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بچه کاشي
معرفي و نقد کتاب خاطرات دیوید آليانس

)بخش اول(

عليرضا سلطانشاهي 
مقدمه

وقتي به يك ايراني در خارج از كش��ور برمي خوريم كه به جايگاه وي��ژه مالي، ثروت، 
سياست يا علم رسيده است، بسيار كنجكاو مي ش��ويم كه او كيست يا چه سرگذشتي 
داشته است. وقتي كه اين فرد به تمام قله هاي ثروت، سياست و حتي علم توأمان رسيده 
باشد، كنجكاوي ما براي شناخت او بيشتر مي ش��ود. اينكه او به مقامي رسيده است كه 
افراد كمي از آن كشور هم به ندرت به آن مقام مي رسند شناخت اين فرد را تا حدي براي 

ما واجب مي كند. 
در اين مق��ال برآنيم تا ب��ه معرفي ف��ردي بپردازيم كه در كش��ور انگلي��س به دليل 
موفقيت هاي مهم تجاري، صنعتي و خدمت به اقتصاد آن ديار به افتخارات و مدال هاي 
زيادي همچون عضويت در مجلس اعيان به عنوان يك لرد1 نايل آمده و از لحاظ علمي 
به درجه اي از اهميت و توجه رسيده است كه نامش بر سر در مهم ترين دانشگاه بازرگاني 

1. ظاهراً اولين زن ايرانی و دومين نفر از ايران كه با مقام لردی به عضويت مجلس اعيان انگليس درآمده است، 
هاله افشار می باشد. 
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انگليس و چه بسا دنيا نقش بسته است. 
بخش مهمي از اين معرفي از طريق كتابي اس��ت كه خود به نگارش درآورده و بخش 
ديگر از طريق رمزگش��ايي از متون و نوشته هاي ديگران اس��ت كه تازه شروع شده و تا 
سال ها بايد ادامه يابد؛ چون نه تنها او براي اولين بار، بسياري از مطالب را در كتابش فاش 
نموده، بلكه بايد رد پاي اقدامات او را در س��اير عرصه هاي مالي، سياسي و حتي علمي 
جست وجو كنيم. يعني آنچه در كتاب خاطرات مطرح كرده است، بخشي از سرگذشت پر 
رمز و راز و پرتاطم اوست كه انگليس، ايران و حتي اسرائيل را متأثر كرده است و تعمداً 
بسياري از مطالب را نگفته و چون در واپسين سال هاي عمر به سر مي برد، بعيد است كه 

مطلب جديدي از اين سرگذشت را برما سازد. حال مي پردازيم به اين خاطرات. 
عنوان کتاب: بچه كاشي، زندگي نامه و خاطرات داود آليانس 

نويسنده: داود آليانس
مترجم:گوئل كهن

ناشر: ساتراپ- لندن
سال نگارش و چاپ به زبان انگليسی: 2015م 

سال ترجمه به فارسی: 1395 )2016(
تعداد صفحات: 576

قطع: وزيري

فهرست
مقدمه مترجم/ مقدمه پيتر مندلسون/ پيش گفتار/ زندگي در كاشان/ دوران كودكي در 
ايران/ بازار/ منچستر/ شركت توماس هاتون/ مشكات در كارخانه توماس هاتون/ ايجاد 
يك شركت تجاري/ درگذش��ت پدرم/ جك منژد/ سفارش پستي/ اسپيرال/ بانك داري/ 
داستان اسباب بازي/ شركت وانتونا/ شاه/ شركت كارينگتون وايا/ هما/ يهوديان اتيوپي/ 
س��وار بر موج/ ناتينگهام/ گي نس/ كوتز/ اوقات خوب اوقات ب��د/ تووتال/ پايان خط/ ان 

براون/ در خوشي و ناخوشي/ پي نوشت/ فهرست نام ها 

درباره كتاب 
 A Bazaar Life the Autobiography of David Alliance بچه كاشي ترجمه كتاب
)زندگي بازاري؛ خاطرات ديويد آليانس( است كه در سال 2015 با پياده سازي سلسله 
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گفت وگوهاي ديويد آليانس با »ايوان فالون« به زبان انگليسي در انگليس منتشر شده 
است و يك س��ال پس از آن گوئل كهن كه خاطرات حاخام يديديا شوفط و ژاك ماهفر 
را نيز كار كرده اين اثر را به زبان فارس��ي برگردانده و با عنوان بچه كاشي به بازار كتاب 

عرضه مي نمايد. 
ديويد آليانس براي تنظيم خاطرات خود در نسخه انگليسي به نام »زندگي بازاري« از 
»ايوان فالون« به عنوان يكي از نويسندگان پر كار انگليسي كه آثارش به خوبي فروش 
مي رود استفاده كرده است. فالون در سال هاي متمادي در مطبوعات انگليسي به عنوان 
يك خبرنگار اقتصادي مطرح بوده و در س��اندي تلگراف و ساندي تايمز در همين عرصه 

فعاليت داشته است.1
با فاصله يك سال نس��خه فارسي به نام بچه 
كاشي توس��ط گوئل كهن نيز با حجم بسيار 
زيادتري منتش��ر گرديد و در مورخ 96/5/1 
مطاب��ق ب��ا 23 ژوئي��ه 2017 در كتابخان��ه 
مطالعات ايراني متعلق به ماشاءاهلل آجوداني 
در لندن با حضور مترج��م كتاب يعني گوئل 

كهن رونمايي شد. 
اگر چه آليانس براي نس��خه فارسي نيز، اثر 
را به يك فرد باتجربه همچ��ون كهن واگذار 
كرد2 ول��ي آن گونه كه كهن در ب��ر بال خرد 
يديديا شوفط سنگ تمام گذاشت و با تحشيه 
و پاورقي از آن اثر، يك كتاب مرجع پديد آورد، 

در بچه كاشي ما از تحشيه و تحقيقات جانبي چيزي مش��اهده نمي كنيم؛ در حالی كه 
ديويد آليانس كاشاني بود و اطاعات گوئل كهن از كاشان به دليل تحقيق بر روي كتاب 

1. Ivan Fallon books:
- Magic CARPET RIDE, The Story of My Life, PHIL HARRIS
- Black HORSE, The Inside Story of LLOYDS and the Banking Crisis
- ORIENT – EXPRESS APERSONEL JOURNEY JAMEB SHERWOOD
www. Bitebackpublishing.com

2. گوئل كهن عاوه بر كار كردن بر روی خاطرات ژاك ماهفر و حاخام يديديا ش��وفط دو كتاب ديگر به نا م های 
حديث يك فرهنگ )تاريخ مدارس فرهنگ يهوديان شيراز( و همراه با فرهنگ )گوشه ای از تاريخ مؤسسه آليانس 
در ايران( دارد كه متمركز بر موضوع يهود ايران است و اين سوای آثار ديگر ايشان بر روی عناوين تخصصی وی است. 
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بر بال خرد بسيار زياد مي نمود. 
معرفي و نقد اين اثر به اين دليل اهميت دارد كه تنها كتاب مربوط به ايشان است كه با 
توجه به جايگاه مهم وي منتشر شده، در حالي كه افرادي همچون ايشان موضوع آثار و 
متون متعددي هستند. از سوي ديگر نوشته و متن اينترنتي قابل اعتنای ديگري نيز از 
اين شخصيت براي راستي آزمايي متن كتاب وجود ندارد. حتي تصاوير مربوط به ايشان 
نيز به زحمت فراتر از چند قطعه اي است كه در كتاب آمده و ناخودآگاه اين تصور به ذهن 
متبادر مي شود كه تعمدي در اين اطاع رساني از ديويد آليانس وجود دارد كه تا حدودي 

با مراجعه به متن كتاب مي توان به داليل آن پي برد. 
توزيع نه چندان مناسب اين اثر هم بسيار قابل تأمل است. به ويژه اينكه در لندن و آن 
هم توسط يك ناشر غير مرتبط با آثار مربوط به ايرانيان منتشر شده است و اگر مي شد 
به اين مهم پي برد كه بيژن خليلي در شركت كتاب چرا به اين موضوع ورود نكرده است، 
سؤاالت زيادي پاسخ داده مي شد. چراكه هم اكنون تنها راه اطاع از انتشار اين اثر سايت 

7Dorim مربوط به پايگاه مرجع شناخت تاريخ و سابقه يهوديان ايران است و بس. 

از ويژگي هاي شكلي كتاب هم اگر بخواهيم سخني به ميان آوريم بايد اذعان نماييم 
كه نمره قبولي خواهد گرفت. كتابي با جلد و كاغذ سبك و يك روكش طراحي شده قابل 
قبول بر روي جلد و تصاويري با كاغذ گاسه در ميانه آن و نمايه اي مختصر از نام ها براي 
بازيابي برخي افراد و اعام؛ كه مجموعاً به مخاطب القا مي نمايد كه هزينه اي متناسب 

صورت گرفته و نه همچون پياده تا افق پرويز نظريان كه بسيار تجملي و گران بود. 
قيمت اين كتاب نيز نامعلوم اس��ت و در پايگاه هاي فروش كت��اب همچون آمازون با 
ISBN مندرج در صفحه عنوان نمی توان آن را يافت؛ اگر چه نسخه انگليسی آن با قيمت 

34 دالر از همين پايگاه قابل خريد است. مضاف بر آن در مطلع كتاب تمام درآمد حاصل 
از فروش اين كتاب متعلق به بنياد غير انتفاعی و فرهنگ��ی- اجتماعی فريبرز مطلوب 

ذكر شده است. 

زندگينامه
چنان كه در كرونولوژی يا گاه شمار زندگی آليانس خواهد آمد، تمام اين هشتاد و اندی 
سال از زندگی آليانس را می توان در س��ه مقطع مكانی و نه زمانی تقسيم بندی كرده و 

مورد بررسی قرار داد:
مقطع اول از زمان تولد او در كاشان تا مهاجرت به تهران است. 
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مقطع دوم مربوط به زندگ��ی در تهران و اندكی 
درس و كار است. 

مقطع سوم مربوط به مهاجرت به انگليس و كار و 
فعاليت تاكنون است. 

1. در کاشان
دوازده س��ال ابتدايی زندگی آليانس در كاشان 
به قدری برای او خاطره انگيز، شيرين و تأثيرگذار 
بود كه آثار آن بر تمام زندگ��ی آليانس در تهران و 
انگليس سايه افكند و آليانس با تمام تجارب خوب و 
شيرين از زندگی در جاهای ديگر، نتوانست خاطره 

آن دوازده سال را از خود دور كند. 
ديويد آليانس در 25 خ��رداد 1311 )15 ژوئن 1932( در كاش��ان و در يك خانواده 
يهودی به دنيا آمد.1 در ش��ش سالگی و در عين وابس��تگی به مادر خود، او را كه به يك 

بيماری قلبی مبتا بود از دست داد.2
انس ديويد به كاشان از محله يهوديان با 200 خانوار آن و به ويژه خانه آنها با حياط پر 

مرغ و خروس و بره  آن آغاز می شود.3 
او در وصف خانه كاشان و اهميتش می گويد:

خانه ما در كاش��ان نمونه ای از خانه های محله كليميان ش��هر بود، با 
ديوارهای ضخيم گلی و درگاه های آجری. در آن خانه زيرزمين خنكی 
وجود داش��ت كه مواد غذايی را در آن جا نگهداری می كرديم. در فصل 
تابس��تان كه درجه حرارت به باالتر از 38 درجه سانتی گراد می رسيد، 
همه خانواده شب ها در پشت بام می خوابيديم... از هشت اتاق موجود در 
آن خانه، سه اتاق در اختيار ما بود. يك اتاق به ميهمانان اختصاص داشت 
و همه خانواده در كنار هم در دو ات��اق می خوابيديم. همبازی های من، 
حيواناتی بودند كه در حياط خانه ره��ا بودند. مرغ ها، كبوترها، يك بره 
و هفت گنجش��ك كه من عاقه زيادی به همه آنها داشتم. اگرچه طی 

1. داود آليانس، بچه كاش��ی )زندگی نامه و خاطرات داود آليانس(، ترجمه گوئل كهن، لندن، ساتراپ، 2016، 
ص43. 

2. همان، ص45. 
3. همان، ص34. 

آليانس به واسطه خدمات خود به 
صنعت انگليس مقام های مختلفی 
از جمله »لرد« را از ملکه دریافت 
کرد و عضو مجلس اعيان گردید 
و حتی در عرصه علم مفتخر به 
دکترای افتخاری از دانشگاه های 
مختلف گردید و حتی معتبرترین 
منچستر  بازرگانی  دانشگاه 
انگليس که شهرت جهانی دارد 

به نام او تغيير اسم داد
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س��ال های زندگی ام صاحب چندين خانه مجلل بوده ام، اما هنوز خانه 
دوران بچگی در كاشان مأمن و پناهگاهم است.1

آليانس عاوه بر س��رگرم ش��دن با حيوانات اهلی و كبوتران و تربيت آنها2 كه بسيار 
بدان عاقه مند بود، از طبيعت زيبای كاش��ان نيز لذت خاصی می ب��رد. از نظر او »فين 
دوست داشتنی ترين جای دنيا است«3 و كاشان در منظر او چنان زيبا و پر ابهت بود كه در 
سفر »لرد جيكوب روچيلد« به ايران، او را به اين زيباترين شهر از منظر خود برده بود.4 
در حالی كه ديگران اين ش��هر را به زيبايی آليانس درنيافته بودند. از جمله روچيلد در 

پاسخ به سؤال اميرعباس هويدا كه كاشان را چگونه يافتيد، گفته بود: 
ما آن قدر درباره شهر كاشان تعريف و تمجيد شنيده بوديم كه تصميم 
گرفتيم از آن شهر ديدن كنيم. اما متأسفانه كاشانی را كه داود آليانس 

تعريف كرده بود، نيافتيم.5 
تفريح و گردش آليانس در كاشان و فين همراه با دوستان هم سن و سالش6 چنان در 
ذهن او حك ش��ده كه با هيچ يك از تفريحات دوران مكنت او با آن همه ثروت و نفوذ و 
امكانات برابری نمی كند و به همين دليل دوازده س��ال زندگی او در كاشان با اهميت و 

سرنوشت ساز است. 
در كنار اين سرگرمی ها، آليانس به گوشه ای از عايق خود در مورد درس و تحصيل در 
مدرسه »آقايقوتی ال«7 به عنوان معروف ترين مدرسه يهودی در كاشان هم می پردازد؛ 
ضمن آن كه از تجارب اوليه خود8 در كسب و كار در آن سن و سال نيز به عنوان قدم های 
اوليه در يك مسير سرنوشت ساز به نكاتی اش��اره می كند كه حاكی از استعداد او در امر 

تجارت و صنعت است. 
2. در تهران

به دنبال كاهش سود حاصل از كسب و كار در كاشان،9 پدر آليانس تصميم به مهاجرت 

1. همان، ص35-36. 
2. همان، ص51-54. 

3. همان، ص33. 
4. همان. 

5. همان، ص34؛ لرد »جيكوب روچيلد« معروف ترين و برجسته ترين ش��خصيت متنفذ از خاندان روچيلد در 
انگليس است كه آليانس شديداً از حمايت های بانك او در خريد و تجهيز كارخانه های خود بهره برده است. 

6. همان، ص59-61. 
7. همان، ص53-54. 

8. همان، ص55. 
9. همان، ص62-64. 
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به تهران می گيرد و آليانس در دوازده سالگي مهم ترين خاطرات خوش زندگي خود را 
در كاشان رها كرده و وارد مرحله دوم از زندگی خود می شود كه زياد باب ميلش نبوده 
است. در واقع او اولين مهاجرت از زندگی خود را تجربه می كند؛ تجربه ای كه تقريباً تمام 
يهوديان چند بار در زندگی خود آن را دارند. البته اگر بخواهند از لحاظ مادی تغييری در 

شرايط خود ايجاد كنند و به همين دليل مهاجرترين قوم در دنيا هستند.1
مذاق آليانس از ترك لذات دوران كودكی با س��فر به تهران و س��كنی گزيدن در يك 
خانه كوچك و بی روح زمانی تلخ تر می شود كه باالجبار پدر پس از 7 سال تجرد همسر 
جديدی اختيار می كند كه آليانس با او رابطه خوبی برقرار نمی نمايد.2 اين تلخی زمانی 
به حد اعلی می رسد كه ناگوارترين تصميم برای او در اين سنين گرفته می شود و پدر در 
آغاز دومين سال حضور آليانس در تهران و در آغاز سيزده سالگی و پايان كاس ششم او 

را از ادامه تحصيل واداشته و برای كار كردن به بازار می فرستد.3

پدر آليانس در کنار همسر دوم خود )ننه خان(

اين تصميم پدر در حالی گرفته شد كه آليانس سرش��ار از خوشحالی برای قبولی در 
امتحانات4 بود و تعجب آور اينكه پدر آليانس به دليل عشق و عاقه به مدارس تازه تأسيس 
يهوديان فرانسه در ايران به نام آليانس، نام خانوادگی خود را به همين نام ثبت كرده5 و 
هم اكنون فرزند خود را از رفتن به مدرسه و ادامه تحصيل منع كرده و به بازار می فرستد! 

1. برای اطاعات بيشتر رك: »نسبت يهود با مهاجرت« از همين نگارنده، 15خرداد، ش12، س4، تابستان1386. 
2. داود آليانس، همان، ص63. 

3. همان، ص29-30. 
4. همان، ص30. 

5. همان، ص42 و نام آلياهو آليانس را برای خود برگزيد. 
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اين تصميم پدر اگر هر دليل موجه يا غير موجهی داش��ته باش��د، برای آليانس ناگوار 
بود و البته سرنوشت ساز؛ چرا كه مسير او را برای ساختن آينده كاری اش مشخص كرد 
و تا حدی نشانگر توجه ويژه پدر به مسائل مادی يا نگرانی مربوط به آن در دوران ركود 
اقتصادی بود. بگذريم كه تا پايان كتاب خاطرات آليانس، از شغل پدر به صراحت مطلبی 

ذكر نمی شود ولی برخی نكات، نشان دهنده نزول خواری او بوده است.1 
به هر حال آليانس چاره ای جز تمكين از امر پدر نداشت و با ترك تحصيل كنار آمد ولی 

بخشی از تأسف خود در اين مورد را به اين صورت بيان می كند: 
صبح روز اول سال تحصيلی از خواب بيدار شدم و از خانه بيرون آمدم 
تا پياده به محل كار بروم. متأس��فانه خيابانی كه به بازار ختم می ش��د، 
مسير مدرسه ام بود و بسياری از دانش آموزان در مسير مخالف من رو به 
سمت مدرسه می رفتند. آنانی كه مرا می شناختند با تعجب می پرسيدند 
كه چرا به مدرسه نمی روم. وقتی با حالتی ش��رمگين توضيح می دادم 
كه ترك تحصيل كرده ام و در بازار مش��غول به كار شده ام، متوجه نگاه 

تحقيرآميزشان می شدم و به شدت خجالت می كشيدم.2 
پنج س��ال حضور آليانس در تهران از 12 سالگی تا آس��تانه هجده سالگی صرف كار 
و فعاليت و تجارت در بازار تهران، رش��ته پارچه فروش��ی و در حضور دو تاجر فعال اين 
عرصه »الياهو بروخيم« و »الياهو ستاره« ش��د3 و مدتی هم شراكت و سپس اجاره يك 
مغازه كوچك به صورت مس��تقل4 و نه ماه آخر حضور در تهران ني��ز به صورت كامل و 
مستقل برای خودش كار می كرد.5 در اين زمان ديويد آليانسی كه دوست می داشت با 
ادامه تحصيل به شغل مورد عاقه اش يعنی وكالت6 بپردازد، مسير زندگی او را به سمت 

پارچه فروشی و تجارت در اين عرصه كشاند و او را در خود فرو برد. 
ديويد آليانس در آستانه هجده س��الگی به بهانه تجربه فضای بزرگتری از كسب و كار 
قصد مهاجرت به منچستر كرد و رحل اقامت نزد دايی های خود در آنجا گزيد؛ در حالی 

1. همان، ص66، داود آليانس در اين مورد می گويد: پدرم به پشتوانه سرمايه ای كه اندوخته بود، تجارتی به راه 
انداخت كه در آن با فروختن سفته و عرضه وام به ساير تجار، درآمدی كسب می كرد كه كفاف خرجش را می داد... 

ص66. 
2. همان، ص69. 

3. همان، ص69-70. 
4. همان، ص73.

5. همان، ص75. 
6. همان، ص68.
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كه از خانواده و محدوديت های آن به ويژه برای داماد ك��ردن او می گريخت؛1 از همين 
رو بدون اطاع پدر اسباب و لوازم مالی و قانونی سفر را فراهم كرد2 و تنها با داشتن 14 
پوند3 در سال 1329 بدون كمك از پدر و تنها با خداحافظی از او در آخرين لحظات قبل 
از سفر، به سمت منچستر حركت كرد. سرمايه او در اين ريسك بزرگ، تجربه ای بود كه 
در بازار تهران آموخته بود و عدم وابستگی به پدری كه به دليل ممانعت از درس خواندن 
كدورتی نيز از او در دل داشت و البته نيم نگاهی به مساعدت دايی های خود در منچستر 
كه به تجارت پارچه مشغول بودند. ولی حوادث بعدی زندگی آليانس به گونه ای خاف 

تصور او رقم خورد. 
3. در انگليس 

67 سال از زندگی آليانس در انگليس گذشت. در اين مدت از اقوام خود بی مهری ديد، 
رنج و سختی را برای كار بهتر تحمل كرد، تشكيل خانواده داد، تاجر و صنعتگر معروفی 
شد و هم اكنون با 85 سال س��ن و بيماری های جسمی و روحی، واپسين اوقات زندگی 

خود را می گذراند. 

دايی های آليانس در منچستر. ايستاده از چپ: امير )ادوارد(، آشر )هری(، ابراهيم )آلبرت( 
و عبداهلل )ديويد(

نشسته در طرفين پدربزرگ مادری آليانس: حاجی شعبان )سام( و يعقوب )جف(

اگرچه آليانس با اميد به كمك گرفتن از س��وی دايی های خود به منچس��تر انگليس 

1. همان، ص78. 
2. همان. 

3. همان، ص11. 
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پای نهاد ولی اين شش دايی1 از همان ابتدا آب 
پاكی را روی دس��تانش ريختند؛ به طوری كه 
دايی اميرش در اولين روزهای ورود آليانس به 

منچستر به او می گويد: 
خوب بگذار به تو بگويم، بی خود وقتت را تلف 
نكن. نه تنها از طرف آنها حمايت نخواهی شد 

بلكه يك تيپا هم نوش جان خواهی كرد.2
و اين اولي��ن مرحله از بدبخت��ی آليانس بود 
كه سه س��ال در به دری او در اين ش��هر را در 
پی  داش��ت تا جايي كه برای گريز از نپرداختن 
اجاره منزل زير شيروانی و محقر خود در هوای سرد، شب ها را تا صبح در خيابان ها سر 
می كرده3 يا برای رفع گرس��نگی با اندك پول خود ارزان ترين نان را می خريده و با آب 
خالی و البته با ولع می خورده است.4 هيچ گاه در اين مدت برای سفرهای خود بليط قطار 
تهيه نمی كرده5 و با ترفندهای مختلف س��وار بر قطار شده و مسافرت می كرده است؛ يا 
اينكه در هيچ ميهمانی با دوستان خود هزينه غذا و نوشيدنی را نمی پرداخت6 و با تبحری 
كه در رقص به دست آورده بود7 خيلی از دخترها را در مسير كار يا پرداخت هزينه های 
اسكان، خوراك يا فعاليت كاری فريب می داد. اين س��ختی و رنج فراوان او را تا سرحد 
خودكشی8 و بازگشت به ايران سوق می داد؛9 ولی به هر حال تحمل كرد تا اينكه پس از 
پنج سال توانست از لحاظ مالی با ريسك هايی كه می كرد اولين شركت خود به نام توماس 

هاتون را بخرد10 و اين موفقيت شروع شد و ادامه يافت. 
ديويد آليانس در انگليس دو بار اقدام به ازدواج كرد. اولين بار با دختر دايی بزرگ خود 

1. شش دايی او كه با رفتن به انگليس نام خود را تغيير دادند، عبارت اند از: يعقوب )جف(، شعبان )سام(، ابراهيم 
)آلبرت(، آشر )هری(، عبداهلل )ديويد( و امير )ادوارد(. 

2. همان، ص76. 
3. همان، ص98-97 و 96. 

4. همان، ص107. 
5. همان، ص90. 

6. همان، ص108. 
7. همان، ص105 و 108. 

8. همان، ص112. 
9. همان، ص111. 

10. همان، ص142. 

دیوید آليانس در کتاب خاطرات 
خود به صورت بسيار مشروح و 
مفصل به این روند اشاره می کند که 
چطور یک جوان 18 ساله با ورود 
به منچستر و با داشتن تنها 14 پوند 
به جایی می رسد که 70 تا 80 هزار 
کارگر در 60 کشور جهان برای 
او کار کنند و درآمد ساليانه او به 
دو ميليارد و نيم پوند برسد و او را 

سلطان صنعت نساجی بنامند 
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»آلما«1 در سن 23 سالگی كه صاحب دو فرزند از او به نام های »گراهام« و »سارا« شد.2 
ولی به دليل غرق شدن در امور تجاری و تنها گذاردن همسر در اين دوران او را افسرد و 
از خود دور كرد تا اينكه پس از مدتی هتل خوابی از او جدا شد؛3 آن هم پس از 27 سال 
زندگی مشترك. ازدواج دوم آليانس با »هما« در سال 1361 4 و پس از چهار سال آشنايی 
دورادور با او صورت گرفت. او از يهوديان مهاجر ايرانی و كاشانی االصل بود كه در مسير 
مهاجرت به امريكا با آليانس آشنا شد كه اين آشنايی منجر به ازدواجی شد كه باز هم به 
دليل كار زياد و كم توجهی آليانس فرجام خوشی نداشت. آليانس از اين همسر خود نيز 

پسری بنام جاشوا دارد و بسيار نسبت به فرزندان خود ابراز عاقه می كند.5
آليانس اگرچه در عرصه صنعت و تجارت نام آور و موفق می نمود ولی از لحاظ خانوادگی 
بسيار ضعيف و شكست خورده است كه ش��ايد مهم ترين دليل نداش��تن فضايی برای 
رسيدگی به خود و خانواده در كنار ساعت ها كار و تاش بوده يا دليل ديگری هم داشته 
كه در اين كتاب آن را برای اولين بار آشكار می نمايد6 و آن بيماری افسردگی شديد بوده 
است. آليانس به هر دليل نتوانست بر اين دو مش��كل مهم به عنوان موانع بهبود اوضاع 
خانواده فايق آيد و حتی مورد ش��ماتت پدر نيز قرار گرفت. گويی پدر نيز خود را در به 

وجود آمدن اين شرايط مقصر دانسته و به او می گويد:
داود، كی از جنگيدن با من دست برمی داری؟... معلوم است كه هنوز با 
من سر جنگ داری نمی بينی من به هدفی كه از بردن تو به بازار داشتم، 
رس��يده ام؟ من می خواستم تو تاجر موفقی بش��وی و حاال خوشبختانه 
همان طور هم شده، پس كار من به نتيجه رسيده است. از ستيزه كردن 
با من دست بردار، شبانه روز كار كردن بس است؛ ديگر مجبور نيستی 
چيزی را به من يا به كس ديگری ثابت كنی. كار خودت را كرده ای حاال 

به زندگيت برس.7
آليانس اگرچه تحت تأثير اين خطاب پدر قرار گرفت ولی نتوانس��ت در شرايط خود 

تغييری حاصل كند و بدون توجه به اين اندرز، او را در 41 سالگی خود از دست داد. 

1. همان، ص116. 
2. همان، ص385. 

3. همان.
4. همان، ص386. 
5. همان، ص385. 
6. همان، ص533. 
7. همان، ص185. 
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ُهما

جاشوا

گوهر

يعقوب
 )جف يا جوزف(

جويسمرجوری دلی

الياهو

ننه خان

سارحی

دياناامير

طا

گيان

موسی

مريم رحمت اهلل تشيبي

بالفور

ديويد آليانس

دانيلموريسديويد الوراجيد

؟

؟

آلما )بتی(

حاجی يوسف

امير)ادوارد(شعبان )سام(آشر)هری(عبداهلل )ديويد(ابراهيم )آلبرت(

سارا گراهام يوجين استركينژاكلين

توجه: اين نمودار بر اساس اطالعات مندرج در کتاب طر احي شده است؛ ضمن آنكه از خانواده 
پدري آليانس هم اطالعاتي به دست نيامد.

گبرئيل
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موفقيت آليانس به عنوان بزرگترين مالك صنعت 
نس��اجی انگليس پس از 67 س��ال تاش م��داوم و 
پرمشقت و پرتاطم، س��ه بيماری صعب العاج برای 
او به همراه آورد. اولين بيم��اری كه مدت های مديد 
با او بود افسردگی است كه شايد دليل عدم موفقيت 
در زندگی خانوادگی باشد ولی سرطان پروستات1 و 
لوزالمعده2 او را در سراش��يبی كهولت سن و تحليل 
جس��م قرار داد و او همچنان با اميدواری های كاری 
پس از ورشكستگی در عرصه نساجی به شركت »ان 
براون« به عنوان يك شركت س��فارش پستی چشم 
دوخته و همچنان دنبال خاقيت در اين عرصه است. 

ره آورد زندگی آليانس در انگليس عاوه بر عرصه اقتصادی، حوزه سياسی را نيز شامل 
می شد. او به واسطه خدمات خود به صنعت انگليس مقام های مختلفی از جمله »لرد« را 
از ملكه3 دريافت كرد و عضو مجلس اعيان گرديد و حتی در عرصه علم مفتخر به دكترای 
افتخاری از دانشگاه های مختلف گرديد و حتی معتبرترين دانشگاه بازرگانی منچستر 

انگليس كه شهرت جهانی دارد به نام او تغيير اسم داد.4
با اين مقدمه كلی از زندگی 85 ساله آليانس، در ادامه به سه محور از داليل پرداختن به 
معرفی و نقد اين كتاب يعنی تجارت او، ارتباط با صهيونيسم و انقاب اسامی خواهيم 
پرداخت؛ محورهايی كه تاكنون در هيچ منبعی به اين صورت بدان اشاره نشده و نكاتی 

قابل توجه در بر دارد. 

كار، فعاليت، تجارت
ديويد آليانس در كتاب خاطرات خود به صورت بسيار مش��روح و مفصل به اين روند 
اش��اره می كند كه چطور يك جوان 18 س��اله با ورود به منچس��تر و با داشتن تنها 14 
پوند به جايی می رس��د كه 70 تا 80 هزار كارگر در 60 كش��ور جهان برای او كار كنند 

1. همان، ص534. 
2. همان، ص533. 
3. همان، ص12. 

4. همان.  

دیوید آليانس از آن دست 
یهودیانی است که تنها از 
یهودیت، خصلت مقتصد 
بودن صرف را به ارث برده 
و اال نه در خاطرات و نه در 
متون دیگر از تقيد وی به 
مذهب و آئين موسوی، مورد 
برجسته ای دیده نمی شود؛ در 
عين حال توجه او به یهودیان 
و یهودیت به عنوان یک قوم، 
بسيار قابل توجه و مهم است 
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و درآمد س��اليانه او به دو ميليارد و نيم پوند برس��د1 و او را 
سلطان صنعت نساجی بنامند؛2 يا برجسته ترين معامله گر 
خطاب نمايند.3 در حالی كه سواد كاسيك او به سيكل هم 
نمی رسيد و در امر حس��ابداری كامًا ناآشنا بود و از برخی 

اسناد همچون ترازنامه سر در نمی آورد.4
او تجربه پنج س��ال فعاليت در بازار تهران را تنها سرمايه 
مادی و معنوی برای تمام اين موفقيت می داند و نه ماه تجربه كار مستقل در بازار تهران را 
بسيار سرنوشت ساز ذكر می كند.5 در واقع دانشگاه او بازاری6 بود كه در آن تجربه اندوخت 
قبل از آن كه علم آن را فرا گيرد و به همين دليل تنها شش سال پس از ورود به انگليس 
اولين كارخانه را خريد7 و ظرف يازده سال به يكی از ميليونرها در انگليس بدل گشت.8 

1. اصول کاری
آليانس از ابتدا مبانی و اصولی برای خود در بازار تعريف كرد و بر اساس آن تا وصول به 
موفقيت پافشاری كرد. اين اصول برگرفته از شخصيت خودساخته، تجارب و ديدگاه پدر 

و شرايط محيط شكل گرفت؛ از جمله: 
- »تسليم نشو« عبارت كليدی او بود.9

- توجه ويژه به اصول پنج گانه پدر: 
1. هميشه حد خودت را بدان. 

2. هرگز بيشتر از توانت قول نده. 
3. هرگز بيشتر از ظرفيت تجاری ات وارد معامله نشو. 

4. هميشه به هر قيمتی، قول و قرارت را حفظ كن.
5. از دست دادن سود يك معامله بهتر از، از دست دادن يك مشتری است.10

- به دست آوردن اعتماد و اعتبار نزد تجار و فعاالن11
1. همان، ص8 و11. 

2. همان. 
3. همان، ص547. 
4. همان، ص138. 
5. همان، ص75. 

6. همان، ص9 و 11. 
7. همان، ص11. 

8. همان. 
9. همان، ص21 و 94. 

10. همان، ص47-48. 
11. همان، ص154. 

آليانس در قبال قوم یهود 
در طول دوران تجارت 
و فعاليت خود خدمات 
بزرگی به آنها کرد که 
بارزترین آن در عرصه 

مهاجرت است
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- كوتاه نيامدن در معامله و قطعيت در نظر و لو اينكه به شكست بی انجامد1
- خاقيت تنها راه خروج از ركود2
- گفت وگوی رو در رو با مشتری3

- مايه گذاشتن از قلب و روح برای موفقيت4
- به دنبال كسب رضايت همه برای انجام معامله5

- درس گرفتن از صبر برای ترقی6
آليانس در كنار اين اصول كاری كه خود سعی در اجرای آن داشت از همكاران و مديران 

خود نيز می خواست كه آن را به عنوان يك فرهنگ در نظر بگيرند.7 
2. ويژگی های شخصيتی و مديريتی 

- توجه به هنر پايين آوردن هزينه های توليد8 حتی كمتر از چين 
- توجه و ارزش قائل شدن برای جايگاه خود9

- عدم اتكا به ديگران برای پرهيز از وابستگی10
- سخت كوشی و پايين آوردن هزينه های شخصی، زود خوابيدن، كم كردن تفريحات 

متنوع،11 عدم شركت در مهمانی های معمول12
- چانه زنی بسيار با رقبا و شركا13
- تعامل با روزنامه ها و رسانه ها14

- از بين بردن روحيه نخوت در ميان مديران خود15
- غرق شدن در كار و پرهيز از حاشيه ها16

1. همان، ص165. 
2. همان، ص353. 
3. همان، ص355. 
4. همان، ص558. 
5. همان، ص547. 
6. همان، ص113. 

7. اگرچه آليانس اصول ديگری را نيز در كتاب به صورت فهرست وار اشاره می كند ولی در جريان روايت خاطرات 
و زندگينامه، به آنهايی اشاره كرديم كه به كار بسته بود. 

8. همان، ص220. 
9. همان، ص72. 

10. همان، ص74. 
11. همان، ص95. 

12. همان، ص235. 
13. همان، ص98. 

14. همان، ص169 و 231-232. 
15. همان، ص172. 
16. همان، ص225. 



172
انقاب اسامي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

- شخصيت دادن به كارگران، مديران و مسئوليت دادن به آنها1
- به كارگيری گروه تحقيق و پژوهش برای حل مشكات2

اگرچه آليانس با برش��مردن اين ويژگی هاي شخصی خود در عرصه تجارت به تصوير 
ذهنيت مثبت از خود نزد مخاطب می پردازد ولی در خال خاطرات خود به نكاتی اشاره 
می كند كه آن روی سكه از شخصيت كاری اين تاجر موفق را نيز نشان می دهد؛ از جمله: 
- بهره گيری از راه های نادرس��ت برای به دست آوردن پول بيش��تر از همان بچگی از 
جمله ريختن آب در شير و فروختن آن،3 تجارت نخ در مدرسه،4 توليد جوهر،5 و تعمير 

خودنويس و تبانی با رقبای همكاسی برای پايين نرفتن حق الزحمه.6
- گرفتن لق��ب اوراقچ��ی دارايی نزد عم��وم به دليل خري��د كارخانه ه��ای در حال 

ورشكستگی7
- فرصت طلب ناميدن او8

- به كارگيری شگردهای الزم برای باال بردن حقوق و عوايد خود9 
- سوءاستفاده از افراد ناآشنا به اين حوزه10

- دسيسه عليه رقبا برای تصاحب اجناس و فروش خوب آنها11
- خريد كارخانه ها بدون پول و فروش آنها روی هوا12

- استفاده از نيروی كار ارزان و مجانی حتی زندانيان برای توليد13
- بر هم زدن شراكت با دايی ها به دليل بلندپروازی14

- به كارگيری ترفندهای بعضاً غير اخاقی در خريد شركت ها از جمله توطئه و تبانی15

1. همان، ص288. 
2. همان، ص11. 
3. همان، ص55. 

4. همان. 
5. همان، ص56. 
6. همان، ص67. 
7. همان، ص22. 
8. همان، ص23. 
9. همان، ص72. 

10. همان، ص73. 
11. همان، ص75. 

12. همان، ص92 و 130. 
13. همان، ص177. 
14. همان، ص182. 

15. همان، ص263-262 و 228-229. 
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- بلوف زدن برای به در كردن رقيب از صحنه1
- رو دست زدن به طرف مقابل و حتی نقض عهد همچون حفظ مديرعاملی شركت در 

عين قول دادن اعطای آن به »هری جناقلی« 
- به كارگيری شيوه جاسوسی و اعتراف به داشتن يك شبكه در اين عرصه2

3. حاميان کاری
بدون شك ديويد آليانس در مسير موفقيت خود مرهون حمايت و اعتماد بسياری از 

افراد بود كه به صراحت از آنها ياد كرده و خود را مديون آنها می داند. 

آليانس در کنار لرد جيكوب روچيلد

لرد »جيكوب روچيلد« به عنوان برجس��ته ترين ش��خصيت فعلی از خاندان مشهور 
روچيل��د صاحب بانك روچيل��د، ضامن خريد تمام ش��ركت های آليانس ب��ود. اگرچه 
روچيلد با ترك بانك و تأسيس گروه س��رمايه گذاری »آر آی تی كاپيتال پارتنر«، حوزه 

گسترده تری از شبكه مالی خود را ايجاد كرده، ولی همچنان حامی آليانس است.3
آليانس در روند كاری و مشاركت با بانك ها ذكر از بهره های بسيار سنگين می كند كه 
ناشی از ريس��ك باالی او برای بازپرداخت آن وام هاست ولی در چند جا به بهره مركب4 
اشاره دارد كه حاكی از اتكای او به ربا در سطح وسيع و گسترده ای است كه البته يهوديان 

1. همان، ص309. 
2. همان، ص451. 

3. همان، ص195-198. 
4. همان، ص118؛ Compound Interest بهره چندگانه، ربح مركب كه آلما همسر اول آليانس تبحر خاصی 

در احتساب آن داشت. 
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به آن شهره و متخصص هستند. 
»جك من��ژد« دومين فرد از لح��اظ اهميت در ميان 
حاميان آليانس اس��ت كه به عنوان شريك در بسياری 
از معامات آليانس، حامی و پشتوانه او بوده است و يك 

بخش از كتاب به نام اوست.1
»جورج الياس« فرد ديگری بود كه آليانس در ابتدای 
بلندپروازی خ��ود و راه يافتن به باش��گاه ميليونرهای 

صنعت نساجی از حمايت و كمك او برخوردار شد.2 
»ماركوس س��يف«3 مدير خ��اق و موفق فروش��گاه های بزرگ زنجي��ره ای »مارك 
اند اسپنس��ر« چهارمين حامی تج��ارت و امپراتوری تجاری آليانس ب��ود كه با فروش 
محصوالتی كه آليانس در گروه صنعتی خود توليد می كرد، تضمينی بود بر چرخش اين 

دستگاه بزرگ نساجی در انگليس. 
با اندكی توجه به ماهيت تمام حاميان آليانس به يك واقعيت می توان پی برد كه همه 
آنها يهودی بودند و واقعيت مهم تر اينكه اين حلقه از حاميان آليانس همچون شبكه ای 

عمل می كردند كه تضمين كننده سود و منافع همه اعضا باشد. 

آليانس با جك منژد بازرگان منچستری و تنها شريك تجاری او

1. همان، ص199. 
2. همان، ص114. 

3. همان، ص129 و 215-217. 

دیوید آليانس بسيار فراتر 
از یک مهره پوششی خود 
را درگير مهاجرت یهودیان 
فاالشه کرد. او در این مسير 
هزینه شخصی پرداخت 
و عالوه بر هزینه مالی در 
برخی موارد جان خود را نيز 

به خطر انداخت
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4. رعايت قانون
ديويد آليانس در عين به كارگيری تمام شگردها، ترفندها و حتی توطئه های تجاری 
در مقابل رقبا و شركا، خود را بسيار پای بند به اجرای قانون و رعايت قواعد مرسوم نشان 

می دهد.
او به صورت منظم و دقيق نسبت به پرداخت ماليات خود اقدام می كند.1 حتی در برخی 
موارد با وجود امكان رهيدن از پرداخت ماليات، داوطلبانه خود را متعهد به پرداخت آن 

می داند.2
در تعامل با اتحاديه های كارگری، نهايت همكاری و همراهی را از خود نشان می دهد.3 
در بسياری از موارد با حمايت از حقوق كارگران و جلوگيری از بيكار شدن4 آنها، وجهه ای 
در ميان رهبران اين اتحاديه به دس��ت می آورد؛ ب��ه طوری كه آنها خواس��تار اعطای 

نشانه های حكومتی به آليانس بابت حمايت از منافع كارگران می شوند.5
اين ماحظه يا دقت آليانس در مواجهه با قانون بود كه حتی او را از يك مهلكه بزرگ 
و رسوايی اقتصادی كه به صورت مفصل به آن می پردازد و به »گی نس«6 مشهور است، 

می رهاند. 
از س��وی ديگر در فرازهاي��ی از فعاليت آليانس ش��اهد بيكاری بس��ياری از كارگران 
كارخانه های او بوده ايم يا اينكه خود اعتراف به داشتن جاسوس در اتحاديه های كارگری 

می كند7 و... 
5. پيوند با سياست

آليانس در پيش��برد اهداف اقتصادی و تكاپوهای مالی خ��ود در انگليس به آن درجه 
از درك می رسد كه بايد دس��تی در عرصه سياست هم داشته باش��د و به همين دليل 
برای خود حوزه نفوذی از افراد از ميان نخست وزيران س��ابق و وزرای دوران مختلف و 
نمايندگان مجلس عوام و اعيان تدارك می بيند8 و حت��ی در قالب حزب ليبرال از خود 
كنش سياسی بروز می دهد تا اهرمی كارآمد در موقع مقتضی به كار گيرد تا امپراتوری 

خود را از هر جهت اداره نمايد. 
1. همان، ص166. 
2. همان، ص21. 
3. همان، ص24. 

4. همان، ص287-290. 
5. همان، ص24. 

6. عنوان يكی از بخش های كتاب هم به اين موضوع اشاره دارد؛ ص453. 
7. همان، ص310. 

8. همان، ص278؛ در اين ميان جرج براون و ديويد اوئن نقش زيادی دارند. 



176
انقاب اسامي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

ليست اين افراد سياسی محدود به داخل انگليس نمی شود بلكه خارج از آن در ايران و 
حتی اسرائيل را در بر می گيرد كه در ادامه اين مقال به نمونه هايی از اين حوزه فعاليت 

اشاره می شود. 
6. تنوع سرمايه گذاری 

آليانس حوزه فعاليت خود در عرصه اقتصاد را محدود به صنعت نس��اجی نكرد و تمام 
سرمايه حاصل از اين تخصص را در اين حوزه سرمايه گذاری ننمود بلكه برای اطمينان 

از بقاي پول خود ساير عرصه ها را درنورديد. 
او اقدام به تأس��يس بانك نمود،1 در عرصه صنعت اس��باب بازی2 ورود كرد، در معدن 
زغال سنگ3 سرمايه گذاری نمود، شركت سفارش پس��تی را به نام ان براون4 راه اندازی 
كرد و حتی شركت مربوط به امور اموات را تأسيس نمود5 و به حوزه های مهندسی ابزار 
دقيق تلفن همراه، اجاره تلويزيون، شركت ساختمانی، معامات ملكی، خرده فروشی، 
تجهيزات پزشكي، نوشت افزار و بيمه هم ورود كرد6 و اتفاقاً با اين تدبير بود كه توانست 
پس از ورشكستگی در عرصه نساجی، در ش��ركت ان براون، تكاپوی مالی خود را حفظ 

كرده و تداوم بخشد. 
ديويد آليانس با تبحر كم نظير و س��رمايه گذاری بزرگ در صنعت نس��اجی به قله ای 
رسيد كه هر آنچه به نخ و پارچه مربوط بود را توليد می كرد7 و در برخی رشته های توليد 
نساجی در جهان مقام اول را به دست آورد.8 او در توليد يك پيراهن در كارخانه  های خود 
از لحاظ زمانی ركورد زد؛ بدين معنا كه در 13/5 دقيقه در مقابل چين با 1/5 س��اعت9 
 CBE اقدام به دوختن يك پيراهن می نمود و به همين دليل مفتخر به دريافت نش��ان
)شواليه گری(10 و لردی و يازده مدرك افتخاری از دانشگاه های مختلف11 گرديد. ولی 
ش��رايط نامس��اعد اقتصادی انگليس و عدم حمايت دولت و نپرداختن يارانه به صنعت 

1. همان، ص273. 
2. همان، ص287-290. 

3. همان، ص512. 
4. همان، ص527. 
5. همان، ص23. 

6. همان. 
7. همان. 
8. همان. 

9. همان، ص428. 
10. همان، ص24. 

11. همان، ص186. 
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نساجی از يك س��و1 و ضعف مديريت شركت های او 
در پی كهولت س��ن و كنار رفتن او از مدير عاملی و 
سپردن آن به يك فرد كم تجربه به نام »نويل بين« 
از سوی ديگر منجر به س��قوط آليانس و امپراتوری 
نساجی او شد؛2 و زحماتی كه برای به دست آوردن 
تك تك ش��ركت هايی كه خريده بود، متحمل شد، 
از ميان رفت. شركت هايی همچون توماس هاتون، 
جيمز روت ول، سيمسون وگادلی، جی دی ويليامز، 
اس��پيرال، ونتوانا وايا، ناتينگه��ام، كوتز، توتال، كه 

ظرف 48 سال خريده بود و با آن به اين امپراتوری رس��يده بود در سال 2004 رسماً با 
اعام ورشكستگی از دست داد و حوزه فعاليت خود در اين واپسين سال های عمر را به 
ان براون و ديگر امور متمركز كرد. ولی با پيشرفت بيماری هايش از ان براون نيز در سال 

2012 استعفا كرده و اعام بازنشستگی نمود.3 
آنچه از مرور فصل كار و تجارت در زندگی آليانس می توان نتيجه گرفت آن است كه 
اين فرد با زمينه فكری و اخاقی از يك خانواده يهودی، و بروز استعداد در حوزه مالی و 
اقتصادی همراه با كار و تاش بی وقفه به س��طحی از مقبوليت در جامعه مالی يهوديان 
دست يافت تا برای فتح قله های مادی از حمايت آنها بهره مند شود. در واقع آليانس نمونه 
بارز از تحقق روندی است كه برای هر يهودی در نظام س��رمايه داری فعلی امكان پذير 

است. 

صهيونيسم و یهودستيزی
ديويد آليانس از آن دست يهوديانی اس��ت كه تنها از يهوديت، خصلت مقتصد بودن 
صرف را به ارث برده و اال نه در خاطرات و نه در متون ديگر از تقيد وی به مذهب و آئين 
موسوی، مورد برجسته ای ديده نمی ش��ود؛ در عين حال توجه او به يهوديان و يهوديت 
به عنوان يك قوم، بسيار قابل توجه و مهم است و به صورت نه چندان مفصل به برخی از 
رفتارهای ضد يهودی نيز اشاره می كند. او اهل كاشان است و سابقه آنوسيم در اين شهر 

1. همان، ص551. 
2. همان، ص500. 
3. همان، ص530. 

آليانس نسبت به عملکرد آن 
بخشی از رژیم صهيونيستی 
که توافق با فلسطينی ها را 
برنمی تابد شدیداً ابراز مخالفت 
می کند و حتی دیدگاه خود 
با  صلح  ضرورت  باب  در 
فلسطينی ها برای بقای اسرائيل 
را به آنها خاطرنشان می سازد؛ به 
طوری که او را طرفدار صلح با 

فلسطينی ها قلمداد می کنند
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را از منابع مهمی همچون آثار »بابائی بن لطف« و »بابائی بن فرهاد« دريافته اس��ت.1 و 
خود تجاربی از برخورد با غير يهودي��ان دارد آن هم در بازار تهران كه البته طرف مقابل 
را به اصطاح شرمنده می كند.2 همچنين در سطحی گس��ترده تر نسبت به طرفداری 
رضاشاه از هيتلر گله مند است.3 بدين ترتيب متوجه می شويم كه نسبت به هولوكاست هم 
حساس است و آن را به صورت ضمنی تأييد می كند؛4 چرا كه به كمك يهوديان رانده شده 
و اسكان آنها در قبرستان و كنيس��ه های تهران پس از ممنوعيت ]ظاهری[ انگليس در 

مهاجرت يهوديان به اسرائيل، شتافت.5
تبعات ناش��ی از يهودی بودن آليانس محدود به تهران نبود بلكه در انگليس هم نمود 
داشت. اولين شركت خريداری ش��ده توسط او متعلق به يك مس��يحی بود كه آليانس 
حقد و كينه ای عجيب نسبت به او ابراز می دارد.6 در برخی موارد حتی به خريد شركتی 
موفق ش��د كه تعمداً صاحبان آن از تعامل با يهوديان پرهيز داشتند.7 مهم ترين پيامد 
يهودی بودن آليانس در داستان گی نس8 برايش مسئله ساز شد و هنوز كه هنوز است از 
مسئولين دولتی انگليس می خواهد كه با تشكيل يك كميته تحقيق9 به بررسی مجدد 
آن پرونده بپردازند و متهمين به يك رسوايی مالی را از اتهامات وارده تبرئه نمايند؛ چرا 
كه آليانس به صراحت از سوی يكی از منابع خود مطلع شده بود كه يكی از وزرای كابينه 
محافظه كار به يكی از حاميان حزب خود گفته بود كه »عقب بنشين چون می خواهيم 

به سراغ يهوديان برويم.«10
آليانس معتقد است كه تمام متهمين يهودی اين داستان كماكان نسبت به ظلمی كه 

به آنها شده و حتی جامعه يهودی انگليس، از اين جريان دل چركين است.11
آليانس با مطرح كردن داستان نه چندان مفصل و روشن از گی نس بر آن است كه نشان 

1. كتاب آنوسی، منظومه و در قالب پنج هزار و سيصد بيت در سال های 41-1035 شمسی توسط »بابايی بن 
لطف« به شرح مفصل از آزار و ستم]![ يهوديان كاشان می پردازد و به زبان فارس��يهود داشت. كتاب دوم متعلق 
به »بابايی بن فرهاد« نوه بابايی بن لطف در س��ال 1101 شمس��ی در هزار و سيصد بيت ش��عر به همان مضمون 

می پردازد. ص38-39. 
2. داود آليانس، همان، ص57. 

3. همان، ص65. 
4. همان، ص75-76. 

5. همان. 
6. همان، ص132. 
7. همان، ص163. 

8. همان، ص14 و 453. 
9. همان، ص556. 

10. همان، ص453. 
11. همان، ص461. 
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دهد يهودستيزی در ايران حتی در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه و در انگليس حتی به 
عنوان مادر نامشروع اس��رائيل، وجود دارد؛ و تكرار همان داستان از مظلوم نمايی برای 

يهود در تمام جهان با وجود تمام خدماتی كه آنها به جهان كرده اند! 
*  *  *

آليانس در قبال قوم يهود در طول دوران تجارت و فعاليت خود خدمات بزرگی به آنها 
كرد كه بارزترين آن در عرصه مهاجرت است؛ گويی مهاجرت در جريان زندگی يهوديان 
جزء الينفك از دوره ای است كه بايد طی شود. مثل مهاجرت خود و خانواده از كاشان به 
تهران كه شمار آن را در آن زمان 100 هزار نفر ذكر می كند1 و حتی از سوی دايی خود به 
كمك مهاجران از عراق برای مهاجرت به اسرائيل می شتابد.2 اين كمك آليانس شامل 
يهوديان ايرانی برای مهاجرت به سمت اسرائيل، اروپا و اياالت متحده هم می شود.3 حتی 
در انگليس به افتتاح دفتری اقدام می كند4 كه به غير يهودي��ان ايرانی هم برای فرار از 

ايران مساعدت نمايد. 

با ادوارد هيث در خارطوم در زمان انجام بخشی از مأموريت برای 
مهاجرت يهوديان اتيوپيايی

مهم ترين اقدام آليانس در مهاجرت دادن يهوديان مربوط به واقعه ای است كه تا قبل از 
انتشار اين كتاب تقريباً محرمانه بود و عده بسيار كمی از آن مطلع بودند و آن مهاجرت 

1. همان، ص65. 
2. همان، ص76. 

3. همان، ص76-77. 
4. همان، ص340.  
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»فاالشه های اتيوپی« از سودان و اتيوپی طی عمليات های سليمان و موسی1 در سال های 
1977 تا 1984 در تعامل سری با دولت های اتيوپی و سودان بود. در اين عمليات مناخيم 
بگين نخست وزير اسرائيل تصميم گرفت كه به رغم مخالفت های موجود با مأمور كردن 
آليانس به عنوان يك فعال اقتصادی، در يك زد و بند مالی با سران كشورهای مرتبط2 
در اين ماجرا، اقدام به مهاجرت اين عده از يهوديان به اسرائيل كند كه تعداد آنها به 30 

هزار نفر3 رسيد و در دهه نود4 نيز به شمار آنها اضافه گرديد. 
در اين ماجرای محرمانه كه يكبار در دوره موشه  دايان برما گرديد،5 يوری لوبرانی از 
سوی طرف اس��رائيلی هدايت اين عمليات را بر عهده داشت.6 لوبرانی تا قبل از پيروزی 
انقاب اسامی نس��بت به وقوع انقاب به عنوان سفير اس��رائيل در ايران هشدارهايی 
داده بود و اتفاقاً سفرای بعدی بر اساس همين پيش بينی ها اقدام به خروج اسرائيلی ها، 

يهوديان، اموال و اسناد مربوط از ايران كردند.7 
آليانس ضمن شرح مفصل از اين عمليات و سفرهايی كه به همين مناسبت به آفريقا 
كرده و ديدارهايی كه با دولتمردان سودانی و اتيوپيايی داشته، می خواهد كه همچنان 
از نقش او در اين عمليات، ذكری به عمل آيد؛8 كما اينكه اولين بار يوری لوبرانی در يك 
مراسم در انگليس تا حدودی به افش��ای اين عمليات محرمانه و نقش افراد برجسته در 

آن پرداخته است.9 

1. ويكتور استروفسكی در كتاب راه نيرنگ بخشی را تحت عنوان عمليات موسی اختصاص به شرح مفصل از اين 
عمليات داده كه البته از يوری لوبرانی و آليانس ذكری به عمل نيامده است. اين 28 صفحه از كتاب مشروح ترين 
گزارش از جريان مهاجران فاالشه به اسرائيل است كه تا سال 1990 منتشر شده و هم اكنون شرح مفصل تری از 
سوی آليانس با ابعاد و كارگزاران جديد. پيش از اين پرويز نظريان در كتاب پياده تا افق از نقش خود برای مهاجرت 
يهوديان از روسيه گفته بود و جالب اينكه اين مهاجرت توده ای از دو كشور از بزرگ ترين مهاجرت های يهوديان به 

اسرائيل بوده كه توسط دو ايرانی صهيونيست سازماندهی و اجرا شده است.
)ويكتور استروفسكی، راه نيرنگ، ترجمه محسن اشرفی، تهران، اطاعات، 1373، ص380-397( 

2. داود آليان��س، همان، ص401؛ مناخيم بگين از ميان س��ه نفر از كانديداهای اين مأموريت ش��خصاً آليانس 
را برمی گزيند و زمانی كه با اين س��ؤال مواجه می ش��ود كه اگر آليانس قبول نكند، او ج��واب می دهد: »من او را 
می شناسم، او ممكن است به من و شما نه بگويد اما هرگز به آنان ]يهوديان اتيوپی موسوم به بتا اسرائيل[ نه نخواهد 

گفت. همان، ص396. 
3. همان، ص552. 
4. همان، ص406. 
5. همان، ص400. 
6. همان، ص407. 

7. شيطان بزرگ، شيطان كوچك اثر اليعزر تسفرير آخرين نماينده موساد در ايران به شرح اين ماجرا در واپسين 
روزهای حكومت پهلوی می پردازد. 
8. داود آليانس، همان، ص552. 

9. همان، ص416. 
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هواپيمای يهوديان اتيوپيايی در عمليات سليمان

ديويد آليانس بسيار فراتر از يك مهره پوششی خود را درگير مهاجرت يهوديان فاالشه 
كرد. او در اين مس��ير هزينه ش��خصی پرداخت1 و عاوه بر هزينه مالی در برخی موارد 
جان خود را نيز به خطر انداخت. ضمن آن كه از مهاجرت يهوديان سياه پوست فاالشه به 
اسرائيل نيز حمايت كرد؛ نكته ای كه برای جايگاه او در آتيه تجاری و وجهه اش ممكن بود 
خطرساز شود. هم اكنون آليانس از اينكه يهوديان فاالشه در اسرائيل سكنی گزيده اند 
و حتی از ميان آنها دختر شايسته اس��رائيل برگزيده می شود خشنود است!2 ولی ديگر 
به اين واقعيت ورود نمی كند كه ش��كاف اجتماعی حاصل از حضور يهوديان فاالشه در 
اسرائيل با ساير يهوديان در حال افزايش اس��ت و كماكان آنها به عنوان جزئی از جامعه 
يهودی پذيرفته نش��ده اند و حتی موجب بروز ناآرامی هايی در اسرائيل برای دريافت و 

مطالبه بحق خود شده اند. 
*  *  *

آليانس به بهانه های مختلف به اسرائيل رفت و آمد داشت و سرنوشت رژيم صهيونيستی 
برای او مهم بوده و هست. از آبادانی های اس��رائيل تمجيد می كند3 و در كيبوتص های 
اس��رائيلی اقامت می گزيند و حتی از آن ابراز لذت دارد.4 با مقام های اسرائيلی نشست 
و برخاس��ت می كند و دريافت های خود در عرصه سياس��ت را با تجربه ای كه در عرصه 

1. همان، ص397. 
2. همان، ص389؛ اين دختر »آيتيش آيناو« )Yitish Aynaw( نام دارد. 

3. همان، ص391. 
4. همان. 
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بده بس��تان های تجاری به دس��ت آورده در معرض 
استفاده آنها قرار می دهد. 

او نسبت به عملكرد آن بخشی از رژيم صهيونيستی 
كه توافق با فلس��طينی ها را برنمی تابد شديداً ابراز 
مخالفت می كن��د1 و حتی دي��دگاه خ��ود در باب 
ضرورت صلح با فلسطينی ها برای بقای اسرائيل را به 
آنها خاطرنشان می سازد؛ به طوری كه او را طرفدار 
صلح با فلسطينی ها قلمداد می كنند. او در يك ديدار 
با اسحاق رابين يك خودنويس به او به مناسبت روز 
تولدش هديه داد و ابراز اميدواری كرد كه با آن توافق صلح را با فلسطينی ها امضا كند و 
اتفاقاً مدعی است كه رابين به او گفته است كه با همين قلم »توافق اسلو« در سال 1993 

را امضا كرده است.2 
و جالب اينجاست كه او برای نتيجه بخش بودن اراده های صلح آميز بدين صورت از نقش 

ايران در اين خصوص می گويد: 
به عقيده من تنها كش��وری در جهان كه قادر خواهد بود اين گره كور 
را بگش��ايد »ايران« اس��ت. ايران كه با فرهنگ هر دو طرف آشناست، 
پرنفوذترين قدرت اسامی در منطقه اس��ت، قابليت بسياری در انجام 
مذاكرات دارد و از احترام و نفوذ الزم برای ميانجی گری ميان دو همسايه 
خود در منطقه- اسرائيل و فلسطين- برخوردار اس��ت... به اعتقاد من 
دولت ايران بايد خود را به عن��وان كارگزار صلح ميان فلس��طينی ها و 
اسرائيلی ها داوطلب كند. واضح است كه اس��رائيل بايد عدم اعتماد به 

ايران را كنار بگذارد و صادقانه به فرآيند صلح متعهد شود.3
آليانس ضمن مذمت موضع مخالفان صلح در اسرائيل با توجه خاص به نقش ويژه ايران 

در اين ميان راهكار اجرايی نيز ارايه داده و می گويد:  
1. همان، ص394. 

2. همان.
3. همان، ص554. ديويد آليانس در برنامه »به عبارت ديگر« در گفت وگو با شبكه بی بی سی فارسی می گويد: 
»اسرائيلی ها بايد بفهمند كه دنيا عوض شده و قبول كنند كه فلسطينی ها نيز بايد راحت زندگی كنند... ايرانی ها 
از هر دو طرف اطاعات فرهنگی خوبی دارند... يگانه دولتی هستند كه می توانند اين مشكل را حل كنند؛ در حالی 
كه امريكا موفق نشد، اروپا موفق نشد. اعراب موفق نشدند و اگر ايران موفق شود نه تنها شاه بلكه شاه دنيا می شود 
و جايگاه ايران باال می رود. ايران يگانه طرفی است كه می تواند اين مشكل را حل كند و اين كار را هم خواهد كرد]![ 

و اين نظر شخصی خود من است و از هيچ دولتی آن را به توصيه نگرفته ام...« 

خدمات آليانس برای اسرائيل 
حاکی از عشق او به این رژیم و 
ایده صهيونيسم است و تا جایی 
که امکان داشته از مال، جان 
و جایگاه خود برای موفقيت 
این ایده مایه گذاشته است و 
البته به این مهم نيز توجه داشته 
است که آتيه تجاری او نيز تا 

حد امکان ضربه نخورد
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می ت��وان برای پيش��برد س��ريع تر اي��ن فرآيند پيش��نهاد ك��رد كه 
ايران مس��ئوليت مش��ترك اداره اماكن مقدس اس��امی در اورشليم 
)مسجداالقصی و قبه الصخره يا، صخره مقدس گنبد طايی( را به عهده 
بگيرد. روحانيون ايران در هنر مذاكره بسيار خبره اند و می توانند از اين 
فرصت برای گس��ترش و تحكيم موقعيت خود در جه��ان بهره برداری 
كنند. از طرف ديگر اسرائيلی ها بايد بپذيرند كه قدرت و برتری نظامی 
هرگز ضامن صلح نخواه��د بود و مذاكرات صلح باي��د با همراهی مردم 
اسرائيل- كه بيش از هر چيز خواهان صلح هستند- پيش برده شود. به 
اسرائيلی ها تلقين شده كه ايران كشوری دشمن و مهاجم است اما تهاجم 

يك مشخصه ايرانی نيست و اكثر ايرانيان نيز صلح طلب اند.1
در واقع اين راهبرد پيشنهادی آليانس در قبال صلح در منطقه، بازيگران اصلی و موانع، 
حاكی از آن است كه از ميان موانع موجود در برقراری سازش، قدس اهميت درجه يك 
دارد و اين مهم ترين مانع با دست مهم ترين بازيگر مخالف سازش يعنی ايران از طريق 
مذاكره برطرف خواهد شد و شيوه نظامی جوابگو نخواهد بود. و اين دقيقاً مخالف راهبرد 
جمهوری اسامی مبنی بر اهميت قدس، نفی مذاكره و سازش و تأكيد بر مقاومت است.2 
آليانس در عين مخالفت با اقدام نظامی و حمايت از صلح و مذاكره، نس��بت به موضع 
بنگاه خبرپراكنی بريتانيا بی بی سی آنچنان عصبانی و ناراحت است كه تعجب مخاطب 
را با توجه به انگليسی بودن آليانس برمی انگيزد3 و اينكه چطور شده است كه بی بی سی 

از فلسطينی ها حمايت می كند! 
آليانس در طول جنگ دوم غزه4 به ويژه موردی از آن كه در اسرائيل بوده و اين جنگ 
اتفاق افتاده، از غير واقع بينی بی بی س��ی گايه مند اس��ت و دائم��اً از موضع طرفدارانه 

بی بی سی از فلسطينی ها، انتقاد می كند و می گويد: 

1. همان، ص555-554. آليانس در پاسخ به مجری شبكه بی بی سی كه آيا اين ايده عملی است يا خير می گويد: 
»وقتی به تاريخ نگاه می كنيم متوجه می شويم كه اين ايده عملی است. ]آقای[ خامنه ای با قدرتی كه دارد می تواند؛ 

و ملت اسرائيل نيز از اين ايده حمايت می كنند.« 
2. ديويد آليانس دليل مخالفت دولت اسرائيل با ايده خود را در مصاحبه با بی بی سی اين طور بيان می كند: »اگر 
در دولت اسرائيل اجزاء خاورميانه ای قدرت وجود داشت تاكنون صلح برقرار می شد. ولی چون آنها عمدتاً از يهوديان 

اروپايی هستند، هنوز از سايه خود می ترسند و در حال و فضای جنگ دوم جهانی به سر می برند.« 
3. جالب است كه ديويد آليانس در مصاحبه دو قسمتی خود با شبكه بی بی سی فارسی به بهانه انتشار كتابش، 
هيچ گايه از اين شبكه مطرح نمی كند و انگار نه اينكه در كتاب از اين شبكه در قبال رفتارش با موضوع فلسطين 

و انقاب اسامی در ايران شديداً دلخور است. 
4. همان، ص335. 
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مشاهد پوشش خبری بمباران های اسرائيل با نتايج خونين بر صفحه 
تلويزيون بی بی سی، باعث شد كه من مانند ساير يهوديان و شهروندان 

اسرائيل دچار تألمی عميق بشوم.1 
او در تشريح اين رفتار بی بی سی می نويسد: 

در جريان تهيه اين كتاب، بخش��ی از اوقات��م را در آپارتمان خود در 
ش��هر تل آويو صرف كردم. اين دوره هم زمان با جنگ دوم در غزه بود و 
من ساعات بسياری را به تماشای پوش��ش خبری تلويزيون بی بی سی 
از درگيری ه��ا در غزه گذران��دم. از نقطه نظر يك بيننده در اس��رائيل، 
گزارش های بی بی سی به شدت يك جانبه و غير عادالنه برآورد می شد. 
اخبار اغلب با اين مقدمه شروع می شد كه »اس��رائيل تازه ترين تهاجم 
خود را آغاز كرد...« و به اين ترتيب به س��ادگی القا می كرد كه اسرائيل 

طرف متجاوز و بی رحم و سازمان حماس قربانی و بی نواست.2
او در خال اين موضع گيری نسبت به بی بی سی، كنايه خود را حواله طرفی نيز می كند 
كه حل مس��ئله صلح اعراب و اس��رائيل را منوط به حضور او در اين پروس��ه می داند و 

می گويد: 
اين روزها اوقات زيادی را در شهر تل آويو می گذرانم؛ درست در تيررس 
راكت های ساخت ايران و شليك شده توسط حماس كه پانزده ثانيه پس 

از پرتاب به تل آويو می رسند.3 
آليانس اين موضع خود در قبال صلح و حتی بی بی س��ی را با س��ابقه و ريشه طوالنی 
می داند كه در مورد بی بی سی نسبت به ايران هم تكرار شده و در جای خود بدان خواهيم 
پرداخت. اما در م��ورد صلح تصريح می كند كه هش��دارهای او به زمان جنگ 1967 4 و 

اشغال كرانه غربی و قدس برمی گردد و می گويد: 
اسرائيل جنگ را باخته است مگر اينكه صدمات واردشده به شهرهای 

1. همان، ص334. 
2. همان. او به برخی صحنه های تكان دهنده بی بی سی به اين صورت اشاره می كند كه در آن نظاميان حماس در 
غزه را در حال شليك راكت ها به سوی مناطق مسكونی اسرائيل نشان می دهد. اين افراد پس از شليك هر راكت با 

شعف فرياد می كشند، منفجر كن، تل آويو را منفجر كن]![ 
3. همان، ص553. 

4. همان، ص392. در جنگ شش روزه 1967 موس��وم به ژوئن يا يوم النكسه شكست س��ختی به اعراب وارد 
شد و ناصر به دليل پيامدهای فضاحت بار آن از جمله از دست دادن صحر ای سينا، نوار غزه، كرانه غربی و قدس و 
بلندی های جوالن از سمت خود استعفا داد. در اين ميان ارتش كشورهای عربی به ويژه هواپيماهای جنگی مصر 

تقريباً نابود شد. 
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عربی را به سرعت ترميم كرده و فوری 
غرامت الزم را ب��ه اعراب بپ��ردازد. تا 
وقتی كه دو طرف ي��اد نگيرند چگونه 
در كنار هم به صورت مس��المت آميز 
زندگی كنند در اين منطقه صلح پايدار 

برقرار نخواهد شد. اين امر مستلزم اين خواهد بود كه بخشی از مناطق 
اشغال ش��ده را به فلس��طينی ها بازگردانند... خش��م، كينه و تلخ كامی 
می تواند در جامعه عرب رخنه كرده و ريش��ه بدواند. چنين احساسات 
مخربی، نسل اندر نسل باقی می مانند. من از صميم قلب اعتقاد داشتم 
كه اسرائيل بايد در اوج پيروزی، بلندهمتی و سخاوتمندی نشان دهد 

وگرنه اين پيروزی اصًا پيروزی نبوده است.1
آليانس با صراحت بيش��تری اين موضع خود را از طريق »آريه لوين« ايرانی االصل و 
سفير سابق اسرائيل در شوروی به اطاع مقامات وزارت خارجه پس از جنگ 1967 به 

شرح ذيل می رساند: 
بايد تا حد ممكن سرزمين هايش��ان را به آنان بازگردانيم. بايد به آنان 
بياموزيم كه سرزمين شان را شكوفا كنند تا حدی كه همه اعراب منطقه 
به آنان رشك ببرند. بلندترين ساختمان خاورميانه را در اين مناطق بنا 
كنيد، چيزی را كه برای خودتان استطاعتش را نداريد، برای فلسطينی ها 

فراهم كنيد.2
آليانس اعتراف می كند كه مقامات اس��رائيلی از اين موضع من متعجب شدند و با آن 
مخالفت كردند؛ ولی به قول او ديری نپاييد كه همان عده از جمله لوين طی يك ديدار 

بدين صورت ابراز پشيمانی كردند: 
ای كاش به حرف های آن روز ش��ما پس از پايان جنگ ش��ش روزه، 
توجه كرده بوديم. اگر به توصيه شما عمل می كرديم امروز اوضاع بسيار 

متفاوت بود.3
*  *  *

خدمات آليانس برای اسرائيل حاكی از عشق او به اين رژيم و ايده صهيونيسم است و 

1. همان، ص391-392. 
2. همان، ص392-393. 

3. همان، ص393. 

آليانس در قبال تمام خدمات 
خود به افتخاراتی از سوی 
اسرائيل نيز نائل شده؛ از 
جمله دکترای افتخاری از 

دانشگاه تل آویو 
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تا جايی كه امكان داشته از مال، جان و جايگاه خود برای موفقيت اين ايده مايه گذاشته 
است و البته به اين مهم نيز توجه داشته اس��ت كه آتيه تجاری او نيز تا حد امكان ضربه 
نخورد و به همين دليل خيلی از اقدامات آليانس پس از سال ها مكتوم ماندن، هم اكنون 
توسط او در كتاب افشا می ش��ود و آنچنان كه در ادامه خواهيم ديد هنوز هم بسياری از 

موارد پنهان و مكتوم مانده است. 

آليانس با حاخام يديديا شوفط رهبر روحانی يهوديان ايران

آليانس در قبال تمام خدمات خود به افتخاراتی از سوی اسرائيل نيز نائل شده؛ از جمله 
دكترای افتخاری از دانش��گاه تل آويو1 كه البته ش��ايد به دليل ايجاد كرسی مطالعات 
ايران شناسی در دانشگاه تل آويو يا كرسی مطالعات يهود در دوران مدرن2 يا مشاركت 
در طرح خيريه مؤسسه پژوهشی علمی وايزمن3 همراه با ماركوس سيف در سال 1986 

باشد. 
او اگرچه تابعيت اس��رائيلی نيافت يا به اس��رائيل مهاجرت نكرد، ولی با فراهم نمودن 

1. همان، ص544. 
2. همان. آليانس هدف خود از راه اندازی كرسی مطالعات ايران شناسی در دانشگاه تل آويو را در مصاحبه با شبكه 
بی بی سی فارسی، اين گونه بيان می كند: »در سال های اخير ايران را بد می بينند؛ اگر وجهه ايران خوب شود من 
هم باال می روم و اگر بد شود من هم پايين می آيم. به همين دليل مركزی در تل آويو تأسيس كردم كه نشان دهد 
ايران اين نيس��ت كه در خارج از آن می گويند. قدمت آن، تاريخ بزرگ آن و حقوق بشر آن باسابقه است. مثًا من 
وقتی وارد مجلس شدم از حقوق بشر 2500 ساله ايران گفتم و افرادی همچون ديويد مناشری كه ايرانی است با 

ارايه سخنرانی در كشورهای مختلف دنيا به دنبال معرفی اين ايران است.« 
3. ديويد آليانس، همان، ص216. 
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كمك های مؤثر سياسی، مهاجرتی و علمی به اسرائيل در قد و قامت يك صهيونيست، 
دين خود را نسبت به اين ايده اشغالگرانه ادا كرده1 و اميدوار است با طرح ايده های خود 
در قبال ايران و اسرائيل، خدمت اساسی در بقای اسرائيل را تكميل نمايد. بخشی از اين 
رويكردهای جديد در قبال برجام در يك گفت وگو با بی بی سی مطرح می شود و با حمايت 
از برجام، خواستار ورود ايران به عرصه مبادالت بين المللی و تعامل با نظام سرمايه داری 

فعلی جهانی می شود.2

1. ديويد آليانس به مناسبت معرفی كتاب خود در مصاحبه با شبكه بی بی سی می گويد: »من در ايران زاده شدم. 
كاشان شهر من است، مال من است و من مال آن هستم. اس��رائيل جای خودش را دارد و ايران هم جای خودش 
را دارد و اينجا هم كه پذيرفتم تا كار كنم جای خودش را دارد. اما من از يك ايرانی به دنيا آمدم و ايرانی هستم.« 

2. در اين مورد آليانس می گويد: »اين قرارداد خيلی خوب اس��ت برای همه خوب اس��ت. برای ايران هم خيلی 
خوب است. من هم به زعم خود س��عی كردم با صحبت با افراد مختلف در انگليس و امريكا اين قرارداد امضا شود. 
ايران را بايد كمك كنيم. درها باز ش��ود. مردم ايران كار داش��ته باشند. اگر وضعش��ان خوب شود سراغ هسته ای 
نمی روند]![ و اال ايران هم توانش را دارد و هم دانش آن را...« )مصاحبه با شبكه بی بی سی فارسی به مناسبت چاپ 

كتاب خاطرات خود( 


