پروفسور امنون نتصر در این بخش از کتاب
از پیشینهی یهودیان در درازای تاریخ

از هنگام شکل گرفتن به صورت یک ملت
تا بازگشت به استقالل ملی
سخن می گوید

آلفرد در یفوس افسر برجسته یهودی به اتهام دروغین جاسوسی خلع درجه شد

پرسش – پروفسور نتصر ،شما در گفتار پیشین در مورد نمادهای یهودستیزی گفتید که
در اروپای قرن نوزدهم ،در کنار رقابت و حسادت های کلیسای مسیحی علیه دین یهود،
نوعی یهودستیزی سیاسی نیز به وجود آمد و آن هنگامی که کاپیتالیست ها ادعا کردند
که یهودیان افرادی چپ گرا و آشوبگر هستند و سوسیالیست ها نیز متقابال ادعا
کردند که یهودیان به اردوی کاپیتالیسم تعلق دارند ،زیرا برخی از ثروتمندان عمده اروپا
اتفاقا یهودی هستند .اکنون درخواست می کنیم درباره عوامل سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی یهودستیزی توضیحات بیشتری بدهید.
پاسخ – بله ،من ابتدا باید تاکید کنم که نه همه کاپیتالیست ها یهودیان را به چپ گرائی
متهم می ساختند و نه همه سوسیالیست ادعا می کردند که یهودیان افرادی کاپیتالیست
هستند که از استثمار دیگران ثروت خود را اندوخته اند.

این ا فتراها تنها توسط آن گروه افرادی مطرح می گردید که بیماری یهودستیزی در وجود آن
ها ر یشه دوانیده بود .آن ها بودند که به دنبال انواع و اقسام بهانه ها می گشتند تا یهودیان را
مورد اتهام و افترا قرار دهند.
البته باید یادآوری کنیم که در تاریخ قرن نوزدهم و بیستم اروپا ،یهودیان در برانگیختن و
هدایت کردن جنبش های سوسیالیستی و انقالبی نقش عمده ای داشتند که یک نمونه آن
انقالب کبیر اکتبر در روسیه تزاری بود.
در این جا بی مورد نیست که در مورد چند رویداد دیگر نیز که بر سرنوشت یهودیان تاثیر
گذار بود سخن بگوئیم :با توسعه پیدا کردن صنعت چاپ ،شوربختانه آن گروه از
یهودستیزان که می خواستند به این گرایش ناانسانی خود رنگ علمی نیز ببخشند ،برشدت
اتهامات و افتراهای خود افزودند.
در این دوران بود که روزنامه های یهودستیز شروع به انتشار کردند و جزوه ها و کتاب های
بسیاری علیه یهودیان و در توجیه یهودستیزی منتشر گردید.
این نشر یات با سرعت زیاد از یک کشور به کشور دیگر می رسید و به زبان محلی ترجمه
می شد و انتشار گسترده می یافت.
با استفاده از صنعت چاپ بود که یهودستیزی شتابی بسیار گسترده یافت و همانند
میکرب یک بیماری ،در اندام کشورهای اروپائی رخنه کرد و موجب مسموم ساختن افکار
و اذهان علیه یهودیان گردید.
Binyamin
سخنان بنیامین زئب/تئودور هرتصل (בנימין זאב/תאודור הרצל
 )Ze’ev/Theodor Herzlپایه گذار صیونیسم و بنیانگذار اندیشه بر پائی کشور مستقل یهود
را دو باره یادآوری می کنم که گفت "یهودستیزی یک نوع بیماری است که در وجود
یهودستیزان رخنه یافته و لحطه ای آنان را آرام نمی گذارد".
یک نمونه از این بیماری یهودستیزی را در این جا به آن اشاره می کنیم و آن ماجرای متهم
ساختن یک افسر برجسته یهودی ارتش فرانسه به جاسوسی به سود ارتش آلمان است که
در اواخر قرن نوزدهم رخ داد .این نمونه می تواند به عالقمندان نشان دهد که یهودستیزی
در اروپای آن روز دارای چه نمادهای زشت و ناانسانی بوده است.
در سال  4981بود که آلفرد در یفوس ) (Alfred Dreyfusیک افسر وطن پرست یهودی فرانسه
به جاسوسی به سود آلمان متهم گردید – زیرا معلوم شده بود که بخشی از اطالعات
حساس نظامی فرانسه به دست ستاد فرمان دهی ارتش آلمان می رسد.
دریفوس با سمت یک افسر بلندپایه ،عضو ستاد کل ارتش فرانسه بود و ظاهرا به این
اطالعات بسیار حساس دسترسی داشت .او به خاطر استعدادی که داشت و ایثار و

فداکاری در راه ارتش فرانسه ،مورد حسد و بغض شماری از همردیفان غیر یهودی خود قرار
گرفت.
در آن سالی که ذکر کردیم ،سازمان ضدجاسوسی فرانسه به نامه ای دسترسی پیدا می کند
که نشان می دهد فرد یا افرادی در داخل ستاد کل ارتش فرانسه به سود آلمان جاسوسی
می کنند .سخن از نامه ای بود که خطاب به دست اندرکاران امور نظامی آلمان ،برای
سفارت خانه آن کشور در پاریس فرستاده شده بود .بالفاصله انگشت اتهام به سوی افسر
برجسته یهودی دراز شد .برحسب اتفاق ،دستخط نامه نیز تا حدودی به دستخط آلفرد
دریفوس شباهت داشت.
دریفوس را بر نیمکت اتهام نشاندند و محاکمه او آغاز شد .ولی خیلی زود روشن گردید که
در واقع آن افسر یهودی نیست که محاکمه می شود ،بلکه عمالً کل جامعه یهودیان فرانسه
را روی نیمکت متهمین نشاندهاند.
تماشاچیان این دادگاه مرتبا فر یاد "مرگ بر دریفوس" و در کنار آن "مرگ بر یهود" سر می
دادند .در خیابان ها و مالءعام مرتب ًا شعار "مرگ بر یهود" شنیده می شد.
در واقع ،این پدیده در همه سرزمین ها وجود داشته که اگر یک یهودی ،به عنوان یک انسان
عادی ،خطائی از او سر بزند و یا جرمی مرتکب شود ،خود او نیست که در کانون اتهام
قرار می گیرد ،بلکه کل جامعه یهودیان آن سرزمین به نادرستی و تبهکاری متهم می گردند و
این بهانه ای می شود برای آشو بگران نا انسان که به پُوگرم ( – Pogromکشتار دسته جمعی)
یهودیان و یا به غارت اموال آنان و تعرض به جانشان دست بزنند.
این فاجعه و این روند در نقاط بسیاری از جهان رخ داده که در فرصت دیگری نمونه های
بیشتری از آن را مطرح خواهیم ساخت.
باز گردیم به ماجرای در یفوس  :او را شدیدا مورد اهانت قرار دادند ،شمشیر او را که نشان
عزت و احترام و رتبه باالی نظامی او بود شکستند ،پاگون ها را از دوش او کندند و وی را
به حبس ابد محکوم ساختند و به "جزایر شیاطین" در آمر یکای جنو بی تبعید کردند ،که
بد آب و هواتر ین منطقه از متصرفات فرانسه بود.
ولی هنگامی که رئیس ستاد کل ارتش فرانسه عوض شد و مردم کمی آرام شدند و خشم
آنان فرو نشست ،و به ویژه در اثر کوشش های برادر در یفوس ،معلوم گردید که کل ماجرا
یک امر ساختگی و یک افترای بی اساس است – و به مرور زمان معلوم شد که خود
فرمان دهان ستاد ارتش فرانسه بودند که جاسوسی می کردهاند و برای آن که شناسائی و
مجازات نشوند این اتهام را متوجه آن افسر وفادار یهودی ساخته بودند.
در جر یان رسیدن به تبرئه آلفرد در یفوس  ،و روشن ساختن زوایای این افترای ننگین ،امیل
زوال ) )Émile Zolaنو یسنده بزرگ عصر در فرانسه نقش مهمی ایفا کرد .او در روزنامه

"لورور"  L'Auroreدر مقاله کو بنده ای با عنوان "من متهم می کنم" ( )J’accuseاز این توطئه
یهودستیزانه پرده برداشت.
به دنبال این مقاله روشنگرانه بود که ستاد کل ارتش فرانسه با افتضاح بزرگی رو برو گردید و
معلوم شد که جاسوس واقعی یکی از امیران ارتش فرانسه بوده است و همان افسر ارشدی
که مسبب وارد آوردن این اتهام بی اساس به آن افسر یهودی شده بود خودکشی کرد ،زیرا
کامال رسوا شده و آبرویش رفته بود.
جاسوس اصلی که یک امیر ارتش فرانسه بود شناسائی گردید و او را رهسپار زندان
ساختند.
در سال  4988همه اتهامات علیه در یفوس باطل اعالم شد و این افسر عالیرتبه یهودی از
زندان آزاد گردید و در سال  4891دادگاه عالی فرانسه رای به تبرئه کامل او داد و درجه او
را به وی بازگردانید و از وی اعاده حیثیت شد.
این تنها یک نمونه از نمادهای یهودستیزی در ارو پای آخر قرن نوزدهم بود.
امیل زوال در مقاله "من متهم می کنم" پرسید" :این افتضاح در کدام کشور رخ می دهد که
یک یهودی بیگنا ه را به پای میز محاکمه می کشانند؟ در کشور فرانسه که پیشگام برابری و
برادری بین همه اقلیت ها و ملت ها بوده است؟"
زوال در مقاله خود تاکید کرد که در دادگاه فرانسه ،نه آن افسر یهودی ،که همه جامعه
یهودیان را روی نیمکت اتهام نشانده بودند و چگونه ممکن است در فرانسه ای که مهد
آزادی بوده چنین ماجرای شرم آوری رخ دهد؟
در حاشیه این موضوع و در رابطه با اندیشه بر پائی دو باره کشور یهود ،اجازه دهید مطلب
دیگری را نیز اضافه کنم که با قضیه در یفوس ارتباط مستقیم دارد :یکی از روزنامه نگارانی که
در این دادگاه حضور داشت و برای روزنامه خودش در و ین پایتخت اتر یش گزارش تهیه می
کرد ،بنیامین/زئب هرتصل بود.
هرتصل به چشم خود دید که در آن دادگاه ،اصال موضوع اتهام جاسوسی به در یفوس
مطرح نیست که افسر عالیرتبه ارتش فرانسه بود – بلکه یک ملت را روی نمیکت اتهام
نشاندهاند .صحبت از دربدری این ملت است .صحبت از آن است که این ملت وطنی
برای خود ندارد که در آن جا زندگی کند تاچنین افتراهائی علیه افراد آن ملت مطرح نگردد
و شهادت های دروغ داده نشود.
به دنبال این رو یداد بود که در تئودور هرتصل به عنوان یک روزنامه نگار جوان ،این اندیشه
قوت گرفت که یهودیان نیز با ید مانند هر ملت دیگری کشور مستقل خو یش را داشته
باشند و در کشور خود فارغ از هر گونه بیم و تعرضی زندگی کنند و نه آن که به عنوان یک
اقلیت سرکوب شده مورد آزار و ستم قرار گیرند.

به دنبال این اندیشه هرتصل بود که جنبش صیونیسم (صهیونیسم) سیاسی به وجود آمد که
بحث د ر باره آن را به فرصت دیگری می گذار یم.
یک رو یداد دیگر که در همین رابطه یهودستیزی می خواهم به آن اشاره کنم ،فاجعه ای
است که در سال  4919در دمشق رخ داد و "ماجرای سوریه" نام گرفت .در آن تاریخ بود
که فتنه گران آمدند و ادعا کردند که یهودیان یک کشیش مسیحی را به قتل رسانده اند و
نوکر او را هم که یک مسلمان بوده کشته اند و خون آن ها را در نان فطیر ر یخته اند.
به دنبال مطرح کردن این افترای سخیف و باطل بود که شمار زیادی از یهودیان را دستگیر
کردند و تعدادی از آنان را کشتند .در آن دوران ،سوریه تحت فرمانروائی محمد علی پاشا
خدیو مصر اداره می شد.
یکی از متهمین این افترا فردی بود که شهروندی اتر یشی داشت و به همین علت بود که
ماجرا به سفارت خانه های خارجی در دمشق کشانده شد و کشورهای اتر یش و فرانسه و
بر یتانیا به قضیه توجه نشان دادند و به تعقیب کردن آن پرداختند و تحقیقات آن ها نشان
داد که این افترا کامال بی اساس بوده و یهودیان جرمی مرتکب نشده اند.
قضات دادگاه دستور نبش قبر دادند و استخوان ها را بیرون آوردند و متوجه شدند که
این استخوان ها اصال به انسان تعلق ندارد ،بلکه متعلق به حیوانات است.
این ماجرا نیز نشان داد که یهودستیزی و آنتی سمیتیسم تا چه حد می تواند همانند یک
میکرب در اندام یک جامعه رخنه یابد و به کشورهای دیگر نیز سرایت کند.
خوشبختانه ،یهودستیزی در سوریه که کشور مسلمان بود ،زمانی دیرتر از کشورهای اروپائی
آغاز گردید .در دنیای مسلمان آن زمان ،آن چه که "افترای خون" نامیده می شود و این ادعا
که یهودیان کودکی را می کشند که خون او را در نان فطیر خود بر یزند ،وجود نداشت و
در واقع این ادعای سخیف از طر یق اروپا به این منطقه رسوخ کرد که نخستین نماد این یاوه
گوئی در سوریه به وقوع پیوست.
موضوع دیگری که در رابطه با ر یشه های یهودستیزی جای دارد به توضیح آن بپردازیم،
کتابی است که با نام "پروتوکل مشایخ صهیون" انتشار یافت .این کتاب در اواخر قرن
نوزدهم در روسیه نگاشته شد و برای نخستین بار در سال  4891به چاپ رسید.
پرسش – در واقع نگارنده این کتاب جعلی یک افسر اداره تأمینات روسیه بود .به
فرمائید که در این کتاب چه نوشته شده که این همه در تاریخ شناسی پیرامون پدیده
های یهودستیزی اهمیت پیدا کرده است؟
پاسخ – مطالب مورد ادعای این کتاب را در یک جمله می توان خالصه کرد و آن این که
مشایخ دین یهود "یک نشست سری" برگزار کرده و در آن تصمیم گرفته اند موجب ویرانی
جهان گردند و پس از آن که دنیا را خراب کردند بر آن مسلط شوند.

مطالب افترا آمیز و بی اساس این کتاب ساختگی و دروغین نشان دیگری از همان میکرب
یهودستیزی است که در امپراتوری روسیه در ابعاد گسترده رخنه کرده بود و موجب می
شد که او باش روسی در موارد متعدد و در نقاط گوناگون آن سرزمین به کشتار دسته
جمعی یهودیان بپردازند که در اصطالح "پوگرم " نامیده می شود.
این یهودستیزی حتی در اتحاد شوروی کمونیستی و در اوج قدرت استالین و پس از او نیز
همچنان وجود داشت.
مطالب دروغین همین کتاب جعلی بود که بعدها به یک وسیله تبلیغاتی در دست هیتلر
مبدل گردید تا یهودیان را موجودات شیطانی نشان دهد و کشتن آن ها را واجب بداند.
شوربختانه این کتاب نه تنها به زبان آلمانی ترجمه گردید ،بلکه به همه زبان های اروپائی
برگردانیده شد و هدف آن بود که میکرب یهودستیزی هرچه بیشتر گسترده شود و همه
انسان ها را در بر بگیرد.
پرسش – بله ،این کتاب در اوج نزاع اعراب با اسرائیل نیز بارها به زبان عربی
برگردانیده شد و انتشار یافت تا شاید رهبران عرب از این طریق بتوانند شعار "اسرائیل
نابود باید گردد" را توجیه کنند و چنین جلوه گر سازند که یهودیان قومی فتنه گر
هستند که انهدام آن ها واجب و صواب است و از هنگام به روی کار آمدن حکومت
اسالمی در ایران نیز این کتاب جعلی چندبار به زبان فارسی برگردانیده شده و بارها
تجدید چاپ گردیده و آستان قدس رض وی در مشهد نیز از تأمین کنندگان عمده هزینه
انتشار آن بوده است.
پاسخ – من اطمینان دارم که روح انسان های واالئی چون کورش کبیر و دار یوش بزرگ از
شنیدن این واقعیات معذب می شود که چرا در کشور بزرگ و باستانی ایران که مهد
انسان دوستی و احترام به دیگران بوده است ،ا مروز چنین اتفاقاتی رخ می دهد.
باز گردیم به کتاب "پروتوکل مشایخ صهیون" :انتشار این کتاب و افتراهائی که در آن به
یهودیان بسته شده بود ،یک رشته کشتارهای دسته جمعی دیگر را در روسیه تزاری به دنبال
آورد .یک مورد از این پوگرم ها در شهر کیشینف پایتخت روسیه سفید رخ داد که بسیار
فجیع بود.
این کشتارها موجب گردید که در آن سال های اوائل قرن بیستم ،صدها هزار نفر از یهودیان
روسیه راهی ایاالت متحده آمر یکا گردند تا از پیامدهای دردناک آنتی سمیتیسم رهائی
یابند.
مورد دیگری را نیز می خواهم به آن اشاره کنم :خود واژه "آنتی سمیتیسم" که ما آن را به
یهودستیزی برگرداندهایم  ،خود واژه غر یبی است .این واژه که در ز بان های اروپائی معمول
گردیده به مفهوم "ضد سامی" بودن است و به زبان عر بی آن را به واژۀ "السامیة" برگردانده
اند – یعنی ،نه گفتن به نژاد سامی و رد این نژاد .و این در حالی که یهودیان و اعراب از یک

پدر بزرگ مشترک (حضرت ابراهیم) و از یک نژاد مشترک هستند که نژاد سامی نامیده
می شود.
در دوران گذشته در ارو پا ،تقسیم به آر یائی و سامی و نژادهای دیگر ،یک نوع تقسیم بندی
برای شناخت ریشه زبان های مختلف بود .این روند در آلمان آغاز گردید و هدف از آ ن
تقسیم بندی زبان های مختلف جهان به هدف شناخت ریشه های آن ها بود .چیز دیگری
جز این نبود.
ز بان های سامی شامل عر بی ،عبری ،آرامی ،سر یانی و آسوری می شود و زبان های آر یائی
(و نه "نژاد آریائی") شامل زبان های فارسی و التین و زبان کشورهای اروپای غر بی است که
البته زبان های شرق اروپا ر یشه دیگر دارد و دو ز بان مجار و لهستانی که ریشه آلتائی و اورال
دارد و به زبان مغول می رسد.
بنابراین ،در گذشته این گونه تقسیم بندی ها جنبه زبان شناسی داشت وبس .ولی رفته
رفته ،این تقسیم بندی زبانی به سوی تقسیم بندی نژادی کشیده شد که بحث در باره آن را
به موقع دیگری موکول می کنیم.

