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سازی در ایران آن بر فرایند دولت تأثیر الملل و ساختار نظام بین
 (1324ـ1357) عصر پهلوی دوم

 

 ، ایران، یاسوجاسوج یدانشگاه  یاسیعلوم س اریدانش       ی اصفهان  یعی سم رضایعل
  

 چکیده
پیشر  با  دوم  جهانی  جنگ  مناطق  درپی  بین  نظامی  امنیت  حریم  ایجاد  برای  شوروی  و وی  خود  نفوذ 

متحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و  داری و واکنش ایاالتکشورهای سرمایه
این از  گرفت.  قرار  مخاطره  معرض  در  ایران  بویژه  کشورها  از  بسیاری  نوشتار امنیت  اصلی  پرسش  رو 

سازی در ایران ند دولتی بر فرآیتأثیرالملل در عصر جنگ سرد چه  حاضر این است که ساختار نظام بین
ویژگی  است که  این  پژوهش  مورد آزمون  فرضیه  برجای گذاشت؟  دوم  پهلوی  نظام دوره  های ساختار 

المللی در عصر جنگ سرد موجب شد پهلوی دوم در راستای حفظ موجودیت کشور و بقای رژیم بین
جهتامنیت  ،خود قالب  در  را  سیجویی  کار  دستور  در  ائتالف،  و  اتحاد  قرار  گیری  ایران  خارجی  است 
به دلیل پررنگ بودن وجه نظامی امنیت در دوره جنگ سرد از یکسو و کسری    ،تربه عبارت روشن  ؛دهد

در    به ایاالت متحده از سوی دیگر، امنیت ملی عمدتاً  1953مشروعیت و وابستگی رژیم پس از کودتای  
سازی در عصر پهلوی دوم از  وژه دولتقالب تنگ امنیت دولت یا امنیت رژیم تعریف شد و در نتیجه پر

امنیتی به خود گرفت. برای تبیین این موضوع، ترکیبی  ـ    مسیر اصلی خود منحرف و سمت و سوی نظامی 
نوواقع نظریه  دولتاز  نظریه  و  ساختاری  یافتهگرایی  است.  شده  کارگرفته  به  نشان  سازی  پژوهش  های 

های ساختاری ایفای نقش بازیگر فعال امات و ضرورتدهد که موقعیت حساس ژئوپلتیکی ایران و الز می 
متحده  منطقه ایاالت  دفاع جهانی  راهبرد  در  از کمونیسم    آمریکاای  ترس  دوقطبی جنگ سرد،  نظم  در 

از   بینتأثیرو بارزترین عوامل    مهمترینشوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی  الملل بر  گذار ساختار نظام 
روش پژوهش، کیفی از آید.  سازی رژیم پهلوی دوم به شمار می های دولتشدن سیاستنظامی ـ    امنیتی 

    اسنادی است.ـ  ایها، کتابخانهنوع تبیین علی و روش گردآوری داده

 سازی. الملل، نظم دوقطبی، جنگ سرد، پهلوی دوم، دولت ساختار نظام بین واژگان کلیدی:
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 مقدمه  (1
بین  نظام  مهمی  ساختار  متغیر  استراتژیالملل  که  جهتاست  تصمیمات  گیریها،  و  ها 

تحت  خارجی  و  داخلی  سطح  دو  در  را  می  تأثیرکشورها  گونه  ؛دهدقرار  این  به  که  ای 
بر رفتار  هایی نیز  محدودیت  گذارد،میها  دولت  روی  پیِشاتی که  امکانساختار در کنار  

سازی در کشورهای  دولتعامل خارجی بر فرآیند    تأثیر  ، کند. با این حالتحمیل می آنها  
شود.  نظران و پژوهشگران نادیده انگاشته می غیرغربی اغلب از سوی نویسندگان، صاحب

در   ژئواکونومیک  و  ژئواستراتژیک  ژئوپلتیک،  ویژه  امتیازات  با  کشوری  مثابه  به  ایران 
قدرت  توجه  مورد  همواره  خاورمیانه  در  منطقه  کلیدی  نقش  و  بوده  بزرگ    تأمین های 

قدرت  این  و  منافع  منطقهسیاست   ناپایداریو    پایداریها  استهای  داشته  رو    ؛ ای  این  از 
انقالب مشروطه و تحوالت   ایران طی یکصد سال گذشته، از  اجتماعی  تحوالت سیاسی 

-1941)  (، بازسازی، حفظ و اصالح آن41-1921گیری دولت پهلوی )پس از آن، شکل
آن1953 تثبیت  و  نجات   ،)  (1953( آن  شدن  متحول  نهایت  در  و  عمیقا1963ً(  از    ( 

بین ویژگی نظام  ساختار  اتحاد  های  )بعدها  روسیه  یعنی  آن  عمده  بازیگران  و  الملل 
ت امپراتوری  شوروی(،   متحده  ایاالت  بعدها  و  آلمان  تا حدی  و  پذیرفته است  أبریتانیا  ثیر 

ها و بازیگران در دو سطح ملی و  و درهم تنیدگی سیاست   دهنده پیوندکه این خود نشان
 المللی است. بین 
روشنفکران و دولتمردان ایرانی از هنگام    هایها و دلمشغولیدغدغه  مهمترین یکی از   

رویارویی با مدرنیته غرب )آغاز انقالب مشروطه(، تالش برای برپایی یک مرکز سیاسی  
کاربرد  بتواند با ایجاد نهادهای مستقل و نیرومند،  مدرن بوده است که به تعبیر وبری آن

انحصاری زور و خشونت را در قلمرو سرزمینی ایران به دست گیرد و اهداف جمعی را  
این حال،   با  اجرا بگذارد.  مرحله  به  اجتماعی  اهداف خصوصی، درون سیستم  از  مستقل 

دولت کشملتـ   تجربه  با  مقایسه  در  ایران  مانند  کشورهایی  اروپایی سازی    ، ورهای 
دورن تجربه و  مستقل  بای  و  است  نبوده  بین ه  زاد  نظام  عملکرد  و  ماهیت  از  الملل  شدت 

و حمایت دولت انگلستان به قدرت رسید و    1299پذیرفته است. رضاشاه با کودتای    تأثیر
به پیش برداگرچه پروژه دولت این    ؛سازی را در قالب دولت مدرن تا حد زیادی  لیکن 

به   وی   نزدیکی  همچنین  و  رضاشاه  حکومت  داخلی  مشروعیت  ضعف  علت  به  پروژه 
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آلمانها، با وقوع جنگ جهانی دوم و در نهایت مداخله نیروهای خارجی )متفقین( ناتمام  

 باقی ماند.
پس از جنگ جهانی دوم، نظم جهان به سمتی حرکت نمودکه دو قدرت اصلی یعنی   

حافظ  آمریکا عنوان  سرمایه  به  مثابه طالیهنظام  به  و شوروی  نظام سوسیالیستی  داری  دار 
تعیین  ابرقدرت  دو  این  آغازکردند.  نفوذ  مناطق  تقسیم  سر  بر  را  سختی  کننده  رقابت 

مادستورالعمل بدین   هایی  و  بوده  کشورها  توانایی  بین  به  نسبت  را  خود  توانایی  ترتیب 
پیچ شرایط  چنین  در  دادند.  افزایش  رقیب  موقعیت  اییدهقدرت  داشتن  علت  به  ایران   ،

  ، (شوروی  اتحاد  با  همسایگی)  استراتژیک  موقعیت  آزاد،  دریای   با  پیوند  ،ژئوپلتیکی خطیر
جانب    و  خشکی  قدرت  دو  میان  قرارگرفتن  و   هارتلند  با  اتصال  انرژی،  منابع از  دریایی 

ت برای  شد  ناگزیر  و  گرفت  قرار  تهدید جدی  مورد  بأشوروی  خود  امنیت  سمت  مین  ه 
امتناع  ؛برود  آمریکا که    در   آن  همزمان  هایتالش   و   نیروهایش   تخلیه  از   شوروی  چرا 

  که  شد  باعث  ،1964  فوریه  در  کردستان  و  آذربایجان  در  نشاندهدست  هایحکومت  ایجاد
به    تأمین و    ء بقا   حفظ   ایران پیوستن  گرو  در  را  خود  ترتیب  آمریکاامنیت  بدین    ، بداند. 

  در   آمریکا  که  نقشی  و  کردستان  و  بحران آذربایجان  خصوص  در  ایران  سیاسی  تحوالت
بحران   حل رسانید  این   به  را  دولتمردان  و  شاه  داشت،  هااین    متحدة   ایاالت  که  نتیجه 

عنوان   را  آمریکا برتر  به  صحنه    خارجی  و  داخلی   تهدیدات  با  مقابله   برای  قدرت  وارد 
این حال،  28  -29:  1363)روبین،    د.کنن  با  می (  اشاره  گازیوروسکی  که  کند،  همانگونه 

بـویژه    اگرچه بـزرگ،  قـدرتهـای  به  ایران  بسـیاریآمریکانزدیکی  منـافع  همچون    ، 
 سـاخت، امـا المللی را نصیب ایـران مـیی داخلی و برخورداری از پرستیژ بینهاپیشرفت

نظـارت و  نهادهـا  محـدود  نقـش  روابـط،  ایـن  نهادینـه  مدیریت  در  فقدان  مـدنی  هـای 
بـه    سیاسـت را  رابطـه  ایـن  تـدریج  به  ایران،  پادشاهان  مردمی  پایگاه ضعیف  و  خارجی 

در نتیجـه    (Gasiorowski, 1991: 341).نشـاندگی تغییـر داددسـت نـوعی وابسـتگی و
بیشـتر تحـت  سازی  از جمله پروژه دولتخارجی ایران    سیاست داخلی و  ،چنـین شـرایطی

استراتژی  المللیبین نظم    تأثیر نیز  دکترین و  و  بـزرگ  ها  قدرتهای  خارجی  سیاست  های 
است دوقطبی    .بوده  است که ساختار  این  پژوهش حاضر  اصلی  پرسش  این توصیف،  با 

سازی در دوره پهلوی دوم  ی بر پروژه دولتتأثیرالملل در عصر جنگ سرد، چه  نظام بین 
 برجای گذاشت؟ 
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آزمون    مورد  قطبیفرضیه  دو  که  است  این  بین پژوهش  نظام  ساختار  المللی  شدن 

گیری اتحاد و  موجب شد رژیم پهلوی برای حفظ امنیت و بقای خود در چارچوب جهت
جویی را در  ترتیب امنیتوابسته شود و بدین  آمریکا ائتالف به بلوک غرب و مشخصا به  

موقع کلی،  طور  به  دهد.  قرار  ایران  خارجی  سیاست  کار  ژئوپلتیک  دستور  حساس  یت 
ضرورت  و  الزامات  و  منطقهایران  فعال  بازیگر  نقش  ایفای  ساختاری  راهبرد  های  در  ای 

، ترس از کمونیسم شوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی، از  آمریکاجهانی ایاالت متحده  
شدن  نظامی  ـ  گذار نظام دوقطبی )جنگ سرد( بر امنیتیتأثیرترین و بارزترین عوامل  ممه

سیاست   فضای که  بود  دوم  پهلوی  عصر  در  ایران  دولتسیاسی  به  های  را  رژیم  سازی 
شدت تحت الشعاع خود قرار داد. پژوهش حاضر در دوبخش ساماندهی شده است، در  

بین  نظام  ساختار  چیستی  و  ماهیت  اول  مورد  بخش  سرد  جنگ  زمانی  مقطع  در  الملل 
-سیاست دولت بر آن تأثیر و ردس جنگ دوقطبی بررسی قرار گرفته و در بخش دوم نظام

 گیرد.ایران مورد بررسی قرار می  در سازی

 بنیان نظری پژوهش   (2
نوواقع نظریه  از  ترکیبی  حاضر  پژوهش  نظری  نظریه چهارچوب  و  ساختاری  گرایی 

بنابراین دولت است.  می،  سازی  تالش  ادامه  ابتدا  در  دو  مؤلفه گردد  این  مفهومی  های 
این چارچوب   پایه  بر  را  پژوهش  فرضیه  بعدی  بخش  در  و سپس  تشریح گردد  رویکرد 

 نظری به آزمون بگذاریم.  
از    به  رویکردهای    مهمترینیکی  خارجینظری  نوواقع  ، سیاست  یا  رویکرد  گرایی 
واقعواقع است.  ساختاری  ساختاری گرایی  می   1گرایی  از  را  یکی  و    مهمترین توان 

بین های نظامترین نظریهصیلا  1970بار در اواخر  الملل دانست که نخستین مند در روابط 
  . ((Waltz, 1979: 74  مطرح شد  المللبین   سیاست   نظریه  کتاب  در   2والتز  توسط کنت

بازیگران یک سیستم را   این نظریه ساختار سیستم جهانی و چگونگی توزیع قدرت میان 
  توانالملل را میکند که سیاست بین داده و استدالل می موضوع اصلی مورد بررسی قرار

  ،کرد. بنابراین   تعریف  و  تلقی  است  مشخصی  و  دقیق   ساختار  دارای   که   نظامی  صورت  به

 
1. Structural  Realism 
2. Kenneth Waltz 
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 2بوده که رویکردی برون به درون 1ای در سطح کالن یا تصویری سوم گرایی نظریهنوواقع

 الملل دارد.  به نتایج و سیاست بین 
الملل با نیروهایی سر وکار دارد  است که نظریه سیستمی سیاست بین   باور   این   والتز بر 

الملل کنند و نه در سطح ملی. وی ساختار نظام بینالمللی ایفای نقش میکه در سطح بین 
المللی  ها دانسته و معتقد است که سیستم بین دهی به رفتار دولترا عامل بنیادی در شکل
المللی را  روابط بین   ، کنندها اعمال می ندهایی که بر رفتار دولت و ساختارهای آن با قیدوب

می دولت شکل  رفتار  و  می دهند  هم  به  شبیه  و  یکسان  را  بنابراین ها  برای    ،سازند.  والتز 
( 1سازد که سه ویژگی مهم دارد:  مطرح می  ی ساختار دقیق و مشخص  ، المللیسیستم بین 

بین  3دهندهنظماصل   وی2الملل  سیستم  بین (  سیستم  داخلی  واحدهای  و  ژگی  (  3المللی 
توانایی بین توزیع  سیستم  در  واحدها  نظمهای  اصل  که  است  معتقد  والتز  دهنده  الملل. 

بین  است.    ،المللسیستم  آنارشیسم  عبارت دیگر، وجود  به  و  همان فقدان دولت مرکزی 
نظام اصل  بینپس  سیاست  در  بین بخش  نظام  ساختار  به  که  میالملل  الملل  دهد،  شکل 

 ,Waltz, 1979)(  Waltz, 1979: 27)  المللی آنارشی و عدم تمرکز است.صحنه بین

بلکه    ؛الگومند نیست  رفتار  عدم  و  المللیبین   ومرجهرج  و  نظمیبی  معنای  به  آنارشی  (.73
نوعی    واحدهای   بین  ارتباط  چگونگی  که   است  کنندهتنظیم  و  بخشنظام  اصل   آنارشی 

  آنارشیک  فضای  که در  دهدمی  کند. در واقع توضیحمی  بیان  را  المللبین   سیاست  عمده
  زندگی   یکدیگر  با  خواهندمی  چگونه  که  کنند  درک  خودشان   باید  مختلف  واحدهای

  و   کرده  تعقیب  خاصی  صورت  به  را  خود  امنیتی  هاینگرانی  خواهندمی  چگونه  و  کنند
  . ندارد  وجود  هاحکومت  بر  حکومتی  هیچ  المللبین   نظام  چراکه در  ؛مدیریت کنند  نهایتاً
  الملل بین   نظام  در  مرکزی  حکومت  و  عالیه  اقتدار  فقدان  یعنی  آنارشی  پس 

(Mearsheimer, 1994-95:10-12; Waltz, 1979: 24) . 
تعریف  دوم  عنصر  عنوان  به  واحدها  پیرامون  بحث  در  سیستم  والتز  ساختار  کننده 
دولتبین  مدنالملل،  را  میها  قرار  دولتظر  وی  و    بازیگران  مهمترین را    هادهد.  مستقل 

  و   هامحدودیت  المللبین   سیستم  دانسته و معتقد است که آنارشی  المللیبین  منطقی صحنه

 
1. Third  Image 

2. Outside - in  Perspective 
3. Ordering  principle 
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دیگرمی  اعمال  ها دولت  بر  را   هایی محذوریت بیانی  به    فشار   المللبین   نظام  در  ،کند. 

  که   هاییتوانایی  و  هاویژگی  همه  با  هادولت  همه  شودمی  باعث  که  دارد  وجود  ساختاری
حرکت کنند.    است  ملی  امنیت   و  منافع  همان  مسیر که  یک  در   فشار  این   تأثیر  تحت  دارند،

.  باشند  خود  امنیت  تأمین   فکر  به  بایستی  چیزی  هر  از  پیش   هادولت  این بدان معنا است که
   بنابراین،   ؛کنند  حساب   دیگران   کمک  روی  توانندنمی  وجههیچ  به  آنها  حال  عین  در

 کنند.   دور خود از را خطرات  تا باشند آمادهباید  همیشه
  واحدها  بین توانایی نابرابر توزیع  ،المللیکننده سیستم بین اصل یا عنصر تعریف سومین 

  سرزمین،   جمعیت،  لحاظ  از  توانمی  را  هاتوانایی.  است  سیستمیک  فشارهای  تأثیرتحت 
  سیاسی  صالحیت  و  ثبات  ،نظامی  قدرت  اقتصادی،  هایتوانایی   کشور،  موجود  منابع

توانایی  بندیدرجه توزیع  تعیین نمود.  مکانیسم  نتیجه  در  نیز  سیستم  ها  ساختار  کننده 
می توانایی صورت  توزیع  بنابراین،  نه  گیرد.  است  سیستمی  تحلیلی  سطح  مفهوم  یک  ها 

ها از نظر کارکرد و رفتار  ، گرچه دولت)واحدها(  دولتی. با توجه به ویژگی دوم ساختار
است یکسان  رفتارشان  و  ندارند  تفاوتی  توانایی  ؛باهم  نظر  از  متفاوت  اما  یکدیگر  با  ها 

بر پایه این اصل، در درون سیستم اتحاد و ائتالف بازیگران  .(165: 1376زاده، )سیف هستند
دارندنقش عهده  به  را  متفاوتی  همه  .های  ابزاری  توانمندی  از  که  ای  جانبهواحدهایی 

می تلقی  اتحاد  و  ائتالف  رهبر  عنوان  به  در  برخوردارند  و شوروی  متحده  ایاالت  شوند. 
آنان بخشی از   .بودند  یچنین شرایط  برخورد  با متحدین خود در دوران جنگ سرد دارای

سایر واحدهای سیاسی   را توسط  متحدین    ،از سوی دیگر  .کردندمی  تأمین اهداف خود 
می همیاری  و  کمک  متخاصم  کشورهای  تهدید  و  خطر  شرایط  در  نیز  را  نمودند.  خود 

( عبارت  1988-1946های نظام دوقطبی در عصر جنگ سرد )ویژگی  (.182:  1378)متقی،  
های نظامی و اقتصادی  اتحادیه  تأسیس ز تقسیم جهان به دو بلوک منطقه تحت نفوذ،  بود ا

اعتمادی به جای تفاهم در تعیین  متقابل، وضعیت نه جنگ نه صلح و جایگزین شدن بی 
زیرا هر دو بلوک برای مقابله با خطر احتمالی بلوک دیگر    ؛های نظامی و سیاسیمشی خط

 (.14: 1387)محمدی،ورهای بلوک خویش نیازمند بودند. به نظارت و کنترل استراتژی کش 
  آمریکا توان گفت در طی دوران نظم دوقطبی جنگ سرد  بر طبق این نظریه می  ،بنابراین  

گیری سیاست  ی در تعیین جهتمؤثرهای قدرت نقش  و شوروی به عنوان رهبران بلوک
بوده  دارا  سیاسی  واحدهای  سایر  درگیری  خارجی  سطح  و  و    آمریکااند  شوروری  و 
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کرد به سیاست  کشورهای جهان سوم از جمله ایران را مجبور می  ،جهانی شدن تهدیدات

فوق موارد  به  توجه  با  بپیوندند.  اتحاد  و  عوامل می   ،ائتالف  که  رسید  نتیجه  این  به  توان 
بر جهت بویژه در دور  آمریکاگیری  متعددی  ایران  از محور در سیاست خارجی  ان پس 

الملل از  های ساختاری نظام بین اند که در این میان ضرورتمرداد نقش داشته  28کودتای  
دیگر عبارت  به  است.  بوده  برخوردار  باالیی  ساختاری    ، اولویت  )مسایل  تعامل جزء  در 

بین  نظام  )ساختار  کل  و  قدرتکشورها(  رقابت  برای  نقش  الملل(  بزرگ  تری  مؤثرهای 
 ل شد.  ئباید قا

-بخش دیگری از سامانه نظری این پژوهش، نظریه دولت  ،چنانچه در باال اشاره شد 
نظری در حوزه دولت  ادبیات  بر  مروری  است.  نشان میسازی  از  سازی  کثرتی  که  دهد 

  ؛ ای است در جهت نهادسازیپروژه  سازی عمدتاً که معتقدند دولت  دارد  تعاریف وجود
یا سیاست نهادهای تخصصی قابلیت    صرفاً  ،گذاری جدیدچراکه هرگونه تصمیم  از طریق 

ساختاری  چنین  و  دارد  سیاست تضمین  ،اجرا  پایداری  تصدی    ،ها کننده  دوره  از  فراتر 
خط این  که  است  میمشی کسانی  وضع  را  قوانین  و  نمونهها  برای   1اریکسون  ،کنند. 

به دیگر    .گیردمیسازی را بر اساس رویکردی نهادی به دولت در نظر  های دولتسیاست 
ای از نهادهای مستقل از جامعه و دارای اقتدار بر جامعه و نیز  سخن، او دولت را مجموعه

با ظرفیت تنظیم و اداره جامعه دانسته و فقدان ظرفیت دولت برای ارتقای توسعه و فراهم  
دولت که  مشکلی  عنوان  به  امنیت  مینمودن  آن  به  رسیدگی  دنبال  به  در سازی  باشد 

نهادهای حکومتی    سازی را ایجاددولت   فوکویاما  (Eriksen, 2017: 772)گیرد.  مینظر
می موجود  نهادهای  تقویت  و  از    2جگرز   کیث  .(Fukuyama 2004:17)داند  جدید 

محوری ب  صاح مطالعاتی،  حوزه  این  برجسته    توانایی   را  سازیدولت  مؤلفه  ترین نظران 
دولت و    کرده  تعریف  قدرت   انباشت   برای  دولت توصیف  میدر  -دولت:  نویسدسازی 
  اجبار   و  اقتصادی  قدرت  افزایش   بر  عالوه  دولت  آن  طریق  از  که  است  فرآیندی  سازی

 .(Jaggers, 1992: 29 ) یابدمی توسعه نیز  نهادی و سیاسی نظر از حکومتی

 
1. Eriksen 
2. Keith Jaggers 
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موجود،  مؤثر راهکار  را   سازینیز دولت  1منوکال   دولتی  تقویت ساختارهای  برای  ی 

ایجاد ساختارها و نهادهای جدید و افزایش توان دولت در گستراندن مشروعیت و اقتدار 
کشند و نیز  قانونی در سراسر کشور، مقابله با موانعی که مشروعیت دولت را به چالش می

بین  و  داخلی  عرصه  در  صلح  حفظ  ایجاد  برای  میابزاری  تعریف  کند المللی 
.(Menocal, 2011: 17-19)  خاط وی  باید  که  کرد    برپایی   امنیت،  تأمین رنشان 

 تولید  و  رسمی  دولتی  نهادهای  طریق  از  خدمات  و  کاالها  مناسب  توزیع  حاکمیت قانون،
برای  مشروعیت دولت  نهادهای  از  جدیدی  مجموعه  سیاسی  کلیدی  اهداف  را  -دولتی 

دولت و  دانسته  برای    المللیبین  و  ملی  بازیگران  اقدامات   از   ای مجموعه  را  سازیسازی 
 ,Fritz & Menocal)  داندمی  دولتی  نهادهای  مشروعیت  و  ظرفیت  تقویت  و  اصالح

-دولت  ،آن  پایه  بر  که  کندمی  تعریف  فرایندی  را  سازیدولت  نیز  2وایتز   آلن .  (2007:13
  وایتز  اعتقاد   به .  بخشندمی  بهبود   را  )خود  های ظرفیت و ساختارهاعمکرد خود )  توانایی  ها

  امنیت   حوزه  سه   در  دولت  های ظرفیت  توسعه   مستلزم  سازیدولت  فرایندهای  تمامی
مالیات(    طریق  از  به ویژه  دولت  بودجه  )افزایش   خشونت(، درآمدها  از  گیریبهره  )توانایی

 -Whaites, 2008:4)  است(  طریق قوانین   از  حکومت  گذاری )تقویت ظرفیتقانون  و

12). 
  حوزه   در  نهادی  تحولی  اساس   در  توان را می  سازیتعاریف، دولتاین    بنابراین، برپایه   

ها ضرورتی کارکردی  گرفت که برای حیات و بقای دولت  نظر  در  کشور  هر  در  سیاست
 شود. های دولت میموجب تقویت اقتدار )قدرت مشروع( و توانمندی و دارد

  

 
1. Menocal 

2. Alan Whaites 
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 . الگوی مفهومی پژوهش1نمودار شماره 
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سرد    (3 جنگ  دوقطبی  دولت  تأثیرو  نظام  فرایند  بر  ایران  آن  در  سازی 
(1357-1324 ) 

دولت اروپایی،  سازی  ملتـ    تجربه  کشورهای  با  مقایسه  در  توسعه  حال  در  کشورهای 
دورنتجربه و  مستقل  بین ای  نظام  عملکرد  و  ماهیت  از  شدت  به  و  نبوده    تأثیرالملل  زاد 

است دولت  .پذیرفته  پروژه  مورد  در  موضوع  پهلوی این  عصر  در  ایران  )بویژه سازی  ها 
می نیز صدق  محمدرضاشاه(  دولتدوره  میکند.  را    عصر  مشخصه  مهمترینتوان  سازی 

)  .دانست  اول  پهلوی دوره  این  یکی1320-1300در  عینیگسترده  از  (  و    ترینترین 
 آمدن  کار   روی  و  1299  کودتای   با  .به مرحله اجرا درآمد  ایران  در   سازی دولت   تجارب

  رویکرد .  گرفت  خود   به  ای تازه  شکل  سازی دولت  روند  قدرت،  تمرکز  و   رضاخان
  دربار   حمایت  و  دولتی  بوروکراسی  ارتش،  نهاد  سه  قدرت بر  به  دستیابی  از  پس   رضاشاه

 در  مشابهی  دولت  اروپایی،  مطلقه  هایدولت   از  با الگوگیری  تا  کرد  تالش  و  بود  استوار
ارتش   بنا  ایران روند  این  در  وی  و   خود  اصالحات  اصلی  عامل  و  بنیاد   را  نهد.    قرارداد 

درآورد  کشور  سراسر  در  را  امور  تمامی ارتش  کنترل  توانست  به  راه  این  از  تمرکز    و 
  ؛کند  اعاده   عشایر،  و  ایالت  همچون  گریزیمرکز  نیروهای  کردن   سرکوب  با   را  قدرت

قبل زمام    از  زیرا  دررضاشاه  کشور  )فوران،  149:  1377ازغندی،  )  بود  هاآن   دست  امور   )

بعضی  (.330  -331:  1378 همراه  به  نفت  قیمت  رفتن    همچون   دیگر  متغیرهای  از  باال 
این   کاال  صادرات  گیری،مالیات با  به رضاشاه  را  امکان  و...  تا  وابسته،    ارتش  تشکیل  داد 
 نیروهای   حذف  و  عشایر  سالحخلع  و  سرکوب  به  دربار،  حمایت   و  ساالری گستردهدیوان
با  رقیب و   مسیر ...  و  اجتماعی   و  فرهنگی  آموزشی،  قضایی،  نوسازی  به   اقدام  بپردازد 
( 144:  1393( )میرترابی،  53  -54:  1390)کاتوزیان،  نماید    طی  را  سازی مورد نظر خوددولت

جهانی دوم و   ، با وقوع جنگ 1320حکومت رضاشاه در شهریور  .  (258:  1377)کرونین،  
دولت پروژه  و  رسید  خود  عمر  پایان  به  متفقین  توسط  ایران  زمان  اشغال  آن  در  سازی 

 ناتمام ماند. 
 20او در دهه    .به خوبی آغاز نشد  ،حکومت محمدرضاشاه پس از جنگ جهانی دوم  

مجبور بود بیشترین انرژی خود را مصروف بازگرداندن حاکمیت ایران و کاستن از نفوذ  
د کند شوروی  کشور  غرب  و  شمال  با  .  (Ehteshami, 2017: 20-21)  ر  کشمکش 

مقدم  خط  در  را  جوان  پادشاه  سرد،  جنگ  بحبوحه  در  آن  محلی  متحدان  و  شوروی 
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  نوظهور   جنگ  نخستین صحنه رویارویی  به   شرق قرار داد و ایران ژئوپلتیک میان غرب و

  حزب   ایران خودداری و ازاز ترک    شوروی  که  چرا  ؛مسکو تبدیل شد  و  واشنگتن   میان
دموکرات بود  آذربایجان   جمهوری  سوسیالیستی  استقالل  خواهان  می  ، که     کرد.حمایت 

  به   دسترسی   کشور برای  این  در  را  خود  حضور  حداکثر  بود   مایل  شوروی  جماهیر  اتحاد 
کند ایران  شمال  در  بکر  نفتی  منابع با (.  Offiler, 2015: 19)  حفظ  همزمان  بنابراین، 

ایران را دولت استراتژیک و خط مقدم جنگ سرد و پادشاه  آمریکاآغاز جنگ سرد،    ،
از   متحده پس  ایاالت  با  ایران  مناسبات  نمود و درپی آن  تلقی  متحد خود  بهترین  آن را 

که هدفش بازگرداندن حکومت به خاندان پهلوی    1953مرداد    28آمیز  کودتای موفقیت
انقالب ضدسلطنتی خونین عراق در    ،یافت. اندکی پس از آنبود، تعمیق    ،1958بدنبال 

این کشور را به آشوب خونین کشاند و راه را برای مداخله شوروی در این کشور هموار  
ساخت. این انقالب، دولت عراق را رادیکالیزه کرد و ایران را به رکن اصلی پیمان بغداد  

نمود و    ؛بدل  شوروی  علیه  که  امنیتی  پیمانی  منافع  بود    آمریکامدافع  فارس  خلیج  در 
(Ehteshami, 2017: 21).   در  موقعیت  ذخایر  و  شوروی  جماهیر  اتحاد   مرز  ایران 

این     آمریکایی  مقامات   ، آن  نفت  گسترده که  کرد  قانع  عنصر  را    در   اساسی  کشور 
در    آمریکانخستین هدف سیاسی    ،خواهد بود. به عبارت دیگر  آمریکا  مهار  هایسیاست 

طلبانه شوروی بود و ایران نخستین میدان جنگ سرد به شمار  ایران مقابله با سیاست توسعه
 . (27 :1363)روبین،  آمدمی

دومرفته، در سالهم روی  از جنگ جهانی  ایران    آمریکا  ،های پس  برای  دلیل  دو  به 
دوران در  اینکه  نخست  بود:  قایل  استراتژیک  سرد  اهمیت  اجرای    آمریکا  ،جنگ  برای 

سیاست سد نفوذ و محاصره به ایران احتیاج داشت و دوم اینکه منابع عظیم نفت ایران و 
و متحدین اروپایی آن    آمریکابرای    ،پاالیشگاه آبادان که بزرگترین پاالیشگاه جهان بود

ازهای ناشی  به خصوص اگر نیازهای نفتی فوری آنها مانند نی   ؛کننده داشتاهمیتی تعیین 
به یاد آوریم اروپا را  بازسازی  پیامدهای  .  (202:  1365)مصدق،    از جنگ کره و  در ادامه 

بین  نظام  دوقطبی  ساختار  متحده  الزامات  ایاالت  تأکید  )بویژه  اولویت    آمریکاالملل  بر 
ثبات  و  توسعه   درونی   امنیت  سیاست  اتخاذ  به  نسبت  شکل  ایران  نهادهای  و  گیری 

سازی پهلوی  بر فرایند دولت های داخلی و مشخصاً ن کشور( بر سیاست دموکراتیک در ای
 دهیم.  دوم پس از جنگ دوم جهانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می 
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 امنیت رژیم به جای امنیت ملی ( 1ـ3
کودتا   از  بعد  دوران  در  قدرت  و  سیاست  به  شاه  اساس   28رویکرد  بر  باید  را  مرداد 

لتیک نظم دوقطبی جنگ سرد و بویژه سیاست خارجی ایاالت  های امنیتی و ژئوپضرورت
کننده چنین ضرورتی  بیان ،متحده درک نمود. ماهیت رژیم و ساخت دولت پس از کودتا

گیری کودتا و به قدرت رسیدن دولت نظامی، سیاست موازنه منفی مصدق  بود. با شکل
هالستی تعبیر  به  داد.  از دست  نماد رفتاری    ،کارکرد خود را  برای    آمریکاباید کودتا را 

گیری عدم تعهد یا موازنه منفی در سیاست خارجی ایران دانست )متقی،  سازی جهتنابود
با الگویی    ،محور در سیاست خارجی ایرانآمریکاگیری  جهت   ، ترتیببدین   .(184:  1378

گیری احزاب  برای سرکوب گروههای سیاسی ایران همراه بود. شکل  ، از استبداد داخلی
شده شاه  ای از مشارکت سازماندهی جلوه  ،دولتی در ایران )مردم ایران نوین و رستاخیز(

واکنش خاصی در    ، آمریکابرای کنترل تحوالت سیاسی داخلی بود. در طی این دوران
  آمریکا برابر استبداد شاهنشاهی بروز نداد. علت اصلی این امر را باید نیازهای ژئوپلتیک  

-نکته کلیدی این است که روابط استراتژیک ایاالت   .(196:  1378)متقی،  انست  به شاه د
 .های امنیتی داخلی بر دولت ایران را تا حدود زیادی برداشتمتحده با پهلوی، محدویت

مناسبات این  فقدان  سیاست   ، در صورت  به  دولت  این کشور  عملکرد  داخلی  رفتار  و  ها 
قات اجتماعی بر دولت تحمیل و بدین ترتیب،  شد و وزن و اهمیت سیاسی طب مشروط می

می برقرار  جامعه  و  دولت  بین  ارگانیک  حیثپیوندی  این  از  وضعیتی    ،گردید.  در  شاه 
دولت سایر  با  سرد  ـ    مشابه  جنگ  که  داشت  قرار  خاورمیانه  پسااستعماری  نخبگان 

سیاست محدودیت بر سطح  معینی  استقال های  حال  عین  در  و  نمود  تحمیل  منطقه  ل  های 
فزاینده ایدئولوژیکی  سیاسی  و  ژئوپلتیکی  اتحادهای  با  مقایسه  در  بخشیدکه  آنها  به  ای 

تری عمل  داد از نظر داخلی به شیوه مستقالنه نها اجازه میآرسمی آنها در جنگ سرد به  
به رغم  روابط  کنند. سرکوب روشمند کمونیست ها توسط رژیم بعث در مصر و عراق 

 :Matin, 2013)ا اتحاد شوروی مصادیق این سیاست هستند  استراتژیک این کشورها ب

107). 
با اتخاذ سیاست   ،بحران مشروعیت رژیم کودتا   ،بنابراین   تا  بر آن داشت  هایی  شاه را 

خارج و  داخل  بیفزاید  ،در  خود  استحکام حکومت    نزدیک   ،هاسیاست  این   از   یکی.  بر 
  حکومتش  موضع  تقویت  کار  این   از  اصلی شاه  هدف.  بود  آمریکا  متحده  ایاالت  به  شدن
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مشروعیت،    وی  از  انگلیس  حمایت  افزایش  و  شوروری   مقابل  در بحران  کنار  در  بود. 

عمده یعنی شوروی  همسایه شمالی  از  به سوی  ترس  را  شاه  که  بود  عاملی    آمریکا ترین 
چراکه شوروی با تشکیل حزب توده در ایران اقتدار سیاسی شاه را با    ؛ساختمتمایل می

  به   را  ایران  سیاسی  نظام  شمال،  در  هاییدولت  ایجاد  مشکل مواجه کرده و درصدد بود با
 .(205: 1371گازیوروسکی،) خود ببرد سلطة زیر
جنگ  تشدید  دوم،    از   پس  بلوک  دو  بین  سرد  با  جهانی  فعاالنه    آمریکاجنگ  که 
  ،گرفته بود  بر عهده  کمونیسم  سیطرة  و  نفوذ   با  مقابله   در  را   آزاد  کشورهای جهان   ریرهب 

  این  از ؛ دانستمی غرب برای مهم  متحدی استراتژیکی که داشت  موقعیت  دلیل را به  ایران
  ، آمریکا گردند. بدین منظور  اتفاق  این   از  مانع  دستانهپیش   اقدامات   با  برآمد تا  درصدد  رو

بار در  به اجراگذاشت  برنامه اصل چهار را برای نخستین  شاید    . (376:  1358)فاتح،    ایران 
نیز حمایت را  نفت  ملی شدن صنعت  اصلی  عامل  که  نباشد  ایران    آمریکاهای  اغراق  از 

جریان این  چرایی  تبیین  در  که    ،بدانیم.  داشت  اظهار    طرح   چارچوب   در   آمریکاباید 
ای قصد داشت که  طرز ماهرانه به  ، مارشال در خارج طرحنودر داخل و  بزرگی چون طرح 

قرار  مسیر  در  را   جهانی  اقتصاد خود  بی  اقتصادی  یکیدهد.  ایران  اقتصاد    از  شک 
تالش  آمریکا  مدنظر  اقتصادهای که  نفت  ملی کردن صنعت  پروژه کالن  دو  در  که  بود 

به   یعنی آوردن کاالها  ارضی  و اصالحات  نفت  امتیاز  اخذ  ازای دالرهای  برای  به  ایران 
می  بود،  نفتی زعم  خالصه  به  امکان  ییآمریکاشد.  دیگر  ملی،  دولت  یک  بودن  با  ها 

  خارجه   امور  وزیر  ،1آچسن  غارت نفت ایران وجود نخواهد داشت. در این خصوص دین
  ما:  گفت  و  داد  قرار  حمایت  مورد  را   ایران  نفت  صنعت  شدن به طور رسمی ملى  ،آمریکا

  به  شناسیم،مى  رسمیت  به  خود  نفت  کردن  ملى  براى  را  آزاد  و  مستقل  هاىدولت  حق
در    آمریکاگام دوم    .(125:  1371)جیمز بیل،    شود   پرداخت  اى عادالنه  خسارت  آنکه  شرط

اثبات   برنامه  تنظیم  ایران،  دولت  ماهیت  تغییر  به  اقدام  یعنی  خود  بعدی  پروژه  تکمیل 
بود نفت  به  وابسته  از آنجایی که دولت مصدق  بود.    آمریکا   ،ناکارآمدی دولت مصدق 

  ، آن  دولت از استراتژی تحریم استفاده کرده و در چارچوب  برای نشان دادن ناکارآمدی
تحریم تحریم می  کمک  نگلستانا  به  مصدق  دولت  در  این  وسیله  به  تا  تدریج  کند  به  ها 

 
1. Dean Acheson 
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بنابراین   ایران   در  اجتماعی  تغییرات  زمینه   1332مرداد  28توان کودتای  می  ،فراهم گردد. 

  .(29: 1382مهدوی، ) هوشنگرا یکی از پیامدهای ملی شدن صنعت نفت دانست 
بروز    شاه  و  کودتا   دولت  مصدق،  سقوط  با  دلیل  قطع  بحرانبه  از  ناشی  اقتصادی  های 

بین سیاسی  فشارهای  و  نفت  برای  ،المللیجریان  تا  برآمدند    در   ثبات  برقراری  درصدد 
از  داخل نفت  معضل  حل  برای   مالی   کمک  درخواست   آمریکا  و  نیز  آمریکا  نمایند. 

ایران مالی  نفتی  کمک  ،تقویت شرایط  برقراری صادرات  برای  را در کنار مذاکره  هایی 
 ن انجام داد.  ایرا
بین نمایندگان هشت    1قراردادی موسوم به کنسرسیوم   ،1333پیرو این مساله در مرداد   

هایی را در داخل کشور  منعقد شد و مخالفت  پنجاهـ    کمپانی بر اساس اصل کاری پنجاه
به    .(217  -218:  1371)طلوعی،  برانگیخت   واکنش  در  شاه  کنسرسیوم،  قرارداد  قبال  در 

خود  های  مخالفت  نوبه  به  که  سیاستی  گرفت.  پیش  در  را  سرکوب  سیاست  داخلی، 
  از بین برده  یکباره  به  کشور را  سیاسی  عرصه  در  بندنیم  توانست بعد از کودتا، مشروعیت

به  رژیم  مخالف  سیاسی  هایتشکل   و  هاو گروه   سیاسی   عرصه  از  و  سرکوب  سرعت  را 
تثبیت و آرامش ظاهری برقرارنماید. در بگذارد و بدین ترتیب قدرت خود را    کنار  کشور

جوهره دموکراسی    ،دو حزب مردم و ملیون  تأسیس کرد از طریق    گام بعدی، شاه تالش
  تأسیس  شاه از  هدف  .(330:  1371  )گازیوروسکی،را در بدنه اجتماعی کشور تزریق کند  

چرا    ،اما این پایان کار نبود  ؛بود  امور  در  مردم  بیشتر  چه   هر  دادن   مشارکت   ، حزب  این دو 
  را در   رستاخیز  و بدین جهت حزب  پذیرفت  را  حزبی  تک  الگوی  شاه  مدتی   از  که پس
رسد داد. به نظر می  گی تشکیلهبرای ایجاد اتحاد و دوری از دودست  1353  اسفند  یازدهم

ی  هاشدن نبض فعالیت   و قبضه  مشروعیت   بحران  از  رهایی  برای  که شاه احزاب را ابزاری
مهدوی،  دانست  سیاسی جامعه می توان گفت که روی  می  ،بنابراین(.  19:  1375)هوشنگ 

  و  خود  موقعیت  تحکیم  صرف  ،رژیم  غم  و  هم  تمام  ، 1332-1342  دهه  در  رفته  هم
 . (19-22: 1374مهدوی، )هوشنگ بود  مخالفان سرکوب

 بروز   اقتصادی   بحران   آثار   1338سال    از آرامش ظاهری شاه، در   بعد   زمانی  کوتاه  اما 
  اعتصابات   نتیجه  در  و  آورد  پدید  شدیدی  کمبودهای  بازرگانی،   تراز  نابرابری  و  نمود

 
1. Consortium 
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  با .  نمود  لرزان   و  سست  را  رژیم   ثبات   هایپایه  ای،گسترده  مردمی  اعتراضات  و  کارگری

  آغاز  برای  را   شاه   ها ییآمریکا  که  بود   1اجتماعی   انقالبی   وقوع  خطر  افزایش   بینی پیش 
نوسازی   2اصالحات  آنجایی  (.269:  1377)کاتوزیان،  دادند    قرار  فشار  تحت   3و  که  از 
هدف    شرایط  این   در  ؛بودند  کمونیسم  روزافزون  نفوذ  برای  مناسبی  بستر  فقیر  کشورهای
  این  در   اقتصادی   توسعه   و   سیاسی  ثبات  برقراری  با   که  بود   این   ییآمریکا  دولتمردان

سو،    کنند  جلوگیری  کمونیستی  بلوک  به  کشورها  این   پیوستن   از  مناطق، : 1380)آلوین 

  و   کمونیسم   توسعه  راه  سر  بر  مؤثر  مانعی   را  کشاورزی  حوزه  بر  تمرکز  آمریکا  دولت  .(30
  برنامه  هرگونه  اجرای  در  موفقیت  شرط  پیش   و  آن  چینی  نوع  از  زمین   انقالب  بروز  یا

  ساختار   تغییر  بر  متحده  ایاالت  دولت  تمرکز  ،بنابراین .  کردمی   قلمداد  سازیصنعتی
  که   بود   دورانی  در  شوروی  با  رقابت  تابع  ایران،  در  ارضی  اصالحات  انجام  و  کشاورزی

میالنی،    بود  رسیده  حساسی   شرایط   به   قدرت  ابر  دو  این  میان   سرد  جنگ   (1383  :100). 
با  دوم  پهلوی   دوره  نوسازی  جدی  حرکت  و  آغاز  نقطه  ،ترتیب بدین    انقالب   برنامه  که 
به دلیل    ؛خورد  کلید  1341  سال  ارضی گره خورده بود در  اصالحات  ویژهب  و  4سفید  اما 

اجتماعی شکاف  پیدایش  طبقاتی،  فاصله  تشدید  و  تورم  از  ناشی  مشروعیت    ـ   بحران 
قدرت   متأثر  و  سیاسی از  عماًلبودن   گرینظامی  بعدی  هایسیاست  مقهور   های خارجی 

 گرفت.   قرار شاه
برای  تنها  نه  شاه  که  است  معتقد  نظام  توسعه  یرواندآبراهامیان    تالش   سیاسی  ظرفیت 

  به   تر، گرایش مدرن  ارتش   و  ساواک  امنیتی  نیروی  داشتن   اختیار  بلکه با در  ؛نکرد  چندانی
باقی  اصلی  سیاستی  مثابه  به  سرکوب   و  خشونت   سیاست   ، ترتیببدین .  ماند  رژیم 

جدید     تقویت  جهت  در  بیشتر  بلکه   ؛ملی  منافع  راستای  در  نه  دوم  پهلوینهادسازی 
و  شاه،  شخصی  موقعیت رژیم  امنیت  و  درآمد.  بقا  اجرا  به  قدرت  چرا  دربار  پهلوی    که 

بین   تأثیر  تحت   اساساً وساختار    طبقات   و   اقشار  نه   و  خارجی  هایقدرت   پایه  بر  الملل 
 .( 535: 1389  آبراهامیان،) اجتماعی قرار داشت 

 
1. Social Revolution 

2. Reforms 

3.  Renovation 

4. White Revolution 
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 افزایش بودجه نظامی حکومت   (2ـ3
  34  حدود  از   کشور   نفتی  درآمدهای  تا   شد  موجب  نفتی  کنسرسیوم  با  جدید  قرارداد
  امر   این .  یابد  افزایش   1337  سال  در  دالر  میلیون  344از  بیش   به  1333  سال  در  دالر  میلیون

مهمیبین   نقش   تا  داد  امکان  شاه   به   برای   الزم  مالی   امکانات  و   بگیرد  برعهده  را  المللی 
  از   بعد  اساس، شاهبراین   . (131:  1372)زونیس،  سازد   فراهم   نیز  را  طلبی عظمت   مادی   تحقق

  قرار   کشور  نظامی   توسعه  را  خود  های اولویت  مهمترین   از  یکی   1332  مرداد  28  کودتای 
پول و    (139:  1379زاده،  حشمت)  شد  ایران  در  ارتش   هایهزینه   گذار پایه  نفت  داد 

 1332  سال  در  دالر  میلیون  67  از  ایران  نظامی  بودجه  ،ترتیببدین .  ( 347:  1377)ازغندی،
 سال   در.  رسید  1342  سال  در  دالر  میلیون  183  و  1333  سال  در  دالر  میلیون  هشتاد  به

شده   برابر  دوازده  سال،  هفده  فاصله  در  یعنی  ؛شد  بالغ  دالر  میلیون  844  به  رقم  این   ،1349
از  و   ساالنه  بودجه  در  آن  رسید35به  24سهم    آبراهامیان، )    (478:  1384)سینایی،    درصد 

 900، بودجه دفاعی ایران از حدود1977و  1970های  بین سال  و در نهایت،  (227:    1390
به   دالر  دالر   4/9میلیون  یافت  ؛میلیارد  افزایش  برابر  ده   :Ward, 2009)  یعنی حدود 

194).  
می  نظر  نقش  رسد  به  ایفای  نفتی، ضرورت  میزان درآمدهای  بین  مستقیمی  رابطه  که 

بین المللی و تعداد نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی وجود دارد. آنچه که در بیان چرایی  
بیشتر مبتنی آمارهایی است    ،رسدرابطه مستقیم درآمد نفتی و تجهیزات نظامی به ذهن می

چرا    ؛ی نظامی در پایان سال حکومت پهلوی استهادهنده افزایش فزاینده هزینهکه نشان
این است که،  11/ 5  به  2/5  از  نفت  بشکه  هر  قیمت  افزایش   که   ارزی   هایدریافت  گواه 

 در   .رسید  1974  در  دالر  میلیارد  19  به  1973  دالر در  میلیارد  5  از  نفتی  درآمدهای  از  ایران
  چشمگیرتأثیر   ،ترتیببدین شد.    برابر  هشت  تقریباً  ایران  خارجی  درآمدهای  ، سال  دو  طی

  افزایش  به  منجر  ،نظام اقتصادی  به  پول  زیادی  مقادیر  تزریق  بر  عالوه  نفت  قیمت  افزایش 
همچنین در ارتباط    .(Daneshku, 2014: 299)  شد  شاه  رژیم  سوی  از  نظامی  خریدهای

نظامی توان  تقویت  و  نفتی  افزایش درآمدهای  بین  رابطه  ارسال  می  ،با  تجهیزات  به  توان 
به ایران به عنوان منبع تجهیزات نظامی در این دوران اشاره کرد. به عنوان    آمریکاشده از  

از    5/1حدود    1348  سال  تا  1325از سال    ،مثال نظامی  به    آمریکامیلیارد دالر تجهیزات 
 .(289: 1358)هالیدی، ایران ارسال شد 
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تالش برای القای این نکته که ارتش ایران پنجمین ارتش قدرتمند جهان است، یکی از  

عمده بخش  تخصیص  با  شاه  که  بود  میموضوعاتی  پیگیری  ساالنه،  بودجه  از    ؛کردای 
 بیش   1977  تا  1972  از  نظامی  هایهزینه   که  شد  بنابراین افزایش درآمدهای ایران موجب

: 1376  گازیوروسکی،)  شود  برابر  10  نیز  آمریکا  از  واردات  و  یابد  افزایش  برابر  600  از

  8/1  به  1342  سال  در  دالر  میلیون  293  از  را  ارتش   ساالنة  بودجه  شاه  ،ترتیب بدین .  (197
میلیارد دالر در    3/7  به   نفت،  قیمت  شدن  برابر  چهار  از  پس   و  1352  سال   در  میلیارد دالر

همچنین از آنجایی که شاه نظامیان را پشتیبان    .(535:  1377)آبراهامیان،  رساند    1355سال  
می خود  شمار  ،دانستاصلی    سال   در  نفر  هزار  دویست  از  را  نظامی  نیروهای  توانست 

معادلبودجه  با  1342 ده  به  دالر  میلیون  182  ای  و  با    ،1356  سال  در  نفر  هزار  چهارصد 
    .(210: 1381)کمالی، میلیون برساند  سه  و میلیارد چهار معادل ایبودجه

  کشورهای   برخالف  ، سازی در عصر پهلوی دومروی هم رفته، ارتش در پروژه دولت 
بلکه هدفش کمک به    ؛نداشته  کشور  اقتصادی  و  سیاسی  شرایط   از  مستقل  اهدافی  اروپایی

میزان دولت   افزایش  پشتیبان    های کنش   بر  مرکزی  سلطه  و  حافظ  واقع  در  و  داخلی 
تثبیت و  داخلی  تهدیدات  برابر  در  بنابراین،    های رژیمپایه   تحکیم  و  سلطنت  است.  بوده 

طلبی  های امنیت ملی و تمایل به توسعه ضرورت سرکوب مخالفان داخلی، باالبودن هزینه 
از   خارجی  سیاست  عرصه  درمؤلفه گذارترین  تأثیرو    مهمترین در  بودندکه  تبیین    هایی 

توان  ای از بودجه ملی به نیروی نظامی در دوره پهلوی، میچرایی اختصاص بخش عمده
 اشاره کرد.  آنهابه 

 های امنیتی سازمانو تقویت    تأسیس (3ـ3
مرداد، شاه را بر آن   28نشاندگی و بحران مشروعیت پس از کودتای  های دستضرورت

بر وجه    ، و در یک کالم امنیت رژیم خود  موقعیت  تحکیم   و  تثبیت   برای   داشت که اساساً
  های سازمان  تشکیل  با  مخالفان همزمان  مقابل  در  ،بیفزاید. از این رو  گری رژیمسرکوب
  ارتش،   ،نظیر  پیشین   امنیتی  و  اطالعاتی  تشکیالت  جدید،  پلیسی  و  امنیتیـ    اطالعاتی
تقویت نم  مستقل   واحد  چندین   و  ژاندارمری  شهربانی، نیز  را  برایندیگر  از  ود.  اساس، یکی 

اقدام به    رسد کهبود. به نظر می  آمریکاساواک به توصیه    تأسیساقدامات امنیتی رژیم،    مهمترین
امنیت    ساواک عمدتاً   تأسیس به  ریشه در نگرانی شدید شاه از تهدیدات شوروی نسبت 
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  از   جاسوسی  وسیع  شبکه  یک  کشف  ،مصدق  سقوط  از  چرا که پس  ؛گرددرژیم باز می
  حزب   هوسیل  به  که  شبکه  این .  داد  تکان  سختی  به  را  شاه  ایران  ارتش   در  هاجانب روس

.  شدمی  شامل  فرماندهی  های رده  باالترین   تا   را  افسر  صدها  ،بود  شده  داده  سازمان  توده
  مجهز  اطالعاتی   سازمان  یک  تشکیل  فکر  به  شاه   ، شبکه  این   شدن  متالشی  و   کشف  از   پس 

به  در  هاروس  جاسوسی  نیرومند  تشکیالت   با   مقابله  برای  و  افتاد   مدرن  و   آمریکا   ایران، 
پارسونز،  شد    متوسل ایران می  آمریکا،از دید    .(94  -95:  1372)سولیوان،  -از آنجایی که 

شک باید برای جلوگیری از تهدید پایگاه بی  باشد،  منطقه  در  آمریکا  اصلی  بایست پایگاه
  آمریکا   لذا  ؛شدقوی مجهز می  امنیتی  و  اطالعاتی  سیستم  یک  غرب توسط بلوک شرق به

برای رسیدن به چنین هدفی شاه را در ایجاد سازمان اطالعات و امنیت یا ساواک که به  
خارجی   اطالعات  از  ترکیبی  سازمانی  داخلی    (CIA)آمریکا  لحاظ  امنیت    آمریکا و 

(FBI  )  سال در  )  1957بود  با    شمسی(  1335میالدی  مبارزه  سازمان  این  نمود.  همراهی 
: 1371)شوکراس،    لی و ثبات رژیم پهلوی قرار دادمخالفان را حول محور حفظ امنیت م

حیطه(324:  1375)مبصر،    (197  -198   همه  در  و  نداشت  مرزی  و  حد  ساواک  فعالیت  . 
 دولت  ساواک.  کردمی  مداخله  گسیختهمهار  شکل  به  سیاسی  و  اجتماعی  حیات  هایحوزه

همچنین    سیاسی  رجال  و  مرداندولت  و  دولتی  هایسازمان  و   ملی،   چپ،  هایگروهو 
  و  داشت  کنترل  تحت  را  دانشجویان  و  روشنفکران  مسلح،  هایگروه  روحانیون،  اسالمی،

 پرداخت. عملیات جاسوسی این سازمان عالوهمی  آنها  سرکوب  به  ،آنها مخالفت    بروز  با
  (.536: 1392)آبراهامیان، بود  یافته گسترش نیز اروپا در همسایه،  و مجاور کشورهای بر

  و ضد جاسوسی مهم   اطالعاتی -پلیسی  تشکیالت  از  باید   را  ناگفته نماند که شهربانی 
  پایان  تا   ، مختلف  هایجنبه  در   ساواک  با  آن  موازی   های فعالیت  که   برشمرد  ساواک  رقیب 
  تحت  مستقیماً  کشور  هایزندان  اداره  ،ساواک  تأسیس   بود. قبل از  مشهود  پهلوی  دوران
  اداره  عنوان  تحت  ایویژه   بخش   هم  شهربانی  تشکیالتی  ار ساخت   در  و  بود  شهربانی  کنترل

وجود   کشور  سراسر  در   شهربانی  هایبازداشتگاه   و  هازندان  تمام  بر  که   داشت   زندان 
نیز    کشور   مهم  هایزندان  از   بعضی   ساواک  فعالیت   گسترش  از   پس  اما  ؛کردمی  مدیریت

 .(198: 1379)امینی،   گرفت قرار آن اختیار در

  وظیفه   ،بود  محمدرضاشاه  سلطنت  دوران  ابتکارات  جاویدان که از  گارد  ،این عالوه بر   
  از   واحدهایی  جاویدان،  گارد  تشکیل  از  پیش .  کند  حراست  و  محافظت   شاه   از   داشت 
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  در   شاه   اما  ؛بودند  دارعهده  را  وظیفه   این   گارد  هنگ  و  گارد  گردان  عناوین  تحت   ارتش 
  دهد   تشکیل   امر  این  برای  اختصاصی  واحدی  گرفت  تصمیم   سلطنتش   دوران   اواسط

)علم،  105  -106:  1380)لطفیان،   ،  روزگار  آن  انتظامی  واحدهای  دیگر  از   (.104:  1377( 
  اطالعاتی   و  نظامی  کارشناسان  دست  به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس   که  بود  ژاندارمری

  ضدجاسوسی   و  اطالعاتی   هایعرصه  در   چندان  ژاندارمری.  شد  سازمان  تجدید  آمریکا
دار بود.  عهده  کشور  نقاط  اقصی  در  را  نظم  و  امنیت  استقرار  وظیفه  بیشتر  و  نداشت  فعالیت

برحسب بااین  ط   ،اش فعالیتی  گسترده  حیطه  حال،    های زمینه  برخی  در   غیرمستقیم  وربه 
  های فعالیت  ، داشت  آن  انتظامی   و   پلیسی  وظیفه  با  مستقیمی   ارتباط   که  امنیتی ـ    اطالعاتی 
 .(85: 1358)هالیدی،  (70 -71: 1385پور، یسته)شا کردمی محدودی

نیز سازمانی بسیار کوچک با توانایی و اختیارات قانونی محدود    ارتش   ستاد  دوم  رکن  
  را   ایران  کشور   های سازمان  همه  بساه  چ   و  شاهنشاهی   ارتش   اطالعاتی  نیازهای  که  بود

اینمی   تأمین  کسب  سازمان  کرد.  بر   مرزی، برون  و  مرزیدرون  نظامی  اطالعات   عالوه 
داد  انجام می  وبیش   کم  نیز  را  ضدجاسوسی  طورکلی  به  و   ضداطالعات  هایسازمان   کار

  بود   نظارتی  و  اطالعاتی  تشکیالتی  ،شاهنشاهی  بازرسی  سازمان.(236  -238:  1375)مبصر،  
  و   کنترل  آن  هدف  و  شد  ایجاد   شاه   شخص   مستقیم  نظارت  تحت   و  1347  سال  در  که

  تا   و  بود  دولتی  و  انتظامیـ    اداری  هایدستگاه  تمام  عملکرد  و  فعالیت  بر  عالیه  نظارت
  شاه   خصوصی  وسیله  سازمان  این   .یافت  ادامه  آن  فعالیت  پهلوی   رژیم  عمر  هایماه  واپسین 

 مسلح   نیروهای   در  دیگر  های توطئه  انعقاد   از   جلوگیری  و  نظامی  نیروهای  بر  نظارت  برای
 .(175: 1358)گراهام، بود 
که  ویژه  دفتر  بود  اطالعاتی  واحدهای  از    و   ها انگلیسی  دست  به   مستقیماً  اطالعات 

  رسمی   فعالیت  ساواک   از  پس   سالی  سه  دو  و  شد  تشکیل (  MI6)  «سرویس   »اینتلیجنس 
دارای  .کرد  آغاز  را  خود دفتر    اداری،   امور  ترتیببه  که  بود  مختلف   شعبه  پنج  این 

  فعالیت   حیطه  مهمترین داشتند.    برعهده  را  تحقیق  و  اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  کشوری،
ایجاد  ویژه  دفتر   عملکرد  از  اطالعات  و  خبر  کسب  مخفی  و  پنهان  هایشبکه  اطالعات، 

که به علت تعدد مراکز اطالعاتی و ضد اطالعاتی،    بود   ارتش   و   انتظامی  و  نظامی   نیروهای
 شدند.  ایجاد  ،اطالعات  ویژه  دفتر  فعالیت  آغاز  از  پس   سال  دو  یکی  حدود  تدریجبه
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  شهربانی  و   ژاندارمری  ارتش،  در   اطالعات   ویژه  دفتر   پنهان  هایشبکه  مهمترین  ،بنابراین 

 . (397 -399: 1370)فردوست،  (69: 1379/ ازغندی، 85: 1358) هالیدی،  بودند فعال
  جلوگیری   و  تروریسم   با  مقابله   ، شاه برای1350گیری مبارزات علیه رژیم در سال  با اوج 

همکاری    خرابکاری  ضد   مشترک  یکمیته  مخالف،  های گروه  مسلحانه  اقدامات  از با 
هدف داد.  تشکیل  شهربانی  و  ساواک  دوم،  را  این   تشکیل  از  ادارات  توان  می  سازمان 

کارایی  افزایش  و    عملیات   و  تروریسم   با  مبارزه  امر  در   امنیتی   هایدستگاه  هماهنگی 
کودتا.  (176  ـ177:  1371)دالنوا،  دانست    خرابکارانه از  پس  با    ،بنابراین  پهلوی  رژیم 

امنیتی  تأسیس  مسیر  در  پیش  از  بیش  نظامی  و  امنیتی  کلی  نهادهای  طور  به  و  نظام  شدن 
 جامعه گام برداشت.   سازینظامی

 ژاندارمی منطقه     (4ـ3
ضرورت دیگر  بین از  نظام  ساختاری  عصرهای  در  که    الملل  سرد  -غیرقابل   تأثیر جنگ 

دولت پروژه  بر  ظرفیتانکاری  و  دوم  سازی  پهلوی  دولت  نهادی  گذاشت،    تأثیرهای 
ای بود که این دو ابرقدرت مجبور بودند به گونه   ؛و شوروی بود  آمریکاسطح درگیری  

های دو یا چندجانبه نظامی و امنیتی با کشورهای دوست و متحد  پیمان   50و    40در دهه  
-و شوروری و جهانی  آمریکاگسترش سطح درگیری    ،به امضا برسانند. از این رو خود  

اتحاد گردید. از  ائتالف و  ایران در سیاست  به وارد شدن    شدن تهدیدات باالجبار منجر 
  مورد  ،منفی  که در تقابل با ناسیونالیسم  بود  مثبت  همان ناسیونالیسم  با غرب  نظر شاه اتحاد

 .(Ansari, 2007: 170-171) قرار داشت  ملی جبهه حمایت

اختیار   ، انگلستان  و  شوروی  کشور   دو  قدرت   تدریجی   افول  در  را  مناسبی     فضای 
و    آمریکا  متحدهایاالت داد  به  آمریکاقرار  بیشتر  تسلط  را  داد  بر  هر چه  به   ؛جهان سوق 

رژیم  که  سال  پهلوی   طوری    اجراکننده  عامل  به  عماًل  ، ایران  بر  حکومت  هایدر 
 و  ترنزدیک  آمریکا  به  روز  به  شد و روز  تبدیل  آمریکا  سوی  از  شده  های ترسیماستراتژی

حکومت شاه به    ،32مرداد    28پس از کودتای    ،شد. به اعتقاد گازیوروسکیمی  تروابسته
ابزارهای سیاست خارجی  رژیمی دست از  به عنوان یکی  و  تبدیل شد  در    آمریکانشانده 

نمودخاورمیانه   نقش  ضرورت  .(39-11:  1371گازیوروسکی،  )  ایفای  های  بنابراین، 
گیری الگوی رفتاری مربوط به دفاع پیرامونی در  استراتژی دفاع جهانی و همچنین شکل
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 1955ایران در نوامبر    ،ای ایران نقش داشت. برای ایفای چنین نقشیتحقق اهداف منطقه

پیوست بغداد  پیمان  گا  .به  اولین  امر  و  این  نظامی  ساختارهای  توانمندی  افزایش  برای  م 
 . (197: 1378متقی،ای ایران بود ) توسعه نقش منطقه

زمینه برای ارائه    1969، در سال  آمریکاهای سیاست خارجی ایران و  با توجه به پیوستگی 
ایران پس از خروج انگلیس    ،دکترین نیکسون فراهم شد. در چارچوب دکترین نیکسون

  آمریکا  ای را ایفا نمود. بر پایه این دکترین، دولت قش ملی رهبر منطقه از خلیج فارس، ن
را    پیمانهم  و  دوست  کشورهای  از  معنوی  و  مادی  حمایت شوروی  تهدید  مقابل  در 

 آمریکا های پیشین خود کرد. باید گفت که  جایگزین اعزام مستقیم نیرو بر حسب سیاست 
  بزرگ   های بحران  مسؤولیت  بار   زیر  از   را   خود   که   بود  آن  پی   در  میالدی  1969  سال   از

سعودی که هردو کشور به شدت    عربستان  ایران و  ،سیاست  همین   پیرو  .سازد  رها   موجود
  ارتشی  دلیل داشتن  به ایران. منطقه انتخاب شدند هایژاندارم  عنوانبه ،ضدکمونیسم بودند

  هنگفت   ثروت  از  مندیبهره  با  سعودی  عربستان  و  گردید  نظامی  نقش   دارعهده  نیرومند،
  دار عهده  را  آمریکا  نظر  مورد  امنیتی  سیاست  مالی  منابع  تأمین   نفتی،  درآمدهای  از  حاصل
)تی264:  1363)نیکسون،    (188:  1364)نیکسون،    (196:  1376  گازیوروسکی،)گشت   هدر،  ( 

 .(470: 1379)برژینسکی،  (78: 1373
دنبال   در  سوی  کنار  از  اهدافی  چنین    و   ایران  استراتژیک  اهمیت  آمریکا،کردن 

  کشورهای   اتکای  و  گاز  و  نفت  معادن  از  برخورداری  علت   به  فارس  خلیج  کشورهای
  یی آمریکا  سیاستمداران   از عوامل مهم دیگری است که   منطقه   این  انرژی   منابع  به   صنعتی 

  بود   کشوری  تنها  منطقه،  هایکشور   دیگر  به  نسبت  داد. ایران  سوق  روش  این   اتخاذ  به  را
از  کامل  اشراف  فارس   خلیج   بر  که و    اتحاد   جنوبی   مرز  در   جغرافیایی  لحاظ  داشت 

: 1363  روبین، )  افزودمی  آن   الجیشی  سوق  و  راهبردی  ارزش  بر  که  بود  شده  واقع  شوروی
   (.165: 1371 ( )گازیوروسکی،44

  را   عمده  هدف  چند  ، فارس  خلیج  منطقه  در  نقشی  چنین   پذیرش  بر  مبنی  تصمیم شاه 
  خلیج   نفت   به   غرب   دسترسی  تضمین   بر  مبنی   آمریکا  مقاصد  با  نمود که کامالً می  تعقیب
  هایدولت  براندازی  اقدامات  برابر  در  خود  از  محافظت  آنها،   مهمترین   .بود  همسو  فارس

  ایدئولوژیک   پیوند  جنوبی   یمن  مانند  که   بود  عربی   های رژیم  از   دسته   آن  و   عرب  رادیکال
  در   ایران  نفتی  سکوهای  امنیت  تضمین   .(1856:  1364)شفا،  داشتند    شوروی  با  نزدیکی
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هدف دیگری است که شاه با پذیرش نقش ژاندارمی به دنبال آن   ،فارس    خلیج  هایآب
کنترل  ؛بود که    های پایانه  و  پتروشیمی  نفتی،  اتتأسیس  امنیت  حفظ  به  فارس  خلیج  چرا 

  خشکی   در  نفت  پمپاژ  هایایستگاه   و  نفتی  هایچاه  نفت،  هایهلول  نیز،  و  نفت  صدور
رژیم،  هدف  .نمودمی  کمک   خلیج  اروندرود،  در  کشتیرانی  خطوط  امنیت  حفظ  بعدی 
-)هوشنگ  گردیدمی  صادر  خارج  به  ایران  نفت  طریق  آن  از  که  بود  هرمز  تنگه  و  فارس

 . (146: 1364( )نیکسون، 260:1359( )هالیدی، 274: 1368مهدوی، 
رژیم    مداخله   بحرانی  مناطق  از  برخی   در   ، منطقه  ژاندارمی   راستای  در   پهلوی   همچنین 

  از   برخی   اختیار  در  فراوانی  اقتصادی   و  نظامی   هایکمک  و  داشت  مستقیم   نظامی
  پهلوی  رژیم  مستقیم  نظامی  مداخله  بارزترین .  داد  قرار  آمریکا  حمایت  مورد  هایدولت
چرا که عمان در کنار تنگه هرمز قرار داشت    ؛بود  عمان  در  ظفار  شورشیان  سرکوبی  دوم،

: 1364  نیکسون،)شد  می   محسوب  غرب   انرژی   حیاتی  شاهرگ  ،هرمز  تنگه   از  و حفاظت

می   ،بنابرین   .(146 کلی  طور  نفوذبه  که  گفت    سوم،   جهان  کشورهای  در   شوروی  توان 
  هند   اقیانوس  حوزه  از  انگلستان  نیروهای  اعراب، خروج  رادیکالیستی   هایگرایش   تشدید

  آن  ارتباط  و  1هنری کیسینجر  ایمنطقه  استراتژی  و  نیکسون  دکترین   طرح  فارس،  خلیج  و
ایران از عوامل مهمی هستند که رژیم پهلوی   به  خاورمیانه   منطقه  ژاندارم  نقش واگذاری با

 تنظیم نمود.  آنهاهای دفاعی خود را بر اساس سیاست 50و  40های منتهی به در سال

 رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه  (5ـ3
داخلی  رضاشاه  که  حالی  در سیاست  پیشبرد  بود،  بر  کرده    توجه   محمدرضاشاه  تمرکز 

در  کشور  از  خارج  به  عمدتاً  را  خود داشت.   سعی  شاه،  1960  و   50  دهه   طول  معطوف 
به نحوی که   ؛این سیاست را پیگیری نماید ،متحده ایاالت فعمنا با  ایران کرد با ادغام منافع

را  نظامی   و  مالی  حمایت  توانست کشور    گسترش  امکان  وی  به  که  آورد  بدست  این 
ایران مسلح  دهه   را  نیروهای  در طی  نظامی  50و    40های  داد.  دوم سیاست  پهلوی  گری 

که  منتقدین و مخالفین رژیم شاه بر این باور بودند   . مورد انتقاد نیروهای داخلی بود شدیداً

 
1. Henry Kissinger 
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سازی و  توانمند ساختن ذاتی  های شخصی شاه کمک چندانی به سیاست دولتطلبیجاه

 کند.    ایران نمی مدرن دولت

-یق تشو  فاکتورهای  مهمترین  از  توان یکیرژیم شاه را می   امنیتی  هایشک نگرانی بی 
برای  کننده این خصوص  تسلیحات  به  دستیابی  او  در  دانست.  دالیلی    ،نظامی  بر  تکیه  با 
 برای  بیشتر  توانمندی  و  فارس  خلیج  در  انگلستان  گسترش نفوذ شوروی و جایگزینی  چون

  به   شورشی  عناصر  و  پیمانهم  هایحکومت   به   تسلیحات  و  کمونیستی  ایدئولوژی  صدور
  تغییر وضع سیاسی منطقه،  ایمنطقه  هایقدرت   تضعیف  یا  براندازی  مقاصد  تأمین   منظور

می  را  عراق  و  ایران  بین  رقابت  و  کل  رقابت  در  که  دانست  عواملی  مجموعه  توان 
نمود بدبینی  و  به شدت دچار ترس  را مهم جلوه داد و شاه را  منطقه  این    ؛ تسلیحاتی در 

  دائمی   هند  اقیانوس  در  را  خود  ییدریا  ناوگان  حضور  بعد،  به  1969  سال  از  زیرا شوروی 
بود تشدید  کرده  معنی  به  امر  این  مسابقه  احتمال  و  بحران  و    بین  تسلیحاتی  وقوع 
جاسوسی،      بود  منطقه  در   هاابرقدرت النه  راجر    . (113:  1358)اسناد  سر  بریتانیا  سفیر 

فوریه   در  شاه کردم    :نویسدمی  1954استیونس  تسلیم  را  اعتبارنامه خود  من  هنگامی که 
. کرد  صحبت  من   با  ایران  نظامی  از تمایل خود در مورد قدرت   با اشتیاق  و  وی صمیمانه

  ترکیه   بین   نظامی  تفاهم  هرگونه  و  است  ضروری  خاورمیانه  از  دفاع  ایران برای  شاه گفت،
کشور    به  خود  بعدی  سفر  طول  در  بگیرد.  نظر  در  را  وی  درازمدت،  در  باید  پاکستان  و

 ملزومات  از  یکی  که   دارم  اطمینان   من :  تاکید کرد  بیشتر  له ئ بر  این مس  شاه   متحده،ایاالت
ایران،    با  رابطه  در  خود  های طلبیجاه  تحقق  از  المللیبین   کمونیسم  تحقق  از  جلوگیری

به   مسلح  نیروهای  تقویت  که    حدی  به  آمریکاست؛  ویژه  به  آزاد،  بزرگ  ملل  کمک  ما 
 کند.  ای از خود دفاعباشد به شکل آبرومندانه گرفت، قادر قرار حمله مورد ایران  اگر

تعداد    میالدی   1963  سالاجازه داد تا    او   به  آمریکا،  حمایت  سرانجام با  های شاه پافشاری
افزایش   200000  به  نزدیک  به  120،000  از  را  ارتش   نفرات   حتی   گرچه  دهد،  نفر 

  بیشتر   پول  و  بیشتر  اسلحه   به  دستیابی  برای  او  مداوم  هایخواست  نسبت به  نیز  هاآمریکایی
   .(Ansari, 2007: 171) شدند آشفتگی دچار

رو  این    مقابله   توان  در  تفاوت  میزان  از  کامل  آگاهی  وجود  با  شاهنشاهی   دولت  ،از 
 نیروی   بویژه  خود  ارتش   کیفی  و  کمی  سطح  ارتقای  با  نمود  سعی  شوروی،  با  نظامی

  را تنها کشوری   نماید. شاه ایران  دفاع  خود   منافع  از  ،بازدارنده  رویارویی  یک  در  دریایی،
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کهمی تاریخ    کند   تجهیز  را  ایبازدارنده  قدرت  چنان  تواندمی  دانست  بنیاد  اسناد  )آرشیو 

ایران،   شد(.  1/3235:  1355معاصر  اشاره  حمایت    ،چنانکه  مورد  کشورهای  با  چالش 
عراق بخصوص  رقابت  ،شوروی،  اتخاذ  در  که  است  دیگری  شاه  مسئله  تسلیحاتی  های 

  متعددی   عوامل   از   متأثر   ایران  و  عراق   کشور  دو   روابط  1350نبوده است. در دهه    تأثیربی
  اما  ؛ بود  تیره  همچنان   اروندرود،  به   مربوط   اختالفات  و  بعث  حزب   رسیدن  درتق  به  چون

  به   ها، انگلیسی  خروج   از  پس  ایران  توسط   گانه سه  جزایر  مالکیت   تحقق  با   شرایط  این 
می  خود  دوران  بدترین  نظر  به  خروجرسید.  که    نقش  اعطای   و  انگلیس   نیروهای   رسد 

  چالش  ،حقیقت  نبوده است. در  تأثیربی  وضعیت  این   شدنبحرانی   در  نیز  ایران  به  ژاندارمی
  به   دستیابی  برای  کشور   دو   این   سنتی   های رقابت   به   فارس  خلیج   در  ایران   واقعی  قدرت

  (20:  1355  امیری، )(  187:  1373)فولر،  شد    منجر  اروندرود  و  فارس  خلیج  در  برتر  موقعیتی

  دولت   بین   اختالف.  ش(4513  -3243  -3532/  1ایران، سند شماره   تاریخی  مطالعه  اسناد  )مرکز
  بود،   هم  مقابل   در   شوروی  و  آمریکا  ابرقدرت   دو  گیریجبهه  واقع  در   که   عراق  و  ایران
  عظیم   خریدهای   و  نفت   قیمت   افزایش   با   جناح  دو  به   کشور  دو   شدید  وابستگی   باعث

   .گردید تسلیحاتی
  مقابل   در  عضو   کشورهای  امنیت  حفظ  بغداد در  پیمان  ناتوانی  ، هااین   از  گذشته  البته 

اصرار    ایمنطقه  تهدیدات مسلح  نیروهای  نظامی  قدرت  ارتقا  بر  شاه  تا  گردید  نیز سبب 
  و   بود   برده  پی  ای منطقه  و  جهانی   سطح   در   قوا   موازنه   مسئله  اهمیت  به   چرا که شاه   ؛بورزد

  . است  شمالی   همسایه   ایران،  استقالل  برای  خطر  مهمترین  تاریخی،  نظر  از  که  دانستمی
  ، عراق  مانند  افراطی   هاییدولت  با  رویارویی  و  شوروی  اتحاد  با  مشترک  مرز  ،ترتیب بدین 

  کشور   شمالی   مرزهای  بر  فشارها   این   میزان   از  تمهیداتی  اندیشیدن  با  تا   داشت می  وا  را   او
این   .بکاهد   بخشید می  تحقق  متحدهایاالت  به  بیشتر  هرچه  شدن  نزدیک  با  را  مهم  شاه 

  سیل   1970  دهه  آغاز  اساس، از  این   بر.  (29:  1353( )مسائل جهان،  104  -105:  1363)روبین،
  واردکننده  بزرگترین   از  یکی   به  را  ایران  و  شد  سرازیر  ایران  به  ییآمریکا  مهمات  و  اسلحه
 سوم تبدیل کرد.    جهان کشورهای  میان در آمریکا سالح

تغییرمی  ،بنابراین  با  که  گفت  برای  منطقه،  سیاسی  وضع  توان  شاهنشاهی    تقویت   رژیم 
  به   چون مبادرت  اقداماتی  به  دست   فارس  خلیج  منطقه  سیاست  حفظ  و  خود  دفاعی  قدرت
سالح  سفارش  و  خرید از  بزرگی  ازمجموعه  مدرن  در  نمود.  آمریکا  های  که    آنچه 
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به ارتشی مقتدر بود  ، رژیم شاه قرار داشت  سیاست   سرلوحه  ایران    در   که   ارتشی   ؛ تجهیز 

بی تنها  امر  این .  باشد  رقیبخاورمیانه    همسایگان   از  ایران  حراست  و  حفظ  خاطر  به  نه 
نفت  آرامش  و  ثبات  تضمین  خاطر  به   بلکه   ؛ خود بود    فارس  خلیج  خیزمنطقه  )مرکز  نیز 

  سفر   از  درپی این تصمیم، پس.  د(145  -509  -844/ 1اسناد مطالعه تاریخی ایران، سند شماره  
  دست   -اتمی  تسلیحات  جز  به -ییآمریکا  نظامی   سالح  نوع  هر  به  شد  مجاز  شاه  نیکسون،

 .کند پیدا

میلیار دالر در سال    6/1سابقه درآمدهای نفتی ایران از  ترتیب، درپی افزایش بیبدین  
، شاه با 1975میلیار دالر در سال    8/17و سپس    1976میلیارد دالر در سال    6/4به    ،1972

تکیه بر نقش عمده نیروهای مسلح، مهیای برپایی تمدن بزرگ شد. در این راستا، از سال  
میلیارد دالر رسید و پس از افزایش    5/1، خرید خالص تسلیحات ایران به  1972تا    1950

 ,WARD)  ، ارزش معامالت اسلحه به دو برابر رسید1973ال  قابل توجه قیمت نفت در س

  مورخ  شماره  در  تایمز  نیویورک  که  بود   حدی  به  ایران  نظامی   خریدهای  .(194 :2009
  از   را  14-اف   هواپیماهای  سازنده  گرومان،  کمپانی  ایران،  بازار  :نوشت1975  ژانویه1

در ادامه این سیاست،  (.  269  -270:  1357)سمسون،    داد  نجات  احتمالی   مالی  ورشکستگی 
  این.  گرفت  صورت  آمریکا  و  ایران  بین   تسلیحاتی  معامله  ترین بزرگ  1350  بهمن   در

  و  نقل   و   حمل  هواپیمای   50  افکن، بمب  و   شکاری  هواپیمای  300  خرید  جهت  سفارش
  بود،  زمین   به  هوا  هایموشک  به  مجهز  و  شب  در  پرواز  برای   که  یکبر  مدل  بالگرد  500

 و  ایران  میان  تسلیحاتی  قراردادهای   صداترین   و  پرسر  از   یکی  اما  ؛شد  داده  تخصیص
  فروند     80  شد  موظف  آمریکا  دولت  آن  طی  که  شد  منعقد  1353  سال  در  آمریکا

  وزارت   توسط  شده  ارائه  آمار  دهد. بنابر  تحویل  ایران  هوایی  ناوگان  به  14-اف   هواپیمای
  دالر   میلیارد  15  به  نزدیک  چیزی  ،1356  تا  1351  هایسال  فاصله  در  ،آمریکا  دفاع

که    .(342:  1376  ازغندی،)  بود  شده  فروخته  ایران  به  یی آمریکا  افزارجنگ نماند  ناگفته 
-سال  زیرا که شاه در فاصله  ؛شدنمی  محدود  متحده  ایاالت  به  شاه  تسلیحاتی  خریدهای

  هلیکوپتر   25  انگلستان،  از  (Chieftain)  چیفتن   تانک  800  به  نزدیک   1355  تا  1351  های
همچنین    خریداری  ایتالیا  از   نظامی و  نظامیکرد  گسترده    اسرائیل   با   تسلیحاتی  و  رابطه 

-عمده  ،ایهسته  کالهک  حمل  قابلیت  با  دوربرد  هایموشک  توسعه  برقرار کرده بود که
  .(Segev, 1988: 39) رودای از آن به شمار می ترین نمونه
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 نتیجه
قطبی گردید و عصر جنگ سرد بین    دو  ،المللپس از جنگ جهانی دوم ساختار نظام بین 

ابرقدرت   دوره  آمریکادو  این  در  شد.  آغاز  شوروی  تعیین  ، و  اصلی  قدرت  کننده دو 
بین دستورالعمل مهم  رویدادهای  تحلیل  و  تجزیه  و  بودند  بازیگران  مابین  برهایی    المللی 

امکان  دو  این  تقابل  یا   تعامل  نوع  اساس شرایطی  .بود  پذیرابرقدرت  چنین  رژیم    ، در 
به خوبی می به  امنیت  به   دستیابی  و  منافع  تأمین دانست که  محمدرضاشاه  تنهایی    مطلوب 

  پیشبرد   برای  را راهی  آمریکابلوک غرب بخصوص    با  رو اتحاد  از این   ؛پذیر نبودهامکان
امنیت و حفظ خود    تأمین برای    ،تبع این مسئلهمنافع خود دانسته و به    تأمین   و  ملی  اهداف

در دوره زمانی مورد بحث یعنی    ،از این رو  ناگزیر خود را با بلوک غرب متعهد ساخت.
دولت  ،1357تا    1324های  سال پروژه  بویژه  ایران  داخلی  به شدت تحت  سیاست  سازی 
و تصمیمات و    گرفت المللی قرار  های سیاست خارجی و روندهای بینگیریجهت  تأثیر 

با   را  زمینه  این  در  محمدرضاشاه  کرد.  هایمحدودیتاقدامات  روبرو  تجربه    خاصی 
نخستین دولت که  شد  بار  سازی  آغاز  رضاشاه  دوره  موفقیت   ،از  رغم  در  به  نسبی  های 

زمینه  علت  برخی  به  رقابت تأثیرها،  از  قدرتپذیری  ژئوپلتیکی  چون  های  بزرگ  های 
با شکست    ،و در نهایت با تهاجم متفقین درپی جنگ جهانی دوم  یهانگلیس، آلمان و روس 

از مسیر اصلی خود منحرف گردید. پس از سقوط رضاشاه و همزمان با    مواجه شد و عماًل
بین  نظام  محمدرضاشاه،  رسیدن  قدرت  قدرتبه  رقابت  اثر  در  وارد  الملل  بزرگ  های 

به صحنه جنگ سرد   ناخواسته  ایران  و  موقعیت حساس  کشیده شد.  مرحله جدیدی شد 
ای در راهبرد  های ساختاری ایفای نقش بازیگر فعال منطقهژئوپلتیکی، الزامات و ضرورت

، ترس ازکمونیسم شوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی از  آمریکاجهانی ایاالت متحده  
دن  ش  نظامی   -قطبی )جنگ سرد( بر امنیتی   گذار نظام دوتأثیر و بارزترین عوامل    مهمترین 
سازی  دولت  سیاست  ،رواز این  سازی بود.های داخلی ایران بویژه در زمینه دولتسیاست 
نهادسازی و توانمندسازی واقعی نهاد دولت و تقویت اقتدار آن    راستای  در  نه  دوم  پهلوی

بیشینه جهت  منافعدر  موقعیت   جهت  در  بیشتر  بلکه  ؛ملی  سازی  از  پاسداری  و    تحکیم 
ترتیب از مسیر اصلی خود  و بدین   دربار به اجرا درآمد  و امنیت رژیم و  ء شاه و بقا  شخصی

دولت سیاست  هدف  اگر  گردید.  درمنحرف  را  -بهره  )توانایی  امنیت   حوزه  سه   سازی 
-قانون  و  و تقویت قدرت اقتصادی(   دولت  بودجه   )افزایش   درآمدها  خشونت(،  از   گیری
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ظرفیت  )افزایش  حکومت  گذاری  مشروعیت  کنیم،    است(  قوانین   طریق   از  و  خالصه 

  ، رژیم محمدرضاشاه در دوره مورد بحث  های سیاستگذاریتوان ادعا کرد که اولویت می
به    کسری مشروعیت داخلی عمدتاًپیامدهای ناشی از  الملل و همچنین  نظام بین   تأثیرتحت  

گردید معطوف  امنیت  یعنی  نخست  طوری   ؛حوزه  امنیتی  به  نهادهای  سنگین  سایه  و  که 
 کرد.قانونی و مدنی( سنگینی می  نظامی بر سر سایر نهادها )از جمله نهادهای سیاسیِ
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