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 سیاست خارجي ايران در دوره محمد رضا شاه پھلوي

  مدني  الدين  دكتر سید جالل : نويسنده

  تاريخ سیاسي معاصر ايران :منبع

  :طرح كلي موضوع -١

بلكه در مسیر تاريخ . ما قصد نداريم سیاست خارجي گذشته ايران را در ھمه ابعاد در اين كتاب مطالعه نماییم

الجیشي و  وضع جغرافیايي ايران و اھمیت آن از جھت سوق. اي روابط ھستیم شناسايي پارهسیاسي معاصر نیازمند 

سیاست خارجي . بخصوص با توجه به مسأله انرژي ھمواره سیاست خارجي را در نقطه حساسي قرار داده است

. شد ياي بارز از سیاست عمومي كشور محسوب م كشور از سیاست عمومي آن جدا نبود و طبق معمول جلوه

داده بودند اما واقعًا نه ) ١(»سیاست مستقل ملي«زمامداران ايران در دوره مورد بحث به سیاست خارجي ايران نام

داد صاحبان اصلي  مستقل بود و نه ملي، اساسًا سلب اختیار و حاكمیت از ملت شده بود استبداد حاكم اجازه نمي

ت ملت ساخته بودند كه صالحیت اتخاذ تصمیم به نام مردم را حق اعمال نظر نمايند كساني خود را مسلط بر سرنوش

نتیجه اين عدم اتكا به ملت تسلیم آنھا در مقابل قدرتھاي خارج بود و طبعًا سیاست اتخاذي غیر ملي و غیر . نداشتند

 بخشد و وقتي گردد و قدرت مي ھمیشه و ھمه جا پشتوانه عمومي مردم سیاست مستقل را باعث مي. مستقل بود

شود و ھرچه بیشتر اين نیاز احساس گردد استقالل ھم بیشتر  اين پشتوانه نبود نیاز به حمايت خارجي پیدا مي

كرد به آن  رژيم سلطنت براي بقاي خويش به دنبال نقطه اتكاء بود و وقتي اين نقطه اتكا را پیدا مي. متزلزل است

راض قدرتھاي ديگر رقیب پیش نیايد و قرباني تصمیمات شد تا حفاظت و حمايت شود اما براي اين كه اعت تسلیم مي

مشترك ابرقدرتھا نگردد مجبور بود به آنھا ھم امتیازاتي بدھد، تعھداتي را بپذيرد تا ھدف اصلي كه بقاي رژيم با وضع 

  .استبدادي است حفظ شود

  

ھاي گروھي جھان  ار در رسانهرژيم به اين سیاست آرام سازي و سلطه پذيري نام استقالل داده بود و با ھزينه بسی

ھاي تشريفاتي مربوط به ضیافت میھمانان خارجي تكرار و مبادله مي  نمود و در نطق ساخت و تبلیغ مي آن را عنوان مي

و تعھدات  ٣٣ايران با قرارداد كنسرسیوم نفت سال .گرديد اعتباري بازگو مي المللي در عبارات بي شد و يا در مجامع بین

متحد نظامي غرب شد و با قرارداد دو  ٣۴ تحت سلطه امريكا قرار گرفت و با ورود به پیمان بغداد سال متعاقب آن عمًال

از امريكا تضمین كمك نظامي گرفت طبعًا چنین سیاستي با منافع ايران تطبیق نداشت برقراري روابط  ٣٨جانبه سال 

ھم راضي ساختن قطبي ديگر از ستمگران سیاسي و ھمكاري فني با اتحاد شوروي و ديگر كشورھاي بلوك شرق 

رژيم سلطنت در سالھاي آخر عمر با تحصیل درآمد عظیمي از نفت يعني ثروت واقعي ملت ايران به حاتم بخشي . بود

شاه در مصاحبه با خبرنگار ) ١٩٧۵ژانويه ( ١٣۵٣و جلب نظر دول متجاوز جھان پرداخت در اواخر سال 

المللي، انگلستان و  المللي پول، بانك بین ره به اين مطلب كه ايران به صندوق بینكويت ضمن اشا» السیاسیه«روزنامه

داري رشد يافته، پس از افزايش درآمد نفت، وام و اعتبار داده است و مبالغ كالني در اين  ديگر كشورھاي سرمايه

  ). ٢(دگذاري نموده، با صراحت اظھار داشت كه ايران به جھان غرب تعلق دار كشورھا سرمايه

ايران بعنوان كمك و وام به كشورھاي  ١٩٧۴در ھمین زمان ھويدا نخست وزير اظھار داشت مبلغ كلي كه در سال 

میلیارد دالر است بدين ترتیب ھمان طور كه قبًال توضیح داده شد ايران از درآمد نفت براي تقويت و كمك  ٩خارجي داده 

ان اقتصادي به وضع دشواري دچار بودند استفاده كرد و ھم چنین به به دول استعماري و انحصارگر كه در نتیجه بحر

 ٧٢-٧۴تنھا در سالھاي . ھا اقدام نمود سازي و رفع بیكاري آن دولت خريد اسلحه براي دایر داشتن كارخانجات اسلحه
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اسلحه روي آورد و میلیارد دالر انواع اسلحه از امريكا خريد و سپس بسوي انگلیس و آلمان غربي براي خريد  ٨/۶مبلغ 

  ).٣(بخش عظیمي از درآمد نفت را به اين شكل بازگرداند

  

  . دار است دولت ايران دلخوش بود كه امنیت خلیج فارس يعني راه منافع غرب را عھده

  :ايران در خلیج فارس -٢

ي دنیا را در بر دارد و مھمترين ذخایر نفت) صرف نظر از درياي خزر(خلیج فارس تنھا راه دريايی ايران با جھان خارج است

دانست كه بطور  دولت ايران بحرين را بخشي از سرزمین خود مي. گیرد صدور نفت ايران از ھمین منطقه صورت مي

ھم موضوع را در جامعه ملل مطرح كرد و ) ١٩٢٧(شمسي ١٣٠۶غیرقانوني از جانب انگلستان اشغال شده و در سال 

نامید كشورھاي عربي تحت تأثیر سیاست استعماري انگلیس و به اين دلیل  ١۴آن را استان  ٣۶بندي سال  در تقسیم

كه اكثريت اھالي اين جزاير عرب ھستند با حق حاكمیت ايران بر اين سرزمین موافق نبودند سرانجام به شرحي كه 

نامه شوراي توضیح داده شد با توافق رژيم شاه و دولت انگلیس و از طريق نماينده دبي كل سازمان ملل و با قطع

امنیت و به ادعاي نظر اكثريت مردم بحرين، اين جزيره را مستقل اعالم داشتند و دولت غیرقانوني ايران آن را به 

رسمیت شناخت و روابط ديپلماتیك برقرار ساخت پس از تخلیه پايگاه انگلستان از بحرين، پايگاه نظامي ھوايي امريكا 

الخیمه با خروج  امارات خلیج فارس با شركت ابوظبي، شارجه، فجیره، رأس فدراسیون. در اين منطقه استقرار يافت

واحدھاي نظامي انگلیس تشكیل شد ولي ايران شناسايي آن را به تصرف سه جزيره كوچك خودش در دھانه تنگه 

وكول داد م المللي اجازه نمي كه انگلیس تا آن زمان برخالف حقوق بین) ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك(ھرمز

اي كه ايران در حفظ امنیت خلیج فارس و تنگه ھرمز داشت در  ساخت، با مذاكرات ايران و انگلستان و باتوجه به وظیفه

دولت عراق به ) ۴(حاكمیت خود را به اين سه جزيره استقرار داد و فدراسیون را ھم به رسمیت شناخت  ١٣۵٠سال 

اخت عنوان ژاندارم بعد از خروج قواي انگلیس از منطقه به ايران داده نشانه اعتراض به قطع روابط سیاسي با ايران پرد

ايران رسمًا از اعالم منطقه اقیانوس ھند و خلیج . شد حضور واحدھاي ارتش ايران در ظفار در اجراي ھمین وظیفه بود

مخالفت داشت اما  كرد و ظاھرًا با مداخله دول خارجي در امور اين منطقه فارس به منطقه صلح و امنیت حمايت مي

كرد و به استقرار نظامي امريكا در دياگوگارسیا و جزيره  عمًال پايگاھھاي نظامي امريكا در خلیج فارس وسعت پیدا مي

مانور بزرگي به وسیله نیروي دريايي و ھوايي ايران و پیمان  ۵٣كرد در سال  مصیره مجاور سواحل عمان اعتراض نمي

اي  ايران به اتفاق تركیه و پاكستان پیمان ھمكاري و عمران منطقه. ھند انجام گرفتسنتو در قسمت شمالي اقیانوس 

براي اشتراك مساعي در زمینه حمل و نقل، ارتباط، بازرگاني، كشتیراني و ) ١٩۶۶(۴۵درجوار سنتو داشتند كه از سال 

ني حمل و نقل و مسایل اجتماعي ھايي به نام صنعت، نفت، بازرگا ريزي تأسیس شده بود و كمیته جھانگردي و برنامه

بايست به پاكستان  آھن سه كشور شبكه راه ايران و تركیه از طريق قطور به ھم متصل شد و مي داشت براي پیوند راه

با افزايش قیمت نفت به درآمد ھنگفتي  ٧٣ايران ھم چنین عضو اوپك بود و در سال . ھم از طريق كرمان وصل گردند

دانست و  دولت حاكم ايران نفت را فقط بعنوان يك مسأله اقتصادي مي. ردانه به مصرف رساندخ دست يافت و آن را بي

اي تجاوز اسراییل و اشغال  به ھنگام تحريم صدور نفت از جانب اعراب به كشورھاي غربي شركت نداشت و در مسأله

رفع تجاوز بود در روابط ايران با اردن و كرد و خواھان  شوراي امنیت حمايت مي ۶٧نوامبر  ٢٢فلسطین ظاھرًا از قطعنامه 

به لحاظ دوستي خاص شاه با سران اين كشورھا و جنبه ارتجاعي آنان و قرار داشتن ) ۵) (دوره سادات(مراكش و مصر

روابط با تركیه و ) ۶(زير سلطه غرب مشكلي وجود نداشت آمد و رفت خانوادگي عمًال آنھا را مشاور ھم قرار داده بود

با . ا ھمكاري وسیعي كه در پیمان سنتو داشتند و حضور در جبھه واحد از نظر سه حكومت خیلي خوب بودپاكستان ب
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خواست نوعي رابطه برقرار سازد كه بر اعتبار او بین اعراب و مسلمانان  بخش فلسطین ھم، شاه مي سازمان آزادي

داشت در ھمه كشورھا سفارت داشته باشد وزير  شاه عالقه) ٧(بیفزايد و در عین حال لطمه به روابط با اسراییل نزند

با كشورھاي جھان سوم، روابط در سالھاي اخیر، خیلي توسعه يافت كه شاھد آن افتتاح ... « خارجه رژيم شاه گفت

سفارتخانه در كشورھاي آفريقايي و امريكاي التین است و كمكھاي مالي و وامھا كه به آن كشورھا داده  ١۴در حدود 

داد و بعدًا به اطالع وزارت امور  زير امور اقتصادي و دارايي به دستور مستقیم شاه اين امور را انجام ميشده است و

  ! »رساند خارجه مي

  

انديشید ھمین وضع براي معرفي وزارت خارجه و روابط خارجي و تأثیر اين  به عبارت آخر، وزير خارجه رژيم شاه مي

در ھمه ... « گويد ورھاي بلوك غرب يعني اروپاي غربي و استرالیا و ژاپن ميدر مورد روابط با كش. سازمان كافي است

اي كه پیدا نمود جنبه مالي و  ھا وسیع و دوستانه بود در سالھاي اخیر باز ھم توسعه يافت ولي جنبه تازه زمینه

با وضع ركود اقتصادي در  گذاري بود كه ايران با امكاناتي كه در اثر باال رفتن قیمت نفت بدست آورده بود و سرمايه

ھا نیز بدستور مستقیم شاه از طرف وزير  گذاري كشورھاي صنعتي پیشرفته پیدا شده بود اين اقدامات مالي و سرمايه

اين رقابتھاي سیاسي در واقع براي بدست آوردن بازار ... « وي مي افزايد» ... گرفت  دارايي و امور اقتصادي انجام مي

گذرانند، براي  توانست ركود اقتصادي و بیكاري را در آن كشورھا از بحراني كه مي بود كه مي ايران و سود اقتصادي

گردانندگان اين سیاست و رقابتھا تنھا سفارتخانه و نمايندگان رسمي دولتھا نبودند بلكه اغلب . آينده شايد نجات دھد

سازمانھاي فرھنگي خارجي در ايران  شركتھاي بزرگ و مؤسسات تجارتي و بانكي و مقاطعه كاري خارجي و حتي

كار بودند و سعي داشتند با كمك ايرانیان خود را به مراكز قدرت نزديك نموده و به مقصود برسند مركز اصلي  دست اندر

چه نظامي و يا غیرنظامي و كساني كه بدون درباري بودن از ) ٨(قدرت دربار بود و درباريان و اطرافیان مستقیم شاه 

خصي شاه بودند و در اين اواخر نامشان در دھانھا افتاده بود بديھي است آنان نیز به نوبه خود ايادي داشتند نزديكان ش

  .»اي نداد و رسوا گرديدند كردند تا خود شناخته نشوند ولي نتیجه ھايي كه برايشان كار مي و دار و دسته

  :روابط با اسراییل -٣

داد  كرد، روابط وسیع اقتصادي داشت، نفت مورد نیاز را تحويل مي ا حمايت ميرژيم حاكم عمًال و در معني، اسراییل ر

اي را  گرفت ساواك و موساد ھمكاري گسترده كاالي اسراییل بسوي ايران سرازير بود و تبادل اطالعات انجام مي

برقرار نمود بدين ) فاكتودو(نبود بلكه روابط به اصطالح ) دوژوره(روابط ايران با اسراییل روابط سیاسي رسمي. داشتند

ترتیب بدون داشتن روابط سیاسي رسمي، دو دولت عمًال روابط دارند، ولي نه از طريق سفیر، دولت ايران موافقت 

اش مھاجرت دادن يھوديان محل به  كرده بود كه آژانس يھود كه يك سازمان يھودي جھاني است و فعالیت عمده

و دولت اسراییل پذيرفت كه دولت سوییس حافظ منافع ايران در ) ٩(دگي باز كند باشد در تھران دفتر نماين اسراییل مي

آن دفتر كه در شروع . اسراییل باشد و در سفارت سوییس درآنجا دفتري به نام دفتر حفاظت منافع ايران تأسیس شود

اد يھوديان ايراني كه به كار در رأس آن يك كارمند سوییسي سفارت قرار داشت چون به تدريج كارش زياد شد و يا تعد

اي كه روابط دستگاھھاي مختلف ايراني  نمودند و ھم چنین با توسعه اسراییل مھاجرت نموده بودند مراجعات زيادي مي

با اسراییل يافته بود و مخصوصًا توسعه بازرگاني و این که كارھا به زبان فارسي بايد انجام گیرد دولت سوییس تقاضا 

گذارده شود كه سفارت سوییس او را بعنوان يك ديپلمات سوییسي به » دفتر حفاظت«ي در آننمود يك مأمور ايران

وزارت خارجه اسراییل معرفي نمايد اين كار انجام شد ولي توسعه روابط آن دفتر را بصورت يك نمايندگي كوچك درآورد 
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به (باشد مي» ٢برن«رت امور خارجهگردد نام آن نمايندگي در وزا كه در رأس آن مأموري با مقام رايزن تعیین مي

  ).باشد مناسبت نام پايتخت سوییس و اين كه برن سفارت ايران در سوییس مي

  

و مدير كل ) شد مي(شود در وزارت امور خارجه كارھاي مربوط به روابط با اسراییل در اداره ھشتم سیاسي انجام مي

مربوط به مسایل و مشكالت يھوديان ايراني مھاجر و روابط آنھا  آسیا و افريقا نظارت بر آن را دارد اين كارھا تنھا سیاسي

ھاي بازرگاني و فرھنگي و پزشكي و ھمكاريھا در بعضي  اند نمي باشد بلكه جنبه شان كه در ايران مانده با خانواده

چه از روابط ايران شود اصوًال آن  كارھاي امنیتي و نظامي نیز دارد ولي اين ھمكاريھا در وزارت امور خارجه منعكس نمي

» دوفاكتو«شد سھم بسیار كوچكي از روابط موجود بود زيرا نمي بايستي از روابط و اسراییل در وزارت خارجه ديده مي

  .تجاوز نمايد و موجب ايراد و گله و رنجش كشورھاي دوست كه با اسراییل در حالت جنگ بودند گردد

د ولي در اين دو سال اخیر تجديد نگرديد بدين ترتیب بود كه وزارت مالقاتھايي كه در سالھاي گذشته سه بار دست دا«

يا به اصطالح (خارجه اسراییل ھیأتي را كه ھر دوبار كه به ايران آمدند به رياست معاون خارجه بود براي مذاكرات كلي

خارجه به مذاكره و فرستاد و در دو سه جلسه با ھیأتي از وزارت امور  به تھران مي) Tour on horisonديدي از افق

يكبار ھم دو ھیأت . تبادل نظر مي پرداختند از طرف ايران ھم رياست ھیأت بعھده معاون سیاسي وزارت امور خارجه بود

از طرف ما به اسراییل اعزام گرديد رياست آن را نصیر عصار معاون سیاسي داشت اين رفت و آمدھا كه با اجازه قبلي 

شد تا نه در فرودگاه و نه در ھتل محل سكونت  ي ماندن توسط ساواك ترتیب داده ميگرفت از نظر سر شاه انجام مي

ھا براي تشكیل اين جلسات بطور  و منظور از اصرار اسراییلي(كسي به آن پي نبرد مذاكرات گرچه عمومي و كلي بود

ي سعي داشت اطالعاتي ھیأت اسراییل) مرتب و ساالنه شايد آن بوده كه نوعي رابطه منظم سیاسي برقرار نمايند

و اين وضع ھم چنان تا پايان عمر رژيم ادامه » دانستند ايران نسبت به آن توجه دارد بدھند درباره موضوعھايي كه مي

  .يافت

  :روابط با عراق -۴

ردي ايران و عراق با رژيم سلطنتي ھر دو عضو پیمان بغداد و در اختیار غرب بودند و با وجود اختالف ديرين مرزي برخو

قاسم درعراق به رژيم سلطنتي پايان بخشیدوروابط آرام سابق رابھم زدوموجب  ١٩۵٨باكودتاي ) ١٠(نداشتند 

 ١٩۶٨عبدالرحمن عارف به آن بھبود نسبي داد اما با روي كار آمدن حزب بعث از ژوییه ) ١١(بروزبرخوردھاي مرزي گرديد 

گیري دو ابرقدرت  ف بین دولت ايران و عراق درواقع جبھهو اختال) ١٢(تشنج زيادتر گرديد ) ھجري شمسي -١٣۴٧(

امريكا و شوروي در مقابل ھم بود وابستگي شديد دو كشور به دو جناح با افزايش قیمت نفت و خريدھاي عظیم 

ییر را لغو كرد و در اين كار به امريكا اتكاء داشت و مدعي بود با تغ ١٩٣٧ايران قرارداد . تسلیحاتي دو طرف زيادتر شد

ھاي مرزي خط  المللي و این که عراق به تعھدات خود عمل نكرده و این که در تمام رودخانه شرايط و اوضاع و احوال بین

ترين قسمت رودخانه است بنابراين حق دارد يك جانبه قرارداد را فسخ نمايد و عراق استدالل  مرزي در مسیر عمیق

اوضاع و احوال و قاعده انصاف مقدم است اختالف شدت زياد داشت و ھريك كرد احترام به قراردادھا بر نظريه تغییر  مي

اختالف ديگري ھم در مورد مرز خشكي وجود داشت كه به . گذاشت مسؤولیت وخامت وضع را به عھده ديگري مي

گشت سرزمین مورد اختالف ارزش مخصوص در اين قسمت نداشت نه حوزه نفتي بود و نه لوله  سوابق تاريخي برمي

العرب ھم بستگي نداشت ولي با وجود اين سالھاي  كرد داراي جمعیتي ھم نبود با اختالف در شط نفتي از آن عبور مي

 ٣۴٣بر سر تصرف تپه ) ١٩٧۴فوريه  ١٠(١٣۵٢برخوردھاي خشونت باري ھمراه داشت و در پايان سال  ١٩٧٣و  ١٩٧٢

بعد درخواست تشكیل شوراي امنیت را كرد و اين شورا جنگ درگرفت و تلفاتي ھم به طرفین وارد شد و عراق دو روز 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

ماه نتیجه را گزارش نمايد  ٣اي براي رسیدگي به مرز دو كشور اعزام دارد تا ظرف  از دبیركل خواست تا نماينده ويژه

ًال شد و نتیجه تحقیقات نماينده سازمان ملل اين بود كه او ١٩٧۴مارس  ٧بس  مأموريت نماينده دبیركل منجر به آتش

دھند ھمین مسأله موجب درگیري و  ھايي با خطوط مرزي متفاوت را مورد استفاده قرار مي نقشه) ايران و عراق(طرفین

باشد و باالخره اين  اند كه موجب تحريك در مرز مي ثانیًا طرفین نیروي بیش از حد در مرز متوقف كرده. بروز اختالف است

ن جديدي براي رفع اختالف تشكیل دھند اما بحران عراق در نتیجه اقدامات نماينده طرفین را وادار ساخت كه كمیسیو

در قرارداد الجزاير كه . كردھا باعث شد كه عراق با سرعت به سمت توافق رو آورد و قراردادھاي الجزاير منعقد شد

  .ماده تنظیم گردد ۴اي در  بومدين وساطت شاه و صدام را داشت موجب آن شد اعالمیه

 ١٩١۴و صورت جلسات تحديد مرز مورخ  ١٩١٣مرزھاي زمیني خود را براساس پروتكل قسطنطنیه مورخ طرفین  -١

  .تعیین كنند

  

  .مرزھاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعیین نمايند -٢

  

با اين كار دو كشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزھاي مشترك خويش برقرار خواھند ساخت طرفین  -٣

شوند كه در مرزھاي خود يك كنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع ھرگونه رخنه و نفوذ كه جنبه  ن متعھد ميسا بدين

  .خرابكاري از ھر سو داشته باشد اعمال كنند

  

حل كلي بوده و نتیجتًا بديھي است كه  ناپذير جھت يك راه اند كه مقررات فوق عواملي تجزيه دو طرف توافق كرده-۴

  .باشد فوق مغاير روحیه توافق الجزاير مينقض ھريك از مفاد 

  

  . دھد  میالدي نشان مي ١٩٧۵گانه فوق بخوبي داليل و جھات توافق را در شرايط سال  ۴مواد 

توانست نبرد آنھا را پايان بخشد  عراق عالقمند به حل بحران كردھا بود و قطع كمك شاه به كردھا اھمیت داشت و مي

ايرا . د كه به اختالف با سوريه برسد و زمینه را براي رھبري جھان عرب بدست آورددا و ھم چنین به عراق فرصت مي

با عالقه به سمت اين توافق رفت شخص شاه در اين كار پیشقدم شد تبلیغات وسیعي علیه شاه و دربارش جريان 

جنگ و نبردي كه احتماًال به او  رفت كمك عراق به مبارزين دولت را بستوه آورد ثانیًا شاه متمايل به يافته بود بیم آن مي

شاه خود ژاندارم منطقه بود و بايد طبق نظر نیروي . كردند صدمه وارد آورد نبود خاصه این که مردم ھم از او حمايت نمي

شوروي . ثباتي به ھمراه آورد توانست خود طرف درگیر باشد كه تزلزل و بي مسلط آمريكا امنیت را حفظ كند چطور مي

اي را كه در زمینه  اي را با ايران و با عراق نزديكي بسیار داشت و روابط گسترده مورد بحث روابط حسنه نیز در زمان

. دار بود اقتصادي و امور نظامي ترتیب داده بود نفعي در برخورد دو كشور نداشت خاصه این که الجزاير وساطت را عھده

مشغول حل بحران ناشي از جنگ اسراییل و اعراب بود از آمريكا مثل ديگران اشتیاق به پايان اختالف داشت زيرا 

. شد بايست به جلب اعراب كوشش نمايد و بحران ايران و عراق مانع كار مي اسراییل حمايت كرده بود اكنون مي

مسأله نفت ھم براي اروپا و آمريكا اھمیت درجه اول داشت كه دو كشور صادر كننده با يك برخورد ممكن بود به قطع 

 .ايران و عراق بدست آمد و روابط عراق با رژيم شاه دوستانه گرديد ١٩٧۵با اين ترتیب توافق . ر نفت برسندصدو

  :روابط ايران و افغانستان -۵
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افغانستان در دوران سلطنت جزو كشورھاي غیر متعھد بود و روابط نزديكي با شوروي داشت و يا بعبارت ديگر در 

در حوزه ابرقدرت شرق بود بنابراين روابط دولت ايران و افغانستان حتي در دوران سلطنت با وجود بندي جھاني  تقسیم

شد دولت ايران  مسأله رود ھیرمند روشن و بدون اختالف نبود و ھمین تقسیم آب سدي در حسن روابط شناخته مي

كودتاي داودخان و اخراج محمد  طبق معمول سعي داشت با ماليمت مناسبت دو كشور جريان داشته باشد و بعد از

ظاھر شاه با این که شاه روابط نزديكي با خاندان سلطنت افغانستان داشت دولت ايران يكي از اولین كشورھايي بود 

ولي در حقیقت براي اطمینان از  -كه رژيم داودخان را برسمیت شناخت داودخان نیز براي نشان دادن دوستي خود

سفر رسمي به تھران نمود به او وعده داه شد كه كمكھا ادامه خواھد داشت  - الي ايرانادامه كمكھاي اقتصادي و م

زيرا ايران عالقه به دوستي ملت افغانستان دارد و صرف نظر از رژيم داخلي آن خواھان ترقي و رفاه ملت افغانستان 

مالي وسیعي دارد و اين كمكھا در باشد و براي مبارزه با فقر در كشور ھمسايه آمادگي براي كمكھاي اقتصادي و  مي

گذاريھايي آغاز گرديد ولي افغانستان ھم چنان در مسأله ھیرمند به ايران  حتي سرمايه. زمان داودخان شروع شد

بعد از كودتاي تركي علیه داودخان باز دولت ايران پس از مذاكره با اعضاي سنتو . اعتنا بود و رفتارشان سختتر شد بي

الوصف رژيم شاه  مع) ١۴(ظن افغانھا نسبت به ايران شدت يافت  اما سوء) ١٣(رسمیت شناخت  حكومت جديد را به

سعي داشت وانمود نمايد آماده براي ادامه روابط دوستانه است و از طرف شاه مستقیمًا به سفیر جديد افغانستان 

افت و نیز يكبار كه افغانھا كمك مالي در عمل ھم كمكھاي نفتي ايران به افغانستان ادامه ي) ١۵(اين مطلب اظھار شد 

ايران را براي كارخانه بافندگي قندھار آن طور كه درگذشته موافقت شده بود خواستند شاه به وزير امور اقتصادي 

  ).١۶(دستور داد آن چه تعھد گرديده بپردازند 

  :روابط با اروپاي شرقي -۶

با كشورھاي اروپاي شرقي داشت و اساسًا در بلوك غرب با این که رژيم گذشته ايران نظام اجتماعي متفاوتي 

قرارگرفته بود معذلك در ده سال آخر به نوعي به گسترش روابط با اين كشورھا پرداخت، روماني، چكسلواكي، 

بلغارستان، لھستان، يوگسالوي از اين دسته ھستند كه مكرر شاه به اين كشورھا و رؤساي آنھا به ايران مسافرت 

ھاي ھمكاري اقتصادي و فني با  موافقت نامه ۵٢تا  ۴۵قراردادھاي متعددي منعقد ساختند بین سالھاي داشتند و 

يوگسالوي انعقاد يافت در مورد صدور تراكتور از روماني ايجاد كارخانه مونتاژ تراكتور تبريز و چند مورد مشابه توافق شد 

ھاي اقتصادي داشت و از  ي ھم دولت ايران موافقت نامهبا چكسلواك. گرديد مقادير زيادي نفت به روماني صادر مي

اين روابط دوستانه با اقمار شوروي تا پايان رژيم شاه ادامه داشت . برداري قرارگرفت سازي تبريز مورد بھره جمله ماشین

یم شده بود و اوج مبارزاتي انقالبیون بود كه شاه از مسافرت به اين كشورھا از قبل برنامه آن تنظ ۵٧در ھمان سال 

  .انصراف حاصل نمود

  :روابط با انگلیس -٧

ھا وسیع بود وگرچه قرارداد جديدي حاكم بر اين روابط امضای نشد ولي  روابط با انگلیس در اين دوره در ھمه زمینه

پیوسته گسترش داشت روابط نظامي باتوجه به عضويت در سنتو خريدھاي بزرگي مخصوصًا در بخش تسلیحاتي 

ايي و تانك و دستگاھھاي سیستم ھوایي از انگلستان نمود و افسران و واحدھاي ايراني در اين قسمتھا در نیروي دري

در روابط بازرگاني انگلیس در درجه سوم بعد از آلمان فدرال و آمريكا قرارداشت ولي بانكھا و . ديدند  انگلیس تعلیم مي

فرھنگي بسیار وسیع بود بعد از آمريكا تعداد دانشجويان و  تر بودند روابط شركتھاي بیمه انگلیسي از ديگران فعال

آموزان ايراني در انگلستان از ھمه كشورھا بیشتر بود ھم چنین مؤسسات فرھنگي و آموزشي انگلیسي در  دانش
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يك البته سیاست انگلیس و آمريكا در كلیات در  - ايران خیلي فعال بودند تعداد ايرانیان مقیم انگلیس ھم زياد بودند

توانست با آمريكا نباشد معروف است كه يك سیاستمدار انگلیسي  جھت بودند اما رقابت انگلستان نمي

اين گفته ھم در مورد انگلیس در ايران در مقابل آمريكا » انگلستان دوست و دشمن ندارد، انگلستان منافع دارد«گفته

) ١٧(فع بیشتري در ايران پیدا كرده بود دلخوش نبود انگلیس از این که آمريكاي تازه وارد نفوذ و منا. كرد صدق مي

جویي آن كشور را برآن  و لزوم اتخاذ يك سیاست صرفه ۶٠گرفتاريھاي انگلستان از نظر اقتصادي و اجتماعي در دھه 

سیاست باصطالح شرق سویز را اتخاذ نمايد و به حضور نظامي خود از آبراه سویز  ١٩٧١ -١٩٧٠داشت كه در سالھاي 

شرق پايان دھد اين سیاست در منطقه وسیعي و بخصوص منطقه خلیج فارس با تمام اھمیتي كه از نظر ذخایر به 

بايستي  كرد و مي نمود كه براي كشورھاي غربي وارد كننده و محتاج نفت تولید خطر مي نفتي دارد خألي تولید مي

منطقه تنھا كشوري بود و خود انگلستان قبول  العملھايي نگردد ايران در اين اين خأل طوري پر شود كه موجب عكس

توانست اين نقش را به عھده  العمل شديد و بدون خرج براي كشورھاي غربي ذيعالقه مي داشت كه بدون تولید عكس

توانست با داشتن نیروي دريايي و نیروي ھوايي قوي راھھاي دريايي را تا خود اقیانوس  بگیرد گذشته از اين ايران مي

امريكا و (نظر داشته و امنیت آن را تأمین نمايد و از اين نظر ھم وظیفه نیروھاي دريايي كشورھاي غربي ھند زير

  .را در اقیانوس ھند سبك كند و مخصوصًا مخارج اين كشورھا را از اين حیث كم نمايد) انگلیس و فرانسه

  :روابط با شوروي -٨

فعالیت آشكار يك حزب در ايران كه مجري سیاست شوروي  و شكست حزب توده از ٣٢دولت شوروي كه بعد از سال 

كم كوشش كرد تا روابط خودش را با رژيم شاه بھبود بخشد و لذا در جھت حل اختالفات  باشد مأيوس شده بود كم

 مرزي و بازپرداخت مطالبات ايران قدم برداشت و با این که ايران به پیمان بغداد پیوست و روابط رو به سردي گذاشت و

ذلك واكنش شديد و سريع مسكو را به ھمراه نداشت و روابط بازرگاني خود را  مخالفت و اعتراض خود را نشان داد مع

گذاري امريكا تبلیغات شوروي علیه ايران را ايجاد نمود و اين  با ايران افزايش داد اما ديري نپایید كه ھجوم سرمايه

مذاكرات  ۴١به اوج خود رسیده بود در نیمه دوم سال  ۴٠تا  ٣٨ي شروع شده بود در سالھا ٣۵تبلیغات كه از سال 

ايران و شوروي پايان گرفت يعني درست در ھمان زماني كه نیروھاي داخلي علیه رژيم به مبارزه برخاسته بودند 

بط اختالفات رژيم حاكم ايران با شوروي به سازش پايان گرفت در واقع دولت شوروي به خواست خود در گسترش روا

سفیر شوروي . بدون این که حزبي در داخل كشور ما پايگاھي براي او تشكیل دھد) ١٨(بازرگاني با ايران موفق گرديد 

دولت ايران يادداشتي به شوروي تسلیم كرد و  ۴١چند روز پس از تشكیل كابینه علم با او مالقات داشت و در شھريور 

بدنبال اين يادداشت و مذاكراتي كه ) ١٩(به ھیچ كشوري نخواھد داد  در آن تأكید نمود كه دولت ايران پايگاه موشكي

پس از آن انجام شد روزنامه ايزوستیا اعالم كرد كه اختالف ايران و شوروي پايان يافته است اين توافق در واقع توافق 

ز اصالحات شاه حمايت ايم مسكو ا بھمن ھمان طور كه ديده ۶امريكا و شوروي در سطح ابرقدرتھا بود پس از رفراندم 

ترس از كمونیسم و امكان اشاعه افكار «الوصف وزير خارجه رژيم شاه معتقد بود كرد و مخالفین را مرتجع نامید مع

كرد و در مذاكرات ھمیشه به میان  العملھاي شاه را ھدايت مي كمونیستي در ايران چیزي بود كه ھمیشه فكر و عكس

وي در جاي ديگر در مورد ترس شاه از تجاوز شوروي » ... نمود  وجیه ميآورد و روي آن سیاست خود را ت مي

در اين خصوص بدستور شاه در حدود ده سال پیش به سفیران ايران در كشورھاي غربي بخشنامه شد كه «نويسد مي

شوروي به  اي بعنوان سفیر امريكا تھیه نمايند و در صندوق آھني كارھاي سري نگاھدارند تا اگر روزي از طرف نامه

در واشنگتن به وزير خارجه (ايران تجاوز شد و تھران نتوانست اقدامي كند سفیران ايران آن نامه به سفیر امريكا را
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تاريخ گذارده و امضای كرده و به مقصد بفرستند اين بخش نامه بار ديگر به دستور شاه سه سال پیش باز صادر ) امريكا

  )٢٠(» ... گرديد 

  :يكاروابط با امر -٩

نقش امريكا را قبًال در مسایل مربوط به اشغال ايران و سپس تخلیه از قواي بیگانه و ھم در مسأله نفت و ساير بحثھا 

ايم با امضای قرارداد كنسرسیوم رسمًا وارد سیاست نفتي ايران شد و پايگاه اقتصادي سیاسي بدست  با تفصیل ديده

ر مقابل ھم امريكا و متفقین غربي بفكر تشكیل كمربند اطمینان افتادند و با آورد بعد از تأسیس پیمانھاي ناتو و ورشو د

) با شركت پاكستان، فرانسه و كشورھاي منطقه خاور دور و جنوب شرقي اقیانوس آرام(ايجاد پیمان سنتو در خاور دور

نوعي محاصره شوروي را ) بيبا شركت ايران و تركیه و پاكستان و امريكا و انگلیس به عنوان متفقین غر(و پیمان سنتو

ايران و (براي ھمكاري نظامي با سه كشور منطقه) انگلستان و امريكا(تعھد متفقین غربي در پیمان سنتو. ترتیب دادند

بايست  كرد اين كشورھا مي سست بود بعبارت ديگر ھرچه سیاست انگلیس و امريكا اقتضا مي) پاكستان و تركیه

اي تشكیل داده و براي اقدام  كشورھا مورد تجاوز شوروي قرار گیرند متفقین جلسه انجام دھند ولي ھرگاه فقط اين

دولتھاي ايران و پاكستان كه از نظر داخلي وضع متزلزلي داشتند به اين حد حمايت راضي . مشترك مشورت نمايند

اعي دو جانبه بطور سري با نبودند و چون انگلیس از تعھد بیشتر خودداري داشت دولت امريكا قبول كرد يك قرارداد دف

ايران منعقد نمايد كه رژيم ايران اطمینان كافي از نظر كمك نظامي امريكا به ايران در صورت وقوع تجاوز بدھد دولت 

تسلط امريكا  ١٩۵٩امريكا اين تعھد را با قید این که با قانون اساسي آن كشور تطبیق داشته باشد نمود، و اين قرارداد 

سابقه تعداد كارمندان سفارت امريكا در تھران بود اتباع امريكايي بصورت  زايش داد در اين زمینه افزايش بيرا بر ايران اف

در زمینه نظامي با تجھیز ارتش به  -نمايندگان بازرگاني، كارخانجات و مؤسسات صنعتي و فني و بانكي به ايران آمدند

ھاي اسلحه و مھمات سازي و ديگر  و خريد كارخانهسالحھاي امريكايي و تعلیمات نظامي به سبك امريكايي 

داران امريكايي به تعداد  تعداد كارشناسان و افسران و درجه) مانند ھلیكوپترسازي(ھاي مخصوص ارتش كارخانه

در . گرديدند ھاي مختلف به امريكا اعزام مي داران ايراني نیز براي ديدن دوره العاده به ايران آمدند و افسران و درجه فوق

  .زمینه بازرگاني امريكا اگر مقام اول را نداشت قطعًا بعد از آلمان فدرال بود البته بدون توجه به خريدھاي نظامي

در زمینه فرھنگي تعداد دانشجويان ايران در امريكا بیش از ھر كشور ديگر است تعداد كرسیھايي كه عنوان ايران 

امريكا بصورت پديده جديدي درآمد دو طبقه از مردم دست به مھاجرت شناس دارد زياد است مسأله مھاجرت ايرانیھا به 

اي كه بیشتر مالكین و افسران بازنشسته و خانواده آنھا بودند كه درآمد ثابتي را بدون زحمت در اختیار  زدند دسته مي

ماندند و يا  انجا مييعني تحصیل كردگان در امريكا بودند كه در پايان تحصیالت ھم» فرار مغزھا«داشتند و دسته دوم

گشتند ايران براي امريكا از  كردند يا به علت داشتن ھمسر امريكايي به امريكا برمي چون در ايران كار مناسبي پیدا نمي

و نفتي اھمیت داشته و دارد ) ھمسايه شوروي و ھمسايه تركیه عضو پیمان ناتو(الجیشي جھت جغرافیايي و سوق

يكي از طريق سفارت ايران و بطوركلي وزارت خارجه و نوع : كرد يكا از دو طريق اقدام ميبراي تأمین نظرات خود امر)٢١(

دوم كوشش از راھھاي غیررسمي و غیرقانوني و با توسل به عملیات جاسوسي و نظایر آن كه در اين قسمت 

و باالخره شركتھاي  سازمانھاي فرھنگي مثل مدارس امريكايي -مؤسسات تجارتي اين كشور -كارگزاران بانكي آمريكا

ساختند از ھمه باالتر با داشتن شخصي  ھاي غیرقانوني را برآن كشور فراھم مي بزرگ معروف به چند ملیتي زمینه

مثل ھلمز بعنوان سفیر و رابطه بین سیا و ساواك از ھمه چیز ايران با خبر بودند يعني امريكاییھا از جھت كسب خبر و 

  ).٢٢(منافع شان با مشكلي مواجه نبودند  اقدامھاي غیر رسمي در جھت حفظ
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  :ايران و كنفرانس اسالمي -١٠

طوفاني از ھیجان در كشورھاي اسالمي پیش آورد عامل اسراییل بود و  ١٩۶٩سوزي مسجداالقصي در  مسأله آتش

دند بر اين بايد ملل اسالمي در مقابل آن بايستند بھمین جھت رؤساي كشورھاي اسالمي كه غالبًا در خط امريكا بو

امر پیش قدم شدند تا خود ھم موضوع را بزرگ كنند و ھم خود دور ھم جمع شوند و از اسالم دفاع نمايند شاه ايران 

يكي از سالطیني بود كه سعي داشت مردم را بفريبد و خود را از اين طريق موجه نشان دھد اولین كنفرانس در رباط 

ر و رییس دولت اسالمي شركت داشتند و طبق معمول قطعنامه صادر جمھو پادشاه و رییس ۴٠تشكیل شد در حدود 

كردند در اين كنفرانس دو نظر وجود داشت يكي این که اجالس فقط به مسایل مسجداالقصي و فلسطین بپردازد و 

 ١٩٧٢نظر دوم كه نھايتًا حاكم شد اين بود كه نھادھايي براي ھمكاري كشورھاي اسالمي ايجاد گردد در سال 

شدند  رانس وزراي خارجه در جده منشور سازمان كنفرانس اسالمي را كه با عنوان دبیران اسالمي نیز شناخته ميكنف

برگزيد اين كنفرانس نیز بجاي تمركز بحث روي منافع حیاتي امت مسلمان و از جمله پس گرفتن فلسطین به 

ر پاكستان بدنبال جدایي بنگالدش از دومین كنفرانس اسالمي در الھو. ھمبستگي میان اعضای تغییر جھت داد

خواست با عنوان رياست كنفرانس روحیه مردم پاكستان را  پاكستان تشكیل شد و بوتو رییس كشور پاكستان مي

ھجري در  ١۴بايست پايان قرن  تقويت كند شاه معدوم و ملك فیصل در اين راه به او كمك كردند سومین كنفرانس مي

بجاي جده در طایف بوجود آمد اما در ايران ديگر سلطنتي وجود نداشت تا شاھي  ١٩٨١تشكیل گردد ولي در  ١٩٧۵

  .براي شركت برود

  

  

متفكرين اسالمي . كشورھاي اسالمي بايد متحد باشند و بھم نزديك شوند اما نه در شكل ھمكاري كه اكنون دارند

اند متأسفانه حضور دولتھايي كه  الش كردهايران درگذشته نیز بارھا براي تجھیز قواي ملل اسالمي و ايجاد وحدت ت

اند مانع اساسي بوده است اكنون سیاست خارجي جمھوري اسالمي ايران  مجري سیاست قدرتھاي بزرگ بوده

  .برطبق قانون اساسي بايد مركزي براي ھمان وحدت واقعي باشد

  :پی نوشت ھا

ژيم شاه در دولت ھويدا، عباس علي خلعتبري، در در بسیاري از موارد سیاست خارجي از توضیحات وزير خارجه ر. ١

دادگاه، استفاده شده، مطالب وي در بعضي قسمتھا جالب و آگاھي دھنده است، معرف وضع گذشته و نمايانگر طرق 

الوصف جمالت  اي موارد تمام واقعیت را بیان نكرده باشد مع باشد، ممكن است در پاره و وسايل تسلط و نفوذ بیگانه مي

  .تر از ھر تفسیر گويا استاو بھ

  .٢۶٣تاريخ نوين ايران، نوشته ايوانف صفحه . ٢

 ٨میزان خريد اسلحه ايران معادل  ٧٢ -٧۴نويسد در سالھاي  مي ٢۶٣ايوانف مورخ روسي در تاريخ نوين ايران صفحه . ٣

میلیارد دالر  ٢٠ر سال میلیارد دالر بود در حالي كه برابر آمار سازمان ملل متحد فروش اسلحه در سراسر جھان د

تر از سطح زندگي  كه سطح زندگي آنھا چندبار پایین(رسید بدين ترتیب سھم سرانه ھزينه نظامي اھالي ايران مي

  .چندين برابر بیشتر از كشورھاي عضو پیمان ناتو است) اھالي كشورھاي اروپاي باختري است

نیز با امضای چند نامه سري با شیخ شارجه و با وزير موضوع شناسایي امارات متحده عربي ... « خلعتبري گفت. ۴

  ).از پرونده محاكماتي خلعتبري.(خارجه انگلیس درباره جزایر تمب و ابوموسي حل گرديد
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اي كه شاه طي آن شناسایي اسراییل را اعالم كرد ناصر  در زمان رياست جمھوري جمال عبدالناصر پس از مصاحبه. ۵

ه شاه روابط با ايران را قطع كرد ولي پس از درگذشت ناصر و بقدرت رسیدن سادات و با ايراد سخنراني شديدي علی

ھا و  نزديكي با آمريكا روابط ايران و مصر بھبود يافت و پس از مسافرت سادات به ايران و بازديد شاه و تكرار اين مسافرت

سادات به آنجا رسید كه با سقوط رژيم،  دوستي با شاه و. اي پیدا كرد سابقه كمكھاي مالي ايران به مصر توسعه بي

  .شاه در پناه سادات قرار گرفت

 -حسین روابط را نزديك ساخته بود دردي و ھم مسلكي محمدرضا شاه و ملك كمكھاي مالي مكرر باردن، ھم. ۶

  . گرفت خواست از ايران قرض مي اش سالح خاصي را مي حسن شاه مراكش ھم اگر قواي نظامي ملك

با سازمان آزادي بخش فلسطین روابط رسمي وجود نداشت ولیكن بدستور ... « ورد خلعتبري چنین نوشتدر اين م. ٧

مالقات و مذاكره نمودم و عالقه دولت ايران را براي داشتن ... شاه خود من در كنفرانس اسالمي الھور با ياسرعرفات 

ین نگرديد بعدھا مرتبًا چه ھنگام مجمع عمومي ملل روابط با آن سازمان بیان نمودم ولي تاريخي براي ايجاد روابط مع

در كنفرانس اسالمي استانبول . گرفتم ھاي اسالمي با نمايندگان فلسطین تماس دوستانه مي متحد و چه كنفرانس

بعد از این که دولت تركیه اجازه گشايش دفتر اطالعات در تركیه به سازمان آزادي بخش فلسطین داد به تھران گزارش 

تأثیر خوب و مثبت ) ھا ھم بود كه مورد خواھش خود فلسطیني( كه اگر دولت ايران ھم چنین اقدامي بنمايددادم 

خواھد داشت پاسخي كه از تھران رسید مثبت بود و موجب خرسندي نمايندگان سازمان آزادي بخش فلسطین گرديد 

  ).كمات خلعتبريصورت مجلس محا...(ولي قدر سفیر ايران در بیروت وضع را برگرداند... 

اسداهللا علم وزير دربار، سپھبد ايادي پزشك « كند خلعتبري در حاشیه چند نفر را بعنوان درباريان با اسم معرفي مي. ٨

  ».مخصوص، امیر ھوشنگ دولو، برادران بوشھري، پروفسور عدل، اطرافیان ھمسر شاه

میرنحوري كه اصًال يھودي  - ھوديان اروپایي بود بپروفسور دوريل كه از ي - نمايندگان آژانس يھود در تھران الف. ٩

و شاه ) مجلس ملي(اصفھاني بوده و زبان فارسي زبان مادريش بود و آشنايان زيادي داشت در اسراییل نماينده كنس

 در تھران بوده تخصص در امور آفريقا داشت ولي در ايران نیز به اوضاع ۵٧لوپراني كه تا تابستان  -پذيرفت ج او را مي

  .آشنا بود و فعال بود

  )۵٨/ ١۶/١از عباسعلي خلعتبري در دادسراي انقالب مورخ (

میالدي مرز  ١۶٣٩رسد كه عراق جزیي از آن بود قرارداد  اختالف مرزي دو كشور به زمان امپراطوري عثماني مي. ١٠

با وساطت انگلیس بین ايران  كه ١٨۴٧و  ١٨٢٣مبھمي را معین كرده بود و قرار دادھاي اول و دوم و ارض روم سالھاي 

 ١٩١١و عثماني برقرار گرديد كمیسیوني براي تعیین خطوط مرزي در نظر گرفت كه نتیجه قطعي نداشت و پروتكل 

بیني كرده بود  قسطنطنیه كه كمیسیوني از نمايندگان ايران و عثماني و روسیه و انگلستان را پیش ١٩١٣تھران و 

العرب تثبیت  دار گرديد كه عراق پس از استقالل مدعي بود حاكمیت عثماني بر شط صورت مجلس تحديد مرزھا را عھده

المللي است تحقق پیدا نكرده و  شده ولي ايران مدعي بود كه توافق مشترك كه شرط وجود قرارداد در حقوق بین

ھم چنان باقي ماند و شكاياتش را مسترد داشت و ابھام  ١٩٣٧عراق به جامعه ملل شكايت برد اما به موجب قرارداد 

وزيران  رفت كه به اختالفات پايان دھند مخصوصًا با عضويت در پیمان بغداد و مذاكراتي ھم بین نخست مي ۵٠در دھه 

  . العرب بعمل آمد كه ناگاه رژيم عراق تغییر يافت دو كشور در مورد اداره شط

اللحني بین طرفین رد و  كرد يادداشتھاي شديدھاي آمريكایي اخالل  ھاي ايراني و كشتي عراق در تردد كشتي. ١١

العرب اعالم نمود در آن  را ملغي و حاكمیت عراق را بر تمامي شط ١٩٣٧بدل شد و باالخره عبدالكريم قاسم قرارداد 
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دانست و رژيم ايران بعلت عدم حمايت مردم پايگاه محكمي نداشت و از عھده يك  تاريخ قاسم خود را دولت انقالبي مي

م حاد متناسب برنیامد اما پاسگاھھاي مرزي را تقويت كرد و تدابیر امنیتي براي پااليشگاه آبادان بوجود آورد با این اقدا

  .اي حاصل نشد که مذاكراتي ھم بین طرفین صورت گرفت نتیجه

مدعي مرز در قبول داشت ولي عراق ) القعر  خط منصف يا خط(العرب باال گرفت دولت ايران خط تالوك را بحران شط. ١٢

ھاي با پرچم  اعالم كرد كشتي ۶٩آوريل  ١۵ساحل ايراني رودخانه بود و بر مواضع خود اصرار داشت تا این که عراق در 

را ملغي اعالم كرد و نیروھاي دو طرف در مقابل ھم قرارگرفتند  ١٩٣٧دھد و ايران قرارداد  ايراني را اجازه حركت نمي

  . نمودندولي از برخورد مسلحانه اجتناب 

اي بود كه با پاكستانیھا و تركھا قرار گذاشتیم كه سفیران سه  روز پنجشنبه« گويد  وزير خارجه ی رژيم سابق مي. ١٣

كشور در كابل صبح شنبه با وزير خارجه ی افغانستان مالقات و شناسایي سه دولت را اعالم دارند و دستور تلگرافي 

اند و ھمان روز پنجشنبه  ران تركیه و پاكستان منتظر شنبه نشدهبه سفیر داده شد ولي پاسخ رسید كه سفی

اند بنابراين ھنگامي كه سفیر ايران به وزارت خارجه افغانستان مراجعه نمود وزير خارجه آن  شناسایي را اعالم داشته

  )اتي خلعتبرينقل از پرونده محاكم( كشور گله كرده كه انتظار داشته ايران پیش از ديگران دست دوستي دراز كند

ھا با ھمان  افغان... « گويد  ظن آنان مي وزير خارجه رژيم شاه در مورد دخالت ادعایي دولت افغانستان و سوء. ١۴

كنند كه در رابطه با ساير كشورھا چنین معني را ندارد و ھمان كمكھاي  تعبیر مي» دخالت«چیزھايي را  -ظن سوء

ن ھستند سعي دارند وسیله دخالت نشود فرستادن روزنامه و مجالت مالي و اقتصادي را كه خودشان خواستار آ

گرفت و حتي اسكناس ايران در بازارھاي افغانستان كه  ايراني به افغانستان تحت شرایط سخت سانسور صورت مي

اده گويا براي خريد گوسفند فرستاده شده بود نوعي وسیله دخالت ديده شده بود كمكھاي مالي ايران به افراد خانو

ظن افغانھا  سلطنتي پیشین افغانستان و بخصوص كمك به سردار عبدالولي خان و داماد محمد ظاھر شاه موجب سوء

  .است بخصوص با بودن چندين ھزار افغاني در ايران

اعزام چند نفر مبلغ مذھبي شیعه نیز در سالھاي گذشته حساسیت افغانھا را برانگیخته بود و آنھا نوعي وسیله نفوذ 

شیعیان افغانستان و دخالت تلقي كرده بودند تماسھايي نیز مخصوصًا كه مقامات اطالعاتي و امنیتي ايراني با  در

شد كه كامًال سري بماند از افغانھا مخفي نمانده  سران ايل مرزي و شیعه ی ھزاره داشتند گرچه كوشش فراوان مي

ايران ژاندارم منطقه ) دادگاه انقالب ۵٨/ ١٧/١ات خلعتبري در نقل از توضیح( نمودند آمیز گاھي مي ھاي گله بود و اشاره

بود و سخت تحت نفوذ و سلطه ی يك ابرقدرت و افغانستان در نفوذ ابرقدرت ديگري قرار داشت و طبیعي بود كه 

الت بايست از وضع افغانستان و در ارتباط با شوروي اطالعاتي بدست آورند و احتماًال به نوعي دخ مأمورين شاه مي

  .گردد العمل اين جريان در رفتار طرفین مشاھده مي نمايند عكس

  از نوشته ی خلعتبري در تحقیقات دادگاه انقالب. ١۵

  در دادگاه انقالب ۵٨/ ١٧/١نقل از توضیحات خلعتبري در . ١۶

رقابت ... « عباس علي خلعتبري وزير امور خارجه رژيم سابق در مورد رقابت انگلیس و امريكا در ايران گفت . ١٧

شديدي بین آن دو وجود داشت اصوًال انگلیسیھا با تجربه بیشتر و آشنایي بیشتري كه با مشرق زمین دارند و با نفوذ 

اند كه با وجود نداشتن امكانات پیشین راه خود را در ھمه  تبلیغات زيركانه در اين كشورھا و منجمله در ايران موفق شده

نون بار ديگر مسأله نفت ايران مطرح است با تمام اھمیت اقتصادي جھاني كه دارد رقابت ھا باز نگاھدارند اك ی زمینه
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رسد كه  شود ولي اين بار به نظر مي انگلیس با آمريكا در ايران در اين زمینه جريان دارد كه ھنوز انتھاي آن ديده نمي

احتیاجات داخلي خود انگلیس و مقداري انگلستان با در دست داشتن منابع نفتي درياي شمال كه ممكن است بتواند 

  .»از احتیاجات كشورھاي اروپاي غربي را جوابگو باشد ورق مؤثري در گفتگوھاي جھاني نفتي در دست داشته باشد

نظر خلعتبري مربوط بوضع قبل از انقالب است امروز با تشكیل جمھوري اسالمي بايد به ھیچ كشوري مجال استفاده 

بايد با تالش . ھاي مستضعف درس گرفته شود ھاي دول استعماري به زيان ملت نشود و از شیوهاز منابع ايران داده 

خواران پايان بخشید، اين آگاھي را از طريق نھادھاي فرھنگي به  ھاي استعمارگران و جھان ھمه جانبه به غارتگري

بمورد اجرا گذارند و عمل خالف  ھمه مستضعفان رساند، مسؤولین امر موظفند اين خواست عمومي را با كمال قدرت

  .گردد آن با ھیچ استداللي توجیه نمي

سلزي در برابر تحويل گاز طبیعي ايران بوده است كه  مھمترين آنھا تأسیس كارخانه ذوب آھن و يك كارخانه ماشین. ١٨

ارجي ايران از آغاز به كتاب تحلیل تاريخي سیاست خ( گذاري شده است از سرچشمه منابع ايران تا اتحاد شوروي لوله

  ).مراجعه شود ۶٠تا امروز نوشته حافظ فرمانفرماییان صفحه 

در نتیجه مبادله پیام سري بین شاه و خروشچف و تعھد  ١٩۶٢خلعتبري وزير امور خارجه در اين مورد گفت در سال . ١٩

خاك ايران نخواھد داد روابط  اجازه تأسیس پايگاه نظامي در) منظور آمريكاست(از طرف دولت ايران كه به ھیچ كشوري

صورت مجلس مدافعات خلعتبري در دادگاه انقالب (بتدريج رو به بھبود گذاشت از آن زمان سنتو به صورت باشگاه درآمد 

  ).اسالمي

  .پرونده ی محاكماتي عباس علي خلعتبري وزير خارجه رژيم سابق در دادگاه انقالب. ٢٠

منافع « نويسد  ه رژيم شاه در مورد منافع كشورھاي بزرگ در ايران ميعباس علي خلعتبري وزير امور خارج. ٢١

ھاي اقتصادي خارجي در  درباره ی رقابت. الجیشي نیست كشورھاي بزرگ و پیشرفته در ايران تنھا سیاسي و سوق

ن كه سابقًا در باشند انگلستا رسد كه سیاست آمريكا و انگلیس با يكديگر درگیر مي ايران و مبارزه آنان چنین بنظر مي

ايران نفوذ و منافع اقتصادي بیشتر داشته از سھمي كه آمريكا بدست آورده ناراضي است بازار ايران كه با درآمد نفت 

باشند اھمیت زيادي دارد بیشتر به كاالي آمريكايي  براي كشورھاي پیشرفته صنعتي كه دچار ركود اقتصادي مي

رسد كه آمريكا سھم بیشتري از  رفت و بنظر مي تش بسوي آمريكا ميمتمايل است و خريد اسلحه و سفارشات ار

ھا و قطعات  نفت ايران را خواستار است در اين میان بنظر مي رسد كه شاه شايد بعلت احتیاجات ارتش به سالح

ا نمود انگلستان را نیز بخصوص ب يدكي و مھمات نظامي بیشتر بجانب آمريكا متمايل بوده در حالي كه كوشش مي

ھاي دفاعي ضد ھوایي راضي  سفارشھاي مھم نظامي مانند تانكھاي چیفتن و ناوھا و ھوور كرافتھا و سیستم

اي  نمايدكشورھاي صنعتي پیشرفته ديگر اروپایي ھم مثل آلمان و ايتالیا و سويس بیكار ننشسته و ھركدام در زمینه

» ھاي صنعتي و غیره راكتورھاي اتمي پروژه«  فعالیت و كوشش به بدست آوردن بازار ايران را براي كاالھایي

كشي و  لوله« ھاي فني و صنعتي و معدني گاز  نمودند اتحاد جماھیر شوروي نیز فعالیت زياد داشته و در رشته مي

  )صورت مجلس محاكمات خلعتبري(» ھا بود قراردادھايي منعقد نمود و مشغول انجام پروژه» خريد گاز

سیاست ايران روي ھمكاري با كشورھاي ... « نويسد  در مورد سیاست خارجي ايران ميخلعتبري وزير خارجه . ٢٢

غربي استقرار يافته بود و با آمريكا روابط نزديك و خاص داشت شخص شاه با رؤسای جمھوري آمريكا رابطه شخصي 

نمود حتي گفته  ن ديدن ميشد با مسافرت به واشنگت نمود و مرتبًا از ھر رییس جمھور كه تازه انتخاب مي برقرار مي

شود كه براي انتخاب مجدد نیكسون مبالغي به كمیته تبلیغات انتخاباتي حزب داده بود، با آنھا مكاتبه و حتي  مي
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مكالمه تلفني مستقیم داشت و از طريق دفتر مخصوص مستقیمًا و بدون اطالع وزارت امور خارجه به سفیر ايران در 

در بیش از پنج سال اخیر كه اردشیر زاھدي در آن ... نمود  مأموريتھایي محول ميداد و  واشنگتن دستورھایي مي

گرفت و  داد و ھمان طور دستور مي كشور سفیر بود او كارھا را مستقیمًا توسط دفتر مخصوص به شاه گزارش مي

لعتبري در دادگاه از پرونده محاكماتي خ« رسید  گزارش ھاي او جز در كارھاي صرفًا اداري به وزارت خارجه نمي

  .»انقالب

  


