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سؤال های یهودی، پاسخ های صهيونيستی!
نقد و ارزيابی کتاب

يهود، ايران، اسراييل

عليرضا سلطانشاهی 
مقدمه 

تاريخ نگاری صهيونيستی در ايران و به وسيله يهوديان از تمام ظرفيت های ممكن برای 
تثبيت، ترويج و تبليغ مفاهيم و اهداف مورد نظر بهره گرفته است. 

باستان گرايی، ملی گرايی، ضديت با اسام، حمله به تشيع، حقانيت يهود، مظلوم نمايی 
برای يهود و نهايتاً تثبيت صهيونيسم و تبليغ و توجيه آرمان های آن، از جمله مهم ترين 
محورهای اي��ن ش��كل از تاريخ نگاری و ب��ه عب��ارت صحيح تر تاريخ س��ازی يهودی- 
صهيونيستی در ايران است كه در دوره پهلوی قوام يافت و پس از انقاب اسامی ايران 

در امريكا و رژيم صهيونيستی با استفاده از قالب های مختلف ادامه يافت. 
پژوهش های علمی و آكادميك، خاطره نويسی های گسترده و همه جانبه و استفاده از 
رسانه های ديداری و شنيداری، قالب های رايج اين دستگاه تاريخ ساز است كه با هزينه و 
برنامه حساب شده، توليدات قابل تأمل و جريان سازی را در سطح جهانی تدارك می بيند. 
رس��انه مهمی همچون بخش فارس��ی راديو اسراييل در راس��تای همين هدف اقدام 
به توليد يك��ی از همين آثار كرده اس��ت كه در وهله اول به صورت ش��فاهی، سلس��له 
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گفت وگوهاي��ی با آمنون نتص��ر را پخش نم��ود و در مرحله بعد با انتش��ار مكتوب اين 
گفت وگوها، اثری به نام يهود، ايران، اسراييل، را به صورت كتاب الكترونيك و صوتی به 
مخاطب خود عرضه داشت. اين اولين اثر در نوع خود اس��ت كه راديو اسراييل اقدام به 
توليد آن كرده است. البته با ش��باهتی اندك با خاطرات مئير عزری كه بخش كوچكی 
از خاطرات دو جلدی اش قبل از چاپ در راديو اسراييل مطرح شد و تفاوتی زياد با متن 

مستند، مصور و مفصل كتاب دارد. 

معرفی کتاب
عنوان كتاب: يهود، ايران، اسراييل

رشته گفت وگوهای راديويی با پروفس��ور آمنون نتصر درباره سرگذشت ملت يهود و 
سرزمين اسراييل، پيوند يهوديان با فرهنگ ايران زمين، اماكن مقدس يهودی در ايران 

گفت وگو و نگارش: منشه امير ]منوچهر ساچمه چی[ 
بازنگری علمی: پروفسور داويد يروشلمی و خانم دكتر ناهيد پيرنظر )اوبرمن( 

1
انتشارات: انديشه، اورشليم، ژانويه 2014 

]در معرفی انگليسی اثر، ناشر، بنياد يادبود آمنون نتصر ذكر شده است[
تعداد صفحات: 555 ]اگرچه شماره صفحه ندارد[ 

قطع: وزيری
اثر حاضر در 3 بخش ذيل تدوين شده است: 

بخش نخست: سرگذشت ملت يهود و سرزمين اسراييل )43 قسمت( 
بخش دوم: پيوند يهوديان با فرهنگ ايران زمين )35 قسمت( 

بخش سوم: اماكن مقدس يهودی در ايران زمين )17 قسمت(2 
اين كتاب الكترونيك جمعاً در 95 قس��مت راديويی تدوين و پخش شده است كه با 
توجه به زمان مرگ آمنون نتصر در فوريه 2008 به نظر می رسد كه اين گفت وگوها بين 

سال های 2000 تا 2008 بوده كه تا زمان چاپ كتاب، 6 سال طول كشيده است. 
عاوه بر آنچه در شناسنامه اثر آمده است، منشه امير از افراد ذيل جهت تدوين و چاپ 
اثر در مقدمه ياد می كند؛ از جمله: هاراو )خاخام( داويد ش��وفط رهبر روحانی يهوديان 
ايرانی ]و فرزند خاخام يديد يا شوفط كه رهبر س��ابق يهوديان ايرانی بوده كه در سال 

1. آمنون نتصر، يهود، ايران، اسراييل، تهيه و تدوين منشه امير، اورشليم، انديشه، 2014، ص1-3. 
2. همان، ص11-22. 
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2005 و در 97 سالگی درگذشته است.[ منصور سينای، رئيس سازمان فرهنگی يهوديان 
ايران در كاليفرنيا، كاترين معراج، ژاك ماهفر، جمشيد مداحی.1 

جايگاه اثر 
اين اثر به چند دليل ذيل بايد مورد توجه و تدقيق قرار گيرد: 

1. شخص آمنون نتصر كفايت می كند تا هر اثری كه به نام او منتشر شده است، مورد 
بررسی و تعمق قرار گيرد. آمنون نتصر به عنوان يك پژوهشگر مطرح تاريخ، فرهنگ و 
دين يهود در دوره معاصر، آخرين فرد از نس��ل مورخين اين حوزه پس از حبيب لوی و 

هوشنگ ابرامی و به عبارتی، علمی تر و محقق تر از آنها است. 
نتصر متولد رشت در س��ال 1313 )1934 ميادی( و به گفته خودش در خانه ميرزا 

كوچك خان جنگلی به آدرس استادسرا پاك 15 است.2 
از 16 س��ال زندگی او در ايران، اطاع جامعی در دست نيست. ژاك ماهفر از دوستان 
بسيار نزديك او در دوران جوانی و كهنسالی، از خاطرات با او به عنوان همسايه در اصفهان 
می گويد. آن هم با نام اصلی ناصر سلوكی كه در همسايگی خانواده گبای در محله جوباره 

می زيسته اند.3
ناصر سلوكی در 16 سالگی و در شهريور سال 1950 با ظاهری مبدل و لباس كردی با 
كمك مالی و تش��كياتی انجمن كليميان و سوخنوت )آژانس يهود(4 به عشق صهيون 
به فلسطين مهاجرت می كند و با افتخار از زندگی چند ساله خود در كيبوتص گشرهزيو 
در مرز لبنان در جايگاهی همس��ان با خيلی از شخصيت های برجسته سياسی و علمی 

صهيونيست5 از جهت خوراك و پوشاك، ياد می كند. 
در س��ال 1958 همراه چند نفر ديگر اقدام به تأسيس بخش فارس��ی راديو اسراييل 
می كنند. او سپس به عنوان دانشجو در رشته مطالعات خاورميانه و روابط بين الملل در 

دانشگاه عبری اورشليم مشغول می شود.6 
در س��ال 1961 به امريكا می رود؛ آن هم به قصد تحصيل در رش��ته زبان های هند و 

1. همان، ص11. 
2. همان، ص538. 

3. ژاك ماهفر، از كارگری تا كارآفرينی، تدوين و ويرايش گوئل كهن، بنياد فرهنگی ماهفر، ژنو- سوئيس، 1390، 
ص389. 

4. همان، ص392. 
5. آمنون نتصر، همان، ص255. 
6. ژاك ماهفر، همان، ص393. 
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اروپايی و زبان و ادبيات سامی در دانشگاه كلمبيا در نيويورك و فارغ التحصيلی در سال 
 1 .1969

نتصر پس از فارغ التحصيلی يك س��ال در دانش��گاه ايلينوی تدريس می كند و بعد از 
دعوت دانشگاه عبری اورشليم به اورش��ليم بازگشته و در بخش مطالعات هند و ايران و 

ارمنستان در دانشكده علوم انسانی دانشگاه اورشليم به كار می پردازد.2 
او به عنوان فارغ التحصيل در رتبه دكترا در دانش��گاه اورشليم اقدام به تأسيس درس 
تاريخ و فرهنگ يهوديان ايران می كند.3 از سال 1975 به عنوان استاديار و از سال 1992 

به عنوان استاد در همان دانشگاه به تدريس خود ادامه می دهد.4 
از مهم ترين آثار و نوشته های او می توان به منتخب اشعار فارسی از آثار يهوديان ايران 
)1973(، فرائض يهود اثر يهودی ايرانی يهودا بن العازار، مجموعه 3 جلدی پادياوند در 
س��ال های 1996 تا 1999، مجموعه irano-judaica 5 با همكاری ش��ائول شاكد و 
مقاالت متعدد ديگر در نشريات ايرانی منتشرشده در رژيم صهيونيستی و امريكا اشاره 

كرد.
نتصر همكاری بسيار نزديكی با محافل علمی فرهنگی ايرانيان خارج از كشور از جمله 
احسان يارشاطر در چاپ ايرانيكا و تهيه مقاالت آن داشته است و به آن نيز افتخار كرده 

است.6 
او تا قبل از وقوع انقاب اسامی س��فرهای يك هفته تا يك ماه در تابستان ها به ايران 
داشته و با سفر به مناطق مختلف ايران پيرامون سابقه حضور يهوديان در ايران، تحقيقات 
ميدانی خود را سامان می داده است7 و بسيار عاقه مند بود كه بعد از انقاب نيز چنين 

سفرهايی محقق شود.8 
در س��ال 1976 يعنی 3 س��ال قبل از وقوع انقاب اي��گال آلون پس از بررس��ی ها و 
مشورت های خود، به ويژه با ژاك ماهفر،9 پيشنهاد سفارت اس��راييل در ايران را با وی 
مطرح می كند كه ظاهراً پس از يك هفته تأمل در اين پيشنهاد، آن را نمی پذيرد و از اين 

1. همان.
2. همان، ص394.

3. همان.

4. همان.
5. همان، ص399.
6. همان، ص395.

7. آمنون نتصر، همان، ص547
8. همان، ص546.

9. ژاك ماهفر، همان، ص395-396. 
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بابت هم تا پايان عمر پش��يمان نشده است. در 
واقع با رد اين پيش��نهاد ثبات خ��ود در عرصه 

علمی را نشان می دهد.1 
آمنون نتصر از ي��ك منظر با تم��ام يهوديان 
ايرانی خارج از كش��ور تفاوت دارد؛ او همچون 
ساير صهيونيس��ت های مدعی همچون حبيب 
لوی كه با آن عش��ق آتش��ين خود به صهيون، 
به محض وقوع انقاب اسامی در امريكا رحل 
اقامت گزيد نب��ود. نتصر كه تا م��رگ خود در 
فوريه 2008، نامايمات فراوانی در اس��راييل 
متحمل شد به عنوان يك صهيونيست تا آخرين 
لحظه با حضور در اس��راييل متعه��د باقی ماند 

و علی رغم س��ايرين كه با ژس��ت های صهيونيس��تی، دنبال منافع و ثروت بودند، او در 
عادی ترين شكل به عنوان يك محقق و اس��تاد دانشگاه، صرفاً در عرصه علم فعال بود و 
حتی برخی آثار خود از جمله پادياوند2 را با كمك افرادی همچون ماهفر در س��وئيس 

منتشر می كرد. 
نتصر به دليل نارسايی كبد، از س��ال 2005 با درمان در بيمارستان هداسا3 در قدس، 
دوران سختی را گذراند و به سفارش ماهفر برای ادامه معالجه در سال 2008، به امريكا 
س��فر كرد، اما اجل به او مهلت نداد و در همان جا درگذشت؛ جسد وی پس از انتقال به 

فلسطين اشغالی در ريشيون به خاك سپرده می شود.4 
دانشگاه عبری اورشليم پس از 3 سال دوندگی ژاك ماهفر در ژوئيه 2010 با تأسيس 
مركز »علمی و پژوهشی نتصر«5 موافقت كرد، تا به نحوی ادامه  دهنده مسيری باشد كه 

نتصر آن را بنيان گذارده بود. 
2. دومي��ن دليل اهميت اي��ن اثر، جامعيت تمام مطالبی اس��ت ك��ه در اين حوزه به 

1. همان، ص396.

2. همان، ص399.

3. همان، ص404.

4. همان، ص405.
5. همان، ص412-405؛ در س��ال 1387 )2009 ميادی( همان مركز با عنوان مركز تحقيقات و ايرانشناسی 
آمنون نتصر در دانشگاه عبری اورشليم، كتابی با عنوان انديشه ها، خاطره ها و نامه ها را توليد و شركت كتاب منتشر 

می كند كه مقاالتی از آمنون نتصر است كه در نشريات امريكايی منتشر شده بود. 

باستان گرایی، ملی گرایی، ضدیت با 
اسالم، حمله به تشيع، حقانيت یهود، 
مظلوم نمایی برای یهود و نهایتًا 
تثبيت صهيونيسم و تبليغ و توجيه 
آرمان های آن، از جمله مهم ترین 
محورهای این شکل از تاریخ نگاری 
و به عبارت صحيح تر تاریخ سازی 
یهودی- صهيونيستی در ایران است 
که در دوره پهلوی قوام یافت و پس 
از انقالب اسالمی ایران در امریکا 
و رژیم صهيونيستی با استفاده از 

قالب های مختلف ادامه یافت
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ساده ترين ش��كل و خواندنی ترين وجه گرد هم آمده است. در واقع اين مطالب، شالوده 
تمام تحقيقات، خاطرات و هدف گذاری ارباب اين عرصه است كه در اسراييل و امريكا به 

صورت جدی، طراحی و اجرا می شود. 
اگرچه منش��ه امير به عنوان طراح سؤال و پيگير مطالب، س��عی بر القا كردن مفاهيم 
غير علمی و تبليغاتی خود دارد، ولی نتصر علی رغم تعلقات شديد صهيونيستی و تعهد 
راستين به آن، اسير اين ترفند امير نمی شود و در مقاطع مختلف از اين متن، بحث را به 
مجرای اصلی باز می گرداند و كم اتفاق می افتد كه منشه امير به قصد خود نائل آيد. در 
واقع هدف اصلی با علم و بيان نتصر محقق می شود و نه ژورناليستی عمل كردن امير؛ آن 

هم از نوع شيطنت های جهودی. 
قالب به كارگرفته ش��ده برای بي��ان مطالب در اين اثر، تأثير مس��تقيمی بر وس��عت 
مخاطبين، آن هم از نوع عام آن می گذارد و آسيب ناشی از قليل بودن مخاطب آثار سخت 
علمی و خشك بودن آنها را ديگر ندارد. و به همين دليل قالب و جامعيت مطالب، اين اثر 

را نسبتاً از ساير آثار متمايز می كند. 

بررسی و نقد
صرف نظر از بخش بندی موجود در سه قسمت عمده، با مروری به محتوا درمی يابيم كه 
اين اثر در چند محور ذيل به دنبال اثبات نظرات خود است كه به شكل مستقل، تصادفی 
و غير مستقيم و پراكنده در جای جای كتاب پيگيری می شود. و اين گونه نيست كه هر 
بخش، مستقل از ساير بخش ها، موضوعی را از ابتدا تا انتها، تمام و كمال مطرح نمايد و 

به حاشيه هم نرود. 
در واقع موضوعات ذيل در تمام اين 555 صفحه به صورت رفت و برگشت، تكرار، تقويت 
و القا می شود. و اين ضريب القا نقش مهمی در حك كردن مفاهيم در ذهن مخاطب دارد. 
با وجود اين پراكندگی مفهومی، اين مقال بر آن است تا در قالب محورهای ذيل به نقد 

و ارزيابی متن بنشيند.
1. يهوديت و يهوديان

2. يهوديان دياسپورا )ايران(
3. يهودستيزی

4. صهيونيسم و اسراييل
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1. يهوديت و يهوديان 
محوريت نژاد يا اعتقاد 

امنون نتصر در مواجهه با رويكرد غالب، نسبت به محوريت قوم و نژاد در يهود، مواضع 
صريح و شفافی اتخاذ نمی نمايد. در جايی تصريح می كند كه ملت يهود به عنوان انسان، 

مانند همه انسان های ديگر است1 و در ادامه می گويد:
تورات ملت يهود را ب��ا واژه های متعدد و كنيه ه��ای مختلف توصيف 
می كند، بنی اسراييل، فرزندان پدران، فرزندان ابراهيم، اسحق و يعقوب، 
فرزندان س��رزمين )يعنی فرزندان خاك اس��راييل( ولی هيچ لقبی كه 
مفهوم برتری نژادی داشته باشد، در تورات به يهوديان داده نشده است.2 
ولی هم اكنون س��ؤاالت و ابهاماتی در اي��ن خصوص وجود دارد كه اثر حاضر پاس��خ 
قانع كننده ای برای آن ندارد. به عنوان مثال دس��ته بندی نوع انس��ان به يهودی يا غير 
يهودی به چه دليل است؟ واژه گوئيم در يهوديت به چه كسانی اطاق می شود؟ مرتبه 
وجودی گوئيم ها يا غير يهوديان كه برخی منابع آن را همرديف با حيوان می دانند صحيح 
اس��ت يا خير؟ به چه دليل در تعريف يهودی بودن ضرورت پدر و مادر يهودی داشتن 
مطرح است و به ويژه مادر يهودی داشتن؟ آيا اعتقادات مذهبی نيز موروثی است و اين 
شرط يهود برای يهودی بودن الزم اس��ت؟ چرا يهوديان در عين تأكيد بر يكتاپرستی و 
مقبول و پسنديده بودن آن نزد موحدين، به تبليغ دين خود نمی پردازند؟ آيا گرايش به 
يهوديت ميسر است؟ و چرا در برابر افراد عاقه مند به يهودی شدن موانع متعدد و زمان 
چند ساله وجود دارد؟ اگر انتساب نژادپرست بودن به يهوديان و صهيونيسم به عده ای 
يهودستيز مطرح اس��ت، چرا تصويب قطعنامه 3379 مجمع عمومی سازمان ملل كه 
بعدها با فشار امريكا لغو شد و به برابری صهيونيسم با نوعی از نژادپرستی تصريح داشت، 
توسط اعضا سازمان ملل به تصويب رسيده بود؟ آيا همه امضای سازمان ملل يهودستيز 

هستند؟ 
به غير از تأكيد اوليه نتصر مبنی بر يكسان بودن شأن يهوديان با ساير ملل، پاسخ نتصر 
به سؤاالت مطرح و مذكور قانع كننده و شفاف نيست. گويی با توجه به انصاف نسبی كه 
در وی در اين حوزه شاهد هستيم، خود نيز اين اعتقادات يهودی را قبول ندارد و از سوی 

ديگر هم به غير از سكوت يا توجيه سطحی، كاری از دستش برنمی آيد.

1. آمنون نتصر، همان، ص49.
2. همان، ص51. 
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او در توجي��ه برخی عب��ارات خاص نس��بت به يهود 
پيرامون نژاد يا قوميت، خش��مگين بودن انبيا و توبيخ 
ملت يهود1 را دليل می داند ي��ا برگزيدگی ملت يهود را 
به دليل يكتاپرستی2 آنها ذكر می كند و همه ملت های 
ديگر را مشرك می پندارد. و يا دليل صدور قطعنامه در 
مجمع عمومی را فضای بين المللی آن زمان و خصومت 
دبيركل وقت س��ازمان ملل يعنی ك��ورت والدهايم3 را 

بی تأثير نمی داند. 
نتصر با تعجب ف��راوان در توجيه اين كه چرا يهوديان 
دين خود را تبليغ نمی كنند، می گويد چون ممكن بود 
كه منجر به برافروختن آتش خشم كشيشان مسيحی 
شود]![4 و مدعی می شود كه در زمان های قديم به دليل 
وجود عاقه مندی برای يكتاپرستی اين تبليغ وجود داشته است5 ولی پاسخ نمی دهد 

كه چرا هم اكنون تبليغ دينی ندارند؟
نتصر در پاسخ به اختصاصی بودن خدای يهود يا همان »يهوه« برای قوم يهود می گويد: 
بديهی است كه نمی شود كه پروردگار تنها متعلق به يك قوم و يا يك 
ملت خاص باشد، بلكه پروردگار متعلق به همه انسان های جهان است. 
حتی آنانی كه به وجود او ايمان ندارند. ولی يهوديان از آنجا كه نخستين 
ملتی بودند كه به وجود پروردگار ايمان آوردند]![ او را متعلق به خويش 

می دانستند.6
البته اين گفتار به شرط اعتقاد عملی، يهوديت را از داشتن يك خدای خاص برای قوم 

يهود تبرئه می كند. و دليل وجود اين تصور را نيز در انتهای گفتار او شاهد هستيم. 
پراکندگی اجباری يا اختياری

از ديرباز پراكندگی قوم يهود در سراس��ر جهان مورد سؤال بس��ياری از محققين قرار 
گرفته اس��ت. آنها اين پراكندگی يا گالوت را اجباری، ناخواسته و تحميل شده از سوی 

1. همان.
2. همان، ص45.
3. همان، ص54.

4. همان، ص156-157.
5. همان، ص157.
6. همان، ص45. 

شخص آمنون نتصر کفایت 
می کند تا هر اثری که به نام 
او منتشر شده است، مورد 
بررسی و تعمق قرار گيرد. 
آمنون نتصر به عنوان یک 
پژوهشگر مطرح تاریخ، 
فرهنگ و دین یهود در دوره 
معاصر، آخرین فرد از نسل 
مورخين این حوزه پس 
از حبيب لوی و هوشنگ 
ابرامی و به عبارتی، علمی تر 

و محقق تر از آنها است
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قدرت حاكم می دانسته و سعی در القای اين مفهوم دارند كه يهود همواره از سوی ساير 
اقوام و ملل تحت ظلم و آزار بوده است. آنها در نمودار تاريخی خود چند فراز مهم از اوج 
اين يهودستيزی يا ظلم فاحش به يهوديان را نيز تبليغ می كنند. از جمله حمله آشور به 
سرزمين آنها و يا حمله بابل و »بخت النصر« و ديگری »انگيزيسيون« در اسپانيای سال 
1492 و در آخرين مراحل »پوگروم ها« در روسيه و نهايتاً »هولوكاست« اوج اين ظلم 

و ستم فاحش است. 
در مقابل عده ديگ��ری با تعمق در هر يك از اين اس��طوره های يهودی، خاطرنش��ان 
می س��ازند كه اوالً دليلی وجود ندارد تا اجباری و تحميلی بودن اين وقايع را اثبات كند 
و ثانياً اين پراكندگی ريشه در منفعت طلبی و س��ودجويی يهود در سراسر جهان دارد 
كه آنها را به اين صورت پراكنده اس��ت. و تكاپوی مالی و پولی واداشته كه اين قوم برای 
رسيدن به آن، هر سرزمينی را كه مساعد دانستند، سكونت گاه موقت خود قرار دهند و 

سپس جای ديگر و جای بهتر. 
اينكه نتصر مكرر به وجود »گالوت« و رهايی از آن يعنی »گئوال« تأكيد می كند يا واقعاً 
به سرزمين اسراييل باستانی و فلسطين اشغالی امروز عشق می ورزد و عايق اعتقادی و 
مذهبی خود را در آن می جويد و يا اينكه نسبت به يهوديانی كه هنوز به اسراييل مهاجرت 
نكرده و تعداد آنها بسيار بيشتر از تعداد موجود در فلسطين اشغالی است، نهيب و كنايه 

می زند كه به اسراييل بيايند؛ همان گونه كه خود بيش از 50 سال در آن زيست. 
سوای اين ديدگاه و نظر، نتصر در جای ديگر در تعريف گالوت به اين نكته تأكيد می كند 
كه پايان بخش وضع اسفبار يهوديان در گالوت با ظهور »ماشيح« ميسر خواهد شد.1 و در 
ادامه به اين سؤال متبادر به ذهن جواب نمی دهد، پس جنبش ملی يهود يا صهيونيسم 

تا قبل از ظهور ماشيح در چه جايی از منظومه فكری و اعتقادی يهود نشسته است؟ 
در اثر حاضر نتصر به مطالب كمتر گفته ش��ده از اعتقادات يه��ودی نيز می پردازد كه 
جهت اطاع مخاطب و به روز كردن نگاه خود به يهوديت مفيد است. همچون عدم اعتقاد 
يهود به معاد به دليل اينكه در متون دينی از دني��ای پس از مرگ در يهوديت ذكری به 
عمل نيامده اس��ت2 و يا معمول شدن عبادت در كنيس��ه از زمان عزرا3 و فقدان مبنای 
اعتقادی تا پيش از آن به عنوان يك عبادت گاه در يهوديت و اعتقاد راس��خ به موعود يا 

1. همان، ص200. 
2. همان، ص113.
3. همان، ص108.



244
انقاب اسامي و مسئله فلسطين
دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

مس��يح كه با ظهور خود يهوديت را به گئواليا رهايی از مشقت و محنت می رساند.1 در 
جاهای ديگر به صورت گذرا به اين موارد هم اشاره می كند كه منورا يا شمعدان معروف، 
9 شاخه دارد2 و يا زبان عبری زبانی مقدس است كه حتی اگر در كاغذ و جايی نوشته شود 

نبايد از بين برود و بايد آن كاغذ و شی در انبار نگهداری شود3 و... 

2. يهوديان دياسپورا )ايران(
کوروش

كوروش خاصه تمام داليل، انگيزه ها و منطق يهود در نزديكی به ايران و ايرانی است. و 
تأكيد به جايگاه و يا سوءاستفاده از موقعيت و نام او با هدف اسام زدايی و باستان گرايی 
در عصر جديد، تنها نقطه اتكا يهود و صهيونيسم برای مقابله با انقاب اسامی در ايران 

و اهداف ضد صهيونيستی آن است. 
و اما جايگاه كوروش در يهوديت به قدری است كه در متون دينی آنها آمده و حتی برای 

نام و اعتبار او در متون خود به دنبال پيوندهايی هستند. نتصر در اين مورد می گويد: 
نام كورش كه در زبان عبری با ك-ر-ش، نگاش��ته می شود و حروف 
را جا به جا كردند و واژه كاش��ر )kasher( را از آن ساختند كه به معنی 
منطبق با شريعت و قوانين اخاقی يهود است به اين مفهوم كه: شخصی 
كه خداوند او را برای نجات ملت اسراييل، فرس��تاده شخصيتی بسيار 
شايسته و بايس��ته اس��ت كه مورد قبول خداوند قرار گرفته است و آن 
گونه كه يهوديان امروز می گويند و بسياری از غير يهوديان نيز اين واژه 
را می شناسند كورش، كاشر بوده، يعنی همه اصول شريعتی و معنوی در 
او گنجانيده شده بود كه به پا خاسته و به چنين اقدام بزرگی برای رهايی 

ملت يهود دست زده است.4 
در جای ديگر در خصوص جايگاه كوروش در كتاب مقدس می گويد:

]كوروش[ با آنكه يهودی نبود، در كتاب مقدس يهود با لقب مس��يح 
خداوند از او نامبرده شد. و اين عنوانی است كه به آسانی به كسی داده 
نمی شود... ولی تنها در صحيفه اشعيا نيست كه از كورش بزرگ با احترام 

1. همان، ص45.
2. همان، ص126. 
3. همان، ص358. 
4. همان، ص309. 
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و قدردانی نام برده می ش��ود، بلكه در چند صحيفه ديگر يهودی نيز كه 
بعد از تورات آمده، ما با اين نام برخورد می كنيم كه با ستايش بسيار از 
او سخن می گويند. در كتب تلمود و ميشنا كه كتب مهم دينی و فلسفی 

يهود هستند نيز به نام كورش بزرگ برمی خوريم.1
آزاد كردن يهوديان از اس��ارت بابل تنها دليل يهود برای ستايش كم نظير از كوروش 
است تا آنجا كه حتی موجوديت آتی خود را به اين اقدام كوروش منوط كرده و اين گونه 

اذعان می دارند كه: 
اگر ك��ورش كبير به پا نمی خاس��ت و يهوديان را از اس��ارت بابل آزاد 
نمی كرد و به آنان اجازه بازگش��ت به س��رزمين پدری نمی داد، ش��ايد 
يهوديت ديگر از بين می رفت و يهوديان در سرزمين غربت، موجوديت 
فرهنگی و ملی خويش را در خطر می ديدند و سرنوش��ت ديگری برای 

آنان رقم می خورد.2
از همين روس��ت كه كوروش برای يهود تا اين حد اهميت و شأن دارد و او را در كتب 
دينی و تاريخی به رسم نيك و پسنديده می بينيم. و برای ارج نهادن نام خيابان های خود 
را از اولين روزهای تشكيل دولت يهودی با نام او ثبت نموده، در هر شهری يادمانی از او 
برپا می دارند. نتصر حتی با وجود ش��خصيت علمی و غير تبليغاتی خود در اين حوزه از 

خود يادگاری به جای گذارده می گويد:
پيشنهاد من آن بود كه در بخش ورودی بندر حيفا كه بزرگ ترين بندر 
اسراييل است و شهری بسيار زيبا می باشد، در آبهای دريای مديترانه يك 
مجسمه عظيم، كم و بيش به ارتفاع مجسمه آزادی كه در اياالت متحده 
در مدخل شهر نيويورك قرار داده شده، نصب گردد و كورش را در حالی 
نشان دهد كه دست خود را گشوده و از بازگشتگان يهودی از هر نقطه ای 

كه به سوی سرزمين پدری خويش روان هستند، استقبال می كند.3
نتصر با اين وصف پر شور و حرارت از شخصيت و بزرگی كوروش كه در همه نوشتارهای 
يهود از آن نام برده اند، اين سؤال و ترديد را مطرح می كند كه با توجه به ذكر بسياری از 
شاهان ايران از جمله هخامنشی، معلوم نيس��ت كه چرا نام كوروش در شاهنامه مطرح 
نيست؟ و بس��يار جالب بود كه دليل اين اقدام از سوی فردوس��ی، توسط نتصر تحقيق 

1. همان، ص101. 
2. همان، ص7. 

3. همان، ص310. 
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می شد؛ به ويژه اينكه در برخی موارد اشارات نامايمی نسبت به يهود در شاهنامه وجود 
دارد. 

ايران و يهوديت
به دليل قرابت تاريخی، فرهنگی و مذهبی يهوديان ب��ه كوروش، ايران و ايرانی نيز به 
همين نسبت در فرهنگ و تاريخ و متون دينی يهود ارج و قرب يافته است. در تلمود آمده 
است كه: »اگر پروردگار ده پيمانه خرد به مردم جهان هديه كرده، نه پيمانه آن نصيب 

ايرانيان شده است.«1
و به همين علت كتاب تلمود يهوديان كه بسيار قطور و پر محتواست، لبريز از واژه هايی 
است كه ريش��ه ايرانی دارد. می توان گفت كه هزاران واژه ايرانی در كتاب تلمود وجود 
دارد.2 و در مورد ويژگی های دو نوع موجود از تلمود، با عناوين بابلی و اورشليمی، اعتقاد 

بر آن است كه تلمود بابلی متأثر از فرهنگ و زبان ايرانی می باشد.3
با وجود اين پيوستگی ها است كه نتصر با سابقه علمی و تحقيقی خود در مورد تاريخ 

يهود و ايران می گويد:
تنها و تنها در مورد ايران است كه چنين همبستگی ها و دوستی های 
پايدار و بادوامی وجود داشته كه نه فقط برای تنها ده سال يا بيست سال 
و حتی صد سال برقرار بوده باشد، اين مناس��بات دوستی و همكاری و 
همياری بين يهود و ايران صدها سال دوام آورده است، چنين پديده ای 
را در تاريخ ملت يهود در ارتباط با ملت های ديگر نديده ام و سراغ ندارم.4

از تبعات آزاد كردن يهوديان از سلطه و اس��ارت بابلی ها، مخير كردن آنها به بازگشت 
به سرزمين خود، آمدن به ايران، بازس��ازی معبد يا هيكل سليمان بود. در پاسخ به اين 
امتيازات ويژه پس از آزادی، عده قليلی عزرا را در بازگشت به اورشليم، همراهی كردند و 
مابقی به سمت ايران آمدند و حتی از بابت قرابت آب، خاك و هوای اصفهان، به آب و هوا 

و خاك اورشليم، اولين پايه گذار شهر اصفهان با نام اوليه »يهوديه« بودند.5
تعلل يهود در بازگشت به اورشليم و تجديد بنای معبد آنقدر قابل تأمل است كه عده ای 
آن را 200 سال پس از آزادی از بابل ذكر می كنند آن هم در دوره داريوش در حالی كه 

1. همان، ص7. 
2. همان، ص135. 

3. عليرضا سلطانش��اهی، از جوالنگاه اس��تر تا وادی صهيون، تهران، بنياد تاريخ پژوهی اي��ران معاصر، 1386، 
ص214. 

4. آمنون نتصر، همان، ص325. 
5. همان، ص339. 
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رجعت كنندگان به اورشليم در آزادی كامل تحت تسلط 
هخامنشيان بودند و آن دوران را دوره آزادی و ليبراليسم 

برای خود نام می نهند.1
ولی عده ای كه به ايران می آيند، منشأ تحوالت مهمی 
از آن تاريخ به بعد، در سرنوشت خود و ايرانيان هستند. 
اولين اتف��اق نزديك به هم��ان دوران واقعه اس��تر و 
مردخای است كه شرح مفصل آن در كتاب استر در عهد 
عتيق آمده است. كه ضربه سنگينی به فرهنگ و تمدن 

ايرانی زد. 
نتصر اگرچ��ه در صحت اين داس��تان اظه��ار ترديد 
می كند2 ولی به هر حال پيرو چنين اتفاقی، ولی موهوم، 

فرهنگ و اعتقادی شكل گرفت كه تبعات آن تا امروز، مايه مسرت يهود و تبليغات عليه 
ايرانی هاست.

عده ای بر اين اعتقادند كه اولين واقعه يهودستيزی س��ازمان يافته در تاريخ است. در 
حالی كه قوم بنی اسراييل رفتارهای ضد يهودی ديگری پيش از اين تجربه كرده اند، با 
اين تفاوت كه در وقايع قبلی ممكن بود كه در جريان رفتارهای يهودستيزی كه آن هم 
ريشه در رفتار و اعتقاد تحريف شده يهوديان دارد، كسی مجروح شده و يا به ندرت كشته 
شود ولی در اين اولين واقعه به اصطاح يهودستيزی تاريخ، حتی يك قطره خون از بينی 
يك يهودی جاری نشد. و در عوض 75 هزار ايرانی به اعتراف كتاب استر در عهد عتيق 
قتل عام شدند و استر يهودی در بارگاه خشايارشا منزلت يافت و مايه مسرت ابدی يهود 
در قالب عيد پوريم در هر س��ال و به ياد آن پيروزی شد. بگذريم از اينكه عده ای مدعی 
انقراض تمدن ايرانی پس از اين واقعه هستند و سلسله اشكانيان را اساساً زاييده فكر و 
تاريخ سازی صهيونی می دانند و حتی معتقدند كه سال ها پس از اين واقعه كه قتل عام 

75 هزار ايرانی حداقل خسارت وارده به ايران است، تمدن ايرانی كمر راست نكرد.3 
نتصر خبط نابخشودنی خشايارشا ولی جبران ش��ده او را در قالب بغضی تاريخی اين 

گونه می گشايد كه:
شوربختانه در داخل خود ايران يك ضعف حكومتی بوجود آمد كه به 

1. همان، ص110. 
2. همان، ص128. 

3. ناصر پورپيرار در مجموعه آثار خود به اين موضوع پرداخته است كه نشر كارنگ آنها را منتشر نمود. 

دومين دليل اهميت این اثر، 
جامعيت تمام مطالبی است 
که در این حوزه به ساده ترین 
شکل و خواندنی ترین وجه 
در  است.  آمده  هم  گرد 
واقع این مطالب، شالوده 
تمام تحقيقات، خاطرات 
و هدف گذاری ارباب این 
عرصه است که در اسرایيل 
و امریکا به صورت جدی، 

طراحی و اجرا می شود
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اسكندر مقدونی امكان داد، اين كشور بزرگ را به اشغال خود درآورد و 
به حكومت ايرانيان در اين پهنه جغرافيايی پايان دهد. 

احتمال دارد بذر اين ناتوانی و از هم پاش��يدگی در دوران س��لطنت 
خشايارشاه كاشته شده ]باشد[ خشايار بود كه يك لشگر بسيار بزرگ، 
با يك ن��اوگان پر قدرت، برپا س��اخت ك��ه در آن دوران بی نظير بود. او 
می خواست با اين قدرت كوبنده به يونان حمله كند. وی يونان را به آتش 

كشيد و با اين كار يك ملتی را با خود دشمن كرد.1
اين تحليل نتصر در عصر حاضر بس��يار با دليل و منطق ساخت فيلم دو قسمتی 300 
هم خوانی دارد. در واقع در هر زمان كه عليه يهوديان اقدامی شود، همه تاريخ عليه او و 
توابع آن قد علم می كنند و خشايارشا نيز بايد به هر نحو تاوان اين اقدام خود را بپردازد. 
نتصر در گير و دار اين داس��تان فرص��ت آن را می يابد كه در عين ناخش��نودی يهود، 

نمك شناسی يهود را به ثبوت برساند و در اين خصوص می گويد:
می دانيد كاهن بزرگ يهوديان به اين درخواست اسكندر ]مبنی بر تهيه 
خوار و بار و حشم و آذوقه برای س��ربازان يونانی تا بتوانند عليه ايرانيان 
بجنگند[ چه پاسخ داد. به اين درخواس��ت آن فرمانده پرقدرت و فاتح، 
كاهن بزرگ می گويد: خير من به پادش��اه هخامنشی كه در آن هنگام 

داريوش سوم بود، خيانت نمی كنم.2 
در صورتی كه نتصر كتاب استر را ترديدآميز می داند ولی بر اين اعتقاد است كه: 

در تومار استر بيش از هر چيز ديگر يك روند ملی گرايی و ناسيوناليستی 
وجود دارد. اگر بخواهيم ترمينولوژی و مفاهيم امروزی را مورد استفاده 
قرار دهيم، می توان گفت كه تومار استر، نخستين نوشتار يهودی است 
كه خيلی به وضوح، انديشه ها و پيش داوری های يهودستيزانه را نشان 

می دهد.3
و چه ستودنی است اين رهيافت در مواجهه با غير يهوديان برای توصيه هر اقدامی از 
سوی يهود، تا به وسيله آن بتوانند خود را محق نشان داده و مظلوم نمايی كنند و بابت 
ظلمی كه به آنان نرفته، درخواست غرامت و جبران از سوی غير يهوديان كنند و با اندك 

تأملی، سير تشكيل دولت يهودی در عصر حاضر، مسيری غير از اين نيست. 

1. آمنون نتصر، همان، ص119. 
2. همان، ص117. 
3. همان، ص135. 
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ورود اسالم به ايران
سومين فراز از دليل دخالت يهود در ش��ئون ايران و ايرانی، ورود اسام به ايران است. 

نتصر می گويد: 
اعراب با يك رشته شعارهای فريبنده وارد ايران شدند كه يكی از آنها 
شعار برادری و برابری بود. آنانی كه نمی توانند كتاب تاريخ طبری را به 
زبان اصلی كه همانا عربی است بخوانند، می توانند برگردان فارسی آن 
را مطالعه كنند. در آن می خوانيم كه پاره ای از سرداران عرب، پابرهنه 
بودند و حتی پاپوش هم نداش��تند. چنين افراد بيابان گردی وارد قصر 
سلطنتی می ش��وند. نه فقط قصر س��لطنتی، بلكه همچنين كاخ های 
بلندپايگان حكومت ساسانی و فرماندهان نظامی آن و متوجه می گردند 
كه آن فرمانده با جاه و جال، روی كرسی زرين می نشسته و در لباسی 
مزين به ياقوت و الماس های بسيار، فرمانروايی می كرده است. فرمانده 
عرب با لباس ژنده و پای برهنه در برابر آن فرماندهی كه بر كرسی مجلل 
نشسته، قرار می گيرد و به او دستور می دهد كه شما بايد تسليم شويد... 

اين دوران دردناكی از تاريخ ايران بود.1
نتصر كه در جای جای كتاب خود، يكتاپرستی يهود را افتخار يهود در برابر حاكمان و 
جائران تمام طول تاريخ ذكر می كند، مظلوميت و آزار ديگران را به همين دليل می داند، 
هنگام ورود مس��لمانان به ايران چگونه اس��ت كه يكتاپرس��تی آنان دليل حقانيتشان 
نيس��ت و نابحق بودن آنها به دليل مندرس بودن و پابرهنه بودنشان است؟ آيا جال و 
حشمت شاهان ايرانی در موقعيتی مشابه برای يهود، می توانست حقی به دنبال آورد؟ 
در واقع نتصر با علم به حقانيت و يكتاپرس��تی مسلمانان، حضور اسام در ايران را برای 
يهود خطری جدی می ديد، خطری كه در شبه جزيره نيز دليل هم پيمانی يهود با كفار 

قريش شد. 
نتصر در ادامه پيرامون تأثير زبان در تبادل اسام و ايران در عرصه فرهنگ با خوشحالی 

اظهار می دارد كه: 
عرب ها نقاط بسياری از سرزمين های مشرق زمين و شمال آفريقا را به 
تصرف درآوردند كه به بسياری از آنها حتی زبان عربی را تحميل كردند- 
ولی تاش آنها در اين مورد در ايران به ناكامی انجاميد و زبان پارس��ی 

1. همان، ص336-337. 
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پايدار ماند و همچنان تا امروز هم پايدار است.1
حقد فروخورده نتصر از اسام در جای ديگر اين گونه رخ می تاباند: 

در مورد فرهنگ ايران زمين می توان گفت كه هنوز رنگ و بوی دوران 
زرتشت به مقدار زياد ]!!![ در آن باقی مانده. ولی تا حدودی هم فرهنگ 

اسامی به خود گرفته است.2
از شخصيتی نظير نتصر بسيار دور از انتظار بود و هس��ت كه با وجود اين همه مظاهر 
اسامی در فرهنگ و تمدن ايرانی، كماكان فرهنگ و اعتقادات زرتشتی را غالب بداند 
و شايد به دليل تعديل برخی نظرات اسام ستيزانه خود است كه برای جبران در جای 

ديگر اعتراف می كند كه: 
چنين ارزيابی از نظر تاريخی درست نيس��ت كه بگوييم عرب ها فقط 
به زور شمشير توانس��تند دين خود را به ايرانيان بقبوالنند. البته به زور 
شمشير بوده]![ و اين واقعيتی است كه خودشان نيز تأكيد می كنند]![ 
آنها اين امر را در كتاب های تاريخ خود نيز نوشته اند]![ ولی افرادی هم 
در ايران وجود داشتند كه از حكومت پيشين ناراضی بودند و تبعيضات 

طبقاتی آنها را رنج می داد و آنها به اعراب پيوستند.3
از اين زمان به بعد يهوديت با علم كردن پرچم ناسيوناليسم، به دنبال آن است تا با حمله 
به اعراب و عربيت، اسام را نشانه رود. به عنوان مثال حركت ابومسلم خراسانی را اقدامی 
عليه اعراب و پايان دادن حاكميت آنها در ايران ذكر می كند4 و حتی ظلم و جور وارد شده 
به يهوديان در آن دوره را آنقدر زياد ذكر می كند كه منجر به ظهور »ابوعيسی اصفهانی« 
و پس از او فردی ديگر در همدان به عنوان ماشيح می شود.5 ابوعيسی در آن دوره لشگری 
100 هزار نفری تدارك می بيند تا به قول نتصر يهوديت گالوت را به گئوال رهنمون شود. 

حمله يهود به دوره صفويه
اما ضربه واردشده به يهود در ايران با ورود اس��ام، خاتمه نمی يابد. حاكميت صفوی 
ضربه بس مهلكی قلمداد می ش��ود كه چهارمين فراز از كتاب تاريخ يهود ايران، از باب 
اهميت آن اس��ت. نتصر اين دوره را يكی از بدترين دوران ه��ای زندگی قوم يهود6 ذكر 

1. همان، ص320. 
2. همان. 

3. همان، ص341.
4. همان، ص200-201. 

5. همان. 
6. همان، ص213. 
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می كند.
از اين زمان به بعد تشيع دشمن درجه يك يهود 
در ايران اس��ت و يهود با حاكميت آن، احساس 
خطری بی سابقه می كند كه هيچ مشابهی تا زمان 

وقوع انقاب اسامی در ايران نمی يابد.
ني��ن بس��يار س��خت و  در اي��ن دوره قوا
طاقت فرس��ايی عليه يهوديان، توسط يهوديان 
در تواريخ ذكر كرده اند. كه در باب صحت و سقم 
آن گفتنی هاي��ی وجود دارد.1 آنه��ا حتی بر اين 
اعتقادند كه فرقه نس��بتاً با اصالت قرائيون كه به 
ش��كل خالص و نابی به يهوديت اعتقاد دارد، در 

دوره صفويه تار و مار می شود.2
اجب��ار ب��ه تغيي��ر دي��ن در صفويه، ش��ديداً 
بزرگنمايی می ش��ود و آثار »بابايی بن لطف« و 

»بابايی بن فرهاد« كه به »فارسيهود« )به زبان فارسی و خط عبری( است، ابعاد اين تغيير 
دين اجباری را بيان می نمايد كه نتصر هم گزارشی از آن ارايه می كند.3 در همين زمان 
است كه تقريباً يهوديان مخفی با ظاهری اسامی و باطنی يهودی افزايش می يابند كه 
با عنوان »آنوسيم« در منابع يهودی از آن به وفور سخن رفته است و اين تاكنون رويه ای 
می ش��ود برای تأمين امنيت و معاش و موجوديت يهود و نتصر نيز بدون ذكر ريشه اين 

شگرد در جايی از كتاب بيان می دارد كه: 
بس��ياری از يهوديان ايرانی ام��روز دو نام دارند. يكی ن��ام عبری آنها 
می باشد كه هنگام اجرای آئين های دينی به كار می برند و نام ديگری كه 

كامًا ايرانی است و نام رسمی آنها محسوب مي شود.4
يهود و پهلوی 

پس از صفويه تا دوران پهلوی از ارتقای يهوديان، نمی توان آدرس خاصی از سلسله های 
پادش��اهی ارايه كرد، اگرچه نادر، يهوديان را به عنوان معتمدين خود جهت نگهداری 

1. عليرضا سلطانشاهی، همان، ص216-217. 
2. آمنون نتصر، همان، ص357. 

3. همان، ص205.

4. همان، ص131.

نتصر مکرر به وجود »گالوت« و 
رهایی از آن یعنی »گئوال« تأکيد 
می کند یا واقعًا به سرزمين اسرایيل 
باستانی و فلسطين اشغالی امروز 
عشق می ورزد و عالیق اعتقادی 
و مذهبی خود را در آن می جوید 
و نسبت به یهودیانی که هنوز به 
اسرایيل مهاجرت نکرده و تعداد 
آنها بسيار بيشتر از تعداد موجود 
در فلسطين اشغالی است، نهيب و 
کنایه می زند که به اسرایيل بيایند؛ 
همان گونه که خود بيش از 50 

سال در آن زیست
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جواهرات خود برگزيده ب��ود1 و يا حاج ابراهيم خان 
كانتر و س��پس خاندان قوام2 پس از زنديه و دوره 
قاجاريه، نفوذ و قدرتی در پوشش آنوس ها پيدا كرده 
بودند، ولی برآمدن پهلوی به يك نوع، برآمدن يهود و 
زمينه ای برای رجعت به دوران كوروش و هخامنشی 
بود. در واقع يهود با رجعت به سلس��له هخامنشی، 
اسام س��تيزی و دش��منی با تش��يع را در سرلوحه 
برنامه خ��ود در دوره پهلوی ق��رار داد. و به همين 
دليل در همين دوران، باستان گرايی گسترده ای با 
طراحی های يهودی االصل هايی همچون فروغی،3 
طراحی و اجرا شد و بعدها در پهلوی دوم با جشن های دو هزار و پانصدساله ادامه يافت4 
و هم اكنون پس از نزديك به 50 سال، با برپايی مراسم بر سر قبر كوروش نمود امروزی 

يافته است.5
رضاشاه با استفاده از زمينه های مشروطيت، فضای بس��يار آزاد و بازی برای يهوديان 
ايجاد كرد، به تحصيلكرده های آنان مجوز ورود به ارتش داد،6 درهای دانشگاه را به روی 
يهوديان و ساير اقليت ها گشود7 و اجازه اس��تفاده آنها از تمامی مدارس را فراهم نمود 
به طوری كه می توانستند در كنار مسلمانان به دبستان و دبيرستان بروند8 ضمن آنكه 
امكان استفاده از »آليانس« را نيز داش��تند. آنها در دوره رضاش��اه امكان استخدام در 
بانك ها را در سطوح مختلف، حتی رياست شعبات و باالتر را يافتند، در حالی كه تا پيش 

از اين پيله ور و كاسب كار بودند9 و به صورت غير رسمی صرافی می كردند.
به غير از موارد مذكور كه نتصر به آن اعتراف دارد، يهوديان از لحاظ سياس��ی امكان 
حضور در مجلس همسان با ساير ش��هروندان ايرانی و مسلمان را يافتند كه نتصر به آن 

1. همان، ص7. 
2. همان، ص525.

3. شمس الدين رحمانی، 555، تهران، كتاب نيستان، 1387، ص168-117. 
4. عليرضا سلطانشاهی، همان، ص144. 

5. در روز جمعه هفتم آبان ماه 1395، در پاسارگاد، تجمعی غير قانونی به منظور روز كوروش بزرگ برپا گرديد. 
جالب است كه نامگذاری اين روز به مناسبت ورود كوروش به بابل و آزادی يهوديان است. 

6. آمنون نتصر، همان، ص437. 
7. همان. 

8. همان، ص436. 
9. همان، ص455. 

کوروش خالصه تمام دالیل، 
انگيزه ها و منطق یهود در نزدیکی 
به ایران و ایرانی است. و تأکيد 
به جایگاه و یا سوءاستفاده 
از موقعيت و نام او با هدف 
اسالم زدایی و باستان گرایی در 
عصر جدید، تنها نقطه اتکاي 
یهود و صهيونيسم برای مقابله 
با انقالب اسالمی در ایران و 
اهداف ضد صهيونيستی آن است
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اشاره ای نمی كند و ده ها امتياز ديگر، كه در دوره پهلوی دوم و سپس جمهوری اسامی 
به آنها داده شد. 

نتصر اگرچه به صراحت عليه نظام اسامی مواضع تند و سختی ندارد، ولی پايان حضور 
يهوديان و اس��تيای پنهان آنها در ايران اسامی را با اظهار تأس��ف به شكل ذيل بيان 

می دارد: 
باعث تأسف و شوربختی است كه اين نوع همكاری ها و همياری های 
علمی و فرهنگی و پزشكی بين دو كشور قطع شد و ادامه پيدا نكرد كه 
ريشه آن علل سياسی بود. در ايران رژيمی به روی كار آمد كه تهديد به 
نابودی اسراييل را جايگزين دوستی و همكاری و همياری بين دو كشور 
و دو ملت س��اخت. ولی اين اميدواری هس��ت كه چنين همكاری های 
مسالمت آميز كه به سود هر دو ملت است با برطرف شدن ابرهای تيره 
از آسمان روابط دو كش��ور دوباره برقرار گردد و من در اين زمينه اميد 

بسيار دارم.1
نتصر از ويژه بودن س��ابقه حضور يهوديان در ايران نسبت به ساير ممالك از جمله در 

مصر و بابل اذعان می نمايد كه:
در طول تاريخ ارتباطات دو هزار و پانصد ساله يهود و ايران هرگز چنين 
وضعی وجود نداشته است. ما هيچ گاه در ايران برده نبوديم. بلكه همسان 

و هم طراز از ديگر ايرانيان زيسته ايم و با مردم ايران هموطن بوده ايم.2
اين اعتراف كمتر ديده و شنيده شده از سوی يهوديان برجسته و محقق در حالی مطرح 
می شود كه يهوديان عمدتاً در تمام ممالك، خود را مظلوم و تحت ستم نشان می دهند 
و بسيار از آن بخش كتاب نگذش��ته ايم كه جفای ايرانيان به يهود توسط نتصر به اثبات 

رسيده است. 
مقابر و اماکن يهودی در ايران

طلبكاری در عين بهره مندی از تمام مزايا و امتيازات هر ملك و ملتی، در انديشه يهود 
همسان و همراه هم است. به طوری كه در واپس��ين بخش از اين قسمت مقاله، به مرور 
مراكز دينی يه��ود در ايران خواهيم پرداخت كه نتصر در مورد آنها، نظر كمتر ش��نيده  
شده ای مطرح كرده است. در وهله اول او وجود اين همه مركز دينی در ايران را تجزيه 

1. همان، ص451-452. 
2. همان، ص465.
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و تحليل كرده می گويد: 
همين اماكن مقدس يهودی در ايران كه در اين رش��ته از گفت و گوها 
می خواهيم به شرح آنها بپردازيم، خود بهترين نشان آن است كه اسكان 

يهودی در سرزمين ايران بستر مساعدی داشته است؟!1
سپس به اين نكته از اماكن مقدس می پردازد كه مسلمانان ضمن صحه به جايگاه آن 
مقابر و اماكن، مديريت و اس��تفاده معنوی آن را از دست يهوديان گرفته اند. از جمله به 
مسجد هارون واليت و مساجد شعياء در اصفهان اشاره كرده و می گويد از اماكن مقدس 
يهودی بوده اند2 و يا مسجد جامع كنونی يزد را، بناشده بر روی يك كنيسه ذكر می كند3 
و خبر از مديريت مسلمانان بر مقبره دانيال نبی در شوش و حبقوق در تويسركان و چهار 
انبياء در قزوين می دهد.4 و اگر به مقبره ديگری اشاره نمی كند، شايد به دليل نوع نگاهی 
باشد كه مسلمانان به آن دارند، مثل استر و مردخای در همدان كه منشه امير از حذف 

عنوان زيارتگاه در سردر آن به كنايه ياد می كند.5
نتصر در توضيح و تش��ريح جايگاه و وضعي��ت فعلی دو مكان مق��دس ديگر از جمله 
قبرس��تان يهوديان گيليارد دماوند و سرح بت آش��ر، بر وجود اين قول كه هر دو آنها از 
زيرزمين به قدس راه دارند، صحه می گذارد6 و آن را ناش��ی از اقوال قديمی و غير قابل 

اثبات برمی شمارد. 
نتصر و منش��ه امير هر دو از اوضاع فعلی برخی از اين اماكن گله مند هستند از جمله 
قبرستان گيليارد كه حتی قبور و سنگ قبرها با قدمت طوالنی و شهرت جهانی قبرستان، 

هم اكنون متروك شده7 و برخی قبور مورد دستبرد سودجويان قرار می گيرد.
در مرحله سوم از معرفی مقابر و اماكنی همچون ماارشرگا، ربان و... به ترديد در اصالت 

چهار انبياء در قزوين و حبقوق8 اشاره می كند و حتی در مورد حبقوق نبی می گويد: 
ش��وربختانه به علت نبود منابع و اسناد متقن ما نمی دانيم كه حبقوق 
دقيقاً كه بوده و چه می كرده است. ما حتی نمی دانيم كه او در چه دوره ای 

1. همان، ص472. 
2. همان، ص500. 
3. همان، ص527. 

4. همان، ص516-533. 
5. همان، ص505. 

6. همان، ص490-539. 
7. همان، ص539-543. 
8. همان، ص524 و 529. 
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می زيسته و با كدام شخصيت شناخته شده همزمان بوده است.1

3. يهودستيزی
آمنون نتصر در سراسر گفت وگوی حاضر كه به كتاب تبديل شده است، هر بحث خود 
را متصل به موضوع يهودستيزی می كند و همان گونه كه قبًا در اين مقال به آن اشاره 
شد، محوريت بحث پيرامون يهودستيزی در هيچ جايی از كتاب به حاشيه نمی رود و از 

هر فرصتی برای طرح آن استفاده می شود.
در اين بخش از اراده نتصر برای بيان يهودستيزی، به شگرد جديدی برای القای يك 
شكل جديد برنخواهيم خورد. در واقع نتصر همچون اساف خود در منابع ديگر، قبل از 
پرداختن به ريشه ها و داليل پديده يهودستيزی، به شرح و بسط وقايع يهودستيزی در 
طول تاريخ می پردازد و هيچ فرازی از زندگی و تاريخ يهود را بی نصيب از يهودس��تيزی 
نمی گذارد. از حضور 430 ساله يهود در مصر، با جمعيت يك ميليون نفری آنها گرفته2 تا 
اسارت 50 ساله آنها در بابل3 و از آن به بعد در دوران يونان و روم، اروپای عصر »فرديناند 
و ايزابا« و انگيزيس��يون 1492 و پوگروم ها در روسيه و قضيه »دريفوس« در فرانسه و 

نهايتاً هولوكاست در آلمان هيتلری.
در حالی كه پژوهش پيرامون يهودستيزی ما را به داليل و عللی رهنمون می شود كه 
تا حدی، بهره برداری يهوديان از آن را بی اثر می كند. به عنوان مثال، محققين اين عرصه 
اساساً يهودستيزی را با خاستگاه اروپايی آن مورد توجه قرار می دهند و يهودستيزی در 
اروپا نيز عمدتاً ريشه ای اعتقادی در نزد مسيحيان دارد. آن هم با اين دليل كه مسيحيان 
معتقدند كه اين يهود بود كه موجبات تصليب حضرت عيسی)ع( را فراهم كرد و حتی 
تا قرن ها پس از آن يهود نه تنها خود را از اين اتهام مبرا نمی دانست، بلكه به آن افتخار 
می كرد چرا كه اعتقاد داشت حضرت عيسی)ع(  مس��يح موعود نبود و كذاب بود و بايد 
به صليب كش��يده می ش��د؛4 ولی در كتاب حاضر نتصر جريان مصلوب شدن حضرت 
عيسی)ع( را علی رغم اس��ناد موجود در متون دينی مس��يح و تاريخ به شرح ذيل بيان 

می كند: 

1. همان، ص530. 
2. همان، ص27. 

3. همان، ص100. 
4. عليرضا سلطانشاهی، »واقعيت يهودستيزی«، پژوهه صهيونيت، محمد احمدی )به كوشش(، تهران، مركز 

مطالعات فلسطين، 1381، ج2، ص227-131. 
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دو هزار س��ال پيش يك حاخام يهودی كه به تبليغات دينی پرداخته 
بود، بر حس��ب آداب و قوانينی كه در آن دوران رواج داش��ت، از سوی 
حاكمان وقت )اش��غالگران رومی( به ش��ورش متهم گرديد و به صليب 

آويخته شد.1
در اين فراز، نتصر يهود را از قتل حضرت عيس��ی)ع( بری می داند و حاكم رومی را به 

عنوان قاتل ايشان ذكر می نمايد.2
از سوی ديگر اختاف ميان فريسی ها كه عيس��ی در زمره آنان بود با صدوقيان دليل 
گسترده شدن ناآرامی ذكر می شود كه حاكم رومی به نام پونتيوس پياتوس برای ختم 
غائله، ايجاد آرامش و جلوگيری از فتنه و آش��وب، اين فرد را بازداش��ت و سر به نيست 

می كند.3
در حالی كه انجيل متی كه كامل ترين روايت از جريان به صليب كشيده شدن حضرت 
عيسی)ع( را بيان می كند، بر اين نكته تصريح دارد كه خاخام يهودی به نام قيافا خطاب 
به حاكم رومی می گويد كه او را )حضرت عيس��ی)ع(( بكش��يد و گناه آن بر گردن ما و 

فرزندان ما. 
نتصر در باب ريشه های يهودس��تيزی اصًا به رباخواری يهوديان به عنوان يك عامل 
تنفرانگيز حداقل در حد و اندازه تاجر ونيزی4 هم اشاره ای ندارد و تنها حسادت به جايگاه 

اقتصادی يهوديان را عامل يهودستيزی ذكر می كند.5
او برای مظلوم نمايی، به اتهام ش��يوع ايدز توس��ط يهوديان، پيرو اتهام وارد به آنها در 
اشاعه آبله س��ياه در اروپا نيز اش��اره می كند6 و حتی برای تأكيد بر وقوع هولوكاست و 
تبعات آن، به خرافه ساخت صابون با روغن و چربی قربانيان كوره های آدم سوزی،7 نيز 

متوسل می شود.
نتصر كه همواره سعی در دشمن تراشی برای خود در طول كتاب ندارد با احترام خطاب 

به منكرين هولوكاست متذكر می شود كه: 
بايد به آنها توصيه كرد كه اين همه شعار نابود بايد گردد سر ندهند. به 

1. آمنون نتصر، همان، ص146. 
2. همان. 

3. همان، ص147. 
4. عليرضا سلطانشاهی، »واقعيت يهودستيزی«، همان. 

5. آمنون نتصر، همان، ص157. 
6. همان، ص155. 
7. همان، ص191. 
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زبان آوردن اين شعارها و مطرح كردن اين نيت های شيطانی، چه كمكی 
به رفاه حال آنان و مردمان كشورش��ان می كند؟ چه دردی از دردهای 
ملت های آن كش��ورها و مش��كات و مصائب و مصيبت هايی كه با آن 

روبه رو هستند ]را[ از ميان برمی دارد.1 
پر واضح اس��ت كه اين خطاب متعلق به كدام كشور و حاكمان آن است. نتصر حداقل 
با اين عبارات، خود را ب��ه تجاهل می زند و از او اين انتظار ب��ه عنوان يك فرد آكادميك 
نمی رود كه مگر انكار هولوكاست، با هدف حل مشكات ملل ديگر، مطرح می شود؟ و يا 
اينكه چرا حاكمان دولت ها برای حل مشكاتی كه عمدتاً از سوی صهيونيست ها ايجاد 
شده، بايد چشم بر حقايق پوشانده ش��ده تاريخ ببندند؟ و يا اينكه آيا با چشم پوشی بر 

حقيقت، مشكات حل می شود؟
انتظار می رفت ك��ه نتصر علی رغم جايگاه دانش��گاهی و آكادميك خ��ود در موضوع 
يهودستيزی، علمی تر برخورد نمايد. اينكه حسادت به يهود به دليل استعداد ذاتی او در 
امور مختلف،2 دليل يهودستيزی باشد، فقط از زبان ژورناليست ها و سياسيون متقلب، 
خارج می ش��ود و نه از زبان محققی كه داعيه تعمق و تدقيق در متون و مبانی علمی را 

دارد. 
با مرور كتاب حاضر و تأكيد نااستوار و غير منطقی نتصر بر وجود يهودستيزی با رنگ 
و لعاب عاميانه و غير علمی و غير مس��تند، به اين نتيجه نائ��ل خواهيم آمد كه اگر قرار 
بر بازبينی و شناخت آس��يب های مطرح در اين اثر از س��وی صهيونيست ها باشد، اين 
محور حتماً بايد مورد تجديدنظر ق��رار گيرد. چرا كه به هيچ عنوان اين ش��يوه و نحوه 
بيان، انتظارات دس��تگاه تبليغاتی يهود را فراهم نمی كند و شايد ضعيف ترين بخش از 

محورهای مورد توجه طراحان آن بوده باشد. 

4. صهيونيسم و اسراييل
فلسطين يا اسراييل

نتصر در پيوس��تگی دين يهود با س��رزمين می گويد: »در دين يهود كسی كه يهودی 
است، مليت او نيز يهودی است و سرزمين و زيستگاه او نيز سرزمين اسراييل است.«3

يعنی اوالً دين و ثانياً مليت و ثالثاً سرزمين، محورهای موجوديت يهود است كه با آن بقا 

1. همان. 
2. همان، ص211. 
3. همان، ص81. 
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يافته و به اسم آن درصدد توجيه جايگاه اسراييل است. و نماد و محدوديت جغرافيايی 
اسراييل نيز صهيون و يا به قول خودش صيون است: 

س��ه حرف »صيه« )صاد- ی- د( كه در زبان های سامی به مفهوم تپه 
بيان می شود، به مفهوم زمينی است كه هنوز در آن ساخت و ساز نشده 
است. جايگاهی است كه بكر و باير مانده است. اين نام همين طور باقی 
ماند و به مرور زمان به صيون يا به عربی صهيون مبدل شد و امروز كه از 
صهيونيسم نام برده می شود، منظور همان تپه صيون در شهر اورشليم 

است.1
او در خصوص سابقه تاريخی اين تپه در ادامه می گويد: 

در خ��ارج از محدوده زمين ه��ای متعلق به قبائ��ل دوازده گانه يهود، 
تپه ای وجود داشت كه از يك سو به مرز قبيله بنيامين چسبيده بود و از 
سوی ديگر هم مرز با قبيله يهودا بود و اين تپه صيون )صهيون( ناميده 
می شد و آن همان تپه ای بود كه حضرت ابراهيم)ع( طبق نوشته تورات 
در صحيفه پيدايش، فصل دوازدهم، می خواس��ت در آنجا اسحاق را به 

دستور خداوند قربانی كند. 
اين تپه به يك قبيله بت پرست به نام يبوسی ها تعلق داشت كه نيروهای 
حضرت داود توانستند آن را به تصرف خود درآورند. اين جريان بيش از 
سه هزار س��ال پيش يعنی نزديك به يك هزار سال قبل از مياد مسيح 

رخ داد...
حضرت داود بر روی تپه صي��ون، )در زبان عرب��ی صهيون( پايتخت 
حكومت پادشاهی يهود را بنا كرد و با آن كه بيش از سه هزار سال از آن 
تاريخ می گذرد، خوشبختانه اورش��ليم همچنان پايتخت است و دوباره 

در دست همان ملتی است كه پادشاهشان آنجا را بنا نهاد و آباد كرد.2
نتصر پس از اين مقدمه به سراغ نام فلس��طين می رود كه تحت شرايط خاص بر روی 

سرزمين مدنظر او گذارده شده است. او می گويد:
منابع امپرياليس��تی  روميان در اين منطقه ]بر[ ان��كار وجود و حضور 
يهوديان در س��رزمين باس��تانی آنان بود. و امپراتوری روم با تغيير نام 

1. همان، ص78.

2. همان، ص65.
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سرزمين اسراييل به فلسطين در واقع 
می خواست هر گونه ذكر و اثر و نشان 
يهوديان و تمدن باستانی آنان در اين 
منطقه را به فراموش خانه تاريخ بسپارد 
و يهوديان را ناچار سازد كه از باور دينی 
و اعتقاد و فرهنگ خود دست بردارند.1

نتصر كلمه فلس��طين را برگرفته از پلش��تی ها، قوم 
متعرض عليه قبائل يهود می دانس��ت كه از جزاير جنوبی يونان2 آمده اند و پس از اقدام 
روميان برای نامگذاری، سرزمين مورد نظر را به سه قسمت يكم، دوم و فلسطين سوم نام 
نهادند.3 اين تاش واهی نتصر كه به عنوان »مالكيت حق تاريخی« هم اكنون از سوی 
حقوق بين الملل بی اساس دانسته شده است و يا تغيير نام ممالك در طول زمان، امری 
عادی و بديهی است، در قالب و شكل امروزی ادامه يافت و به دوره اسامی رسيد. جايی 
كه ورود مسلمانان به فلسطين را همزمان با فتح قدس توسط خليفه دوم ذكر می نمايد 
و با كنايه از آنها به عنوان بيابانگرد4 ياد می كند و برای اينكه اهميت آن نزد مسلمانان را 
كاهش دهد بيان می دارد كه در تورات با وجود تكرار متعدد شهر اورشليم، حتی يك بار 

هم در قرآن، از اورشليم ياد نشده است.5 
نتصر در حالی كه به بر حق بودن قرآن،6 به عن��وان يك يهودی اذعان می كند، به اين 
مهم توجه ندارد كه در ابتدای سوره اسراء، مسجداالقصی و اطراف آن از سوی خداوند 

متعال، مبارك عنوان شده است و...
او ضمن رد وجود كش��وری عربی به نام فلس��طين، در مرحله بعد از اس��تدالل برای 
حقانيت سابقه تاريخی يهود در آن سامان، به اين س��ؤال پاسخ نمی دهد كه مگر تمام 
ممالك مستقل ش��ده از امپراتوری عثمانی به عنوان يك امت اسامی، همچون اردن، 
لبنان، سوريه و... سابقه تشكيل دولت داشته اند كه فلس��طين داشته باشد. اگر منظور 
او نبود منطقه ای به نام فلسطين اس��ت كه از قبل به اعتراف خودش توسط روميان اين 
انتساب وجود داش��ته و همچون فلس��طين مناطقی همچون عراق يا شامات هم بوده 

1. همان، ص69.

2. همان، ص69.

3. همان، ص70.
4. همان، ص71. 

5. همان، ص253. 
6. همان. 

نتصر با علم به حقانيت 
و یکتاپرستی مسلمانان، 
حضور اسالم در ایران را 
برای یهود خطری جدی 
در  که  خطری  می دید؛ 
شبه جزیره نيز دليل هم پيمانی 

یهود با کفار قریش شد
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اس��ت كه توطئه قيموميت منجر به عدم استقال 
فلس��طينی ها ش��د و برنامه انگليس و فرانس��ه در 
سان رمو و سپس سايكس- پيكو منجر به تقسيمات 

جديد گرديد.
تئوری موهوم »مردم بی س��رزمين برای سرزمين 
بی مردم« نيز با وجود اطاع��ات فراوان موجود، باز 
هم از فرهيخته يهودی ما، با تعجب فراوان به گونه ای 
مطرح می شود كه در دانسته های علمی او بايد شك 
كرد. نتصر مدعی است كه در تمامی طول تاريخ فلسطينی ها فقط يك شهر جديد در اين 

پهنه خالی برپا كرده اند كه رمله نام دارد و نبايد با رام اهلل اشتباه  گرفته شود.1
در حالی كه آخرين اثر برجسته در اين حوزه به نام »كی الننسی« )تا فراموش نكنيم( 
اثر وليد الخالدی با استناد به منابع اس��رييلی به وجود تمدنی بزرگ و قابل تحسين از 
فلسطينی ها، آن هم در 418 آبادی تخريب شده و غارت گرديده توسط صهيونيست ها 
تا قبل از 1948 اشاره می كند2 كه حتی ديگر شهرهای اسامی مطرح در آن دوره نيز از 
اين تمدن بی بهره بوده اند و اتفاقاً با وجود صاحيت و شرايط استقال، قيموميت به آنها 

تحميل می شود تا شرايط تشكيل دولت جعلی صهيونيستی فراهم گردد. 
گستاخی نتصر در خلق نظريه های جعلی در پردازش بخش صهيونيسم بسيار بی پروا و 
بی محابا است و مآالً اعتبار و جايگاه علمی خود او را نزد منصفان تاريخ مخدوش خواهد 

كرد.
او در خصوص پيدايی صهيونيسم و عكس العمل عربی مقابل آن می گويد:

در اواخر قرن نوزدهم در اروپا ]جنبش ملی گرايی يهوديان[ رشد كرد 
و هدفش آن بود كه يهوديان نيز مانند هر ملتی ديگری از وطن مستقل 
خويش برخوردار باشند و كوش��يده موجباتی فراهم آورد كه يهوديان 
به تدريج به س��رزمين پدری خود بازگردند و اين دستمايه ای شد برای 
برخی اعراب در اين سرزمين كه احساس فلسطينی بودن را در مردمان 

1. همان، ص243. 
2. وليد الخالدی، كی الننسی، مؤسسه الدراسات الفلسطينه، بيروت. اين كتاب هم اكنون توسط مؤسسه حاميان 
آزادی قدس شريف ترجمه و در اواخر س��ال 95 به بازار عرضه خواهد شد. اين كتاب كه توسط اميرحسين باباالر 
ترجمه شده است، به سرگذشت 418 آبادی فلسطينی كه توس��ط صهيونيست ها در حين جنگ 1948 اشغال، 
ويران و ساكنين آن كشتار می شود، می پردازد. دايره المعارف وحشيگری صهيونيسم با استناد به منابع صهيونيستی 

نسبت به ملت، فرهنگ و تمدن فلسطينی، عنوانی مناسب برای اين اثر برجسته است. 

ریشه های  باب  در  نتصر 
یهودستيزی اصاًل به رباخواری 
یهودیان به عنوان یک عامل 
تنفرانگيز حداقل در حد و 
اندازه تاجر ونيزی هم اشاره ای 
ندارد و تنها حسادت به جایگاه 
اقتصادی یهودیان را عامل 

یهودستيزی ذکر می کند



26
1

ی!
ست

وني
صهي

ی 
خ ها

پاس
ی، 

هود
ی ي

ل ها
سؤا

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

عرب كاش��تند و ب��ه تقويت آن 
پرداختن��د. از آن هنگام بود كه 
موضوع فلسطين در اين منطقه 

َعلَم شد.1
ادعای نتصر، در زمانی حيران كننده تر می شود 
كه می گويد، ناسيوناليسم عربی ايجادشده پس از 
ناسيوناليسم يهود برای عثمانی خطرساز می شد 
در حالی كه ناسيوناليسم يهود برای عثمانی يك 
فرصت بود و آنها نيز استقبال كردند! چرا كه اوالً 

تعداد يهوديان در مقايسه با اعراب كمتر بود و ثانياً عثمانی به يهوديان به عنوان يك وزنه 
در مقابل اعراب می نگريست و ثالثاً با توجه به عمران و آبادانی يهود ]!!![ در فلسطين كه 

زمين های خشك و باير را آباد كرده اند، عثمانی ها، يهوديان را مفيدتر می پنداشتند.2
اين ادعای عجيب نتصر در قبال عثمانی، »تنها در يك مورد صحيح است و آن زمانی 
است كه دونمه های پيروزشده در شورش های 1908 و 1909 امپراتوری عثمانی عليه 
س��لطان عبدالحميد كه مخالف توس��عه طلبی صهيونيس��م بود، زمام امور را در دولت 
عثمانی به دست گرفته و راه صهيونيس��م به فلسطين را هموار كرده اند3 و اال هر محقق 
و عاقه مند س��اده ای كه آش��نا به تاريخ مختصر منطقه باش��د، اطاع دارد كه سلطان 
عبدالحميد امپراتور عثمانی، با ممنوعيت حضور يهوديان در قدس، از لحاظ زمانی و حق 
ممنوعيت فروش اراضی به صورت مستقيم و غير مستقيم به آنها، مخالفت صريح خود 

با پيشنهادهای وسوسه انگيز صهيونيستی را به اثبات رسانده بود. 
تئوری پوسيده خريد اراضی از فلسطينی ها نيز به فرض صحت دو تا سه درصد از 27 
هزار كيلومتر مربعی را تشكيل می دهد كه به هيچ عنوان نمی توان دولت يهود را بر آن 
مستقر كرد4 و يقيناً با يك بررس��ی اجمالی می توان دريافت كه پروسه غصب فلسطين 
اساساً با اشغال، كشتار و اخراج فلسطينی ها و سرزمين آنها صورت گرفته است و نه خريد 

اراضی و آباد كردن ]![ آن. 

1. آمنون نتصر، همان، ص71.
2. همان، ص237.

3. عليرضا سلطانشاهی، پان تركيسم و صهيونيسم، تهران، تمدن ايرانی، 1386. در اين اثر به صورت مفصل به 
نقش تركان يهودی االصل به نام دونمه در خلع سلطان عبدالحميد و فروپاشی امپراتوری عثمانی پرداخته می شود. 

4. »فروش زمين، شايعه يا واقعيت«، دفتر حماس در تهران، 1384.

آمنون نتصر در سراسر گفت وگوی 
حاضر که به کتاب تبدیل شده 
است، هر بحث خود را متصل به 
موضوع یهودستيزی می کند و 
همان گونه که قباًل در این مقال به آن 
اشاره شد، محوریت بحث پيرامون 
یهودستيزی در هيچ جایی از کتاب 
به حاشيه نمی رود و از هر فرصتی 

برای طرح آن استفاده می شود
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نقش متمايز انگليس و شوروی
دو نكته چالش��ی از ديدگاه نتصر در پروسه قوام صهيونيسم و تش��كيل دولت يهود، 

مخالفت انگليس و حمايت شوروی از عملكرد صهيونيسم است. 
نتصر در اين خصوص می گويد:

كسانی كه روند تاريخی قرن بيستم را از انتش��ار اعاميه بالفور در 2 
نوامبر 1917 تا تاريخ 14 مه 1948 كه در آن هنگام اسراييل استقال 
دوباره خود را رسماً اعام داشت، دنبال كنند به خوبی درخواهند يافت 
كه در مجموع دولت انگليس در دوران قيمومت س��رزمين اسراييل با 
شيوه های خش��ونت بار با يهوديان اين س��رزمين رفتار كرد. وقتی شما 
درباره اين خش��ونت می خوانيد و از جزئيات آن آگاه می شويد، چگونه 

می توان ادعا كرد كه كار، كار انگليسی ها بوده است.]؟[ 
... مگر انگليس ها چه دست گلی بر سر ملت يهود زدند؟ اين ادعا كه در 
رديف همان افتراهای هميش��گی عليه يهوديان است، هيچ گونه پايه و 
اساسی ندارد. اسناد و مدارك و شواهد همان نشان می دهد كه اين ادعا 

كامًا بی مورد و باطل و مردود است. 
... ما بوديم، ملت يهود بود كه انگليس��ی ها را از اين س��رزمين بيرون 
راند. حتی می خواهم نكت��ه ای را باالتر بگوي��م و آن اينكه مردم برخی 
ديگر از مس��تعمرات بريتانيا در نقاط ديگر جهان نيز مبارزه با حكومت 
 استعماری يا قيم را از پيكارگران يهودی و مردم اسراييل عليه انگليس

فرا گرفتند.]![1
اين ادعای نتصر در حالی مطرح می ش��ود ك��ه دوران 30 س��اله 1917 )زمان صدور 
اعاميه بالفور( تا 1947 )صدور قطعنامه 181 طرح تقسيم فلسطين در سازمان ملل( 
حكومت قيموميت در فلس��طين با مديريت افرادی همچون »س��رهربرت س��اموئل« 
انگليسی يهودی كه از فرط خدماتش به يهود از سوی صهيونيست ها به »عزرای دوم« 
مشهور است،2 زمينه ها و پايه های تش��كيل دولت يهود را پايه ريزی كرد. انگليسی ها با 
چراغ سبز نس��بت به ورود مهاجرين يهودی از ممالك عمدتاً اروپايی، جمعيت يهودی 
را تا زمان تش��كيل دولت صهيونيس��تی از حداكثر 5 هزار نفر به 690 هزار نفر در سال 

1. همان، ص258.
2. آرش عابدی و مختار مجاه��د، 1948 پرواز كركس ها، )با مقدمه عليرضا سلطانش��اهی در خصوص عملكرد 

انگليس در دوره قيموميت(، جمعيت دفاع از ملت فلسطين، 1393. 
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1948 رساندند. آنها با كمك به يهوديان در برپايی 
آبادی های يهودی نش��ين و حماي��ت اقتصادی از 
آنها، اين جمعيت را ب��رای حفظ موجوديت مادی 
مس��اعدت تمام عيار كردند. انگليسی با كمك به 
راه اندازی گروه های تروريس��تی يهودی همچون 
هاگانا، اشترن، ايرگون، لهی، پالماچ، اوالً محافظت 
از موجوديت و آبادی های يهودی نشين را به آنان 
 IDF سپردند و ثانياً ارتش آتی رژيم صهيونيستی
را بنيانگذاری كردند و در نهايت با هماهنگی ساير 
دول و قدرت های بزرگ از تئوری صهيونيس��م در 
مجام��ع بين المللی حمايت كرده ت��ا نهايت آن را 
در سال 1947 به عنوان يك دولت در كنار دولت 

فلسطينی به رسميت بشناسند.1 
حال با اين خدمات انگلي��س، می توان به ادعای 

نتصر اعتنايی كرد؟ 
و اما نكته دوم از سير و پروسه تشكيل دولت يهود كه كمتر شنيده شده و نتصر آن را 
مطرح می كند و برای محققين جای تأمل دارد. حمايت شوروی از صهيونيسم در عين 
ادعای مطرح مبنی بر حمايت آن قدرت، از اعراب است. و تقويت اين ايده كه دو قدرت 
جهانی از ايجاد صهيونيسم و دولت يهود، يك نقش، ولی كاركرد متفاوت با هدف معين 

داشته اند. 
نتصر می گويد:

در طول تمام سال های پس از انقاب بلشويك در سال 1917 تا حدود 
سال 1952 اتحاد شوروی يكی از نزديك ترين ياران اسراييليان در پيكار 
در راه اس��تقال و آزادی بود و همكاری های گس��ترده ای بين طرفين 

وجود داشت.2
اين ادعا، فرضيه وقوع انقاب سوسياليس��تی در روس��يه را تقويت می كند. آن هم با 

1. همان.
2. آمنون نتصر، همان، ص261. 

در واقع یهود با رجعت به سلسله 
هخامنشی، اسالم ستيزی و دشمنی 
با تشيع را در سرلوحه برنامه 
خود در دوره پهلوی قرار داد. و 
به همين دليل در همين دوران، 
با  گسترده ای  باستان گرایی 
طراحی های یهودی االصل هایی 
همچون فروغی، طراحی و اجرا 
شد و بعدها در پهلوی دوم با 
جشن های دو هزار و پانصدساله 
ادامه یافت و هم اکنون پس از 
ا برپایی  نزدیک به 50 سال، ب
مراسم بر سر قبر کوروش نمود 

امروزی یافته است
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كمك و هدايت يهوديانی كه در منابع از آنها به عنوان سران اصلی انقاب ياد شده است.1 
ضمن آنكه تأمين مهاجر يهودی چه قبل از تأسيس دولت و چه در دهه 1990 با تعداد 
يك ميليون نفر، اين ادعای نتصر را مبنی بر محدوده زمانی كمك، نقض می كند. مضاف 
بر اينكه تشكيل ايالتی به نام بيروبيدجان2 در روس��يه كه به صورت خودمختار توسط 
يهوديان اداره می شد، نقطه پايانی است بر هر گونه ترديد نسبت به حمايت بی چون و 

چرای روسيه و شوروی از صهيونيسم. 
نتصر در جای ديگر، اين حمايت شوروی در مقايس��ه با كشورهای غربی را اينگونه به 

رخ می كشد:
در چنين شرايط حساس��ی كه ارتش های عرب به اسراييل نوپا حمله 
برده و قصد نابودی آن را داشتند، فرانسه، بريتانيا و اياالت متحده و ديگر 
كش��ورهای غربی بودند كه فروش جنگ افزارهای دفاعی به اسراييل را 
ممنوع ساختند، اين اتحاد شوروی و كشورهای اروپای شرقی بودند كه 
حاضر به فروش تسليحات به اسراييل ش��دند و در رأس آنها جمهوری 

چكسلواكی قرار داشت. 
اتحاد ش��وروی در آن دوره يك كمك مهم ديگر نيز به اسراييل كرد و 
آن تأمين سوخت مورد نياز اين كشور بود. بدون سوخت هيچ مملكتی 
نمی تواند به زندگی عادی ادامه دهد و نفت ش��ريان اصلی تأمين انرژی 

است.3
البته ناظران و محققين، كم كاری و يا اخال در كمك رسانی غرب به اسراييل در يك 
دوره را به حساب مخالفت با صهيونيسم يا دولت يهود نمی گذارند. اين اقدامات تاكتيكی 
همچون مخالفت امريكا با حمله اسراييل به كانال سوئز همراه با انگليس و فرانسه در سال 
1965 در حالی به وقوع می پيوندد كه استراتژی بلندمدت قدرت ها، حفظ، مشروعيت 

و ايجاد مقبوليت برای اسراييل در منطقه است. 

سخن پايانی
صهيونيسم در مس��ير تحقق جنبش ملی يهود، بس��ته ای را تدوين كرده است كه در 

1. فخرالدين حجازی، نقش و نفوذ صهيونيسم در اروپای غربی، نقش يهود در پيدايش كمونيزم، تهران، بعثت، 
 .1368

2. حكم غيابی، ترجمه و مقدمه م.ح. روحانی، تهران، اميركبير، بی تا، ص82-97. 
3. آمنون نتصر، همان. 
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تمام عرصه ها، برنامه های الزم در آن، جهت اجرا پيش بينی شده بود. در عرصه »علمی« 
افرادی همچون نتصر با س��ابقه علمی خود به اين صورت كه مشاهده شد، در كارزاری 
ناجوانمردانه، در قلب و تحريف تاريخ اقدام كردند. در عرصه »رسانه«، دستگاه های مهم 
شنيداری، ديداری و اخيراً مجازی به اشكال مختلف سعی در تبليغ و تعريف نگاه امثال 
نتصر دارند. در عرصه »ديپلماسی« هم اگر در زمانی نتصر به داليل نداشتن عاقه و توان 
ورود نكرد، امثال عزری و لوبرانی هستند كه اين پروژه را به پيش ببرند و همچون حييم 
وايزمن كه در مسير استقرار دولت صهيونيس��تی تاش كرد، اين عده در مسير تثبيت 

دولت يهودی كوشش نمايند. 
در عرصه »اقتصادی« هم كه يهوديان با چنگ اندازی به منابع ثروت در جهان ش��هره 
هستند و راهبری اين ايده از سوی آنان در بخش اقتصادی، هيچ نگرانی ندارد. در پايان 
در عرصه »نظامی« هم صهيونيسم در حال حاضر با داشتن صدها كاهك هسته ای به 

قوه قهريه ای مجهز شده است كه هيچ يك از دول آسيای غربی اين توان را ندارند.
خاصه سخن اينكه برای مبارزه با اين ايده جعلی كه در تمام عرصه های الزم، برنامه و 
تدارك ضروری، چيده شده است، بايد هم از نظر علمی و هم رسانه ای و هم ديپلماتيك 
و سياسی و هم نظامی، به نس��بت مورد نياز، تدارك و برنامه ريزی كرد. كاری كه نتصر 

بيش از 50 سال در عرصه علمی كامًا به آن واقف و متعهد بود. 
والسام


