
 

 

در آبانماه پنجاه و ھفت شاه بزرگ  ،پدرخوانده آخوندھا عکس کمتر ديده شده ای از ديدار شاھزاده رضا پھلوی با کارتر
 ايران بودند در اين ديدار شاھزاده رضا پھلوی حامل پيامی شفاھی از طرف شاه بزرگ ،فرستاد وليعھد را نزد کارتر

سفيد اعالم کرد که محور اين گفتگو نفت بود  ولی سخنگوی کاخ  طرفين راجع به محتوای اين گفتگو توضيحی ندادند
کارکنان  مريکا صادر ميکرد باشدت گرفتن شورش و پيوستنآنھصد ھزار بشکه نفت به  چون در آن زمان ايران روزانه

ح داد  خود به اين ديدار اشاره کرد و توضي بعدھا کسينجر در خاطرات .شرکت نفت به اعتصابات صادرات نفت متوقف شد
محقق  ھای شاه خمينی به کارتر ھشدار داده بود و امروزه ميبينيم تمام پيش بينی  که شاه ايران نسبت به روی کار آمدن

يک  ،کارتر جرالدفورد نسبت ميدادند انتخاباتی شد ھرچند عده ای دلخوری کارتر از شاه را به حمايت شاه از رقيب
مريکايی آدالرھای  برسند. مريکا نبود آخوندھا ھرگز نميتوانستند به قدرتآاينکه اگر حمايت  واقعيت را بايد پذيرفت و

ھروقت در ايران اعتصابات شروع شد آن وقت  کار نروند. بود که حقوق سه ماه کارگران را پرداخت ميکرد تا سر
 ھای ستطرفدار خاندان پھلوی زياد ھستند و ای کاش بجای گذاشتن پ برگ ھای اينترنتی ،ميفتد ميتوان گفت دارد اتفاقی

ايشان نبود ھرگز سرنوشت ايران چنين  تکراری کمی از سياست شاه بزرگ ميگفتند که اگر خيانت اطرافيان و بيماری
   نميشد.



 
،ھويدا عازم مشھد شد ايران شد و پس از ديدار با مرحوم ھويدا و شاه بزرگ در فروردين ماه پنجاه و چھار صدام وارد

اما يک درگيری لفظی بين صدام و   ام که ھنوز يک تازه کار در عالم سياست بود بسيار صبر پيشه نمودديدار با صد در
عراق حمايت ميکرد ھمين خانواده بارزانی وامدار شاه بزرگ ھستند و صدام    دولت ھويدا از کردھای  ،ھويدا صورت گرفت

به رفتار متقابل يعنی حمايت از جنبش  رد و ايران را ک ضجلسه ای که بين او و ھويدا برگزار شد به اين مسئله اعترا  در
اگر شما چنين اشتباھی را بکنيد بدون  :خوبی را به او اشاره کرد و چنين گفت احواز تھديد کرد که ھويدا نکته تاريخی

رگ ھم زمانی جزئی از ايران بز  اشاره مرحوم ھويدا به اين بود که عراق   ،به سرزمين مادری خود ملحق خواھيد شد  شک
شھر و اروند رود کارشکنی کند ولی درايت شاه بزرگ باعث امضای  ھرچند صدام بعدا سعی کرد با داستان نفت ،بوده

روزی به مام ميھن بازگردانده بشوند   بزرگ عقيده داشت تمام سرزمينھای جدا شده از ايران بايد  شاه   .الجزاير شد  قرارداد
شھر ھای چه بسا پس از جدا شدن استان ھای اطراف دريای مازندران و اگر ايران به زير نعلين آخوند نرفته بود حتی 

   د.ريگبدولت ايران  ميتوانست در دستور کارشده در زمان قاجار جدا  و شھرھای شوروی ذربايجانآ



 

 
صدام حسين در حرم امام " رضا ، سال ھزار و سيصد و  عکس ديده نشده ای از صدام حسين در حرم امام ھشتم شيعيان

اعضای  بود. وی که يکی از جمھور کشور عراق رئيس  پنجمين حسين عبدالمجيد تکريتی"  پنجاه و چھار ه.ش. "صدام



نھصد و شصت و ھشت ميالدی داشت  ھزار و سال کودتای شد، نقشی کليدی درمحسوب می برجسته ی حزب بعث عراق
 عربيسم، نوسازی اقتصادیپان مبانی نظری اين حزب بر .که منجر به حکومت درازمدت حزب بعث شد

خوزستان و  صدام زمانی که بقدرت رسيد سعی داشت با تقويت احزاب جدايی طلب عرب در استوار بود سوسياليسم و
 واکنش بسيار شديد ارتش مقتدر شاھنشاھی مواجه شد  ز دولت ايران امتياز بگيرد که بااخاندان شيخ خزعل  گانبازماند

 
توضيح   درباالن سفر که در سال پنجاه و چھار صورت گرفت  راجع به اي  ،کس بسيار کمياب از ديدار شاه بزرگ و صدامع

گرفته بود در بدو ورود مرحوم ھويدا به پيشواز   دادم ولی صدام در اين سفر مات و مبھوت قدرت و عظمت شاه بزرگ قرار
شاه بزرگ گشتی در   دام حسين ھمراهص  ،يمپرداخت   داستان دعوای شديد مرحوم ھويدا با صدام    به  باالرفت که در پست  او  

دھا مترجمی که ھمراه آنھا حضور داشت از صحبتھای بع .سطح شھر تھران زدند و از پيشرفت آن زمان ايران شوکه شد
بودند که قدرتھای  برداشت او گفت ايشان دائما صدام را نصيحت مينمودند و به او ھشدار داده ما بين شاه و صدام پرده

بزرگ از صدام ميخواست تا به مردم آزادی بدھد که صدام    تی ھستند تا منطقه را به آشوب بکشانند شاهبزرگ دنبال فرص
صدام حاضر به امضای   آزادی ندارد ھرچند بعد از اين ديدارھا و قدرتنمايی ارتش شاھنشاھی بود که  گفته بود عرب لياقت
و سعی در بنا نھادن پادشاھی داشت که  کودتا به قدرت رسيدبا  البته ناگفته نماند صدام حسين بعدا قرارداد الجزاير شد.

با شخصيت مرحوم ھويدا  است. شما برای شما بازگو ميکنم به نقل از پدرمکه داستان گفته نشده ای را  . منصرف شد
قبول   حسين پيشنھاد کمک به شاه بزرگ را نمود که ايشان  در جريان شورش پنجاه و ھفت صدام  .بيشتر آشنا خواھيد شد



بھتر از ھرکسی  حسين به شاه گفته بودند فقط يک ھفته به انھا اختيار تام بدھد صدام خمينی را نکردند او ھمراه ملک
بدھد که باز ھم ايشان مخالفت کرده بودند که ای کاش   ميشناخت و حتی به شاه گفته بود که ميتواند ترتيب ترور او را

  .نميکردند

 
  تن اسرائيل و واکنش تند عرب ھابه رسميت شناخ



ای در ايران بر پا کرد، در سطوح رسمی نيز نمايندگان مجلس  ھای گسترده تشکيل کشور اسرائيل اعتراض 
کردند و خواھان اقداماتی عليه دولت تازه تأسيس اسرائيل گيری میشورای ملی عليه اسرائيل موضع

 نماينده ورامين زادهی را با اسرائيل، محمدرضا آشتيانیگيری علنی در سطوح رسمشدند. نخستين موضعمی 
ای خواند که «آمريکا و شوروی بر قلب عالم  در مجلس شورای ملی کرد که تأسيس اسرائيل را ضربه

 اند. اسالم زده 

  شناسايی دو فاکتو

 ٢۵٠٠کردند که  زندگی می  شھروندان ايران در فلسطينتن از    ۴۵٠٠ھنگام تشکيل کشور اسرائيل، حدود  
  باعث آوارگی آنان شد.  ١٩۴٨تن از آنان مسلمان بودند. جنگ عرب ھا و اسرائيل در سال 

را به عنوان سفير  ميالدی يک خاخام يھودی به نام جوزف شائول کورنفلد  ١٩٢١در سال   دولت آمريکا 
بود که يک خاخام به عنوان سفير انتخاب  ر تاريخ اياالت متحدهخود به ايران فرستاد. اين اولين باری د 

شد. شائول کورنفلد در درگيری بين دولت رضاشاه بزرگ و جامعه يھوديان تھران که منجر به بستن می 
آب توسط دولت شده بود موفق شد از يھوديان ايران حمايت کرده و رضا شاه بزرگ را وادار به باز کردن  

  آب کند.

ای) برای کمک به اتباع خود باعث نخستين تالش دولت ايران (در زمان نخست وزيری محمد ساعد مراغه 
ھا حتی به شھروندان ھا، با اينکه اسرائيلیشاھنشاھی و اسرائيل شد. در پی اين تماس  تماس ميان دولت 

جازه بازگشت به خاک اسرائيل ندادند،  ھا که آواره شده بودند، اھا و بلژيکی ھا، ايتاليايیاروپايی مانند يونانی
ھای خود باز گردانده، اموالشان را به آنان پس دادند و امکانی برايشان ھمه شھروندان ايرانی را به خانه 

ھايی به دولت  فراھم آوردند که به کسب و کار خود ادامه دھند. اين شھروندان ايرانی ھم با ارسال تلگراف
  .ھا» خبر دادندھای مأمورين دولت اسرائيل نسبت به ايرانیبانیايران، از «حسن رفتار و مھر

يک نماينده کنسولی برای رسيدگی به وضعيت شھروندان   ١٣٢٨بدين ترتيب دولت ايران در اوائل زمستان  
يک سال و نيم پس  ايرانی به اسرائيل فرستاد و سه ماه بعد با وجود مخالفت افکار عمومی، دولت ساعد

ر اسرائيل، آن کشور را به صورت دو فاکتو به رسميت شناخت. اين تصميم در نشست ھيئت از تشکيل کشو 
نماينده ايران در سازمان   به اتفاق آراء گرفته و به نصرهللا انتظام ١٣٢٨دولت در شب چھاردھم اسفند 

  .الم کندملل متحد ابالغ شد که با تماس با نماينده دولت اسرائيل، شناسايی (دو فاکتو) را به او اع

ُ             در يكم ام رداد ماه سال  به صراحت    در پاسخ به پرسشی  یدرمصاحبه ا   ھزاروسيصدوسی و نه شاه بزرگ            
گفت كه ايران اسرائيل را ده سال پيش به صورت دوفاکتو شناخته و اين، يک موضوع تازه نيست. انتشار  

مال عبدالناصر رھبر وقت مصر  اين مطلب با واکنش تند و دامنه دار دولت ھای عربی رو به رو شد و ج
ضمن يک حمله لفظی تند به شاه، روابط مصر با ايران را قطع كرد و جنگ راديويی دو كشور (جنگ سرد)  

 آغاز شد كه سالھا طول كشيد.



در پی انتشار مصاحبه شاھنشاه، راديو ايران و تلويزيون غير دولتی وقت مطالبی درباره تاريخچه روابط 
                                                           ِ                       يان از زمان کوروش بزرگ و آزاد کردن اسيران يھود از زندان بابـ ل و باز گردانيدن آنان ايرانيان با يھود

به زادگاھشان و ترميم شھرھايشان به ھزينه ايران تا به آن روز از جمله نخست وزير يھودی داشتن ايران، 
د يھودی بغدادی  [[محمد علی فروغی که در اواخر دوران قاجار و دوران پھلوی قدرت زيادی داشت از نژا

]] کالنتر شيراز شدن يک يھودی و ... پخش کردند.  .بود و به ھمين دليل مورد سوء ظن افراد زيادی بود
باوجود اين، دولت اسرائيل در جريان شورش پنجاه و ھفت نه تنھا به شاھنشاه کمک نکرد بلکه در تنظيم 

ايران از طريق حسين فردوست و عوامل  راھپيمايی ھای ضد دولتی، دخالت عوامل موساد در امور داخلی
ديگر در تشديد وسرعت دادن به اشغال ايران توسط مذھبيون اسالمی وارد معرکه شد. در اين جريان  
ثروتمندان يھودی ايرانی در تابستان آن سال ثروت خودرا به آمريکا و عمدتا کاليفرنيا منتقل کردند. دولت 

توسط خمينی  شغال کند، در تھران دفتر نمايندگی سياسی داشت که اسرائيل تا زمانی که خمينی کشور را ا
به فلسطينی ھا واگذار شده است. خيابان کاخ که اين دفتر در آنجا قرارداشت نيز به خيابان فلسطين تغيير 

به تھران آمد و با خمينی ديدار کرد. پس از     نام داده شده. ياسرعرفات چند روز پس از پيروزی شورشيان
يھوديان ايرانی زده شد و القانيان از ثروتمندان يھودی ايران و نيز دکتر سيمون  اتھامات متعدد به  شورش  

  فرزامی ژورناليست يھودی ايرانی اعدام شدند.

رابطه ای که اسراييل در منطقه ميخواھد رابطه دوستی نيست، و ھمانگونه که در اين کوتاه ميآموزيم، 
ز اعتالی ايران واقتدار ملی ايران را نخواسته اند و در پی آن عراق و يھودی ھای حاکم در تل آويو ھرگ

سوريه را ھم که برتری نظامی و تاريخی به اسراييل داشته ودارند را با نيرنگ نابود کرده است... دوستی 
ونزديکی اسراييل به کشور ھای عربی مورد اعتراض نخستين کشور خاورميانه ای که اسراييل را به 

ناخت (ترکيه) قرار گرفته و عواقب ناگوار گسترش روابط اسراييل با عرب ھا متوجه ايران خواھد رسميت ش
  شد. 

 


