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ﻫﺪﻳﻪ درﻟﻔﺎف ﻧـــــﺎﻣﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﻳﺮان
اميرفيض -حقوقدان
ھديه اين تحريرتقديم به قدردانان شاھنشاه آريامھر و شامل رشته تجليل ھائی است که ازجانب
روسای کشور ھا شخصيت ھای خارجی بعمل آمده است ،نميدانم اين ھديه مناسب چنين روز و موردی
ھست يا خير بھرحال برگ سبزی است تحفه درويش.
نخست اين اشاره بجاست که سخنان تجليل آميزی که ازسوی شخصيت ھای خارجی از شاھنشاه ايران
شده است محدود به مواردی که دراين ھديه نامه آمده نيست؛ بسيار بيشتر است و آنچه که سنگر
درسال  ١٣٧۴شماره  ٣٣٢+٢٠۴جمع آوری کرده محتوای اين ھديه نامه است.
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻫﺎ ي درراه ﺻﻠﺢ
** مبارزات شاھنشاه ايران درراه برقراری صلح جھانی وتحکيم مبانی آن فراموش نشدنی است.
داک ھامرشولد دبيرکل سازمان ملل
** ايران با پادشاه دانشمند وسياستمداری که دارد مقام مھمی درسياست بين المللی بازی ميکند.
ايوب خان رئيس جمھور پاکستان
** مجاھدات شاھنشاه ايران کمک موثری به صلح جھانی است.
فرديک نھم پادشاه دانمارک
**ما آمريکائيھا بخوبی اين حقيقت راميدانيم که اگررھبری عالی شاھنشاه نبود منطقه حساس و
حياتی ايران سالھای پيش سقوط کرده بود.
جان اف کندی رئيس جمھوری آمريکا
آمريکا دانسته و آگاھانه با ھمکاری انگليس اين آشوبگران ويرانگر را برکشورما مسلط ساخت
ومنطقه را به سقوط کشانيد.
** ما نقش رھبری اعليحضرت رادرعصرحاضروجھان امروز بعللی که بستگی به صلح جھانی دارد
ميستائيم.
دوگل درمسافرت به ايران ١٣۴٢
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** اعليحضرت برای فرانسه يک دوست وبرای جھان يک عامل اصلی حفظ توازن صلح است.
شارل دوگل
درجريان شورش  ۵٧خاصه درگوادلپ ،جھانيان ديدند که فرانسه چقدر دوست ايران بود!
** مادراين اواخرشاھد کوششھای خستگی ناپديروسھم موثرايران دررفع اختالفات بوجود آمده در
اين قسمت از جھان بوده ايم وکشورايران بدين ترتيب عامل ثبات درخاورميانه گرديده است.
رئيس جمھور آلمان فدرال ١٣۴٢
** حاکميت واستقالل ايران که دولت آن اعليحضرت ،خود را وقف حفظ آن نموده الھام بخش کليه
ملل آزاد جھان است ولذا خود ھدفی است که ما افتخارميکنيم ھمچنين پشتيبانی خودرا نسبت به آن
ليندون جانسون رئيس جمھورآمريکا
متعھد کنيم.
فکرميکنم نامردی تاريخی آمريکا نسبت به شاه وکشورمان ميتواند الھام بخش مردم جھان باشد.
** مردم مالزی نھايت درجه احترام رانسبت به شاھنشاه ايران قائل ھستند وبسيارمفتخرومسرورم
که شاھنشاه ھمواره با عالقه مخصوص درراه حفظ صلح جھانی کوشش ميکنند.
من آمده ام تا تشکرات قلبی خود ومردم مالزی رابه خاطر کوششھای مجدانه ومساعی جميله شاھنشاه
به خاطررفع اختالف با پاکستان ومالزی و اعاده روابط دوستانه بين آنھا به حضور معظم له معروض
دارم .نيات صلح جويانه ومجاھدات بشردوستانه شاھنشاه ايران درراه ايجاد وحدت حسن تفاھم کامل
ميان ملل مسلمان جھان درھمه جا مورد حق شناسی است.
نخست وزير کشور مالزی
ديديم که حسن نيت شاھنشاه ايران نسبت به کشورھای اسالمی تاچه حد مورد حق شناسی آن کشورھا
قرارگرفت!!
** اميد وارم ازراھنمائی ھای خردمندانه آن اعليحضرت راھنمائی ھائيکه درگذشنه ما واجد ارزش
بسيار بوده است ،ضمن مذاکرات خودبرای تامين صلح وامنيت خصوصا درخاورميانه مستفيض شوم.
جانسون رئيس جمھور آمريکا
** اين پيروزی ھا وھمچنين سياست متين وپايدارشما که درجھت حفظ صلح وپيشرفت وترقی
قراردارد ،باعث گشته که ايران دربين ملل گيتی مقام خاصی احراز کند.
اطمينان ميدھم ملت آلمان درراه حفط وتحکيم صلح جھان با شما ھمگام است .اعليحضرتا؛ ما
سپاسگزاری ھای عميق خودرابه خاطرپشتيبانی آن اعليحضرت درزمينه اتحاد آلمان تقديم ميدارم.
رئيس جمھور آلمان
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دراسناد تحقيق سابقه ای ازاظھارات رئيس جمھور آلمان از نقش شاھنشاه ايران دروحدت آلمان
شرقی وغربی چيزی نيافتم اما ضمن تشکر ازاين قدردانی اين حق فراموش نشدنی ايرانيان است که
نقش مخرب آلمان در گوادلپ عليه شاھنشاه ايران وکشورمان فراموش نشود.
کسينجردرراه بازگشت ازخاورميانه درزوريخ توقف کرد فقط بدين خاطر که بديدن شاه برود نماينده
سازمان سيا درتھران محرمانه بمن گفت که مذاکرات اخيرشاه با پرزيدنت سادات چارچوبی برای طرح
ابتکاری کسينجر بوجود آورد.
يادداشت ھای علم سال ١٩٧۵
ازھيچ شخصيتی درجھان تجليلی که ازشاھنشاه ايران درجھت برقراری صلح بين کشورھا شده است
نشده است .گفتارھا و تجليل ھای از شاھنشاه درمفھوم تعلق عنوان انحصاری قھرمان وفرشته صلح
جھان است براستی که دنيای پرآشوب اين روزھا از وجود شخصيتی که سکان دارصلح جھان بود
محروم است.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮادي ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه
** شاھنشاه ايران درمقامی ازنظر آگاھی به سياست جھانی وتجربه وھوشياری وبصيرت
درموقعيتی قرارداشتند که قطب توجه و مراد رھبران کشورھا شناخته ميشدند.
شاھنشاه ايران درجھت ھدايت رھبران اسرائيل به صلح يک مراد و قطب ويک معلم بزرگ و راھنمای
مسلم ومتخصص بود ،نه تنھا برای رھبران اسرائيل و کشورھای عربی بلکه برای شخصيت ھائی
چون کسينجر ،نيکسون ،فورد و بسياری ازشخصيت ھای مشھور جھان قطب و منبع فيض وھدايت
بود.
عبارت زير ازکسينجراست:
> مردی بزرگ ترازشاھنشاه وجود ندارد اين را به خاطرخوشايند نميگويم حقيقت رابيان ميکنم<
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﺋﻲ ازرواﺑﻂ ﻣﺮﻳﺪي ﺳﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه
ﺷﺮﻓﻴﺎﺑﻲ اﺳﺤﺎق راﺑﻴﻦ
** قراربود امروز صبح شاه اسحاق رابين نخست وزير اسرائيل را به حضور بپذيرد ،من ھمه
ترتيبات الزم را دادم وخودم ھم در آن مالقات کار کشيدم.
به گفته شاه رابين قول داد ھرکاری که ازدستش برميآيد بکند تابه تفاھمی با مصر دست يابد و متقابال
رابين ازشاه خواست ازھرگونه ابتکارپی آمد آن حمايت کند.
يادداشت ھای علم سال ١٩٧۴
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** اسحاق رابين دردوران صدارت اولش تنھا يکبار شرفياب حضورشاھنشاه ايران نشد،
يادداشتھای علم نشان ميدھد که ديدارھای رابين باشاھنشاه سابقه داشته است ،علم دراين باب نوشتته
است:
بانماينده اسرائيل مالقات کردم به من گفت که قراراست اسحاق رابين نخست وزير اسرائيل جمعه
آينده حضورشاھنشاه شرفياب شود.
يادداشتھای علم سال ١٩٧۶
ﺷﺮﻓﻴﺎﺑﻲ آﺑﺎ اﺑﺎن وزﻳﺮﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻀﻮرﺷﺎﻫﻨﺸﺎه
** امروز صبح ماير عزری ،نماينده اسرائيل در تھران به مالقاتم آمد و درخواست داشت که
وزيرخارجه شان آباابان ديداری باشاھنشاه داشته باشد ،شاه مرابه گوشه ای کشيد و دستور داد به
عزری بگويم وزيرخارجه اش ميتواند ھرموقع که خواست شرفياب شود.
ﻫﺪف ازﻣﻼﻗﺎت
** سفيراسرائيل ميگويد؛ ھرگاه سياست اسرائيل را مفيد به حال ايران تشخيص ميدھيم بايد جدا با
راجرز وزيرخارجه آمريکا ضمن سفر آينده اش صحبت کنيم و از وی بپرسيم چرا دولت متبوعش
دارد درسياست خاورميانه ای خود تغيير جھت ميدھد.
شاه لبخندی زد و گفت از اينکه اسرائيل بتواند عربھا را سرجايشان بنشاند ،ما خوشحال ميشويم ولی
ما به کرات اشغال اراضی عربھا را بوسيله اسرايئل محکوم کرده ايم ،اسرائيل نميتواند از ما انتظار
داشته باشد که برای اسرائيل دلسوز تراز مادر باشيم.
** نماينده اسرائيل ازطريق من باشاه تماس گرفت و از وی استدعا کرد که شاھنشاه از راجرز
بخواھد ديگرھيچگاه از ناصر پشتيبانی نکند ........شاه جواب دادھرچند اصوال با سياست اسرائيل
درقبال اعراب مخالف است ولی بطورقطع نگرانی آنان را در مورد ناظر به اطالع راجرز خواھد
رسانيد.
يادداشتھای علم بسال ١٩۶٩
سند باال اھميت وشخصيت بين المللی شاھنشاه وکشورش ايران را نشان ميدھد که حتی اسرائيل برای
رفع مشکالتی که با آمريکا داشته است؛ از شاھنشاه ايران استدعای دخالت واستعانت داشته است
ولی چه کسی ميتواند فراموش کند نقش مخرب و زيا نکاری که اسرائيل درجھت جا انداختن شورش
١
 ۵٧داشت.

 - ١سندی در دست است که تظاھرات سرتاسری از شميران تا راه آھن در سال شورش با نظر موساد و عوامل آنان
طراحی و تدارک شده بود .در دوران جنگ ھفت ساله نيز تدارک ھای فنی و اينتليجنس اسراييل برای ماليان بی تاثير
نبوده است .در دوران جنگ در ميدان مولوی با چشم خود تخم مرغ ھايی که از اسراييل آمده بود را روی چرخی که
پيرمردی آنرا ميکشيد ديده ام .روی آن جعبه ھای تخم مرغ نوشته بود - Product of Israel :ح-ک
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ﺷﺮﻓﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮﺷﻪ داﻳﺎن
** نماينده اسرايئل را پذيرفتم ،وزيرخارجه اسرائيل موشه دايان مايل است به حضور شاه شرفياب
شود تا قبل از اينکه نخست وزيرشان بگين عازم آمريکا شود ،از نظريات اعليحضرت درباره
خاورميانه مطلع شود........
سال ١٩٧٧
سند باال قدرت سياسی واقتدارفکری شاه ايران را درروابط خارجی الاقل بين اسرائيل و آمريکا نشان
ميدھد که اسراييل نميخواھد قبل از آگاھی از نظرات شاه ايران نسبت به خاورميانه با آمريکا صحبت
کند.
ﺷﺮﻓﻴﺎﺑﻲ ﮔﻠﺪا ﻣﺎﻳﺮﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
** گلدا مايرنخست وزير اسرائيل ساعت  ٧صبح وارد شد وگزارش دادم که مشغول استراحت است،
شاه اظھار داشت؛ اين پيرزن عجب نيروئی دارد ،سپس از ساعت مالقاتشان سوال کرد که قرار بود
ساعت سه بعد از ظھر باشد ،مالقات آنھا دوساعت ونيم طول کشيد و از آنجا ،گلدا ماير به فرود گاه
رفت.
درمالقات مزبور شاه که روابط دوستانه ای با انورسادات برقرارکرده بود نھايت سعی خودرا بکاربرد
تا گداماير را به اتخاذ مواضع دوستانه تری درقبال مصر ترغيب کند ،شاه حدس زده بود که شانس
دورکردن مصر از نفوذ شوروی زياد است.
يادداشتھای علم بسال ١٩٧٢
سياست توازن حمايت شاه ايران از انورسادات دراختالف مصرواسرائيل نمونه ای از مردانگی و
وفای به عھداست ،ما که از مردانگی انورسادات درميھمان داری از شاھنشاه ايران قدردان ھستيم
بايد فراموش نکنيم ﻛﻪ اﻧﻮرﺳﺎدات ﭘﺎداش ﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه را ازﻳﺎد ﻧﺒﺮده ﺑﻮد.
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻴﻨﺎ
** موقعيکه قرارميشود اسرائيل شبھه جزيره
سينا را که درھمان يورش اول اشغال کرده بود
را تخليه وبه مصر باز گرداند ،اسحاق رابين
برای تخليه سينا وتحويل آن به مصر با شاھنشاه
ايران مشورت کرد وحمايت شاه را ازاسرائيل
درمقابل فسادی که ممکن است دراثر تخليه سينا
٢
پيش بيايد خواستارشد.
 - ٢بيشتر ديدار ھای کمپ ديويد بين نماينده و سران اسراييل و فلسطين و مصر در نتيجه ابتکار ھا و سفارش ھای
شاھنشاه بوده است .ح-ک
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دﺳﺘĤورد اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
دراين تحرير بی پروا با اين واقعيت روبروھستيم که تمام شخصيت ھای اسرائيلی مانند اسحاق رابين،
بگين ،موشه دايان ،گلداماير و آباابان که بنا کننده اسرائيل امروز ھستند و ھمانطورکه امروز اسرائيل
وزنه بزرگ قابل توجھی درجھان ميباشد درسالھای سلطنت شاھنشاه ايران ھم موجوديتی شاخص
ومورد حمايت غرب خاصه آمريکا داشته است ،معھذا مشکالت کشورشان با آمريکا را به استحضار
شاھنشاه ميرساندند و از شاه کمک ومساعدت درخواست داشتند و نخست وزير آنھا مرتبا برای حل
مشکالت سياسی خاصه با آمريکا بطور پنھانی شرفياب ميگرديد.
ﭘﺲ ﭼﺮا
پس چرا با آنھمه معاضدت وھمراھی شاه ايران با اسرائيل حتی آمريکا ،اسرائيل و آمريکا روبروی
شاھنشاه ايران ايستادند وقطب دشمنی بسيار رذيالنه را گشودند؟!
درس تاريخ اين است که وفاداری ،قدردانی ،کمک وحمايت ھای حتی درحد حياتی روندی نيست که
بتواند پايه ھای اميد مردم وسياست کشور را متحمل شود ،در راه حفظ منافع وبرتری کشور ھيچ
امری قدرت وجودی ندارد ،اين است که ما ايرانيان نبايد به ادعای حمايت خارجيان ازخودمان
وکشورمان مغرور واميدوارگرديم  .ديديم که با شاھنشاه وکشور ما چه کردند وچه راحت اززمينه
ھای احترام واطمينان ودوستی شاھنشاه ايران استفاده سوء کردند.
به اميد قبول اين ھديه

