر  را  آن  بر  خود  نظارت  و  حفظ  را  نماید  ایران    تضمین 
(Executive Agreement,1963: 262 ) . 

صورت سیاسی  ن پشتیبانی را صرفاً بهرغم حمایت از ایران ایدر این میان آمریکا به
درحالیمی میدانست.  را  ارتش  احیا  خود  ذهن  در  شاه  برای    و  پروراند؛که   اوآنچه 

به دلیل  همین  به  بود.  آنان  وفاداری  کسب  و  ارتش  تسلیح  داشت  شاه  اهمیت  سرعت 
با  هایی برای تجدید حیات ارتش ایران تدارک دید و رسماً از آمریکا خواست تا  برنامه

عملیاتی   حالت  به  را  ایران  ارتش  سالح،  فروش  مجوز  صدور  همچنین  و  وام  اعطا 
نظر    درآورد زیر  داخلی  امنیت  تأمین  برای  نیروهایی  صرفاً  که  ژاندارمری  برنامه  و 

نمیآمریکایی مقصد  به  وافی  را  بود  حد  ها  در  را  ایران  ارتش  آمریکا  درواقع  دانست. 
تنها موجب  دید و این امر در راستای منافع آن کشور بود که نهمی  یداخل   تی امنتأمین  

نمی شوروی  تحریک  و  میرنجش  نیرو  »این  بلکه  ناآرامیشد  جنس  توانست  از  های 
(. اگر ارتش ایران  No. 109456, 1944)  غائله آذربایجان و کردستان را سرکوب نماید

داد و این امر را  واکنش نشان میبسا شوروی  شد چهبیش ازآنچه مدنظر بود، تقویت می
میبه تلقی  خود  امنیت  کشیدن  چالش  به  و  نوعی  جنگ    جهیدرنت کرد  بروز  موجب 

ایران توسط شوروی می وارد  احتمالی و اشغال  آمریکا  منافع  به  شد که ضربه شدیدی 
درحالیمی این  تحتکرد.  قوام  حتی  که  بود  تجهیزات  که  خواهان  آمریکا  از  شاه  فشار 

نوعی حمایت شاه را همچنان در پشت  ( تا به F.R.U.S, 891.00/9-3046)  شدینظامی م
با ارسال سیاست رسمی خود به سفیرشان    1325تیر    25خود داشته باشد. آمریکا اما در  

به   رسیدن  برای  نظامی  نیروی  کاربست  ما  استراتژی  نظامی،  حوزه  »در  که  نوشت 
نیست« ایران  در  در صورت  F.R.U.S, 711.00/7-1546)  اهدافمان  بود  مشخص  لذا   )

را   ایران  حفظ  برای  نظامی  دخالت  برای  الزم  ظرفیت  آمریکا  ایران،  به  شوروی  حمله 
کرد تا از تحریک شوروی از طریق تسلیح ارتش  نداشت و به همین دلیل هم تالش می

خودداری نماید. از سوی دیگر هر زمان که ایران درخواست وام برای خرید    ایران جداً
نظامی میتجهی اعزام هیئت  و  نظامی  ازجمله در هیئت  زات  آمریکا  کرد، وزارت جنگ 

سالح خرید  با  تنها  مظاهری،  و  سرلشکر  موافقت  غیرتهاجمی  و  »غیرنظامی  های 
)سالح حذف«  ایران  نظامی  خریدهای  از  را  هواپیما  و  تانک  چون   .F.R.U.Sهایی 

می891.51/1-347 نظامی    تیدرنهاکردند؛  (  مشاوران  ژنرال  هم  یعنی  ایران  در  آمریکا 
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به وزارت جنگ آمریکا توصیه کردند که »اعطا    3و کلنل ساکسون  2، شوارتسکوف 1گرو
های نظامی مختصر به ایران بسیار سودمندتر به منافع استراتژیک آمریکا در ایران  کمک

بود خواهد  حاضر  حال  کهدر  امنیت    ؛  حفظ  در  ایران  نیروهای  کردن  توانمند  ضمن 
نمیتهرا نیز  شوروی  دخالت  موجب  شاه  F.R.U.S. 891.24/11-104)  گردد«ن،   .)

ای خود و در دیدار با ترومن مستقیماً مسئله ارتش و لزوم  تصمیم گرفت در سفر دوره
را شخصاً  آن  تجهیزات  »این    خرید  که  بود  عقیده  این  بر  هنوز  آمریکا  اما  کند،  مطرح 

داخ در  بتواند  که  است  ارتشی  نیازمند  و کشور  بپردازد  داخلی  نظم  ایجاد  به  کشور  ل 
 Department of State) های داخل کشور را با هر صبغه و رنگی در هم بکوبد«شورش

Bulletin,1950: 1048 به از کارخانهاین(  اگرچه  های نظامی آمریکا دیدار و ترتیب شاه 
»انگلستان  به پنتاگون نیز دعوت شد، ولی درنهایت شاه پس از بازگشت به ایران گفت  

خالی  تازگی از سفر آمریکای خود دستاند و او بهو آمریکا هیچ کمکی به ایران نکرده
( به F.R.U.S. 788.5 / 5-2350بازگشته است«  به  این(.  ایران  ارتش  تجهیز  عدم  ترتیب 

انداخت  دلیل احتمال واکنش شوروی و اشغال این کشور که منافع آمریکا را به خطر می
 مرداد در مدار استراتژی نظامی آمریکا قرار گرفت. 28دوم تا کودتای  جهانیاز جنگ

 ب: اولویت حفظ اروپا 
که شاه انتظار داشت حمایت نظامی  از دیگر عللی که آمریکا در این برهه از ایران چندان

بود. در این راستا، ترکیه و یونان که  آورد، مسئله اولویتبه عمل نمی بندی این کشور 
تقریباً موضعی چون ایران داشتند، از اولویت باالتری برخوردار بودند. در واقع شوروی  

های بسفر و پس از ماجرای آذربایجان چشم به یونان و ترکیه داشت تا با تسلط بر تنگه
های گرم بود، کنترل  های تاریخی روسیه برای رسیدن به آبداردانل که از چشمداشت

زودی پای  را بدست گیرد و این امر آمریکا را نگران کرد که بهاستراتژیک    این دو تنگه
ترتیب باروی کار آمدن ترومن در آمریکا، او اینشوروی به اروپای غربی نیز باز شود. به

به » سیاست  دکترین  قالب  در  را  سیاست  و  سالح  نفوذکارگیری  که    4«سد  کرد  اعالم 
اعطای   همچنین  و  شوروی  نفوذ  تحدید  بر  آن  به  کمکاساس  نظامی  و  مالی  های 

 
1. Grow 
2. Schwartzkopf 
3. Saxton 
4. Containment 
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می قرار  شوروی  تهدید  مورد  که  بود  ؛  1362:139،  امبروز)  گرفتندکشورهایی 
 ( که ترکیه و یونان خیلی زود شامل این طرح شدند. 232:1362شوئل، 

ازجمله در هیئت اعزامی خرید نظامی سرلشکر مظاهری و سرلشگر عبداهلل هدایت  
رایت  که  کردند  منتقل  را  پیام  خارجه  د  1این  وزارت  خاورمیانه  امور  دفتر  ویژه  ستیار 

یونان مورد  »در  گفت  آن  و  آمریکا  و خاک  کشور  دو  این  استقالل  طریق  ترکیه،  از  ها 
جنگ داخلی تهدید شده و به همین دلیل موضوع این دو کشور در کنگره برای کمک  

هایی که مورد ای است که صرفاً به کشورگونهوهوای کنگره بهاند. حال شدهویژه مطرح
است که بهترین رابطه    ترمناسبکند. برای ایران  مستقیم شوروی هستند توجه می  تهدید

(. در مقابل اما نظر شاه که  F.R.U.S. 891.20/4-1447)ممکن با شوروی را برقرار کند«
نیک عزیزاهلل  طریق  غائله  از  در  ایران  که  »حال  بود  این  شد  منتقل  قوام  معاون  پی، 

د آنآذربایجان  نفت  درخواست  و  ایستاده  مقابل شوروی  لذا  ر  کرده،  رد  قاطعانه  را  ها 
امریکا کمک که  ندارد  وجود  دلیلی  میهیچ  ترکیه  و  یونان  به  که  ایران  هایی  از  را  کند 

کند« درنهایت جمعF.R.U.S. 891.24/10-3047)  دریغ  به  (  آمریکا  بندی سیاستمداران 
یونان    و  امانه منافع آمریکا کمتر از ترکیهاین سمت پیش رفت که »اهمیت ایران در س 

های الزم برای جذب تجهیزات نوین  زمینهکه ارتش ایران فاقد پیشنیست ولی ازآنجایی
توان به  آمریکایی است، تنها از طریق اعطا تجهیزات الزم برای تأمین امنیت داخلی می

کرد« کمک  بهF.R.U.S. 891.24/12-947)  او  ایران  یافتن  اهمیت  که    (  بود  دلیل  این 
( یاد  34:  1353،  لنزوسکی)  مثابه »کانال سوئز انقالب«سیاستمداران شوروی از ایران به

کردند که در صورت تصرف ایران، تصرف هندوستان و دیگر مناطق سهولت خواهد  می
متحده  ها نیز به این نتیجه رسیدند که »امنیت ایران برای ایاالتیافت. درنتیجه آمریکایی

ترکیهمبه بود که چگونه می  و  انند اهمیت  این  بود و سؤال  برای آن کشور  توان  یونان 
ثبات و دوستی ایران را علیرغم ضعف حکومت آن تضمین کرد«  F.R.U.S)استقالل، 

( به همین دلیل بود که ایران اگرچه ذیل اصل ترومن قرار گرفت ولی  891.24/12-947
کمک وهمچنان  شد  ایران  شامل  مالی  کمک  های  همان اعطا  در  دیگر  بار  نظامی  های 

 سطح تسلیحات غیرتهاجمی باقی ماند.
 ج: دکترین روزولت و ترومن 

 
1. M. Right 
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های شکست آلمان دشمنی بین آمریکا و شوروی دو متحد دوران جنگ  با ظهور نشانه
نسبت به آمریکای   1ب سیاست همسایه خو» بروز یافت. در این میان روزولت با دکترین  

 ,McPhersonعمالً کاربست سالح را وانهاده و بر همکاری و تجارت پای فشرد )التین 

از  اینبه   (628 :2014 تا  کرد  و سعی  نیز حفظ  را  با شوروی  دوستانه  مناسبات  ترتیب 
درگیری با شوروی اجتناب نماید؛ اما با روی کار آمدن ترومن سیاست این کشور نیز  

سیاست »ترومن  و  کرد  پیدا  اساسی  و   تغییر  کمونیسم  مهار  بر  آن  هدف  که  نفوذ  سد 
 ( را اعالم نمود.140: 1392، وحیدی راد) ویژه شوروی ابتنا داشت«به

ترومن اعالم نمود »معتقدم سیاست آمریکا بایستی کمک به کشورهایی باشد که در 
های اقتصادی و مالی باشد که  آستانه سرنگونی هستند و این حمایت باید عمدتاً کمک

ثب است«برای  ضروری  کشورها  این  سیاسی  روند  و  اقتصادی   Address of)  ات 

thePresident to Congress, Document No. 171. 3 بیشتر  این( به ترتیب دکترین او 
؛  های مالی و حمایت از اعطای وام از طریق بانک جهانی استمعطوف به اعطا کمک

اصل    که »برنامه  نیز  راستا  همین  آن کمک  4در  اساس  بر  و  اجرا  و ترومن«  فنی  های 
کارشناسی در اختیار کشورهای موردنظر قرار گرفت که پس از تصویب قانون توسعه  

آن کمکبین محل  از  که  بود  اولین کشوری  »ایران  آمریکا  کنگره  در  بهرهالمللی  مند  ها 
»ا  ؛(58:  1381شد«)همراز،  می راهبردیچراکه  موقعیت  سبب  به  جوار  یران  در  اش 

اهمیت   آمریکا  ملی  امنیت  برای  نفتی،  عظیم  منابع  داشتن  و  شوروی،  جنوبی  مرزهای 
جمهوری، ریاست  اسناد  داشت«)مرکز  به116-115:  1ج  ،1382جهانی  در  این(.  ترتیب 

ال  های مالی در اولویت قرار گرفت و آمریکا در دیپلماسی اعالمی سدکترین او کمک
خود چنین آورد که »سیاست کلی ما در ارتباط با ایران، کمک به تقویت استقالل    1946

است« دموکراتیک  روندهای  طریق  از  زندگی  استانداردهای  افزایش  و  کشور    این 
(F.R.U.S, 711.00/7-1546  در پایان همین سال نیز بار دیگر وزیر خارجه آمریکا در .)

ت که »امیدوارم رهبران ایران را متوجه کنید که انجام  پیامی به سفیر خود در تهران نوش
است« مهم  بسیار  زندگی  استاندارهای  بردن  باال  برای  اجتماعی  و  اقتصادی    اصالحات 

(F.R.U.S. 123 Allen البته این پیامی بود که در سال )  مرداد نیز    28های بعد تا کودتای
تعدیالتی جهت کمک بیشتر    و آمریکا تا حدودی در سیاست نظامی خود نیز تکرار شد

، بر حمایت  Gradyنظامی انجام داده بود؛ چراکه سفیر جدید آمریکا در ایران، گریدی  

 
1. Good Neighbor Policy. 
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اما اکنون مصدق در ایران خواهان کمک نظامی نبود و به  ؛  داشت  د یتأکنظامی از ایران  
های نظامی و اقتصادی ما قطعاً کمک اقتصادی را  سفیر آمریکا گفت که »در میان کمک

میت  نیویورک  F.R.U.S. 781.13/5-251)  دهیم«رجیح  در  که  بعدها  حتی  مصدق   .)
گیری تندتری گفت  ( در موضعV. Waltersحضور داشت در گفتگو با سرهنگ والترز )

آنان به ارمغان نیاورده و  که »کمک نظامی آمریکا به ایران تاکنون هیچ پناهگاهی برای 
اق شرایط  بهبود  طریق  از  ایران  از  امکاندفاع  است«تصادی   .F.R.U.S)  پذیر 

صراحت به هندرسون، سفیر آمریکا، که  (. در همین راستا بود که به888.2553110-951
های نظامی بود گفت »تنها چیزیکه او  توجه او برای بدست آوردن کمکدرصدد جلب

اگر ایران موردحمله قرار بگیرد خودش  در حوزه نظامی می تواند بگوید این است که 
تا آخرین نفر از خود دفاع کند«ب به  F.R.U.S. 788.5 MSP/1-1952)اید  ( لذا در آغاز 

های نظامی  دلیل دکترین ترومن و بعدها به دلیل سیاست موازنه منفی دکتر مصدق کمک
 به ایران در برنامه کاری قرار نگرفت. 

 د: عدم کارایی ارتش ایران 
ستمداران آمریکا بر آن تأکید داشتند و  ناکارآمدی ارتش ایران مسئله دیگری بود که سیا

اما  ؛  کردندگذاری بر روی آن را هدر رفت منابع و تجهیزات قلمداد میهرگونه سرمایه
ای بر ارتش و یگانگی آن داشت؛ نمونه آن محمدرضاشاه نیز همانند پدرش تأکید ویژه

وری که در آن هدر مسئله بحران آذربایجان خود را نشان داد و با هرگونه سازشی با پیش
مریکا در گزارشی  آکرد. ازجمله کاردار  شدت مخالفت میحفظ ارتش او مدنظر باشد به

مصالحه   هرگونه  »از  انگلستان  سفارت  به  ریاضی  سرلشکر  فرستادن  با  شاه  که  نوشت 
قوام با آذربایجان که متضمن حفظ ارتش آذربایجان باشد ابراز نگرانی و ترس کرده ... 

برای رد چنین قرارداد مصالحهو درخواست کرد   نفوذ خود  از  انگلستان  ای استفاده  تا 
میF.R.U.S. 891.00/5-646)کند« تالش  محمدرضاشاه  حالی  در  لذا  همچنان  (  کرد 

قاهره در کشور حفظ کند، آمریکاییارتش را به به  عنوان یگانه نیروی  بهایی  ها چندان 
های الزم در برابر  د و آن را فاقد تواناییارتش ایران و ساختار و توانمندی آن قائل نبودن

 کردند.ارتش شوروی ارزیابی می
بندی رسیده بودند  هایی در کاخ سفید، به این جمعبا توجه به وجود چنین دیدگاه 

ایجاد   »برای  الزم  توانایی  از  ایران  ارتش  ایران،  به خاک  ورود شوروی  در صورت  که 
راحتی  که قبایل ایران بهردار نیست. درحالیمانع بر سر راه حمله هوایی شوروی برخو
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بهمی شوروی  عملیات  برابر  در  چریکی  مقاومت  تشکیل  با  کنند«توانند  دفاع    خوبی 
(F.R.U.S. 761.91/7-1147  قطعاً چنین ارزیابی از ارتش ایران و در مقابل تعریف و .)

نمی قبایل  از  بر  تمجید  را  خود  تالش  تمام  که  باشد  دربار  و  شاه  خوشایند  توانست 
از نظر آمریکا شاه بیشتر خود را به نظامیان نزدیک کرده بود و   ن گذاشته بودند.آاحیای  

ای مسائل  از  عینی  و  درست  برآورد  برای  بود  مشاوران  الزم  با شوروی،  مواجهه  و  ران 
هایی از عدم تمایل به  نظامی را دور کند. درست در همین زمان حتی قوام نیز سیگنال 

به آمریکا،  سفیر  آلن،  با  گفتگو  در  و  فرستاد  آمریکا  به  ارتش  کامالً  تقویت  صورت 
از تقویت ارتش توسط آمریکا نگران است و فکر می کند چنین  محرمانه گفت که »او 

شود و نه کاهش آن و از سویی خود او از  سیاستی موجب تشدید تنش با شوروی می
دارد« ارتش  ؛  (F.R.U.S. 891.51/11-1847)  ارتش وحشت  از  آمریکا  ارزیابی  بنابراین 

ایران در کنار مخالفت کسانی چون قوام و بعدها دکتر مصدق با تقویت ارتش موجب  
تا زمانی ک نیز  تا دولتمردان آمریکا  بود از هرگونه  شد  ایران ضعیف  ه موقعیت شاه در 

ایران را به برای توانمندسازی آن اجتناب کنند و صرفاً  مثابه یک دولت حائل در طرح 
 مقابل شوروی برای نفوذ به سمت جنوب ایران ببیند.

در طرح دولتمردان آمریکا ارتش ایران صرفاً در حد انجام عملیات ایذایی و تأخیری  
گرفته ش  نظر  منافع  در  از  دفاع  مهیای  را  بتوانند خود  آمریکا  و  انگلستان  نیروهای  تا  د 

خلیج در  به  نفتی خود  خود  در سفر  آن  با  مخالفت  در  شاه  دلیل  همین  به  کنند  فارس 
، مدیر دفتر یونان، ترکیه و ایران وزارت خارجه گفت که  1آمریکا و در دیدار با جرنگان

ب و زخمی شدن سهراب به دست پدرش که  »در اساطیر فارسی داستان رستم و سهرا
شناخت و درنهایت به دنبال نوشدارو رفتن، موجب شد تا خیلی دیر شود و او را نمی

بمیرد. عمل    پسر  دیر  خیلی  ایران  برای  نوشدارو  تهیه  در  آمریکا  که  است  امیدوار  او 
آم F.R.U.S. 891.0001 Pahlavi /11-1949)  نکند« به  پیامی روشن  این  درواقع  ریکا  ( 

فارس را نیز  تنها ایران که منافع آمریکا در خلیجهایی ممکن است نهبود که چنین طرح
های بعد  تنها در سفر شاه هیچ کمکی به او نکرد بلکه در سال بخطر اندازد؛ اما آمریکا نه

گزارش بنابر  »کمکنیز  محدود...  ها  بسیار  مقدار  نظامی...  روحیه  حفظ  حد  در  هایی 
ایران«های غیرتسالح اختیار  در  داخلی...  امنیت  برای حفظ   F.R.U.S)  هاجمی...صرفاً 

 
1. Jerengan 
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NEA Politico-Military Adviser Files: Lot 484  تمایل ( قرار داد که نشان از عدم 
 واقعی به احیا ارتش ایران بود.

 ه: تالش برای کسب امتیاز نفتی
اما این حضور منجر به    گردد،اگرچه حضور نفتی آمریکا در ایران به دوره رضاشاه برمی

کسب قرارداد نفتی در ایران نشد. این در حالی بود که آمریکا درصدد کسب نفت در  
ایران بود و به همین دلیل سفیر این کشور در ایران با توجه به تحوالت عدم تخلیه ایران 
از سوی شوروی نوشت »عدم تخلیه ایران از سوی شوروی نتایج ناخوشایندی را در پی  

از مهمخواه به تالشترین آند داشت که یکی  دادن  پایان  برای بدست  ها  آمریکا  های 
(. در دوره پس از F.R.U.S. 891.00/9-2545)  آوردن امتیاز نفتی در ایران خواهد بود«

جنگ نیز آمریکا عمالً وارد مدار کسب امتیاز نفت از ایران شده بود و بر اساس ارزیابی  
»منافع   آمریکا  مشترک  از  ایاالتستاد  صورت  در  کشور  این  نظامی  توانایی  و  متحده 

به به دست شوروی  ایران  افتادن  و  تأثیر قرار  دست رفتن نفت خاورمیانه  شدت تحت 
خواهد گرفت. ستاد مشترک ارتش بر این اعتقاد است که منابع نفتی ایران در این منطقه  

برای آمریکا برخوردار است و از منظر د نیز ایران میاز اهمیت استراتژیک  تواند  فاعی 
(. با وجود تمام این  F.R.U.S 711.91/10-1246)  نقش عملیات تأخیری را انجام دهد«

هیچ    حائزمسائل و اهمیت نفت خاورمیانه در سامانه منافع آمریکا، این کشور در ایران  
ر صورت  ها هزینه تأمین نیرو درو »انگلستان باید از نظر آمریکاییامتیاز نفتی نبود ازاین

کردند و خود  حمله، تجهیزات و تشکیل نهضت مقاومت علیه شوروی را پرداخت می
رساندند. این طرحی بود که در شورای امنیت ملی آمریکا تصویب  را زودتر به ایران می

بود« شده  داده  اطالع  نیز  انگلستان  به   F.R.U.S. National Security Council)  و 

document 73/4دلی همین  به  در  (.  آمریکا  برای  حیاتی  اهمیت  بسیار  ایران  اگرچه  ل 
داد تا انگلستان  دوره پس از جنگ داشت ولی به دلیل نداشتن منافع مستقیم ترجیح می

 قدم باشد. به لحاظ داشتن چنین منافعی پیش

 ابزارهای محمدرضاشاه در پیشبرد راهبرد تقویت ارتش .3

 مرزی با دشمن ایدئولوژیک غرب الف: هم 
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تاکتیکبدیهیاز   ارتشترین  تقویت  در  شاه  دشمن  هم  ،های  شوروی،  با  مرزی 
آمریکا، سامرویل  کاردار  با  گفتگو  در  شاه  بود.  آن    1ایدئولوژیک جهان غرب،  خواهان 

ناتوانی مالی خود همچون که  شد   به دلیل  »ایران  به دولتمردان آمریکا گزارش دهد    او 
ه تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد...و  برای شوروی است و خود او ب  ه«میوه رسید»

 .F.R.U.S)  ایران به نسبت برخی کشورهای اروپایی حتی در خطر بیشتری قرار دارد«

(. اما جرنگان در این مرحله بر این امر تأکید داشت که در ایران کنونی  3-1948/'891.00
طری در کمین  حزب منسجم و قوی کمونیستی همانند فرانسه و ایتالیا وجود ندارد و خ 

داشتند   ایران  ارتش  توان  از  که  ارزیابی  با  آمریکا  نظامیان  دیگر  از جانب  نیست.  ایران 
پذیرفتند و بر این باور بودند که »تقویت ارتش ایران تا آن حد که  چنین راهبردی را نمی

آن   نسبی  تقویت  اما  است  غیرممکن  کند،  ایستادگی  شوروی  نظامی  نیروی  مقابل  در 
بتواند چند روز  ممکن است م ارتش  این  یا  بیشتری کند  تأمل  وجب شود که شوروی 

حیاتی حرکت آنان را به تعویق بیاندازد. مشروط به اینکه ما از نظر روحی و تجهیزات  
( شاه با درک همین اهمیت ایران در F.R.U.S. 891.24/1-948)  آنان را تقویت نماییم«

جلب برای  شوروی  همسایه  کشورهای  »با  آمریکایی  توجهزنجیره  که  داشت  تأکید  ها 
دور، به ایران حمله خواهد    چنداننهکنم که شوروی در آینده  بینی مینهایت بدبینی پیش

کند.« کمک  ایران  به  دیر  خیلی  نه  و  کم  خیلی  نه  آمریکا  امیدوارم   .F.R.U.S)  کرد... 

لب کند و  ( دولتمردان آمریکا برای اینکه بتواند هم رضایت شاه را ج891.001/4-648
کردند  هم در استراتژی عدم کمک نظامی خود بایستد در مقابل شاه چنین استدالل می

دلیل محدودیت به  ایران  »به  ایران در  که کمک  ارتش  توانایی  قانونی کنگره، عدم  های 
  های ارتباطی«های الزم بندری و راهجذب تجهیزات و درنهایت عدم وجود زیرساخت

(F.R.U.S. 891.00/1-2949  البته که  امری  است.  آن  ازنظر (  همه  بهانهشاه  بیش  ها  ای 
 شد.نبود و به نبود اراده الزم از سوی آمریکا برای تجهیز ارتش ایران تعبیر می

گیری رسید که »حرکت شوروی به ایران  به این نتیجه  2سرانجام سفیر آمریکا، وایلی 
مسئله   لذا  زمانی است  مسئله    «اگر»صرفاً مسئله  بلکه    کندیمحمله    «چه موقع»نیست 

مجدد  F.R.U.S. 891.00/3-2949)  است« بررسی  به  آمریکا  تا  شد  باعث  امر  همین   .)
اهمیت ایران دست بزند و مسئله ایران بار دیگر در این شورا موردبازنگری قرار بگیرد.  

 
1. Somerville 
2. wiley 
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یک و احتمال حمله  ها به این نتیجه رسیدند که »ایران به دلیل منابع، موقعیت استراتژآن 
عنوان کشوری که در برنامه توسعه شوروی قرار داد  نظامی و سقوط این کشور، باید به

نگریسته شود. اگر شوروی بر ایران تسلط پیدا کند، استقالل تمام کشورهای خاورمیانه  
 ,F.R.U.S. S/ S-NSC Files, lot 63: D 351)  مستقیماً مورد تهدید قرار خواهد گرفت«

NSC 54 Series  چین اینکه  بر  تأکید  با  بعد  سال  در  شاه  که  بود  رو  همین  از   .)
کمونیست از جانب انگلستان هم به رسمیت شناخته شده و افغانستان در حال نزدیک  

ترین فرد در  شدن به شوروی است، نهرو در هند نیز چنین طرحی دارد »خود را نگران
دم رسیدگی به موضوع نتایج وخیمی بر های ایران خواند که ع ارتباط با حلقه کمونیست

(؛ اما تاکتیک توسل به  F.R.U.S. 788.11/1-2450)  سرنوشت این کشور خواهد داشت«
نظامی  هم نکردن سیاست  پیگیری  و  دکتر مصدق  آمدن  کار  با روی  با شوروی،  مرزی 

ها  موردنظر شاه کنار گذاشته شد و مصدق سعی کرد از همین تاکتیک تسلط کمونیست
 ها برای جلب کمک اقتصادی و مالی از آمریکا بهره گیرد.ایهو تود

 ب: تاکتیک گرایش به شوروی
اقدام دیگر شاه، تهدید نزدیک شدن به شوروی و درواقع تهیه این تجهیزات از شوروی  
اینکه آمریکا از ماهیت گرایش شاه به غرب اطالع داشت   بود. این تاکتیک با توجه به 

اهر چندان نمی تأثیر گذاشتن سیاستمداران آمریکا  توانست  م فشار محکمی برای تحت 
ابراز چنین سیاستی به بارها مقامات آمریکا از  بود که  راحتی عبور  باشد به همین دلیل 

مسالمت همزیستی  سیاست  گرفتن  پیش  در  به  را  ایران  مواقعی  در  حتی  و  آمیز  کرده 
ان این پیام را منتقل کنند که توسل به  ترتیب به شاه و درباریان ایراینتشویق کردند. تا به

 این ابزار اهمیتی برای آنان ندارد. 
نخست دوره  آذربایجان حلدر  مسئله  هنوز  که  قوام  با  وزیر  دیدار  در  او  بود  نشده 

میلیون دالری، گفت که  25سفیر آمریکا، آلن، ضمن درخواست کمک نظامی و اقتصادی  
برای نظامی  تجهیزات  پیشنهاد فروش  )رک،    »شوروی  سرکوبی شورش عشایر جنوب 

»ابراز  29:  1327نورزاده،   آمریکا  گزارش سفیر  این  ادامه  در  و  کرده است«  را مطرح   )
کند که ایران از پذیرش این پیشنهاد که قطعاً دارای الزامات سیاسی است، امیدواری می
کند«. وF.R.U.S. 891.00/9-3046)  اجتناب  شاه  طرح  این  گزارش  از  روز پس    ( سه 

بایرن   آمریکا،  از  نظامی  خرید  برای  طی    Byrnesقوام  آمریکا  خارجه  وزیر  جانشین 
برد نوشت که »معتقدم  یادداشتی برای وزیر خارجه خود که در سفر فرانسه به سر می
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عاقالنه کار  ایران  به  نظامی  تجهیزات  نیست«فروش   F.R.U.S. 740.001119)  ای 

Council/10-346تر نیز بیان شد، این درخواست قوام ناشی از  شگونه که پی( البته همان
های او برای حفظ اعتماد و اطمینان شاه به او بود و خود قوام چندان از تقویت  تالش

ارتش خشنود نبود. با رد پیشنهاد قوام از سوی آمریکا، سفیر نیز گزارش داد که قوام این  
این ا اینکه  برای  بزار را از دست شاه خارج  پیشنهاد شوروی را رد کرده است. آمریکا 

 کند، به سفیر خود در تهران دستور داد تا:
»در ارتباط با فروش تجهیزات نظامی به ایرانیان این مسئله را روشن نماید که  

ما هم هرگز به   دولت آمریکا نگران هدر رفت منابع محدود مالی ایران است...
نکرده اصرار  اایران  را  نظامی  تجهیزات  بایستی  که  حتی  ایم  کند؛  خرید  ما  ز 

این کشور که وجود این ادوات را   با اصرار  را  به ایران  این تجهیزات  فروش 
داده انجام  اکراه  با  کرده،  اعالم  ضروری  خود  داخلی  امنیت  حفظ    ایم.«برای 

(F.R.U.S. 891.00/6-1647 .) 
فروش   به  وادار  را  آمریکا  نتوانست  قوام  و  شاه  تاکتیک  این  که  تجهیزات  زمانی 
ایوانز  به دیدار سفیر آمریکا و ژنرال  ابتهاج  با فرستادن  خواسته    1نظامی کند، خود شاه 

میلیون دالری آمریکا در مقابل کمک    15»کمک    این پیام را منتقل کند که  2بود تا ابتهاج 
  و اگر همانند ترکیه با ایران   میلیون دالری این کشور به ترکیه و یونان ناچیز بوده...  320

و    وسوی سیاست خارجی خود را تغییر خواهد داد...منصفانه رفتار نشود، ایران سمت
ابتهاج همچنین خاطرنشان  منافع خود نظر خواهد کرد...  تأمین  برای  به کشور دیگری 

منزله  نخواهد رفت و چنین پیشنهادی را به  یهزارنفر   100که شاه زیر بار ارتش کمتر از  
ا انهدام  برای  آمریکا  این سیاست  F.R.U.S. 891.51/ 7-749)  داند«رتشش میتالش   .)

نخست دوره  در در  »سیاست  کرد  اعالم  او  که  زمانی  و  شد  دنبال  نیز  هژیر  وزیری 
بخرد«   3باز«نیمه با شوروی زمان  ایجاد گفتگو  با  »تا درواقع  را در پیش خواهد گرفت 

توصیه   ایران  به  و  این طرح پرداخت  با  به مخالفت  اقدامی  آمریکا  از »چنین  کردند که 

 
، فرمانده نیروهای هیئت آمریکایی که مسئول آموزش و تجهیز  Vernon Evansژنرال ورنون ایوانز    .1

 ارتش ایران بود. 
 . 1375رک علیرضا عروضی، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم،   .2

3. door half open 
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 .F.R.U.S)  اجتناب کرده و موضع محکم، شفاف و قطعی در ارتباط با شوروی اتخاذ«

 ( کنند.761.91/7-548

 کننده منافع غرب ج: ارتش قدرتمند تضمین 

های شاه برای تشویق و ترغیب آمریکا به کمک نظامی به ایران این بود  از دیگر گزینه
تقوی  ایران  ارتش  اگر  منافع غرب میکه  به حفظ  امر منجر  این  با ت شود خود  و  شود 

به است  کرده  تعریف  غربی  کشورهای  مدار  در  را  خود  ایران  اینکه  به  نوعی  توجه 
که مقرر شد تا  شود. از همین رو هنگامیگذاری از برای منافع خود محسوب میسرمایه

پایان جنگ از ایران    کننده ایران نیروهای خود را طی شش ماه پس ازکشورهای اشغال 
گوید »دولت ایران تصمیم گرفته است تا  خارج کنند؛ شاه در گفتگو با سفیر آمریکا می

یادداشت آنبا ارسال  از  انگلستان  و  به دولت شوروی  پیمان  هایی  با  بخواهد مطابق  ها 
سریع  1942گانه  سه کنند...هرچه  تخلیه  ایران  از  را  خود  نیروهای  تخلیه    تر  از  شاه 
(. گویا F.R.U.S. 740.0011 E.W./5-1845)  وهای آمریکایی سخنی به میان نیاورد«نیر

به نیروهای آمریکایی ازاین این نشست  تا  عدم اشاره شاه در  بود  جهت صورت گرفته 
می برخورد  نیت  حسن  با  آمریکا  به  نسبت  که  دهد  به  نشان  نسبت  مقابل  در  و  کند 

شوروی و   ،ندارد. البته در مسئله آذربایجانشوروی و انگلستان احساس چندان خوبی  
قرارداد   همانند  واگذاری    1907انگلستان طرحی  با  انگلستان  و  دادند  بروز  خود  از  را 

 کرد.رفته تلقی میتنها موافق که آذربایجان را نیز ازدستنفت به شوروی نه
برای بود که دو گروه از نظامیان آمریکایی  تقویت ارتش  احیا    همچنین در راستای 

ژاندارمری همکاری می بازسازی  برای  نیز  و گروهی  قرارداد  ارتش  اساس  بر  و  کردند 
مابین »دولت ایران حق نداشت تا زمانی که نیروهای آمریکایی در ایران فعال بودند، فی

)نجاتی،    از کشور دیگر افسر یا پرسنلی در ارتش و یا وزارت جنگ به خدمت بگیرد«
رو508:  1379 همین  از  اصالحاتی    (.  انجام  تا  برآمد  درصدد  ایران  دولت  که  زمانی 

برخاست آن  با  مخالفت  به  آمریکا  کند،  ادغام  هم  در  را  ارتش  و  چراکه    ؛ژاندارمری 
ریاست ژاندارمری با افسری از آمریکا بود و بار دیگر که دولت ایران سعی کرد ریاست  

آمری خارجه  وزارت  بسپارد  ایرانی  یک  دست  به  را  گزارشی  ژاندارمری  ارسال  با  کا 
شوید که انتصاب سرلشکر کوپال به ریاست    خاطرنشاننوشت »به دولت ایران و شاه  

[ بین  1322  آذر  5]  1943نوامبر    27قرارداد مورخ    20انفرادی ژاندارمری مخالف با بند  
ترتیب ایران از طرح خود عقب  این( به F.R.U.S. 891.105A/1-2748)  دو کشور است«
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پذیرف  و  را  نشست  ژاندارمری  فرماندهی  همچنان  ژنرال شوارتسکوف  که  دست  در  ت 
داشته باشد. شاه همچنین برای اینکه در ابتدای احیای ارتش مخالفت آمریکا مانع طرح  

»نیمی از ارتش    خود نشود، در دیدار با مقامات آمریکایی پایه ارتش خود را بر اساس 
نمی بزرگی  ارتش  که  گفت  و  داد  قرار  حدود  خواهترکیه  در  چیزی  نفر    150م  هزار 

 (. F.R.U.S. 891.00'/3-1948) مناسب است«
شاه برای اینکه به آمریکا و انگلستان ثابت کند تجهیز ارتش ایران در راستای منافع  

هاست، در دیدار با سفیر انگلستان گفته بود که »خواهان استقرار سامانه دفاعی ضد  آن 
فارس صورت  که حمله شوروی نخست به خلیج  هوایی در ایران است. شاه معتقد بود

مدیترانه هدف بعدی است. لذا هرگونه نیروی تأخیری برای    بعدازآنخواهد گرفت و  
به دنبال این شاه خواهان   این حمله به سود منافع آمریکا و انگلستان است...  با  مقابله 

و جت رادار  ایران شد«استقرار ضدهوایی،  غرب  در جنوب  جنگنده   F.R.U.S)  های 

841.239l17-2748 ).   او در دیدار با سفیر آمریکا نیز چنین مفهومی را بیان کرد و ضمن
های ناچیز آمریکا در حوزه نظامی »تأکید کرد و بازهم تأکید کرد  انتقاد شدید از کمک

و  آمریکاست  منافع  راستای  در  امر  این  شوروی  با  جنگ  شدن  شروع  در صورت  که 
نیروها که  است  حیاتی  و  خیلی  آبادان  به  شوروی  دسترسی  مانع  بتوانند  ایران  ی 

شوند«خلیج استدالل   .( F.R.U.S. 891.24/9-14)  فارس  چنین  که  هم  زمانی  هایی 
صورت  نتوانست آمریکا و انگلستان را ترغیب یا وادار به تجهیز ارتش ایران کند، شاه به

»نقشی که برای    صریح از آمریکا خواست تا این مسئله را برای همیشه روشن کند که
مایل   او  همچنان  و  است چیست  گرفته  نظر  در  با شوروی  آغاز جنگ  زمان  در  ایران 

متحده کجاست. شاه گفت که او است بداند که جایگاه ایران در طرح استراتژیک ایاالت
تواند امنیت داخلی را با یک ارتش کوچک تأمین کند اما ارتش کنونی بسیار پرهزینه  می

فعل شرایط  در  ایاالتو  اگر  بنابراین  است...  بالاستفاده  ارتش  ی  که  دارد  انتظار  متحده 
کنند« مطلع  را  او  تأخیر  بدون  باید  کند  مقاومت  شوروی  احتمالی  حمله  مقابل    ایران 

(F.R.U.S. 611.88/2-1550  چنین پیامی هم البته موجب نشد تا آمریکا اقدام عاجلی .)
اع در ارسال تجهیزات روبرو شد. با روی  نماید و وزارت خارجه با مخالفت وزارت دف

کار آمدن دکتر مصدق نیز که او مایل به همکاری نظامی نبود، سفیر آمریکا گزارش داد  
و  مصدق  دکتر  پیروزی  معنی  به  آمریکا  و  ایران  نظامی  همکاری  به  دادن  »پایان  که 

بود« نیز خواهد  ایران  مردم  از  بسیاری  دید  در  شاه  برای   F.R.U.S. 788.5)  شکستی 
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MSP 11-852 ).  تاکتیک دیگر  همانند  به  از  البته  پس  ایران  ارتش  تقویت  پیشین  های 
مرداد و سهیم شدن آمریکا در کنسرسیوم نفت، مورداستفاده قرار گرفت و   28کودتای  
 که درآمد ایران از نفت هم بیشتر شده بود، تجهیز ارتش ایران شروع شد.ازآنجایی

 المللیای و بینمنطقه  های نظامید: توسل به پیمان
منطقه پیمان  به  بینورود  نظامی  قراردادهای  در  عضویت  برای  تالش  و  که  ای  المللی 

های درگیر کردن و درواقع ترکیب ارتش ایران  ها عضو بود از دیگر روشآمریکا در آن
با آمریکا بود. برای انجام چنین سیاستی شاه سعی داشت تا از دو طریق چنین طرحی را  

های جدیدی بود های موجود و دیگری ایجاد پیمانپیش ببرد. نخست تقویت پیمانبه  
ترتیب بار دیگر از همکاری آمریکا  اینها شریک سازد و به که بتواند آمریکا را نیز در آن 

مند شود. شاه در قدم اول در گفتگو با سفیر آمریکا تالش کرد تا  در تقویت ارتش بهره
ا کمک آمریکا برای بیرون راندن شوروی از آذربایجان بگیرد و هایی در ارتباط بتضمین

می قوام  منفی  سیاست  آنچه  از  فزاینده  نارضایتی  با  »شاه  نوشت  خواند...تالش  سفیر 
تضمینمی تا  تشکیل  کرد  از  ممانعت  برای  آمریکا  مستقیم  حمایت  با  ارتباط  در  هایی 

(  F.R.U.S. 891.51A/9-545نشانده در ایران توسط شوروی دریافت کند«)دولت دست
می شاه  به  مستقیماً  سفیر  گفتگو  همین  در  ایاالتکه  که  حمایتی  »تنها  متحده  گوید 

است«. البته این چیزی    سازمان مللتواند به ایران بکند صرفاً از طریق شورای امنیت  می
طلب   را  آمریکا  سیاسی صرف  حمایت  و  باشند  آن  دنبال  به  درباریان  و  شاه  که  نبود 

هنگامینمی و  بعد  گام  در  لذا  مقامات  کردند  گفته  به  آذربایجان  غائله  حل  از  پس  که 
شاه   محبوبیت  خود،   افتهیشی افزاآمریکا  موقعیت  از  استفاده  با  تا  کرد  تالش  شاه  بود، 

 های نظامی را مطرح نماید. طرح ورود ایران به پیمان
که آمریکا با بیشتر درخواست شاه برای تجهیز ارتش مخالفت کرده بود در  ازآنجایی

اولین مرحله، شاه در نخستین دور سفر اروپایی خود در انگلستان و »در کاخ باکینگهام  
اتحاد بین ایران و انگلستان را با پادشاه این کشور مطرح کرد که پادشاه و مقامات   مسئله 

انگلستان با نادیده گرفتن این پیشنهاد آن را عامل دردسرسازی برای خود تلقی کردند و  
( در  F.R.U.S. 891, 00/8-548) از اینکه شاه دوباره آن را مطرح نکرده شکرگزار بودند«

ایران که  بعد  کرد    مرحله  مطرح  را  خود  غرب  به  گرایش  سیاست  رسمی  صورت  به 
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حمایت کند و به همین دلیل اعال   1خواهان آن شد که آمریکا از توسعه پیمان سعدآباد 
با دان  ایران، یونان و ترکیه وزارت خارجه آمریکا    2در دیدار  امور  معاون رئیس بخش 

با کشورهای مدیت  انتظار دارد ایران  بود که »اعال  شرقی وارد معاهداتی شود و رانهگفته 
ترکیه در واشنگتن، سفیر یونان و مصری با سفیر  ها گفتگوهایی انجام  در این راستا او 

دفاعی   پیمان  یک  که  است  سعدآباد  پیمان  توسعه  اقدامات  این  هدف  که  است  داده 
می شمار  به  پسF.R.U.S. 891.00/9-3048)  رود«مشترک  ایران  (.  که  بود  ازاین 

به  صورتبه ایران  از  »تا  خواست  آمریکا  از  مهمرسمی  عضو  عنوان  پیمان  » ترین 
کند«  «ایمدیترانه بهF.R.U.S. 890.20/4-849)یاد  تا  از  این(  آمریکا  ترتیب هم حمایت 

کند تقویت  را  پیمان  این  دیگر  کشورهای  ورود  هم  و  شود  داده  نشان  کهایران  البته    ؛ 
زمانی که پیمان آتالنتیک شمالی امضا نشده    وزارت خارجه آمریکا پاسخ منفی داد »تا

است، وزارت خارجه در مورد پیمان خاورمیانه یا پیمان مدیترانه هیچ نظری ندارد؛ و در 
  ای نماید«موقعیتی نیست که کشورهای دیگر را امر یا نهی به ورود چنین پیمان منطقه

(Ibid  چندی بعد و در تاریخ )ز ایران از »از مقامات  اعال به نمایندگی ا  1327بهمن  25
پیمان آتالنتیک   برای عضویت در  آیا ایران هم  نظر  ]  ی شمالآمریکا پرسید که  ناتو[ در 

نه« یا  بود که ( دو هفته پسF.R.U.S. 840.20/2-149)  گرفته شده است  ازاین پرسش 
فشار   مقابل  در  تا  بود  از شاه خواسته  که  تهران  در  آمریکا  کاردار  با  دیدار  در  نیز  شاه 

مناسب  ش امنیت  به شورای  توسل  »اگرچه  گفت  شود  متوسل  امنیت  به شورای  وروی 
ای از کشورهای غیرشمول در  تر از آن این است که آمریکا طی بیانهاست، اما بازدارنده

شمالی،   آتالنتیک  پیشنهادی  کند«  ازجملهپیمان  -F.R.U.S. 891.00/ 2)  ایران حمایت 

ایران قرار نیست در پیمان آتالنتیک عضو شود،   ( درخواست ایران این بود که اگر1649
ای رسمی از حمایت قاطع خود نسبت به کشورهایی چون  حداقل آمریکا با انتشار بیانیه

معنی   به  پیمان  این  تشکیل  تا  آورد  میان  به  سخن  بیشتری  صراحت  با  ایران  و  ترکیه 
به ایران اعالم که    مریکا از ایران تفسیر نشود، ولی دولت آمریکا رسماًآکاستن حمایت  

متحده در حال حاضر و پس از پیمان آتالنتیک شمالی، قصد ورود به هیچ پیمان  »ایاالت

 
  ،النکای سر ،پاکستان، ترکیه یران با کشورهای افغانستان، بنگالدش،روابط شاهنشــاهی ا  تحوالت . رک:1

انتشــارات    اداره  نپال و هند در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، وزارت امورخارجه، اداره پنجم سیاسی،
 .111شاهنشاهی، ص 2535آذر ماه  و مدارک،

2. Dunn 
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ندارد« را  دیگری  که  F.R.U.S. 788.5 MAP/1-2650)  نوین  بود  اعالمی  چنین  با   .)
به پیمان  تالش پیمان مدیترانه و یا ورود  پیمان سعدآباد، ایجاد  تقویت  برای  های ایران 
با شکست روبرو شد و  آتالنت ایران    تیدرنهایک شمالی در جهت تقویت توان نظامی 

مرداد و افزایش اهمیت ایران در منافع آمریکا، سیاست تقویت نظامی    28بعد از کودتای  
 ایران مجدد پی گیری و ارتش ایران توسط آمریکا تجهیز گردید.

 گیری نتیجه -4
دوم نشان داد که ارتش ایران در دوره رضاشاه اگرچه برای سرکوب عناصر  جهانیجنگ

توانمندی    افتهیسازمانداخلی   فاقد  دشمن خارجی  با  مقابله  منظر  از  ولی  بود  مدرن  و 
الزم بوده است. پس از جنگ نیز محمدرضاشاه به دلیل میراثی که از پدر خود به ارمغان 

ای بر احیا و تقویت ارتش  ویژه  دی تأکیت و تحصیالت نظامی  برده بود و هم به دلیل ترب
دلیل شکل به  اما  میان  این  در  و  داشت.  آمریکا  میان  رقابت شدید  و  گیری جنگ سرد 

دو قطب این جنگ، خواست و اراده شاه با استراتژی آمریکا در تضاد    عنوانبه  یشورو
از شوروی برای دخالت در   دعوت  ینوعبهتجهیز ارتش ایران را    هرگونهقرار گرفت که  

ارزیابی می امر منجر  ایران  پنهان میان شاه و سیاستمداران    ینوعبهکرد. همین  درگیری 
استفاده    هرکدامکاخ سفید شد که   ابزارهای در دسترس  برای پیش برد راهبرد خود از 

ایران صرفاًمی ارتش  احیا  بر  دوم جهانی  پایان جنگ  از  پس  آمریکا  استراتژی    کردند. 
و    نیتأمبرای   بود  استوار  داخلی  سیاست    باگذشتامنیت  این  تغییر  با    ی سو بهمدتی 

« پیش رفتند.  یر یتأختقویت محدود ارتش ایران برای بر عهده گرفتن نقش »نیروهای  
در  که  بود  آن  دنبال  به  بود،  ایران  ارتش  تجهیز  و  آموزش  متضمن  که  سیاست  این 

ر بتواند چند  ارتش  این  کند  صورت حمله شوروی  را  نیروهای شوروی  وزی حرکت 
نیروهای   تا  نیروهای    یشوروکنند  و  برسانند  کمک  برای  را  خود  شرق  سمت  از 

را داشته باشند. در واقع آمریکا به   فارس جی خلآمریکایی نیز فرصت الزم برای رسیدن به 
منطقه   اینکه  حوزه    فارسجی خلدلیل  این  به  را  اهمیت  بیشترین  بود  نفتی  امتیاز  دارای 

در حال تغییر به سمت تقویت بیشتر ارتش بود    1330داد. این سیاست نیز در دهه  می
و   مصدق  دکتر  آمدن  کار  روی  با  کنار    یبخشتیاولوکه  در  اقتصادی  مسائل  به  وی 

مرداد بار    28سیاست موازنه منفی موجب ابتر شدن این سیاست گردید؛ اما با کودتای  
 دو کشور قرار گرفت. یها استیسدیگر توجه به مسئله ارتش ایران بار دیگر در کانون 
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Abstract  
Iran's military policy in the second Pahlavi era is a topic that has drawn 
researchers' interest. However, they begin their research with the 
August 19 coup d'état. What has here been overlooked is the military 
policies of Iran and the United States in the pre-coup period. With this 
in mind, the present paper raises the main question of the military 
policies of USA and Iran from the end of World War II to the coup to 
find out what military strategy each of the two countries pursued at 
this particular time. Another related question concerns the tactics used 
by them to make the strategies operational. A historical method and 
the use of documents were used to answer these questions. The 
research hypothesis is based on the fact that the US, for political and 
military reasons, insisted on maintaining Iran's independence through 
"political means", while Mohammad Reza Shah insisted on military 
reinforcement. The findings of the study also show that due to the US 
dominance in the sphere of Iran's military policy in this period, the US 
finally had its own way in terms of its favorite military strategy and 
acted on not equipping the Iranian army until the August 19 coup. 
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