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سيده مطهره حسينى1
مقدمه 

ــراييل آن گونه كه يعقوب عبدى2 اشاره مى كند  ــتى اس روابط ايران و رژيم صهيونيس
ــكار تقسيم مى شود. دوره  به طور كلى به دو دوره همكارى استراتژيك و خصومت آش
ــتراتژيك و تاكتيكى3 ميان ايران و اسراييل است و  ــاه، دوره همكارى اس محمدرضاش
دوره جمهورى اسالمى، دوره دشمنى آشكار و صريح4 ميان ايران و رژيم صهيونيستى 
ــطح تحليل داخلى و  ــاه را بايد در دو س ــراييل در دوره ش مى باشد.5 روابط ايران و اس

بين المللى بررسى كرد. 
ــاوران نظامى  ــتقيم مش رژيم پهلوى از طريق كودتاى نظامى با حمايت و دخالت مس
امريكايى تثبيت شده بود و بنابراين وابستگى استراتژيك به اياالت متحده داشت. دينى 
ــگاهى. دانشجوى دكتراى علوم  1. عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى جهاد دانش

سياسى دانشگاه تهران 
2. Abadi, Jakob, (2004), Israel’s Quest for recognition and Acceptance in Asia: 

Garrison State Diplomacy, London, FRANK CASS PUBLISHERS. 
3. Tactic Cooperation 
4. Open Hostility 
5. Abadi, 2004: 35.

پيشينه همكاري رژيم شاه در طرح هاي 
نظامي منطقه اي با اسراييل
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ــاه در قبال امريكا داشت حمايت از منافع  كه محمدرضاش
ــياى  امريكا در منطقه خليج فارس، خاورميانه و به ويژه آس
ميانه و قفقاز بود كه حوزه نفوذ دشمن بزرگ امريكا يعنى 
اتحاد جماهير شوروى بود. به عبارت ديگر، امريكايى ها در 
ــته بودند همسايه جنوبى اتحاد  يك موفقيت بزرگ توانس
ــوروى را كه بزرگترين كشور خاورميانه هم بود  جماهير ش

تحت نفوذ درآورند.
به نظر نگارنده در بررسى روابط خارجى محمدرضاشاه، سطح تحليل بين المللى داراى 
اهميت و وزن بيشترى بوده و به همين دليل سطح داخلى را تحت تأثير قرار مي داد. به 
ــران در آن (هم جايگاه فعلى ايران و  عبارت ديگر وضعيت جامعه بين الملل و جايگاه اي
هم جايگاه پيش بينى شده براى آينده)، نقش تعيين كننده سياست داخلى ايران را بازى 
مي كرد. در دوره محمدرضاشاه و پس از كودتاى مرداد 1332، امريكا جايگزين استعمار 
ــد كه ايران و اسراييل از سوى طراحان  پير انگليس در ايران گرديد. به تدريج آشكار ش
استراتژى اياالت متحده به عنوان قدرت منطقه اى متحد امريكا در نظر گرفته شده اند. 
آن گونه كه هانتينگتون اشاره مى كند بر مبناى طرح امريكا، قدرت هاى غالب منطقه اى 
يا «هيوالهاى محلى»1 شروع به ايجاد شدن كردند: برزيل در امريكاى جنوبى، آفريقاى 
جنوبى در جنوب آفريقا، اسراييل در خاورميانه، ايران در خليج فارس، هند در شبه  قاره 

و ويتنام شمالى در هندوچين.2 
در تحقيق حاضر، سابقه همكاري رژيم شاه در طرح هاي نظامي منطقه اي با اسراييل و 
نقش نظاميان ايراني در حمايت از موجوديت اسراييل بررسى شده است. همكارى ميان 
رژيم پهلوى و اسراييل پس از به رسميت شناختن اسراييل توسط ايران و عمدتاً از سال 
1333ش (1954م) يعنى دوران پس از مصدق آغاز شد. اين تعامالت كه در ابتدا در قالب 
همكارى هاى محدود اقتصادى آغاز شده بود، به همكارى هاى گسترده نظامى- امنيتى و 
تأمين نفت اسراييل- به ويژه در دوره هاى بحرانى رژيم صهيونيستى براي مثال در دوران 
ــط اعراب- منتهى شد. اتحاد استراتژيك شاه و  جنگ با اعراب و تحريم نفتى غرب توس

1. Local Leviathans
2. Huntington, Samuel p. (March 1973; 406), After Containment: The Functions of 

the Military Establishment, The ANNALS of the American Academy of Political 
and Social Science, P 5 and Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: 
Whom Israel Arms and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 195. 

عربستان، ايران و اسراييل 
از  نفرت  احساس  در 
شوروى، تمايل به بلوك 
غرب، مخالفت با چپ روى 
و نيروهاى انقالبى به ويژه 
در ميان اعراب، با يكديگر 

هماهنگ بودند
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ــى (نيمه دوم دهه 50 تا دهه  رژيم صهيونيستى از نيمه دوم دهه 30 تا دهه 50 شمس
70 ميالدى) بود كه ايران و اسراييل به عنوان بازوهاى منطقه اى امريكا مطرح شدند.1 

ــد. در عرصه  ــا يكديگر همكارى كردن ــور در چند عرصه ب در اين دوران، اين دو كش
ــراييل، در قضاياى مربوط به فلسطين به  بين المللى برجسته  ترين همكارى ايران و اس
ويژه جنگ هاى اعراب و اسراييل و تأمين نفت اسراييل از سوى شاه بود. همكارى ساواك 
و موساد، دخالت نظامى و اطالعاتى ايران و اسراييل در مسائل منطقه اى به طور مستقيم 
يا ناآشكار و پنهانى، و خريد تسليحات از اسراييل، نمونه هاى ديگرى از همكارى هاى دو 
رژيم بود. در اين دوران، روابط اين دو نظام بيشتر در دو چهارچوب اقتصادى- استراتژيك 

(نفت) و نظامى- امنيتى بوده است. 
همكارى هاى نظامى ايران و اسراييل كه مورد مطالعه اين پژوهش است، عبارت اند از: 
آموزش نيروهاى نظامى و اطالعاتى ايران و مبادله اخبار ميان دو كشور، كمك نظامى- 
اقتصادى (نفت)-اطالعاتى ايران به اسراييل در زمينه اعراب و گروه هاى مبارز فلسطينى، 
خريد تسليحات از اسراييل، دخالت هاى نظامى- اطالعاتى ايران و اسراييل به ويژه در 
عراق، دخالت نظامى ايران در شورش داخلى عمان و همكارى ايران و اسراييل به منظور 

بهره بردارى از جنگ داخلى يمن. 
الزم به ذكر است كه درباره آمار و اطالعات مربوط به موضوع تحقيق، منابع مطمئن و 
دقيقى يافت نشد و محققان و نويسندگان ايرانى و خارجى به مصاحبه و خاطرات، اسناد 
منتشرشده از جمله اسناد النه جاسوسى و اطالعات روزنامه اى استناد كرده اند. به عالوه 
ــليحاتى و اقتصادى نيز- به جز آمار تقريبى  درباره آمار كلى همكارى هاى نظامى- تس

فروش نفت- منبعى در دسترس نيست. 

زمينه هاى همكارى نظامى ايران و اسراييل
ــران2 و نفت براى  ــراييل و اي ــه دو اصل امنيت براى اس ــراييل بر پاي روابط ايران و اس
ــار عوامل داخلى،  ــارت ديگر، در كن ــكل گرفته بود. به عب ــراييل، امريكا و اروپا3 ش اس
ابرقدرت هاى جهانى نيز در تحكيم اين روابط مؤثر بودند. ايران در برهه هاى گوناگون، 

ــران، آبي، 1377، ص172-148 و  ــطين (1325-1320)، ته 1. فضل اهللا نورالدين كيا، خاطرات خدمت در فلس
 .198-201

2.   Reppa. Robert B. (1974). Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the
Indian Ocean Basin. USA, PRAEGER PUBLISHERS, p 96-98. 

3. Reppa. Robert B. (1974). Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the
Indian Ocean Basin. USA, PRAEGER PUBLISHERS, p85. 
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ــان مى داد و افزون بر  همكارى و هميارى خود را با اولويت هاى منافع اياالت متحده نش
ــويى را با سياست هاى امريكا  تضمين جريان مستمر و آرام صدور نفت، حداكثر هم س
ــتى ابراز مى داشت. در ابتداى تشكيل دولت  در منطقه و به ويژه درباره رژيم صهيونيس
رژيم صهيونيستى، ايران از اولين كشورهايى بود كه- پس از تركيه- اقدام به شناسايى 
دوفاكتو اسراييل در سال 1328ش كرد و كنسول گرى ايران در بيت المقدس تشكيل 

شد.1 جالل آل احمد در سفرنامه خود به اسراييل در اين باره مى نويسد: 
ــراييل روابط  ــا اس ــلمانى بود كه ب ــورهاى مس ــدود كش ايران از مع
ديپلماتيك برقرار كرد و طبيعى است كه اين امر، باعث خرسندى خاطر 
حكومت اسراييل شد... براى اسراييل كه در يك منطقه مسلمان نشين 
از جهان، به كلى تك افتاده بود، چه چيزى طبيعى تر از اينكه دست تنها 
كشور منطقه را كه به سمتش دراز شده بود، با شادى بسيار بفشرد. اما 
پشت اين ظاهر طبيعى و در متن روابط پيچيده سياست خارجى، اين 

دوستى به ظاهر بى شايبه، پر از رمز و راز بود.2 
در دوره مصدق ظاهراً روابط ايران و اسراييل قطع شد و سفارت ايران در بيت المقدس 
تعطيل شد اما روابط اقتصادى دو كشور ادامه يافت. پس از وقفه اى كه در دولت مصدق 
ــراييل به وجود آمد پس از كودتاى سال 1332ش (1953م)، طي  در روابط ايران و اس
سال هاى 1954 تا 1973م، ميان محمدرضاشاه و رژيم صهيونيستى ائتالفى دوستانه 
ــهريور 1332 نفوذ امريكا در ايران را حداكثري كرد به طورى  شكل گرفت. كودتاى ش
ــت؛ بنابراين او در راستاى  كه محمدرضاشاه بقاى خود را مديون امريكايى ها مى دانس
ــراييل  ــاالت متحده، روابط خود را با اس ــت خارجى اي هماهنگى با اولويت هاى سياس
گسترش داد.3 كودتاى جمال عبدالناصر در مصر در 1952م يكى از عوامل بين المللى 
بود كه بر اشتياق ايران و اسراييل و تركيه براى ائتالف مى افزود. ناصر با شوروى هم پيمان 
ــلمان و عرب ترويج مى كرد و از اين رو در  بود و ناسيوناليسم عربى را در كشورهاى مس
برابر ايران كه ضد شوروى بود و ناسيوناليسم عربى را برنمى تابيد، قرار گرفت. بدين ترتيب 

1. رضا زارع، ارتباط ناشناخته؛ بررسي روابط رژيم پهلوي و اسراييل (1357-1327)، تهران، مؤسسه مطالعات 
تاريخ معاصر ايران، 1384، ص62؛ محمدتقي تقى پور، ايران و اسراييل در دوران سلطنت پهلوي، تهران، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1390، ص323. 
2. جالل آل احمد، سفر به واليت عزراييل، با مقدمه و نظارت شمس آل احمد، تهران، مجيد، 1374، ص104.

3. محمدتقي تقى پور، ايران و اسراييل در دوران سلطنت پهلوي، همان، 1390، ص307. 
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منافع ايران در رژيم پهلوى با رژيم صهيونيستى در 
اينجا به هم نزديك شده بود.1 

در دوران سلطنت محمدرضاشاه، عوامل و عاليق 
ــتركى نظير جهت گيرى و وابستگى دو كشور  مش
ايران و اسراييل به بلوك غرب به ويژه اياالت متحده 
ــوروى و بلوك  امريكا، ضديت با اتحاد جماهير ش
شرق و مخالفت با راديكاليسم عرب، باعث نزديكى 

ايران و رژيم يهودى اسراييل شد. شايد از بعد كالن بين المللى مهمترين علت هم سويى 
ايران و اسراييل آن بود كه از سوى بلوك غرب، اين دو در كنار پاكستان به عنوان متحدان 

نظامى منطقه اى در نظر گرفته شده بودند.2 
ــائل منطقه اى به صورت  ــفارت هاى امريكا و اسراييل درباره مس ــتا، س در همين راس
ــراييل و هم سويى سياست هاى  هماهنگ عمل مى كردند و ارتباط سفارت امريكا و اس
آنها در اسناد النه جاسوسى (سفارت امريكا) به وضوح و به كرات به چشم مى خورد. اين 
ــراييل درباره ايران و كشورهاى عربى  اسناد حاكى از مبادله اطالعات ميان امريكا و اس
بوده و هم سويى اين دو كشور را در سياست هايشان نشان مى دهند. همچنين اين اسناد 
بيانگر آن هستند كه درباره محورهاى ذكرشده، ميان رئيس هيئت اعزامى اسراييل به 

ايران و سفير سياسى امريكا در ايران مالقات صورت مى گيرد.3 
خط مشى مشترك «دكترين اتحاد پيرامونى» بن گوريون،4 اولين نخست وزير رژيم 
صهيونيستى و سياست «ناسيوناليسم مثبت» محمدرضا پهلوى، موجب ايجاد و تحكيم 
ــد.5 به موجب دكترين اتحاد پيرامونى، اسراييل  مناسبات دو كشور ايران و اسراييل ش
ــورهاى غير عرب اطراف جهان عرب، به ويژه تركيه و  ــت روابط خود را با كش مى بايس
ايران، توسعه مى داد. از نظر بن گوريون، تحكيم روابط دوجانبه با چنين كشورهايى در 
1 .اميرمحمد حاجى يوسفى، ايران و رژيم صهيونيستي از همكاري تا منازعه، تهران، دانشگاه امام صادق، 1382، 

ص112-114. 
ــطين (1375-1317ش/ 1979-1939م)، تهران، وزارت خارجه،  ــوالت فلس 2. علي اكبر واليتى، ايران و تح
1380، ص210؛ امير اسداهللا علم، يادداشت هاي علم، ويراستار: علي نقي عاليخاني، تهران، مازيار/ معين، 1377، 

ص74. 
ــاب، 1379، ج9،  ــران، جهان كت ــلمان پيرو خط امام، ته ــجويان مس ــى امريكا، دانش ــناد النه جاسوس 3. اس
ش31،«كردستان1»، ص4040؛ ج5، ش19، «امريكا حاكى اشغالگران قدس» و ج10، ش33، «غيد متعهد ها»، 

از جمله در ص4390. 
4. David Ben Gurion

ــراييل در دوران سلطنت محمدرضا پهلوي»،  ــمنانى، «بررسي روابط بين ايران و اس 5. سيد حميد حسينى س
پايان نامه كارشناسي ارشد، 1377، ص4. 

نفوذ   1332 شهريور  كودتاى 
حداكثري  را  ايران  در  امريكا 
محمدرضاشاه  كه  طورى  به  كرد 
امريكايى ها  مديون  را  خود  بقاى 
مى دانست؛ بنابراين او در راستاى 
هماهنگى با اولويت هاى سياست 
روابط  متحده،  اياالت  خارجى 

خود را با اسراييل گسترش داد
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درازمدت مى توانست اسراييل را از انزواى سياسى خارج كند 
ــور را در برابر كشورهاى  و منافع اقتصادى-امنيتى اين كش
ــقوط دولت دكتر  ــان پس از س عربى تأمين نمايد. بدين س
ــراييل در سطوح  ــيدن شاه، نفوذ اس مصدق و به قدرت رس

مختلف گسترش يافت.1 
ايران و رژيم صهيونيستى در اين زمان درباره خطر ناسيوناليسم عربى و موج ناصريسم، 
و نيز خطر اتحاد جماهير شوروى با هم توافق داشتند و تشكيل جمهورى متحد عربى 
ــا را در اين باره  ــم در عراق آنه ــوريه) در 1958م و كودتاى عبدالكريم قاس (مصر و س

مصمم تر كرد.2 
ــارس و خاورميانه را بر  ــت منطقه خليج ف ــراييل به دليل آنكه امني روابط ايران و اس
ــن اروپاييان به  ــه مى يافت.3 همچني ــن مى كرد، ادام ــع اروپا و امريكا تضمي پايه مناف
ــرايط براى صدور نفت ارزان  ــراييل- اعراب به عنوان بازار اسلحه و بهترين ش تنش اس

مى نگريستند و بنابراين در لزوم ادامه اين شرايط شكى نبود.4 
ــم فزاينده حركت مى كرد، از همكارى ها و  در حالى كه نظام شاه به سوى ميليتاريس
تجارب ميليتاريستى رژيم صهيونيستى، كه از نظامى  ترين رژيم هاى معاصر است، بهره 

برد. 
تاريخ قديمى يهود منشأ تفكر نظامى اسراييل است. تاريخ قديم يهود چنانكه تورات 
نقل مى كند يك تاريخ نظامى است. ارتش موسى، يهود و داوود- بنا به نوشته تورات هاى 
ــد. در اين باره بن  ــا جنگ هاى داخلى بودن ــمنان ي موجود- مدام در حال جنگ با دش

گوريون چنين مى گويد: 
ــاس آنچه كتاب مقدس براى ما نقل مى كند تاريخ قديم اسراييل  براس
در درجه اول تاريخ نظامى اسراييل است. يهودا [خداى بنى اسراييل] با 
آشورى ها، بابلى ها، مصرى ها، كنعانى ها، آمورى ها، فارس ها، يونانى ها 

ــالم، تهران، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني،  1. علي جديد بناب، عملكرد صهيونيسم نسبت به جهان اس
1385، ص208؛ سهراب سبحانى، توافق مصلحت آميز؛ روابط ايران و اسراييل، برگردان: ع.م. شاپوريان. لس آنجلس 

(كاليفرنيا، اياالت متحده)، 1998، ص91. 
2. Segeve, Samuel, (1988), The Iranian Triangle: The Untold Story of Srael’s Role in 

the Iranian Iran-Contra Affaires, New York, The Free Press, p 71-73.
3. Reppa. Robert B, (1974), Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the 

Indian Ocean Basin, USA, PRAEGER PUBLISHERS, p 164. 
4. Reppa. Robert B, (1974), Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the 

Indian Ocean Basin, USA, PRAEGER PUBLISHERS, p 162.

تاريخ قديمى يهود منشأ 
تفكر نظامى اسراييل است. 
تاريخ قديم يهود چنانكه 
تورات نقل مى كند يك 

تاريخ نظامى است
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و رومى ها جنگيد.1 
مورخان ارتش اسراييل به منظور تثبيت اين تفكر نظامى، نهايت تالش خود را به كار 
گرفتند تا آنچه را تاريخ نظامى يهود مى نامند از آن استخراج كنند.2 شيوه مرسوم آنها 
اين بود كه ميان نبردهاى عبرانى در گذشته بسيار دور و جنگ هاى دولت اسراييل در 
حال حاضر، ارتباط محكمى برقرار سازند تا قبل از هر كس، اين پندار را به خود بقبوالنند 
كه داراى رسالت و مأموريتى الهى هستند. بنابراين جنگ يك جبر تاريخى است و براى 
يهوديان، توسل به جنگ امرى اجتناب ناپذير مى نمايد. در همين حال، چون بسيج يك 
ارتش بزرگ، تنها از طريق تبديل جامعه اسراييل به يك ملت مسلح ممكن بود، گسترش 
ــرف  ــگ در هاله اى از تقدس قرار گيرد تا ش ــيد كه جن اين ايده ضرورى به نظر مى رس
پيوستن به خدمت مقدس سربازى آرزويى باشد كه همه در پى آن باشند ولى امتيازى 
ــتناد مى كردند: «هر محلى  ــردد. آنها به اين آيه تورات اس براى خواص و برگزيدگان گ
كه كف پايتان بر آن قرار گرفت بر اساس آنچه به موسى گفته ام به شما اعطا مى كنم.»3 

همكارى هاى نظامى رژيم پهلوى و رژيم صهيونيستى اسراييل
در عرصه نظامى چهار گونه همكارى ميان ايران پهلوى و رژيم اسراييل انجام پذيرفت. 
نخست، آموزش نيروهاى نظامى ايران از سوى اسراييلى ها؛ دوم، همكارى هاى امنيتى 
ــراييل4 و چهارم، عمليات مشترك  ميان ساواك و موساد؛ سوم، خريد تسليحات از اس
نظامى- امنيتى ايران و اسراييل كه به صورت پنهان و آشكار در خاورميانه انجام پذيرفت. 
اين همكارى ها در سه مورد عراق، عمان و يمن با دخالت هاى نظامى آشكار  و در ساير 
موارد به صورت مبادله اخبار اطالعاتى- امنيتى و سياست مداخله پنهان (ارسال اسلحه، 

آموزش نيروهاى نظامى و كمك هاى مالى) همراه بود. 
همكارى هاى ايران و اسراييل داراى دو بعد داخلى و بين المللى بودند. مهمترين آثار 
ــازمان اطالعات و امنيت كشور (ساواك) از  اين همكارى در عرصه داخلى، استفاده س
تجربيات سازمان اطالعاتى موساد بود. در عرصه بين الملل، رژيم پهلوى با اين شعار كه 
«دشمن دشمن من، دوست من است» بيش از هر چيز به دنبال متحدى در برابر اعراب 
بود كه با نقش منطقه اى ايران در منطقه جور دربيايد. به دليل حمايت امريكا از اسراييل، 
1. به نقل از: غازي اسماعيل ربابعه، استراتژي اسراييل (1967-1948)، ترجمه محمدرضا فاطمي، تهران، سفير، 

1368، ص65. 
2. مئير عزرى، يادنامه، برگردان: آبراهام حاخامي، ويراستار: بزرگ اميد، اورشليم، 2000. 

3. غازي اسماعيل ربابعه، همان، ص66-68. 
4. اميرمحمد حاجى يوسفى، همان، ص115-119. 
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ــترك ايران و امريكا يا به عبارت ديگر  ــتاى منافع مش دوستى با اسراييل دقيقاً در راس
سياست هاى كلى واشنگتن بود.1 

همكارى نظامى بين ايران و اسراييل از تابستان 1336ش (1957م)، زمانى كه دكترين 
ــد. امريكا در دكترين جديد به دنبال اين بود كه سياست  آيزنهاور اعالم گرديد، آغاز ش
خاورميانه اى خويش را براى جلوگيرى از نفوذ شوروى فعال تر سازد. سياست خارجى 
امريكا در قبال ايران در اين زمان، بر دو پايه پشتيبانى از حكومت ايران و تحكيم قدرت 
آن از يكسو و تقويت نيروهاى مسلح ايران از سوى ديگر استوار بود.2 پيش از آن، از سال 
1954م، همكارى هاى نظامى ايران و اسراييل در قالب آموزش نيروهاى ساواك توسط 

موساد به شكلى نه چندان آشكار، جريان داشت.3 
الف. خريد تسليحات از اسراييل 

ــامل همكارى در باب فروش  ــراييل گسترده بود و ش همكارى هاى نظامى ايران و اس
ــلحه و نيز آموزش نيروهاى ايرانى در حوزه جنگ زمينى، اطالعات، ضد اطالعات و  اس
نيروهاى هوايى بود. اسراييل در ايران رسماً وابسته نظامى4 داشت. همكارى هاى نظامى 
دو طرف تا سرنگونى رژيم پهلوى ادامه داشت. در تحكيم و گسترش اين روابط، سرهنگ 
ــراييل در ايران و ارتشبد حسن طوفانيان، معاون  يعقوب نيمرودى،5 وابسته نظامى اس
تسليحاتي وزارت جنگ، نقش محورى ايفا كردند.6 نيمرودى، يهودى عراقى االصل متولد 
بيت المقدس بود7 و از سال 1968م كه از خدمت نظامى در دولت اسراييل بازنشسته شده 

بود به عنوان دالل اسلحه كار مى كرد.8 
ــراييل افزايش يافت؛  ــات تسليحاتى ايران از اس در دهه 1340ش (1960م) سفارش
ــوروى و هم از امريكا سالح خريده  اين در حالى بود كه ايران در همان سال ها، هم از ش
بود. شايد يكى از مهمترين داليل اين موضوع، پيروزى اسراييل در جنگ با اعراب و به 
ويژه جنگ شش روزه 1967م و نيز، اعالم بى طرفى امريكا در جنگ هند و پاكستان بود 

1. همان، ص119. 
2. مارك ج. گازيوروسكى، سياست خارجي امريكا و شاه؛ ايجاد يك حكومت سلطه پذير در ايران، ترجمه جمشيد 

زنگنه، تهران، رسا، 1371، ص215-123 و 244. 
3.   Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 11.
4. Military Attache
5. Colonel Yaakov Nimrodi 

6. مئير عزرى، همان، ص31. 
7. علي جديد بناب، همان، ص212. 

8. Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 
and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 14. 
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ــنتو1 بود. همچنين  كه نشان دهنده ناكارايى پيمان س
ــه جانبه» ميان  ــازمان «س فعاليت هاى اطالعاتى در س
ــراييل و تركيه افزايش يافت. گرچه سازمان  ايران، اس
«سه جانبه» تا اندازه اى نقش كميته ضد براندازى سنتو 
ــن  ــى براى اعضاى آن مزيتى روش را بازى مى كرد، ول
داشت، چون جايگاهى را بدون حضور امريكا، انگليس و 

پاكستان فراهم مى آورد.2 
ــاه از  ــليحاتى ش از جمله معروف  ترين خريدهاى تس
ــل هاى يوزى3 بود. در ژانويه 1963  ــراييل، مسلس اس
زوى تزور،4 رئيس ستاد ارتش5 اسراييل از ايران ديدار 
ــترش همكارى هاى نظامى  كرد و اين ديدار طليعه گس

ــراييل، ايران مقادير قابل  ــده ميان ايران و اس دو كشور بود. پس از توافق هاي انجام ش
ــراييل خريد. زمانى كه ملك فيصل در 1965م از ايران ديدار  توجهى سالح يوزى از اس
كرد سربازان ايرانى در رژه خود مسلح به اين سالح ها بودند.6 اما استفاده از اين سالح ها 
نصيب شاهنشاه نشد به گونه اى كه مسلسل يوزى، يادآور اعضاى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى مى باشد.7 اين سالح ها با دستور مستقيم شاه توسط ژنرال طوفانيان از اسراييل 
خريدارى گرديد. همچنين قراردادهاى متعددى براى تعمير هواپيماهاى جنگنده مانند 

هواپيماى F-86 در اسراييل به امضاى مقامات ارتش دو كشور رسيد.8 
يكى ديگر از پروژه هاى مشترك ايران و اسراييل، توسعه موشك هاى دوربرد با قابليت 
حمل كالهك هسته اى بود كه موجب تكوين اتحاد ايران و اسراييل شد. اين موشك ها از 
توليدات خود اسراييل بود و تحقيقات مربوط به آن از دهه 1950م آغاز شده بود. در بهار 
ــراييل، در تهران موافقتنامه محرمانه اى براى توليد  1977م شيمون پرز، وزير دفاع اس

CENTO.1 ، پيمان امنيتى امريكايى كه در برابر پيمان امنيتى سيتو با محوريت شوروى ايجاد شده بود. 
2. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص271. 

3. Uzi 
4. Zvi Tzur 
5. Chief-of-Staff 

6. مئير عزرى، همان، ص132-133. 
7.   Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 11. 
8. Segeve, Samuel, (1988), The Iranian Triangle: The Untold Story of Srael’s Role in 

the Iranian Iran-Contra Affaires, New York, The Free Press, p 39. 

اتحاد  دكترين  موجب  به 
پيرامونى، اسراييل مى بايست 
روابط خود را با كشورهاى غير 
عرب اطراف جهان عرب، به 
ويژه تركيه و ايران، توسعه مى داد. 
از نظر بن گوريون، تحكيم روابط 
دوجانبه با چنين كشورهايى در 
درازمدت مى توانست اسراييل 
را از انزواى سياسى خارج كند 
و منافع اقتصادى-امنيتى اين 
كشور را در برابر كشورهاى 

عربى تأمين نمايد
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يك موشك پيشرفته امضا كرد. ايران بايد هزينه 
اين طرح را از طريق معادل يك بيليون دالر نفت 
ــت. همچنين  ــراييل مى پرداخ صادراتى به اس
ايران بايد يك فرودگاه ويژه، يك كارخانه مونتاژ 
ــترده تر فراهم  ــات گس ــايتى براى آزمايش و س
ــاه به پايان  ــاخت. اين پروژه با سقوط ش مى س
ــكار شد كه نظام  رسيد و جزئيات آن زمانى آش
انقالبى در ايران، اسناد مربوط به سفارت امريكا 
را چاپ كرد. اين اسناد همچنين آشكار كردند كه 
اسراييل قصد داشته نظر ايران را براى «پروژه الوى»1 جلب نمايد كه طرحى بلندپروازانه 

براى توليد جت هاى جنگنده مدرن2 با جديدترين تكنولوژى تا دهه 1990م بود.3 
از ميزان دقيق و وسعت خريد تسليحات در زمان شاه اطالع دقيقى در دست نيست. به 
ويژه همكارى هاى نظامى ميان ايران و اسراييل، به دليل آنكه دشمنى مسلمانان و اعراب 
را با ايران برمى انگيخت و داراى تبعات منفى داخلى بود، چندان آشكار نبوده است. به 
عالوه، بسيارى از ابعاد اين همكارى ها، محرمانه و امنيتى بوده و بايد سرى باقى مى ماند. 
به هر حال همان گونه كه اسراييل شاهاك،4 يهودى منتقد رژيم صهيونيستى مى نويسد: 
ــراييل به همكارى  ــت فكر كنيم پيوندهاى ميان ايران و اس اشتباه اس
ــود. همكارى هاى اقتصادى نيز همزمان با  در نسل كشى محدود مى ش
ــكنجه و زجر انسان ها، ميان اين  همكارى براى گسترش شيوه هاى ش
دو كشور گسترش يافته است. نمونه اى از وسعت اين همكارى ها زمانى 
آشكار شد كه پس از انقالب ايران، 2000 نفر در صنايع نظامى سولتام5 
ــرفته توپ و خمپاره انداز، همراه با لوازم  بيكار شدند. سيستم هاى پيش
ــتفاده در شب هم چون مواد  ــالح هاى گوناگون اس جانبى و كمكى و س
ــب، نارنجك و بمب هاى  ــبانه، ابزارهاى ديد در ش عمليات تخريبى ش

1. Lavi Project 
2. State-of-the-art Jet Fighter
3. Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 11-12. 
4. Israel Shahak
5. Sultam Military Enterprises 

در عرصه نظامى چهار گونه همكارى 
ميان ايران پهلوى و رژيم اسراييل 
انجام پذيرفت. نخست، آموزش 
سوى  از  ايران  نظامى  نيروهاى 
اسراييلى ها؛ دوم، همكارى هاى 
امنيتى ميان ساواك و موساد؛ سوم، 
خريد تسليحات از اسراييل و چهارم، 
عمليات مشترك نظامى- امنيتى ايران 
و اسراييل كه به صورت پنهان و 
آشكار در خاورميانه انجام پذيرفت
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شيميايى، از جمله توليدات سولتام بودند.1 
ب. همكارى هاى اطالعاتى ايران و اسراييل در سطح منطقه اى

ــورهاى خاورميانه، همكارى دو جانبه  در دوره محمدرضاشاه، ايران با بسيارى از كش
ــازمان امنيتى منطقه اى  ــاى 1960 و 1970م در دو س امنيتى برقرار كرد و در دهه ه
ــنتو، هم پيمانان امريكا بودند و در برابر  ــركت كرد. اعضاى س (پيمان بغداد و سنتو) ش
ــرق عضو آن بودند، تشكيل شد.  سازمان نظامى- امنيتى ورشو كه كشورهاى بلوك ش
گرچه امريكا مستقيماً در روابط امنيتى- نظامى درگير نبود ولى شاه را تشويق مى كرد 
وارد اين پيمان ها شود. ولى شايد بتوان گفت ايجاد روابط متنوع امنيتى غير رسمى، بيش 
از سنتو در امنيت رژيم شاه مؤثر بوده است.2 مهمترين اين روابط، پس از روابط امنيتى 
با امريكا، روابط امنيتى ايران و اسراييل بود. اين همكارى ها اساساً از آن رو به وجود آمد 
كه ايران و اسراييل، از شوروى، عراق، مصر و سوريه به عنوان دشمنان مشترك واهمه 
داشتند و به همين بهانه، همكارى اطالعاتى- امنيتى عليه اتحاد شوروى و كشورهاى 
عربى را آغاز كردند.3 برخى از منابع از برنامه ريزى هماهنگ سيا و M.I.6 براى سوق دادن 

ساواك به سوى اسراييل- در راستاى طرح هاى خاورميانه اى امريكا- خبر مى دهند.4 
ــاغل در  ــرويس هاى مختلفش را از ميان يهوديان ش ــاد به دليل آنكه اعضاى س موس
ــت و از  ــود، ورزيده  ترين افراد را داش ــرويس هاى اطالعاتى اروپا و امريكا برگزيده ب س
ــمارى از ايرانيان، از  قابليت هاى بااليى در عمليات اطالعاتى برخوردار بود. تعداد بى ش
ــتند، گزارش كرده اند كه اسراييلى ها بر شيوه  جمله كسانى كه در جريان امور قرار داش

كار ساواك نظارت داشتند.5 
موارد آموزش موساد به ساواك عبارت بودند از: 

1. كلياتى درباره وظايف و مقررات كارگزينى، كه به وسيله رئيس كارگزينى تدريس 
مى شد؛ 

2. كلياتى درباره مخابرات، كه توسط رئيس اداره مخابرات ساواك تدريس مى شد؛

1. Shahak, Israel, (1982), Israel’s Global Role: Weapons for Repression, AAUG. 
Belmont, Masahuset, p 36. 

2. تقي نجارى راد، همكاري ساواك و موساد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1381، ص59. 
3. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص268. 

4. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص109. 
5. اليعزر تسفرير (گيزي)، شيطان بزرگ، شيطان كوچك (خاطرات آخرين نماينده اطالعاتي موساد در ايران)، 

ترجمه فرنوش رام، اياالت متحده، شركت كتاب، 2007، ص185-189. 
Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms and 

Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 11. 
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3. آموزش كامل برون مرزى توسط اداره كل آموزش ساواك.1 
سرويس هاى اطالعاتى ايران و اسراييل در دهه هاى 1960 و 1970م روابط رسمى با 
دستگاه اطالعاتى تركيه برقرار كردند. اين سازمان كه به نام «سه جانبه»2 مشهور شد، 
ــد عرصه تبادل اطالعات ايران، اسراييل و تركيه  طى جلسات منظمى كه برقرار مى ش
در زمينه فعاليت هاى شوروى و كشورها و گروه هاى تندرو عرب در خاورميانه درآمد و 
اين اطالعات براى هر سه كشور عضو بسيار جالب بودند. البته بيشتر همكارى ها ميان 
سازمان هاى اطالعاتى ايران و اسراييل، خارج از سازمان سه جانبه و جدا از تركيه به انجام 

مى رسيد.3 
ــاد اطالعات قابل توجهى درباره ديگر كشورهاى عربى  افزون بر عراق، ساواك و موس
ــته به ايران در  ــان وابس منطقه تبادل مى كردند. از آن جمله اطالعاتى بود كه جاسوس
ــازمان هاى مبارز فلسطينى و به ويژه فتح جمع آورى  سراسر كشورهاى عربى درباره س
مى كردند و در اختيار اسراييل مى گذاردند.4 ايران و اسراييل در اين راه با تركيه همراه 
بودند. اطالعات مربوط به تندروهاى عرب و اتحاد جماهير شوروى، از ديگر اخبارى بودند 

كه بين ايران، تركيه و اسراييل مبادله مى شدند.5 
ج. عمليات مشترك ايران و اسراييل 

• جنگ اعراب و اسراييل و جايگاه ايران به عنوان هم پيمان اسراييل 
ورود يهوديان به اسراييل در ابتدا با رفتار مهمان نوازانه و به عبارتى ديگر، ساده باورانه اى 
ــوءظن و ناراحتي داد.  ــوى اعراب همراه بود اما كم كم اين رفتار جاي خود را به س از س
اخراج مداوم زارعان و كارگران، نيز تحريم محصوالت اعراب، تنفر عمومي را برانگيخت؛ 
ولي اعراب هنوز متوجه ابعاد سياسي و ناسيوناليستي برنامه بسيار وسيع صهيونيست ها 
نشده بودند. انگليسى ها به عنوان قدرت حاكم در منطقه پس از آنكه از كارهاي ابتدايي 
ــد در 2نوامبر 1917 با صدور  ــتقرار يهوديان در ميان اعراب فارغ گرديدن مربوط به اس
«اعالميه بالفور» خط مشي سياسي خود را به طور رسمي روشن كردند. در اين اعالميه 
ــطين حمايت كند. در  ــتقرار يك كانون ملي يهود در فلس انگليس متعهد شد كه از اس
مقابل صهيونيست ها نيز از كنفرانس صلح ورساى خواستند تا قيمومت فلسطين را به 

1. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران، اطالعات، 1367، ص445. 
Trident .2(نيزه سه سر) 

3. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص271؛ تقي نجارى راد، همان، ص77. 
4. عبدالرحمن احمدى، ساواك و دستگاه اطالعاتي اسراييل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 

1388، ص64 و 209-212. 
5 .اميرمحمد حاجى يوسفى، همان، ص118؛ تقي نجارى راد، همان، ص74؛ رضا زارع، همان، ص250. 
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انگليسي ها بدهد.1 
در 9دسامبر 1917 اشغال بيت المقدس از سوي انگليس، 
ــت كه  ــود آورد. از اين دوره به بعد اس ــه خ اعراب را كمي ب
ــت ها  ــداوم بر ضد صهيونيس ــه مقاومت م ــطين صحن فلس
ــال هاي 1948-1917م را مي توان دوره  مي شود. فاصله س

ــال هاى پس از آن، دوره مقاومت كشورهاى عربى  مقاومت كامل فلسطين نام نهاد و س
در برابر يهوديان و پشتيبانان غربى شان بود. در سال 1936م فلسطينيان جنبش عدم 
اطاعت عمومى را آغاز كردند و اين شورش و اعتصاب كه 174 روز طول كشيد شامل تمام 
سازمان ها و وسايل ارتباط جمعى مى شد كه توسط اعراب اداره مى گرديد. اين اعتصاب 

با دخالت رهبران كشورهاى عربى پايان يافت.2 
ــطين، تشكيالت صهيونيسم و  پس از سال 1948م و پايان قيمومت انگليس بر فلس
دولت آن به طور علنى رسمى شد و فلسطين به دو بخش امنيتى و غير امنيتى تقسيم 
گرديد؛ 90درصد اعراب در بخش امنيتى به سر مى بردند.3 از زمانى كه دولت يهودى در 
سال 1948م در فلسطين تشكيل شد تا سال 1973م، چهار جنگ بزرگ ميان اعراب 

و اسراييل رخ داد. 
ــوريه، اردن، عراق، لبنان و مهاجران  ــور عربى مصر، س 1. جنگ 1948م ميان 5 كش
ــه بن گوريون در  ــد ك ــى، پس از آن آغاز ش ــازمان يافته در گروه هاى نظام ــودى س يه
ــراييل را اعالم كرد. تا پايان سال 1948 و پايان جنگ،  14مى 1947 تشكيل كشور اس
ــراييلى ها از استراتژى  ــط يهودى ها تصرف شد. اس ــطين توس 78درصد از خاك فلس
ــت در ميان اعراب  ــيع اعراب براى ايجاد رعب و وحش قتل عام بى رحمانه و كشتار وس
ــى را زنده نگذاشتند و به وحشيانه  ترين  بهره بردند. يهوديان به هر جا كه رسيدند كس
شكل، همه را مى كشتند.4 قتل نخستين بازرس سازمان ملل و دستيارش در فلسطين 
ــن كرد كه هيچ كس نمى تواند با برنامه هاى صهيونيستى مخالفت نمايد و  اشغالى روش
ــتى مى گردد. كشتار دسته جمعى  ــم و تنبيه مقامات صهيونيس به سرعت گرفتار خش
ــتارهاى آگاهانه اى براى  ــين، عين الزيتون و صالح الدين در آوريل 1948، كش ديرياس

ــتي)، تهران، مؤسسه فرهنگي  ــم مؤمنى، كتاب خاورميانه3 (بررسي مسائل داخلي رژيم صهيونيس 1. ميرقاس
مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر تهران، 1384، ص24. 

2. ميرقاسم مؤمني، همان، ص25. 
3. همان، ص26. 

4. احمد سروش نژاد، صهيونيسم؛ نوزايي، استقرار، فروپاشي، تهران، ني، 1385، ص127-128. 

از  بى شمارى  تعداد 
ايرانيان، از جمله كسانى 
كه در جريان امور قرار 
داشتند، گزارش كرده اند 
كه اسراييلى ها بر شيوه كار 

ساواك نظارت داشتند
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اخراج فلسطينى ها از راه ترور و ايجاد وحشت بود.1 
ــوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و تجاوز  2. جنگ دوم پس از ملى شدن كانال س
ــه و انگليس از راه هوا، دريا و زمين به مصر آغاز شد. با دخالت امريكا و  اسراييل، فرانس
شوروى دروازه سوئز، پس از تخليه از كليه نيروهاى نظامى مصرى و خارجى، ملى اعالم 

شد ولى بخش هايى از مصر در تصرف اسراييل باقى ماند.2 
3. جنگ سوم اعراب و اسراييل، كه به جنگ پنجم ژوئن يا جنگ شش روزه مشهور است 
با حمله هوايى ناگهانى اسراييل به مصر آغاز شد كه نتيجه آن، نابودى نيروهاى هوايى 
مصر در بامداد 5ژوئن 1967 بود. هواپيماهاى اسراييلى، سپس به سوريه، عراق و اردن 
نيز حمله كردند و پس از آن نيروهاى زمينى يهوديان در مدت شش روز، تمام فلسطين 

و بيت المقدس و بخش هايى از سوريه، اردن و صحراى سيناى مصر را تصرف كردند.3 
ــگ رمضان يا جنگ  ــگ اكتبر 1973، جن ــراييل به جن 4. جنگ چهارم اعراب و اس
ــوريه و مصر، با همكارى ارتش  يوم كيپور مشهور است. اين جنگ با حمله نيروهاى س
ــودان و تونس به  ــطين و نيروهاى نظامى مراكش، الجزاير، ليبى، س آزادى بخش فلس
فلسطين اشغالى آغاز شد. اين جنگ نيز در همان سال با حمايت نيروهاى بين المللى و 
ناتو و به ويژه آلمان از اسراييل و رخنه در اتحاد اعراب، با شكست اعراب به پايان رسيد. 
در جنگ چهارم اعراب و اسراييل بود كه عرب ها از سالح نفت عليه اسراييل و حاميانش 

بهره بردند.4 
ــويى سياست هاى پهلوى با امريكا و اسراييل  منابع داخلى و خارجى بسيارى بر هم س
طى جنگ با اعراب خبر داده اند. خاطرات اطرافيان شاه نيز بيانگر اين واقعيت است كه 

ايران در جبهه حمايت از اسراييل قرار داشته است: 
دو سال پيش [1346ش/1967م] به هنگام جنگ اعراب و اسراييل، ما 
تعمداً جريان نفت را ادامه داديم تا ما را در زمره عرب ها محسوب نكنند.5 

يكى از پژوهشگران تاريخ نيز به اين موضوع اشاره روشن ترى دارد: 
ــكا) عبارت بودند  ــراييل (و امري ــگ 1973م متحدين اصلى اس در جن

1. ميرقاسم مؤمني، همان، ص29. 
2. احمد سروش نژاد، همان، ص128-129. 

3. همان، ص129-130. 
4. همان، ص131. 

5. اميراسداهللا علم، گفت وگوهاي من با شاه (خاطرات محرمانه اميراسداهللا علم)، ترجمه گروه مترجمان، تهران، 
طرح نو، 1371، ص73. 
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ــى1 از  ــال سيالس ــال، هاي از: پرتغ
اتيوپى، شاه ايران (به عنوان متحد 
ــوموزو2  ــتازيو س ــك)، آناس نزدي
ــراييل)، يان  ــت قديمى اس (دوس
اسميت از آفريقاى جنوبى، و رژيم 

سايگون از كره جنوبى.3 
ــى نيز در  ــگار امريكاي ــق و روزنامه ن ــك محق ي
ــاره مى كند كه  ــن موضوع اش تحليل هايش به اي

ــراييل، از ميان سه كشور عربستان  ــهولت يا صعوبت (سختى) اس در تمام دوره هاى س
سعودى، اردن و ايران، كه از سال 1957 خود را اتحاد اسالمى مى ناميدند، كشور ايران 

تأمين كننده اصلى نفت اسراييل از طريق بندر ايالت4 در خليج عقبه بوده است.5 
• همكارى ايران و اسراييل در برانگيختن كردها عليه عراق 

ــاس  ترين منطقه نظامى بالقوه خطرناك براى ايران بود، زيرا ساير  مرزهاى عراق حس
همسايگان ايران انگيزه يا قدرتى براى حساسيت زايى نظامى در برابر ايران نداشتند. به 
ويژه آنكه شوروى نيز از عراق و سوريه حمايت مى كرد و به آنها اسلحه مى داد.6 يكى از 
مهمترين عمليات برون مرزى ايران و اسراييل، كشف توطئه عراق در ايجاد يك آشوب 
در خوزستان و تأسيس جمهورى مستقل در آن ناحيه بود. اين عمليات در زمانى صورت 
گرفت كه در طول منازعات مربوط به جنگ سرد، روابط ايران و اعراب خصمانه بود و پس 
ــبات ايران و مصر به دستور ناصر قطع شده  از به قدرت رسيدن جمال عبدالناصر مناس
بود؛ اختالف بر روى اروندرود و آبادان كه عراقى ها اين رود و شهر ايرانى را شط العرب و 
«عربستان» مى ناميدند، روابط ايران و عراق را تيره كرده بود، و پس از آنكه عبدالناصر از 
خليج فارس به عنوان خليج عربى ياد كرد، اتحاديه عرب در 23مرداد 1342 (1963م) 
تصميم گرفت از نام «خليج عرب» در اسناد رسمى و برنامه هاى درسى كشورهاى عضو 

1. Haile Selassie 
2. Anastasio Somozo 
3. Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p199. 
4. Eilat Port
5. Draper, Theodore, (1968), Israel and World Politics, Roots of the Third Arab-

Israeli War. New York, The Viking Press, p 219-220.
6. Reppa. Robert B, (1974), Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the 

Indian Ocean Basin, USA, PRAEGER PUBLISHERS, p 69.

افزون بر عراق، ساواك و موساد 
اطالعات قابل توجهى درباره 
ديگر كشورهاى عربى منطقه تبادل 
مى كردند. از آن جمله اطالعاتى 
بود كه جاسوسان وابسته به ايران 
در سراسر كشورهاى عربى درباره 
سازمان هاى مبارز فلسطينى و به 
ويژه فتح جمع آورى مى كردند و در 

اختيار اسراييل مى گذاردند
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اتحاديه استفاده نمايد.1 
محمدرضاشاه به اسراييل اجازه داد از مرزهاى مشترك ايران و عراق براى فعاليت هاى 
جاسوسى استفاده كند و مخالفان دولت عراق را آموزش داده و به آنها سالح بدهد.2 لزوم 
و داليل همكارى ايران و اسراييل در اين زمينه در يكى از اسناد ساواك به خوبى تشريح 

شده است: 
ــت كه لبنان و سوريه از يك  ــان داده اس اطالعات و تجارب حاصله نش
ــاى اصلى فعاليت هاى  ــر، به صورت پايگاه ه طرف و عراق از طرف ديگ
ــورهاى مورد هدف درآمده اند. با وقوع تحوالت  فلسطينى ها عليه كش
اخير خاورميانه و پشتيبانى بى دريغ شوروى از عراق و فلسطين، بدون 
ــطينى در مورد آموزش،  ــى فعاليت هاى فلس ترديد يكى از مراكز اصل
ــراييل  ــه در خليج فارس و گروه هاى افراطى ايران، اس طرح ريزى، رخن
ــوروى رو به تيرگى است و اگر صلح  و غيره خواهد شد. روابط مصر و ش
ــك مصر ديگر نمى تواند از  ــود، بدون ش ــراييل عملى ش بين مصر و اس
فلسطينى ها حمايت كند؛ در حالى كه شوروى ها نه تنها حمايت خود را از 
فلسطينى ها دريغ نخواهند نمود، بلكه به احتمال قوى، عراق را به صورت 
يك پايگاه قوى در خواهند آورد كه فعاليت فلسطينى ها و عراقى ها عليه 

خليج فارس و ايران در آنجا متمركز خواهد بود. 
ــطينى ها به  ــراق به ادامه فعاليت هاى فلس با توجه خاصى كه دولت ع
ــاحل خليج فارس و يا به صورت حمايت  صورت رخنه در كشورهاى س
ــول مى دارد، اين  ــادى از گروه هاى افراطى چپ معم ايدئولوژيكى و م
ــود كه به ايرانيان تعليم ديده يا در حال تعليم  ــاس مى ش ضرورت احس
ــطينى كه مجدداً به داخل ايران رخنه  ــى فلس در اردوگاه هاى آموزش
ــات ايران در خارج  ــوند، يا ايرانيانى كه عليه منافع و مؤسس داده مى ش
ــوند، توجه خاص مبذول گردد.  از كشور به ويژه اروپا به كار برده مى ش
ــتادها، اردوگاه هاى آموزشى فلسطينى و غيره  رخنه در سازمان ها، س
ــدن از اقدامات مورد نظر آنها قبل از حصول امكان  ــپس مطلع ش و س
ــنهاد  ــرد؛ بنابراين پيش ــدف اصلى قرار گي ــا بايد ه به مبادرت به آنه

1. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص115. 
2. عبدالرحمن احمدى، همان، ص230-209؛ علي اكبر واليتى، همان، ص203-216. 
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ــتفاده از تجارب ما  مى كنيم با اس
كه به سهولت آن را در اختيار شما 
ــراييل]  ــرويس اطالعاتى اس [س
ــت، در چهارچوب  خواهيم گذاش
ــتادى،  ــترك س يك عمليات مش
رخنه به درون سازمان هاى مختلف 
ــورد مطالعه قرار  ــطينى را م فلس
ــپس در صحنه به وسيله  داده و س
سرويس ايران، هدايت و اجرا گردد 

و از نتايج حاصله، هر دو سرويس [ساواك و موساد] بهره مند گردند...1 
ــلحانه به رهبرى مال مصطفى بارزانى عليه  در سال 1961 مقاومت سازمان يافته مس
بغداد آغاز شد. در شورش هاى 14ساله كردها به رهبرى مال مصطفى،2 ايران و اسراييل 
از كردها حمايت مى كردند.3 امريكا و اسراييل به نيروهاى بارزانى براى مخالفت با دولت 
عراق كمك مى كردند.4 سند شماره 2 خيلى محرمانه به تاريخ 19دسامبر 1970، 17مهر 
1349 به «درگيرى بلندمدت اسراييل در منطقه كردستان و حمايت از بارزانى» اشاره 
مستقيم مى كند.5 البته جالل طالبانى، رهبر چپ گراى كردهاى عراقى كه با رژيم بغداد 
ــت و رقيب مالمصطفى بارزانى بود.6 بنابر  مبارزه مى كرد، در جناح ضد ايرانى قرار داش
ــوروى و عراق پيوسته بر منافع  ــفارت امريكا «از اوايل سال 1970م، روابط ش اسناد س
ــراييل و سقوط بغداد به عنوان  كردها اولويت داشته است. با توجه به پيمان مصر و اس

رئيس «جبهه پايدارى»، احتماالً اين خط مشى سياسى ادامه خواهد داشت».7 
موساد و ساواك در آبادان عمليات مشتركى را براى گردآورى اطالعات كه توسط شبكه 
گسترده اى از خبرچينان در عراق انجام مى شد، آغاز كرده بودند. اين همكارى ها در نيمه 
دهه 1960م با استقرار ايستگاه هاى استراق سمع در مرزهاى ايران و عراق تكميل شد.8 
اسراييل سه پايگاه برون مرزى در ايران مجهز به دستگاه هاى استراق سمع الكترونيك 

1. به نقل از: علي جديد بناب، عملكرد صهيونيسم نسبت به جهان اسالم، همان، ص220. 
2. اسناد النه جاسوسى امريكا، همان، ش31، ص4016. 

3. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص125. 
4. علي اكبر واليتى، همان، ص203-216. 

5. اسناد النه جاسوسى امريكا، همان، ص4040. 
6. اميراسداهللا علم، همان، ص78. 

7. اسناد النه جاسوسى امريكا، همان، ص 4089. 
8. اميرمحمد حاجى يوسفى، همان، ص118. 

يك محقق و روزنامه نگار امريكايى 
نيز در تحليل هايش به اين موضوع 
اشاره مى كند كه در تمام دوره هاى 
(سختى)  صعوبت  يا  سهولت 
اسراييل، از ميان سه كشور عربستان 
سعودى، اردن و ايران، كه از 
سال 1957 خود را اتحاد اسالمى 
مى ناميدند، كشور ايران تأمين كننده 
اصلى نفت اسراييل از طريق بندر 

ايالت در خليج عقبه بوده است
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ــراق در پايگاه هاى  ــال 1337ش (1958م) در طول مرز ايران و ع ايجاد كرد كه در س
خوزستان (مركز اهواز)، ايالم (مركز ايالم) و كردستان (مركز بانه يا مريوان) به فعاليت 
مشغول بوده است. اين پايگاه ها به جاسوسى و كسب اطالعات از عراق و ديگر كشورهاى 

عربى مشغول بودند.1 
موساد از 1337ش (1958م) به كردها كمك مى كرد و از 1343ش (1963م) كردها 
را آموزش مى داد. در سال 1963م رهبران كرد و اسراييلى ها (و در 1966م با حضور لوى 
ــتند. كردها در جهت تضعيف دولت عراق از سوى  ــكول)2 در تهران به مذاكره نشس اش

اسراييل تجهيز و آموزش داده مى شدند.3 
در اسناد سفارت امريكا در ايران آمده است: 

ــه دولت  ــراق علي ــاى ع ــاله كرده ــورش 14س ــارس 1975 (ش در م
ــيله قرارداد الجزاير بين ايران و عراق  ــين به طور مؤثر به وس صدام حس
ــت در برابر  ــا را براى مقاوم ــرارداد توانايى كرده ــن ق خاتمه يافت. اي
ــين از بين مى برد.  ــردن منطقه كردنش تالش هاى دولت جهت آرام ك

(خيلى محرمانه)4 
ــت كه كردها تنها به كمك ايران قادر بودند به  ــده اس در خاطرات علم، چنين ادعا ش
مقاومت عليه صدام ادامه دهند و به گفته شاه «بدون حمايت ما [شاه] ده روز هم در برابر 
عراقى ها دوام نمى آوردند».5 گازيوروسكى نيز عقيده دارد پس از آنكه ايران پيمان الجزاير 
را امضا كرد از حمايت نيروهاى بارزانى دست برداشت و در نتيجه به دولت عراق اجازه داد 
قيام بارزانى ها را در هم بكوبد.6 به نوشته علم، پس از قرارداد الجزاير و آواره شدن كردهاى 

مخالف عراقى، جامعه بين المللى ايران را به خيانت متهم كرده بود.7 

1. حسين فردوست، همان، ص369. 
2. Levi Eshkol 

ــه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1383،  ــراييل، تهران، مؤسس 3. محمدتقي تقى پور، استراتژي پيرامون اس
ص395. 

Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms and 
Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 19. 

4. اسناد النه جاسوسى امريكا، همان، ص4017. 
5. اميراسداهللا علم، همان، ص664. 

6. اليعزر تسفرير (گيزي)، همان، ص61؛  مئير عزرى، همان، ص319. 
ــفرير (گيزي)، همان، ص68-67؛ محمدتقي تقى  پور، همان،  ــداهللا علم، همان، ص665؛ اليعزر تس 7. اميراس

ص407. 
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• همكارى ايران و اسراييل در جنگ داخلى يمن 
در مهر 1341 (26سپتامبر 1962) از سوى نظاميان 
ــرهنگ عبداهللا سالل عليه  طرفدار ناصر به رهبرى س
ــد و  ــاه يمن، كودتايى انجام ش ــام محمد بدر پادش ام
ــد. امام البدر به عربستان  حكومت جمهورى اعالم ش

ــش جنگ داخلى  ــمال يمن، آت ــتان و طرفدارى قبايل ش ــا حمايت عربس گريخت و ب
ــلطنت طلبان و  ــمالى ميان س ــد.1 طى جنگ داخلى در يمن ش در يمن برافروخته ش
جمهورى خواهان (1970-1962م)، شوروى و مصر از جمهورى خواهان حمايت كردند 
ــتيبانى خود را به  و با برقرارى يك خط هوايى از قاهره به صنعا، محموالت نظامى و پش
انقالبيون رساندند. اسراييل، اردن، ايران و عربستان سعودى نيز با ارسال امكانات جنگى 

و آموزش نيروها، از سلطنت طلبان حمايت مى كردند.2 
همكارى دستگاه امنيتى ايران و عربستان سعودى در قضيه يمن جنوبى، برجسته  ترين 
نمود رابطه نيروهاى امنيتى ايران (و اسراييل) با عربستان بود. عربستان، ايران و اسراييل 
ــپ روى و نيروهاى  ــوروى، تمايل به بلوك غرب، مخالفت با چ ــاس نفرت از ش در احس
ــراييلى ها در حمايت از  انقالبى به ويژه در ميان اعراب، با يكديگر هماهنگ بودند.3 اس
سلطنت طلبان يمن، از يهوديان يمنى ساكن اسراييل بهره بردند كه با همكارى سيا و 
موساد براى آموزش نظامى سلطنت طلبان، از اسراييل به يمن بازگشتند و با كمك ايران 
ــد. به منظور كمك به نيروهاى امام البدر،  ردپاى دخالت اسراييل در اين قضايا پاك ش
اسراييل سالح هاى روسى به غنيمت گرفته شده در جنگ با اعراب را به ايران مى فرستاد 
تا پس از بازسازى و بسته بندى جديد (پاك كردن هرگونه نشانه اى درباره مبدأ اصلى) 
به يمن ارسال شود. پيش از هر چيز، يك مقام بلندپايه ساواك به منظور مالقات با كمال 
ادهم4 رئيس سازمان اطالعات عربستان سعودى، و انجام هماهنگى هاى الزم به عربستان 
ــكر نعمت اهللا نصيرى رئيس ساواك به يمن  سفر نمود. همزمان، يكى از معاونان سرلش
شمالى اعزام گرديد تا قبايل حامى سلطنت طلبان را از كمك هاى امريكا و هم پيمانانش 
آگاه ساخته و هماهنگى هاى الزم را درباره چگونگى دريافت اين كمك ها به عمل آورد. 

1. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص122. 
2. Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 17.
3. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص271. 

4. Kamal Adham

اسراييل  به  محمدرضاشاه 
اجازه داد از مرزهاى مشترك 
ايران و عراق براى فعاليت هاى 
و  كند  استفاده  جاسوسى 
مخالفان دولت عراق را آموزش 

داده و به آنها سالح بدهد



228
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90

• دخالت نظامى ايران در عمان 
ــدن خاندان  ــق در زمينه بازگردان ــعودى پس از همكارى موف ــتان س ايران و عربس
ــازمان دهى يك سازمان اطالعاتى غير رسمى به  سلطنتى يمن در دهه 60، اقدام به س
ــامل فرانسه، مصر و مراكش هم مى شد  نام باشگاه سافارى1 نمودند. اين سازمان كه ش
در دهه 1970م براى مقابله با نفوذ كمونيسم در آفريقا تأسيس شد تا براى كشورهاى 
ــوروى بودند، اسلحه، اطالعات  آفريقايى دوست كه در خطر حمله نيروهاى طرفدار ش
ــگاه نبود ولى به شدت  ــماً عضو باش و منابع مالى فراهم كند. گرچه اياالت متحده رس
فعاليت هاى اين باشگاه را تأييد مى كرد زيرا خود امريكا هم عمليات مشابه و هم راستاى 
آن در آفريقا به عمل مى آورد و ظاهراً باشگاه سافارى، امريكا را در جريان كامل امور خود 

مى گذارد. 
اين باشگاه در زئير، سومالى، اتيوپى و عمان فعاليت هايي به عمل آورد. در ميانه دهه 
1970م ايران كمك نظامى گسترده اى براى دولت عمان فراهم آورد تا شورش ظفار را 
درهم شكند.2 ايران با حمايت مشترك امريكا و اسراييل، اسلحه در اختيار سلطان قابوس 
ــتقيماً وارد عمل شد و در طول دو سال بعد  قرار داد. در 29آذر 1352 ارتش ايران مس
منطقه ظفار را از چريك هاى عمانى پاكسازى نمود.3 استدالل ايران اين بود كه مخالفان 

نظام ايران در اين منطقه جمع آمده اند: 
ــفيرمان از عمان همراه با نامه اى از ملك حسين وارد شد، كه اسامى  س
ــاه توطئه مى كردند فاش  تعدادى از ملى گرايان كرد را كه عليه جان ش

ساخته است. فوراً نامه را به ساواك دادم.4 

1. Safari Club
2. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص271-272. 
3. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص130. 

4. اميراسداهللا علم، همان، ص667. 


