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  دهيچك

ترين موضوعات علوم سياســي ها، همواره يكي از جذاببررسي علل انقلاب
باشد. تاكنون در خصــوص علــل انقلــاب اســلامي و جامعه شناسي بوده و مي

هاي مختلفي مطرح شده است. آنچــه در ايــن پــژوهش مــورد ايران، ديدگاه
گيرد، ارتباطات مستقيم و غير مســتقيم ارتــش و شــخص كند و كاو قرار مي

 ايــن و تأثيراتي است كه در 1357تا  1332هاي محمدرضا پهلوي، بين  سال
در تحقيق حاضــر  .پذيرددوران ارتش ايران از اقدامات و تصميمات شاه مي

هاي ارتش ايران، از حيث سازماندهي، ساختار، سلسله و ضعفبه عملكردها 
ها و ساير موارد مربوطه و ارتباط متقابل آنها بــا مراتب تصميم گيري، انگيزه

هاي اتخاذي شاه، با بهره گيري از نظريه راسل در مورد تصميمات و سياست
ت. هــا، پرداختــه شــده اســرابطه عدم وفاداري نيروهاي مسلح و وقوع انقلاب

هاي پژوهش، گوياي ايــن مطلــب اســت كــه قطــع وفــاداري ارتــش بــه يافته
حكومت و پيوستن آن به انقلابيون، نقش مهمي در پيــروزي انقلــاب اســلامي 

 داشته است. 
  
  ارتش، انقلاب اسلامي، ميليتاريسم، شاه، ايالات متحده آمريكا. :دواژهيكل
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  مقدمه 

توان گفت كه بســياري از اصــول قبل از هر چيز، درباره اهميت انقلاب اسلامي ايران مي
مورد اتكاي سياستمداران و دانشمندان علوم سياســي، بواســطه ايــن تحــول عظــيم و خلــاف 

نظريــه پــردازان حــوزه اجتمــاع و  انتظار آنها به شدت زيــر ســؤال رفــت؛ تــا جاييكــه برخــي
سياست، مانند تدا اسكاچپول، در برابر انقلاب اسلامي ايران، از آراء سابق خود عقب نشــيني 

 سال ). او در37: 1377هاي ديگري را هم وارد نظريات خود كردند.(فرهي، كردند و مؤلفه
اعتراف  ،"ايران انقلاب در شيعه اسلام و تحصيلدار دولت"عنوان  اي بامقاله نوشتن با ،1982
 آگاهانــه عمــداً و كــه داشــته وجــود دنيا در انقلاب يك كه گفت بتوان واقع در اگر": كرد

بــه  ســازد، سرنگون را پيشين نظام تا است شده ساخته توده اي اجتماعي نهضت يك توسط
 صــورت بــه بلكــه نيامد، صرفاً آنها انقلاب. است شاه عليه ايران انقلاب انقلاب، آن قطع طور

تــوان بــه تــأثيرات ). همچنــين مي108-119: 1379(شكاري،  ".شد ساخته منطقي و آگاهانه
آشكار انقلاب اسلامي ايران بر منطقه و تحولات متأثر از آن اشاره كــرد، كــه خــود بازتــاب 

). مطالعــه ايــن آثــار و 1386وسعت و اهميت اين تحول بــزرگ هســتند. (ر.ك: اســپوزيتو، 
ســازد كــه ارتــش چگونــه در پيــروزي انقلــاب ل را بــه ذهــن متبــادر ميها، اين سؤاپژوهش

اسلامي، ايفاي نقش كرد؟ و يا اينكه تصميمات و اقدامات محمدرضا شاه، در حوزه ارتش، 
چه تأثيراتي را بر اين سازمان گذاشت؟ در پاسخ به سؤال اصلي پژوهش، بايــد عنــوان كــرد 

ترين نهاد كشور، به عنوان بزرگترين و مهم كه ارتش ايران در زمان محمدرضا شاه پهلوي،
رفت و بر اين اساس هر تغييري در آن، بر كل سيستم ستون اصلي اتكاي دولت به شمار مي

گذاشت. روند تغيير و تحولــاتي كــه ارتــش ايــران در طــول ســي و دولتي و جامعه تأثير مي
گذاشــت را هفت سال حكومت شاه، و بخصوص بيست پنج سال پس از كودتــا پشــت ســر 

توان به عنوان يك عامل تكويني درونزا در نظر گرفت كــه هــر چــه تكامــل ظــاهري آن مي
  شد. يافت، به واقع تضادهاي دروني آن هم بيشتر آشكار ميافزايش بيشتري مي

  مباني نظري پژوهش  -2
  تعريف مفاهيم -2-1
  انقلاب -2-1-1 

داننــد. واژه اي لاتين و اخذ شده از علــم ســتاره شناســي ميعمدتاً انقلاب را داراي ريشه
مشــتق شــده اســت  "Revolutio"است، از ريشــه لــاتين  "Revolution"انقلاب كه برگردان 

). كلمه انقلاب در لغت به معناهايي كه تقريباً در يك طبقه هســتند، مثــل 86: 1382(شيخي، 
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ن از حالي به حال ديگر، واگرايي، دگرگــوني، تغييــر و تحــول ماهيــت و يافت برگشتن، تغيير
). انقلــاب، در سياســت بــه معنــي تغييــر 20: 1380واژگون شدن، تعبير شده است (فرهنگي، 

باشد. كاربرد سياسي اين مفهوم، در واقع در اواخــر قــرن پــانزدهم ناگهاني در يك مسير مي
). ساموئل هانتينگتون، در تعريفي كــه از انقلــاب 3: 1382ميلادي رواج پيدا كرد (كالورت، 

انقلــاب يــك دگرگــوني ســريع، بنيــادي و خشــونت آميــز  "دهد، معتقد است كه؛ ارائه مي
هاي مســلط بــر يــك جامعــه، نهادهــاي سياســي، ســاختار هــا و اســطورهداخلــي، در ارزش

. امــا (Huntington, 1968: 344)هاي حكــومتي اســت اجتماعي، رهبري، فعاليت و سياست
از ديدگاه رايموند تانتار و مانوس ميدلارسكي، انقلــاب رويــدادي اســت كــه در خلــال آن، 

گيــري از قــوه قهريــه، نخبگــان و ســران اي شورشي بــه صــورت غيــر قــانوني و بــا بهــرهعده
). آنچه كه در اين تعاريف مشــترك 38-39: 1383كشند (ميلاني، حكومتي را به چالش مي

رگوني و طغيان خشونت آميز عليه نظم موجــود اســت، و گــويي انقلــاب است، اشاره به دگ
تــوان گفــت كــالورت هــم كــه مي بدون فاكتور خشونت، معناي چنداني نــدارد. بــه اعتقــاد

 بــه كــه اســت حكومــت تغييــر از شــكلي انقلاب، ترين موضع را در اين باره دارد،سرسخت
توان با گفتــه انگلــس در حث را مي. اين ب(Calvert, 1967: 2)دهد مي رخ خشونت، همراه

مطمئنــاً انقلــاب،  "گويــد: مورد انقلاب پايان داد، انگلس، با تأكيــد شــديد بــر خشــونت، مي
ترين چيزي است كه وجود دارد، عملي است كه به خاطر آن، قسمتي از مردم سلطه جويانه

بر قســمت ديگــر اراده خود را بوسيله توپ و تفنگ و سرنيزه و ديگر وسايل سلطه جويانه، 
. سرانجام، بايد گفت نكته مهــم و حــائز (Marx & Engels, 1958: 638) "كند.تحميل مي

اهميت در بررسي وقايع انقلابي، توجه به نارضايتي اجتماعي است كه در واقع به عنوان يك 
هــا، عمــل كــرده اســت. اكثــر متغير مستقل اوليه، همــواره بــه عنــوان موتــور محركــه انقلاب

ان هم بر اين باورند كه ميان خيزش عمومي و نارضايتي اجتماعي، ارتباط مستقيمي نويسندگ
). اگر  بخواهيم تعريفي از انقلــاب اســلامي بــه دســت دهــيم، 71: 1388وجود دارد. (فوران، 

 كلــي ســاختار در بنيــادي دگرگــوني" از اســت عبارت: اسلامي توانيم بگوييم كه انقلابمي
 امامت، نظام و اسلاميهاي ارزش و موازين و بيني جهان بر نطبقم آن، سياسي نظام و جامعه

هــاي توده قهرآميز قيام و صالحان و متقيان پيشگام حركت و مردم ايمان و آگاهي اساس بر
  ). 41: 1368(عميد زنجاني، ."	مردم

  ميليتاريسم -2-1-2
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تشــريح مي توان گفت كه ماهيت نظــام سياســي، نقــش ارتــش را يــك كشــور تعيــين و 
هاي سوسياليستي، به دليل كند. به عنوان مثال، در ليبرال دموكراسيهاي صنعتي يا در نظاممي

آنكه ارتش تحت نظارت حزب قرار دارد و در ميان مكانيزمهــاي كنتــرل قــدرت، محصــور 
است، احتمال مداخله مستقيم آن در مسائل سياسي، كمتــر اســت، ولــي در كشــورهايي كــه 

تر است، و در به دست آوردن حمايت مردم، بــا ناكــامي رو بــه ا ضعيفجامعه مدني در آنه
 :Cruz & Diamantm, 1998)رو بوده است، احتمال دخالت مستقيم ارتش، زيادتر اســت 

شــود. بعضــي . ميليتاريسم يا همان ارتش سالاري، به معناهاي مختلفــي تفســير مي(115-128
رجي توسعه طلبانه، بــه منظــور راه انــدازي اوقات آن را به معناي جنگجويي و يا سياست خا

). در موارد ديگر كه بــه معنــاي مــد نظــر مــا 15: 1387برند. (آشوري، جنگ هم به كار مي
 مسلح، ســيطره نيروهاي مستمر توسعه و تحكيم توان اشاره كرد به سياستنزديك است مي

همــراه بــا تكــريم سياسي، نظامي كردن جامعه  مسائل در آن دخالت و دولتي امور بر ارتش
گــري در ميــان مــردم، سياســت مبتنــي بــر تقويــت و ارتش و توسعه و پرورش روحيه نظامي

تحكــيم مســتمر و مــداوم نيروهــاي مســلح، اســتفاده از قــدرت نظــامي در مســائل سياســي و 
هاي توسعه طلبانه و اشغالگرانه (آقابخشي و افشاري همچنين مهيا كردن شرايط، براي جنگ

 ).  414: 1389راد، 

                                                                                                                                    چهارچوب نظري -2-2
هاي نظري، با تمركز بر متغيرهاي مستقل اوليــه و ميــانجي اضر به لحاظ مؤلفهپژوهش ح

هاي ارتــش، بــر ايــن فــرض خود، يعني اصلاحات شاه در حوزه ارتش و سپس ميزان قابليت
نظري بنيادي استوار گشته است كــه اقــدامات شــاه در حــوزه ارتــش، بــا توجــه بــه تــأثيرات 

ست، و به تبع آن، بازخوردهاي منفــي ايــن تــأثيرات، مخربي كه بر عملكرد اين نهاد داشته ا
تــرين وظيفــه خــود، ترين حامي داخلي حكومت، نتواند بــه خــوبي مهمموجب شد تا اصلي

يعنــي حفــظ حكومــت را ايفــا كنــد. بــه ســخن ديگــر، تحــت تــأثير اقــدامات و اصــلاحات 
ري از محمدرضاشــاه، نــه تنهــا بــر قــدرت ممانعــت ارتــش ايــران افــزوده نشــد، بلكــه بســيا

هاي فني هاي اصلي و حياتيِ خود را هم از دست داد. در اين ميان، جداي از قابليتكارويژه
ترين خصايص يــك و نظاميِ ارتش، معيارهاي وفاداري و انسجام درونيِ آن، به عنوان مهم

ارتش كارآمد، نقطه تمركز آسيب شناسانه اين پژوهش است. راسل نظريه پرداز معاصر، بــا 
طبيقي چهارده شورش انقلابي قرن بيستم، نقش و تأثير عامل سركوب و بخصــوص مطالعه ت

كنترل دولت بر ارتش را بر اساس اطلاعات تاريخي روشن ساخته اســت. او مشــخص كــرد 
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كه از چهارده شورش انقلابي مزبور، هفت مــورد آنهــا بــه انقلــاب خــتم شــده انــد. در واقــع 
انقلابات موفق و ناموفق را بايد در ميزان انسجام  استدلال كلي راسل اين است كه وجه تمايز

و وفاداري يا سرپيچي نيروهاي سركوب جستجو و بررســي كــرد. بــر همــين اســاس، او ســه 
مقياس را براي مشــخص نمــودن ميــزان وفــاداري يــا ســرپيچي نيروهــاي ســركوب، در ايــن 

ســي، در جــدول چهارده كشور مورد بررسي به كار برده است. اطلاعات مربوط بــه ايــن برر
  ).120-121: 1387زير مشخص شده اند. (بشيريه، 

زمان ظهور سرپيچي در -2  ميزان سرپيچي-1
 طي انقلاب

شمار نيروهايي كه -3
  كنندسرپيچي مي

حمايت مطلق و سرسختانه صفر=
 نيروهاي سركوب از رژيم

  هيچ  =صفر    هرگز   =صفر 

  ) %10تا  2اندك (   = 5/0 در اواخر كار رژيم =1 حمايت غير سرسختانه .1
بي تفاوتي، كناره گيري يا فرار  .2

 نيروها
  ) %25تا  11شماري (   = 1  در اواسط انقلاب  = 2

  اي شمار قابل ملاحظه  = 2  در اوايل انقلاب  = 3  كمك فعال به جنبش انقلابي .3
  )          %50تا  26(  

ميزان مبارزه با رژيم به همراه  .4
 جنبش انقلابي

  ) %95تا  51اكثريت (   = 3  در آغاز انقلاب  = 4

  ) %100تا  96همه (   = 4   
  )121: 1387(بشيريه، 

طبق نظر راسل؛ ميزان عدم وفاداري نيروهاي مسلح، از ضرب سه مقيــاس فــوق حاصــل 
شود. ارقامي كه در انقلابات موفق به دست آمدند، نشان دهنــده آن هســتند كــه در هــيچ مي

موردي رژيم نتوانست وفاداري نيروهاي مسلح خود را حفظ كند. به اين ترتيب راسل نتيجه 
ش نسبت به رژيم، شرط لازم بــراي موفقيــت شــورش انقلــابي گيرد كه عدم وفاداري ارتمي

است و از طرف ديگر هم شورشهايي كه ناموفق هستند، نتوانسته اند همكاري ارتــش را بــه 
دست آورند. بنابراين هر چه ميزان و درجه عــدم وفــاداري در ميــان نيروهــاي مســلح بيشــتر 

. بــه )122: 1387 بشــيريه،(شــود. ميباشد، به تبع احتمال پيروزي شورش انقلــابي نيــز بيشــتر 
همين ترتيب اگر بخواهيم نظريه راسل را در بررسي علل وقوع انقلــاب اســلامي ايــران وارد 
كنيم، با اشاره به اين موارد كه در اواخر عمر رژيــم پهلــوي، نيروهــاي مســلح ايــران نظــم و 

ادامــه فعاليتشــان، سازمان خود را از دســت داده و در بســياري مــوارد انگيــزه هايشــان بــراي 
توانيم بگوييم كه مقياســهاي تحليــل راســل در مــورد انقلــاب كمرنگ و ناچيز شده بود، مي

كنند. حتي وقتي راســل از معيــار ســرپيچي و عــدم وفــاداري هــم اسلامي ايران نيز صدق مي
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گويد، باز هم از بحث ما خارج نشده است، چرا كه در بعضي موارد ما شاهد ايــن سخن مي
كه حتي نزديكترين و مورد اعتمادترين نزديكان شاه، كه در پستهاي حساس و مهمي بوديم 

تــوان بــه خيانــت هم مشغول به كار بودند، به وي خيانت كردنــد. از جملــه ايــن خيانتهــا مي
). همچنين بايد به 289: 1370ارتشبد فردوست از قول ماروين زونيس اشاره كرد. (زونيس، 

در اواخر عمر رژيم پهلــوي، شــاهد آن هســتيم كــه هــر روز بــه  اين نكته هم اشاره كرد كه
زدنــد، سربازان فراري و درجه داران و افسراني كه از خدمت در نيروهاي مسلح سر بــاز مي

توان گفت؛ اينكه راسل چنين قالبي را بــراي موفقيــت يــك شد. پس بنابراين، ميافزوده مي
اقعيــت نبــوده، و حتــي بــا در نظــر گــرفتن گيرد، چنــدان دور از وشورش انقلابي در نظر مي

تــوانيم بگــوييم كــه؛ وقتــي تمــام تــوان نيروهــاي ارزش نيروهاي مسلح و بــويژه ارتــش، مي
توانيم انتظار موفقيت يــك جنــبش انقلــابي را داشــته سركوب به كار گرفته شوند، كمتر مي

اوه بــر باشيم. براي آنكه چهارچوب نظري ايــن پــژوهش بــه خــوبي نمــايش داده شــود، علــ
توضيحات فوق، نموداري از روند شكل گيري حوادث و نحوه دخالت متغيرهاي مورد نظر 

  به شكل ذيل طراحي شده است.  
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  عوامل نظم در ارتش -3
شود، به طوريكه سازمان و مبنــاي حيــات ترين فاكتور در ارتش محسوب مينظم اصلي

زمان نظــامي ارتــش، بــه دليــل ارتش به وجود آن وابسته است. ازغندي، معتقد است كه ســا
هاي ســبك اســت، بــراي نگهــداري هاي مختلف كه خطرناك و توأم با مسئوليتمسئوليت

باشد؛ وي از چهار عامل نظم دهنده نام برده است و اعضاي خود، نيازمند شرايط مناسبي مي
  اين عوامل را شرط اصلي تحقق اهداف ارتش دانسته اند. اين چهار عامل عبارتند از :

 نظم گروهي و انضباط و تمركز فرماندهي .1

 روحيه همبستگي و احساس يكپارچگي .2

 تعلق گروهي ميان افراد سازمان .3

 .)17 : 1379 ازغندي،(رابطه سلسله مراتبي  .4

هــاي بر اين اساس وقتــي كــه ســازماندهي ارتــش در دوره محمدرضــا شــاه را در بخش
بــريم و متوجــه ر ارتش پــي ميمختلف آن بررسي كنيم، به حقيقت لازم بودن اين عوامل د

شويم كه بافت ارتش ايران، چگونه در فراهم كردن عوامل مزبور ناكام ماند. در حقيقت مي
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آنچه كه در اينجا مد نظر ماست، اصلاحاتي است كه بي توجه به ميســر كــردن ايــن عوامــل 
گرچــه صورت گرفتند، كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخــت. بحــث مــا در اينجــا، ا

باشد، اما بايد اين مسأله را هم عنوان كنيم كــه يكــي از پرداختن به عوامل نظم در ارتش مي
دلايل از بين رفتن نظم و انسجام در ارتش، اضافه شدن وظايفي خــارج از حيطــه تخصصــي 
آن است. براي روشن كردن اين مبحث، بد نيست كه به نقش ارتش به عنوان ابزار، عامل و 

سازي اجتماعي در برخي از كشورهاي جهان سوم، اشاره كنيم؛ لوســين پــاي پيش قراول نو
در كتاب نقش ارتش در كشورهاي توسعه نيافته، معتقد است كه كشورهاي جهــان ســومي 
كه وابسته به غرب هستند، قادر نيستند به توســعه مناســب و مطلــوب دســت يابنــد، چــرا كــه 

هاي خود را در آنجا بــه خــوبي يستي، كارويژهنهادهاي دموكراتيك و نظام ليبرال پارلمانتار
زاي توسعه شد. از آنجا كه بهتــرين دهند. بنابراين بايد متوسل به ديكتاتوري برونانجام نمي

باشد، به اين ترتيب وظيفه نوسازي اجتماعي به ارتش ابزار براي چنين كشورهايي ارتش مي
بي همواره از درون خود جامعه ريشه و شود. اما به دليل آنكه توسعه در جوامع غرسپرده مي
گيرد و از نوع درونزاســت، ولــي در جوامــع ســنتي جهــان ســوم، توســعه خصــلتي نشأت مي

شود. يعني بايد دستورات و تصــميمات از وارداتي دارد، بنابراين نياز به توسعه از بالا پيدا مي
ــؤثرترين و ــا صــادر شــود، و از آنجــا كــه ارتــش م ــاد  بال ــدترين نه ــه كارآم ــن گون در اي
گيــرد هاي تعيين شده را بــر عهــده ميكشورهاست، صدور تصميمات و پيش بردن سياست

  ).173: 1383(بخشايشي اردستاني، 
هاي ارتش ايران در دوران پهلــوي و بخصــوص حكومــت كودتــايي با نگاهي به فعاليت

وارد شده شويم كه ارتش ايران در بسياري از امور غير تخصصي محمدرضا شاه، متوجه مي
بود و خود سرپرستي شمار زيادي از امور اقتصادي و اجتماعي را بــر عهــده گرفتــه بــود. بــه 

 شركتهاي رياست بر علاوه سپهبد عبدالكريم ايادي، رييس كل بهداري كشور، عنوان نمونه
را نيــز در اختيــار  انتظــامي نيــروي و ارتــش اتكــاي اداره سازمان ارتش، غذايي و ساختماني

 ايــن در و بود داده اختصاص خود به نيز را جنوب شيلات انحصار علاوه بر اين، وي داشت.
 كه داشت. مشاغلي تجاري ارتباط ديگر كشور چند و يوگسلاوي و ژاپن كشورهاي با مورد
 كــه ايــن وضــعيت، نزديك به هشتاد شغل بودنــد، بود، كرده درگير آنها در را خود ايادي،
تــوان ). بنــابراين مي202: 1387شد(فردوســت،  رو روبــه محمدرضاشاه هم اعتراض با حتي

گفت كه به واسطه چنين فعاليتهايي از سوي افســران و مقامــات بلندپايــه ارتــش ايــران، كــه 
شد، تمركز بــر مســئوليت مهــم و اساســي آن، كــه خارج از حيطه وظايف آنها محسوب مي
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عملكــرد آن را  همان حفظ بقاي حكومت بود، كــاهش يافــت و موجبــات نــزول تــدريجي
  فراهم كرد. 

  ضعف بنيان مشروعيتي رژيم و گرايش به ميليتاريسم -4
ترين عوامل ســوق يــافتن محمدرضاشــاه بــه نظــامي گرايــي ضــعف بنيــان يكي از اصلي

هاي مردمي و معنويِ حكومت پهلوي در بطن جامعه ايــران اســت. مشروعيتي و فقدان ريشه
د جداي از مردم كشور خود در نظر گرفته شــود، تواندر حقيقت، حتي يك پادشاه هم نمي

اگر اين تعريف اولمان از سلطنت را بپذيريم كه؛ سلطنت همان دولت است و تاج و تخــت 
كنــد، سلطنتي، نشانه پيوندي معنوي و حقوقي است كه پادشاه و كشور را به هــم متصــل مي

. اين (Ulman, 1975: 153)شود. بنابراين يك پادشاهي، هم پادشاه و هم مردم را شامل مي
اي بود كه هرگز محمدرضاشاه، به آن توجهي نكرد، يــا مطلب، همان راه حل انتزاعي ساده

 ايــن كــرد، اشاره آن به بايد اينجا در كه توجهي قابل و اساسي دانست. نكتهاصلاً آن را نمي
 گرايش از بايستمي سياسي، و اجتماعي آميز اعتراض حركت يك با مواجهه در كه است
 دراي نتيجــه چنــين اينكــه بــراي و آورد عمل به ممانعت آميز خشونت هايراه سمت به آن

 آميزي مسالمت هايراه بايد شود، حاصل آميز اعتراض جنبش يا حركت يك با رويارويي
 صــرف بــا حكومــت شــود. بنــابراين گرفته نظر در معترض، افرادهاي خواسته انتقال براي را

 در. كنــد اعمــال جامعــه ســطح در را خود قدرت تواندمي آسانتر شكلي به و كمتراي هزينه
 بــراي ديگــر هــايراه كــه شودمي گرفته كار به حكومت يك سوي از وقتي خشونت واقع،
 كــه باشــد داشــته اهميــت آنقدر قدرت هدف و باشند، شده مواجه ناكامي با قدرت، اعمال
-Nnoli, 1990: 77(ندهــد اهميــت آن منفــيِ اثرهاي و تبعات به ديگر قدرت، كننده اعمال

 توانســتمــي محمدرضاشــاه كه گفت بايد هم پهلوي حكومت مورد در اساس، اين بر). 78
 بــراي مكانيزمي ايجاد با نظامي، بخش در سنگينهاي هزينه صرف و ارتش تقويت جاي به

هاي هزينــه بلكــه كنــد، اضــافه خود حكومت مشروعيت به تنها نه افراد،هاي خواسته جذب
 هــايراه بــه تكيــه كــه؛ است اين اينجا در ما استدلال. دهد كاهش نيز را داخلي امنيت تأمين
 جــذب ســمت بــه گــرايش از را پهلوي دولت نظامي، نيروهاي تقويت و قدرت اعمال ساده
 محمدرضاشاه توسط كه هايي هزينه و اصلاحات ديگر، عبارت به. بازداشت مخالفين آراي
 بلكــه نياوردنــد، ارمغــان بــه را داخلــي امنيت تنها نه شدند، گرفته كار به ارتش تقويت براي

 موجــب هــا، هزينه و اصلاحات اين كه چرا شدند، مخالفين بيشتر تحريك موجب خودشان
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 پرداخته آنها به بعدي هايبخش در كه آيد، وجود به جامعه در شديدي تبعيضهاي تا شدند
  .  شد خواهد

  رژيموابستگي نظامي  -5
قبل از وارد شدن به اين بحث، شايد بهتر باشــد اشــاره كوتــاهي بــه جايگــاه نظاميــان در 
سياست خارجي آمريكا و نقش آنها در وابســتگي نظــامي حكومــت پهلــوي كنــيم. اگرچــه 

 ايــن اســت و شــده شــناخته آمريكــا حكومــت بنيادين اصول از يكي عنوان به مدني، برتري
 پــذيرفتن خواهــان هم مانند ديگر اقشــار، ارتش افسران كهآن است  معناي به مدني، برتري

امــا نكتــة قابــل . شــودمــي ناشــي جامعه در مدني سيادت از كه هستند اقداماتي و تصميمات
 سياســت در ارتــش مشــاركت متحــده، ايالــات خارجــة امــور وزارت تأمل، اين اســت كــه؛

ــذيرد. هــم مي را خــارجي ــه ســادگي مي(B.M.Spain, 1966: 171)پ ــابراين، ب ــوان . بن ت
هاي اتخــاذي محمدرضاشــاه و سياســت پيونــدهاي اســتراتژيك مشــتركي را ميــان سياســت

مــرداد  28خارجي ايالات متحده در زمينه سياسي و نظــامي ترســيم كــرد. چنانچــه كودتــاي 
 ، آغاز وابستگي روز افزون ايران به ايالات متحده، بويژه در حوزه نظامي و لجســتيكي1332

آن بود. اين وابستگي در دراز مدت باعث شد تا شاه ايران به ارتش به عنوان تنها سرچشــمه 
و منبع واقعي قدرت خود نگاه كند و براي بقاي حكومت، آن را تكيه گاه امــن خــود قــرار 

). محمدرضا پهلوي پس از كودتا، قدرت خود را با بهره گيــري از 96: 1383دهد. (ميلاني، 
بخصوص رهبران كودتا تثبيت و محكم كرد. بــراي اســتمرار ايــن رونــد،  نيروهاي نظامي و

يعني استوار كردن حكومت بر اساس پايه مشروعيتي زور، لازم بود تا ارتش بــه عنــوان تنهــا 
حامي داخليِ قدرتمند شاه ايران، تقويت گردد. توسعه نيروي انســاني ارتــش در يــك دوره 

افزايش  1356هزار نفر در سال  410،  به 1342سال  هزار نفر در 200زماني چهارده ساله از 
هزار نفر هم برسد. همچنين بودجه  760به مرز  1361يافت و حتي قرار شده بود كه در سال 

ميليون دلار بود كه  293، در حدود 1342نظامي اختصاص داده شده به ارتش ايران در سال 
، ايــن هزينــه چيــزي 1355د و در ســال ميليارد دلار رســي 8/1، اين رقم به مرز 1352در سال 
ميليارد دلار بــرآورد شــد. ايــن  10، در حدود 1357ميليارد دلار و سپس در سال  3/7حدود 
هاي ديگر نظير آموزش و ها در حالي به حوزه ارتش اختصاص داده شد، كه به بخشهزينه

ايــن تفــاوت تــوان گفــت كــه؛ هاي بسيار كمي اختصاص يافت. بنابراين ميبهداشت، هزينه
: 1386فاحش، بي شك نمايانگر تفكر نظامي گري و ميليتاريستي شاه ايران بــود (صــلاحي، 

، ارتش ايران تقريباً به طور كامل به صنايع و تكنولوژي نظــامي ايالــات 1346). در سال 456
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متحده وابسته شده بود. افزون بر قرارداد نظامي بين دو كشور، دولت ايران با دولــت ايالــات 
  تحده در پيمان سنتو نيز هم پيمان شده بود. م
  سياست دو ستوني نيكسون و ژاندارمي ايران در منطقه -6

به تهران، اوضــاع  1351با سفر رييس جمهور ايالات متحده، ريچارد نيكسون در خرداد 
حاكم بر روابط دو كشور به يكباره تغيير كرد؛ چرا كــه در طــي شــش ســال بعــدي، دولــت 

ميليارد دلار جنگ افــزار و تســليحات  4/14داد، نفتي كه به آمريكا تحويل مي ايران در ازاء
كرد. در طول مدتي كه دو كشور بــا يكــديگر همكــاري نظــامي از اين كشور خريداري مي

خود را آغاز كرده بودند، حدود يازده هزار نفر از پرسنل نظــامي ايــران در ايالــات متحــده، 
، تعداد اين نفــرات چنــد برابــر 1351بودند، اما از سال  هاي آموزشيمشغول گذراندن دوره

اي مجهــز شــود. ترين تسليحات غيرهستهشد و افزون بر آن، ارتش ايران توانست به پيشرفته
 1/2گذشت، دولــت ايــران تســليحاتي بــه مبلــغ در حاليكه كمتر از دو ماه از اين قرارداد مي
اي بود كــه ه تا آن زمان، اين بزرگترين معاملهميليارد دلار را به ايالات متحده سفارش داد ك

هليكوپتر  500فروند جت جنگنده،  175گرفت. اين قرارداد به صورت يك جا صورت مي
-253: 1368گرفت (هوشــنگ مهــدوي، و شمار زيادي موشكهاي هوا به زمين را در بر مي

هميــت زيــادي ). تضمين منافع انحصاري نفت در خليج فارس، بــراي ايالــات متحــده، ا250
داشت، و اين عامل را بايد به همراه اهميت تجاري و اقتصادي منطقــه، از عوامــل اصــلي در 

 ).174: 1367تعيين خطوط اساسي دكترين نيكسون در خليج فارس دانست (فونتن، 

پيامد تقويت نظاميِ ايران، در سياست خــارجيِ كشــور هــم خــود را نشــان داد؛ بــر پايــه 
هاي ون و آمال محمدرضاشاه براي سوق دادن ايران به سوي دروازهسياست دو ستونيِ نيكس

هاي نظامي و سياسيِ ايران در منطقه خليج گفت، دخالتتمدني كه همواره از آن سخن مي
). هرچند كه اين مداخلات به 360: 1388فارس و ديگر نقاط جهان گسترش يافت (اسدي، 

تــوان ميــل شــديد شــاه ايــران در ، اما نميگرفتتوصيه يا پيشنهاد ايالات متحده صورت مي
نشان دادن قدرت خود و ايفاي نقش ژاندارمي در منطقه را ناديده گرفــت. محمدرضــا شــاه 
معتقد بود كه توان نظامي ايران در مقايسه با زمان حضور انگلستان در خليج فــارس، بيســت 

دامه يافت كه از ســال ). روند خريد اسلحه به شكلي ا454: 1386برابر بيشتر است (صلاحي، 
به بعد، شاه ايران تبديل به اولين مشتري تسليحات نظامي ايالات متحده در جهان شد،  1974

: 1388شــد (ولــايتي، درصد كــل صــادرات نظــامي آمريكــا را شــامل مي 35چراكه بيش از 
 12، با خريد تسليحاتي به مبلــغ 1350-1356هاي ). به هر حال، محمدرضا شاه طي سال137
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يليارد دلار از كشورهاي غربي توانسته بود القاب بزرگترين نيــروي دريــايي خلــيج فــارس، م
ترين نيروي هوايي خاورميانه و بطور كلي پنجمين نيروي نظامي جهان را از آن خود پيشرفته

  ).535: 1388كند (آبراهاميان، 
  مكانيسم كنترل شاه بر ارتش -7

س از كودتا تشكيل داده بودند، شخص شاه و ائتلاف غير منسجمي كه حاميان داخلي، پ
گروه مركزي طرفداران و پشتيبانان استبدادگري او در ارتش و نظام بوروكراسي كشــور، و 

گرفــت. هــاي ســنتي، معتــدل و راديكــال، را در بــر ميسه گــروه محافظــه كــار، بــا گــرايش
هــا رأس اولويــت در سلطه گــر براي داخلي امنيت سلطه، نظام ). در264: 1386(كاتوزيان، 
نظــامي،  چنين در و خانواده بر امور ديگر ارجحيت دارد. خود حفاظت و امنيت قرار دارد و

(مؤسسة مطالعــات  .شود ثابت خلاف آن مگر آنكه است، بي اعتمادي بوده بر اصل همواره
). روشي كه محمدرضا شاه براي كنترل ارتــش بــه كــار 740: 1384هاي سياسي، و پژوهش

ساده ولي در عين حال نافذ و همه گير بود. بطوريكه هيچ كدام از فرماندهان عــالي برد، مي
توانستند بدون اجازه شاه به تهــران بياينــد يــا ملاقــاتي را بــا يكــي از همتايــان خــود رتبه نمي

صورت دهند. جالب آن است كه شاه خودش مسئوليت ترفيع افسران، از درجه ســرگرد بــه 
هاي افســري، بايســت تمــامي داوطلبــان ورود بــه دانشــكدهبــود و ميبالا را بر عهــده گرفتــه 

شد. همچنــين فرمانــدهان عــالي رتبــه نظــامي بــه صــورت صلاحيتشان توسط شاه بررسي مي
شدند، تا به اين طريــق، از ايجــاد و شــكل گيــري پايگــاه مرتب و مستمر دچار جابجايي مي

 بــه ). شاه102: 1383از نويسندگان،  قدرت يا ائتلاف ميان آنها ممانعت به عمل آيد (جمعي
 را وي يــا داده پاداش شخصي به خود، مصلحت به بنا كه بود مختار قدرت، منبع تنها عنوان
 خــود سرنوشــت بــه هــيچكس كــه آنجــا از و باشــد پاسخگوي كسي نبود لازم و نمايد تنبيه

 هايخواســته و ورزيــده اجتناب خطا از داشتند سعي نظامي امراي همه لذا نداشت، اطمينان
: 1366 امام، خط پيرو مسلمان (دانشجويان .كنند تفسير و تعبير ممكن وجه بهترين به را شاه
83 .(  

 28 از پس خود ملي امنيت دكترين در شاه محمدرضا فردوست، حسين ارتشبد اعتقاد به
 بــراي داشــت، امــا ژانــدارمري و شــهرباني بــه مســتقيمي توجــه رضاخان مانند ،1332 مرداد

 اجرايــي بــراي بــازويي را آن بود؛ چرا كه قائل شهرباني به نسبت بيشتري اهميت ژاندارمري
(فردوســت،  دادرا به آن اختصاص مي بيشتري تجهيزات جهت همين به و دانستمي ارتش
 روستاها، نقش ژانــدارمري به مسلح نيروهاي ورود و ارضي اصلاحات از ). پس483: 1387
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) و در نهايــت 66: 1385يافت (شايسته پور،  افزايش مناطق اين رلكنت در روزافزوني طور به
باغي بــود قره كريم عباس ارتشبد ژاندارمري، كل اين فرمانده از بين ژاندارمري و شهرباني،

  ).426: 1372رسيد (هوشنگ مهدوي،  ارتش ستاد كل رياست به انقلاب، از پيش كه
افســران و مقامــات بلندپايــه ارتــش، در  آنچه در اينجا مد نظر ماست، از خــود بيگــانكيِ

نتيجه دكتريني است كه محمدرضاشاه به كار بسته بود. شاه ايران به خاطر ترس شديدي كه 
از احتمال خيانت و كودتاي فرماندهان ارتش داشت، آنها را درگير مسائلي كــرده بــود كــه 

، بــي تفــاوت كــرد. رفته رفته آنها را نسبت به موقعيتشان در ارتــش، بــه عنــوان يــك نظــامي
مسائلي همچون القاي فضاي رقابت و بدبيني بين فرمانــدهان، بــاز گذاشــتن آنهــا در مســائل 
اقتصاديِ كشور و جابجاييهاي مــداوم آنهــا، مقدمــه گسســت فرمانــدهان ارتــش از وظــايف 
نظامي را فراهم كرد. آنها از يك طرف به دليل فضاي رقابــت و بــدبينيِ حــاكم بــر ارتــش، 

هــاي هــا و انتقــاليندة خود نگران بودنــد، و از طــرف ديگــر، بــه دليــل جابجــايينسبت به آ
مكرّرشان، هيچگاه ارتباط مناسبي با كار خود برقرار نكرده بودند. بنابراين كاملاً طبيعي بــود 
كه با وجود امتيازات و امكاناتي كه در حوزة اقتصاد كشور، پيش رويشان قــرار داشــت، بــه 

ديگر گرايش يابند. با توجه به نظريه راســل، كــه عــدم وفــاداري و سمت مشاغل و كارهاي 
كنــد، هــاي اصــليِ موفقيــت انقلــاب معرفــي ميانسجام داخلي در سازمان ارتش را از علــت

هــا قبــل هاي گسست معنويِ ارتش ايــران از شــاه و دربــار، از مــدتتوان گفت كه زمينهمي
ه در تمام وجوه كلي و جزئيِ ارتش اعمــال اي كه شافراهم شده بود، چرا كه با وجود اراده

كردنــد، كرد، نه تنها افسران و فرماندهان ارتش احساس استقلال و اعتمــاد بــه نفــس نميمي
  بلكه همواره نسبت به آينده خود نگران بودند.

  مستشارارن آمريكاييحضور  -8
افســران  ، نفوذ ايالات متحده در ايران گســترش يافــت و1332مرداد  28پس از كودتاي 

اين كشور براي آموزش نظامي ارتش ايــران، روانــه پادگانهــا، پايگاههــا و ديگــر ارگانهــاي 
نظامي شدند. برخورد آنها با افسران ايراني كه در ميان آنها افسران دل ســپرده بــه ملــت هــم 
وجود داشتند، بسيار زننــده و تحقيرآميــز بــود. رفتارهــاي تحقيرآميــز و نخــوت آلــود آنهــا، 

خوردگي و از ميان رفتن احســاس اعتمــاد بــه نفــس در ميــان بســياري از افســران موجب سر
تــوان بــه ســخنان ســناتور ). همچنــين در ايــن بــاره مي115: 1380شــد (مشــايخ، ايرانــي مي

دانيد يكــي مي "اشاره كرد كه اعلام كرده بود :  1960آمريكايي، هيوبرت همفري در سال 
هــاي آمريكــا، آمريكاييان گفته است؛ به بركت كمك از فرماندهان ارتش ايران به يكي از
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تواند با مردم غيرنظــامي كشــور بــه خــوبي مقابلــه ارتش ايران در موقعيت خوبي است و مي
). به اين ترتيب از يك طرف، ارتش ايران هر چه بيشتر به ســوي 446: 1380(فوران،  "كند.

ارادگــي در ظاميان و بيكرد و احساس سرخوردگي نوابستگي فني و لجستيكي حركت مي
اي را براي مخالفان شد، و از طرف ديگر، خود اين مسأله وابستگي، بهانهميان آنان بيشتر مي

مــا  "اشــاره كــرد:  1357تــوان بــه ســخنان امــام (ره) در ســال رژيم پهلوي مهيا كرد، كه مي
ان، رويم ســراغ لشــكرمهايمــان، وقتــي مــيرويم ســراغ نظــاميخــواهيم كــه وقتــي مــينمي

اش بكننــد؛ ... تحــت نظــارت مستشــارهاي آمريكــايي باشــند؛ يــك بيايند اداره هاآمريكايي
ارتش انگل درست كنند، يك ارتشي كه مــال ايــران را صــرف در راه آنــان بكننــد و آنهــا 

 "هــا بخواهنــد كــار بكننــد.تحت نظارت و تربيت مستشارهاي آمريكــايي، بــراي آمريكايي
  ). 18: 1383(مرندي، 

اين ترتيب بــا توجــه بــه رونــد افــزايش مستشــاران آمريكــايي، كــه در اواخــر انقلــاب به 
تعدادشان از چهل هزار نفر هم گذشته بود، و تصويب قانون كاپيتولاسيون در مجلس، كه به 
منظور محافظت و مصونيت آنها، تصويب شده بود، طبيعي بود كه مخالفــان رژيــم پهلــوي، 

ــات خــود را گســترش دهنــد و وابســتگي ايــران بــه ايالــات متحــده را در رأس  اعتراض
  هاي خود قرار دهند. مخالفت

  روند جذب نيروهاي انساني در ارتش -9
محمدرضاشاه، با تكيه بر درآمــدهاي حاصــل از فــروش نفــت، رونــد توســعه و تقويــت 
ارتش را با سرعت تعجب آوري تسريع كرد، به طوريكه شمار و تعــداد نظاميــان ايــران، در 

هــزار نفــر افــزايش پيــدا كــرد، و در  400هزار نفر، بــه  120، از 1356تا  1330هاي طي سال
ميليــون  79، از 1356تا  1339هاي مقابل اين افزايش تعداد نفرات، هزينه نظامي در بين سال

). از زمــان شــكل گيــري ارتــش 700: 1386ميليون دلار رســيد (بشــيريه،  9000دلار، به مرز 
صــويب رســيدن قــانون خــدمت وظيفــه، تــا زوال و فروپاشــي نظــام نوين رضا شــاهي و بــه ت

، منشاء اجتماعي و علايق طبقاتي نظاميان ايران، به شــكلي تــدريجي 1357پادشاهي در سال 
، شمار كثيري از ســربازان وظيفــه داراي منشــاء 1340شروع به تغيير يافتن نمود. تا ميانه دهه 

اي از اليگارشــي مقابل؛ افسران عالي رتبه و حرفهطبقاتي و اجتماعي روستايي بودند، اما در 
گرفت. ولــي ايــن وضــع كــم اشراف، و علي الخصوص اشراف زادگان زميندار را در بر مي

). از آنجــا كــه نيروهــاي جــواني كــه از دهــه 394 -395: 1389دچار تغييراتي شد(ازغندي، 
روستايي و از قشر سنتي  به بعد، به عضويت ارتش درمي آمدند، داراي پايگاه طبقاتيِ 1340
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هاي مذهبي در بين آنها بسيار قوي بــود. لــذا بــراي آنهــا بــيش از جامعه بودند، بنابراين علقه
آنكه در سلسله مراتب اداري ارتش، فرمانبرداري از مافوق مهم باشد، عمل به تكاليف ديني 

بازان و درجه داران مهم بود. مصداق بارز آن را در پيوستن همافران به انقلاب،روند فرار سر
توان ذكر كــرد. در حقيقــت از ميــان دو از ارتش در طول انقلاب و يا كمك به انقلابيون مي

گزينه پيش روي آنها؛ امام خميني (ره) به عنوان مرجــع تقليــد و محمدرضاشــاه  بــه عنــوان 
  دادند.  فرماندة كل نيروهاي مسلح، آنها فرمان امام (ره) را در اولويت قرار مي

  هاي امنيتي موازيايجاد سازمان  -10
هاي امنيتي ديگري را نيــز گســترش داد. اعضــاي محمدرضا شاه در كنار ارتش، سازمان

شد، به اضافه ايــن مأمور تمام وقت را شامل مي 5300نيروهاي ساواك، در مجموع، بالغ بر 
گرفــت در بر ميآمار، سازمان ساواك شمار بسياري از مأموران و جاسوسان ناشناس را نيز 

  ).218-219: 1388(زيباكلام، 
افزون بر ساواك، دو سازمان امنيتي ديگــر هــم، يعنــي بازرســي شاهنشــاهي و ركــن دو 
ارتش وجود داشتند كه به امر نظارت مشغول بودند. اداره سازمان بازرسي شاهنشاهي را كه 

ر عهــده تأسيس شده بود، حســين فردوســت، دوســت دوران كــودكي شــاه بــ 1337در سال 
ها يا هاي اين سازمان، نظارت بر ساواك، جلوگيري از دسيسهترين كارويژهگرفته بود. مهم

هاي ثروتمند ايران بــود. ركــن كودتاهاي نظامي احتمالي و ارائه گزارشهايي درباره خانواده
، و به تقليد از اداره دوم فرانسه تشكيل شــده بــود. ايــن ســازمان بــه 1342دو ارتش، در سال 

نوان قسمتي از تشكيلات نيروهاي مسلح، علاوه بر گــردآوري اطلاعــات ســري نظــامي، دو ع
پــس از توســعه  سازمان ساواك و بازرسي شاهنشاهي را نيز از نزديــك تحــت نظــر داشــت.

در دستان شاه، شاه براي جلوگيري از وقوع كودتا بوسيله امراي  ارتش و قبضه كامل قدرت
اعات را به ركن دوم ارتش واگذار نمــود.پس از ســاواك ارتش، وظيفه اطلاعات و ضد اطل

 ركن دوم ارتش جايگاه خاصي داشت. و همه رؤساي ســاواك از تيمــور بختيــار، پــاكروان
گرفته تا مقدم كه آخرين آنها بود، رييس ركن دوم ارتــش بــوده و همگــي آمــوزش ديــده 

جلوگيري از فعاليتهــاي آمريكا بودند. از طرف ديگر براي كنترل ارتش و فرماندهان آن، و 
ها به وجود آمد، كه فقط طبــق ضد رژيم در ارتش، ضد اطلاعات ارتش از سوي آمريكايي

اي كه تاج بخــش بــر كرد. ضد اطلاعات ارتش به خصوص در دورهراهنمايي آنها عمل مي
كرد، از زجر دادن و كشتن بيم و هراسي نداشت، بلكه برايش لذت بخش و آن رياست مي

برد. محمدرضا شاه كــه خــودش بوســيله بود و حتي از تعريف كردن آن لذت ميمفرح هم 



  ......    تأثير اقدامات محمدرضاشاه درتأثير اقدامات محمدرضاشاه در  144144

شــديدي از رخ دادن كودتــايي مشــابه بــر  يك كودتاي نظامي به قدرت بازگشته بود، ترس
عليه خودش داشت. ترس و وسواس او آنقدر پيش رفت كه به كلي دست و پاي ارتــش را 

عقل تبديل كرد، به عبارت ديگر ارتش ايــران، بست و عملاً آن را به يك فرمانبر بدون قوه ت
نظام كنترل شخصي بر ارتش، بنيان نهاده شــده  "ياد گرفته بود كه مجري باشد نه متصدي. 

توسط رضا شاه بود كه در دوره سلطنت پسرش نيز ادامه يافت. اين نظــام بــه قــدري ابتكــار 
دنــد از درون ارتــش، يــك ، قــادر نبو1357عمل افسران ارتش را فلج كرده بود كه در سال 

 "اي نداشتند جز اينكه حكومت او را حفظ نمايند. رهبر نظامي جايگزين شاه كنند، و چاره
  ).  416: 1377(كرونين، 

 تأثير بي ارادگي شاه بر ارتش    -11

هاي آخر حكومت پهلوي، شاه دچار نوعي بي ارادگي گرديد و اين بي ارادگي در سال
مايت و پشتيباني خارجي خود همراه گشت، بطوريكــه احســاس با احساس از دست دادن ح

ضعف شاه ايران، رفته رفته در صفوف ارتش رخنه و نفوذ كرد و اين نهاد را نسبت به آينده 
بايست در كنار دانست كه ميخود، با شك و ترديد رو به رو ساخت. ارتش به درستي نمي

، به رياســت 1977كه كارتر در سال . زمانيمردم قرار بگيرد و يا رو در روي آنها قرار گيرد
جمهوري ايالات متحده دست يافت، و به تمام كشورهاي هم پيمان آمريكا دستور داد تا در 

)، شــاه بــه قــدري 116: 1389كشورهاي خودشان، فضاي سياسي را بــاز كننــد (محمــدپناه، 
ايــن دســتور كــارتر  آشفته شد، كه توان اتخاذ يك تصميم قاطعانه را نداشت، و سرانجام به

تن داد. كار به جايي رسيده بود كــه؛ ســپهبد مقــدم ريــيس ســاواك، در بحبوحــه بحــران و 
فضاي انقلابي ايجاد شده، در مقابل تنگناهايي كه بــه ســبب ضــعف شــاه در تصــميم گيــري 

شاهنشاه كه اعتقاد كامل به فضاي باز سياســي و اجــراي قــانون  "صورت گرفته بود، گفت: 
دهند ... مــن در ، اجازه عكس العمل شديد را به نيروهاي مسلح و انتظامي نمياساسي دارند

هاي ما و نيروهاي مسلح را بسته اند و كارها را كنم كه شاهنشاه كتفاينجا صريحاً اعلام مي
در اختيار نخست وزيــر مملكــت گذاشــته انــد. البتــه مــا در حيــرتيم كــه چــرا شاهنشــاه ايــن 

). بــر اســاس شــواهد و مــدارك ديگــر، 277: 1389(بشــيريه،  "د.كننــها را اجــرا ميسياست
ها و تدابير حكومتي شريف امامي، كاملاً با مقررات و آداب حكومــت نظــامي كــه در برنامه

زمان خود او اعلام شده بود، در تضاد بودند. از طرف ديگر ، ژنرال اويسي فرماندار تهــران، 
قررات حكومت نظــامي را بــا سياســت اتخــاذي در اين اوضاع متحير مانده بود كه چگونه م

توان بنا به اظهارات صريح ارتشبد قره بــاغي نرمش و مصالحه دولت، منطبق سازد. حتي مي
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در آن زمان گفت كه؛ حكومت نظامي اعمال شده توسط دولت، همانند يك شير بي يال و 
 15ي هــم، كــه در ). در ادامه كار، دولــت نظــامي ازهــار37: 1365دم شده بود. (قره باغي، 

تشــكيل شــد، بــه خــاطر همــين دودليهــا و ترديــدهاي در بــار و شــخص شــاه،  1357آبانماه 
تــرين كســي كــه پشــتيباني نتوانست كار خاصي را انجام دهد. به گفته ماروين زونيس، مهم

خود را از نظام پهلوي دريغ كرده بود، خود محمدرضا شاه بود. شاه از ســه طريــق حمايــت 
ام برداشته بود: نخست اينكه، از اداره امور روزانه نظام شانه خــالي كــرده بــود. خود را از نظ

دوم اينكه، سخن گفتن از انتقال حكومت به پسر خود. سوم آنكه، مقصر تلقي كــردن نظــام 
  ). 178: 1370پهلوي در آشفتگيها و نابسامانيهاي اخير كشور. (زونيس، 

  نقلابيونطبقاتي و سياست جذب ارتش توسط ا نظام -12
ارتش شاهنشاهي از سه گروه افسران عالي رتبه، درجه داران و افسران جــزء و همچنــين 

-75نيروهاي وظيفه تشكيل شده بود. نكته قابل تأمل اين است كه؛ از يك ســو، در حــدود 
شــد، و از ســوي ديگــر، ايــن ســربازان درصد ارتش ايران از نيروهاي وظيفه تشــكيل مي 70

امتيــازات ويــژه و مخصــوص بــه فرمانــدهان و افســران عــالي رتبــه و  وظيفه شاهد واگذاري
محروميت خود از چنين امكاناتي بودند. چنين تبعيض فاحشي در ميان نيروهــاي مســلح، بــه 

تــوان بــه بــي تفــاوتي گذاشــت، كــه از جملــه ميطور حتم آثار و تبعات سويي را به جا مي
ه كــرد. بــه علــاوه، نامــأنوس بــودن ســربازان ارتشيان پايين مرتبه نسبت به ارتش و نظام اشار

شــد، دوري آنهــا از حمايــت وظيفه با محيطهــاي كــاري كــه بــراي آنهــا در نظــر گرفتــه مي
هاي ها خود و مطلقاً كم سواد يا بي سواد بودن اين سربازان، همگي تبديل به عقــدهخانواده
ديد ايــن جــدايي، گرديد، كه بر جدايي طبقات مختلف در ارتش و احساس شاي ميرواني

گذاشت، چرا كه باعث شده بود تا كاست اجتمــاعي شــديدي بــر تأثير مهمي را به جاي مي
ارتش حاكم گردد كه چنين كاستي، موجب شد كه ارتش آسيب پذيرتر و غير منسجم تــر 

). همچنــين توزيــع درآمــدها 464-465: 1386از گذشته به كار خود ادامه دهد ( صــلاحي، 
نابرابريها تشديد گردند؛ به طوريكه شكاف بين درآمد شهري و روستايي، باعث شده بود تا 

 :Tajalli Tehrani, 1982)رسيده بود  1352، در سال 16/3، به رقم 1344در سال  91/1از 

. به دنبال اين اتفاق، شاهد حضوريافتن و عضويت طبقــات متنــوع و مختلفــي در (105-106
تقليد خود بيش از شاه بود و خيلي زود به ســرپيچي  ارتش هستيم كه وفاداري آنها به مرجع

: 1380هــا را تــرك كردنــد (لطفيــان، از فرماندهان خود و سران ارتــش پرداختنــد و پادگان
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). سرانجام، با پيوستن همافران نيروي هوايي به نيروهاي انقلابي، ايــران در آســتانه 223-222
  ).159: 1388تجربه انقلاب قرار گرفت.( ولايتي، 

  نتيجه گيري -13
در تبيين اين مسأله كه چرا با همه اقدامات توسعه طلبانه محمدرضا شاه در حوزه ارتش، 

دهــد از هاي پژوهش نشــان مياين نهاد روز به روز بيشتر رو به ضعف و زوال گذاشت يافته
، بــه واســطه يــك كودتــاي نظــامي بــه قــدرت 1332مــرداد  28آنجا كــه محمدرضاشــاه در 

كــرد بنابراين نسبت به اين مسأله حساسيت شديدي داشت، و همواره سعي مي بازگشته بود،
اي در آينــده جلــوگيري كنــد، لــذا با كنترل شديد فرماندهان ارتش، از وقوع چنــين حادثــه

مجموعه اقدامات وي در حوزه ارتش موجب گرديد تا اين نهاد از كارويژه اصلي خود كه 
سركوب انقلــاب ناكــام بمانــد. اقــدامات شــاه در ايــن محافظت از رژيم بود دور مانده و در 

خصوص عبارت بودند از وابستگي ارتش به شاه و فقدان اراده لــازم بــراي تصــميم گيــري، 
تبديل شدن ارتش به دو شاخه اصلي بالانشين و پايين دست و اعمال تبعيض هــا، واگــذاري 

اميان از تخصص اصــلي ها و ديگر نهادهاي اقتصادي و دور شدن نظپست مديريت كارخانه
خود، يعني دفاع از حريم حكومت، فساد مالي در ميان فرماندهان ارتش، ضــعف ســاختاري 

هاي نظامي بــيش از حــد بــر كشــور و هــدر دادن ارتش بدليل اصلاحات شاه،  تحميل هزينه
   .بايست حافظ شاه باشد به پاشنه آشيل آن تبديل گشتمنابع. بدين ترتيب ارتش كه مي
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  :مĤخد و منابع
، ترجمه ايران بين دو انقلاب)، 1388آبراهاميان، يرواند، ( -

 محمدي، ابراهيم فتاحي وليلايي، تهران، نشر ني. احمد گل

، ترجمه هاي انقلاب ايرانريشه)، 1369آركدي، نيكي، ( -
  عبدالرحيم گواهي، تهران، نشر قلم.

، چاپ اول، ارتش و سياست)، 1379ازغندي، عليرضا، ( -
 تهران، نشر قومس.

تاريخ تحولات سياسي و )، 1389ازغندي، عليرضا، ( -
 ششم، تهران، انتشارات سمت. ، چاپاجتماعي ايران

، چاپ سوم، خليج فارس و مسائل آن)، 1388اسدي، بيژن، ( -
 تهران، انتشارات سمت.

، چاپ پانزدهم، دانشنامه سياسي)، 1387آشوري، علي، ( -
 تهران، انتشارات اميركبير.

انقلاب ايران و بازتاب جهــاني )، 1386اِسپوزيتو، جان. ال، ( -
ي، تهــران، انتشــارات مركــز ، ترجمــة محســن مــدير شــانه چــآن

 بازشناسي اسلام و ايران.

، مجموعه كرامه)، 1354انقلاب ظفار و تحولات خليج، ( -
جا، كميته فلسطين، اتحاديه انجمنهاي اسلامي  ، بي7شماره 

 دانشجويان در اروپا.

)، 1383بخشايشي اردستاني احمد و مظاهري محمدمهدي، ( -
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