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کال هنفتیاسرائیلبرسرشاه

انقالب به روایت خراسان
روایت روزنامه خراسان
از اخبار  17و  18بهمن 57

راهپیمایی یک میلیون نفری
در مشهد
بررسیتیترهایروزنامههادردورانانقالب،یکی
از راههــای انتقال احساس و شور آن ایام به نسل
امــروز اســت .گزارشها و اخباری که به صورت
همزمان در میان مردم پخش میشد و هر کدام
از آنها ،موج و هیجان جدیدی را در جامعه ایجاد
میکرد .روزنــامــه خراسان نیز ،همسو با مردم
و همگام با دیگر مطبوعات کشور در این دوره،
اقــدام به انتشار اخبار و تنظیم تیترهای خبری
کرد؛ تیترهایی که با گذشت 42سال از آن روزها،
هنوز هم میتوانند طعم خوش آزادی و پیروزی بر
استبدادرادرذهنمخاطبانخودتداعیکنند.در
این ستون که در ایام دهه فجر در صفحه 7روزنامه
خراسان منتشر میشود ،مروری بر آن تیترهای
پرهیجانخواهیمداشت.

▪ 17بهمن:

باحضور 300خبرنگاردرمدرسهعلویبرگزار
میشود:مهمترینکنفرانسمطبوعاتیقرن
تظاهرات و راهپیمایی به پشتیبانی از دولت
مهندسبازرگاندرمشهد
ایرانازپیمانسنتوخارجمیشود
بــــازداشــــت ب ــرخ ــی اعــتــصــابــیــون دفــتــر
نخستوزیری
تظاهراتزاهدان 30مجروحبرجایگذاشت

▪ 18بهمن:

تظاهراتیکمیلیوننفریدرمشهد
امام خمینی برای میالد حضرت رسول(ص)
شایدبهقمبروند
مدرسهعلویمقرحکومتموقتانقالبشد

گزارشهای«فارینپالیسی»و«هاآرتص»دربارهپروندهکالهبرداری1.1میلیارددالریرژیمصهیونیستیازنفتایراندردورهپهلوی
جــواد نوائیان رودســری – سپتامبر سال
 2020بود که «جاناتان فرزیگر» ،گزارشگر
و مقالهنویس پایگاه خبری و تحلیلی «فارین
پــالــیــســی» ،هنگامیکه م ـیخــواســت طی
یادداشتی در این پایگاه ،به همکار یهای
نفتی امارات و رژیم صهیونیستی اشاره کند،
به سراغ تاریخ روابط شاه با رژیم صهیونیستی
در این زمینه رفت؛ آنجا بود که بعد از گذشت
حــدود پنجسال از صــدور حکم دادگــاهــی
در سوئیس ،دوبــاره ماجرای سوءاستفاده
صهیونیستها و کاله گشاد نفتی آنها بر سر
محمدرضا پهلوی ،موردتوجه قــرار گرفت.
ســال  ،2015دادگــاهــی در سوئیس علیه
رژیــم صهیونیستی حکمی صــادر کــرد که
بر اســاس آن ،ایــن رژیــم باید یکمیلیارد و
 100میلیون دالر ،بابت نفتی که شاه به آنها
دادهبــود تا در اروپا بفروشند ،به دولت ایران
بــپــردازد؛ هرچند که اسرائیل ایــن حکم را
نپذیرفت و با استفاده از ابزارهای فشاری که
در اروپا داشت ،اجازه رسانهای شدن موضوع
را نــداد ،اما یــادآوری این موضوع در «فارین
پالیسی» ،دوبــاره پرونده قطور روابــط شاه و
رژیم صهیونیستی را به یاد آورد؛ پروند های
که مشحون از کمکهای گسترده محمدرضا
پهلوی به صهیونیستها و خرجکردن از کیسه
ملت ایــران به نفع آ نهاست؛ رویکردی که
هیچ رهاورد اقتصادی یا امنیتی برای ایران
نداشت.
▪از جوجه یکروزه تا پروژه موشکسازی

شناسایی دوفــاکــتــوی رژیــم صهیونیستی
در زمــان دولــت ساعد مــراغ ـهای باعث شد
که صهیونیستها ،روابــط گسترد های را با
رژیم پهلوی برقرار کنند .این روابط هرچند
فراز و فرودهایی داشت و در جریان نهضت
مــلـیشــدن صنعت نــفــت ،بــه کمترین حد
خود رسید ،اما سیاست شاه که تحتتأثیر
سیاست منطقهای آمریکا قرار داشت ،خیلی
زود توانست سطح ارتــبــاط بــا رژیــم جعلی
اسرائیل را به باالترین میزان ممکن برساند؛
تا جایی که عم ً
ال پای دیپلماتها ،بازرگانان

از چپ  ،طوفانیان و آریانا  ،فرستادگان شاه در حال مذاکره با مقامات نظامی رژیم صهیونیستی

و گردشگران صهیونیست به ایــران باز شد؛
پیمانکاران اسرائیلی ،اواخر دهه  1340و
پس از زلزله سنگین بوئینزهرا ،توانستند
مقاطعه بازسازی کشاورزی در دشت قزوین
را به دست آورند و بر همین اساس ،تزریق پول
نفت ایران به ساختار مالی رژیم صهیونیستی،
آن هم در شرایطی که همه دولتهای اسالمی
و عــربــی ،نسبت بــه آن موضعی خصمانه
داشتند ،به داد صهیونیستها رسید .در
ابــعــاد نظامی هــم ،اسرائیل توانست سود
سرشاری از رابطه با رژیــم پهلوی به دست
آورد؛ صهیونیستها با خرج ایران و در خاک
کشور ما ،مراکز تحقیقاتی میساختند و البته
کارشناسان ایرانی را به آن راه نمیدادند و
ظاهر ًا نتیجه تحقیقات به صــورت مشترک
مورد استفاده قرار میگرفت! پروژه «شکوفه»
یکی از معرو فترین کالهبردار یهای رژیم
صهیونیستی در ایــن عرصه بــود؛ پــروژ های
بــا هــزیــنــه ایــــران کــه قـــرار ب ــود حــاصــل آن،
تولید فــنــاوری موشکهای دورب ــرد باشد؛
اما عم ً
ال همه چیز به اسرائیل رسید و از این
نمد ،کالهی بــرای شــاه ساخته نشد! رژیم
صهیونیستی در این دوره ،صــادرات خود را
به ایــران افزایش داد؛ حتی این صــادرات به
اجزایی مانند «جوجه ی ـکروزه» ،میوههایی

که نمونه داخلی داشتند« ،هورمون افزایش
شیر گاو» و مانند آن هم رسید .رژیم پهلوی
بدون واهمه از واکنش مردم مسلمان ایران،
به طور فزاینده روابــط اقتصادی ،سیاسی و
امنیتی خود را با رژیم اسرائیل افزایش داد و
در ماههای منتهی به پیروزی انقالب اسالمی
به اوج خود رساند.
▪ماجرای کالهبرداری نفتی چیست؟

مـــاجـــرای انــتــقــال نــفــت ایـــــران از طــریــق
سرزمینهای اشغالی فلسطین به اروپــا ،در
دهه 1960وباافزایشمیزانمحبوبیتجمال
عبدالناصر در خاورمیانه اتفاق افتاد .شاه که از
تهدیدهایمصرواحتمالهمهگیرینفوذناصر
در جهان اسالم بیمناک بود ،با اسرائیلیها
برای ایجاد یک خط لوله نفتی از بندر ایالت در
جنوب فلسطین اشغالی و کرانههای دریای
سرخ به بندر عسقالن (اشکلون) در کرانههای
دریای مدیترانه به توافق رسید .پهلوی بخش
عمده هزینه احداث این خط لوله  42اینچی
را برعهده گرفت .طبق نوشته «آوی.بار.الی»،
نویسنده روزنامه صهیونیستی هاآرتص در
سال  ،2014شرکت مشترک رژیــم پهلوی
و صهیونیستها »EAPC« ،خــوانــده شد؛
نفتکشهای ایران وارد دریای سرخ میشدند

و بار خود را در پایانه ایالت خالی میکردند تا
از طریق خطوط حمل و نقل صهیونیستها به
اروپا صادر شود« .بار.الی» مینویسد که این
اقدام ،برای اسرائیل یک فرصت طالیی بود؛
صهیونیستها هم میتوانستند نفت خود را
به راحتی تأمین کنند و هم سود سرشاری از
این انتقال به دست میآوردند .طبق همین
گزارش ،ایران باید نیمی از درآمد فروش نفت
را دریافت میکرد؛ ســازوکــاری که عم ً
ال به
ضرر کشور بود چون میتوانستیم با قیمتی
کمتر ،نفت خود را در اروپــا بفروشیم و تمام
سودش را در اختیار داشته باشیم .نکته جالب
اینجاست که صهیونیستها پــول نفت را
با فاصله زمانی چندماهه به ایــران پرداخت
میکردندوعم ً
الازگردشاینسرمایهسنگین،
طیچندماه،سودگزافیرابهدستمیآوردند.
طبق گــزارش «فرزیگر» در «فارین پالیسی»،
مزیتاینطرحبرایاسرائیلآنبودکهاشکلون
و ایالت را با خرج ایــران ،تبدیل به َا َبرمخازن
نفتی در خاورمیانه میکرد و میتوانست تا
روزانه دومیلیون بشکه نفت را در شریانهای
اقتصادی و صنعتی رژیم صهیونیستی جاری
کند؛ چیزی که اسرائیلیها حتی به خواب
شبشان هم نمیدیدند.
در آستانه پیروزی انقالب اسالمی در ایران،
فاصله پرداختهای اسرائیل به ایران ،بیشتر
شد ،تا جایی که از مرز ششماه نیز گذشت .با
اینحال ،رژیم پهلوی درباره این کالهبرداری
آشکار ،واکنشی از خود نشان نمیداد .بعدها
و پس از پیروزی انقالب اسالمی ،معلوم شد که
میلیونها دالر از نفت متعلق به ایران ،با چراغ
سبز پهلو یها ،در اختیار رژیم صهیونیستی
اســت و ایــن رژیــم هــم ،بــدون اعتنا به حقوق
بینالمللی ،چنانکه روش و منش ساختاری
آن است ،از پرداخت طلب سر باز زد .آ نچه
در سال  ،2015با عنوان طلب یکمیلیارد
و  100میلیون دالری ایــران از محل کاله
گشاد صهیونیستها بر سر شاه مطرح شده،
تنها بخشی از ایــن سوءاستفاده اســت و در
آینده باید منتظر اسناد کاملتری درباره این
مسئله باشیم.

7
تاریخ شفاهی
برگی از خاطرات جانشین فرمانده
نیروی هوایی در دوره پهلوی

داللی مستشاران آمریکایی
و بیخیالی شاه
خــاطــرات سپهبد خلبان
«شاپور آذربرزین» ،معاون
عــمــلــیــاتــی و جانشین
فـــرمـــانـــدهـــی نـــیـــروی
هــوایــی در دوره پهلوی،
بازگوکننده برخی زوایای
کمتر دیدهشده از حضور
مستشاران نظامی آمریکا
در ایــران است« .آذربــرزیــن» ،که از نزدیک فعالیت
مستشاران و نحوه ارائــه خدمات توسط آنهــا را
تحتنظرداشت،درخاطراتش،ضمنبیانچگونگی
برخورد مستشاران آمریکایی با افسران نیروی
هوایی ایران ،تصویری واضح از اهداف آمریکاییها
برای تاراج هرچه بیشتر ثروت مردم ایران به دست
میدهد .وی در خاطراتش که با عنوان «فرماندهی
و نافرمانی» منتشر شدهاست ،مینویسد« :اینها
اینجا زندگی خیلی راحتی هم داشتند و درگیری
هم هنوز شروع نشده بود ،ولی بعد از سه چهار سال
که گذشت ،این گروه یواشیواش از کار تخصصی و
از صورت مستشاری خارج شدند .اینها آمدهبودند
و کارخانجاتی م ـیآوردنــد و معرفی میکردند،
درصــورتـیکــه بــار اول ایــن کارها را نمیکردند.
کارخانجات را معرفی میکردند و توصیههای غلط
میکردند.داللیمیکردند.بعدهمازماحقوقهای
خوب میگرفتند .آن روزها چیزی در حدود شش،
هفتهزارتومانبهافسرهایمستشاریمیدادند.
هفت هــزار تومان آن روز خیلی خوب بــود .اینها
باغ داشتند ،مستخدم داشتند ،راننده داشتند،
ورزشهـــای اشــرافــی میکردند؛ گلف و تنیس و
اسکی و اینها .اشکال بزرگی که به وجود آمد ،این
بود که وقتی این امتیازات به آنها داده شد ،اینها
خودشان را یک نژاد برتر دانستند ...دیگر همه چیز
را زیر پا گذاشتند .دخالتها تنها در ارتش نبود ،در
سازمانهای دیگر هم همینطور بود .این بدترین
حالتی بود که مستشاران در ایران داشتند ،یعنی
مستشار دیگر به صورت مستشار نبود .این کارها به
گوش شاه مملکت هم میرسید ،ولی کوچکترین
عکسالعملینشاننمیداد».

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

99083414

99083417

