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مقدمه
مخالفت اولیــه و رأي با وجودایران .م1948در سال تشکیل رژیم صهیونیستیبا

دو"آن رژیم را به صورتم.1950در سال ، در سازمان مللبه عضویت آن کشور منفی

رژیــم روابط ایــران و ،مصدقة نخست وزیري دکتر محمددر دور. 1دکرشناسایی"فاکتو

هــاي ســالاز.م1953/.ش1332مــرداد28پس از کودتــاي، اماقطع شدصهیونیستی

يادوســتانهروابــطرضا شاه و رژیــم صهیونیســتی ، میان محمدمیالدي1973تا 1954

رضا محمدافزود، چندان که مریکا در ایران آنفوذ برش.1332سالکودتاي ت.شکل گرف

، ابراین. بن)343:1384،يهوشنگ مهدو(دانستمیهایکاییآمرشاه بقاي خود را مدیون 

رژیــم هاي سیاست خارجی ایــاالت متحــده، روابــط خــود را بــا هماهنگی با اولویتاو در

در .م1970ۀایــران در دهــ،آمریکــاةنفــوذ گســترد. به سببگسترش دادصهیونیستی

روابــط ،از ایــن رهگــذر. ودبــمریکا براي ایجاد ثبات در منطقه خلیج فارس اهرم آۀمنطق

بر خلیج فارس و خاورمیانه را ۀامنیت منطقنیز بدین سبب کهیرژیم صهیونیستایران و 

گــل محمــدي،(یافــتادامــه ابعاد گوناگوندرکرد،منافع اروپا و امریکا تضمین میۀپای

و تشــریح ابعــاد الملــلبینۀرفتــار ایــران در صــحنةبراي درك بهتــر نحــو. )10: 1382

/.م1948در ســال رژیــم صهیونیســتیســازمان ملــل و اعــالم اســتقالل طرح تقسیم در مجمــع عمــومیس از تصویب پ.1
4بینــی شــده در اصــل هاي مالی پیشتسریع در دریافت کمکیافتمیاینکه به تدریج دربا وجود)، دولت ایران .ش1327(

حفــظ اي در آینده و رقیب منطقهیري از تشکیلجلوگبراي، اي منوط به شناسایی دولت یهود استتا اندازهآمریکاترومن از 
ۀحادثــمانند اما مجموعه وقایعی ،ي منفی دادأدر سازمان ملل ررژیم صهیونیستیبه عضویت ،روابط خود با کشورهاي عرب

ابــط یرگــی نســبی رو، تهاجرت فزاینده و غیرقانونی یهودیان عراقی به ایرانم،قدرت شاهیمتحک،ترور نافرجام محمدرضا شاه
سرانجام هــم در وایران را به تجدیدنظر در موضع اولیه واداشت،سافرت شاه به ایاالت متحدهنخستین م،ایران با جهان عرب

ایــن موضــوع بــه طــور .را به رسمیت شناختآن رژیم"فاکتودو"، دولت ایران به صورت 1950مارس 1328/6اسفند 16
.پس از آن، اعالم شدروز10طالعیه رسمی دولتاو درلل ایران در سازمان مةدرسمی از جانب نماین
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دولت پهلــوي نخست ابعاد وابستگیباید ،رژیم صهیونیستیایران و گوناگون روابط میان

.میان دو رژیم بپردازیمتعامل هاي مختلفو سپس به جنبهکنیمرا بررسی 

وابستگیۀرابط.1
و متوجه امنیت بین استدو طرفهربه نفع،کشورهامیانوابستگیۀرابطوجود 

ۀمبادلــ.نــدداربســیاروسعت، ثروت و قدرت، تفــاوت هاي دو کشور که از حیثحکومت

شامل کمک اقتصادي،حامیکشور .ی استوابستگۀرابطمصداق کامل،کاالها و خدمات

هاي وارداتــی و از قبیــل ســهمیه،هــاي غیرمســتقیمهاي فنــی و انتقالوام، اعانه، توصیه

، ارتباطات و تجهیزات براي نیروهاي آموزششامل هاي کاالیی و دستیاري امنیتیکمک

با این کشور به انعقاد؛کندتأمین میوابستهکشور براي یروهاي امنیتی نظامی، پلیس و ن

و ن در سیاســت داخلــیآشکار و پنهايهادخالت،و اغلبرسدیمامنیتیيهانامهتوافق

بــراي حفــظ و تــدوام بقــاي ه هــموابستدولت ،بر این اساس.داردوابستهکشور خارجی

در ،وابســتهدولت . سرانجامشودی متکی میهاي دولت حامه کمکبه مرور زمان ب،خود

مجــري در عمــل،ودهــدیمخــارجی اســتقالل خــود را از دســت سیاســت داخلــی و 

28از کودتــاي پــسکه براي رژیــم پهلــوي شرایطی؛شودیمهاي دولت حامی سیاست

.آمدپدید1332سالمرداد

ســال ودتــاي ک، با هــدایت و یــاري دولــت انگلســتان،سیاستگذاران ایاالت متحده

آن را بــراي کهندترتیب داده بودگرداندن ثبات سیاسی به کشوريزارا براي بش.1332

يهادههایران در .انگاشتندشوروي حیاتی میهانی آمریکا در مقابله با اتحاداستراتژي ج

انــدازه مهــم بــاقی و براي آمریکا بیداشتی در استراتژي جهانی آمریکا اساسنقشی بعد
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ن ایران میاگی وابستۀدو کشور شد. رابطمیانوابستگی نیرومند ۀرابطی درایگاهماند و پ

کــه در "نگــاه نــو".بــودآیزنهاوردر دورة"نگاه نو"ياستراتژو آمریکا در آغاز بخشی از 

کوششــی)،1953نوامبر مطرح شد (شوراي امنیت ملی در "NS-162"ةبررسی شمار

شــوروي و در عــین حــال در رویارویی جهانی بــا اتحــادیکاآمربراي بازیابی ابتکار عمل

اساســی بــراي تقویــت کوششــیخواهان "نگاه نو"هاي دفاعی آمریکا بود. کاهش هزینه

طــرح در دورةایــن .نفــوذ شــوروي بــودةحــوزسرتاسردار غرب در امتداد هواکشورهاي 

.جنگ کره متوقــف مانــداروپا واما در اثر بازسازيشد،آغاز میالدي50ۀترومن در ده

را پیرامون چین و شوروي طوطگی در تمامی خوابستاستقرار روابط رآیزنهاوپس از آن،

در تــأمین امنیــت منطقــه ایفــا تريچشــمگیرایران بایــد نقــش ،. بر این اساسآغاز کرد

را بــراي دفــاع از ، این کشــورایران در خط شمالی خاورمیانهژئوپولتیکجایگاه:کردمی

ایران نقــش ،خیلج فارس و مدیترانه به پایگاه مهمی تبدیل کرده بود. در مجموعۀقمنط

).13:1371(گازیوروسکی،داشتثبات در منطقه استمرارمهمی براي 

دولت آمریکا میالدي، 70خلیج فارس در دهۀۀها از منطقیسیپس از خروج انگل

رارژي اجراي سیاست دوستونیبراي حفظ منافع خود و تأمین انتقال اننیکسون در دورة

گی با رژیم پهلوي درصــدد وابستۀبا گسترش رابطکرد. آغازبا همکاري ایران و عربستان

خلــیج فــارس ۀي براي پیگیري اهداف خــود در منطقــابرآمد تا از ایران به عنوان وسیله

خلــیج ۀمایل بود تأمین امنیت منطقــ،هاي خودکاهش هزینهبراياستفاده کند. آمریکا 

بــا فــروش بــه همــین ســبب،.خــود واگــذار کنــدبــهوابســتههــاي فارس را به حکومت

رازمینــهکوشــیدیم، هاي نظامی و اطالعاتی به ایــرانافزارهاي پیشرفته و آموزشجنگ

در این .آوردفراهم وابستههاي خود از سوي کشورهاي براي اجراي هر چه بهتر سیاست
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بایــد ،ن آمریکاافارس با نزدیکی و اتحاد با متحدخلیجۀقدر منطوابستهکشور ،سیاست

.)172:1384مهــدوي،(هوشنگدادیمهاي این کشور را افزایش برنامهضریب موفقیت 

در ابعاد به طور گسترده ورژیم صهیونیستیرژیم پهلوي و میانروابط جدّي ،از این پس

د.گوناگون آغاز ش

هیونیستیرژیم صروابط ایران و ابعاد -2
بعد اقتصادي-2-1

به ویژه تــأمین ،اقتصاديهايینهزمدر رژیم صهیونیستیهمکاري رژیم پهلوي و

از ،1332دمردا28. ایران پس از کودتاي نیازهاي نفتی آن رژیم، حائز اهمیت بسیار بود

.م1957امــا از ســال ،فروخــتیمرژیم صهیونیســتی نفــت به گران خصوصیراه معامله

،بــراي واردات نفــت از ایــرانرژیم صهیونیستیآغاز شد.آن رژیم ش رسمی نفت بهفرو

16ۀو ســپس خــط لولــ.م1957دررابرســبع-اینچی ایالت8ۀنخست احداث خط لول

حیــاتی داشــت. ۀجنبــآن رژیــمنفــت ایــران بــراي . آغاز کرد.م1960در سالرااینچی

ه بــنفــتجریان عادي و مطمئن استمرارا برايخود رآن، همۀ کوششبنابراین، رهبران 

هاي نفت برداري از چاهبهرهآن رژیمم.1967در. حتی پس از جنگ شش روزه بردندکار 

وابستگی خــود بــه نفــت خــارجی ازآغاز کرد تا بتوانداسینةدر شبه جزیررا ابورودپس 

(حــاجی یافتاز ایران ادامه خواهد نفتدریافتمطمئن باشد کهخواستیماما بکاهد،

رغم فشارهاي اعراب، هرگز در تحریم نفتــی اعــراب علیــه. ایران به)124:1384،یوسفی

-نفت به اسرائیل ادامه داد. عالوه بر این، مهاجرتصدورغرب شرکت نکرد و همچنان به 

آن رژیم، از یک سو و اقتصاديۀتوسعنیاز به نفت به منظورجمعی یهودیان وهاي دسته
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هــاي اجــراي برنامــهدرکســب درآمــد بیشــتر بــرايایران به فروش نفت کاملوابستگی 

دو کشور را بر آن داشت تا در هر،، از سوي دیگر»انقالب سفید«اصالحات، تحت عنوان 

خطوط لولــه ۀگذاري و توسعبراي صدور و دریافت نفت بیشتر و سرمایهشمسی40ۀده

رژیــم صهیونیســتینفت بــه ةترین فروشندایران بزرگرو،از ایند. کنناعالم آمادگی نفت

شــد و در برابــر را منکــر مــیآن رژیمنفت به صدور،هاشاه در مصاحبهکههر چند؛بود

. )366:1384(زارع،دکــراطالعــی مــی، اظهار بیآن رژیمرسیدن نفت بهگیپاسخ چگون

شــاه و ابنخستۀدر درج،نفت ایران به اسرائیلصدوردر ماجراياسینقش اصلی و اس

اســداهللا امیــربرخی از مقامات همچون امیر عباس هویدا نخست وزیــر،بادر مراحل بعد

. شــاه در برابــر واکــنش بــودعلم وزیر دربار و منوچهر اقبال مــدیر عامــل شــرکت نفــت

هــاي برخــی ازو به درخواستکردمقاومت جمال عبدالناصر خصوصکشورهاي عربی به

نفت به اســرائیل صدور قطع براي،نفوذ در جهان اسالمد بامقامات کشورهاي عربی و افرا

اشــکلون را ســودمند ـایــالت رنفــت بنــدۀو مشارکت ایــران در خــط لولــا.وقعی ننهاد

شــد، در مالقــات بــا مقامــات رژیــم و زمانی که به مصــر و عربســتان نزدیــکدانستیم

د و تــا ا تضــمین کنــآنها را برطرف و تأمین نفــت اســرائیل رنگرانی کوشید صهیونیستی

رد.را قطع نکآن رژیمهیچگاه صدور نفت به نیز،پایان حکومتش

ازرگــانی، کــه در یکی از قراردادهاي مهم ب، 1332مرداد سال 28از کودتاي پس

انعقــادشــود،ایران و اسرائیل محســوب مــیمیانمناسبات اقتصادي ۀواقع سرآغاز توسع

ءماده در تهران به امضــا8در که ستالوبانک لوسین بانک ملی ایران و میانامه موافقت

.)ش.1332-26-47،وزارت امور خارجهآرشیو (رسید
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ی، ســاختمانی، یکاالهاي مورد نظر طرفین در این قرارداد، طیفی از کاالهاي شــیمیا

هــاي نامــهموافقــتقراردادها وانواعبا عقد.گرفتیبرمآالت را در و ماشینی، آرایشییغذا

اما نقش ،اسرائیل همچنان رو به گسترش بودایران ومیانبازرگانیتبادالتروندرگانی، باز

صادرات اسرائیل به ایران «ها بر عهده داشتند.صهیونیستبرتر را در حجم صادرات همیشه 

میلیون دالر رسید و تا سال 33به مبلغ 1350میلیون دالر و در سال 1349،22در سال 

لیون دالر افزایش یافت. کاالهاي وارده یا از طریق ترکیــه کــه بــا اســرائیل می63به 1353

گشــتند بــه ایــران به خلیج فارس باز مــیکهخالی هاي مناسباتی داشت و یا توسط کشتی

آن واردات ایــران از 1352تــا 1340از ســال ). 294:1367،افراســیابی(»گردیدحمل می

ایران نیز،میلیون ریال افزایش یافت و صادرات 14،700میلیون ریال به 2160از رقم رژیم،

ۀنه تنها چند برابر واردات از همــآن رژیم،صعود کرد. واردات از میلیون ریال181به 9از 

بلکه از واردات ایران از تمام کشورهاي ،برابر واردات از لبنان)12کشورهاي عربی بود (مثالً 

رونــد نامتعــادل ایــن .)1356(مرتضــایی،یشتر بــودنیز بدر آسیا و افریقا،انمسلمان جه

تجارت خارجی تا پیروزي انقالب اسالمی ادامه داشت. 

اطالعاتیـبعد امنیتی-2-2
ناشی از تهدیدات پذیرو آسیبنقاط ضعف استراتژیکرژیم صهیونیستی به سبب

کشــورهاي تري نظــامی بــر ســایر رصل راهبردي امنیتی خود مبنی بر باتحققامنیتی و 

ایــران بــه . داشــتنیــاز مبــرمارتباط امنیتی و اطالعاتی با کشوري در منطقهبهمنطقه،

د همچون وجوخاص،هايیتموقعهمجواري با کشورهاي عربی و با برخورداري از سبب

هــاي مهــاجر از کشــورهاي عربــی، آزادي یهــوديةبیش از چهل هــزار یهــودي، پذیرنــد
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نظــام و با توجه به نفوذ و نقش آنهــا در یهودیانقتصاديهاي مذهبی، فرهنگی، افعالیت

هرگونــه کشــور بــرايینترمناســبم صهیونســتی، براي رژیمحمدرضا پهلوي،سلطنتی

بــه العات و امنیــت کشــور (ســاواك)، سازمان اطبود. گرچهفعالیت اطالعاتی و عملیاتی

، ســازمان ياشــدهت ریــزي هــدایبرنامــهبر اساساما،گذاري شدپایهسازمان سیادست

ایجــاد .داندهی و تقویــت کــرســاواك را ســازمدر ادامۀ راه،جاسوسی اسرائیل (موساد)،

اول اینکــه شــاه و چندین دلیل داشــته باشــد:توانستیم، موسادساواك و میانارتباط 

که بــه منظــور حفــظ روابــط ایــران و اســرائیل،رسیده بودندمشاوران وي به این نتیجه 

(فــوالدزاده،روابــط را اداره و کنتــرل کننــدالعــاتی هــر دو کشــور بایــدهاي اطسرویس

ایران و مصلحتن دو کشور به نفعمیاشاه، روابط آشکار دیپلماتیک نظره . ب)236:1369

. سپردن امور آن به دست ساواك بــوداز روابط پنهانی،محافظتنبود و بهترین راه براي 

تمرکــز بر رقابت با کا.گ.ب بیشتر سازمان سیا ،كساوامدیرانشاه و، به نظردوم اینکه

صــورت گرفتــهســرد جنــگۀدر زمین، بیشترگیري و فعالیت آن سازمانو شکلداشته

کرد، فعالیت در سطح داشتند و شاه نیز آن را تأیید میکارآموزان ساواك نیاز آنچهاست. 

ژه، بــا توجــه بــه بــود؛ بــه ویــضــد جاسوســی امــورآوري اطالعات وگرداي براي هطقمن

در خاورمیانــهتجربیاتی کــهموساد با بنابراین،.انقالبیون عرب علیه رژیم شاههايتهدید

از شــماري،. ســوم اینکــهشدیمشمرده رین همکار براي ساواك ترین و بهت، کاملداشت

داشتند سیا شکایت هاي خود زیرنظراز آموزش کادر،ساواكگوناگونهاي رؤساي بخش

هــاي فنــین داخلی و خارجی شــاه، مهــارتامخالفمقابله بابودند که برايظرو بر این ن

).63:1381راد،(نجاريبسیار ارزشمندتر از هر سازمان اطالعاتی دیگر استموساد
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آموزش کارکنان ساواك، به عنوان بهترین شیوه براي در،سرویس موسادبنابراین، 

:رفــتیمپــیش ســیر مشخصــی بــر ماً تقریبــهــاآموزش.نقش داشتق اهداف خود تحق

ســاي ؤدازي، ارتباطــات جاسوســی و آمــوزش رآموزش بازجویی، ضد جاسوسی، ضد بران

موساد و با اســتفاده از ۀکارشناسان برجستاز طریق نمایندگی ساواك در خارج از کشور 

ارتشــبد حســین فردوســت، هاي آموزشی، تحــت نظــارت مــؤثرها و فیلمها و کتابجزوه

جاسوســی و کســب کارخود را در یازمورد ناز وسایل ساواك بسیاري.گرفتیمصورت 

هاي ی، دستگاهئجاسوسی، مرکب نامرةویژيهاصوتضبط:خریدیماطالعات از اسرائیل 

در سال و وسایلی از این قبیل. در کمیتۀ اطالعاتی مشترك ایران و اسرائیل،ایکس ۀاشع

ن آن رژیم براي تکمیل وسایل ارتباطی مأمورااطالعاتی سرویس کهتوافق شدش.1339

سیم، مرکــب از قبیل بیدریغ نکند،ايیلهوساز تحویل هرگونه ،ایراناطالعاتی سرویس 

مقــرر آنها را نیز تعلیم دهــد.استفاده ازی، وسایل عکاسی، مخفی کردن پیام و طرز ئنامر

آن رژیــم تحویــل رویس هاي خود را تهیه و به سصورت نیازمندينیزسرویس ایرانشد

).145:1381(احمدي،دهد

یل داد که تشک"سرویس زیتون"با نامسازمان اطالعاتی مستقلی ،موساد در ایران

کناري مســئوالنیرو بائیل در ایران، کشف اقدامات آنانآن مقابله با مخالفان اسرۀوظیف

استخدام جاســوس در کردند. یا با آن مخالفت میبودند که نسبت به اسرائیل بدبینبود

هاي مشترك ســرویس تهران و اعزام آنان به کشورهاي موردنظر، از دیگر موارد همکاري

آمد. عالوه بر این، به اجرا در"کریستال"که در قالب طرح ،اطالعاتی ایران و اسرائیل بود

در همکشورهاي عربی راحوزةکه عراق وداشتسه پایگاه برون مرزي در ایران اسرائیل
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جاي هاي برون مرزي بهگرفت. موساد براي آنکه هیچگونه ردپایی از خود در فعالیتمیبر

.)114:1381(احمدي،کردیمتهیه هاي ایرانی شناسنامهبراي نیروهاي خود،نگذارد،

بعد نظامی-2-3
گسترده بود و شامل فروش اسلحه رژیم صهیونیستیهاي نظامی ایران وهمکاري

ت، ضــداطالعات و نیروهــاي جنگ زمینی، اطالعــاةروهاي ایرانی در حوزنیز آموزش نیو 

مــیالدي60/شمســی.40ۀرژیم پهلوي ادامــه داشــت. در دهــسقوطتا وشدیمهوایی 

رئــیس 1963ۀدر ژانویــیافــت ورشد رژیم صهیونیستیهاي تسلیحاتی ایران از سفارش

گسترش ۀطلیع،کرد و این دیداراز ایران دیدار، زوي تزوررژیم صهیونیستیستاد ارتش 

هاي نظامی دو کشور بود. همچنین قراردادهاي متعددي براي تعمیر هواپیماهاي همکاري

یکــی از. رســیدشهاي ارتبه امضاي مقامآن کشور،در-86Fمانند هواپیماي ،جنگنده

حمــل هاي دوربرد با قابلیتموشکۀ، توسعرژیم صهیونیستیهاي مشترك ایران و پروژه

و تحقیقات مربوط کردیمرا رژیم صهیونیستی تولید ها اي بود. این موشککالهک هسته

رژیــم ، وزیــر دفــاعشیمون پرز.م1977آغاز شده بود. در بهار میالدي50ۀبه آن از ده

ء اي براي تولید یک موشــک پیشــرفته، امضــامحرمانهۀنامموافقتدر تهرانصهیونیستی

آن رژیــمدالر نفــت بــهمیلیاردیک صادراتاین طرح را از طریق ۀینایران باید هز.کرد

مونتــاژ و ســایتی ۀکارخانــبــراي ،ویژهیفرودگاهپرداخت. همچنین ایران موظف بودمی

).www.ir-psri.com(آوردتر فراهم گستردههايیشآزماي برا

پایانی هاياي پیش رفت که در سالروند خریدهاي تسلیحاتی از اسرائیل به گونه

شــد.محســوب مــیآن رژیمبزرگترین خریدار جنگ افزار و تسلیحات از رژیم شاه، ایران
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دراوالً،:داشــتی یهــاانگیزه، براي خوددر فروش تسلیحات جنگی به ایران،اسرائیل نیز

توانســت از هــا مــیکه در جنگدانستیمایران را کشوري عمق استراتژیک خوددگاهدی

رمین جنــگ اعــراب و در چهاکهچنان؛استفاده کندآنیکی و پشتیبانیهاي لجستکمک

. دیگــر براي آن رژیم فرستادنیاز فوري اسرائیل، ایران تجهیزات جنگی سبباسرائیل به

ی، درآمــد قابــل هــاي نظــاماینکه، اسرائیل با فروش تسلیحات و گسترش دامنۀ همکاري

نــوعی وابســتگی در ایــران نســبت بــه و ضــمناً در دراز مــدت، آوردیمت توجهی به دس

هر ســالحیرسیدنکهدانستمیخوباسرائیلدولت . آمدیمپدید تجهیزات اسرائیلی 

به عنوان تهدیدي علیه کشــورهاي انقالبــی عــرب ،از هر طریقی به دست حکومت ایران

درهــا ییآمریکــااقنــاعبــرايها از البــی خــود صهیونیستاد خواهد شد و بنابراین، قلمد

مؤسسه مطالعات تــاریخ (کردندشاه استفاده میدرخواستیفروش تجهیزات و تسلیحات 

ــران ــر ای ــاه ). ط893-32-21،معاص ــرايش ــتیبانی ب ــب پش ــا و آکس ــتمریک دریاف

را از رژیــم صهیونیســتیافزارهاي بیشتري از آن کشور، درصــدد برآمــد رابطــه بــا جنگ

گســترش دهــد.نیــزهــاي دیگــريهاي کشاورزي و نظامی به زمینــهچارچوب همکاري

وزیــر امــور خارجــه، معــاون ،آرامعبــاس رغــم مخالفــتبــه1344در فروردین بنابراین،

را براي خرید مسلسل دستی یوزي براي ارتشبد حسن طوفانیان ،تسلیحاتی وزارت جنگ

بــار، نخســتینذکور،هاي مافراد شهربانی و گارد شاهنشاهی به اسرائیل فرستاد. مسلسل

از ایران دیدار رسمی به صورتهنگامی که پادشاه عربستان سعودي ،آذرماه آن سالدر 

تــرین از جملــه معروفخرید ایــن اســلحه.دیده شدگارد احترام سان ، در دستکردیم

،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(بودرژیم صهیونیستیخریدهاي تسلیحاتی شاه از 

پــس از جنــگ شــش راه دیگر مسلسل یــوزيقبض6000خرید شاه ). ط21-32-893
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تأیید خرید اسلحه در .)387:1384مهدوي،هوشنگ(تصویب کرد،اعراب و اسرائیلةروز

به معنــاي ،شدن منطقه و تا حدودي سردي روابط با اسرائیلبحرانیدر پیاین زمان و 

در ســوم اســفندشــد.محسوب مــیآن رژیمدر گسترش همکاري مجدد با موافقت شاه

میلیــون دالر 75محمدرضا پهلوي پیشنهاد کرد که اعتباري به ارزش هاسرائیل ب1346

تقویت نیروهاي دفاعی ایران، هزینه شود. در پی دریافــت اختیار ایران قرار دهد تا دردر

،و با تصویب آنکردرا بررسی موضوع12/8/1347ۀاین پیشنهاد، هیأت وزیران در جلس

ایــن .دریافــت کنــداد اعتبار مذکور را براي خرید اقــالم دفــاعی به وزارت جنگ اجازه د

چند میلیون دالري از ســوي اســرائیل بــراي تقویــت یژه تخصیص اعتباروه قراردادها و ب

اي نیروهاي نظامی ایران در منطقه، پیش از پیش روابط نظامی ایران را در وضعیت تــازه

هــاي کنندگان اصــلی ســالحکی از استفادهش ایران به عنوان یاي که ارتگونهقرارداد؛ به

شد. اسرائیلی محسوب می

هر چند باید گفت که رژیم صهیونیستیامی ایران و ظروابط نبارةبه طور کلی در

تواننــد در به این نتیجه رسیده بودند که با همکاري نظامی و تکیه بر ارتش مــیدو رژیم

در ، رژیــم صهیونیســتیامــا در مجمــوع، برســنداي به منافع واحدبرابر تهدیدات منطقه

چــه بــه لحــاظ کســب درآمــد هنگفــت از فــروش دست باال را داشت؛روابط نظامی نیز، 

هاي آموزشــی نظــامی بــراي تسلیحات و تجهیزات به ایران و چه به لحاظ برگزاري دوره

نسبت توانستیمدر بلندمدت،از اینهایکهر .هاي مختلف ارتشنیروهاي مسلح در رده

.تأثیر داشته باشدسیاست دفاعی ایران ، بره جنگ افزارهاي اسرائیلیب
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بعد فرهنگی-2-4
فرهنــگ و آمــوزش ۀاي به مقولــبا ایران، نگاه ویژهاسرائیل در رابطۀ استراتژیک

همچون،گرایی، به کوروشباستاندرمحمدرضا پهلوي داشت. آنها با شناخت تمایالت

،با ظرافت و شگردهاي خاص تبلیغاتیوپرداختندیمد یهوةستمدیدقوم ةنجات دهند

با ،سازي نیز. البته این شبیهکردندیمیاد "کوروش دوم"همچوناز محمدرضا پهلوي 

بسیار دلپــذیر و خوشــایند نظر اودر،پهلويهاي شخصیتی محمدرضاتوجه به ویژگی

غیرعــرب"ودند کــه عامــل کرد. مقامات اسرائیلی بر این باور بو از آن استقبال میبود

. بــر آوردیمــپدید ایران و اسرائیل میاناحساسی نزدیکیۀزمین،در خاورمیانه"بودن

در خوشــایند باشــد.کردنــد کــه بــراي ایرانیــان از روشــی اســتفاده مــی،همین اساس

داشــتند: نگــاران یهــودي نقــش مــؤثري هخامنشی با پهلوي، تاریخةهمانندسازي دور

:نوشــته اســتبــا کــوروش و داریــوش بــا محمدرضــا رضاشــاهۀســدر مقایحبیب لوي 

سلطنت این پادشاه بزرگ [رضاشاه] انقالب عظیمی در بهبود وضع آزادي و آســایش «

یهودیان ایران پدید آورد و اگر گفته شود که زمان رضاشاه کبیر براي یهودیــان ایــران 

ر داریوش اول گردید، نظیر زمان کوروش کبیر و عصر فرزند او محمدرضا شاه، نظیر عص

ایم. آزادي یهودیان ایران و اجراي اعالمیه بالفور که در زمان رضا شاه راه اغراق نپیموده

کبیر بود و اجتماع پراکندگان در عصر محمدرضا شاه، این دو نظــر را تأییــد و تقویــت 

کند. ملت ایران و خصوصاً یهودیان ایران، دیــن بزرگــی نســبت بــه ایــن شاهنشــاه می

).58:1379،همان(»دارندالشأنمیعظ

، از شــگرد همانندســازيگونــاگون،هاي در مناسبتکسانی در رژیم صهیونیستی،

گرایــی باســتانبــهتوجــهو بــا کردنــدمــیگسترش روابط و اهداف خــود اســتفاده براي
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دهنــده و که همانند کوروش، شاه ایران هم بایــد نجــاتاین هدف بودند، در پی شاهنشاهی

چــاپ ،االنبــاءۀهــا، روزنامــســازيهمین مشــابههماهنگ با یهود باشد. ةقوم ستمدیدحامی 

رفتار و گفتار شاهنشاه چنان است که گویی ":) نوشت22/4/1355مورخ ةشمار(اسرائیل در 

"کردنــدقرن پیش در ایران حکومت می25باشند که از له از اسالف امپراطورهایی میمعظم

آویــو، مراســمی ایرانــی در تــلدر .ش1354همچنین، در ســال . )د145- 913- 18همان، (

المقدس، ضمن سخنرانی پیرامون روابط ایــران و دکتر امنون نتصر، استاد دانشگاه عبري بیت

دانــم و من شخصاً کوروش کبیر را اولــین صهیونیســت در تــاریخ مــی«اسرائیل اظهار داشت:

هاي بسیار است. در عصر کنونی هم ایران کمکبالفور نبودهۀکوروش کمتر از اعالمیۀاعالمی

رژیــم يهــامقام). ش.1345، 6، 1- 23، وزارت امور خارجهآرشیو (» زیادي به ما نموده است

دهی به تشکیالت یهودیان و تحت پوشش نام کوروش، در مسیر اهداف با جهتصهیونیستی،

آویو به اجــرا در در تهران و تلهاي خود را ند و سپس، برنامهکردریزي میتعیین شده، برنامه

تأســیس شــد و "کــوروشۀخانــ"فرهنگی ایرانیان تحت عنــوان مرکز،آویودر تل: آوردندمی

در کــوروشۀخان. دولت ایران بگذارندةعهدررا ببخشی از مخارج ساخت این مرکزکوشیدند

بــراي ونیستی،رژیم صهیو مسئوالن فعال بودتل آویو به صورت یک مرکز تبلیغاتی فرهنگی 

هــاي مرتضــی کردنــد. در یکــی از گــزارشبرداري میگسترش روابط خود با ایران از آن بهره

بــا »کــوروشۀخان«افتتاح بارةدر،به وزارت امور خارجهآن رژیمایران در ةمرتضایی، نمایند

ۀراجع به خان20/10/1336مورخ «آمده است:رژیماق رابین، نخست وزیر سابقحضور اسح

دارد که روز جمعه سیزدهم مرداد ماه جاري ضیافتی توسط هیأت فرهنگی کوروش اشعار می

بق اسرائیل، موشــه آن اسحق رابین نخست وزیر ساترتیب یافت که در ...مدیره خانه کوروش 

کت داشــتند. االصل مجلس اسرائیل و دو تن از همکاران نماینــدگی شــرایرانیةکاتزاو نمایند
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اعطاي قطعه زمین براي بنیاد خانه کوروش را تصویت ،نخست وزیريةر دورآقاي رابین که د

،تمــدن و فرهنــگۀتشریح نقش ایران باستان در اشاعضمن نطق جالبی پس از،نموده است

ن یهودیان توسط کوروش به ارض مقــدس اشــاره کــرد و گفــت: بــه ندابه سهم واالي بازگرد

گردد در حقیقــت ل اطالق میزه به غلط به هرتاصلی صهیونیسم کعقیده وي لقب بنیانگذار

برازنده کوروش است که براي نخستین بار اجتماع یهودیان را در ارض مقدس ممکن ســاخت 

ســخنان خــود ۀرا رهین خود ســاخت. رابــین در ادامــو از این رهگذر تمامی یهودیان جهان 

تمدن و ۀچنان شیفتآندار راستین کوروش خواند و اظهار داشت:شاهنشاه آریامهر را میراث

کنم ایرانی زاده شده بودم تا بتوانم بــه ایرانــی بــودن فرهنگ گرانقدر ایران هستم که آرزو می

). 1- 1356:3مرتضائی، (» خود مباهات کنم

گونــه مســاعدت و همــهمراکــز فرهنگــی یهودیــان کــه از در تهران نیــز، یکــی از

فعالیــت "کانون کــوروش کبیــر"نوان برخوردار بود، تحت عرژیم صهیونیستیپشتیبانی 

گسترش یافت که از گوناگون، چندانهاي کرد. مجموعه اقدامات این کانون در زمینهمی

در داخل اجتماع یهودي :مرکز روابط فرهنگی ایران و اسرائیل یاد شده استۀآن به منزل

در تمــام وزنــۀ مهمــی را تشــکیل داده و تقریبــاً "کانون فرهنگی کوروش کبیــر"،ایران

مستقیم دخالت دارد و در نظر یهودیــان ایــران، مرکــز مستقیم و غیریهاي داخلفعالیت

فرهنگی یهودیت، مرکز ارتباط با یهودیت جهانی و اسرائیل و مرکز زبده جوانــان فعــال و 

هــاي پرشور اجتماع است. در نظر هموطنان مسلمان تظاهر روح فعال یهود است و ارزش

و حتی بــه منزلــه مرکــز روابــط فرهنگــی ایــران و اســرائیل اســتفرهنگی و معنوي آن 

رغم ظاهر فرهنگــی بهاین کانون ). 326:1379،هاي سیاسیمؤسسه مطالعات و پژوهش(

اطالعاتی و سیاســی و در جهــت تبلیــغ يامؤسسهعنوان کوروش کبیر، به صورتتحت 
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اشــغالی گــام آرمان صهیونیســتی و ترغیــب جوانــان یهــودي بــراي اعــزام بــه فلســطین 

و مؤسســات هایــدانمهــا و خیابــانيگــذارنامعالوه بر ایــن، ). 321همان، (داشتبرمی

مطبوعــات در ایــران و برخــی ازاجتماعی به نام کورش کبیر و محمدرضا شــاه، تجهیــز 

ترقیات در امور مختلــف ةو مشاهدفلسطین اشغالیدعوت از خبرنگاران و روشنفکران به 

رادیــویی بــه زبــان فارســی، برگــزاري ۀا در مطبوعــات، تولیــد برنامــآنهدیدارو انعکاس 

هــاي دانشــگاهی و فــیلم، انجــام مســابقات ورزشــی، فعالیــتيهاجشنوارهها و نمایشگاه

هــا در هاي متعدد در اسرائیل و نقش مــؤثر در برگــزاري جشــنآموزشی، برگزاري جشن

بهائیــت، از ۀه بــرداري از فرقــبهــرســاله و 2500هاي جشنۀطراحی اولیویژهبه،ایران

که از آنها در راستاي ترویج فرهنگ صهیونیستی ابزارهاي فرهنگی و تبلیغاتی بودجمله 

شد.میدر میان مردم ایران و گسترش روابط دو رژیم استفاده 

نتیجه
-روابط ایران و اسرائیل در ابعــاد اقتصــادي، امنیتــیدرحوزهچهار، مقالهدر این 

، بــر پهلــويدر دورة. روابط ایــران و اســرائیلگردیدنظامی و فرهنگی بررسیاطالعاتی، 

بر ایران به صورت آشکار و پنهــان تعادل نداشت و تأثیر آن رژیم،المللیاساس عرف بین

عــالوه بــر .شدیمدیده اطالعاتی، نظامی و فرهنگی -اقتصادي، امنیتیابعاد گوناگوندر

گیري ابعــاد تواند ما را به نتیجهذکر شده میيهارسی حوزههاي برگرفته از براین، یافته

د:باشدیگر موضوع رهنمون 

؛علیه منافع اسرائیل انجــام نــدادایران در دوران روابط با اسرائیل، اقدامی عملی

کــردارشاه در گفتار و محمدرضامواضع "فلسطین"بسیار حساس و مهم ۀحتی در مسأل
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و از دانســتیمبرخی از اقدامات اســرائیل را مــردود،گفتاردربود. بدین معنا کهدوگانه 

هــاي پایــهاســتحکامبهدر عمل،اما،کردمواضع فلسطین و کشورهاي عربی حمایت می

رژیــم صهیونیســتی، در صــنایع نفــت ایــران ،در واقــع.دادیمــاهمیت آن رژیمحکومت 

.آمدکه بر سر مردم مظلوم فلسطین فرود میسوخت آتشی بود 

هاي بسیار مؤثري در جهــت اهــداف اســرائیل برداشــت و خــدمات ژیم پهلوي گامر

از خود استراتژیک خاورمیانه ۀموجودیت و گسترش نفوذ آن در منطقبرايبسیار ارزشمندي 

.نشان داد

 استفاده از طراحان، کارشناســان، متخصصــان و مشــاوران اســرائیلی در ســطوح

به مراکز آموزشیگوناگونهاي نیروي انسانی در ردهویژه امور اقتصادي، اعزام مختلف، به

- در بخشآن رژیم، الگو قرار دادن یازمورد نهاي فراگیري آموزشفلسطین اشغالی، براي

نقشاسرائیل؛ۀتکنولوژي پیشرفتاز راهنیاز ایران هاي مختلف و تکمیل تکنولوژي مورد

امنیتــی توانمنــد، -طالعــاتیانظــام آوري اطالعــات و تشــکیل اسرائیل در جمعةگسترد

می کسب خبر از کشوهاي عربی؛ فقدان پایگاه مردمی رژیم شاه و نیاز به یافتن حاویژهبه

موســاد بــه منظــور ســازماندهی، تقویــت و ۀدر منطقه خاورمیانه؛ نیاز به همکاري شــبک

ي هاگسترش ساواك و امکان استفاده از نیروهاي ویژه اسرائیل در خاموش کردن ناآرامی

در از جملــه عوامــل مــؤثر ،هاي مخالف رژیمسرکوب گروهبرايداخلی و کسب اطالعات

.اسرائیل بودنسبت بهایرانتمایل

موارد اینبراي ارتباط با ایران شاملدر تمایل به رژیم صهیونیستیعوامل مؤثر

ا پــذیري بــگیري از آسیبوجلو احساس محاصرة کشورهاي عربی؛از انزوا خروج: شدیم

شــماري ازنگاه به ایران به عنوان بخش مؤثري از کمربند امنیتی پیرامون خــود؛ وجــود 
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از و اســتفادهفلسطین اشغالیوجود بهائیان در؛منبع بزرگ اطالعاتینبه عنوایهودیان 

نیــاز خــود، تأمین نفــت مــوردداشتند؛دولتی هايدر دستگاهي کهآنها با توجه به نفوذ

اد خود از طریق صادرات انبوه کاال به بازار پرسود ایــران و فــروش رونق بخشیدن به اقتص

از فلســطین هــاي متعــدد ســازي فعالیــت شــرکتتسلیحات و تجهیزات نظامی و زمینــه

.ایجاد اشتغال و نفوذ،به منظور کسب در آمد سرشاراشغالی،

ل و اهداف ائمسمیان حکومت پهلوي و رژیم صهیونیستی،عالوه بر منافع خاص

تــوان از شــد. در ایــن بــاره مــیروابــط مــیاســتحکام بیشــترترکی موجب تقویــت و مش

ش به سوي غرب، عالقه و تمایل تأثیرپذیري هر دو واحد سیاسی از نظام دو قطبی و گرای

نظامی خود در منطقه، بازويعنوان دو پیوند و گسترش روابط آنها بهايآمریکا برخاص

تهدیدات ناشــی از نفــوذ شــوروي در خاورمیانــه و هویژبه،هاي امنیتی مشتركضرورت

خاورمیانه نام برد.ۀو تحوالت پرشتاب منطقعبدالناصرمقابله با تحریکات شدید جمال 

،آنبراي رسمیتاسرائیل خاصرغم تمایلروابط ایران و اسرائیل بهبه طور کلی،

از و نشــیب منطقــۀ فردهاي پرو با وجود رویداادامه یافترسمی، همچنان به صورت غیر

خیز خاورمیانه، تا سقوط رژیم پهلوي به همان صورت باقی ماند. با پیروزي انقالب بحران

هواپیماي مسافربري پان آمریکن، خاك ناچار شدند بامقامات رژیم صهیونیستیاسالمی، 

سان، روابط سی ســاله ایــران و اســرائیل پایــان ایران را براي همیشه ترك کنند و بدین

پیــروزي انقــالب اســالمی، بــا را از دســت داد.متحد اســتراتژیک خــود ،و اسرائیلیافت

از روزنۀ امید و نور حقیقت ه شدترین گام استراتژیک در حمایت از فلسطین برداشتمهم

.تابیددل ناباوران به
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.مطالعات تاریخ معاصر ایرانمؤسسه تهران، 

. هاي سیاسیسسه مطالعات و پژوهشؤم، وابط ایران و رژیم صهیونیستیر)،1385(--------
.   هاي سیاسی، تهرانؤسسه مطالعات و پژوهشم)،1379(هاي یهودي و صهیونیستیسازمان

هــاي کانون نشر اندیشه، تهران، جلد سوم، اهنشاهی پهلوي در ایرانش،)1369(فوالدزاده، عبداالمیر
. اسالمی

فریدون فاطمی، تهران، نشــر ، ترجمهسیاست خارجی آمریکا و شاه،)1371مارك ج (،گازیوروسکی
.مرکز

پــژوهش ،1327ـ 57وزیريبــه روایــت اســناد نخســترژیم صهیونیستیران و روابط ای،گل محمدي، احمد
.30مارهش،1382حقوق و سیاست

آویــو، نماینــدگی تــل، 910-312/12، شــماره 25/11/1356مرتضایی، مرتضی؛ گــزارش ســاالنه، مــورخ 
.1-23، صفحه 6، کارتن 1353-4بایگانی وزارت امور خارجه، سال 

. مرکز اسناد انقالب اسالمیتهران، ،ساواك و موساد،)1381(راد، تقینجاري
، 1300-1357سیاسـت خـارجی ایـران در دوران پهلـوي     ،)1384(مهدوي، عبدالرضــاهوشنگ

تهران، پیکان. 

التین:
www.ir-sri.com/Show.phpPage=ViewArticle&ArticleID=324&SP=Fars
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