
  

سیاسی 2
سخنگوی کمیسیون اصل نود:

در مورد حقوق های غیرمتعارف استعالماتی را دریافت 
می کنیم

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی گفت که اگر 
موضوع حقوق های غیرمتعارف اثبات شود کمیسیون اصل نود در این 
زمینه به صورت جدی تر ورود می کند و نظارت جامع تری را خواهد داشت 

و استعالماتی را از هر سه قوه دریافت می کند.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در جریان اجرای برخی 
قوانین از جمله منع بکارگیری بازنشستگان یا تعیین سقف برای حقوق ها 
مقاومت هایی به انحاء مختلف صورت می گیرد؛ مثالً برخی وزارتخانه ها در 
برابر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مقاومت می کنند و اکثراً این 
کار با تفسیر به رای انجام می شود یا نمونه هایی داریم که دادستان دیوان 
محاسبات برای منع به کارگیری یک فرد بازنشسته حکم صادر کرده ولی 
مدیران ارشد از عزل آن فرد طفره می روند. وی اضافه کرد: اخیراً فهرستی 
از حقوق های غیر متعارف در صندوق بازنشستگی منتشر شده که قابل 
بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ است. کمیسیون اصل ۹۰ مرجع رسیدگی 
به این تخلفات است و می تواند این موضوع را در کمیسیون مورد رسیدگی 
قرار دهد. البته هر موردی که به کمیسیون ارجاع شود به آن رسیدگی 

خواهیم کرد و این جزو وظایف ماست.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: پیش از این هم گزارش های 
های  حقوق  شهرستان ها  در  ادارات  برخی  مدیران  که  داشتیم  موردی 
غیرمتعارف دریافت می کنند. در این زمینه استعالم هایی از وزارتخانه های 
مربوطه صورت گرفته که اگر صحت داشته باشد و اثبات شود نظارت 
جامع تری را می طلبد. هفته گذشته هم یکی از نمایندگان در تذکری 
در مورد فعالیت بازنشستگان در مسندهای باالی بنیاد شهید داد که این 
موضوع هم در کمیسیون قابل بررسی است. پارسایی خاطرنشان کرد: 
اگر موضوع حقوق های غیرمتعارف اثبات شود کمیسیون اصل نود در این 
زمینه به صورت جدی تر ورود می کند و نظارت جامع تری را خواهد داشت 

و استعالماتی را از هر سه قوه دریافت می کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه گزارش این کمیسیون 
از حقوق های غیرمتعارف در سال ۹۵ در مجلس قرائت شد، گفت: در 
آن زمان خالء قانونی وجود داشت ولی بعد از ورود مجلس و تعیین 
سقف حقوق ها دیگر عذری در این زمینه پذیرفته نیست. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: البته برخی مدیران هستند که نباید آنها را با دیگران 
مقایسه کرد همانطور که در کشورهای دیگر هم اینطور است، مثال قضات 
عالی رتبه باید حقوق های بسیار خوبی دریافت کنند چرا که در غیر 
اینصورت احتمال تخلف وجود دارد یا مهندسان متخصص نفت و گاز 
که در کشورهای دیگر می توانند چند صد میلیون تومان حقوق دریافت 
کنند، بنابراین نباید به گونه ای عمل شود که ما نیروهای نخبه خود را از 
دست دهیم و این استثنا باید در قانون برای افراد نخبه در نظر گرفته شود.

کنعانی مقدم :
پرونده»اسدی« نباید فراموش شود

عضو جبهه ایستادگی با بیان اینکه وزارت امور خارجه باید در قبال 
قبال  در  وزارتخانه  این  گفت:  باشد،  پاسخگو  اسدی«  پرونده»اسدالله 

دیپلمات ها مسئول است.
حسین کنعانی مقدم عضو جبهه ایستادگی در گفتگو با خبرنگار مهر، 
درباره پرونده »اسدالله اسدی« دیپلمات ایرانی در اتریش که سال گذشته 
بازداشت شده است، گفت: در چارچوب روابط بین الملل پیگیری این 
مسائل جز وظایف وزارت امور خارجه است؛ البته در این راستا اقداماتی 
را انجام داده اند اما به نظر می رسد طرف آلمانی رغبتی برای باز کردن این 
پرونده ندارد. وی افزود: یکی از اقداماتی که باید انجام می شد انتخاب 
وکیل برای وی بود و تا آنجایی که بنده اطالع دارم این کار انجام شده است 
اما با این حال، روند رسیدگی به پرونده »اسدی« همچنان در هاله ای از 
ابهام است. این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه وزارت امور خارجه 
باید در قبال این پرونده پاسخگو باشد، اظهار داشت: وزارت امور خارجه 
در قبال دیپلمات ها مسئول است و باید پاسخگو باشد؛ نباید این پرونده 

را فراموش کرد.
کنعانی مقدم خاطرنشان کرد: زمانی که وابسته علمی ایران در انگلیس 
بودم همین اتفاق برای بنده افتاد و دولت انگلیس به عناوین مختلف ما 
را به کشور بازگرداند اما در آن مقطع شرایط به گونه ای بود که دفاعی در 

این خصوص انجام نشد.

استراتژی حزب اراده ملت حمایت از کاندیدای درون 
حزبی است

یک عضو حزب اراده ملت ایران گفت: استراتژی حاما در انتخابات پیش 
رو ابتدا حمایت از کاندیدای درون حزبی و بعد حمایت از کاندیداهایی 

است که از یک حزب معرفی شده اند.
پیام فیض در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین تصمیمات حزب 
اراده ملت برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم، اظهار کرد: شرط 
گذاری برای شرکت در انتخابات نه به صالح است و نه منتج به نتیجه. 
شرط گذاری شانه خالی کردن از بار مسئولیت است و نتیجه ای جز 

شکست اصالح طلبان ندارد.
وی افزود: اگر نظام انتخاباتی حزبی باشد حتی با نمایندگان دسته چندم 
هم می توانیم خدمات ارزنده ای به کشور و مردم ارائه کنیم؛ چرا که اگر 
حتی یک فرد کم توان هم به مجلس بفرستیم تیم کارشناسی در هر حوزه 
ای از حزب این فرد را پشتیبانی خواهد کرد. این فعال سیاسی اصالح طلب 
ادامه داد: حزب اراده ملت عمیقا معتقد است کسب کرسی های مجلس 
هدف نهایی در انتخابات نیست، بلکه پاسخگویی، شفافیت و خدمت به 
مردم به دور از هرگونه شعارزدگی هدف نهایی شرکت در انتخابات است.

فیض با اشاره به برگزاری اولین نشست انتخاباتی حزب اراده ملت، اظهار 
کرد: استراتژی حزب اراده ملت در انتخابات پیش رو در وهله اول حمایت 
از کاندیدای درون حزبی و در وهله بعدی حمایت از کاندیداهایی است 
که از یک حزب معرفی شده اند؛ چرا که هر حزب باید نمایندگان خود را 
ضمانت کند و در این صورت است که با هر نوع عملکرد می توان از آن 

حزب و نماینده اش بازخواست کرد.
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تاریخ نانوشته اتحاد شاه و اسراییل

وهشگر اسراییلی وایت یک پژ وابط محرمانه محمدرضا شاه با اسراییل به ر ر
شاه در تل آویو نمایندگی مخفی داشت و اسراییل در تهران 
نمایندگی دائمی ایجاد کرده بود که بعد ها به سفارت تبدیل 
شد و وابستگان نظامی اسراییل هم در آنجا حضور داشتند. 
به دلیل ماهیت حساسیت برانگیز چنین توافقی، نمایندگان 
با  رسمی  اداری  روابط  برقراری  از  عموما  ایران  در  اسراییلی 
رژیم شاه از کانال وزارت خارجه یا سایر وزارت خانه ها اجتناب 
می کردند. در عوض، امورات خود را از طریق حلقه نزدیک 
سیاستمدران و نیرو های وفادار به شاه، مانند مقامات رده باالی 
نظامی، انجام می دادند. گاهی این امور مستقیما توسط خود 

شاه و وزیر دادگستری او انجام می شد.
فرارو- امسال چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در ایران است 

که در پی آن پادشاهی مطلقه محمد رضا شاه پایان یافت.
به گزارش فرارو، ایتای ماک، فعال حقوق بشر و پژوهشگر 
رژیم های  از  اسراییل  نظامی  حمایت  مخالف  که  اسراییلی 
سرکوبگر است، در مقاله ای در »لوبالگ« به بررسی روابط 
محرمانه محمد رضا شاه با اسراییل می پردازد. بخش اول این 
مقاله که به بررسی روابط نزدیک دوطرف در دوره پهلوی و 
همکاری های امنیتی و اقتصادی شاه با اسراییل می پردازد را 

در ادامه می خوانید:
در طول این سال ها در مورد روابط اسراییل با محمد رضا 
شاه و دیکتاتوری او بسیار نوشته اند. هر وقت شرایط برای 
مقامات امنیتی و سیاسی و ماموران سانسور ارتش اسراییل 
مساعد بود، اطالعاتی در دسترس عموم قرار می گرفت. حتی 

پرونده های محرمانه آن دوران هم گاهی منتشر شده است.
اخیرا، پرونده هایی از وزرات خارجه اسراییل در مورد روابط 
اسراییل با ایران از محرمانه بودن خارج شده است و در بایگانی 
دولت اسراییل قابل دسترسی است. این پرونده ها شامل ۱۰ 
هزار صفحه مدرک مربوط به سال های ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹ است. 
سایر  مورد  در  مشابه  مدارک  با  مقایسه  در  پرونده ها  این 

کشور ها به شدت سانسور شده بود.
این پرونده ها روابط گسترده و استثنایی اسراییل با یک کشور 
خارجی را افشا می کند. این مدارک نه تنها روابط سیاسی و 
امنیتی اسراییل با یک کشور مسلمان را برمال می کند، بلکه 
نشان می دهد رابطه اسراییل با دیکتاتوری شاه برای دولت 
»راهبردی«  سیاسی،  و  اقتصادی  امنیتی،  نظر  از  اسراییل 
این کشور چنین رابطه  و اساسی بوده است. در زمانی که 
از  بسیاری  با  اسراییل  روابط  داشت،  ایران  با  استراتژیکی 
کشورها، عمدتا محدود به فروش تسلیحات در ازای خرید رای 

به نفع اسراییل در مجامع بین المللی بود.
ایران  از  را  نیازش  مورد  نفت  از  اعظمی  بخش  اسراییل 
تامین  شاه  را  اسراییل  نفت  کل  سال ها  بعضی  می خرید. 
می کرد. ایران همچنین از اسراییل به عنوان یک دالل برای 
استفاده می کرد. همکاری  ثالث  به کشور های  فروش نفت 
در زمینه انتقال نفت نیازمند این بود که اسراییل و شاه از 
امنیت مسیر های کشتی رانی مطمئن شوند. این مساله موجب 
تقویت همکاری این دو طرف برای مقابله با تالش های مکرر 
جمال عبدالناصر در راه ارتقای اتحاد های نظامی و ایدئولوژیک 
با کشور هایی که دشمن ایران و اسراییل بودند، شد. جمال 
عبدالناصر، رییس جمهور مصر تالش داشت با کشور های 
رقیب ایران و اسراییل در خاورمیانه به خصوص کشور های 

عربی حاشیه خلیج فارس و شبه جزیره عرب متحد شود. 
حوزه های  در  اسراییل  دولتی  و  خصوصی  شرکت های 
و ساز،  کود، ساخت  آب،  برقی،  لوازم  نساجی، کشاورزی، 
هوانوردی، کشتی رانی، گاز، الستیک سازی و حتی پروتز های 
دندان به صورت گسترده ای در ایران فعالیت داشتند. بعضی 
سال ها ایران یکی از واردکنندگان اصلی محصوالت اسراییلی 
نسبتا  همکاری های  اسراییلی  دانشگاه های  همچنین،  بود. 

گسترده ای با دانشگاه های ایران داشتند.
شاه هرگز به طور رسمی اسراییل را به رسمیت نشناخت

ایران در ماه مارس سال ۱۹۵۰ دولت اسراییل را به صورت 
تحت  اما  شناخت،  رسمیت  به  رسمی(  )غیر  »دُفاکتو« 
فشار های بین المللی از طرف کشور هایی که مخالف اسراییل 
و سیاست های طرفدار غرب و طرفدار آمریکای شاه بود )مثل 
فشار گسترده از طرف کشور های عربی( ایران از به رسمیت 

شناختن رسمی اسراییل خودداری کرد.
در اوایل سال ۱۹۶۱، شاه در تل آویو نمایندگی مخفی داشت 
و اسراییل در تهران نمایندگی دائمی ایجاد کرده بود که بعد ها 
به سفارت تبدیل شد و وابستگان نظامی اسراییل هم در آنجا 
چنین  برانگیز  ماهیت حساسیت  دلیل  به  داشتند.  حضور 
توافقی، نمایندگان اسراییلی در ایران عموما از برقراری روابط 
اداری رسمی با رژیم شاه از کانال وزارت خارجه یا سایر وزارت 
خانه ها اجتناب می کردند. در عوض، امورات خود را از طریق 
حلقه نزدیک سیاستمدران و نیرو های وفادار به شاه، مانند 
امور  این  انجام می دادند. گاهی  باالی نظامی،  مقامات رده 
مستقیما توسط خود شاه و وزیر دادگستری  او انجام می شد. 

در  خود  دخالت  می کرد  تالش  اسراییل  ها،  سال  برای 
دستگاه های امنیتی ایران و سرکوب هایی که شاه انجام می داد 
را پنهان کند، اما افکار عمومی در ایران به خوبی از کمک های 
اسراییل به رژیم، مخصوصا رابطه نزدیک اسراییل با سرویس 
امنیتی ایران )ساواک( آگاه بودند. ساواک مسئول آزار و اذیت، 

شکنجه و قتل مخالفان سیاسی پادشاه خودکامه ایران بود.
در بین روابط وسیع بین دو طرف، من روی پرونده هایی که 
مربوط به کمک اسراییل به دستگاه های امنیتی و سرکوب شاه 
می شود، متمرکز شده ام. سرکوب هایی که در نهایت موجب 

سرنگونی رژیم پهلوی شد.
اهمیت  رژیم،  در  اسراییل  دخالت  عمق  پرونده ها  این 
استراتژیک اسراییل در این روابط و ترس اسراییل از پیامد های 
در  اسراییل  نگرانی  می دهد.  نشان  را  پهلوی  رژیم  سقوط 

سال های پیش از سرنگونی رژیم مشهود بود
ثبات با سرکوب

آگاهی اسراییل از سیاست های سرکوبگرانه شاه از تلگرافی که 
در آوریل ۱۹۵۵ توسط سفارت اسراییل در لندن ارسال شده 
است، مشهود است. این تلگراف نشان می دهد یک دیپلمات 
ایرانی  به طرف اسراییلی می گوید دولت ایران در حال ممنوع 
کردن »مرام اشتراکی« )کمونیسم( در سراسر کشور است و 

آمریکایی ها از این اقدامات رضایت دارند.
۸ سال بعد؛ یعنی در ۹ سپتامبر ۱۹۶۳، ناتانائیل لورچ، 
مسئول ادراه خاورمیانه وزارت خارجه اسراییل نوشت مراسم 

به  شد  برگزار  ایران  در  جاری  ماه  در  که  مذهبی  عزاداری 
ایران »از  تبدیل شد. دولت  انبوه علیه رژیم شاه  تظاهرات 
استفاده از راهپیمایی مذهبی برای شورش سیاسی شگفت زده 
شده است. شورش ها به چند شهر دیگر کشیده شد. دولت 
از نیروی بزرگی برای سرکوب شورش ها استفاده کرد و رسما 
اعالم کرد ۸۳ نفر کشته و ۱۹۳ نفر مجروح شدند. چند روز 
اخیر به آرامی طی شد و رژیم، وضعیت تهران و استان ها را 

در کنترل دارد.«
بخش  اسراییلی  ضد  »شعار های  که  می کند  ادعا  لورچ 
کوچکی از شعار تظاهرکنندگان را در بر می گرفت و ضمنا 
شعار های ضد یهودی به کلی از بین رفته است«. لورچ در 
ادامه می نویسد »هر تالشی برای معرفی روابط اسراییل و ایران 

به عنوان علِت حوادِث اتفاق افتاده باید خنثی شود.«
بر اساس گزارش ۳ ژانویه ۱۹۶۴ که توسط دکتر زوی دوریل، 
رییس هیئت نمایندگی اسراییل در ایران منتشر شده »ثبات 
مخالفان  سرکوب  با  که  شاه،  استثنایی  حکومت  و  داخلی 
مذهبی و دیگر مخالفان و همچنین آنچه رژیم »فصل موفق 
انتخابات« می داند، به دست آمده است بدون مشکل خاصی 

در جریان است. فرآیند فروپاشی »جبهه ملی« ادامه دارد.«
بر اساس گزارش منابع اسراییلی، شاه به شدت بر حزب 
حکومتی »ایران نوین« که ظاهر اپوزیسیون به خود می گرفت، 
تکیه داشت. بر اساس تحقیقات«اسراییل هویو« در بخش 
 ۱۸۶۴ نوامبر   ۲۵ در  که  اسراییل  خارجه  وزارت  خاورمیانه 
انجام شد، شاه به جای ادامه رژیم تک حزبی به وسیله حزب 
ایران نوین از ادامه حضور »حزب مردم« به عنوان یک حزب 
ساختگی که در پارلمان ایران نفوذ داشت و چهره دمکرات تری 

از خود نشان داده بود، حمایت کرد.
ایرانی ها می توانند هر جنبش مقاومتی را خفه کنند

در مالقاتی که در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۴ بین آبا اِبان، وزیر خارجه 
اسراییل و عباس آرام، وزیر خارجه ایران انجام شد، آرام روابط 
ایران و اسراییل را ستود و گفت: هیچ کشوری به اندازه اسراییل 
با ایران رابطه نزدیکی ندارد. ضمنا ایرانی ها ترجیح می دهند 
در  اسراییل  نماینده  اِزری،  مئیر  دارند.  نگه  پنهان  را  رابطه 
تهران، در ۵ می ۱۹۶۵ در یک نامه رسمی در مورد مالقاتی 
که با عباس آرام داشته گزارش داد. در این گزارش آمده است 
عباس آرام در مورد فعالیت های علنی اسراییل در ایران شکایت 
کرده است؛ چرا که به اعتقاد او این اقدامات روابط ایران با 

کشور های عربی را خراب می کند. 
عزری به وزیر خارجه ایران پاسخ می دهد »منافع عمومی 
اسراییل در خاورمیانه با وجود یک ایران مسلط و موفق تحت 
تامین  اسراییل محسوب می شود،  که دوست  رهبری شاه، 
می شود... ما باور نداریم که اعراب حتی با وجود تمام تالش 
ایرانی ها هرگز دوست ایران شوند. روابط دوستانه ما، اسراییل 
ایران را به »آن چیزی که در مورد  را موظف می کند توجه 
جلب  می داند«  ایران  حیاتی  منافع  علیه  اعراب  تالش های 

کند.«
مرگبار  سرکوب  از  اسراییل  آمده،  گزارش ها  در  که  آنطور 
مخالفان در ایران آگاه بود. دیوید تورگمن که مامور اسراییل 
در ایران بود، در ۲۷ ژانویه ۱۹۶۶ گزارش می دهد که رهبران 
»حزب توده« در دادگاه غیابی به اعدام محکوم شده اند و 
این تنها بخشی از روند محکومیت مخالفان در ایران بود. چند 
ماه بعد در ۲۱ جوالی، تورگمن گزارش داد که شاه و مقامات 
رده باالی حکومت به حکمرانی خود مطمئن هستند و »از 
طرف نیرو های مخالف چپ هیچ خطر داخلی وجود ندارد و 
نیرو های امنیتی می توانند هر مقاومت یا جنبش زیر زمینی را 

در سرکوب کنند.«
تورگمن در مورد ماهیت رژیم شک نداشت. او در گزارش 
۸ مارس ۱۹۶۷ خود در مورد اصالحات در حمایت از خانوده 
شاه نوشت »ما باید اقرار کنیم که قانون جدید، نمونه کالسیک 

»استبداد روشن« )دیکتاتوری سفید( است«.
در تحقیقات انجام شده در ۲۳ فوریه ۱۹۶۶ مردخای گازیت، 
مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه اسراییل می نویسد: »در 
برخی از جنبه ها می گویند روابط ایران و اسراییل نوعی اتحاد 
پنهانِ نانوشته است که به اسراییل در حوزه اقتصاد، امنیت، 

مسائل خاورمیانه و »ضد ناصریسم« مزیت هایی می دهد.«
گازیت همچنین به مسائل دیگری در زمینه همکاری دو 
طرف اشاره می کند: »اسراییل متعهد به نوسازی هواپیما های 
متخصصان  است.  شده  ایران  هوای  نیروی  و  مسافربری 
کار  به  ایرانی ها  ناصریسم«  پروپاگاندای »ضد  در  اسراییلی 
طریق  از  نزدیک  بسیار  اطالعاتی  همکاری  شدند...  گرفته 
استفاده کامل از قلمروی ایران... همکاری نزدیک بین ارتش 
ایران و ارتش اسراییل. ارتباط روزانه وابستگان نظامی اسراییل 
با تیمسار های ایرانی... خرید سیستم های نظامی اسراییلی و 

سالح یوزی و مراحل پیشرفته مذاکرات میان دو طرف.«
بین  همکاری  محتوای  جزییات  منتشر شده،  پرونده های 
اسراییل و سازمان بدنام ساواک را توضیح نداده است. با این 
وجود، این مدارک نشان از یک همکاری نظامی دارد. برای 
مثال بر اساس تلگرافی در ۴ ژانویه ۱۹۶۷ نخست وزیر ایران 

از سرهنگ یاکوف نیمرودی، وابسته نظامی اسراییل در تهران 
او همکاری کند. در  با  آموزش محافظانش  برای  می خواهد 
مکالماتی که یک ماه بعد با مئیر عزری انجام شد، نخست وزیر 
ایران می گوید: »به فرمانده ژاندارمری دستور داده سالح یوزی 
بخرد و ضرورت تصویب بودجه برای آن را به توصیه وابسته 

نظامی ارتش اسراییل در ایران، تایید کرده است«.
دو ماه بعد در ۱۳ آوریل، ییتژاک رابین، جانشین ستاد ارتش 
اسراییل با شاه که عالقه مند به خرید هواپیما ها و تانک های 
اسراییلی بود و بر تغییرات سطح همکاری نظامی و امنیتی دو 

طرف آگاه بود صحبت کرد. 
در ۲۹  تهران،  در  اسراییل  سفیر  دوریل،  از  گزارشی  در 
آگوشت ۱۹۶۷ می خوانیم: »ما یک همکاری نزدیک، دوستانه 
و  اسراییل  اطالعاتی  سرویس های  و  ارتش  بین  کاربردی  و 
اجرای  همراه  همکاری ها  این  داریم.  آن ها  ایرانی  همتایان 
دارند،  ملی  اهمیت  که  است  ماموریت هایی  و  برنامه ها 
همچنین مالقات های بین سران نیرو های نظامی و مقامات 

ارشد به طور پیوسته در جریان است«.
او ادامه می دهد: »مشکالت امنیتی مختلف که برای اسراییل 
حیاتی است در همکاری نزدیک با ایرانی ها برطرف شده است. 
وابستگان نظامی که توسط ستاد ارتش و وزارت خارجه ایران به 
رسمیت شناخته شدند، روابط گسترده ای با ارتش ایران دارند و 
روی مسائلی که اهمیت ملی دارند کار می کنند و از توجه ویژه 
حلقه های نظامی ایران برخوردارند... آن ها مذاکرات مهمی را 
در ارتباط با خرید محصوالت ساخت اسراییل و برنامه های 
آموزشی به ارزش میلیون ها دالر انجام داده اند. رییس ستاد 
ارتش و رییس سرویس امنیتی اسراییل بار ها با شاه دیدار 
کردند. ارتش ایران، ارتش و سرویس اطالعاتی اسراییل را به 
چشم متحد خود می دید و با آن ها در مورد مسائل حرفه ای در 
ارتباط بود. سرهنگ نیمرودی، وابسته نظامی اسراییل، امروز 

در بین حلقه های نظامی، یک قهرمان است«.
شاه در »ستون شایعات« اسراییل

بر اساس تلگرافی در ۲۷ دسامبر ۱۹۶۷ »حضور دائم اسراییل 
توسط عموم مردم به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار پذیرفته 
شده بود... ایران رژیم های انقالبی عرب را نه تنها به عنوان 
رژیم  برای  تهدیدی  بلکه  عربی  افراطی  گرایی  ملی  منشاء 
پادشاهی خود می دید. این مساله نه تنها برای روابط صمیمانه 
بین سرویس های اطالعاتی دو طرف مناسب و تشویق کننده 
است بلکه حتی در قلمروی دیپلماتیک در پایتخت های غربی 
از جمله آمریکا و انگلیس و حتی همکاری و هماهنگی در 

خاورمیانه )در مقابل کرد ها و یمنی ها( تاثیرگزار است.
طرف،  دو  نزدیک  روابط  خالف  بر  و  اوصاف  این  همه  با 
رژیم شاه تمایل نداشت این روابط علنی شود. حلقه داخلی 
دربار شاه، بار ها به گزارش های رسانه های اسراییلی در مورد 
روابط دو طرف و همچنین لذت گرایی در خانواده سلطنتی 
اعتراض کردند. مثال در آگوست ۱۹۶۷ وزیر خارجه ایران به 
یک »گزارش زرد« که یک مجله سبک زندگی اسراییلی برای 
زنان به نام »الیشا«، در مورد خانواده شاه منتشر کرده بود 
اعتراض کرد. اگرچه نماینده اسراییل در تهران توضیح داد که 
»این یک مجله بی اهمیت است که معموال دختران نوجوان 

می خوانند«.
بر اساس تلگرافی که در آگوشت ۱۹۷۲ توسط عزری، سفیر 
در مورد خرید  مذاکرات  ارسال شد،  دفاع  وزیر  به  اسراییل 
هواپیما های سوخت رسان اسراییلی توسط دیکتاتوری شاه در 
مورد  در  اسراییل  خارجه  وزارت  گزارش  بود.  پیشرفت  حال 
صادرات نظامی اسراییل به دیکتاتوری ایران در ۲۹ اکتبر آن 
سال، نشان می دهد بین سال های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲، اسراییل 
به ارزش ۲۰.۹ میلیون دالر تجهیزات نظامی به ایران فروخته 

است.
جبهه متحد علیه کمونیسم

وزیر  معاونت  ناظر  از  جوئن ۱۹۷۳  تاریخ ۲۸  در  نامه ای 
همکاری  کل  مدیر  معاون  به  خارجی،  معامالت  در  دارایی 
نظامی بین المللی اداره وزارت دفاع اسراییل اظهار می دارد: 
»اخیرا، مقامات اسراییلی فعالیت در ایران شامل: واحد های 
تولیدی ارتش و وزارت دفاع اسراییل، صنایع هوایی، تادیران، 
موتورال و دیگرانی که سعی دارند خدمات و تولیداتشان را به 
ارتش، وزارت دفاع و سازمان های حکومتی مشابه در ایران، 
بفروشند افزایش یافته است. طیف فعالیت ها گسترده است 
و از تامین محصوالت نظامی و الکتریکی توسط کارخانه های 
اسراییلی تا صادرات سیستم های تولید و مونتاژ آن ها در مبدا، 
آموزش، پژوهش، ساخت، تعمیر و نگه داری تسلیحات توسط 
پیمانکاران را شامل می شود. چیزی که توجه ما را جلب می کند 
زمینه های  در  اسراییلی  مختلف  سازمان های  که  است  این 
باهم هم  فعالیت ها  برخی  و حتی  فعالیت می کنند  مشابه 

پوشانی دارد.«
نیرو های پلیس ایران آموزش استفاده از تجهیزات ارتباطی را 
در شرکت موتورال در اسراییل گذرانده اند. اما بر اساس تلگراف 
ارسالی در ۲ ژوئن ۱۹۷۵ از طرف آ. لوین، مامور اسراییلی در 
تهران به سازمان همکاری های بین المللی در وزارت خارجه 

اسراییل، ایرانی ها درخواست کردند »آموزش کامل را در مقر 
پلیس اسراییل بگذرانند.«

لوین توصیه می کند که این درخواست مورد پذیرش قرار 
گیرد و نهایتا وزارت خارجه را آگاه می کند که »پلیس اسراییل 
با احترام و مسئولیت پذیری دوره همکاری با افسران ایرانی را 
می پذیرد« و اینکه بخش تئوری دوره آموزشی شامل »تور مقر 

پلیس اسراییل« هم می شود.
میر،  گلدا  بود.  ممکن  باالترین سطح  در  دو طرف  روابط 
نخست وزیر اسراییل در سال ۱۹۷۲ با شاه دیدار کرد و در ۱۹ 
می گزارش داد که او به شاه گفته است: »فکر می کند که روابط 
و همکاری بین کشور هایی که در مقابل کمونیسم ایستاده اند 
)ایران، اسراییل، ترکیه و اتیوپی( باید تقویت شود«. دو سال 
بعد میر استعفا داد و ییتژاک رابین به نخست وزیری رسید 
و از تهران بازدید کرد. بر اساس تلگرافی در ۸ دسامبر ۱۹۷۴، 
رابین با رییس سرویس اطالعاتی ایران هم دیدار داشته است.

شروع یک پایان
در طول آن سال ها اسراییل باور کرد رژیم ایران بی ثبات 
شده است. بر اساس گزارشی که در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۲ توسط 
وزارت خارجه و مدتی بعد از مالقات میر از تهران، تهیه شده 
است، »نارضایتی اجتماعی در بین دانشجویان و روشنفکران 
مشهود است و ثبات رژیم با سیاست های پلیسی حفظ شده 
است«. چهار سال بعد در ژوئن ۱۹۷۶ اسراییل فهمید شاه به 

دردسر افتاده است.
تلگرافی که در آن سال توسط یوری لوبرانی، سفیر اسراییل 
ارسال شده است نشان می دهد که سیاست لیبرالیزاسیون شاه 
که شامل سلب قدرت ساواک می شد موجب شد عناصری 
که تا همین اواخر زیر زمینی و خاموش فعالیت می کردند از 
فرصت استفاده کرده و شروع به بیان مخالفت خود با رژیم 
کنند. این مساله شاه را مجبور کرد برای کنترل وضعیت، برخی 
از اختیارات ساواک را برگرداند. لوبرانی ادامه می دهد: »امروز 
احساس بسیاری از مردم در ایران این است که وضعیت شاه 
بازگشت  این فرآیند  به سرعت در حال خراب شدن است. 
ناپذیر است و نهایتا به سرنگونی شاه و تغییرات شدید در 
شکل حکومت ایران می انجامد. تخمین زمان این اتفاق بسیار 
دشوار است و ارزیابی شخصی من )که بر اساس شواهد عینی 
نیست( این است که تغییر رژیم در حدود ۵ سال آینده اتفاق 
می افتد. البته در مورد اینگه چه کسی یا چه چیزی جایگزین 
اینکه فرض کنیم  ندارد.  رژیم فعلی می شود پاسخی وجود 
پادشاهی در ایران به پایان خود می رسد منطقی است و دست 
کم در مرحله اول نیرو های نظامی جای آن را پر می کنند. 
پرسش اساسی این است که چه کسی آن ها را رهبری می کند 

و این فرآیند به چه سمتی خواهد رفت؟
لوبرانی در مورد عواقب این اتفاق برای اسراییل، می نویسد: 
»رژیم فعلی باید به عنوان مثبت ترین رژیم برای اسراییل در 
نظر گرفته شود. هر تغییری در این حکومت به روابط ما با 
این کشور آسیب می زند.« با گذشت زمان، نگرانی اسراییل از 
سرنوشت رژیم ایران بیشتر شد. دو سال بعد در ۱۴ آگوست 
۱۹۷۸، لوبرانی در تلگرافی به وزارت خارجه، آینده غم انگیزی 
را برای شاه ترسیم کرد. لوبرانی با جعفری، معاون شهربانی 
کوتاه  »در  بود  گفته  دیدار  این  در  جعفری  کرد.  مالقات 
مدت در برقراری قانون و نظم مشکلی احساس نمی کند و 
باور دارد رژیم نظامی قادر است از پس هرگونه تالشی برای 
شورش بربیاید. از طرف دیگر او معتقد بود این وضعیت برای 
همیشه دوام نخواهد داشت و اگر دولت اقدامات گسترده ای 
برای تغییر سیستم حکمرانی و اولویت هایش انجام ندهد رژیم 

موجود دچار فروپاشی خواهد شد.«
مطلع  خود  واقعی  وضعیت  از  شاه  بود  معتقد  جعفری 
نیست. او همچنین از رییس ساواک به خاطر عدم تغییر 
سیستمی که مردم از آن متفرند انتقاد کرد. جعفری ادعا کرد 
وقتی که رژیم از ارتش استفاده کرد و »موجب تلفات زیادی 

شد« اشتباه کرد.
آخرین امید

یک ماه و نیم بعد، در ۲۸ سپتامبر، لوبرانی به وزرات خارجه 
گزارش می دهد که در کوران تظاهرات بزرگ عیله شاه با او 
دیدار کرده است. او می گوید شاه مکررا ادعای خود مبنی بر 
اینکه کمونیست ها این تظاهرات را ترتیب داده اند را تکرار 
کرده است. وقتی شاه از لوبرانی در مورد هویتش می پرسد، 
این پاسخ را می شنود: »من در مسائل سیاسی همیشه نقش 
آفرینی کرده ام، اگر چه با رییس ساواک در ارتباط نبوده ام، 
اما از طریق وزیر دادگستری و طوفانیان )معاون وزیر دفاع( 

چنین نقشی داشته ام.«
حسن طوفانیان

لوبرانی مالقات را اینطور خالصه می کند: »پیش این مرد 
احساس ناخشنودی داشتم. او آن مردی که ما می شناختیم 
نبود. او غیر صمیمی بود و گاهی خیره نگاه می کرد. بدون 
شک او در کابوسی است که هنوز کامال از آن خالص نشده 
است. او به شدت نسبت به آینده ترس و شک داشت. نگران 
کننده ترین جنبه این قضیه آنجاست که به نظر می رسد او با 
سرنوشت خود کنار آمده است و تمایل قوی برای به دست 

گرفتن امور و تغییر شرایط را ندارد.«
اسراییل نمی خواست تحت هیچ شرایطی پایگاه خود در ایران 
را از دست بدهد. در صورت عزل شاه، اسراییل امیدوار بود یک 
رژیم نظامی جای آن را بگیرد. یائل وِرد، مسئول اداره خاورمیانه 
تلگرافی در ۳۰ دسامبر ۱۹۷۸  در وزارت خارجه اسراییل در 
می نویسد: »بهترین گزینه برای دولت اسراییل یک حکومت 
کامال نظامی است؛ روی کار آمدن این رژیم یا با یک کودتای 

نظامی محقق می شود و یا با رضایت ضمنی خود شاه.«
حفظ  برای  تالش ها  آخرین  در  شاه   ۱۹۷۹ ژانویه   ۴ در 
کرد.  انتخاب  وزیری  نخست  به  را  بختیار  شاپور  حکومت، 
اسراییل تصوری از توانایی او برای حکومت نداشت و وِرد در 
تلگرافی اعالم کرد حکومت بختیار از حمایت عمومی برخوردار 
نیست و در خطر فروپاشی قرار دارد. وِرد پیش بینی می کرد که 
اگر آیت الله خمینی و حامیانش به قدرت برسند، روابط ایران 
و اسراییل به پایان می رسد. بعد از ورود آیت الله خمینی به 

ایران در ۱۱ فوریه، اسراییل نمایندگانش را از ایران خارج کرد.
تا کنون نه اسراییل و نه آمریکا هرگز مسئولیت حمایتشان 
از دیکتاتوری شاه در برخورد با نیرو های چپ و ترقی خواه در 

ایران را نپذیرفته اند.
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