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فرجام سياه لشکر اسرائيلی

علیرضا سلطانشاهی 

ظرف يك سال گذشته سه فيلم سينمايی و يك سريال در سطح گسترده ای در دنيا بازتاب 
يافت. فيلم های »عملياتی«، »پايان عمليات«، »تفرجگاه غواصی دريای ســرخ« و ســريال 

»جاسوس«. 
هر يك از اين فيلم هــا روايتی جديد از يك داســتان قديمی از تاريــخ تحوالت دولت 
صهيونيستی است كه سيستم اطالعاتی خارجی رژيم صهيونيســتی به نام موساد، بازيگر 

اصلی آن است.
فيلم »عملياتی« محصول سال 2019، اثر يوال آدلر با بازی دايان كروگر به جاسوسی يك 

زن مأمور موساد در ايران در دوران ترور دانشمندان هسته ای می پردازد. 
فيلم بعدی »پايان عمليات« است كه داستان ربايش آدلف آيشمن از آرژانتين و محاكمه و 
اعدام او به اتهام نسل كشی در جنگ جهانی دوم به ويژه در هولوكاست را به تصوير می كشد. 

اين فيلم اثر كريس وايتز در سال 2018 و با بازی اسكار ايزاك و بن گينگزلی است. 
فيلم سوم »تفرجگاه غواصی دريای سرخ« است كه به جريان فرار يهوديان فاالشه از سودان 
و اتيوپی با كمك موساد به اسرائيل می پردازد. اين فيلم نيز اثر گيدئون راف در سال 2019 
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با بازی كريس ايوانز و بن گينگزلی ساخته 
شده است. 

و اما ســريال »جاســوس« به داستان 
مفصل از فعاليت و سرنوشــت اِلی كوهن 
جاسوس موساد در سوريه می پردازد كه 
با بازی ساشــا بارون كوهن يهودی و به 
كارگردانی گيدئون راف در ســال 2019 
توسط شركت صهيونيســتی نت فليكس 
آماده و پخش شــد. در اين آثار پُركاری 
گيدئــون راف به عنوان يــك كارگردان 
زاده اســرائيل و به ويژه فعاليت او در ژانر 
جاسوســی به ويژه در دو سال اخير و قبل 
از آن با »ســرزمين مادری«، »اســير« و 

»تجسس« شايان توجه است. 
معلوم نيست كمپانی های صهيونيستی 
همچون متروگلدن ماير يا نت فليكس با چه هدف و نيتی ظرف يك سال، اين چنين مأمور 
تصويرسازی از عملكرد موساد شده اند! ولی يك ناظر بی طرف به راحتی به اين قصد نائل 
خواهد شــد كه رژيم صهيونيستی با به كارگيری ابزاری همچون ســينما در چنان شرايط 
ناگواری از حيات خود اســت كه بايد دروغ پردازی و بزرگنمايی از دستگاه جاسوسی خود 
را در رأس برنامه های تبليغی قرار دهد؛ به خيال اينكه بتواند طرح های مخالف خود را نيز 
در منطقه و جهان تحت تأثير قرار دهد. بديهی است كه در حال حاضر اين رژيم كاری ترين 
ضربه ها را از جبهه مقاومت به رهبری ايران دريافت كرده و نشان دادن توان غيرقابل اثباتش 
در تهران يا مجازات دشمنانش همچون آيشمن در آن سوی دنيا و از طريق دست های دراز 
يهود و همچنين اهتمام نسبت به سرنوشت يهوديان به عنوان تبعه رژيم صهيونيستی در هر 
نقطه از دنيا ولو در ميان سياهان قحطی زده آفريقايی، پيام های آشكاری است كه در اين برهه 

حساس از دست و پا زدن اين رژيم، نياز بود كه به اين طرف ها داده شود. 
و البته اين داستان سرايی ها به وسيله پرده نقره ای با استوديوهای بزرگ هاليودی و اروپايی 
حامی يهود و صهيونيسم كماكان فعال هستند. آن چنان كه در حال حاضر نيز مشغول پخش 
داستان يكی از مهم ترين مظلوم نمايی های مشرف به تأسيس جنبش صهيونيسم در اواخر قرن 

پوستر فیلم تفرجگاه غواصی دريای سرخ 
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نوزدهم در فرانسه به نام »يك افسر و يك جاسوس« 
اثر رومن پوالنسكی يهودی هســتيم كه به جريان 
دريفوس می پردازد كه متهم به جاسوسی برای آلمان 

عليه كشور خود، يعنی فرانسه است. 
*  *  *

اگرچه هر يك از اين آثار، بهانه و فرصتی بســيار 
مغتنم برای اطالع رسانی از ابعاد و ماهيت صهيونيسم 

است ولی فيلم »تفرجگاه غواصی دريای سرخ« به داليلی كه در ادامه خواهد آمد، اولويت 
بيشتری برای بحث و بررسی دارد. 

اين فيلم با مشــاركت طرف ها و عناصر امريكايی، اروپايی و اسرائيلی ساخته شده است؛ 
آن چنان كه در واقعيت همين عناصر از اطراف و اكناف دنيا به كار گرفته شدند تا يكی از 
مهم ترين و حساس ترين قاچاق های انسان در قالب طرح مقدس آليا يا مهاجرت و اسكان در 
فلسطين اشغالی محقق شود؛ عملياتی كه از سال 1972 جرقه آن با به رسميت شناخته شدن 
فاالشه های اتيوپی به عنوان يهودی توسط حاخام های اسرائيلی زده شد تا اوايل دهه نود كه 
عمليات انتقال در سطح گسترده آن به پايان رسيد و طی آن ده ها هزار يهودی سياه با اهداف 

خاص به فلسطين كشانده شدند.

به چه کسانی فاالشه می گویند؟ 
دايره المعارف يهود يا همان جودائيكا در نسخه هفده جلدی، مدخلی با عنوان فاالشا1 برای 
معرفی اين عده قرار داده است. اين اثر كه نسخه ابتدايی آن در سال 1972 منتشر می شود، 
به هيچ عنوان در باب اصالت يهودی آنها اظهارنظر قطعی نمی كند و در پايان نيز خاطرنشان 
می سازد كه آليانس يا همان مدارس يهودی فرانسوی در سال 1867 تصميم به اعزام جوزف 
هالوی جهت بررسی افتتاح مدرسه در مناطق زندگی آنها می كند ولی به اطمينان الزم نرسيده 
و باز می گردد. حتی آژانس يهود هم پس از جنگ جهانی دوم صرفاً وعده بررسی اوضاع آنها 
را داده، اقدام به آوردن تعدادی دختر و پسر يهودی برای تحصيل در اسرائيل كرده و نهايتًا 
يك مدرسه خصوصی برای آنها در اسمره )اريتره( تأسيس می نمايد. در دايره المعارف يهود 
نسخه 1972 هيچ تمايلی از مهاجرت دادن يهوديان فاالشه به اسرائيل از سوی دولت مردان 

1. Falashas 

یک ناظر بی طرف به راحتی به این 
قصد نائل خواهد شد که رژیم 
صهیونیستی با به کارگیری ابزاری 
همچون سینما در چنان شرایط 
ناگواری از حیات خود است که 
باید دروغ پردازی و بزرگنمایی 
از دستگاه جاسوسی خود را در 
رأس برنامه های تبلیغی قرار دهد



112
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 60 و 61    تابستان و پاييز 1398

ب اسالمي و مسئله فلسطين
انقال

صهيونيست ديده نمی شود.1 
اما نسخه 2007 از اين دايره المعارف در 22جلد، مدخلی تحت عنوان »بتا اسرائيل«2 را 
به آنان اختصاص می دهد و از تاريخ و ســرزمين و مهاجرت فاالشه ها به صورت مفصل با 

عناوين ذيل ياد می كند: 
تاريخ اوليه و افسانه ها، جنگ و سازش، يك پادشاهی بتا اسرائيل، دوره 
1860-1632، سازمانی همگانی، چالش مبلغين، فيتلويچ و دانش آموزان 
او، سلطه ايتاليا 1941-1935، 1974-1941، توسعه در اواخر دهه 1970، 

 3 .1992-2005 ،1982-1992
صرف نظر از اينكه منابع اسرائيلی به اين عده از يهوديان اتيوپی تبار بتا اسرائيل می گويند، 
بايد به تاريخچه ای گذرا از فاالشه ها كه نهايت به اين سرنوشت دچار می شوند، نگاهی كوتاه 

داشته باشيم.
فاالشا يا فاالســا و يا فاالشــامورا به كلمه عبری Pelesh به معنی مهاجر يا سرگردان 
برمی گردد؛ ولی آنها خود را بتا اسرائيل )خاندان اسرائيل( می دانند.4 مورخين، فاالشه ها را از 
قبيله دان به عنوان يكی از قبايل گمشده بنی اسرائيل می دانند5 و عده ای بر اين اعتقاد هستند 
كه آنها از نسل منه ليك6 كه گفته می شود حاصل پيوند كوتاه  مدت حضرت سليمان و ملكه 
صبا بوده است، هستند؛7 آنها از لقب و نشان شير يهودا استفاده می كنند8 كه هايله سالسی 
امپراطور سابق اتيوپی نيز خود را به آن منتسب می كرد. بر اساس اساطير منه ليك به منظور 
به دست گرفتن پادشاهی اتيوپی نزد مادرش بالقيس بازگشت.9 البته عده ای بر اين اعتقادند 
كه از شروع جنگ داخلی در اسرائيل باستان، سر از اتيوپی درآوردند؛10 يا بعد از تخريب معبد 

1. Encyclopedia Of Judaica Vol.6, p.1154. 

2. Beta Israel

3. The New Encyclopedia Of Judaica Vol.3, p.499-509. 

4. موسی ميكائيل، خانه بدوشان كره خاك، تاريخچه قومی شكيبا، بيكر پرينتينگ، امريكا، ص401. 
5. همان. 

6. Menelik

7. داود آليانس، بچه كاشی، ترجمه گوئل كهن، لندن، ساتراپ، 1395، ص398. 
8. موسی ميكائيل، همان. 

9. عبدالوهاب المسيری، دائره المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
تاريخ خاورميانه، تهران، دبيرخانه كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه، 1383، ج2، ص174. 

 ،B.B.C 10. »تفريحگاه شگفت آور عروس؛ نقشه جاسوسان موساد برای پوشش«، ســايت فراديد، به نقل از
ترجمه عاطفه رضوان نيا. 
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يهود در 568 قبل از ميالد بــه اتيوپی وارد 
شــده اند كه در تــورات از آن بــه كوش1 

)حبشه( ياد می شود. 
فاالشه ها به زبان »امهری« سخن می گويند،2 
روز سبت را گرامی می دارند، به كتاب تورات 
اعتقاد دارند، ختنه می كنند و روزه می گيرند.3 
در ايالت دورافتاده گوندار واقع در شمال غربی 
اتيوپی زندگی می كرده اند.4 باالترين برآورد 
از جمعيت آنها حداكثر 500هزار نفر در قرون 
وسطی است.5 يافته های متأخر حاكی از آن 
است كه يك كاشف اسكاتلندی به نام جيمز 
بروس در جســت وجوی سرچشمه رودخانه 
نيل آبی به طور تصادفی با آنان برخورد كرده 
بود؛ او سرچشمه اين رودخانه را در درياچه تانا 

پيدا كرد كه در آن زمان آبی سينا خوانده می شد.6
آنان در آلونك ها و خانه های پوشالی در روستاهای ايالت گوندار زندگی می كردند و توسط 
قبايل مسلمان و مسيحی احاطه شــده بودند.7 آنها حق مالكيت زمين نداشتند8 و معموالً 
روستاهای آنها بر روی قله تپه های نزديك رودخانه قرار گرفته بود. هر يك از روستاها از 
كوخ های دايره ای شكل با پوششی از علف تشكيل شده بود و يكی از كوخ ها به عنوان معبد 

برگزيده می شد.9
نزديكی محل زندگی آنها با مسلمانان و مسيحيان باعث شده بود كه تعدادی از آنها به دو 

1. داود آليانس، همان، ص387. 
2. عبدالوهاب المسيری، همان، ص174. 

3. ويكتور استروفسكی، راه نيرنگ، ترجمه محسن اشرفی، تهران، اطالعات، 1373، ص381-382. 
4. همان. 

5. داود آليانس، همان، ص397. 
6. همان. 

7. همان، ص388. 
8. همان، ص387. 

9. عبدالوهاب المسيری، همان، ص173. 

فاالشه ها در فلسطین اشغالی
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دين فوق گرايش پيدا كنند كه مسيحی شده های 
فاالشه را فاالشــه مورا گويند.1 عده ای آنها را 
آنوسی خطاب می كنند كه بعد از برداشته شدن 
اجبار می توانند به دين اصلــی خود بازگردند. 
در عين حال اســرائيل آنها را به عنوان يهودی 
نمی شناسد. تعداد فعلی آنها در اتيوپی 25 تا 30 
هزار نفر است. البته منابع ديگر ارقام ديگری از 

تعداد آنها ذكر كرده اند.2
تأثير دين اســالم بر رفتار و اعتقاد فاالشه ها 
بسيار محسوس است. روزنامه های اسرائيلی خاطرنشان ساخته اند كه تعدادی از ايشان در 
اسرائيل به دين اسالم گرويده و تعدادی از آنان در هنگام زيارت ديوار براق )ندبه( با شنيدن 
صدای اذان جهت اقامه نماز رهسپار مسجد شدند.3 يكی از روزنامه های اسرائيل خاطرنشان 
ساخت كه تعدادی از آنها در هنگام رسيدن به اسرائيل در فرودگاه نماز را به شيوه مسلمان ها 

به جا آوردند كه اين روزنامه ها از آنها به عنوان فاالشه های سنی مذهب ياد نمود.4

فاالشه ها در اتیوپی

1. همان، ص179. 
2.  The New Encyclopedia Of Judaica. Vol 3, p 507. 

3. همان، ص176. 
4. همان. 

صهیونیست ها با علم به وجود چنین 
جمعیت به ظاهر یهودی در اتیوپی 
تا زمان به رسمیت شناخته شدن به 
عنوان یهودی در ابتدای دهه هفتاد 
میالدی هیچ اقدم مؤثری برای 
مهاجرت آنها به اسرائیل نکردند 
و همان طور که در ابتدا با استناد به 
جودائیکا مطرح شد، هیچ تمایلی 

هم برای این کار نداشتند
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عالوه بر اين، در فلسطين اشغالی شاهد حضور يهوديانی تحت عنوان عبرانيون سپاه پوست1 
هستيم. گروهی از امريكايی های سياه پوســت كه به دين يهود ايمان دارند و در مقايسه با 
يهوديان سفيدپوست پايبندی شديدتری به شــريعت يهود دارند. عبری های سياه پوست 
خود را از قبايل ده گانه مفقودشده اسرائيل می دانند و تنها خود )و نه يهوديان سرزمين های 
اشغالی يا ساير يهوديان جهان( را از نسل يهوديان واقعی قديمی می دانند. اين عده با تعداد 
اندك 3000نفری خود در اسرائيل، از انواع تبعيض ها و محدوديت های رژيم صهيونيستی 

بهره مند هستند.2
*  *  *

تا قبل از تأسيس رژيم صهيونيستی ژاك فيتلويچ3 )1955-1881( بزرگترين خدمت و 
توجه را به فاالشه ها نمود. او يهودی لهستانی بود و به نمايندگی از سوی بارون ادموند روچيلد 
برای زندگی در ميان يهوديان اتيوپی در سال 1904 راهی منطقه زندگی آنها شده بود و در 

سال 1923 نيز اولين مدرسه يهودی در آديس آبابا را افتتاح نمود.4 
صهيونيست ها با علم به وجود چنين جمعيت به ظاهر يهودی در اتيوپی تا زمان به رسميت 
شناخته شدن به عنوان يهودی در ابتدای دهه هفتاد ميالدی هيچ اقدم مؤثری برای مهاجرت 
آنها به اسرائيل نكردند و همان طور كه در ابتدا با استناد به جودائيكا مطرح شد، هيچ تمايلی 

هم برای اين كار نداشتند.
تا اينكه در ســال 1972 حاخام 
عواديا يوسف رهبر يهوديان شرق تبار 
اســرائيل با تأكيد بر اصالت يهودی 
آنها با ريشه داشــتن در قبيله دان، 
آنها را در جامعه اسرائيل به رسميت 
شناخت.5 از سوی ديگر حاخام شلومو 
گوران نيز بر همين نكته تصريح كرد 
و بدين ترتيب قانون بازگشــت در 

1. Black Hebrews

2. همان، ص171-172. 
3. Jacques Fatlovitch

4. www.wikipedia.Jacques Jatlovitch

5. ويكتور استروفسكی، همان، ص381. 

ژاک فیتلويچ
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مورد آنها به اجرا درآمد.1 متعاقب آن، اسحاق 
رابين به عنوان كارگزار حكومتی هم در ســال 
1973 با رسميت2 دادن به اين دريافت حاخامی، 
مجرای تحقق مهاجرت يهوديان فاالشه را فراهم 

نمود. 
رفته رفته ساير مقامات هم حداقل در ظاهر به 
مهاجرت فاالشه ها به اسرائيل صحه گذاردند. از 
جمله شيمون پرز از جناح رابين هم اظهار داشت 
كه ما بايد تا هنگامی كه همه برادران و خواهران مــان را از اتيوپی به وطن نياورده ايم آرام 

نگيريم.3 
در اين زمان هايله سالســی امپراطور اتيوپی كه در پی استراتژی پيرامونی4 در سال های 
1973-1958 روابط وثيقی با صهيونيستها برپا كرده بود، بهترين همكار صهيونيستی در اين 
ميان بود. ولی سقوط او در سال 1974 به دست منگيستو هايله ماريام، اين برنامه صهيونيستی 

را ناكام گذاشت. 
از سوی ديگر، تالش يهوديان فاالشه هم آغاز شده بود. فردی به نام فِِرد آكلوم به همراه 
موجی از پناهندگان غيريهودی اتيوپی كه از جنگ و بحران غذا می گريختند وارد سودان شد. 
او به آژانس های كمك، نامه فرستاد و از آنها درخواست كمك نمود تا به اسرائيل برود. يكی 
از نامه ها به موساد رسيد. مناخيم بگين كه در سال 1977 به نخست وزيری رسيده بود با شور 
و هيجان قضيه بتا اسرائيل را پيگيری كرد.5 او به اسحاق حوفی رئيس موساد دستور الزم را 
داد6 و فردی به نام دنی از موساد مأمور رسيدگی به اين ماجرا شد.7 آكلوم را در سودان يافتند 
و زمينه الزم دو طرف برای مهاجرت فاالشه ها فراهم شد. فاالشه ها در دو اردوگاه كاساال و 

1. عبدالوهاب المسيری، همان، ص176-177. 
2. داود آليانس، همان، ص394. 

3. ويكتور استروفسكی، همان، ص385.  
4. يان بلك و بنی موريس، جنگ های نهانی اسرائيل، ترجمه جمشيد زنگنه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 
1372، ص543. )اتحاد كشورهای غير عرب منطقه با صهيونيست ها از جمله ايران، تركيه و اتيوپی، پايه استراتژی 

پيرامونی است.( 
5. همان، سايت فراديد. 

6. دان راويو- يوسی ملمن، جاسوسان عليه آخرالزمان، ترجمه مرتضی ميرمطهری، تهران، اطالعات، 1395، 
ص344. 

7. همان، سايت فراديد.

در کنار تمام روایات و داستان های 
اسرائیلی و غیراسرائیلی در مورد 
مهاجرت فاالشه ها به اسرائیل، یک 
روایت کاماًل متفاوت به نقل از 
سردیوید آلیانس وجود دارد که 
در هیچ جای دیگر هم مورد تأیید 
یا تأکید قرار نگرفته است و البته 

تاکنون تکذیب هم نشده است



11
7

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

لی
رائی

 اس
کر

لش
یاه 

م س
جا

فر

االتراش در غرب خارطوم و در نزديكی مرز اتيوپی به سر می بردند1 و آماده كمك و امداد 
اسرائيلی بودند. 

فرد آکلوم در سمت چپ

در آن زمان بخش های مهمی از موساد درگير فعاليت های متنوع برای كمك به يهوديان 
جهان از جمله تسافريم2 و به ويژه برای مهاجرت آنها می شد. موساد عمليات خود برای خارج 
كردن يهوديان از ايران، سوريه، اتيوپی، سودان، يمن و شوروی3... را در پرونده خود داشته و 

دارد. پس مهاجرت فاالشه ها در دستور اجرا قرار گرفت.
پيش از اين تا قبل از تأسيس دولت يهودی، ســازمان مخفی آليابت در زمينه مهاجرت 
غيرقانونی يهوديان در دوره قيوميت و قبل از آن را بر عهده داشــت و از خدمات مديرانی 

همچون شلومو هيلل4 بهره می برد. 
هيلل برای پيشبرد اهداف خود از سايان يا يهوديان ساكن در كشورهای ديگر كه داوطلبانه 
به اهداف صهيونيسم كمك می كردند بهره می برد؛5 سازمان تحت مديريت او مالك بيش از 
شصت كشتی و هواپيما و تعداد بی شماری اتومبيل و كاميون بود و رفت و آمد آنها از طريق 

يك شبكه فرستنده های راديويی نيمه قانونی هماهنگ می شد.6

1. ويكتور استروفسكی، همان، ص387. 
2. همان، ص385. 

3. دان راويو- يوسی ملمن، همان، ص327. 
4. همان، ص328. 
5. همان، ص329. 

6. همان. 
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آليابت به عنوان بخشــی از نوسازی ســاختار امنيتی اســرائيل پس از تأسيس دولت 
صهيونيستی در ماه مارس 1952 منحل و جای خود را به دو واحد ناتيو1 و بيتزور2 داد.3 

هر گاه ضرورت پيدا می كرد ناتيو و بيتزور برای زير فشــار قرار دادن كشورهای عربی، 
اتحاد شوروی و رژيم های اروپای شرقی تحت كنترل روس ها افكار عمومی بين المللی را بسيج 

می كردند تا كشورهای مزبور به يهوديان اجازه مهاجرت بدهند.4
از آنجايی كه بسياری از يهوديان امكان مهاجرت دسته جمعی نداشتند يا اصاًل تمايلی برای 
مهاجرت وجود نداشت، اين سازمان آليابت و بعد ناتيو و بيتزور بودند كه با ايجاد تسهيالت 
و ترغيب يهوديان، مهاجرت های توده ای به سوی فلسطين اشغالی را سازماندهی می كردند. 
مهاجرت تمام پنجاه هزار يهودی يمنی در سال 1949 با نام قالی جادويی،5 150هزار عراقی 
با پروازهای مستقيم به نام عزرا و نحيما در ســال های 1950 تا 6،1952 همه دويست هزار 
رومانيايی مهاجر در دهه شصت تا هشتاد با همكاری چائوشسكو و چهارصدميليون دالری كه 
به جيبش سرازير شد،7 يك ميليون يهودی مهاجر در اوايل دهه نود از شوروی8 و صد هزار 

يهودی مهاجر از مراكش،9 نمونه هايی از اين وسعت عملكرد و هزينه های انجام شده است.

تفرجگاه عروس

1. Nativ

2. Bitzur

3. همان، ص330. 
4. همان، ص331. 
5. همان، ص329. 

6. همان. 
7. همان، ص334. 
8. همان، ص339. 

9. همان. 
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*  *  *
فيلم »تفرجگاه غواصی دريای ســرخ« برشی كوتاه و 
خالصه از تمام عمليات موسی، برادران، سليمان، يوشع 
برای مهاجرت يهوديان فاالشه به اسرائيل است. در واقع 
نويسنده فيلمنامه تالش كرده است كه با دستكاری اسناد 
و وقايع، قصه ای از تمام ماجــرای مهاجرت به مخاطب 

ارايه دهد.
عمليات های مذكور به صورت جــدی از اواخر دهه هفتاد ميــالدی آغاز و به صورت 
متناوب ظرف پانزده سال تا اوايل دهه نود ادامه داشت. گستره عملياتی هم ابتدا با پياده روی 
فاالشه ها از اتيوپی به سودان و استقرار در اردوگاه ها و انتقال از طريق هواپيما و كشتی و قايق 

به اسرائيل بود. 
مرحله بعد از آن، مذاكره با حاكم چپگرای اتيوپی و انتقال از آديس آبابا به اسرائيل بود. 

کل مهاجرين به 
اسرائیل

مهاجرين اتیوپی به 
اسرائیل

سال

687/624
297/138
427/828
267/580

10
59
98
306

1948-51
1952-60
1961-71
1972-79

153/833
956/319
181/505
86/855

16/965
39/651
14/859
12/586

1980-89
1990-99
2000-04
2005-09

16/633
16/892
16/557
16/968

1652
2666
2432
450

2010
2011
2012
2013

شمار مهاجرين به اسرائیل1

1. www.wikipedia.Bet Israel 

اگرچه عوادیا یوسف در سال 
1972 فاالشه ها را به عنوان 
یهودی به رسمیت شناخت 
ولی کماکان حاخام هایی 
هستند که آنها را به عنوان 

یهودی قبول ندارند
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صرف نظر از آمار تقريبی فوق، نزديك به چهار هزار نفر1 نيز در ميانه راه بر اثر كهولت، 
بيماری، درگيری و دوری مسافت در حين پياده روی از بين رفتند. 

هم اكنون جمعيت فعلی فاالشه ها در اتيوپی را 150/000 نفر ذكر می كنند كه نزديك به  
2 آنها مهاجر و مابقی در اسرائيل به دنيا آمده اند.2 

3
پيرامون چهار عمليات موسی، سليمان، يوشــع و برادران در دو كشور اتيوپی و سودان از 

طريق دريا و هوا و با كمك امريكا و اروپا، نكات حائز اهميتی به شرح ذيل وجود دارد: 
1. پروازهای سری از ســودان با اصرار نميری به صورت مســتقيم در تل آويو به زمين 

نمی نشست بلكه از طريق يك كشور اروپايی از جمله بلژيك صورت می پذيرفت.3
2. گروه های يهودی امريكا صد ميليون دالر هزينه عمليات موسی را پرداخت كردند.4

3. در طول عمليات از سوی اسرائيل يك نفر تلفات وجود داشت.5 
4. اسرائيل از باندهای پيش ساخته و قديمی پايگاه انگليس در سودان استفاده كرد.6

برای انتقال تعداد بیشتری از فاالشه ها، صندلی های هواپیما هم برداشته شده است 

5. انور سادات پس از امضای كمپ ديويد به توصيه مناخيم بگين، از نميری رئيس جمهور 

1. دان راويو- يوسی ملمن، همان، ص347. 
2. Ibid. www.wikipedia

3. دان راويو- يوسی ملمن، همان، ص345. 
4. عبدالوهاب المسيری، همان، ص177. 
5. ويكتور استروفسكی، همان، ص397. 

6. همان، ص393. 
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سودان خواست تا در امر مهاجرت يهوديان همراهی كند.1
6. در به كارگيری و همراهی مسئولين سودانی به طرز شگفت آوری از رشوه برای جعل 

اسناد و تهيه اسباب و لوازم استفاده شد.2
7. سازمان امنيت داخلی سودان و جعفر نميری از تمام مراحل عمليات اطالع داشتند. حتی 
نميری با واسطه عدنان قاشقچی با آريل شارون در ماه مه 1982 در اين خصوص مالقات 

كرده بود.3

جعفر نمیری

8. در تيم اسرائيلی فعال در عمليات از پانزده تا سی مأمور موساد گزارش شده است.4

تفرجگاه عروس 
در مرحله اول از عمليات موسی، اجاره يك تفرجگاه غواصی در دريای سرخ توسط موساد 
به عنوان پايگاه اصلی برای مهاجرت فاالشه ها در نظر گرفته شد كه داستان فيلم هم در آنجا 

اتفاق می افتد.
اين دهكده تفريحی در سال 1974 توسط يك كارآفرين ايتاليايی ساخته شده بود كه پانزده 
كلبه داشت كه هر كدام با داشتن سقفی قرمز، جداگانه آشپزخانه و اتاق غذاخوری داشتند. 
دنی و تيمش اين دهكده را از طريق هلی كوپتر كشــف كردند.5 تجهيز آن يك سال طول 

1. همان، ص383. 
2. يان بلك و بنی موريس، همان، ص544. 

3. همان. 
4. ويكتور استروفسكی، همان، ص391. 

5. سايت فراديد. 
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كشيد و حدود يك سال هم از آن استفاده كردند.1 در ساحل آن يك كشتی غرق شده بهانه 
تفريحی خوبی برای مسافرين بود.2 بروشورهای تبليغاتی اين مركز در هزاران نسخه در تمام 

آژانس های مسافرتی اروپا توزيع شد و رزروها در دفتر ژنو و خارطوم صورت می گرفت.3

بروشور تفرجگاه غواصی

محل اين دهكده در 75 مايلی شمال خارطوم درست روبه روی مكه در آن سوی دريای 
سرخ قرار داشت.4

یک روایت متفاوت
در كنار تمام روايات و داستان های اسرائيلی و غيراسرائيلی در مورد مهاجرت فاالشه ها به 
اسرائيل، يك روايت كاماًل متفاوت به نقل از سرديويد آليانس وجود دارد كه در هيچ جای 

ديگر هم مورد تأييد يا تأكيد قرار نگرفته است و البته تاكنون تكذيب هم نشده است.
آليانس در كتاب خاطرات خود به نام بچه كاشــی كه به انگليسی هم منتشر شده است، 
نقش خود در عمليات انتقال فاالشه ها از اتيوپی و سودان را محوری و با دستور مناخيم بگين 

ذكر می كند. 
او طی دو نوبت ورود به اين ماجرا، ســرمايه خود را در امر نساجی و كشت پنبه و توسعه 
كارخانه های سودان و مذاكره با مقامات سودان به كار می گيرد و يكی از شركت های خود به 

1. همان. 
2. ويكتور استروفسكی، همان، ص390. 

3. سايت فراديد.
4. ويكتور استروفسكی، همان، 380. 
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نام بريتيش نورث تروپ1 را مأمور رسيدگی محرمانه به اين امر می كند. 
در نوبت دوم در مذاكره با مقامات اتيوپی از جمله هايله ماريام و كاسا كبد نفر دوم اتيوپی، 
با پرداخت رشوه های كالن و تضمين آينده مالی و اقامت آنها در كشورهايی كه می خواهند، 

امر مهاجرت را مديريت می كند.2
او در خالل اجرای اين عمليات در نوبت دوم يوری لوبرانی سفير سابق اسرائيل در ايران 
و اتيوپی را به همراه خود دارد و ادوارد هيث نخست وزير سابق انگليس و سامی شمعون از 

انگليس را نيز به همراه خود به سودان و اتيوپی می برد.3

ادوارد هیث  و ديويد آلیانس در سودان

آليانس مدعی است كه در سال 1992 يوری لوبرانی در مراسم جشن روز استقالل اسرائيل 
در لندن و در هتل گراندهاوس از نقش او در انجام عمليات انتقال يهوديان اتيوپی در سودان 

طی عمليات موسی و سليمان پرده برداشته است.4

سياهان عليه سفيدها
در دوم جوالی 2019 يهوديان فاالشه دست به يك قيام همگانی زدند. آنها در پی كشته 
شدن يك سرباز اتيوپی به دست پليس اسرائيل به خيابان ها ريختند و عليه اقدام نژادپرستانه 

1. British Northrop

2. داود آليانس، همان، ص406-407. 
3. همان، ص401-409. 
4. همان، ص416-417. 
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پليس اعتراض كردند. اين قيام تبعات زيادی داشت و نخست وزير را برای حل بحران به 
ميانه ميدان كشيد.1 

اين قيام سراسری كه در هر شصت نقطه از محل سكونت فاالشه ها و به ويژه در شهرهای 
بزرگ بازتاب داشت، در نوع خود بی سابقه بود؛ و حكايت از زخمی عميق داشت كه تازه سر 

باز كرده و بوی بد آن مشام حكمرانان اسرائيلی را آزرده است. 

قیام فاالشه ها در فلسطین اشغالی

تبعيض نژادی، نژادپرســتی و فقر مهمترين دغدغه فاالشــه ها در عرصه های كاری، 
آموزشی، اسكانی و بهداشتی است.

اشــتغال آنها تنها 53درصد از نيروی كار با ســن 54-25 در مقابل 76 درصد ســاير 
اسرائيلی هاست. تازه اين عده هم در مشاغل كارگری و ساختمانی توسط مردها و خدمات 
عمومی توسط زنها مشغول هستند و تنها بخش بسيار كوچكی به مشاغل علمی و شغل آزاد 
اشــتغال دارند.2 در امر آموزش تنها 25درصد دانش آموزان فاالشه در مدارس همگانی 
تحصيل می كنند و مابقی كماكان در مراكز پذيرش مهاجرين مشغول تحصيل هستند كه از 

امكانات آموزشی بسيار كمی برخوردار است.3
از سپتامبر 1992 كه مهاجرت های توده ای و افتخارآميز فاالشه ها با عمليات سليمان پايان 

1. www.wikipedia.Beta Israel

2. Ibid. The New Encyclopedia. P.508. 

3. Ibid.
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يافت، نيمی از اتيوپيايی ها در خانه های موقت به سر می برند. 2500 نفر در هتل و 7600 نفر 
در مراكز جذب و پذيرش مهاجرين به سر می برند و 15000 نفر هم در خانه های موسوم به 

موبايل هوم زندگی می كنند1 كه فرصت های شغلی و آموزشی كمی دارد. 
اين تبعيض و نابرابری، نرخ رشد خودكشی در ميان فاالشه ها را باال برده است و حاكی از 

شكست روند جذب آنها در جامعه صهيونيستی است.2 
اگرچه عواديا يوسف در ســال 1972 آنها را به عنوان يهودی به رسميت شناخت ولی 
كماكان حاخام هايی هستند كه آنها را به عنوان يهودی قبول ندارند.3 و فاالشه ها نيز در امر 
ثبت ازدواج و حضور در محاكم با مشكل مواجه هستند. مقامات شهر ايالت از دادن آب و 
برق به فاالشه ها امتناع می ورزند. شورای محلی شهرك يروحام از اسكان فاالشه ها در آن 
شهرك جلوگيری به عمل می آورد. والدين دانش آموزان مدارس دينی خواستار عدم ورود 
فاالشه ها به مدارس دينی و قرار گرفتن آنها در كنار بچه هايشان هستند. شهرداران در شهر 
عكا و نهاريا از اسكان فاالشه ها در اين شهرهای توريستی و كاهش گردشگر در آن شاكی 
هستند.4 بانك خون مگان ديويد آدام بدون اطالع اهداكنندگان، خون اهدايی فاالشه ها را 

به صــورت خــودكار پــس از گرفتــن از 
اهداكنندگان به دور می ريــزد و آن هم با اين 
اســتدالل كه ريســك ابتال به بيماری ايدز با 
استفاده از خون فاالشــه ها باالست.5 اين خبر 
را كــه روزنامه معاريو چاپ كــرده بود، وزير 

بهداشت رژيم صهيونيستی تأييد كرد6و... 
با اين وضعيت، بايد بررســی كــرد كه چرا 
با وجود اين نگاه هــا و رفتارهای تبعيض آميز 
كه از صدر تا ذيل جامعه صهيونيســتی را در 
برگرفته، اصــرار به مهاجــرت آنها طی چند 
عمليات پرهزينه وجود داشت؟ در واقع سران 

1. Ibid.

2. عبدالوهاب المسيری، همان، ص178. 
3. Ibid.

4. همان، ص177. 
5. Ibid.

6. همان.

سرباز فاالشه
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صهيونيست هيچ تمايلی در ابتدا به امر مهاجرت آنها نداشتند. از جمله در زمانی كه گلداماير 
نخست وزير وقت در مورد فاالشه ها مورد ســؤال قرار می گيرد، پرخاش كنان می گويد: به 
اندازه كافی مشكل نداريم؟ و يا آبا ابان باالترين مقام ديپلمات اسرائيل مسئله فاالشه ها را 

كم اهميت و جنبی می داند.1
از سوی ديگر، دانشمندان مدرن كه بر نمونه های DNA گرفته شده از اين جامعه تحقيق 
كرده اند نيز به اين نتيجه رسيده اند كه به دشواری می توان قوم بتا اسرائيل را از همسايگان 

آفريقايی شان تميز داد و از نظر ژنتيك، آنان به آفريقايی ها نزديك ترند تا به يهوديان.2
مورخين هم معتقدند كه اساساً آنها از نژاد سامی خالص نيستند، بلكه حامی بوده و از طريق 
يهوديان شبه جزيره عربستان به دين يهود گرايش يافته اند.3 دايره المعارف يهود نيز بر اين 
اعتقاد است كه فاالشه ها يهودی نيستند چراكه شناخت آنها از يهوديت با يهوديان جهان 

فرق می كند.4 
با اين اوصاف، بايد ديد كه رژيم صهيونيستی با چه هدفی دست به اين مهاجرت زده است 

و با چه انگيزه ای مغاير با خواست توده های نژادپرست يهودی اقدام كرده است.
اولين انگيزه می تواند مالی باشد؛ زيرا داستان های تأثربرانگيز راجع به وخامت وضعيت 

يهوديان اتيوپی باعث می شد تا هدايا و كمك های نقدی به سوی اسرائيل سرازير شود.5 
از سوی ديگر، حكومت صهيونيستی می خواست كه از اين امر سوءاستفاده تبليغاتی كند؛ 
زيرا اســرائيل در جهان غرب به عنوان يك رژيم نژادپرست شهرت يافته است. به همين 
علت با نجات يهوديان فاالشه يعنی سياه پوستان آفريقايی می توانست تا اندازه ای وجهه خود 

را بهبود ببخشد.6
مؤسسه های كشاورزی صهيونيستی به خاطر كمبود كارگر يهودی در مضيقه بودند و مجبور 

به استفاده از كارگران عرب بودند. فاالشه ها تا اندازه كمی اين كمبود را جبران می كردند.7
در ميان اين انگيزه های مادی، مالی و تبليغاتی انگيــزه واقعی ديگری هم وجود دارد كه 
اهميت زيادتری نسبت به مابقی دارد و آن بحران جمعيتی در مقابل رشد روزافزون جمعيت 

1. داود آليانس، همان، ص399. 
2. همان، ص398. 

3. عبدالوهاب المسيری، همان، ص173. 
4. همان، ص175. 
5. همان، ص178. 

6. همان. 
7. همان. 
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اعراب اســت. و اگر كاهش مهاجرت يهوديان سفيدپوست و بحران مهاجرت معكوس را 
نيز به اين مشــكالت اضافه كنيم، دليل اصلی برای اقدام رژيم صهيونيستی در مهاجرت 
يهوديان آشكار می شود. در واقع تنها نمی توان به چك و تلگراف يهوديان غرب نشين اكتفا 
كرد؛1 مهاجرت به منزله فرصتی بود كه دولت نوپای اسرائيل را به سرعت قوی تر و از لحاظ 
جمعيت بزرگ تر كند؛ اگر وجود مردم بيشتر، به معنای امنيت ملی بيشتر است، يقيناً جامعه 

امنيتی اسرائيل بايد مداخله می كرد.2 
با مشاهده جدول كاهش مهاجرت يهوديان به دليل نبود پول و امنيت در اسرائيل و عدم 
تكرار دو برابری جمعيت مهاجر در چهار ســال اول تأســيس اين دولت جعلی، استفاده از 

سياه لشكر فاالشه ولو به عنوان گوشت دم توپ، بسيار ضروری می نمايد. 

تجمع اعتراضی فاالشه ها در فلسطین اشغالی

و اگر هم اكنون پس از اين همه ســال، هم فاالشــه ها و هم افكار عمومی دنيا متوجه اين 
سوءاستفاده از آنها شده اند و ماهيت نژادپرست صهيونيست ها برمال گرديده و به خروش 
آمده اند، فيلمی الزم است تا حماسه آفرينی مأموران موساد برای نجات يك قوم رنج كشيده 
دوباره تصوير شود. در حالی كه فاالشه ها در خيابان های اســرائيل با سردادن شعار عليه 

دولت  مردان مزور صهيونی، خواستار نابودی اين رژيم هستند. 

1. همان. 
2. دان راويو- يوسی ملمن، همان، ص328. 


