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صد سالگی اعالميه بالفور

عليرضا سلطانشاهی
مقدمه

با آن چهره خنثی، سست، س��رد و در عين حال مرموز1 خود، برگ بسيار مهمی از دفتر 
تاريخ خاورميانه را در دوم نوامبر 1917 با امضای يک نامه 621 حرفی به روچيلد،2 ورق زد. 
اين نامه ك��ه به اعاميه، بيانيه، وعده3 و... معروف ش��د، برای يهوديان در فلس��طين، 

داشتن يک وطن ملی را به رسميت شناخت.4
در تنظيم 67 كلمه از اين نامه همه جهات ذيربط در انگلستان، امريکا، جامعه يهوديان 

1. جفری لوئيس، بالفور و وايزمن، ترجمه مهرداد مايی، تهران، گروه مطالعات انديشه ورزان آريا، 1395، ص49. 
 Lionel Walter Rothschild  2. ليونل والتر روچيلد

3. Balfour Decleration
4. لرد روچيلد گرامی

بس��يار خوش��وقتم كه از جانب دولت اعلی حضرت همدردی و هم دلی خود با خواس��ته ها و آرزوهای يهوديان 
صهيونيست كه به هيئت وزيران تقديم و با آن موافقت ش��ده، اباغ نمايم. دولت اعلی حضرت تأسيس وطن ملی 
برای ملت يهود در فلسطين را با عاقه دنبال می كند و برای فراهم كردن امکان برپايی آن تمام تاش خود را خواهد 
كرد. اما بايد به روشنی دانست كه هرگز نبايد كاری بر خاف و به زيان حقوق مدنی و مذهبی گروه های غير يهودی 
ساكن فلسطين يا حقوق و موقعيت قانونی يهوديان در ديگر كشورها انجام ش��ود. سپاسگزار خواهم شد اگر اين 

بيانيه را به اتحاديه صهيونيسم برسانيد. آرتور بالفور 
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داخل و خارج انگليس و اعراب مدنظر بودند و آرتور 
جيمز بالفور1 به عنوان وزير ام��ور خارجه بريتانيا، 

كانون اين فرآيند ديپلماتيک و پيشانی كار بود. 
مهم ترين پيامد جن��گ جهان��ی اول )28 ژوئيه 
1914 تا 11 نوامبر 1918( فروپاش��ی امپراتوری 
عثمانی و تحديد قلم��رو آن و ايجاد يک معبر برای 
رسيدن يهود به فلسطين بود كه بعد از ناكامی روند 
تطميع سلطان عبدالحميد و بلوای 1908 و 1909 2 
در امپرات��وری عثمان��ی، با كارگردان��ی متفقين و 

محوريت انگليس به نتيجه رسيد. 
در خال جنگ تا سال 1922 كه امپراتوری 600 
س��اله عثمانی از ميان رفت، قدرت ه��ا طی برپايی 
كنفرانس ها و معاهدات و پيمان هايی همچون معاهده يا توافق سايکس پيکو، ورسای، 
كنفرانس صلح پاريس يا س��ان رمو برای خود قلمرو جديدی از ميراث عثمانی تعريف 
می كردند. در اي��ن ميان انگليس يا بريتاني��ای كبير آن زمان، با س��ابقه حضور مفصل 
يهوديان در آن ديار،3 داش��تن يک وطن مل��ی برای يهوديان را تضمي��ن كرد. در واقع 
اعاميه بالفور در نوامبر 1917، نتيجه فرآيند يک دوره 20 ساله از 1897 زمان برپايی 
كنفرانس بال سوئيس بود كه سران صهيونيسم با به كارگيری اهرم های مالی، سياسی و 

ديپلماتيک خود، فرآيند صدور اعاميه بالفور را تکميل كردند. 
اعاميه بالفور از موافقتنامه سايکس پيکو ناشی شد، ولی اهميتش از نظر تاريخی بسيار 
فراتر از آن بود. به راستی مشکل بتوان سندی يافت كه بتواند چون اين سند، خودسرانه 
مسير تاريخ را تغيير دهد.4 صدور اعاميه بالفور در اصل محصول گرايش متقابل جنبش 

صهيونيسم و امپرياليسم بريتانيا به جانب يکديگر بود.5
به نظر می رس��د كه اين بيانيه ]يا اعاميه[ يک ابتکار انگليسی ناب باشد كه از حسن 
نيت و صوابديد دولت پادش��اهی نتيجه شده است. صهيونيس��ت ها هم مسلماً داليلی 

1. Arthur James Balfour
2. برای اطاع بيشتر رك: عليرضا سلطانشاهی، پان تركيسم و صهيونيسم، تمدن ايرانی، 1386. 

3. برای اطاع بيشتر رك: آنتونی آلفری، ادوارد هفتم و دربار يهودی او، ترجمه ناهيد سامی و غامرضا امامی، 
تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1395. 

4. ديويد هرست، تفنگ و شاخه زيتون، ترجمه رحيم قاسميان، بنياد، 1370، ص34. 
5. حميد احمدی، ريشه های بحران در خاورميانه، كيهان، 1377، ص153. 

لرد آرتور جيمز بالفور
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دارند تا بالفور را به عنوان يکی از بزرگ ترين بانيان 
خير برای مردم يهود به ياد بسپارند ولی به سختی 
می توان قبول كرد كه عشق به يهودی ها الهام بخش 
اين خيرخواهی در جايی دور از موطن اصلی باشد.1

در واقع طرح جديد سرزمين موعود يا خيرخواهی 
امپرياليس��تی در يک جا با هم تاقی پيدا می كند 
كه در اصل هم منافع صهيونيس��م و هم اس��تعمار 
بريتانيا در سايه همين ش��عار محقق می گردد. و اال 

نه يهود ميل دوباره به س��رزمين اباء و اجدادی خود دارد و نه انگليس به دنبال دردسر 
ناش��ی از حضور يهوديان كه چند بار از اين جزيره رفته و برگشته اند و هم اكنون هم با 
وقوع پوگروم ها يا جريان های به ظاهر ضد يهودی در روس��يه، دوباره ميل به قاره سبز 
كرده اند. در واقع در اواخر قرن نوزدهم ميادی انگلستان مملو از مهاجران يهودی بود 
كه از كشورهای اروپای شرقی به اين كشور سرازير می شدند. در خيابان های لندن عليه 

آنان تظاهرات و شورش برپا می شد.2
در ادامه همان طور كه خواهيم گفت اين همراهی از س��وی قدرت تازه وارد ديگری در 
ميان امپرياليست ها همچون امريکا در دوره ويلسون هم حمايت شد. ولی در بريتانيا اين 
لويد جرج به عنوان نخست وزير بود كه بايد پيش رويی اين جريان را بر عهده می گرفت و 

نقش ظاهر و باطن را به خوبی ايفا می كرد. 
»لويد جرج تنها فرد دولت بود كه هميشه آرزو داشت فلسطين را برای بريتانيا بگيرد. 
آرزوی ديگر او تأسيس وطنی برای قوم يهود در فلسطين بود. همکارانش نمی دانستند 
كه او چه اعتقاد راسخی به اين افکار دارد.«3 در واقع خط فکری او »به اين نتيجه منتهی 
می شد كه بريتانيا بايد از ناسيوناليسم يهود در خاورميانه بعد از جنگ پشتيبانی كند«،4 
تا وسيله ای برگزيده از سوی خداوند برای بازگرداندن قوم يهود به ارض موعود باشد5 ]![ 
و با همين هدف نيز پيوريتن ها نهضت تبشيری نيرومندی در كليسای انگلستان پديد 
آوردند كه هدفش بازگرداندن يهوديان به فلس��طين و گروآندن آنها به مسيحيت برای 

1. همان، ص35. 
2. ديويد هرست، همان، ص35. 

3. ديويد فرامکين، صلحی كه همه صلح ها را به باد داد، ترجمه حسن افشار، ماهی، 1396، ص256. 
4. همان، ص263. 
5. همان، ص257. 

در مسير تدوین و صدور اعالميه 
بالفور به نسبت نقش کشورها 
و جریانات، افراد مهمی نقش 
داشتند؛ از جمله لوید جرج، 
حييم وایزمن، ویلسون بالفور 
یهودیان،  از  مخالفينی  و 
اعراب و اشخاصی در سيستم 
تصميم گيری در دولت پادشاهی
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تسريع ظهور مجدد مسيح بود.1 
و به اين ترتيب زمينه سياسی، تئوريک و اعتقادی برای صدور اعاميه بالفور از هر جهت 

برای مقامات پادشاهی فراهم شد.

شخصيت بالفور 
در مسير تدوين و صدور اعاميه بالفور به نسبت نقش كشورها و جريانات، افراد مهمی 
نقش داشتند؛ از جمله لويد جرج، حييم وايزمن، ويلسون بالفور و مخالفينی از يهوديان، 

اعراب و اشخاصی در سيستم تصميم گيری در دولت پادشاهی. 
اما مهم ترين فرد در اين ميان آرتور جيمز بالف��ور وزير خارجه وقت بريتانيا بود كه در 
كارنامه اش در اوايل قرن بيستم يک دوره سه ساله از نخست وزيری را هم دارد. او متولد 
25 جوالی 1848 در اسکاتلند و از سران حزب محافظه كار بود كه پس از عمری فعاليت 
در عرصه سياست با درج عنوان صادركننده اعاميه بالفور به عنوان مهم ترين كارش، در 

19 مارس 1930 از دنيا رفت. 
در مورد اين مرد خشک و بی روح- كه شايد به دليل تجردش تا آخر عمر باشد- پيرامون 
يهوديان دو ديدگاه وجود دارد. عده ای بر اين اعتقادند كه او ضد يهود و عده ای او را حامی 

يهود و صهيونيست می دانند. 
در باب مخالفت ظاهراً اوليه بالفور با يهود، عبدالوهاب المس��يری با استناد به مقدمه 
بالفور بر كتاب تاريخ صهيونيسم ناهوم سوكولوف2 اعتراف بالفور به وايزمن را بدين شرح 
می آورد كه: با فرضيه های افراطی و ضد يهود كازيما واگنر )دختر واگنر موسيقی دان(3 
درباره يهوديان موافق اس��ت و آنها را می پذيرد. بنابر تمامی اين داليل است كه بالفور 
اعتقاد داشت يهوديان هر قدر هم كه وطن پرست و غرق در زندگی ملی باشند، وجودشان 
در هيچ كشوری به مصلحت آن كشور نيس��ت. با تکيه بر اين مقدمات بود كه بالفور به 
قانون بيگانگان مصوب س��ال های 1903 تا 1905 روی آورد. هدف اين قانون محدود 
كردن ورود يهوديان ييديشی4 به انگلس��تان بود. اين موضع وی باعث شد كنگره هفتم 

1. همان، ص256. 
2. اين كتاب متأسفانه در ايران توسط مؤسس��ه مطالعات تاريخ معاصر بدون ذكر مقدمه بالفور در سال 1377 

منتشر شده است. 
3. واگنر از موسيقی دان های معروف كه به دليل داش��تن جايگاهی رفيع در حاكميت نازيسم در آلمان شديداً 
مورد بغض يهوديان است و حتی موسيقی و آثار او در اسرائيل ممنوع می باشد. شايان ذكر است در برخی از منابع 

از كازيما واگنر به عنوان همسر واگنر ياد شده است. 
4. يهوديان شرق اروپا كه به زبان عبری و اروپايی شرقی كه تركيب آن ييديش است، سخن می گويند. 
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صهيونيسم )1905( او را به باد انتقاد گيرد و اظهارات او را دشمنی آشکار با تمامی ملت 
يهود نامد. روزنامه های بريتانيا هم به او حمله ور شدند.1

در نظر دوم همراهی با ايده صهيونيسم تا آن مرتبه است كه می گويد: 
صهيونيس��م خواه بر حق باش��د و خواه بر باطل، خيرخواه و نيکوكار 
باشد يا بدذات و شرور، در هر حال ريشه های عميقی از تعاليم گذشته، 
نيازهای كنونی و آرمان های آينده غربی دارد. و از اين رو اهميت آن از 

تمايات و آمال هفتصد هزار عرب ساكن اين سرزمين بيشتر است.2
ديدگاه بالفور نسبت به يهوديان متأثر از ديدگاه هزاره گرای بازگشت طلبانه بود كه آنان 

را ملتی برگزيده و صرفاً ابزاری برای رهايی هر چه زودتر می داند.3
عده ای بر اين اعتقادند كه وايزمن با اولين ديدار خود با بالفور در سال 1906 4 تغييری 
در اين شخص ايجاد كرده و او را معتقد به صهيونيسم يا جنبش ملی يهود كرده است. 
با توجه به اين كه بالفور در آن سال مس��ئوليتی جز در حزب نداشته و تا ديدار بعدی با 
وايزمن كه 8 سال طول كشيده، اين احتمال مطرح اس��ت كه فرصتی يافته تا به دور از 

مسئوليت در قبال اين ايده بينديشد.

بالفور به هنگام راه اندازی دانشگاه عبری اورشليم

1. عبدالوهاب المسيری، دايره المعارف يهود و يهوديت و صهيونيس��م، ترجمه مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
خاورميانه، نشر دبيرخانه كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين، 1383، ج6، ص45. ديويد هرست در كتاب تفنگ 

و شاخه زيتون نيز به اين موضع بالفور در مخالفت با يهوديان اشاره می كند. 
2. عبدالوهاب المسيری، همان، ص46. 

3. همان، ص44. 
4. جفری لوئيس، همان، ص113. 
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در كنار تمام اين فرضيه ها در باب شخص بالفور، اين اظهار نظر مبنی بر يهودی بودن1 
او يا اينکه ش��ديداً تحت تأثير تربيت مادرش با اعتقادات كتاب مقدسی2 هم بوده، بايد 
مدنظر باشد. به هر حال او مجری ايده بسيار بزرگی در تاريخ استعمار و صهيونيسم است 
و در مسير تحقق صهيونيسم، بنيامين ديزرائيلی ها، روچيلدها، موشه مونته فيوری ها، 
سر هربرت ساموئل ها و... افراد كم اهميت و كم مايه ای با آن سوابق و ريشه های يهودی 

نبوده اند. 

بالفور با سر هربرت ساموئل )سمت چپ( در قدس

حمايت بالفور از صهيونيس��م با صدور اعاميه خاتمه نمی يابد بلکه با س��خنرانی در 
مجلس لردها به نفع قيمومت انگليس بر فلسطين برای زمينه سازی دولت يهودی ادامه 
می يابد.3 او پس از دوران صدارت در آوريل س��ال 1925 به فلسطين مسافرت می كند 
و در حالی كه هنوز دولت يهودی شکل نگرفته است، دانشگاه عبری اورشليم در قدس 
را همراه با صهيونيس��ت هايی همچون حييم وايزمن، ربی كوك، حييم نعمان بياليک، 

سرهربرت ساموئل بنيان می نهد. 

1. اندرو كارينگتن هيچکاك، صهيونيسم در مسير سلطه، ترجمه محمدياسر فرحزادی، تهران، ساقی، 1391، 
ص85. 

2. جفری لوئيس، همان، ص50. 
3. عبدالوهاب المسيری، همان، ص46. 
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خدمات او به آرمان صهيونيسم در آن حد اهميت دارد كه يک مزرعه اشتراكی به نام 
»بالفوريا« به هنگام حضورش در فلسطين به نام او همراه با مهاجرين يهودی- امريکايی 
تأسيس می شود و در قدس و تل آويو هم خيابان هايی به نام او افتتاح می شود و در عين 

اينکه نامش يهودی نيست، صهيونيست ها نام او را بر فرزندان خود می نهند.1

حييم وايزمن
به رغم تص��ور موجود مبنی ب��ر محوريت روچيلد 
در نامه بالفور به عنوان نماينده يهوديان، اين حييم 
وايزمن فعال ترين عضو جامعه صهيونيستی بود، كه 
مسير صدور اعاميه بالفور را هموار كرد و در تنظيم 

اين سند نقش اساسی داشت. 
وايزمن ش��يمی دان اگرچه مري��د افرادی همچون 
هرتزل و احد هاآم در مش��ی صهيونيس��تی بود ولی 
عمًا رويه متفاوت از هرتزل در اس��کان يهوديان به 

قصد تشکيل دولت داش��ت. اگرچه او رهبر س��ازمان جهانی صهيونيسم تا زمان صدور 
اعاميه بالفور نبود، ولی تا زمان حيات هرتزل در سال 1904 متفاوت از هرتزل خواستار 
تش��کيل دولت يهود در فلس��طين بود و گزينه های اوگاندا، آرژانتين يا مستعمره ای از 
انگليس به غير از فلسطين را برنمی تابيد. در واقع او نمايندگی مخالفان هرتزل را در اين 
مورد بر عهده داشت و شايد به همين دليل هم بود كه مرگ هرتزل در 44 سالگی برای 

عده زيادی از محققين شک برانگيز است. 
تقريباً سراس��ر 77 س��ال زندگی او از 1874 تا 1952 مملو از فعاليت در عرصه علم و 
سياست بود. زندگی او از تولد در يک خانواده پرجمعيت يهودی در موتول روسيه آغاز و 
در يازده سالگی برای ادامه تحصيل به دارمشتات آلمان منتهی می شود. ديری نمی پايد 
كه در سال 1893 به برلين می رود و ضمن آش��نايی با جنبش صهيونيسم زمينه های 
نزديکی به احد هاآم يا آشر گينزبرگ و بعداً تئودر هرتزل برايش فراهم می گردد. از آلمان 
و چهار سال تحصيل در آن دل كنده در فرايبورگ سوئيس رحل اقامت می افکند و در 
همان جا در س��ال 1899 همزمان با اوج گيری فعاليت های صهيونيستی پس از انتشار 
كتاب دولت يهود هرتزل و برپايی كنفرانس بال، طرح دكترايش را ارايه می دهد. در ژنو با 

1. همان. 

حييم وايزمن
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ِورا از يک خانواده يهودی آشنا شده، ازدواج می كند؛ در 
حالی كه در همين زمان همسان با خيلی از مبارزان از 
فضای باز سياسی سوئيس برای تحقق ايده صهيونيسم 
بهره می گيرد ولی از فعاليت ه��ای علمی باز نمی ماند 
و حتی جوايزی ارزش��مند كس��ب می كند. در س��ال 
1904 گويی پس از اطاع از مركز تصميم سازی برای 
صهيونيسم به انگليس مهاجرت می كند و در سال 1910 تابعيت آن را به دست می آورد. 
او پس از آن با 38 س��ال فعاليت سياس��ی آخرين تابعيت خود را در سرزمين موعود به 
نام موهوم اسرائيل كسب كرده و تنها فرصت آن را می يابد تا پس از اين همه مهاجرت 
و تابعيت های مختلف، تنها 4 سال از 77 س��ال عمر خود را در سرزمينی زندگی كند و 
بيارآمد كه برايش عمری جنگيد. به غير از جايگاه علمی او به عنوان يک شيمی دان كه 
در پايه گذاری مؤسساتی به نام خودش در دانشگاه های موجود در فلسطين متبلور است، 

اولين و آخرين پست مهم او در فلسطين اشغالی، اولين رئيس جمهوری اسرائيل بود.1
وايزمن در عين نداش��تن مس��ئوليت رس��می در س��ازمان جهانی صهيونيسم، برای 
صهيونيس��م خدمات بزرگی را انجام داد. ش��ايد اگر ادعا ش��ود كه اي��ن رژيم، مرهون 

تاش های بی وقفه او از عنفوان جوانی تا نزديک مرگ است، ادعايی بی راه نباشد. 
او در مورد آرمان خود برای صدور اعاميه بالفور و بعد تشکيل دولت يهود اظهار می دارد كه:
اميدوارم ك��ه دولت يه��ود برپا ش��ود ولی اي��ن كار فق��ط از طريق 
اعاميه های سياس��ی انجام نخواهد پذيرفت بلک��ه خون و عرق جبين 
يهوديان ضامن ايجاد آن است... ]اعاميه بالفور[ كليد طايی است كه 
درهای فلسطين را خواهد گش��ود و اين امکان را فراهم خواهد آورد تا 
تمام تاش ها در اين كش��ور متمركز شوند... ما آرزومنديم در فلسطين 
شرايطی از لحاظ سياسی، اقتصادی و اجرايی فراهم آوريم كه همزمان 
با رشد و توسعه كشور، بتوانيم مهاجران زيادی را در آن جا دهيم و نهايتاً 
جامعه ای در فلس��طين تش��کيل دهيم كه همان قدر يهودی باشد كه 

انگلستان انگليسی يا امريکا امريکايی است...2 

1. جفری لوئيس، همان، ص67-80. 
2. ديويد هرست، همان، ص37. 

حمایت بالفور از صهيونيسم با 
صدور اعالميه خاتمه نمی یابد 
بلکه با سخنرانی در مجلس 
لردها به نفع قيمومت انگليس 
بر فلسطين برای زمينه سازی 

دولت یهودی ادامه می یابد
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واکنش ها
دس��ته بندی موافق و مخالف اعاميه بالفور طيف بسيار گس��ترده ای از بازيگران اين 
عرصه را در بر می گرفت. از يهوديان گرفته تا دولتمردان انگليسی و اعراب و قدرت های 

ديگر از جمله امريکا. 
تا پيش از بيان اين مخالفت ها از زبان وايزمن اعترافاتی مطرح شده است كه تا حدی 

اين مخالفت ها را حداقل در ظاهر يا حتی در مرحله اوليه توجيه می كند. 
وايزمن معترف است كه »اعاميه بالفور چيزی جز يک چهارچوب خالی نبود كه تاش 
و كوشش ما بايد آن را پر می كرد.«1 يا در جای ديگر می گويد اين اعاميه »بنيادش بر 
آب است. من می ترسيدم كه دولت انگلستان احضارم كند و بپرسد بگو ببينم اين سازمان 

صهيونيسم چيست؟ اين صهيونيست های شما كجا هستند؟«2
او در تأييد حضور و فعاليت مخالفين يهودی در ادامه می گويد:

ما مش��تی يهودی تک افتاده با مليت های گوناگ��ون بوديم. در امريکا 
تعداد كمی از يهوديان، طرفدار صهيونيس��م بودن��د. هيئت نمايندگی 
سازمان جهانی صهيونيست در كنفرانس ورسای ادعا كرد كه نماينده 
يهوديان فلس��طين اس��ت. اما تعداد يهوديان بومی فلس��طين بيش از 
سکناگزينان صهيونيست بود و اين يهوديان بومی مخالف صهيونيسم 

بودند.3
ادوين مانتيگو، وزير امور هند ]رئيس دوك نش��ين لنکس��تر[ رهبری مخالفان را در 
دولت بر عهده داشت. ]او با اينکه يهودی بود همراه[ پسر دايی اش هربرت ساموئل ]كه 
بعدها اولين كميس��ر عالی انگليس در فلسطين شد[ و- رفورس آيزاكس )لرد ردينگ( 
عرصه تازه ای را بر هم كيش��ان خود گش��ودند. آنها نخس��تين يهودی های عضو دولت 
بريتانيا بودند.4 و »شواهد نشان می داد كه مانتيگو در مخالفتش با صهيونيسم نماينده 
اكثريت يهوديان است. تا سال 1913، آخرين تاريخی كه برايش ارقامی موجود است، 
فقط حدود يک درصد از يهوديان جهان از صهيونيس��م حمايت كردند.«5 در اين ميان 

1. همان. 
2. جان كوئيگلی، فلس��طين، اس��رائيل؛ رويارويی با عدالت، ترجمه س��هيا ناصری، دفتر مطالعات سياسی و 

بين المللی، 1372، ص18-19. 
3. همان. 

4. ديويد فرامکين، همان، ص281-282. 
5. همان. 
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دولتمردانی غير يه��ودی همچون لرد كرزن هم به 
مانتيگو كمک می كردند.1 او معتقد بود فلسطين آن 
قدر منابع طبيعی ندارد كه رؤيای صهيونيس��ت ها 
را به واقعيت نزديک كند... امريکا هم طرف مانتيگو 
بود و تا نيمه های اكتبر 1917 محتاطانه تعويق را 

توصيه می كرد.2 
در كن��ار مانتيگو در دول��ت، »يهوديانی از خارج 
]دولت[، منتهی در انگليس با صهيونيسم همراهی 
الزم را نداشتند و »كميته متحد خارجی«، كانون 
اي��ن دس��ت از يهوديان ب��ود. ضمن آن ك��ه افراد 
برجسته ای همچون كلود مونته فيوری و يا لوسين 
ولف«3 از ش��خصيت های برجس��ته يهودی بودند كه مرجع نگاه خيلی از تصميمات از 
جامعه يهودی در اين مورد بودند. تازه اين عده به غير از خانواده روچيلد بود كه همراه 
كردن آن در اين مسير، پروسه ديگری بود. و به همين دليل روز سی و يکم اكتبر 1917 
دولت به رغم مخالفت مانتيگو و ك��رزن به وزارت خارجه اجازه داد اعاميه ای بس��يار 
رقيق تر از آنچه وايزمن خواسته بود در حمايت از صهيونيسم صادر كند... و وايزمن نيز از 

اينکه اعاميه را آبکی كرده بودند دلخور بود.4 

اعالميه بالفور و امريکا 
همان گونه كه در اسناد آمده است امريکا به عنوان يک دولت كه ضامن امنيت و منافع 
ملی امريکا باشد، با تشکيل دولت يهود مخالفت بود و مصداق بارز آن در مواضع سران 
ستاد مش��ترك و وزير خارجه و س��ازمان س��يا به هنگام تصميم گيری ترومن برای به 
رسميت شناختن رژيم صهيونيستی در سال 1948، كامًا آشکار است و سخنان لوی 

1. مجلس لردان انگلستان با درج اعاميه بالفور در سند قيمومت به فلس��طين مخالف بود. لرد اسلينگتون در 
مجلس لردان اعام كرده بود كه اعاميه بالفور ناقض تعهدات ما به فلسطينی هاس��ت... به عاوه به نظر اين لرد، 

بسياری از مردم يهود نسبت به طرح صهيونيست ها بدبين بودند. 
در رأی گيری مجلس عوام انگلس��تان ]نيز[ نمايندگان با رأی 60 در برابر 29 با اعاميه بالفور و سند قيمومت 
مخالفت كردند و انگلس��تان ناچار با حمايت امريکا و ديگران، س��ند قيمومت را در جامعه ملل به تصويب رساند. 
مجلس لردان انگلستان نيز به دنبال مخالفت مجلس عوام با آن مخالفت كرده بود. )حميد احمدی، همان، ص164( 

2. همان، ص283. 
3. جفری لوئيس، همان، ص142-143. 

4. ديويد فرامکين، همان، ص285. 

لرد روچيلد
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هندرسون، دين آچسون، هنری اف گرادی به 
عنوان مسئولين دولتی اياالت متحده در تاريخ 
مضبوط است.1 ولی اينکه چه شد كه تنها پس 
از 11 دقيقه اين رژيم اش��غالگر از سوی اياالت 
متحده به رسميت شناخته شد، داستانی است 
كه ش��بيه آن را بايد به هنگام ص��دور اعاميه 

بالفور مرور كنيم. 
ويلس��ون رئيس جمهور وقت اي��االت متحده 
به همان قدر به صهيونيس��م كم مي��ل بود كه 
يهوديان اياالت متحده. پس در اينجا دو محور 
بايد فعال شود اول دولتمردان امريکايی و دوم 

البی يهود در اين كشور.
انگيزه اصلی انگليس برای صدور اعاميه بالفور كش��اندن سرمايه يهوديان به صحنه 
جنگ جهانی اول با مديريت دولت امريکا بود و ويلس��ون اي��ن را دريافته بود و به نيات 
انگليس در حمايت از صهيونيسم شک داشت.2 او نس��بت به فلسطين يهودی متقاعد 
شده بود اما فلس��طين انگليسی را قبول نداشت. از س��وی ديگر نمی خواست فلسطين 

يهودی نشين را با اولويت های صهيونيست های امريکايی منطبق سازد.3 
اين فضا منجر به ترديد ويلس��ون گرديد كه گله مندی صهيونيست های امريکايی را 

فراهم ساخت.4 ولی البی يهود از پيش فکر اين احتمال را كرده بود. 
ساموئل آنترماير يهودی اشکنازی س��اكن در امريکا تنها مدت اندكی پس از انتخاب 
ويلس��ون به عنوان رئيس جمهور اياالت متحده در س��ال 1913 طی يک ماقات با او، 
حاضر شد حق السکوت زنی كه مدعی داشتن رابطه نامشروع با ويلسون به عنوان استاد 
در دانش��گاه پرينستون را داش��ته اس��ت، بپردازد و در عوض در قبال اين حق السکوت 
سنگين، فرد مورد نظر آنترماير را به عنوان رياست ديوان عالی اياالت متحده منصوب 
نمايد. اين فرد كس��ی جز لوئيس برانديس رئيس كميته اجرايی امور صهيونيس��م در 

1. آليسون وبر، انجمن سری پروشيم، ترجمه عليرضا ثمودی، خبرگزاری فارس، تهران، 1394، ص66-71. 
2. ديويد فرامکين، همان، ص283. 

3. لورنس ديويد سون، فلسطين نگاه امريکائيان، ترجمه حسن گلريز، نی، تهران، 1388، ص36. 
4. همان. 

ويلسون
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اياالت متحده نيست كه در سال 1916 در اين پست 
گمارده می شود.1

يک س��ال بعد ماش��ين جنگی روچيلدها به خاطر 
پيشنهاد صلح آلمان با شدت هر چه تمام در امريکا به 
تکاپو افتاده است و تبليغات ضد آلمانی را در سراسر 
رسانه های گروهی امريکا منتشر می كند. اين شرايط 
رئيس جمهور را مجبور می كن��د تا تحت اوامر قاضی 
يهودی ديوان عالی كش��ور، يعنی لوئي��س دمبيتز 
برانديس از وعده خود به رأی دهندگان عدول كرده و در تاريخ شش��م آوريل، امريکا را 
درگير جنگ اول جهانی نمايد؛2 لرد كاونديش هم در اين م��ورد اعتقاد دارد كه دولت 
انگليس بر اين باور بود كه صهيونيست ها تا حدودی در انجام اين اقدام دخالت داشته اند... 
در اواخر همين ماه آرتور بالفور به اياالت متحده س��فر می كند تا نسبت به اجرای اقدام 
بعدی زمينه الزم را فراهم كند. ديدار او هم با يهوديان و هم با لوئيس برانديس تدارك 

ديده شده بود.3
س��وكولوف تاريخ نويس صهيونيست نقش لوئيس برانديس را س��توده و عده زيادی، 
از نفوذ فراوان او ب��ر رئيس جمهور می گويند و او را اولين يهودی متنفذ در كاخ س��فيد 
برمی شمارند.4 برانديس پس از سفر بالفور هم در متقاعد كردن يهوديان و هم البی در 
كاخ سفيد نسبت به اعاميه بالفور نقش محوری داشت؛5 اگرچه برخی از اين مخالفت ها 

كماكان در يک سطح قابل توجهی وجود داشت. 
به رغم اين، مواضع قدرت دولت و يهوديان امريکا در پيش��برد اهداف صهيونيستی از 
زمان ترسيم پرچم اس��رائيل6 تا تشکيل دولت يهود، پس از 30 س��ال از اعاميه بالفور 
نمود غير قابل انکاری داش��ت. به طوری كه ماكس نوردو و از بنيانگذاران صهيونيسم، 
يهوديان امريکا را تنها اميد صهيونيسم می داند.7 و نوآمی كوهن نويسنده برجسته تاريخ 
يهود تولد اسرائيل در سال 1948 را بدون حمايت مالی و فشار سياسی يهوديان امريکا 

1. اندرو كارينگتن هيچکاك، همان، ص81. 
2. همان، ص85. 

3. لورنس ديويد سون، همان، ص33. 
4. آليسون وبر، همان، ص38.  

5. ديويد فرامکين، همان، ص288. 
6. آليسون وبر، همان، ص23. 

7. همان، ص22. 

نداشتن  وایزمن در عين 
مسئوليت رسمی در سازمان 
جهانی صهيونيسم، برای 
صهيونيسم خدمات بزرگی 
را انجام داد. شاید اگر ادعا 
شود که این رژیم، مرهون 
او از  تالش های بی وقفه 
عنفوان جوانی تا نزدیک مرگ 

است، ادعایی بی راه نباشد
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امکان پذير نمی دانس��ت.1 در واقع اعاميه بالفور را می توان هزينه ای در نظر گرفت كه 
لندن آماده پرداخت آن بود تا از اين طريق يهوديان امريکا را متقاعد كند كه با استفاده 
از نفوذ خود، اياالت متحده را وارد جنگ كنند و همچنين يهوديان روسيه را به متفقين 

وفادار نگاه دارند.2

مواضع عربی
انگلستان به منظور تسهيل در سقوط امپراتوری عثمانی، به ناسيوناليسم و ملی گرايی 
به ويژه در ميان اعراب دامن زد و از ميان س��ران عرب خاندان ش��ريف حس��ين و بعد 

آل سعود با اين رويکرد همراه شدند. 
شريف حسين همراه با سه فرزند خود به نام های علی، عبداهلل و فيصل خواب حکومت 
بر عراق و شام و حجاز را می ديد و دائم با مقامات انگليس در مکاتبه3 و مذاكره و با عثمانی 
در حال جنگ و پسران او نيز بر همين س��بيل دنباله رو پدر بودند و در اين مذاكرات پا 
را فراتر از گليم خود نهاده و بدون اذن پدر با مقامات انگليس��ی و حتی يهودی از جمله 
وايزمن نيز به دنبال توافق بودند تا نس��بت به تضمين بخش بيشتری از ماترك عثمانی 
از سرزمين های عربی تفوق يابند. ولی اين خيانت ها آن گونه كه اراده شده بود به نتيجه 

نرسيد و اتفاقات به گونه ديگری رقم خورد. 
گرچه انگلستان سعی كرد خبر صدور اعاميه بالفور جهت تأسيس موطن ملی يهود 
در فلسطين به گوش اعراب نرسد، اما موفق نشد.4 چرا كه روزنامه تايمز هفت روز پس از 

امضای نامه در نهم نوامبر 1917 خبر آن را اعام كرد.5
انگليس قصد داشت انتش��ار اعاميه را تا جمعه بعد كه روز انتشار هفته نامه جوئيش 
كرونيکل باشد به تعويق بيندازد و سپس آن را تحت الش��عاع گزارش هايی از پتروگراد 
در باب قدرت يافتن لنين و تروتسکی قرار دهد.6 ولی به هر حال خبر آن رسانه ای شد و 

سيل اعتراضات شاه به لندن سرازير گرديد. 
هوگارت يکی از رؤس��ای دفتر عرب در قاهره از لندن مأمور شد تا با شريف حسين در 

1. همان. 
2. لنی برنر، صهيونيسم در عصر ديکتاتورها، ترجمه زهرا مردای نسب، تهران، ساقی، 1391، ص20.

3. نامه نگاری ش��ريف حس��ين و ماكماهون و توافق فيصل وايزمن و مذاكرات ملک عبداهلل با صهيونيست ها در 
تاريخ منطقه معروف است. 

4. حميد احمدی، همان، ص159. 
5. ديويد فرامکين، همان، ص286. 

6. همان، ص285. 
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جده ماقات كند و در رابطه با اعاميه توضيحات كافی را به او بدهد. او در ژانويه 1918 
در جده با حسين ماقات كرد و پيامی در اين رابطه به او داد. در اين پيام بار ديگر حمايت 
انگلس��تان از ملت عرب و تحقق وحدت آنها اعام گرديد. وی همچنين تأكيد كرد كه 
انگلستان بر آن اس��ت كه هيچ يک از مردم عرب و يهود در فلس��طين تابع و زيردست 
ديگری قرار نگيرد و در عين حال كه بيت المق��دس تحت نظارت رژيم بين المللی اداره 
می شود، كنترل مسجداالقصی و مس��جد عمر ]قبه الصخره[ به مسلمانان داده خواهد 
شد... وی در پايان اظهار داشت كه در اين صورت يهوديان جهان نيز از نهضت اعراب و 

استقال آنها حمايت خواهند كرد.1
از س��وی ديگر فيصل فرزند شريف حسين به نمايندگی از س��وی او جهت شركت در 
كنفرانس صلح به پاريس و لندن عزيمت كرد و پس از فرانس��ه در لن��دن با وايزمن دو 
ماقات برپا نمود و در غياب اجازه پدر توافقی را با صهيونيست ها و شخص وايزمن امضا 
كرد كه پس از تأس��يس دولت فلس��طين نس��بت به اجرای اعاميه بالفور اقدام شود و 

تشويق مهاجرت يهوديان به فلسطين نيز در دستور كار قرار گيرد.2
ولی اين توافقات خيانت آميز تغييری در موضع مخالف ملت عرب نداشت و اعتراضات 
مردمی در قبال اين تصميم نيابتی در حال افزايش بود كه با مسافرت بالفور به فلسطين 
به اوج خود رسيد و عده ای در درگيری های ميان اعراب و يهوديان كشته شدند و حتی 
دخالت دولت انگليس هم منجر به خاموش كردن اين اعتراض تا سال 1929 و قيام براق 

نشد.3

اجرای اعالميه بالفور
بافاصله پس از ص��دور اعاميه بالفور در تاري��خ دوم نوامب��ر 1917، وزارت خارجه 
انگليس، شعبه ويژه ای جهت تبليغ اهداف صهيونيس��ت ها تأسيس كرد كه اين شعبه 
تحت نظارت اداره اطاعات وزارت خارجه و با كارگردانی يک مبلغ كهنه كار صهيونيست 
به نام آلبرت هيامسون وظيفه جلب توجه يهوديان ساكن فلسطين و ساير نقاط جهان 
را به سوی اهداف صهيونيس��ت ها بر عهده گرفت.4 با اشغال بيت المقدس در 9 دسامبر 

1. حميد احمدی، همان، ص159. 
2. همان، ص167-168. 

3. فضل اهلل نورالدين كيا، خاطرات خدمت در فلسطين، تهران، آبی، 1377، ص287. 
4. دورين اينگرامز، بذرهای توطئه )گزيده اس��ناد محرمانه وزارت خارجه انگليس از اعاميه بالفور تا قيمومت 

انگليس بر فلسطين(، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، تهران، مؤسسه اطاعات، 1370، ص17. 
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1917 و ورود ژنرال س��ر ادموند آلنبی در 11 دسامبر، 
آخرين سنگر مسلمانان عليه قوای انگليس اشغال شد و 
شعبه تبليغات وزارت خارجه انگليس فعاليت های خود 

را دو چندان نمود.1 
از سوی ديگر با صدور اعاميه بالفور داوطلبان خدمت 
در »لژيون يهود« به عنوان شاخه نظامی از يهوديان در 
ارتش بريتانيا افزايش يافت.2 گويی ارتش صهيونيستی 

تحت لوای بريتانيا آموزش می ديد و بر تجارب خود در نبرد با دشمنان می افزود. 
در هجدهم ژانويه 1919 در كنفرانس صلح ورس��ای »فلس��طين به عنوان سرزمين 
اجدادی يهوديان تأييد شد و در حالی كه مس��ئوليت اين سرزمين به روچيلدها واگذار 
ش��د، در عمل تحت كنترل بريتانيا درآمد. همان گونه كه روچيلده��ا بريتانيا را تحت 
كنترل خود داشتند در آن زمان كمتر از يک درصد از جمعيت فلسطين، يهودی بودند، 
جالب اينکه ميزبان كنفرانس صلح ورس��ای، رئيس يهودی آن يعنی بارون ادموند دی 

روچيلد بود.«3
در واقع از اين زمان به بعد ظرف 30 سال تا سال 1948، بريتانيا پايه های دولت يهود 
در فلسطين را بنيان نهاد. همچون كودكی نامشروع كه آن را در سال 1917 به دنيا آورد 
و ظرف 30 سال پروراند و پس از آن به اين موجوديت، استقال بخشيد. طی كردن اين 

روند را می توان از اين بيان صهيونيستی وايزمن به وضوح شاهد بود. 
دولت ها بايد با طمأنينه، به تدريج، منظماً و با صبر و حوصله برپا شوند؛ 
بنابراين ما می گوييم كه چون ايجاد يک جامعه مشترك المنافع يهودی 
در فلسطين آرمان نهايی ماست.... راه رس��يدن به آن از مراحل ميانی 
چندی عبور می كند. يکی از اين مراحل ميانی ك��ه اميدوارم به عنوان 
يکی از پيامدهای جنگ به زودی به سر برسد اين است كه كشور زيبای 
فلسطين از سوی قدرت بزرگ و عادلی]![ چون بريتانيای كبير حمايت 
ش��ود. يهوديان زير لوای چنين قدرتی خواهند توانس��ت آن دس��تگاه 
اجرايی را كه برای پياده كردن طرح صهيونيسم الزم است، برپا دارند و 

1. همان. 
2. لنی برنر، مشت آهنين، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، تهران، اطاعات، 1370، ص64. 

3. اندرو كارينگتن هيچکاك، همان، ص89. 

وایزمن معترف است که 
»اعالميه بالفور چيزی جز 
یک چهارچوب خالی نبود 
که تالش و کوشش ما باید 
آن را پر می کرد.« یا در جای 
دیگر می گوید »این اعالميه 

بنيادش بر آب است...«
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گسترش دهند.1

نقد حقوقی اعالميه بالفور
اعاميه بالفور در زمانی صادر شد كه جمعيت يهوديان در فلسطين با باالترين برآورد 
و پس از نزديک به 30 سال مهاجرت غير قانونی در دوره امپراتوری عثمانی به كمتر از 
8% از كل جمعيت فلسطين می رسيد2 و اين اولين و كافی ترين دليل بر بطان حقوقی 

اين اعاميه است. 
اين اعاميه به لحاظ مختلف از نظر اصول و قواعد بين المللی بی اعتبار اس��ت. اوالً در 
مورد سرزمينی صادر شده است كه انگلستان نه تنها هيچ گونه حاكميتی بر آن نداشت، 
بلکه در تاريخ صدور آن حتی از نظر نظامی نيز تحت كنترل اين كشور نبود. فلسطين در 

آن زمان هنوز رسماً بخشی از امپراتوری عثمانی بود.
ژول بدوان رئيس سابق ديوان بين المللی دادگستری در اين باره می نويسد: 

هيچ حکومتی حق ندارد به طور دلخواه صاحيت و شايستگی خود را 
به قيمت موجوديت ساير ملت ها و كشورها توسعه دهد. حقوق بين الملل 
صاحيت دولت بريتانيا را به جز برای قلمرو حکومتی خود انگلستان و 

نسبت به تبعه و ملتش به رسميت نمی شناسد.3
نويسنده ديگری به خوبی وضعيت ناشی از اعاميه بالفور را به تصوير كشيده است. يک 

ملت به طور رسمی قلمرو يک ملت دوم را به يک ملت سوم وعده داده است.4
ثانياً اعاميه بالفور مسلماً با وعده ای كه انگلستان در مورد استقال سرزمين های عربی 

قبل و بعد از صدور آن داده بود، تعارض داشت. 
ثالثاً سرنوشت فلسطين در تعامل با يک سازمان سياسی )سازمان جهانی صهيونيسم( 
تعيين می شد كه هدف اعام شده آن استقرار بيگانگان در فلسطين بود. اين امر چيزی 
جز نقض آشکار حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين نيست. چه هدف اصلی ايجاد يک 
وطن ملی يهود باشد و چه ايجاد يک كشور يهودی.5 دليل و منطق بالفور در نقض حقوق 

فلسطينيان جالب توجه است وی اظهار می دارد: 

1. ديويد هرست، همان، ص37. 
2. آليسون وبر، همان، ص37. 

3. سيراهلل مرادی، مجموعه مقاالت همايش فلس��طين از منظر حقوق بين الملل، دانش��گاه شهركرد، 1383، 
ص264-265. 

4. همان. 
5. همان. 
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»ما در نظر نداريم در فلس��طين حت��ی جويای نظر 
ساكنان فعلی آن كشور بشويم.«1

وقاحتی ك��ه در خصوص تحت قيموم��ت قرار دادن 
فلسطين با آن سابقه تمدنی، فرهنگی و مذهبی مرتکب 
شد و با زور و اس��لحه و كش��تار و اخراج، با همدستی 

ميليشيای يهودی در سراس��ر دوره قيمومت، سرزمين فلس��طين را پاكسازی قومی2 
 كردند.

متن ديگری بی اعتباری اين اعاميه را از لحاظ حقوقی چنين برمی شمارد:
1. بريتانيا حق نداشته است سرزمينی را كه به او تعلق ندارد به افرادی بدهد كه برای 
دريافت آن محق نبودند. جامعه ملل حق قيمومت انگلستان بر فلسطين را در 20 ژوئن 

1922 اعام كرد. 
2. اعاميه بالفور نتيجه توافق جمعی ميان كشورها نيس��ت؛ بلکه نامه ای است كه به 

شخصی نوشته شد و روچيلد در واقع نماينده همه يهوديان نبود. 
3. حقوق جنگ به انگلستان اجازه نمی دهد سرزمين اش��غال شده را در اختيار خود 
بگيرد و ورود سربازان انگلستان به فلسطين منجر به اين نمی شود كه حاكميت عثمانی 

بر فلسطين به انگلستان منتقل گردد. 
4. اعاميه بالفور به حقوق مکتسبه مردم فلسطين ضربه زد و آن را نقض كرد. متفقين 
رسماً پذيرفته بودند كه مردم غير ترك امپراتوری عثمانی بايد از قيد سلطه رها شوند و 

اراده آنها برای تأسيس حکومت های ملی، اساسی تلقی شود.
5. اعاميه بالفور با مواد ميثاق جامعه ملل و به ويژه ماده 20 آن تناقض داشت.

6. اعاميه بالفور نقض تعهدات بريتانيا به اعراب بر اس��اس مکاتبات شريف حسين- 
ماكماهون بود. 

7. دولت انگلس��تان با صدور اعاميه ها و بيانات خود، در برابر اعاميه بالفور موضعی 
مبهم اتخاذ كرد؛ از جمله در پيام هوكارت به شريف حسين، نامه بازت در سال 1918، 
اعاميه به هفت ش��خصيت عرب در ژوئن 1918، اعاميه مشترك فرانسه و انگلستان 

در نوامبر  1918. 3

1. همان. 
2. اذعان صريح ايان پاپه يهودی صهيونيس��ت به صورت مس��تند در ي��ک كتاب با همين عنوان نس��بت به 

فلسطينی ها. 
3. حميد احمدی، همان، ص163-164. 

آخرین   ،۱۹۱3 سال  تا 
تاریخی که برایش ارقامی 
موجود است، فقط حدود یک 
درصد از یهودیان جهان از 

صهيونيسم حمایت کردند
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اعالميه بالفور در ايران
مدارس آليانس اولين ج��ای پای يهوديت جهان��ی در ايران بود كه در س��ال 1873 
)1252ش( ناصرالدين ش��اه وعده برپايی آن را به روچيلد و كروميو در ايران داد و 25 
س��ال بعد از آن، در 1898 )1277ش( در دوران حکومت مظفرالدين شاه اولين شعبه 
آن در تهران افتتاح گرديد و به دنبال آن به صورت مرتب در همدان 1900 )1279ش(، 
اصفهان 1901 )1280ش(، ش��يراز و س��نندج 1903 )1282ش(، نهاوند و كرمانشاه 
1904 )1283ش(، بيجار 1906 )1285ش(، بروجرد 1913 )1292ش(، يزد 1926 

)1305ش(، كاشان 1929 )1308ش( اين مدارس داير گرديد.1
با فضايی كه مشروطيت در كنار افتتاح مدارس آليانس برای يهود فراهم كرد، روزنامه 
شالوم در سال 1915 )1294ش( به عنوان اولين روزنامه يهودی نيز فعاليت خود را آغاز 

نمود.2
اين تحرك سرآغازی بود برای تأسيس شبکه به هم متصل يهوديان در ايران كه مقدمه 
تأسيس انجمن كليميان ايران شد. آنگاه با تشکيل انجمن صيونيت ايران پس از صدور 

اعاميه بالفور به نقطه اوج خود رسيد. 
به قدرت رسيدن رضاشاه و ورود يهوديان به مجلس و انتشار نشريات ديگر، يهوديان 

ايران را به جريان صهيونيسم در جهان متصل نمود. 
عده ای بر اين اعتقادند كه درباره تشکيل صهيونيس��م در ايران دو روايت وجود دارد. 
روايت با نظر اول معتقد به تش��کيل گروهی در همدان در س��ال 1910 )1289ش( به 
عنوان اولين تشکيات صهيونيستی هس��تند كه بعداً با تأسيس گروه تحقيق در مورد 
زبان عبری و راه اندازی روزنامه شالوم به سردبيری مردخای شالوم به فعاليت خود ادامه 
داد و گروه دوم معتقدند كه با صدور اعاميه بالفور تشکيات صهيونيستی در ايران آغاز 
به كار كرد كه با راه اندازی انجمن تقويت زبان عبری با مس��ئوليت سليمان كهن صدق 
در سال 1918 )1297ش( و بعد تش��کيل انجمن صيونيت يا سازمان صيونيست ابعاد 
جديدی يافت. بعد از اين عزيزاهلل نعيم كه در سال 1920 )1299ش( كتاب تاريخ جنبش 
صهيونيستی را به زبان فارسی نوشت، به عنوان دومين رئيس اين انجمن در اولين كنگره 

صهيونيست های ايران انتخاب شد.3
حبيب لوی نويسنده كتاب س��ه جلدی تاريخ يهود ايران، ش��رح مفصلی از چگونگی 

1. هومن سرشار، فرزندان استر، ترجمه مهرناز نصريه، تهران، كارنگ، 1384، ص194. 
2. امنون نتصر، يهود، ايران، اسرائيل، گفت وگو و نگارش، منشه امير، اورشليم، 2014، ص429-430. 

3. هومن سرشار، همان، ص232-237. 
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تش��کيل انجمن صيونيت ايران با اعتنا بر نظر دوم در جلد س��وم از كتاب خود در چند 
صفحه ارايه می كند. او می نويسد: 

يهوديان ايران كه از اين جريان و ارزش اي��ن واقعه تاريخی بی اطاع 
بودند، چن��د روز بع��د )5 نوامب��ر 1917( از اي��ن اعاميه به وس��يله 
صهيونيست های شهر سن پترزبورگ باخبر شدند. تلگراف مربوط به اين 
خبر توسط عزيزاهلل تيزايگر به پيش��وای روحانی يهوديان تهران ارسال 

شده بود.1
حبيب لوی ص��دور اعاميه بالفور در ايران را منش��أ 

انسجام قوم يهود می داند و می نويسد: 
پس از اطاع جامعه يه��ود تهران از 
صدور اعاميه بالفور، هيجانی در بين 
يهوديان تهران و ساير شهرستان های 
ايران ايجاد گرديد و عده ای از جوانان 
يهود تهران بدواً در كنيسه خاله و بعد 
در كنيسه حکيم آش��ر گرد هم جمع 
ش��ده درصدد تش��کيل انجمنی برای 

اصاح امور جامعه خود برآمدند.2 
اين اتفاقات در جامعه يهودی ايران در حال��ی رقم می خورد كه آقای واليتی در كتاب 
ايران و مسئله فلسطين از نبود مدارك قابل توجه3 از صدور اعاميه بالفور و تبعات آن در 
ميان اسناد وزارت امورخارجه، خبر می دهد. در حالی كه حبيب لوی در خاطرات خود 

به شرح ابعاد ديگری از صدور اعاميه بالفور در ايران می پردازد و می نويسد:
با اين خبر ولوله ای در جامعه يهودي��ان ايران انداختند خيلی ها حس 
می كردند كه ماشيح ظهور كرده و مصيبت های قومی تمام شده و بايد 

هر چه زودتر راهی خاك ايسرائل بشوند.4
حبيب لوی كه خود از اعضای اوليه انجمن صيونيت در ايران است از تأثير انجمن كه 

پس از صدور اعاميه بالفور در ايران شکل گرفته می گويد: 

1. حبيب لوی، تاريخ يهود ايران، تهران، يهودا بروخيم، 1339، ج3، ص787-789. 
2. همان، ص899-901. 

3. علی اكبر واليتی، ايران و مسئله فلسطين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1376، ص58. 
4. حبيب لوی، خاطرات من، نشر بنياد فرهنگی حبيب لوی، 1381، ص62. 

حبيب لوی
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بستگی به انجمن صيونيت زندگانی آتی مرا تعيين كرد و دلبستگی ام 
را به سرزمين ايسرائل ده چندان كرد. به طور كلی وجود انجمن صيونيت 
با هيجده شعبه ای كه در شهرستان ها داش��ت، تحول بسيار بزرگی در 

جامعه يهوديان ايران به وجود آورد.1
البته در اين ميان لوی به اختافات ميان جامعه يهودی ايران نيز اشاره ای كوتاه می كند 
و اينکه افرادی همچون مس��يو حييم اعاميه بالفور را انگليسی دانسته و جشن مربوط 
به آن را تحريم كردند.2 اين اختافات جنبه حکومتی پي��دا كرد و نهايتاً منجر به اعدام 

مسيو حييم گشت. 
حاخام يديديا شوفط نيز از تبعات صدور اعاميه بالفور در ايران به جشن مربوط به آن 
در كاشان با حضور يهوديان و حتی علمای مسلمان]![ و مسئولين شهر به صورت مفصل 
می پردازد.3 از سوی ديگر فردی نيز به نام موسی نيکبخت در جلد سوم از مجموعه تروعا 

1. همان. 
2. حبيب لوی، تاريخ يهود ايران، همان، ص899-956. 

3. يديديا شوفط، بربال خرد پژوهش��ی از گوئل كهن، لس آنجلس، نش��ر بنياد فرهنگی يديديا شوفط، 1388، 
ص82؛ منوچهر كوهن، خاطرات حاخام يديديا شوفط، لس آنجلس، بنياد فرهنگی آموزش يديدياشوفط، 2001، 

ص74. 
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به ذكر خاطراتی از برپايی جش��ن بزرگداشت صدور 
اعاميه بالفور در همدان می پردازد1 كه بسيار مفصل 
و باشکوه است و حتی به دستور احمدشاه برای برپايی 
جش��ن در سراسر كش��ور به همين مناس��بت اشاره 

می كند كه در جای خود قابل تأمل است. 
از ح��وادث مق��ارن ب��ا ص��دور اعاميه بالف��ور در 
ايران، قحطی س��ال های 1917 تا 1919 )1296 تا 
1298ش( است كه اخيراً اسنادی از آن- در قالب آثار 

پژوهشی- توجه بسياری از محققين را به خود جلب كرده است. در اسناد مربوط به اين 
فاجعه در ايران كه جان بسياری از ايرانيان را گرفت، آمده است كه اهتمام خاصی نسبت 
به رفع گرسنگی و نياز يهوديان از س��وی دول خارجی به ويژه امريکا در خال قحطی 

شده است.2
و جالب اينکه با اين كمک ها، اين يهوديان بودن��د كه به قول حبيب لوی بعد از صدور 
اعاميه بالفور تحت چند واقعه يهودستيزانه قرار گرفتند و در خال اين قحطی از نزديک 

به 10 ميليون ايرانی كشته شده سخنی به ميان نمی آيد. 
حبيب لوی به ماجرای شيخ عبدالنبی در سال 1922 )1301ش(، ماجرای سقاخانه 
آشيخ هادی، غائله سيميتقو و كشتار يهوديان آذربايجان... به عنوان وقايع يهودستيزانه 
اشاره می كند و از هر سو فضا را برای مهاجرت يهوديان از ايران به فلسطين مهيا می بيند 
و حتی از مهاجرت 6 هزار نفری يهوديان آذربايجان در همان س��ال 1922 به اورشليم 

می گويد.3
در واقع اولين پيامد صدور اعاميه بالفور به صورت عملی برای تشکيل دولت يهودی 
مهاجرت بود كه در ايران بر اساس اس��ناد، هم از ايران و هم از طريق ايران بوده است.4 
حبيب لوی پيامد ناشی از واقعه يهودستيزی در محله يهوديان تهران را مهاجرت 1000 
تن از يهوديان تهران به اورش��ليم ذكر می كند.5 جالب اينکه با احصاء آمار و سرگذشت 

1. هما سرش��ار، يهوديان ايرانی در تاري��خ معاصر، امريکا، مركز تاريخ ش��فاهی يهودي��ان ايرانی، 1999، ج3، 
ص257-261. 

2. محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، ترجمه محمد كريمی، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سياس��ی، 1387، 
ص203-206. 

3. حبيب لوی، خاطرات من، همان، ص63-78. 
4. علی اكبر واليتی، همان، ص69. 

5. حبيب لوی، خاطرات من، همان، ص63-71. 

همان گونه که روچيلدها 
بریتانيا را تحت کنترل خود 
داشتند در آن زمان کمتر از یک 
درصد از جمعيت فلسطين، 
یهودی بودند، جالب اینکه 
ميزبان کنفرانس صلح ورسای، 
رئيس یهودی آن یعنی بارون 

ادموند دی روچيلد بود
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يهودي��ان ايرانی تبار رژيم صهيونيس��تی، به ايرانيانی 
برخواهيم خورد كه برای اولين بار از ايران پس از صدور 
اعاميه بالفور و با سوءاستفاده از فضای يهودستيزانه 
به فلس��طين مهاجرت كرده اند.1 حتی بخش��ی از اين 
يهوديان كه در قالب يک انجمن در فلسطين اشغالی به 
سر می برند از يهوديان مشهد هستند2 و تعداد آنها در 
سال 1930 )1309ش( به دو هزار نفر می  رسيد. آمارها 
حاكی از آن است كه در طول دوره قيمومت 30 ساله 
انگليس در فلسطين 3536 ايرانی يهودی به فلسطين 

مهاجرت كرده است.3
با صدور اعاميه بالفور نه تنها، سقف حمايتی از سوی بريتانيا برای يهوديان در فلسطين 
ايجاد ش��د بلکه فضايی فراهم گرديد تا فرقه بهائيت نيز در سايه توجه استعمار در اين 

قلمرو اشغالی به ويژه در دوره قيمومت، جانی تازه نمايد.
در ايام جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 كه فلسطين طی مبارزه نيروهای انگليسی 
به فرماندهی ژنرال آلنبی اشغال گرديد، عباس افندی ]فرزند ميرزا حسينعلی نوری[ به علت 
صدماتی كه از طرف ترك ها به وی و همکيشان او وارد شده بود، مخفيانه كمک های زيادی به 
نيروهای انگليسی نموده؛ به طوری كه جمال پاشا فرمانده كل نيروهای عثمانی در فلسطين 
قسم خورده بود كه اگر دستش به عباس افندی برسد، در همين شهر حيفا باالی كوه كرمل 
كه امروزه محل دفن اوست، او را به دار خواهد زد. لرد بالفور وزير خارجه وقت انگليس كه از 
اين تهديد فرمانده كل عثمانی با خبر شده بود، طی تلگرافی به ژنرال آلنبی دستور حمايت و 

حفظ جان عباس افندی و همکيشان وی را صادر كرده بود.4

اعالميه بالفور در صد سالگی
با وجود هزينه های بسيار زياد صهيونيسم و رژيم صهيونيس��تی برای جهان اسام و 
منطقه آسيايی غربی ظرف صد سال گذشته، نمی توان از يک واقعيت آشکار به سادگی 

1. مأمون كيوان، يهود در خاورميانه، ترجمه فاطمه كاظمی، تهران، گروه مطالعات انديش��ه ورزان آريا، 1394، 
ص151-152. 

2. همان.

3. همان.
4. فضل اهلل نورالدين كيا، همان، ص116-117. 

اعالميه بالفور در زمانی صادر 
شد که جمعيت یهودیان در 
فلسطين با باالترین برآورد 
و پس از نزدیک به 30 سال 
در  قانونی  غير  مهاجرت 
دوره امپراتوری عثمانی به 
کمتر از 8 % از کل جمعيت 
فلسطين می رسيد و این اولين 
و کافی ترین دليل بر بطالن 

حقوقی این اعالميه است
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گذر كرد كه صهيونيس��ت ها با تمام عقبه مالی، سياسی، تبليغاتی و حمايت قدرت ها و 
حماقت برخی اعراب س��ازش كار، نتوانس��تند به غايت مطلوب خود برای تأسيس يک 
دولت يهودی در فلسطين نائل آيند و به نظر می رسد كه سران جامعه يهودی پس از اين 
تجربه تلخ به اين نتيجه رسيده اند كه با ابراز مخالفت نسبت به صهيونيسم، كليت يهود 
را از رفتار جنايت بار صهيونيسم تبرئه كرده و تمام بار اين كارنامه سياه را بر دوش عده ای 

قليل از صهيونيست هايی كه هنوز خود را پايبند به اسرائيل می دانند، بيندازند.
صد سالگی صدور اعاميه بالفور باعث نشده است كه مردم فلسطين حق خود را فراموش كنند 
و از آن دست بردارند و امثال محمود عباس و رياض المالکی به عنوان به اصطاح نمايندگان 
مردم فلسطين با توجه به فضای داخل فلسطين مجبور هستند كه ژست ضد انگليسی به خود 
گرفته و از اين كشور درخواست عذرخواهی از مردم فلسطين نمايند.1 يا از انگليس در مجامع 

حقوقی بين المللی به دليل اين خبط تاريخی شکايت كنند.2

پوستر فيلم در مورد صد سالگی اعالميه بالفور

اگرچه ترزا می به عنوان نخس��ت وزير كش��وری كه به يهوديان اين حق غير قانونی را 
داد و هم اكنون پس از 100 س��ال از آن دفاع می كند3 ولی عمًا در شرايط فعلی رژيم 

1. سايت بی بی سی فارسی، 1396/7/1. 
2. همان، 1395/5/5. 
3. همان، 1396/7/1. 
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صهيونيستی كاری جز برپايی يک جشن و دعوت از 
نتانياهو نمی تواند انجام دهد. موض��ع اين دولت در 
قبال انتقال س��فارت امريکا از تل آويو به قدس مؤيد 
اين عجز است1 كه سراسر اردوگاه غرب و صهيونيسم 

را در برگرفته است.
مصاحبه جيکوب روچيلد بزرگ خاندان روچيلد در 
انگليس با دانيل توب سفير سابق اسرائيل در لندن كه 
مجری برنامه »بالفور 100« بود، حداقل كاری است 
كه نوادگان روچيلد برای بزرگداش��ت اعاميه ای كه 

خود عامل به اجرای آن نبودند، انجام می دهد. 
جيکوب روچيلد، حامی اصلی لرد ديويد آليانس ايرانی اهل كاشان در اين برنامه ضمن 
نشان دادن نسخه اصلی از اعاميه بالفور كه نزد اين خاندان باقی مانده، از نقش پنهان 
دختر عموی خود دروتی در جريان صدور اعاميه بالفور پرده برداری می كند؛ نقشی كه 

در عاقه مند كردن خاندان روچيلد به ايده صهيونيسم بسيار مهم بوده است.2
نقش بس��يار مهمی كه بايد فردی از خاندان روچيلد ايفا كند تا يک پولدار يهودی كه 
به عبارتی در آن زمان بر قله ثروت و مکنت از يهوديان نشسته، تا يک حركت سياسی، با 
نامه نگاری به او تضمين گردد و اال هيچ شخصيت سياسی، علمی و ديپلماتيک يهودی 
نمی توانس��ت متضمن چنين حركتی باش��د. و اين مصداق ديگری است از پيوستگی 

موجوديت يهود با پول. 
در صدمين س��ال صدور اعاميه بالفور نتانياهو با سفر به لندن و شركت در جشنی به 
همين مناس��بت با B.B.C هم مصاحبه نمود و در اين مصاحبه در انظار افکار عمومی 
جهان حرف قاب��ل دفاعی در خص��وص موضوعاتی همچون غير قانون��ی بودن احداث 
شهرك ها، عدم تشکيل دولت مس��تقل فلس��طينی، رفتار جنايتکارانه ارتش اسرائيل 
با فلس��طينيان، عدم رعايت حق مدنی و مذهبی اقوام غير يهودی وفق اعاميه بالفور، 
ناكارآمدی رفتار اس��رائيل در قبال مس��ئله غزه، ع��دم تعامل با س��ازمان ملل، موجه 
نبودن شيوه ايران هراسی در سياس��ت خارجی و جريان هس��ته ای و توافق برجام و... 

1. مقام معظم رهبری در روز يکشنبه 1396/9/12 به مناسبت عيد مياد حضرت پيامبر)ص(، موضع ترامپ در 
به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستی و تصميم به انتقال سفارت خود از تل آويو به قدس 

را ناشی از عجز آنها دانستند. 
2. سايت برنامه بالفور 100. 

جالب اینکه با کمک امریکایي ها 
به یهودیان براي رهيدن از 
قحطي، این یهودیان بودند که 
به قول حبيب لوی بعد از صدور 
اعالميه بالفور تحت چند واقعه 
یهودستيزانه قرار گرفتند و در 
خالل قحطی بزرگ از نزدیک 
به ۱0 ميليون ایرانی کشته شده 

سخنی به ميان نمی آید!
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نداش��ت. او بعد از همه اين ناكامی ها 
كماكان اعاميه بالفور و شهرك های 
يهودی نش��ين را عامل اصل��ی بقای 

اسرائيل دانست.1
فعاليت ه��ای فرهنگ��ی و هن��ری 
صدمين سال صدور اعاميه بالفور هم 
در ميان فلسطينی ها و صهيونيست ها 
كم نب��ود؛ از جمله فيلم هاي��ی كه به 
همين مناسبت ساخته ش��د تبعاتی 
داش��ت كه فضاي��ی را ب��رای بحث با 
همين موضوع در رسانه ها ايجاد كرد؛ 
از جمله فيلم »100 ش��ارع بلفور« يا 
عذرخواه��ی تيم بارتوليم��و به دليل 
بازی در يک فيلم با همين مضمون و 

عدم توجه به حق فلسطينی ها.2
همزمان��ی صدمي��ن س��ال صدور 
اعاميه بالفور در داخل و خارج از ايران 

با برخی اتفاقات تاريخی و جريان های سياسی روز، اين صدسالگی را تحت الشعاع قرار 
داد. از جمله پايان عمر ش��وم داعش در منطقه، اعام همه پرس��ی در كردستان عراق 
و پيامدهای آن، همايش جهانی جوانان ضد امپرياليس��م در س��وچی روسيه، تشديد 
محدوديت و كشتارهای وحشيانه مردم مسلمان ميانمار، پياده روی شيعيان و آزادگان 

جهان در مسير كربا و ايام اربعين حسينی، سالگرد شهادت دكتر فتحی شقاقی و...
به غير از بيانيه های صوری، مصاحبه ها و ميزگردهای كارشناسی پيرامون صدمين سال 
صدور اعاميه بالفور در ايران اس��امی، برنامه سياسی، فرهنگی و ديپلماتيک خاصی در 
اين مورد صورت نگرفت. شايد بتوان گفت تنها اقدام برجسته در اين راستا پيام مقام معظم 
رهبری به اجاس علمای مقاومت و رئيس اتحاديه جهانی علمای مقاومت، شيخ ماهر حمود 

به همين مناسبت بود كه در بيروت همايشی در مورخ 96/8/8 برپا نموده بودند.3

B.B.C 1. سايت
2. مورخ 30 اكتبر 2017

3. www.Khamenei.ir

پوستر حماس در مورد صد سالگی اعالميه بالفور


