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عليرضا سلطانشاهی
انقالب اسالمی و آليانس 

آليانس بدون شك به شاه عاقه مند بود و به او احترام می گذاشت. اين حس او در قبال 
شاه را می توان به داليل مختلف با توجه به خاطراتش ريشه يابی كرد: 

1. شاه و پدرش امكان مناســبی برای مهاجرت يهوديان از ايران يا از طريق ايران به 
اسرائيل فراهم كرده بودند و آليانس و يهوديان از اين بابت از پهلوی ممنون بودند.1

2. محمدرضا شــاه هر گونه تسهيلی برای يهوديان جهت رســيدن به قدرت، پول و 
جايگاه سياسی را فراهم كرده بود. او در اين مورد می گويد: 

طی ســلطنت اين دو پادشــاه برخوردها و تبعيض هــای مذهبی با 
يهوديان- الاقل تا جايی كه من شــاهد بودم- بسيار كم بود. يهوديان 
در همه حرفه های تخصصی ترقی كردند و بســياری از آنان توانستند 
در مشاغلی مانند اســتادی دانشگاه، پزشــكی، بانكداری، موسيقی، 

1. داود آليانس، بچه كاشی )زندگی نامه و خاطرات داود آليانس(، ترجمه گوئل كهن، لندن، ساتراپ، 2016، 
ص76. 

بچه کاشي
معرفي و نقد کتاب خاطرات دیوید آليانس

)بخش دوم(
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كارخانه داری و صنعت، مهندســی، بازرگانی و حتی سياستمداری به 
مقامات برجسته ای برسند.1

3. آليانس خود بهره های فراوانی از تعامل با دولت ايران به دست می آورد. چنان كه 
اذعان می كند: 

... من به انقاب ســفيد كه محمدرضاشــاه در جهت تغيير و توسعه 
كشور شروع كرده بود عاقه مند شده بودم. او قصد داشت از اين طريق 
به اوضاع متاطم و پر تشنج كشور سر و سامان دهد. در سفرهای مكرر 
خود به ايران بعد از سال 1342 خورشيدی )1963 ميادی( مدام به 
محافل اجتماعی و تجاری دعوت می شدم و از اين راه دوستان زيادی 
در نهادهای بازرگانی بانكی و سياســی پيدا كرده بودم. در اين سفرها 
تجارب و توصيه های تخصصی خــودم را با ميل و رغبــت در اختيار 
توليدكنندگان در صنايع نساجی و هيئت مديره بانك توسعه صنعتی 
قرار می دادم. اين بانك يك نهاد قدرتمند تحت كنترل دولت بود كه در 
مورد صرف ميلياردها دالر درآمد نفتی در طرح های زير بنايی كشور از 

جمله صنايع نساجی تصميم گيری می كرد.2
آليانس با برشمردن اين حضور گسترده خود، به بهره های مالی اشاره نمی كند؛ گويی 

برای رضای خدا صرفاً اين همه سفر می كرده و به بانك ها مشورت می داده!  

1. همان، ص324-325. 
2. همان، ص320. مئير عزری در صفحه 255 از جلد اول خاطرات خود می گويد: »دوســتی و همكاری من با 
علم با پايان يافتن كار ديپلماتيك من در ايران پايان نيافت. يك سال از سوی وزارت دارايی اسرائيل به رايزنی در 
زمينه های نفتی پرداختم، سپس از وزارت خارجه مرخصی گرفتم و نمايندگی بانك روچيلد را در ايران برپا كردم. 
لرد ويكتور روچيلد و پسرش جيكوب با همكاری ســر ديويد آليانس )يهودی ايرانی تبار( و سرپرستی من، بانك 

روچيلد در ايران را برپا نموديم.« 
همچنين در مورد تكاپوی اقتصادی آليانس در ايران به اين مطلب برمی خوريم: »سرلشــگر ضرغام از بهائيان 
متعصب ارتش بوده است. او در زمان نخســت وزيری دكتر منوچهر اقبال به وزارت گمركات ايران و انحصارات و 
مدتی هم به عنوان وزير دارايی منصوب شد... سرلشگر ضرغام پس از كناره گيری از مديريت بانك اصناف از سوی 
ارتشبد ايادی برای رياست تعاونی ارتش »اتكا« انتخاب می شود و شاه حكم رياست او را صادر می نمايد و به دستور 
دكتر ايادی تمام خريدهای كان خود را از تجار و سرمايه داران بهايی و يهودی انجام می دهد. در اين سال های 
كليدی، كارخانجات نساجی ايران در آستانه ورشكستگی قرار داشتند و شورای پول و اعتبار بانك مركزی تمام 
شــركت های دولتی را مكلف كرده بود تا پارچه های مورد نياز خود را از كارخانجات داخلی خريداری نمايند. اما 
ضرغام و سپهبد ايادی به اين تصويب توجهی نكردند. البته اين مورد اولين اقدام خاف قانون ايادی نبوده است 
و ايشان هميشــه با پرداخت ماليات مشكاتی داشته اســت و در نهايت بی توجهی پارچه های مورد نياز خود را 
جهت تهيه لباس فرم ارتش از خارج خريداری می نمايد. طرف قرارداد او در تجارت خارجی، ســرمايه داری به 
نام »داود الياس« ]آليانس[ يهودی بوده است كه اين شخص به سبب تجارت با كشور ايران به يكی از بزرگ ترين 
كارخانه داران جهان تبديل می شود. )عبدالكريم ايادی به روايت اســناد، ميرصمد موسوی، تهران، مركز اسناد 

انقاب اسامی، 1390، ص66-67(
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اين حضــور آليانس در ايران به ويــژه با وقوع جنگ 
1973 و جهش قيمت نفت پررنگ تر می شود؛ به ويژه 
در زمانی كه دريابيم رشد اقتصادی ايران 20 درصدی1 
و صنايع انگليس به دليل افزايــش قيمت نفت دچار 
مشكل و ركود شده و بيكاری به اوج خود می رسد.2 در 
حالی كه به زعم آليانس در آن ســال ها در ايران بيكار 
وجود نداشته است،3]![ و باز هم حضور پررنگ آليانس 

در ايران و عدم پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اين وضعيت بسيار مطلوب تصويرشده 
از سوی آليانس، به چه دليل انقاب صورت گرفت؟ 

*  *  *

ديويد آليانس به هنگام دريافت نشان

آليانس ضمن توجيه برخی رفتارهای مستبدانه شاه از جمله عملكرد ساواك و تنفر 
شاه از خشونت]![ اقدام نيروهای امنيتی و اطاعاتی را برای كنترل و حفظ امنيت در 
كشــور الزم می دانســت4 و صراحتاً و موكداً اين ادعا را در كتاب خاطرات خود مطرح 
می كند كه شاه در عين داشتن توان به كارگيری زور و خشونت، حاضر به انجام آن نشده5 

و به اين نقل قول از شاه اشاره می كند كه: 

1. داود آليانس، همان. 
2. همان، ص284. 
3. همان، ص324. 
4. همان، ص320. 
5. همان، ص325. 

آليانس ضمن توجيه برخی 
رفتارهای مستبدانه شاه از 
و  ساواک  عملکرد  جمله 
تنفر شاه از خشونت]![ اقدام 
نيروهای امنيتی و اطالعاتی 
را برای کنترل و حفظ امنيت 

در کشور الزم می دانست
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يك پادشاه، تاج و تخت خود را با خون مردمش نگه نمی دارد اما يك 
ديكتاتور می تواند اين كار را بكند. ديكتاتور ايدئولوژی و اعتقادی را باور 

دارد كه به هر قيمتی بايد قدرت را حفظ كند.1
آليانس ديگر به اين سؤال پاســخ نمی دهد كه اوالً كشتارهايي همچون 15 خرداد يا 
17 شهريور با چه استداللی انجام شد و اگر تازه قرار بود كه شاه ديكتاتورمآبانه خشونت 
كند، چه اقدام وحشيانه تری از ساواك يا سركوب و خفقان را می خواست اعمال نمايد؟! 

*  *  *
آليانس بخش مهمی از مطالب كتاب خاطرات خود در ارتباط با انقاب اسامی و شاه 

را به كوتاهی غرب در قبال خدمات شاه اختصاص می دهد. از جمله: 
1. سياست كارتر در قبال ايران را به شدت مورد حمله قرار می دهد و اين گونه نتيجه 
می گيرد كه كارتر در قبال سلطه كمونيزم حاضر به روی كار آمدن يك حكومت مذهبی 

در ايران شده است. او می گويد: 
رئيس جمهور برخاسته از حزب دموكرات امريكا- يا آن طور كه من او 
را می نامم- زارع بادام زمينی- متقاعد شده بود كه برای دور نگه داشتن 
ايران از دست كمونيست ها استقرار يك حكومت مذهبی، گزينه بهتری 
از حكومت متزلزل شاه خواهد بود. قضاوت نادرستی كه تنها گذشت 

زمان توانست آن را ثابت كند.2

ديويد آليانس در مرکز مطالعات ايرانی

1. همان. 
2. همان، ص328. 



11
5

وم(
ش د

بخ
س )

يان
د آل

يوي
ت د

طرا
 خا

اب
 كت

قد
 و ن

في
عر

؛  م
شي

 كا
چه

ب

97
ار 

  به
  5

ه  5
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

او در اين ميان يك ادعای كذب را نيز بيان 
می كنــد و آن مذاكره حضرت امــام)ره( با 
امريكايی ها در نوفل لوشاتو و اطمينان دادن 
به آنها برای حمايت از دموكراســی و نظام 
ســرمايه داری و آزادی هاي بيشتر در ايران 
اســت!1 ناتوانی غرب در مواجهــه با انقاب 

اســامی اين تئوری را دامن زد كه آنها با ســران انقاب اســامی معاملــه كردند و 
بدين صورت به شاه خيانت شــد؛ و البته اين خيانت ناجوانمردانه تبعاتی برای آنها در 
منطقه داشت؛ از جمله اين تحليل ديويد اوئن كه پيروزی انقاب اسامی تبعات ناگواری 
از جمله اشغال افغانستان توسط شوروی، جنگ هشت ساله عراق و ايران، اشغال كويت، 
جنگ خليج فارس، واقعه ظهور بن الدن براي منطقه و غرب در برداشت2 و آليانس ضمن 

تأييد اين تحليل ظهور داعش را نيز از تبعات پيروزی انقاب اسامی برمي شمارد.3 
2. عملكرد بی بی سی تندترين انتقاد آليانس به غرب را در پی دارد؛ انتقاداتی شبيه به 

آن در موضوع فلسطين كه غير قابل اغماض و زيان بار بوده است. 
آليانس به نقل از شاه، بی بی سی را دشمن درجه يك خود می دانست4 و برای خاموش 
كردن آن گزينه های مختلفی از جمله اقدام ارتش در انهدام ايستگاه های تقويتی آن در 
كشورهای همسايه5 را روی ميز داشته و از سفير انگليس در ايران6 به همين منظور كه 
بتواند صدای بی بی سی را خفه كند استفاده كرده و حتی خواهر خود را برای رايزنی در 

اين مورد به لندن اعزام كرده است.7
آليانس خود نيز معتقد است كه بی بی سی نقش بسيار مهم و مخربی در سقوط شاه ايفا 
كرد و شكايت شاه در اين مورد بجا بود.8 »پرويز راجی« سفير ايران در انگليس نيز يكی از 
مشغله های خود در اين كشور را تاش برای خاموش كردن صدای بی بی سی عليه شاه 
ذكر می كند و اولين دستور در هر مذاكره ای ميان مقامات ايران و انگليس را بی بی سی 

و نقش مخرب آن می داند.9

1. همان. 
2. همان، ص341. 

3. همان. 
4. همان، ص330. 

5. همان. 
6. همان. 
7. همان. 

8. همان، ص331. 
9. پرويز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه ح. ا. مهران، تهران، اطاعات، 1387. 

آليانس به نقل از شاه، بی بی سی را 
دشمن درجه یک خود می دانست و 
برای خاموش کردن آن گزینه های 
مختلفی از جمله اقدام ارتش در انهدام 
ایستگاه های تقویتی آن در کشورهای 

همسایه را روی ميز داشته  است
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ديويد آليانس ضمن صحه گــذاردن بر اين 
اقدامات بی بی ســی، خــود از جــر و بحث با 
مسئولين آن می گويد1 كه پرويز راجی نيز از 
اين تاش آليانس در كتاب خود ذكری به عمل 
می آورد.2 ولی گويا ايــن تاش ها فايده ای در 

برنداشته است. 
آليانس معتقد است كه بی بی سی منبع اصلی پخش كننده دستورالعمل های3 حضرت 
امام)ره( بوده است يا موفقيت انقابيون را بزرگ جلوه می داده و سركوب رژيم را شفاف4 
و حتی به نقل از يك روزنامه انگليسی روش ساختن كوكتل مولوتف را با تمام جزئيات 
آن در سراسر ايران پخش كرده است.5 آليانس حتی برای اثبات نظر منفی و اغراق آميز 
خود نسبت به گزارشات بی بی سی اعتراف »آندرو ويتلی« خبرنگار بی بی سی در ايران را 
ذكر می كند كه اگر پخش برنامه های بی بی سی در داخل كشور و انبوه شنوندگان آن 

نبود، انقاب به آن سرعت پيشرفت نمی كرد]![6
3. ترور حضرت امام)ره( از موضوعات جنجال برانگيز مطرح در كتاب خاطرات آليانس 
است كه در ساير منابع مربوطه از جمله كتاب يوسی آلفر7 و اليعزر تسفرير8 نيز به آن 

اشاره شده است. 
يوسی آلفر در كتاب پيرامونی خود به اين موضوع اشاره می كند كه بختيار از سرويس 
اطاعاتی اســرائيل برای ترور حضرت امام)ره( درخواست مســاعدت كرده است كه 
اسرائيل پس از بررسی اين درخواست به آن پاسخ منفی داده. آلفر خاطرنشان می سازد 
كه بختيار پس از اسرائيل اين را از ساير ســرويس های اطاعاتی غربی هم درخواست 

كرده بود و همه آنها اين درخواست را رد كرده بودند.9
اليعزر تسفرير نيز در كتاب شيطان بزرگ و شيطان كوچك به اين درخواست از سوی 
ايران اشاره می كند ولی درخواست كننده بختيار نيست بلكه خود شاه است؛ كه مأمور 

1. داود آليانس، همان، ص322. 
2. پرويز راجی، همان، ص296. 
3. داود آليانس، همان، ص332. 

4. همان، ص333. 
5. همان، ص332. 
6. همان، ص333. 

7. Yossi Alpher, Periphery, Israel`s Search for Middle East Allies, Rowman and 
Littlefield, London, 2015. 

8. اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ، شيطان كوچك، شركت كتاب، 1386. 
9. داود آليانس، همان، ص231. 

پيرامونی  کتاب  در  آلفر  یوسی 
خود به این موضوع اشاره می کند 
که بختيار از سرویس اطالعاتی 
اسرائيل برای ترور حضرت امام)ره( 

درخواست مساعدت کرده است 
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اسرائيلی در يك ماقات با شاه در دربار اين درخواست را رد می كند.1
اين مأمور اسرائيلی دليل مخالفت با درخواست ترور حضرت امام)ره( را اين گونه بيان 
می كند كه »اين نوع كارها در مكتب ما نيست« ولی جالب است كه تسفرير در جای ديگر 
از كتاب خود از ضرورت نابودی حضرت امام)ره( به دليل مشكاتی كه بعداً برای غرب 

و منطقه به وجود آمد سخن می گويد!2

ديويد آليانس و شائول موفاز، وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستی

اما آليانس موضوع ترور امام را به گونه ديگری مطرح می كند؛ او درخواست كننده را 
بختيار می نامد و مخالف اين كار را چه در پاريس و چه در عراق و چه توسط اطرافيان امام 
را، شاه ذكر می كند و حتی در يك سفر پس از خروج شاه از ايران در مكزيك صراحتاً اين 
سؤال را مطرح می كند كه چرا مخالف ترور حضرت امام)ره( بوده است و شاه لحظه ای 
به او نگاه می كند و بعد سرش را تكان می دهد و می گويد: »يك پادشاه واقعی اين كار را 

نمی كند.«3
با اين اظهارنظرها، تصور بر آن است كه بختيار، شــاه، اسرائيل و حتی سرويس های 
اطاعاتی در غرب هيچ كدام مخالفتی با حذف فيزيكی حضرت امام)ره( از طريق ترور 
نداشتند ولی ظاهراً به داليلی كه هم اكنون ابعاد آن مشخص نشده است، توان اجرای 
آن را نداشته اند و حداقل از تبعات شديد مردمی پس از آن در هراس بوده اند و هم اكنون 

با اين ژست های انسان دوستانه خود را تبرئه می كنند. 
4. بيماری شاه و بی اطاعی قدرت ها از اين بيماری به زعم آليانس بسيار جبران ناپذير 

1. اليعزر تسفرير، همان، ص230. 
2. همان، ص506. 

3. داود آليانس، همان، ص343-345. 
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بود. آليانس به نقل از ديويد اوئن اظهار می دارد كه اين 
بيماری شش سال از موساد، ساواك، سيا و MI6 و حتی 
همسر او فرح پنهان نگه داشته شــده بود؛1 در حالی 
كه لزوم اطاع از آن به هــر صورتی ضروری می نمود. 

آليانس در اين مورد می گويد: 
متحيرم كه چه گونه ام آی سيكس با غفلت و بی كفايتی، از بيماری شاه 
اطاع نداشت، غفلتی كه منجر به نتايجی مصيبت بار شد. ديويد اوئن 
معتقد است كه اگر رهبران دول غربی از بيماری شاه آگاه بودند، او را تا 
حد امكان بر سر قدرت نگه می داشتند تا طی يك دوره مسالمت آميز 
انتقالی، حكومتی دموكراتيك در ايران ايجاد شود و بدين ترتيب آيت اهلل 
خمينی هرگز اجازه بازگشت به ايران را نمی يافت. در آن صورت سراسر 

تاريخ خاورميانه به نحو ديگری ورق می خورد.2
در واقع آليانس با ذكر اين كوتاهی از ســوی غرب و اســرائيل، به اين احتمال اشاره 
می كند كه دست شستن سريع غرب از شاه، بيماری او بود كه ديگر اميدی به بقای آن 
نيز در سلطنت وجود نداشت؛ و چه بســا با معالجه به موقع آن، تا حدودی از فروپاشی 
سلطنت به اين ســرعت و روی كار آمدن يك نظام ضد غربی صهيونيستی جلوگيری 

می شد. 

تعامل و تقابل با انقالبيون 
ديويد آليانس مدعی است كه با حضرت امام)ره( در پاريس يك ديدار داشته است كه 
تاكنون منبعی آن را تأييد يا رد نكرده است. اين ديدار پس از آنی صورت می گيرد كه 
آليانس با شاه ديدار می كند و ظاهراً همه چيز را پايان يافته درمی يابد. آليانس در مورد 

ديدار با امام)ره( می گويد: 
من برای اولين و آخرين بار با آيت اهلل خمينی ماقات كردم. يك صبح 
 )hotel U George( روز شنبه در پاريس، در سرسرای هتل ژرژ پنجم
به فرزند او- احمد- معرفی شدم با هم به طرف سوئيت بزرگ او در هتل 
به راه افتاديم هنگام صرف چای، درباره وضعيت ايران و آينده جامعه 
يهوديان گفت وگو كرديم. كمی قبل از پايان جلســه پرسيد »دوست 

1. همان، ص327. 
2. همان. 

آخرین مأمور موساد در 
ایران، ارتباط با بختيار در 
دوران نخست وزیری اش 
را بسيار نزدیک ذکر می کند
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داريد پدرم را ماقات كنيد« بی درنگ پاســخ دادم »بله«. او مرا نزد پدر 
خود در اتاق بغلی برد. به نظر می رســيد كه افراد زيادی در رفت و آمد 
بودند. حدود نيم ساعت منتظر ماندم تا اين كه آيت اهلل عبا بر تن و عمامه 
بر سر وارد اتاق شد و روی زمين نشست. او نه به من و نه به هيچ كس 
ديگر نگاه نكرد. اما در حضورش احســاس عصبی و ناراحت داشتم كه 
تا ابد اين سنگينی حضور را فراموش نخواهم كرد. بعد از احوال پرسی 
كوتاه و رســمی، به آيت اهلل گفتم كه خانواده ام هنوز در ايران زندگی 
می كنند و دلواپس اند كه چه بر سرشان خواهد آمد. او با لحنی محكم 
گفت: »يهوديان اهل كتاب هســتند و هيچ جای نگرانــی ندارند«. در 
تمام مدت گفت وگويمان، چند نفر به طور مستمر وارد اتاق می شدند 
و چيزهايی در گوش او می گفتند يا تيكه كاغذی به دستش می دادند 
تا بخواند. مجبور شدم كمی صبر كنم تا فرصتی دست دهد كه درباره 
شاه از او بپرسم. او همچنان بی آن كه به من نگاه كند گفت: وقتی شاه 
ايران را ترك كند، ما به ســوی آينده ای درخشان پيش خواهيم رفت؛ 
بعد ايستاد و مرا مرخص كرد. وقتی بيرون آمدم در حالی كه بی هدف 
در خيابان های پاريس قدم می زدم، به اين فكر می كردم كه اتفاق بعدی 

چه خواهد بود.1
يكی از مهم ترين اقدامات ديگر آليانس در واپسين روزهای احتضار رژيم پهلوی، تاش 
برای نخست وزيری شاپور بختيار بود. به همين دليل در سفر آبان ماه 57 خود به ايران 

قبل از ديدار با شاه از طريق دكتر اعتبار به ماقات بختيار رفت.2
آليانس در مورد دكتر عبدالحسين اعتبار می گويد:

زمانی سعی داشتم دكتر اعتبار را برای مديريت كارخانه ريسندگی در 
اصفهان استخدام كنم. اما در نهايت آن كارخانه را نخريدم. اعتبار يكی 
از وزرای سابق شاه بود كه به تهمت مشاركت در كودتايی برای براندازی 
حكومت او، مجبور شد تا با تغيير قيافه و در لباس خلبانی به طور قاچاق 
از ايران فرار كند. بعدها با وساطت نزد شاه، اعتبار مورد عفو قرار گرفت 

و به ايران بازگشت و يكی از دوستان خوب من شد.3

1. همان، ص326. داليل بسيار زيادی وجود دارد تا عقًا به حقيقت اين ديدار ترديد كنيم. ولی تمام داستان 
ديدار به اين دليل بود كه مخاطبين محترم اين مقال با مرور كامل آن در راست آزمايی آن اظهار نظر دقيق نمايند. 

2. همان، ص329. 
3. همان. 
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قبل از ادامه بحث الزم است در مورد دكتر اعتباری كه سابقه توطئه چينی در كودتا را 
نيز دارد از زبان مئير عزری سفير سابق اسرائيل در ايران مطلبی را دريابيم. او می گويد: 
پس از پايان كارهای ســفارتم در ايران به رايزنــی در وزارت خارجه 
و دارايی پرداختم. در ايــن دوره با دكتر اعتبار كه وابســته به يكی از 
خاندان های بزرگ بود آشنا شدم. او زبان های انگليسی فرانسه و آلمانی 
را خوب می دانست. از ســران بی نام و نشان دســتگاه فرمانفرما بود و 
زمين های پهناوری را در استان های گوناگون كشور زير نگين داشت. 
اعتبار گمان می كرد دستگاه سياسي كشور به او بي مهري كرده است؛ 
گو اينكه با برنامه های شاه چندان سازگار نبود. ولی هر از گاه از برخی 
خودسری ها نيز رويگردان نبود. با دكتر شاهپور بختيار كه در پاريس 
كشته شد، پيوند تنگاتنگی داشــت. از همسر آلمانی، سپس از همسر 
ايرانی- آلمانی و سپس از همسر سوئيسی اش سوا شده و دختر دكتر 
بختيار را كه سی سال از خودش جوان تر بود به همسری برگزيده بود. 
يك دوره به وزارت بازرگانی رسيد و تا آنجا كه توانست نام اسرائيل را در 
ايران سربلند كرد. پس از اين دوره نيز همواره يكی از دوستان وفادار اين 
كشور و مردمش ماند. شادروان دكتر اعتبار پس از سال ها گوشه گيری 
در پاريس درگذشــت. دكتر اعتبــار با ديويد آليانــس همكاری های 
پردامنه ای داشت و در دوران غربت از ياری ها و پشتيبانی های آليانس 

برخوردار شد.1
روند نخســت وزيری بختيار پس از كســب موافقت بختيار و متقاعد كردن شــاه با 
كارگردانی ميدانی آليانس به روايت آخرين مأمور موساد در ايران به اين صورت مطرح 

شد: 
در آن روزها، يك يهودی گرانقدر كه ريشــه و تبار ايرانی داشــت و 
سال های بســيار طوالنی بود كه در بريتانيا زندگی می كرد و در واقع 
بيشتر انگليســی بود تا ايرانی و در آن ايام صاحب بزرگترين كارخانه 
پارچه بافی جهان، واقع در منچســتر بود؛ به تهران آمده بود. از او فقط 
با نام كوچكش ديويد ياد می كنم... برای نخستين بار ديويد را هنگامی 
كه به خانه من آمد]ه بود تا با سفيرمان )يوسف هرملين( ماقات كند 
ديدم[... ديويد فرد عزيزی بود كه با همه بزرگان حكومت و جامعه ايران 

1. مئير عزری، يادنامه، ج2، ص143-144. 
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ارتباط بسيار نزديك و شخصی داشت؛ از شاه گرفته تا ديگران. از زبان 
او بود كه شنيدم كه شاه در حال مذاكره با شــاپور بختيار است و اين 
احتمال مطرح است كه او را به عنوان نخست وزير برگزيند. ديويد قول 
داد كه ماقاتی ميان سفيرمان با آقای اعتبار، يكی از دستياران نزديك 
شاهپور بختيار، از سران جبهه ملی ترتيب دهد. قولش قول بود و آن را 
بافاصله عملی كرد. اين گام مهمی برای ما محسوب می شد. زيرا كسی 
كه امروز در صف اپوزيسيون قرار داشت ممكن بود كه همين فردا در 

صف پوزيسيون )حكومت( قرار گيرد.1
اليعزر تسفرير آخرين نماينده موساد، در ادامه به شرح جريان نخست وزيری بختيار 

با وساطت آليانس به اين گونه اشاره می كند:
در يكی از شب ها يوسف سفيرمان و من در كافه تريای هتل هيلتون 
نشسته و شــاهد خاموش يك تحرك سياســی عجيب بوديم. ديويد 
دوستی كه تازه با او آشنا شده بوديم، پشت ميز ديگر نشسته بود. اما با 

چه كسی صحبت می كرد؟!
با جورج براون )وزير خارجه پيشــين بريتانيا( ياللعجب جورج براون 
اينجا در تهران چه می كند؟ معلوم می شود كه آن دو در حال گفت وگو 

پيرامون آخرين تاش ها در مورد تشكيل دولت بختيار بودند.2
شــاپور بختيار به هر حال دولت خود را با اين رايزنی ها روی كار می آورد و در اولين 
نطق خود با ابراز همبستگی با اعراب و ملت فلسطين و طرح وعده توقف صدور نفت به 
آفريقای جنوبی و اسرائيل3 نگرانی ناظران اسرائيلی را بر می انگيزاند كه اين بار باز هم 
ديويد آليانس و دكتر اعتبار هستند كه با ظاهری خواندن اين ژست، اسرائيلي ها را از 

دلواپسی درمی آورند.4
نگرانی بعدی اسرائيلی ها باز هم به دست آليانس برطرف می شود و اين زمانی است 
كه با وجود اعتصاب كاركنــان هواپيمايی و قطع پروازهای شــركت های امريكايی و 
اروپايی اين شركت هواپيمايی العال اســت كه با تماس آليانس با بختيار و موافقت او 
نسبت به ادامه پروازها، هواپيماهای اسرائيلی تا آخرين لحظات قبل از سقوط پهلوی 

1. اليعزر تسفرير، همان، ص263-264. 
2. همان، ص270-271. 

3. شاپور بختيار، يكرنگی، ترجمه مهشيد اميرشاهی، خاوران، 1982، ص211. 
4. اليعزر تسفرير، همان، ص287. 



122
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  55    بهار 97

به فرودگاه های ايران نشست و برخاست داشته اند.1 
تعجب اينكه در يك مورد اين آليانس بوده است كه 
با اطمينان خاطر دادن به خلبان و هدايت او به سوی 
فرودگاه و باند، هواپيما را به زمين می نشــاند.2 اين 
دخالت و نفوذ در سيستم ناوبری هوايی ايران از سوی 
اسرائيل آنقدر فاحش بوده است كه حتی اسرائيلی ها 
مدعی ارتباط ايران با جهان از طريق العال بوده اند يا العال معروف شــده بود به: »العال 

خطوط هواپيمائی ملی ايران«3
به دنبال پيروزی انقاب اسامی و خروج بختيار پس از شش ماه اختفا به فرانسه باز 
هم نام ديويد آليانس به ميان می آيد، منتهی نه از زبان خودش يا در همان موقع، بلكه 

بعدها و از زبان ديگران. 
آخرين مأمور موســاد در ايران، ارتباط با بختيار در دوران نخست وزيری اش را بسيار 
نزديك ذكر می كند و يوسف هارملين كه دو بار در آن مقطع با بختيار ديدار كرده بود 
خاطرنشان می سازد كه ديدگاه های بختيار در مورد اســرائيل تسكين دهنده است.4 
حتی تسفرير به عنوان نماينده موساد نيز با بختيار ديدار داشته است ولی به هر دليل از 
ذكر مذاكرات اجتناب می كند و قرارهايی با هم در آتيه می گذارند كه در كتاب خود باز 
هم بدان اشاره نمی كند.5 در ادامه تسفرير در مورد زمان و چگونگی استعفای بختيار، 
تجاهل می كند و نام بازرگان در مخفی كردن بختيار را به ميان می آورد؛6 ولی نمی تواند 
خوشحالی خود از نجات بختيار برای خروج از كشور را پنهان نمايد.7 اما با تأسف در ادامه 
از موقتی بودن اين نجات می گويد.8 دم خروس ادعای كذب و تجاهل نماينده موساد 
زمانی بيرون می ز ند كه از مساعدت به يكی از مقامات پهلوی برای خروج از ايران سخن 

به ميان می آورد9 و فعال بودن اين سرويس اطاعاتی در اين موارد را ثابت می كند. 

1. همان، ص266. 
2. داود آليانس، همان، ص337-339. 

3. اليعزر تسفرير، همان، ص268.
4. همان، ص303. 
5. همان، ص335. 
6. همان، ص382. 
7. همان، ص435. 

8. همان.

9. همان.

بی بی سی در نهم ژوئيه 2015 با 
اشاره به یادداشت »جواد خادم« 
شهرسازی  و  مسکن  وزیر 
شاپور بختيار، از نقش موساد 
ایران  از  بختيار  در خروج 

پرده برداری می کند
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جواد خادم

از سوی ديگر بی بی سی در نهم ژوئيه 2015 با اشاره به يادداشت »جواد خادم« وزير 
مسكن و شهرسازی شاپور بختيار، از نقش موساد در خروج بختيار از ايران پرده برداری 
می كند. او در اين يادداشت از نقش دكتر اعتبار كه پيش از اين با او آشنا شديم سخن به 
ميان می آورد كه چگونه پس از هماهنگی با »ويوين« دختر بختيار و با همكاری موساد، 
پاسپورتی برای بختيار تهيه كرده و به گونه ای او را فراری می دهند كه سيستم اطاعاتی 
فرانسه هم از آن آگاهی نداشته است.1 ظاهراً يكی از منابع مورد استناد جواد خادم در 
طرح اين ادعا، كتاب خاطرات »جهانشاه بختيار«، نوه بختيار با عنوان من ايرانی؛ جاسوس 
سيا و موساد چاپ سال 2014 است كه به صراحت بر اين ادعا مهر تأييد می زند و حتی 

از كمك های موساد از طريق ديويد آليانس به بختيار در پاريس پرده برمی دارد.2
مثلث اعتبار، بختيار و آليانس بــار ديگر در كودتای نوژه معروف بــه نقاب، آفتابی 
می شود كه اتفاقاً جواد خادم به آن نيز تصريح دارد.3 ضمن آن كه سرهنگ  »زادنادری« 
نيز به عنوان يكی از عناصر مرتبط با صهيونيست ها در اين كودتا مطرح می شود و حتی 

عناصری از كشورهای عرب نيز با او همراه هستند.4

1. بی بی سی، 1394/4/18. 
2. خبرگزاری ميزان و خبرگزاری فارس، 1394/7/1؛ بختيار نيز در كتاب خود به نام يكرنگی از اين بی اطاعی 

فرانسه می گويد و اينكه چگونه اين شش ماه را سر كرده و با چه ظاهری فرار كرده است. ص211-218. 
3. همان. 

4. كودتای »نوژه«، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1384، ص52 و 297. 
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مارگارت تاچر نخست وزير انگلستان و هما )همسر آليانس( و آليانس 

ديويد آليانس با طرح برخی اسرار در كتاب خود اين زمينه ذهنی در مخاطب را ايجاد 
كرد كه او تنها يك فرد صنعتگر و تاجر نيست بلكه به اعتراف خود با سياسيون ارتباطاتی 
داشته كه تمام اين سرنخ ها و شــواهد می تواند گمانه زنی های محتملی باشد كه تازه 
بخشی از آنها رنگ حقيقت به خود گرفته و بايد ابعاد عملكرد و فعاليت او را در اسنادی 
كه در آينده از نهانخانه دولت های ذی ربط يا اشخاص فعال در اين حوزه در قالب خاطره 

يا مصاحبه منتشر می شود، يافت. 

اقدامات عام ]یا خاص[  المنفعه!
بسياری از سرمايه داران يهودی برای كســب وجهه و آبروی خود اقدامات خيريه يا 
عام المنفعه ای را در قالب تأسيس سازمان يا مؤسسه، ســاماندهی می كنند و چه بسا 
برخی از اين مؤسســات يا اقدامات، پوششی برای ســاير فعاليت هايشان نيز باشد كه 

مصاديق متعددی از اين شيوه را در كتاب آليانس شاهد هستيم.1
آليانس به هنگام ابتا به بيماری های صعب العاج خود،2 عاقه مند به تحقيقات و در 

1. آليانس در كتاب خود از تأسيس كتابخانه برای باغ فين كاشــان در سال 1350 می گويد؛ )ص59( افتتاح 
مركزی برای بازيابی والدينی كه فرزندان خود را گم كرده اند، )ص552( تأسيس دفتر رسيدگی به وضع آوارگان؛ 
)ص34( كمك به تحقيقات برندگان نوبل؛ )ص539( محافظــت از خانواده كارگران به هنگام مريضی كاركنان 
خود )ص213(. انواع خدمات عمرانی، علمی و بهداشتی در اسرائيل، تقبل هزينه خريد زمين بنياد سارا و يقوتی 
ال در ناتانيای اسرائيل به پاس قدردانی از زحمات آقايقوتی ال در پرورش بچه های دانش آموز يهودی كاشان در 
سال 1384 )بربال خرد، ص132( و در سايت 7Dorim از كمك 50 هزار دالری وی به ساخت مقبره موشه هلوی 
در كاشان، كمك به بازسازی بم نيز سخن به ميان آمده است و قابل تأمل اينكه در مراسم تجليل از وی در سال 

2005 در لندن، موريس معتمد نماينده يهوديان در مجلس شورای اسامی شركت می كند! 
2. داود آليانس، همان، ص538. 
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نتيجه كمك به برخی مراكز پزشــكی برای مداوای برخی امراض می شود كه از ميان 
ده ها موردی كه مستقيم و غير مســتقيم به آن اشــاره می كند، تعريف يك داستان 
ابعاد گســترده تری می يابد؛ به ويژه در زمانی كه برخی ديگر از دوســتان به اصطاح 
صلح دوست او نيز در اين مسير گام هايی برداشته اند؛ كه يك نمونه از آن در اين كتاب 

بسيار قابل تأمل است. 
داستان از اين قرار است كه آليانس در يك ديدار با پروفسور »سبين«، يهودی لهستانی 
و مشاور ريچارد نيكسون كه در اسرائيل رئيس مؤسســه علمی وايزمن و سازنده يك 
واكسن مهم برای نجات جان انسان ها]![ است، پی به وجود يك گياه شبيه خشخاش 
برای درمان اعتياد می برد.1 اين گياه فقط در كوهستان های البرز ايران می روييد و حتی 
تاش امريكايی ها و اسرائيل پس از ربايش و بردن تخم آن به خارج از ايران برای رويش 

و تكثير آن جواب نمی دهد.2 
اين گياه كه در ظاهر می تواند بشريت را از بای اعتياد به مواد مخدر نجات دهد مورد 
تحقيق و پژوهش يك يهودی ايرانی متخصص و اهل همــدان به نام »ايرج الله زاری« 
است كه دارنده مدرك دكترای تخصصی شــيمی آلی از دانشگاه پاريس بود. او پس از 
كشــف اين گياه كه به »آريا 1« و »آريا 2« ناميده شد3 آن را در سطحی از افراد ذی نفوذ 
به ويژه يهودی در ميان می گذارد و بدين ترتيب پای دولتمردان از جمله نيكســون به 
اين ماجرا باز می شود و سبين از ســوی او برای صنعتی كردن اين پروژه مأمور شده،4 
پای عزری به عنوان سفير اسرائيل و آليانس به عنوان سرمايه گذار هم به ميان می آيد.5 
اگرچه آليانس در كتاب خود پيگيری در اين امر را تنها با ظاهر خدمت به بشريت تعريف 
می كند ولی غافل از اينكه مئير عزری در خاطرات خود از عوايد فراوان مالی آن سخن به 
ميان می  آورد و از احداث كارخانه ای در ايران با مالكيت 35 درصد از سهام آن به ديويد 
آليانس خبر می دهد و حتی برای توزيع بين المللی آن حضور »شائول آيزنبرگ« يهودی 

كه يك بازارياب معروف دارو در سطح بين الملل است، ضروری می شود.6
هم اكنون از سرنوشت اين پروژه اطاعی در دســت نيست ولی اين داستان مصداق 
بارزی از فعاليت سودجويانه شبكه جهانی صهيونيسم با محوريت پول است كه چطور از 
محقق، مخترع، توليدكننده، سرمايه گذار، مذاكره كننده، توزيع كننده و تمام اجزای آن 

1. همان، ص541. 
2. همان، ص542. 

3. همان.
4. همان. 

5. مئير عزری، يادنامه، ج2، ص60. 
6. همان، ص61. 
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گرفته تا تبليغ كننده و فروشنده آن يهودی هستند و تأسف بار اينكه تمام اين تكاپوی 
مالی با پوششــی خيرخواهانه! برای رهاندن بشــريت از عفريت اعتياد به مواد مخدر 

نمايش داده می شود. 
*  *  *

نتيجه 
ديويد آليانس يكي از ده ها و شايد صدها فردی باشد كه پله های ترقی در عرصه تجارت 
و جمع آوری ثروت و سرمايه را چه از طريق تاش و همت و چه از طريق زد و بند و تبانی 
طی كرده و بر جايگاهی تكيه زده اســت كه هم اكنون نه تنها از مجرای تجارت و پول، 
بلكه از مسير سياست و علم با شــرح مفصلي كه از آن در اين مقال رفت، به عنوان يك 

اليت يا نخبه، مؤثر و جريان ساز است. 
در قبال اين دســت افراد با خاطرات و زندگينامه هايی كه جهت اطاع افكار عمومی 
منتشر می كنند به دو شكل می توان برخورد كرد. يا می توان با تكيه و توجه بر احساسات 
و ديدن برش های تأثيرگذار از آنچه او می گويد، آنچنان كه در مصاحبه دو قســمتی 
با بی بی سی اشــك ريخت در مورد اين فرد قضاوت كرد و در حد يك فرد باتجربه از او 
آموخت و به كار بست يا با دقت در آنچه می گويد و آنچه انتظار دارد كه اثر بگذارد، توقف 
كنيم و با اندكی راست  آزمايی از جريانی كه می خواهد در دل داستان ما را با خود ببرد 
كنار كشيده به كنه ذهن و سناريوی وی واقف شويم. حداقل در مورد صهيونيست هايی 

همچون ديويد آليانس، گزينش راه دوم عقانی و صواب است. 
شــناخت دقيق اين افراد راه صحيح تعامل با اين عده در دنيای سياست و اقتصاد را 
نيز مشــخص می كند و طبيعی اســت كه ابراز عاقه آنها به ايران و كاشان و امثال آن 
برای برقراری يك رابطه سالم متقابل كفايت نمی كند.1 در واقع وجود يك سرمايه دار 
عاقه مند به ايران توجيه كننده دليل ما برای صدور مجوز ورود او به مناسبات سياسی 
و اقتصادی ما نمی شود. مگر اينكه با مناسبات صهيونيستی وجه اشتراكی پيدا شود كه 

اساساً تصور بعيدی است. 
والسام

1. در سال 1395 از برخی سايت های خبری از جمله پارس نيوز از تاش يكی از مقامات برای تعامل با آليانس 
اخباری منتشر شد و حتی از ديدار برخی با وی در لندن هم مطالبی مطرح گرديد و تعجب آورتر اينكه از او برای 
سفر به ايران نيز دعوت به عمل آمده است. بايد توجه داشــت كه با يك نيت بشردوستانه تنها می توان به چنين 
فردی برای زيارت مزار مادرش مجوز ورود صادر كرد؛ البته اگر برخی اقدامات امنيتی وی از جمله تدارك كودتای 

نوژه و... به اثبات نرسيده باشد. 
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گاهشمار زندگی لرد دیوید آليانس
1143 شمسی )1764 ميادی( جيمز هارگريوز، ماشين نخ ريسی را اختراع كرد.

1147 )1770( ريچارد آركرايت نخســتين دستگاه ريســندگی برای توليد انبوه 
پارچه های نخی را ساخت.

1158 ) 1779( ساموئل كرامپتون با توسعه اختراعات قبلی دستگاه كامل ريسندگی 
را طراحی كرد. 

1166 )1785( ساخت اولين ماشين بخار در صنعت نساجی در النكشاير 
1286 )1907( تأسيس مدرسه كليميان كاشان يقوتی ال

1293 )1914( سفر دايی آليانس به نام يعقوب به منچستر و باز شدن پای خانواده 
به آنجا 

1306 )1927( ازدواج دايی يعقوب بــا مرجوری از يك خانــواده مرفه يهودی در 
انگليس 

25 خرداد 1311 )15 ژوئن 1932( تولد ديويد آليانس در كاشان 
1314 )1935( در اختيار گرفتن باغ فين كاشان توسط دولت؛ و بيماری مادر آليانس 

كه منجر به مرگ او بر اثر ناراحتی قلبی شد. 
1317 )1938( مرگ مادر آليانس در زمان شش سالگی آليانس

1323 )1944( ترك خانوادگی از كاشان و مهاجرت به تهران و تحصيل در مدرسه 
كوروش

1324 )1945( ترك تحصيل از مدرسه در 13 سالگی
1329/7/7 )29 سپتامبر 1950( اولين روز ورود به منچستر پس از سفر به انگليس 

1333 )1954( ثبت عقد ازدواج با آلما )دختر دايی(
1334 )1955( ازدواج رسمی با آلما در 23 سالگی در سالگرد تولد خود و خريد اولين 

اتومبيل شخصی به نام واكسال ويوا
1335 )1956( خريد اولين شــركت خود به نام »توماس هاتون« و تجربه رياست به 

عنوان اولين عضو سهامدار شركت
1335 )1957( پرداخت آخرين قسط طلبكاران و رهايی از بدهی های توماس هاتون 

پس از شش ماه از خريد آن و خريد شركت »اندرو سواير« با مديريت »توماس فولدز«
آذرماه 1340 )دسامبر 1961( پيشنهاد خريد شركت يوروپ تكستايلز

1340/11/26 )15 فوريه 1962( خريد شركت جيمز روت ول
تير 1341 )ژوئيه 1962( خريد شركت سيمسون وگادلی
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1342 )1963( با تشــكيل بانك خانوادگی لرد »جيكوب روچيلــد«، آليانس به آن 
پيوست و جزء اولين مشتری های آن شد. بر هم زدن شــراكت با دايی امير )ادوارد( و 

عنايت. خريد شركت سفارشات پستی »جی دی ويليامز« در 32 سالگی 
1344 )1965( آليانس برای به دست آوردن نقدينگی، بخش مهمی از سهام شركت 

»ورلد وايد« و »اطلس« را فروخت تا جی دی ويليامز را حفظ كند. 
1345 )1966( مجموع شركت های خريداری شده از سوی آليانس به 200 شركت 

رسيد 
1346 )1968( پيوستن به جمع ميليونرها 

1347/9/4 )25 نوامبر 1968( تأسيس شركت مادر سفارش پستی »ان براون«
1349 )1970( خريد شركت »اسپيرال« بزرگترين توليدكننده لباس زير زنانه

1350)1971( تأسيس كتابخانه در باغ فين كاشان
1352 )1972( اسرائيل رسماً فاالشه ها در اتيوپی را يهودی خواند.

1352 )1973( مرگ پدر آليانس پس از يك سال بستری شدن در انگليس
1359 )1980( لرد جيكوب روچيلد از بانك روچيلد جدا شد و گروه سرمايه گذاری 

خود به نام »آر آی تی كاپيتال پارتنر« را تشكيل داد. 
1360 )1981( مشاركت در تأسيس حزب سوسيال دموكراسی با ديويد اوئن

1363/3/27 )17 ژوئن 1984( ازدواج دخترش سارا در روز پدر
1364/4/26 )17 ژوئيه 1985( ادغام شــركت »ناتينگهام« با »ونتونا وايا« با رياست 

»هری جناقلی« يهودی و معاونت آليانس
1364 )1985( خيز برداشتن برای خريد شركت »كوتز«

1364/11/21 )دهم فوريه 1986( طرح پيشنهاد خريد كوتز و خريد آن
1365 )1986( درگير شدن در پرونده »گي نس«

شهريور 1366 )سپتامبر 1987( رسيدن ارزش بازاری شركت آليانس به باالترين حد 
خود يعنی 2/8 ميليارد دالر

1367 )1988( آغاز سراشيبی شركت آليانس در ارزش و سوددهی
1368 )1989( خيز برداشتن برای خريد »توتال« و خريد آن پس از دو سال

1368 )1989( تولد »جاشوا« به عنوان سومين فرزند البته از همسر دوم به نام هما
1369 )1990( آغاز افول قدرت آليانس با وخيم شــدن اوضاع اقتصادی انگليس و 
اوج گرفتن بيماری افسردگی و بستری شدن او در بيمارستان. استعفا از مدير عاملی و 

انتصاب »نويل بين« به جای خود در حالي كه مطبوعات او را سلطان نساجی ناميدند.
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1370/2/31 )21 مه 1991( گريختن »منگيستوهايله ماريام« از اتيوپی دقيقاً چهار 
روز پيش از عمليات سليمان كه آليانس در آن نقش داشت.

1370/3/3 )24 مه 1991( اجرای عمليات ســليمان و مهاجرت 14310 يهودی از 
اتيوپی با نقش مستقيم آليانس

1373 )1993( پيوستن ديويد اوئن به هيئت مديره شركت آليانس با توجه به سابقه 
سياسی او

1375 )1995( نامگذاری تاالر نساجی موزه علم و صنعت در منچستر به نام آليانس
1376 )1997( بركناری رنويل بين از مديرعاملی پس از هفت سال تحمل ناكارآمدی 

او 
1378)1999( تشــخيص اطباء به ابتاء آليانس به ســرطان پروســتات، تأسيس 
مؤسسه بازيابی فرزندان از والدين مفقودشده، تصميم به استعفا از هيأت مديره شركت 

»كوتزوايا«
1379 )2000( انتصاب هری جناقلی يهودی به عنوان مدير عامل كوتزوايا

1380 )2001( مرگ »ماركوس ســيف« مالك ماركس اند اسپنســر خريدار اصلی 
محصوالت آليانس

1383 )2004( عضويت افتخاری در مؤسسه علوم و تكنولوژی منچستر
1383 )2004( ورشكستگی كوتزوايا- و پايان امپراتوری نساجی آليانس به ارزش 

500 ميليون پوند و فروش آن به شركت »گی نس پيت گروپ«
1385 )2006( تشخيص اطباء به ابتا آليانس به سرطان لوزالمعده و عمل جراحی او
تيرماه 1391 )ژوئيه 2012( اعام بازنشســتگی از رياست هيئت مديره شركت ان 

براون به عنوان تنها سهامدار بزرگ و اصلی سفارش پستی
1393 )2014( جشن پنجاهمين سال تأسيس شعبه بانك روچيلد در منچستر

1394 )2015( تغيير نام دانشــكده معروف و معتبر بازرگانی منچســتر به نام لرد 
آليانس. 


