
95
97

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  6
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
ور

د

من
ن 

یرا
ب ا

کتا
ی 

رس
 بر

د و
/ نق

سم
ونی

صهی
ام 

ه ک
ن؛ ب

یرا
م ا

ه نا
ب

به نام ایران؛ به کام صهيونيسم
نقد و بررسی کتاب     ایران من

عليرضا سلطانشاهی
مقدمه

از ميان خاطره نويسي های مربوط به تاريخ يهود ايران، كتاب ايران من منحصر به 
فرد است و همين دليل اصلی برای نقد و بررسی آن در اين مقال است.

ايران من سرگذشت زندگی اســحاق يوم توبيان به قلم خود در ايران، اسرائيل و 
امريكاست. او يك يهودی ايرانی از قشر متوسط است كه بدون وابستگی های سياسی 
يا جناحی خاص در ميان يهوديان يا ايرانی ها، روايتگر فضاهايی است كه در آن زيسته 
است و از ميان اين فضاها، زادگاهش »ايران« جايگاه برتری نسبت به ديگران دارد. 
به طوری كه در عين مهاجرت از ايران به اسرائيل و سپس امريكا، نمی تواند سابقه 
زندگی در ايران را كه همچون چتری بر كل زندگی او سايه افكنده است، كنار بزند. 
مخاطب با مطالعه اين كتاب ضمن آشنايی با اين فضا، ممكن است كه اين سؤال 
برايش ايجاد شــود كه هدف از نگارش اين خاطرات چيست؟ آيا نويسنده كتاب 
صرفًا خاطره نــگاری می كند يا می خواهد حقايقی مغفــول از جامعه يهود يا جامعه 
ايرانی يا حوادث مربوط به آن را بيان نمايد؟ يا اصاًل به دنبال طرح مباحثی فراتر از 



96
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ب اسالمي و مسئله فلسطين
انقال

موضوعات تاريخی و زندگی اش است؟
در اين متن بر آن هستيم تا با مرور اين خاطرات، در يك دسته بندی به شكل ذيل 
به نظرگاه نگارنده تا حد ممكن نزديك و از نيات او برای القای مفاهيم و ديدگاهش 

مطلع شويم. 

درباره کتاب
عنوان : ايران من

نويسنده: آيزيك )اسحاق( يوم توبيان
ترجمه: مريم منظوری

ناشر: اچ اند اس مديا )S&H( لندن 
سال نشر: 1395 )2016(

تعداد صفحات: 385
قطع: رقعی

جلد: شوميز
به غير از يادداشت های نويســنده، مترجم، مقدمه و پيشگفتار، كتاب حاضر در 
برگيرنده سه فصل در سي و دو بخش است. هر كدام از سه فصل با عناوين خانه آباء 
و اجدادی، هجرت به سرزمين اسرائيل و امريكا؛ خط پايان، از هم تفكيك شده است. 
نويسنده با اهدا كتاب به خانواده اعم از همســر، مادر و پدر خود ميزان عالقه به 
ايشان را ابراز می كند. به طوری كه در متن كتاب نيز اين عالقه به اشكال مختلف 

ظهور و بروز دارد. 
بيش از هفتاد تصوير سياه و سفيد در اين اثر، باعث شده است كه جذابيت بصری 
خاصی برای متن و تورق آن ايجاد شود. در واقع جاگذاری منطقی اين تصاوير با آن 
شكل و شمايل قديمی به خواننده برای فهم و درك و فضاگيری از متن كمك ويژه ای 
می كند. تصاويری كه ضمن تأييد محتوا به گوشه ای از وقايع و مراسم ها و ديدني های 

ايران نيز اشاره دارد. 
همانطور كه در متن )ص3( كتاب آمده است، به غير از اقوام درجه يك فاميل، 
تمامی اسامی مورد استفاده در متن جعلی اســت و اين باعث شده است كه دست 
نويسنده در پردازش خاطرات و وقايع باز باشد و مطالب خود را نيز بدون سانسور 
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مطرح نمايد و به همين دليل در انتهای كتاب 
نمايه اعالم نيز وجود ندارد. 

از جمله نــكات مهم اين اثــر عدم ذكر يا 
ارتباط نويســنده با ســران يهودی يا افراد 
برجسته يهودی يا ايرانی است. گويی در خالل 
زندگی وی هيچ برخوردی با رهبران سياسی و 
مذهبی يهود در ايران نداشته است و به همين 

دليل كتاب، استناد كمتری می يابد و از وزانت آن كاسته می شود. و شايد هم نويسنده 
نگران اين مهم نبوده چون می خواسته است كه بخش عوام از مخاطبين حوزه تاريخ 
يهود ايران را هدف قرار دهد. در واقع عاميانه بودن متن و غير مستند بودن آن با 
يك نگاه دقيق، ضعف اثر محسوب نمی شود بلكه او با سطح وسيعی از عموم مخاطبين 
مواجه است كه در خالل روايت يك داستان، مهم ترين فرازها از عقايد، رفتار، رسوم 
و تاريخ يهود ايران را با خواست و نگاه خود القا می كند و الزم به يادآوری است كه 

البته با تدارك شكل و محتوای مناسب تا حدی به اين هدف نائل آمده است.
***

نويســنده در ابتدای هر بخش آيه و روايتی از بزرگان اسالم، يهوديت يا سخنی از 
بزرگان يهود يا شاعرين مطرح می آورد كه ظاهراً تطبيق ظريفی با متن آن بخش دارد. 
در ادامه همچون ساير بخش ها چند واقعه مهم از تقويمی كه می خواهد در مورد 
آن ســخن بگويد می آورد و جالب است كه اين گاه شــمار وقايع، عمدتًا مربوط به 

يهوديان است. ولی در برگيرنده وقايع جهاني هم هست؛ همچون:
- انتشار كتاب خاطرات آن فرانك، دختر به اصطالح بازمانده از هولوكاست )ص23(

- مصدق و تحوالت دوران او )ص41(
- روی كار آمدن ناصر به جای نجيب )ص45 و 63(

- تولد محمود احمدی نژاد )ص79(
- ربودن آدلف آيشمن )ص104( 

- استعفای بن گوريون )ص142(
- ترور كندی )ص142( 

- گودبرداری مركز تجارت جهانی برای احداث در منهتن )ص178(
- استقالل قطر از بريتانيا در سال 1971 )ص252(

در واقع عامیانه بودن متن و غیر مستند 
بودن آن با یک نگاه دقیق، ضعف 
اثر محسوب نمی شود بلکه نویسنده 
با سطح وسیعی از عموم مخاطبین 
مواجه است که در خالل روایت یک 
داستان، مهم ترین فرازها از عقاید، 
رفتار، رسوم و تاریخ یهود ایران را با 

خواست و نگاه خود القا می کند
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- قدرت يافتن حافظ اسد در سال 1971 )ص257(
- ديدار انورسادات از اسرائيل )ص288(
- امضای قرارداد كمپ ديويد )ص305(

- برگزيده شدن پاپ ژان پل دوم )ص305(
- حمله به برج های دوقلو در امريكا )ص336(

- شكست عرفات در مقابل محمود عباس )كه البته 
تعبير اشتباهی است( )ص342(

- مرگ عليرضا پهلوی )ص356(
- آزادی گيلعاد شاليط )ص356(

- آغاز بهار عربی )ص356(
- استعفای پاپ بنديكت شانزدهم )ص368(

- بركناری مرسی از قدرت در مصر )ص368(
- فرار اسنودن، مأمور اطالعاتی امريكا )ص368( 

البته نويسنده صرفًا به ذكر وقايع و تقويم آنها اكتفا نمی كند و در برخی موارد به 
زعم خود شرح مفصل و بعضًا تحريف گونه ای هم از وقايع دارد كه در برخی موارد 
اين تحريفات با ناشی گری فاحشی حكايت از بی ســوادی يا كم اطالعی او دارد. از 
جمله بازخوانی كودتای 28 مرداد كه در جايی به جای كودتا از عمليات نام می برد 

)ص41( يا از نقش حضرت امام)ره( همپای CIA يا بريتانيا می  گويد. )ص41(
او در عين اينكه مدعی تحصيل در مدارس مســلمانان و فراگيری قرآن و علوم 
اسالمی حتی بهتر از دانش آموزان مسلمان اســت، از وجود سجده در نماز ميت! 
می گويد )ص329( يا تخته شــدن دكان خمس و زكات به دليــل برقراری بيمه 
اجتماعی! و با نشان دادن كينه خود نســبت به مسلمانان و علما از همراهی آنها در 
مخالفت با انقالب سفيد شاه داســتان می پردازد؛ يا در جای ديگر روحانيون را در 
كنار مالكين و ثروتمندان قرار می دهد. به غير از چند محوری كه در ادامه به عنوان 
فرازهاي مهم از كتاب مورد نقد و بررسی قرار می گيرد، او به موارد ذيل نيز اشاره 

كرده، رهنمودها می دهد: 
1. مهم ترين پزشكان يهودی در ايران )ص200(

2. ورزشكاران و ورزشگاه های يهودی در ايران )ص200(
3. موسيقی دانان مطرح يهودی در دوره قاجار )ص199(

نویسنده صرفًا به ذکر وقایع 
و تقویم آنها اکتفا نمی کند 
و در برخی موارد به زعم 
بعضًا  خود شرح مفصل و 
تحریف گونه ای هم از وقایع 
موارد  برخی  در  دارد که 
این تحریفات با ناشی گری 
فاحشی حکایت از بی سوادی 

یا کم اطالعی او دارد
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4. گستره فارسی زبانان در دوره های مختلف )ص176-8(
5. تأثير فرهنگ امريكايی بر فرهنگ ايرانی )ص231(

نويســنده در پايان، ارزيابی نســبتًا مثبتی از انعكاس نظر خوانندگان كتاب در 
چاپ های اول در مارس 2012 می دهــد. )ص375( در واقع او نتيجه می گيرد كه 
كتاب مخاطب خود را يافته، مطالب كتاب مورد تأييد مخاطبين اســت و ضرورت 

نشر چنين آثاری هم زياد. 
نويسنده كتاب در مقدمه از آثاری كه در تدوين اين كتاب از آنها استفاده كرده 
است نام می برد؛ از جمله كتاب فرزندان اســتر اثر هومن سرشار كه به فارسی هم 
ترجمه و منتشر شــده و كتاب پيركی آوت برای تطبيق دانسته هايش با اعتقادات 
يهودی و نشريه شوفار؛ ضمن آنكه از مشــورت های احسان يارشاطر1 نيز استفاده 
كرده است. زبان اصلی كتاب انگليسی است و توسط يك مترجم احتماالً غير يهودی 

ترجمه شده است. 

يعقوب آق باباحزقيال

هارون

شلومو آق بابا

يعقوب عمو يوسف

فارهام خانوم )همسر دوم( مانی جون )همسر اول(

عزت مظلوميان منير

ليدا

عزی

ثريا )سارا(

آريال

اسحاق )ايزيك(

رزالين

شهناز )شوشنا(

ميشا

هرتصل

لئا

هما )نوريت( فيض اهلل )روون ياروبن(

الياهو )بابا جون(

ابراهيم )اوراهام(

1. نويسنده معاند انقالب اســالمی و مروج ايده های يهودی، بهايی و صهيونيستی. از بنيانگذاران مركز 
مطالعات ايران شناسی و سرويراستار دانشنامه ايرانيكا. او بازنشســته دانشگاه كلمبيا در نيويورك بود و در 

دهم شهريور 1397 در سن 98 سالگی از دنيا رفت. 
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خانواده، تحصيالت و شکل گيری شخصيت اسحاق
اســحاق فرزند ابراهيم معروف به »ابراهيم جهود« )ص1( از خانواده ای يهودی 
و متوسط در پانزدهم شهريور 1327 در محله ای نزديك كاخ مرمر متولد شد. به 
غير از آنچه در شجره نامه او مشهود اســت اسامی اعضای خانواده به مرور به ويژه 
با مهاجرت به خارج از كشور تغيير می كند؛ از جمله اسحاق به ايزيك، فيض اهلل به 

روبن، ابراهيم به اوراهام، هما به نوريت، ثريا به سارا، شهنار به شوشنا. 
اشتغال پدر از پارچه فروشی ســيار به صورت دوره گردی به خريد يك مغازه در 
دروازه قزوين ارتقا می يابد و در ميان پارچه فروشــان )ص12( و مشتری ها اعتبار 
زيادی به دســت می آورد. اين وضعيت ثابت از درآمد نسبتًا مناسب تعيين كننده 
وضعيت مسكن آنها نيز هست؛ به طوری كه در محله شيخ هادی خانه ای دو طبقه با 
اتاق های زياد برای هر يك از فرزندان به صورت جداگانه را رقم می زند )ص16 و 
17(. اسحاق از اين خانه خاطرات زيادی را به ياد می آورد. شكستن ظرف اسيد روی 
سرش )ص46(، افتادن در ظرف قير )ص145(، افتادن در آب انبار )ص23( و... 
كه هر يك داستان مفصلی دارد. او در اين خانه با ترفندی بچه گانه صاحب دوچرخه 
می شود )ص25( و جايگاه خاصی در ميان خانواده برای خودش به دست می آورد. 

پدر اسحاق همراه با اقوام و دوستان در مغازه پارچه فروشی

پدر اسحاق به داليل نامعلوم و به بهانه آشنايی اسحاق با علوم و معارف اسالمی، 
او را در ابتدا به مدرسه مســلمان ها مي فرستد )ص52( و اســحاق همراه با چند 
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دوســت يهودی خود به تحصيل در اين 
مدارس مشغول می شود و پس از گذراندن 
كالس هــای مقدماتی در 13 ســالگی به 
مدرســه مختص يهوديان يعنی كوروش 
می رود )ص117(. پــس از گرفتن ديپلم 
وارد دانشــگاه تهران در رشته مهندسی 
مكانيك می شود )ص216( و در حالی كه 
در ابتدا از رفتن به اسرائيل امتناع می كرد، 
بدون انصراف از ادامه تحصيل به اسرائيل 
مهاجرت كرده )ص220( و پس از شركت 
در جنگ شش روزه وارد دانشگاه تخينيون 
مي شــود )ص241(. تحصيــالت او پس 
از گرفتن مدرك عمران از اين دانشــگاه 

)ص260( در امريكا ادامه می يابد و فوق ليســانس مديريت بازرگانی را در سال 
1990 از دانشگاه كيس وسترن ريزور دريافت می كند. سپس در كورنل، دكترای 

مهندسی محيط زيست می گيرد )ص1(. 

اسحاق در بلندی های جوالن متعلق به سوريه که توسط اسرائيل در سال 1967 اشغال شد

اســحاق يوم توبيان از ســن 15 ســالگی )ص155( وفق روحيــات يهودی به 
صحنه كار و اشتغال وارد می شود و ضمن فعاليت در مشــاغل مختلف به پدر در 

کتاب ایران من صرف نظر از اغراض 
اصلی در نگارش آن، در ترسیم فضای 
همزیستی میان یهودیان و مسلمانان 
در دوره های مختلف موفق است و 
اگر برخی بحران ها در این روابط که 
دلیل اصلی در رفتار یهودیان است را 
کنار بگذاریم به این اعتراف از سوی 
بسیاری از جامعه شناسان و مورخین 
واقف خواهیم شد که به نسبت سایر 
جوامع، جامعه ایرانی از تساهل و 
تسامح چشمگیری در تعامل با یهودیان 
برخوردار است و یهودیان نیز به دلیل 
همین شرایط، زندگی و فرهنگ خود را 

در این سامان پایه ریزی کردند
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امر پارچه فروشی، بســاط كردن در پياده روها 
)ص165( و وصول طلب های پدر كمك می كند. 
ابتكارات حرفه ای او در امر درآمدزايی جالب 
است؛ از جمله فروش بليط ســانس های مرده 
ســينما و ايجاد رقابت در اين عرصه كه كمتر 
كسی به فكر آن بود )ص155(. او ضمن تفريح 
در مزرعه يك دوست خانوادگی مسلمان، با كار كشاورزی و دامداری نيز آشنا شد 
)ص85( و مدتی همه در امر توزيع دارو در خيابان ناصرخسرو فعاليت كرده است 
)ص145(. او در امريكا با دانشــگاه نبراسكا در كنار تحصيل همكاری می نمود و به 
صورت جدی تاكنون در كار خريد و فروش امالك و مستغالت و همچنين احداث 
ساختمان های مسكونی و تجاری در ايالت های نيويورك و اوهايو فعال است )ص1(. 

***
يوم توبيان در اين كتاب تصوير شــفاف و مفصلی از عقايد، آداب و رسوم زندگی 
خود در يك خانواده يهودی و خانواده های مسلمان ارايه می كند كه كمتر بتوان از اين 

تعريف در جای ديگری به اين شكل يافت. 
او در جريان فوت مادر بزرگش به اعتقادات يهودی و برخی رسوم خانوادگی اشاره 
دارد. از جمله مراســم كفن و دفن و ختم )ص26( تعطيلی كار عضو بزرگ خانواده 
)ص33( و ماندن در خانه و روشن كردن شمع و مراسم دعا و پوشاندن آيينه ها كه 
در تمام اين رسم و رسوم رگه هايی از سنن و آداب مسلمانان ايرانی هم وجود دارد و 

حاكی از نزديكی اين دو فرهنگ به هم است. 
نويســنده در البه الی مطالب كتاب از ذكر عقايد و رســوم يهوديت كه بخشی 
از فرهنگ عامه اين جامعه را تشــكيل می دهد می گويد: خودكشــی مذموم است 
)ص34(، جسد ميت نجس است )ص28( يا طرز تهيه و زمان پخت ماتزو )نوعی 
فطير( در حين عيد پسح )ص324(، جشن تكليف پسران )بار ميتصوا( و دختران )بت 
ميتصوا( )ص40-338(، ازدواج از ميان هم كيشان و پرهيز از ازدواج با غير يهوديان 
)ص212(، گراميداشت روز شنبه و تعطيلی هر كاری، ممنوعيت ازدواج خانوادگی 
خود با خاندان كوهن و اجبار در پرداخت كفاره در صورت شكست عهدی كه در اين 
خصوص بسته اند )ص316(. در اين ميان اسحاق ضمن تأييد اين آميختگی فرهنگی 
ميان يهوديت و اســالم و فرهنگ ايراني، نمونه هايی از آن را نيز ذكر می كند؛ مثل 

کتاب ایران من مملو از مصادیق 
برخوردهای ناخوشایند دیگران 
با خانواده و خود اسحاق است 
که از ناظم مدرسه مسلمانان به 
نام عظیمی شروع می شود و تا 

دانشگاه ادامه دارد
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قربانی سر بريدن )ص93(، تخم مرغ شكستن 
برای چشــم زخم )ص97(، آداب شــب چله 
)ص60(. او ضمن تعريف از آشــپزی مادر، به 
معرفی غذاهايی همچون قورمه سبزی می پردازد 
)ص73( كه در فرهنگ ايرانــی وجود دارد و 

حتی از عدم تقيد خود به استفاده از كاشــر )حالل( نيز در اين خصوص اذعان دارد 
)ص115(. 

يهوديان يك تئاتر يهودی در ايران به نام بارکوخوا را تماشا می کنند

يوم توبيان شديداً وابسته به اين دو فرهنگ اســت؛ در عين اينكه دين يهوديت 
برای او در اختالط با مسلمانان موانعی دارد ولی آنقدر به اين فرهنگ وابسته است 
كه مقاومت های زيادی در پيوســتن به خانواده اش در مهاجرت به اسرائيل دارد. 
يكی از مهم ترين تأثيرات فرهنگ ايرانی بر شــخصيت اسحاق زمانی رخ می تاباند 
كه در زندگی غربی به هيچ عنوان اختالط دختران خود در جمع پسران نامحرم را 
برنمی تابد و به انحاء مختلف چهار دختر خود را از اين كار بازمی دارد. ضمن آنكه 
به اين شكل از فرهنگ غرب و شكافی كه با جوانان در اين خصوص با والدين ايجاد 

شده گله دارد )ص376(. 
كتاب ايران من صرف نظــر از اغراض اصلی در نگارش آن، در ترســيم فضای 
همزيستی ميان يهوديان و مسلمانان در دوره های مختلف موفق است و اگر برخی 
بحران ها در اين روابط كه دليل اصلی در رفتار يهوديان است را كنار بگذاريم به اين 

شاید اگر بگوییم که هدف از 
نگارش و انتشار کتاب ایران من 
وجود  دقیق  و  ظریف  القای 
یهودستیزی در ایران به مخاطب 
خود است، ادعای غریبی نکرده ایم
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اعتراف از سوی بسياری از جامعه شناسان و مورخين 
واقف خواهيم شد كه به نسبت ساير جوامع، جامعه 
ايرانی از تساهل و تسامح چشــمگيری در تعامل با 
يهوديان برخوردار اســت و يهوديان نيــز به دليل 
همين شرايط، زندگی و فرهنگ خود را در اين سامان 
پايه ريزی كردند. و در جای جای ايران سابقه ديرينه 
داشته اند و اسحاق يوم توبيان با سفر به شهرهای مختلف از جمله اصفهان، پير بكران 

و ذكر از سوابق و تاريخ يهود ايران به اين جايگاه اشاره می كند )ص176(. 

یهودستيزی 
شايد اگر بگوييم كه هدف از نگارش و انتشار اين كتاب القای ظريف و دقيق وجود 

يهودستيزی در ايران به مخاطب خود است، ادعای غريبی نكرده ايم. 
در اغلب آثار مربوط به تاريخ يهود ايران، تأكيد بر وجود يهودستيزی جزء الينفك 
از محورهای اصلی كتاب چه در قالب تحقيق و چه در قالب داستان، رمان و خاطره و 
حتی شعر است؛ در حالی كه باز در همين منابع، جامعه ايران مهمان نوازترين ميزبانان 
برای اين قوم آواره تصوير می شود و برای مخاطب، اين سؤال ايجاد می شود كه چطور 

با وجود مهمان نوازی، يهودستيزی هم وجود دارد.
اســحاق در فرازی از كتاب، آزادی مورد نظر يهودی در ايران را رفت و آمد با 
كيپا1 می داند )ص379(. وی اگر ديرزمانی از ايران رفته و اين آزادی را نديده، حاكی 
از كم اطالعی او از وضع خوب يهوديان در ايران است كه وصف مصاديق متعدد و 
متنوع آن در اين مقال نگنجد. ولی چرا با وجود اين آزادی برای يهوديان باز ايران و 

جامعه ايرانی يهودستيز و در عين حال مهمان نواز است؟ 
درك اين تناقض با اطالع از تاريخ طوالنی يهوديان در ايران بسيار آسان است. 
يهوديان گشوده شدن دروازه ورود به ايران را به بهانه استخالص از بابل )!( توسط 
كوروش می دانند. و اين لطف تاريخی كه در متون دينی و قومی آن به ثبت رسيده 
قابل حذف يا فراموشی نيست. آنها به همين دليل از ســرزمين نياكان خود برای 
دســتيابی به پول و امنيت دور شــدند و با همين نيت از فرصت ايجادشده توسط 

1. كاله كوچكی كه يهوديان به ويژه مذهبيون بر سر خود می نهند. 

مورد  در  اسحاق  تأسف 
پروتکل ها از آن رو شدید 
است که دانشگاهیان نیز به 
آن اعتقاد دارند و حتی آن را 
پایه دشمنی روشنفکرها با 

یهودیان ذکر می کند 
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كوروش برای ورود به ايران استفاده كردند. 
ولی ديری نپاييد كه اعتقاد، رفتار و برنامه های 
زياده خواهانــه آنها، تاريخ گذشــته آنها در 
ارتباط با اقوام را تكرار كرد؛ تاريخی كه خود 
از گفتن آن ابا دارند ولــی پيامدهای آن كه 
يهودستيزی است را فرياد می كنند. در واقع به 

ريشه نمی پردازند و تنها از يهودستيزی به عنوان معلول اجتناب ناپذير از حضور خود 
در هر جا ذكر به عمل می آورند؛ به عبارت ديگر اين قوم اقليت در هر مكان و زمانی 
برای توجيه هر رفتاری از خود نياز به مظلوم نمايی دارند و يهودستيزی و دميدن بر 

بوق آن الزمه اين فضاسازی است.1 
اسحاق در كتاب ايران من با اشراف نسبت به تاريخ يهود ستيزی، از همه اسطوره ها 
استفاده می كند و با يك تناسب حساب شده، از ابعاد و زوايای داستان استر و مردخای 
می گويد؛ داستانی كه با وجود درج در عهد عتيق از سوی بسياری از محققين مورد 
تشكيك واقع شده و البته عده ای نيز به صحت آن تأكيد می ورزند ولی اين داستان 
پيوستگی گسترده ای با تاريخ ايران و مردم اين سامان دارد و حتی قهرمانان آن در 

همدان مقبره دارند2 و اسباب وقايع و اخباری در اين حوزه بوده اند. 
اسحاق در خصوص داستان اســتر و مردخاي به عيد يا جشن پوريم می پردازد و 
رهبران جمهوری اسالمی ايران را با وقاحت تمام به هامان عماليقی3 تشبيه می كند 
)ص362( و برای اينكه به نحوی از كشــتار هفتاد و پنج هزار ايرانی در اين روز به 
دست يهوديان گذر كند، مخاطب و دشمن يهود در آن دوره را هامان و دار و دسته 
او معرفی می كند و نه مردم ايران )ص359(. او ضمن برشمردن ابعاد جشن پوريم، 
وظيفه جوان يهودی ايراني را كنار گذاشتن ترس ذكر می كند )ص362( و استر را به 
عنوان اولين زن يهودی تاريخ معرفی می كند )ص362( كه به مشكالتش فائق آمده 
است. از پايين آوردن تابلو مقبره استر و مردخای در همدان با عنوان زيارتگاه راضی 
نيست )ص363( و اخبار صدا و ســيما در اين خصوص را مورد حمله قرار می دهد 

1. برای اطالع بيشتر به كتاب يهودستيزی واقعيت يا دستاويز سياسی، نشر شهيد كاظمی، 1396 از همين 
قلم مراجعه شود. 

2. مقبره استر و مردخای در همدان يكی از مهم ترين آثار به جای مانده از تاريخ يهوديان ايران است. 
3. ضد قهرمان مطرح در داستان استر و مردخای كه صدر اعظم خشايارشا بوده و برنامه الزم جهت تأديب 

يهوديان را طراحی می كند. 

او و جامعه یهودی مرتکب رفتار 
ناخوشایندي می شدند که اسحاق 
به صورت گذرا به بخشی از آنها نه 
به عنوان ریشه های یهودستیزی، بل 
به عنوان خاطره اشاره می کند و چه 
بسا تمام این رفتار ریشه در برخورد 

سرد مسلمانان داشته باشد



106
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ب اسالمي و مسئله فلسطين
انقال

)ص363( و اگر واقعه پوريم را هولوكاست ايرانی 
نمی داند ولی بر نابودی مسجداالقصی به عنوان 
انتقام در ازای نابودی مقبره اســتر و مردخای به 
عنوان يك خط تبليغی عليه مســئولين جمهوری 

اسالمی، پرده برمی دارد )ص364(.
اســحاق از پروتكل های زعمای صهيون1 می گويد كه اتفاقًا بــاز هم موافقين و 
مخالفينی دارد ولی هيچ يك منكر توطئه چينی جهانی يهوديان برای تسلط بر جهان 

نبوده اند كه در اين متن به آن تصريح شده است.
تأسف اسحاق در مورد پروتكل ها از آن رو شديد است كه دانشگاهيان نيز به آن 
اعتقاد دارند )ص217( و حتی آن را پايه دشمنی روشنفكرها با يهوديان ذكر می كند 

)ص217(.
اسحاق ضمن برشمردن قوانين يهودستيزانه در دوره های مختلف از تاريخ ايران 
به ويژه در دوره صفويه، آن را ريشــه در فرهنگ ايرانی می داند! كه حتی در اشعار 

بزرگانی همچون سعدی، مولوی و فردوسی رسوخ يافته است )ص240(. 
اسحاق در زمانی يهودستيزی را لمس می كند كه متوجه خطاب كردن مسلمانان 
به او با واژه جهود با آن بار منفی می شود )ص40(؛ واژه ای كه به پدرش نيز اطالق 
می شد و شديداً او را رنجيده می ساخت. عبارت ديگر به كار گرفته شده در مورد وی، 
نجس بودن بود )ص43( كه مصاديق بسيار زيادی از آن حين غذا خوردن، معاشرت، 
لباس پوشــيدن و... را ذكر می كند. حتی با نزديك ترين دوستان مسلمان اين حس 
منتقل می شود كه به او دست نمی زنند، از ظرف آب و غذای او استفاده نمی كنند و 

سريعًا دست خود را در صورت تماس می شويند )ص75(. 
اسحاق از برخورد فيزيكی مسلمانان با خود و پدرش می گويد )ص11 و 12( كه 
در برخی موارد يهوديان با پرداخت پول امنيت می خريدند )ص112-98( تا آماج 
ضربات ديگران قرار نگيرند. داستان پدر او با يك آخوند به نام آقا عبداهلل محمدی، 
خاطره تلخی از يك زد و خورد در ذهن مخاطب تصوير می كند )ص11( كه اتفاقًا 
دليل اصلی پدر ابراهيم برای مهاجرت به فلســطين اشغالی است چرا كه نتوانسته 

1. سندی مكتوب با 24 بند كه در عين مخفی بودن برمال می شود و حاكی از برنامه يهوديان برای سلطه 
بر جهان در تمام عرصه ها است. عده ای اين سند را جعلی می دانند و عده ديگر به دليل تحقق اين برنامه ها و 

تطبيق وضعيت  فعلی يهود و صهيونيسم با آن، اين سند را حقيقی دانسته اند. 

اسحاق همچون همه یهودیان با 
طرح و بال و پر دادن به داستان 
ساختگی هولوکاست و مدیون 
دانستن دیگران به یهود بابت 
این واقعه غیر واقع، بهره های 
امروزی از آن را نیز مدنظر دارد
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است كه در دادگاه آن آخوند را محكوم نمايد )ص9-157(. كتاب ايران من مملو 
از مصاديق برخوردهای ناخوشايند ديگران با خانواده و خود اسحاق است كه از ناظم 
مدرسه مسلمانان به نام عظيمی شروع می شود )ص110( و تا دانشگاه ادامه دارد. 
در محل زندگی و محله اطراف منزل نمود دارد و در محل كسب و كار و بازار مشهود 
است. او تمام اين داستان ها را در حالی بيان می كند كه استثناء نيز وجود ندارد؛ يعنی 

در مورد دوستان، همسايگان و همكاران تعميم ويژه ای دارد.
در عين حال دليل اصلی رفتارهای يهودستيزانه كه اسحاق در شكل و اجرا در بيان 
آن غلو می كند، معلوم نيست. او و جامعه يهودی مرتكب رفتار ناخوشايندي می شدند 
كه اسحاق به صورت گذرا به بخشــی از آنها نه به عنوان ريشه های يهودستيزی، 
بل به عنوان خاطره اشاره می كند و چه بســا تمام اين رفتار ريشه در برخورد سرد 
مسلمانان داشته باشد. از جمله استهزاء شعائر اســالمی مثل صلوات )ص113(، 
نزديكی يهوديان با بهائيان )ص14(، شماتت بهداشت مسلمانان در عين آلوده بودن 
و مندرس بودن لباس عموم يهوديان )ص119(، نزولخواری يهوديان )ص199(، 
خسيس بودن آنها )ص168(، بی توجهی به عقايد مسلمانان و در برخی موارد تعرض 
به حدود شرعی از جمله چشم داشتن به نواميس مســلمانان كه اسحاق از سر به 
مهرترين راز كسبه پارچه فروش در اين مورد پرده برمی دارد )ص165-160(. او 
نمونه های زيادی را ذكر می كند كه پارچه فروش های دوره  گرد يا حتی مغازه دار، زنان 
مسلمان را كه به عنوان مشتری به آنها مراجعه كرده اند، مورد تعرض قرار داده اند. 
اين رفتار چنان در ميان پارچه فروشان عموميت داشته كه در برخی موارد اسحاق 
به پدر خود نيز در اين مورد كنايه می زند. در عين اينكه همگی در هراس شديدی 

نسبت به برمال شدن اين روابط به سر می بردند )ص173(. 
در واقع سطح روابط جامعه يهودی با مســلمانان در آن دوره به قدری پرتنش و 
مسئله دار بوده است كه به ســادگی نتوان قضاوت های يك طرفه اسحاق را وقعی 
نهاد. تنها زمانی می توان به كنه اين روابط و ترس يهوديان به ويژه اسحاق كه حتی 
از اين ترس كابوس می ديده و هنوز هم اين كابوس هــا ادامه دارد )ص322(، پی 
 برد كه حقايق فراوانی كشــف شــود و آنگاه می توان به اين يافته تحقيقی برخی از 
پژوهشگران واقف شد كه يهودستيزی بيشتر ناشی از رفتار و اعتقاد يهوديان است تا 
غير يهوديان. رفتار و اعتقادی كه جز با نيت دست يابی به پول و امنيت شكل نگرفته 
است. داستان يوسف عموی اسحاق كه برای حفظ ثروت و امالك خود بعد از انقالب 
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اسالم اختيار می كند )ص94(، همسر يهودی 
خود را طالق می دهد و فرزندان يهودی اش 
را در امريكا رها می كند و با يك زن مسلمان 
ازدواج می كند و از او صاحب فرزند مي شود 
و در آستانه مرگ به امريكا رفته و امالكی را 
خريده، به نام فرزندان يهودی خود می كند 
و در بازگشــت به ايران خواســتار مدفون 
شدن در قبرستان يهوديان می شود، داستان 
بی اهميت و كوچكی برای فهــم جهان بينی 
اين عده نيســت و حتمًا برای پــی بردن به 

ريشه های يهودستيزی مهم است )ص98(. 

هولوکاست
داســتان موهوم هولوكاســت در كتاب ايران من به بهترين شكل و به صورت 
باورپذيری با داستان سرايی های اسحاق مورد توجه واقع شده است. گويی نويسنده 
بر آن است كه از هر فرصت در كتاب خود برای اثبات اسطوره های صهيونيستی بهره 
ببرد. اسحاق برای القای اين اسطوره، داســتان را از مدرسه آغاز می كند؛ آن هم به 
نقل از معلم مسلمان خود كه نسبت به ترويج و تبيين داستان هولوكاست متعهد ]!!![ 
است )ص122(. اسحاق اولين كنفرانس علمی خود را در حالی كه خيلی از يهوديان 
در مورد هولوكاست نمی دانستند، در مدرسه با عنوان هولوكاست ارايه می كند؛ يعنی 

نوجوانی 13 ساله در سال 1961. 
او نه تنها يهوديان و مســلمانان را به دانســتن در اين مورد تشويق می كند بلكه 
از شــيندلرهای ايرانی1 می گويد )ص124( كه در نجات يهوديان از هولوكاســت 
نقش داشــته اند. او نه تنها دانستن در مورد هولوكاســت را برای يهوديان ايرانی 
واجب می دانســت بلكه مســلمانان را نيز در اين خصوص ترغيــب می نمود. از 

1. اُسكار شيندلر در داستان سرايی های يهودی به عنوان فردی معروف شده است كه يهودی نيست ولی 
يهوديان زيادی را از چنگال ]!!![ هيتلر و هولوكاست می رهاند. استيون اسپيلبرگ كارگردان معروف يهودی، 
فيلمی به نام فهرست شيندلر در سال 1993 می سازد كه در مراسم اسكار 9 جايزه می برد و به خوبی سازمان 

تبليغاتی صهيونيسم در معرفی هولوكاست را مساعدت می نمايد. 

ابراهیم  جمله  از  ایران  یهودیان 
پدر اسحاق به دالیل مختلف برای 
مهاجرت به اسرائیل چمدان خود 
را بستند. عده ای در پاسخ به ندای 
با  سیاسی  رویکردی  صهیونیسم، 
پایه مذهبی داشتند. عده ای برای 
یافتن شرایط بهتر زندگی تصمیم به 
کوچ می گرفتند و عده ای همچون 
خانواده اسحاق از برخی رفتارهای به 
اصطالح یهودستیزانه خسته بودند و 

شرایط بهتری را طلب می کردند
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محاكمه سؤال برانگيز آدلف آيشمن )ص130( 
می گويد و ســخن از نمايش فيلمی در همين 
خصوص در ســينما ركس آبــادان به ميان 
می آورد )ص200(. يا به بهانه طرح موضوع 
بچه های تهران1 از فيلم مستند تهيه شده توسط 
فدراســيون يهوديان ايرانی امريكا می گويد 

)ص124(: 
اسحاق همچون همه يهوديان با طرح و بال 
و پر دادن به داستان ســاختگی هولوكاست و 
مديون دانستن ديگران به يهود بابت اين واقعه 
غير واقع، بهره های امروزی از آن را نيز مدنظر 
دارد؛ آنچنان كه ناهــوم گلدمن2 در ارتباط با 
آلمان پس از جنگ و مقصر دانســتن آنها در 

وقوع هولوكاست، برنامه ای برای دريافت غرامت ريختند كه تاكنون به عنوان يك 
درآمد مهم برای رژيم صهيونيستی به حساب صهيونيست ها از جيب مردم آلمان 
پول واريز می شود. اسحاق در همين زمينه به روايت دوستی خود با يك دختر آلمانی 
می پردازد كه خانواده آنها نيز به اصطالح مديون يهوديان هستند و به دنبال جبران 

آن جنايات!!! )ص268(
نويســنده كتاب ايران من با تكرار موضوع هولوكاست در بخش های مختلف از 
كتاب، دين خود نســبت به آرمان صهيونيسم را ادا كرده و هشدارهايی به سايرين 

از جمله ايرانی ها هم می دهد كه ضد يهود!!! هستند ولی نه مثل آلمان فاشيست!!!

در اسرائيل
مهاجرت خانواده و سپس اسحاق به اسرائيل و تجربه زندگی كوتاه او در آن ديار، 
يكی از مهم ترين فرازهای مورد تأكيد او در كتاب است كه كاماًل با تبليغات آژانس 

يهود در جذب يهوديان جهان در تضاد است. 

1. »بچه های تهران« عنوان كودكان عمدتًا يهودی آواره از لهستان است كه پس از گذر از شوروی سابق 
جهت مهاجرت به اسرائيل وارد ايران می شوند و داستان هايی را در تهران و برخی شهرهای ايران رقم می زنند. 

2. لنی برنر، مشت آهنين، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، اطالعات، 1370، ص232-233. 

در واقع سطح روابط جامعه یهودی 
با مسلمانان در آن دوره به قدری 
پرتنش و مسئله دار بوده است که به 
سادگی نتوان قضاوت های یک طرفه 
اسحاق را وقعی نهاد. تنها زمانی 
می توان به کنه این روابط و ترس 
یهودیان به ویژه اسحاق که حتی از 
این ترس کابوس می دیده و هنوز 
هم این کابوس ها ادامه دارد، پی 
 برد که حقایق فراوانی کشف شود 
و آنگاه می توان به این یافته تحقیقی 
برخی از پژوهشگران واقف شد که 
یهودستیزی بیشتر ناشی از رفتار و 
اعتقاد یهودیان است تا غیر یهودیان!
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يهوديان ايــران از جمله ابراهيم 
پدر اسحاق به داليل مختلف برای 
مهاجرت به اســرائيل چمدان خود 
را بستند. عده ای در پاسخ به ندای 
صهيونيســم، رويكردی سياسی با 
پايه مذهبی داشــتند. عده ای برای 
يافتن شــرايط بهتر زندگی تصميم 
به كوچ می گرفتند و عده ای همچون 
خانواده اسحاق از برخی رفتارهای به 

اصطالح يهودستيزانه خسته بودند و شرايط بهتری را طلب می كردند. 
به هر حال ابراهيم به عنوان مســئول خانواده پس از يك سفر تحقيقی )ص79( 
جهت مهاجرت به اســرائيل، در ســال 1966 تصميم نهايی خود را می  گيرد و در 
عين مخالفت تمام فاميل )ص207( دســت به اين مهاجرت می زند، در حالی كه 
اسحاق شــديداً به همراه فاميل در نرفتن خانواده، اصرار دارند )ص80(، ولی پدر 
خانواده تصميم خود را گرفته اســت )ص210(. تقريبًا تمــام مايملك و دارايی را 
می فروشد )ص206( و اسحاق كه قصد ماندن داشته، مأمور اتمام كارهای پدر در 
وصول مطالبات و جمع و جور كردن ساير دارايی ها می شود؛ اگر چه اسحاق با ورود 
به دانشــگاه و برخورد ماليم فاميل و آزادی فراوان در خوشگذرانی، زمينه ماندن 
مناسبی داشت، ولی گويی در فضای دانشگاه نيز جهود بودن برايش كمی غير قابل 
تحمل اســت و باألخره تبليغات آژانس يهود1 و هخالوتص2 و تبليغات سينمايی و 
هنری3 كار خودش را می كند و امثال شيمعون حناساب و منوچهر اميدوار با تهييج 

او، راهی اش می كنند )ص221(. 
اسحاق زمانی متوجه اين كار اشتباه می شــود كه وارد فلسطين اشغالی می گردد. 

1. آژانس يهود يا سخنوت در دوره پهلوی تالش می كرد كه با تبليغات متنوع و رنگارنگ و دادن وعده شير 
و عسل در سرزمين موعود، يهوديان ايرانی را به مهاجرت به فلسطين اشغالی ترغيب نمايد. 

2. هخالوتص يا خلوتص سازمان پيشــاهنگی جوانان يهودی در ايران كه شيمعون حناساب از مسئولين 
دوره ديده آن در ايران بود. 

3. سينمای صهيونيســتی با به كارگيری امكانات هاليوود اقدام به توليدات جهانی و پخش آن در سطح 
گسترده به ويژه در دهه اول تأسيس دولت صهيونيستی می كرد. فيلم های ده فرمان، اكسدوس، و ويولن زن 
روی بام كه در ايران هم به نمايش درآمد، تأثير زيادی بر روی مخاطبين يهودی داشت. اسحاق يوم توبيان 

داستان تماشای فيلم ده فرمان در ايران را بسيار خاطره انگيز ذكر می كند )ص81-2(. 

عالوه بر تبعیض میان یهودیان از تیره ها و 
کشورهای مختلف، آنچه خانواده یهودی 
اسحاق را به زحمت انداخته اعاشه آنهاست. 
پدری که در تهران مغازه داشت و در خانه ای 
بزرگ در منطقه ای موجه زندگی می کرد، 
هم اکنون بدون توان برای خرید خانه 
مجبور به تجربه مشاغل سطح پایین از جمله 
کاسه بشقابی، سبزی فروشی، پارچه فروشی، 
دوره گردی، قالی فروشی و لباس فروشی 

می شود 
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موقعيتی به مراتب پايين تر از لحاظ اجتماعی و بدتر از لحاظ اقتصادی )ص235(. 

اعضای گروه يك تئاتر صهيونيستی در ايران

گويی پدر نيز متوجه اين خبط خود شده است ولی آن اصرار برای مهاجرت، ديگر 
رويی برای بازگشت ميان فاميل در تهران نگذاشته. 

عالوه بر تبعيض ميان يهوديان از تيره ها و كشورهای مختلف، آنچه خانواده يهودی 
اسحاق را به زحمت انداخته اعاشه آنهاســت. پدری كه در تهران مغازه داشت و 
در خانه ای بزرگ در منطقه ای موجه زندگی می كــرد، هم اكنون بدون توان برای 
خريد خانه مجبور به تجربه مشاغل ســطح پايين از جمله كاسه بشقابی )ص235(، 
سبزی فروشی، پارچه فروشــی، دوره گردی، قالی فروشــی و لباس فروشی می شود 
)ص251( و به قول اسحاق نتيجه اين فعلگی يك درآمد بخور نمير بود )ص251( 

كه به صورت مكرر از سوی اسحاق مورد انتقاد واقع می شود )ص250(. 
اسحاق در خالل 5 سال حضور خود در فلسطين اشغالی تجربه های زيادی را كسب 
می كند تا بتواند مسير آتی زندگی خود را به خوبی تعيين كند. او در ابتدا با حضور 
در يك كيبوتص زندگی اشتراكی را می آموزد آن هم فراتر از هر گونه قيودی كه در 
تهران به عنوان يك خانواده مذهبی درگير آن بود )ص236(؛ كه نمونه های آن در 
كتاب متواتر است. ســپس در جنگ 1967 شركت می كند )ص238( و بعد برای 
ادامه تحصيل در دانشگاه تخينيون مشــغول شده )ص241(، به محض اتمام دوره 
آن، پس از مشورت با پدر و گرفتن موافقت او به امريكا مهاجرت می كند تا تجربه 

جديدی را برای آينده خود در اين كشور رقم بزند. 
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ابراهيم پدر اسحاق كه حاال ديگر او 
را اوراهام پارسی می نامند )ص251( 
بــدون اينكه امــكان تجربه مجددی 
داشته باشد خود را محكوم به ماندن 
در فلسطين می داند و در عين سختی 
و تبعيــض فراوان و مشــكالت ديگر 
همچون ندانســتن زبان عبــری، نه 
می تواند به ايران بازگردد و نه با چند 
سر عائله راهی امريكا شــود. تنها اقدام او به زعم خود تشويق خانواده و پسران در 
رفتن از اسرائيل اســت؛ شــايد تا حدی جبران اجباری كه به آنها در مهاجرت به 

اسرائيل را داشت، بكند.

اسحاق در کيبوتص گان شموئل در سال 1966

تجربه ناموفق از زندگی در فلسطين اشغالی محدود به اين خانواده سطح پايين از 
كليت جامعيت يهودی نيست؛ بلكه افرادی همچون حبيب لوی1 با عشق فراوان به 
سرزمين موعود!!! حتی دو سال هم دوام نياورده و به ايران بازگشته يا پرويز نظريان 
و برادرش يونس نيز خيری از مهاجرت به اسرائيل نديدند و دست از پا درازتر پس 

از تجربه ای كوتاه به ايران بازگشتند.2 

1. حبيب لوی، خاطرات من، لس آنجلس، بنياد فرهنگی آموزشی حبيب لوی،2002.  
2. پرويز نظريان، پياده تا افق، لس آنجلس، شركت كتاب، 2015. 

تجربه ناموفق از زندگی در فلسطین 
اشغالی محدود به این خانواده سطح پایین 
از کلیت جامعیت یهودی نیست؛ بلکه 
افرادی همچون حبیب لوی با عشق فراوان 
به سرزمین موعود!!! حتی دو سال هم دوام 
نیاورده و به ایران بازگشته یا پرویز نظریان 
و برادرش یونس نیز خیری از مهاجرت به 
اسرائیل ندیدند و دست از پا درازتر پس از 

تجربه ای کوتاه به ایران بازگشتند
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انقالب اسالمی
صرف نظر از آشــفتگی قطعی در تحليل 
نويسنده پيرامون ريشه های پيدايی انقالب 
اســالمی، يك كليت در مواضع او نسبت 
به تحوالت انقالب اســالمی وجود دارد؛ از 
جمله اينكه در عين برشمردن خدمات شاه 

می گويد:
1. شــاه خود را از مردم جدا كرده و تنها با هم صدايان موافق در تماس بود. او از 

احساسات توده مردم هيچ نمی دانست. 
2. شاه زمانی كه اوضاع بر وفق مراد بود و با اپوزيسيون مواجه نشده بود، قوی و 

قدر بود اما هنگام بروز بحران ضعف نشان داده و خود را به كلی باخت. 
3. در اواخر دهه هفتاد به پارانديا مبتال شد. به طوری كه ترديد نداشت نيروهايی 
عليه او در حال توطئه هستند. بی اعتمادی شاه به مشاوران و دوستان نزديك او را 

بيش از پيش به انزوا كشاند. 
4. شاه با روشنفكران و دموكراســی  طلبان در ايران رابطه عشق و نفرت داشت 

)ص5-304( و به همين داليل مديريت كشور را از دست داد.
از سوی ديگر شديداً با روحانيون مخالف است و می گويد شاه در برخورد با آنها 
تعلل و شفقت به خرج داد و به توصيه رضاشاه پدرش در قبال روحانيون توجه نكرد 
)ص304( و اال اقدام صحيح در برخورد با حضرت امام به نظر دوستش »اعدام« بود 
و نه تبعيد؛ راهكاری كه آخرين مأمور موساد در ايران نيز نسبت به عدم ترور امام 
و حذف فيزيكی ايشان ابراز تأسف كرد1 و البته بسياری از صهيونيست ها كم توجهی 
به اين روش برای خاموش كردن انقالب را زيان بار دانستند. حتی دوست اسحاق 
از بی تحركی اسرائيل عليه انقالبيون ابراز تعجب می كند. گويی همگی به اين درك 
رســيده اند كه هم بايد يك اقدام نظامی ســخت عليه روحانيت شكل بگيرد و هم 
امام)ره( ترور شود. ولی به هر دليل كه در جای ديگر به آن پرداخته شده است، اين 

توطئه عملی نشد.
آلترناتيو مناسب به نظر اسحاق، مليون به رهبری بازرگان و يزدي برای جايگزينی 

1. اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ؛ شيطان كوچك، ترجمه فرنوش رام، لس آنجلس، شركت كتاب، 2007. 

اسحاق همچون رسانه های غربی 
از خط تبلیغاتی آنها در برخورد 
انقالبیون با اقلیت ها پیروی می کند و 
فضایی بسیار تیره و سیاه از وضعیت 
آنها برای خروج از کشور تصویر 
می کند که به ناگاه فیلم سپتامبرهای 

شیراز به ذهن متبادر می شود 
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انقال

شــاه هســتند كه در عين انتقاد محدود 
به آنهــا )ص278( شــيوه برخورد آنها 
در خالل انقالب عليه شــاه را می پسندد 

)ص277(. 
اعدام هــای انقالبی ابتــدای پيروزی 
انقالب از گزند قلم اسحاق مصون نمانده 
ولی جالب است كه از اعدام القانيان هيچ 
نمی گويد در حالی كه اين مهم ترين اعدام 
انقالبــی از ميان يهوديان اســت كه در 

ارديبهشت 58 اتفاق افتاد. 
اســحاق همچون رســانه های غربی از خط تبليغاتی آنها در برخورد انقالبيون با 
اقليت ها پيروی می كند و فضايی بســيار تيره و سياه از وضعيت آنها برای خروج از 
كشور تصوير می كند كه به ناگاه فيلم سپتامبرهای شيراز1 به ذهن متبادر می شود 

)ص310(. 

اسحاق در کنار اشرف پهلوی: نفر دوم از راست

اگرچه بسياری از آثار مرتبط در اين حوزه از روابط گرم ياسر عرفات با حضرت 

1. بر اساس كتاب سپتامبرهای شــيراز اثر داليا ســوفر فيلمی در هاليوود با نقش آفرينی »سلما هايك«، 
»آدرين برادی« و »شهره آغداشــلو« و به كارگردانی »وين بلر« در سال 2015 ساخته و پخش می شود كه 

داستان خروج يهوديان از ايران را به بدترين شكل به تصوير می كشد. 

در عین خدمات فراوانی که ملت و 
مملکت به امثال اسحاق و سایر یهودیان 
کردند، آنها جز منافع و خواست خود، 
حقیقت دیگری را ندیدند و با ناسپاسی 
فراوان نسبت به خاک خود در جبهه 
دشمن قرار گرفتند و با بی انصافی تمام 
قلم به خدمت آرمانی درآوردند که جز 
به نابودی ایران و ایرانی راضی نخواهد 
شد و دیگر سرزمینی نخواهد ماند که او 

با واژه »ایران من« از آن یاد کند
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امام)ره( و انقالبيون در ابتدای انقالب به كنايه ياد می كنند و حتی تحويل ســفارت 
رژيم صهيونيستی به او را شديداً مورد انتقاد قرار می دهند )ص277( ولی هيچ وقت 
هنگام طرح اين كنايه ها به اين مهم اشاره نمی كنند كه هدف انقالب اسالمی تحقق 
آرمان آزادی قدس شريف و نابودی اسرائيل بود كه جزء شعارهای اصلی از ابتدای 
نهضت حضرت امام)ره( بود و در آن زمان پرچم اين شعار توسط ساف1 به رهبری 
عرفات برافراشته شده بود و در زمانی كه او از اين آرمان عدول كرد و مسير سازش 
را درنورديد از حمايت های انقالب اسالمی محروم شد و اتفاقًا اين پرچم با خاستگاه 
اسالمی و نه گرايشات ملی و چپی به دســت فرزندان انقالب اسالمی در فلسطين 
برافراشته گرديد؛ افرادی همچون شهيد فتحی شقاقی كه در اين مسير جان خود را 

نيز فدا كردند.
اســحاق يوم توبيان با گذر از اين حوادث و مدت زمانی همراهی با ضد انقالبيون 
در خارج از كشور به جايی رسيده است كه جز نوشتن و تحريف و تغيير حقايق توان 
انجام كار ديگری را ندارد. ايران من با سياه نمايی ويژه در صورت مطالعه هر كس 
حتمًا مقبول نخواهد بود چرا كه در عين خدمات فراوانی كه ملت و مملكت به امثال 
اسحاق و ســاير يهوديان كردند، آنها جز منافع و خواست خود، حقيقت ديگری را 
نديدند و با ناسپاسی فراوان نســبت به خاك خود در جبهه دشمن قرار گرفتند و با 
بی انصافی تمام قلم به خدمت آرمانی درآوردند كه جــز به نابودی ايران و ايرانی 
راضی نخواهد شد و ديگر سرزمينی نخواهد ماند كه او با واژه »ايران من« از آن ياد 

كند. 

1. سازمان آزادی بخش فلسطين )ساف( يا )PLO (Palestinain Libration Organization به سازمانی 
اطالق می شود كه تمام گروه های فلسطينی به غير از اسالمی جهت آزادی فلسطين در آن گرد هم آمده اند 
و مهم ترين گروه عضو اين سازمان جنبش فتح به رهبری عرفات بود كه به همين دليل به رياست ساف هم 
انتخاب می شد و پس از آن اين مسئوليت هم در فتح و هم در ســاف به محمود عباس معروف به ابومازن 

محول گرديد. 


