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ارتـــش مهمترین رکـــن و اســـاس حکومت پهلـــوی بود کـــه در عین حال
تکیه گاه آن نیز به شـــمار میرفت .از اینرو طبیعی بود که در ساختار رژیم
گذشته از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار باشد .رژیم شاه به گمان اینکه
یک ارتـــش قدرتمند ،میتواند نقـــش یک پلیس قدرتمنـــد را نیز در مواقع
لزوم برعهـــده گیرد با تجهیز و توســـعه هرچه بیشـــتر ارتش میخواســـت
پشـــتوانهای مســـتحکم برای تداوم ســـلطنت ایجاد کند .تا درسایه جالل و
جبروت آن به حکومت خویش استمرار بخشـــد .اما گرایش دینی در میان
ارتشـــیان که اغلـــب برآمده از متن جامعـــه و فرزندان ملـــت ایران بودند
امکان تحقق چنین ایدهآلی را به ســـران رژیم گذشـــته نداد .پهلوی دوم در
طول ســـالیان متمادی تالش کـــرد تا آموزههای دینـــی کارکنان ارتش جای
خود را به فرهنگ و اعتقادات جدیدی دهند .از جمله خدایگان تلقی شدن
شـــاه و تأکید بر جایگاه شاهنشـــاه و ســـلطنت قبل از اســـام در ایران که به
این منظور جشـــنهای  2500ساله برگزار و ســـوگند خوردن به شاه نیز رواج
یافت .در همین راســـتا بهائیت در ابتدا با حمایت مخفی رژیم پهلوی و به
منظور تضعیف فرهنگ دینی پرســـنل ارتش رواج یافت و عناصر بهایی در
پستهای کلیدی ارتش مستقر شدند .عناصری همچون ارتشبد عبدالکریم
ایادی پزشک مخصوص شاه ،سرلشـــکر ضرغام ،سرلشکر مقربی ،سرلشکر
عزتاهلل عالیی ،ســـرتیپ علیاکبر درخشانی ،ســـرتیپ هدایت سهراب،
ســـرتیپ عبدالرحیم ایـــادی ،ســـرتیپ عطـــاءاهلل عالیی ،ســـرتیپ عطا
منتصری و ســـرتیپ عنایتاهلل ذوقی که مورد حمایت دربار قرار داشتند.
حضـــور بهائیان در ارتش یکی از دالیل اعتراض امـــام خمینی(ره) به رژیم
شـــاه بود .حضور پـــر تعداد مستشـــاران نظامـــی بیگانه در ارتـــش و میزان
اثرگـــذاری فرهنگی آنان بر پرســـنل ارتش و حمایـــت بیدریغ حکومت از
آنان با در اختیار گذاشـــتن امکانات بسیار و تصویب کاپیتوالسیون و سلطه
بخشـــیدن آنان بر ارکان ارتش نیز موجب اعتراض امام خمینی(ره) بود.
مواضع امام خمینی(ره) بهعنوان مرجع تقلید به نقش اساســـی ایشان در
جدا شدن ارتش از شـــاه و پیوستن به انقالب اســـامی کمک شایانی کرد و
عناصر ملی و مذهبی ارتش را به سوی خود جلب وجذب کرد.

در بزنگاه تاریخی انقالب اسالمی

ëëناهمگونیدرارتش
سـ ــاختار طبقاتـ ــی و مذهبـ ــی ارتـ ــش
قبـ ــل از انقالب یکسـ ــان و متعـ ــادل نبود.
وجود نابرابریهـ ــا و تبعیضات اقتصادی
و اجتماعـ ــی در درون ارتـ ــش و تضـ ــاد
عقیده وفرهنگـ ــی میان سـ ــطوح مختلف
کارکنان از ویژگیهای بارز و مهم در بافت
درونـ ــی ارتـ ــش بـ ــود .کادر فرماندهـ ــان و
افسران ارشـ ــد ،رئوس فرماندهی نظامی
را تشـ ــکیل میدادنـ ــد ،کـ ــه اقلیـ ــت وفادار
محسوب میشدند .درجهداران و افسران
جـ ــزء عمومـ ــاً از طبقه متوسـ ــط جامعه و
بقیه بدنه ارتش از کادر وظیفه بودند .این
دو گـ ــروه اخیـ ــر ارتباط مسـ ــتمری با مردم
داشـ ــتند و پیوسـ ــتگی خـ ــاص و مداومی با
ارتش نداشتند .عباس قر ه باغی دراینباره
گفته است 70« :تا  75درصد ارتش را کادر
وظیفه تشـ ــکیل میداد که پـ ــس از مدتی
هرکدام خدمت خود را به اتمام رسانده و
مرخص میشوند .به تعبیری همه مردم
در ارتش حضور داشتند».
براسـ ــاس یـ ــک الگـ ــوی سـ ــاختاری
تشـ ــکیالتی ،ارتش را میتوان به سـ ــه رده
تقسیم کرد :رده امیران و فرماندهان ارشد،
رده میانـ ــه و رده پایین .امـ ــرا و فرماندهان
و افسـ ــران ارشـ ــد اصلیتریـ ــن حامیـ ــان و
وفاداران رژیم پهلوی را شـ ــکل میدادند،
ولی دو رده دیگر با تودههای مردم و بافت
عمومی جامعه ارتباط داشتند و تعصبی

ارتش راه مردم را انتخاب کرد

اشـ ــتباه رژیـ ــم گذشـ ــته در هدفگـ ــذاری
بینتیجه موجب شـ ــد تا جامعـ ــه دینی،
حتی پرسـ ــنل ارتش نیز چنین وضعیتی
را برنتابیده و در تحوالت دهه سـ ــی شـ ــاه
برای حفظ تـ ــاج و تخت ناگزیر از حمایت
خارجی شـ ــود تـ ــا از اینرو بعـ ــد از کودتای
 ۲۸مـ ــرداد و بهدنبـ ــال ترفنـ ــد دلجویی از
علما و قاطبه مردم ،طرح بهایی سـ ــتیزی
در ارتش آغاز میشود .در  ،1334بهدنبال
سلسـ ــله سـ ــخنرانیهای حجتاالسـ ــام
والمسـ ــلمین محمدتقی فلسـ ــفی که در
مـ ــاه رمضان آن سـ ــال در سراسـ ــر کشـ ــور
انعـ ــکاس داشـ ــت مرکـ ــز ملـ ــی بهائیت
(حظیرة القدس) توسط ارتش اشغال شد
و بهدنبال آن ،با چراغ سبز مقامات دولتی،
به سایر مراکز بهائیان نیز حمله میشود.
محافل سیاسی آن روز دلیل این کار رژیم
پهلوی را دلجویی دولت از اسـ ــامگرایان
دانسـ ــتند .در چنیـ ــن شـ ــرایطی انجمـ ــن
حجتیـ ــه گروهی که خود را از سیاسـ ــت به
مفهوم جاری دور نگه میداشت تأسیس
و با صراحت هدف خود را سـ ــازماندهی
مبـ ــارزه علیـ ــه بهائیـ ــان اعـ ــام میکنـ ــد.
انجمن حجتیه در ارتش رواج چشمگیری
مییابـ ــد و فعاالنـ ــه بـ ــه بهائیت سـ ــتیزی
میپـ ــردازد .از آن پس این انجمن به یکی
از کانونهای الهام بخش جوانانی تبدیل
شـ ــد که از خانوادههای سنتی میآمدند و
توجوی آموزش مکتبی ،جذب
در جس ـ ـ 
مراکزمذهبـ ــی میشـ ــدند .تبلیـ ــغ علیـ ــه
بهائیان برای این جوانان راهی بود تا انرژی
اجتماعـ ــی خود را فراتـ ــر از اهداف زندگی
فردی به کار بیندازند .اما با شروع نهضت
امـ ــام خمینـ ــی(ره) بسـ ــیاری از اعضـ ــای
انجمن حجتیه از آن جمله پرسنل ارتش
فعالیت خـ ــود را محدود بـ ــه تبلیغ علیه
بهائیت نکرده و گفتمانی متفاوت از آنچه
این گروه اسـ ــام گرا طرح آن را در انداخته
بـ ــود روی آوردند و به رغم تعهد سـ ــپاری
مبنی بر سیاسـ ــی نبـ ــودن ،تمهیدات الزم
برایفعالیتسیاسیبرایپیشبردطرحی
که درنهایت سیاسی بود فعال شدند.
یکـ ــی از عوامـ ــل مهم حفـ ــظ و بقای
رژیمهای اسـ ــتبدادی و فاقد مشـ ــروعیت
اتـ ــکا به قوه قهریه اسـ ــت و ارتـ ــش در این
ارتبـ ــاط مؤثرترین ابزار به شـ ــمار میرود.
به گون ـ ـهای که با کاهش مشـ ــروعیت این
دسـ ــت از نظامها ،وابستگی آنها به ارتش
برای ایجـ ــاد ثبات و حفظ امنیت بیشـ ــتر
میشـ ــود .ازای ـ ـنرو یکـ ــی از عوامـ ــل مهم
سـ ــرکوب نهضتها ارتش آن کشور است.
اهمیت نقش ارتش تا بدانجاست که حتی
عدهای از نظریهپردازان موفقیت یا ناکامی
انقالبهـ ــا را در میزان همراهی و وفاداری
توجو
نیروهای مسـ ــلح آن کشـ ــور جس ـ ـ 
میکنند .توجه به وضعیـ ــت ارتش ایران
دررژیم سـ ــابق و ارتباط خاصـ ــی که بدنه
ارتش با انقالب اسالمی برقرار کرد ،بویژه
در چند ماهه منتهی به پیروزی انقالب ،بر
این اساس در خور بررسی و تبیین است.
محمدرضاشـ ــاه در شـ ــرایط فقـ ــدان
مشروعیت ابتدا متوسل به زور شد و تالش
کرد بر فضای فشار و اختناق بیفزاید .شاه
میدانست که تأسیس سلطنت پهلوی و
تـ ــداوم آن را مرهون ارتش و حمایت دول
خارجـ ــی از جمله امریکا اسـ ــت ،بنابراین

اسـ ــاس قدرت خود را بـ ــر پایههای ارتش
بنا نهـ ــاد و آن را با مدرنترین و گرانترین
تجهیزات مسـ ــلح کرد .شاه ،که سرنوشت
حکومت خود را با ارتش درهم تنیده بود،
انتظار داشـ ــت تا ارتش از تمام توان خود
برای وفاداری به سلطنت پهلوی استفاده
کند .اما این انتظار شاه برآورده نشد وبجز
قلیلی ،کارکنان ارتش از انقالبیون حمایت
کردند یا بیتفاوتی اختیـ ــار کردند .این بار
شاه برای حفظ و بقای سلطنتش درصدد
برآمـ ــد تا هرچه بیشـ ــتر به دولـ ــت امریکا
نزدیک شود .دولت امریکا نیز برای مقابله
با تهدیدات علیه رژیم شاه از ارتش انتظار
داشـ ــت تا اقدامی را صـ ــورت دهد .بدین
معنا که ارتش جهت حفظ نظام سلطنت
و ابقای شـ ــاه ،آتـ ــش انقـ ــاب را خاموش
و اقتـ ــدار نظـ ــام را اعمال نمایـ ــد ،اما روند
همراهی وهمدلی ارتش با مردم و انقالب
و سـ ــرپیچی از سـ ــرکوب نهضـ ــت مـ ــردم
مسلمان ایران ،شـ ــاه و امریکا را در مقابل
یک بحران عمیق قرار داده بود .بهطوری
که تنها نیروی منسجم و مجهز باقیمانده
پس از خروج شـ ــاه در دیماه  57تمایلی
بـ ــرای مقابله بـ ــا انقالبیون از خود نشـ ــان
نمیداد که سـ ــهل اسـ ــت با انقالبیون نیز
همراه وهمقدم نیز شده بود .در پاسخ به
چرایی این وضعیت میتـ ــوان به دو بعد
رفتار شاه و نحوه مدیریت انقالب از سوی
امـ ــام خمینی(ره) اشـ ــاره کرد .شـ ــاه ،پس
از کودتـ ــای  28مرداد  ،1332با بهدسـ ــت
گرفتن قدرت ،بتدریج نظارتی گسـ ــترده و
مستقیم را بر نیروهای نظامی اِعمال کرد
و در پی تبدیل ارتش به تنها گزینه حامی
تاج وتخت برآمد .در این شـ ــرایط او برای
اینکه حاکمیـ ــت خود را به قـ ــدرت بزرگ
منطق ـ ـهای تبدیل کند نیازمند دسـ ــتیابی
به قدرت اقتصـ ــادی بود از اینرو تصمیم
گرفـ ــت هم در داخـ ــل وهـ ــم در منطقه و
تاحدودی در جهان به قدرت برتر دسـ ــت
یابد .از نظر وی مهمترین ابزار برای کسب
ایـ ــن قدرت ،نیروی نظامی مجهز و مدرن
بود .ازاین جهت خود بر نیروهای نظامی
نظارت مسـ ــتقیم داشـ ــت و از نزدیک به
امور نظامی قوا رسـ ــیدگی میکرد .شاه در
عین حال دچار نوعی بدبینی نیز شده بود
و از ارتباط فرماندهـ ــان نظامی با یکدیگر
وحشـ ــت داشـ ــت و تنها معیار صالحیت
یـ ــک فرمانـ ــده وفـ ــاداری بیقید و شـ ــرط
نسبت به شـ ــخص وی و جانفشانی در راه
خاندانسلطنتمیدانست.برایناساس
مـ ــاک اعطای ترفیـ ــع به افسـ ــران ،بویژه
در ردههـ ــای باال ،شـ ــاه دوسـ ــتی و وفاداری
تا پای جان نسـ ــبت بـ ــه خانـ ــدان پهلوی
بـ ــود .شـ ــاه از بیـ ــم کودتای نظامـ ــی علیه
سلطنت سـ ــازمانهای متعددی را ایجاد
و دائـ ــم فعالیت مدیـ ــران یگانها را رصد
میکرد .به همین دلیل صاحب منصبان
نیرویهای سه گانه افراد مقتدری نبودند
و تهـ ــی از ایـ ــده و ابتکار ،اساسـ ــاً معتقد به
ط مشـ ــی تعیینشـ ــده از جانب
اجرای خ 
شاه بودند.
از سـ ــوی دیگر بنـ ــا به اهمیـ ــت ارتش
برای بقای رژیم ،شـ ــاه نیروهای مسلح را
در پوشش یک شبکه گسـ ــترده مراقبتی و
جاسوسی جوابگوی خود کرده بود که این
عمل سبب میشـ ــد افسران کوچکترین

روح ارتشیان با دیانت اسالم عجین است

محمدهادی پریازانی
بازنشسته ارتش

یادداشت

با گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی کمتردیده و شنیده شده که از قدرت معنوی دین
درمیان ارتشـــیان ســـخن به میان آید .حال آنکه یکی از اصول پذیرفته شـــده توسط هر داوطلب
ورود به ارتش تدین به دین مبین اســـام بوده و هســـت و اساساً دین ودیانت با فرهنگ مردم ما
عجین بوده و ارتشـــیان نیز که فرزندان همین آب و خاکند به گونـــهای ژرف به تعالیم آن ایمان
داشته و همواره پایبندی داشتهاند.
مرحوم آیتاهلل طالقانی آن هنگام که به همراه مرحوم بازرگان درسال های۵۲الی۵۴در زندان
و تحـــت محاکمه قرار داشـــتند خطاب به رئیس هیـــأت منصفه قضایی وقت  -ارتشـــبدعباس
قره باغی – میگوید«:در آذر  ۱۳۲۵به نمایندگی از طرف علمای اسالم به زنجان رفتم تا ارتشیان
راهـــی به آذربایجان برای رفع اشـــغال فرقـــه جدایی طلب دموکرات را از زیر قـــرآن عبور داده و
برایشان سخنرانی کنم .وقتی وارد محیط نظامیان شدم ،دیدم قیافه فرماندهان واحدهایی که از
تهران راهی تبریزند ،همه آشنا هستند .در صدد پرسش برآمدم دیدم اینان همانهایی هستند
که در مسجد هدایت نزد خودمان آمده و درجلسات قرائت قرآن ،شرکت میکردند».
حضـــرت امام(ره) نیز پـــساز واقعه ۱۵خرداد هنگامی که به پادگان لشـــکرگارد منتقل شـــدند،
افسران و کادر ارتش درساعت نمازبه ایشان اقتدا می کردند و پرسنل درخدمترسانی به ایشان
داوطلب بودند .وقتی مقامات متوجه این رفتار پرسنل شدند محل اقامت امام را تغیبردادند.
همچنین پس از تبعید امام از کشـــور و اقامت اجباری درعراق ،برخی پرســـنل توسط وابستگان
خـــود ،دوســـتان و نزدیکان امـــام را از وضع ایشـــان باخبر میکردنـــد .شـــخصاً نمونههایی را در
سال۱۳۴۵که در پادگان منظریه قم خدمت میکردم ،شاهد بودم.
در تمام ســـالهای خدمتم در ارتش شـــاهد بودم که سلســـله مراتب ارتش بـــه دیانت و اجرای
فرایض تأکید داشتهاند ،تا آنجا که حتی از طریق سازمان ضداطالعات ارتش در این مورد گاهی
هشـــدارهایی داده میشد وکنترل به عمل میآمد .چراکه در میان مسئوالن اطالعاتی ارتش نیز
افســـران متعهد به اســـام بودند .حتی در دورههایی افرادی همچون سپهبدعزیزاهلل پالیزبان و
سپهبد ناصر مقدم که افسرانی مؤمن و پایبند به اصول دیانت بودند براداره دوم ارتش ریاست
داشتند.درتمام استراحتگاههای سربازان نمازخانه وجود داشت وکتب مذهبی مورد نیازپرسنل

اندیش ه اصالحطلبانهای را از ترس اتهام
نافرمانی بازگو نکنند؛ چنانکه فرماندهان
ارشـ ــد نیز جـ ــز تبعیت محض از شـ ــاه راه
دیگری نداشـ ــتند و شـ ــخص شـ ــاه منشـ ــأ
نهایی اقتدار تلقی میشـ ــد .بدبینی شـ ــاه
به پرسـ ــنل نظامی به حدی بـ ــود که برای
انتقال افسران باالتر از درجه ستوان دومی
از یک یگان به یگان دیگر اجازه شـ ــخصی
شـ ــاه ضروری بود؛ و هر هواپیمای نظامی
برای پرواز از فرودگاههای کشور یا فرود بر
آنها باید اجازه شخص شاه را دارا میبود.
شاه همچنین میکوشـ ــید بر فرماندهان
ارشـ ــد ارتش نفوذ کامل داشـ ــته باشد تا از
توطئههـ ــای احتمالـ ــی آنان بـ ــر ضد خود
جلوگیـ ــری کند.ازاینرو هیـ ــچ هماهنگی
و ارتبـ ــاط فعالـ ــی میـ ــان ُامـ ــرای نظامی
وجود نداشـ ــت و شـ ــاه ،خود تنظیمکننده

اصلی روابط میان قوای سـ ــه گانـ ــه بود.از
ایـ ــن رهگذر روحیه میهن پرسـ ــتی و عرق
مذهبی اغلـ ــب فرماندهان میانـ ــی و رده
پاییـ ــن وفادار به شـ ــاه و رژیم پهلـ ــوی را از
اجرای منویات شـ ــان ناتوان ساخت .این
فاصله حاکـ ــی از آن بود که ارتش بهدلیل
وجود احسـ ــاس دینی در بدن ـ ـهاش برای
مقابله با مردم سـ ــاخته نشده است و این
همه سال شاه و حامیانش به کوه یخ تکیه
کرده بودند که با گرمای انقالب ذوب شد و
امیدشان را ناامید کرد .ارتشیان در پیوندی
باورمنـ ــد با مرجعیت پیـ ــام امام خمینی
رهبر نهضت اسـ ــامی را شنیدند و به آن
پیوسـ ــتند .بدنه ارتش خود نیز از طبقات
متوسـ ــط و پایین جامعه بـ ــوده و از جهت
عقیدتـ ــی و اجتماعی با فضـ ــای عمومی
جامعه همـ ــدرد بودنـ ــد .ایـ ــن همدردی

دردسترس بود.خیلی از افسران و درجه داران مقلد بودند و رساله مرجع خود را تهیه و در منزل
داشتند ،حتی برخی که دارای تمکن مالی بودند ،وجوه شرعی خود را با مراجعه به دفاترمراجع
تقدیم میکردند.
در سالهای ۱۳۴۲به بعد از طریق ستاد ارتش به برخی پرسنل که معتقد به نتراشیدن محاسن
بودند ،اجازه داده شـــده بود محاسن بگذارند ،حتی برخی که عالقهمند بهخدمت در جوار حرم
شـــریف امام هشتم(ع) و حضرت معصومه(س) بودند ،به شهرهای قم و مشهد منتقل شدند.
شـــاهد این مدعا هم سقف  134درصدی پرســـنل یگانهای این دو شهر بود که در تعدیلهای
پس از پیروزی انقالب آشکار شد.
ش از انقالب ،تحوالتـــی نیز در امور مذهبی شـــکل
بهدلیـــل حضور اقشـــار متدیـــن در ارتش پیـــ 
گرفـــت که محور آنها فعالیتهای قرآنی بود .این گرایش با آغاز نهضت امام خمینی(ره) رنگ
همراهی و همدلی با انقالب به خود گرفت و در به ثمر نشســـتن انقالب نقش مؤثری ایفا نمود.
جریان مذهبی ارتش از ســـال  ۴۲فعالیتهایی را آغازکرده بود که با ایجاد فضای باز سیاســـی و
آزادی زندانیان سیاسی و مذهبی (روحانیون) ،در ماههای منتهی به پیروزی انقالب اوج گرفت.
ارتشـــیان متدیـــن با این تحلیل که نهضت امـــام خمینی منجر به پیروزی خواهد شـــد بهمنظور
صیانت از تمامیت ارضی و جلوگیری از سوءاستفاده گروهکهای معاند پیش از پیروزی انقالب
دســـت به کار شـــدند و برای آن تدابیری اندیشیدند .از اینرو پس از ســـقوط رژیم پهلوی ،ارتش
بدون ریزش پرسنل درخدمت نظام نوپای انقالبی به رهبری امام خمینی قرارگرفت .همین هم
موجب شـــد تا مقامات انقالبی از بدنه ارتش دفاع کردند و اجازه ندادند ارتش منحل شـــود و از
ظرفیتهای ارتش به نفع کشور و نظام بهره بردند .گرچه دربین پرسنل مذهبی برخی چهرهها
متمایل به حجتیه بودند ،اما درمجموع جریان مذهبی ارتش به نفع انقالب و کشـــور وارد عمل
شـــد .بهعنوان نمونه سرهنگ کتیبه نخســـتین فرمانده لشـــکر۲۸بود که با درایت از رویدادهای
ناگوار جلوگیری نمود .همچنین ســـرهنگ فروزان و سرهنگ شریف النسب که خدماتشان قابل
تقدیر است .تعدادی از افسران مسلمان ارتش نیز با شهادت خود تعهد خود را نسبت به دین و
میهن اثبات نموده و بر آن صحه گذاشتند .افسرانی همانند؛ شهید سپهبدقرنی ،شهید کالهدوز،
شـــهید نامجو و شهید اقارب پرســـت که مصداق جهاد گران فیســـبیلاهلل بودند و سرانجام در
ملکوت اعلی و در جوار حق آرمیدند.

سبب شد تا در فضای انقالبی سال،1357
وفاداری این نیروها به رژیم شاه سست و از
فرماندهان خود فرمان نبرند .بلکه جذب
انقـ ــاب و آرمانهـ ــای آن شـ ــوند .حضور
مستشـ ــارهای خارجی در ارتـ ــش ایران با
توجـ ــه به نقـ ــش ویـ ــژه ارتـ ــش در حفظ و
حراست از سلطنت پهلوی ،نفوذ و جایگاه
عوامل خارجی را در این حفظ و حراست
نبایـ ــد نادیده گرفـ ــت .امریکا ،کـ ــه پس از
جنگ جهانـ ــی دوم مأموریت مواجهه با
نفوذ شوروی در کشـ ــورهای جهان سوم را
برعهده گرفته بود ،وارد صحنه سیاسـ ــی
ایـ ــرانشـ ــد و در سـ ــال  1332بـ ــه همـ ــراه
انگلیـ ــس ،بـ ــرای بازگردانـ ــدن قـ ــدرت به
محمدرضاشـ ــاه ،همچنین با مسـ ــاعدت
جمعی از نیروهای ارتـ ــش بر ضد دولت
مصدق کودتـ ــا کردند .از ایـ ــن زمان نفوذ

امریکا در ایران و بویـ ــژه در ارتش افزایش
یافت .شاه نیز ،که بازگشت خود به قدرت
را مدیـ ــون امریکاییها میدانسـ ــت ،از آن
پـ ــس خـ ــود را در اختیار آنان قـ ــرار داد و با
کمـ ــک همینان بـ ــه تقویت ارتـ ــش اقدام
کرده و با مسـ ــاعدت آنان سازمان امنیت
و اطالعـ ــات کشـ ــور (سـ ــاواک) را در ایران
ایجاد کرد .بدینترتیب امریکا بتدریج در
ایران نفوذ بیشـ ــتری یافت و تأثیر بسیاری
بر فرماندهی و بدنه اصلی ارتش گذاشت.
بسیاری از کارشناسان فنی و تسلیحاتی
امریکایی در طرحهای تسلیحاتی گوناگون
در کشـ ــور به کار گمارده شـ ــده بودند .این
مسأله در ارتش سبب ناخشنودی افسران
و کارشناسـ ــان فنـ ــی ایرانی بـ ــود؛ زیرا آنها
را در یـ ــوغ نظارت و مدیریـ ــت بیگانگان و
امریکاییها قرار میداد.

نسـ ــبت به سلطنت نداشـ ــتند .این ردهها،
با وجود آنکه توسـ ــط دولت آموزش دیده
بودند و اغلب تخصصهای فنی داشتند،
از امتیـ ــازات ویژهای که بـ ــرای ردههای باال
در نظـ ــر گرفتـ ــه میشـ ــد محـ ــروم بودند و
تبعیضات و فاصل ه میان آنهـ ــا و ردههای
باال کامالً آشکار و هویدا بود.
ردههای پایین ،اغلب سربازان وظیفه
بودند که از طبقات اجتماعی پایین جامعه
و مناطـ ــق محروم روسـ ــتایی بـ ــرای انجام
خدمـ ــت وظیفـ ــه در ارتـ ــش بـ ــه کار گرفته
میشـ ــدند .این قشـ ــر نیز رابطه مستحکم
و اسـ ــتواری بـ ــا حکومت نداشـ ــته و اغلب
فرماندهان و افسران ارشد آنها را استثمار
و برای خدمت شخصی به کار میگرفتند.
شاه نیز براساس سیاستهای خود ،به
افسـ ــران و نظامیان رد ه باالی ارتش توجه
میکرد و حتی برای خشـ ــنود نگاه داشتن
آنها انواع امتیـ ــازات ویژه و امکانات مادی
و اجتماعی را برای آنها در نظر میگرفت
تا این طبقه ،به صـ ــورت طبقهای ممتاز و
جداگانه ،کامالً به شاه متکی باشند .چنین
تبعیـ ــض و اختالفـ ــی مطمئنـ ــاً موجبات
نارضایتی را در پی داشـ ــت .همین مسأله
سـ ــبب شـ ــد تا امرا و رؤسـ ــای امور نظامی
هرچه بیشـ ــتر از بدنه ارتـ ــش و توده مردم
فاصله گیرنـ ــد؛ درواقع ردههای متوسـ ــط
و پایین ارتـ ــش ،از یک طـ ــرف ،از رأس آن
گسسـ ــت عقیدتـ ــی ،طبقاتـ ــی و فرهنگی
داشتند و از طرف دیگر ،با تودههای مردم
و فضای عمومی جامعه پیوند و تناسـ ــب
عقیدتی و اجتماعی برقرار میسـ ــاختند.
بدنه اصلی ارتش از بطن عمومی جامعه
و دارای تعلقـ ــات مذهبی و باورهای دینی
بودنـ ــد و بهدلیل تبعیضات و فاصلههایی
که میان آنها با ردههـ ــای باالی ارتش بود،
مانند امـ ــرا و فرماندهان ،خـ ــود را متعلق
به شـ ــاه و حافظ سـ ــلطنت او نمیدیدند.
افراد ناراضی در اغلب دستهها و ردههای
ارتـ ــش دیـ ــده میشـ ــدند ،مثـ ــاً همافران
گروهی ناراضی در نیروی هوایی بودند که
میخواستندموانعترفیعاتیشانبرداشته
شود و به درجه افسری نائل شوند.
این نارضایتیها و تضادها سـ ــبب شـ ــد
ل دهنده ارتش پیوند
نیروهای اصلی تشکی 
وهمبستگیالزمبانظامودستگاهسلطنت
را دارا نباشند.شـ ــاه بر این باور بود که بهطور
کامل بر کشـ ــور و ملت ایران نظارت دارد و
ابزار حفظ امنیت داخلی او ،یعنی ساواک،
بخوبـ ــی از عهده مقابله بـ ــا تهدید داخلی
برخواهد آمد .اما با شـ ــعلهور شـ ــدن آتش
مبـ ــارزات و شـ ــورشها بـ ــر ضـ ــد حکومت
در سـ ــال  ،1357به دستور مسـ ــتقیم شاه،
ارتش مجبور شد در درگیریهای داخلی و
کنترل شهرها ،با برقراری حکومت نظامی،
مداخلـ ــه کند و از اینجا بـ ــود که بزرگترین
نیروی اتـ ــکای شـ ــاه وارد خیابانها شـ ــد تا
مخالفـ ــان حکومت و نیروهـ ــای انقالبی را
سرکوب و قلع و قمع کند .اما در این میان،
از یکسـ ــو ،آماده نبودن نظامیان ارتشـ ــی
بـ ــرای مواجهه بـ ــا درگیریهـ ــای داخلی و
از سـ ــوی دیگـ ــر ،ماهیت اسـ ــامی انقالب
ایـ ــران و حضور تودههای عظیـ ــم مردم در
نهضت ،مانع از کامیابی ارتش در سرکوب
شـ ــد و سـ ــرانجام ارتش به ظاهر قدرتمند
شاهنشاهیفروپاشید.

