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 13571 انقالب طول در تهران کلیمیان هجامع

 2استرنفلد  لیئور

 ترجمه: مرتضی ویسی

زیر  هلمقا توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقالب اسالمی:*

، جزو معدود مقاالتی است که به موضوع نقش شود میآن تقدیم خوانندگان  هکه ترجم

نداشتن علت دور بودن از ایران و  . نویسنده بهپردازد میکلیمیان در انقالب اسالمی ایران 

 دراز نقش کلیمیان  جامعی منابع داخل کشور نتوانسته اطالعات ههمبه  کامل دسترسی

شده که توضیحات به دست آورد و حتی در مواردی دچار اشتباهات تاریخی  انقالب

، به دلیل پرداختن به وجود بااینپاورقی در متن درج شده است.  صورت بهاصالحی 

، این مقاله ترجمه نگارشروش علمی در  کارگیری بهتوجه شده و  تر بدانکم که موضوعی

هرچند کوچک به روی محققان  ای دریچهشد تا در مسیر مطالعات تاریخ انقالب اسالمی 

 د. کنداخلی باز 

■ 
 انقالباین  ی قرن بیستم بود.ها ترین انقالب ن یکی از مردمیرادر ای ش1357انقالب  چکیده:

های  و وابستگی ،ها سمت اجتماعی، یها و فراتر از الیه ایران، هطبقات جامع ههم سوی از

 نظیر مختلف، یها بخش مشارکت هدربار ها دانسته بیشتر. گرفت قرار حمایت مورد مذهبی

 کمی اطالعات اما ست،گراها چپ و ها بازاری روحانیون، ،متخصصین شهری ،دانشجویان

این مقاله بر رویدادی در حیات  .است موجود انقالب تحرکات در یهودیان حضور هدربار

                                                             
1- Lior Sternfeld, “The Revolution's Forgotten Sons and Daughters: The Jewish Community in Tehran 

during the 1979 Revolution”, Iranian Studies, 2014, 47:6, 857-869 
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نیست و به دنبال آن است که  شده شناختهافکند که چندان  می پرتو یهودیان ایران هجامع 

بیان را  «انقالب اسالمی» پرتنشهای  ل  یهودیان در طول سا هجامع  ی مختلفها روایت بخش

پردازد که یهودیان به انقالب کمک کردند ـ  می  اصلی  عرصه ود سیراین مقاله به بر کند.

دنبال آن است که  تهران ـ و به سپیردکتر خیریه ایران و بیمارستان  روشنفکران کلیمی هجامع 

 کند. ایران جلب در ملی ترین انقالب به مهم ها توجه را به کمک اقلیت

 

 ی کهمعترضان]برخی[ ، ش1357در طول قیام مردمی ضد شاه در سال 

 شدند، مجروح می ها درگیریاسالمی بودند، وقتی در  جمهوری استقرار خواستار

به بیمارستان  ها آن ]...[یافتند که مایه شگفتی است:  می جایی درمأمن خود را 

دانستند  می خوبی به کنندگان. تظاهرگریختند میسپیر، بیمارستان یهودیان تهران 

کنند  می رفتارخوب  ها آنی دولتی با ها بیمارستان برخالفبیمارستان یهودیان  در

 نام شاه، ساواکبدمخفی به سرویس  ها آناز تحویل دادن  فراتر از هر چیز، و

همکاری نزدیک  هنتیج درنند. ک می خودداری)سازمان امنیت و اطالعات کشور( 

همه از چنین امکانی طالقانی سید محمود اهلل  ا آیتان بتارشد بیمارس مدیران

یکی از  ،خمینی در ایران بود [امام] هدر آن زمان نمایندکه  طالقانی ند.بودباخبر 

 با ها آنرفت.  می ی انقالبی به شمارها جنبش هبرانترین ر ترین و محبوب برجسته

در ایفای نقش اساسی در  را راه انداختند و معترضان اتنج های گروه همکمک 

ایران از  هجامع  اقشار اکثر ایران در قرن بیستم موفق عمل کردند. مقطعترین  مهم

های  کردند و مرزهای جایگاه اجتماعی، ثروت و وابستگی حمایت می انقالب
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ی مختلف ها مشارکت گروه هدربار ها . دانستهددنپشت سر نهاده بودینی را 

 گرایان چپو  ها ، بازاریرهبران مذهبی، متخصصین شهریدانشجویان،  همچون

ی ها جنبشی مذهبی در ها حضور یهودیان و دیگر اقلیت هدربارفراوان است، اما 

 یانقالبی ها جنبشدر  ها اقلیتپس، آنگاه  موجود است.انقالبی اطالعات اندکی 

 در هایی از یهودیان تهران با بیان سرگذشت گروهمقاله این  چه نقشی داشتند؟

یهودیان  هبر بخشی از حیات جامع« اسالمی انقالب» پرتالطم های سال طول

ی برخی از هاصداافکند که چندان دانسته نیست. این مقاله  پرتو میتهران 

از حوادث واقعی به  ها آن کند آنچه می و تالش کشد پیش میکنندگان را  شرکت

تری  ریزبینانهدهد. با بررسی سایر منابع، امید است که روایت  نشانآورند  می یاد

 یهودیان در انقالب ارائه گردد. نقشاز 

 دینی های اقلیت عصر طالیی ،پهلوی عصرکه روایت رایج حکایت از آن دارد 

حول  در آن دوران ناسیونالیسم ایرانی بوده است.یهودیان  ازجملهدر ایران، 

، است غربی شکل گرفته سکوالریسم سبکی فرهنگی، زبان، قومیت و ها ریشه

 هدر پروژ عضویت کامل هاجاز غیرمسلمانایرانیان  رایب نظریحداقل در بعد که 

قطعاً رژیم پهلوی  حاکمیتکلیمیان تحت  هجامع 3فراهم کرده بود.را ملی 

، باالی اداری مراتب  بهی از یهودیان بسیار. کردند می سپریرا  پررونقیروزگار 

باال اجتماعی  ترقی هم زدند، و از نردبان تجاری رسیده و ثروتی بهصنعتی، 

ی تخصصی حضور چشمگیری داشتند و ها و سازمان ها در دانشگاه ها آن .رفتند

                                                             
3- Eliz Sanasarian, Religious Minorities in Iran (Cambridge, 2000). 
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 زیادی ازتعداد  مچنینه ها آن اجازه داشتند آزادانه به دین خود عمل کنند.

اختیار در را  ها ، بیمارستانها ، روزنامهها کنیسه اجتماعی مانند مدارس، سساتؤم

به  مدنی برای مشارکت رای ها انقالب مشروطه بود که پایهاین  ،اما. داشتند

 .مشخصی از همسانی دست یابند هرا قادر ساخت به درج ها وجود آورد و اقلیت

 نویسد: می چنین یایران انیهودیایران و برجسته  دیوید مناشری پژوهشگر

 ها، در میان دانشگاه علمی هیئتو  کشور در میان جمعیت دانشجوی]یهودیان[ »

 گرچه در بینشان. انتظار بودند حداز  بیشی تخصصی ها و دیگر رشته ،انپزشک

 متوسط یا متوسط هاز طبق ها آناتفاق  هاما اکثر قریب ب ،ددنهم بو درآمد کمافراد 

آزادی داده شده به خیلی ثروتمند شدند و از  ها آنبرخی از  به باال بودند. رو

 4«مند شدند. بهره کامالًو رشد درآمد نفت ی اصالحات ها برنامهبرای  ها آن

که  را ارائه داد تری قبول قابلآمار  1985در سال خود  تحقیق در 5دیوید سیتون

عضو فرهنگستان شاهنشاهی  18 نفر از 2 1979 در سال» :بعداً مکرر دیده شدند

در ایران پزشک  10.000نفر از 600و  استاد دانشگاه 4.000از نفر  80، علوم

، ثروتمنددرصد  10یهودیان از طبقه متوسط،  اتفاق بهاکثر قریب  یهودی بودند ...

 6«بودند. انفرودستدرصد دیگر از  10و 

 بسیار اسالمیی فعال اجتماعی در طول انقالب ها دیگر گروه هدربار که درحالی

است.  نوشته شده اندک انیهودی هجامع های یتفعال هدربارشده است، اما  نوشته

                                                             
4- David Menashri, “The Pahlavi Monarchy and the Islamic Revolution” in Esther s Children: A 

Portrait of Iranian Jews, ed. Houman Sarshar (Beverly Hills, CA, 2002), 395. 
5-David Sitton 
6- David Sitton, Sephardi Communities Today (Jerusalem 1985), 184. 
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 پیوسته درونتاریخ یهودیان ایران  دهد، توضیح می رام هاگای که گونه همان

 هدربارنگاشته شده است. بیشتر تحقیقات دانشگاهی که  یدایم صهیونیستاپار

مرتبط با  تبار یهودیان ایرانییا  ،ها یاسرائیل وسیله بهیا  گرفته صورتیهودیان ایران 

بر  ها آنبرخی از  نوشته شده است.مگر در چند استثنای مشخص  ،رائیلاس

این آثار  باآنکه .اند شدهنشته در ایران نو ها آنو اکثر  ،شخصی هاساس تجرب

دهند،  می به دست ایراندر یهودیان  برخی وجوه حیات هدرباراطالعات مهمی 

نگرند که با  می یک هویت منزوی در جهان ایرانی صورت بهاغلب به این جامعه 

پذیرد.  نمی یرأثگذارد و از کسی هم ت نمی ثیرأبر کسی تکسی در ارتباط نیست، 

آثار پژوهشی در قالب ادراکات صهیونیستی  نبنابراین بخش زیادی از ای

دولت یهود تنها مکانی »اند:  که در چارچوب این باور بیان شده اند گرفته شکل

 7«.توانند از سرنوشت تلخ بگریزند می است که در آن یهودیان غیراروپایی

یی که همسو با پارادایم ها گاهی این آثار در شناخت واقعیات و روایت ،رو ازاین

پژوهش درصدد نیست این  8مانند. می صهیونیستی یهود از تاریخ نیستند، ناکام

نسبت دادن این رویداد به دخالت یهودیان  مربوط به انقالب ایران را با  روایتفرا

را آشکار  گرفته شکلآنچه از این زاویه که وارونه سازد؛ بلکه به دنبال آن است 

  .سازد

                                                             
7- Haggai Ram, Iranophobia – the Logic of an Israeli Obsession (Stanford, CA, 2009) , 101. 

 کند: تاریخ یهودیان ایران را تقویت می ۀهای دوگانه در تحقیقات دربار مقاله نگرش یندر ارام  - 8

Haggai Ram, “Between Homeland and Exile: Iranian Jewry in Zionist/Israeli Political Thought” British 

Journal of Middle Eastern Studies 35, no. 1 (April 2008): 1-20. 
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به لحاظ اجتماعی و پیوسته ایران، در یهودیان  هجامع هدربارموجود  تحقیقات

فعالیت سیاسی  هرگونه از که اند دهیرا به تصویر کش یکدستای  جامعه فرهنگی

شواهدی کی بر مت ها استنتاجاین  9شده بودند. منعدر دوران محمدرضا شاه 

ودی ایرانی برای نمونه کوروش، تاجر یه هستند.خود یهودیان ایرانی  روایی از

 سیاسیکار  .یمبه کار سیاسی نداشت ای ما فرصت و عالقه»کند:  می عنوان

 پرهیز به همین جهت ما از آن ،وارد کند لطمهتوانست به حضور ما در ایران  می

 همسئلشماری هستند که به  انگشتدانشگاهی و مقاالت  ها تابک 10«.کردیم می

این دخالت معموالً  ، وپردازند می ی ایرانسیاس هعرصحضور یهودیان در 

بوده یهودیان  هجامع و یاسلطنت از در راستای حمایت  که تصویرشده طور این

حضور نیز  1356-57های  در تحوالت سال  یهودی یها افراد و سازمان ،اما .است

و  ایرانروشنفکران کلیمی  هجامع توان به  می ها آندر بین  تر مهماز همه  ،داشتند

  اشاره کرد. بیمارستان سپیر

                                                             
برای مثال، مشارکت یهودیان در انقالب  دارد. های تاریخ مدرن ایران وجود هفعالیت سیاسی یهودیان در دیگر دور ۀتحقیقاتی دربار - 9

 مراجعه کنید به:. برای مطالعه بیشتر 1950و  1940های  حزب توده در دهه شکل گرفتن(، یا 1905 -1911مشروطه )
Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions (Princeton, NJ, 1982); Janet Afary, The Iranian 

Constitutional Revolution, 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy and the Origins of 

Feminism, The History and Society of the Modern Middle East (New York 1996). 
های کلیدی  با شخصیت 2012و  2010های  من بین سالهایی که  سه گونه منبع نگاشته شده است: اول، مصاحبه ۀاین تحقیق بر پای - 10

هایی که از آن رویدادها گذشته  کنند. من با در نظر داشتن فاصله از ایران، سال می بیشتر در آمریکا زندگی اکنون همام که  حوادث انجام داده

 ییآزما یراستها را با اسناد و دیگر شواهد  داده ام تقریباً تمام گذشته و نقش محوری خود، تالش کرده یساز یکرمانتاست و میل مردم به 

 Iranian Jewish Oral History Project at) آنجلس لستاریخ شفاهی یهودیان ایران در دانشگاه کالیفرنیا در  ۀکنم. همچنین از پروژ

UCLAۀروزنام ( وکیهان، اطالعاتعمومی ایران )نظیر  های ام. دومین نوع منابع مطبوعات ایران بودند. من از روزنامه ( نیز استفاده کرده 

در اختیارم  شوندگان مصاحبه، من از برخی اسناد شخصی و آرشیوی که یا یتدرنهاام.  ، استفاده کردهتموز [روشنفکران کلیمی ایران] ۀجامع

شوندگان،  حفظ امنیت و حریم شخصی مصاحبهآنالین در ایران و دیگر نقاط در دسترس بودند، استفاده کردم. برای  صورت بهاند و یا  گذاشته

 تغییر کرده است. ها آنها و جزئیات مشخصات  نام ۀهم



 

7 

 

سپیر  هخیریو بیمارستان ایران کران کلیمی فروشن هجامع تا جایی که به منابع

بیمارستان سپیر،  مسئولینی ها مصاحبه ، پژوهش من برمربوط است در تهران

مبتنی بیمارستان این سس ؤو مصاحبه با خانواده دکتر سپیر، م ها مقاالت روزنامه

 [8]در انتشارش ، که تموز با نامایران یمی فکران کلروشن هجامع هروزنام است.

که پژوهشگران بیشتر  است حاوی اطالعات بسیار خوبی، دشروع ش 1358تیر 

 ئل یهودیان درابه مس شد اما می در تهران چاپ تموز هروزنام .اند را ندیده ها آن

 های چهره ازجملهبسیاری، روشنفکران  داد. می حساسیت نشان اط دیگر نیزنق

 همرکزی جامع ههست و اگرچه کردند، می همکاریتموز  با غیریهود، هبرجست

میان  هیئت تحریریه سعی داشت ،مارکسیست بودند ایران یکلیم روشنفکران

این روزنامه  ند.ارتباط برقرار ک انقالبهای  ارزشیهود و سنتی ی ها ارزش

 را در بافتی انقالبی و تماماً ها آن داد و می را پوشش یاندیهو روزهای مقدس

که جوامع مختلف  دن محتوایی بودور، به وجود آهدف داد. می قرار ایرانی

 -لوگ با هویت اسالمیارا با هم متحد کند و پایگاهی برای دی یهودی در ایران

 د.ایرانی که در حال تولد بود ایجاد کن

 هجامع هدربارآثار پژوهشی متعددی  11مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران

به  این مجموعهاما تعداد کمی از  ،ده استکرنتشر م یهودیان ایرانتاریخی 

به  فرزندان استرد مناشری در کتاب ییود ه. مقالاند رداختهپ 1356-57های  سال

که در انقالب  اشاره دارد عرصه سیاسی در یهودیان کلیدی یها چهرهاز  شماری

                                                             
11- The Center of Iranian Jewish Oral History 
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ودیان هی هجامع ،زمان انقالبدر دهد که  می او توضیح ایران نقش داشتند.

 این در سطح رهبری مکششاو به ک همکاری نزدیکی با رژیم شاه داشتند.

 ضد های گرایش که عموماًجوانان روشنفکر شماری از » و نسل قدیمبین  ،جامعه

 ن اشارهیراا ران کلیمیروشنفک هجامع  ازجمله، «داشتندگرا  و چپ سلطنتی

 12کند. می

ی بین ها اولین همکاریکه  معتقد استان یشیرین دقیق ،جموعهم نهمادر 

 گرایش رضاشاه به آلمان نازی آغاز رشدبا  ایرانی چپ در ها جنبشیهودیان و 

یهودیان و بدبختی مشترک و هویت دشمن  آلمان نازی»شروع شد: 

برای نزدیکی این یهودیان را بود و به این شکل امکانات الزم  ها مارکسیست

 ،دقیقیان ازنظر 13«د.ی جنبش چپ در ایران فراهم کرها به ایدئولوژی روشنفکر

 مختلف در حال رونق در ایران رقابتی ها ایدئولوژیموفقیت با با  مارکسیسم

 :دزایاف میاو  .مطرح بود ، صهیونیسم و ناسیونالیسم ایرانیانیهودی کرد و برای می

 کیدأدقیقیان ت 14«گرا شدند. چپ جنبشجذب  اکثراً ،ایرانروشنفکران یهودی »

 از سویند ده بودکند موضع ضد صهیونیستی که روشنفکران یهودی اتخاذ کر می

تا که  باید در نظر داشتاما،  15شان مورد استقبال قرار گرفت.همتایان مسلمان

                                                             
12- Menasheri, “The Pahlavi Monarchy and the Islamic Revolution,” 395. 
13- Shirin Daghighian, “Political life: Jewish Iranian Intellectuals in theTwentieth –Century,” in Ether’s 

children (see note2), 265. 
 .همان -14
 .272همان،  -15
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وجود  «یافته سازمان چپ» عنوان بهچیزی  ش،1320 در توده حزب زمان تأسیس

 16نداشت.

در  ایجادشده تغییرات او .متفاوت است دقیقیانبا  ساریاناسانالیز روایت 

او  .دهد قرار می مدنظردوران سلطنت محمدرضا شاه در را هویت یهودیان ایران 

سریع شدند « سازی ایرانی»یند آشاه دچار یک فر هیابد که یهودیان در دور میدر

یی برای ترقی ها که باعث شد میل به صهیونیسم و یهودیت کاسته شود و فرصت

 اجتماعی یهودیان فراهم آمد.

تری با جریانات  رد عمیقکه برخو بودر یکی از معدود مورخانی نون نتصما

و  ها یشتر تحقیقاتش سازماناو در ب رد.کیهودیان ایران  هجامع سیاسی در 

سرپیچی یی را دنبال کرده که از خواست تشکیالت )رسمی( یهود ها انجمن

به این  روشنفکران کلیمی ایران هجامع هدرباریش ها در نوشتهاو  ویژه به .اند کرده

 پرداخته است.امر 

که به فهم ما از بعد د نوجود دار نیز اندکیخاطرات فعاالن سیاسی همچنین 

کامل نیستند و اغلب فاقد  ها آناما،  ند.نک می زندگی یهودیان ایران کمک سیاسی

در طول  یهودیان ایران مرکز تاریخ شفاهی تاریخی هستند.عمومی  هیک زمین

را  ها آنهای متعددی انجام داده و  مصاحبهیهودیان ایران  هجامع با رهبران ها  سال

                                                             
لیت کنند و توسط دولت توانستند آشکارا فعا ها نمی رضاشاه وجود داشتند، اما آن ۀگراها و حتی کمونیستی در دور چپ  سازمانتعدادی  -16

 فعالیت چپ در ایران ببینید: ۀهای اولی شکل ۀبیشتر دربار ۀمرکزی سرکوب شدند. برای مطالع
Maziar Behrooz, Rebels with a Cause: The Failure of the Left in Iran (London, 1999); Sepehr Zabih, 

The Left in Contemporary Iran: Ideology, Organisation, and the Soviet Connection (London, 1986). 
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پیچیدگی سیاست یهودیان را تا حدی  ها است. این مصاحبهگردآوری کرده 

 .دنکن می خودداری« براندازانه»ی ها روایت ارائهند اما از نک می روشن

 حزب که درحالی ،135017 راضات دههدر اعت :ایران روشنفکران کلیمی هجامع

، و «ییشایاهارون پرویز ی»توده غیرقانونی اعالم شده بود، دو فعال یهودی، 

بعد از  ها آن ند.شد یزندان سلطنت ضدی ها فعالیتخاطر به  «درا عزیز دانش»

یهودی  هجامع ی سیاسی درون ها ، به فعالیتخود ]حبس[ گذراندن دوران

 همچنین هویت مذهبیو ی چپ ها وفاداری به گرایشضمن  ها آن 18بازگشتند.

ودی هسازمان ی ترین مهم تاند دجمع ش خود فکر هم رزمان همبا تعدادی از  خود،

اهمیت  روشنفکران کلیمی ایران. هجامع شکل بگیرد: 1350 هدهاواخر  ایرانِ در

این جامعه،  که این گیرد. نخست می ه قراراین سازمان در سه زمینه مورد توج

قومی یهود برای مشارکت در فعالیت انقالبی پرچم  یهودیان را تحت لوای

 هجامعاین تشکیالت با رهبران پیشین  1357که، در سال  دوم این .سازمان داد

 یها شده و با سازمان شناخته شاه طرفدار رژیم عنوان به یهودیان که اکثراً

رل تشکیالت کنت ارتباط داشتند به چالش پرداخت و توانستصهیونیستی 

، ژوئیه، نام عبری ماه تموزهفتگی  نشریه. و سوم اینکه، دست گیردیهودیان را به 

 هآرزو داشت به پل ارتباطی جامعتبدیل شد که  تیراژ باالای با  هبه نشری سرعت به

                                                             
این دو نفر  1350 ۀهای سیاسی به زندان محکوم شدند. در ده به دلیل فعالیت 1340 ۀو یشایایی در ده 1330 ۀراد در ده عزیز دانش - 17

 .مهمین سایتبا هارون یشایایی در مصاحبه  :فعالیت سیاسی جدی نداشتند. ببینید
18- David Menashri, “The Jews in Iran: Between the Shah and Khomeini,” in Anti-Semitism in Times of 

Crisis, ed. Sander Gilman (New York, 1991), 360. 
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عنوان شد، به دلیل وجود  تر پیشکه  گونه همانم ایران تبدیل شود. یهودیان و مرد

تبدیل به محل اصلی  «جامعه»افراد، این شماری از ی ها اشتراکات در وابستگی

 گرای یهود شد. فعاالن چپ

 تموز سرمقالهروشنفکران کلیمی ایران،  هجامع گرد لسا سومین گرامیداشتدر 

از  :کرد برجسته گونه این انقالب را درکمک این تشکیالت به مشارکت یهودیان 

 ضدگروهی از کلیمیان ایران برای شرکت در نهضت بزرگ  1357سال  اوایل

جمع شدند. از همان  هم دورن ااستبدادی برای ملت ایر و ضد امپریالیستی

روحانیون مسلمان در سطوح  ابتدا سعی کردیم با انقالبیون ایران مخصوصاً

 شهریورماهو باالخره در  .مختلف تماس بگیریم و این کار را آغاز کردیم

در  یایرانگروهی کلیمی برای اولین بار زیر نام گروهی از یهودیان  1357

مالقات با مرحوم  ضمن 1357دند و این گروه در آذرماه تظاهرات شرکت کر

 19دند.اعالم نموو موضع خود را  ها هدفاهلل طالقانی  آیت

برای این شکل گرفت تا نارضایتی  روشنفکران کلیمی ایران هجامع درواقع

 حکومت ضدتالش کردند تا در فعالیت  ها آننشان دهد.  را یهودیان از رژیم شاه

 اهلل طالقانی( با آیتاز همه  )بیش ایرانی مسلمان فعاالنهمکاری با  وسیله به

ما این » :گوید می باره دراین هجامع  گذاران بنیانیان، یکی از ان. سعید بشرکت کنند

اصل  جدا بافته از هتافتگروه را برای این تشکیل دادیم که به مردم نشان دهیم ما 

                                                             
 .1360مهر  3 ،تموز، «روشنفکران کلیمی ایران ۀجامع ۀسال سهفعالیت »سرمقاله،  -19
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و از اهداف رژیم جدید در جهت آزادی و دموکراسی ایران نیستیم،  هجامع

صداهای  بلندترینران به یکی از روشنفکران کلیمی ای هجامع 20«.کنیم می حمایت

از یکی ]کرمیلی[ هوشنگ یهود تبدیل شد.  هجامع میانانقالب در  حامی

یهودی در طول  هو جامع کلیمی ایران انروشنفکر هاشخاص برجسته در جامع

سازمان یهودی در  ترین مهمروشنفکران کلیمی ایران  هجامع»: افزاید می ،انقالب

ران و دانشجویانی متمایل به چپ در مرکز آن روشنفک طول انقالب ایران بود.

 این تشکیالت 21«پیوستند. آنبه نیز  از یهودیان یدیگر شمار زیاد ، و بعداًبودند

و  بود انقالب آغاز شده حوادثکه  بودشد. این زمانی  تأسیس 1356 اسفنددر 

آغاز کردند. در  ی انقالبیها دیگر شاخهبا همکاری خود را  این گروه زودی به

 روی خوش ایران جدید روشنفکران کلیمی هجامع  یهبربه ر یهودی هجامع  آغاز،

سازمان  ]کلیمیان ایران[ انجمندر  ها آنمانع نفوذ نشان ندادند و سعی کردند 

، 1356اسفند . اما پس از انتخابات شورای انجمن در شوند یهودیان هجامع سنتی 

امور یهودیان  هایران موفق شد برای ادارکلیمی روشنفکران  هجامع  رهبری جدید

روشنفکران کلیمی  هجامع بعضی از اعضای  22.سیس کندأت« انقالبی»یک کمیته 

                                                             
 22هایش کمال تشکر را داشته باشم )دسترسی در  رمل مالمد برای ارجاع من به این مصاحبه و سهیم کردن در دانستهمن باید از آقای ک -20

 (:2011ژوئن 
Karmel Melamed, “Escape, Exile, Rebirth: Iranian Jewish Diaspora Alive and Well in Los Angles | 

Jewish Journal,” 

http://www.jewishjournal.com/articles/item/escape_exile_rebirth_iranian_jewish_diaspora_alive_and_

well_in_los_angeles/  
  .2011می،  15با هوشنگ،  مصاحبه -21
 .دها نتوانستند بار دیگر انتخاب شون آن 1357چند ماه بعد، در تابستان  هرحال به -22

 Amnon Netzer, Yehude Iran Be-yamenu (Jerusalem, 1981), 21. 

http://www.jewishjournal.com/articles/item/escape_exile_rebirth_iranian_jewish_diaspora_alive_and_well_in_los_angeles/
http://www.jewishjournal.com/articles/item/escape_exile_rebirth_iranian_jewish_diaspora_alive_and_well_in_los_angeles/
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 جاو در آننده بودند ای شاه گذرها زندان مدتی را دردر طول ناآرامی قبلی ایران 

انقالبی حضور  های  حرکتکه بعدها در شدند  آشنا با دیگر مخالفان سیاسی

یکی از ، متفکر محبوب و خمینی]امام[  نزدیکیار  رابطه با ترین مهم داشتند.

 23بود.به وجود آمده اهلل سید محمود طالقانی  یست انقالب، آیتژایدئولورهبران 

 ترین مهمو فساد را  گرایی جدایی، تفاوتی روشنفکران کلیمی ایران، بی هجامع 

 های و ذهن  ها برای تسلط بر قلب .دانست می یهود هجامع پیشرفت در موانع 

ی ها که با آرمانروی تعدادی از فعاالنی  روشنفکران کلیمی ایران هجامع یهودیان، 

 ازاین پیشگونه که  همان ؛کرد گذاری سرمایهاحساس همبستگی داشتند،  ها آن

از  روشنفکران کلیمی هجامع . بود تموزنامه  مقدمه انتشار هفتهکار این  ذکر شد،

 سلسله در این راستادر طول انقالب حمایت کرد و فعاالن مسلمان  های الیتفع

درگیر  که عمیقاًرتبه  عالیانقالب و روحانیون  ینبا حضور مدافع ییها سخنرانی

ین تاهلل م برای مثال هدایت 24.راه انداخت ی محلیها کنیسهدر  انقالب بودند،

اهمیت یکپارچگی  هدربار ها یکی از این برنامهدفتری، از رهبران جبهه ملی، در 

جدید ایران سخنرانی  هجامع  نساخت برای ها آنمشارکت انقالب و با یهودیان 

 25کرد.

                                                             
 اهلل طالقانی و نقش اصلی او در انقالب ببینید: برای اطالعات بیشتر درباره آیت -23

Hamid Dabashi, Theology of Discontent (New York, 1993), 216-72. 
24 - Netzer, Yehude Iran Be-yamenu, 22; 

 .6، ص 1360مهر  3، تهران()تموز  ،«جامعه روشنفکران کلیمی ایران ساله سهفعالیت »، سرمقاله
25 - Amnon Netzer, “Yehudei Iran, Yisrael, Ve-ha-republiqah Ha-islamit shel Iran” Gesher 26 (Spring- 

Summer 1980), 48. 
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 توجه قابلدر یک سند  روشنفکران کلیمی ایران هجامع رسمی  هاساسنام

در بسیاری دهد که  می نشان ای را های چندگانه هویت ،متن است. گنجانده شده

 سوسیالیسمگرایانه،  احساسات ملی .ندبود فرد منحصربهایران  برای ها از زمینه

بعضی از بندهای  .ندترکیب شده بود یهودتندرو، همگی با اسالم و مذهب 

سوم  در بند ،برای نمونه .دهد نشان می این رویکرد را ،جامعه هناماساس

ایران، و  زندگی اجتماعی ملترکت فعال در ش :کنیم[ می ]ما تشویق» خوانیم: می

برای پیروزی  برادران ایرانیدر کنار سایر  یهودی که بتواند هجامع  چنان ایجاد

کوشش »چهارم:  بند «.مبارزه کند آباد، آزاد و مترقی یایرانکامل انقالب و ایجاد 

حقوق فردی و اجتماعی  هدرزمینایران  برای حفظ دستاوردهای انقالب ملت

 مبارزه با» بند پنجم: «.جمهوری اسالمی ایران در یهودی یانایران حقوق ازجمله

نقش آن دن مبارزه با صهیونیسم و افشا نمو ازجملهاستعمار،  و هر نوعامپریالیسم 

تبعیض نژادی و  هرگونهامپریالیسم جهانی و مبارزه با در رابطه با 

کمک به ایجاد » :ششم بند «.[ییهودستیزتیزم ] سمی آنتیو قومی  های طلبی برتری

مترقی  های سازماناجتماعی ایرانیان یهودی و همکاری با  مؤسساتو  ها سازمان

 هاز هم تطبیق داده و موجود یهودی که بتوانند خود را با شرایط جدید ایران

 یو رفاه یفرهنگ و یمذهبزندگی  امکانات موجود برای ایجاد شرایط بهتر در

 26.«دنایرانیان یهودی استفاده نمای هجامع 

 اهلل طالقانی و آیت سپیر، انقالب هخیریبیمارستان 
                                                             

 .49همان،  - 26
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 هی انقالب ایران، داستان بیمارستان خیریها انگیزترین ناگفته یکی از شگفت

بیمارستان سپیر نقش حیاتی در  یهودی در تهران، بیمارستان دکتر سپیر است.

 شماری انگشتتعداد  در آن زمان، از انقالبیون داشت. شماری نجات جان

شگاه تهران و مرکز پزشکی بیمارستان دولتی در تهران بود. بیمارستان دان

، زمانی که 1357ال ی دولتی بودند. در سها ترین بیمارستان از برجسته شاهنشاهی

 را برای مجروحمعترضان ، ها خشونت هرشد فزایند و با آغاز شد ها تظاهرات

مواجه  خطر با این ها آندر آنجا ردند. اما ب می ی تهرانها درمان به بیمارستان

 هدربارند. این موضوع وش  به ساواک تحویل داده یا و ندشون پذیرفتهبودند که یا 

کرده  امن مکانی نوعی بهرا تبدیل  همین آنجا ، وکرد نمی صدقبیمارستان سپیر 

 بود.

یک پزشک و مرگ ها و رسالت بیمارستان ریشه در ماجرای زندگی  ارزش

 1320و اوایل دهه  1310سپیر داشت. در اواخر دهه  اهلل روحیهودی به نام دکتر 

از  ماجراکرد.  می کاری دولتی ها پزشک در یکی از بیمارستان عنوان بهدکتر سپیر 

 بهکه  بیند می راباردار یهودی  زنیک شود که یک روز دکتر سپیر  می جایی آغاز

به همین جهت تصمیم و  گیرد میبدرفتاری و توهین قرار مورد مذهبش  خاطر

دلیلی بازگردانده  یچبه ه کس هیچکند که در آن  باز خودش رابیمارستان  گرفت

 گوشه در یکوچک در اتاق درمانگاهیک  سپیردکتر بعیض واقع نشود. تو مورد 

 صورت بهبیماران را  هو معاین راه انداختنشین  یهودی همحل های کنیسهیکی از 

 یها کمکو   مالی خانوادگی منابع را باهایش  خود و عملاو  .رایگان آغاز کرد
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 گذاری نام کورش کبیربیمارستان را این کرد. دکتر سپیر  می تأمین خیرین یهودی

 در سنت یهود پادشاهی ایرانی بود که یهودیان را آزاد کرد.که  کرد

. انتقال یافت تری بزرگ ساختمانبیمارستان به  متعاقباً ،بیمارانشمار با افزایش 

بیمارستان در انحصار این کرد که  می اعالمبه همه مکرر  طور به دکتر سپیر

درمان  برای استفاده ازبیماران مسلمان تردید بسیاری از  بیو  نیستیهودیان 

، تیفوس در ایران گسترش 1320دهه  در اوایل .کردند به آن مراجعه میرایگان 

 نیا رفت. پس از مرگ سپیر، بیمارستانش رامبتال شد و از د نیز یافت و دکتر سپیر

 باکیفیتخدمات  هارائ، یعنی و به این شکل میراث اود ان اداره کریهودی هجامع 

فلسفه سردر ورودی بیمارستان بر  27.رایگان حفظ شدو  خوب و بدون تبعیض

با این آیه  ها میهماناز عبری و فارسی،  ،با دو زبان ساخت آن ثبت شده است.

این میراث  .«نوعت را مثل خودت دوست بدار هم» د:شو میکتاب مقدس استقبال 

 .بودحیاتی بسیار  1356-57در طول حوادث 

 

 .1358مرداد  4، تموزهای زمان انقالب.  : یهودیان در تظاهرات1تصویر 

                                                             
 American Joint Jewish) یهودی -. بعد از جنگ جهانی دوم، کمیته مشترک توزیع آمریکایی2011مارس،  10سیمین،  مصاحبه با -27

Distribution Committee واکسیناسیون و دیگر امکانات تأمین ( نیز حمایت خود را از بیمارستان آغاز کرد، و برای آن دارو، وسایل

 کرد. می
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 تموزمنبع: 

 

روشنفکران کلیمی ایران  هجامع بیمارستان تا حدی با  مدیرانبعضی از 

ی مختلف ها و با اهداف آن همسو بودند و به انقالبیون با انگیزه همکاری داشتند

 از روشنفکران کلیمی ایران و یکی هجامع . گاد نعیم، از رهبران کردند می کمک

ارشد  کارکنان از، یکی الیاسی، دکتر منوچهر 28بیمارستان سپیر مدیران ارشد

رون پرویز ها  و دکتر 29ایران روشنفکران کلیمی هجامع و طرفدار  بیمارستان

روشنفکران کلیمی ایران و روزنامه  هجامع سسان ؤ، از میشعیا( )آرون یییاایش

                                                             
 (:2011 یهژوئ 7، )دسترسی در «ما یهودیان میزراخی هستیم و فقه غنی داریم» -28

www.iranjewish.com/eassay/eassay_36_mizrakhi.htm  
 (:2011ژوئیه  7، )دسترسی در «دکتر منوچهر الیاسی» -29

www.7dorim.com/tasavir/Namayandeh_Eliasi, asp 
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 بخشی از 30که بعد از انقالب مدیریت بیمارستان را بر عهده گرفت، تموز

 کردند.  می تسهیل ون راانقالبی که کاربودند گروهی 

را روانه  ارتششاه  د.، تظاهرات عمومی در تهران برپا ش1357شهریور  17در 

به  واقعهند. این جمعیت با معترضین مقابله ک بهجنگی  هگلولد تا با شلیک کر

. و بیمارستان در جریان این واقعه نقش فعال ایفا کردشد  مشهور «سیاه هجمع»

 یاد گونه اینبیمارستان سپیر در آن زمان  مدیران ارشددکتر جاللی یکی از 

یدیم، با من تماس گرفت و به سرپرستار خانم فرنگیس حسآن جمعه » :کند می

 طرف به با ماشین من .دنآور میبیمارستان  به تعداد زیادی زخمیدارند من گفت 

 و به همین دلیل من پیاده رفتم ،مسدود بود ژاله اما خیابان ه افتادمبیمارستان را

 تقریباً، مآمبوالنس دوست بود به دلیل اینکه با همکاران ]...[ زی بوداآنجا تیراند

 ها آن ههمدر آنجا ما و  درصد مجروحان به بیمارستان سپیر ارجاع داده شدند 90

نقش  دکتر جاللی به جادر این« دیم.جراحی و درمان کر خود اتاق عمل 4در را 

که بعداً بسیار  اهلل طالقانی اشاره کرد آیتبا رابطه شخصی خود رو به رشد و 

من یک ساختمان نزدیک  «[سیاه هجمع»بعد از ]انقالب قبل از ماه  5»: حیاتی شد

 هجمع» بعد از .]...[ دمکرتقدیم  گروه امداد طالقانی به که آن را داشتم مطبم

اقدامات  ههم گفت که تا چه حد به خاطر]و[  با من تماس گرفت او «سیاه

                                                             
 .2011می،  15جاللی،  مصاحبه با دکتر -30
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همه از این موضوع خبر  ،بلهو . گزار است سپاس در آنجا ما هدوستان انسان

 31«.تندداش

 

 .1358تیر  20، تموز. کارکنان بیمارستان سپیر در انقالب. 2تصویر 

 
 تموز منبع:

 

ابزارهایی تبدیل شد که نخستین  ترین مهمبه یکی از  طالقانیامداد گروه 

 .کرد می تهران ویژه بهرسیدگی را به تظاهرکنندگان مجروح در شهرهای بزرگ 

دو گروه بودند که زیر نظر طالقانی نخستین ، مطبوعات ایران هنوشت بنابر

                                                             
 همان. -31



 

20 

 

 ازجملهدارای نیروهای گسترده داوطلب  ها آندادند.  می را انجام ها رسیدگی

به  ها آنکمکی که  هدربارو  بودند و دیگر افراد ها ارها، آمبوالنس، پرستها پزشک

 32.توان اغراق کرد نمی دندکرتداوم اعتراضات 

جاللی اش با دکتر  ن یهودی در تهران فراتر از دوستیآشنایی طالقانی با رهبرا

یهود به  هی برجستها از شخصیت یآزادی طالقانی از زندان، گروه پس از بود.

حفظ  1358در تا پایان حیاتش با او  را خود نزدیک هرابط دیدار وی رفتند و

 33.کردند

اتفاق در تهران علیه شاه   ها تظاهرات ترین بزرگ، یکی از 1357آذر  20در 

 عنوان بهیاد کردند که هنوز هم « تظاهرات میلیونی» عنوان بهاز آن  ها افتاد. روزنامه

 این همچنین شود. می علیه رژیم شاه محسوب هعطف در مبارز هیک نقط

 ؛شود انقالب یک رکورد محسوب میر دیهودیان  میزان مشارکت ازنظرتظاهرات 

 های تخمین 34شرکت کردند. ها یهودی در این تظاهرات 5000، منابع برخیبنابر 

 هجامع گرا در  چپ هنگ، یک فعال باسابقهوش .بیشتر از این تعداد بودبسیار دیگر 

 دهندگان اعتراضات آن روز یهودیان بود عنوان یهودی، که در میان سازمان

مطبوعات نزدیک به دوازده هزار یهودی در ی ها بر اساس گزارش» کند: می

رهبران مذهبی یهودی »گوید:  می در ادامه وی« ت آن روز شرکت داشتند.تظاهرا

، ها آنو دیگر یهودیان به دنبال  داشتند برمیگام در جلوی صف تظاهرکنندگان 

                                                             
 .1358اردیبهشت  4)تهران(،کیهان اهلل طالقانی،  اعزام اکیپ پزشکی آیت» - 32
 .190ـ 91( 2011)ژنو، از کارگری تا کارآفرینیگوئل کهن،  - 33

34 Netzer,Yehude Iran Be-yamenu, 22. 
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رهبران  35«ن دارد.ما وطنان ایرانی ما با هم هگسترد همبستگیحکایت از که این 

 ها آن یک معنا به به ، وداشتند حضورکنار گروه جوانان رادیکال در مذهبی 

 مالحظه قابل یها حمایت از اولین روزهای انقالب ما ازبخشیدند.  می مشروعیت»

 وریلاخام ، حاشوفط یدیدیاخام ی برخوردار بودیم. حادیهومذهبی رهبران 

و دیگران نیز همراهی و  هندانی کخام یوسف همحا فط،داوید شو با، ردیداوی

راد، یعقوب برخوردار،  ، عزیز دانشییپرویز یشایا [...] کردند می حمایت

 ینقشهمگی یدیم، سنم فرنگیس حلیاسی، و خااگ مالمد، دکتر منوچهر هوشن

روشنفکران کلیمی  هجامع  های یتفعال 36او،ی ها گفته بر اساس «ند.مهم ایفا کرد

 اکثریت مسلمان و اقلیت یهودی کمک کرد. ایران به کاهش تنش بین

دکتر  ی کامل داشتند.سپیر برای حوادث روز عاشورا آمادگبیمارستان  کارکنان

علوی تماس  هبا من از مدرس ها آنصبح روز آن »آورد:  می چنین به یاد جاللی

 هد همنمخالفان در زمان انقالب( و از من خواستاصلی ی ها نهاد)یکی از  گرفتند

. من هفتاد دارم نگهرا برای آن روز سرکار خود  ی بیمارستانها کارکنان و پزشک

یا به بیمارستان  ها آن ههم ی کل شهر را پذیرش کردم.ها یا هشتاد درصد زخمی

 ،فرستاده شدند شاهنشاهیمرکز پزشکی به و یا  ش کبیر آن زمان، یا کوروسپیر

  «.طول کشیدساعت  هفتادودو وضاعااین 

                                                             
 .مصاحبه با هوشنگ -35
 همان. -36
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ان سپیر در بیمارست»در دو صفحه مطلبی را با عنوان  تموز نشریه دومین شماره

 به انقالبیون بود: خدمات بیمارستان سپیر هدربارچاپ کرد که  «جریان انقالب

ملت انقالب  از ... بیمارستان کورش کبیر که پس ،ما انقالب پرتالطمی ها در ماه»

دکتر سپیر نام گرفت، تا حد امکان و گاه بیش از امکانات خود با  حق بهایران 

انقالب گام برداشت و بارها مورد تحسین همگان  درراهقبول مسئولیت و خطر 

 بازگو بیمارستان سپیر رسمی مسئوالن خاطراتی ازاین مقاله  37«.قرار گرفت

 هحوادث جمع هدرباریدیم، کسی که رپرستار فرنگیس حسکند، ازجمله س می

آن  .رخ داد غیرمنتظره طور به شهریور 17وقایع روز »گوید:  می سیاه و عاشورا

با هیاهو وارد بیمارستان  ای عدهروز جمعه برای سرکشی رفته بودم که ناگهان 

خونریزی  شدیداًبود و  تیرخوردهشدند و یک زخمی آوردند که از ناحیه پا 

به حاضر کردن  باعجلهکسانی که آن روز در بیمارستان بودند  اتفاق بهداشت. 

هنوز تدارک الزم  .اتاق عمل و خبر دادن به جراح و پزشکان دیگر پرداختیم

دیگری برای ما آوردند،  های زخمیبرای جراحی زخمی اول تمام نشده بود که 

 بیشتر ها آنو هر دقیقه تعداد  آوردند میبا گاری، ماشین و روی دست زخمی 

جنگ شده  بعد از چند ساعت بیمارستان تبدیل به جبهه که نحوی بهشد،  می

به که  آمدند برمینیز شاه نیروهای امنیتی  هباید از عهدکارکنان بیمارستان  38«بود.

 طدی از حیازیا سروصداییک روز »: آمدند میشده  مخفیانقالبیون دنبال 

                                                             
 .1، ص 1358تیر  20)تهران(،  تموز، «بیمارستان سپیر در جریان انقالب»م. شهپر،  -37
 .4همان، ص  -38
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یعنی ی ]عادی ها و لباس پلیس با لباس فرم ای عدهو دیدیم  بیمارستان شنیدیم

 ... یک نظامی و چند زخمی شخصی همراه خود آوردند ،و مسلح پلیس مخفی[

نگهبانان مسلح در بیمارستان مراقب بودند که این  ،ساعت وچهار بیستتمام و 

افراد فرار نکنند. من هم یک روز با چند نفر قرار گذاشتیم که آن شخص را 

 39«.فراری دهیم

آذر  20و  19که در  عاشوراو  تاسوعابرای حوادث بیمارستان به همین شکل 

ی کادر بیمارستان به تمام عاشوراو  تاسوعا روزهای»د. بورخ داد، آماده  1357

به همراه چند بیمارستان   آمبوالنسروزها  ... داشتند باش آمادهساعت  48مدت 

به و مصدومین را  ها زخمیو  چرخید میاطراف  های کوچهو  ها در خیابانبهیار 

  40«.رساند می بیمارستان

مالقات با رهبر یهودی برای  هجامع نمایندگان  ی ازهیئت 1357 پاییز در اواخر

هدف اصلی این سفر دادن این  رفتند. پاریس بهاهلل خمینی  اهلل روح آیت ،انقالب

یان انقالب حام ازدشمن انقالب نیستند بلکه  تنها نهکه یهودیان  طمینان بودا

خمینی  ]امام[ هبران یهودی بار متعدد های مالقاتمورد از این اولین  تند.هس

دکتر . خمینی دریافت کرد]امام[ ییدیه را از ألین تاو بیمارستان کمی بعد، 41بود.

کمک ]به همین علت »: گفتیمارستان سسان بؤق یکی از مصد همر

تشریف بیاورند،  به ایران که این)ره(، قبل از امام خمینی حضرت ،دوستانه[ انسان

                                                             
 ]منظور راوی کمک به همان یک نظامی زخمی است.م[  همان. -39
 همان. -40

41 Netzer,Yehude Iran Be-yamenu, 22. 
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د و طی آن از زحمات نفرست می بیمارستان نامه تشکرآمیزی خطاب به رئیس

 ای در مصاحبهاو  «.کنند می یون مجروح تشکرانقالب و حمایت ازبیمارستان 

ارتش شاه  همحاصر ماجرایبه انقالبیون را توصیف کرد و بار دیگر رساندن  یاری

 42یید کرد.أرا ت 1357در سال 

 .گیر افتاد معرکهیک  وسطبیمارستان در  ،جدید حکومتپس از استقرار 

 خواستند دولت از ها آن چگونه که دهد می توضیح سپیر، دکتر برادرزاده سیمین

با من  ها آنبعد از انقالب  شب یک» :یابد تغییر سپیر دکتر به بیمارستان نام تا

را و نام بیمارستان  ندا  هگفتند که یک گروه از افراد حکومت آمدتماس گرفتند و 

بود که شاه  ها چپاز خی یکی ند. گلسرتغییر داد« خسرو گلسرخیبیمارستان »به 

آن یم نام وانستدکتر پرویز یشایایی تبا همراه  ها طول کشید تا مدت 43د.کراعدام 

که در بیمارستان درمان  افرادی ازمن  44.بازگردانیم «دکتر سپیر بیمارستان»را به 

 هدربارروحانیون  یها ، نامهها روزنامهمطالب ، جمع کردماستشهاد  شده بودند

، و این مدارک را در یک جعبه کردم  جمعرا هم  بیمارستان در طول انقالب

دستور  گوی مختصرو گفتیک دادم. بعد از  ها آنبزرگ قرار داده و تحویل 

ین ماجرای تغییر نام برجسته شد ا 45«دادند نام بیمارستان به دکتر سپیر تغییر یابد.

                                                             
 (:2011ژوئیه  9)دسترسی در « ای از وحدت ملی در بیمارستان دکتر سپیر نشانه» - 42

 http://www.iranjewish.com/Essay/Essay_34_farsi_bimarestan_sepir.htm 
 های چریکی شناخته شده است. برای آشنایی بیشتر دربار او ببینید:  های جنبش گلسرخی با برخی از حرکت - 43

Maziar Behrooz, Rebels with a Cause, 69-70. 
 .2011می  24، مصاحبه با دکتر جاللی - 44
 .2011مارس  27مصاحبه با سیمین،  - 45
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ی باقی بماند و نقش انیهودی هجامع مدیریت بیمارستان در دست  زیرا باعث شد

 .به رسمیت شناخته شود داشتانقالب  که بیمارستان در جریان

 (1357-63) پس از انقالب ]...[

 یان برای نشان دادن حمایت خودخمینی به ایران، یهود]امام[ بازگشت  بعد از

 صورت به 1357 بهمن 24 در کشوربه رهبر جدید  گویی آمد خوشو  از انقالب

 هیئتیک نیز  1358اردیبهشت  24 در [...] 46رفتند. وی به استقبالجمعی  دسته

اهلل  ، به رهبری حاخام یدیدیا شوفط، برای مالقات با آیتکوچکنمایندگی 

 .خمینی به قم سفر کردند

مالقات این  ای داشت. تاب گستردهی ایران بازها القات از سوی رسانهاین م

میان اکثریت مسلمان و اقلیت  هضمن آن برخی قواعد بنیادی رابط وموفقی بود 

و  تمایز ساختمیهودیت را از صهیونیست  خمینی [اهلل آیت] .یهود بنیاد نهاده شد

پنهانی  مأمورانیهودیان  ههمکه مبنی بر این  گسترده تمام شبهاتبه ]...[ 

 شد کشور توزیع میکه در سطح اطالعات  روزنامه .پایان داد هستندصهیونیست 

  «.صهیونیست است هجامع یهود غیر از  هجامع حساب ]امام:[ » تیتر زد: گونه این

یهودی  از نمایندگان هیئتیکه  گزارش کرددر مقاله مفصلی  اطالعات روزنامه

امام[ خمینی و رهبران ای مشترک بین ] هیبیان و هرفت قم بهبا امام برای مالقات 

خمینی ]امام[  رهبران حضور داشت.این در میان  جاللیدکتر  .شد یهودی صادر

                                                             
46 David Menashri, “The Pahlavi Monarchy and the Islamic Revolution” in Esther’s Children: A 

Portrait of Iranian Jews, ed. Houman Sarshar (Beverly Hills, CA, 2002), 396.  
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عناصر  ، بریهودیان در ایران هجامع ی عمیق ها ریشه یدأیتدر بیاناتش ضمن 

و یهودیت تمایز  صهیونیسمکید ورزید و میان أاسالم تو  یتیهودتوحیدی در 

صهیونیست  هجامع یهود غیر از حساب  هجامع دانیم که حساب  می ما» :قائل شد

مردم سیاسی هستند  ها آنیهودی نیستند،  ها آن ... است و ما با آن مخالف هستیم

 هجامع ...  متنفر هستند ها آنهم از  ها کنند و یهودی می که به اسم یهودی کارهایی

 ها آناسالم با  ،باشند می یهود و سایر جوامعی که در ایران هستند و اهل این ملت

 47«کند. می سایر اقشار ملتکند که ]با[  می همان رفتار را

تیتر همچنان سر، خمینی [امام]مالقات رهبران یهودی با ]...[  روز بعد

که به بررسی صدماتی  اطالعاتاردیبهشت روزنامه  24 هسرمقال .بود ها روزنامه

مقاله با عنوان  . تیتر اینزدند پرداخت می به یهودیان ایران ها صهیونیست

جهانیان از » :منتشر شد «ریزد می یهودیان ایران اشک تمساح ونیسم براییصه»

با برادران  گاه هیچدیرگاه بر این حقیقت آگاه هستند که ملت مسلمان ایران 

یهودی خود اختالفی نداشته است و شرکت و همگامی برادران یهودی  وطن هم

ژیم مستبد سرنگون شده خود دلیل و تظاهرات علیه ر ها ایرانی در راهپیمایی

کند که اسرائیل  می به این اشارهنویسنده  عالوه به«. دیگری بر این مسئله است

زمانی  یان است،یهود کند نگران می تظاهر که آنگانه دارد و در عین دومعیارهای 

 48د.بر می یاسیس برند، منفعت می رنج ها آنکه 

                                                             
 .11،ص 1358 یبهشتارد 25)تهران(،  اطالعات ،«جامعه صهیونیست استامام:حساب جامعه یهود غیر از »سرمقاله،  -47

 .8، ص1358اردیبهشت  25)تهران(،  اطالعات، «ریزد صهیونیسم برای یهودیان ایرانی اشک تمساح می»سرمقاله،  - 48



 

27 

 

سال  زمستانروشنفکران کلیمی ایران در  هجامع همکاری بین بیمارستان و 

 هفتگی جلساتی طور بهیمی ایران روشنفکران کل هجامع  .یید شدأدیگر ت بار 1360

 هدربار ه اغلب شامل یک سخنران میهمان بود کهک کرد می عموم برگزار یارب

گفت. در  می ر ایام مقدس یهودی سخنیهودیان د مسائلموضوعات انقالبی یا 

ی هفتگی ها جلسهاز  یکی درآمدند تا  بیمارستان سپیر همدیر هیئت، 1360دی 

و  کردچاپ را  گزارش این دیدار خود در شماره روز بعد تموز ند.نرکت کش

دکتر  کشید. به تصویررا برای آینده   آنی ها برنامهبیمارستان و متأخر  تاریخ

بدون گفت که بیمارستان سپیر، مثل همیشه وقت بیمارستان  ریم، مدیرامنصور ش

  49.ه استداد  ردم ادامهمبه  رسانی خدمتجه به عقاید کسی به تو

 هجامع حاکم شد. در زمان جنگ  آشفتگیدوباره  ،با آغاز جنگ ایران و عراق

نسل جوان را  ویژه بهیهودی،  هجامع  بودایران بار دیگر متعهد  روشنفکران کلیمی

 هجامع مقاالتی را برای تشویق جوانان  ها آن ند.انقالب متصل کی ها به آرمان

 منتشر هرزمندنیروهای سی یا پیوستن به فعالیت سیا برای مشارکت در [یهودی]

نی که در خونی در شماری از این مقاالت، نویسندگان بر اساس میثاق .کردند می

را برای کمک به این مبارزه تازه  ت، جوانان یهودانقالب شکل گرف جریان

یگر همراه با د 1357بهمن  22از  جوانان کلیمی قبل و بعد»: خواندند فرامی

علیه رژیم شاه شرکت جسته و در این راه  ایرانی خود در مبارزه وطنان هم

شهدایی تقدیم به انقالب نمودند. پس از پیروزی انقالب و استقرار جمهوری 
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از شرکت در جهاد سازندگی تا  ها اسالمی ایران نیز جوانان کلیمی در تمام عرصه

علیه رژیم  نبرد درکمک به برادران و خواهران نیازمند پشت جبهه و شرکت 

حضور داشته و تعهد خود را نسبت به انقالب و  جا همهاق تجاوزگر عر

 50«.اند دستاوردهای آن نشان داده

 گیری نتیجه

وهای گر اقشار و هبود. هم یمردمانقالب یک  1357سال در انقالب ایران 

 استثنای به یا طبقه اقتصادی، مذهب، شغل، ،اجتماعی، بدون توجه به تحصیالت

یهودی  هجامع  در این انقالب شرکت داشتند. ]حکومت پهلوی[ نخبگان سیاسی

 ها آن سو یکاز  بودند. شده بندی دسته بر اساس موضعشان نسبت به انقالب اکثراً

از  ها آنبسیاری از دیگر، . از سوی زیادی داشتند های آزادیوی در دوران پهل

یون همسو انقالبدیگر با  حقیقتاً وی بودند تخصصمشاغل ی ها اعضای اتحادیه

بر را  با انقالب نوا همیهودیان  هدایتروشنفکران کلیمی ایران  هجامع دند. بو

برای  شد. بدل یک نقطه عطف در تاریخ یهودیان ایران به این زمان  .عهده گرفت

حمایت کردند که ملی  از یک آرمان یافته سازمان نخستین بار یهودیان به شکل

، کردند یی که به انقالب کمکها آن ههم .اف محدود این جامعه بودهدااز  فراتر

گفت،  که دکتر جاللی طور هماندند. ک انجام نداایدئولوژی این کار را به دالیل

 کردند. ی و روابط شخصی عملی انسانی جهانها نام ارزش بسیاری به

                                                             
 .3، ص1361اردیبهشت  16 ،()تهرانتموز  ،«نسل جوان کلیمی ایران بیدار شده است»سرمقاله،  -50



 

29 

 

 مانده باقیی از ابهام ا لهها  تا حدی در در انقالب ایران همچنان ها اقلیت سهم

چندان  ها نآ ی سرشناسها این است که چهره است، این امر تا حدی ناشی از

پذیر در ایران  آسیب ظاهراً هجامع به این زیاد از حد  توجه جلبمیلی برای 

 نقش ایفا کردند. انقالب اسالمی و بدین ترتیب تاریخ ایراندر  ها آن ،اما ند.ندار


