
  انوشه میرمرعشی
یک�ی از بهانه ه�ای اصل�ی یهودیان صهیونیس�ت 
]یهودیانی که هویت خود را بر مبنای قومیت تعریف 
می کنند، نه پیروی از دین حضرت موسی)ع([ برای 
اش�غال کش�ور فلس�طین و تشکیل کش�ور جعلی 
اسرائیل، مسئله »هولوکاست« و کشتار یهودیان در 
جریان جنگ جهانی دوم بوده است. ادعایی که برای 
اثبات آن مقاله، گزارش و رمان های زیادی نوش�ته و 
فیلم و س�ریال های زیادی هم در غرب ساخته شد، 
اما حاال دیگر بیش از دو دهه اس�ت ک�ه تردید هایی 
جدی، درباره رخداد ادعایی هولوکاس�ت و ابعاد آن 
ایجاد شده و اساس آن زیر س�ؤال رفته است! شکی 
مهم که هویت اشغالگران فلسطین را با چالشی جدی 
مواجه کرده است. هم از این روی در مقال پی آمده و 
در آستانه فرارسیدن »روز قدس«، فرآیند زیر سؤال 
رفتن ادعای صهیونیست ها در این باره و چگونگی آن 
را مورد بازخوانی قرار داده ایم. امید آنکه تاریخ پژوهان 
صهیونیسم و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید.

  
   تاوان جهان اسالم برای هولوکاست

هولوکاست از دو واژه یونانی »Holos« به معنی همه و 
»Kaustos« به معنای سوزاندن و نابود کردن تشکیل 
شده اس��ت. در واقع »هولوکاس��ت« در لغت، به معنای 
»همه سوزی« و در اصطالح، به معنای نسل کشی به کار 
برده می شود. صهیونیست ها، دهه هاست که ادعا می کنند 
هیتلر و آلمان های نازی به قصد نابودی یهودیان جهان و 
طی جنگ جهانی دوم، 6 میلیون یهودی را کشته اند! آنها 
مدعی هس��تند که آلمان هیتلری، با به اسارت گرفتن 
یهودیان اروپا طی س��ال های 1939 تا 1945 میالدی 
)1318 تا 1324شمس��ی(، آنها را ب��ه اردوگاه های کار 
اجب��اری مانند اردوگاه ه��ای »آش��ویتس و ماینداک « 
فرس��تاده و مدتی پس از بیگاری، با فرس��تادن دس��ته 
جمعی شان به اتاق هایی شبیه حمام و با گازهای سمی، 
ابتدا خفه ش��ان کرده و سپس اجسادش��ان را سوزانده 

است! )1( 

پس از اتمام جنگ جهانی دوم، دادگاهی در شهر نورنبرگ 
س��وئیس، برای محاکمه س��ران آلمان نازی برپا ش��د. 
]محققان و پژوهشگران زیادی، آن را دادگاهی نمایشی 
می دانند[ در این دادگاه، نقش اصلی را صهیونیست هایی 
بر عهده داشتند که بیشتر آنان از اعضای شرکت کننده در 
کنگره جهانی یهود بودند. ناحوم گلدمن، رئیس سازمان 
جهانی صهیونیس��م، طی مصاحبه ای گفته بود: »ایده 
برگزاری چنین دادگاهی، ابتکار تعداد معدودی یهودی 
بود که در کنگره شرکت داشتند!« در واقع بیشتر بازپرسان 
دادگاه نورنبرگ، از یهودیان آلمانی تشکیل  می شدند که با 
شروع جنگ جهانی دوم، به امریکا مهاجرت کرده بودند. 
آنها توانس��تند در این دادگاه، ب��ا اعتراف گیری همراه با 
شکنجه، ادعای کشتار 6 میلیون یهودی توسط نازی ها 
را به وسیله ابزارهای رس��انه ای که در اختیار داشتند، به 
مردم دنیا القا کنند! رسانه هایی چون خبرگزاری رویترز 
و خبرگزاری ه��اواس و نیز روزنامه هایی چ��ون تایمز، 
اکسپرس، فیگارو، نیویورک تایمز و واشنگتن پست که 
همگی در انحصار یهودیان صهیونیست بودند،)2( تا چهار 
دهه بعد، آنقدر این ادعا ها را تکرار کردند، تا توانستند گزاره 
غیرقابل انکاری برای مردم جهان تولید کنند که براساس 
آن مردم دنیا باور کردند یهودیان مظلوم ترین مظلومان 
جهان هستند و برای جبران ظلم هایی که در حقشان شده 
است، جهان باید تاوان بپردازد و آن را جبران کند! البته در 
کمال تعجب، برمبنای همان ادعای کشتار 6 میلیون نفر از 
یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم، نه کل جهان که تنها 
جهان اسالم تاوان داد! و زمینه برای تشکیل دولت یهود 

)نظریه تئودور هرتزل( و اشغال فلسطین فراهم شد.
  ادعا هایی که زیر سؤال رفت!

اولین بار ویلیام کارل )فیلمس��از( و آنت ویو اورکا )مورخ 
فرانسوی(، شروع به نوش��تن مقاله هایی انتقادی درباره 
هولوکاست کردند. آنها با ارزیابی و تحلیل عکس هایی که 
از جنگ جهانی دوم باقی مانده بود و نشان می داد تعدادی 
سرباز آلمانی در کنار اجسادی، آن هم نزدیک کوره های 
آتش ایستاده اند، این سؤال را مطرح کردند که اگر این افراد 
]یهودی ها[ به وسیله گازهای شیمیایی کشته شده اند، 

چطور سربازان آلمانی بدون دستکش و ماسک، اجساد 
را به کوره های آدم س��وزی انداخته اند، ولی خودشان به 

گازهای سمی آلوده نشده اند؟ 
دیگر اینکه پرس��یدند اگر جمعیت یهودیان اروپا طبق 
آمارهای قب��ل از جنگ، 8 میلیون نفر ب��وده و در دوران 
جنگ حدود یک میلیون نف��ر از آنها به امریکا مهاجرت 
کرده اند و بعد از اتمام جنگ هم، ی��ک میلیون یهودی 
از اروپا به فلس��طین اشغالی کوچانده ش��ده اند، چطور 
امکان دارد که در سال 1970. م )1349. ش(، جمعیت 
یهودیان اروپا 6میلیون نفر باش��د؟! آیا براس��اس ادعای 
برگزارکنندگان دادگاه نورنب��رگ، آن معدود یهودیان 
باقی مانده بعد از جنگ- که تعدادش��ان در اروپا نزدیک 
به 400 هزار نفر بوده- می توانستند با باروری بسیار باال 
در طول 25 س��ال، جمعیت خود را از 400هزار نفر به 6 

میلیون نفر برسانند؟ 
این سؤاالت، تردید هایی اساسی در صحت ادعاهای مطرح 
شده توس��ط صهیونیس��ت ها ایجاد کرد. به عالوه چاپ 
خاطرات کهنه سربازان آلمانی در نشریه های محلی آلمان، 
این نکته را یادآور ش��ده که در میانه جنگ جهانی دوم، 
یعنی در سال 1942. م، شیوع دو بیماری همه گیر وبا و 
تیفوس در کشورهای تحت اشغال آلمان و در اردوگاه های 
اسرا، باعث مرگ تعداد زیادی از اسیران مسیحی و یهودی 
شد. دستور ارتش آلمان برای سوزاندن اجساد قربانیان 
بیماری تیفوس، در واقع راه حلی برای عدم انتقال بیماری 
به سایر اسرا بود! به این شکل کم کم تعداد شک کنندگان 
به ادعای هولوکاس��ت یهودیان، روز به روز در اروپا زیادتر 

شد، فرآیندی که همچنان نیز تداوم دارد.)3(
  منکر هولوکاست، مجرم تر از منکر خدا!

از س��ال 1980. م )1359. ش(، سال به س��ال به تعداد 
کس��انی که خود را »تجدیدنظر طلب « می نامیدند و با 
مقاله و کتاب هایش��ان ادعاهای صهیونیس��ت ها را زیر 
سؤال می بردند، اضافه  می شد! اتفاقی که قطعاً به مذاق 
صهیونیست ها، خوش نمی آمد و عکس العمل آنها را به 
دنبال داش��ت. به این شکل که صهیونیست ها، شروع به 
تهمت زدن به تجدیدنظر طلب ها در رسانه های مکتوب 

آل احمد رسماً آن روی سکه این مظلوم 
نمایی را فاشیس�م نامید و در کتابش 
نوشت: »نکته دیگر اینکه من گرچه در 
این شهیدنمایی از حد گذشته یهودیان 
به خاطر آن کش�تار جن�گ، آن طرف 
سکه فاشیسم ]را[ می بینم... راستش را 
بخواهی صهیونیسم است که خطرناک 
اس�ت؛ چرا که پشت س�که نازیسم و 
فاشیسم است و به همان طریقه عمل 
می کن�د. ی�ک » هاگان�ا « ب�رای من با 
دسته های اس اس هیچ فرقی ندارد!«
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نگاهی به چند و چون خدشه به انگاره نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم 

 آل احمد: برای من هاگانا
با دسته های اس اس فرقی ندارد!
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 »فرهنگ و سیاست ایران 
 در عصر تجدد« 

در آیینه یک پژوهش نوانتشار

تالشهمهجانبه
برایتغییرساختار!

   محمدرضا کائینی
آغ��از قرنی ک��ه آن را 
سپری کردیم، مصادف 
اس��ت با کلید خوردن 
دگرگونی ه��ا و تغییر 
ساختارهای فرهنگی، 
اجتماعی، سیاس��ی و 
اقتص��ادی در ای��ران، 
به مدد اجب��ار! به واقع 
این ساختار ش��کنی ها، بن��ا بود که ب��ا پیدایش 
مشروطیت در کشورمان، اجرایی و نهادینه شوند! 
با این همه و با تمامی بختیاری های جناح غالب 
مش��روطه، برون داد این ماجرا پ��س از آن همه 
کشمکش، چیزی نبود که کشورهای مداخله گر 
و جناح های حامی آنان را در ایران راضی بدارد. 
هم از این بابت، روی آوردن به دیکتاتوری منور 
و تجدد به م��دد چماق، کلید خ��ورد و طی 20 
س��ال، آثار و پیامدهای فراوانی را موجب گشت. 
بی تردید رضاخان، تنها سخت افزار این تغییرات 
به ش��مار می رفت و طراح و برنامه ریز آن، ش��به 
روش��نفکرانی بودند ک��ه در این مس��یر، نقش 
نرم افزاری داشتند و نقشه راه دیکتاتور را ترسیم 
می کردند. جالب اینجاس��ت که بسیاری از آنان 
پس از اتمام مأموریت تاریخی خویش، مغضوب 
قزاق ش��دند و اگر ره به پستوی پزشک احمدی 
نبرده باش��ند، در گوش��ه و کنار خانه نش��ینی و 
اختفا را برگزیدند! سرنوش��ت رضاخ��ان نیز در 
نهای��ت، بهت��ر از مغضوبین وی نب��ود! او پس از 
20 س��ال خدمت به بانیان سلطنت خویش و به 
دلیل ارتکاب چند فق��ره بی مباالتی، به گونه ای 
تحقیر  آمیز از س��لطنت خلع و از کشور اخراج و 
تبعید شد و سرنوش��ت وی، نشان و عبرتی برای 
آیندگان ش��د! نتیجتاً می توان چنین گفت که 
خوانش آنچ��ه از کودت��ای 3 اس��فند 1299 تا 
25 شهریور 1330 بر کش��ورمان رفته، در زمره 
ضرورت های تاریخ نگاری معاصر به شمار می رود. 
چه اینکه، بسا از هر آنچه در عرصه های گوناگون و 
هر روز بیشتر بر ما رخ می نماید، حاصل روند هایی 

است که در دوران سلطنت رضاخان بنیانگذاری 
ش��د و ع��وارض آن، همچنان خود را بر کش��ور 
تحمیل کرده اس��ت! »فرهنگ و سیاست ایران 
در عص��ر تج��دد« را علیرضا ذاک��ر اصفهانی به 
رشته تحریر درآورده و مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، آن را منتشر ساخته است. ناشر در 
دیباچه این اثر و در باب گرایشات این پژوهش، 
چنین آورده اس��ت: »دوره تاریخی مورد بحث 
)1300-1320( دوران گذار، آشفتگی و تغییرات 
سریع و همه جانبه بنیادین در حوزه های مختلف 
از جمله فرهنگ و سیاس��ت اس��ت. اثر حاضر، 
مربوط به بررسی جریانات و عوامل تعیین کننده 
و هدایت کنن��ده فرهن��گ و سیاس��ت در ایران 
عصر پهل��وی اول ) رضاخان(، اس��ت ک��ه با اتکا 
به گفتم��ان جهان س��ومی دهه ه��ای 40 و50 
شمس��ی در ایران، مبتنی بر زیر گفتمان شرق- 
غرب و با گرایش به اندیش��ه های فالسفه پست 
مدرن آلمانی تألیف ش��ده و بیش از هر چیز، به 
شرق شناسی ادوارد سعید و سایر تئوری هایی که 
به تبیین روابط پیرامون محور در نظام بین المللی 
اش��اره دارند، تکیه دارد. جدای از گفتمان غالب 
ذکر ش��ده، در این تحقیق سعی ش��ده به تمام 
اش��کال فرهنگی این دوره، شامل آثار مکتوب و 
غیرمکتوب نخبگان سیاس��ی  فکری تأثیرگذار 
و نیز نحوه اتخاذ خط مش��ی حاکمیت در ارتباط 
با آنها و در نهایت نحوه اجرای��ی کردن تفکرات 
جدید در س��احت نهاد ها و تأسیسات فرهنگی 

مدرن اشاره شود. 
آنچه بی��ش از همه به آن توجه ش��ده اس��ت و 
پیگیری می ش��ود، اثب��ات عدم اس��تقالل این 
وضعیت فرهنگی – سیاسی نوین و پیوند کامل 
مناسبات فرهنگی با آرای شرق شناسی و در عین 

حال فضای فرهنگی غرب جدید است.«

و تصویری خود کردند و با زدن انگ »یهودس��تیز«، 
سیاس��ت منزوی کردن آنها را در پی��ش گرفتند. با 
این همه این تبلیغات وس��یع، مانع از نوشته شدن 
مقاالت و کتاب های جدید، علیه ادعاهای هولوکاستی 
صهیونیست ها نشد! بنابراین با تحرک و نقش آفرینی 
مستقیم اسرائیل در س��ال 1986. م )1365. ش(، 
قانونی در فرانسه به تصویب رسید که بر طبق آن، هر 
کس را که به نحوی در واقعه هولوکاست شک ایجاد 
کند ، مجرم اعالم می کرد! ای��ن قانون حتی تحقیق 
درباره هولوکاس��ت را هم ممنوع اعالم کرده بود! به 
سرعت و بعد از فرانسه، کشورهای آلمان و اتریش و 
سپس بلژیک، سوئیس، اسپانیا و لیتوانی نیز طی چهار 
سال، این قانون را در مجالس خود به تصویب رساندند. 
به این ترتیب تجدیدنظرطلبان در اروپا، برای نوشتن 
علیه هولوکاس��ت و عدم برائت از نوشته های قبلی 
خود، مجرم شناخته ش��ده و به زندان می افتادند و 
تعدادی از آنها مانند روژه گارودی و روبر فوریسون، 
مجبور  می شدند برای خالصی از زندان، جریمه های 
بسیار سنگینی به دولت های شان )فرانسه و آلمان( 
بپردازند!)4( این درحالی بود که در همین کش��ور ها 
مدعی آزادی اندیش��ه و بیان، منک��ران خدا، دین و 
مقدسات مسیحیت، با آزادی کامل هر آنچه دوست 
دارند، بر زبان می آورند و می نویسند، بدون اینکه قانون 

آنها را مجرم بداند!
  آل احمد و پیشگامی در انکار هولوکاست

بعد از اشغال رسمی فلسطین توسط صهیونیست ها 
و تصویب تشکیل کشور جعلی اسرائیل در سازمان 
ملل متح��د در س��ال 1948. م )1327. ش(، علما 
و روحانیون ایران در کنار علمای س��ایر کشورهای 
اس��المی، علیه این اش��غالگری موضع گرفتند. در 
رأس این علما و روحانیون، آیت اهلل سیدابوالقاس��م 
کاشانی و ش��هید س��یدمجتبی نواب صفوی، رهبر 
جمعیت فدائیان اس��الم قرار داش��تند. این علما و 
روحانیون با صدور بیانیه، برپایی اجتماعات اعتراضی 
و س��خنرانی از فلس��طینیان حمایت کرده و علیه 
اشغالگری صهیونیست ها شوریدند!)5( البته قاعدتاً 
از آنجا که علما و روحانیون از مسائل تاریخی مربوط 
به ادعای هولوکاس��تی صهیونیست ها اطالع دقیق 
و چندانی نداش��تند، درب��اره آن، موضعی هم اتخاذ 
نکردند و تنها به محکومیت اشغالگری آنها پرداختند. 
می ش��ود گفت اولی��ن ایرانی که قبل از افش��اگری 
تجدیدنظرطلبان اروپایی، واقعه هولوکاست را انکار 
کرد، زنده یاد جالل آل احمد بود. او در سفر به اسرائیل 
به همراه گروهی از اصحاب قلم و روشنفکران هم دوره 
خودش در سال 1341. ش، خیلی زودتر از کسانی 
مانند ویلیام کارل فرانس��وی فوریس��ون آلمانی به 
ادعاهای هولوکاستی صهیونیست ها خدشه وارد کرد 
و آن را زیر سؤال برد. آل احمد رسماً آن روی سکه این 
مظلوم نمایی را فاشیس��م نامید و در کتابش نوشت: 
»نکته دیگر اینکه، من گرچه در این ش��هیدنمایی 
از حد گذش��ته یهودیان به خاطر آن کشتار جنگ، 
آن طرف سکه فاشیس��م ]را[ می بینم...  راستش را 
بخواهی صهیونیسم است که خطرناک است؛ چراکه 
پشت سکه نازیسم و فاشیسم است و به همان طریقه 
عمل می کند. یک » هاگانا « )سازمان شبه نظامی و 
تروریستی صهیونیست ها که در سال 1921 میالدی 
تشکیل شد و با خشونت و کشتار، فلسطینی ها را از 
زمین هایشان بیرون می کرد(  برای من با دسته های 

اس اس هیچ فرقی ندارد.«)6(
  یهودیان�ی ک�ه فری�ب صهیونیس�ت ها را 

نخوردند
جالب است که از همان ابتدای تشکیل کشور اسرائیل 
و روند کوچاندن یهودیان از سرتاسر جهان به فلسطین 
اش��غالی، برخی یهودیان که فطرت پاکی داشتند، 
عملکرد هم کیش��ان صهیونیس��ت خود را محکوم 
می کردند. مثاًل مریم فی��روز )مریم فرمانفرماییان و 
همس��ر نورالدین کیانوری، رهبر سابق حزب توده( 
در کتاب خاطراتش در دوره ای که در آلمان ش��رقی 
زندگی می کرده، از یک خانم یهودی ضدصهیونیست 
به نام »لئا گروندیش « ی��اد می کند. مریم فیروز با او 
دوست می شود و چون خانم گروندیش معلم نقاشی 
هم بوده، شروع به یاد گرفتن نقاش��ی از او می کند. 
فیروز از اینکه »لئ��ا« بعد از جنگ جهان��ی دوم، به 
فلسطین اشغالی ]اسرائیل[ رفته بوده، اما بعد از چند 
سال زندگی در اسرائیل، دوباره به آلمان برگشته بوده، 
شگفت زده شده و س��ؤاالتی از او درباره این موضوع 
می پرسد، از جمله این سؤال :»از لئا سؤال کردم رفتار 
اینها ]اسرائیلی ها[ با اعراب چگونه بود؟ او اظهار داشت 
همان رفتاری که هیتلر با یهودی ها کرد، اسرائیلی ها 
با اعراب، همان رفتار را داشتند و هیچ فرقی نداشت! 
وقتی فشار و شکنجه مردم عرب و رفتار برده وار با آنها 
را از سوی اسرائیلی ها می دیدم، ماندن در آن کشور 

برایم تحمل ناپذیر بود!«)7(
البته گروندیش، تنها یه��ودی ای نبوده که مخالفت 
علنی خود را با جنایات صهیونیست ها ابراز می کرده، 
بلکه یهودیانی حتی در خاک فلسطین اشغالی هم، 
موضعی مانند گروندیش داشته و همچنان دارند. مثاًل 
»اسرائیل شاهاک«، نام استاد دانشگاه و نویسنده ای 
یهودی و لهس��تانی االصل بود که در سرزمین های 
اش��غالی زندگی می کرد. او دکتری ش��یمی داشت 
و رئیس جامعه حقوق بش��ر و ش��هروندان اسرائیل 
بود. شاهاک از منتقدان واقعی صهیونیسم، در خود 
جغرافیا و قلمروی اس��رائیل بود. به همین دلیل هم 
صهیونیس��ت ها، نفرت ش��دیدی از او داشتند و در 
رسانه ها، القاب بسیار زش��تی به او می دادند! حتی 
در برهه ای از زم��ان، خبر مرگش را اع��الم کردند! 
درحالی که او زنده و س��الم، در س��فر امریکا به س��ر 
می برد! خالصه دولت اسرائیل به خاطر انتقادات او از 
صهیونیسم و دفاعش از حقوق فلسطینی ها، تا سال 
2001 میالدی برابر با 1380. ش -که به خاطر ابتال 
به بیماری دیابت فوت شد- هر گونه محدودیتی برای 
او به وجود آورد! شاهاک در کتابش »دولت نژادپرست 
اسرائیل « که در دهه 90 میالدی چاپ شد، عالوه بر 

شرح جنایات اعضای گروه هاگانا علیه فلسطینی ها 
طی یک دهه، مطالب جالبی درباره وضعیت بغرنجی 
که صهیونیس��ت ها برای 220 دختر و زن اسرائیلی 
تازه مسلمان ش��ده ایجاد کرده بودند، می نویسد.)8( 
این یعنی حتی در خود فلسطین اشغالی و در میان 
صهیونیس��ت ها هم، زنان و م��ردان حق طلبی پیدا 
می شوند که پس از مواجهه با حقیقت آن را پذیرفته، 
اسالم را انتخاب کرده و مسلمان شده اند و همچنان 
می شوند. این مسئله به دلیل افزایش مضاعف خویش، 

اسباب نگرانی صهیونیست ها شده است.
  روند نقد افسانه هولوکاست در ایران

با اینکه نظام جمهوری اسالمی و در رأس آن بنیانگذار 
کبیر آن یعنی حضرت امام خمینی)ره(، از بزرگ ترین 
حامی��ان فلس��طین و از سرس��خت  ترین مخالفان 
رژیم صهیونیستی محسوب می شوند، ولی تا ابتدای 
دهه 70 شمسی، بیشتر ایرانیان اطالعات بسیار کمی 
درباره چگونگی زیر سؤال رفتن ادعای هولوکاستی 
صهیونیست ها داشتند، اما در طی دهه 70 و با ترجمه 
کتاب و مقاالت تجدیدنظرطلبان غربی به فارس��ی 
و مهم ت��ر از آن درج اخبار مربوط به زندانی ش��دن 
محققان برجسته ای چون روژه گارودی به خاطر انتقاد 
از هولوکاست در رسانه ها، ایرانیان تا حدودی نسبت به 
دروغ های صهیونیست ها درباره کشتار وسیع یهودیان 

در جنگ جهانی دوم، آگاهی پیدا کردند.
با روی کار آمدن دولت نهم در دهه 80 و سؤال مهم 
رئیس جمهور آن دولت از دولت ه��ای غربی درباره 
هولوکاست، حساس��یت زیادی روی این موضوع در 

ایران و جهان اسالم ایجاد شد! آن دو سؤال این بود:
1- اگر ادعاهای شما درس��ت است و چنین کشتار 
سازمان یافته ای برای از بین بردن یهودیان در جریان 
جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، چ��را اجازه تحقیق 
درباره این موضوع به پژوهش��گران مس��تقل داده 

نمی شود؟ 
2- بر فرض قبول چنین کشتار وسیعی توسط نازی ها 
علیه یهودیان، چ��را باید مردم فلس��طین تاوان آن 
جنایت را بدهند؟ و سرزمین  شان اشغال و اموال شان 
غارت شود؟ چرا آنها مثاًل در جایی مانند اروپا اسکان 

داده نمی شوند؟
همچنین به دلیل تأکید چندباره رهبرمعظم انقالب 
بر اصطالح »افسانه هولوکاست«، نظر سایر مسلمانان 
جهان و حتی رسانه های مس��تقل شرقی و غربی به 
این مسئله بیشتر جلب شد و مسئله ابعادی جهانی 

و بین المللی یافت.
  و کالم آخر

با تالش��ی که نظ��ام جمهوری اس��المی ای��ران و 
پژوهشگران حقیقت جو و مس��تقل جهان کرده اند، 
افراد بسیاری در کل دنیا و از جمله در خود کشورهای 
غربی، نسبت به علت اصلی از مجموعه دالیل تشکیل 
کشور اسرائیل، به شک و شبهه افتاده اند! در مقابل، 
انعکاس اخبار جنایات و کشتار اسرائیل علیه مردم 
بیگناه و مظلوم فلسطین، موجب ش��ده در سراسر 
جهان و از جمله کش��ورهای غربی، بسیاری از مردم 
حامی فلسطینیان ش��وند و نس��بت به اشغالگری 
صهیونیست ها، معترض باشند. اتفاقی که روز به روز، 
هویت صهیونیست ها را بیش��تر زیر سؤال می برد و 
مشروعیت شان را در اشغالگری و غصب زمین و اموال 
فلس��طینی ها از بین می برد! آنچنان که رهبرمعظم 
انقالب اس��المی در چهارمی��ن کنفرانس حمایت 
از مردم فلس��طین در تاریخ 14 اس��فند 1387. ش 
فرمودند: »عدم تحمل رسانه های غربی و صهیونیستی 
و دولت های حامی صهیونیس��م در برابر حتی طرح 
س��ؤال و تحقیق درباره هولوکاست که بهانه  غصب 
فلسطین بود، یکی از نش��انه های این تزلزل و ابهام 
است. اکنون وضع رژیم صهیونیستی از همیشه  تاریخ 
س��یاه خود در افکار عمومی جهان بدتر و پرسش از 
دلیل پیدایش آن جدی تر اس��ت. اعتراض بی سابقه 
و خودجوش جهانی از شرق آسیا تا امریکای التین 
علیه آن رژیم و تظاهرات مردمی در 120 کشور جهان 
و از جمله در اروپا و در انگلیس که خاستگاه اصلی این 
شجره خبیثه بود و دفاع آنان از مقاومت اسالمی غزه 
و از مقاومت اسالمی لبنان در جنگ 33 روزه نشان 
می دهد که یک مقاومت جهانی علیه صهیونیس��م 
پدید آمده که در 60 س��ال گذشته هرگز تا این حد، 
جدی و حجیم نبوده اس��ت. می توان گفت مقاومت 
اسالمی لبنان و فلسطین توانسته است وجدان جهانی 

را بیدار کند.«
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اولین بار ویلیام کارل )فیلمساز( و آنت 
وی�و اورکا )مورخ فرانس�وی(، ش�روع 
به نوش�تن مقاله هایی انتق�ادی درباره 
هولوکاس�ت کردن�د. آنها ب�ا ارزیابی و 
تحلی�ل عکس های�ی ک�ه از جن�گ 
جهان�ی دوم باقی مان�ده بود و نش�ان 
می داد تعدادی س�رباز آلمان�ی در کنار 
اجس�ادی، آن ه�م نزدی�ک کوره های 
آتش ایستاده اند، این س�ؤال را مطرح 
کردند که اگر این اف�راد ]یهودی ها[ به 
وسیله گازهای شیمیایی کشته شده اند، 
چطور س�ربازان آلمانی بدون دستکش 
و ماس�ک، اجس�اد را ب�ه کوره ه�ای 
آدم س�وزی انداخته اند، ولی خودشان 
به گازه�ای س�می آل�وده نش�ده اند؟
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