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 چکیده  

به لحاظ تاریخی، آغاز روابط نظامی ایران و روسیه به تأسیس بریگارد قزاق در سال 

درخواست  گردد. بریگارد قزاق در پی قاجار بازمی م. در دوران ناصرالدین شاه1879ق./ 1258

ناصرالدین شاه از دولت روسیه تزاري در جریان دومین سفر او به اروپا زیر نظر افسران 

روسی تأسیس یافت و به مرور گسترش پیدا کرد و به دیویزیون (لشکر) تبدیل شد. روابط 

ها قابل بررسی و  ن، در این دورهنظامی ایران و روسیه از زمان تأسیس بریگارد قزاق تاکنو

ق. تا کودتاي 1258دوران تاریخی: از تأسیس بریگارد قزاق در سال  -1مطالعه است: 

ش. تا 1299در دوران سوءظن: از کودتاي رضا خان -2ش. 1299دیویزیون قزاق در سال 

دوران تقابل و همکاري: از دوران  -3ش. 1320اشغال ایران توسط ارتش سرخ در سال 

دوران ژاندارمی  -4ش. 1350زدایی  هاي تنش ش. تا سال1320شغال ایران در شهریور ا

ش. و آغاز خریدهاي نظامی ایران از شوروي. 1357تا بهمن  1350منطقه: از بهمن 
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  مقدمه

ترین روابط بین  و ایران: قدیم زاده در تاریخ روابط روس به نوشتۀ محمدعلی جمال

ها هستند را شاید بتوان در روابطی دید که هنگام  ایرانیان و ملل اسالو که اسالف روس

پیش از میالد مسیح به سواحل شمالی  513لشکرکشی داریوش اول هخامنشی در سنه 

ها هایی که بعد دریاي سیاه (از بسارابی تا سواحل رودخانه دون یعنی در همان سرزمین

ها گردید)، محتمل است  و پیش از مسکو و سن پطرزبورگ مرکز سلطنت و اقتدار روس

تولید شده باشد، ولی باید دانست که روابط حقیقی و تاریخی بین ایران و روس بسیار 

  ).1372:19زاده،  قدیمی و از هزار سال نیز متجاوز است (جمال

تان تألیف ابن اسفندیار که در حدود زاده در این کتاب با استناد به تاریخ طبرس جمال

ها به خاك ایران پرداخته و  ق. نوشته شده است، به موضوع اولین هجوم روس 613سنه 

 297ها از دریا به سمت سواحل طبرستان را در ضمن وقایع سال  چگونگی آمدن روس

-301ق. که چهارمین سال سلطنت احمد بن اسماعیل بن احمد بن اسد (298یا 

کند  ومین پادشاه سامانی است، شرح داده و چگونگی تاراج سواحل را بیان میق.) د295

سال سه بار سواحل جنوبی  49ها در آن زمان در عرض مدت  نویسد که روس و می

هاي  زاده در کتاب خود به شرح درگیري ). جمال22:دریاي خزر را تاراج کردند (همان

ادي پرداخته و از نظر تاریخی، جزئیات ها در طول سالیان متم نظامی ایرانیان و روس

دهد و در شرح حوادث تاریخی به بیان زیبایی از  قابل توجهی در اختیار خواننده قرار می

اي است به قدمت تاریخی  پردازد. منظور اشاره تأثیر این حوادث بر ادبیات فارسی می

ها از  ایرانیان و روسهاي  روابط ایران و روسیه با توجه به این واقعیت که اولین آشنایی

ها به این سرزمین  طریق نظامی بود و تاریخ ایران با موضوعی به نام تهاجم روس

  شود.  آشناست و این موضوع صرفاً به دوران جدید و عصر قاجاریه محدود نمی

است، تمرکز اصلی مقاله  "روابط نظامی ایران و روسیه"از آنجا که عنوان این مقاله 

زاده در  ها و منازعات. اشاره به کتاب جمال ها خواهد بود و نه درگیريبر موضوع همکاري
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مقدمه این مقاله صرفاً بدین منظور است که از طریق این کتاب، خواننده با آثار قدیمی 

  1ها آشنا گردد. مربوط به روابط ایرانیان و روس

  

  آغاز روابط نظامی ایران و روسیه

هاي  ها از دوران قدیم از طریق درگیري روسهمان گونه که گفته شد، ایرانیان و 

ها به مناطق شمالی ایران و سواحل جنوبی دریاي خزر  نظامی، که عمدتاً تهاجم روس

بود، با یکدیگر آشنا شدند و با این آشنایی، باب تجارت با یکدیگر را گشودند. البته در 

ها مجدداً از سر نهاد، تهاجم روس هایی که قدرت مرکزي ایران رو به ضعف می زمان

یافت، روند تهاجم نیز رو به  شد و زمانی که قدرت مرکزي در ایران افزایش می گرفته می

  گرفت. نهاد و تجارت جاي تهاجم را می کاهش می

هاي ابتداي قرن نوزدهم ایران و روسیه، که به شکست نظامی ایران و تحمیل  جنگ

نجر شد، سرآغاز دورة جدیدي از دو قرارداد سنگین گلستان و ترکمنچاي به ایران م

ترین ویژگی آن از دست رفتن روحیۀ ایستادگی در  روابط ایران و روسیه بود و مهم

ها و گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادي روسیه در ایران و  مقابل قدرت نظامی روس

ل ها) به ایران بود. ایران که خود را در مقاب تحمیل قراردادهاي یکجانبه (یعنی امتیازنامه

دید، کوشید تا از طریق گسترش روابط با انگلیس و  قدرت نظامی روسیه ناتوان می

هاي  المللی و روابط قدرت فرانسه قدرت نظامی خود را تقویت کند، ولی شرایط بین

اي بود که انگلیس و فرانسه روابط خود را با روسیه، بر هرگونه روابط با  اروپایی به گونه

الوه بر آنکه انگلیس در جهت اهداف استعماري خود، نقش دادند. ع ایران ترجیح می

  کرد. اي در تضعیف ایران و قدرت نظامی آن ایفاء می ویژه

توان اولین روابط  تشکیل بریگارد قزاق در دوران ناصرالدین شاه را با تسامح می

م.)، 1878ق./ 1295نظامی ایران و روسیه دانست. وي در جریان دومین سفر به اروپا (

تفلیس به سمت مسکو، با نیروهاي قزاق روسیه که با نظم و  -ایروان -مسیر نخجوان در

کردند، آشنا شد. او در صدد اصالح  انضباط خاصی در مسیر ناصرالدین شاه حرکت می

                                                          
تاریخی ارزشمندي  هاي مهم این کتاب، ضمائم و توضیحات آن در موضوعات مختلف است که اطالعات یکی از ویژگی. 1

  دهد. در اختیار خواننده قرار می
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قشون بود و در سفر اول به اروپا نیز ضمن دیدار از صنایع نظامی آلمان و فرانسه، 

  تعدادي تفنگ از آلمان خریده بود.

در تا در ارتباط با قشون کشور در صدد بود  ،ناصرالدین شاه در سفر دوم به اروپا

هاي مختلف مانند ارتش، پلیس، ژاندارمري و گارد حکومتی اقداماتی به عمل  زمینه

آورد و استخدام افسران اتریشی در ارتش و پلیس به همین منظور صورت گرفت. با 

و با استخدام کلنل شومل، اصالحات در زمینۀ گیري از الگوي نظامیان اتریشی  بهره

). 150: 1372ارتش که زیر نظر میرزا حسین خان سپهساالر بود، آغاز شد (والیتی، 

افزار و استخدام مستشاران  ناصرالدین شاه هنگام گفت و گو در اتریش براي تهیۀ جنگ

تالیایی نظامی اتریشی، به منظور تأسیس نیروي پلیس نیز کنت دمنت فرت افسر ای

اهل ناپل را که در خدمت ارتش اتریش بود، براي تشکیل نظمیه به استخدام در آورد 

  ).171:(همان

شاه که گارد قزاق را در جریان سفر خود به روسیه دیده و تحت تأثیر نظم و 

انضباط آنان قرار گرفته بود، در سن پطرزبورگ از امپراتور روسیه خواست که چند 

نظامی به شیوة قزاق به ایران بفرستد تا در ایران هم گارد  افسر براي تعلیمات

). تزار روسیه این خواسته را 350: 1367مخصوص قزاق تأسیس شود (اعتمادالسلطنه، 

زمان با تشکیل نظام ارتش به منظور  پذیرفت و شاه پس از بازگشت به تهران، هم

یروي سوارة قزاق زیر نظر تربیت پیاده نظام و توپخانه جدید در تهران، براي تشکیل ن

افسران روسی نیز اقدام کرد. به دستور وزارت جنگ روسیه، سرهنگ دومانتویچ با چند 

ق. به ایران آمدند (شمیم، 1296دار روسی در محرم  افسر ارشد و افسر جزء و درجه

1342 :146 .(  

نگ و چند امپراتور روسیه براي تأمین نیازهاي اولیۀ تسلیحاتی این نیرو، یک هزار تف

توپ به ایران هدیه کرد و به کوشش سرهنگ دومانتویچ، گارد سوارة قزاق مخصوص شاه 

ق. تأسیس شد. این نیرو زیر نظر شاه قرار داشت و مرکز فرماندهی و 1296ایران در 

اي باالتر از شمال غربی میدان توپخانه در میدان مشق استقرار  ادارة قزاقخانه در ناحیه
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مان در آنجا احداث شد. نیروي قزاق هم در قسمتی از باغ قصر قاجار یافت و چند ساخت

  1(پادگان حشمتیه) مستقر شدند.

االصل قفقازي  براي عضویت نخستین فوج، گارد سواره از فرزندان مهاجران ایرانی

هاي قفقاز در ایران مانده بودند و اغلب از اشراف  تشکیل شد که پس از شکست جنگ

رفتند. به این ترتیب، اولین بریگارد قزاق از ایرانیان  شمار میو بزرگان قفقاز به 

دوست شکل گرفت، ولی از آنجا که دولت ایران در وضع ضعف و فساد قرار  ایران

داشت، پس از ناصرالدین شاه، فرماندهان قزاق در امور کشوري و لشکري دخالت 

مري) و پلیس دست باال (ژاندار 2سواران کردند و در تمامی نیروهاي نظامی ارتش، قره

کردند. فرماندة بریگارد  را داشتند، افزون بر آنکه در سایر امور دولتی نیز دخالت می

قزاق در دورة مظفرالدین شاه، شبکۀ وسیع جاسوسی در ایران پدید آورد که کل ایران 

  گرفت. و قفقاز را در بر می

ریان واقعۀ رژي (تحریم ها در دوران ناصرالدین شاه و در ج اولین نقش سیاسی قزاق

السلطنه  رغم درخواست شاه و نایب تنباکو) روي داد: در جریان واقعۀ تحریم تنباکو، علی

از فرماندة قزاق مبنی بر مداخله در امور، فرماندة قزاق با بیان اینکه تحریم تنباکو 

ري مابین نیامده است، از ورود به موضوع خوددا موضوعی داخلی است و در قرارداد فی

ها در جریان ترور ناصرالدین شاه به سرعت وارد صحنه شدند و کنترل شهر  کرد. اما قزاق

تهران را تا ورود ولیعهد به پایتخت در دست گرفتند. کلنل کاساکوفسکی فرماندة قزاق 

خبر وارد ایران شده است، ناگهان سواران قزاق را در  به بهانۀ اینکه سفیرکبیر عثمانی بی

                                                          
اطالعات بسیار جامع و مفیدي در باره  تاریخچه بریگارد و دیویزیون قزاق. محسن میرزایی در کتاب دو جلدي 1

ها در تاریخ، چگونگی تشکیل بریگارد قزاق و سیر تحوالت تاریخی آن ارائه کرده است؛ همچنین علی اکبر قزاق

با توجه به برخی اسناد  تاریخ روابط خارجی ایران در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاهوالیتی در کتاب 

قزاقخانه به دست تأسیس  روپا و چگونگیوزارت امور خارجه، اطالعات مفیدي در باره سفر ناصرالدین شاه به ا

  دهد. می
 -سواران . میرزا حسین خان سپهساالر، که در مدت اقامت طوالنی در استانبول از سازمان و وظایف قره2

سواران  قرهتأسیس  ها در ایران در صدد ها آگاهی داشت، براي تأمین امنیت راه و تأثیر آن در امنیت راه - ژاندارمري

هاي اصلی خراسان، گیالن، گرگان و مازندران سوارانی  ز جلب رضایت ناصرالدین شاه، ابتدا در راهبرآمد و پس ا

  هایی نیز براي آنها ساختند و به مرور آن را گسترش دادند. مسلح گماشتند و پاسگاه
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هران مستقر کرد و اجازه نداد تا مردم متوجه شوند که ناصرالدین شاه در سرتاسر شهر ت

  1همان ابتداي شلیک کشته شده است.

ها در برقراري نظم در پی ترور ناصرالدین شاه و آرامش پایتخت، زمینه  مداخلۀ قزاق

را براي ورود ولیعهد که با نام مظفرالدین شاه بر تخت سلطنت نشست، فراهم آورد و از 

ها در پایتخت و ساختارهاي غیرنظامی و  وي دیگر، موجب افزایش قدرت و نفوذ قزاقس

هاي خود به  اداري شد. به نوشتۀ محسن میرزایی، کلنل کاساکوفسکی با ارسال گزارش

السلطنۀ امپراتور روسیه که مقیم قفقاز (تفلیس) بود، به طور مرتب  ستاد نایب

کرد و همۀ کوشش او  رفتار در ایران دریافت میهاي الزم را براي چگونگی  دستورالعمل

ها در  این بود که منافع روسیه را در ایران در رقابت با انگلیس حفظ کند. مداخلۀ قزاق

ها  امور داخلی ایران مرتب در حال افزایش بود تا آنکه در جریان انقالب مشروطیت، قزاق

شوراي ملی به فرمان کلنل در مقابل آزادیخواهان قرار گرفتند؛ به توپ بستن مجلس 

لیاخوف فرماندة وقت قزاق و حمایت نظامی از محمدعلی شاه در مقابل مجاهدین 

ها در امور سیاسی داخلی ایران است. هر چند  ترین موارد مداخله قزاق مشروطیت از مهم

خواهان پیروز شدند و لیاخوف دستگیر شد، ولی به سبب ضعف دولت  ملّیون و مشروطه

الحظۀ قدرت روسیه تزاري، لیاخوف بدون هرگونه مجازاتی با گرفتن حقوق ایران و م

  کامل و مطالبات خود به روسیه بازگشت.

ها در امور سیاسی کشور در جریان کودتاي سوم  یکی دیگر از فرازهاي مهم مداخلۀ قزاق

ده ها در ایران روي داد که به برچی اسفند و به قدرت رسیدن رضا خان فرماندة وقت قزاق

شدن سلسلۀ قاجار و استقرار سلسه پهلوي در ایران منجر شد. البته شایان ذکر است که در 

ها در  م. فرماندهی قزاق1917پی سقوط امپراتوري تزاري در روسیه در جریان انقالب فوریه 

ایران دستخوش تغییرات اساسی شد و انگلیس توانست فرماندهی و مدیریت نیروهاي قزاق 

  2ش. را طراحی کند.1299ر دست گیرد و کودتاي سوم اسفند در ایران را د

                                                          
  قل شده است.، تألیف محسن میرزایی نتاریخچۀ بریگارد و دیویزیون قزاقاز کتاب  ،. اطالعات مربوط به این بخش1
المللی ایران در  نظامی و بین -. از جمله منابعی که اطالعات و اسنادي مهم در بارة چگونگی روند تحوالت سیاسی2

تألیف  ایران در جنگ بزرگدهد،  م. و نقش نیروهاي قزاق به دست می1914-1918مقطع جنگ جهانی اول 

سپهر است. هالدول مورخ
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  ش.)1299- 1320دوران سوءظن در روابط ایران و روسیه (

المللی ناشی از  انقراض قاجاریه و به قدرت رسیدن رضاخان در ایران و تحوالت بین

المللی ایجاد کرد و در پی  پیامدهاي جنگ جهانی اول، که نظم جدیدي در روابط بین

شکست  همچنینمجارستان و  -هاي تزاري روسیه، عثمانی و اتریش امپراتوريسقوط 

 به دنبالانگلستان در موضع قدرت بالمنازع جهانی قرار گرفت و کشور سخت آلمان، 

کنندة اصلی  م. در داخل ایران نیز در جامۀ قدرت اول خارجی و تعیین1299کودتاي 

  خطوط سیاسی کشور ظاهر شد.

شد تا  هاي بزرگ که کوشش می وع روابط خارجی ایران با قدرتدر چنین شرایطی، ن

سویه شد و سیاست ایران در مقابل روسیه  در ارتباط با آنها نوعی توازن برقرار باشد، یک

بر اساس سوءظن به روسیه پیش رفت؛ با این تفاوت که اگر در گذشته، سوءظن به 

این بار سوءظن به روسیه بعدي  روسیه ناشی از دخالت براي کسب امتیازات مختلف بود،

المللی  ایدئولوژیک یافت. زیرا روسیه با نام جدید اتحاد جماهیر شوروي وارد عرصه بین

خواهی بود که تغییرات انقالبی و بنیادي در کشورهاي دیگر را  شده بود و نظام تمامیت

  کرد. دنبال می

در ایران و افشاي  انصراف دولت انقالبی شوروي از امتیازات استعماري تزارها

م. روسیه با انگلیس در خصوص ایران و انعقاد 1915و  1907قراردادهاي استعماري 

م. ایران و شوروي نتوانست از گسترش سوءظن بین 1921قرارداد مودت و همکاري 

ایران و شوروي جلوگیري کند و البته سوءظن بیشتر از جانب ایران بود که خود را در 

  دید.  پذیر می یستی شوروي آسیبمقابل تبلیغات کمون

ش. وزارت جنگ با سازمانی نوین زیر نظر ماژور 1299اسفند  15پس از کودتا، در 

مسعودخان کیهان وزیر جنگ تشکیل شد و به پیشنهاد رضاخان سردار سپه فرمانده 

دیویزیون قزاق، بریگارد مرکزي به عناصر متشکلۀ دیویزیون قزاق ملحق گردید؛ این 

گیري مسعودخان  ام در راه تشکیل قشون متحدالشکل بود. پس از کنارهنخستین گ

کیهان از وزارت جنگ، رضاخان جاي او را گرفت و کوشش براي الحاق ژاندارمري به 

آذر  14ش. به انجام رسید. در 1300دیویزیون قزاق نیز آغاز شد و چند ماه بعد در آذر 

شدند و رضاخان به آنان اعالم کرد ش. افسران ژاندارمري به وزارت جنگ دعوت 1300
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او ادارة ژاندارمري را منحل کرد و به خدمت  .ها را بپوشند که از این پس باید لباس قزاق

کلنل گروپ فرماندة سوئدي ژاندارمري و دیگر افسران سوئدي پایان داد (رحمانیان، 

1391 :105.(  

ش. صورت 1300ذر چندي پس از صدور فرمان ادغام ژاندارمري در قزاقخانه که آ

دي همان سال و در حکم عمومی، قشون متحدالشکل ایران متشکل از  14پذیرفت، در 

پنج لشکر و یک ارکان حرب و یک شوراي قشون در ارکان حرب (ستاد)، مرکّب از پنج 

اداره تشکیل شد. برپایۀ همین حکم، نام ژاندارم و قزاق به کلی از میان رفت و عنوان 

گرفت و مقرر شد از آن پس بالاستثناء همین نام براي همه نظامیان  قشون جاي آنها را

ایران به کار رود. به این ترتیب، ارتش نوین ایران با نام جدید، ولی بر بنیاد نیروهاي 

  1قزاق شکل گرفت.

با تشکیل ارتش نوین در ایران، کشور فرانسه براي آموزش نیروهاي ارتش انتخاب 

نفر) به ریاست سرتیپ  47اولین گروه افسران ایرانی (ش. 1302خرداد  13شد و در 

امان اهللا جهانبانی رئیس ارکان حرب به پاریس فرستاده شدند. با بازگشت آنان در سال 

ش. شماري از افسران 1312ش. نظام آموزشی قشون تغییر یافت و در سال 1305

  ).107ند (همان، فرانسوي به عنوان مربی و آموزگار در مدرسه عالی نظام استخدام شد

پس از نیروي زمینی، کشور ایتالیا و استفاده از ظرفیت دریایی آن براي تشکیل 

هاي  نیروي دریایی مورد توجه قرار گرفت. دانشجویان ایرانی براي فراگیري آموزش

هاي  دریایی به ایتالیا فرستاده شدند و سفارش ساخت چند کشتی به کارخانه

ش. با بازگشت نخستین گروه افسران دریایی 1311در سال  سازي ایتالیا داده شد. کشتی

ایران و رسیدن ناوهاي خریداري شده از ایتالیا، نیروي دریایی ایران به فرماندهی 

  ).111سرهنگ غالمعلی بایندر در خلیج فارس تأسیس شد (همان، 

ایجاد تشکیالت هوانوردي در ارتش ایران، با فرمان تشکیل قشون متحدالشکل در 

ریزي سازمانی براي وزارت جنگ و ستاد کل  زمان بود. هنگام پایه ش. هم1300ماه  دي

                                                          
و ) 1350انتشارات شوراي ارتش، (، تألیف یحیی ذکاءن از کوروش تا پهلويارتش شاهنشاهی ایرا. دو کتاب 1

)، از منابع مفید براي اطالع از 1326مقامی (انتشارات علمی،  ، تألیف جهانگیر قائمتاریخ تحوالت سیاسی نظام ایران

تاریخ ارتش ایران، پیش و پس از رضاشاه است.
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 "دفتر هواپیمایی"ارتش، در شعبه تنسیقات از دایرة عملیات، دفتري هم به نام 

بینی شد. نخستین بار بود که نام هواپیمایی جزو سازمان و تشکیالت ارتش ایران  پیش

زي نیروي هوایی ایران گردید. در دفتر هواپیمایی، ذکر شد و بعدها این دفتر، هستۀ مرک

  ریزي شد. تشکیل نیروي هوایی به عنوان پشتیبان عملیات نیروي زمینی طرح

ش. از طریق سفیر خود 1301دي ماه  26دولت ایران به منظور اجراي این طرح در 

شِ شماري در واشنگتن براي خرید چند دستگاه هواپیما و برپایی ادارة هواپیمایی و آموز

از افسران خود با دولت آمریکا وارد گفت و گو شد، ولی آمریکا به این بهانه که مؤسس 

کنفرانس خلع سالح است، به درخواست ایران پاسخ منفی داد. پس از پاسخ آمریکا، 

دولت ایران با آلمان به مذاکره پرداخت و در همان سال، نخستین هواپیما از شرکت 

هاي گیالن و مازندران دو هواپیماي  شد. یک سال بعد، تیپ یونکرس آلمان خریداري

از  "دو هاویلند"دیگر از شرکت یونکرس خریدند و در همان سال، چهار هواپیماي 

هاي  ها و مکانیسین روسیه خریداري شد و نیروي هوایی ایران با هفت هواپیما و با خلبان

  ).89ران، آلمانی و روسی شروع به کار کرد (تاریخ ارتش نوین ای

ش. فرمان تشکیل نیروي هوایی صادر شد و در همان سال، 1303خرداد  11در 

 1307هاي  تن به روسیه رفتند. در سال 10نخستین کاروان دانشجویی هوایی مرکّب از 

ش. نیز دو کاروان دیگر از افسران ایرانی براي آموزش فنون هوانوردي به روسیه 1308و 

هاي  ش. براي آموزش1303چند از افسرانی که در سال فرستاده شدند. همچنین تنی 

به فراگیري هوانوردي  "آموزشگاه هوایی ایستر"نظامی به فرانسه اعزام شده بودند، در 

  ).1/50: 1354پرداختند (محبوبی اردکانی، 

فروند هواپیما از نوع روسی، آلمانی و  20ش. ادارة هواپیمایی ایران با 1305در سال 

تن ایرانی بودند. تا سال  5خلبان بود و از آن میان  9شد که داراي  فرانسوي تشکیل

ش. ادارة هوایی تابع ارکان حرب قشون (ستاد کل ارتش) بود، ولی در این سال با 1311

خرید چند هواپیماي جدید و استخدام چند مستشار سوئدي تشکیالت آن گسترش 

ی جدا شد و سازمان هواپیمایی یافت. در طرح جدید، ارکان حرب هوایی از نیروي زمین

استقالل یافت؛ نخستین ستاد هوایی ایران به ریاست یک سرگرد سوئدي تشکیل شد 

  ).93(ستاد بزرگ ارتشتاران، 
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اعتمادي در روابط ایران و شوروي در  رغم فضاي بی توان گفت علی بدین ترتیب، می

ها در داخل  نیستدوران رضا شاه و تصویب قوانین سخت ضد کمونیستی و سرکوب کمو

هاي نظامی  ها براي شوروي، با این همه، همکاري کشور و موضوع جاسوسی کمونیست

بین ایران و شوروي در صنعت هوایی و تشکیل نیروي هوایی ایران برقرار بود. البته 

  هواپیماهاي اولیه نظامی نبود، ولی ادارة تشکیالت هوایی تحت نظر ارتش قرار داشت.

  

  ش.)1350تا بهمن  1320همکاري (شهریور دوران تقابل و 

در پی اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و ورود نیروهاي ارتش سرخ 

روسیه به ایران و استقرار در صفحات شمالی کشور، فضاي دیگري در روابط ایران و 

ي روسیه آغاز شد. این روابط با پایان جنگ و پیروزي متفقین بر دول محور، شکل دیگر

رغم تعهد در خصوص تخلیۀ ایران پس از پایان  به خود گرفت؛ به ویژه که شوروي علی

هاي  جنگ، نه تنها به تعهد خود عمل نکرد، بلکه به طرق مختلف با سازماندهی هسته

کمونیستی وابسته به خود در ارتش ایران و تشکیل نیروهاي نظامی غیررسمی در 

ن، شرایطی پدید آورد که از آن به عنوان دوران آذربایجان و کردستان و حمایت از آنا

  توان یاد کرد. تقابل سرد می

آنکه به شرح ماجراهاي مختلف بپردازیم که در آنها دخالت شوروي آشکار بود،  بی

کنیم: تشکیل سازمان نظامی مخفی حزب توده در  صرفاً به ذکر عناوین کلی بسنده می

ش.، ماجراي 1324کر خراسان در سال ش.، شورش افسران تودة ایران لش1323سال 

وري و شکست نظامی آن و فرار رهبران  فرقۀ دموکرات آذربایجان به رهبري جعفر پیشه

ش.، تشکیل جمهوري مهاباد به رهبري قاضی محمد 1325و اعضاي فرقه به شوروي در 

ش. و سرانجام 1327بهمن  15ش.، حادثۀ ترور شاه در 1325و شکست نظامی آن در 

ش. هر کدام 1333افسر عضو سازمان مخفی حزب در مرداد  600مهم دستگیري واقعۀ 

توانست فضاي تقابل در روابط ایران و شوروي را تشدید  از ماجراهاي فوق به تنهایی می

جویانۀ شوروي نبود.  هاي مداخله کند. دولت ایران به تنهایی قادر به تقابل با حرکت

هاي  توانست با حرکت رت دیگر یعنی آمریکا، میبنابراین، ایران با پناه بردن به قد

ها و قرار  جویانۀ شوروي مقابله کند. اتکاء رژیم شاه به قدرت نظامی همکاري مداخله
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گرفتن ایران در چتر حمایتی آمریکا، به مرور این فرصت را براي ایران فراهم ساخت تا 

با همچنین وك غرب، هاي نظامی و امنیتی با آمریکا و بل به موازات گسترش همکاري

  هاي بازرگانی و صنعتی گسترش دهد. شوروي روابط خود را در زمینه

این دوره از تاریخ روابط ایران و شوروي، مقطعی پرتناقض در روابط دو کشور 

شود؛ به این معنی که به جهات ژئوپلیتیکی و سیاسی، ایران در بلوك مقابل  محسوب می

هاي  ش. همکاري40ها، یعنی دهه  این سالشوروي قرار داشت، ولی همزمان در 

اقتصادي و فنی بین دو کشور گسترش یافت. از زمان تأسیس شوروي تنها زمینۀ 

شد، که آن هم چون دکتر  همکاري فنی بین دو کشور، به شیالت شمال خالصه می

ش. ملّی اعالم کرد، تعطیل شده بود. اما در این 1331محمد مصدق، شیالت را در بهمن 

، گسترش سریع روابط بازرگانی بین دو کشور، زمینه را براي همکاري در سایر دوره

هاي اقتصادي و فنی بین دو کشور، متعدد و تخصصی  ها فراهم ساخت. همکاري زمینه

سازي در اراك  آهن در اصفهان و تأسیس کارخانۀ ماشین گردید: از احداث کارخانۀ ذوب

وسعه و بازسازي بنادر دریاي خزر و شیالت؛ در و بناي سد هیدرولیکی بر رود ارس، تا ت

  ).1373:323ریزي کرد (هوشنگ مهدوي،  واقع شوروي صنایع سنگین را در ایران پایه

اي، موفق شد  ایران در مقابل وارد کردن صنایع سنگین از شوروي و کاالهاي سرمایه

دست  یادش بهتري براي صادرات کاالهاي سنّتی و همچنین صنایع نوبن بازارهاي بزرگ

طور چشمگیري  حجم صادرات ایران به شوروي را بهش.1345موافقتنامۀ بازرگانی. آورد

افزایش داد و این فرصت را براي ایران پدید آورد تا کاالهاي ساخت ایران از قبیل کفش، 

سوز، یخچال و دیگر محصوالت تولیدي خود را به شوروي صادر کند  هاي نفت بخاري

  ).321همان،(

ش. بدین ترتیب 1341-1351هاي  است کلی ایران در برابر شوروي را در سالسی

توان خالصه کرد: همکاري بازرگانی و فنی و مقاومت سیاسی، در حالی که در  می

هایی میان دو کشور وجود  هاي کالن اقتصادي و بازرگانی و ترانزیتی، همکاري زمینه

) 1کرد:  هاي شوروي مقاومت می عالیتداشت، ایران در سه حوزه در برابر اقدامات و ف

) مقاومت در برابر قطع رابطه با 2مقاومت براي قطع وابستگی ایران به جهان غرب، 
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) مقاومت در برابر گسترش نفوذ و قدرت شوروي در خلیج 3هاي نفتی غرب،  شرکت

  ).326فارس (همان، 

نی، عضویت ایران یکی از موارد بسیار مهم اختالف ایران و شوروي در این مقطع زما

دانست. شوروي از  بود که شوروي آن را تهدیدي علیه خود می 1در پیمان نظامی سنتو

، به الحاق ایران به این "پیمان بغداد"گیري این سازمان، ابتدا با عنوان  ابتداي شکل

پیمان اعتراض کرد و آن را مغایر رابطۀ حسن همجواري ایران و شوروي و تعهدات 

ات شوروي و ایران ف). اختال1344یص داد (نشریۀ وزارت امور خارجه، قراردادي تشخ

شد، همچون قطع سفر هیأت پارلمانی ایران به شورروي  ویژه در مقاطعی تشدید می به

ش. و اخراج وابستۀ نظامی شوروي در اسفند همین سال به اتهام عملیات 1334در ماه 

  ).241المللی (هوشنگ مهدوي،  خالف اصول و مقررات بین

یکی از موارد شایان توجه در این مقطع زمانی، موضوع خرید اسلحه از شوروي است. 

ش. منتشر 1345مرداد  23نخستین گزارش در بارة فروش اسلحه شوروي به ایران در 

وزیر وقت، خبر آن را در  بهمن آن سال که هویدا نخست 30شد، ولی معاملۀ قطعی تا 

اي است که این معامله  این فاصلۀ زمانی به سبب نگرانی مجلس اعالم کرد، انجام نگرفت.

  2شد ایران را از آن منصرف کنند. در محافل واشنگتن ایجاد کرده بود و کوشش می

  

  ش.)1350-1357دوران ژاندارمی منطقه (

50ش. رو به بهبودي نهاده بود، در دهۀ 1340روابط ایران و شوروي که در دهه 

 ش از پیروزي انقالب اسالمی گسترش قابل توجهی یافت ومیالدي و تا پی 70شمسی/ 

هاي  هاي تسلیحاتی بین دو کشور گشوده شد. ایران در سال اي جدید از همکاري عرصه

                                                          
-Central Treaty Organization(. سازمان پیمان مرکزي سنتو1 CENTO در دوران جنگ سرد و با هدف (

م. شکل گرفت و 1955مبارزه با شوروي و نفوذ مارکسیسم تشکیل شد. این پیمان ابتدا با نام پیمان بغداد در سال 

 پاکستان ایران، ترکیه و عراق عضو آن بودند. اما در پی کودتاي عبدالکریم قاسم، عراق از آن خارج شد و با عضویت

ش. 1357سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه و با حضور آمریکا و انگلیس به حیات خود ادامه داد، تا آنکه در سال 

  با پیروزي انقالب اسالمی در ایران و خروج ایران از آن، سازمان سنتو منحل گردید.
به خرید اسلحه از ها  مریکاییدهندة نگرانی و اعتراض آ م.) نشان1967فوریه  8. مقالۀ روزنامۀ نیویورك تایمز( 2

).328شوروي است (نک: هوشنگ مهدوي، 
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شمار  اي در زنجیر دفاعی آمریکا در برابر بلوك کمونیست به شمسی حلقه 40دهۀ 

ت متحده آمریکا شمسی به صورت متحد ممتاز ایاال 50هاي دهۀ  رفت، اما در سال می

  در آمد.

و دید  میالدي، شاه خود را در اوج قدرت می 70شمسی/  50هاي دهۀ  در اوایل سال

ها، آمریکا  رسیده است. در این سال "هاي تمدن بزرگ دروازه"کشور به که کرد  تصور می

، دست رژیم شاه را براي خرید همه گونه سالح پیشرفته 1در پی اعالم دکترین نیکسون

ها، افزایش چهار برابري قیمت نفت، منابع مالی  ذاشته بود. همچنین در این سالباز گ

زدایی  المللی نیز در پی سیاست تنش هنگفتی در اختیار شاه قرار داده بود. فضاي بین

المللی و برقراري رابطه بین  بین آمریکا و شوروي و ورود چین کمونیست به صحنۀ بین

اي فراهم ساخته بود تا به شکل  رژیم شاه در ایران به گونهآمریکا و چین، شرایط را براي 

اي به افزایش قدرت نظامی خود بپردازد و در این مسیر مانعی در پیش روي  سابقه بی

  خود نبیند.

کوشید  شاه شخصاً امور خرید تسلیحات از کشورهاي مختلف را در دست داشت و می

ی میان متحدان غربی خود و بلوك هاي خرید اسلحه را طبق مقتضیات سیاس تا سفارش

هاي پیشرفته و دفاع  ها و سالح شوروي تقسیم کند: هواپیماهاي جنگنده، زیردریایی

انداز را  هاي موشک ها و ناوهاي جنگی را از انگلستان، ناوچه هوایی را از آمریکا، انواع تانک

ها را از  بال هاي ضدهوایی و وسایل حمل و نقل را از شوروي و چرخ از فرانسه، موشک

ایتالیا خریداري کرد؛ البته بیشترین حجم خرید تسلیحات از آمریکا بود. بر اساس آمار 

میلیارد دالر  4/14م.) میزان خرید ایران بالغ بر 1977ها ( وزرات دفاع آمریکا در آن سال

  ).404بود (هوشنگ مهدوي، 

                                                          
در پی شکست آمریکا در جنگ ویتنام و خروج انگلیس از شرق مدیترانه، آمریکا که این زمان در دست 1

خواهان و ریاست جمهوري نیکسون بود، براي جلوگیري از خأل قدرت در شرق مدیترانه خصوصاً در خلیج  جمهوري

مشهور شد. در سیاست دوپایۀ آمریکا، دو کشور  "دکترین نیکسون"اعالم کرد که به اي  یاست دوپایهفارس، س

مند  ایران و عربستان مأمور حفظ امنیت خلیج فارس بودند و در اجراي این سیاست، از حمایت کامل آمریکا بهره

شدند. می
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حده آمریکا محدود گونه که اشاره شد، خریدهاي اسلحه ایران به ایاالت مت همان

ش. از کشورهاي دیگر نیز اسلحه خریداري 1356تا  1352هاي  شد. در فاصلۀ سال نمی

میلیارد دالر،  1میلیارد دالر، شوروي بیش از  4میلیارد دالر، اسرائیل  10شد: انگلستان 

میلیارد دالر و چکسلواکی، سوئیس، آلمان غربی و ایتالیا هر کدام نیم  1فرانسه کمتر از 

  ).406میلیارد دالر (همان، 

شد،  از نکات شایان توجه در توجیه خرید تسلیحات در دوران شاه که تبلیغ می

ها و شوروي بود؛ در حالی که در راهبرد نظامی ایران در دوران  موضوع تهدید کمونیست

شاه، احتمال درگیري نظامی با روسیه از اساس وجود نداشت. در این خصوص، شاپور 

بهمن تا  24از فرماندهان نیروي هوایی ایران در دوران شاه که مدت کوتاهی (آذربرزین 

... اصالً "گفته است:  ،ش.) بعد از انقالب نیز فرماندة نیروي هوایی بود1357اسفند  6

توانستیم با شوروي درگیر شویم. ما با شوروي  مسألۀ ما با شوروي درگیري نبود و ما نمی

خواستند به ما تجاوز کنند، ما خطوط ارتباطی را  ر اینها میکردیم، اگ تنها کاري که می

هاي  هاي خودمان را که نتوانند از کوه زدیم ... پل ها را می کردیم، یعنی پل قطع می

توانست  زاگرس رد شوند و بیایند این طرف. شوروي بیست لشکر هوابرد داشت و می

ا قدرتش را نداشتیم با شوروي لشکرهاي هوابرد خود را از شاهرود بریزد تا تهران. م

  ).1393(آذربرزین،  "درگیر شویم، ولی خب مواظب کارهایشان بودیم

توان گفت که در پانزده سال آخر رژیم پهلوي، روابط ایران و شوروي  در کل می

روابط اقتصادي و فنی و بازرگانی ایران و شوروي در پی امضاء  1بسیار حسنه بود.

امضاء  م. که ضمن سفر سوم شاه به مسکو1972اکتبر  2ش./ 1351مهر  10قراردادي در 

هاي دوجانبه، موضوع  شد، پیشرفت خاصی یافت و براي اولین بار، عالوه بر همکاري

هاي اقتصادي و بازرگانی و حمل و نقل و ترانزیت  اي در زمینه هاي منطقه همکاري

ن با کشورهاي ثالث مطرح شد و طرفین اعالم داشتند که تعهدات قراردادي سابق آنا

نباید در حال و آینده با مقررات این قرارداد مباینت داشته باشد. بر اساس اعالمیۀ 

                                                          
سر کشور گسترش یافته بود، همچنان تفاسیري ش. که انقالب اسالمی در سرا1357شوروي تا تابستان هاي  رسانه1

هاي گسترده در شهرهاي عمدة  ش. و در پی قیام1357کردند؛ تنها در پاییز می در موافقت با رژیم شاه منتشر

شوروي مجال ظهور یافت.هاي  کشور که به حکومت نظامی در آن شهرها منجر شد، برخی اخبار انقالب در رسانه
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ش. اعالم شد که حجم مبادالت بازرگانی ایران و شوروي 1351مشترك اول آبان ماه 

  ).414درصد افزایش یافته است (همان،  400

ترین پروژة صنعتی  ن مهمآهن اصفهان به عنوا ش. مجتمع ذوب1351در اسفند ماه 

شوروي در ایران افتتاح شد و در پی امضاي موافقتنامۀ بیست سالۀ صادرات گاز به شوروي 

هاي گاز با همکاري دو کشور آغاز شد و به مرور  و از آنجا به آلمان و فرانسه، تولید لوله

رامین اهواز،  برداري رسید: نیروگاه هاي صنعتی دیگر در ایران توسط شوروي به بهره پروژه

سازي اراك و خط لوله گاز گچساران به  نیروگاه شهید منتظري اصفهان، سد ارس، ماشین

هاست  هاي مهم صنعتی اجرا شدة شوروي در ایران طی این سال آستارا از دیگر پروژه

(RIAC working paper, 2014: 17).  

جه بود. آخرین ها شایان تو همچنین خریدهاي نظامی ایران از شوروي در این سال

هاي  میلیون دالر شامل کامیون 550افزار از شوروي به مبلغ  مرحله از خرید جنگ

بود که قرارداد آن، هنگام مسافرت ارتشبد  7هاي ا. پی. سی. و سام  بر، موشک تانک

اي از وسایط نقلیۀ  ش. به امضاء رسید. بخش عمده1357طوفانیان به مسکو در مهر 

ي بود و به صورت پایاپاي در ازاء تحویل گاز ایران تحویل ارتش ایران ساخت شورو

  )482شد (همان،  می

ها نخستین مشتري کاالهاي  در بین کشورهاي بلوك غرب، ایران در این سال

خصوص ماشین آالت و تجهیزات شده بود. حجم مبادالت به یک میلیارد  شوروي به

مذاکره در بارة ساختمان دومین شمسی و  40شد، یعنی چهار برابر اوایل دهۀ  بالغ می

لوله گاز و بندري در ساحل خزر و دو مرکز هیدروالکتریکی جدید و یک مجتمع 

هاي آهن کشور و چندین طرح دیگر در جریان  ها و راه آلومینیوم و توسعۀ شبکۀ جاده

هاي نظامی هم به غیر از خریدهاي صورت گرفته، حضور  بود. در عرصۀ همکاري

افسر ایرانی و تأسیس مجتمع کارخانۀ  500ه در ایران و آموزش کارشناسان روسی

بابک و کارخانۀ تعمیرات ماشین آالت نظامی در اصفهان و شیراز را هم باید در نظر 

:RIAC working paper, 2014)گرفت  17).  

کرد و شاه با آگاهی از  آمریکا با حساسیت خاصی روابط ایران و شوروي را دنبال می

کوشید از این حساسیت براي تحکیم موقعیت خود نزد آمریکا استفاده کند.  آن، گاه می
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در این خصوص اسناد منتشر شدة سفارت آمریکا در تهران شایان توجه است و در یکی 

  از آنها چنین آمده است:

گرچه فشار و مداخلۀ شوروي در ایران داستانی بسیار قدیمی است، ولی روابط "

م. که بر اساس آن شاه اعالم 1962ضاء قرارداد تفاهم در سال ایران و شوروي پس از ام

هاي موشکی در قلمرو خود را  داشت که ایران به هیچ کشور بیگانه اجازة تأسیس پایگاه

نخواهد داد، بهبود بسیاري یافته است. رابطۀ دو کشور دائماً رو به بهبود بوده و گسترش 

ي اثبات این مدعی است. البته بین این دو هاي اخیر شاهدي برا تجارت بین آنها در سال

م. شوروي 1976توان انکار کرد. در سال  هایی نیز پدید آمده است که نمی گهگاه تشنج

خصوص در زمینه دفاعی، ایران را تحت فشار  سعی کرد در زمینه روابطش با آمریکا به

خصوص  کشور به هاي مخالفین درون قرار دهد. ایران نیز گمان کرد که شوروي از فعالیت

نماید. ولی به دنبال استرداد یک  حزب توده و انتشارات رادیویی آن از خارج حمایت می

خلبان روسی که سعی داشت با هواپیماي غیرنظامی از شوروي بگریزد و در خاك ایران 

م. فرود آمده بود، این روابط تا حدودي بهبود پیدا کرد (مجموعه 1976در سپتامیر 

  ).149: 1366سوسی، اسناد النه جا

  

  نتیجه

هاي بسیار داشته  روابط ایران و روسیه (ایران و شوروي) در طول تاریخ، فراز و نشیب

تواند تعریف  هاي واژگان سیاسی می است و هر نوع رابطه بین کشورها که در فرهنگ

النی توان یافت. ایران و روسیه در تاریخ روابط طو شود، در تاریخ روابط ایران و روسیه می

هاي دو کشور  هاي درس مدارس و دانشگاه اند و کالس خود، تجارب مختلفی آموخته

  خصوصاً در ایران، محل انتقال این تجارب است.

هاي نظامی است که  هاي مهم روابط کشورها با یکدیگر، عرصۀ همکاري یکی از عرصه

ر این مقاله کوشش اند. د در این خصوص نیز ایران و روسیه تاریخ پرفراز و نشیبی داشته

گیري بریگارد قزاق به عنوان اولین شکل از روابط و  شد تا با بیان تاریخچۀ شکل

  هاي نظامی ایران و روسیه در مقاطع مختلف زمانی، این روابط شرح داده شود. همکاري
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رغم اختالفات شدید ایدئولوژیک بین  توان گفت که علی بندي نهایی می در جمع

وران پهلوي دوم و جایگاه ایران در اردوگاه غرب و تقابل شدید با ایران و شوروي در د

شمسی روابط  50گرایانۀ پهلوي دوم، پس از دهۀ  شوروي، اما به سبب مالحظات عمل

هاي مختلف صنعتی، اقتصادي و نظامی گسترش چشمگیري یافت و  با شوروي در عرصه

مقطع مذکور در باالترین هاي نظامی ایران و شوروي در  در این میان، سطح همکاري

  سطح نسبت به گذشته قرار داشت.
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روابط نظامی ایران و روسیه


(از قاجار تا پهلوی)

سیّد رسول موسوی


( چکیده 

به لحاظ تاریخی، آغاز روابط نظامی ایران و روسیه به تأسیس بریگارد قزاق در سال 1258ق./ 1879م. در دوران ناصرالدین شاه قاجار بازمیگردد. بریگارد قزاق در پی درخواست ناصرالدین شاه از دولت روسیه تزاری در جریان دومین سفر او به اروپا زیر نظر افسران روسی تأسیس یافت و به مرور گسترش پیدا کرد و به دیویزیون (لشکر) تبدیل شد. روابط نظامی ایران و روسیه از زمان تأسیس بریگارد قزاق تاکنون، در این دورهها قابل بررسی و مطالعه است: 1- دوران تاریخی: از تأسیس بریگارد قزاق در سال 1258ق. تا کودتای دیویزیون قزاق در سال 1299ش. 2- دوران سوءظن: از کودتای رضا خان در 1299ش. تا اشغال ایران توسط ارتش سرخ در سال 1320ش. 3- دوران تقابل و همکاری: از دوران اشغال ایران در شهریور 1320ش. تا سالهای تنشزدایی 1350ش. 4- دوران ژاندارمی منطقه: از بهمن 1350 تا بهمن 1357ش. و آغاز خریدهای نظامی ایران از شوروی. 

( واژگان کلیدی

ایران، روسیه، قاجار، پهلوی، روابط نظامی

مقدمه

به نوشتة محمدعلی جمالزاده در تاریخ روابط روس و ایران: قدیمترین روابط بین ایرانیان و ملل اسلاو که اسلاف روسها هستند را شاید بتوان در روابطی دید که هنگام لشکرکشی داریوش اول هخامنشی در سنه 513 پیش از میلاد مسیح به سواحل شمالی دریای سیاه (از بسارابی تا سواحل رودخانه دون یعنی در همان سرزمینهایی که بعدها و پیش از مسکو و سن پطرزبورگ مرکز سلطنت و اقتدار روسها گردید)، محتمل است تولید شده باشد، ولی باید دانست که روابط حقیقی و تاریخی بین ایران و روس بسیار قدیمی و از هزار سال نیز متجاوز است (جمالزاده، 1372: 19).

جمالزاده در این کتاب با استناد به تاریخ طبرستان تألیف ابن اسفندیار که در حدود سنه 613 ق. نوشته شده است، به موضوع اولین هجوم روسها به خاک ایران پرداخته و چگونگی آمدن روسها از دریا به سمت سواحل طبرستان را در ضمن وقایع سال 297 یا 298ق. که چهارمین سال سلطنت احمد بن اسماعیل بن احمد بن اسد (301-295ق.) دومین پادشاه سامانی است، شرح داده و چگونگی تاراج سواحل را بیان میکند و مینویسد که روسها در آن زمان در عرض مدت 49 سال سه بار سواحل جنوبی دریای خزر را تاراج کردند (همان: 22). جمالزاده در کتاب خود به شرح درگیریهای نظامی ایرانیان و روسها در طول سالیان متمادی پرداخته و از نظر تاریخی، جزئیات قابل توجهی در اختیار خواننده قرار میدهد و در شرح حوادث تاریخی به بیان زیبایی از تأثیر این حوادث بر ادبیات فارسی میپردازد. منظور اشارهای است به قدمت تاریخی روابط ایران و روسیه با توجه به این واقعیت که اولین آشناییهای ایرانیان و روسها از طریق نظامی بود و تاریخ ایران با موضوعی به نام تهاجم روسها به این سرزمین آشناست و این موضوع صرفاً به دوران جدید و عصر قاجاریه محدود نمیشود. 

از آنجا که عنوان این مقاله "روابط نظامی ایران و روسیه" است، تمرکز اصلی مقاله بر موضوع همکاریها خواهد بود و نه درگیریها و منازعات. اشاره به کتاب جمالزاده در مقدمه این مقاله صرفاً بدین منظور است که از طریق این کتاب، خواننده با آثار قدیمی مربوط به روابط ایرانیان و روسها آشنا گردد.


آغاز روابط نظامی ایران و روسیه

همان گونه که گفته شد، ایرانیان و روسها از دوران قدیم از طریق درگیریهای نظامی، که عمدتاً تهاجم روسها به مناطق شمالی ایران و سواحل جنوبی دریای خزر بود، با یکدیگر آشنا شدند و با این آشنایی، باب تجارت با یکدیگر را گشودند. البته در زمانهایی که قدرت مرکزی ایران رو به ضعف مینهاد، تهاجم روسها مجدداً از سر گرفته میشد و زمانی که قدرت مرکزی در ایران افزایش مییافت، روند تهاجم نیز رو به کاهش مینهاد و تجارت جای تهاجم را میگرفت.

جنگهای ابتدای قرن نوزدهم ایران و روسیه، که به شکست نظامی ایران و تحمیل دو قرارداد سنگین گلستان و ترکمنچای به ایران منجر شد، سرآغاز دورة جدیدی از روابط ایران و روسیه بود و مهمترین ویژگی آن از دست رفتن روحیة ایستادگی در مقابل قدرت نظامی روسها و گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه در ایران و تحمیل قراردادهای یکجانبه (یعنی امتیازنامهها) به ایران بود. ایران که خود را در مقابل قدرت نظامی روسیه ناتوان میدید، کوشید تا از طریق گسترش روابط با انگلیس و فرانسه قدرت نظامی خود را تقویت کند، ولی شرایط بینالمللی و روابط قدرتهای اروپایی به گونهای بود که انگلیس و فرانسه روابط خود را با روسیه، بر هرگونه روابط با ایران ترجیح میدادند. علاوه بر آنکه انگلیس در جهت اهداف استعماری خود، نقش ویژهای در تضعیف ایران و قدرت نظامی آن ایفاء میکرد.

تشکیل بریگارد قزاق در دوران ناصرالدین شاه را با تسامح میتوان اولین روابط نظامی ایران و روسیه دانست. وی در جریان دومین سفر به اروپا (1295ق./ 1878م.)، در مسیر نخجوان- ایروان- تفلیس به سمت مسکو، با نیروهای قزاق روسیه که با نظم و انضباط خاصی در مسیر ناصرالدین شاه حرکت میکردند، آشنا شد. او در صدد اصلاح قشون بود و در سفر اول به اروپا نیز ضمن دیدار از صنایع نظامی آلمان و فرانسه، تعدادی تفنگ از آلمان خریده بود.

ناصرالدین شاه در سفر دوم به اروپا، در ارتباط با قشون کشور در صدد بود تا در زمینههای مختلف مانند ارتش، پلیس، ژاندارمری و گارد حکومتی اقداماتی به عمل آورد و استخدام افسران اتریشی در ارتش و پلیس به همین منظور صورت گرفت. با بهرهگیری از الگوی نظامیان اتریشی و با استخدام کلنل شومل، اصلاحات در زمینة ارتش که زیر نظر میرزا حسین خان سپهسالار بود، آغاز شد (ولایتی، 1372: 150). ناصرالدین شاه هنگام گفت و گو در اتریش برای تهیة جنگافزار و استخدام مستشاران نظامی اتریشی، به منظور تأسیس نیروی پلیس نیز کنت دمنت فرت افسر ایتالیایی اهل ناپل را که در خدمت ارتش اتریش بود، برای تشکیل نظمیه به استخدام در آورد (همان: 171).

شاه که گارد قزاق را در جریان سفر خود به روسیه دیده و تحت تأثیر نظم و انضباط آنان قرار گرفته بود، در سن پطرزبورگ از امپراتور روسیه خواست که چند افسر برای تعلیمات نظامی به شیوة قزاق به ایران بفرستد تا در ایران هم گارد مخصوص قزاق تأسیس شود (اعتمادالسلطنه، 1367: 350). تزار روسیه این خواسته را پذیرفت و شاه پس از بازگشت به تهران، همزمان با تشکیل نظام ارتش به منظور تربیت پیاده نظام و توپخانه جدید در تهران، برای تشکیل نیروی سوارة قزاق زیر نظر افسران روسی نیز اقدام کرد. به دستور وزارت جنگ روسیه، سرهنگ دومانتویچ با چند افسر ارشد و افسر جزء و درجهدار روسی در محرم 1296ق. به ایران آمدند (شمیم، 1342: 146). 

امپراتور روسیه برای تأمین نیازهای اولیة تسلیحاتی این نیرو، یک هزار تفنگ و چند توپ به ایران هدیه کرد و به کوشش سرهنگ دومانتویچ، گارد سوارة قزاق مخصوص شاه ایران در 1296ق. تأسیس شد. این نیرو زیر نظر شاه قرار داشت و مرکز فرماندهی و ادارة قزاقخانه در ناحیهای بالاتر از شمال غربی میدان توپخانه در میدان مشق استقرار یافت و چند ساختمان در آنجا احداث شد. نیروی قزاق هم در قسمتی از باغ قصر قاجار (پادگان حشمتیه) مستقر شدند.


برای عضویت نخستین فوج، گارد سواره از فرزندان مهاجران ایرانیالاصل قفقازی تشکیل شد که پس از شکست جنگهای قفقاز در ایران مانده بودند و اغلب از اشراف و بزرگان قفقاز به شمار میرفتند. به این ترتیب، اولین بریگارد قزاق از ایرانیان ایراندوست شکل گرفت، ولی از آنجا که دولت ایران در وضع ضعف و فساد قرار داشت، پس از ناصرالدین شاه، فرماندهان قزاق در امور کشوری و لشکری دخالت کردند و در تمامی نیروهای نظامی ارتش، قرهسواران
 (ژاندارمری) و پلیس دست بالا را داشتند، افزون بر آنکه در سایر امور دولتی نیز دخالت میکردند. فرماندة بریگارد قزاق در دورة مظفرالدین شاه، شبکة وسیع جاسوسی در ایران پدید آورد که کل ایران و قفقاز را در بر میگرفت.

اولین نقش سیاسی قزاقها در دوران ناصرالدین شاه و در جریان واقعة رژی (تحریم تنباکو) روی داد: در جریان واقعة تحریم تنباکو، علیرغم درخواست شاه و نایبالسلطنه از فرماندة قزاق مبنی بر مداخله در امور، فرماندة قزاق با بیان اینکه تحریم تنباکو موضوعی داخلی است و در قرارداد فیمابین نیامده است، از ورود به موضوع خودداری کرد. اما قزاقها در جریان ترور ناصرالدین شاه به سرعت وارد صحنه شدند و کنترل شهر تهران را تا ورود ولیعهد به پایتخت در دست گرفتند. کلنل کاساکوفسکی فرماندة قزاق به بهانة اینکه سفیرکبیر عثمانی بیخبر وارد ایران شده است، ناگهان سواران قزاق را در سرتاسر شهر تهران مستقر کرد و اجازه نداد تا مردم متوجه شوند که ناصرالدین شاه در همان ابتدای شلیک کشته شده است.


مداخلة قزاقها در برقراری نظم در پی ترور ناصرالدین شاه و آرامش پایتخت، زمینه را برای ورود ولیعهد که با نام مظفرالدین شاه بر تخت سلطنت نشست، فراهم آورد و از سوی دیگر، موجب افزایش قدرت و نفوذ قزاقها در پایتخت و ساختارهای غیرنظامی و اداری شد. به نوشتة محسن میرزایی، کلنل کاساکوفسکی با ارسال گزارشهای خود به ستاد نایبالسلطنة امپراتور روسیه که مقیم قفقاز (تفلیس) بود، به طور مرتب دستورالعملهای لازم را برای چگونگی رفتار در ایران دریافت میکرد و همة کوشش او این بود که منافع روسیه را در ایران در رقابت با انگلیس حفظ کند. مداخلة قزاقها در امور داخلی ایران مرتب در حال افزایش بود تا آنکه در جریان انقلاب مشروطیت، قزاقها در مقابل آزادیخواهان قرار گرفتند؛ به توپ بستن مجلس شورای ملی به فرمان کلنل لیاخوف فرماندة وقت قزاق و حمایت نظامی از محمدعلی شاه در مقابل مجاهدین مشروطیت از مهمترین موارد مداخله قزاقها در امور سیاسی داخلی ایران است. هر چند ملّیون و مشروطهخواهان پیروز شدند و لیاخوف دستگیر شد، ولی به سبب ضعف دولت ایران و ملاحظة قدرت روسیه تزاری، لیاخوف بدون هرگونه مجازاتی با گرفتن حقوق کامل و مطالبات خود به روسیه بازگشت.

یکی دیگر از فرازهای مهم مداخلة قزاقها در امور سیاسی کشور در جریان کودتای سوم اسفند و به قدرت رسیدن رضا خان فرماندة وقت قزاقها در ایران روی داد که به برچیده شدن سلسلة قاجار و استقرار سلسه پهلوی در ایران منجر شد. البته شایان ذکر است که در پی سقوط امپراتوری تزاری در روسیه در جریان انقلاب فوریه 1917م. فرماندهی قزاقها در ایران دستخوش تغییرات اساسی شد و انگلیس توانست فرماندهی و مدیریت نیروهای قزاق در ایران را در دست گیرد و کودتای سوم اسفند 1299ش. را طراحی کند.


دوران سوءظن در روابط ایران و روسیه (1320-1299ش.)

انقراض قاجاریه و به قدرت رسیدن رضاخان در ایران و تحولات بینالمللی ناشی از پیامدهای جنگ جهانی اول، که نظم جدیدی در روابط بینالمللی ایجاد کرد و در پی سقوط امپراتوریهای تزاری روسیه، عثمانی و اتریش- مجارستان و همچنین شکست سخت آلمان، کشور انگلستان در موضع قدرت بلامنازع جهانی قرار گرفت و به دنبال کودتای 1299م. در داخل ایران نیز در جامة قدرت اول خارجی و تعیینکنندة اصلی خطوط سیاسی کشور ظاهر شد.

در چنین شرایطی، نوع روابط خارجی ایران با قدرتهای بزرگ که کوشش میشد تا در ارتباط با آنها نوعی توازن برقرار باشد، یکسویه شد و سیاست ایران در مقابل روسیه بر اساس سوءظن به روسیه پیش رفت؛ با این تفاوت که اگر در گذشته، سوءظن به روسیه ناشی از دخالت برای کسب امتیازات مختلف بود، این بار سوءظن به روسیه بُعدی ایدئولوژیک یافت. زیرا روسیه با نام جدید اتحاد جماهیر شوروی وارد عرصه بینالمللی شده بود و نظام تمامیتخواهی بود که تغییرات انقلابی و بنیادی در کشورهای دیگر را دنبال میکرد.

انصراف دولت انقلابی شوروی از امتیازات استعماری تزارها در ایران و افشای قراردادهای استعماری 1907 و 1915م. روسیه با انگلیس در خصوص ایران و انعقاد قرارداد مودت و همکاری 1921م. ایران و شوروی نتوانست از گسترش سوءظن بین ایران و شوروی جلوگیری کند و البته سوءظن بیشتر از جانب ایران بود که خود را در مقابل تبلیغات کمونیستی شوروی آسیبپذیر میدید. 

پس از کودتا، در 15 اسفند 1299ش. وزارت جنگ با سازمانی نوین زیر نظر ماژور مسعودخان کیهان وزیر جنگ تشکیل شد و به پیشنهاد رضاخان سردار سپه فرمانده دیویزیون قزاق، بریگارد مرکزی به عناصر متشکلة دیویزیون قزاق ملحق گردید؛ این نخستین گام در راه تشکیل قشون متحدالشکل بود. پس از کنارهگیری مسعودخان کیهان از وزارت جنگ، رضاخان جای او را گرفت و کوشش برای الحاق ژاندارمری به دیویزیون قزاق نیز آغاز شد و چند ماه بعد در آذر 1300ش. به انجام رسید. در 14 آذر 1300ش. افسران ژاندارمری به وزارت جنگ دعوت شدند و رضاخان به آنان اعلام کرد که از این پس باید لباس قزاقها را بپوشند. او ادارة ژاندارمری را منحل کرد و به خدمت کلنل گروپ فرماندة سوئدی ژاندارمری و دیگر افسران سوئدی پایان داد (رحمانیان، 1391: 105).

چندی پس از صدور فرمان ادغام ژاندارمری در قزاقخانه که آذر 1300ش. صورت پذیرفت، در 14 دی همان سال و در حکم عمومی، قشون متحدالشکل ایران متشکل از پنج لشکر و یک ارکان حرب و یک شورای قشون در ارکان حرب (ستاد)، مرکّب از پنج اداره تشکیل شد. برپایة همین حکم، نام ژاندارم و قزاق به کلی از میان رفت و عنوان قشون جای آنها را گرفت و مقرر شد از آن پس بلااستثناء همین نام برای همه نظامیان ایران به کار رود. به این ترتیب، ارتش نوین ایران با نام جدید، ولی بر بنیاد نیروهای قزاق شکل گرفت.


با تشکیل ارتش نوین در ایران، کشور فرانسه برای آموزش نیروهای ارتش انتخاب شد و در 13 خرداد 1302ش. اولین گروه افسران ایرانی (47 نفر) به ریاست سرتیپ امان الله جهانبانی رئیس ارکان حرب به پاریس فرستاده شدند. با بازگشت آنان در سال 1305ش. نظام آموزشی قشون تغییر یافت و در سال 1312ش. شماری از افسران فرانسوی به عنوان مربی و آموزگار در مدرسه عالی نظام استخدام شدند (همان، 107).

پس از نیروی زمینی، کشور ایتالیا و استفاده از ظرفیت دریایی آن برای تشکیل نیروی دریایی مورد توجه قرار گرفت. دانشجویان ایرانی برای فراگیری آموزشهای دریایی به ایتالیا فرستاده شدند و سفارش ساخت چند کشتی به کارخانههای کشتیسازی ایتالیا داده شد. در سال 1311ش. با بازگشت نخستین گروه افسران دریایی ایران و رسیدن ناوهای خریداری شده از ایتالیا، نیروی دریایی ایران به فرماندهی سرهنگ غلامعلی بایندر در خلیج فارس تأسیس شد (همان، 111).

ایجاد تشکیلات هوانوردی در ارتش ایران، با فرمان تشکیل قشون متحدالشکل در دی ماه 1300ش. همزمان بود. هنگام پایهریزی سازمانی برای وزارت جنگ و ستاد کل ارتش، در شعبه تنسیقات از دایرة عملیات، دفتری هم به نام "دفتر هواپیمایی" پیشبینی شد. نخستین بار بود که نام هواپیمایی جزو سازمان و تشکیلات ارتش ایران ذکر شد و بعدها این دفتر، هستة مرکزی نیروی هوایی ایران گردید. در دفتر هواپیمایی، تشکیل نیروی هوایی به عنوان پشتیبان عملیات نیروی زمینی طرحریزی شد.

دولت ایران به منظور اجرای این طرح در 26 دی ماه 1301ش. از طریق سفیر خود در واشنگتن برای خرید چند دستگاه هواپیما و برپایی ادارة هواپیمایی و آموزشِ شماری از افسران خود با دولت آمریکا وارد گفت و گو شد، ولی آمریکا به این بهانه که مؤسس کنفرانس خلع سلاح است، به درخواست ایران پاسخ منفی داد. پس از پاسخ آمریکا، دولت ایران با آلمان به مذاکره پرداخت و در همان سال، نخستین هواپیما از شرکت یونکرس آلمان خریداری شد. یک سال بعد، تیپهای گیلان و مازندران دو هواپیمای دیگر از شرکت یونکرس خریدند و در همان سال، چهار هواپیمای "دو هاویلند" از روسیه خریداری شد و نیروی هوایی ایران با هفت هواپیما و با خلبانها و مکانیسینهای آلمانی و روسی شروع به کار کرد (تاریخ ارتش نوین ایران، 89).

در 11 خرداد 1303ش. فرمان تشکیل نیروی هوایی صادر شد و در همان سال، نخستین کاروان دانشجویی هوایی مرکّب از 10 تن به روسیه رفتند. در سالهای 1307 و 1308ش. نیز دو کاروان دیگر از افسران ایرانی برای آموزش فنون هوانوردی به روسیه فرستاده شدند. همچنین تنی چند از افسرانی که در سال 1303ش. برای آموزشهای نظامی به فرانسه اعزام شده بودند، در "آموزشگاه هوایی ایستر" به فراگیری هوانوردی پرداختند (محبوبی اردکانی، 1354: 1/50).

در سال 1305ش. ادارة هواپیمایی ایران با 20 فروند هواپیما از نوع روسی، آلمانی و فرانسوی تشکیل شد که دارای 9 خلبان بود و از آن میان 5 تن ایرانی بودند. تا سال 1311ش. ادارة هوایی تابع ارکان حرب قشون (ستاد کل ارتش) بود، ولی در این سال با خرید چند هواپیمای جدید و استخدام چند مستشار سوئدی تشکیلات آن گسترش یافت. در طرح جدید، ارکان حرب هوایی از نیروی زمینی جدا شد و سازمان هواپیمایی استقلال یافت؛ نخستین ستاد هوایی ایران به ریاست یک سرگرد سوئدی تشکیل شد (ستاد بزرگ ارتشتاران، 93).

بدین ترتیب، میتوان گفت علیرغم فضای بیاعتمادی در روابط ایران و شوروی در دوران رضا شاه و تصویب قوانین سخت ضد کمونیستی و سرکوب کمونیستها در داخل کشور و موضوع جاسوسی کمونیستها برای شوروی، با این همه، همکاریهای نظامی بین ایران و شوروی در صنعت هوایی و تشکیل نیروی هوایی ایران برقرار بود. البته هواپیماهای اولیه نظامی نبود، ولی ادارة تشکیلات هوایی تحت نظر ارتش قرار داشت.


دوران تقابل و همکاری (شهریور 1320 تا بهمن 1350ش.)

در پی اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و ورود نیروهای ارتش سرخ روسیه به ایران و استقرار در صفحات شمالی کشور، فضای دیگری در روابط ایران و روسیه آغاز شد. این روابط با پایان جنگ و پیروزی متفقین بر دول محور، شکل دیگری به خود گرفت؛ به ویژه که شوروی علیرغم تعهد در خصوص تخلیة ایران پس از پایان جنگ، نه تنها به تعهد خود عمل نکرد، بلکه به طرق مختلف با سازماندهی هستههای کمونیستی وابسته به خود در ارتش ایران و تشکیل نیروهای نظامی غیررسمی در آذربایجان و کردستان و حمایت از آنان، شرایطی پدید آورد که از آن به عنوان دوران تقابل سرد میتوان یاد کرد.

بیآنکه به شرح ماجراهای مختلف بپردازیم که در آنها دخالت شوروی آشکار بود، صرفاً به ذکر عناوین کلی بسنده میکنیم: تشکیل سازمان نظامی مخفی حزب توده در سال 1323ش.، شورش افسران تودة ایران لشکر خراسان در سال 1324ش.، ماجرای فرقة دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشهوری و شکست نظامی آن و فرار رهبران و اعضای فرقه به شوروی در 1325ش.، تشکیل جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد و شکست نظامی آن در 1325ش.، حادثة ترور شاه در 15 بهمن 1327ش. و سرانجام واقعة مهم دستگیری 600 افسر عضو سازمان مخفی حزب در مرداد 1333ش. هر کدام از ماجراهای فوق به تنهایی میتوانست فضای تقابل در روابط ایران و شوروی را تشدید کند. دولت ایران به تنهایی قادر به تقابل با حرکتهای مداخلهجویانة شوروی نبود. بنابراین، ایران با پناه بردن به قدرت دیگر یعنی آمریکا، میتوانست با حرکتهای مداخلهجویانة شوروی مقابله کند. اتکاء رژیم شاه به قدرت نظامی همکاریها و قرار گرفتن ایران در چتر حمایتی آمریکا، به مرور این فرصت را برای ایران فراهم ساخت تا به موازات گسترش همکاریهای نظامی و امنیتی با آمریکا و بلوک غرب، همچنین با شوروی روابط خود را در زمینههای بازرگانی و صنعتی گسترش دهد.

این دوره از تاریخ روابط ایران و شوروی، مقطعی پرتناقض در روابط دو کشور محسوب میشود؛ به این معنی که به جهات ژئوپلیتیکی و سیاسی، ایران در بلوک مقابل شوروی قرار داشت، ولی همزمان در این سالها، یعنی دهه 40ش. همکاریهای اقتصادی و فنی بین دو کشور گسترش یافت. از زمان تأسیس شوروی تنها زمینة همکاری فنی بین دو کشور، به شیلات شمال خلاصه میشد، که آن هم چون دکتر محمد مصدق، شیلات را در بهمن 1331ش. ملّی اعلام کرد، تعطیل شده بود. اما در این دوره، گسترش سریع روابط بازرگانی بین دو کشور، زمینه را برای همکاری در سایر زمینهها فراهم ساخت. همکاریهای اقتصادی و فنی بین دو کشور، متعدد و تخصصی گردید: از احداث کارخانة ذوبآهن در اصفهان و تأسیس کارخانة ماشینسازی در اراک و بنای سد هیدرولیکی بر رود ارس، تا توسعه و بازسازی بنادر دریای خزر و شیلات؛ در واقع شوروی صنایع سنگین را در ایران پایهریزی کرد (هوشنگ مهدوی، 1373: 323).

ایران در مقابل وارد کردن صنایع سنگین از شوروی و کالاهای سرمایهای، موفق شد بازارهای بزرگتری برای صادرات کالاهای سنّتی و همچنین صنایع نوبنیادش بهدست آورد. موافقتنامة بازرگانی 1345ش. حجم صادرات ایران به شوروی را بهطور چشمگیری افزایش داد و این فرصت را برای ایران پدید آورد تا کالاهای ساخت ایران از قبیل کفش، بخاریهای نفتسوز، یخچال و دیگر محصولات تولیدی خود را به شوروی صادر کند (همان،321).


سیاست کلی ایران در برابر شوروی را در سالهای 1351-1341ش. بدین ترتیب میتوان خلاصه کرد: همکاری بازرگانی و فنی و مقاومت سیاسی، در حالی که در زمینههای کلان اقتصادی و بازرگانی و ترانزیتی، همکاریهایی میان دو کشور وجود داشت، ایران در سه حوزه در برابر اقدامات و فعالیتهای شوروی مقاومت میکرد: 1) مقاومت برای قطع وابستگی ایران به جهان غرب، 2) مقاومت در برابر قطع رابطه با شرکتهای نفتی غرب، 3) مقاومت در برابر گسترش نفوذ و قدرت شوروی در خلیج فارس (همان، 326).

یکی از موارد بسیار مهم اختلاف ایران و شوروی در این مقطع زمانی، عضویت ایران در پیمان نظامی سنتو
 بود که شوروی آن را تهدیدی علیه خود میدانست. شوروی از ابتدای شکلگیری این سازمان، ابتدا با عنوان "پیمان بغداد"، به الحاق ایران به این پیمان اعتراض کرد و آن را مغایر رابطة حُسن همجواری ایران و شوروی و تعهدات قراردادی تشخیص داد (نشریة وزارت امور خارجه، 1344). اختلافات شوروی و ایران بهویژه در مقاطعی تشدید میشد، همچون قطع سفر هیأت پارلمانی ایران به شورروی در ماه 1334ش. و اخراج وابستة نظامی شوروی در اسفند همین سال به اتهام عملیات خلاف اصول و مقررات بینالمللی (هوشنگ مهدوی، 241).

یکی از موارد شایان توجه در این مقطع زمانی، موضوع خرید اسلحه از شوروی است. نخستین گزارش در بارة فروش اسلحه شوروی به ایران در 23 مرداد 1345ش. منتشر شد، ولی معاملة قطعی تا 30 بهمن آن سال که هویدا نخستوزیر وقت، خبر آن را در مجلس اعلام کرد، انجام نگرفت. این فاصلة زمانی به سبب نگرانیای است که این معامله در محافل واشنگتن ایجاد کرده بود و کوشش میشد ایران را از آن منصرف کنند.


دوران ژاندارمی منطقه (1357- 1350ش.)

روابط ایران و شوروی که در دهه 1340ش. رو به بهبودی نهاده بود، در دهة 50 شمسی/ 70 میلادی و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش قابل توجهی یافت و عرصهای جدید از همکاریهای تسلیحاتی بین دو کشور گشوده شد. ایران در سالهای دهة 40 شمسی حلقهای در زنجیر دفاعی آمریکا در برابر بلوک کمونیست بهشمار میرفت، اما در سالهای دهة 50 شمسی به صورت متحد ممتاز ایالات متحده آمریکا در آمد.

در اوایل سالهای دهة 50 شمسی/ 70 میلادی، شاه خود را در اوج قدرت میدید و تصور میکرد که کشور به "دروازههای تمدن بزرگ" رسیده است. در این سالها، آمریکا در پی اعلام دکترین نیکسون
، دست رژیم شاه را برای خرید همه گونه سلاح پیشرفته باز گذاشته بود. همچنین در این سالها، افزایش چهار برابری قیمت نفت، منابع مالی هنگفتی در اختیار شاه قرار داده بود. فضای بینالمللی نیز در پی سیاست تنشزدایی بین آمریکا و شوروی و ورود چین کمونیست به صحنة بینالمللی و برقراری رابطه بین آمریکا و چین، شرایط را برای رژیم شاه در ایران به گونهای فراهم ساخته بود تا به شکل بیسابقهای به افزایش قدرت نظامی خود بپردازد و در این مسیر مانعی در پیش روی خود نبیند.

شاه شخصاً امور خرید تسلیحات از کشورهای مختلف را در دست داشت و میکوشید تا سفارشهای خرید اسلحه را طبق مقتضیات سیاسی میان متحدان غربی خود و بلوک شوروی تقسیم کند: هواپیماهای جنگنده، زیردریاییها و سلاحهای پیشرفته و دفاع هوایی را از آمریکا، انواع تانکها و ناوهای جنگی را از انگلستان، ناوچههای موشکانداز را از فرانسه، موشکهای ضدهوایی و وسایل حمل و نقل را از شوروی و چرخبالها را از ایتالیا خریداری کرد؛ البته بیشترین حجم خرید تسلیحات از آمریکا بود. بر اساس آمار وزرات دفاع آمریکا در آن سالها (1977م.) میزان خرید ایران بالغ بر 4/14 میلیارد دلار بود (هوشنگ مهدوی، 404).

همانگونه که اشاره شد، خریدهای اسلحه ایران به ایالات متحده آمریکا محدود نمیشد. در فاصلة سالهای 1352 تا 1356ش. از کشورهای دیگر نیز اسلحه خریداری شد: انگلستان 10 میلیارد دلار، اسرائیل 4 میلیارد دلار، شوروی بیش از 1 میلیارد دلار، فرانسه کمتر از 1 میلیارد دلار و چکسلواکی، سوئیس، آلمان غربی و ایتالیا هر کدام نیم میلیارد دلار (همان، 406).

از نکات شایان توجه در توجیه خرید تسلیحات در دوران شاه که تبلیغ میشد، موضوع تهدید کمونیستها و شوروی بود؛ در حالی که در راهبرد نظامی ایران در دوران شاه، احتمال درگیری نظامی با روسیه از اساس وجود نداشت. در این خصوص، شاپور آذربرزین از فرماندهان نیروی هوایی ایران در دوران شاه که مدت کوتاهی (24 بهمن تا 6 اسفند 1357ش.) بعد از انقلاب نیز فرماندة نیروی هوایی بود، گفته است: "... اصلاً مسألة ما با شوروی درگیری نبود و ما نمیتوانستیم با شوروی درگیر شویم. ما با شوروی تنها کاری که میکردیم، اگر اینها میخواستند به ما تجاوز کنند، ما خطوط ارتباطی را قطع میکردیم، یعنی پلها را میزدیم ... پلهای خودمان را که نتوانند از کوههای زاگرس رد شوند و بیایند این طرف. شوروی بیست لشکر هوابرد داشت و میتوانست لشکرهای هوابرد خود را از شاهرود بریزد تا تهران. ما قدرتش را نداشتیم با شوروی درگیر شویم، ولی خب مواظب کارهایشان بودیم" (آذربرزین، 1393).

در کل میتوان گفت که در پانزده سال آخر رژیم پهلوی، روابط ایران و شوروی بسیار حسنه بود.
 روابط اقتصادی و فنی و بازرگانی ایران و شوروی در پی امضاء قراردادی در 10 مهر 1351ش./ 2 اکتبر 1972م. که ضمن سفر سوم شاه به مسکو امضاء شد، پیشرفت خاصی یافت و برای اولین بار، علاوه بر همکاریهای دوجانبه، موضوع همکاریهای منطقهای در زمینههای اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل و ترانزیت مطرح شد و طرفین اعلام داشتند که تعهدات قراردادی سابق آنان با کشورهای ثالث نباید در حال و آینده با مقررات این قرارداد مباینت داشته باشد. بر اساس اعلامیة مشترک اول آبان ماه 1351ش. اعلام شد که حجم مبادلات بازرگانی ایران و شوروی 400 درصد افزایش یافته است (همان، 414).

در اسفند ماه 1351ش. مجتمع ذوبآهن اصفهان به عنوان مهمترین پروژة صنعتی شوروی در ایران افتتاح شد و در پی امضای موافقتنامة بیست سالة صادرات گاز به شوروی و از آنجا به آلمان و فرانسه، تولید لولههای گاز با همکاری دو کشور آغاز شد و به مرور پروژههای صنعتی دیگر در ایران توسط شوروی به بهرهبرداری رسید: نیروگاه رامین اهواز، نیروگاه شهید منتظری اصفهان، سد ارس، ماشینسازی اراک و خط لوله گاز گچساران به آستارا از دیگر پروژههای مهم صنعتی اجرا شدة شوروی در ایران طی این سالهاست (RIAC working paper, 2014: 17).

همچنین خریدهای نظامی ایران از شوروی در این سالها شایان توجه بود. آخرین مرحله از خرید جنگافزار از شوروی به مبلغ 550 میلیون دلار شامل کامیونهای تانکبر، موشکهای ا. پی. سی. و سام 7 بود که قرارداد آن، هنگام مسافرت ارتشبد طوفانیان به مسکو در مهر 1357ش. به امضاء رسید. بخش عمدهای از وسایط نقلیة ارتش ایران ساخت شوروی بود و به صورت پایاپای در ازاء تحویل گاز ایران تحویل میشد (همان، 482)

در بین کشورهای بلوک غرب، ایران در این سالها نخستین مشتری کالاهای شوروی بهخصوص ماشین آلات و تجهیزات شده بود. حجم مبادلات به یک میلیارد بالغ میشد، یعنی چهار برابر اوایل دهة 40 شمسی و مذاکره در بارة ساختمان دومین لوله گاز و بندری در ساحل خزر و دو مرکز هیدروالکتریکی جدید و یک مجتمع آلومینیوم و توسعة شبکة جادهها و راههای آهن کشور و چندین طرح دیگر در جریان بود. در عرصة همکاریهای نظامی هم به غیر از خریدهای صورت گرفته، حضور کارشناسان روسیه در ایران و آموزش 500 افسر ایرانی و تأسیس مجتمع کارخانة بابک و کارخانة تعمیرات ماشین آلات نظامی در اصفهان و شیراز را هم باید در نظر گرفت (RIAC working paper, 2014: 17).

آمریکا با حساسیت خاصی روابط ایران و شوروی را دنبال میکرد و شاه با آگاهی از آن، گاه میکوشید از این حساسیت برای تحکیم موقعیت خود نزد آمریکا استفاده کند. در این خصوص اسناد منتشر شدة سفارت آمریکا در تهران شایان توجه است و در یکی از آنها چنین آمده است:

"گرچه فشار و مداخلة شوروی در ایران داستانی بسیار قدیمی است، ولی روابط ایران و شوروی پس از امضاء قرارداد تفاهم در سال 1962م. که بر اساس آن شاه اعلام داشت که ایران به هیچ کشور بیگانه اجازة تأسیس پایگاههای موشکی در قلمرو خود را نخواهد داد، بهبود بسیاری یافته است. رابطة دو کشور دائماً رو به بهبود بوده و گسترش تجارت بین آنها در سالهای اخیر شاهدی برای اثبات این مدعی است. البته بین این دو گهگاه تشنجهایی نیز پدید آمده است که نمیتوان انکار کرد. در سال 1976م. شوروی سعی کرد در زمینه روابطش با آمریکا بهخصوص در زمینه دفاعی، ایران را تحت فشار قرار دهد. ایران نیز گمان کرد که شوروی از فعالیتهای مخالفین درون کشور بهخصوص حزب توده و انتشارات رادیویی آن از خارج حمایت مینماید. ولی به دنبال استرداد یک خلبان روسی که سعی داشت با هواپیمای غیرنظامی از شوروی بگریزد و در خاک ایران در سپتامیر 1976م. فرود آمده بود، این روابط تا حدودی بهبود پیدا کرد (مجموعه اسناد لانه جاسوسی، 1366: 149).


نتیجه

روابط ایران و روسیه (ایران و شوروی) در طول تاریخ، فراز و نشیبهای بسیار داشته است و هر نوع رابطه بین کشورها که در فرهنگهای واژگان سیاسی میتواند تعریف شود، در تاریخ روابط ایران و روسیه میتوان یافت. ایران و روسیه در تاریخ روابط طولانی خود، تجارب مختلفی آموختهاند و کلاسهای درس مدارس و دانشگاههای دو کشور خصوصاً در ایران، محل انتقال این تجارب است.

یکی از عرصههای مهم روابط کشورها با یکدیگر، عرصة همکاریهای نظامی است که در این خصوص نیز ایران و روسیه تاریخ پرفراز و نشیبی داشتهاند. در این مقاله کوشش شد تا با بیان تاریخچة شکلگیری بریگارد قزاق به عنوان اولین شکل از روابط و همکاریهای نظامی ایران و روسیه در مقاطع مختلف زمانی، این روابط شرح داده شود.


در جمعبندی نهایی میتوان گفت که علیرغم اختلافات شدید ایدئولوژیک بین ایران و شوروی در دوران پهلوی دوم و جایگاه ایران در اردوگاه غرب و تقابل شدید با شوروی، اما به سبب ملاحظات عملگرایانة پهلوی دوم، پس از دهة 50 شمسی روابط با شوروی در عرصههای مختلف صنعتی، اقتصادی و نظامی گسترش چشمگیری یافت و در این میان، سطح همکاریهای نظامی ایران و شوروی در مقطع مذکور در بالاترین سطح نسبت به گذشته قرار داشت.
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�. یکی از ویژگیهای مهم این کتاب، ضمائم و توضیحات آن در موضوعات مختلف است که اطلاعات تاریخی ارزشمندی در اختیار خواننده قرار میدهد.


�. محسن میرزایی در کتاب دو جلدی تاریخچه بریگارد و دیویزیون قزاق اطلاعات بسیار جامع و مفیدی در باره قزاقها در تاریخ، چگونگی تشکیل بریگارد قزاق و سیر تحولات تاریخی آن ارائه کرده است؛ همچنین علی اکبر ولایتی در کتاب تاریخ روابط خارجی ایران در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه با توجه به برخی اسناد وزارت امور خارجه، اطلاعات مفیدی در باره سفر ناصرالدین شاه به اروپا و چگونگی تأسیس قزاقخانه به دست میدهد.


�. میرزا حسین خان سپهسالار، که در مدت اقامت طولانی در استانبول از سازمان و وظایف قرهسواران- ژاندارمری- و تأثیر آن در امنیت راهها آگاهی داشت، برای تأمین امنیت راهها در ایران در صدد تأسیس قرهسواران برآمد و پس از جلب رضایت ناصرالدین شاه، ابتدا در راههای اصلی خراسان، گیلان، گرگان و مازندران سوارانی مسلح گماشتند و پاسگاههایی نیز برای آنها ساختند و به مرور آن را گسترش دادند.


�. اطلاعات مربوط به این بخش، از کتاب تاریخچة بریگارد و دیویزیون قزاق، تألیف محسن میرزایی نقل شده است.


�. از جمله منابعی که اطلاعات و اسنادی مهم در بارة چگونگی روند تحولات سیاسی- نظامی و بینالمللی ایران در مقطع جنگ جهانی اول 1918-1914م. و نقش نیروهای قزاق به دست میدهد، ایران در جنگ بزرگ تألیف مورخالدوله سپهر است.


�. دو کتاب ارتش شاهنشاهی ایران از کوروش تا پهلوی، تألیف یحیی ذکاء (انتشارات شورای ارتش، 1350) و تاریخ تحولات سیاسی نظام ایران، تألیف جهانگیر قائممقامی (انتشارات علمی، 1326)، از منابع مفید برای اطلاع از تاریخ ارتش ایران، پیش و پس از رضاشاه است.


�. سازمان پیمان مرکزی سنتو (Central Treaty Organization- CENTO) در دوران جنگ سرد و با هدف مبارزه با شوروی و نفوذ مارکسیسم تشکیل شد. این پیمان ابتدا با نام پیمان بغداد در سال 1955م. شکل گرفت و پاکستان ایران، ترکیه و عراق عضو آن بودند. اما در پی کودتای عبدالکریم قاسم، عراق از آن خارج شد و با عضویت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه و با حضور آمریکا و انگلیس به حیات خود ادامه داد، تا آنکه در سال 1357ش. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و خروج ایران از آن، سازمان سنتو منحل گردید.


�. مقالة روزنامة نیویورک تایمز( 8 فوریه 1967م.) نشاندهندة نگرانی و اعتراض آمریکاییها به خرید اسلحه از شوروی است (نک: هوشنگ مهدوی، 328).


�در پی شکست آمریکا در جنگ ویتنام و خروج انگلیس از شرق مدیترانه، آمریکا که این زمان در دست جمهوریخواهان و ریاست جمهوری نیکسون بود، برای جلوگیری از خلأ قدرت در شرق مدیترانه خصوصاً در خلیج فارس، سیاست دوپایهای اعلام کرد که به "دکترین نیکسون" مشهور شد. در سیاست دوپایة آمریکا، دو کشور ایران و عربستان مأمور حفظ امنیت خلیج فارس بودند و در اجرای این سیاست، از حمایت کامل آمریکا بهرهمند میشدند.


�رسانههای شوروی تا تابستان 1357ش. که انقلاب اسلامی در سراسر کشور گسترش یافته بود، همچنان تفاسیری در موافقت با رژیم شاه منتشر میکردند؛ تنها در پاییز 1357ش. و در پی قیامهای گسترده در شهرهای عمدة کشور که به حکومت نظامی در آن شهرها منجر شد، برخی اخبار انقلاب در رسانههای شوروی مجال ظهور یافت.





