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از پياده تا سواره نظامی صهيونيسم
نقد كتاب پياده تا افق؛ خاطرات پرويز نظريان1

عليرضا سلطانشاهی 
مقدمه

پياده تا افق عنوان كتاب خاطرات پرويز نظريان است، كه در سال 2016 توسط شركت 
كتاب در لس آنجلس و در زمانی كه 86 سال از عمرش می گذرد، چاپ شده است. 

وی هدف از نگارش اين اثر را مبارزه با فراموش��ی ذكر می كن��د2 و اينكه در طول اين 
سال ها چه بر سر خود و خانواده اش آمده اس��ت.3 ولی با مرور اين اثر به وضوح می توان 
دريافت كه هدف نظريان ذكر از وجود يهودستيزی در طول حياتش و به ويژه در ايران 
است؛ و حتی در جايی ذكر می كند كه دليل اصلی خروج وی از ايران، يهودستيزی بوده 

است.4
مظلوم نمايی حربه ای بوده است كه يهوديان در طول تاريخ عليه غير يهوديان استفاده 
كرده اند؛ با اين هدف كه بتوانند از آن طريق، تكاپوی خود در عرصه مالی و اقتصادی و 

1. پياده تا افق؛ خاطرات پرويز نظريان، لس آنجلس، شركت كتاب، 2016. 
2. همان، ص12.

3. همان.
4. همان، ص13.
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همچنين سياسی و فرهنگی را توجيه كنند و مقبول نشان دهند. 
يك تجربه تاريخی حاكی از آن است كه يهوديان از لحاظ مالی در تمام ادوار و اماكن 
و ممالك از اوضاع بس��امان و برتری نس��بت به ديگران برخوردار بوده اند و اين نشان از 
موفقيت و جاافتادگی آنه��ا در جوامع دارد. ولی در هي��چ دوره ای آنها در متون خود به 
تمجيد از رفتار غير يهوديان با خود نمی پردازند و در عين اينكه از مواهب آن ممالك در 
سطح گسترده ای بهره مند بوده اند باز هم به عنوان يك اقليت از ميزبان و اكثريت تقدير 

نكرده و دائم بر وجود يهودستيزی در تمام جوامع صحه می گذارند. 
صرف نظر از آنچه در تاري��خ ايران در خدمت ب��ه يهوديان اتفاق افتاده اس��ت، تاريخ 
معاصر به ويژه در قبل و بعد از انقالب نمونه های بسيار بارزی از جايگاه ويژه يهوديان در 
عرصه های اعتقادی، اقتصادی، سياسی به نسبت س��اير ممالك ارايه می كند كه با يك 

ارزيابی صادقانه می توان به آن اعتراف نمود. 
به عنوان مثال در هيچ يك از دولت ه��ای موجود در جهان به واس��طه وجود اديان و 
مذاهب مختلف به آنها در مجلس و پارلمان ها، كرسی اختصاص نمی دهند1 يا در بودجه 
عمومی كشور به مراكز و مؤسسات مربوطه آنها رديفی اختصاص نمی دهند يا در عرصه 
فرهنگ آن قدر آزاد هس��تند كه در توليد و پخش فيلم برای مخاطبين مسلمان حتی 

جايزه دريافت می كنند.2
از لحاظ اقتصادی نيز ب��ه هيچ عنوان نمی ت��وان ادعايی مبنی بر وج��ود محدوديت 
بر آنها مطرح ك��رد. آنها با اندك جمعي��ت خود3 در عرصه های پوش��اك، تجارت دارو، 
ساختمان سازی، طالسازی و طالفروشی، تجارت عتيقه و... س��رآمد و پرتالش بوده و 

هستند. 
عملكرد و جايگاه يهوديان ايران در عرصه سياسی ديگر آنقدر برجسته و در برخی موارد 
جسورانه اس��ت كه برای راديو و تلويزيون جمهوری اسالمی ايران و برنامه های آن خط 
مشی تعيين كرده و نسبت به طرح موضوعات مختلف با مقامات نامه نگاری می كنند و 
آنها را مورد خطاب و عتاب قرار می دهند.4 در عين حال با تمام آزادی های غير معمول 
كه با نگاه رحمت و رأفت به آنها داده شده و حتی فراتر از حقوق يك شهروند ايرانی برای 

1. هم اكنون ذيل رديف 17 از بودجه كش��ور مصوب 1395 به اقليت های دينی از جمله يهوديان و مش��خصاً 
بيمارستان متعلق به آنها به نام دكتر سپير، يك رديف مستقل بودجه وجود دارد. 

2. هارون يشايائی معروف به پرويزخان رئيس وقت پخشيران جايزه 20 سال تهيه كنندگی پس از انقالب اسالمی 
را از دست وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته است. 

3. رسماً هم اكنون 25 هزار نفر در ايران جمعيت دارند. 
4. رئيس انجمن كليميان با نامه به رئيس جمهور وقت در مورد موضوع هولوكاست موضع او را نكوهش می كند. 
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آنها در اداره حكومت نقش قائل شده اند، اما آنها برای حاكميت يك نقش يهودستيزانه 
تصوير كرده و در آثار خود بر آن اصرار دارند. 

تاريخ نگاری و به عبارتی تاريخ سازی يهود مملو از اين دست آثار است و به زحمت بتوان 
يافت اثری از ستايش يهوديان از غير يهوديان. 

پياده ت��ا افق نمونه تك��راری از ي��ك واقعيت تاريخی اس��ت كه پ��س از فرصت های 
ازدست رفته در ايران عصر پهلوی، در لس آنجلس و ساير شهرهای اروپايی، رخ نمايانده 
است؛ منتهی با شكلی جديد و اثری عميق و موجوديت جديدی به نام انقالب اسالمی 

ايران كه بايد به آن حمله ور شد. 

معرفی کتاب
عنوان: پياده تا افق؛ خاطرات پرويز نظريان

ويراستار: رضا گوهرزاد
ناشر: شركت كتاب )لس آنجلس(

نقاشی روی جلد: شاهين مجتبايی
چاپ نخست: 2015 ميالدی )ولی عماًل در س��پتامبر 2016 در لس آنجلس رونمايی 

و توزيع شد.( 
تعداد صفحات: 468 صفحه

قطع: كمی بزرگ تر از وزيری
نوع جلد: گالينگور

قيمت: 50 دالر
از ديگر مشخصات كتاب ورق های گالسه آن اس��ت كه تصاوير رنگی در آن به وضوح 
ديده يا چاپ ش��ود. وجود دو عكس پانوراما برای معرفی تصوي��ری اعضای خانواده، به 
همراه يك DVD حاوی كتاب گويای اثر، به ضميمه است. در پايان كتاب، نمايه نيز به 

مخاطب در بازيابی نسبی اسامی كمك می كند چرا كه نمايه كاملی نيست. 
مش��خصات ظاهری كتاب حاكی از يك ولخرجی بی مورد است كه هزينه آن را با اين 
قيمت گزاف مخاطب بايد بدهد و همچون ساير موارد اين ناشران و نويسنده اند كه منتفع 

بالرقيب هستند. 
خاطرات حاضر در اين اثر در پنج بخش دس��ته بندی شده اس��ت. آن هم با محوريت 
تاريخی از جمله س��ال های 1927- 1882، 1947- 1927، 1957- 1947، 1979- 
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1957، 1979 تا امروز.1
در بخش اول نويس��نده به معرفی خانواده مادری از زمان تولد او ت��ا مهاجرت آنها از 

تفليس گرجستان به محله يهودی های عودالجان در چهارراه سيروس، می پردازد.
در بخش دوم، ازدواج مادر با پدر و تولد نويس��نده با برادر و نهايت��اً مرگ پدر و دوران 

مشقت آنها تا قبل از مهاجرت به اسراييل را مورد توجه قرار داده است.
در بخش س��وم پرويز نظريان به ذكر دوران مبارزه در ارتش اسراييل و زندگی 6 ساله 

پس از مهاجرت خود و خانواده اش به اسراييل می پردازد.
بخش چهارم دربرگيرنده بازگشت به ايران از اسراييل به دليل تكاپوی مالی و فعاليت 

اقتصادی است كه تا سال وقوع انقالب اسالمی و پيروزی آن ادامه دارد. 
نويسنده در آخرين بخش كتاب به دوران مهاجرت به امريكا و يك آغاز ديگر می پردازد 

كه هنوز نيز ادامه دارد. 
و اما در اين مقال سعی بر آن است تا با مرور اين خاطرات در چند بخش، به زندگينامه، 
فعاليت های اقتصادی، اقدامات صهيونيستی و نهايتاً رويكرد يهودستيزی اثر پرداخته 

شود. 

زندگينامه
پرويز نظريان در ذكر خاطرات خود، از چند محور اساسی هيچ وقت دور نمی شود كه 
حتماً يكی از آنها مادر اوست. او برای معرفی خانواده و اصليت خود از مادر شروع می كند 
و اينكه از يك خانواده يهودی حس��يديك2 در تفليس بوده كه بر اثر پوگروم ها3 يا موج 
يهودستيزی در روس��يه به باكو مهاجرت كرده اند و از آنجا به اروميه و سپس به تهران 

آمده اند.
اين توجه نظريان به دو دليل می تواند باشد. يا عالقه شديد او به مادر و خاطره طوالنی 
و اثرگذاری مادر در زندگی وی كه بسيار بيشتر از پدر بوده است يا اينكه بر اثر محوريت 
مادر و زن در اصالت يهودی يك خانواده در يهوديت است ولو اينكه پدر هم يهودی باشد. 

1. فهرست اثر گويای اين دسته بندی است ضمن آنكه با مطالعه تمام اثر می توان به اين فصل ها رسيد. 
2. نويسنده در متن كتاب حسيدی ها را بسيار س��رزنده تر از يهوديان ايران ذكر می كند. آنها حتی رقص و آواز 
را برای مناسك مذهبی ابداع كرده تا فش��ارهای آوارگی كاهش يابد. حسيديسم به جنبش مذهبی در قرن های 
12 و 13 ميالدی در آلمان گفته می ش��ود كه رياضت را با كاباال تركيب می كند. اين مكتب در ميان مردم عادی 
كه عالقه مند بودند از قوانين مذهبی ظاهری به س��مت زندگی روحانی حركت كنند طرفدار پيدا كرد. يهوديان 

حسيدی شاخه ای از يهوديان ارتدكس هستند.
3. حمالت سازمان يافته به محله های يهودی نشين در روسيه به ويژه پس از ترور تزار روس در سال های پس از 

1881 و گسترش اتهام به يهوديان به عنوان عامالن اصلی ترور.
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يونس به عنوان برادر پرويز نظري��ان، محور دوم از اين 
خاطره نگاری اس��ت كه در تم��ام اثر ب��ه آن و جايگاه او 
وفادار است. و در نهايت پوران كه همسر وی است و نقش 
بسزايی در ش��كل گيری و قوام خانواده در اياالت متحده 

دارد.
پروي��ز نظري��ان متول��د س��ال 1307ه ش )1929م( 
اولين فرزند گلبهار )مادر( و داود )پدر( است كه با برادر 

كوچكترش يونس دو سال فاصله دارد. 
روی خوش زندگی به اين خانواده در چند سال اول لبخند زد چرا كه در ادامه پدر آنها 
داود در پی اختالف مالی با پ��درش، خانه ای جدا اختيار كرده و پ��س از آن در پی يك 
حادثه برای آوردن آب از آب انبار، زمين گير و بستری در بيمارستان می شود و نهايتاً در 

شش سالگی پرويز، فوت می كند.1
از آن زمان به بعد گلبهار مادر پرويز نقش اول در اداره اين خانواده است. اول اسم اين 
دو فرزند را از عطاءاهلل به پرويز و از نجات به يونس در شناسنامه تغيير می دهد و مشغول 
خياطی برای خود و ديگران می ش��ود. گذران زندگی برای اين خانواده به قدری سخت 
می ش��ود كه ناچار فرزند بزرگ تر )پرويز( بايد در خانه پدربزرگ پدري كه اتفاقاً رابطه 
خوبی هم با هم ندارند، زندگی كند تا بار سنگين مخارج كمی بر دوش مادر سبك شود.2
اس��تقالل مالی و محل زندگی مادر، رهايی پرويز از خانه نامأنوس پدربزرگ را در پی 

دارد و آغاز كارگری و تحصيل درآمد در كنار تحصيل علم برای پرويز را.
پول و ظاهراً تحصيل پای پروي��ز را علی رغم ميل مادر به خارج و مش��خصاً ايتاليا باز 
می كند ولی با توجه به سابقه فعاليت های صهيونيستی در ايران به جمع يهوديان مهاجر 
پيوسته، در زمره نيروهای هاگانا3 به فلس��طين می رود و پس از آموزش های نظامی به 
عنوان يك سرباز در 19 س��الگی در جنگ 1948 يا جنگی كه يهوديان از آن به عنوان 

جنگ استقالل ياد می كنند شركت می كند.4
در فلس��طين اش��غالی مش��اغل فنی متعددی را تجربه كرده و مادر و برادر را به آنجا 

1. پياده تا افق، همان، ص57-63. 
2. همان، ص71-78. 

3. از مهم ترين سازمان های نظامی صهيونيستی تا قبل از تشكيل دولت صهيونيستی در دوره قيوميت در كنار 
ساير سازمان ها همچون ايرگون، اشترن، پالماچ و لهی برای مهاجرنشين های يهودی امنيت ايجاد كرده يا به اعراب 

و تجمع آنها ضربه وارد كرده است. 
4. پياده تا افق، همان، ص129-144. 

مظلوم نمایی حربه ای بوده 
است كه یهودیان در طول 
تاریخ عليه غير یهودیان 
استفاده كرده اند؛ با این 
هدف كه بتوانند از آن طریق، 
عرصه  در  خود  تكاپوی 
مالی و اقتصادی و همچنين 
سياسی و فرهنگی را توجيه 

كنند و مقبول نشان دهند
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می كشاند.1 ولی نه می تواند درس بخواند و نه از لحاظ اقتصادی فضای اسراييل او را قانع 
می كند پس به ايران بازمی گردد و تجربه شش س��ال زندگی و جنگ در اسراييل را رها 

می كند.2
زندگی مجدد همراه با برادر و م��ادر در ايران تا وقوع انقالب اس��المی، ازدواج و تولد 
بچه های پرويز را در پی دارد. ضمن آنكه از لحاظ اقتصادی تا آن دوره به اوج فعاليت خود 
در اين عرصه كه توليد در عرصه صنعتی اس��ت، می رسند كه شرح مفصل آن در بخش 
چهارم می آيد. ولی علی رغم تالش های زياد برای ماندن در ايران و استفاده از اين فضای 
مناسب با وقوع انقالب اسالمی فرار را بر قرار ترجيح داده، در امريكا و شهر لس آنجلس 
 مقيم می شود و فعاليت جديد را به قول خود از صفر و با كمك يهوديان آغاز می كنند كه 

1. همان، ص193-197. 
2. همان، ص203-207. 

ربه حاخاموف

            قمر                 ميرزا يوسف كشمشی

عطااهلل )پرويز( نجات )يونس(ثريا ناسی

دورا

ليورا

ليانا

دينا 

ديويد

اليوت

ايتان

رايان

آريال

گبريال

الكسا

سيه نا

جونا

الگرا

نوری )نيل( قديشا

دافنه

پژمان سليم پور

داليا

الی سامون

بنيامين

هديه جواهری

پوران توفر

سپورا               عوبديا )عبداهلل(                                    سلطان

سلهاالياسگلبهارداودمنيرهاشم

دكتر 
بغدادی پور ادنا             ناهيد        آلبرت

دنيل آسپن
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باز هم جزء سرآمدان آن عرصه هس��تند. در امريكا پس از درگذشت دردآور مادر كه 
دچار آلزايمر ش��ده بود، دچار اختالف جدی با يونس می شود و يكی از محورهای اوليه 

داستان، در پايان، جايگاه خود را از دست می دهد و رنگ می بازد. 
در اين مرحله از زندگ��ی پرتالطم پرويز نظريان، پوران به هم��راه فرزندان، دامادها و 
عروسش هستند كه دغدغه و اميد او را تش��كيل می دهند. خانواده ای 25 نفره از فرزند 
و داماد و عروس، نوه و اولين نتيجه به نام ديويد كه حاصل 57 س��ال زندگی مشترك با 

پوران پس از 29 سال تجرد است. 

تالش های مالی، اقتصادی و صنعتی 
علی رغم سابقه موجود از مشاغل يهوديان ايرانی، نظريان از همان ابتدا از طريق صنعت 
به دنبال پول و فعاليت اقتصادی بود. ضم��ن آنكه به كارهای ديگر نيز می پرداخت. اين 
روحيه كاری برای درآمد در وهله اول با انگيزه حمايت از خانواده و كمك به مادر و برادر 
بود و در وهله دوم سيراب كردن عطش رسيدن به جايگاه برجسته مالی و اقتصادی كه 

در تمام يهوديان ثابت شده است. 
سيگار و كبريت فروشی اولين كاسبی پرويز بود كه با خريد از بقالی مشهدی رضا آغاز 
شد كه در اولين سال های ورود به اجتماع تجربه خوبی ايجاد كرد1 و در روزنامه فروشی 
اين تجربه افزون شد.2  در مدرس��ه به ش��كل ديگری با درس دادن به بچه های ديگر و 
شريك شدن در غذا و خوراكی آنها در مدرسه نمود يافت. تا اينكه حتی به خانه های مردم 

برای كمك به هم كالسی ها و استفاده از مواهب آن، كشيده شد.3
فعاليت اقتصادی پرويز نظريان در هيچ يك از ايام و فصول سال تعطيل نمی شد. اگر از 
مغازه تجاری به دليل يهودی بودن اخراج می شد4 س��ر از نانوايی درمی آورد يا حتی در 
آرايشگاه زنانه و نظافت آن مشغول می شد5 و اگر جايی نبود به المپ فروشی در كوچه و 

پس كوچه های شهر و محله روی می آورد.6
وساطت يك يهودی امريكايی در اردوگاه نظاميان امريكايی منجر به ورود پرويز به يك 

1. همان، ص79. 
2. همان، ص89. 
3. همان، ص88. 
4. همان، ص90. 
5. همان، ص94.
6. همان، ص96.
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ش��غل پايدارتر، از جمله در آشپزخانه اردوگاه شد1 
و ادامه روندی بود كه در تعميرگاه ش��ركت نفت با 
واسطه شوهر خاله اش برای سيم كشی فراهم شده 
بود.2 تا اينكه به فعاليت در راه آهن می رسند و الجرم 
كار فنی در امر سيم كشی، مسير اشتغال اين دو برادر 

را تعيين می كند.3
در اين ميان سركشی دوران جوانی و گالويز شدن 
با صاحبكار به دليل برخورد بد يا يهودی بودن پرويز 

و مسائل مالی در هر دوره ای باعث می شد كه پرويز شغل خود را تغيير دهد.4
داستان س��اخت مجس��مه گچی از س��تارخان و باقرخان و تقی ارانی و فروش آن در 
تهران و شهرستان با تيراژ باال و سوءاستفاده از فضای سياسی برای كار اقتصادی نشانگر 
زمينه ای بود كه پرويز در خود يافته بود و از اينكه با پول حاصل از فروش مجسمه ها در 
شهرستان به دليل گران بودن مرغ و جوجه در تهران، مقدار زيادی مرغ و جوجه می خرد 
و با آن در تهران تجارت می كند، هم براي��ش رضايت بخش بود و هم تجربه او را افزايش 

می داد.5
طوالنی ترين دوره فعاليت به عنوان حقوق بگيری پروي��ز و برادرش يونس در راه آهن 
بود كه با يك مأموريت در تبريز هم همراه می شود ولی تجربه ناخوشايند از برخوردهای 
سياسی به ويژه در دوران غائله حزب پيش��ه وری باعث می شود كه پرويز از حقوق كم و 
اين مصائب خود را رها كرده از آن اس��تعفا دهد. اگرچه رئيس يهودی او در راه آهن كه 
فرزند محمدعلی فروغی بود، تالش كرد كه اين فرصت را از دس��ت ندهد، ولی در عين 

حال برای پرويز مقدمات مسافرت به ايتاليا را فراهم نمود.6
مهاجرت يا سفر پرويز برای تحصيل و كار به ايتاليا با كمك هزار تومانی فروغی، فرجام 
ديگری يافت كه با سابقه صهيونيست بودن پرويز در همان سنين و شور جوانی، منجر به 
مهاجرت به فلسطين و شركت در جنگ استقالل ]![ و ورود به ارتش شد؛ كه با رانندگی 

1. همان، ص101.

2. همان، ص100.

3. همان، ص101.

4. همان، ص102.
5. همان، ص103-109. 
6. همان، ص115-125. 

با تمام آزادی های غير معمول كه 
با نگاه رحمت و رأفت به یهودیان 
داده شده و حتی فراتر از حقوق 
یك شهروند ایرانی برای آنها در 
اداره حكومت نقش قائل شده اند، 
اما آنها برای حاكميت یك نقش 
یهودستيزانه تصویر كرده و در 

آثار خود بر آن اصرار دارند
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در پادگان نظامی ادامه يافت و اوقات اضافه نيز صرف سيم كشی می شد.1
خروج از ارتش و كارهای تعميرگاهی ماشين آالت س��نگين2 نيز نتوانست پرويز را از 
مهاجرت به اسراييل راضی كند. حتی كار كردن روی كاميون و ورود به عرصه راهسازی3 
با شريك شدن روی كاميون های راهس��ازی او را قانع نكرد تا اينكه تصميم به بازگشت 
به ايران، مرحله جديدی از زندگ��ی اقتصادی پرويز را رقم زد. آن هم در كس��وت يك 

مقاطعه كار راه و ساختمان و گرفتن پروژه هايی از كوچك تا بزرگ از جمله: 
- پروژه سيل برگردان راه قريه فردوس با وساطت مادر دكتر علی امينی4

- پروژه جاده 8 كيلومتری اميرآباد فرحزاد با سفارش طوفانيان5
- پروژه ساخت خيابان های فاز يك س��عادت آباد كه از هم كيشان او از جمله ربنو6 در 

احداث كل سعادت آباد ياد می شود.7
- افتتاح شركت سنگ سبز با حضور حبيب اهلل القانيان8

- پروژه خاكبرداری ساختمان پالسكو در چهارراه استانبول كه متعلق به القانيان بود.9
- افتتاح دفتر در اميرآباد و تمركز ساير مراكز كاری10

- راه اندازی شركت »پلبان« با مشاركت موسی كرمانيان و نماينده شركت سولل بونه 
كه دفتر اصلی آن در اسراييل است.11

- مشاركت در ساخت و تكميل هتل كومدور در تخت جمشيد.12
- پروژه فاضالب اصفهان به عنوان اولين پروژه فاضالب مدرن كشور.13

- پروژه درياچه مصنوعی كاخ شمس در كرج14
- پروژه احداث كانال انتقال آب از دزفول به دشت خوزستان.15

1. همان، ص130-143. 
2. همان، ص176. 

3. همان، ص203-207. 
4. همان، ص211-213. 

5. همان، ص216. 
6. ربنو از خانواده های معروف يهودی كه ايوب نامی از آنها نيز در قاچاق آثار باستانی مشهور است. 

7. پياده تا افق، همان، ص217. 
8. همان. 

9. همان، ص237. 
10. همان، ص216. 

11. همان، ص237-241. 
12. همان، ص241. 

13. همان، ص241-253. 
14. همان، ص269-272. 

15. همان، ص271. 
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- راه اندازی شركت پوشاك و لباس با يك اسراييلی به نام »وگ« در ايران در يك مدت 
كوتاه1

- پروژه احداث 300 دستگاه خانه برای سيل زدگان بابل2
- و... 

فعاليت های ريز و درش��ت مقاطعه كاری پرويز و ضرورت حضور او در شهرهای ديگر، 
خانواده پرويز را ناراضی می كند و او را اجباراً با تغيير فعاليت خود به ساخت ماشين آالت 
راه سازی و س��اختمان و تجربه ديگری مواجه می كند تا اينكه ساخت دامپر3 و غلتك و 

بتونير4 او در نمايشگاه بين المللی تهران مورد توجه شاه قرار می گيرد.5
موفقيت پرويز در اي��ن عرصه با موتورهای ديزل آلمانی منجر به تأس��يس ش��ركت 
»تكنوايس«6 می شود كه فردی به نام ارباب فلفلی7 در همين عرصه از جامعه زرتشتيان 
فضا و فرصت او را با در اختيار ق��رار دادن كارگاه توليدی، گس��ترش می دهد. تا اينكه 

شركت تكنوايس در اين عرصه حرف اول را در سطح كشور بزند. 
مسافرت های پی در پی او به اسراييل او را به فعاليت در اسراييل و تأسيس يك شركت 
به نام »كادمانی«8 ترغيب می كند. اگر چه عماًل بر اين اعتقاد بود كه فضای اس��راييل با 
تنگناهای اقتصادی جوابگوی ميل سيری ناپذير يهوديان بلندپروازی همچون او نيست و 
به همين دليل به غير از 6 سال در به دری اقتصادی در اسراييل هيچ وقت برای بلندمدت 
به آنجا فكر نكرد و تمركز خود را پس از ايران معطوف به امريكا نمود؛ كاری كه هم اكنون 
هشت ميليون يهودی پراكنده در جهان با نرفتن به اسراييل، تمركز كاری خود را برای 

رسيدن به پول بيشتر به خارج از اسراييل معطوف كرده اند. 
با خروج نظريان از ايران پس از انقالب به بهانه ازدواج دخترش دورا در اسراييل و اعدام 
القانيان،9 و مصادره اموالش در ايران، فعاليت و تكاپ��وی اقتصادی او در امريكا متمركز 

می شود؛ آن هم با همراهی و مساعدت ويكتور كارتر يهودی.10

1. همان، ص239. 
2. همان، ص273. 

3. Damper
4. Betonier

5. همان، ص287-291. 
6. همان، ص273-278. 

7. همان، ص300. 
8. همان، ص303. 
9. همان، ص328. 

10. همان، ص344. 
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اولين تجرب��ه كاری نظريان در امريكا تأس��يس يك 
شركت سفال سازی1 بود و بعد متمايل به خريد زمين 
و ملك می شود كه از نداشتن ش��انس برای خريد يك 
زمينی كه بعدها در آن نفت يافت می شود نيز سخن به 

ميان می آورد.2
توصيه كارتر برای موفقيت در امريكا و ايالت كاليفرنيا 
به او، داشتن مش��اور مالی خوب، وكيل خوب و بانك 
خوب3 بود كه نظريان با اهتمام در به دست آوردن اين 

عوامل موفقيت، به سمت اقدامات بزرگ تر رو می كند كه از سوی عده ای با اين سابقه كم 
در امريكا مورد سؤال و حسادت قرار می گيرد. 

خريد ش��ركت »اس��تاد كو«4 برای تراش قطعات بزرگ صنعتی كه مصارف نظامی و 
امنيتی برای پنتاگون و ناسا هم داشت،5 نقطه اتكای او برای رسيدن به مدارج باالتر است 

كه طبيعتاً برای غير يهوديان به اين سادگی ميسر نبود. 
»امنی نت«6 حوزه جديدت��ری از فعاليت برای او در حوزه مخاب��رات ايجاد كرد كه با 
مشاركت »كوال كام«7 و توليد يك محصول شبيه به موبايل برای ارتباطات مخابراتی كه 
بعدها همچون sms و GPS مورد استفاده قرار گرفت،8 او را به اوج رساند كه منجر به 

دريافت مدال ملی تكنولوژی از سوی بيل كلينتون شد.9
موفقيت كوال كام در بورس كه به نحوی مرهون سرمايه گذاری و ريسك باالی نظريان 
بود، برای هميشه دغدغه نظريان از باب تأمين معيشت خود و خانواده 25 نفری او را از 
ميان برد؛ دغدغه ای كه ساليان سال از 7 سالگی با او بود و از هر راهی به دنبال رفع آن و 

اطمينان از آينده اش بود. 
كارنامه سراس��ر افت و خيز و پرتالطم نظريان در عرصه اقتصادی ش��بيه به كارنامه 
بسياری از يهوديان مولد اس��ت كه نه با هدف خدمت به بشريت و نوع انسان بلكه برای 

1. همان، ص243.

2. همان، ص344.
3. همان.

4. همان، ص349-352.
5. همان، ص349.

6 .Omninet
7 .Qualcomm

8. همان، ص366.
9. همان، ص378. 

كارنامه سراسر افت و خيز 
و پرتالطم نظریان در عرصه 
اقتصادی شبيه به كارنامه 
بسياری از یهودیان مولد 
است كه نه با هدف خدمت به 
بشریت و نوع انسان بلكه برای 
همان نگرانی مالی و دغدغه 

فردا، شكل گرفته است
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همان نگرانی مالی و دغدغه فردا، شكل گرفته است.
در اين ميان عده ای معتقدند كه يهوديان حتی برای آرمان صهيونيس��م نيز حاضر به 
هزينه كردن نيستند؛ چرا كه تمركز س��رمايه يهوديان پولدار و برجسته عمدتاً خارج از 
اسراييل، در اروپا و امريكاس��ت. در اين تعريف از فعاليت اقتصادی تأمين منافع فردی 
حرف اول را می زند و خدمت به كشور، نوع انسان، علم و يا تاريخ در درجه دوم اهميت 
است؛ به شرط آنكه مقوم منافع فردی باش��د. راه اندازی مراكز علمی يا خيريه با عنوان 
نظريان در اس��راييل و جاهای ديگر حتی كنيس��ا1 كه يك اقدام صرفاً مذهبی به شمار 
می رود، تنها برای مطرح كردن نام و نان نظريان و امثال اوست و اين داستان را می توان 

در خاطرات آنها از ايران و ساير كشورهای جهان، به راحتی بازخوانی نمود. 

مظلوم نمایی با بزرگ نمایی یهودستيزی
پرويز نظري��ان در خاطرات خ��ود فرازهای مهم��ی از وجود يهودس��تيزی را به قصه 
مظلوم نمايی به مخاطب القا می نمايد؛ كه اگر با دقت و تأمل در اين فرازها بنگريم، يقيناً 
بايد به اين نتيجه برسيم كه اثبات يهودستيزی در ايران قبل و بعد از انقالب و حتی در 
جهان به عنوان يك بيماری مسری در ميان غير يهوديان رايج بوده و هست.2 و يهوديان 

نيز هيچ راهی جز تحمل و مدارا با آن ندارند!!!
او داستان يهودس��تيزی را در مطلع اثر خود با تعريف داس��تان اهانت به خرآقا، آغاز 
می كند. داستان موهومی كه ظاهراً از طريق مادر در جسم و جان او می نشيند و او را با 
صفت نجس بودن در ميان مسلمانان از همان كودكی مأنوس می كند؛3 اهانت يا حقارتی 

كه بعدها با الصاق ستاره 6پر زردرنگ روی سينه برای يهوديان غير قابل تحمل است.
نظريان در انتقال اين حس نسبت به جهودها حد و مرزی قائل نيست و معتقد است كه 
نفرت از يهوديان در خون غير يهوديان است و در جايی از كتاب در عين رفاقت ادعايی 

1. همان، ص396-397. 
2. برای اطالعات افزون تر رك: پژوهه صهيونيت، »واقعيت يهودس��تيزی«، تهران، مركز مطالعات فلس��طين، 

1381، ج2. 
3. پياده تا افق، همان، ص19: »براساس روايت مادرم چند سال پيش از تولد من، روزی آخوندی در ميدان چه 
داخل تكيه رضاقلی خان كه كوچه های محله مان به آن باز می شد، س��وار بر خرش عبور می كرد كه با دسته ای از 
دخترهای مدرس��ه آليانس محله برخورد می كند... هنگامی كه فراش ها برای عب��ور دختران جلوی خر آخوند را 
می گيرند، آخوند با عصبانيت داد و فرياد راه می اندازد: ای مسلمانان، يهودی ها جلوی خر مرا گرفته و نمی گذارند 
من رد شوم... آن روز او هنگام نماز عصر در مسجد با سخنرانی پرشوری، اهالی مسجد را تحريك می كند و توهين 
به خر آقا تبديل به توهين به مقدسات اسالم می شود. مسلمانان از مسجد به كنيساها و خانه های يهوديان حمله 

برده، اموالشان را غارت كرده و شمار زيادی كشته و زخمی به جای گذاشتند.«
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با ش��هيد مطهری- كه حتی به او توصيه می كند كه 
پس از انقالب به خ��ارج از ايران فرار كند!!!- اش��اره 
می كند افرادی فرهيخته و باس��واد همچون مطهری 
نيز با قلم گزنده خود نسبت به يهود نشان می دهند كه 

يهودستيز هستند.1
طرح بحث »مهاجرت« دومين ف��راز از محورهای 
مورد تأكيد نظريان در بخش يهودس��تيزی اس��ت. 

مهاجرتی كه باالجبار و ناخواسته منجر به تغيير محل زندگی شده است. آن هم از يك 
مكان سرشار از يهودستيزی به مكان مملو از يهودستيزی. از مكانی كثيف، فقيرانه، پست 
به مكانی كثيف، فقيرانه و پست. مهاجرتی كه در پی آن اموال آنها از ميان می رود و حتی 
جان افراد خانواده به خطر می افتد و بيماری های گوناگون گريبان مهاجران يهودی را 

می چسبد.2
واژه مهاجرت برای يهود به قصد مظلوم نمايی در چند جای از داستان زندگی نظريان به 
صورت كامل و دقيق صرف می شود. از جمله مهاجرت از تفليس به اروميه، باكو، تهران، 
اسراييل و نهايتاً امريكا. نظريان در تشريح بيشتر و بهتر از مصائب مهاجرت برای يهود 
داستان بچه های تهران را نيز به عنوان چاشنی بحث به خوبی تشريح می كند كه چگونه 
يك عده از كودكان بی گناه يهودی لهستانی از خطر مرگ در آلمان فرار كرده در اردوگاه 
بهشتيه درگير انواع و اقسام مصائب حاكميت و بيماری می شوند و در نهايت مظلوميت 
و بدبختی برای نجات به سرزمين موعود خود پای می گذارند تا پايانی باشد بر تمام آالم 

و آزارها.3
نسبت يهود با مهاجرت به قصد پول و امنيت در تاريخ و فرهنگ يهود موضوع مفصل و 
گسترده ای است كه شرح آن در اين مقال نگنجد. ولی بايد توجه كرد كه هميشه يهوديان 
با مهاجرت از يك ديار به سرزمين ديگر بر آن هستند تا به موقعيت مالی و امنيت بهتر 
دست يابند و به همين دليل مهاجرترين قوم در طول تاريخ بشريت نام گرفته اند. عدم 
وابستگی آنها به يك س��رزمين حتی اورش��ليمی كه از آن دم می زنند يا تمركز آنها در 
كشورهای متمول غربی، حاكی از آن اس��ت كه مظلوم نمايی در پس مهاجرت، توجيه 
آنها برای اين تغيير مكان هاست چرا كه هميشه در كشور مقصد به نان و نوای بيشتر و 

1. همان، ص312-314. 
2. شرح مفصل از اين اوضاع در بخش كوچ، صفحه 36 و بخش اردوگاه پناهندگان، صفحه 59 آمده است. 

3. همان، ص97-98. 

در این ميان عده ای معتقدند 
كه یهودیان حتی برای آرمان 
به  حاضر  نيز  صهيونيسم 
هزینه كردن نيستند؛ چرا كه 
تمركز سرمایه یهودیان پولدار 
و برجسته عمدتًا خارج از 
اسرایيل، در اروپا و امریكاست
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بهتری دست يافته اند. مصداق سفر به اسراييل و بازگشت 
به ايران در داستان نظريان مؤيد اين حقيقت است. او حتی 
پس از انقالب حاضر به ماندن در اسراييل نشد و به كشور 
امريكا مهاجرت كرد؛ چرا كه امريكا متضمن پول و امنيت 
بيشتری نسبت به اس��راييل برای او و خانواده و اميال دور 

و درازش است. 
يهودستيزی در مسير كس��ب و كار، مجال ديگری برای 
طرح نفرت از يهوديان در داستان نظريان است؛ آن زمان 
كه از نجاری مسلمانی به دليل يهودی و نجس بودن رانده می شود،1 با همكاران مسلمان 
در راه آهن به دليل يهودی بودن گالويز می شود2 و در اصفهان در خالل عمليات اجرايی 

احداث فاضالب موج يهودستيزی و اسراييل ستيزی فراگير می شود.3
اين بس��تر برای توسعه داس��تان به بمب گذاری در تكنوايس هم كش��يده و با توصيه 

مقامات و تدابير انجمن كليميان با بزرگان يهود، مديريت می شود.4
در واقع نظريان بر آن اس��ت كه با طرح مخالفت با يهود، نش��ان دهد كه غير يهوديان 
حتی حاضر به اعاشه يهود نيز در اين سرزمين نيستند و حال آنكه عمده مشاغل نظريان 
در ايران و اسراييل و حتی امريكا به اين دليل تغيير كرده است كه ميل شديد مالی او را 
جواب نداده و عطش رسيدن به پول زياد را در او سيراب نكرده؛ نه اينكه دليل ترك اين 
همه شغل، يهودستيزی و مخالفت غير يهوديان باش��د. در واقع با مرور كتاب به تجربه 
به اين حقيقت نائل می شويم كه مشاغل نظريان و برادرش همواره بهتر از قبلی شده و 
اگر فرصت بهتری پيدا شده، به راحتی تغيير كرده اس��ت. تا جايی كه خود يهوديان به 
حبيب اهلل القانيان توصيه می كنند كه نس��بت به اجرايی كردن پروژه عظيم ساختمان 
پالسكو كمی مالحظه كند.5 چون رسيدن به اين موقعيت اقتصادی شگرف، نام او را بر 

سر زبان ها می اندازد. 
بهتر می بود كه پرويز نظريان به اين سؤال در ذهن ش��كل گرفته مخاطب هم جواب 
می داد كه با اين همه كارش��كنی! و مخالفت با يهود! و يهودس��تيزی!!! چگونه است كه 

1. همان، ص90.
2. همان، ص100.
3. همان، ص256.

4. همان، ص309-314. 
5. همان، ص237. 

باید توجه كرد كه هميشه 
یهودیان با مهاجرت از 
یك دیار به سرزمين دیگر 
بر آن هستند تا به موقعيت 
مالی و امنيت بهتر دست 
یابند و به همين دليل 
مهاجرترین قوم در طول 
تاریخ بشریت نام گرفته اند
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يهوديان در دوره پهلوی به اين درجه از جايگاه اقتصادی نائل شده اند؟ 
جالب تر از همه در اين داستان نخ نما از يهودستيزی آن است كه هيچ وقت از ايران به 
عنوان سرزمينی كه اينقدر برای آنها موقعيت اقتصادی ايجاد كرده، تمجيد نمی شود. 

محله يا محله يهودی ها تأثيرگذارترين بخش از داستان يهودستيزی در كتاب خاطرات 
نظريان است.

تصوير كردن فالكت، فقر، بيماری، در محله های عودالجان يا س��يروس و سرچال در 
تهران1 و جوباره در اصفهان2 برای هر مخاطب يهودی و غي��ر يهودی، اين نتيجه را در 
پی دارد كه تعمداً يهوديان در اين مكان اسكان داده شده اند و اجباراً آنها محكوم به اين 
اسكان هستند. آن هم در ساختمان ها، اتاق ها و خانه هايی كوچك، نمور، مخروبه كه با 

پله خوردن به پايين كوچه حكم »گور« را برای آنها داشته است.3
نظريان با مقدمه چينی و تعريف سفر يال دايان دختر موشه دايان به اصفهان و ديدار 
او از جوباره، احساس مخاطب را نس��بت به مظلوميت يهود به اوج می رساند و ضرورت 
خدمت رسانی او و همسرش پوران به اين مناطق را اجتناب ناپذير می داند و اينكه اگر هر 

انسان ديگری هم بود نبايد به اين وضع راضی می شد. 
در حالی كه به اي��ن واقعيت تاريخی اش��اره نمی كند كه يهوديان هم��واره با احداث 
»گتو«4 در تمام نقاط جهان به عنوان يك اقليت، م��كان زندگی خود با اكثريت را جدا 
كرده، خواهان آن هستند كه استقاللی نسبی در تهيه غذا، استحمام، آموزش، عبادت 
و حتی كسب و كار داشته باشند. در واقع هيچ حكومتی حتی پهلوی هم كه جوباره آن 
زمان را در خود اصفهان داشته است، يهوديان را مجبور به زندگی در آنجا نكرده است. 
چرا كه يهود در يك زمان با توجه به ش��رايط خود س��رچال را انتخاب می كند. در يك 
زمان يوسف آباد را، در زمان ديگر رامات گان در اس��راييل را و در زمان ديگر بورلی هيلز 

لس آنجلس در ايالت كاليفرنيا را. 
آيا نظريان به هنگام استقرار در مناطق مرفه نشين شهرهای مختلف از ايران تا امريكا، 
به اين مهم اشاره كرده است كه اين هم موهبتی از كشور ميزبان برای يهوديان است كه 

به عدالت با شهروندان برخورد می كند؟! 
آخرين فراز از داستان يهودس��تيزی كتاب نظريان به مصائب ناشی از انقالب اسالمی 

1. همان، ص51. 
2. همان، ص258-259. 

3. همان، ص18.  
 .)ghetto( 2594. همان، ص
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برای يهوديان اختصاص دارد.
او تمام نس��بت های ناروا و ناحق را متوج��ه انقالب از 
هر نوع می كند كه شايد دس��تمايه فيلم هايی )همچون 
سپتامبرهای شيراز( باشد كه در عرصه سينما نيز عليه 
انقالب اس��المی ايران ساخته و پخش ش��ده.1 از جمله 
ممنوعيت خروج آنها كه ك��ذب بودنش هم در اين اثر و 
هم در آثار ديگر نمايان اس��ت. چرا كه يهوديان از جمله 
نظريان ب��ه راحتی در قب��ل و بعد از انقالب ب��ه ويژه در 
انتقال اموال و ثروت خود، از فرصت ها بهره برده اند. يا مصادره اموال كه اگر به آن تأكيد 
می كنند بايد به اين سؤال هم جواب دهند كه چطور با وجود مصادره اموال، توانسته اند 

شركت های عظيمی در خارج از ايران احداث نمايند. 
اعدام، قهرآميزترين برخورد انقالب اس��المی با يهوديان ذكر می شود و آن هم با ارايه 
مصداق حبيب اهلل القانيان؛ در پاسخ بايد گفت كه اوالً از ميان خيل عظيمی از يهوديان 
و اسراييلی ها، وجود يك مصداق نمی تواند مبنای درستی برای قضاوت باشد و ثانياً اگر 
محاكمه ای صورت گرفته چرا داليل محكوميت فردی كه حتی در دوره پهلوی كه حامی 
اصلی آنها بود به سنندج تبعيد شد2 را ذكر نمی كنند. ثالثاً محكوميت و اعدام القانيان در 
انقالبی صورت گرفت كه قرار بود عليه صهيونيسم، مستكبرين و سرمايه داران زالوصفتی 
اقدام نمايد كه با حمايت پهلوی اموال ملت را به يغما برده، فرهنگ و مذهب را در كشور 
مورد هجمه اجانب قرار داده بودند. آيا القانيانی كه حتی ساختن ساختمان پالسكوی او 
در دوره پهلوی محل تأمل و سؤال است، بايد در دوره انقالب نيز برای اقدامات نامشروع 

خود امنيت و فرصت داشته باشد؟ 
يهوديان به لطف پيش بينی اس��راييل از چنگال عدالت گريختند و بسياری از افرادی 
كه در جنايات صهيونيسم در فلسطين اشغالی به صورت مستقيم و غير مستقيم نقش 
داش��تند و در ايران نيز به چپاولگری می پرداختند، از ايران فرار كردن��د و اال به غير از 

القانيان، افراد ديگری را بايد به داستان مظلوم نمايی خود می افزودند.
آنها برای مديريت اوضاع نابسامان خود در بحبوحه انقالب روش های مختلفی اتخاذ 
كردند كه خروج از كش��ور آخرين مرحله از اين اقدامات بوده اس��ت. اميد اس��راييل و 

1. براساس كتاب سپتامبرهای شيراز اثر داليا سوفر كه در سال 2008 نوشته شده، در سال 2015 وين بلر فيلمی 
با همين عنوان می سازد.

2. پياده تا افق، همان، ص310. 

بهتر می بود كه پرویز نظریان 
به این سؤال در ذهن شكل 
گرفته مخاطب هم جواب 
می داد كه با همه كارشكنی! 
و  یهود!  با  مخالفت  و 
یهودستيزی!!! چگونه است 
كه یهودیان در دوره پهلوی به 
این درجه از جایگاه اقتصادی 

نائل شده اند؟
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يهوديان در همراهی با انقالب اس��المی آن طور كه 
از خاطرات و منابع برمی آيد، بس��يار زياد بوده است. 
اليعزر تسفرير، آخرين مأمور موساد در ايران در كتاب 
خود به اين واقعيت می پردازد كه 32 اس��راييلی تا 8 

روز پس از پيروزی انقالب در ايران بوده اند.1
نظريان در خاطرات خود بدون مقدمه از حضور در 
يك هيئت مذهبی2 و سياسی با اعضای مسلمانش ياد 
می كند كه بسيار غير قابل باور است. او كه از امكانات 
رژيم ارتزاق می كن��د با انقالبيون نيز همراه اس��ت و 

حتی در اعتصاب روحانيون در مسجد دانشگاه نيز شركت می كند و رابطه خوبی با شهيد 
مطهری3 دارد. او حتی از اعزام يك هيئت يهودی به نوفل لوش��اتو و گرفتن امان نامه از 
امام)ره( برای يهوديان ايران4 می گويد و حتی برای پاكسازی خيابان های تهران جهت 

ورود حضرت امام)ره( كارگرهای كارخانه خود را بسيج می كند.5
صرف نظر از بحث در مورد حقيقت داشتن اين موارد، بايد نتيجه بگيريم كه از يهودی 
كه دنبال فرصت اس��ت، برمی آيد كه در ه��ر دوره ای رنگ و لباس خ��ود را عوض كند. 
واقعيتی كه حاخام بزرگ يهوديان يديديا ش��وفط نيز در خاط��رات خود پس از قدرت 

گرفتن مصدق و افول او و بازگشت مجدد شاه به آن اذعان كرد.6
مرحله بعد از همراهی نظريان با انقالبيون به كارگيری سالح است كه حتی در منطقه 
ولنجك با بسيج يك عده آن را محقق می كند7 تا به منافع و حدودش تعرض نشود. بسان 
هنگ يهود8 كه در جنگ دوم راه افتاد كه در كنار سربازان انگليسی اهداف صهيونيستی 

را محافظت كرده و پيش ببرد. 
نظريان پس از نااميدی از ديدار با امام)ره( همراه با س��ران يه��ودی و حاخام يديديا 

1. شرح مفصل از اين داستان در كتاب: اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ، شيطان كوچك، ترجمه فرنوش رام، اياالت 
متحده امريكا، شركت كتاب، 2005 آمده است. 

2. گروه تصحيح اخالقی
3. همان، ص312. 
4. همان، ص321. 
5. همان، ص319. 

6. برای اطالع بيش��تر رك: منوچهر كهن، خاطرات حاخام يديديا ش��وفط، لس آنجلس، بنياد فرهنگی حاخام 
يديديا شوفط، 2001. 

7. پياده تا افق، همان، ص325. 
8 .Jewish Legion

نظریان به این واقعيت تاریخی 
اشاره نمی كند كه یهودیان 
همواره با احداث »گتو« در تمام 
نقاط جهان به عنوان یك اقليت، 
مكان زندگی خود با اكثریت را 
جدا كرده، خواهان آن هستند 
كه استقاللی نسبی در تهيه غذا، 
استحمام، آموزش، عبادت و 

حتی كسب و كار داشته باشند
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شوفط و خروج از ايران به بهانه ازدواج دخترش دورا در اسراييل، يك نامه اعتراض آميز 
به دولت بازرگان می نويسد1 و انتظار دارد كه انقالب اسالمی حافظ منافع و اموال او باشد 
و در حالی كه يقين پيدا می كند كه در ايران اسالمی جايی ندارد، به بهانه ممنوع الخروج 
شدن از اس��راييل، ديگر از ايران و پول درآوردن در آن دس��ت می شويد و سرمايه خود 
را در امريكا به كار می اندازد؛ به طوری كه كمت��ر از آن مدت كه در ايران فعاليت جدی 
اقتصادی داشته ظرف 36 سال به مالكيت يكی از شركت های بزرگ امريكايی می رسد و 
برادر و برادرزاده اش سام نظريان2 با ثروت هنگفت، زبانزد يهوديان امريكايی می شوند. 

تکاپوی صهيونيستی 
پرويز نظري��ان در عين توجه و همت ويژه به كس��ب درآمد و پول، همواره نس��بت به 
سرنوشت جامعه يهودی در ايران و ساير نقاط جهان و همچنين آرمان صهيونيسم خود 

را متعهد دانسته و به اشكال مختلف اقدام كرده است. 
فعاليت او در ايران در دوران جوانی برای صهيونيس��م از طريق جمع آوری پول برای 
صندوق ملی يهود يا كرن كايمت،3 اولين قدم در مسير تحقق آرمان صهيونيسم بود كه با 
عضويت در جامعه صهيونيستی ايران نمود يافت و به كمك و فعاليت در اردوگاه بهشتيه 

برای مهاجرت يهوديان به اسراييل منتهی شد.4
در واقع نظريان با رفاقت توده ای ها ايده های صهيونيستی در ايران را پی جويی می كرد5 
و در حد توان به عنوان پياده نظام، خدمات ش��گرفی را به همراه خانواده خود س��امان 

می داد.
او در حالی كه در كش��ور خود، خدمت نظام وظيفه انجام ن��داده به قصد تحصيل علم 
و پول راهی ايتاليا می ش��ود و با ثبت نام در اردوگاه های نظامی هاگان��ا در ناپل، آماده 
مهاجرت به فلسطين می شود و نزديك به سه سال از شش سال حضور خود در فلسطين 
اشغالی را در كسوت نظامی گری، به صهيونيسم خدمت می كند؛ تا جايی كه حتی در يك 

1. همان، ص333. 
2. متولد 1354 در يك خانواده يهودی در تهران، فرزند يونس نظريان و ثريا ناسی، برادرزاده پرويز نظريان، مالك 
شركت SBE تحصيل كرده دانشگاه های نيويورك و كاليفرنيای جنوبی ساكن در الس وگاس و از تجار ثروتمند و 

فعال در حوزه تفريحات و سرگرمی. 
3 .Keren Kayemeth Leisrael – Jewish national fund (JNF)

4. همان، ص97. 
5. همان، ص102. 
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جراحت محتمل بود كه پايش را نيز از دست بدهد.1
او از اينكه در جنگ اس��تقالل حضور داش��ته و 
در جبهه های ش��مال و اورش��ليم خدمت كرده و 
در كشيدن جاده ای به س��مت اورشليم2 مشاركت 
داشته، به خود می بالد. بعدها به دليل همين حضور 
در جنگ استقالل]![ از آوی ديختر مدال می گيرد.3 
رانندگی برای گلدا ماير در اس��راييل برای نظريان 
افتخاری است كه تا سال ها آن را مايه برتری خود 
نسبت به ساير هم كيشان در خدمت رسانی به سران 

صهيونيسم می داند.4
نظريان به هنگام بازگشت از اسراييل پس از شش 

سال تالش بی سرانجام در اندوختن پول و سرمايه، فعاليت های اقتصادی خود در ايران 
را با مشاركت يهوديان و اسراييلی ها اجرا می كند و بر انجام سفرهای ماهانه به اسراييل 
نيز تأكيد می كند و حتی برای انتفاع جامعه صهيونيستی، همچون حبيب لوی5 كه در 

قدس هتلی ساخت، او نيز شركت هايی را تأسيس می كند.
نامگذاری تكنوايس6 به عنوان اولين شركت ساخت ماشين آالت راهسازی و ساختمانی 
احتماالً برگرفته از عنوان اسراييل است كه به اختصار در عنوان شركت تكنوايس آمده 

است؛ همچون شركت ايران ايس »شعبه شركت اسراييلی ديزنگوف در ايران«.7 
تا قبل از خروج از ايران، تالش های نظريان در امنيت بخشيدن به موجوديت يهوديان 
ايران قابل توجه است؛ به ويژه در زمانی كه او را به عنوان يك فعال اقتصادی و صنعتی 
می ش��ناختند. حتی راديو اس��راييل در زمان پيروزی انقالب برای اطمينان از امنيت 

يهوديان ايران با او مصاحبه ای را ترتيب می دهد.8
1. با انفجار مين در مسير ماشينی كه راننده آن بود، شديداً مجروح می شود؛ همان، ص151-157. 

2. بر همين اساس يك فيلم س��ينمايی با حضور كرك داگالس يهودی به نام »سايه غول آسای خود را بيفكن« 
در هاليوود ساخته شده است.

.)ot Hakomemiut( 3. همان، ص411 )دريافت مدال اُت هاكو مميوت
4. همان، ص188. 

5. حبيب لوی كه با كتاب تاريخ يهود ايران شناخته می ش��ود، هتل دار و نمايندگی شركت دارويی ارگنون را بر 
عهده داشته و به سفارش بن گوريون هتل شاه سليمان را در قدس می سازد ولی هيچ وقت برای زندگی به اسراييل 

نمی رود. 
6 .techno-is

7. همان، ص276.

8. همان، ص320.

در واقع هيچ حكومتی حتی 
پهلوی هم كه جوباره آن زمان 
را در خود اصفهان داشته است، 
یهودیان را مجبور به زندگی در 
آنجا نكرده است. چرا كه یهود 
در یك زمان با توجه به شرایط 
خود سرچال را انتخاب می كند. 
در یك زمان یوسف آباد را، در 
زمان دیگر رامات گان در اسرایيل 
را و در زمان دیگر بورلی هيلز 
لس آنجلس در ایالت كاليفرنيا را
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موقعيت و جايگاه مالی و اقتص��ادی نظريان در 
امريكا در حدی اس��ت كه انتظ��ار و فعاليت های 
بيشتر از او برای يهوديان و صهيونيسم زياد است 
و او نيز در همين راس��تا اقدامات و خدمات ذيل را 

انجام می دهد:
1. راه اندازی فدراس��يون يهودي��ان ايرانی ذيل 

فدراسيون يهوديان امريكا.1
2. راه اندازی كنگره يهوديان ايرانی تبار2

3. تالش ب��رای رفع مش��كالت يهوديان روس با 
سفر به مسكو و ارمنستان جهت ايجاد تسهيالت و 
مجوز مهاجرت آنها به اسراييل از ايروان3 كه منجر به مهاجرت يهوديان روس در ابتدای 
دهه نود از تمام جمهوری ها می شود؛ به صورتی كه هم اكنون بيش از يك ميليون نفر از 

جمعيت 5/2 ميليونی يهوديان اسراييل را روس تبارها تشكيل می دهند.
4. راه اندازی بنياد مگبيت در س��ال 1989 در لس آنجلس با هدف كمك به تحصيل 
دانشجويان يهودی بی بضاعت4 در اسراييل و دريافت تقديرنامه از سوی اسحاق رابين،5 

با هدف جبران نداشتن تحصيالت دانشگاهی خود كه به دليل فقر حاصل نشد. 
5. خريد بخش مهمی از سهم يك كليس��ا در بورلی هيلز و تبديل آن به يك كنيسه با 

اجازه شرعی حاخام يديديا شوفط6
6. راه اندازی كرسی مطالعات ايران شناسی نوين به نام پوران و پرويز نظريان در دانشگاه 

تل آويو به رياست ايران شناس معروف ديويد مناشری با اميد به تحقق سه هدف ذيل:
- بررسی ايران پس از انقالب با لحاظ بی طرفی كامل]![

- گردآوری و حفظ تاريخ يهوديان ايران 
- برقراری رابطه و گفت وگو ميان پژوهشگران اسراييلی و ايرانی7

7. فضای ناس��الم اح��زاب و حضور آنه��ا در انتخابات ِكنس��ت در اس��راييل رنجش 

1. همان، ص361.

2. همان، ص363.

3. همان، ص388.

4. همان، ص390.
5. همان.

6. همان، ص395-397.
7. همان، ص393. 

پيش بينی  لطف  به  یهودیان 
عدالت  چنگال  از  اسرایيل 
گریختند و بسياری از افرادی 
كه در جنایات صهيونيسم در 
فلسطين اشغالی به صورت 
مستقيم و غير مستقيم نقش داشتند 
و در ایران نيز به چپاولگری 
ایران فرار  از  می پرداختند، 
كردند؛ و اال به غير از القانيان، 
افراد دیگری را باید به داستان 

مظلوم نمایی خود می افزودند
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طوالنی مدت نظريان را ايجاد كرده بود. وی به منظور 
خاتمه دادن به اين فضا و مكانيس��م ناسالم با حضور 
كارشناسان سياسی و حقوقی و اساتيد دانشگاه چند 
اقدام مهم را ساماندهی می كند. اول يك كنفرانس با 
1500 نفر از كارشناسان و فعاالن سياسی و پس از آن 
كنفرانسی ديگر با حضور 200 نفر تشكيل می دهد.1 
تا اين موضوع را به بحث و بررسی بنشينند و سپس 
با تشكيل كميته علمی مگيدور2 و چاپ نظرگاه ها و 
ضرورت های اصالح نظام انتخاباتی، موفق می شود كه 
بندهای پيشنهادی را ارايه و برخی را تصويب نمايد.3

8. راه اندازی س��اختمان پوران و پرويز نظريان در دانش��گاه تل آويو برای آشنا كردن 
مخاطبين به دانشگاه و اهداف علمی آن.4

9. دريافت دكترای افتخاری از سوی دانشگاه تل آويو به اتفاق اكثريت آراي اعضا هيئت 
علمی آن در سال 2003 به پاس خدمات علمی نظريان5

10. دريافت نش��ان ملی از عزر وايزمن رئيس جمهور اس��راييل به پاس خدمات او به 
اسراييل و صهيونيسم.6

با اين كارنامه سراس��ر خدمت به يهود و صهيونيسم و بهره كش��ی از ايران و زدن انگ 
يهودستيزی به آن، چگونه می توان نسبت به كتاب پياده تا افق، برآورد مثبتی ارايه كرد؟
مطالعه اين اثر خواندنی با آن قلم روان و آن صدای متين و گرم و گيرا در كتاب گويای 
پيوست آن، هدف اصلی نويسنده اس��ت تا حس و اطالعی را به مخاطب منتقل كند كه 

نادرست، غرض آلود و كينه توزانه است.
اين دريافت و برداش��ت تأس��ف آور از كتاب، نه با ذهن پيچيده و مطل��ع از خطاها و 
خيانت های يهود و صهيونيس��م، بلكه با يك ديد س��اده ولی صادق، قابل حصول است. 
و ابزارهای پر زرق و ب��رق و تصاوير و قالب های زيبا نيز در اين ذهن س��اده و بی آاليش 
نمی تواند تأثير س��وء بگذارد. گذش��ته از تمام اين قضاوت ها و دريافت ها، تاريخ گويا و 

1. همان، ص407. 
2. mena chem megidor

3. همان، ص403-411. 
4. همان، ص411. 
5. همان، ص405. 
6. همان، ص429. 

فعاليت نظریان در ایران در 
دوران جوانی برای صهيونيسم 
از طریق جمع آوری پول برای 
صندوق ملی یهود یا كرن 
كایمت، اولين قدم در مسير 
تحقق آرمان صهيونيسم بود 
با عضویت در جامعه  كه 
صهيونيستی ایران نمود یافت 
و به كمك و فعاليت در اردوگاه 
بهشتيه برای مهاجرت یهودیان 

به اسرایيل منتهی شد
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ناظر حقيقی تمام اتفاقاتی اس��ت كه نوع بش��ر در طول زندگی خود آن را سبب شده و 
نمی توان آن را فريب داد و منحرف كرد. چه آنكه داستان هولوكاست با تمام سندسازی 
و تاريخ سازی هم اكنون، مورد س��ؤال قرار گرفته و وقوع آن از سوی محققان و مورخان 

آزاده مورد انكار قرار گرفته است.1
در تحريف تاريخ، يهود و صهيونيسم با آمال و آرزوهای خود، خبره اند و آثاری همچون 
پياده تا افق يا  از كارگری تا كارآفرينی ژاك ماهفر يا خيلی از آثار كه ش��ركت كتاب در 
لس آنجلس به نشر و پخش آن كمك می كند، تالش های بيهوده ای هستند كه در عين 
هزينه كردن های فراوان امثال خليلی،2 عمر كوتاهی داش��ته و اثری سطحی از خود بر 
جای می گذارند؛ و البته فرصتی است برای محققين اين عرصه كه به ابعاد جديدتری از 

عملكرد سراسر توطئه صهيونيسم آشنا شده، راه برخورد صحيح با آن را بيابند. 
والسالم
 

1. افرادی همچون ديويد ايروينگ، روبر فوريسون، ارنست زوندل، فرد لوختر، آرتور بوتز، جوزف سوبران، يورگن 
گراف، فردريك توبن، تونی مارتين، احمد رامين، گارلو ماتوگنو با تمركز علمی خود به ابعاد هولوكاست از جمله 
كوره های آدم سوزی، اتاق های گاز، تعداد قربانيان، اردوگاه های مرگ و... و عرضه آن در مؤسسه بازنگری تاريخی 
)institute For historical review( در قالب مقاله، كتاب و همايش های علمی، بر آن هستند كه ادعای قتل عام 
يهود در جنگ دوم جهانی را م��ورد بازنگری قرار دهند و نتاي��ج حاصل از اين پژوهش ها تاكن��ون منجر به انكار 

هولوكاست به دليل نبود سند و دليل متقن شده است.
2. بيژن خليلی، يهودی ايرانی مقيم لس آنجلس در ايالت كاليفرنيا، مؤسس و مدير شركت كتاب است كه از سال 
1981 مديريت اولين و بزرگ ترين مؤسسه انتشار و توزيع كتاب های فارسی در امريكا و ساير نقاط جهان را بر عهده 

دارد و بسياری از صهيونيست ها با بهره گيری از كمك های او آثار خود را منتشر می نمايند. 


