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 چکیده

حکومت پهلوی با به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس )به شکل دوفاکتو و غیررسمی( خود را در 
ین هر نوع رابطۀ بنابرا ،معرض انتقادات شدید نیروهای مخالف داخلی و برخی کشورهای منطقه قرار داد

اقتصادی، نظامی و مناسبات سیاسی با رژیم اسرائیل را از دید مردم مخفی نگاه داشت. موضوع حائز 
های محرمانه بودن اهمیت در این پژوهش، انعکاس نظرات نمایندگان مجلس شورای ملی، علل و انگیزه

وسوم نسبت بیستدوره مجلس ملی نمایندگان  که باشد. سؤال اصلی به این قرار استروابط دوجانبه می
 درصدداسنادی  بررسیگیری از مطالعات کیفی و به اسرائیل چه مواضعی داشتند؟ پژوهش حاضر با بهره

که  ،پهلوی و رژیم اشغالگر قدسحکومت علل همگرایی  که فرضیه استاین به آزمون گذاردن 
فقدان پایگاه مردمی، کسب  غیرعرب و حامی منافع آمریکا در منطقه بودند، جبران یهامیرژ

و خروج از انزوای سیاسی، برای حکومت پهلوی اسرائیلی و مقابله با اعراب تندرو  یافزارهاجنگ
بود. با استناد به مذاکرات دورۀ بیست  برای رژیم صهیونیستیاقتصادی، به رسمیت شناخته شدن قانونی 

های حزب ایران نوین در نافع و سیاستو سوم مجلس شورای ملی، بسیاری از نمایندگان برای حفظ م
عنوان کشوری غاصب، نقش دیگری راستای تقویت حکومت پهلوی، جز با محکوم نمودن اسرائیل به

توان به جلوگیری از هرگونه واکنش احتمالی مخالفان بودن نیز میبرای آن قائل نبودند. از علل محرمانه
 اشاره کرد. تندروداخلی و کشورهای عرب 
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The positions of the representatives of the 22nd term of the Iran’s 

Parliament towards the occupying regime of Jerusalem 

Laila Heydari Bateni1 

Abstract 

By recognizing the Israel regime occupying Jerusalem (de facto and 

unofficially), the Pahlavi government exposed itself to severe criticism from 

internal opposition forces and some countries in the region, so it hid all kinds of 

economic, military and political relations with the Israeli regime from the eyes 

of the people. The important issue in this research is the reflection of the 

opinions of the representatives of the National Council (Parliament), the reasons 

and motivations for the confidentiality of bilateral relations. The main question 

is, “what were the positions of the representatives of the 22nd National Council 

towards Israel?” Using qualitative studies and document review, the current 

research tries to test the hypothesis that the causes of the convergence of the 

Pahlavi government and the occupying regime of Quds, which were non-Arab 

regimes supporting American interests in the region, were compensating for the 

lack of a popular base, acquiring Israeli weapons, and confronting the Arabs. 

Radicalism for the Pahlavi government and exit from political and economic 

isolation was legal recognition for the Zionist regime. Referring to the 

negotiations of the 23rd session of the National Council, many representatives 

did not consider any other role for the New Iran Party to protect its interests and 

policies in order to strengthen the Pahlavi government, except by condemning 

Israel as a usurper country. One of the reasons for secrecy can be mentioned to 

prevent any possible reaction from domestic opponents and extremist Arab 

countries. 

Keywords: Pahlavi II, Israeli regime, members of parliament of the 23rd session 

of the National Council, America, hidden diplomacy. 
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 مقدمه

سیس دفتر أمهاجرت تعدادی از تجار ایرانی، اقدام به ت سببهاسرائیل، دولت ایران ب تأسیستا پیش از 

متأثر از که سیاست خارجی ایران  انرنمایندگی در برخی از شهرهای فلسطین کرد. در این دو

های گاه متناقضی از گیریشد دربارۀ فلسطین موضع مجبورالمللی بود، هبی و حوادث بینمالحظات مذ

 .(31-77: 1834یوسفی،)حاجی خود بروز دهد

طی تلگرامی به وزیر امور دولت  ش، آن1847م/ 1703سال  پس از اعالم موجودیت اسرائیل در

من اعالم استقرار دولت یهود مستقل در فلسطین، با یادآوری خاطرۀ تاریخی نجات خارجۀ ایران ض

قوم یهود به دست کوروش از رژیم شاه تقاضا کرد با شناسایی اسرائیل و ایجاد رابطۀ دوستی، 

بزرگواری کوروش را تکرار کند. دولت ایران نیز پس از دو سال با اعزام عباس صیقل به اسرائیل، 

ارتباط با اسرائیل برداشت و دولت ساعد  برایاولین گام را  ،ارت بر امالک اتباع ایرانیبه بهانۀ نظ

های اما این شناسایی با واکنش ؛صورت دوفاکتو به رسمیت شناختبه آن را 1843ای در اسفند مراغه

منفی کشورهای عربی و برخی از نمایندگان مجلس و محافل مذهبی مواجه شد. با روی کار آمدن 

)زارع،  کنسولگری ایران در اسرائیل را منحل اعالم کرد 1884تیر در ولت دکتر محمد مصدق، وی د

و سقوط دولت  1884مرداد  43اما پس از کودتای  .(37، 1834یوسفی، ؛ حاجی18-10، 1830

ترتیب نیاز شدید های ایران و اسرائیل در راستای منافع هم قرار گرفت. بدینسیاست مصدق، مجدداً

پذیری  از سویی و نیاز امنیتی و منظور جلوگیری از آسیبسرائیل به حامی قدرتمندی در منطقه بها

نظامی حکومت شاه در برابر تهدیدات شوروی و برخی از کشورهای تندرو عربی از دیگر سو 

؛ آجورلو و 11: 1830)زارع،  ایران و اسرائیل را ضروری ساخت ترقیو عم ترکیمناسبات نزد

 .(77-73: 1833اشی، زرگرب

امام خمینی به عملکرد ضد اسالمی دولت  ژهیواعتراضات علما و به ۀواسطبهش  1804دهۀ  لیدر اوا

ها اسرائیل تمایل شدیدی این سال درو رابطه با اسرائیل، روابط دو دولت نیز دچار وقفۀ مقطعی شد. 

ای برای آن وجود دهدولت ایران ارا ردسن تفاهمات را به مناسبات رسمی تبدیل کند، اما حُتا داشت 

ان مشترک ای را در مقابل دشمندو رژیم پنهانی با همکاری یکدیگر موازنهاین، وجود نداشت. با 

ای شدن این امر، افزایش فشار نیروهای مخالف داخلی و در صورت رسانه آوردند.منطقه به وجود 

ورزیدند، میکید أی علیه اسرائیل غاصب تکه بر همبستگی کشورهای اسالم ،واکنش اعراب تندرو

ساخت. این روابط چنان پنهان بود که جز ساواک، دولت مشروعیت نظام را با چالش مواجه می

خبر از پهلوی و اندک درباریان، مردم از آن باخبر نبودند و نمایندگان مجلس نیز بسیاری بی



 1041 ستانتاب و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 30

نکردند. در این اظهارنظری  نیرتچندوچون و جزئیات آن، سکوت محض اختیار کرده و کوچک

، در حد محکوم کردن اسرائیل در اشغال فلسطین و شدهنشیگز از نمایندگانِ یشمارمیان انگشت

 جنگ با اعراب به پیروی از شاه، سخنان او را تکرار کردند. 

در این پژوهش ابتدا به رویکرد نمایندگان مجلس شورای ملی بر اساس مشروح مذاکرات دوره 

و سپس با استناد به منابع و مدارک موجود، علل و عوامل همگرایی یم پرداخت و سوم خواه بیست

این که پاسخگویی هستیم  درصددکه در این مقاله  یدو دولت موردتوجه قرار خواهد گرفت. سؤاالت

دیدگاه و نظرات نمایندگان دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی نسبت به اسرائیل چه بود و چرا 

 ت پهلوی روابط خود را با اسرائیل آشکار نکرد؟حکوم

توصیفی و -پژوهش حاضر در دسته مطالعات کیفی قرار دارد و با استفاده از رویکرد تحلیلی

تالش دارد مواضع نمایندگان نسبت به رژیم پهلوی بررسی شود. واحد تحلیل در این  یکاومتن

گیری نمایندگان به مشروح استخراج موضعباشد. به عبارتی، برای تبیین و می« عبارت»پژوهش، 

ها بوده مذاکرات مجلس شورای ملی رجوع شده و تحلیل محتوای بیانات براساس توجه به سخنرانی

 ای و اسنادی استفاده شده است. های پژوهش از منابع کتابخانهاست. در گردآوری داده

 پیشینۀ پژوهش

های بسیاری صورت ورت کلی و یا موردی پژوهشصدربارۀ روابط ایران و رژیم اشغالگر قدس به

اثر دکتر امیرمحمد « ایران و رژیم صهیونیستی از همکاری تا منازعه»گرفته است. کتاب 

یوسفی به چگونگی پیدایش این رژیم پرداخته و ضمن بررسی روند رابطه با ایران، اهداف این حاجی

 ۀنیشیمرتضی قانون، به سرگذشت قوم یهود و پ اثر« دیپلماسی پنهان»همگرایی را تبیین نموده است. 

یهودیان ایران پرداخته و سپس به تشریح روابط ایران و اسرائیل اشاره دارد. نویسنده در حوزۀ روابط 

 الملل به چگونگی ظهور این دولت و روابط آن با ایران تا پیروزی انقالب اسالمی پرداخته است. بین

« مناسبات ایران و اسرائیل در دورۀ پهلوی دوم»ا زارع و کتاب اثر رض« ارتباط ناشناخته»کتاب 

نژاد، نیز دربارۀ سرزمین فلسطین، ساختار دولت اسرائیل و مواضع ایران در قبال این نوشتۀ علی فالح

-گیری مناسبات ایران و اسرائیل و معرفی شخصیتدولت، ایجاد نظام دوقطبی و پیامدهای آن، شکل

. اما آنچه در این تحقیق به آن پرداخته کندبحث میموریت داشتند، أایران مهای اسرائیلی که در 

خواهد شد، نظرات و دیدگاه نمایندگان بیست و سومین دورۀ مجلس شورای ملی نسبت به اسرائیل 
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است که نسبت  یبررسشود. این دوره از آن جهت قابلاست که نوآوری پژوهش حاضر محسوب می

 از آن بیشترین اظهارات را در باب این موضوع دربر داشته است. های قبل و پس به دوره

 (ش 1531-1531های اسرائیل )دیدگاه مقامات حکومتی نسبت به سیاست -1

 وسومین دورۀ مجلس شورای ملی. بیست1-1

با سخنان محمدرضا پهلوی ش  1814شهریور  7شنبه وسومین دورۀ مجلس شورای ملی روز سهبیست 

 04های این انتخابات نسبت به دورۀ گذشته، در درجۀ اول تحرک و فعالیت ز ویژگیافتتاح شد. ا

؛ 17-0-1، صص1814شهریور  7، 18131)اطالعات، ش درصدی مشارکت مردم در انتخابات بود

اکثریت کرسی « ایران نوین»( ولی به لحاظ فعالیت احزاب، حزب دولتی 301 :8/1877مروارید، ج

و عماًل حزب مخالف دولت در مجلس حضور نداشت. ویژگی دیگر این  مجلس را از آن خود کرد

 :1831)اللوی،  نفر اعالم کرد 403دوره افزایش تعداد نمایندگان بود که وزیر کشور تعداد آنان را 

 .(40-844-4-1 ش. بازیابی:؛ کمام، 110

وسوم با لس بیستوزیر بود. مجدر این دوره عبداهلل ریاضی رئیس مجلس و امیرعباس هویدا نخست

عنوان حزب حاکم به پایان رسید. حزب ایران نوین بهش  1810تیر  47جلسه در  480برگزاری 

کرسی مجلس سنا( عالوه بر در اختیار داشتن کنترل مجلس،  43کرسی مجلس شورا و  441مجلس )

این  .(10 :1834)مقصودی،  را نیز برعهده داشت گذاری و برگزاری انتخاباتنونفی مانند قایوظا

ترین حزب دولتی، به دبیرکلی هویدا از حمایت مستقیم شاه برخوردار بود و عنوان بزرگحزب به

داده و یا با زدن  وی برای مرعوب ساختن اعضای منتقد و مخالف، آنان را در مضیقۀ مادی قرار

. هویدا کنترل گذاشتو تهدید به رسوایی، آنان را تحت فشار می یسازاساس، پروندهاتهامات بی

صورت ابزاری برای حفظ های معدود نمایندگان مخالف مجلس را برعهده داشت و از حزب بهخطابه

)مرکز بررسی  کردهای کالن کشور استفاده میگیریو تقویت قدرت سیاسی حاکمیت در تصمیم

 (1/7: 1831 اسناد تاریخی،

 لی و مواضع وی دربارۀ اسرائیلدر افتتاحیۀ مجلس شورای م ی. سخنرانی محمدرضا پهلو1-2

ما پیشنهاد »اعالم کرد:  گونهنیای را اهای منطقهدر مراسم افتتاحیۀ مجلس، محمدرضا پهلوی سیاست

ما نه فقط با همسایگان  کردیم منطقۀ خاورمیانه غیراتمی اعالم شود و بر این نظر باقی هستیم...

مسایۀ بزرگ شمالی خودمان شوروی هم روابط مسلمان خود روابط خوبی داریم بلکه توانستیم با ه

)مروارید،  «هم رابطۀ سیاسی برقرار کردیم اخیراً با چین خویش را سال به سال تقویت کنیم....
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نسبت به اسرائیل نکرد. شاه در ادامۀ  یاظهارنظر گونهچیدر این سخنرانی شاه ه. (303-307، 1877

 الملل ارائه داد و گفت: بارۀ روابط بینجلسۀ افتتاحیه، گزارشی از سیاست کلی خود در

 1707نوامبر  44در مورد مسئلۀ اعراب و اسرائیل ما از آغاز بر این عقیده بودیم که اجرا قطعنامۀ »

شورای امنیت تنها راه منطقی و صحیح حل این اختالف است. اکنون نیز کماکان قویاً از این نظر 

 .(1814شهریور 7جلسه اول،  )مشروح مذاکرات مجلس، «کنیمپشتیبانی می

پست اعالم کرده بود ایران با اصل الحاق اراضی با در مصاحبه با روزنامۀ واشنگتن 1803شاه سال 

و اما اسرائیل یک واقعیت مسلم است که کشورهای عرب باید آن را بشناسند ، زور مخالف است

استناد این سخنان در جلسۀ به  .(874 :1878امنیت مرزهای آن را تضمین کنند )هوشنگ مهدوی، 

 چهارم مجلس شورای ملی، جواد سعید نائب رئیس مجلس گفت: 

های دیگران را با قدرت نظامی تصرف کرد و نگهداشت دنیای امروز چنان نیست که بتوان سرزمین»

)مشروح مذاکرات  «های اشغالی خواستار شدندو ایشان قویاً خروج قوای اسرائیل را از سرزمین

 .(1814، شهریور 0-1لسه مجلس، ج

در جلسۀ پنجم مجلس بیست و سوم و در جمع نمایندگان مجلس، هویدا  به تکرار سخنان شاه 

)مشروح  عراب، از هیچ تالشی فروگذار نکردپرداخت و در مذمت سیاست اسرائیل در مقابل ا

جنگ اعراب و  همچنین شاه دربارۀ بحران خاورمیانه،. (1814شهریور  43، 1مذاکرات مجلس، جلسه 

 1814آذر  8چاپ بیروت در « الحوادث»اسرائیل و بهبود روابط ایران و مصر در گفتگو با مجلۀ 

وقوع پیوست برای جهانیان و برای تواند پلیس منطقه باشد. آنچه اخیراً بهاسرائیل دیگر نمی».....گفت:

که نقش پلیس پایان یافته  رساندخود اسرائیل ثابت کرد که اعراب قادر به جنگ هستند و این می

شاه در  .(1/0774: 1811)پهلوی،  «آیدمنطقه به شمار نمی ریناپذاست. اسرائیل دیگر نیروی شکست

قبول نیست، اماکن قابل وجهچیهآمریکا گفتم که به وزیر خارجهمن به هنری کیسینجر »ادامه افزود: 

بماند و فلسطین باید سرنوشت خود را  و اسرائیل باقی رمسلمانیمقدسۀ اسالمی در دست عناصر غ

 شدبه اعتقاد او بدون حل مسئلۀ فلسطین، صلح واقعی در خاورمیانه برقرار نمی« خود تعیین کند

واضح »در دیدار با یاسر عرفات گفت:  1810وی سال  .(1ص ،1814آذر  8، 10404)اطالعات، ش

کند قل سلیم، عدالت و منطق حکم میهای اشغالی خارج شود و عاست که باید اسرائیل از سرزمین

 0، 10074)اطالعات، ش «نباید سرزمین کشور دیگری را به زور تصرف کند کسچیکه ه

 .(40، ص1810اردیبهشت 
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با گسترش ناسیونالیسم عربی و تبلیغات منفی اعراب علیه همکاری ایران و اسرائیل، محرمانه شدن 

زیرا شاه تجاوز اسرائیل  .(07-03 :1873)احتشامی،  های دو کشور در ایران افزایش یافتهمکاری

کرد و مابین تلقی میبه فلسطین را در روابط خود با این کشور، فرع بر ماهیت اعتباری مناسبات فی

 بین دو دولت بود.   ۀجانبآنچه دارای ارزش و اعتبار ذاتی بود، پیوند ناگسستنی و همه

منظور پرهیز از تحریک مسلمانان از روابط کرد بهی میهایش اگرچه سعمحمدرضا پهلوی در مصاحبه

های خبرنگاران که بر روابط اطالعاتی این ایران و اسرائیل چیزی نگوید، ولی در مقابل برخی پرسش

 :1871 )فردوست، دادکرد و یا دوپهلو پاسخ میید مییورزیدند، یا با تکان سر تأکید میأدو کشور ت

ما یک »ۀ دیگری در پاسخ به رسمیت شناختن اسرائیل محتاطانه گفت: وی در مصاحب .(1/140-148

هنوز اسرائیل را به رسمیت نشناختیم و قبل از مبادرت به این عمل  مسلمان هستیم. یراستکشور به

 .( 14: 1877)سبحانی،  «طبعاً باید با سایر کشورهای مسلمان مذاکره کنیم

گاه مبنای ایجاد روابط و مناسبات ناخت، اما این مسئله هیچاسرائیل را به رسمیت نش اًاگرچه شاه رسم

ای نیز نتوانست از مناسبات مخالفان داخلی و منطقه گاهیوبدو دولت قرار نگرفت و واکنش گاه

خواهان این بود که از واکنش کشورهای  1887تر آن جلوگیری نماید. شاه سال و گسترده ترقیعم

ای صورت گرفته و امر تازه این شناسایی قبالً»ای گفت: صاحبهعربی آگاه شود، بنابراین در م

 جمهور مصر روابط خود را با ایران قطع کردبا انتشار این سخنان، جمال عبدالناصر رئیس .«نیست

« تایمز»پس از آن بود که شاه بار دیگر در مصاحبه با روزنامۀ  .(433: 1878)هوشنگ مهدوی، 

در »اری مناسبات رسمی با اسرائیل ضمن موافقت تلویحی با آن گفت: لندن در پاسخ به امکان برقر

 .(178-174: 1877)سبحانی،  «بینمحقیقت لزومی به برقراری روابط دیپلماتیک نمی

پس از آشکار شدن سیاست کلی شاه در عدم شناسایی اسرائیل و نهادینه کردن آن در اذهان عمومی، 

ویدا را بارها تکرار کردند. آنان تعمداً اصرار داشتند یکایک نمایندگان مجلس جمالت شاه و ه

دیگر مناسبات سیاسی، اقتصادی و از نمایی نمایند تا غصب سرزمین فلسطین را توسط اسرائیل بزرگ

 شود. یپوشای که در جریان بود، چشمنظامی گسترده

 اسرائیلی باره. تحلیل محتوای سخنرانی نمایندگان مجلس شورای ملی در1-5

گونه ر گزارش سالیانۀ وزارت امور خارجه چارچوب روابط سیاست خارجی ایران و اسرائیل ایند

 تبیین شد: 
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اسرائیل یکی از اعضای سازمان ملل متحد است و روابط ایران با اسرائیل به اقتضاء و در حدود »

دوفاکتو طور عضویت آن کشور در سازمان ملل متحد است. دولت شاهنشاهی، اسرائیل را فقط به

و از این رو با آن کشور رابطۀ سیاسی مستقیم  طور دوژور)رسمی()غیررسمی( شناخته است و نه به

ندارد. در مورد اختالف اسرائیل و اعراب، دولت ایران همیشه از حقوق حقۀ اعراب  ازجمله حقوق 

که تصرف  مردم فلسطین طبق مصوبات سازمان ملل متحد حمایت نموده است و بارها اعالم داشته

های اشغالی را از شرایط ضروری زور ارزش قانونی ندارد و استرداد سرزمیناراضی دیگران به

  .(117تا: )وزارت امور خارجه، بی «داندبرقراری صلح پایدار در منطقۀ خاورمیانۀ عربی می

یاست در مصاحبۀ مطبوعاتی، به تشریح س 1811عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه نیز در سال 

المللی، نوید دستیابی به تحول سیاست ایران در عرصۀ بینتأکید بر خارجی ایران پرداخت و ضمن 

یک سیاست مستقل ملی را داد. او نقش ایران را در همکاری سازنده و همزیستی کامل با همسایگان، 

بهمن  4، 10443)اطالعات، ش بدیل دانست ولی از مناسبات متشنج ایران و عراق ابراز تأسف کردبی

 .(0، ص1811

های خارجی حکومت پهلوی که برآمده از نظرات شاه بود، از قبل تعیین گردید ترتیب سیاستبدین

نگذاشت. اکثریت گیری و حتی بازنگری و اصالح آن باقی و برای دیگران جای اظهارنظر، تصمیم

. از معدود نداشتندلی مجلس نیز چون وابسته به احزاب دولتی بودند، نظرات مستق ندگانینما

توان از محمد پدرامی نمایندۀ تبریز، رحیم زهتاب فرد موضوع اسرائیل پرداخت، می نمایندگانی که به

نمایندۀ بناب از اعضای حزب مردم،  محمود طلوعی نمایندۀ میانه، سلیمان انوشیروانی نمایندۀ بوکان 

  .(40-414-4-10 .بازیابی:)کمام، ش نیز از حزب ایران نوین یاد کرد

فرد بودجۀ ارتش ایران را با کشورهای عراق، سوریه و اسرائیل مقایسه کرد و اکبر رحیم زهتاب

وزیر عراق را مانع بزرگ مبارزات اعراب علیه نخست« میشل عفلق»مسعودی نمایندۀ سمیرم 

اعراب با اسرائیل ثباتی خاورمیانه بروز جنگ اسرائیل، ثبات ایران را از همت بلند شاه و از دالیل بی

 .(1811، بهمن 04-87-81)مشروح مذاکرات مجلس، جلسات  برشمرد

و  مقام فراکسیون حزب ایران نوین در مجلس، در شصتعنوان قائممحمدعلی رشتی نمایندۀ یزد به 

المجالسی که در شهر رم ایتالیا نهمین جلسۀ مجلس، گزارشی دربارۀ شرکت در کنفرانس اتحادیۀ بین

 شده بود ارائه کرد و گفت:  برگزار

داشت مطرح شد. مسئلۀ خلع  یسه موضوع در این بحث عمومی که هیئت ایرانی در آن نقش مؤثر»

های اعراب توسط اسرائیل. سیاست سالح کشورها، موضوع خاورمیانۀ عربی و مسئلۀ اشغال سرزمین
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رد قبول ما نیست. و به این کار های عرب مطلقاً موپارلمانی ایران این است که ادامۀ اشغال سرزمین

وی در ادامه  .شد( دییین جمالت با گفتن صحیح است دیگر نمایندگان تأا) باید خاتمه داده شود

عنوان اولین رئیس مملکت در آنکارا بیان فرمودند، این درست مطلبی است که شخص شاه به»گفت: 

های دیگر نظامی برای گرفتن سرزمینکار بردن نیروی ههای دیگران با زور و بکه اشغال سرزمین

 44قبول نیست )صحیح است( و همین سخنان بود که منجر به قطعنامۀ محکوم است و قابل یکلبه

مهر  47، 07؛ مشروح مذاکرات مجلس، جلسه 40-844-4-1 . بازیابی:)کمام، ش «شد 1707نوامبر 

1811 ). 

خود را  وغمّاری لیبی، نمایندگان مجلس تمام همّدنبال حملۀ نیروی هوایی اسرائیل به هواپیمای تجبه

نمودن اسرائیل کردند. محمدحسن حکمت یزدی نمایندۀ تفت، عالوه بر تقبیح مصروف محکوم

کید بر ماهیت فزایندۀ خشونت در ألیبی، با ت یرنظامیعملکرد اسرائیل در حمله به هواپیمای غ

 .(1811اسفند  0، 70مجلس، جلسه )مشروح مذاکرات  خاورمیانه نطق بلندی ارائه نمود

نمایندۀ بوکان سلیمان انوشیروانی نیز در جلسۀ بعدی، حملۀ هوایی اسرائیل به لیبی را محکوم کرد و 

ترین اعمالی است که یکی از قبیح یالمللنیشیوع و رواج تروریسم در زندگی ب یطورکلبه»گفت: 

عنوان ی عربی پیش آمده است..... ما بهچند سال اخیر در جریان اختالفات اسرائیل و کشورها

کل سازمان ملل متحد و کشورهایی دبیر از تز  یالمللنیکشوری که سیاست مستقل دارد در مجمع ب

که موافق با تحدید و محدودیت تروریسم بودند، همکاری داشتیم. خوشبختانه دولت بر اساس 

ای عرب را پیش گرفت که انتظار طرفی و طرفداری از کشورهسیاست مستقل ملی یک سیاست بی

خصوص در مبارزه با تروریسم و به کار بردن تدابیری برای داریم این سیاست ادامه داشته باشد. به

مات را به عمل آید. ما بار دیگر این نوع اقدا یالمللنیحوادث در محافل ب گونهنیجلوگیری و تکرار ا

؛ اطالعات، 1811اسفند  17، 77لس، جلسه )مشروح مذاکرات مج )صحیح است( «کنیمتقبیح می

 .(0، ص1811اسفند  17، 10401ش

نمایندگان اعضای حزب ایران نوین به هجوم اسرائیل به کشورهای عربی و  ،براساس اسناد ساواک

هایی در این زمینه، برای فریب اذهان عمومی حمایت از مسلمانان اهمیتی قائل نبودند و ارائۀ خطابه

کردند و ایران را های مختلف خود، علناً از اسرائیل حمایت میفتگوهای حزبی حوزهدر گآنها بود. 

 178شمردند. در همین زمینه در سندی از حوزۀ در کنار اسرائیل، دشمن کشورهای اسالمی برمی

ترین دشمنان ایران بودند و اساسًا با ایران خوب نیستند اعراب همیشه از بزرگ»...ساواک آمده است:

 .(1/14 :1830 )مرکز بررسی اسناد تاریخی، «شود اطمینان کردآنان نمی و به
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 طرفدار بلوک شرق سرِ  این اسناد همین بس که حکومت پهلوی با کشورهای عربیِ دییدر تأ

ای آنان از هیچ تالشی فروگذار نکرد. عباسعلی ناسازگاری داشت و برای تضعیف قدرت منطقه

در نطقی که دربارۀ تحوالت خاورمیانه ایراد کرد، نگهداری  خلعتبری وزیر امور خارجۀ ایران

برشمرد و سیاست دولت ایران دربارۀ بحران منطقۀ عربی  قبولرقابلیهای اشغالی را غسرزمین

رفع این بحران بر اساس مذاکرۀ بین طرفین »صراحت بیان کرد: خاورمیانه را در قالب این جمالت به

اعراب و  ۀشدهای اشغالکه برای خروج قوای اسرائیل از سرزمین است ریپذفقط در صورتی امکان

عادالنه جهت مسئلۀ  یحلشورای امنیت که شامل یافتن راه 404اجرای مقررات دیگر قطعنامۀ 

سال قبل  ششگردد، تضمین معقولی وجود داشته باشد. این قطعنامه که آوارگان عرب فلسطین می

کرات اجرای آن از طرف مجمع عمومی و شورای ویب شد و بهاتفاق آراء در شورای امنیت تصبه

اعراب را در ازاء  ۀشدهای اشغاللزوم تخلیۀ سرزمین ،امنیت سازمان ملل متحد توصیه شده است

-می دیتأک یالمللنیهای بشناسایی حق حاکمیت اسرائیل و آزادی کشتیرانی برای آن کشور در آب

سوزی که اکنون در به خاطر جنگ پردامنه و خانمان .امدیه اجرا درنکند. .... متأسفانه این قطعنامه ب

 .(1814، مهر 143)مشروح مذاکرات مجلس، جلسه  «منطقۀ عربی خاورمیانه شاهد آن هستیم

با آغاز جنگ بین اعراب و اسرائیل به فرماندهی مصر و سوریه و سپس با پیوستن  1814در سال 

مطبوعات ایران در حمایت و پشتیبانی از اعراب، در دیگر کشورهای عرب به این ائتالف، 

گاه اسرائیل را در خطوط دفاعی منتشر کرده و سرتیترهای درشت، گزارش اخبار شکست گاه و بی

کردند. پس از شروع جنگ در خاورمیانه و با پیوستن عراق بمباران شهرها را توسط اسرائیل محکوم 

با عراق تجدیدنظر کرد و مناسباتش را از سر گرفت.  با اعالم به ائتالف اعراب، ایران در روابط خود 

بس از سوی شورای امنیت، دولت ایران به ناتوانی سازمان ملل در ایجاد صلح و عدم همراهی آتش

 11، 10444)اطالعات، ش افکار جهانی با اسرائیل در به رسمیت نشناختن حقوق اعراب اشاره کرد

و 1، ص1814مهر  84، 10481و ش 1، ص1814مهر  10، 10448و ش 8-4-1، ص1814مهر 

 .(4، ص1814مهر  40، 10484ش

کننده با برگزاری کنفرانس اسالمی در پاکستان با حضور ایران، اعضای شرکتش  1814در سال 

های المقدس شدند. آنان اقدام اسرائیل و نقض حقوق بشر در سرزمینخواستار آزادی فوری بیت

ژنو مبنی بر حمایت غیرنظامیان م  1707ری این دولت از بکار بستن معاهدۀ اشغالی و همچنین خوددا

در زمان جنگ را محکوم کردند. خلعتبری وزیر امور خارجۀ ایران هم با کمک یک میلیارد دالری 

ایران را از اعراب در مبارزه با  ۀجانبالمللی به کشورهای درحال توسعه، حمایت همهبه صندوق بین
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-در وضع حقوقی بیت جانبهکیایران همواره مخالفت خود را با تغییر »م کرد و گفت: اسرائیل اعال

او اضافه کرد: « اند.المقدس اعالم داشته است و ایرانیان همواره از آزادی اورشلیم حمایت کرده

کند، مگر اینکه تعهدات آن با سیاست و های کنفرانس حمایت میطور کامل از قطعنامهایران به»

الملل نتوانسته برای ه جامعۀ بینکنین او از اینچهم« المللی ایران مغایرت داشته باشد.ات بینتعهد

 ابراز تأسف کرداقدامی انجام دهد اند، که از سرزمین اصلی خود بیرون رانده شده هایمشکل فلسطین

 .(4، ص1814اسفند  1، 10887)اطالعات، ش

الملل در مسئلۀ فلسطین و در حد محکوم کردن جامعۀ بینواقع دولت ایران با مقصر قلمداد کردن  در

حکومت پهلوی روابط دووجهی خود را تا به  ،اقدامات اسرائیل، از اعراب پشتیبانی کرد. با وجود این

و از دیگر  پرداختمیتقبیح اقدامات تهاجمی اسرائیل را  بهآخر با اسرائیل حفظ نمود که از سویی 

 بخشید.میمناسبات خود را تعمیق ای سو، در ابعاد گسترده

بر اساس این سیاست کلی، برخی از نمایندگان مخالفت خود را در قالب کلماتی همچون 

کردن، پند و اندرزهای حکیمانه نسبت به حمالت نظامی اسرائیل به کشورهای نمودن، محکومتقبیح

شدارهای حکیمانه و اندرزهای توجهی به هبی»عربی ابراز کردند. نمایندۀ تهران عبداهلل جوانشیر 

دانست. می« انگیز جنگ اعراب و اسرائیلخیرخواهانه و بشردوستانۀ شاهنشاه ایران را باعث فاجعۀ غم

ندای شاهنشاه ما همیشه ندای صلح و دوستی، ندای آشتی و تفاهم بوده »به اعتقاد این نماینده 

  .(1814بان آ 1، 147)مشروح مذاکرات مجلس، جلسه «است...)صحیح است(

اشاره به روابط   نیتردر حقیقت عدم واکنش جدی نمایندگان در طول چهار سال، بدون کوچک

دیپلماتیک ایران و اسرائیل، گویای هماهنگی کامل دو قوۀ مجریه )دولت( و مقننه )نمایندگان 

ت پایۀ حمایمجلس( و فرمایشی بودن مجلس بود. زیرا سیاست حزب دولتی غالب بر مجلس، بر

گوهای وعنوان دبیر کل حزب استوار بود. با نگاهی به گفتوزیر بهکامل از عملکرد نخست

انگاری ورود نمایندگان مجلس و تالش آنان در تقبیح رویکرد اسرائیل در مواجهه با اعراب و نادیده

بازار، تجاری و اقتصادی  یهاکار گرفته شدن در رشتههتعداد کثیری از مهاجران یهودی ایران و ب

وارد کردن محصوالت تجاری و صنعتی، سفر مقامات اسرائیل به ایران، ورود متخصصین کشاورزی 

گذارد. البته تالش شاه و دربار نیز در  شدن قضیه باقی نمیاسرائیل و....، تردیدی در پنهان نگه داشته

 .(71 :1831اد، نژ)فالح نبود جهینتیداشتن موضوع باتخاذ سیاست دوگانگی و محرمانه نگه

نفت در وین گفت:  ۀمحمود طلوعی با اشاره به مصاحبۀ شاه در کنفرانس کشورهای صادرکنند

و اکتبر  1707های اشغالی را که در جنگ ژوئن تواند سرزمینشاهنشاه معتقد است که اسرائیل نمی»
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ئن که اسرائیل اشغال شدند در دست نگه دارد و از این طریق به افسانۀ مرزهای امن و مطم 1778

مدعی آن است اشاره نمود. در جنگ اخیر بیهودگی پافشاری در مورد مرزهای امن و مطمئن 

مشخص شد.... ترعۀ سوئز نتوانست اسرائیل را در مقابل حمله مصون دارد... امنیت زمانی برای 

 اسرائیل میسر است که با همسایگان عرب خود در صلح و صفا زندگی کند و حقوق حقۀ مردم

 .(1814اسفند  48، 113)مشروح مذاکرات مجلس، جلسه  «فلسطین را به رسمیت بشناسد

. بنابراین با همکاری داشت سخنان شاه پوششی برای ظاهرنمایی بود، چون او از اتحاد اعراب بیم

اسرائیل به تقویت مخالفان و ایجاد ناآرامی در کشورهای عربی وابسته به بلوک شرق پرداخت تا 

مابین به خطر نیفتد. در اثبات این مدعا همین بس که وقتی عبدالکریم وک غرب و اتحاد فیمنافع بل

را به رسمیت بشناسد، با همکاری متحدانش  طلبییوزیر عراق خواست کردهای جداقاسم نخست

با عقد قرارداد الجزایر با دولت جدید، از حمایت کردان دست  1810دولت وی را ساقط و سال 

: 1831نژاد، ؛ فالح811-817: 1838پور، )تقی سوی دیگر موجب شکست یمن جنوبی شدکشید و از 

 .(114: 1833؛ آجورلو و زرگرباشی، 31-37

بس بین سوریه و اسرائیل و قراردادهای محمود طلوعی با اشاره به نقش مؤثر آمریکا در آتش

های ع استرداد سرزمین، با تکیه بر سخنان شاه موضو1818بس بین مصر و سوریه در سال آتش

اشغالی را پیش کشید و معتقد بود اسرائیل باید از جنگ علیه اعراب دست بکشد و باعث تشنج و 

این نماینده سپس . (1818خرداد  10، 174)مشروح مذاکرات مجلس، جلسه  تنش در خاورمیانه نشود

سته و امیدوار بود که دان تیمسافرت شاه به آمریکا و کشورهای آمریکای التین را بسیار پراهم

حل منطقی به اسرائیل و راه کیآمریکا با استفاده از حداکثر نفوذ و امکانات خود برای قبوالندن 

 10، 444)مشروح مذاکرات مجلس، جلسه  جلوگیری از بروز جنگ در خاورمیانه اقدام نماید

ای که استراتژی خاورمیانهرود نمایندگان از این موضوع آگاهی نداشتند گمان می .(1810اردیبهشت 

 یسازهای ارتباط نظامی و هماهنگها و بسترهای الزم برای ایجاد راهکرد تا زمینهآمریکا ایجاب می

عنوان دو ستون نظامی و متحدان راهبردی این کشور های ایران و اسرائیل صورت گیرد تا بهارتش

 ( 084: 1831در منطقه، عمل کنند. )قانون،

های غربی منعکس برخالف نظرات نمایندگان، دیدگاه دولتمردان آمریکا که در رسانهاز سوی دیگر 

، شکننده، بدوی، جنگجو با جوزهیب، ستمانده، متقلّهایی بدبخت، عقبانسان»شد، اعراب همواره می

کوش، غربگرا، مردمی مدرن، صادق، سخت»شدند و مردم اسرائیل معرفی می« رهبرانی مستبد فئودال

 .(843-814: 1833)سون،  دبودن« ای ارتشی مدرن و ملتی ارزشمنددار



 71.......................... ......................وسوم مجلس شورای ملی نسبت به رژیم اشغالگر قدسمواضع نمایندگان دوره بیست

 

نیا نمایندۀ شمیرانات تهران و دبیر حوزۀ استانی حزب ایران نوین، نطقی مهوش صفی 1818سال 

های دربارۀ سیاست مستقل ملی، گزارشی از تربیت نیروهای متخصص و افزایش تعداد نمایندگی

؛ مشروح مذاکرات 40-844-4-1 . بازیابی:رائه کرد)کمام، شسیاسی در کشورهای خارج به مجلس ا

وی فهرستی از اسامی کشورها را غیر از اسرائیل که ایران با آنان  .(1818دی  14، 441مجلس، جلسه 

سازمان ملل علیه  1707نوامبر  44نیا صدور قطعنامۀ روابط سیاسی و دیپلماتیک داشت نام برد. صفی

های دولت ایران به عربستان دانست و کمک« بخش شاهنشاهکار بلند و الهاماف»اسرائیل را  بر اساس 

و ارسال تعدادی هواپیما برای مقابله با حمالت اسرائیل  به نفع ملت عرب را یکی از راهکارهای 

 .(1814آذر  0، 180)مشروح مذاکرات مجلس، جلسه  اساسی محمدرضا پهلوی برشمرد

های اعراب و نند طلوعی نیز برای خروج خاورمیانه از بحران جنگبرخی از نمایندگان ما 1810سال 

های اشغالی، حقوق مردم اسرائیل، پیشنهاد کرد تا اسرائیل تسلیم شده و عالوه بر تخلیۀ سرزمین

درواقع  .(1810اردیبهشت  10، 444فلسطین را به رسمیت بشناسد)مشروح مذاکرات مجلس، جلسه 

نمایندگان مجلس به هنگام تشریح روابط سیاسی ایران با سایر کشورها، همکاری ایران را بدون توجه 

جویی ایران و صلح یجواربه رژیم سیاسی و روش حکومتی دیگر کشورها که اساس آن بر حسن هم

ه با ایران تک کشورهایی ککرات مورد ستایش قرار دادند. آنان در جلسات مختلف به تکبود، به

-1814از دیپلماسی فعال ایران در سال و  روابط سیاسی داشتند، بدون ذکر نامی از اسرائیل پرداختند

در سیاست ایران نسبت به اسرائیل »صراحت و روشنی اذعان داشتند اما به؛ تمجید کردند 1818

ۀ شورای امنیت، آنان کماکان امیدوار بودند اسرائیل براساس قطعنام .«تغییری حاصل نشده است

)مشروح مذاکرات  وفصل شودطور عادالنه حلدست از اشغال سرزمین اعراب برداشته و بحران به

 .(1818دی  14، 441مجلس، جلسه 

 دیدگاه و مواضع هویدا نسبت به دولت اسرائیل -2

ر عنوان دبیرکل حزب ایران نوین که اکثریت نمایندگان مجلس در آن عضویت داشتند، دهویدا به

های اشغالی اعراب ، اسرائیل را به باد انتقاد گرفت و خواهان استرداد زمین1814گزارش پایان سال 

کلی از روابط و مناسبات سیاسی اقتصادی  یبندتوسط این دولت شد. وی در این گزارش یک جمع

بنگالدش... و آسیایی مانند چین،  ایران با کشورهای خاورمیانه مانند سوریه، لبنان، عراق، بحرین...

ای را المللی و منطقهفریقایی ارائه نمود و سیاست خارجی ایران در سطح بینآکشورهای اروپایی و 

وی جز محکوم  .(1811اسفند  18، 70)مشروح مذاکرات مجلس، جلسه  بسیار عالی توصیف کرد
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ننمود. در حقیقت ای کردن اسرائیل در اشغال فلسطین، به روابط گستردۀ ایران و دولت مذکور اشاره

-وزیر صورت میهای نمایندگان اعضای حزب، در مجلس توسط نخستها و خطابهکنترل سخنرانی

اخالقی، تنگنا قراردادن  یهاییگرفت و ترس از دست دادن مقام و شئونات اجتماعی، برچسب رسوا

زمینه آمده است:  در وضعیت مالی و... موانعی برای ابراز عقیدۀ نمایندگان بود. در سندی در همین

م چشم. حزب هم هر ییکل بگوید باید بگوچه حزب و دبیریک وکیل حق حرف زدن ندارد. هر»...

گوید به چپ چپ یا به می ریوزبگوید باید بگوید چشم. در حقیقت نخست ریوزچه نخست

  .(1/18 :1830)حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک،  «شودطور میراست و همانراست

الدین صلح رئیس شورای وزیران لبنان برگزار کرده وی در ضیافت شامی که به مناسبت حضور تقی

شدن در منطقۀ حساس خاورمیانه گفت: بود، ضمن برشمردن منافع مشترک دو کشور و واقع

شده  1778-1707-1710-1703های سال گسترش اختالفات اعراب و اسرائیل که منجر به جنگ»

های اعراب شماری را مثل، اشغال سرزمینر عدم دسترسی منطقه به صلح، مشکالت بیاست، عالوه ب

های دیگران را از طریق عنوان اولین رئیس کشوری که اشغال سرزمیناو از شاه به« را به وجود آورد

های شورای امنیت سازمان ملل، خواستار نامهزور محکوم کرد، نام برد و با به رسمیت شمردن قطع

دولت ما تجاوزات و تهاجمات »های اشغالی به صاحبان اصلی شد. وی افزود: گرداندن سرزمینباز

عنوان تهدیدی برای رسیدن به صلح جهانی را اسرائیل به لبنان را محکوم و توسل به قوۀ قهریه به

 .(1408-0-1174-47-1-18 . بازیابی:)کمام، ش «داندغیرمجاز می

کرد کنسرسیوم به اسرائیل فروش نفت به اسرائیل را انکار و ادعا  های خود حتیهویدا در مصاحبه

ها کشنفت کهیش شاه مدعی شد هنگام1814م/1778 فروشد. حتی پس از قرارداد نفتیینفت م

یکی از اهداف شاه برای  کهیخبر است. درحالکنند، ایران از مقصد نهایی بیبنادر ایران را ترک می

المللی نفت با فروختن نفت خام به کردن بر کنسرسیوم بین یدستشیپ نزدیک شدن به اسرائیل،

که مبارزین عرب،  1810المللی قدرت خود را اثبات کند. همچنین سال اسرائیل بود تا در محافل بین

برد، منفجر کردند، هویدا در پاسخ به جراید کشور گفت، کش ایران را که به اسرائیل نفت مینفت

های خارجی به اسرائیل کند منتها نفت را کمپانیمین میأمورد نیاز اسرائیل را تکشور ایران نفت 

گستردگی و عمق روابط دو  .(170 :1877؛ سبحانی، 484 :1831نژاد، )فالح فروشند و نه ایرانمی

 گفت:  این بارهکشور در گفتگوی ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران آشکار است. او در 

آید، نمایندۀ سیاسی اسرائیل ترین همکاران خارجی من در تهران، که کمتر به چشم میمطلع شاید»

رفت، در تهران عنوان سفارت نداشت. های ارشد کشور خود به شمار میبود. او که یکی از دیپلمات
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، زیرا با وجود روابط نزدیک و صمیمانۀ اسرائیل با حکومت شاه، چون ایران یک کشور اسالمی بود

 34داد روابط ایران و اسرائیل در سطح غیررسمی باقی بماند. با وجود این چون قریب شاه ترجیح می

های تجارت و اقتصاد کردند و جامعۀ یهودیان ایران در کلیۀ رشتههزار یهودی در ایران زندگی می

دست داشتند که  های اسرائیلی در تهران به شبکۀ اطالعاتی وسیعیایران رسوخ کرده بودند، دیپلمات

 .(08: 1878 )سولیوان،« نبود نظیر آن در اختیار هیچ کشور دیگری

درواقع تعمیق بخشیدن و هماهنگی بیشتر روابط  ایران و اسرائیل از وظائف اصلی ساواک بود. 

های آنها، به کنترل و نظارت های مخالف و نظارت بر فعالیتساواک عالوه بر سرکوب شدید گروه

پرداخت. از طرفی های دولتی، نمایندگان مجلسین و تمامی کارکنان دولت نیز میاندولت و سازم

ساواک حتی تلفن  .(414 :1870)گرشاسبی،  روسای ساواک هم به دستور شاه تحت کنترل بودند

مأموران و کارمندان نمایندگی اسرائیل مستقر در ایران را با هدف تهیه منابع و همکاران مناسب 

گری و منافع رژیم صهیونیستی، نقش میانجی نیف ساواک عالوه بر تأمی. از دیگر وظاکردکنترل می

واسطه بین اختالفات مصر و اسرائیل، وظیفۀ آزاد کردن جاسوسان اسرائیلی از کشورهای دیگر را نیز 

  .(038-031 :1838پور، )تقی به عهده داشت

ای در ساواک داشتند و دولت، پرونده هریک از نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی و کارکنان

شد. دخالت مستقیم در انتخابات، نفوذ در میان نمایندگان، کنترل نمایندگان سوابق آنها نگهداری می

گرفت.  ساواک صورت می دییها و... نیز با تأمجلس سنا و مجلس شورای ملی، تعیین صالحیت

های شاه و دولت محافل خود، مخالفتی با برنامهنمایندگان مجلسین با آگاهی از نفوذ ساواک در بین 

صورت در انتخابات بعدی، رد صالحیتشان محرز بود و عالوه بر آن دادند. چون در غیرایننشان نمی

 .(33-34-00 :1831راد، )نجاری شدنداز داشتن مشاغل حساس دولتی نیز محروم می

که بیشترین روابط  1810تا  1814های سالای از مناسبات در بنابراین نادیده گرفتن حجم گسترده

دیپلماسی و آمدوشد مأموران و متخصصین دو کشور برقرار بود، آشکارا نشان از به بازی سیاسی 

وسوم نمایندگان حزبی به دلیل  مرتبط نگرفتن نمایندگان مجلس دارد. در طی دوران مجلس بیست

 دوشرطیقیبا حمایت و پشتیبانی ب« ب ماپامحز»بودن حزب ایران نوین با احزاب صهیونیستی مانند 

کردند و با ارائۀ شدۀ خود عمل ف دیکتهی( به وظا1/11 :1831 از دولت )مرکز بررسی اسناد تاریخی،

مناسبات کشورهای دیگر،  تیاهمهای بلند و برگزاری جلسات بسیار در گزارش قراردادهای کمنطق

کردن دست بیگانگان از منافع ملی کشور و زیر سؤال ههای جامع در جهت کوتاگذاریجای قانونبه
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جنگ دولت با رژیم غاصب، رسالت اجتماعی خود را تا حد محکوم کردن  بردن مناسبات پیچیده

 اعراب و اسرائیل تنزل دادند.

 کاری دولت پهلوی در عدم افشای ارتباط با اسرائیلسیاست پنهان -5

در منطقه در گرو حفظ اتحاد محتاطانه بود. درواقع  اسرائیل  های ایران ودولتتأمین ثبات و امنیت 

کرد. اگر ایران به این روابط ایران از پنهان کردن روابط خود با اسرائیل اهداف خاصی را دنبال می

انگیخت و منجر به تیرگی روابط میکار را بربخشید احساسات و دشمنی اعراب محافظهرسمیت می

یک  برایابزاری مناسب  ۀمثابدروی طرفدار شوروی نیز از این مسئله بهشد. کشورهای عرب تنمی

کردند. هجمۀ تبلیغاتی علیه ایران سود جسته و افکار عمومی جهان عرب را علیه ایران تحریک می

ایران اگرچه به دلیل حمایت از اعراب با عضویت اسرائیل در سازمان ملل مخالفت کرده بود، اما 

مبارزات آنان شود. برای ایران نزدیک شدن به اسرائیل به لحاظ پیشرفت  تمایل نداشت درگیر

انگیزی های وسوسهاصالحات ارضی در زمینۀ کشاورزی و قدرت نظامی انگیزهدر اقتصادی ازجمله 

حمایت  برایتوانستند عنوان دالالن قدرت میبود. عالوه بر آن به باور شاه، دولتمردان اسرائیل به

 .(04-01: 1877)سبحانی،  از ایران، منبعی باارزش محسوب شوندبیشتر آمریکا 

 مقامات رژیمای دیگر بود. هدف گونهاین انگیزه از سوی اسرائیل عالوه بر اهداف مشترک، به

پذیری، تحریم و اسرائیل به رسمیت شناخته شدن رسمی و قانونی بود تا بتوانند در درازمدت از آسیب

د. نشده و یهودیان بیشتری را از خاک ایران به کشور خود انتقال ده انزوای سیاسی منطقه خارج

کرد که هر دو کشور با همکاری هم در مقابل های حاکم بر خاورمیانه ایجاب میبنابراین سیاست

-00-04: 1877؛ سبحانی، 77-148: 1831نژاد،)فالح مانند وزنۀ سنگین عمل نماینددشمنان مشترک به

وزیری علی امینی در سال شدن روابط دوسویه تا حدی بود که در دوران نخستترس از آشکار  .(01

بن گورین در بازگشت از سفر برمه در تهران توقف کوتاهی کرد، توقع داشت  کهیهنگامش  1801

 اما علی امینی در مقام دلجویی گفت:  ،توسط دولت ایران انجام شود مدگویی رسماًآمراسم خوش

ان صورت محرمانه میاجازه دهید آن را به جنبۀ علنی داشته باشد. تواندائیل نمیروابط ایران و اسر»

عشقی واقعی است که خارج از قاعده ازدواج میان دو نفر وجود  ۀمثابروابط ما به .خود حفظ کنیم

  .(800: 1831 )قانون، «بهتر است گونهنیداشته باشد، ا

اسرائیل برای دیدار با شاه به ایران آمد، هواپیمای او  وزیرکه گلدامایر نخستدر جایی دیگر، زمانی

 طبق برنامه و بدون تشریفات، در محلی دورافتاده در فرودگاه توقف کرد و دربار ایران از وی رسماً 
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از سوی دیگر برخالف نظر شاه، اسرائیل در برقراری مناسبات  .(71 :1831نژاد، )فالح استقبال نکرد

رغم اصرار اسرائیل مقامات دو کشور به ورزید. دیدارهای غیررسمیِر میرسمی بین دو کشور اصرا

 وزیرانِبرای علنی کردن آن، مالقات پنهانی علی امینی با سفرای اسرائیلی، سفرهای مخفیانۀ نخست

ها بود. ها و پافشاریهایی از این تالشنمونه اسرائیل به تهران، فعالیت در زمینۀ مطبوعات ایران و...

؛ 801: 1831 )قانون، رو بود، منفی بودهپاسخ شاه که با مخالفت جدی روحانیون در این زمینه روب اما

  .(831: 1878؛ مهدوی،117: 1830 زارع،

آویو به سفارت سوئیس وابسته بود داشتن روابط، سفارت ایران در تلبه درخواست شاه در پنهان نگه

که رئیس هیئت نمایندگی اسرائیل در شد. درحالیثبت می و نام مأموران ایرانی در شمار مأموران برن

تهران در جایگاه یک سفیر بیش از مشاوران شاه با او در تماس و ارتباط بودند و مایر)مئیر( عزری 

به پیشنهاد شاه و حمایت او به ریاست هیئت نمایندگی اسرائیل برگزیده شد. عزری تا قبل از 

اسرائیل بود و سرپرستی کارهای سازمانی و فراهم کردن  1«نحزب ماپا»پذیرفتن این سمت، عضو 

نیز ابراهیم تیموری بود.  ویآوعهده داشت. نمایندۀ ایران در تلنیازهای ایرانیان مقیم اسرائیل را به

: 1830؛ زارع، 77: 1833 ؛ آجورلو و زرگرباشی،111: 1878 ؛ امامی،107-171: 1877 )سبحانی،

811). 

این همگرایی دو چالش عمده هم وجود داشت و رفتارهای متناقض هر دو  مسیردر  ،وجود اینبا 

وقفۀ کشاند. شدت و ضعف این رفتارها، گاهی با تالش بیطور مقطعی روابط را به مناقشه میدولت به

شد، گاهی با داشتن روابط و برعکس آن از سوی اسرائیل نمایان میایران مبنی بر محرمانه نگه

د در حمایت از آنان به امضای شخاطر رنجش اعراب، موظف میسرزنش اسرائیل به کردن ومحکوم

نشینی نیروهای اسرائیل تن دهد و گاهی نیز با ستایش رویکرد اسرائیل در هایی مبنی بر عقبنامهقطع

 .(117-113: 1833)آجورلو و زرگرباشی،  ممانعت از نفوذ کمونیسم در منطقه همراه بود

 ؛دادندمیفارس و خاورمیانه جوالندر خلیج و اسرائیل  با حمایت و پشتیبانی آمریکا در حقیقت ایران

   عنوان ژاندارم منطقه حضور داشت و فارس بههای خلیجحامی منافع آمریکا در آب در مقاماولی 

ا دومی حافظ منافع آمریکو  کردرغم تحریم اسرائیل از سوی اعراب، نفت این کشور را تأمین میبه

                                                           
ا استفاده از مفاهیم سوسیالیستی بر ساختار کرد بچپگرای اسرائیل، تالش می حزب ماپام از احزاب کوچک و .1

و حزب  گردیدبا دو حزب راتس و شینوی ادغام  1774سال حزب در نژادپرستانه صهیونیسم سرپوش بگذارد. این 

 (478: 1871سویدان، ؛01: 1830)خلیفه، حزب شینوی از آن جدا شد 1777سال میرتس ایجاد شد. اما در 
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طرفدار بلوک شرق و اشغال هرچه بیشتر  در شرق مدیترانه با حمالت مکرر به کشورهای عربیِ

 کرد. خاک فلسطین تالش می

گونه تبیین شده است، آمریکا از بدو های آمریکا نسبت به اسرائیل اینای سیاستدر سند محرمانه

کشور خود، تعهد کرده بود میلیون یهودی در  ششپیدایش و موجودیت اسرائیل، به دلیل وجود 

مردم آن در دفاع از امنیت داخلی خود در آزادی کامل باشند. همبستگی آمریکا و اسرائیل در تمامی 

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اطالعاتی و مسائل مربوط به اقامت اتباع آمریکایی در اسرائیل زمینه

ان آمریکا با مردم اسرائیل به حدی مهم و ویژه پیوند نژادی، مذهبی، قومی و اخالقی یهودیو به

زیرا نفوذ جامعۀ یهود در ملت  ،استثنائی بود که قابل قیاس با روابط آمریکا با دیگر کشورها نیست

کمک  کهیطورتأسیس اسرائیل شده بود. بههای شایان توجهی به دولت تازهآمریکا باعث کمک

کمام، ) ابر رسیدگی دولت آمریکا به اسرائیل بودمنابع خصوصی یهودیان آمریکا به اسرائیل دو بر

 .(40-477-47 . بازیابی:ش

جانبه و اهداف مشترک در خاورمیانه عالوه بر بنابراین ایران، اسرائیل و آمریکا با همکاری سه

گرفتن امتیاز از هم و حفظ منافع، مکمل رفتارهای سیاسی هم بودند. آمریکا از طریق متحد کردن 

توانست با برخورداری از دو اهرم قوی، از نفوذ شوروی در خاورمیانه جلوگیری ئیل، میایران و اسرا

کند. ایران با فروش نفت به اسرائیل عالوه بر هموار کردن مسیر پیشرفت و توسعۀ اقتصادی، نظامی 

دو و امنیتی در مقابل کشورهای عربی با قدرت بیشتری ظاهر شود. اسرائیل نیز با پشتیبانی و حمایت 

کرده و برای تأمین سوخت موردنیاز، از های بیشتری کسب کشور در جنگ با اعراب پیروزی

جویانه و ای نداشت و ضمن تکیه به دو قدرت برتر برای کسب اهداف سلطهتحریم واهمه گونهچیه

 کرد. هاجرت یهودیان را تسهیل میمقابله با تهدیدات اعراب، با نفوذ در بوروکراسی ایران، م

 واکنش امام خمینی نسبت به روابط پهلوی دوم با اسرائیل -1

. با صورت گرفتروابط سیاسی دو دولت از سوی امام خمینی  باترین مبارزه ترین و قاطعانهصریح 

ای پرده از گسترش مناسبات غیررسمی اسرائیل با دولت، امام بر خود واجب دانستند که با هر شیوه

طی سخنانی  به  1804ولت را به اطالع مردم برسانند. ایشان در فروردین راز آن برداشته و عملکرد د

 تالش دولت برای به رسمیت شناختن کامل رژیم صهیونیستی اشاره کرد:

خواهند برخالف تمایل ملت مسلمان ایران و سایر ملل اسالمی و عرب دولت اطالع کامل دارم، می»

اند و از شما وحشت دارند. که ت نکردهأجر نکهیا اسرائیل را به رسمیت بشناسند. ولی هنوز مثل
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موضوع را رسماً اعالم کنند. دو سال قبل همین کار را کردند که مورد اعتراض علما و مردم مسلمان 

 (1/443: 1873امام،  فهی)صح« قرار گرفت. فوری تکذیب کردند. حاال هم همین خیال را دارند....

 پیمانی دولت با اسرائیل را متذکر شدندطر مشاوره و هم، خ1804ایشان همچنین در اردیبهشت 

حکومت، سیطره و نفوذ  اهای امام خمینی بدرواقع محور اصلی مخالفت. (1/414: 1873)صحیفه امام، 

عوامل دولت  اسرائیل در همۀ شئونات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور بود. اگر انتقادات 

انداخت پهلوی بدون هراس و آشکارا منافع ملی و مذهبی را به خطر میحکومت  نبود، کوبندۀ ایشان

ال خود عالوه بر به یغما بردن منابع طبیعی و انسانی، استقالل کشور را و دولت غاصب توسط عمّ

در مراسم چهلم شهدای مدرسۀ فیضیۀ قم،  1804امام خمینی در اردیبهشت  داد.مورد تهدید قرار می

 های اسالمی اعالم کرد:سران دولت ضمن ابراز تأسف، به

های ال آنها را به مردم تذکر دهید...علما...مردم و ارتش ایران برادر دولتخطر اسرائیل و عمّ»

اسالمی است و در منافع و مضار همدوش آنهاست و از پیمان با اسرائیل، دشمن اسالم و دشمن ایران، 

احت گفتم. بگذار عمال اسرائیلی به زندگی من صرمتنفر و منزجر است. اینجانب این مطلب را به

  .(173-1/170: 1873)صحیفه امام،  «خاتمه دهند

با افزایش مخالفت امام خمینی، محرمانه ماندن این موضوع برای سازمان اطالعات و امنیت کشور نیز 

وهای ساواک نیر ،از اهمیت باالیی برخوردار شد. با ایجاد موج احساسات ضد اسرائیلی در کشور

آبان  0مذهبی را از صحبت کردن دربارۀ اسرائیل در محافل مذهبی منع کرد. ایشان در سخنرانی 

 ۀنشاندفاسد و دست»ساله شد، شاه، دولت و مجلس را  چهاردهکه منجر به دستگیری و تبعید  1808

یشرفت راه پ و سدّ یزیستنامیدند و همچنین اسرائیل را عامل اصلی اسالم« اسرائیل و آمریکا

اقتصادی، تجاری، کشاورزی و سیاسی ایران معرفی کردند و اهانت به علما و روحانیت را پیروی 

 .های شوم اسرائیل دانستند. امام خمینی خطاب به شاه افزوددولت از اغراض و نقشه

را  ای از وعاظ و خطباء تهرانخورد...امروز به من خبر دادند که عدهواهلل اسرائیل به درد تو نمی»

( به 4( از شاه بدگویی نکنند.1اند که از سه موضوع حرف نزنند. اند سازمان امنیت و تهدید کردهبرده

( نگویند که اسالم در خطر است و دیگر هرچه بگویند آزادند...اگر از این سه 8اسرائیل حمله نکنند. 

ائیل است که سازمان امنیت چه ارتباط و تناسبی بین شاه و اسر بگذریم دیگر اختالفی نداریم. موضوع

آقای زمان امنیت شاه اسرائیلی است؟ گوید از شاه حرف نزنید، مگر شاه اسرائیلی است؟ به نظر سامی

یرونت کنند و خواهند تو را یهودی معرفی کنند که من بگویم کافری تا از ایران بشاه! شاید اینها می

  .(403-1/408 :1837)صحیفه امام،  «به تکلیفت برسند؟
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خاطر کمک به اسرائیل، نقض مشروطیت و قانون اساسی، خرید ترتیب امام خمینی شاه را بهبدین

ایشان  .(174: 1874)آبراهامیان،  دادتسلیحات و وابسته کردن ایران به آمریکا مورد انتقاد شدید قرار 

از ملت  1814سال ها نفوذ اسرائیل را هشدار داده و حتی در دوران تبعید نیز در بیشتر سخنرانی

: 1833)جمشیدی،  خواستند در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورهای اسالمی، ایستادگی نمایند

80.) 

 گیرینتیجه

اسناد و مدارک  فقدانی مناسبات ایران عصر پهلوی و اسرائیل به دلیل هنوز ماهیت پیچیده و سرّ

کاری، قرار هم نبود س سیاست پنهانچون بر اسا نیست، یبررسوضوح و روشنی قابلکافی، به

ای حکومت پهلوی، حاضر نشد موقعیت داخلی و منطقه فتادنیخطر نبه سببجا بماند. شاه بهمدرکی به

به رسمیت شناختن اسرائیل را بپذیرد. نمایندگان حزبی مجلس که تحت اختیار و کنترل حزب  خطر

های گیریاوضاع نابسامان داخلی ازجمله موضعمنافع و اهداف مشترک دو کشور،  ،ایران نوین بودند

ماندن روابط از سوی شاه های تندتر اعراب منطقه، از دالیل اصلی محرمانهتند امام خمینی و واکنش

بود. در صورت آشکار شدن مناسبات، مشروعیت حکومت ایران در داخل و در منطقه با چالش 

دولت  اسالمیِم خمینی و افشاگری دربارۀ رویکرد ضدهای اماگونه که با سخنرانیشد. همانهمراه می

و نفوذ عمال اسرائیل در ایران منجر به تبعید ایشان گردید و پیامد اشارۀ تلویحی شاه برای شناسایی 

سرائیل برخالف ایران، تمایل زیادی نشان اموجودیت اسرائیل، قطع روابط سیاسی مصر با ایران بود. 

شده قرار دهد و روابط و مناسبات را رسمیت بخشد، تا عالوه بر کار انجامداد تا ایران را در مقابل 

اعراب بیرون آید. نقش آمریکا در ایجاد این  ۀایران قدرتمند، از چارچوب محصورشد جلب حمایتِ 

 ارتباط به دلیل حفظ منافع خود در منطقه بسیار پررنگ بود. 

یکا به اسرائیل نزدیک شد و چون فاقد واقع حکومت ایران برای جلب رضایت و حمایت آمر در

ناچار ستیزی توسط امام خمینی در جامعه ایجاد شده بود، بهپایگاه حمایتی مردم بود و موج اسرائیل

کرد. ارتباط دو دولت در همۀ ابعاد ای مثل اسرائیل تکیه میمنطقه صورت پنهانی به قدرتباید به

درواقع ساواک ابزار  .توجیه کرد گونهنیسی را شاید بتوان اهمکاری امنیتی و جاسو ژهیومناسباتی، به

تر دستگاهی در اختیار اسرائیل بود تا با سرکوب و سلطۀ شاه بر مخالفان داخلی و در مقیاس بزرگ

حمایت شاه، اعراب را به انقیاد خود درآورد. به کرسی نشستن اعضای حزب ایران نوین، حزبی 

عنوان نمایندگان غالب مجلس، درواقع قوه مقننه را به س آن شاه، بهأدولتی به رهبری هویدا و در ر
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داشت. در منافع ملی، بلکه در جهت تحکیم دولت پهلوی قدم بر برایآلت دستی تبدیل کرد که نه 

( با اینکه 1814-1810این مدعا همین بس که در دورۀ چهار سالۀ مجلس بیست و سوم) دأییت

ترین ای برای همکاری با اسرائیل تصویب نشد و گستردهدر هیچ زمینه ای،و مصوبه الیحه گونهچیه

های اساسی با سران این کشور برقرار شد، اما نمایندگان مردم ها و حوزهنوع همکاری در همۀ زمینه

-نمایندگان روی سخنان شاه و نخست یهای بلندباالای به آن نکردند. تکیۀ نطقاشاره نیترکوچک

را جدی نگرفته و نتوانستند با استیضاح از وزیران، از  نیمابیکدام از آنان روابط فوزیر بود و هیچ

آنان خواهان حفظ منافع ملی باشند. علت مخالفت معدود نمایندگان مجلس نیز در مذموم و ناشایست 

خاطر ترس از هجمۀ شمردن عملکرد اسرائیل در جنگ و دشمنی با اعراب خالصه شد، که آن هم به

ر عمومی و متأثر از اخبار مربوط به جنگ اعراب در فضای منطقه بود. بنابراین اگرچه افکا

 فتادنیت نمایندگان مستقل، عدم شجاعت، به خطر نخاطر سیاست حزبی، قلّدولتمردان و نمایندگان به

موقعیت اجتماعی، رابطۀ دو رژیم را مطرح نکردند، اما عمق و گستردگی مناسبات ایران و اسرائیل 

های مردم از رژیم پهلوی افزود و به همین دلیل ترین مسائلی بود که بر نارضایتیقطعاً یکی از مهم

 سهم زیادی در پیروزی زودهنگام انقالب اسالمی داشت.
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