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کارگری برای پول؛کارآفرینی برای صهيونيسم

عليرضا سلطانشاهی

مقدمه
از كارگری تا كارآفرينی عنوان كتابی است كه ژاك ماهفر يهودی ايرانی تبار مقيم ژنو 
به نگارش درآورده و در سال 1390 منتشر كرده است. اين اثر از آن جهت اهميت دارد 
كه بازگوكننده بخش مهمی از تاريخ يهود ايران، قبل، مقارن با انقاب اسامی و تحوالت 

پس از آن است. 
خاطره نويسی در تاريخ نگاری معاصر ايران به ويژه پس از انقاب اسامی گستره وسيعی 
يافت گويی همگان به ويژه معاندين انقاب اسامی و مخصوصاً يهوديان صهيونيست، 
فرصت آن را يافتند كه فارغ از استناد و استدالل در يك قالب محكم و استوار پژوهشی، 
با بكار گرفتن احس��اس مخاطب، القائات ناروای خود از يك زندگی سراسر پول پرستی 
و عناد با مليت و دين اين مرز و بوم را در قالب انسان دوستی و خدمت به تصوير بكشند. 
ژاك ماهفر از آن دسته از يهوديان ايرانی اس��ت كه با نگارش اين كتاب سعی بر آن دارد 
تا تمام اقدامات ريز و درش��ت خود را، خدمت به ايران و ملت جلوه دهد و خود را خادم و 
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خيررسان جامعه يهودی حتی در خارج از كشور مطرح نمايد؛ تا جايی كه اموال خود را بی 
كم و كاست در اين مسير هزينه كرده است. در حالی كه با استفاده از همين كتاب می توان 
به زرپرستی و خدمت او به صهيونيسم و منافع يهود عليه ملت ايران به وضوح تمام پی برد.

معرفی كتاب: 
عنوان: از كارگری تا كارآفرينی )زندگی نامه و خاطرات ژاك ماهفر، از جوباره در اصفهان 

تا تهران و ژنو در سوئيس( 
تدوين و ويرايش: گوئل كوهن

حروف چينی و صفحه بندی: رها- لندن
H.S.Mortazavi Co  :چاپ و صحافی

بنياد فرهنگی ماهفر- ژنو- سوئيس
چاپ دوم: پاييز 1390

تعداد صفحات: 253
قطع: وزيری

زندگينامه
وی متولد 1309 در جوباره اصفهان از پدر و مادری يه��ودی به نام های منزال و حاج 
هيلل ماه گرفته است. برادران او صيون )س��عيد( و دانيال )گرجی( و خواهران او فّرخ و 

يافا نام داشتند. 
نام اصلی او »زكريا ماه گرفته« است كه به ژاك ماهفر تغيير داده و از اين به بعد در متن 
از او با ماهفر ياد خواهيم كرد. ماهفر محل زندگی خود و خانواده اش در جوباره اصفهان 
را بسيار فقيرانه و در كوچه حاجی سليمان ذكر می كند آن هم با يك اتاق كوچك گلی و 
نمور. وی سپس به ويژگی های جوباره و معرفی آن در اصفهان كه زمانی يهوديه نام داشت 
می پردازد. از جمعيت 15 تا 20 هزار نفری يهوديان در آن و مشاغل عمده آنها از جمله 

پارچه فروشی، دوره گردی، لحاف دوزی، نخ ريسی، فال گيری و كودورزان ياد می كند.
در اين محله امور حقوقی و قضايی روزمره يهوديان بر عهده خودشان بود. وجود كنيسه 
و مدرسه، آنها را از مسائل تربيتی و آموزش��ی به خارج از محله بی نياز می كرد. در واقع 
به غير از پخت نان لواش، تمام كارها بر عهده يهوديان خود محله بود. يعنی يك گتوی 
واقعی در داخل اصفهان. چ��را كه اقتضای دينی از جمله تهيه كاش��ر و يا حمام آنها در 
قالب ميقوه و اجرای مراسمات مذهبی، اين امكان را نمی داد كه به خارج از محله متصل 
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باشند. ماهفر از اهليت شائول موفاز وزير جنگ اسبق رژيم 
صهيونيس��تی يا پدر معين خواننده معروف آن سوی آبی 
به عنوان هم محل��ه ای خود در جوباره ن��ام می برد. برپايی 
مدارس آليانس كه پدر ماهفر با شغل بزازی در آن تحصيل 
كرده بود، كانونی بود برای ورود يهوديان به يك سازمان و 
شبكه فراگير صهيونيستی كه ظاهراً رسالت علمی داشت. 
و ماهفر نيز با همين رويكرد همچون پدر پس از اتمام دوره 
چهارساله ابتدايی در مدرس��ه بهشت آئين كه مسيونری و 
مس��يحی و تابع لندن بود، وارد دبيرستان اتحاد يا آليانس 
كليميان ش��د و از كاس دهم به بعد نيز وارد مدرسه ادب 

گرديد كه آن هم مسيونری مسيحی بود. 
ماهفر در كنار حضور خود در مدارس و تحصيل، بخش��ی از وقت خود را صرف حضور 
در باشگاه پيشاهنگی يهوديان يا خلوتص كه تش��كياتی جهانی داشت و مركز آن در 
امريكا بود، می كرد. ماهفر در كنار تحصيل با آغاز فعاليت در كنار يك پزشك به كار در 
تابستان ها می پرداخت و ذوق و استعداد خود را در س��اختن دارو در همين ايام كشف 
كرد. او همراه با دكتر منظوراهلل برای طبابت به اطراف شهر می رفت و ضمن فراگرفتن 
تجربی طبابت و داروسازی، اقام اهدايی بيماران را در محله داد و ستد می كرد و پولی 

به دست می آورد. 

مهاجرت به تهران
بيماری پدر و ابتای او به »سل استخوان« دليل اصلی مهاجرت ماهفر همراه با خانواده 
با كمك دايی به تهران ذكر شده اس��ت؛ در زمانی كه در سال دوازدهم تحصيل می كرد 

و می بايست در زمان ناتوانی پدر برای كار، كمك هزينه ای هم برای خانواده تهيه كند. 
از همين رو با تجربه اندك از همراهی با پزشكان در اصفهان، در تهران به داروسازی و 

اشتغال در داروخانه جذب می شود. 
او به زحمت و با واسطه در داروخانه ری متعلق به موس��ی برال از بزرگان يهود تهران 
كه زمانی هم نماينده مجلس بوده است، مشغول به كار می شود تا هزينه زندگی خود و 

خانواده اش را در يك زيرزمين متعلق به محله كليميان تهران تأمين نمايد. 
ماهفر با كمك انجمن كليميان و با آش��نايی با پزش��كان متخصص، موفق به درمان 

ژاک ماهفر از آن دسته 
از یهودیان ایرانی است 
که با نگارش کتاب از 
کارگری تا کارآفرینی 
سعی بر آن دارد تا تمام 
اقدامات ریز و درشت 
خود را، خدمت به ایران و 
ملت جلوه دهد و خود را 
خادم و خيررسان جامعه 
یهودی حتی در خارج از 

کشور مطرح نماید



298
انقاب اسامي و مسئله فلسطين
دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

پدر پس از تهيه داروهای گران قيمت می ش��ود و او را از مرگ 
رهايی می بخشد و تعجب آور اينكه حال پدر به قدری مناسب 
می ش��ود ك��ه از آن زيرزمين كوچ��ك و نمور ب��رای گرفتن 
نمايندگی فروش خميردندان دنتال راهی فرانسه می شود تا 
به عنوان يك يهودی در تهران مناسبات تجاری خود را سر و 
س��امان دهد و تا حدودی تا قبل از مرگش در سال 1342 به 

اين موقعيت نيز نائل می شود. 

آغاز فعاليت جدی ماهفر در عرصه تجارت دارو 
فعاليت دو ساله ماهفر در داروخانه ری كه همراه با سختگيری فردی به نام زرنگ زاده 
بود به پايان می رسد و معلوم نيس��ت كه وی چگونه 100 تومان فراهم كرده تا سربازی 
خود را در دوره مصدق بخرد و از داروخانه هم اس��تعفا ده��د و اتفاقاً با همان زرنگ زاده 

شريك شده و بنگاه دارويی »ركس« را به صورت مشترك تأسيس نمايد.
ماهفر از همكاری با زرنگ زاده به صورت كامل متضرر ش��ده و شراكت با وی را نيز بر 
هم می زند تا در مرحله ای ديگر با واسطه گری در خريد و فروش دارو از صفر آغاز كند و 

»شركت ماهفر« را برپا سازد.
ماهفر در مرحله جديد ذيل بنگاه دارويی ركس تحرك جديد را آغاز كرد و س��پس با 
توصيه پدرش كه پس از بهبود در تهران ساكن شده بود، دو برادر خود را به عنوان شريك 
برگزيده و شركت ماهفر را با مسئوليت محدود به نام زكريا ماه گرفته و برادران تأسيس 

می نمايد. 
آنها در مدت زمان كوتاه با صرفه جويی در هزينه ها و انجام تمام مراحل كار بدون گرفتن 
نيرو موفق ب��ه گرفتن نمايندگی ش��ركت های دارويی خارجی نيز می ش��وند؛ از جمله 

هوسمن، برجيس، روتر، زيگفريد، آسترا، جورجيا سويا، كی زی، الكيتزا. 
همكاران ماهف��ر در ادامه كار نيز باز هم عمدتاً يهوديان بودن��د؛ از جمله اجاره دفتر و 
عقد قرارداد با مليحه كش��فی همسر جمشيد كش��فی نماينده يهوديان در مجلس و يا 
لطف اهلل حی رئيس سنديكای واردكنندگان دارو؛ يا افراد مشكوك و سودجوئی همچون 

عبدالكريم ايادی در دربار.
ماهفر در ادامه كار و گسترش فعاليت، ساختمان 5 طبقه ای را در بزرگمهر مخصوص 
نگهداری دارو می سازد تا امور مربوط به تجارت و نگهداری دارو تماماً در آن محل انجام 

مدارس آليانس که پدر 
ماهفر با شغل بزازی 
در آن تحصيل کرده 
بود، کانونی بود برای 
ورود یهودیان به یک 
سازمان و شبکه فراگير 
صهيونيستی که ظاهراً 

رسالت علمی داشت
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پذيرد. بزرگی اين ساختمان و پاركينگ آن حتی به 
كار بزرگان يهودی تهران می آيد و نيروهای شركت 
تا زمان وقوع انقاب به 70 تا 80 نفر بالغ می شود. 

شركت ماهفر در جريان تجارت دارو در ايران به 
موقعيت های ذيل دست می يازد: 

- بدس��ت آوردن نمايندگ��ی بزرگترين كارخانه 
 )Astra( توليد مواد بی حسی جهان به نام آسترا

در سوئد 
- گذران��دن دوره كارورزی در لن��دن از طري��ق 

شركت آلن اند هامبوری )شركت داروسازی انگليسی(
- برپايی شركت دارويی ايران دراگ و تصاحب 50درصد سهام آن 

- تغيير بنيادين در تبليغ و سيستم توزيع با همكاری شركت استرا 
- كسب نمايندگی و ورود پماد پن كيلر با رفيق بازی برای پدرزن خود

- ورود قرص مولوكو از كارخانه هوسمن كه برای ازدياد شير مادر مفيد بود
- ريشه كن كردن ]؟[ بيماری سل با وارد كردن داروی آن به ايران 

- تاش برای راه اندازی كارخانه توليد دارو و با شركت استرا كه اولين اقدام برای توليد 
به جای وارد كردن دارو بود كه به قول خودش انقاب اسامی مجال آن را نداد. 

ماهفر ضمن کمک به برخی افراد 
مسئول در دوره پهلوی برای فرار 
از ایران پس از پيروزی انقالب 
اسالمی همچون دکتر معنوی از 
مسئوالن سازمان دارو، تالش 
و تکاپویی را آغاز می کند که 
شرکت خود را به مسئولين ذیربط 
واگذار نماید و با رعایت قوانين 

حاکم، کشور را ترک نماید

ژاك ماهفر در كنار شيمون پرز رئيس سابق رژيم صهيونيستي
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ماهفر ضمن كمك به برخی افراد مسئول در دوره پهلوی 
برای فرار از ايران پس از پيروزی انقاب اسامی همچون 
دكتر معنوی از مسئوالن سازمان دارو، تاش و تكاپويی را 
آغاز می كند كه شركت خود را به مسئولين ذيربط واگذار 
نمايد و ب��ا رعايت قوانين حاكم، كش��ور را ترك نمايد. در 
اين بخش از داس��تان، ماهفر بيان نمی كند كه اساس��اً به 
چه دليلی خواستار خروج از كشور است و ثانياً اگر پولی از 
دولت بابت واگذاری شركت نگرفته و به قولی معامله ای نكرده است، چه دليلی دارد كه 
طی يك توافق، شركت را واگذار نمايد. او می توانست بدون اطاع از ايران فرار كند. چرا 
كه بعدها نيز با عملكرد خود نشان داد كه ديگر نمی توانست به ايران بازگردد؛ حتی در 
زمانی كه مادرش در تهران جان می سپارد. ماهفر در ادامه ذكر می كند كه اقامت او در 
سوئيس، شروعی مجدد را در پی داش��ته، يعنی باز هم از صفر شروع كرده است؛ يعنی 
القای اين مطلب كه از ايران پول و سرمايه ای را خارج نكرده و انقاب اسامی به زور اموال 

او را تصاحب كرده است!!!
حال آنكه می توان به واقع حدس زد كه ماهفر عوض فرار به دليل حمايت های آشكارش 
از اس��راييل، و صهيونيس��ت بودن و تكاپوهای مالی و اقتصادی فراقانونی، ترجيح داده 
كه طی يك فرآيند قانونی حداكثر مالی را كه می توان��د، به خارج منتقل كند و از ايران 

خارج شود. 

در تعامل با یهودیان ایران 
ماهفر ضمن بيان بی مهری ها و كم لطفی دوستان و همراهان خود، همواره در سراسر 

كتاب از لطف و كمك و بخشش خود نسبت به ديگران می گويد.
در اين ميان كمك های مالی، معنوی و سياسی او به يهوديان ايران چه قبل از انقاب و 
چه پس از آن و چه در ايران و يا خارج از ايران، جايگاه خاصی در اين خاطره سازی دارد. 

از جمله:
- واريز كردن هزينه ساخت ده مدرسه از مجموع طرح ايجاد 2500 واحد مدرسه، در 

سراسر كشور به حساب ويژه وزارت بهداری 
- كمك به احداث مدرسه ابريشمی و كليسای ابريشمی از يوسف آباد 

- تأمين بخشی از بودجه و وسايل الزم برای ايجاد خانه سالمندان 

کمک های مالی، معنوی و 
سياسی ماهفر به یهودیان 
ایران چه قبل از انقالب 
و چه پس از آن و چه در 
ایران یا خارج از ایران، 
جایگاه خاصی در این 

خاطره سازی دارد
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- كمك به سيستم حرارتی مدرسه كوروش با توجه به نياز آن در زمستان 
- كمك به كميته امداد پس از انقاب! 
- كمك به احداث مسجد هامبورگ! 

- برطرف كردن مشكات اداری ساخت شهرك چشمه 
- كمك به دكتر هاشمی برای راه اندازی توليد دارو 

ماهفر عاوه بر مش��اركت در راه اندازی مراكز يهودی در ايران با حضور فعال خود در 
تشكيات اداری و سازمانی يهوديان ايران از جمله انجمن كليميان، فعاليت قابل اعتنايی 
را ساماندهی می كند. از جمله وساطت در حل و فصل اختاف موجود ميان ابراهيم راد و 
حبيب اهلل القانيان در نحوه مديريت انجمن و يا رفع نگرانی يوسف كهن از نحوه تعاملش 
با جامعه يهودی ها به عنوان نماينده آنها در مجلس و تعامل با سران انقاب اسامی برای 

كاهش خطرات انقاب نسبت به جامعه يهوديان ايران. 

آغازی مجدد در سوئيس
ماهفر پس از خروج از ايران باز در همان رشته تجارت دارو در ژنو فعاليت های خود را 
در ارتباط با اشخاص يهودی همچون ادموند سافرا از يهوديان لبنانی مستقر در موناكو، 
نسيم گائون كه دختر بزرگش با پسر حئيم هرتزوگ رئيس جمهور سابق اسراييل ازدواج 

كرد و يا ژوزف بن شانون، شركت جديدی را به نام شمد راه اندازی می كند.

ژاك ماهفر در مراسم دريافت مدال از شيمون پرز
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ماهفر عاوه بر فعاليت تج��اری، عضو انجمن كليميان ژنو 
می شود و اولين رس��توران كاش��ر در آنجا را نيز راه اندازی 
می كند. او فعاليت های سياس��ی و علمی را نيز با تجارت در 
هم می آميزد تا از هر كدام به نفع خ��ود و يهوديان و نهايتاً 

صهيونيسم بهره ای ببرد. 
از جمله اين فعاليت های سياسی بس��يج بين المللی عليه 
جمهوری اس��امی ايران برای رفع اتهام از 13 جاس��وس 
يهودی در شيراز و فشار برای آزادی آنهاست. او برای اولين بار كوفی عنان، كه همسری 
يهودی دارد را مجاب می نمايد تا با سفر به تهران در آزادی اين 13 جاسوس تاش نمايد. 
ماهفر با اقامت در شهر بين المللی ژنو كه مقر سازمان ملل هم در آن قرار دارد، ارتباطات 
فراملی خود را در اسراييل و امريكا افزايش می دهد. اگر چه در ابتدای ورود او به امريكا 

خاطره بدی از نحوه برخورد مأمورين امريكايی به ذهن می سپارد.
كمك او به فعاليت های علمی احسان يارشاطر يا منوچهر اميدوار يا آمنون نتصر با توجه 
به دوستی ديرينه آنها با يكديگر به ماهفر اين اجازه را می دهد تا از سرمايه مالی خود به 
عنوان يك صهيونيست ايرانی در اسراييل منشأ خدمات ويژه ای برای صهيونيسم باشد؛ 
به خصوص با توجه به رابطه نزديكی كه با افرادی همچون ايگال آلون وزير جنگ رژيم 

در  اقامت  با  ماهفر 
شهر بين المللی ژنو 
که مقر سازمان ملل 
هم در آن قرار دارد، 
ارتباطات فراملی خود 
را در اسرایيل و امریکا 

افزایش می دهد

مراسم جشن اسراييل بوندس، ژنو، پاييز 1370 شمسي/ دسامبر 1991 ميادی، از چپ: آريل 
شارون، ژاك ماهفر و نسيم گائون
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صهيونيستی داشته است. از جمله: 
- تأسيس كنيسای ژاك ماهفر در كفرسابا در فلسطين اشغالی 

- كمك به راه اندازی بخش ناشنوايی بيمارستان بزرگ تل هاشومر 
- كمك به راه اندازی بنياد كودكان ايران
- تأسيس كلينيك دندانپزشكی در حيفا

- تأسيس كلينيك دندانپزشكی در اشدود و تعريف شائول موفاز از اين اقدام او
- كمك به انتشار كتاب ايوب ابراهيمی به نام اصفهان نصف جهان

- كمك به بخش پژوهشی بيماری كرونر در بيمارستان هداسا
- كمك به توزيع برخی آثار توليدی در مورد تاريخ و دين يهود

- كمك به طرح پژوهشی- آموزشی- تاريخی دادو برای آشنايی بيشتر يهوديان جوان 
با تاريخ اجتماعی و نقش رهبران سياسی اسراييل با كمك شلمو گازيت 

- كمك به مركز مطالعات دانش آموزی گاليلی
- كمك به ايرانيكا با همراهی احسان يارشاطر

- كمك به راه اندازی خانه آلون در كيبوتص گی نو سار
- كمك به نشر پادياوند از آثار آمنون نتصر

- كمك همه جانبه به راه اندازی مركز پژوهش های تاريخی يهود ايران در دانشگاه اورشليم 
- و...

اگر چه ماهفر به عنوان يك يهودی اصيل كه همواره دنبال پول و امنيت بود، هيچ وقت 
به قصد اقامت به اسراييل نرفت و ترجيح داد تا با پول و اعتبار خود به صهيونيسم كمك 
رساند، ولی خدمات او به صهيونيسم آنقدر اهميت داش��ته و دارد كه در عين گمنامی 
در كنار ساير يهوديان سرشناس ايرانی در دنيا و به ويژه امريكا، موفق به كسب نشان و 
مدال هايی از سوی صهيونيست ها می ش��ود تا بيش از پيش جايگاه او در نزد يهوديان و 

صهيونيست ها متبلور و بازشناسايی شود از جمله اين نشان ها: 
- اعطای مدال افتخار رياس��ت جمهوری اس��راييل كه تنها افرادی خارج از اسراييل 

همچون اوباما، هنری كسينجر، الی ويزل و بيل كلينتون موفق به دريافت آن شده اند.
- دريافت نشان لژيون دونور باالترين نشان كشور فرانسه از دست نيكوال ساركوزی 

- تقدير ژاك شيراك از تاش او برای آزادی 13 جاسوس يهودی ايرانی
- دريافت لوح تقدير اسراييل بوندس از دست آريل شارون در لندن 

- و...
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نتيجه
»هيچ كس ما را دوست ندارد.« 

اين جمله ای است كه ماهفر در جاهای مختلف كتاب به ذكر آن پرداخته است كه مورد 
توجه عده زيادی از يهوديان نيز قرار گرفته و روی آن مانور می دهند. 

اين جمله خاصه داستان يك عمر رابطه يهوديان با غير يهوديان است كه مخصوص 
ايران و اروپا نيز نمی باش��د بلكه بسياری از مردم دنيا اين داس��تان را تجربه كرده اند؛ و 
حال آنكه هيچ وقت به اين سؤال پاسخ داده نشده است كه چرا در عين خوبی و خدمت 

يهوديان به غير يهوديان باز هم اينقدر مورد تنفر هستند؟
محققين يهودس��تيزی بر اين اعتقادند كه دالئل متعددی وجود دارد كه اين تنفر را 
ايجاد می كند كه مهم ترين آنها پول پرستی و زراندوزی آنان است كه از طريق ربا ضربه 

مهلكی به جامعه غير يهودی وارد می شود و ايضاً سنگ دلی و شقاوت آنها. 
از ميان دالئل ديگ��ر، همين دو دليل به وضوح در سراس��ر كتاب ماهف��ر وجود دارد. 
تاش بی وقفه و بی امان او در رسيدن به پول به اشكال و راه های مختلف از خردسالی تا 
كهنسالی نمونه بارز از اين كارنامه است و دليلی ندارد كه اگر او خدمت كرده است، فرار 
را بر قرار ترجيح دهد و در خارج از كش��ور باز هم به فكر اقدام عليه امنيت و منافع ملی 

مراسم جشن حمايت از پژوهش های ايران شناسی دانشنامه ايرانيكا در دانشگاه كلمبيا، 
نيويورك، بهار 1386شمسي/ 2007 ميادی

از چپ: فرح پهلوی، احسان يارشاطر و ژاك ماهفر
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ايرانی كه در آن متولد شده و از مواهب آن استفاده كرده، باشد. 
تصاوير متعدد در سراسر كتاب كه با افتخار در كنار جنايتكارانی همچون پرز، شارون، 
موفاز، گلداماير، ايگال الون، دان حالوتص، ايتان الياهو، ايهود باراك، اسحاق رابين، حئيم 
هرتزوگ و... كه هر كدام حداقل يك جنايت در كارنامه خود عليه فلسطينی ها و بشريت 
دارند، جز هم نشينی با جنايتكاران چه افتخاری را در ذهن مخاطب ايجاد می كند؛ و آيا 

با اين سابقه باز هم می توان تنفر نورزيد. 
اين خاطره سازی ها كه همچنان ادامه دارد و در آينده نزديك با رونمايی از كتاب پياده 
تا افق پرويز نظريان ب��رگ ديگری از كتاب خباثت آنه��ا ورق می خورد، با هدف تهاجم 
تبليغاتی با شكل علمی به حقانيت انقاب اس��امی و القای اين مفهوم موهوم است كه 
در ايران به يهوديان ظلم شده است در حالی كه آنها خدمت كرده اند!!! و ايران اسامی 

به آنها بدهكار است. 
باشد تا صبح دولتشان بدمد.

والسام 


