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ضد 
صهيونيسم ستيز

عليرضا سلطانشاهی 

مقدمه
در فرهنگ عبری حاخام به مؤمن، صاحب عقل، دارن��ده خرد، دنبال كننده علم و آن 
كس كه حكمت می داند1 گفته می شود. عنوانی كه مخصوص روحانيون يهودی است. 
جمع آن حخاميم و معادل آن در مكان های ديگر، »راو«، »رب«، »َربای« و هيئت چند 
نفری از »حخاميم«، »ربانوت« ناميده می شود2 و مراتب آن در سطوح باالتر، »هاراو« يا 

رهبر مذهبی شاخه ای از آنان، در حوزه وسيع تری است. 
روحانيون يهودی در تمام ممال��ك و به ويژه در ايران از ديرزم��ان، جايگاه خاصی در 
جامعه يهودی داشته اند و عالوه بر راهنمايی های دينی، برخی امور شرعی از جمله ذبح 
حيوانات، ختنه، نوشتن عقدنامه و جاری ساختن صيغه عقد و... با اقدام مستقيم يا تحت 

1. گوئل كهن، بر بال خرد، كاليفرنيای امريكا، نشر بنياد فرهنگی آموزشی حاخام يديديا شوفط، 1388، ص13. 
2. منوچهر كوهن، خاطرات حاخام يديديا شوفط، لس آنجلس، امريكا، نشر بنياد فرهنگی حاخام يديديا شوفط، 

بهار 2001، ص396. 
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نظر مستقيم آنها انجام می شود. 
از جمله برجس��ته ترين حاخام های تاريخ يهوديان ايران می توان به »مال اورشرگاء« 
از بازماند گان يهوديان اروپايی نام برد كه به ايران س��فر می كند و در س��بزوار س��اكن 
شده اس��ت. از نوادگان او، ربی كياس، ربی دانيال، ربی ش��موئيل، اور، شموئيل، مشه، 
ماليسحاق، اور و حاخام يوسف اورشرگاء است كه از س��بزوار به يزد و اورشليم و تهران 
مهاجرت كرده و در چرخش بوده اند. مال اورشرگاء در سال 1172 از دنيا رفته و در يزد 

به خاك سپرده می شود.1
نواده او »يوسف اورش��رگاء« در سال 1277 شمس��ی در يزد به دنيا می آيد و در سال 
1300 شمس��ی به تهران مهاجرت می كند. او ظرف هفت س��ال اقام��ت و تحصيل در 
اورشليم، خود را برای بازگشت به يزد برای رهبری دينی آماده می كند. در سال 1320 
به دعوت بزرگان يهود ب��ه تهران مهاجرت كرده و همراه برادر خود حاخام »ماش��اءاهلل 
اورش��رگاء« به امور مذهبی يهوديان می پ��ردازد. او همراه حاخ��ام »اوريل داويدی« و 
»يديديا شوفط«، »بت دين » يا دادگاه شرعی را تأسيس می كنند. او پس از سكته مغزی 
در سال 1353، سه سال بعد در سال 1356 در 80 سالگی از دنيا می رود. سومين فرزند 
او به نام »موسی آزادگان« از سال 1358 تا 1362 رئيس هيئت مديره انجمن كليميان 

بوده است.2
از حاخام های معروف و برجس��ته جامع��ه يهودی به غير از اورش��رگاء با آن س��ابقه 
خانوادگی، تا قبل از انقالب می توان به حاخام »شلومو كهن صدق گلپايگانی« و فرزند او 
حاخام »باروخ كهن صدق« اشاره كرد كه معموالً با حاخام »شلومو كهن صدق )سلطان 
سليمان(« طراح و ناشر تقويم تطبيقی يهودی و فرزندش »اسحاق كهن صدق«3 اشتباه 

گرفته می شود.4
حاخام »يهو ش��وع )فرج اهلل( نتن الی« متولد 1294 در ش��هر همدان، تحصيل كرده 
دانشگاه عبری اورش��ليم نيز از ديگر روحانيون معروف يهودی قبل از انقالب است كه 
حوزه فعاليت او در مؤسس��ه گنج دانش يا اوتصرهتورا در شيراز است كه پس از انقالب 
به اسراييل و س��پس لس آنجلس مهاجرت می كند و در سال 2005 از دنيا می رود. او از 

WWW.7Dorim.com :1. پايگاه اطالع رسانی يهوديان ايرانی به زبان فارسی
2. همان. 

3. منوچهر كوهن، همان، ص119. 
4. WWW.7Dorim.com
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حاخام های آشنا به چند زبان از جمله عبری، فرانسه، انگليسی و فارسی بود.1
حاخام »يوس��ف حزانی« يا خليفه حزانی كه عنوان روحانيون يهودی در كردس��تان 
است،2 نيز از جمله روحانيون برجسته يهودی غرب كشور می باشد كه تا قبل از انقالب 

اسالمی از معروفيت خاصی برخوردار بود.
و اما مهم ترين حاخام برجسته ايرانی معاصر حاخام »يديديا شوفط« است كه از سال 
1926 با مسافرت به تهران در زمره علمای برجسته يهودی قرار گرفته و تقريباً از همان 
سال ها به صورت نيمه رس��می و رسمی تا سال 1358 يعنی يك س��ال پس از پيروزی 
انقالب اسالمی، رهبری مذهبی يهوديان ايران را بر عهده می گيرد و از آن سال تا 1384 
به مدت 26 سال نيز رهبری يهوديان ايرانی مقيم لس آنجلس را بر عهده داشت. رهبری 
كه گفتار و عملكرد او ظرف اين مدت بس��يار طوالنی در اين كسوت در اين مقال مورد 

بحث و ارزيابی قرار می گيرد. 
البته بعد از انقالب اسالمی در جمهوری اسالمی پس از شوفط، حاخام اوريل داويدی 
از س��ال 1358 تا 1373 كه پيش از اين از نزديك ترين رهبران يهودی به ش��وفط بود، 
رهبری جامعه يهودی ايران را بر عهده می گيرد و در س��ال 1384 در سن 81 سالگی، 
پس از نزديك به 11 س��ال زندگی در رژيم صهيونيستی در اورش��ليم از دنيا می رود.3 
حاخام »يوس��ف همدانی كهن« رهبر بعدی يهوديان ايران پس از داويدی است كه از 
سال 1373 تا 1380 در اين منصب قرار می گيرد. او زاده يزد است كه پس از توقفی كوتاه 
در شيراز برای تحصيل و بازگشت به يزد، در سال 1356 به تهران مهاجرت می كند و در 
كنيسای باغ صبا، به امور مذهبی يهوديان مشغول می شود. او در كارنامه خود مالقات 

با رئيس جمهور خاتمی و دريافت لوح از احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور را دارد.4 
وی در سال 1393 در سن 92 سالگی در ايران از دنيا می رود و منصب خود را از سال 
1386 كه مقارن با ايام بازنشستگی اش بوده به »ماش��اءاهلل گلستانی نژاد« می دهد و او 
نيز پس از مدتی با كناره گيری از اين مقام كه دليل آن به صورت رسمی ذكر نشده است، 
فضا را برای »يونس حمامی الله زار« به عنوان يك روحانی جوان باز می كند كه تاكنون 
همه او را به عنوان بزرگ دينی يهوديان می شناسند؛ اگرچه اطالق عنوان رهبر برای او 

1. همان.
2. گوئل كهن، همان، ص340. 

3. WWW.7Dorim.com 
4. همان.
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هنوز كمی زود است.1
آثار مطرح در اين حوزه كه به معرفی سرگذش��ت شوفط می پردازند، خاطرات حاخام 
يديديا شوفط و بر بال خرد است كه در ادامه به شرح، بسط و نقد و بررسی آن می پردازيم. 

كتاب اول: خاطرات حاخام يديديا شوفط  
تدوين و نوشتار: مهندس منوچهر كوهن
ناشر: بنياد فرهنگی حاخام يديديا شوفط

واژه نگاری و صفحه بندی: سازمان خدماتی مينو 
حمودت 

چاپ و صحافی: ديزاين پرينتينگ
سال نشر: 2001

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 416

قالب اين كتاب مصاحبه محور است و در 26 فصل 
دسته بندی شده و دربرگيرنده چند بخش مهم از 
زندگی شوفط از تولد تا جوانی در كاشان، مهاجرت 

به تهران و رهب��ری جامعه يهودی و زندگی در امريكاس��ت. البت��ه از لحاظ موضوعی، 
فرازهای جزيی تری از زندگی وی در اين دس��ته بندی وجود دارد كه در ادامه به نقد و 

ارزيابی آن خواهيم پرداخت. 
عالوه بر اين شكل و قالب، اين اثر دارای ويژگی هايی به شرح ذيل می باشد: 

1. در ابتدا سپاس نامه ای از حاميان مؤسسه يا بنياد فرهنگی حاخام يديديا شوفط درج 
شده است كه در آن بيش از 100 نفر از سران مالی، فرهنگی، مذهبی و سياسی يهوديان 
ايرانی مقيم امريكا، اروپا و اس��راييل ليست ش��ده اند. افرادی همچون ديويد آليانس، 
لطف اهلل حی نجات و هما سرشار، مئير عزری، ژاك ماهفر، پرويز و يونس نظريان، مسعود 

هارونيان2 و... 
2. آغاز سخن از اين اثر با مقاله و مقدمه دكتر هوشنگ ابرامی و با امضای او در اوت سال 
2000 است. مقدمه ای كه همچون محتوای كتاب سرشار از القای مفهوم يهودستيزی 

1. نامبرده در يك مصاحبه با دهباشی در برنامه تاريخ آنالين كه در فضای مجازی منتشر شده است، مطالبی را 
مطرح می كند كه در جای خود جای تأمل دارد. 

2. منوچهر كوهن، همان، صفحات ابتدايی كتاب. 
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در ايران، فضای پرتناقض در جامعه اسالمی ايران، تعريف و تمجيد از علم و اخالق حاخام 
و... است. مواردی كه در خالل نقد و ارزيابی به وفور با آن مواجه می شويم.1

3. بخش آلبوم عكس در اين اث��ر، دربرگيرنده 100 عنوان عك��س از زندگی و زمانه 
حاخ��ام، اعضای خانواده، سياس��ت و دي��دار با بزرگان سياس��ی، فرهنگ��ی، مذهبی، 
مراسم های مذهبی، اعياد و جشن های ازدواج و نوادگان حاخام است كه اطالعات جنبی 

آن در تدوين اين اثر و فهم بهتر مطالب بسيار مؤثر است. 
4. بخشی تحت عنوان »گزارشی درباره تدوين و نگارش خاطرات حاخام يديديا از آغاز 
تا انجام« نوشته منوچهر كوهن در آخرين بخش از محتوای اثر آمده كه به داستان نحوه 
مصاحبه و پياده كردن مصاحبه و جريان آماده سازی و مشكالت و مسائل آن می پردازد؛ 

ضمن آنكه به جايگاه خود نيز اشاره می كند.2
5. به دليل استفاده مكرر حاخام از كلمات، واژه ها و اصطالحات مذهبی به زبان عبری، 
واژه نامه ای در 13 صفحه به ش��رح و معنی واژ گان اصلی به كار رفته در متن می پردازد 

كه افزون بر استفاده موردی در متن، به صورت جداگانه نيز بسيار قابل استفاده است.3
6. نمايه اين اثر تنها به نام های افراد اشاره می كند و اگر مكان ها و وقايع و واژگان ديگر 

را نيز در برمی گرفت، بسيار بهتر می بود. در واقع، نمايه اين اثر بسيار ضعيف است.4
كتاب دوم: بر بال خرد، جامع�ه يهودي�ان ايران و 

 هفتاد سال رهبری مذهبی )گام به گام با حاخام 
يديديا شوفط در كاشان، تهران، لس آنجلس(

پژوهشی از: گوئل كهن
ناشر: بنياد آموزشی حاخام يديديا شوفط

سال نشر: 2010
حروف چينی و صفحه بندی: رها- لندن

چاپ و صحافی: شركت مرتضوی- لس آنجلس- 
كاليفرنيا

تعداد صفحات: 481 
قطع: وزيری 

1. همان، نه تا بيست. 
2. همان، ص375-391. 
3. همان، ص392-404. 
4. همان، ص405-415. 
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قال��ب و ش��كل كت��اب در 16 بخ��ش ب��ا 
زيرفصل ه��ای متع��دد همراه با ي��ك مقدمه و 
پيش گفتار، دسته بندی ش��ده است؛ كه باز هم 
به صورت كلی دربرگيرن��ده دوران زندگی در 

كاشان، تهران و لس آنجلس است.
عالوه بر اي��ن ش��كل و قالب، اين اث��ر دارای 

ويژگی هايی به شرح ذيل می باشد: 
1. محتوای كتاب ظاهراً به قلم حاخام اس��ت 
كه خاطرات خود را بازگو می نمايد در حالی كه 
به نظر می رسد با توجه به متن مصاحبه اصلی منوچهر كوهن در 10 سال پيش از اين با 
حاخام، متنی با همت گوئل كهن مستندسازی و پرداخت شده است تا با وقايع و تاريخ 
يهود ايران در دوره معاصر همخوانی و هم افزايی داش��ته باشد. در واقع در اين كتاب به 
وقايع تاريخ يهود ايران پرداخته ش��ده اس��ت و جالب اينكه در بخش هايی از كتاب 70 
صفحه بدون اينكه به خاطرات حاخام اشاره ش��ود، صرفاً به يك موضوع در تاريخ يهود 

ايران پرداخته می شود. 
2. 94 عنوان عكس از خانواده، نزديكان، ديدار با بزرگان، شهر كاشان و بناهای معروف، 
به همراه اسنادی از تصوير روزنامه ها، نامه ها و اعالميه ها به مستند كردن مطالب كتاب 

كمك كرده است. 
3. متن اثر حاضر مملو از پاورقی و اطالعات اضافی از يك واقعه، شخص، مكان و يا واژه 

است كه نشانگر زحمت پژوهشگر است. 
4. نمايه اثر صرفاً به ذكر نام اشخاص می پردازد كه ضعيف است. 

5. شكل صحافی، صفحه آرايی و تذهيب بی بديل اثر، حاكی از توجه ويژه خانواده حاخام 
برای ارايه يك اثر ماندگار است. 

تفاوت های این دو اثر
به نظر می رسد كه خانواده يا بنياد فرهنگی يا آموزشی حاخام يديديا شوفط با همت 
مهندس منوچهر كوهن راضی به تدوين يك اثر از سرگذشت حاخام می شوند و شكل 
آن هم، مصاحبه مقرر می گردد ولی ظاهراً به رغم تالش زياد مهندس كوهن كه منجر 

است  الزم  حاخام  مورد  در 
مقاالتی از اندیشه ها و گرایش های 
فکری، عقيدتی و رفتاری او 
نوشته یا سمينارهایی برپا شود؛ یا 
مصاحبه هایی با دوستان، فرزندان، 
همکاران در مورد دیدگاه های وی 
صورت پذیرفته تا عمق بيشتری از 
شناخت نسبت به زندگی، اندیشه 

و زمانه ایشان حاصل گردد
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به 6 بار بازنويسی1 اثر می ش��ود، رضايت خانواده حاصل نمی گردد؛ به طوری كه پس از 
درگذشت حاخام با دستمايه اوليه مصاحبه، آقای گوئل كهن اقدام به بازنويسی يك اثر 
پژوهشی و مستند با محوريت خاطرات مطرح در مصاحبه قبلی می كند كه به هر ترتيب، 

تفاوت هايی به شكل ذيل نمايان می شود: 
1. كتاب اول صريح تر، صميمی تر و خواندنی تر است و می توان احساس، انگيزه، شور و 
حال و احياناً دل مردگی حاخام در برخی فرازها را بدون واسطه دريافت كرد. در حالی كه 
در كتاب دوم از آن حس حاخام هيچ خبری نيست و زندگينامه ايشان در قالب نوشتاری 
سخت و مستند و بی روح تدوين شده كه تنها، عالقه يك محقق را سيراب می كند تا يك 

عالقه مند به اطالع از سرگذشت حاخام را. 
2. در كتاب اول مواضع تند و سخت حاخام عليه جهات ذيربط از هر دولت و جريان و 
فردی به صراحت مطرح می شود و در برخی موارد اين مصاحبه كننده است كه اين حس 
را منتقل می كند ولی در كتاب دوم جانب احتياط ديده شده و مشی محافظه كارانه در 

پيش گرفته شده است تا كسی از متن نرنجد. 
3. در كتاب اول مصاحبه كننده به شرح و بيان زندگينامه حاخام اميدوار و متعهد است 

ولی در كتاب دوم پژوهشگر به بيان تاريخ معاصر يهود ايران پرداخته است. 
4. كتاب اول مملو از اصطالحات و عبارات مذهبی و به زبان عبری است ولی در كتاب 
دوم، پژوهشگر با بازنويسی متن درصدد است كه متن همه كس فهم و عاميانه و در عين 

حال محققانه باشد. 
5. در كتاب اول مصاحبه كننده در تالش اس��ت تا با سؤال كردن مستقيم از حاخام به 
تمام سؤاالت مطرح و ابهامات موجود پاسخ گويد. در حالی كه در كتاب دوم پژوهشگر 
با وجود داشتن اطالعات در دس��ترس از ذكر برخی مهمات اين سرگذشت در می ماند. 
به عنوان مثال پژوهشگر در كتاب دوم در عين ذكر شجره نامه و نوادگان خيلی از افراد 
باربط و بی ربط در اثر، به معرفی كامل نوادگان شوفط نمی پردازد. در حالی كه بسيار مهم 
است تا نوادگان اين فرد مذهبی، شناخته شوند و معلوم شود كه هم اكنون به چه كاری، 

در كجا مشغول هستند و با چه كسی ازدواج كرده اند و در چه حالی هستند.2

1. همان، ص389. 
2. در كتاب بانوی انقالب، خديجه ای ديگر، خاطرات و يادداشت های بانو خديجه ثقفی، همسر حضرت امام)ره( 
)نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام به همت علی ثقفی، چاپ 1393( نمونه ای بی بديل از شجره نامه حضرت امام، 
همسر ايشان با نوادگان و حتی مشاغل و تحصيالت هر يك از آنها به تفصيل ذكر شده است كه می تواند دستمايه 
تحقيقی برای بسياری از پژوهشگران، به ويژه كسانی كه در مورد زندگينامه افراد برجسته تحقيق می كنند، باشد. 
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توجه: نبيره ها گبرئيال و سابرينا معلوم نيست كه از كدام نوه شوفط هس��تند و جايگاه ملودی محبوب نيز در اين 
خانواده معلوم نيست.

توجه: اطالعات مندرج در اين شجره نامه براساس داده های دو كتاب مربوط به ايشان است.

حاخام يحزقل حاخام الياهوحاخام حزقيا

حاخام يهودا

حاخام اوراهام

حاخام يهودا

حاخام اليشاه

حاخام ُمشه عالم بزرگ حاخام مردخای

حاخام مالرفائيل

رفيع اهلل

مراد ادريه

منوچهر

مايكل )يديديا(يديدياشارونا

دانيئل؟رامين

نعيما ابراهيم مراد موسی داويد يافا

عنايت اهلل ابريشمیپلين نتن الینظر نظرزاده نورا؟؟

ميرزا داود جاويد 
)رئيس انجمن كليميان كاشان(

ميرزا امين جاويد

فرهنگ

سليمان

جميله

جاللت

نجات

جمشيد

رفيعمحبوب 

الياهو اسماعيليان آشر اسماعيليان

بی بی جان

نوراهلل

اسماعيل

عزت

شارونا  حشمت )ميريام(
رامين

حاخام داويد شوفط

حيات

حزقيااُف خانم باشی

شموئيل حييم

يعقوب

اسحاق اسحاقيان 

خاخام يديديا شوفط

اشرفربيع يهوداايران

سارح )رئيس بعدی انجمن پس از جاويد(

حاخام شموئل
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6. توجه به گس��تره طوالنی از زندگی پرفراز و نشيب 
حاخام و وقايع مطرح در اطراف زندگی او، اقتضا می كرد 
كه با تدوي��ن كرونولوژی و گاه ش��مار زندگی به س��ير 
تاريخی از اين زندگی برای درك بهت��ر از آنچه بر او در 
اين سال ها گذشته پی برد ولی پژوهشگر كتاب دوم در 
عين ادعای به رخ كشانيده شده در قالب پژوهشی اثر، 
از انجام حداقلی همچون كرونولوژی انجام شده در اين 

مقال، بازمانده است. 
*  *  *

به رغم گذشت 7 سال از انتشار كتاب دوم و 17 سال از انتشار كتاب اول، معلوم نيست 
كه بنياد فرهنگی يا آموزشی حاخام يديديا شوفط چه كار جديد ديگری را برای شناخت 
زندگی، زمانه و افكار حاخام تدوين كرده است. س��ؤاالتی در ذهن مخاطب با مرور اين 
آثار جاخوش كرده اس��ت كه در كت��اب اول، مهندس كوهن به برخی از آنها اش��اره ای 
گذرا می كند از جمله داليل گرايش يهوديت به بهائيت، يا داليل رش��د يهودستيزی و 
راه جلوگيری از شيوع آن، يا اصالت و پيامدهای جريان های ضد صهيونيستی در ميان 

يهوديان و... كه تاكنون پاسخی به آنها داده نشده. 

گاه شمار زندگی و زمانه مربوط به حاخام یدیدیا شوفط )به هجری شمسی(1 
871- تفتيش عقايد يا انگيزيسيون در اسپانيا

979- ورود موشه هلوی از يهوديان اخراج شده اسپانيا به كاشان
996- تولد بابائی بن لطف در كاشان نويسنده كتاب انوسيم

1100- تولد بابائی بن فرهاد در كاشان نوه بابائی بن لطف و نويسنده 
دومين كتاب از انوسيم

1157- وقوع زلزله در كاشان
1207- شيوع مرض وبا در شهر كاشان

1229- وقوع حادثه اهلل داد در مشهد
1243- تولد پدر شوفط

1250- قحطی در كاشان

1. توجه: گاه شمار موجود توسط نگارنده اين متن بر اساس اطالعات مندرج در دو كتاب مربوطه تدوين شده است. 

از  دیگر  خيلی  همچون 
یهودیان، زندگی یدیدیاشوفط 
با مهاجرت از شهری به شهر 
یا کشور دیگری همراه بوده 
است. او از هنگام تولد تا 39 
سالگی در کاشان زندگی 
کرده است. یعنی تحصيالت 
مقدماتی و مهم را در این شهر 

به انجام رسانده 
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1287/8/33- 20 حشوان 5669 عبری- 14 نوامبر 1908 ميالدی- 
تولد شوفط

1290- حادثه پرت شدن شوفط با سر در خانه همسايه در كاشان
1292- مرگ آقايقوتيئل، صاحب مدرسه و آموزشگاه يهوديان كاشان
1293- آغاز تحصيل در مدرسه آقايقوتيئل در 6 سالگی توسط شوفط

1296- برپايی جشن صدور اعالميه بالفور در كاشان
1298- تشديد قحطی كاشان 

1299- ترك مدرسه توسط شوفط و آغاز تحصيل در منزل
1300- دريافت مجوز ش��رعی برای ذبح مرغ و خروس در س��ن 16 

سالگی از سوی ماليوسف اورشرگاء
1301- كسب عنوان منشی گری و عضويت در انجمن كليميان كاشان 

و بعدها انجام امور مالی انجمن در سال 1305
1301- تشكيل انجمن صيونيت در ايران.

1305- آغاز سخنرانی در محافل يهودی و جامعه كليميان كاشان
1305- دريافت مجوز شرعی برای ذبح از سوی حاخام های اسراييلی

1309- نامزد كردن با حشمت خانم در سن 9 سالگی او و 21 سالگی 
خودش

1312- اولين سفر از كاشان به تهران 
1313- ازدواج رسمی با حشمت خانم در 26 سالگی

1314- آغاز كار دفتر ثبت و ازدواج در كاشان
1315- احتم��االً تولد يافا اولين دختر و فرزند وی در اين س��ال بوده 

است. 
1317- تولد اولين فرزند پسر او داويد

1326- مهاجرت همراه با خانواده به تهران و آغاز كسب و كار و تجارت
1326- ديدار با آيت اهلل كاشانی

1327- اولين ديدار با شاه به هنگام استقبال از او كه به امريكا رفته بود.
1327- افتتاح دفتر ازدواج و طالق در تهران پس از صدور يك آگهی

1329- شركت در مراسم خاكسپاری جسد رضاشاه و برپايی مراسم 
در تهران و شهرستان
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1330- راه اندازی كالس های هفتگی آموزش مبانی دينی و اخالقی 
دانش آموزان در دبيرستان اتحاد

1332- ديدار با مصدق كه بعدها اسباب گاليه شاه شد. 
1332- ديدار با شاه به دعوت فضل اهلل زاهدی پس از كودتا

1333- شركت در مراسم ترحيم عليرضا پهلوی
1334- برپايی مراسم يادبود اينشتين

1339- ورود ناخواسته به عرصه انتخابات مجلس با حمايت كتبی از 
جمشيد كشفی عليه مراد اريه و بازتاب آن

1340- سخنرانی در مجلس يادبود آيت اهلل بروجردی 
1340- مشاركت در تأسيس دارالشرع يا بت دين با هدف رسيدگی به 

مسائل مذهبی يهوديان
1346- اولين س��فر به اس��راييل بابت معالجه قلب به م��دت 3 ماه و 

دومين سفر در همين سال
1346- برپايی مراس��م بزرگداشت هولوكاس��ت در سالن دبيرستان 

اتفاق
1350- شركت در مراسم جش��ن های 2500س��اله به نمايندگی از 

جامعه يهودی و همراه سيد حسن امامی
1352- درگذشت مادر )حيات( 

1353- شركت در مراسم توديع مئير عزری اولين سفير اسراييل در 
ايران

1355- اس��تقبال و ميزبانی از ه��اراب حاخام عوبديا يوس��ف رهبر 
يهوديان كه از اسراييل آمده بود.

1355- نهايی كردن متمم قان��ون ارث زنان يهودی پ��س از تهيه و 
تدوين در ايران و توشيح آن با حضور عوبديا يوسف

1357- دو ديدار با شاه يكی در ديدار نوروزی و ديگری در ديدار مربوط 
به مراسم روز تولد در آبان ماه

1357- ديدار با آيت اهلل شريعتمداری و دريافت توصيه های مشكوك 
از سوی وی

1357- تالش ناموفق برای ديدار با حضرت امام)ره( در مدرسه علوی 
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همراه با سران يهودی
1358- دي��دار با حضرت ام��ام)ره( در قم و تنه��ا 2 روز پس از اعدام 
حبيب اهلل القانيان در ارديبهش��ت ماه و احتم��االً فرمايش امام مبنی بر 

جدايی يهود از صهيونيسم و ارايه تعريف دقيق اين دو عبارت
1358- ديدار با آي��ت اهلل طالقانی و تالش موفقيت آمي��ز در متقاعد 
كردن ايشان به نپرداختن به موضوع يهود و صهيونيسم در خطبه های 

نماز جمعه تهران 
1359- مهاجرت به امريكا به قصد معالجه و ماندگار شدن در آنجا

1364- برپايی كنيس��ه مخص��وص يهوديان ايرانی به ن��ام ارتص در 
لس آنجلس

1367- برپايی مراس��م بزرگداشت ش��وفط در لس آنجلس با حضور 
عوبديا يوسف

1370- مش��اركت در برپايی مجم��ع روحانيون يه��ودی ايرانی در 
لس آنجلس

1371- برپايی مراسم گراميداش��ت نيم قرن خدمات شوفط از سوی 
سازمان فرهنگی ايرانيان يهودی در كاليفرنيا

1373- سومين سفر به اسراييل
1375- ديدار با بيل كلينتون رئيس جمهور وقت اياالت متحده

1377- ديدار با موشه كتس��او، معاون نخس��ت وزير وقت اسراييل و 
رئيس جمهور بعدی، در لس آنجلس

1379- ديدار با اَل گور معاون رئيس جمهور سابق امريكا
1381- مشاركت در برپايی مجتمع آموزشی فرهنگی نصح

1383- برپايی مراسم ويژه از سوی مئير عزری سفير سابق اسراييل در 
ايران با حضور 600 نفر در كنيسه مركز فرهنگی و آموزشی نصح برای 

گراميداشت شوفط
1384/4/4/ )روزجمعه(- 17 سيوان 5765 عبری- 24 ژوئن 2005 

ميالدی- درگذشت شوفط
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در مورد حاخام الزم اس��ت مقاالتی از 
انديشه ها و گرايش های فكری، عقيدتی 
و رفت��اری او نوش��ته يا س��مينارهايی 
برپا ش��ود؛ يا مصاحبه هايی با دوستان، 
فرزندان، همكاران در مورد ديدگاه های 
وی ص��ورت پذيرفته تا عمق بيش��تری 
از شناخت نس��بت به زندگی، انديشه و 
زمانه ايش��ان حاصل گردد. شايد برخی 
از اين سؤاالت و ابهامات پاسخ داده شده 
يا برطرف شود و تاريخ به زوايای پنهان 
و آشكار ش��خصيت سياسی، فرهنگی و 

اساساً مذهبی حاخام پی ببرد. 

چرا کاشان؟ 
قبل از معرفی شخصيت و زندگی حاخام يديديا ش��وفط الزم است كه از خاستگاه او، 
از كاشان سخنی به ميان آيد. شهری كه اهميت بسيار زيادی در تاريخ فرهنگ و تمدن 
يهوديان ايران داش��ته و بعضاً دارد و يكی از داليل پرداختن به موضوع و شخص شوفط 

است. 
كاشان يكی از شهرهای اس��تان اصفهان است كه از شمال و ش��مال باختری به شهر 
قم، از جنوب به ش��هر اصفهان، از جنوب خاوری به دو شهر اردس��تان و نائين، از باختر 
به ش��هرهای محالت و اراك، از جنوب باختری به دو شهر خمين و گلپايگان و از سمت 

خاوری به دشت كوير محدود می شود.1 
ريش��ه لغوی كاش��ان را در كی آش��يان )معبد ي��ا جايگاه پادش��اهان(، كاه قش��ان 
)نشانه گذاری مرزهای اوليه شهر باكاه(، كاشانه )چشنگاه و پناهگاه( و چهل حصاران )بر 
مبنای محله های چهل گانه شهر، قاسان )معرب واژه فارسی كاشان( و كاشان برگرفته 
از جمعيتی در بين النهرين و تغيير يافته به كاسيان و كاش��يان در طی تاريخ، می توان 

جست وجو كرد.2

1. گوئل كهن، همان، ص31. 
2. همان.

شوفط در كنار ديوار براق- قدس
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روس��تاهايی ني��ز ب��ه نام كاش��ان در 
آذربايج��ان، بندرعباس و ش��بيه به آن 
همچون كاشان رود، كاشانتو، كاشانك 

در ايران وجود دارد.1
اين ش��هر آنچنان كه در اي��ن منابع و 
س��اير مآخذ آم��ده، از جه��ات مختلف 

دارای اهميت بوده است: 
1. موقعيت مكانی آن ب��ه عنوان يك 
چهارراه و محور مواصالتی در مركز و در 
مس��ير اصفهان در جنوب، قم در شرق، 
مشهد در شمال شرق و روسيه در شمال 

بوده است.2
2. در عي��ن نب��ود آب كاف��ی، صنايع 
ابريشم ريسی، پارچه بافی، منبت كاری، زرگری، ترمه بافی3 و... اين شهر شهرت جهانی 
دارد به طوری كه به هنگام دوره بازرگانی با روس و انگليس در اواسط قرن نوزدهم ميزان 

ابريشم وارد شده ساالنه به كاشان از مقدار پارچه توليدی در لندن بيشتر بوده است.4
3. وجود بيش از 70 آب انبار5 برای تهيه و توليد آب مورد نياز شهر يكی از مدرنترين 
سيستم های مديريت آب با توجه به كمبود ش��ديد آن در كاشان را به جهانيان معرفی 
می كند كه تأمين كننده مصرف شرب و كشاورزی و دامداری اين شهر بوده و يهوديانی 
همچون ميرزا داود جاويد، در كنار مشاغل مهم ديگری همچون زرگری و ابريشم ريسی، 
مزارعی از اين شهر را با قنات هفت كيلومتری كه نيمی از تره بار كاشان را تأمين می كرده 

است، آباد كرده اند.6 
4. يهوديان يزد اين شهر را پاريس7 خطاب می كردند و قبل از آن در ميان ساير يهوديان 

1. همان.
2. همان، ص32. 
3. همان، ص38. 
4. همان، ص39. 
5. همان، ص35. 
6. همان، ص81. 

7. منوچهر كوهن، همان، ص34. 

داوود جاويد و خليل حقاني، كاشان، 1915 ميالدي
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به اورش��ليم ثانی1 يا اورشليم كوچك2 معروف است 
چرا كه هم به دليل جمعيت زياد يهوديان كه شوفط 
90 هزار3 نفری آن را درك كرده و هم به دليل سابقه 
و اماكن يه��ودی مورد توجه بوده اس��ت؛4 به طوری 
كه قدمت حضور يهوديان را به قبل از ورود اس��الم 
به ايران ذكر می كنند و حتی آن را پناهگاه يهوديان 
رانده ش��ده عهد فرديناند و ايزابل اس��پانيا در سال 
1492 5 می دانند. مقابر بزرگان يهودی از جمله مال 
موش��ه هلوی كه می گويند از همان آوارگان يهودی 

اس��پانيايی بوده در كاشان است.6 ش��خصيت های برجس��ته يهودی مطرحی همچون 
حاخام نهورای ملقب به حكي��م نور محمود )نورالحكما( فرزند حكيم هارون كاش��انی 
كه فرزندان او نيز در حرفه طبابت معروف بودند، كاش��انی بودند.7 دكتر لقمان نهورای 
نماينده يهوديان در مجلس نيز نوه نورمحمود بود.8 از دختر نيز نوه معروف ديگری بنام 
حبيب اهلل ثابت بنيانگذار تلويزيون ايران نيز از اوست9 مراد اريه پسر عموی پدر يديديا 
شوفط10 نيز از شخصيت های برجسته يهودی و كاشانی است كه نماينده يهوديان مجلس 

نيز بوده است. 
لرد ديويد آليانس بزرگترين توليدكننده پارچه در بريتانيا كه زمانی با داش��تن بيش 
از 80 هزار كارگر نيز در كاشان زاده شده و به قدری به اين اصالت كاشانی خود به رغم 
داشتن دو مقام اكتسابی از ملكه انگليس می نازد كه كتاب خاطرات خود را بچه كاشی 
ناميده،11 همچون عشقی كه رفيع جاويد فرزند ميرزا داود جاويد رئيس انجمن كليميان 

1. همان، ص61. 
2. گوئل كهن، همان، ص44. 

3. منوچهر كوهن، همان، ص52. 
4. برای اطالع بيشتر رك: حسين حيدری و علی فالحيان وادقانی، »تحوالت اجتماعی يهوديان كاشان در عصر 

قاجار«، مطالعات اسالمی: تاريخ و فرهنگ، س42، پاييز و زمستان 1389، ص119-148. 
5. برای اطالع بيشتر رك: عليرضا سلطانشاهی، پان تركيسم و صهيونيسم، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1385. 

6. گوئل كهن، همان، ص147. 
7. منوچهر كوهن، همان، ص228. 

8. برای اطالع بيشتر رك: داود آليانس، بچه كاشی، زندگی نامه و خاطرات، از بازار تهران تا مجلس لردها، ترجمه 
گوئل كهن، لندن، ساتراپ، آذرماه 2016printed-by satrap( 1395( قطع وزيری، 576 صفحه. 

9. گوئل كهن، همان، ص445. 
10. منوچهر كوهن، همان، ص87. 

11. همان. 

به رغم تصوری که شوفط 
در سخنانش ابراز می دارد، 
وضع او و سایر یهودیان با 
این مهاجرت ها، نه تنها بهتر 
می شود، بلکه آغازگر جریانی 
در ميان خانواده و اجتماع 
یهودی نيز می گردد. گویی با 
این مهاجرت ها، رسالت هایی 

به انجام می رسيده است
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كاش��ان با س��اختن يك خانه كاماًل مشابه با 
خانه ه��ای كاش��انی در س��انتاباربارای ايالت 

كاليفرنيا برای خود ساخته است.1 
جالب اينكه پس از ورود اس��الم نيز، كاشان 
از لحاظ دين��ی جايگاه بس��يار بااليی يافت و 
شخصيت های برجسته ای از جمله اعضای مهم 
خانواده نراقی2 و فيض كاش��انی3 از اين شهر، 
شهره به دينداری هستند به طوری كه آن را 
دارالمؤمنين در كن��ار قم به نام دارالموحدين 
يا دارالعباده می نامند.4 اين دين مداری تاكنون نيز در تمام مناطق ش��هری و روستايی 
كاشان نمود بارزی داش��ته و دارد. از جمله اينكه به دليل كثرت ثبت نام كنندگان حج، 
استان اصفهان دو مركز جدا برای اعزام زائرين دارد كه يكی از آنها فقط مخصوص شهر 
كاشان و توابع است در حالی كه ساير استان ها، تنها يك مركز برای اداره اين امر دارند. 

از همين رو، استعمارگران نيز چشم طمع از لحاظ مذهبی از ديرباز به آن دوخته و حتی 
باالترين ميزان گرايش به بهائيت و بابيت به ويژه از ميان يهوديان پس از همدان در اين 

شهر به ثبت رسيده است.5 
5. شهر كاش��ان به رغم تمام ويژگی های مثبت برشمرده شده، مركز تالطم های مهم 
سياسی، اقتصادی و ياغی گری های زيادی بوده است كه آن را در برخی مقاطع به عنوان 

يك شهر ناامن مطرح ساخته است. 
اكتشافات اخير باستانشناسی در حومه اين شهر در نوش آباد، منجر به كشف يك شهر 
زيرزمينی با قدمت بسيار طوالنی شد كه مهم ترين دليل س��اخت آن را، تأمين امنيت 
ساكنين به هنگام تهاجم اشرار و دشمنان ذكر كرده اند. منطقه ای كه از آن به نوش آباد 
ياد می كنند همراه ب��ا آران و بيدگل در منابع يهودی، به عنوان يك ش��هر يهودی ذكر 

می شود و بر اين اعتقادند كه ساكنين آن نيز به زور مسلمان شده اند.6
6. ويژگی های طبيعی اين ش��هر نيز ش��هرت جهانی دارد. عقرب های سياه هفت بند 

1. گوئل كهن، همان، ص32. 
2. منوچهر كوهن، همان، ص62. 

3. همان، ص21. 
4. همان، ص345. 
5. همان، ص90. 

6. گوئل كهن، همان، ص79. 

شوفط مرگ را به مسلمان شدن ترجيح 
می داد و می پسندید. جالب اینکه 
پذیرش دیگر ادیان در یهودیت یا 
همان »گر صدق« را نيز به راحتی 
برنمی تافت و این تلویحًا یک نوع از 
نژادپرستی است که در اندیشه شوفط 
ریشه داشت. اندیشه ای که از تمام 
جامعه یهودی برخاسته و مختص به 

مکان و زمان خاصی نبوده
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آن پس از عقرب های اهواز و شوش1 در هيچ جای 
ديگری، مش��ابه ندارد. تاكنون چند قحطی بزرگ 
جان بسياری را در اثر كم بارانی و جنگ های اول و 
دوم جهانی گرفته و حتی زلزله اين شهر را لرزانيده 
است.2 شرايط اقليمی در كنار نمك زار و كوهپايه، 
معروف ترين گالب جهان را پديد آورده و باغ های 
نياس��ر آن در كنار كوير، تجربه اس��تفاده از آب و 

هوای خنك را به اهالی آن چشانده است. 

زندگی شخصی حاخام یدیدیا شوفط 
با استناد به منابع موجود و براساس آنچه در شجره نامه وی آورده ايم، يديديا شوفط در 
خانواده ای مذهبی كه تا 10 پش��ت آن حاخام بوده اند3 در بيست و سوم آبان يك هزار و 
دويست و هشتاد و هفت هجری شمسی برابر با بيستم ماه حشوان سال 5669 عبری و 
مطابق با چهاردهم نوامبر سال يكهزار و نهصد و هشت ميالدی در كاشان چشم به جهان 

می گشايد.4
او از خردس��الی تحت آموزش های مذهبی توس��ط پدر و خانواده قرار می گيرد. در 6 
سالگی در مدرسه آقا يقوتيئل شروع به تحصيل می كند و از 12 سالگی با ترك مدرسه 
در محضر اس��اتيدی همچون ماليحزقل ناموردی، حاجی مال، حاخام داود شرگا )اهل 
اورشليم(، حاخام ناتان، اس��حاق نيك فهم و عبدالرحيم فاطمی به صورت خصوصی به 
تحصيل ادامه می دهد؛5 ضم��ن آن كه هم در انجمن و هم در مدرس��ه كمك كار اداره 
مسئولين بوده و از سن 18 سالگی مسئوليت هايی نيز در اين عرصه بر عهده گرفته است.6 
استعداد حاخام در فن خطابه از همان كاش��ان از محافل كوچك شكوفا می شود7 و تا 
جايی پيش می رود كه در مراسم ختم و يادبود بزرگانی از يهود و مسلمان در تهران و در 
مسجد و كنيسه، سخنرانی می كند. در كنار سخن دانی، شوفط به داشتن خط خوش نيز 

1. همان، ص37. 
2. همان، ص61؛ منوچهر كوهن، همان، ص75، 15. 

3. گوئل كهن، همان، ص67. 
4. همان، ص13. 

5. همان، ص106. 
6. همان، ص72. 

7. منوچهر كوهن، همان، ص195. 

آنوسيم یا تغيير اجباری دین 
از  مهمی  مبحث  عنوان  به 
یهودستيزی، همواره محملی برای 
جوالن دادن مظلوم نمایی یهود 
در تمام ادوار تاریخی در ممالک 
مسيحی و مسلمان بوده است. در 
ایران نيز با وقایع دوره صفویه و 
کتاب های بابائی بن لطف و بن 
فرهاد و اهلل داد در مشهد، شاهد 

اوج گرفتن این پدیده هستيم



174
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

معروف بوده و برخی دست نوشته های او در اين مورد گويای اين واقعيت است.1
همچون خيلی ديگر از يهوديان، زندگی او با مهاجرت از شهری به شهر يا كشور ديگری 
همراه بوده اس��ت. او از هنگام تولد تا 39 سالگی در كاش��ان زندگی كرده است. يعنی 
تحصيالت مقدماتی و مهم را در اين شهر به انجام رسانده و وارد به حوزه كار مذهبی، امور 
شرعی پيروان يهودی از جمله ثبت ازدواج و طالق و ختنه و جاری ساختن صيغه عقد و 
طالق و... شده و در كنار همه اينها به خريد و فروش ابريشم كه به عنوان يك شغل، همه 
يهوديان كاشان كم و بيش به آن مش��غول بوده اند، نيز پرداخته است.2 او در همين 39 

سال ازدواج می كند و صاحب فرزند هم می شود.

در كنار خانواده، همسر و فرزندان، لس آنجلس، 1373 شمسي/ 1994 ميالدي
نشسته از چپ: همسر حاخام يديديا )حشمت(، حاخام يديديا و راب داويد شوفط

ايستاده ازچپ: نعيما، ابراهيم، يافا، مراد و موسي شوفط

در آستانه تأس��يس دولت صهيونيستی و اشغال رسمی فلس��طين در سال 1327، او 

1. همان، ص 112 و 195.
2. همان، ص146. 
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يك سال زودتر در س��ال 1326 وارد تهران می شود 
و در ابتدا ب��ا فعالي��ت در عرصه اقتص��ادی همچون 
خريد و فروش ابريش��م امورات خ��ود را می گذراند و 
س��پس با فعاليت مذهبی در كنيس��ای مالحنينا1 به 
جرگه روحاني��ون يهودی نزديك می ش��ود. تا جايی 
كه پ��س از مدت كوتاه��ی همراه با س��اير روحانيون 
يهودی »بت دين« را تشكيل می دهند2 و بدون اينكه 
اقدامی برای كس��ب عنوان رهبری يهوديان بكند،3 با 

شايستگی هايی كه از خود در جامعه يهودی بروز می دهد، رهبر يهوديان خطاب شده و با 
او در جايگاه رسمی به همين منوال عمل می شود. سی و دو سال حضور او در تهران، اوج 
فعاليت سياسی مذهبی حاخام يديديا شوفط است كه در بخش های بعد به جنبه های 
مختلف از آن پرداخته می شود و در نهايت سومين دوره از زندگی اين حاخام يهودی با 
مهاجرت از ايران به لس آنجلس امريكا آغاز ش��ده و نزديك به 25 سال، آخرين دوره از 

زندگی او را تا زمان مرگ رقم می زند. 
به رغم تصوری كه ش��وفط در س��خنانش ابراز می دارد، وضع او و ساير يهوديان با اين 
مهاجرت ها، نه تنها بهتر می شود، بلكه آغازگر جريانی در ميان خانواده و اجتماع يهودی 

نيز می گردد. گويی با اين مهاجرت ها، رسالت هايی به انجام می رسيده است. 
از ويژگی های شخصيتی شوفط بنابر آنچه از وی بر جای مانده ساده زيستی نسبت به 
ساير هم كيشان خود اس��ت.4 او اگرچه دانش آموزان خود در مدرسه كوروش را روزانه 
توصيه به جمع آوری پول می كرده است،5 ولی همچون س��اير يهوديان در مال  اندوزی 
حداقل در اين اندازه كه ثبت شده است، شاهد عضويت او در شركت و يا جريان اقتصادی 
نبوده ايم. ضمن آنكه به عنوان يك رهبر دينی پيروان خود را به ويژه در امريكا به دوری 
از تجمالت و توصيه به دينداری6 و همچنين به صورت ويژه به ازدواج با يهوديان و پرهيز 

1. همان، ص112. 
2. همان، ص356. 

3. مصاحبه پرويز جاسمی با عنوان »علم بهتر است يا ثروت«، نسيم قدس، ارگان جمعيت حاميان آزادی قدس 
شريف، ش11، مهر و آبان 1388. پرويز جاس��می در چند سال تحصيل خود در مدرس��ه كوروش به عنوان يك 
مسلمان در ميان يهوديان، شاهد س��خنرانی ش��وفط در صبح هر روز برای يهوديان بود كه بر داشتن پول تأكيد 

می كرد. 
4. همان، ص362.
5. همان، ص364.

6. همان، ص62.

شوفط در خالل صحبت از 
یهودیان مشهد به فضای ضد 
یهودی به عنوان هدف گذاری 
خود از بيان این خاطرات 
تأکيد دارد و اینکه یهودیان 
در چه شرایط سختی بر اعتقاد 
خود باقی ماندند و فشارهای 

مسلمانان چقدر زیاد بود
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از ازدواج با بيگانگان دعوت می كرده است.1
ماحصل سه دوره از زندگی حاخام يديديا ش��وفط در سه مكان و سه شرايط متفاوت، 
الگويی از يك رهبر مذهب��ی يهودی را به ما ارايه می دهد كه ب��ا ابتناء بر آن می توان به 
خيلی از س��ؤاالت، ابهامات و تبليغات واهی دستگاه های صهيونيس��تی پاسخ واقعی و 

تجربه شده داد؛ از جمله در موارد: 
1. شوفط؛ يهودستيزی و پديده آنوسيم

2. شوفط و دستگاه پهلوی
3. شوفط و انقالب اسالمی

4. شوفط و صهيونيسم
5. شوفط و ارتباط و كاركرد او در قبال مراكز و مؤسسات يهودی 

*  *  *

شوفط؛ یهودستيزی و پدیده آنوسيم 
تصريح حاخام بر وجود يهودستيزی در ايران و به ويژه كاشان را بايد در انديشه و مبانی 
فكری و اعتقادی حاخام جس��ت وجو نمود. او به واقع ميان يهودی و غير يهودی تفاوت 
قائل بود و از ازدواج و دوس��تی با غي��ر يهوديان منع می نمود و ب��ه قول خودش زجری 
ناستودنی می كشيد.2 او مرگ را به مسلمان شدن ترجيح می داد و می پسنديد.3 جالب 
اينكه پذيرش ديگر اديان در يهوديت يا همان »گر صدق«4 را نيز به راحتی برنمی تافت و 
اين تلويحاً يك نوع از نژادپرستی است كه در انديشه شوفط ريشه داشت. انديشه ای كه 
از تمام جامعه يهودی برخاسته و مختص به مكان و زمان خاصی نبوده ولی هم مكان و 
هم زمان در قوام اين انديشه نزد شوفط كه شهر كاشان و پس از دوران صفويه و به ويژه 

در ميان شيعيان بوده، مؤثر است.
بابائی بن لطف از يهوديان كاش��انی است كه در قالب مجموعه اش��عار خود در كتاب 
انوس��ی )به معنای به اجبار تغيير دين داده ش��دگان( مظالم ش��اه عب��اس اول و دوم 
نسبت به يهوديان را به ويژه در اصفهان و كاش��ان به تفصيل شرح داده است )1041-

996 خورش��يدی/ 62-1617 ميالدی(. نوه او بابايی بن فرهاد ني��ز مجموعه ديگری 

1. همان.
2. همان، ص62. 

3. همان.
4. همان، ص401. 
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را كه در برگيرن��ده دوران اف��ول خاندان 
صفويه و حمله اش��رف افغان اس��ت به نام 
كتاب سرگذش��ت كاشان )1100-1110 
خورش��يدی 31-1712 ميالدی( به نظم 
آورده و به تش��ريح دومين تغيير اجباری 

دين پرداخته است.1
همين وقاي��ع در دوران صفويه و همين 
منابع برای توجيه پديده يهودس��تيزی در 
اي��ران آن دوره كفايت می كرد تا انديش��ه 
حاخام بر اين اساس ش��كل گرفته و داد از 
مظلوميت يهوديان و ظلم غير يهوديان سر 
دهد و داس��تان های متعددی از ظلم غير 
يهوديان در مس��لمان كردن يهوديان ذكر 
نمايد؛ از جمله داس��تان حس��ينقلی خان 

كاشی،2 گول زدن زن اهرون پيله ور يهودی و دزديدن زن او توسط يكی از مسلمان ها كه 
اتفاقاً سيد هم بوده3 و موارد ديگر از مسلمان كردن زنان و دختران يهودی.4 و در بسياری 
موارد، روند مسلمان كردن در صورت مقاومت منجر به كشتار می گرديد.5 اين موضوع 
در دوره صفويه بنابر نظر حاخام شدت گرفت6 و شهرهای ديگری به غير از كاشان از جمله 

اصفهان را نيز شامل می شد.7
از اين زمان به بعد در ايران جديدی ها يا به قول يهوديان انوسی ها با ظاهری مسلمان و 
باطنی يهودی به زندگی خود ادامه داده اند و تا سال ها اين رفتار ادامه داشته است تا اينكه 

شرايط برای كشف دين خود فراهم شده و آنها به دين خود اظهار نموده اند. 
كاشان تالقی واقعه ای شبيه به اين با منشأ خارجی نيز بوده است؛ بدين صورت كه پس 
از دوره تفتيش عقايد در سال 1492 ميالدی در اسپانيا عده ای از يهوديان از جمله مال 

1. گوئل كهن، همان، ص46. 
2. منوچهر كوهن، همان، ص18-19. 

3. همان، ص24. 
4. همان، ص26. 
5. همان، ص48. 

6. همان، ص102. 
7. همان، ص193. 

شوفط در تعریف از جنایات هيتلر به 
کشتن شش ميليون یهودی و سوزاندن 
آنها کفایت نمی کرد و حتی مدعی 
سوزاندن چند ميليون کتاب از تورات 
و تلمود یهودیان نيز می شد. او ضمن 
تعریف و تأیيد داستان های واهی از 
وقوع هولوکاست و قتل عام! شش ميليون 
یهودی توسط هيتلر در مراسم های 
یادبود برای هولوکاست شرکت می کرد 
و حتی در آن به سخنرانی می پرداخت 
و با صراحت تمام در نزد شاه نيز افراد 
به اصطالح نجات یافته از آن افسانه را 
همچون اسحاق لوی رئيس اوتصرهتورا، 
معرفی می نمود و از هولوکاست به عنوان 

نماد مقاومت یاد می کرد
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موشه هلوی 500 سال پيش تر1 از اين همچون اعقاب حاخام به ايران و كاشان مهاجرت 
كرده اند.2

در دادگاه های تفتيش عقايد اس��پانيا نيز يهوديان مدعی هستند كه مخير به انتخاب 
مرگ يا مسيحی ش��دن و يا اخراج شده اند، كه عده ای مس��يحيت را انتخاب كرده و به 
»مارانو« مشهور شدند كه نوع مسيحی از انوسيم است و عده ای همچون هلوی به ايران 
آمدند. »دونمه ها« نوعی ديگر از مهاجران يهودی اسپانيا به تركيه هستند كه بعدها از 

سوی حاكم عثمانی به اسالم آوردن مجبور شدند.3
آنوسيم يا تغيير اجباری دين به عنوان مبحث مهمی از يهودستيزی، همواره محملی 
برای جوالن دادن مظلوم نمايی يهود در تمام ادوار تاريخی در ممالك مسيحی و مسلمان 
بوده اس��ت. در ايران نيز با وقايع دوره صفويه و كتاب های بابائی ب��ن لطف و بن فرهاد 
و اهلل داد در مشهد، شاهد اوج گرفتن اين پديده هس��تيم و اتفاقاً با مرور زندگی شوفط 

متوجه خواهيم شد كه حاخام نيز به نحوی در ارتباط با اين جريان است. 
»اهلل داد« نام واقعه ای است كه در سال 1218 در مش��هد روی داد و بر اساس آن عده  
زيادی از يهوديان بنابر تاريخ يهود ايران به انتخاب دين اسالم مجبور گرديدند.4 حاخام 
شوفط دليل اصلی پيدايی اين حادثه را در كشتن يك سگ در روز عاشورا به دست يك 
زن يهودی، ريشه يابی می كند5 كه مس��لمانان اين حركت را توهين به شعائر و مناسك 
خود به ويژه در اين روز تلقی كرده و به محله يهودی ها می ريزند و پس از زد و خوردی 
شديد در نزد مجتهد شهر مخير به انتخاب مرگ يا دين اسالم می شوند و بدين صورت 
يهوديان به اسالم می گروند؛ اسالمی ظاهری و در باطن بقا بر اعتقاد و دين يهوديت كه 

تاكنون حتی در اسراييل هم يهوديان مشهد، هويتی مستقل از ديگر يهوديان دارند. 
نكته حائز اهميت در خاطرات شوفط ذكر از هم صحبتی، همراهی و مجالست و در پی 
آن اطالع شوفط از زندگی يهوديان مشهدی است و پی  بردن به اين واقعيت كه بسياری 
از يهوديان تا سال ها دين خود را در ميان مسلمانان مخفی كرده و با شگردهای مختلف 

خود را مسلمان جلوه داده و به اصل دين خود نيز اعتقاد داشته و عامل بوده اند.6
شوفط در خصوص يهوديان مشهد اظهار می دارد كه بسيار متعصب هستند و در تهران 

1. همان، ص14. 
2. همان، ص18. 

3. Encyclopedia Judaica. Second Edition. Vol 2 P.252-254 Anusim
4. گوئل كهن، همان، ص171-179. 

5. منوچهر كوهن، همان، ص198-199. 
6. همان، ص173-178. 
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6 كنيسه داشته و در نيويورك هم كنيسای خاص 
خود را دارند.1

ش��وفط در خالل صحبت از يهوديان مشهد به 
فضای ضد يهودی به عنوان هدف گذاری خود از 
بيان اين خاطرات تأكيد دارد و اينكه يهوديان در 
چه شرايط س��ختی بر اعتقاد خود باقی ماندند و 

فشارهای مسلمانان چقدر زياد بود.
»هولوكاس��ت«، فراز ديگ��ری از جوالن دهی 
ش��وفط برای اثبات وجود يهودس��تيزی است؛ 

آن هم با ذكر مقدماتی از نظر مردم ايران نس��بت به قدرت گرفت��ن هيتلر در آلمان كه 
می گويد: 

در زمانی كه جنگ غوغا می كرد و قوای هيتلر نزديك العلمين رسيده 
بودند، ما ايس��رائل ها ديگر جان و توان زندگی برايمان باقی نمانده بود. 
روح نداشتيم، شبانه روز گريه و زاری می كرديم و دعا و تفيال می خوانديم. 

اصاًل ديگر روز و شب برای ما معنی نداشت.2
او در حالی به ذكر اي��ن خاطرات می پردازد كه از عالقه وافر م��ردم ايران به هيتلر داد 
سخن می دهد تا حدی كه حاضرند فرزندان خود را مقابل پايش قربانی نمايند3 و حتی 

از شايعه مسلمان بودن او و اينكه نامش محمد است می گويد.4
ش��وفط در تعريف از جنايات هيتلر به كشتن ش��ش ميليون يهودی و سوزاندن آنها 
كفايت نمی كرد و حتی مدعی سوزاندن چند ميليون كتاب از تورات و تلمود يهوديان نيز 
می شد.5 او ضمن تعريف و تأييد داستان های واهی از وقوع هولوكاست و قتل عام! شش 
ميليون يهودی توسط هيتلر در مراسم های يادبود برای هولوكاست شركت می كرد6 و 
حتی در آن به سخنرانی می پرداخت و با صراحت تمام در نزد شاه نيز افراد به اصطالح 
نجات يافته از آن افسانه را همچون اس��حاق لوی رئيس اوتصرهتورا، معرفی می نمود7 و 

1. همان، ص203. 
2. همان، ص78. 

3. همان.

4. همان.
5. همان، ص182. 

6. گوئل كهن، همان، ص279. 
7. همان، ص371. 

شوفط با تمام ارادت و سرسپردگی 
خود به پهلوی در جریان کودتای 
28مرداد و دیدار با دکتر مصدق که 
بعدها باعث عصبانيت شاه شده بود 
نشان داد که خوش خدمت ترین 
افراد همچون محمدرضا به آرمان 
یهود و صهيونيسم هم هيچ وقت بر 
مصلحت و منافع صهيونيسم و یهود 

ارجحيت ندارند
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از هولوكاس��ت به عنوان نماد مقاومت ياد می كرد1 
و در بيانيه ه��ای باربط و بی ربط ب��ر وقوع اين قصه 
صحه می گذارد.2 او با ذكر داستان بچه های تهران 
به عن��وان زخم خوردگان هيتلر به چاش��نی بحث 
می اف��زود؛3 رفتاری ك��ه ضد صهيونيس��ت ترين 

يهوديان جهان نيز از خود بروز می دهند. 
اثبات وجود يهود ستيزی در ايران از راه های ديگر 
با بيان رفتار و ذكر خاطره و گفتار توس��ط ش��وفط 
صورت می گرفت. از جمله به تغيير ماهيت و بافت 
و ظاهر اماكن و ش��هرها بر اثر يهودس��تيزی اشاره 
می كند و خيلی از شهرهای اطراف كاشان از جمله 
آران و بيدگل، نطنز و ابيان��ه4 را اصالتاً يهودی ذكر 
می كند يا از تبديل كنيسه ها به مسجد5 يا مدرسه يهودی به مدرسه مسلمانان،6 سخن 
به ميان می آورد ي��ا از احداث آب انبار خاص يهوديان7 كه در برابر مخالفت مس��لمانان 
جهت استفاده از آب انبارشان ايجاد شده است، سخن می گويد. از وجود يهودستيزی در 
محله های خاصی از تهران می گويد؛ همچون سيروس كه گتويی برای يهوديان معرفی 

می شود.8
شوفط در خالل خاطرات خود از ارتباط با برخی از روحانيون مسلمان سخن به ميان 
می آورد يا به ذكر گفته ها و شنيده هايی از آنان كه قباًل بوده اند و ياد آنها وجود دارد سخن 
می گويد و همه آنها به صورت مستقيم و غير مستقيم به يهودستيزی مرتبط است.9 از 
جمله كمك آيت اهلل محمد نراقی از موقوفه های مسلمانان كاشان به يهوديان در زمان 

قحطی و در حالی كه يهوديان در بدترين شرايط قرار داشته اند.10

1. همان، ص280. 
2. همان، ص360. 

3. منوچهر كوهن، همان، ص112-113. 
4. همان، ص 15 و 53. 

5. همان، ص28. 
6. همان، ص68. 

7. همان، ص60- آب انبار حكيم هارون. 
8. گوئل كهن، همان، ص281. 

9. منوچهر كوهن، همان، ص23. 
10. همان، ص15-17. 

شوفط با تمسک به اصل مورد 
قبول خود مبنی بر »گر خواهی 
نشوی رسوا همرنگ جماعت 
شو« اولين گام در مواجهه با 
انقالب را با موافقت با انقالب 
و انقالبيون برداشت در حالی 
که ذره ای به آن اعتقاد نداشت. 
ولی در تظاهرات ضد شاه حتی 
در دوران قبل از پيروزی انقالب 
شرکت می کرد. پس از آمدن 
امام)ره( از تبعيد برای دیدار با 

وی در تهران و قم اقدام کرد
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- فشار مردم قم به حكيم نهورای يهودی برای ترك شهر در حالی كه به دختر يكی از 
علمای شهر كمك كرده و او را از مرگ رهانيده بود.1

- بازگشت عده ای از مسلمانان يهودی تبار به دين يهوديت در زمان مال محسن فيض 
كاشانی و با كمك او.2

- اعتماد آيت اهلل خالصی زاده به يهوديان و تعاليم آنها3
- كمك آيت اهلل حاجی ميرزا محمدحسين نراقی به ميرزا داود جاويد در باز پس گرفتن 

يك مزرعه بزرگ از مسلمانان4
نمونه های فوق در حالی اتفاق افتاده است كه ظاهراً علمای مسلمان به يهوديان كمك 
كرده اند ولی زمينه داس��تان به گونه ای در خاطرات شوفط چيده شده است كه از تمام 
خاطره، وجود و عمق يهودستيزی استشمام می شود. ضمن آنكه در بسياری از موارد بر 
وجود يهودستيزی از ارتباط با علمای مسلمان نيز مواردی به شرح ذيل، ذكر می شود. 

از جمله:
•  تعرض يك آخوند مسلمان به شوفط در حضور آيت اهلل كاشانی5
•  دريافت كتاب رد اليهود از سوی آيت اهلل كاشانی توسط شوفط6

•  ممانعت حجت االس��الم فلسفی از احترام و تشكر آيت اهلل ش��ريعتمداری نسبت به 
يهوديان7

•  صدور اعالميه آيت اهلل شريعتمداری برای منع مخالفت با يهوديان بعد از انقالب8
•  عدم موفقيت در مالقات با امام)ره( در مدرسه علوی9

•  اعتراض محترمانه به آيت اهلل طالقانی برای كاهش مواضع ضد صهيونيستی10
•  خطاب تند آيت اهلل ش��يرازی با هيئت بزرگان يهودی در حضور آيت اهلل بهشتی در 

مدرسه علوی و تهديد آنها.11
•  پناه بردن به دامان آيت اهلل ش��ريعتمداری برای نجات جان يوس��ف كهن نماينده 

1. همان، ص21-23. 
2. همان، ص102. 

3. همان، ص104-106. 
4. همان، ص81-85. 

5. همان، ص273. 
6. همان، ص276. 
7. همان، ص297. 

8. گوئل كهن، همان، ص387. 
9. همان، ص393. 

10. همان، ص395-396. 
11. منوچهر كوهن، همان، ص300. 
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يهوديان در مجلس كه دستگير شده بود و پس از آزادی از ايران فرار كرد.1 
عالوه بر روحانيون كه پس از تش��كيل دولت صهيونيس��تی مخالفت های بيشتری را 
در قالب يهودستيزی خود بروز دادند،2 جريان های سياس��ی و نشريات خاصی به زعم 
شوفط بر فضای يهودستيزی در داخل كش��ور دميدند از جمله نشرياتی همچون مجله 
ترقی، هفته نامه اتحاد ملی، روزنامه نيس��ان3 و احزاب و جريان های سياس��ی همچون 

پان ايرانيست، سومكا، آريا، كبود و...4
ش��وفط در هيچ يك از بخش ه��ای خاطرات خود ب��ه ويژه در مورد يهودس��تيزی به 
ريشه های علمی و تاريخی آن نمی پردازد؛ چرا كه محققين با پژوهش های خود عمدتاً 
ريشه يهودستيزی را در رفتار و اعتقاد يهوديان جس��ت وجو می كنند تا غير يهوديان.5 
ولی شوفط نه تنها در اين خصوص انصاف به خرج نمی دهد، بلكه يهودستيزی را ناشی از 
اعتقاد راسخ يهود به خدا و مخالفت ديگران با يهود را مخالفت با وحدانيت خدا و اعتقاد 

يهود به آن تلقی و ترويج می نمايد، به طوری كه می گويد:
من واقع��اً می توانم ب��ا س��رافرازی و افتخار بگويم ك��ه علی رغم همه 
مشكالتی كه يهوديان ايران داشتند انواع و اقسام شكنجه های جسمی 
و روحی و توس��ری و توهين را تحمل می كرديم. اما پايداری می كرديم 
ايمان خود را از دس��ت نمی داديم. و آنچه را كه در پای كوه سينا تعهد 

كرديم، حتی االمكان انجام می داديم و ان شاءاهلل انجام خواهيم داد.6 
و برای دفع اين باليا حتی توصيه به روزه ويژه به نام كيپور قاطان می كرد.7

شوفط و پهلوی 
با مرور چند وجه از مناسبات حاخام با دوره پهلوی می توان به نيت و رفتار شوفط با يك 
قاعده مشخص پی  برد و آن حفظ خود و جامعه يهودی بود كه ظرف 30 سال رهبری وی 

در ميان يهوديان دقيقاً به مورد اجرا گذارده شد. 
شوفط نسبت به شخص شاه، چه رضا و چه محمدرضا ابراز محبت و رضايت می نمود و 

1. گوئل كهن، همان، ص387. 
2. همان، ص272. 

3. همان، ص277-278. 
4. همان، ص278. 

5. برای اطالع بيشتر رك: »واقعيت يهودستيزی«، عليرضا سلطانش��اهی، پژوهه صهيونيت، كتاب دوم، مركز 
مطالعات فلسطين، 1381. 

6. منوچهر كوهن، همان، ص5. 
7. گوئل كهن، همان، ص387. 
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در فرازهای مختلفی از خاطرات خود به صراحت به آن اشاره می كند. از پهلوی اول و دوم 
تعريف می كند،1 در مراسم خاكسپاری رضاشاه2 شركت می كند، برای مرگ عليرضا3 از 
سوی يهوديان مجلس يادبودی برگزار می نمايد، ضمن تعريف4 از محمدرضا يا پهلوی 
دوم او را يك انسان5 و به مثابه يك چراغ نورانی6 می دانست و در طول سال و مراسم های 
رس��می از جمله روز تولد يا عيد نوروز7 يا بازگش��ت از رم پس از كودتای 28 مرداد8 به 
ديدارش ش��تافت؛ يا در آخرين ديدار و در زمانی كه برای همه معلوم ش��د كه شاه بايد 
برود، برای وی در حين سخنرانی در حضورش اشك تأسف ريخت و از شاه خواست كه 

از رفتن به خارج منصرف شود.9 
اگرچه شوفط از طراحی و اجرا و نقش صهيونيس��ت هايی همچون »تدی كولك« در 
برپايی جشن های 2500س��اله شاهنش��اهی ذكری به ميان نمی آورد10 ولی با حضور 
خود همراه سيد حسن امامی به عنوان امام جمعه درباری تهران و ضرب سكه از سوی 
يهوديان به همين مناسبت11 در تحكيم پايه های شاهنشاهی ايران نقشی در سطح يك 
رهبر يهودی بازی می كند؛ بدون اينكه پاسخی بر سؤاالت متعدد در اين خصوص داشته 
باشد كه آيا دينی وجود دارد كه بر رفتار ضد انسانی، ضد دينی، ضد اخالقی و مفسده خيز 

محمدرضا و دوره پهلوی مهر تأييد بزند؟!
شوفط با تمام ارادت و سرسپردگی خود به پهلوی در جريان كودتای 28مرداد و ديدار 
با دكتر مصدق كه بعدها باعث عصبانيت شاه شده بود12 نشان داد كه خوش خدمت ترين 
افراد همچون محمدرضا به آرمان يهود و صهيونيسم هم هيچ وقت بر مصلحت و منافع 

صهيونيسم و يهود ارجحيت ندارند. 
فضاحت شديد و رفتار رسوای يهوديان در خالل كودتای 28 مرداد حقيقتاً به قدری 
مضحك اس��ت كه راهی جز اعتراف برای حاخام باقی نمی گذارد كه از يك  طرف مراد 

1. منوچهر كوهن، همان، ص267. 
2. گوئل كهن، همان، ص335. 

3. همان، ص338. 
4. منوچهر كوهن، همان، ص185. 

5. همان، ص293. 
6. همان، ص282. 

7. گوئل كهن، همان، ص363. 
8. همان، ص363. 

9. منوچهر كوهن، همان، ص267. 
10. برای اطالع بيشتر رك: مئير عزری، يادنامه، چاپ رژيم صهيونيستی، سال 2000، دو جلد. 

11. همان، ص265. 
12. همان، ص278. 
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اريه در رم چك س��فيدامضا به محمدرضا بدهد1 و از 
س��وی ديگر نماينده يهودی ها در مجل��س همراه با 
رهبر يهوديان با حض��ور در منزل مصدق برايش دعا 
بخوانند2 و آرزوی موفقيت كنن��د و چند روز بعد كه 
مصدق شكست بخورد به استقبال شاه و تبريك به او 
بروند3 و در فراز ديگر از تاريخ ايران و يهوديان، به دنبال از بين بردن تصاوير خود با شاه به 
هنگام انقالب باشد.4 در واقع پهلوی و هر حاكم ديگری تا زمانی كه تأمين كننده تمام قد 
منافع صهيونيسم و يهود باشد، انس��ان به دور از تكبر و غرور5 و مايه مباهات است و در 
زمانی كه رفتنی شد حتی می توان در تظاهرات مخالفت6 آميز با او شركت كرد و اميد به 

حمايت عده ای كه ممكن است پيروز شوند داشت. 
*  *  *

س��ايه س��نگين اعالميه حمايت از كش��فی در انتخابات مجلس به جای مراد اريه بر 
خاطرات حاخام، آنقدر آزاردهنده اس��ت كه تنها با اصرار مصاحبه كننده كش��ف و در 
تاريخ ثبت می شود.7 اين اتفاق كه در انتخابات دوره بيستم مجلس شورای ملی به وقوع 
می پيوندد، از يك س��و حكايت از دخالت دربار در امر انتخاب افراد دارد8 كه دليل آن بر 
ما تاكنون مكشوف نشده است و از سوی ديگر حاكی از اختالفات داخلی جامعه يهودی 
ايران است9 كه عده ای حتی تصور كوچكی از آن هم نداشتند و از زاويه ديگر نشان دهنده 
دخالت اسراييل در امر يهوديان ايران است كه مئير عزری در خاطرات خود به نحوی به 
آن اشاره می كند10 كه گويی در عين حمايت بی كم و كاست مراد اريه از شاه كه در دوران 

فرار شاه به رم بروز كرد، برای منافع صهيونيسم كافی به مقصود نيست. 

1. همان، ص234. 
2. همان، ص277. 

3. گوئل كهن، همان، ص367. 
4. منوچهر كوهن، همان، ص278. 

5. همان، ص241. 
6. همان، ص292. 

7. همان، ص236-239. 
8. همان. 

9. گوئل كهن، همان، ص295-329. 
10. همان، يادنامه. 

شوفط شدیداً نسبت به فرار 
سران یهودی تأکيد داشت چرا 
که پيش از این در محافل خود با 
بزرگان یهودی، آنها را مکرر به 

خروج از ایران توصيه می کرد
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شوفط و انقالب اسالمی 
شوفط با تمسك به اصل مورد قبول خود مبنی بر »گر 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت ش��و« اولين گام 
در مواجهه با انقالب را با موافق��ت با انقالب و انقالبيون 
برداشت در حالی كه ذره ای به آن اعتقاد نداشت.1 ولی 
در تظاهرات ضد ش��اه حتی در دوران قب��ل از پيروزی 
انقالب شركت می كرد.2 پس از آمدن امام)ره( از تبعيد 

برای ديدار با وی در تهران و قم اقدام كرد3 و مالقات با سران روحانی و اصلی انقالب را در 
دستور كار خود قرار داد.4 در حركت های مردمی از جمله كمك بيمارستان دكتر سپير 
به انقالبيون،5 شركت نمود و حتی در زمان انتخابات رياست جمهوری، كنيسای يهودی 
را در اختيار كانديداهايی همچون قطب زاده و صادق طباطبايی قرار داد.6 در حالی كه 
ضمن ترديد در اصل انقالب به مظاهر انقالب همچون چادر در خفا اهانت می كرد7 و به 

انقالبيون تهمت بی صداقتی وارد می كرد.8
شوفط ديری نپاييد كه پس از مدت كمی حدود يك سال از ايران خارج شد. ولی در اين 
مدت كوتاه گام های مؤثری در جهت منافع يهوديان و صهيونيسم و مخالفت با انقالب 

برداشت. 
او شديداً نسبت به فرار سران يهودی تأكيد داشت چرا كه پيش از اين در محافل خود 
با بزرگان يهودی، آنها را مكرر به خروج از ايران توصيه می كرد9 و از اين گاليه داشت 
كه چون آدم بی پولی بوده اس��ت به اين توصيه ها گوش نمی دادند.10 او از سوی ديگر 
از افرادی همچون شريعتمداری ش��نيده بود كه برخی يهوديان بايد سريع تر از ايران 
خارج ش��وند11 و به همين دليل از اعدام حبيب اهلل القانيان با توجه به تأكيدات قبلی 

1. منوچهر كوهن، همان، ص264. 
2. همان، ص285. 
3. همان، ص296. 

4. همان، ص299-303. 
5. گوئل كهن، همان، ص393. 

6. منوچهر كوهن، همان، ص306. 
7. همان، ص286. 

8. همان.
9. همان، ص283. 

10. همان، ص312. 
11. همان، ص298. 

تالش های شوفط در ارتباط 
با سازمان های یهودی و 
تهران  در  صهيونيستی 
دربرگيرنده تأیيد، همراهی 
و عضویت در آنها و تشویق 
گسترش  و  فعاليت  به 

برنامه های آنها بوده است
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خود شديداً تأس��ف خورد.1 او ضمناً نسبت 
به آزادی تعدادی از يهوديان و خروج آنها از 
كشور همچون يوسف كهن يا لطف اهلل حی 

اق��دام مؤث��ر نم��ود.2
عالوه ب��ر ف��راری دادن س��ران يهودی، 
ش��وفط نس��بت به ايجاد تس��هيالت برای 
مهاجرت يهودي��ان ايرانی ني��ز اقدام كرد 
و بدين ص��ورت، باع��ث كوچ بس��ياری از 
يهوديان در خالل انقالب اسالمی در ايران 
ش��د؛3 اقدامی كه ش��بيه ب��ه آن را ديويد 
آليانس با افتتاح يك دفت��ر ويژه در لندن 
ب��رای كمك ب��ه يهوديان و غي��ر يهوديان 

ف��راری از اي��ران انج��ام داد. 
جالب اينكه شوفط با تمام اين اقدامات ضد انقالبی و صهيونيستی از مصادره اموالش 
پس از خروج از ايران به بهان��ه معالجه قلب، گاليه می كند و انقالبي��ون را به اين دليل 

شماتت می نمايد.4 
و باز هم در اين فراز از خاطرات ش��وفط، وی به اين س��ؤال پاس��خ نمی دهد كه دليل 
برخورد انقالبيون با برخی از س��ران صهيونيس��ت و يهودی چه بوده است؟ اگر قرار بر 
يهودی كش��ی بوده، چقدر يهودی پس از انقالب اعدام ش��ده اند؟ آيا اعدام تعداد بسيار 
محدودی از آنها كه بنابر ادعای خودشان به عدد انگشت های يك دست هم نمی رسد، 

بی دليل بوده؟ 
اين تنها شيوه شوفط نيست كه به داليل و ريش��ه ها بپردازد. يهوديان عمدتاً در قبال 
مصائب و مس��ائل خود، فقط به ذكر مس��ئله و مصيبت می پردازند گويی همه جز خود 
آنها مقصرند. اين برای يك ناظر بی طرف واقعاً جای سؤال دارد كه يك رهبر مذهبی با 

آموزه های دينی چرا بايد با يك انقالب دينی، تا اين حد مخالف باشد؟!

1. همان، ص308-313. 
2. همان، ص298 و 314-316. 

3. گوئل كهن، همان، ص399-404. 
4. منوچهر كوهن، همان، ص290. 

شوفط از آن دسته رهبران یهودی بود 
که در دوره حاکميت پهلوی، اسرایيل 
و صهيونيسم را تأیيد نمود و حتی به 
فلسطين اشغالی تحت سلطه اسرایيل به 
بهانه معالجه سفر نمود. ولی به محض 
پيروزی انقالب اسالمی در شمار ضد 
صهيونيست ها قرار گرفت و در مالقات 
با آیت اهلل طالقانی از وی خواست که 
ميان یهود و صهيونيسم تفکيک قائل 
شود و در دیدار با امام )ره( نيز بر این 
محور تأکيد نمود و در مرحله سوم 
با خروج از ایران و اقامت در امریکا 
دوباره مشی صهيونيستی خود را 

آشکار نمود و بر آن صحه نهاد
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شوفط و صهيونيسم 
هم اكنون در ايران و منطقه و حتی جهان، يهوديان و رهبرانی از يهود وجود دارند كه 
صراحتاً راه خود را از صهيونيس��م جدا می كنند1 و بر جدايی يهود از صهيونيسم تأكيد 
دارند و شوفط از آن دس��ته رهبران يهودی بود كه در دوره حاكميت پهلوی، اسراييل و 
صهيونيسم را تأييد نمود و حتی به فلسطين اشغالی تحت سلطه اسراييل به بهانه معالجه 
سفر نمود.2 ولی به محض پيروزی انقالب اسالمی در شمار ضد صهيونيست ها قرار گرفت 
و در مالقات با آيت اهلل طالقانی از وی خواست كه ميان يهود و صهيونيسم تفكيك قائل 
ش��ود3 و در ديدار با امام )ره( نيز بر اين محور تأكيد نمود4 و در مرحله سوم با خروج از 
ايران و اقامت در امريكا دوباره مشی صهيونيستی خود را آشكار نمود و بر آن صحه نهاد. 
اگرچه تعميم رويه شوفط از نظر عقلی و شرعی در منظر ما ناصواب است ولی اين رويه هم 
اكنون از سوی بسياری از يهوديان و رهبرانشان در قبال غير يهوديان به كار گرفته می شود. 
حاخام شوفط با وجود سه سفر خود به رژيم صهيونيس��تی كه با توجه به جايگاهش 
اندك شمرده می شود و با توجه به عدم مهاجرت به اسراييل جهت اقامت دائم، همواره به 
عنوان صهيونيست بودن مورد ترديد قرار می گرفت. در حالی كه شواهد، قرائن و اسنادی 
از عملكرد، رفتار و انديش��ه او در خاطرات و... مضبوط است كه حكايت از صهيونيست 

1. هم اكنون جريان يهوديان ضد صهيونيست در اياالت متحده به نام »نتوری كارتا« مهم ترين جريان يهودی 
ضد صهيونيست تلقی می شود. 

2. در خاطرات، سه سفر ايشان به فلسطين اشغالی به ثبت رسيده است. 
3. همان، ص301-302. 
4. همان، ص295-297. 

از راست عزت اهلل دليجاني، شوفط، موشه كتساف )رئيس جمهور اسبق رژيم صهيونيستي(
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از ميان دالیل صهيونيست بودن 
حاخام یدیدیا شوفط به رغم ادعای 
دروغين خود، در ایام انقالب، یک 
نکته بيشتر از همه حائز اهميت 
است و آن مخالفت شدید حاخام با 
پارچه نوشته های ضد صهيونيستی 
یهودیان به اصطالح انقالبی به 
هنگام تظاهرات در ایام انقالب 
است؛ به طوری که حتی با قهر 
کردن و تهدید به عدم همراهی، 
دیگران را مجبور به تعویض این 

پالکاردها در چند نوبت می کند

بودن وی دارد. از جمله: 
1. مشاركت در برپايی جشن صدور اعالميه 
بالفور در كاش��ان همراه با ميرزا داود جاويد 
و ذك��ر اين مطلب ك��ه »اصاًل برگ��زاری اين 
جشن يك معجزه الهی بود. چرا؟ برای اين كه 
عامه مردم نمی دانستند اعالميه بالفور يعنی 
تعيين وطن ب��رای ايس��رائل ها )يهودی ها(. 
نمی دانس��تند قبول كردن ح��ق وطن برای 
يهوديان بعد از تقريباً 2500 س��ال دربدری 

و سرگردانی]![ در تمام جهان يعنی چه«؟1
2. تمجيد از ش��خصيت راو عزيزاهلل نعيم به 

عنوان نويسنده تاريخچه صهيونيسم و مكاتبات صهيونيسم ايران2
3. ترغيب يهوديان ايران در مهاجرت و ارسال پول های خود به خارج با تأكيد بر واژه عليا 

عليا )به معنی مهاجرت( و شماتت شدن از سوی خود يهوديان بابت اين تأكيد3
4. اظهار رضايت از مهاجرت تمام يهوديان سقز به جز يك نفر به اسراييل4

5. تأييد و تأكيد بر اقدام يهوديان از طريق اردوگاه بهشتيه برای مهاجرت به اسراييل5 
و خطاب كردن محمدرضا شاه به عنوان ماشيح برای كمك به اين امر6

6. شركت در مراسم سالگرد تأسيس رژيم صهيونيستی در سفارت اسراييل به دعوت 
عزری7 و تعريف از مئير عزری به عنوان يك سفير پر تالش و موفق 

7. تمجيد از شجاعت يهوديان كاشانی مهاجر به اسراييل در جنگ شش روزه8 
8. تعريف از عملكرد اسراييلی ها در دشت قزوين9

9. دو بار س��فر به اس��راييل به هنگام اقامت در ايران پس از جنگ شش روزه به بهانه 
معالجه و پيگيری امور دينی و يك بار از امريكا به هنگام اقامت در لس آنجلس و تعريف 

1. همان، ص75. 
2. همان، ص121. 
3. همان، ص282. 
4. همان، ص318. 

5. همان. 
6. همان، ص317.

7. همان، ص223. 
8. همان، ص319. 
9. همان، ص324. 
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از آبادانی و جايگاه مذهبی آن1
10. ذكر از نقش يهوديان ايرانی مقيم كردستان در آزادی اورشليم2

11. بر شمردن ويژگی های مثبت دانشگاه بار ايالن در اسراييل و اعزام فرزند ارشد خود 
برای تحصيل به اين دانشگاه3 

12. تأسف از عدم مهاجرت به اسراييل پس از انقالب به داليل نامعلوم در عين انتظاری 
كه از وی داشتند و مهاجرت به لس آنجلس4

13. ديدار با مقامات سياسی و مذهبی اسراييل در ايران، اسراييل و امريكا به مناسبت ها 
و زمان های متفاوت5

14. درخواست آزادی 13 جاسوس يهودی شيرازی به جرم جاسوسی برای اسراييل6 
از ميان داليل صهيونيست بودن اين حاخام به رغم ادعای دروغين خود، در ايام انقالب، 
يك نكته بيشتر از همه حائز اهميت است و آن مخالفت شديد حاخام با پارچه نوشته های 
ضد صهيونيستی يهوديان به اصطالح انقالبی به هنگام تظاهرات در ايام انقالب است؛ به 
طوری كه حتی با قهر كردن و تهديد به عدم همراهی، ديگران را مجبور به تعويض اين 

1. همان، ص329. 
2. همان، ص325. 

3. گوئل كهن، همان، ص201. 
4. همان، ص411. 

5. منوچهر كوهن، همان، ص374-376. 
6. گوئل كهن، همان، ص438. 

موشه كتساف، لطف اهلل حي و شوفط
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پالكاردها در چند نوبت می كند.1 با اين اوصاف تا چه حد می توان به ادعای حاخام هايی 
با خدا]![ همچون ش��وفط مبنی بر ضرورت جدا نمودن يهوديت از صهيونيسم اعتماد 
كرد؟! اين واقعيت صرفاً در مورد شوفط به ش��رح مذكور قابل اثبات نيست. رهبر بعدی 
يهوديان ايران نيز پس از اعالم بازنشستگی از سال 1373 تا زمان فوتش در سال 1384، 

11 سال در اسراييل زيست.2 

شوفط و سازمان های یهودی صهيونيستی
عجيب است كه ش��وفط از اولين سال های ورود 
ب��ه عرص��ه اجتماع��ی در دوره جوانی خ��ود، به 
س��ازمان های يه��ودی ورود كرده و در پيش��برد 
اه��داف آنه��ا، كمك و ت��الش نموده اس��ت. اين 
فعاليت را می توان در كاشان، تهران و لس آنجلس 
دسته بندی نمود. فعاليت او در مدرسه يقوتيئل،3 
انجمن كليميان كاش��ان4 ابتدای تالش او در اين 
مس��ير اس��ت كه با ارتباطات آليانس در كاشان و 
ساير ش��هرها تكميل می شود و در تهران عالوه بر 

اوتصرهتورا )گنج دانش(5 و ساير ش��عبات كشوری آن گسترش می يابد. ضمن آنكه 
كنيساهای موجود در كاشان نيز يك سازمان و تشكيالتی برای تمركز فعاليت های 
 يهودی محس��وب می ش��د6 كه به هنگام تش��كيل انجم��ن صيونيت از آن بيش��تر 

استفاده شد.
تالش های شوفط در ارتباط با سازمان های يهودی و صهيونيستی در تهران دربرگيرنده 
تأييد، همراهی و عضويت در آنها و تشويق به فعاليت و گس��ترش برنامه های آنها بوده 
اس��ت. همچون صندوق ملی يهود،7 دادگاه های ش��رعی يا بت دين،8 انجمن فرهنگی 

1. منوچهر كوهن، همان، ص285. 
2. www.7Dorim.com

3. منوچهر كوهن، همان، ص32. 
4. همان، ص33 و170. 

5. همان، ص170-174. 
6. همان، ص142. 
7. همان، ص146. 

8. همان، ص157-158. 

ديدار با كلينتون
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صدق،1 مدرس��ه و كنيس��ا و مركز كوروش،2 س��ازمان بانوان يهود ايران،3 مدرسه نور 
صداقت،4 مدرسه و مركز آموزشی اُرت،5 اتحاد... باش��گاه های ورزشی،6 باشگاه كرمل7 
سازمان خلوتص،8 كتابخانه ها، بنياد هاتف،9 كانون خيرخواه يا بيمارستان دكتر سپير،10 

برخی آرامگاه ها و سرای سالمندان، و...11
حاخام به هنگام اقامت در امريكا نيز با تأسيس كنيسه12 و جمع كردن يهوديان ايرانی 
مقيم لس آنجلس، ارتباطات يهودی و صهيونيس��تی آنها را ني��ز در قالب انجمن هايی 
همچون نصح13 و بعدها بعد از مرگ خود بنياد فرهنگی و آموزشی شوفط، ايجاد كرد و 

تا زمان حيات خود گسترش داد. 

1. همان، ص161 و 178. 
2. گوئل كهن، همان، ص247. 

3. همان، ص99. 
4. همان، ص249-256. 
5. همان، ص285-286. 

6. همان، ص149. 
7. همان، ص218. 

8. همان. 
9. همان، ص213. 

10. همان، ص258. 
11. همان، ص213. 
12. همان، ص415. 
13. همان، ص417. 

ديدار با اَل ُگر )معاون رئيس جمهور سابق امريكا(
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نتيجه 
هم اكنون قول و متن سديدی مبنی بر صحت احكام و آموزه های فعلی شريعت حضرت 
موسی عليه السالم حداقل از منظر اس��المی آن وجود ندارد. اگرچه شريعت اين پيامبر 
به عنوان يكی از پيامبران اولوالعزم، در قرآن و متون اسالمی از جايگاه وااليی برخوردار 
است، ولی به دليل تحريف متون به جای مانده از آن ش��ريعت، نمی توان به آموزه های 

فعلی آن استناد كرد.
عالوه بر آن، بس��ياری از محققين دين پژوه كه عده ای از آنان يهودی هم هس��تند بر 
اين مهم تصريح دارند كه به غير از ده فرمان، هيچ متن و نوش��ته ديگری در عهد عتيق 
يا تورات به عنوان وحی و كالم الهی، قابل اثبات نيس��ت. اين عده بر اين اعتقادند كه در 
طول تاريخ داستان هايی بر اين اثر اضافه شده است كه آن را به وضعيت فعلی درآورده. 
به عنوان مثال كتاب استر، داستان استر و مردخای است كه به شرح ما وقع از چگونگی 
نفوذ استر به دربار شاه ايرانی اش��اره دارد كه حتی يك بار نام »خداوند« نيز در آن بكار 
نرفته. با اين همه در اين داستان در يك چاپ از عهد عتيق شمار قربانيان ايراني توطئه 

استر و مردخای 75 هزار نفر و در نسخ جديدتر 70 هزار نفر ذكر شده و... 
داستان عهد جديد يا انجيل و شريعت حضرت عيسی عليه السالم با توجه به نقش پولس 
يهودی در تدوين آن، بحث مفصل و تأمل برانگيزتر ديگری است كه در اين مقال نگنجد. 
علما و بزرگان دين يهود در بازنش��ر و بيان تعاليم و آموزه ه��ای اين دين نقش مهمی 
دارند. هم اكنون بسياری از آنها در خارج از اسراييل با استناد به همين متون، اسراييل 
را نامشروع می دانند و بسياری ديگر در س��رزمين های اشغالی نه تنها اين كيان غاصب 
را تحقق وعده اله��ی می دانند بلكه مجوز هر گونه جناي��ت و خباثت عليه غير يهوديان 
اعم از فلسطينی ها و اعراب را نيز به فجيع ترين ش��كل صادر می كنند. جالب اينكه در 
همين ميان آن دسته از حاخام های مخالف موجوديت اسراييل با ورود و اقامت در رژيم 
صهيونيستی، موافق و همراه اين رژيم می شوند. گويی اساساً با صهيونيسم هيچ اختالفی 

ندارند. 
صهيونيست بودن اين عده زمانی غير قابل انكار می شود كه هم صدا با تمام حاخام های 
ديگر در سراس��ر جهان به وقوع هولوكاس��ت تأكيد ورزيده بر منكرين آن می تازند و به 
نحوی با اين موضع خود بر مظلوم نمايی يهود به عن��وان توجيه كننده موجوديت رژيم 
صهيونيس��تی به عنوان راه حل اتمام يهودس��تيزی در جهان صحه می گذارند. تقسيم 
نقش ها در بدنه دين��ی و مذهبی يهود با عناصر فع��ال آن در قالب حاخام برای حمايت 
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از كليت يهود و صهيونيس��م، موضوع غامض و پيچيده ای نيس��ت كه غي��ر يهوديان با 
اندك تعمقی در آن، به كل داستان پی نبرند. داس��تانی كه هم اكنون با جدايی يهود و 
صهيونيسم، ذهن عده ای از ما را به آن مشغول داشته اند. و حال آنكه ما با وجود اطالع از 
تحريف شدن يهوديت، دستاويز بودن دين در برنامه های دنيوی آنها، كامل بودن دين 
اسالم و اطالع آنها از اين حقيقت و اينكه حضرت پيامبر)ص( خاتم پيامبران است، محور 
بودن قوميت در انديشه يهود و نهايتاً سابقه و عملكرد يهود در طول تاريخ نسبت به ساير 
اقوام و حتی پيامبران خود، به راحتی می توانيم به اين واقعيت مسلم پی ببريم كه يهود 

با صهيونيسم چه تفاوتی دارد! 
دوره های متفاوت از زندگی، زمانه و انديش��ه حاخام يديديا شوفط حقايق بسياری از 
يهوديت و صهيونيس��م را برای ما آش��كار می كند و فرصت و نعمتی بسيار مغتنم برای 

ماست تا به شناخت صواب از يهود و صهيونيسم رهنمون شويم. 
والسالم


