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تاریخ معاصر
نماد مبارزه با«استبداد
داخلی»و«استعمار خارجی»
تا ...نو را ...نجفی
آی 
اصفهانی ،از فقها و
عالمان بــزرگ شهر
اص ــف ــه ــان بــــود که
مــبــارزات گسترده و
مؤثری علیه استعمار
خــارجــی و استبداد
داخلی در دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول
انجام داد .به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایران ،نورا ...اصفهانی ،از علمای
روشنفکر و صاحب نفوذ اصفهان بود .وی در
سال  1287هـ .ق در اصفهان متولد شد .او
مباحث علمی را ابتدا در محضر پدرش آموخت
و سپس به عتبات عالیات رفــت و در محضر
بزرگانیهمچونآیتا...میرزاحبیبا...رشتی
وآیتا...میرزاحسنشیرازیکسبفیضکرد.
آیتا...نجفیاصفهانی،پسازتکمیلتحصیل
درعتباتعالیاتوانجاممراسمحجبهاصفهان
بازگشتوبهتدریسمشغولشد.ویدرراستای
مبارزهبااستعمارگرانخارجی،اقداماتیانجام
داد که ازجمله این اقدامات میتوان به مبارزه
با امتیاز تنباکو ،تاسیس شرکتهای مختلف
تجاریومبارزهعلمیبامبلغانمسیحیاروپایی
مقیماصفهاناشارهکرد.سابقهاختالفآیتا...
نورا ...اصفهانی با رضاخان به دوره احمدشاه
قاجار بر میگردد .در این زمان ،شیخ از اینکه
احمدشاه ،رضاخان را وزیر جنگ و فرمانده کل
ارتش کردهبود ،انتقاد میکرد .مبارزه آیتا...
نورا ...اصفهانی با رضاخان ،متأثر از تجربه40
ساله مبارزاتش در دوران قاجار بود .او ابتدا
تشکیالتی بهنام «اتحاد اسالم »را راه اندازی
کرد که هدف این تشکیالت ،مبارزه با نفوذ
فرهنگ،اقتصادوسیاستغربدرایراناعالم
شد.آیتا...نورا...اصفهانیبرایهمراهکردن
مردمباتشکیالت،ابتدابهمخالفتباطرحقانون
نظام اجباری پرداخت و از آن ،بهعنوان مقدمه و
زمینهایبرایهمراهیمردمباقیامشاستفاده
کرد.قیامدراصفهان،علیهاستبدادپهلویاول،
باتعطیلیبازارآغازشد.درمرحلهبعد،بهدعوت
آیتا،...عدهایازعلمایاصفهان،شیرازودیگر
والیات ،در شهر قم اجتماع کردند .این اقدام
باعث نگرانی شدید رضاخان شد .مهاجران در
قم« ،هیئت علمیه و روحانیه مهاجرین قم » را
به ریاست حاجآقا نورا ...تشکیل دادند و بدون
مشورت و تصمیم آیتا ،...هیچ اقدامی انجام
نمیدادند.بهعلتاهمیتاینقیام،نخستوزیر
وقت ،مخبرالسلطنه و وزیر دربار ،تیمورتاش،
برای مذاکره با مهاجران ،رهسپار قم شدند
و بعد از مذاکرات اولیه ،ناگاه ،آیتا ...نورا...
اصفهانی بیمار شد و خیلی زود دار فانی را
در دی ماه  ،1306وداع گفت و کسانی که
به منظور قیام در قم اجتماع کرده بودند ،به
شهرهای خود بازگشتند .فوت مشکوک او ،از
طرف دولت مورد توجه قرار نگرفت؛ بهطوری
که خبر آن در هیچ نشریهای منتشر نشد ،اما
شهید آیـــتا ...سیدحسن مــدرس ،مجلس
ترحیم مفصلی برپا کرد و جزئیات واقعه را به
اطالعمردمرساند.
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شبآخرماهمهسال،1961صهیونیستهاطناب
دار را به گردن آدولف آیشمن انداختند؛ او یکی از
افسرانبلندپایهآلماننازیوازطرفدارانسرسخت
هیتلر بود و ادعا میشد در قتل عام یهودیان دست
داشتهاست .دستگیری وی ،حدود  17سال پس
از جنگ جهانی دوم ،آن هم در آرژانتین ،جایی که
آیشمن در آن با عنوان «نیکوالس کلمنت» روزگار
میگذراند ،توسط سازمان جاسوسی موساد و
انتقالاوبهفلسطیناشغالی،یکیازجنجالیترین
عملیات آدمربایی بینالمللی بود .صهیونیستها
کهپسازتأسیسرژیمجعلیخود،بابحرانفقدان
مشروعیت روبـهرو بودند ،به این هیاهو و جنجال
نیاز داشتند؛ هیاهویی که میشد به بهانه آن ،فریاد
هر کسی را که به قتلعام وحشیانه فلسطینیها
و غصب سرزمین آن ها معترض بــود ،خاموش
کرد .آن ها مدعی بودند که از بد حادثه گذرشان
به سرزمین فلسطین افتاده است و به دلیل ظلمی
که نازیها در حق آن ها کردهاند ،کسی حق ندارد
معترض جنایاتشان در فلسطین اشغالی شود! این
درحالیاستکه،رازهاییکهبعدهافاششد،پرده
ازکارآنهابرداشت.اسنادیکهچنددههبعد،اززیر
دستسازمانهایجاسوسیرژیمصهیونیستی َدر
رفت ،نشان داد که برخی از سران آژانس یهود که
بعدها به مقام نخستوزیری و وزارت در رژیم جعلی
اسرائیلرسیدند،یارغارنازیهابودهاند!
▪دلیلیکتعامل

دلیل تعامل صهیونیست ها و نازیها ،یک نیاز
دوجانبه بود .هیتلر میخواست یهودیان را از اروپا
بیرونبراندوصهیونیستهادوستداشتندیهودیان
اخراجی را به فلسطین اشغالی بکشانند .به همین
دلیل،رابطهمیانایندو،مدتهاقبلازآغازجنگ
جهانی دوم شکل گرفت و تا آنجا پیش رفت که
گوبلز ،مسئول تبلیغات نازیها ،در روزنامه ارگان
حزب متبوع خود ،به جانبداری از صهیونیستها
پرداختوحتیمدالینیزبههمینمناسبتضرب
شد که یک روی آن صلیب شکسته(نماد نازیها) و
طرف دیگر آن ،ستاره داوود(نماد صهیونیستها)
بود .کمی پیش از این اعالم پیوند رسمی ،در سال
 ،1934صهیونیستها بــرای انتقال یهودیان
آلمان به سرزمینهای اشغالی ،با نازیها به توافق
رسیده بودند .قــرار بود زمینه مناسب بــرای این
انتقال ،از سوی نازیها فراهم شود .کامیونهایی
برای انتقال در اختیار صهیونیستها قرار گرفت.
میخائیل بار ُزهر ،مورخ معروف صهیونیست ،در
کتابی که درباره بنگوریون به رشته تحریر درآورد،
آشکاراازاینمعاملهپشتپردهسخنگفتهاست.او
ضمناشارهبهنقشآبراهاماشترنواسحاقشامیر
در تعامل با نازیها ،مینویسد« :در سال ،1941
اسحاقشامیرمرتکبجنایتیبخششناپذیرازنقطه
نظراخالقیشد؛اواتحادباآلماننازیراقوی ًاتوصیه

 1934میالدی -پشت و روی مدال گوبلز؛ محصول مشترک نازیسم و صهیونیسم!

کرد».اینجنایتبهقولبار ُزهرغیراخالقی،زمانی
روی داد که طبق ادعای صهیونیستها ،یهودیان
اروپــا ،گــروه گــروه به ســوی کــورههــای آدمســوزی
اعــزام میشدند! بیتردید سطح روابــط هیتلر و
صهیونیستها ،یک شبه به این اندازه رشد نکرد.
واقعیتتلختاریخیآناستکهسرانصهیونیست،
اصو ًالبرایجانیهودیانارزشیقائلنبودندوتنها
ازآنبهعنوانمستمسکیبرایتأسیسرژیمجعلی
اسرائیل استفاده میکردند .اقدامات آن ها در این
زمینه ،توام با رفتارهای نامتعادل و هیستریک بود؛
بنگوریون،صهیونیستیکهبعدهانخستوزیررژیم
صهیونیستیشد،بهراحتیازقربانیکردنهزاران
کــودک و زن یهودی آلمانی بــرای تأسیس رژیم
جعلی صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین
سخن میگفت .ایون گلبنر در کتاب «سیاست
صهیونیستی و فرجام آن» ،سخنان بنگوریون
را اینگونه روایــت کــرده اســت« :اگــر میدانستم
که میتوان تمام بچههای [یهودی] آلمان را با
آوردنشان به انگلستان نجات داد ،اما تنها نیمی از
آنان را با انتقالشان به فلسطین [میتوانیم نجات
دهیم]،راهحلدومراانتخابمیکردم».
▪نگاه صهیونیستی – نازی به اقلیت یهودیان
اروپایی

نگاه صهیونیستها به قضیه اقلیت یهودیان
اروپایی ،دستکمی از دیدگاههای هیتلر و حزب
نازینداشت.کمیتهنجات(!)آژانسیهودکهکام ً
ال
منطبقباسیاستهایسازمانجهانیصهیونیسم
عمل میکرد ،طی یادداشتی در سال 1943
اعالم کرد« :اگر قادر باشیم 10هزار نفر را از میان
 50هزارنفرکهمیتواننددرساختنکشور(!!)ودر
نوزاییملی(!)سهیمباشند،نجاتدهیم،یااینکه
یک میلیون از یهودیانی که باری یا دست باال ،وزن
مردهایبردوشماخواهندشد،بایدخودرامحدود
کنیمو 10هزاریرانجاتدهیمکهمیتواننجات
میلیونبهحالخودرهاشده،ما
داد،حتیاگریک
ِ
را متهم یا علیه ما بیانیه صادر کنند« ».بار» یا «وزن
مرده»خواندنهمکیشانازسویصهیونیستها،
رویدیگرهمانتفکرنازیهابودکهاعتقادداشتند
باید افراد معلول و ناتوان را از جامعه حذف کرد و

آینده آلمان را معطل آن ها نکرد! چنین رویکردی
باعث شده بود که آلفرد روزنبرگ ،نظریه پرداز
برجسته نازیها ،در کتاب «رد پای یهودیان در
تحولاعصار»،بنویسد«:بایدبهشدتازصهیونیسم
حمایتکردتاهرسالسهمیهایازیهودیانآلمان
بهفلسطینمنتقلشوند».
▪یکگفتوگویرنجآور!

ارتــبــاط صهیونیستها و هیتلر ،تنها به انتقال
یهودیان محدود نمیشد .دشمنی نازیها با دیگر
قــدرتهــای اروپــایــی و جــدال بــرای کسب منافع
بیشتر ،محدودیتهایی را بــرای آلمان به وجود
آورد؛ آن ها از دستیابی به مواد خام محروم بودند.
تأمین مواد اولیه مورد نیاز نازیها ،به طور ویژه،
برعهده صهیونیستها بود .آن ها طی سالهای
ابتدایی دهه  ،1930فعالیتهای گستردهای
را در این زمینه سازمان دادند؛ فعالیتهایی که تا
پایان جنگ جهانی دوم ،تداوم پیدا کرد .این اقدام
صهیونیستهاازچشمسیاستمداراندرجهچندم
اروپاییپنهاننماند.ناحومگلدمن،رئیسسازمان
جهانیصهیونیسم،درزندگینامهخودازدیدارش
با«ادوارب ِنس»،وزیرخارجهچک،سخنگفتهاست؛
دیداری که در آن« ،ب ِنس» به انتقاد تند و صریح از
صهیونیستها ،بابت کمکهای فراوانشان به
نازیهاوامتناعازسازماندهیمقاومت،علیهآلمان
هیتلری پرداخته بود .گلدمن مینویسد«:در طول
زندگیام،ناچاربودهامدربسیاریازگفتوگوهای
رنجآورشرکتکنم،اماهرگزبهاندازهایندوساعت
احساس بدبختی و استیصال نکردهام(!) ،با همه
وجودماحساسمیکردمکهب ِنسحقداشت(!)»
▪دوش به دوش نازیها

صهیونیستها طبق توافق با نازیها ،مأمور بودند
که تجسم کورههای آدم سوزی را در ذهن یهودیان
جا بیندازند و از طریق القای وحشت ،آن ها را به
مهاجرت وادارند ،مهاجرتی که البته باید به مقصد
فلسطینانجاممیشد.رودلفکاستنر،نایبرئیس
سازمانجهانیصهیونیسم،باآدولفآیشمن،مقام
عالیرتبه نازی و مردی که بعدها صهیونیستها
طناب دار به گردنش انداختند ،به مذاکره نشست

گوبلز ،مسئول تبلیغات نازیها ،در
روزنامه ارگان حزب متبوع خود،
به جانبداری از صهیونیستها
پرداخت و حتی مدالی نیز به همین
مناسبت ضرب شد که یک روی آن
صلیب شکسته(نماد نازیها) و
طرف دیگر آن ،ستاره داوود(نماد
صهیونیستها)بود
و نرد عشق باخت! آن ها توافق کردند که کاستنر،
یهودیان به درد بخور را جدا کند و بقیه را به نازیها
بسپارد! موضوعی که هنگام محاکمه فرمایشی
آیشمندرتلآویو،جنجالیبزرگبهپاکرد.همکاری
نزدیک با نازیها ،محدود به این گپ و گفتهای
دوستانه نشد؛ ســال  1941و در حالی که کفه
ترازوی جنگ به نفع هیتلر سنگین شده بود ،گروه
« ِلحی»()Lehiیکیازافراطیترینگروههایوابسته
به سازمان جهانی صهیونیسم ،همانها که دایم
برای نجات یهودیان از چنگ نازیهای وحشی،
گریبان چاک میدادند! به رهبری آبراهام اشترن،
رسم ًا همکاری اطالعاتی با حکومت رایش را آغاز
کرد .یکی از اعضای برجسته این گــروه ،اسحاق
شامیر بود .بعدها ،العازر هالوی ،از اعضای حزب
کارگر رژیم صهیونیستی ،اسنادی را منتشر کرد
که نشان میداد شامیر و دوستانش ،دوشادوش
نازی ها در جبهه شرق جنگیده اند!صرف نظر از
این همکاریها ،هیتلر برای صهیونیستها یک
شخصیت کاریزماتیک بــود؛ درک ایــن موضوع
زمانی ممکن است که بتوانیم مقایسهای منطقی
میان رفتار هیتلر در اروپــا و صهیونیستها در
سرزمینهای اشغالی داشته باشیم .بنگوریون
یک بار درباره بگین ،قصاب دیریاسین ،گفته بود:
«او بیچون و چرا به نوع هیتلری تعلق دارد؛ بگین
یک نژادپرست است؛ آماده نابودی تمام اعراب ،او
میخواهد این سرزمین را یکدست کند و برای این
هدف ،از هر وسیله ای بهره میگیرد ».این نگاه ،در
واقع چیزی جز همان دیدگاههای نازیسم نبود.
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کتاب «سیا در ایــــران» ،بــرداشــتــی ت ــازه از
زمینههای شکلگیری و جزئیات عملیات
آژاکـــس یــا هــمــان کــودتــای  ۲۸مــــرداد ،به
روایت یکی از بازیگران آن است .به گزارش
تــاریــخ ایـــرانـــی ،دکــتــر دونــالــد ان .ویلبر
یا آنچنان که در مجموعۀ سیا مشهور بود
«استاد تبلیغاتچی» ،جاسوس سیا در ایران،
مسئول عملیات «بدامن» و یکی از مهم ترین
پایههای جنگ روانــی علیه دکتر مصدق در
اوایــل دهۀ  1330بود که نقش ویــژهای در
ســازمــان دهــی اپوزیسیون دولــت ملی ،در
جریان کودتای تابستان  ۱۳۳۲ایفا کرد.
در روایــت ویلبر از ماجرای کودتا ،به برخی
جزئیاتوشایعاتبرمیخوریمکهشایدکمتر
خوانده و شنیده شده باشد .وقایعی که هر
کدام ،بر فرض صحت ،زوایای قابل توجهی را
از ابعاد کمتر دیده شده کودتای 28مرداد ،به
تصویرمیکشد.مطابقگزارشویلبر،یکیاز
مسائل مهمی که در جریان کودتا برای طرف
آمریکاییمطرحشد،اهمیتنقشآفرینیشاه
دربرکناریمصدقوانتصابفضلا...زاهدی
بهنخستوزیریبود.
▪جلوافتادنثریاازاشرف!

با این حال ،ثریا اسفندیاری ،همسر شاه،
در کتاب «حــاال خــودم حرف میزنم» که به
خاطرات او از دوران زندگی با شاه اختصاص
دارد،خودرا«نخستینپیشنهاددهندۀکودتا
علیه دولت مصدق به شاه» میداند .جالب
اینکه به نوشتۀ ویلبر ،قفل تردیدهای شاه که
مدتیعملیاترابهتعویقانداخت،سرانجامنه
بهوسیلهاشرف،ژنرالشوارتسکفیاروزولت،
بلکهبهدستثریاگشودهشد«:اواخرعصر۱۳
اوت ،سرهنگ [نصیری] با فرمان نهایی که
توسطشاهامضاشد،بهتهرانبازگشتوآنها
راتحویلزاهدیداد.بهگفتۀوی ،این ثریابود
که در نهایت شاه را متقاعد کرد که فرمانها را
امضاکند.اگراینمطلبدرستباشد،دراین
جامتحدیاززاویهایکام ً
الغیرمنتظرهظهور
کرده بود».یکی دیگر از ابعاد کمتر شناخته
شدۀ کودتای  ،۱۳۳۲عملیات روانی ساخته
وپرداختۀسیاعلیهمصدقوحزبتودهاست؛
موضوعی که در گــزارش تحقیقی ویلبر ،به
تفصیلبیانشدهاست.

