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 ديپلمات برجسته ايرانی؛ بانشريه پـرتوايران  بخشی ازمصاحبه دکتراحمدتهرانی؛

 
يـن کشـور ا  نفـت شـرکـت رئيـس  ميسـاختيـم؛  را  جنــوبـی  افـريـقای  نفـت پـااليشــگاه هنـگاميـکه 

ميــان بهـت  کـارگـران ايـرانـی در و آنـها اخـراج شـدند لـمانـی نـاراضـی بـود؛ آازطـرزکـار کـارگران
تعيـين شــده؛ آمــاده بهــره بـرداری  زمان پـااليشگاه را در وحيـرت مقـامات افـريـقای جنـوبی؛

 .ســاختنــد
 

  سـياست خارجی پهلـوی؛  اعليحضرت محمدرضـاشـاههمـزمان باصنعتی شدن ايران دردوران پادشاهی
بعضی کشورهای شمال  با ما روابط سياسی کشور تـا آن زمان. نيـزچشم دوخت » قاره سياه«  بهايران
 تونس؛  برقراربود که عمده ترين آنهامصر؛فرهنگی وتاريخی و بصورت يک روابط سنتی آفريقا؛
 .ســودان بـودنـد الجزايـرو مراکش؛

 
 در .اسـت خـارجه او اه به افريقای سياه ازخدمات بسيارارزنده اردشيرزاهدی دردوران وزارتنــگ

اردشيرزاهدی  ؛شـتابان صنعتی شدن کشورمان جهانی ايران درسياست بين المللی؛ ورشــد گرماگرم نفوذ
ياه راهدف افريقای س پای ايران؛ اقتصادی برای فرآورده های صنايع نو يارانش درجستجـوی بــازار و

 .قراردادند
 

بـازتاب چنـدانی درجامعه  به خاصيت پنهان کاری های ديپلماتيـک؛ آن سالها در ايــن خدمت بزرگ ملی؛
 روزگاری بعنوان که را وپاسـخ بسياری پرسـشها ايـنک ميتوان ازآن سخن گفـت؛ اما .ايرانی نداشت

بيگانگان وازجمله کارگزاران اتحـاد » هتوطئ«بـی ترديد بايدآنـرا و شايعه درايران بگوش ميرسيد
شـاهنشـاه  نهايت باجنبه ديگری از خـدمـات دوران در و بدست آورد؛ شـوروی دانسـت؛ جمـاهيـر

 .آريـامهرآشـناشـد
 
که  بود وکوشش شما وباتـالش شمانخستين فرستاده ايران به جنوب افريقابوديد؛ جناب دکترتهـرانی؛*

افريقای « خود ازهمه مهمتر و آفريقا؛ وديپلماسی باکشورهای جنــوبايران دارای روابط سياسی 
حضورسياسی  برآن حکومت ميکرد؛ »آپارتايد« همان افريقای جنوبی که نظام .گـرديد »جنوبی

 شروع شـد؟ کجا از "اصـال و تعريـف ميکنيد؛ آنجا چگونه در وديپلماسی ايران را
 
 پاسخ  آگاهـی بيشتری به عقب برگرديم وازگذشته يادکنيم تا بـاکمی به  اجازه بدهيد  دکتراحمـدتهرانی؛-

ايران  »رزيدانس« زميـن آمريکا؛ ايران در فير سشايسته زمانی که مرحوم محمد .پرسشهای شمابرسيـم
 .آفريقای جنوبی قرارداشت سفارت  همسايگی ما در آنطـرف؛ در .خـريد »ماسوچوست« خيابان در را

بـه  سفارت آفريقای جنوبی که هردو دولت عالقمند و ميـان سفارت ايران؛بـود در يک قطعه زمين
وقت  هر .درآن بسـازند را خـود قسـمت اداری به زمين سفارتخـانه خوداضافه کنند و تـا خريـدآن بودند؛
قيمت  تصويب ميشد؛ و بهـای آنراداخل بودجه ميکرد و تصميم به خريداين زمين ميگرفت؛ دولت ايران؛

 .بهميـن ترتيب هم افريقای جنوبی باچنين مشگل روبروبـود .انجـام نميگرفت معامله و باالميرفت؛زمين 
 

سفارت آقای عليقلی  درزمان و باالخره درزمان سفارت شادروان حسين عالء اين زمين خريداری شد
 .داری گرديـدماده بهره برآآقای اردشيرزاهدی  دوران سـفارت در اردالن عمليات ساختمانی شروع شد؛ و

 افريقای جنوبی کــه سفير .افريقای جنوبی شديم همسايـه ديواربـه ديوار مـا وقتی کارساختمان تـمام شد؛
 تماس داشـت درآنـزمان باجناب  کمترسفارتخانه ای با آنـموقع به سبب اوضاع خاص آنکشور در

خوشحاليم  اما لب اين زمين بوديم؛طا خـود ما که هرچنـد  کردخوشوقتی اظهار و کرد اردشيرزاهدی ديدار
درضمن يک ساختمان زيبـا هـم  و همسايه ديواربه ديوارشديم؛ و که ايران آن را خـريداری کرد؛

 زاهدی داشت؛ آقای اردشيــر با افريقا ضمن صحبتهائيکـه سفير .مـاسـوچوست ساخته شد درخيـابان
 .افريقای جنـوبی به ميان آمـد صحبت ازدوران اقامت اجباری اعليحضرت رضاشاه کبـيردر
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 واشـنگتن بـوديـد؟ در آنمــوقع شـما* 
 
افريقای  سفير زاهدی با بتدريج رابطه شخصی آقـای .بعنوان آتاشه سياسـی درواشنگتن بودم  بلـه؛-

يکی هم اينکه وقتی  تصادف روزگار از .شـد به رابطه نزديک منجر نام داشت؛ »دکترمولر« جنوبی که
افريقای جنوبی درلندن  مولرهم سفير اين آقای دکتر بانگلسـتان رفت؛ ی بعنوان سفيرايران جناب زاهد

وقتی  ميرسيم به پرسش اصلی شما اين مقدمه حاال با .نزديکی بيشتری بين آنهاپيش آمد طبعتا و شد
فريقای آه چ و افريقای سفيـد چـه توجه به افريقا؛ امورخارجه شد؛ وزير و آقای زاهدی بتهران بازگشت؛

 .گرفـت قرار کار دستور در سيـاه؛
 
 بـود ويـا اقتصـادی ؟ بيشترسياسی وديپلماسی ايـن نگاه سياست ايران ووزارت خارجه به افريقا* 
 
آن  در را  مايل بودنـد فرآورده های خودببيــنيد شرکت ملی نفت ايران وصنايع پتروشيمی  هـردو؛-

نماينده  .افريقائی برای اين فرآورده هابودند بازار مشغول يافتـنيعنی درواقع  منطقه بفروش برسانند؛
برحسب تصادف ازاقامتگاه اعليحضرت  و ؛ به افريقای جنوبی ميکند شرکت ملی نفت ايران سفری

 که درآن زمان ؛ اساسی راهم درنظرداشته باشيد يک نکته مهم و  .اينکشـوربعمـل مياورد در رضاشـاه
 »کيپ« بودنـد ازطـريق مجبور کشتی های بازرگانی ما بسته شده بود؛ »وئزکانال س« به سبب آنکه

تعميرات  موادغذائی؛ و به سوختگيری نياز اين کشتی ها .به خليج فارس بيايند» دوربان« يـابندر
دهها گرفتاری ديگرکه مشگل  و .بيـمارميشدند همچنين کارگران کشتی وملوانها و داشتند؛ وخدمات ديگر

 نيازمنديها  وتامين اين خدمات اين کشورهای افريقائی نداشتيم؛ با چون ماهيچ رابطه ای و بود ساز
خريـدن  ع کرد بــهوضمن اگريادتان باشددرهمان زمان دولت شاهنشاهی ايران شر در مشگل بود بسيار

اين  .داشـتند همـان مشگـالت را اين کشتيـهاهم مثل کشتيهای بازرگانـی "طبيعـتا کشتيهای جنگـی؛
که  افتادند همايونـی باين فکر سبب شدکه اعليحضرت نقطه نظرهائيکه پيش ازاين گفتم؛ مشگالت وساير

 وهمچنين افريقای ايران باکشورهای سياه آن منطقه روابط سياسی نظر از بررسی بيشتری انجام شود
  که اين رابطه دراعليحضرت همراه بود تفکر اين طرز آن زمان با خارجـه در وزارت امــور جنوبی؛

 ؟.کنسولگری يا سـطح سفارت باشـد و
 

سفيران  امـورخارجه ايران با يادآوری کنم که درسفراول من باين منطقه؛ بموجب دستوروزارت هميـن جا
  رابطه سياسی داشتند؛افريقای جنوبی ديگران که با و فرانسـه انگلستان؛ کشورهای مهمی مثل آمريکا؛

وقتـی  .افريقای جنوبی آگاه شـويم ارتباط با در نظريـات آنها و کار طرز و رابطـه؛ مذاکره کـردم تـاازنوع
وايـن گزارش به  تقـديم کردم؛ من به تهران برگشـتم وگزارش کامل سفرخودم رابه وزارت خارجه

افريقای جنوبی  کـه باکشورهای سـياه درسطح سفارت وبا تصميم گرفته شــد شرفعرض پادشاه رسـيد؛
 .ارتباط سياسی برقرارشـود ح کنسولگریدرسط

 
  آيــا آنهـاهم مشـتاق بودنـد يـانـه؟-*
 
 »لسوتو« کشورهای با درهميـن زمـان .درواقـع آنهابيشترمشتاق بودند تـاما . بسـيارمشتاق بودند-
ری اشتياق فراوان برقرا با کشـور چهار هـر .هم واردمذاکره شديم »مالوی« و »بوتسوانا« »سوازيلند«

اين توضيح رابدهم که البته درآنزمان نه بودجه  .سطح سفارت تصويب کردند؛ آنهم در روابط سياسی را
 باين جهت قراربرايـن سفارتخانه دايرکنيم؛ چهارکشور هر که در نيازی بود "اصوال اش راداشتيم ونه

 .کشورديـگر چهار کرديته بشود دراين آريسف افريقای جنوبی؛ شـد که سرکنسول دولت شاهنشاهی در
فريقای آکـه مرکزسرکنسولگری ايران در ميپذيرند فريقای سياه؛آاين چهارکشور که آيا بحث برسراين بود

 هم باور  نکته عجيـب که برای خودما کشورويـانـه؟ چهار بشود درآن آنوقت سفير و جنوبی باشد؛
 باين ترتيب اين روابـط در .ندايـن موضـع نداشــت آنـهاهيـچ مخالفـتی با اينـکه  بود؛ نکردنی
 .ـان ايران واينکشـورهابرقـرارشـدمي١٩٧٠سـال

 
بزرگ ايران  اقـامت سـردار ميخواستم درباره سرنوشت بپـردازيم؛  پيـش ازآنـکه به پرسـشهای ديگر-*
 .انسـبورگ اطالعات بيشتری بيان کنيدژوه در
 
  در بتـدريج و مـوزه شـد؛ ن خانه تبد يل بـه عـرض کنـم؛وقتيـکه اقامتگاه اعليحضرت راخريديم؛اي-

 از تمـام وسايـل شخصی اعليحضرت رضاشاه؛ .البته يک موزه بـسيارسـاده.کارتکميل موزه اقـدام کرديم
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 براين همــان بنا . استفاده نميکردندتختخـواب ميـدانيـدکه رضاشاه بزرگ از .تهران بآنجا فرستاده شد
عکسـهاوتصاويـرآن زمان  .تعبيـه شــده بـود م وتنظيـ وی زميــنساده به همان وضع ررختخواب 

آنچـه  ساير کـه مبلمان و رضاشـاه دسـتورداده بودند محمـد اعليحضــرت. دراتاقهای مختـلف جـا داه شد
آن بـزرگ از  که خودرضا شـاه درسـت به همـان صورت ساده ای باشد ميگرفـت؛ قـرار که دراين مـوزه

 .ـکردنداسـتفاده مي
 
 .فريـقای جنوبی چنين رابطه ای داشته باشيم آاصـرارداشـتيم با  چـرا ما-*
 
دولت ايران درآن . بودروابط  مهمترين آن جنبه اقتصادی ايـن . ايـن مسئله را ازچنـد نظربايدنـگاه کرد-

اقدام به فروش  د اآز بازار  به راحتی درهـم نميـتوانستيم آنمـوقع در .زمان احتياج به فروش نفت داشـت
 که يک شرکت دولتی متعلق بآفريقای» ساسول« توافقی بعمـل آمد ميان شرکت بنـابـراين. نفت کنيم

 و مختلط تاسيس کنند؛ يک شرکت  باشرکت ملی نفت ايران که بموجب آن اين دوشرکت؛جنوبـی بود
ش اعظـم نفـت موردنيـازاين دولـت ايران بخـ کننـد کـه پا بر  »ساسول برگ« درضمن يک پااليشگاه در
 از نفر ٢۵٠ درنتيجه کمک دولت ايران ساخته شود؛ پـااليشگاه هم با و تصفيـه خانه راتامين کند

که برای  درمدت کوتاهـی و تهران آمدند؛ کارکنان ايرانی دررشـته تاسيس پااليشگاه از و متخصصان
آمـاده بهره  برانگيـخته بود؛ نهـا راشگفتـی همه آ و خوددولت آفريقای جنوبی هم اعجاب آوربود؛

 . سـازنـدبرداری
 در کـار رابه ثمـرميرسانند؛ مقـامات آفريقائـی ازاينـکه ايرانيان بـاآن دلسـوزی وپشتکاروسـرعـت

هنـوزآن پااليشـگاه  و معيـن به بهـره برداری رسـيد؛ پااليـشگاه سـرمـوقع .تحسيـن وتعجب بـودند
جمهـوری  هـم دولــت هنـوز و .ـوزهـم دولـت کنونـی ايران درآن سـهم داردهن و مشغول به کاراست؛

 .اسالمـی نفـت بـه آن تصفيـه خانـه ميـفروشـد
 
 چقـدرطـول کشـيد تاپااليـشگاه سـاخـته شـد؟*
 
کارگـران ايرلنـدی  کـه اول قراربود ايـن نکته راهم اضافه کنـم .سـه ماه طول کشـيد  درسـت يـک سـال و-

 باآن وضـع ساختمان شرکت کننـدامـامقامـات افريقای جنوبـی متوجه شدندکه اين کارگران کار وآلمانـی در
يـک روزرئيـس  هيچ يادم نميرود که .آماده بهره برداری سازنـد پااليـشگاه را بموقـع  نميتوانند کـار

 ميخواهم با و  آلمـانی رضـايت نداريم؛ و يرلنـدیازکارگران ا گفت ما و بمن تلفن کرد شرکت نفت آنجا
پـرسيـدآيـا ماميتوانيـم به آنهاکمک کنيـم  و شـرح داد را گرفتاريهايش و آمد .شمامالقاتی داشته باشم

 تـا :شادروان اقبال گفــت اقبـال صحبت کردم؛ منوچهر آقای دکتر تلفنـی با و ا خود من درحضور يانه؟
بلـه  :گفـت و هم تاسه چهارساعت ديـگراطـالع د اد؛ اقعا و طالع خـواهددادسـه چهارساعـت ديگرا

بـه ايران  بايد ولی يـکنفر ميفرسـتيم؛ را آنهـا» ايران اير« بايک هواپيمـای ماميـتوانيم ايـن کاررابکنيـم و
 ن ايرانی روزکارگرا٢٠طی و اين کارعملی شد؛ .ايـرانی قراردادامضـا کنـد کارگران خود با و بيايد

 .عـذرکارگـران آلمانـی وايرلنـدی هـم خواسـته شـد و واردشـدند؛
 
اگـرامکان دارد درايـن  .منطقـه  اشـاره ای داشـتيد به فرآورده های پتروشـيمی ايـران وفروش آن در-*

 .مـوردهـم توضيـح بـدهيـد
 
تـالشهائی هم  فـريقای جنوبـی؛ا  وسـاختن پااليشگاه همــزمان باهمکـاريهای شرکت ملی نفـت ايـران-

بلکـه  فريـقای جنوبی؛آپتروشـيمی ايران نـه فقط در برای فرآورده های  بازار يافتـن بمنظـور
وبـازرگانـی  بـاره شـکوفـائی کم سابقـه ای رادر روابط اقتصـادیکي و بعمـل آمـد؛ ديگرکشورهای منطقه

 .ايران وافـريقا پـديـدآورد
 
مبادالت اطـالعاتی وياهمکاريهای  همکـاريهای ديگری نظيــر وارداقتصادی وبازرگـانی؛بجـزاين م  آيـا-*

  داشت يـاخيـر؟ميـان ايران وافريقای جنوبی وجود بـه ويژه درامورهسته ای واتمی علمـی؛
 
 درجهـت منافع ملی ايران بسـيار  عـرض کنـم که بطـورکلی وجودسرکنسولگری ايران درافريقای جنوبی-

ياخدماتی که توانستيـم به کشتيهای بازرگانـی ونظامی  و هم ازنظراقتصادی وبازرگانی بود؛ مفيد اربسي
 مالحظـه شرايط خاص به کشتيهای بازرگانی ازنظرسياسی واطالعاتی؛درآن  هم و مملکتمان بدهيم؛

که کانال سـوئزهـم  ـيدباش توجه داشتـه .ويتنام بود حال جنگ با در آنمـوقع اياالت متحده آمريکا در کنيـد؛
 »کيپ«  ازتمـام کشتيهائـيکه ازاروپای شـرقی از دولت افريقای جنوبی دراين شرايط؛ .بود مسـدود
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چـه  ميشد که ببينند نسخه ای نصيب آمريکا ايـن عکسـها از و هـوائـی ميـکرد؛ عکسـبرداری ميگذشتنـد؛
 .درچـه ميزانی به آن طرفهـاميـرود و نوع اسلحه هائی؛

صحبتی که  در يـکبار "بامقامات افريـقای جنوبی بسيارصميمانه بود واتفاقـا بـط ماآنموقع روا در
سخـن گفـت وتاکيدکـردکه اين مسئله  ازچنين ماجرائی او جنوبی داشتم؛ افريقای  بانخست وزير

حضرت اعلي ايـن موضوع رابه پيشگاه اعليحضرت گزارش کـردم؛ مـن بی درنـگ؛ .بسيارمحرمانه است
که دارای محموله  کداميک ازاين کشتيها ماهم عالقمندهستيم که بدانيــم اگرامکان داشته باشد؛ فرمودند؛

 .خليج فارس ميشوند وارد جنگی هستند
 را اين عکسـها ما .هـم بـدهد به ما را دولـت آفريـقای جنوبی موافقت کردکه نسخه ای ازتمام اين عکسها

عکسـبرداری  کشتيـهائيکه واردايـن خليج ميشـدند؛ از دمان درخليج فارسآنگاه خو دريافت ميداشتيم؛
 و هستنـد؛ حامل چه نوع اسلحه هائی و کـدام واردخليج فارس شده اند؛ آن کشتيـها از ميکرديم که بدانيم

 .کـدامشان کشـورعـراق اسـت مقصـد
 
  ايـن همکـاری تاکـی ادامـه داشـت؟-*
 
 .ی پيـش ازانقـالب اسالمیآخريـن روزها  درسـت تـا-
 
 جنوبی دراختيـارايران ميگذاشت؛ ايـن موضوع چقـدر درست است که اطالعات وعکسهائی که افريقای*

 ميــبود؟ بيش ازآنچه که دراختيارآمريکاميگذاشت
 
مواردی  و داشتند؛ خيـلی اتکاء بطورکلی ميتوانم بگويم که مقامات افريقای جنوبی به ما  عـرض کنـم؛-
بالفاصلـه اضافه کنم که ايران ازهمان اول  ديـگران؛ا بوديم تـ وثوق آنها مورد بيشتر  ما که ش ميامدپي

که  بودند به اين معناکه بآنهاگفته بوديم وآنهانيزپذيرفتــه جنـوبی روشن کرده بود؛ افريقای تکليفش رابا
 .نهادهای جهانی نداردتحـد وديگرم سازمان ملل  رای مستقل مادر با هيچ ارتباطی  روابط ميان دوکشور؛
 .رابـه هرحال محکوم خواهيم کرد »آپارتايد « سياست بآنهاگفته بوديم که ما

 
 .ميشــد درسفارت شاهنشاهی ايران شکسته »آپارتايد« مرز  بـه عبارت ديـگر؛-*
 
لسـتان هم مـا دوميـن بوديم وانگ .شروع کـردسفـارت آمريکايـک سال زودترازما . شـکسته شده بود-

 را هم ما.آنـجاسبـب شده بودکه همه به طرف ماروی مياوردند حال حضورايـران در بهر .سومين بود
افريـقای جنوبی  روش ماهم البته دربرابر .باورداشـتند را هم سياست مستقل ما و ميدانسـتند؛ بيطـرف
 .صادقانه بود بسيار

 
 ميـدانم پرسش مناسبی نيست؛  مطرح کنم که پيشا پيشميخواهم سئوالی اينجا ر د  جناب دکترتهرانـی؛-*

 دشمنان ايران به صورت شايعه درجامعه سـوی از انقالب اين موضوع  اماچون درسالهای پيش از
شـايع  مخالفـان نظام پادشاهـی  آنموقع؛ در .هم درايـن باره بشـنوم را پاسـخ شما مطرح شده بود؛ مايـلم

 ...دفـن ميشـود ايران» کويرلوت«افريقای جنوبی در »تمیله های ازبا« که کرده بودند
 
 بـی درنگ اضافه کنـم که ايران قصد امـا. چنين چيزی وجودنـداشـت .قـربان خير؛ . بـه کلـی دروغ است-

وقتيکه  درآفريقای جنوبی نگه داشتيم تا .رديـمخـريداری هم ک داشت که» اورانيوم« مقداری خـريد
 .مشگلـی برای تهيه آن نداشته باشـيم ميشـود؛ مـی ات بـرق؛ نيروگاههای

 
يکی ازسرفصـل های  اردشيرزاهـدی؛  ايـن توجـه ونـگاه ايران به آفريقادرزمان وزارت خارجه جنــاب-*

سـئوال من خارج  اما .زمان پادشاهی اعليحضرت آريامهراست مهم سياست مستقل ملی ايـران در
نفرايرانی  چنـد وقتـی اين روابط آغـازشـد؛ .ايرانيان برميگردد خودبه  ديپلماسی  سياسی و ازمسـايـل

ضمن آياازبخش خصوصی ايران هم فرآورده  در زنـدگی ميکردند؟ و و درآفريـقای جنوبی اقامت داشـتند؛
  يـانــه؟ ميشـد ريقا صـادرآفـ هائی بکشورهای جنـوب

 
بله اين کشورها داشـتند به صـورت بازارهای  . اجــازه بدهيـد به بخش دوم سئوالتان اول جواب بدهم-

ساخـت ايران به اين زيــادی اتوبـوسـهای مـرسـدس بنـز تعـداد .مهمی برای صنايع ايران درميامدند
کفـش ملـی درآنـجا  .بفروشيـم »الستيک« معتنابـهی انـواع توانسـتيم مقـدار .صــادرشـد کشورها

 خيـلی وقـت هاخـودمـن تعجـب ميـکردم وقتـی درفروشگاههـای يـمبـازاربزرگـی يـافـت؛ خــالصـه بگو
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 وانـواع بافتــنی رابـا نشـانه مثل جوراب وپوشاک فـرآورده های ايران؛ کشـورهای جنـوب آفريـقا
 .ميـديـدم» سـاخت ايران«
 
 طح لوکـس يـاعمـومـی؟ درســ-*
 
بـازارفوق العاده ای داشـت وخيلی  ران درآنجافرش اي .البته بيشترعمـومی هـم عمومـی؛ و  هـم لوکـس؛-

فقط  وقتيـکه روابط ميان دوکشورآغازشد؛ .عـده ايرانـيان اما درباره و .ميرفت خوب فـروش 
به نام مهندس الهی که درتشکيالت کشـاورزی وآبيـاری  زندگـی ميکرد آنجـا در يکنفرايرانی

 عده زيادی ايرانی آمدند؛ .درآمـد شکل ديگریاوضاع به  ؛برقراری روابط از بعد .آنجاکارميـکرد
هنرمندان ايرانـی نيزبرای کنسـرت  و  شدند؛ به تحصيـل مشغول دانشجويـان ايرانی دردانشگاههای آنجا

 .بـرپائـی نمايشگاههـای مختلف بـآنجا آمدندا ويـ
 
رابطه بادولت  و آمـد؛رضـاشاه بزرگ  داريـدکه پس ازانقالب چه برسرموزه اعليحضرت هيـچ خبر  آيــا-*

  نلسـون ماندال چگونـه بوده است؟ پيش ازپيروزی  تا جنوبی آفريقای
 
 از بعد به طـول انجاميد؛١٩٧۴تا١٩٧٠  ايـن توضيح رابـدهم که مدت ماموريت من درآن منطقه ازســال-

ربه انقالب دکتررشتی رفت که منج بعد ؛١٩٧٨تا١٩٧۴سـال از آنـجا ستوده تشريف بردند من آقای دکتر
اسـالمی تصميـم گرفت رابطه  جمـهوری ازانقالب؛ بعد .روابط بسيـاربسيارعالی بود آخريـن روز؛ تـا .شد

خود  مـوردموزه هـم؛ در .رابطه بازرگـانی همچنان حفظ شد ولـی ؛اش راباآفريقای جنوبی قطع کند
 .فـروختنــد را تـابلـوها و ه فرشـهازجمل درآن؛ همـه وسايـل موجـود امـا نـگاه داشــتند؛ را ساختمان

فـروختنـد کـه  مـوزه قـرارداشـت؛  دربـاغ که شـاه را حتــی مجسـمه بزرگـی ازاعليحضـرت رضا
منـزل خـودش  بـه و ازاهـالـی آفريـقای جنـوبی خريـداری کرد دوسـتان مـن و خوشبختـانه آن رايـکی از

 .صميــمانه ای دارنـد  بسيـاراالن هم که ميدانـيد روابط .منتقـل ساخـت
 
 ميـان دوکشـورمطـرح شـد؟ انديشـه مبادله تکنولـوژی هـم هرگـز آيـا  جنـاب دکترتهـرانی؛-*
 
بلکـه بخش  البتـه نه همـه؛ بـود؛  افريـقای جنوبـی بسـيارمايل ومشتاق به اين همکاری بود؛وحاضر-

  دراختيارايـران های مختلف وازجمله امورهسته ایرادرزميـنه خـود پيشرفتــه تکنولوژی  عمـده ای از
 مـن با .مـوردتـرديدبسيـارداشت دولت ايران درايـن اما .هـم درمسائل نظامـی وهم سايرموارد .بـگذارد

 عليحضرت محمدرضاشـاه پهلوی کوچکترين عـالقـه ای به توليــد اقاطعيـت ميتوانم به شمابگويـم که
 .ـارها برايـن موضوع تاکيـد ميفـرمودندب و .سـالح اتمـی نداشـتند

 
آن مشـگالت  و ايـران خارج شـدند؛ از هنگـاميکه اعليحضرت  وآخـريـن پرسـش من اينسـت که آيـا؛-*

پـذيـرائی  پيشنهـادی بـرای مقامـات آفريقای جنـوبی؛ اقـامَتـشان پيـش آمـد؛ تعييــن محـل بزرگ بـرای 
 ؟يـاخيـر ازشـاهنشـاه دادنـد و

 
 ايـن مقامات تـراز و نيـويورک بـودم؛  وقتـی اعليحضـرت ازايران بـه خارج تشريـف آوردنـد؛ مـن در-

 خواسـتندچنانچـه اعليحضرت مايـل باشـنددر و مـن تمـاس گرفتـند؛  بـا که بودند اول افريقای جنوبی 
 .ت نـکردنـدمـوافقـ موضـوع به عـرض رسانيده شــد .افريـقای جنـوبی اقامـت کننـد

 
  بـه داليـل ســياسـی؟-*
 
اعليحضـرت رضـاشـاه بزرگ   نــه بيشـتربه ايـن خاطرکه چـون آخريـن روزهـای عمـــر-

 .نظـرعاطفـی درآنـجاباشــند از مايل نبـودند دراينکشـورگذشـته بود؛
 

                       


