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چکیده
امنیتـی در سـرحدات   آفرینـی نقـش تدریجی براي افزایش هايزمینهبا تحکیم دولت پهلوي دوم، 

50در دهـه  خلیج فـارس ایران در منطقه آفرینینقشو دریاي عمان مهیا گردید. توسعه ارسخلیج ف
پذیرفتـه بـود.   تأثیرروند شتابانی به خود گرفت که از عوامل به هم پیوسته خارجی و داخلی مسیش

بر ایـن دگردیسـی در واپسـین دهـه حیـات ایـن       مؤثرعوامل گوناگون بررسیحاضر، هدف نوشتار 
هـاي قـدرت شدید این عوامل به سرعت بـه یکـی از   تحت تأثیر. بر این اساس، ایران استحاکمیت 

هـاي اندیشـه دولتمـردان واشـنگتن و   آشکارو در راستاي اهداف پنهان و تبدیل شدايمنطقهنظامی
و خلـیج فـارس  از فعل و انفعاالت سیاسـی و نظـامی در حـوزه    ايمجموعهحکومت شاهنشاهی به 

نمود.درتمبان ماوراي آ

 :واژگان کلیدي
دریاي عمان،خلیج فارس،امنیتپهلوي دوم، 

5/3/1392تاریخ پذیرش مقاله:17/1/1392تاریخ دریافت مقاله:
Email: Southstar_boy@yahoo.comر دانشگاه ارومیه         . استادیا1
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مقدمه
مداران ایران معاصر بـه منطقـه  عطفی در توجه سیاستسلطنت محمدرضا شاه پهلوي نقطه

و خـروج  1332و دریاي عمان بود. با تحکیم حاکمیت دولت پهلـوي پـس از مـرداد    خلیج فارس
آفرینـی نقـش ن و ضعف تدریجی دولت انگلیس، زمینه براي افـزایش  عناصر نظامی خارجی از ایرا

بسـیار آرام، امـا   مسـی ش40و 30مهیا گشت. این حرکـت در دهـه  خلیج فارسایران در منطقۀ 
روند شـتابانی  مسیش50هدهطیخلیج فارسایران در آفرینینقشتوسعهخزنده و پیوسته بود.

در ایـن  روش پژوهش داخلی و خارجی بود.همل درهم تنیدبه خود گرفت. این فرایند دستاورد عوا
کننده با واسطه و دست دوم، به منظور دوري نمودن از منابع گمراهتحلیلی است.ـ تاریخی ،نوشتار
از مجالت نظـامی  ياپارههاي اطالعات، کیهان، آیندگان و رستاخیز و هاي گوناگون روزنامهشماره

استفاده از اسناد . تطبیقی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفتبه صورتش.1350- 1357هاي سال
فارسـی و التـین،   هـاي باشده در آرشیوهاي گوناگون و سپس انطباق آن با کتناو مدارك منتشر 

تـا شناسی تحقیق در نگارش این نوشتار بوده است. مقاله حاضر در نظـر دارد  بخشی دیگر از روش
وظیفه ژاندارمی حاکمیـت پهلـوي   يریگشکلامنیتی و آفرینیقشنگذار بر فرایند تأثیرهايزمینه

زیر پاسخ دهد: سؤالدوم را بررسی نموده و به 
و خلـیج فـارس  مدت به ژاندارم حـوزه  وي دوم در یک فرایند زمانی کوتاهدولت پهلچگونه

يادهعمکه بخش استاز این جهت داراي اهمیت فوقسؤالپاسخ به دریاي عمان تبدیل گردید؟
و نظامی و گسترش پیوندهاي دولت پهلوي دوم با جهان غرب، توسعهسیاست خارجیتحرکات از 

و نمـو  رشـد وگرفـت شکلاین دگردیسی میرمستقیغمستقیم و یا تحت تأثیرکشورهاي منطقه،
خـود  هايویژگیباید در پرتو راو دریاي عمان خلیج فارسدر حوزه رژیم شاه يهااستیسیافت.
داد.شرحدر این روابط ایرانو نقش یالمللنیبنیز روابط ومت حکو

/ استراتژي شرق کانال سوئزخلیج فارسخروج نیروهاي بریتانیا از - 1
وزیر انگلستان طـی یـک سـخنرانی در مجلـس     هارولد ویلسون نخست،1968هدر ژانوی

از شـرق دور  مـان یهاروینتـر عیسـر فراخواندن هـر چـه   درصددما «عوام این کشور عنوان کرد: 



103و دریاي عمانخلیج فارسلت پهلوي دوم در امنیت دونقش

در خلیج فارس، ما همچنین سعی در ترك رسدمیبه پایان م. 1971هستیم و این کار در سال 
:Long, 1978(» همان تاریخ داریم. P 70 (سیاسـت نـوین بریتانیـا در آسـیا را     ،سخنان ویلسون

نیروهاي ینیشنعقببنیان گذارد. اساس این نظریه فراخوان و » استراتژي شرق سوئز«تحت عنوان 
سیاست خارجی انگلستان شـامل  دگاهیدشرق آبراه سوئز بود که از يهانیسرزمتانیا از ینظامی بر

عدم پذیرش عملیات جنگی از سوي )438: 1349،جناب(. و دریاي عمان نیز می شدخلیج فارس
ینـدگان،  (آ.از دیگـر مفـاد راهبـردي ایـن آمـوزه بـود      مانـان یپهـم بریتانیا، جز بـا شـرکت فعـال    

از اعالم رسمی این موضوع جهـان غـرب بـه رهبـري     پس)4: 13/11/1349و 11/12/1349:1
نـاگوار احتمـالی آن ابـراز نمودنـد.     يامـدها یپنگرانی خود را از ،خالء قدرتهبا طرح مسئلآمریکا

ویـژه  خروج ارتش انگلستان از شرق آبراه سـوئز و بـه   همسئلدر این مقطع در آمریکاهنگرانی عمد
انقالبی در این ناحیه يهاجنبشآن بود که موجبات نفوذ کمونیسم و رشد و گسترش خلیج فارس
محرمانـه منتشـره در کتابخانـه ریچـارد نیکسـون      اسـناد )Long, 1978, P 139(.فراهم گـردد 

دهـد مقامـات   حاوي تلگرام و یادداشتی اسـت کـه نشـان مـی    پیشین ایاالت متحدهجمهورسیئر
خلیج ها براي خروج از منطقه شرق کانال سوئز و تصمیم انگلیسینگرانی بسیار زیادي ازیی آمریکا
) داشتند و در عین حال دلیل اصلی اصرار بریتانیا براي ایـن  م.1971شده (در تاریخ تعیینفارس

این موضوع در یادداشت شخصی هلموت سـانن فلـت،   .دانستندایران میشاهقدرت طلبیاقدام را
به هنري کیسـینجر کـه در آن زمـان    1970جوالي 15در آمریکاارشد شوراي امنیت ملی عضو 

آرشـیو  (سمت مشاور امنیت ملی ایاالت متحده را بر عهـده داشـت بـه وضـوح قابـل درك اسـت.      
)1970جـوالي  15،هنري کیسینجربه هلموت سانن فلت. نامه2012،کتابخانه ریچارد نیکسون

پیمانان همهنمودن این خالء به وسیلگردید تا با پردیتأکايمنطقهيهايهمکاربر ،این اساسبر
.منافع جهان غرب جلوگیري گرددیی، از پیامدهاي منفی آن برآمریکا

و دریـاي  خلـیج فـارس  و تأثیرات آن بر حـوزه  آمریکانظریه مشارکت جمعی -2
عمان/ سیاست دو ستون

بـر مسـند   .م1968ـ در انتخابـات سـال   هخوايجمهورحزب هریچارد نیکسون ـ نمایند 
ابتدا به سـمت  .م1968از انتخابات هنري کیسینجر پس،دست یافتآمریکاریاست جمهوري 
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منصوب شد. او به همـراه  آمریکاهمشاور امنیت ملی نیکسون و سپس به مقام وزارت امور خارج
را با توجه آمریکاارجی و جهت دهی نوین به سیاست خنیکسون، بخشی از مسئولیت بازاندیشی

نیکسون به هنگام مسافرت خـود بـه   )20: 1355(امیري، عهده گرفت. به ژئوپولتیک جهانی بر
گوام از هدر جزیرآمریکادر پایگاه نظامی 1969ژوئیه 25در طی سخنرانی شورهاي آسیایی، ک

طالحاً بـا عنـاوین   راهبرد نوین سیاست خارجی خود را مطرح کرد. این راهبرد اصاقیانوس آرام،
جایگزینی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.     همشارکت ملی و یا نظریه، نظریدکترین نیکسون

سوم آن، اصلبخش دکترین نیکسونترینمهم)338: 1358کلیر، / 173: 1373(لنچافسکی، 
رهاي تعهدات قبلی براي رویارویی با هر گونه تجاوز به شرط آنکه کشوهنظامی بر پایکمکبود:

، 823:اسـناد بنیـاد تـاریخ معاصـر ایـران     آرشـیو  مورد تجاوز، مسئولیت اصلی دفاع را بپذیرند. (
ــات،/ 3/10/1349 ــون، / 4: 1/11/1351و5: 5/5/1348و 5: 9/2/1351اطالع :1371نیکس

که با خطر روبرو هسـتند، کمـک   ییهادولتدکترین نیکسون به صراحت اعالم داشت به )188
و ابزارهاي نظامی را در اختیار آنان خواهنـد گذاشـت. البتـه اگـر ملـل یـاد  شـده،        خواهد کرد

شـان باشـند.  نیـروي انسـانی الزم بـراي دفـاع خود    هخواهان پـذیرش مسـئولیت تـدارك اولیـ    
ــون،( ــونتن، / 323-1371:24نیکس ــاتی، / 1366:197ف ــ165: 1355نج ــات، / 164ـ اطالع
قدرت برخی از يهاهیپابه تحکیم آمریکاهمین سیاست، پیرو ) 5: 5/5/1348و 4: 2/11/1347

بدون درگیري مستقیم همت کشورها در مناطق مختلف جهان، با هدف پاسداري از منافع غرب
اقـدام  ايمنطقـه يهـا ژانـدارم و هاسیپلبه ایجاد آمریکااساس این رهیافیت نوین، برگماشت.

: 1376(گازیوروسکی، .ایران بودندبرزیل، یونان وي ژاپن، هاآنان کشورترینبرجستهکرد که از 
، نخستین میدان خلیج فارسخالء قدرت در )236: 1358کلیر، / 212: 1371نیکسون،/ 196

ـ  بـا شـروع   آمریکـا ، سیاسـتمداران  نیبنـابرا .سـون پدیـد آورد  نیکهآزمایش جدي را براي نظری
الهـی، (تأکیـد ورزیدنـد.  ايمنطقـه يهـا يهمکاربر خلیج فارساز انگلستانخروج هايزمزمه
) با این مقدمات، دکتـرین نیکسـون بازتـاب خـود را بـر      1: 18/5/1351آیندگان،/ 96: 1370
اسـاس ایـن سیاسـت،    نشان داد. بـر 1با سیاست دو ستون (سیاست دوقلو)خلیج فارسهمنطق

1. Two Pillar Policy



105و دریاي عمانخلیج فارسلت پهلوي دوم در امنیت دونقش

رفع خالء ه، وظیفیکاآمرایران و عربستان به عنوان دو ستون مرکزي در راهبرد نوین هايدولت
/ 264: 1371(نیکسـون، .شـدند دارعهـده مـان  و دریـاي ع خلـیج فـارس  هقـدرت را در منطقـ  

ثبات در منطقه يهاستونهمکاري نزدیک با ایران و عربستان به عنوان )46: 1356طباطبایی، 
اصـول ایـن سیاسـت    تـرین مهمامنیتی خود از هو تشویق کشورهاي دوست براي پذیرش وظیف

از میان این دو ستون، انتخـاب اول بـا   )Long, 1978:139/ 1371:117وین بود. (حافظ نیا،ن
مـالی  هکننـد دون و بیشـتر از دیـدگاه تـأمین   هایران و توان نظامی آن بود و عربستان در درجـ 

) بـا وجـود   200: 1366دالژ،/ 140: 1369(بـاومن، .امنیتی مورد توجه قرار داشتهايبرنامه
طرحور عربستان در سیاست نیکسون عالوه بر اینکه اعراب را نسبت به همکاري با ایناین، حض

متضمن این فرضیه نیز بود که منافع ایران )103: 1363(روبین،،ساختیمبین راضی و خوش
: 1354(کمبل،.با یکدیگر مطابقت و سازگاري داردخلیج فارسجنوبی هعرب کرانهايدولتو 

همی منطقـ ر، رژیم پهلوي به عنوان ستون اصلی دکترین نیکسون، جایگاه ژاندابدین ترتیب)88
حکومـت،  يهـا هیپاعمدة شاه تثبیت هدف.و دریاي عمان را به خود اختصاص دادخلیج فارس

(امیـر عالیـی،  . المللـی بـود  خود به خارج مرزها و داشتن یـک نقـش بـین   يهاییتواناگسترش 
ـ در سـال  2ـ سـر دبیـــر مجلـۀ نیوزویـک    1آرنو دو برچگویـو ) شاه در مصاحبه با366: 1361
ارتــش / 144: 1358(واســیلیف، .بــر ایــن امــر تأکیــد ورزیــدو دیگــر ســخنان خــود.م1973

سـپس  ) 352: 1371کرباسـچی، / 91: 1367غنـی، / 206: 1369کدي،/ 5: 1354شاهنشاهی،
و رفع اختالفات بـا دول عـرب   دیپلماتیک در جهت گسترش روابط يهایزنیراایران به یکسري 

/ Davidian,1971: 129/ 2: 14/10/1347کیهـان، / 102-3: 1354(صـدقیانی، .اقدام کرد
پس از مـذاکرات طـوالنی پشـت پـرده میـان      1350آذرماه 9در ) 8: 1349ارتش شاهنشاهی،

لحـاظ ابوموسـی، تنـب کوچـک و تنـب بـزرگ کـه از       ه، انگلستان و ایران، جزایر سه گانآمریکا
درآمـد. مجـدداٌ تحـت حاکمیـت ایـران     ، شدیمقانونی جزیی از خاك ایران محسوب تاریخی و

) ایـران  Mojtahedzadeh,1990: 19/ 43: 1373مجتهـد زاده، / 1: 1/12/1349(آیندگان، 
با دریاي عمـان و اقیـانوس هنـد در دراز مـدت، از     خلیج فارسهمچنین با درك ارتباط امنیت 

1. Arno de Berchigview
2. Newsweek
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.کـرد تیـ حماباشد،هاقدرتهند به عنوان یک منطقۀ صلح و عاري از حضور ابراینکه اقیانوس
)182: 1364(طارم سري،

ایراناستراتژیکطبیعیموقعیت-3
امنیتی از دیدگاه سیاستمداران آفرینینقشبراي اجراي شرایط انتخابترینمهمیکی از 

.بـود راهبـردي در حـوزه مـورد نظـر     از موقعیتايمنطقهمانیپهميبرخوردارالت متحده،اای
نفت در جنوب و کمونیست شوروي در شـمال،  و خلیج فارس) تلفیقی از 81: 1374الحسنی،(

ـ ا.شـد یمـ محسـوب  و بنیادي در اهمیت راهبردي ایرانمفاهیم آشکار  نسـبت بـه دیگـر    رانی
کـه در  اشـراف کامـل داشـت. در حـالی    خلیج فارسکشورهاي منطقه، تنها کشوري بود که بر 

کشورهاي متعدد کوچک و ناتوان عرب قرار داشتند. این وضعیت بدان مفهوم ،ساحل جنوبی آن
مـؤثر باشـد.  خلـیج فـارس  در کنتـرل  توانسـت یممنطقه هايدولتبود که ایران بیش از سایر 

سـت یبایمنظامی در ارتباط با وضعیت منطقه،يریگموضعبنابراین، هرگونه تصمیم سیاسی یا 
، خلیج فارس. اما با واگذاري این وظیفه به شیوخ دوشر انحصاري از سوي رژیم شاه اتخاذ به طو
. ضمن آنکه ایران کردیمکشور عرب هماهنگی برقرار 6براي پیشبرد راهبرد خود با دیباآمریکا

اهبـردي و  از لحاظ جغرافیایی در مرز جنـوبی اتحـاد شـوروي واقـع شـده بـود کـه بـر ارزش ر        
بـر اسـاس نظـرات    )165: 1371گازیوروسـکی، / 1363:44(روبین،.افزودیمآن یشیالجسوق

نـاتو،  ه از سـوي پژوهشگر در امور نظامی با استناد بـه مـدارك متعـدد منتشـر    1جاشوا اپستین
در يآوررتیــحســال گذشــته، ایــران بــه شــکل 50پنتــاگون و دســتگاه نظــامی شــوروي در 

ـ )8-1370:11اپستین،(داشت.نقش محوري آمریکانظامیيهااستیس وزیـر  2بـراون دهارول
میان تصرف ایران و اروپا از سـوي شـوروي عنـوان کـرد کـه      ياسهیمقادر آمریکادفاع پیشین 

)1368:337سـهرابی، (.بـزرگ خواهـد بـود   یران، به همان اندازة اروپاامتیاز به دست آمده از ا
اگر خطـی ژئوپولتیـک میـان خاورمیانـه     «ضمن اشاره به اهمیت راهبردي ایران گفت:کسونین

» .ایـران، امـارات و تنگـۀ هرمـز عبـور خواهـد کـرد       ،از عربسـتان ماًیمسـتق خط آنرسم شود،

1. Jashoo Epstin
2. Harold Brown
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نیز تضـعیف ایـران و   آمریکابرژینسکی، طراح برجستۀ سیاست خارجی )1364:146(نیکسون،
:1369برژینسـکی، (.دانسـت یمرا سبب تسلط شوروي حتی بر اروپا و شرق آسیا خلیج فارس

در نهایت، شاه با درك موقعیت راهبردي ایران و اهمیت آن براي جهان غـرب، بـه منظـور    )54
)1383:69(چمنکار، .مرزي خود بر آن تأکید کردبرونوپیشبرد اهداف درون

تک محصولی نفتحاصل از اقتصادمالیتوانمندي -4
بـه  اقـدام م.70/ش.50در ابتداي دهـه  فت برابر شدن قیمت ن4پس از دولت شاهنشاهی 

برنامه توسعه پـنجم کـه   .براي توسعه ایران نمودنظامی ویژهحجیم اقتصادي و به هايبرنامهطراحی 
بلنـد  يابرنامـه ، يگـذار هیسرمابلیون ریال به2460به تصویب رسید، با تخصیص م.1973در سال 

و سیاسی موجود، تا سر حد ظرفیـت جـذب  ت اقتصاديپروازانه بود که جامعه را در چارچوب مناسبا
%12/4واردات کشور متجـاوز از  م. 1973- 1978هاي سالدر فاصله .ش به پیش رانده بوداو توانائی

تحوالت جنگ اعراب و اسـرائیل  پیدر .بوددر سال %46برابر با افزایش یافت که معادل نرخ رشدي
بـه  .م1970میلیارد دالر در سـال  3/2ز فروش نفت از رقم و سیر صعودي قیمت نفت، درآمد ایران ا

با اتکاء به افزایش درآمـدهاي نفتـی نقـش نظـامی     رانیا.رسیدم. 1974میلیارد دالر در سال 7/20
و تأکیـد  خلـیج فـارس  پس از خـروج ارتـش انگلسـتان از    .نمودءایفاخلیج فارسخود را در منطقه 

ن نگهـداري و حفـظ امنیـت در ایـن حـوزه اسـتراتژیک و       صریح لندن بـر نپـذیرفتن هزینـه سـنگی    
) نفـت و افـزایش   39: 1355درخواست آشکار از دولت شاهنشاهی براي پذیرفتن این مخارج (فکور،

بودجـه  م. 1972- 1978هايسالطیقیمت آن نمود بیشتري در توسعه ساختار نظامی ایران یافت.
کاالهاي نظامی در کل واردات کشـور  یش یافت و سهم% افزا20تولید ناخالص ملی به %13نظامی از 

)70- 1383:69(چمنکار، .گذشت%30از مرز 

و دریاي عمانخلیج فارسمبارزه با توسعه نفوذ اتحاد شوروي در منطقۀ -5
يهـا تیـ فعالمـانع در گسـترش   تـرین مهمکه خلیج فارسخروج نیروهاي انگلستان از 

را سخت دچار مشکل ساخت. هنوز بیش از دو مـاه از خـروج   آمریکامنطقه بود، نشوروي در ای
تردد خـود را  م.1968انگلیس سپري نشده بود که عناصري از نیروي دریایی شوروي در مارس 
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رویـ پیاندانشـجو / 1355:30مجتهد زاده،/ 10: 1354فربد،(.کردنددر اقیانوس هند شروع 
و دریاي عمان که خلیج فارسروي در منطقۀ ) احتمال توسعۀ قدرت شو1358:113خط امام،

) لـزوم توجـه بـه یـک     1355:28مجتهد زاده،(از اقیانوس هند است،ياشعبهبه لحاظ نظري، 
، مـانع از نفـوذ بیشـتر    هـا قـدرت تسلیحاتی ابريهارقابتنیروي سوم بومی را که بتواند خارج از 

شوروي را در منطقه به دقـت زیـر   ياهتیفعالشوروي شود، شدت بخشید. در نتیجه، ایران نیز 
حضور شوروي در منطقه يامدهایپنظر گرفت. یکی از سران بلند پایۀ نظامی رژیم شاه، نتایج و 

اي بـراي  از انگلستان و تبدیل به عامل بالقوهپساحتمال جایگزینی -1تحلیل کرد:گونهنیارا 
امکان و قابلیت بیشتر کمونیسم -2زیخنفتخلیج فارساعمال نفوذ در شبه جزیرة عربستان و 

و یـا عوامـل و عناصـر شورشـی بـه      مانیپهممحلی يهاحکومتبراي صدور سالح و وسایل به 
)1354:11(فربد،.ايمنطقههايقدرتمنظور تأمین مقاصد براندازي و یا تضعیف 

خاورمیانهاسی و نظامی یستحوالت -6
-60عـرب رادیکـال در دهـۀ    هايدولتهور ، ناصریسم و ظگرایمليهاجنبشگسترش 

شـوروي،  و صـحنه را بـه نفـع    کرد لرزان را در خاورمیانهآمریکاتسلط هايپایهیالديم1950
عـرب تنـدرو را بـر    هايدولترقیب سنتی دگرگون ساخت. حضور اسرائیل که وظیفۀ مبارزه با 

نکـرد، بلکـه   جـاد یمنطقـه ا در راآمریکاعهده داشت، نه تنها استقرار حاکمیت و آرامش به نفع 
بـه  تـر مهـم کرد و از همـه  دارترشهیررا بخشيآزاديهاجنبشناآرامی و تشنج را افزایش داد، 

بـورل، / 1306:3ی،(طباطبـای .ي عرب دامن زدهاتودهمیان احساسات خصمانه علیه غرب در 
در سیاسـت  غییـرات ایـن ت ایران با بررسی تحوالت خاورمیانـه تـالش کـرد کـه از     )1304:38
ایـران را در  ،و اسـرائیل آمریکـا خود استفاده کند. خشم و نفرت ملت عرب نسبت بـه  ايمنطقه

و دیـدگاه بـراي   براي آنان تبدیل کرد. نقش ایـران از د مانیپهمنیترمهمحقیقت به بهترین و 
ه بـا اسـرائیل   ایران در دوران جنگ اعراب و اسرائیل به فروش نفت و رابطاهمیت داشت.آمریکا

تهـران بـه عنـوان    ،اتبـاع غربـی  ی بـراي مخاطره جـان . و بروزم1967ادامه داد و پس از جنگ 
از آنان پذیرایی کرد. در واقع، ایـران  ـبه اقرار کارشناسان اروپاییـ پایتخت خاورمیانه  نیترامن
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سـازد،  ورشعلهبه نسخۀ بدل اسرائیل در منطقه تبدیل شد و بدون آنکه خشم و نفرت اعراب را
.پرداختآمریکابه تثبیت منافع 

تمرکز و ثبات سیاسی ایران-7
خود، همواره در جستجوي متحدانی بـود کـه   ايمنطقهراهبرد يزیریپدر آمریکادولت 

هـاي  دیـدگاه استراتژیسـت  ازایـران  .براي تداوم قدرت از ثبات و امنیت الزم برخـوردار باشـند  
بود و در صورت بـروز  برجستههايویژگیداراي این .م1970. / ش1350، در اوایل دهۀ آمریکا

در حالی که شیوخ عرب از ثبـات و  بر اوضاع کشور مسلط شود،توانستمیخطرات داخلی، شاه 
)3-1374:8(الحسنی،.امنیت الزم براي عهده گرفتن این مأموریت در منطقه برخوردار نبودند

گرایانۀ صنعت نفـت و مـرگ آخـرین    شی تبعات جنبش ملیمجموعه رویدادهایی همچون خامو
سقوط کابینۀ دکتر امینی که مهـرة تحـت   ش.1345مصدق ـ تا سال  دکتر رهبر بازماندة آن ـ  

سرکوب جنبش اسالمی مردم ایـران  ،نیروي مقاوم در برابر شاه بوديااندازهو تا آمریکاحمایت 
بـارة  بـر ایـران در  آمریکـا تدریجی فشارهاي اجراي انقالب سفید، کاهش،1342خرداد 15در 

يهـا کمـک افـزایش  دي در دوران ریاست جمهوري جانسون،کن»اجراي برنامه براي پیشرفت«
هویـدا ثبـات و آرامشـی    رعبـاس یامامیراسداهللا علـم و  يهانهیکابن واقتصادي و نظامی به ایرا

در . ش50پهلـوي در اوایـل دهـه   رژیـم به طوري کـه  را براي رژیم شاه به ارمغان آورد،نسبی 
يهـا سـازمان از ايمجموعهآن را و بردیمبه سر موقعیتنیتريقوو در عین حال، نیترخشن

شاه در راستاي نمایش آرامش )Martin.1977:242(.کردیمنظامی تشدید هايامنیتی و ابزار
تا حکومـت  انجام دادننقاط جهاسفرهاي گوناگونی به اقصی،حکومتهايپایهداخلی و تثبیت 

)1369:525بهنود،(.دهدخود را شایسته لقب جزیره ثبات نشان 

در سیاست خارجی پهلوي دومیطلبتوسعهانگیزة -8
، اشتیاق فراوانی به اجراي نقش سرپرستی و حاکمیـت سیاسـی و نظـامی بـر     شاهمحمدرضا

ايمنطقـه ملـی و  به حوزهکه دیدیمجهانی ابعاد گستردهنقش خود را در وي.پیرامون خود داشت
خود به خارج مرزهـا  يهاییتواناحکومت، گسترش هايپایهشاه تثبیت هدف عمده. شدینممحدود 
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)1354:5ارتـش شاهنشـاهی،  / 1361:366(امیـر عالیـی،  . المللـی بـود  بـین یو داشتن یک نقشـ 
ن چهارم یا کشورهاي ثروتمنـد  فروش نفت که حتی عنوان رهبر جهاپیاقتصادي ایران در يتوانمند

يهـا نـه یهز) موجب شـد کـه   29: 1353(مسائل جهان،،به ارمغان آورداوصادرکننده نفت را براي 
: 1376سـکی، رووی(گاز.برابـر شـود  10نیـز  آمریکابرابر افزایش یابد و واردات از 600نظامی بیش از 

ایران از ایـاالت  .م1973ـ1977يهالسا، مابین آمریکابر اساس گزارش محرمانه وزارت دفاع )97
7/5یل بـا  ئو اسـرا 2/9بـا  عربستانارش اسلحه داده بود. پس از ایران،میلیارد دالر سف6/15متحده 

) 3- 24ندسیاسـی، سـ  يهـا پـژوهش اسـناد مؤسسـه مطالعـات و    آرشیو (.داشتندمیلیارد دالر قرار 
فریقا و اروپا نشانگر حس آ، خاورمیانه و حتی خلیج فارسمختلف يهامیرژاقدامات شاه در کمک به 

هزار نفر از نیروهاي مسلح ایـران  3بالغ بر در قدرت و سلطه بود.ریناپذيریسطلبی و اشتیاق عظمت
بـا هـدف سـرکوب جبهـه     .م1972/. ش1351هزار نفر افزایش یافـت، از سـال   10که به تدریج تا 

شـد،  ظفار در عمان که از سوي کشورهاي بلوك شرق به ویـژه شـوروي پشـتیبانی مـی    بخشيآزاد
يخبرگـزار (.داشـت کمـابیش ادامـه   .ش1357سلسله نبردهاي خونینی را آغاز کردند که تـا سـال   

.م1974/ .ش1353ارتش ایران در سـال  )محرمانهلمیکروفیم: 1355/ 8/ 10و 8/10/1352پارس، 
، اطالعـات بلوچ به ایالت بلوچستان اعزام شـد. ( طلبییجدايهاکیچرانهدام سازي و به منظور پاك

در حکومـت کلـی آن  هـاي کننده سیاستسیاست رژیم شاه در بلوچستان منعکس)4: 1/12/1355
تجزیـه احتمـالی   .کشورهاي همسایه بودداخلینسبت به تحوالت اشحساسیت ویژهانگریو بمنطقه 
از یـک سـو،  داشـته باشـد.   بـه دنبـال  نتـایج نـاگواري   بـراي ایـران  نستتوامیدر پاکستاندیگري 

شـوروي و  توانسـت مـی و از سـوي دیگـر  نـابود سـازد  اعتبـار و حتـی   نست پیمان سنتو را بیاتومی
اقیـانوس هنـد متصـل کنـد و حلقـه محاصـره را       ومتحدانش را در نقطه حساسی به دریـاي عمـان  

)Harrison.1987:79(مسـلط سـازد.  خلیج فـارس ماً بر دهانه نماید و مستقیترتنگپیرامون ایران 
نزدیکی به دولت پاکستان، سیاست توسعه نفوذ و قدرت در اقیانوس هند را با جـدیت  همگام باایران 

که شعاع عملیاتی خـود  کرددولت پهلوي سعی ،این اساسبر)2: 2/2/1353دنبال نمود. (اطالعات، 
) شـاه نیـز بـا دفـاع از گسـترش      10: 1354(فربد،.مان گسترش دهدرا در اقیانوس هند و دریاي ع

چرا از حضور خود در اقیانوس هند شرم داشته باشـیم، مـا   «:کهحضور خود در این منطقه اعالم کرد
(اطالعـات،  » .به اندازه کافی حق داریم در این جا باشیم و مسـلماً بـیش از همـه کشـورهاي بیگانـه     
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در انخواهـ يجمهورو طلبانسلطنتداخلی یمن میان يهاجنگر طول ایران د)1و5: 4/2/1353
: 1374(کریملـو، .دکـر متمایل به غرب حمایـت  طلبسلطنت، از جناح .م1962- 70يهاسالطول 
پیوندهاي نزدیک میـان ایـران و اردن هاشـمی نیـز مظـاهري از      )3/10/1354:28اطالعات، / 305

. اردن تنهـا کشـور عـرب بـود کـه بـه       دادیمی تهران را نشان امور نظامی در سیاست خارجراتیتأث
) ایـران  65: 1374صورت واقعی با اعزام واحدهایی به یاري ایران در نبرد عمان اقدام کرد. (کریملـو، 

تیـو  از افسـران خـود بـه حمایـت از وان    نفردر اشکال غیرمستقیم با اعزام هواپیماهاي فانتوم و چند
از مالمصـطفی بـارزانی رهبـر    و)Ramazani,1975:341نوبی پرداخت (ریاست جمهوري ویتنام ج

)259: 1358(هالیدي،.حزب دموکرات کردستان در نبرد با رژیم عراق حمایت فراوان نمود
خطـاب بـه سـفیر    آمریکانامه مشاور امنیت ملی ،کتابخانه ریچارد نیکسوناسنادآرشیو

کـه طـی آن از همکـاري نزدیـک کـاخ سـفید بـا        استایاالت متحده در تهران را منتشر کرده 
محمدرضا شاه پهلوي براي تقویت توان مالی و نظامی کردها جهت تضعیف دولت عراق در دهـه  

کیسـینجر بـه   نامـه :2012،آرشیو کتابخانـه ریچـارد نیکسـون   (پرده برداشته است.م. 1970
ایران به منظور استقرار در دو گردان از نیروهاي زمینی ارتش .ش1354در سال ریچارد هلمز)

(نیـروي  .اعـزام شـدند  جوالن در حد فاصل نیروهاي سوریه و اسرائیل به آن منطقهيهايبلند
آسیا در قاره سیاه به ویژه شـاخ آفریقـا نیـز    سواي ازایران، )91-2: 1354زمینی شاهنشاهی،

سومالی و اتیوپی بر مرزي متعددي داشت. دولت شاهنشاهی در نبرد میان تحرکات نظامی برون
ـ بـاره  از محمد زیاد؛سر منطقه اوگادن که نهایتاً با پیروزي اتیوپی به پایان رسید جمهـور سیرئ

ــی و     ــورهاي غرب ــوي کش ــه از س ــومالی ک ــاس ــتیبانی آمریک ــپش ــدیم ــرد.  ش ــت ک ، حمای
)Yodfat,1984:38(يهـا تیحماگراي ایالت شابا از زئیر نیز در مبارزه با شورشیان چپدولت

از ملـک حسـن   رانیـ اهمچنین)Avery,1991:425(.دیگردمندبهرهاقتصادي و نظامی ایران 
پولیسـاریو کـه بـراي آزادي صـحراي غربـی مبـارزه       يهـا کیچردوم پادشاه مراکش در نبرد با 

پرویز راجی آخرین سـفیر  دولـت   )91: 1359فشتلیوس،(.نمودپشتیبانی و حمایت ،کردندیم
دسـت ایـران را در شـاخ    آمریکا«:سدینویمنظامی ایرانيهاکمکاشاره به پهلوي در لندن با

» .مییگشـا یمـ ما داریم به اطراف و اکناف بال و پر شودیممعلومباز گذاشته است.عمالًفریقا آ
مورخـه  پسـت در واشـنگتن آمریکابه نوشته جرج بال معاون امور خارجه )171: 1381(راجی،
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دولت واشنگتن بـه ویـژه از   يهااستیسم پهلوي در ارتباط تنگاتنگ با سقوط رژی1357اسفند 
کیهـان،  (.زدیمـ شـاه را دامـن   یطلبـ توسـعه آمریکـا دوران حکومت نیکسون به بعد بود، زیـرا  

از وقوع هر نوع جنبش و یـا وضـعیتی کـه    شاه جلوگیريبراي،بر این اساس)8: 24/12/1357
. داشتحیاتیجنبه،کردیمموضع استراتژیک ایران را تضعیف 

آمریکاروابط ایران و عمیق توسعه پیوندهاي  تنگاتنک و -9
قراردادها و معامالت مشترکی ش.1351- 1353هايسالدر فاصلهییآمریکاهاي شرکت

رسید. عالیق اقتصـادي ایـاالت متحـده    میلیارد دالر می19نمودند که ارزش آنها به ءبا ایران امضا
میلیـارد دالر 15به مصرف این کشورش.1353تا آنجا بود که در پیمان اقتصادي سال ایران در

در فاصـله شد کـه بینی میجهت خدمات و کاالهاي آمریکایی ملزم و متعهد گردید و چنین پیش
نیز فراتر میلیارد دالر24حجم صادرات ایاالت متحده به ایران از رقم ش.1355- 1359هايسال
جم وسیع از مبادالت دو کشور جداي از قراردادهاي سـنگین و طـوالنی مـدت نظـامی     این ح.رود

ءامضـا میلیـارد دالري  15یـک قـرارداد بازرگـانی    1975در ماه مارس آمریکاایران و طرفین بود.
موافقتنامـه م. 1976سـال در.اتمـی در ایـران موافقـت کـرد    کتورآر8با احداث آمریکاکردند و 

حجم مبادالت بازرگانی دو کشـور  ،رسید که به موجب آنءبین دو کشور به امضابازرگانی دیگري
.شده بودینیبشیپمیلیارد دالر 52بالغ بر يسال بعد5در 

بـا ، به ویـژه م.70. / ش50در دهه آمریکاساي جمهور و سایر مقامات با رؤشاهمناسبات
، همدیگر شاه و نیکسون. گرفتیمشکل نیکسون بسیار نزدیک و بر اساس دوستی قدیمی ریچارد

. نام شاه در فهرست نیکسون از رهبران بزرگ دنیا، همیشه کردندیمرا عمیقاً تحسین و پشتیبانی 
کاتوزیـان، / 409- 411و 1363،نیکسون/ 1364:457بود (نیکسون،مدر ردیف سوم و یا چهار

مرز و قـرین یکـدیگر   را همآمریکان و ایرامنافع،آمریکاطراحان سیاست خارجی و ) 258: 1368
المللـی بـه   و ایران در تمـام مسـائل مهـم بـین    آمریکاکیسینجر، روند سیاست . به گفتهدندیدیم

. از دندیبخشـ یمیکدیگر استمراريهایمشبل به خطاین، به طور متقابرموازات همدیگر بود و بنا
ی بود کـه  چون و چرا و کسیک متحد واقعی و بیرهبران دنیا و نینادرترکیسینجر، شاه از دیدگاه 

بر ). 1374:93کدیور،/ 1371:279بیل،(.کردیمرا تقویت آمریکاهاي درك او از دنیا، دیدگاه
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اساس نتایج این پیوندهاي عمیق بود که ایران در خرید هر نـوع سـالح نظـامی غیـر از تجهیـزات      
(آینـدگان،  .، توانمنـد گردیـد  شـد یمـ یافـت  کـا آمریو کشتار جمعـی کـه در زرادخانـه    ياهسته

موانـع، جریـان   نیترعمدهبدین ترتیب، با برطرف شدن )1371:276بیل، / 1و11: 18/3/1351
را بـه  این کشـور  ارسال تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته به ایران استمرار یافت و در مدت کوتاهی 

جهان تبدیل کرد.هاي نظامیقدرتنیتريقویکی از 

يریگجهینت
وخلـیج فـارس  ماننـدي در  به قدرت بیحکومت پهلوي دوم عمردر واپسین دههایران
تحت تأثیرداًیشدفرایندي که  ؛دست یافت که در تاریخ معاصر ایران نظیر نداشتدریاي عمان

چون خروج عناصـر انگلیسـی از   مجموعه عوامل داخلی و فرامرزي میرمستقیغتبعات مستقیم و 
، افزایش قیمت نفت حاصل از جنگ آمریکا، دکترین مشارکت جمعی ایاالت متحده فارسخلیج

روابط تنگاتنگ با ،اعراب و اسرائیل، توسعه نظامی دولت پهلوي به ویژه در بخش نیروي دریایی
رامش سیاسی آطبیعی و تمرکز ویشیالجسوقموقعیت ،جهان غرب، تحوالت منطقه خاورمیانه

تی مؤسسه مطالعات استراتژیکتحقیقا، سندگواه این استداللبود.وي دومپهلحکومتمقطعی 
عامـل داخلـی و خـارجی یـاد     6ازمحرمانـه  این سنددر.استم.1978در سال ایاالت متحده

پیـدا  آمریکادر سیاست خارجی ياژهیوموقعیت در این دوره،که موجب شده بود ایرانشودیم
از:. این عوامل عبارت بودندکند

-3از ویتنـام آمریکـا عقب نشـینی  -2خلیج فارسو خروج انگلیس از اقیانوس هند-1
یـک  بـه مثابـه  ایـران  -5طـرح راجـرز]   [لیاسرائطرح صلح اعراب و -4ایران بهفروش اسلحه 

پیـرو ایـن   . خلـیج فـارس  و منافع ایاالت متحده در اقیـانوس هنـد  -6تولید نفتبزرگقدرت 
در چارچوب سیاسـت خـارجی ایـران و متناسـب بـا اهـداف و       و .ش1340دهه از اواخر فرایند 
شد. تحکـیم موقعیـت داخلـی دولـت مطلقـه و      دارعهدهآن، ارتش وظایف جدیدي يریگجهت

المللـی،  داخلی در کنار تقویت منابع مالی و مسـاعدت شـرایط بـین   يهااستیسایجاد ثبات در 
ی ایران بـه وجـود آورد. تقویـت روزافـزون نیـروي      جدیدي در توسعه قدرت و منافع مليهاافق

بـه تسـلیحات سـنگین، پیچیـده و     هـا آندریایی، گسترش نیروي زمینی، تجهیز نیروي هوایی و 
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و خارج از آن، همگـی در ارتبـاط بـا    خلیج فارسنظامی در منطقه يهاتیمأمورمدرن و انجام 
یح هسـتند. ایـن تحـوالت بـا     جدید قابـل توضـ  يهانقشتحول سیاست خارجی ایران و ایفاي 

خارجی ایـران توسـط شـاه و    يهااستیسساخت دولت مطلقه و تمرکز قدرت، تعیین اهداف و 
ارتش ایران بـا  ارتباط داشت. يریگمیتصمنظارت و مشارکت نهادهاي مستقل در فرآیند فقدان

زات بسـیار  نوین خارجی و نظامی آن به تجهیيهااستیسو در راستاي آمریکادریغ حمایت بی
پیمان واشـنگتن  هميهادولتبراي بسیاري از هامجهز گردید که دست یافتن به آنياشرفتهیپ

فنآوريو حجمبه لحاظ. در حقیقت، تسلیحات دریافتی ایران نمودیمو حتی غیرممکن دشوار
ز بـه هـیچ یـک ا   آمریکـا رابطـه و دوسـتی بـا    .بودنظیر بیافتهینتوسعهکشورهاي کلدر میان 

کوتاه به یک قدرت یکشورهاي خارج از ناتو این امکان را نداده بود که مانند ایران در مدت زمان
.تبدیل شودايمنطقهعمده نظامی 
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نوین.:تهران،چ اول،خلیج فارسگران در سلطه جویان و استعمار،)1363اسکندر (دلدم، 

روزانـه آخـرین سـفیر شـاه در     يهاادداشتی(در خدمت تخت طاووس ،)1381(راجی، پرویز
.طرح نو:حسن کامشاد، تهران:ترجمه)،لندن

،اول.چ،يدارهیسرمادولت و حکومت در ایران در دوره سلطه استعمار ]بی تـا [شاهپور رواسانی. 
شمع.:تهران
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آشتیانی.ن:تهرا،محمود مشرقی:ترجمه،در ایرانهاقدرتجنگ ،)1363(يبارروبین، 
باره مسـائل سیاسـی امـارات و نظـام حقـوقی      مالحظاتی چند در،)1354(نیمیسصدقیانی، 

یز.یپا،4شماره ،المللنیبروابط ،خلیج فارسيهاآب
دفتـر :تهران،اول.چ،روابط با ایرانچین، سیاست خارجی و،)1364(گرانیدطارم سري، مسعود و 
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.سیاسی و اقتصادييهاپژوهشمؤسسه:تهران،عباس امیريویرایش ،المللنیب
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