
داريوش همايون سرمايه گذاري مي كنند. 
يك�ي از برنامه هاي فرهنگي صهيونيس�م 
تشويق يهوديان براي مهاجرت به فلسطين 
بوده است، اين مسئله از چه زمان آغاز شد؟

بله از سال1308از سوي اعضاي صهيونيسم در ايران 
عده اي از يهوديان به سوي فلسطين هدايت مي شده اند 
و مجموعه اسنادي كه دكتر علي اكبر واليتي منتشر 
كرده اند نيز بيانگر آن اس��ت كه هماهنگي هايي براي 
رفت و آمد بين ايران و س��رزمين اس��رائيلي كه هنوز 
تأسيس نش��ده وجود داش��ته اس��ت. از طرفي انتقال 
سرمايه و س��فر يهوديان ايران به س��وي فلسطين تا 
س��ال هاي 1327- 1326 بس��يار قابل توجه است. به 
طوري كه مسئله تشويق يهوديان ايران براي مهاجرت 
مورد اعتراض مرحوم آيت اهلل شيخ عبدالكريم حائري 
در دوران حكومت پهلوي اول نيز قرار مي گيرد و سبب 
نوشتن نامه اعتراض آميزي از س��وي ايشان به دولت 

وقت مي شود. 
اش�اره كرديد س�يد ضيا ءالدين طباطبايي 
يكي از عوامل صهيونيسم در ايران بود،  چه 

اسنادي از اين رابطه موجود است؟
درست 100 روز بعد از كودتاي سوم اسفند انگليسي ها 
احساس مي كنند كه سيد ضياء ديگر نمي تواند به آنها 
در رسيدن به اهدافش��ان كمك كند از اين رو به بهانه 
مأموريتي ابتدا وی را به اروپا و س��پس در سال 1302 
راهي فلس��طين مي كنند. )هرچند برخي مي گويند 
1300 تا 1302 در ژنو ب��وده و به عنوان فرش فروش و 
تاجر در آنجا فعاليت مي كرده( اما اطالع دقيقي از اينكه 
در فلس��طين چه آموزش ديده و انجام داده در دست 
نيست ولي مشخصاً يكي از فعاليت هايش خريد زمين 
از مسلمانان و فروش آنها به يهوديان است و همچنين 
طبق اس��ناد، وي با ورود به فلس��طين در سال 1302 
مجتمع كش��اورزي را راه اندازي كرده و تا سال 1322 
نيز همانجا ساكن بوده است اما مشخص نيست وقتي 
س��ال 1322 به ايران بازمي گردد چه بر س��ر مجتمع 
كشاورزي اش در فلسطين مي آيد و كارنامه اش در آنجا 

چه بوده است؟! 
آيا نفوذ عناصر صهيونيسم در حكومت ايران 
سبب به رسميت ش�ناخته شدن حكومت 

اسرائيل از سوي دولت ايران شد؟
بله. در واقع صهيونيس��م هم ابزار انگليس است و هم 
امريكا و از آنجا كه حكومت ايران هم اس��تعماري بوده 
صهيونيست ها توانستند در بدنه حكومت رشد كنند، 
به همين دليل وقتي اس��رائيل تأسيس مي شود اولين 
كشوري كه آنان را به رسميت مي شناسد ايران است. 
جالب آنكه در آن زمان محمد ساعد مراغه اي از اعضاي 
تشكيالت فراماسون ها نخست وزير بوده و اتفاقاً او هم 
اعالم مي كند كه ما اسرائيل را به رسميت مي شناسيم، 
هرچند بعداً نام��ه اي به وزارت امور خارجه نوش��ته با 
اين مضمون كه تحقيق كنيد چه كسي اسرائيل را به 

رسميت شناخته است! 
صهيونيس�ت ها در دوره پهلوي دوم چطور 

فعاليتشان را ادامه دادند؟
از سال 1336 صهيونيس��ت ها به عنوان ابزار امريكا به 
فعاليت در ايران مي پردازن��د. در دوره جديد ما با ورود 
مئير عزري به عنوان سفير فرهنگي اسرائيل در ايران 
روبه رو هستيم. وي روزنامه اي در ايران منتشر مي كند 
به نام »ستاره شرق« كه ساواك تا آخرين لحظه متوجه 
نمي ش��ود محل چاپ اين روزنامه كجاس��ت، ايران يا 
اسرائيل! ناگفته نماند كه در همين سال 1336 اسداهلل 
علم در تماس��ي از مئير عزري در خواست مي كند كه 
براي تأسيس حزبش كه »مردم« نام داشته اساسنامه اي 
بنويسد و چند روز بعد از آن هم منوچهر اقبال از عزري 
در خواست مي كند كه براي حزب او هم كه »مليون« 
نام داشته اساسنامه اي بنويسد. با اين وصف مئير عزري 

بايد پيشتر از سال 1336 حضور فعالي داشته باشد كه 
چنين درخواستي از وي شود.

مئير عزري در قالب سفير فرهنگي اسرائيل 
چه فعاليت هايي در ايران داشته است؟

عزري جاس��وس پيچيده اي بود كه در شكل يك آدم 
فرهنگي وارد ايران شد. در اسناد آمده كه وي روزنامه 
»ستاره شرق« را براي سناتورها و وزرا و افرادي همچون 
علي دشتي، مسعودي، علي اصغر حكمت، سردار فاخر 
حكمت و... ارسال مي كرده اس��ت. عالوه بر اين عزري 
طبق برنامه اي دارندگان مطبوعات و مديران مجالت و 
حتي رجال فرهنگي مثل بديع الزمان فروزان فر و سعيد 
نفيسي و... يا برخي اساتيد دانشگاه را دعوت مي كرده 
سفري به اسرائيل داشته باش��ند كه عمدتاً هم آنها در 
بازگشت به تجليل از اسرائيل مي پرداختند. حتي سعيد 
نفيس��ي در بازگشت شعري در مدح اس��رائيل و ارض 

موعود مي گويد. 
اگرچه ساواك دستور داده بود نگذاريد كشورهاي عربي 
متوجه رابطه ما شوند، اما هم اسرائيلي ها از سفر مديران 
ايران در نشرياتشان مي نوشتند و هم مديران مجالت 
ايران علناً به تعريف از اسرائيل مي پرداختند. از طرفي 
مئير عزري به جامعه سوسياليست هاي ايران براي چاپ 
نشرياتشان كمك مالي كرد. البته آنها هم در مجالتشان 
نظير »نبرد و زندگي« و »عل��م و زندگي« به تعريف و 

تجليل از اسرائيل مي پرداختند. 
از جمله گروه هايي هم كه از آنها دعوت مي شود سفري به 
اسرائيل داشته باشند همين »جامعه سوسياليست هاي 
ايران« ب��ه رهبري خليل ملكي اس��ت. تحليل جامعه 
سوسياليست ها از س��فر اين بود كه اس��رائيل كشور 
سوسياليستي است و مي تواند الگوي سوسياليسم در 
منطقه باشد. البته جالل آل احمد آن زمان فرانسه بود 

به همين خاطر همسر شان سيمين دانشور و داريوش 
آشوري، حس��ين ملك و خليل ملكي به اسرائيل سفر 
مي كنند و بعد آل احمد هم از فرانسه به آنها مي پيوندد. 

اين سفر مربوط به چه سالي است؟
سال 1340- 1339. در بازگشت اعضايي كه در اين سفر 
حضور داش��تند به تجليل از اسرائيل مي پردازند حتي 
جالل هم در عين نقد يكجا از اسرائيل تعريف مي كند 
اما بعد كه حجت االس��الم والمسلمين خسروشاهي و 
مقام معظم رهبري اعتراض مي كنند آل احمد متوجه 
اشتباهش مي ش��ود و كتابي عليه اسرائيل مي نويسد 
به نام »اسرائيل عامل امپرياليسم« و »اسرائيل پايگاه 
امپرياليس��م« كه اين نشانه س��المت جالل آل احمد 

است. 
بد نيست يك خاطره از دكتر سيد محمد مهدي جعفري 
بگويم. ايشان نقل مي كند: »وقتي سال 1346 آيت اهلل 
سيد محمود طالقاني از زندان آزاد شد جالل آل احمد 
مي خواست به ديدنشان برود كه خليل ملكي هم با وي 
همراه مي ش��ود. وقتي به منزل آي��ت اهلل طالقاني وارد 
شدند آيت اهلل با تشر به خليل ملكي مي گويد: چرا آنقدر 
از اسرائيل دفاع مي كنيد، خجالت نمي كشيد؟! اما خليل 
در جواب مي گويد: اسرائيل يك كشور مترقي در منطقه 
است. دوباره آيت اهلل طالقاني با عصبانيت مي گويد: اين 
مزخرفات چيست، اسرائيل در آن كشور جنايت كرده، 
وقتي براي كنفرانس اسالمي به اردن سفر كرده بودم 
ديدم كه پشت سيم هاي خاردار مردم آواره چه وضعيت 
بدي دارند. بيش از يك ميليون نفر در آنجا آواره هستند. 
اما خليل ملكي زيربار نمي رود و مي گويد: مشكل، حكام 

عرب در منطقه هستند. 
آيت اهلل طالقاني در جواب مي گويد: اين مشكل را ما نيز 
داريم و اين مشكل ما هم هست ولي ربطي به آنچه تو 
مي گويي ندارد. اما خليل مي گويد: اسرائيل يك كشور 
سوسياليستي مترقي در متن يك جامعه فئودالي است« 
كه بالفاصله جالل مي گويد: رئيس اينكه تو مي گويي من 
هم ديده ام اينطور كه مي گويي نيست. خليل مي گويد: 
پس آنكه ما ديديم چه بود؟ و جالل در جواب مي گويد: 

خر رنگ كني؟«
داريوش آشوري هم در جلس��ات انجمن روشنفكران 
يهود ب��ه تعبير ما تش��كيالت صهيونيس��تي در مورد 
ايران شناسي يهود سخنراني هايي داشته است. در كل 
جامعه سوسياليست ها تا آخر مدافع اسرائيل بود حتي 
خليل ملكي در جلسه سال 1346 مطرح مي كند سفري 
به فرانسه داشته و در آنجا با هواپيماي خصوصي گلداماير 
نخست وزير اسرائيل به اسرائيل رفته و با رهبران اسرائيل 
ديدار كرده است. در واقع خليل به عنوان رهبر اين گروه 

به ارتباط با سران اسرائيل افتخار مي كرده است. 
از چهره هاي با نفوذ صهيونيس�م در كشور 

مي توان به چه افرادي اشاره كرد؟ 
افرادي چون حبيب اهلل القانيان كه اغلب گلداماير و موشه 
دايان و امثالهم در سفرهايشان به ايران براي پذيرايي به 

منزل وي مي رفتند. 
القانيان هم يك صهيونيس��ت فراماس��ون بود و نقش 
گسترده اي در جهت دادن يهوديان ايران و كنيسه هاي 
ايران به سوي صهيونيس��م و سياست اسرائيل داشت 
حتي اس��نادي از كمك وي به اس��رائيل موجود است 
كه آقاي محمد تقي تقي پ��ور در كتاب پنج جلدي اش 
با عنوان »همكاري موس��اد و س��اواك و روابط ايران و 

اسرائيل« به آن اشاره كرده است. 
همكاري و همسويي ساواك و موساد از چه 

دوره اي آغاز شد؟
ما از سال 1332 تا 1357 ش��اهد يك دوره همكاري 
تنگاتنگ بين ارتش و ساواك با اس��رائيل هستيم. به 
طوري كه اسرائيل در شهر هاي مرزي چون خوزستان 
و ايالم براي فعاليت هاي جاسوس��ي عليه كشورهاي 
اسالمي خانه هايي امن داشته و حتي در يكي از اسناد 

جامعه سوسياليس�ت ها تا آخر مدافع 
اس�رائيل بود حت�ي خلي�ل ملكي در 
جلسه سال 1346 مطرح مي كند سفري 
به فرانسه داشته و در آنجا با هواپيماي 
خصوص�ي گلداماي�ر نخس�ت وزير 
اسرائيل به اس�رائيل رفته و با رهبران 
اس�رائيل ديدار كرده اس�ت. در واقع 
خليل به عنوان رهبر اين گروه به ارتباط 
با سران اسرائيل افتخار مي كرده است
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 صهیونیسم  در جامعه ما
 به دلیل قدرت اسالم ناکام بود

آمده است كه رئيس ساواك نعمت اهلل نصيري در 
نامه اي مي نويس��د: »ما محل و امكانات را به اينها 
)نيروهاي اسرائيل( مي دهيم و مخارج را متحمل 
مي ش��ويم، حداقل بفرماييد از گزارش��ي كه تهيه 
مي كنند يك نسخه هم در اختيار ما بگذارند. چرا 

دريغ مي كنند.«
همكاري هاي نيروهاي س��اواك و موساد محدود 
به داخل ايران نبوده مثاًل با انتخاب منصور قدر )از 
چهره هاي مهم س��اواك( به عنوان سفير ايران در 
بيروت همكاري هايي عليه كش��ورهاي اسالمي از 
جمله عليه امام موسي صدر داش��ته اند. به طوري 
كه منصور قدر مقاالتي عليه امام موس��ي صدر به 
دليل آنكه امام موسي صدر عليه اسرائيل و در جهت 
وحدت جهان اس��الم حركت مي كرده، مي نويسد 
و به روزنامه هاي لبن��ان، اردن، كويت و... مي دهد. 
جالب اينكه س��اواك در نامه اي مي نويسد: » ما در 
كويت و اردن مشكلي به نام موس��ي صدر نداريم 
براي چه در اين نقاط مقاالت چاپ مي شود!« البته 
منصور قدر گزارشاتش را نه به ساواك و نه به وزارت 
امور خارجه مي داده، بلكه مس��تقيم به دست شاه 

مي رسانده است. 
ساواك و سرويس های اطالعاتی غرب چه 

همكاری هايی با يكديگر داشتند؟
ساواك و سرويس های اطالعاتی سه نوع همكاري 

داشتند: 
1- همكاري جاسوسي بين دو سيستم اطالعاتي  
ساواك و موسادكه هر دو با سيا و اينتلجنت سرويس 

همراه هستند. 
2- همكاري هاي اقتصادي- سياس��ي ساواك در 
خريد امكانات و سالح و ابزار جاسوسي كه به عهده 
دكتر علينقي عاليخاني بود. در حقيقت عاليخاني در 
ساواك همكاري اش با انگليس و اسرائيل بوده است 
و اسناد همكاري اش در كتاب آقاي تقي پور آمده كه 
ساواك با موساد تحت عنوان »تشكيالت زيتون« 
كار مي كرده اس��ت. در واقع س��رويس تشكيالت 
زيتون از بهائي ها براي جم��ع آوري گزارش و خبر 
اس��تفاده مي كرده است، اگرچه س��اواك و موساد 

همكاري داشتند!
3- آموزش هايي براي ش��كنجه موساد به ساواك 
مي داده است. ما در ساواك سه نوع ارتباط آموزشي 

با سيا، موساد و اينتلجنت سرويس داشتيم. 
طراحي اوليه ساواك با سازمان سيا و امريكايي ها 
بود اما بخش بررس��ي اطالعات زير نظر اينتلجنت 
سرويس و انگليسي ها و بخش عملياتي  دستگيري، 
زندان، بازجويي و شكنجه ها زير نظر اسرائيل بود. 
جالب اينكه اين آموزش ها تا آذر 1357هم وجود 
داش��ته و تا نزديكي پيروزي انقالب ادامه داش��ته 
يا از آنجا براي آموزش ني��رو مي آمده يا چهار پنج 
نفر از ايران به اس��رائيل منتقل مي شدند. البته به 
امريكا هم منتقل مي ش��دند ولي در مقاطع باالتر 
مثاًل ناصرمقدم چه��ار ماه به امريكا م��ي رود و در 
سازمان س��يا دوره مي بيند ولي آموزش عملياتي 
بازجويي و شكنجه تحت نظر اسرائيلي ها بوده است. 
خدا رحمت كند مرضيه خانم دباغ را نقل مي كرد: 
»زماني كه جميله بوپاشا به ايران آمد در مالقاتي كه 
داشتيم وقتي صحبت از شكنجه هاي ساواك شد 
خانم بوپاشا گفت همين ش��كنجه ها را در الجزاير 

به ما هم دادند.«
حتي آقاي دكتر جواد منص��وري نقل كردند چند 
روز پيش از انقالب يك هواپيما از اسرائيل به ايران 
مي آيد و تمام شكنجه گران و مأموران ساواكي كه 
خودش تربيت كرده را به اس��رائيل مي برد. دو تا از 
چهره هاي مهم ساواك به نام هاي عطارپور و پرويز 
ثابتي هم ابتدا به اسرائيل مي روند و بعد با سازمان 
س��يا همكاري مي كنند. البته عطارپور االن هم با 
اسرائيل همكاري دارد و بين سوئيس و اسرائيل در 
رفت و آمد است. ببينيد ما مخالف وجود سرويس 
اطالعاتي در كشور نيستيم، هر كشوري بايد چنين 
سرويسي داشته باشد اما مسئله اين است كه اين 
سرويس هاي اطالعاتي در چارچوب قانون و امنيت 
و اقتدار ملي كشور در حركت باشند نه اينكه عامل 
جمع آوري اطالعات براي سازمان هايي چون سيا و 

موساد و اينتلجنت سرويس شوند.
براي ج�ذب جوان�ان، صهيونيس�م چه 

برنامه هايي داشت؟
 در ده��ه 40 كاخ جوانان با ه��دف ترويج فرهنگ 
مبتذل غرب تأسيس مي ش��ود كه عمدتاً با دعوت 
از گروه هاي رقص و موسيقي از اسرائيل به آموزش 
و گسترش رقص و موسيقي آنها در مناطق مختلف 
كشور از جمله كردس��تان مي پرداختند. اين روند 
در مطبوعات، راديو و تلويزي��ون و مراكز تفريحي 

بيشتر بود. 
عوام�ل رژي�م ب�ا گروه هايي ك�ه قصد 
آشكار س�ازي چه�ره صهيونيس�م را 

داشتند، چطور برخورد مي كردند؟
من يك مجموعه اسنادي از كتاب هاي ممنوعه در 

رژيم گذش��ته دارم كه موضوع تعداد قابل توجهي 
از آنها مربوط به فلس��طين، اسرائيل و صهيونيسم 
است،  از جمله مرحوم استاد سيد غالمرضا سعيدي 
سال 1334 كتابي به نام »خطر جهود براي ايران 
و جهان اس��الم« چاپ كرد. منظور ايشان از جهود 
صهيونيس��ت ها بودند ب��ه همين خاط��ر كتابش 
جمع آوري و خودش توسط سرلشكر تيمور بختيار 
دستگير و به قم تبعيد شد و چون كارمند بانك ملي 
بود رتبه اش را نيز از دست داد يا مثاًل خدا رحمت 
كند آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را كه سال 1342 به 
خاطر ترجمه كتابي با عنوان »سرگذشت فلسطين« 
يا »كارنامه س��ياه استعمار« دس��تگير و زنداني و 
شكنجه هاي س��ختي را متحمل شد. جالب اينكه 

نويسنده كتاب سفير اردن در ايران بود. 
حتي س��ال 1353 مؤسس��ه بعثت قصد انتش��ار 
كتابي به نام »يهود از ديدگاه قرآن« را داش��ت كه 
به خاطر بحثي در مورد ذل��ت و مذلت يهوديان در 
قرآن اين كتاب حدود يك س��ال و هش��ت ماه در 
انتظار اجازه چاپ ماند. درنهايت هم اعالم ش��د به 
سبب بحران هاي سال 1354 اجازه چاپ به كتاب 
داده نمي ش��ود. مترجم اين كتاب آقاي دكتر علي 

منتظمي بود. 
بهانه شان چه بود؟

گفتند چاپ اين كتاب براي روابط ايران و خاورميانه 
خطرناك اس��ت. عالوه بر اينكه چون در كتاب به 
مسئله مذلت قوم يهود اشاره ش��ده براي قرآن بد 
است ! كه در مورد مذلت قوم يهود بگويد، چون يهود 

امروز ذليل نيست!
آيت اهلل سيد محمد شيرازي هم كتابي به نام »دنيا 
بازيچه يهود« نوشت كه بيانگر توطئه هاي اسرائيل 
در جهان اسالم بود. سيد هادي مدرسي آن را ترجمه 
كرد ولي آن كتاب با آنكه در كربال چاپ ش��ده بود 
اجازه چاپ در ايران را نيافت. اين وضعيت گذشته 
ما امروزه در اروپا حاكم است و كسي حق صحبت 

كردن يا نوشتن در مورد صهيونيسم را ندارد. 
صهيونيسم در ايران به دنبال پياده كردن 

چه اهدافي بود؟
صهيونيس��م اوالً خودش در ايران ابزارسياس��ت 
استعماري غرب خاصه امريكا و انگليس بود. غرب 
سه ابزار خود فراماس��ونري، بهائيت و  صهيونيسم 
را در س��ال هاي)1357- 1332( در رأس و بدن��ه 
حكوم��ت پهلوي ق��رار داد ت��ا به واس��طه آنها در 
حوزه هاي سياسي، اطالعاتي، فرهنگي و اقتصادي 

ايران احاطه داشته باشد. 
مسلماً صهيونيس��ت ها هم ماهيت تجاوز، تعدي، 
غارت و... را داشتند، لذا عالوه بر مسائل اقتصادي، 
ايران را يكي از ميدان ه��اي فعاليت خود همچون 
تركيه قرار دادند. ناگفته نماند در ارتباطات اقتصادي 
هم در آن دوران مرغ، تخم مرغ، پرتقال و... از اسرائيل 

وارد مي شد. 
چقدر در رس�يدن به اهدافش�ان موفق 

بودند؟
در متن جامعه م��ا به دليل قدرت اس��الم و ايمان 
جامعه چندان موفق نبودند، اما در درون حكومت 
مس��لماً منافع اقتص��ادي، سياس��ي، اجتماعي، 
نظامي و... داش��تند،  لذا از مديران جرايد، اساتيد 
دانشگاه، نويس��ندگان و... براي س��فر به اسرائيل 
دعوت مي كردند. از طرف ديگر رهبران اس��رائيل 
امثال گلداماير، موش��ه دايان و... به ايران سفرهاي 
خصوصي و علني داش��تند كه در خاطرات اسداهلل 
علم يا خاطرات مئير عزري به چند مورد اشاره شده 
اس��ت. در واقع امريكا، انگليس و اسرائيل با نفوذ و 
سلطه در كشورمان مقاصد خود را پياده مي كردند.

امروزه با توجه به اس��ناد ما م��ي دانيم امثال دكتر 
علينقي عاليخاني، داريوش همايون، پرويز ثابتي 
و اميرعباس هويدا مدافع اسرائيل بودند، همچنين 
اسنادي هم در خصوص همكاري دكتر علي اميني 
در دوران نخس��ت وزيري اش با اسرائيل نيز وجود 

دارد. 
لذا همانگونه كه استاد سيد غالمرضا سعيدي در 60 
سال قبل تحليل نموده بودند خطر صهيونيسم براي 
ايران و جهان اسالم جدي است و به تعبير شادروان 
جالل آل احمد اسرائيل پادگان و پايگاه امپرياليسم 
غرب است. مبارزات حضرت امام عليه اسرائيل و دفاع 
از فلسطين، دفاع از فدائيان اسالم و حضرت آيت اهلل 
سيدابوالقاس��م كاش��اني در دهه 1340- 1320، 
 دفاع آيت اهلل س��يدمحمود طالقان��ي در دهه هاي 
)1350- 1320(از فلسطين و عليه اسرائيل مهم 
اس��ت. حتي در س��ال 1342 آيت اهلل طالقاني در 
مجلسي در دزاشيب شميران عليه اسرائيل صحبت 
مي كند، اما فرداي آن روز صاحبخانه دستگير و راهي 
زندان مي شود كه چرا در جلسه شما عليه اسرائيل 
صحبت شده است. حتي در دوران مبارزات حضرت 
امام، ساواك به ايشان اعالم مي كند كه نبايد عليه 

امريكا، اسرائيل و شاه صحبت كند. 
سخن آخر. 

امروزه براي كس��ي كه كار تحقيقي انجام مي دهد 
منابع دست اول بسيار زياد اس��ت؛ اسنادي كه از 
س��اواك و امريكايي ها در سفارتخانه ش��ان )النه 
جاسوس��ي( به جامانده اس��ت. به عنوان مثال ما 
امروز بيش از 50 ميليون سند از ساواك داريم كه 
اين اسناد مسلماً براي ثبت در تاريخ تهيه نشده اند. 
اين اس��ناد ميراثي اس��ت كه براي محققان ما به 
جامانده و مي توان به استناد آنها پرده از سياست ها 
و دست نشاندگي رژيم پهلوي برداشت، اما متأسفانه 
دانشگاه و حوزه هاي علميه ما نسبت به اين اسناد 
بي توجهي مي كنند و آنطور كه شايسته است از آنها 
استفاده نمي كنند. اين اسناد مي توانند انتقال دهنده 
تجربه به نس��ل هاي ديگر براي ممانع��ت از تكرار 

اشتباهات باشند.
پی نوشت:

1- روزشمار تاريخ معاصر ايران -مجله شماره 2-1 
موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی

  سمانه صادقي
انديش�ه صهيونيس�م با هدف پايه گ�ذاري حكومت 
مستقل يهود در كشور فلسطين ش�كل گرفت اما در 
واقع صهيونيسم يك جنبش سياسي است كه زير علم 
مذهب يهود س�ينه مي زند. اين جنبش در اواخر قرن 
نوزدهم، ايدئولوژي خود را تحت عنوان »در به دري« 
دنبال ك�رد تا يهودي�ان را از بي وطني برهان�د. لذا در 
سال 1884 ميالدي در يكي از شهرهاي يهودي نشين 
شوروي به نام پينسك ش�خصي به نام هواوي زيون، 
طرح بازگشت يهوديان را به فلس�طين با شعار »سال 
ديگر در اورش�ليم« تهيه كرد و 13 سال بعد، »تئودور 
هرتزل« روزنامه نگار اتريشي با تشكيل اولين كنگره 
صهيونيست ها، از آن طرح يك برنامه عملي ساخت. 
از سوي ديگر مبارزات كشورهاي اروپايي كه به دنبال 
مستعمرات جديد و خصوصاً در خاورميانه مي گشتند، 
يكي از داليل مه�م به وج�ود آمدن تز صهيونيس�م 
است. فرانسه و انگيس از جمله مستعمره گراني بودند 
كه س�عي داش�تند بر اين نقطه از جهان نفوذ كنند به 
طوري كه دولت انگليس حت�ي قانوني را براي حمايت 
از يهودياني كه حاضر به مهاجرت به فلسطين باشند، 
وضع كرد. براي آشنايي با تاريخچه اين مكتب و اهدافي 
ك�ه در ايران دنب�ال مي كردند با آقاي قاس�م تبريزي 
يكي از محققان تاريخ معاصر به گفت و گو نشس�تيم. 

  
اولين نش�انه هاي حضور صهيونيسم در ايران 

مربوط به چه دوره اي است؟
ابتدا الزم اس��ت به اين نكته توجه كنيد ك��ه از زمان هاي 
گذشته ما در كشورمان اقليت هاي ديني مختلفي همچون 
زرتشتي، مسيحي و يهودي داشته ايم كه جزئي از ملت ما 
بوده و در چارچوب قواعد فرهنگ و سنت مملكت ما حركت 
مي كرده اند. جريان صهيونيسم به تدريج پس از مشروطه به 
كشورمان ورود پيدا كرد و سبب شد يهوديت ما از آن حالت 
ملي و مستقل تبديل  به يك وابستگي ابتدا غيرمستقيم 
و بعداً مستقيم به تش��كيالت صهيونيستي شود. البته در 
سفرنامه ناصرالدين ش��اه زماني كه به اروپا سفر مي كند، 
آمده كه برخي انگليسي هاي صهيونيست با وي در خصوص 
واگذاري زمين براي اس��تقرار يهوديان صحبت كرده اند. 
اروپاييان صهيونيست به شاه ايران مي گويند ما به دنبال 
منطقه يا كشور مستقلي براي اسكان يهوديان هستيم كه 
ناصرالدين شاه در پاسخ مي گويد: »شما كه پول داريد، اين 
كشورهاي خوش آب و هواي اروپايي محل مناسبي است 

يكي از آنها را بخريد!«
صهيونيست ها فعاليتشان را ابتدا به چه صورت 
و در چه حوزه هايي آغاز مي كنند و علت اين امر 

كدام است؟ 
صهيونيس��م نخس��ت به دو صورت در ايران نفوذ خود را 

آغاز كرد:
1- ابتدا با برقراري ارتباط با يهوديان ايران. صهيونيست ها 
با تش��كيل كنيس��ه ها، تالش كردند يهوديان ايران را به 

تشكيالت صهيونيستي در اروپا متصل  كنند. 
2- با س��رمايه گذاری در تأسيس روزنامه هايی چون برق 
و رعد توسط عواملشان )س��يد ضياء الدين طباطبايي( به 

صورت غير مستقيم به حمايت از صهيونيسم پرداختند. 
صهيونيس�ت ها به طور رس�مي از چه زمان در 

حكومت ايران نفوذ يافتند؟
نفوذ رسمي صهيونيسم در حكومت ايران مربوط به پس از 
كودتاي انگليسي سوم اسفند 1299 مي شود. طبق اسناد 
27 روز بعد از كودتاي انگليسي سوم اسفند 1299 و مقارن 
با اول فروردين 1300 حزب صهيونيسم در ايران تأسيس 
مي ش��ود و طي نامه اي به امورخارجه اع��الم موجوديت 

مي كند. البته نام اين حزب را نمي دانيم. 
اسنادي از اين حزب موجود است؟

بله. نامه هايي از اين حزب در روزشمار تاريخ معاصر)1( آمده 
است. به عنوان مثال سران اين حزب در نامه اي به وزارت 
امور خارجه نوشته اند كه ما قصد تأسيس حزب صهيونيسم 
را داريم، ما را به رسميت بشناسيد. دو هفته بعد نيز سران 
اين حزب نامه دومي را به امور داخله )وزارت كشور( نوشتند 
و اطالع دادند كه ما حزب صهيونيس��م را در تمام واليات 
ايران )سراسر كشور( تأسيس كرده ايم چرا تا به امروز ما را 
به رسميت نشناخته ايد! حال چطور در مدت دو هفته در 
تمام واليات ايران توانس��ته اند اين حزب را تأسيس كنند 

جاي سؤال دارد!
بنابراين مشخصاً حزب صهيونيس��م كار و فعاليتش را از 
همان دوران آغاز كرده اس��ت. همچنين در س��ال 1302 
كنگره دوم صهيونيست ها در فرانس��ه توسط يك ايراني 
تبعه فرانسه برپا مي شود. اس��ناد اين كنگره موجود است 
اما از كنگره اول سندي در دست نيس��ت. در كنگره دوم 
صهيونيس��ت ها طي نامه مفصلي به دولت ايران نوشتند: 
»ما در ايران قصد تأس��يس مجتمع هاي صهيونيستي را 
داريم، براي آغاز كارمان به ما زمين و آب و وسايل كشاورزي 

بدهيد.«
عوامل صهيونيسم از چه زمان در بخش فرهنگي 

نفوذ كردند؟
صهيونيست ها پيش از دوره مشروطه با راه اندازي مدارسي 
همچون آليانس سعي كردند پايگاهي براي نفوذ در بخش 
فرهنگي فراهم س��ازند. ناگفته نماند كه پس از مشروطه 
اين مدارس فعاليتشان را  در شهر های يهود نشين ايران 
گسترش دادند اما تا سال 1320 فعاليت هايشان پنهان بود 
و ما از آنها كمتر اس��ناد داريم ولي مشخصاً تحت پوشش 
مدارس فعاليت هايي داش��ته اند. اولين نشانه هاي رسمي 
فعاليت صهيونيست ها از نظر فرهنگي همانطور كه اشاره 
شد به سال هاي 1299-1294 )پس از جنگ جهاني اول(
و انتش��ار روزنامه هاي برق و رعد توسط سيد ضياءالدين 
طباطبايي عامل انگليس در ايران مربوط مي شود، چراكه 
چاپخانه اين روزنامه توس��ط صهيونيس��ت ها در اختيار 
سيد ضياء قرار گرفته بود. اين دو روزنامه به طور ضمني به 
دفاع از صهيونيسم مي پرداختند. هرچند در همين روزنامه 
رعد ما ش��اهد ردپاي بهائياني همچ��ون عين الملك پدر 

اميرعباس هويدا نيز هستيم. 
ام��ا صهيونيس��ت ها ب��ه ط��ور مس��تقل  فعاليتش��ان 
را از س��ال 1320 در تهران با انتش��ار روزنامه اس��رائيل و 
 مجله اي به نام ايس��رائيل علني و  پس از آن هم در س��ال 
1346-1345 براي تأسيس روزنامه آيندگان به مديريت 

چند روز پيش از انقالب يك هواپيما 
از اس�رائيل به ايران مي آيد و تمام 
شكنجه گران و مأموران ساواكي كه 
خودش تربيت كرده را به اس�رائيل 
مي ب�رد. دو ت�ا از چهره ه�اي مهم 
ساواك به نام هاي عطارپور و پرويز 
ثابتي هم ابتدا به اسرائيل مي روند و 
بعد با سازمان سيا همكاري مي كنند. 
البته عطارپور االن هم با اس�رائيل 
هم�كاري دارد و بي�ن س�وئيس 
و اس�رائيل در رف�ت و آم�د اس�ت


