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از میان خاطرهنویسيهای مربوط به تاریخ یهود ایران ،کتاب ایران من منحصر به
فرد است و همین دلیل اصلی برای نقد و بررسی آن در این مقال است.
ایران من سرگذشت زندگی اســحاق یوم توبیان به قلم خود در ایران ،اسرائیل و
امریکاست .او یک یهودی ایرانی از قشر متوسط است که بدون وابستگیهای سیاسی
یا جناحی خاص در میان یهودیان یا ایرانیها ،روایتگر فضاهایی است که در آن زیسته
است و از میان این فضاها ،زادگاهش «ایران» جایگاه برتری نسبت به دیگران دارد.
به طوری که در عین مهاجرت از ایران به اسرائیل و سپس امریکا ،نمیتواند سابقه
زندگی در ایران را که همچون چتری بر کل زندگی او سایه افکنده است ،کنار بزند.
مخاطب با مطالعه این کتاب ضمن آشنایی با این فضا ،ممکن است که این سؤال
برایش ایجاد شــود که هدف از نگارش این خاطرات چیست؟ آیا نویسنده کتاب
صرف ًا خاطرهنــگاری میکند یا میخواهد حقایقی مغفــول از جامعه یهود یا جامعه
ال به دنبال طرح مباحثی فراتر از
ایرانی یا حوادث مربوط به آن را بیان نماید؟ یا اص ً

موضوعات تاریخی و زندگیاش است؟
در این متن بر آن هستیم تا با مرور این خاطرات ،در یک دستهبندی به شکل ذیل
به نظرگاه نگارنده تا حد ممکن نزدیک و از نیات او برای القای مفاهیم و دیدگاهش
مطلع شويم.

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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درباره کتاب
عنوان  :ایران من
نویسنده :آیزیک (اسحاق) یوم توبیان
ترجمه :مریم منظوری
ناشر :اچ اند اس مدیا ( )S&Hلندن
سال نشر)2016( 1395 :
تعداد صفحات385 :
قطع :رقعی
جلد :شومیز
به غیر از یادداشتهای نویســنده ،مترجم ،مقدمه و پیشگفتار ،کتاب حاضر در
برگیرنده سه فصل در سي و دو بخش است .هر کدام از سه فصل با عناوین خانه آباء
و اجدادی ،هجرت به سرزمین اسرائیل و امریکا؛ خط پایان ،از هم تفکیک شده است.
نویسنده با اهدا کتاب به خانواده اعم از همســر ،مادر و پدر خود میزان عالقه به
ایشان را ابراز میکند .به طوری که در متن کتاب نیز این عالقه به اشکال مختلف
ظهور و بروز دارد.
بیش از هفتاد تصویر سیاه و سفید در این اثر ،باعث شده است که جذابيت بصری
خاصی برای متن و تورق آن ایجاد شود .در واقع جاگذاری منطقی این تصاویر با آن
شکل و شمایل قدیمی به خواننده برای فهم و درک و فضاگیری از متن کمک ویژهای
میکند .تصاویری که ضمن تأیید محتوا به گوشهای از وقایع و مراسمها و دیدنيهای
ایران نیز اشاره دارد.
همانطور که در متن (ص )3کتاب آمده است ،به غیر از اقوام درجه یک فامیل،
تمامی اسامی مورد استفاده در متن جعلی اســت و این باعث شده است که دست
نویسنده در پردازش خاطرات و وقایع باز باشد و مطالب خود را نیز بدون سانسور

در واقع عامیانه بودن متن و غیر مستند
بودن آن با یک نگاه دقیق ،ضعف
اثر محسوب نمیشود بلکه نویسنده
با سطح وسیعی از عموم مخاطبین
مواجه است که در خالل روایت یک
داستان ،مهمترین فرازها از عقاید،
رفتار ،رسوم و تاریخ یهود ایران را با
خواست و نگاه خود القا میکند
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مطرح نماید و به همین دلیل در انتهای کتاب
نمایه اعالم نیز وجود ندارد.
از جمله نــکات مهم این اثــر عدم ذکر یا
ارتباط نویســنده با ســران یهودی یا افراد
برجسته یهودی یا ایرانی است .گویی در خالل
زندگی وی هیچ برخوردی با رهبران سیاسی و
مذهبی یهود در ایران نداشته است و به همین
دلیل کتاب ،استناد کمتری مییابد و از وزانت آن کاسته میشود .و شاید هم نویسنده
نگران این مهم نبوده چون میخواسته است که بخش عوام از مخاطبین حوزه تاریخ
یهود ایران را هدف قرار دهد .در واقع عامیانه بودن متن و غیر مستند بودن آن با
یک نگاه دقیق ،ضعف اثر محسوب نمیشود بلکه او با سطح وسیعی از عموم مخاطبین
مواجه است که در خالل روایت یک داستان ،مهمترین فرازها از عقاید ،رفتار ،رسوم
و تاریخ یهود ایران را با خواست و نگاه خود القا میکند و الزم به یادآوری است که
البته با تدارک شکل و محتوای مناسب تا حدی به این هدف نائل آمده است.
***
نویســنده در ابتدای هر بخش آیه و روایتی از بزرگان اسالم ،یهودیت یا سخنی از
بزرگان یهود یا شاعرین مطرح میآورد که ظاهرا ً تطبیق ظریفی با متن آن بخش دارد.
در ادامه همچون سایر بخشها چند واقعه مهم از تقویمی که میخواهد در مورد
آن ســخن بگوید میآورد و جالب است که این گاهشــمار وقایع ،عمدت ًا مربوط به
یهودیان است .ولی در برگیرنده وقایع جهاني هم هست؛ همچون:
 انتشار کتاب خاطرات آن فرانک ،دختر به اصطالح بازمانده از هولوکاست (ص)23 مصدق و تحوالت دوران او (ص)41 روی کار آمدن ناصر به جای نجیب (ص 45و )63 تولد محمود احمدینژاد (ص)79 ربودن آدلف آیشمن (ص)104 استعفای بن گوریون (ص)142 ترور کندی (ص)142 گودبرداری مرکز تجارت جهانی برای احداث در منهتن (ص)178 -استقالل قطر از بریتانیا در سال ( 1971ص)252
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نویسنده صرف ًا به ذکر وقایع

 قدرت یافتن حافظ اسد در سال ( 1971ص)257و تقویم آنها اکتفا نمیکند
و در برخی موارد به زعم
 دیدار انورسادات از اسرائیل (ص)288خود شرح مفصل و بعض ًا
 امضای قرارداد کمپ دیوید (ص)305تحریفگونهای هم از وقایع
 برگزیده شدن پاپ ژان پل دوم (ص)305دارد که در برخی موارد
 حمله به برجهای دوقلو در امریکا (ص)336این تحریفات با ناشیگری
 شکست عرفات در مقابل محمود عباس (که البتهفاحشی حكايت از بیسوادی
تعبير اشتباهی است) (ص)342
یا کم اطالعی او دارد
 مرگ علیرضا پهلوی (ص)356 آزادی گيلعاد شالیط (ص)356 آغاز بهار عربی (ص)356 استعفای پاپ بندیکت شانزدهم (ص)368 برکناری مرسی از قدرت در مصر (ص)368 فرار اسنودن ،مأمور اطالعاتی امریکا (ص)368البته نویسنده صرف ًا به ذکر وقایع و تقویم آنها اکتفا نمیکند و در برخی موارد به
زعم خود شرح مفصل و بعض ًا تحریفگونهای هم از وقایع دارد که در برخی موارد
این تحریفات با ناشیگری فاحشی حكايت از بیســوادی یا کم اطالعی او دارد .از
جمله بازخوانی کودتای  28مرداد که در جایی به جای کودتا از عملیات نام میبرد
(ص )41یا از نقش حضرت امام(ره) همپای  CIAیا بریتانیا میگوید( .ص)41
او در عین اینکه مدعی تحصیل در مدارس مســلمانان و فراگیری قرآن و علوم
اسالمی حتی بهتر از دانشآموزان مسلمان اســت ،از وجود سجده در نماز میت!
میگوید (ص )329یا تخته شــدن دکان خمس و زکات به دلیــل برقراری بیمه
اجتماعی! و با نشان دادن کینه خود نســبت به مسلمانان و علما از همراهی آنها در
مخالفت با انقالب سفید شاه داســتان میپردازد؛ یا در جای دیگر روحانیون را در
کنار مالکین و ثروتمندان قرار میدهد .به غیر از چند محوری که در ادامه به عنوان
فرازهاي مهم از کتاب مورد نقد و بررسی قرار میگیرد ،او به موارد ذیل نیز اشاره
کرده ،رهنمودها میدهد:
 .1مهمترین پزشکان یهودی در ایران (ص)200
 .2ورزشکاران و ورزشگاههای یهودی در ایران (ص)200
 .3موسیقیدانان مطرح یهودی در دوره قاجار (ص)199

 .4گستره فارسیزبانان در دورههای مختلف (ص)176-8
 .5تأثیر فرهنگ امریکایی بر فرهنگ ایرانی (ص)231
نویســنده در پایان ،ارزیابی نســبت ًا مثبتی از انعکاس نظر خوانندگان کتاب در
چاپهای اول در مارس  2012میدهــد( .ص )375در واقع او نتیجه میگیرد که
کتاب مخاطب خود را یافته ،مطالب کتاب مورد تأیید مخاطبین اســت و ضرورت
نشر چنین آثاری هم زیاد.
نویسنده کتاب در مقدمه از آثاری که در تدوین این کتاب از آنها استفاده کرده
است نام میبرد؛ از جمله کتاب فرزندان اســتر اثر هومن سرشار که به فارسی هم
ترجمه و منتشر شــده و کتاب پیرکی آوت برای تطبیق دانستههایش با اعتقادات
یهودی و نشریه شوفار؛ ضمن آنکه از مشــورتهای احسان یارشاطر 1نیز استفاده
کرده است .زبان اصلی کتاب انگلیسی است و توسط یک مترجم احتماالً غیر یهودی
ترجمه شده است.
آق بابا

حزقیال

شلومو

یعقوب

آق بابا
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مانی جون (همسر اول)

منیر

عزت مظلومیان

هما (نوریت)

اسحاق(ایزیک)

هرتصل

ثریا (سارا)

شهناز(شوشنا)

لیدا

رزالین
لئا

آریال

میشا

عزی

 .1نویسنده معاند انقالب اســامی و مروج ایدههای یهودی ،بهایی و صهیونیستی .از بنیانگذاران مرکز
مطالعات ایرانشناسی و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا .او بازنشســته دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود و در
دهم شهریور  1397در سن  98سالگی از دنیا رفت.
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عمو یوسف

ابراهیم (اوراهام)

یعقوب

هارون
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فیضاهلل (روون یاروبن)

الیاهو (بابا جون)

فارهام خانوم (همسر دوم)
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اســحاق فرزند ابراهیم معروف به «ابراهیم جهود» (ص )1از خانوادهای یهودی
و متوسط در پانزدهم شهریور  1327در محلهای نزدیک کاخ مرمر متولد شد .به
غیر از آنچه در شجرهنامه او مشهود اســت اسامی اعضای خانواده به مرور به ویژه
با مهاجرت به خارج از کشور تغییر میکند؛ از جمله اسحاق به ایزیک ،فیضاهلل به
روبن ،ابراهیم به اوراهام ،هما به نوریت ،ثریا به سارا ،شهنار به شوشنا.
اشتغال پدر از پارچهفروشی ســیار به صورت دورهگردی به خرید یک مغازه در
دروازه قزوین ارتقا مییابد و در میان پارچهفروشــان (ص )12و مشتریها اعتبار
زیادی به دســت میآورد .این وضعیت ثابت از درآمد نسبت ًا مناسب تعیینکننده
وضعیت مسکن آنها نیز هست؛ به طوری که در محله شیخ هادی خانهای دو طبقه با
اتاقهای زیاد برای هر یک از فرزندان به صورت جداگانه را رقم میزند (ص 16و
 .)17اسحاق از این خانه خاطرات زیادی را به یاد میآورد .شکستن ظرف اسید روی
سرش (ص ،)46افتادن در ظرف قیر (ص ،)145افتادن در آب انبار (ص )23و...
که هر یک داستان مفصلی دارد .او در این خانه با ترفندی بچهگانه صاحب دوچرخه
میشود (ص )25و جایگاه خاصی در میان خانواده برای خودش به دست میآورد.
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خانواده ،تحصیالت و شکلگیری شخصیت اسحاق

پدر اسحاق همراه با اقوام و دوستان در مغازه پارچهفروشی

پدر اسحاق به دالیل نامعلوم و به بهانه آشنایی اسحاق با علوم و معارف اسالمی،
او را در ابتدا به مدرسه مســلمانها ميفرستد (ص )52و اســحاق همراه با چند

کتاب ایران من صر فنظر از اغراض
اصلی در نگارش آن ،در ترسیم فضای
همزیستی میان یهودیان و مسلمانان
در دور ههای مختلف موفق است و
اگر برخی بحرا نها در این روابط که
دلیل اصلی در رفتار یهودیان است را
کنار بگذاریم به این اعتراف از سوی
بسیاری از جامعهشناسان و مورخین
واقف خواهیم شد که به نسبت سایر
جوامع ،جامعه ایرانی از تساهل و
تسامح چشمگیری در تعامل با یهودیان
برخوردار است و یهودیان نیز به دلیل
همین شرایط ،زندگی و فرهنگ خود را
در این سامان پایهریزی کردند

101

دوســت یهودی خود به تحصیل در این
مدارس مشغول میشود و پس از گذراندن
کالسهــای مقدماتی در  13ســالگی به
مدرســه مختص یهودیان یعنی کوروش
میرود (ص .)117پــس از گرفتن دیپلم
وارد دانشــگاه تهران در رشته مهندسی
مکانیک میشود (ص )216و در حالی که
در ابتدا از رفتن به اسرائیل امتناع میکرد،
بدون انصراف از ادامه تحصیل به اسرائیل
مهاجرت کرده (ص )220و پس از شرکت
در جنگ شش روزه وارد دانشگاه تخینيون
ميشــود (ص .)241تحصيــات او پس
از گرفتن مدرك عمران از اين دانشــگاه
(ص )260در امریکا ادامه مییابد و فوقلیســانس مدیریت بازرگانی را در سال
 1990از دانشگاه کیس وسترن ریزور دریافت میکند .سپس در کورنل ،دکترای
مهندسی محیط زیست میگیرد (ص.)1
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اســحاق یوم توبیان از ســن  15ســالگی (ص )155وفق روحیــات یهودی به
صحنه کار و اشتغال وارد میشود و ضمن فعالیت در مشــاغل مختلف به پدر در
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اسحاق در بلندیهای جوالن متعلق به سوریه که توسط اسرائیل در سال  1967اشغال شد

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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کتاب ایران من مملو از مصادیق

برخوردهای ناخوشایند دیگران امر پارچهفروشی ،بســاط کردن در پیادهروها
با خانواده و خود اسحاق است (ص )165و وصول طلبهای پدر کمک میکند.
که از ناظم مدرسه مسلمانان به ابتکارات حرفهای او در امر درآمدزایی جالب
نام عظیمی شروع میشود و تا است؛ از جمله فروش بلیط ســانسهای مرده
دانشگاه ادامه دارد
ســینما و ایجاد رقابت در این عرصه که کمتر
کسی به فکر آن بود (ص .)155او ضمن تفریح
در مزرعه یک دوست خانوادگی مسلمان ،با کار کشاورزی و دامداری نیز آشنا شد
(ص )85و مدتی همه در امر توزیع دارو در خیابان ناصرخسرو فعالیت کرده است
(ص .)145او در امریکا با دانشــگاه نبراسکا در کنار تحصیل همکاری مینمود و به
صورت جدی تاکنون در کار خرید و فروش امالک و مستغالت و همچنین احداث
ساختمانهای مسکونی و تجاری در ایالتهای نیویورک و اوهایو فعال است (ص.)1
***
يوم توبیان در این کتاب تصویر شــفاف و مفصلی از عقاید ،آداب و رسوم زندگی
خود در یک خانواده یهودی و خانوادههای مسلمان ارایه میکند که کمتر بتوان از این
تعریف در جای دیگری به این شکل یافت.
او در جریان فوت مادر بزرگش به اعتقادات یهودی و برخی رسوم خانوادگی اشاره
دارد .از جمله مراســم کفن و دفن و ختم (ص )26تعطیلی کار عضو بزرگ خانواده
(ص )33و ماندن در خانه و روشن کردن شمع و مراسم دعا و پوشاندن آیینهها که
در تمام این رسم و رسوم رگههایی از سنن و آداب مسلمانان ایرانی هم وجود دارد و
حاکی از نزدیکی این دو فرهنگ به هم است.
نویســنده در البهالی مطالب کتاب از ذکر عقاید و رســوم یهودیت که بخشی
از فرهنگ عامه این جامعه را تشــکیل میدهد میگوید :خودکشــی مذموم است
(ص ،)34جسد میت نجس است (ص )28یا طرز تهیه و زمان پخت ماتزو (نوعی
فطیر) در حین عید پسح (ص ،)324جشن تکلیف پسران (بار میتصوا) و دختران (بت
میتصوا) (ص ،)338-40ازدواج از میان همکیشان و پرهیز از ازدواج با غیر یهودیان
(ص ،)212گرامیداشت روز شنبه و تعطیلی هر کاری ،ممنوعیت ازدواج خانوادگی
خود با خاندان کوهن و اجبار در پرداخت کفاره در صورت شکست عهدی که در این
خصوص بستهاند (ص .)316در این میان اسحاق ضمن تأیید این آمیختگی فرهنگی
میان یهودیت و اســام و فرهنگ ایراني ،نمونههایی از آن را نیز ذکر میکند؛ مثل

شاید اگر بگوییم که هدف از
نگارش و انتشار کتاب ایران من
القای ظریف و دقیق وجود
یهودستیزی در ايران به مخاطب
خود است ،ادعای غریبی نکردهایم

قربانی سر بریدن (ص ،)93تخممرغ شکستن
برای چشــمزخم (ص ،)97آداب شــب چله
(ص .)60او ضمن تعریف از آشــپزی مادر ،به
معرفی غذاهايی همچون قورمهسبزی میپردازد
(ص )73که در فرهنگ ایرانــی وجود دارد و
حتی از عدم تقید خود به استفاده از کاشــر (حالل) نیز در این خصوص اذعان دارد
(ص.)115

103

یهودیان یک تئاتر یهودی در ایران به نام بارکوخوا را تماشا میکنند
دوره سوم سال پانزدهم شماره  56تابستان 97

به نام ایران؛ به کام صهیونیسم /نقد و بررسی کتاب ایران من

یوم توبیان شدیدا ً وابسته به این دو فرهنگ اســت؛ در عین اینکه دین یهودیت
برای او در اختالط با مسلمانان موانعی دارد ولی آنقدر به این فرهنگ وابسته است
که مقاومتهای زیادی در پیوســتن به خانوادهاش در مهاجرت به اسرائیل دارد.
یکی از مهمترین تأثیرات فرهنگ ایرانی بر شــخصیت اسحاق زمانی رخ میتاباند
که در زندگی غربی به هیچ عنوان اختالط دختران خود در جمع پسران نامحرم را
برنمیتابد و به انحاء مختلف چهار دختر خود را از این کار بازمیدارد .ضمن آنکه
به این شکل از فرهنگ غرب و شکافی که با جوانان در این خصوص با والدین ایجاد
شده گله دارد (ص.)376
کتاب ایران من صرفنظــر از اغراض اصلی در نگارش آن ،در ترســیم فضای
همزیستی میان یهودیان و مسلمانان در دورههای مختلف موفق است و اگر برخی
بحرانها در این روابط که دلیل اصلی در رفتار یهودیان است را کنار بگذاریم به این

تأسف اسحاق در مورد

پروتکلها از آن رو شدید اعتراف از سوی بسیاری از جامعهشناسان و مورخین
است که دانشگاهیان نیز به واقف خواهیم شد که به نسبت سایر جوامع ،جامعه
آن اعتقاد دارند و حتی آن را ایرانی از تساهل و تسامح چشــمگیری در تعامل با
پایه دشمنی روشنفکرها با یهودیان برخوردار اســت و یهودیان نیــز به دلیل
یهودیان ذکر میکند
همین شرایط ،زندگی و فرهنگ خود را در این سامان
پایهریزی کردند .و در جای جای ایران سابقه دیرینه
داشتهاند و اسحاق یوم توبیان با سفر به شهرهای مختلف از جمله اصفهان ،پير بكران
و ذکر از سوابق و تاریخ یهود ایران به این جایگاه اشاره میکند (ص.)176
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یهودستیزی
شاید اگر بگوییم که هدف از نگارش و انتشار این کتاب القای ظریف و دقیق وجود
یهودستیزی در ايران به مخاطب خود است ،ادعای غریبی نکردهایم.
در اغلب آثار مربوط به تاریخ یهود ایران ،تأکید بر وجود یهودستیزی جزء الینفک
از محورهای اصلی کتاب چه در قالب تحقیق و چه در قالب داستان ،رمان و خاطره و
حتی شعر است؛ در حالی که باز در همین منابع ،جامعه ایران مهماننوازترین میزبانان
برای این قوم آواره تصویر میشود و برای مخاطب ،این سؤال ایجاد میشود که چطور
با وجود مهماننوازی ،یهودستیزی هم وجود دارد.
اســحاق در فرازی از کتاب ،آزادی مورد نظر یهودی در ایران را رفت و آمد با
کیپا 1میداند (ص .)379وی اگر دیرزمانی از ایران رفته و این آزادی را ندیده ،حاکی
از کماطالعی او از وضع خوب یهودیان در ایران است که وصف مصادیق متعدد و
متنوع آن در این مقال نگنجد .ولی چرا با وجود این آزادی برای یهودیان باز ایران و
جامعه ایرانی یهودستیز و در عین حال مهماننواز است؟
درک این تناقض با اطالع از تاریخ طوالنی یهودیان در ایران بسیار آسان است.
یهودیان گشوده شدن دروازه ورود به ایران را به بهانه استخالص از بابل (!) توسط
کوروش میدانند .و این لطف تاریخی که در متون دینی و قومی آن به ثبت رسیده
قابل حذف یا فراموشی نیست .آنها به همین دلیل از ســرزمین نیاکان خود برای
دســتیابی به پول و امنیت دور شــدند و با همین نیت از فرصت ایجادشده توسط
 .1کاله کوچکی که یهودیان به ویژه مذهبیون بر سر خود مینهند.

او و جامعه یهودی مرتکب رفتار
ناخوشایندي میشدند که اسحاق
به صورت گذرا به بخشی از آنها نه
به عنوان ریشههای یهودستیزی ،بل
به عنوان خاطره اشاره میکند و چه
بسا تمام این رفتار ریشه در برخورد
سرد مسلمانان داشته باشد
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 .1برای اطالع بیشتر به کتاب یهودستیزی واقعیت یا دستاویز سیاسی ،نشر شهید کاظمی 1396 ،از همین
قلم مراجعه شود.
 .2مقبره استر و مردخای در همدان یکی از مهمترین آثار به جای مانده از تاریخ یهودیان ایران است.
 .3ضد قهرمان مطرح در داستان استر و مردخای که صدر اعظم خشایارشا بوده و برنامه الزم جهت تأدیب
یهودیان را طراحی میکند.
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کوروش برای ورود به ایران استفاده کردند.
ولی دیری نپایید که اعتقاد ،رفتار و برنامههای
زیادهخواهانــه آنها ،تاریخ گذشــته آنها در
ارتباط با اقوام را تکرار کرد؛ تاریخی که خود
از گفتن آن ابا دارند ولــی پیامدهای آن که
یهودستیزی است را فریاد میکنند .در واقع به
ریشه نمیپردازند و تنها از یهودستیزی به عنوان معلول اجتنابناپذیر از حضور خود
در هر جا ذکر به عمل میآورند؛ به عبارت دیگر این قوم اقلیت در هر مکان و زمانی
برای توجیه هر رفتاری از خود نیاز به مظلومنمایی دارند و یهودستیزی و دمیدن بر
1
بوق آن الزمه این فضاسازی است.
اسحاق در کتاب ایران من با اشراف نسبت به تاریخ یهودستیزی ،از همه اسطورهها
استفاده میکند و با یک تناسب حسابشده ،از ابعاد و زوایای داستان استر و مردخای
میگوید؛ داستانی که با وجود درج در عهد عتیق از سوی بسیاری از محققین مورد
تشکیک واقع شده و البته عدهای نیز به صحت آن تأکید میورزند ولی این داستان
پیوستگی گستردهای با تاريخ ایران و مردم این سامان دارد و حتی قهرمانان آن در
همدان مقبره دارند 2و اسباب وقایع و اخباری در این حوزه بودهاند.
اسحاق در خصوص داستان اســتر و مردخاي به عید یا جشن پوریم میپردازد و
رهبران جمهوری اسالمی ایران را با وقاحت تمام به هامان عمالیقی 3تشبیه میکند
(ص )362و برای اینکه به نحوی از کشــتار هفتاد و پنج هزار ایرانی در این روز به
دست یهودیان گذر کند ،مخاطب و دشمن یهود در آن دوره را هامان و دار و دسته
او معرفی میکند و نه مردم ایران (ص .)359او ضمن برشمردن ابعاد جشن پوریم،
وظیفه جوان یهودی ایراني را کنار گذاشتن ترس ذکر میکند (ص )362و استر را به
عنوان اولین زن یهودی تاریخ معرفی میکند (ص )362که به مشکالتش فائق آمده
است .از پایین آوردن تابلو مقبره استر و مردخای در همدان با عنوان زیارتگاه راضی
نیست (ص )363و اخبار صدا و ســیما در این خصوص را مورد حمله قرار میدهد
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اسحاق همچون همه یهودیان با

طرح و بال و پر دادن به داستان (ص )363و اگر واقعه پوریم را هولوکاست ایرانی
ساختگی هولوکاست و مدیون نمیداند ولی بر نابودی مسجداالقصی به عنوان
دانستن دیگران به یهود بابت انتقام در ازای نابودی مقبره اســتر و مردخای به
این واقعه غیر واقع ،بهر ههای عنوان یک خط تبلیغی علیه مســئولین جمهوری
امروزی از آن را نیز مدنظر دارد اسالمی ،پرده برمیدارد (ص.)364
اســحاق از پروتکلهای زعمای صهیون 1میگوید که اتفاق ًا بــاز هم موافقین و
مخالفینی دارد ولی هیچ یک منكر توطئهچینی جهانی یهودیان برای تسلط بر جهان
نبودهاند که در این متن به آن تصریح شده است.
تأسف اسحاق در مورد پروتکلها از آن رو شدید است که دانشگاهیان نیز به آن
اعتقاد دارند (ص )217و حتی آن را پایه دشمنی روشنفکرها با یهودیان ذکر میکند
(ص.)217
اسحاق ضمن برشمردن قوانین یهودستیزانه در دورههای مختلف از تاریخ ایران
به ویژه در دوره صفویه ،آن را ریشــه در فرهنگ ایرانی میداند! که حتی در اشعار
بزرگانی همچون سعدی ،مولوی و فردوسی رسوخ یافته است (ص.)240
اسحاق در زمانی یهودستیزی را لمس میکند که متوجه خطاب کردن مسلمانان
به او با واژه جهود با آن بار منفی میشود (ص)40؛ واژهای که به پدرش نیز اطالق
میشد و شدیدا ً او را رنجیده میساخت .عبارت دیگر به کار گرفته شده در مورد وی،
نجس بودن بود (ص )43که مصادیق بسیار زیادی از آن حین غذا خوردن ،معاشرت،
لباس پوشــیدن و ...را ذکر میکند .حتی با نزدیکترین دوستان مسلمان این حس
منتقل میشود که به او دست نمیزنند ،از ظرف آب و غذای او استفاده نمیکنند و
سریع ًا دست خود را در صورت تماس میشویند (ص.)75
اسحاق از برخورد فیزیکی مسلمانان با خود و پدرش میگوید (ص 11و  )12که
در برخی موارد یهودیان با پرداخت پول امنیت میخریدند (ص )98-112تا آماج
ضربات دیگران قرار نگیرند .داستان پدر او با یک آخوند به نام آقا عبداهلل محمدی،
خاطره تلخی از یک زد و خورد در ذهن مخاطب تصویر میکند (ص )11که اتفاق ًا
دلیل اصلی پدر ابراهیم برای مهاجرت به فلســطین اشغالی است چرا که نتوانسته
 .1سندی مکتوب با  24بند که در عین مخفی بودن برمال میشود و حاکی از برنامه یهودیان برای سلطه
بر جهان در تمام عرصهها است .عدهای این سند را جعلی میدانند و عده دیگر به دلیل تحقق این برنامهها و
ت فعلی یهود و صهیونیسم با آن ،این سند را حقیقی دانستهاند.
تطبیق وضعی 
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است که در دادگاه آن آخوند را محکوم نماید (ص .)157-9کتاب ایران من مملو
از مصادیق برخوردهای ناخوشایند دیگران با خانواده و خود اسحاق است که از ناظم
مدرسه مسلمانان به نام عظیمی شروع میشود (ص )110و تا دانشگاه ادامه دارد.
در محل زندگی و محله اطراف منزل نمود دارد و در محل کسب و کار و بازار مشهود
است .او تمام این داستانها را در حالی بیان میکند که استثناء نیز وجود ندارد؛ یعنی
در مورد دوستان ،همسایگان و همکاران تعمیم ويژهای دارد.
در عین حال دلیل اصلی رفتارهای یهودستیزانه که اسحاق در شکل و اجرا در بیان
آن غلو میکند ،معلوم نیست .او و جامعه یهودی مرتکب رفتار ناخوشایندي میشدند
که اسحاق به صورت گذرا به بخشــی از آنها نه به عنوان ریشههای یهودستیزی،
بل به عنوان خاطره اشاره میکند و چه بســا تمام این رفتار ریشه در برخورد سرد
مسلمانان داشته باشد .از جمله استهزاء شعائر اســامی مثل صلوات (ص،)113
نزدیکی یهودیان با بهائیان (ص ،)14شماتت بهداشت مسلمانان در عین آلوده بودن
و مندرس بودن لباس عموم یهودیان (ص ،)119نزولخواری یهودیان (ص،)199
خسیس بودن آنها (ص ،)168بیتوجهی به عقاید مسلمانان و در برخی موارد تعرض
به حدود شرعی از جمله چشم داشتن به نوامیس مســلمانان که اسحاق از سر به
مهرترین راز كسبه پارچهفروش در این مورد پرده برمیدارد (ص .)160-165او
نمونههای زیادی را ذکر میکند که پارچهفروشهای دورهگرد یا حتی مغازهدار ،زنان
مسلمان را که به عنوان مشتری به آنها مراجعه کردهاند ،مورد تعرض قرار دادهاند.
این رفتار چنان در میان پارچهفروشان عمومیت داشته که در برخی موارد اسحاق
به پدر خود نیز در این مورد کنایه میزند .در عین اینکه همگی در هراس شدیدی
نسبت به برمال شدن این روابط به سر میبردند (ص.)173
در واقع سطح روابط جامعه یهودی با مســلمانان در آن دوره به قدری پرتنش و
مسئلهدار بوده است که به ســادگی نتوان قضاوتهای یکطرفه اسحاق را وقعی
نهاد .تنها زمانی میتوان به كنه این روابط و ترس یهودیان به ویژه اسحاق که حتی
از این ترس کابوس میدیده و هنوز هم این کابوسهــا ادامه دارد (ص ،)322پی
برد که حقایق فراوانی کشــف شــود و آنگاه میتوان به این یافته تحقیقی برخی از
پژوهشگران واقف شد که یهودستیزی بیشتر ناشی از رفتار و اعتقاد یهودیان است تا
غیر یهودیان .رفتار و اعتقادی که جز با نیت دستیابی به پول و امنیت شکل نگرفته
است .داستان یوسف عموی اسحاق که برای حفظ ثروت و امالک خود بعد از انقالب

یهودیان ایران از جمله ابراهیم

پدر اسحاق به داليل مختلف برای اسالم اختیار میکند (ص ،)94همسر یهودی
مهاجرت به اسرائیل چمدان خود خود را طالق میدهد و فرزندان یهودیاش
را بستند .عد های در پاسخ به ندای را در امریکا رها میکند و با یک زن مسلمان
صهیونیسم ،رویکردی سیاسی با ازدواج میکند و از او صاحب فرزند ميشود
پایه مذهبی داشتند .عد های برای و در آستانه مرگ به امریکا رفته و امالکی را
یافتن شرایط بهتر زندگی تصمیم به
خریده ،به نام فرزندان یهودی خود میکند
کوچ میگرفتند و عد های همچون
و در بازگشــت به ایران خواســتار مدفون
خانواده اسحاق از برخی رفتارهای به
اصطالح یهودستیزانه خسته بودند و شدن در قبرستان یهودیان میشود ،داستان
بیاهمیت و کوچکی برای فهــم جها نبینی
شرایط بهتری را طلب میکردند
این عده نیســت و حتم ًا برای پــی بردن به
ریشههای یهودستیزی مهم است (ص.)98

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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هولوکاست
داســتان موهوم هولوکاســت در کتاب ایران من به بهترین شکل و به صورت
باورپذیری با داستانسراییهای اسحاق مورد توجه واقع شده است .گویی نویسنده
بر آن است که از هر فرصت در کتاب خود برای اثبات اسطورههای صهیونیستی بهره
ببرد .اسحاق برای القای این اسطوره ،داســتان را از مدرسه آغاز میکند؛ آن هم به
نقل از معلم مسلمان خود که نسبت به ترویج و تبیین داستان هولوکاست متعهد [!!!]
است (ص .)122اسحاق اولین کنفرانس علمی خود را در حالی که خیلی از یهودیان
در مورد هولوکاست نمیدانستند ،در مدرسه با عنوان هولوکاست ارایه میکند؛ یعنی
نوجوانی  13ساله در سال .1961
او نه تنها یهودیان و مســلمانان را به دانســتن در این مورد تشویق میکند بلکه
از شــیندلرهای ایرانی 1میگوید (ص )124که در نجات یهودیان از هولوکاســت
نقش داشــتهاند .او نه تنها دانستن در مورد هولوکاســت را برای یهودیان ایرانی
واجب میدانســت بلکه مســلمانان را نیز در این خصوص ترغیــب مینمود .از
 .1ا ُسکار شیندلر در داستانسراییهای یهودی به عنوان فردی معروف شده است که یهودی نیست ولی
یهودیان زیادی را از چنگال [!!!] هیتلر و هولوکاست میرهاند .استیون اسپیلبرگ کارگردان معروف یهودی،
فیلمی به نام فهرست شیندلر در سال  1993میسازد که در مراسم اسکار  9جایزه میبرد و به خوبی سازمان
تبلیغاتی صهیونیسم در معرفی هولوکاست را مساعدت مینماید.

در واقع سطح روابط جامعه یهودی
با مسلمانان در آن دوره به قدری
پرتنش و مسئلهدار بوده است که به
سادگی نتوان قضاوتهای یکطرفه
اسحاق را وقعی نهاد .تنها زمانی
میتوان به كنه این روابط و ترس
یهودیان به ویژه اسحاق که حتی از
این ترس کابوس میدیده و هنوز
هم این کابو سها ادامه دارد ،پی
برد که حقایق فراوانی کشف شود
و آنگاه میتوان به این یافته تحقیقی
برخی از پژوهشگران واقف شد که
یهودستیزی بیشتر ناشی از رفتار و
اعتقاد یهودیان است تا غیر یهودیان!

« .1بچههای تهران» عنوان کودکان عمدت ًا یهودی آواره از لهستان است که پس از گذر از شوروی سابق
جهت مهاجرت به اسرائیل وارد ایران میشوند و داستانهایی را در تهران و برخی شهرهای ایران رقم میزنند.
 .2لنی برنر ،مشت آهنین ،ترجمه حسین ابوترابیان ،تهران ،اطالعات ،1370 ،ص.232-233
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مهاجرت خانواده و سپس اسحاق به اسرائیل و تجربه زندگی کوتاه او در آن دیار،
ال با تبلیغات آژانس
یکی از مهمترین فرازهای مورد تأکید او در کتاب است که کام ً
یهود در جذب یهودیان جهان در تضاد است.
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محاکمه سؤالبرانگیز آدلف آیشمن (ص)130
میگوید و ســخن از نمایش فیلمی در همین
خصوص در ســینما رکس آبــادان به میان
میآورد (ص .)200یا به بهانه طرح موضوع
بچههای تهران 1از فیلم مستند تهیه شده توسط
فدراســیون یهودیان ایرانی امریکا میگوید
(ص:)124
اسحاق همچون همه یهودیان با طرح و بال
و پر دادن به داستان ســاختگی هولوکاست و
مدیون دانستن دیگران به یهود بابت این واقعه
غیر واقع ،بهرههای امروزی از آن را نیز مدنظر
دارد؛ آنچنان که ناهــوم گلدمن 2در ارتباط با
آلمان پس از جنگ و مقصر دانســتن آنها در
وقوع هولوکاست ،برنامهای برای دریافت غرامت ریختند که تاکنون به عنوان یک
درآمد مهم برای رژیم صهیونیستی به حساب صهیونیستها از جیب مردم آلمان
پول واریز میشود .اسحاق در همین زمینه به روایت دوستی خود با یک دختر آلمانی
میپردازد که خانواده آنها نیز به اصطالح مدیون یهودیان هستند و به دنبال جبران
آن جنایات!!! (ص)268
نویســنده کتاب ایران من با تکرار موضوع هولوکاست در بخشهای مختلف از
کتاب ،دین خود نســبت به آرمان صهیونیسم را ادا کرده و هشدارهایی به سایرین
از جمله ایرانیها هم میدهد که ضد یهود!!! هستند ولی نه مثل آلمان فاشیست!!!

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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عالوه بر تبعیض میان یهودیان از تیر هها و

یهودیان ایــران از جمله ابراهیم
کشورهای مختلف ،آنچه خانواده یهودی
اسحاق را به زحمت انداخته اعاشه آنهاست .پدر اسحاق به داليل مختلف برای
پدری که در تهران مغازه داشت و در خانهای مهاجرت به اســرائیل چمدان خود
بزرگ در منطقهای موجه زندگی میکرد ،را بستند .عدهای در پاسخ به ندای
هم اکنون بدون توان برای خرید خانه صهیونیســم ،رویکردی سیاسی با
مجبور به تجربه مشاغل سطح پایین از جمله پایه مذهبی داشــتند .عدهای برای
کاسهبشقابی ،سبزیفروشی ،پارچهفروشی ،یافتن شــرایط بهتر زندگی تصمیم
دور هگردی ،قالیفروشی و لبا سفروشی
به کوچ میگرفتند و عدهای همچون
میشود
خانواده اسحاق از برخی رفتارهای به
اصطالح یهودستیزانه خسته بودند و شرایط بهتری را طلب میکردند.
به هر حال ابراهیم به عنوان مســئول خانواده پس از یک سفر تحقیقی (ص)79
جهت مهاجرت به اســرائیل ،در ســال  1966تصمیم نهایی خود را میگیرد و در
عین مخالفت تمام فامیل (ص )207دســت به این مهاجرت میزند ،در حالی که
اسحاق شــدیدا ً به همراه فامیل در نرفتن خانواده ،اصرار دارند (ص ،)80ولی پدر
خانواده تصمیم خود را گرفته اســت (ص .)210تقریب ًا تمــام مایملک و دارایی را
میفروشد (ص )206و اسحاق که قصد ماندن داشته ،مأمور اتمام کارهای پدر در
وصول مطالبات و جمع و جور کردن سایر داراییها میشود؛ اگر چه اسحاق با ورود
به دانشــگاه و برخورد مالیم فامیل و آزادی فراوان در خوشگذرانی ،زمینه ماندن
مناسبی داشت ،ولی گویی در فضای دانشگاه نیز جهود بودن برایش کمی غیر قابل
تحمل اســت و باألخره تبلیغات آژانس یهود 1و هخالوتص 2و تبلیغات سینمایی و
هنری 3کار خودش را میکند و امثال شیمعون حناساب و منوچهر امیدوار با تهییج
او ،راهیاش میکنند (ص.)221
اسحاق زمانی متوجه این کار اشتباه میشــود که وارد فلسطین اشغالی میگردد.
 .1آژانس یهود یا سخنوت در دوره پهلوی تالش میکرد که با تبلیغات متنوع و رنگارنگ و دادن وعده شیر
و عسل در سرزمین موعود ،یهودیان ایرانی را به مهاجرت به فلسطین اشغالی ترغیب نماید.
 .2هخالوتص یا خلوتص سازمان پیشــاهنگی جوانان یهودی در ایران که شیمعون حناساب از مسئولین
دورهدیده آن در ایران بود.
 .3سینمای صهیونیســتی با به کارگیری امکانات هالیوود اقدام به تولیدات جهانی و پخش آن در سطح
گسترده به ویژه در دهه اول تأسیس دولت صهیونیستی میکرد .فیلمهای ده فرمان ،اکسدوس ،و ویولنزن
روی بام که در ایران هم به نمایش درآمد ،تأثیر زیادی بر روی مخاطبین یهودی داشت .اسحاق یوم توبیان
داستان تماشای فیلم ده فرمان در ایران را بسیار خاطرهانگیز ذکر میکند (ص.)81-2

موقعیتی به مراتب پایینتر از لحاظ اجتماعی و بدتر از لحاظ اقتصادی (ص.)235

اعضای گروه یک تئاتر صهیونیستی در ایران
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گویی پدر نیز متوجه این خبط خود شده است ولی آن اصرار برای مهاجرت ،دیگر
رویی برای بازگشت میان فامیل در تهران نگذاشته.
عالوه بر تبعیض میان یهودیان از تیرهها و کشورهای مختلف ،آنچه خانواده یهودی
اسحاق را به زحمت انداخته اعاشه آنهاســت .پدری که در تهران مغازه داشت و
در خانهای بزرگ در منطقهای موجه زندگی میکــرد ،هم اکنون بدون توان برای
خرید خانه مجبور به تجربه مشاغل ســطح پایین از جمله کاسهبشقابی (ص،)235
سبزیفروشی ،پارچهفروشــی ،دورهگردی ،قالیفروشــی و لباسفروشی میشود
(ص )251و به قول اسحاق نتیجه این فعلگی یک درآمد بخور نمیر بود (ص)251
که به صورت مکرر از سوی اسحاق مورد انتقاد واقع میشود (ص.)250
اسحاق در خالل  5سال حضور خود در فلسطین اشغالی تجربههای زیادی را کسب
میکند تا بتواند مسیر آتی زندگی خود را به خوبی تعیین کند .او در ابتدا با حضور
در یک کيبوتص زندگی اشتراکی را میآموزد آن هم فراتر از هر گونه قیودی که در
تهران به عنوان یک خانواده مذهبی درگیر آن بود (ص)236؛ که نمونههای آن در
کتاب متواتر است .ســپس در جنگ  1967شرکت میکند (ص )238و بعد برای
ادامه تحصیل در دانشگاه تخینيون مشــغول شده (ص ،)241به محض اتمام دوره
آن ،پس از مشورت با پدر و گرفتن موافقت او به امریکا مهاجرت میکند تا تجربه
جدیدی را برای آینده خود در این کشور رقم بزند.

تجربه ناموفق از زندگی در فلسطین

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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ابراهیم پدر اسحاق که حاال دیگر او
اشغالی محدود به این خانواده سطح پایین
از کلیت جامعیت یهودی نیست؛ بلکه را اوراهام پارسی مینامند (ص)251
افرادی همچون حبیب لوی با عشق فراوان بــدون اینکه امــکان تجربه مجددی
به سرزمین موعود!!! حتی دو سال هم دوام داشته باشد خود را محکوم به ماندن
نیاورده و به ایران بازگشته یا پرویز نظریان در فلسطین میداند و در عین سختی
و برادرش یونس نیز خيری از مهاجرت به و تبعیــض فراوان و مشــکالت دیگر
اسرائیل ندیدند و دست از پا درازتر پس از
همچون ندانســتن زبان عبــری ،نه
تجربهای کوتاه به ایران بازگشتند
میتواند به ایران بازگردد و نه با چند
سر عائله راهی امریکا شــود .تنها اقدام او به زعم خود تشویق خانواده و پسران در
رفتن از اسرائیل اســت؛ شــاید تا حدی جبران اجباری که به آنها در مهاجرت به
اسرائیل را داشت ،بکند.

اسحاق در کیبوتص گانشموئل در سال 1966

تجربه ناموفق از زندگی در فلسطین اشغالی محدود به این خانواده سطح پایین از
کلیت جامعیت یهودی نیست؛ بلکه افرادی همچون حبیب لوی 1با عشق فراوان به
سرزمین موعود!!! حتی دو سال هم دوام نیاورده و به ایران بازگشته یا پرویز نظریان
و برادرش یونس نیز خيری از مهاجرت به اسرائیل ندیدند و دست از پا درازتر پس
2
از تجربهای کوتاه به ایران بازگشتند.
 .1حبیب لوی ،خاطرات من ،لسآنجلس ،بنیاد فرهنگی آموزشی حبیب لوی.2002،
 .2پرویز نظریان ،پیاده تا افق ،لسآنجلس ،شرکت کتاب.2015 ،

انقالب اسالمی

اسحاق همچون رسانههای غربی
از خط تبلیغاتی آنها در برخورد
انقالبیون با اقلیتها پیروی میکند و
فضایی بسیار تیره و سیاه از وضعیت
آنها برای خروج از کشور تصویر
میکند که به ناگاه فیلم سپتامبرهای
شیراز به ذهن متبادر میشود
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 .1الیعزر تسفریر ،شیطان بزرگ؛ شیطان کوچک ،ترجمه فرنوش رام ،لسآنجلس ،شرکت کتاب.2007 ،
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صرفنظر از آشــفتگی قطعی در تحلیل
نویسنده پیرامون ریشههای پیدایی انقالب
اســامی ،یک کلیت در مواضع او نسبت
به تحوالت انقالب اســامی وجود دارد؛ از
جمله اینکه در عین برشمردن خدمات شاه
میگوید:
 .1شــاه خود را از مردم جدا کرده و تنها با همصدایان موافق در تماس بود .او از
احساسات توده مردم هیچ نمیدانست.
 .2شاه زمانی که اوضاع بر وفق مراد بود و با اپوزیسیون مواجه نشده بود ،قوی و
قدر بود اما هنگام بروز بحران ضعف نشان داده و خود را به کلی باخت.
 .3در اواخر دهه هفتاد به پاراندیا مبتال شد .به طوری که تردید نداشت نیروهایی
علیه او در حال توطئه هستند .بیاعتمادی شاه به مشاوران و دوستان نزدیک او را
بیش از پیش به انزوا کشاند.
 .4شاه با روشنفکران و دموکراســیطلبان در ایران رابطه عشق و نفرت داشت
(ص )304-5و به همین دالیل مدیريت کشور را از دست داد.
از سوی دیگر شدیدا ً با روحانیون مخالف است و میگوید شاه در برخورد با آنها
تعلل و شفقت به خرج داد و به توصیه رضاشاه پدرش در قبال روحانیون توجه نکرد
(ص )304و اال اقدام صحیح در برخورد با حضرت امام به نظر دوستش «اعدام» بود
و نه تبعید؛ راهکاری که آخرین مأمور موساد در ایران نیز نسبت به عدم ترور امام
و حذف فیزیکی ایشان ابراز تأسف کرد 1و البته بسیاری از صهیونیستها کمتوجهی
به این روش برای خاموش کردن انقالب را زیانبار دانستند .حتی دوست اسحاق
از بیتحرکی اسرائیل علیه انقالبیون ابراز تعجب میکند .گویی همگی به این درک
رســیدهاند که هم باید یک اقدام نظامی ســخت علیه روحانیت شکل بگیرد و هم
امام(ره) ترور شود .ولی به هر دلیل که در جای دیگر به آن پرداخته شده است ،این
توطئه عملی نشد.
آلترناتیو مناسب به نظر اسحاق ،ملیون به رهبری بازرگان و يزدي برای جایگزینی

در عین خدمات فراوانی که ملت و
مملکت به امثال اسحاق و سایر یهودیان
کردند ،آنها جز منافع و خواست خود،
حقیقت دیگری را ندیدند و با ناسپاسی
فراوان نسبت به خاک خود در جبهه
دشمن قرار گرفتند و با بیانصافی تمام
قلم به خدمت آرمانی درآوردند که جز
به نابودی ایران و ایرانی راضی نخواهد
شد و دیگر سرزمینی نخواهد ماند که او
با واژه «ایران من» از آن یاد کند

شــاه هســتند که در عین انتقاد محدود
به آنهــا (ص )278شــیوه برخورد آنها
در خالل انقالب علیه شــاه را میپسندد
(ص.)277
اعدامهــای انقالبی ابتــدای پیروزی
انقالب از گزند قلم اسحاق مصون نمانده
ولی جالب است که از اعدام القانیان هیچ
نمیگوید در حالی که این مهمترین اعدام
انقالبــی از میان یهودیان اســت که در
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اردیبهشت  58اتفاق افتاد.
اســحاق همچون رســانههای غربی از خط تبلیغاتی آنها در برخورد انقالبیون با
اقلیتها پیروی میکند و فضایی بســیار تیره و سیاه از وضعیت آنها برای خروج از
کشور تصویر میکند که به ناگاه فیلم سپتامبرهای شیراز 1به ذهن متبادر میشود
(ص.)310

اسحاق در کنار اشرف پهلوی :نفر دوم از راست

اگرچه بسیاری از آثار مرتبط در این حوزه از روابط گرم یاسر عرفات با حضرت
 .1بر اساس کتاب سپتامبرهای شــیراز اثر دالیا ســوفر فیلمی در هالیوود با نقشآفرینی «سلما هایک»،
«آدرین برادی» و «شهره آغداشــلو» و به کارگردانی «وین بلر» در سال  2015ساخته و پخش میشود که
داستان خروج یهودیان از ایران را به بدترین شکل به تصویر میکشد.
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 .1سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) یا ( PLO (Palestinain Libration Organizationبه سازمانی
اطالق میشود که تمام گروههای فلسطینی به غیر از اسالمی جهت آزادی فلسطین در آن گرد هم آمدهاند
و مهمترین گروه عضو این سازمان جنبش فتح به رهبری عرفات بود که به همین دلیل به ریاست ساف هم
انتخاب میشد و پس از آن این مسئولیت هم در فتح و هم در ســاف به محمود عباس معروف به ابومازن
محول گردید.
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امام(ره) و انقالبیون در ابتدای انقالب به کنایه یاد میکنند و حتی تحویل ســفارت
رژیم صهیونیستی به او را شدیدا ً مورد انتقاد قرار میدهند (ص )277ولی هیچ وقت
هنگام طرح این کنایهها به این مهم اشاره نمیکنند که هدف انقالب اسالمی تحقق
آرمان آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل بود که جزء شعارهای اصلی از ابتدای
نهضت حضرت امام(ره) بود و در آن زمان پرچم این شعار توسط ساف 1به رهبری
عرفات برافراشته شده بود و در زمانی که او از این آرمان عدول کرد و مسیر سازش
را درنوردید از حمایتهای انقالب اسالمی محروم شد و اتفاق ًا این پرچم با خاستگاه
اسالمی و نه گرایشات ملی و چپی به دســت فرزندان انقالب اسالمی در فلسطین
برافراشته گردید؛ افرادی همچون شهید فتحی شقاقی که در این مسیر جان خود را
نیز فدا کردند.
اســحاق يوم توبیان با گذر از اين حوادث و مدت زمانی همراهی با ضد انقالبیون
در خارج از کشور به جایی رسیده است که جز نوشتن و تحریف و تغییر حقایق توان
انجام کار دیگری را ندارد .ایران من با سیاهنمایی ويژه در صورت مطالعه هر کس
حتم ًا مقبول نخواهد بود چرا که در عین خدمات فراوانی که ملت و مملکت به امثال
اسحاق و ســایر یهودیان کردند ،آنها جز منافع و خواست خود ،حقیقت دیگری را
ندیدند و با ناسپاسی فراوان نســبت به خاک خود در جبهه دشمن قرار گرفتند و با
بیانصافی تمام قلم به خدمت آرمانی درآوردند که جــز به نابودی ایران و ایرانی
راضی نخواهد شد و دیگر سرزمینی نخواهد ماند که او با واژه «ایران من» از آن یاد
کند.

