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  ی برای پوشاندن واقعیتابزار، »یھود ستیزی«افترای 

  البی طرفدار اسرائیل و روشنفکران ایرانی

  بھروز عارفی

. ، با واکنش ھای متفاوت کتبی و شفاھی روبرو شد»چھ رمزی در جادوی این عالءالدین بی چراغ نھفتھ است؟« من با عنوان نوشتھ

بر خود "  !ستیزی یھودی خروس دم و فلسطین خلق از دفاع قبای "اش کھ عنوان مقالھ  در در این میان، واکنش خانم شھال شفیق

نوشتھ  من گویا بھ قصد افشای تحریفات مقالھنوشتھ اش را  شفیق. است توضیح بیشتریوا، سزاوار ، چھ در کالم و چھ در محتدارد

  .است

پیکان حملھ نویسنده مرا نشانھ رفتھ «مده است کھ آ در ابتدای این نوشتھ. ضروری است ایشان اشاره ای بھ سطور نخستین مقالھ

محتوای آن شاھد این . مورد حملھ قرار نداده است را نھ تنھا ایشان بلکھ ھیچ کسیمقالھ من با صراحت کامل بیان می کنم کھ . »است

پس از . برخوردم "د عالءالدینبنیا"مسائل خاورمیانھ، بطور اتفاقی بھ وجود باره در  ام ھمیشگیطی تحقیقات من در . واقعیت است

 ، تصمیم بھ بررسی و ھدف ھای این دو بنیادآن  اراناد گذینب سابقھ بھ، »بنیاد یادمان شوآ«عنی موسسھ مادر ی بھبھ آن،  سریع نگاھی

بھ نام  ھا رسیبر این در ضمن. ن ھا را بیان کردمھای خودشان، ھدف ھای واقعی آ و با استناد بھ نوشتھگرفتم این دو نھاد  دقیق تر

نام خانم شفیق بھ عنوان عضو  ذکر .ندھستدارای مسئولیت  نھاد در آنعالءالدین سایت   مطالببرخوردم کھ بنا بر  ھم ایرانی چند

 ھای در مقالھ یاد شده، بطور مستند از واقعیت فعالیت .من طبیعتا در ھمین رابطھ باید دیده شودعالءالدین در مقالھ » ھیئت مدیره«

در کنار این طرفداران و مدافعان بی قید  اناگر برخی از ایرانی. ی یاد کرده ام کھ در راس آن افرادی چون روچیلدھا قرار دارندجناح

انتخابی کرده اند و البد آگاھانھ درجناح خود و شرط  دولت اسرائیل جای گرفتھ اند، نباید از من کھ آن را بازتاب داده ام، برنجند، 

ن انجمن افتخار می کنید، از آشما کھ از پی افکندن  .رده را بھ کنار زده امپمن شاید . شغالگر قرار گرفتھ اندت اطرفداران یک دول

  .اید دلخور شویدبمعرفی زیر و بم عالءالدین نیز ن

ا بھ ارائھ یک مطرح می کند کھ من ضرورتی بھ پاسخ گویی بھ ھمھ آن ھا را نمی بینم، تنھ پایھ ای یب شفیق در مقالھ اش مطالب  

 »افاضات احمدی نژاد«و ) کیھان تھران است ،ین منظور نویسندهقکھ بھ ی(شتھ من و مقاالت کیھانی میان نواو . نمونھ بسنده می کنم

   .داوری را برعھده خواننده می گذارم مضحک کھآن چنان  می بیند، ادعاییشباھتی 

از . نیاورده است ای در اثبات ادعای خود خوانده ولی نمونھ» سراپا تحریف« نوشتھ مرا شفیق. در ابتدا بھ مسئلھ تحریف می پردازم

من ھر چھ گشتم، چنین . »تسیس شده اسد کھ گویا برای دفاع از اسرائیل تأبنیاد شوآ را نھادی قلمداد می کنن« دنویسمی قول من 

نادرست ترجمھ  رنمای بنیاد بوده و عارفی مطالب رابخش فرانسوی تا من مقالھمأخذ کھ  می گوید. عبارتی را در نوشتھ خود نیافتم

  . » وجودیت اسرائیل استمشکل اساسی عارفی م«کھ  می گیردنتیجھ  شفیق در آخر. استکرده 

سایت بنیاد شوآ استفاده کرده بخش بھ زبان فرانسھ  از ھم منبرای آن کھ مقالھ ام از دقت بیشتری برخودار باشد  بگویمدر ھمین جا باید 

  :بھ زبان فرانسھ چنین است مورد استناد شفیق جملھ. حال ببینیم چھ کسی تحریف کرده است .و ھم از بخش انگلیسیام 

Elle participe au rayonnement de cette identité en familiarisant davantage les citoyens français et 

européens avec l’héritage du judaïsme et de la culture juive dont l’Etat d’Israël, depuis sa renaissance, 

est une composante essentielle. 
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  : و ترجمھ آن 

 ،در پرتو افکنی این ھویت از طریق آشنا کردن بیشتر شھروندان فرانسوی و اروپائی با میراث یھودیت و فرھنگ یھودی] بنیاد[این «

  ».اساسی آن است، شرکت می کند شکیل دھندهتکھ دولت اسرائیل از زمان تجدید حیاتش یک 

  :است آمده چنین آن انگلیسی در بخش و

It supports projects that focus on the influence of this Jewish identity in making both French people and 

Europeans in general aware of the legacy of Judaism and Jewish culture, including the State of Israel, 

which has been an essential component in Jewish identity since its foundation.  

  : و ترجمھ آن

از طریق آگاه  ،را ھدف وکانون فعالیت ھای خود قرار می دھند ت یھودییاین ھو حامی آن طرح ھایی است کھ تقویتاین بنیاد «

تشکیل یک  سیس اشأاز بدو ت کھ اسرائیلاز جملھ دولت  ،بھ میراث یھودیت و فرھنگ یھودی ئیاناروپام ھمردم فرانسھ و  ھم ساختن

  .»بوده استھویت یھودی  ایناساسی دھنده 

آشنائی فرانسویان و اروپائیان بھ میراث یھودیت «مینھ فرھنگ یھود، ھدف بنیاد زکھ در  چنین نوشتمدر مقالھ ام در این رابطھ  من اما 

از این جملھ زمینھ ھای  تر پیش . »سیس ان، از اجزای تشکیل دھنده اساسی آن استتأفرھنگ یھود کھ دولت اسرائیل از بدو و 

رھنگ ، یادمان و انتقال، ھمبستگی و فتاریخ یھود ستیزی و شوآ، اموزش شوآ ،ن بنیادآبنیاد شوآ را با استناد بھ سایت ماموریت 

  .ه را در مورد فرھنگ یھودی آورده امشد نقل کرده و جملھ یاد، یھودی

ن تجدید حیات یا نوزائی آکھ ترجمھ ( » renaissance«فرانسھ واژه  در متناین کھ جز  ،وجود نداردھیچ تحریفی  من در نوشتھ

  ).سیس، پایھ گذاری ، ایجادأبھ معنی ت(  Foundationانگلیسی واژه در متن و  آمده )است

 توراتی ریشھ می گیرد کھدینی اعتقاد  این ایدئولوژیک دارد و ازبار ترجمھ کرده،  "نوزائی"کھ شفیق "  renaissance"، واژه اتفاقًا

ست ھای برای صھیونی. د ساختنخواھو اسرائیل را از نو  د گشتناز خواھبنی اسرائیل بھ سرزمین موعود ب قوم روزی سرانجام

فوق  با توجھ بھ دو واژه. ورده اندآ "renaissance" متن فرانسھجھت در  ھ مذھبی دارد و بھ ھمینشری اسرائیل» حقانیت «تشھ، دوآ

   .بنیاد بودآن اکتفا کرده ام چرا کھ قصدم بیان مختصر یکی از ھدف ھای  "سیس اسرائیلأت" واژه بھمن 

 دولت ادعای خودشان، کھ بھ(تبلیغ یھودیت و فرھنگ یھودی است  یکی از اھدافشکھ  ،کھ بنیاد یادمان شوآبودم بھ روشنی نوشتھ 

ارتقای روابط «ھدف خود را کھ  "عالءالدین"نام ھ طرحی پیاده می کند ب 2009، در سال )اساسی آن است تشکیل دھندهاسرائیل 

، مرا متھم از آن» یکی از اھدافش«عبارت با حذف پس از نقل قول ناکامل جملھ من یعنی  شفیق .می کنداعالم » مسلمانان و یھودیان

  !ھم فھمیدیمرا حریفت معنی. د کھ بیناد شوآ را بنیادی برای دفاع از اسرائیل معرفی می کنممی کنن

ھدف  را» ارتقاء روابط مسلمانان و یھودیان از طریق شناخت متقابل« ،)با کلمات درشت(د بنیاد عالءالدین در سر لوحھ سایت خو

 »کندمی معرفی ھدف نھائی انجمن عالءالدین را ھم تبلیغ بھودیت «ھ ی کند کمرا متھم م بار دیگر ،مغرضمنتقد  معرفی می کند، ولی

  .»لمان استرزه با یھود ستیزی در کشور ھای مسحال آن کھ برنامھ محوری این انجمن مبا«و اضافھ می کند 

  یھود ستیزی، نفی گرائی و صھیونیسم
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ھای شناختھ شده ای چون النزمن، کوکیرمن، فینکل  و صھیونیست در نوشتھ اشاره کردم کھ دست اندرکاران اصلی این دو بنیاد،

صاحب نام نظیر،  مترقی فرانسوی شخصیت ھایروشنفکران و در ھر فرصتی  کروت کھ برخی از گردانندگان دو بنیاد مورد نظرند

 اطر انتقاد از سیاست ھایبھ خ کھ اتفاقا یھودی یا یھودی تبار نیز ھستندرا  ... ویدال ناکھ، ادگار مورن، سمیر نعیر، استفان اسل و 

و   ندبھ دادگاه می کشان متھم کرده» آنتی سمیتیزم«یا » یھود ستیزی« غیرانسانی و نژادپرستانھ دولت اسرائیل و بھ اتھام ھای واھی

رائیل مد می ھوادار دولت اس نفسدر اروپا این شیوه کھنھ شده است، اما گویا  تازه در بین ایرانیان تازه . اغلب نیز بازنده می شوند

بھ کھ  چرا ،بھ دادگاه صھیونیست ھا احضارمی کند مرا ،صھیونیست نظریھ پردازانو بھ پیروی از  ھم بر ھمین منوالشفیق  .شود

ترین حرفی کھ می کم  ."مطین، یھودی ستیزی را توجیھ می کناز حق ملت فلسبھ بھانھ دفاع « ام» نوشتھ سراپا تحریف«در او  زعم

ست می دانید دفاع نمی آن طوری کھ در چرا از حق ملت فلسطین، ، خود شما»مستیزیھود  من گیریم کھ«است کھ  توانم بزنم، این

چرا برعرشھ یکی از بیست دو کشتی حامل  ششدنن و چشم انتظار معجزات دندان گیربھ جای دخیل بستن بھ چراغ عالءالدی د؟کنی

  ؟دمی شوینسوار مواد غذایی برای کودکان گرسنھ بھ مقصد غزه 

بارھا در گذشتھ . نیست یز بر بالھت انسان ھاتاریخ وجود داشتھ و حدی نطول ر این آفت د. نمی توان منکر وجود یھود ستیزی شد

برای توجیھ حملھ بھ  یپلیس تزار. ویژه در روسیھ و شرق اروپا بودیمھ ا و بو یھودآزاری در اسپانی )کشتار یھودیان( اھد پوگرومش

پروتکل «ای با نام  جعلی آنان با انتشار بیانیھ. می کردھم  شانتراعاخخود و  شدمی ی برای یھودیان قائل انسانفوق  یھودیان، قدرت

ضد یھودیان از جملھ ھم ھم اکنون . کھ یھودیان قصد چنگ انداختن بر دنیا را دارند از زبان یھودیان مدعی شدند» یونھی صفضال

این گروه از یھودستیزان تفاوتی میان یھودیت  .د این شیوه را افشا کردبای. پروتکل استناد می کنند بھ ایندارو دستھ کیھان شریعتمداری 

ھر دو  .تیزی تلقی می کنندمخالفتی با صھیونیسم را یھودس گونھھر اتفاقا بخشی از پیروان صھیونیسم نیز. و صھیونیسم قائل نمی شوند

  . دو روی یک سکھ اند ،برخورد

   .پردازدھ بآن ت می کند بھ تر کسی در آن کشور جرئ کھ کم ای اسرائیلی ھا و یھودیان موضوع تابوئی استیھودستیزی،  بر

 با عنوانفیلم مستندی ساختھ است  2009در سال ) آویوتل در  1970متولد (ساز اسرائیلی  ، فیلم (Yoav Shamir) یوآو شامیر

نکرده است و می تجربھ یزی را تعنوان یک اسرائیلی، ھرگز یھود سبھ د کھ در آغاز فیلم، شامیر می گوی. (Defamation) "افترا"

بھ  جھان کشورھای ھمھ یھودستیزی در وجود ھنگام صحبت از یرسانھ ھای اسرائیلبھ زعم او . خواھد در این باره بیشتر بیاموزد

تا شخصیت ھای شناختھ شده، مصاحبھ  گرفتھ اد عادیاز افر ،ھیھ فیلم با ده ھا تنتاو برای . یک سانی استناد می کنندمراجع  منابع و

، جان جی مییر امریکادر (Anti-Defamation League, ADL) » ضد افترا جامعھ«، آبراھام فاکس، رئیس جملھاز . می کند

لت اسرائیل و و نورمن فینکلشتاین از منتقدان سیاست دو» البی اسرائیلی و سیاست خارجی آمریکا« کتابمؤلف پرشایمر، یکی از دو 

این مؤسسھ نقش  ،»یھود سنیزی« علیھمبارزه  رابطھ بادر  بھ گفتھ سحنگوی لیگ). 2002سال (» صنعت ھوالکوست«نویسنده کتاب 

ھنگام معھذا . ت کرده استبثضد یھودی را در آمریکا واقعھ  1500بیش از  2007این موسسھ مدعی است کھ در سال . کلیدی دارد

 این لیگ روابطگوید کھ در آمریکا خاخامی بھ شامیر می . آوردمثال می  بی اھمیت نان فقط چند رویدادآنگوی شامیر، سخ بامصاحبھ 

  .را شعلھ ور کرده استیھودیان یھودیان و غیر  بین

کنند، و دیگر اردوگاه ھای مرگ جنگ جھانی دوم بازدید می آشویتز  اردوگاه ساز گروھی از دانش آموزان اسرائیلی را کھ از فیلم

د و این بازدید بھ موضوع آماده می کننسبت او نشان می دھد کھ راھنمای سفر پیش از حرکت، ذھن دانش آموزان را . ھمراھی می کند

ری دارند تا حساسیت بیشت» یھود ستیزی«ھ موضوع او در می یابد کھ یھودیان سکوالر نسبت ب. ھمراه است» شستشوی مغزی«ھا با 

و افراط در  تمام می شودنفی ھوالکوست تنھا بھ نفع ھوالکوست زیادی در مورد  لیغ بتکھ رسد نتیجھ می این  بھاو  .یھودیان مذھبی

اینترنتی این بایگانی پخش شد و در در فرانسھ تلویزیون آرتھ از  2011ماه مھ  دراین فیلم . بار می آوردھ ایج معکوس بنتتبلیغ 
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و  البتھ، البی ھای تبلیغاتی اسرائیلی. چاقوی تیز افترا را بھ روشنی نشان می دھد فیلم دو لبھ بودن. نماشاستقابل تلویریون 

  .یزی متھم کردندتبھ یھودسھم ، سازنده اسرائیلی و یھودی فیلم را  ی شانبھ روش ھمیشگ صھیونیستی

: فلسطین«شت با عنوان او کتابی نو .**، جیمی کارتر رئیس جمھوری پیشین آمریکا ست»یھودستیزی«از قربانیان دیگر افترای 

کوچکترین . خواب خوش را بر او حرام کردند» امعھ ضد افتراج«ریکائی طرفدار البی اسرائیلی و رسانھ ھای ام. »صلح نھ آپارتاید

  .از افترا سرشارانتقادی بھ سیاست ھای اسرائیل، بی جواب نمی ماند و آن ھم پاسخی 

ماکسیم رودنسون در مقالھ ای کھ در  .قرن نوزدھم در اروپا بنیاد گذاشتھ شده است استعماری است کھ در اواخرپدیده صھیونیسم یک 

کھ در اواخر قرن نوزدھم  می نویسداو . دھدنوشت، تعریف مشروحی از صھیونیسم ارائھ می ) 1972(اونیورسالیس دانشنامھ 

مختص سرزمین یا دولتی یک نی، روحا انونک ایجاد یکجنبش ھائی اطالق می شد کھ نقطھ اشتراک شان مجموعھ بھ » صھیونیسم«

د یخی تکوین صھیونیسم نتیجھ می گیرسیر تار او پس از تشریح. ر داشتندظفلسطین را در مد نسرزمین یھودیان دنیا بود و عموما  ھمھ

ویت یھودی صھیونیسم نتیجھ قطعی، الزامی و محتوم ھ«رودنسون معتقد  است کھ  .ساختھ استعمار استموجود کھ صھیونیسم یک 

طرح . »مانند ھر ایدئولوژی ناسیونالیستی دیگر قابل نقد استگزینھ و این  بین گزینھ ھای دیگر استگزینھ و فقط یک  نیست

استعماری پدیده در بطن یک  ممکن نشد و از این رو صھیونیسم بطور کامل از سرزمین شان فلسطینیان بیرون راندنون صھیونیسم بد

  .قرار دارد

 1879او در اوت . نیاز دارندکشور ک ملت بوده و در نتیجھ بھ یک معتقد بود کھ یھودیان ی وژی صھیونیسم،لایدئوایھ گذار ، پھرتسل 

توان  این کنگره را در یک کالم خالصھ کنیم، میقرار باشد کھ اگر «: در پایان اولین کنگره صھیونیسم در شھر بال سویس نگاشت

 .»سال دیگر ھمگی خواھند دید کھ من حق داشتھ ام 50 سال دیگر وبھ یقین 5شاید . ... اشتمبنیاد گذ در بال، من دولت یھود راگفت کھ 

  .او فقط یک سال اشتباه کرده بود

با ارزشش  در کتابمورخ اسرائیلی و استاد دانشگاه تل آویو شلومو ساند، . رد ملیت یھودیان، مباحثات زیادی در گرفتھ استمودر 

کھ مدت ھا  ،1»؟شد چگونھ خلق یھود اختراع« با عنوان عالقمندان می توانند بھ کتاب او. رد می کندرتسل را نظریھ ھ مستندانھ

   2.مراجعھ کنند پرفروش ترین کتاب در اسرائیل بود و بھ چندین زبان ترجمھ شده،

دولت یھود نھ ) مسیح موعودشان(نجی ظھور م کھ تا قبل از معتقدندآنان صھیونیسم را رد می کنند زیرا مذھبی راست کیش  انیھودی

 درباره ظھور مھدی ات انجمن حجتیھیاعتقاداتی شبیھ نظر. قد برافرازدی تواند ممعبد مقدس  زمین استقرار یابد ونھ بر رویمی تواند 

  .در ایران

صھیونیسم را  ،)حدسازمان ملل مت سازمان آموزشی، علمی و فرھنگی( ، یونسکو1970بد نیست اشاره کنم کھ در سال ھای دھھ 

شکلی از نژادپرستی و «ونیسم را ، صھی1975دھم نوامبر در ھم مجمع عمومی سازمان ملل متحد . مترادف با نژادپرستی شناخت

  .در اثر فشارھای آمریکا، این قطعنامھ تغییر یافتشانزده سال بعد اما . شناخت» تبعض نژادی

کنم یادآوری ابتدا در  .ندمی کمسئلھ دارم و آن را شکلی از یھود ستیزی تعبیر » ئیلاسراموجودیت «کھ با  می گیردبھ من ایراد شفیق 

این موضع اکثریت مردم . دفاع کرده ام) اسرائیل و فلسطین(از راه حل دو دولت ھمواره من  ،اسرائیل - در مورد مسئلھ فلسطین کھ

اسرائیلی از راه حل یک دولت  انسیاستمداراز د چنھم چنین تنی برخی روشنفکران عرب و اسرائیلی و  .فلسطین نیز است

نزدیک تر است تا ) شھر- آرمان(این راه حل در شرایط کنونی بھ یک اتوپی  بھ نظر من اما. دموکراتیک برای دو خلق دفاع می کنند

 ایجادش نع در مقابلترین ما است کھ سیاست دولت اسرائیل بزرگ یدولت فلسطینیک نبود  امروزهمسئلھ اساسی  بھ ھر حال .واقعیت

  .ناراحت می شوند ھم از طرح مسألھ حتی ھا بیش از شصت سال است کھ موجودیت فلسطین را نفی می کنند و برخی .است بوده
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 درست است کھ .بھ ھیچ وجھ نشانھ یھود ستیزی نیست اسرائیلدولت ری است کھ عدم شناسائی اما، اشاره بھ این نکتھ نیز ضرو

  .اسرائیل نشده اند دولت فراوانند یھودیانی کھ حاضر بھ شناسائی اسرائیل مخالفند ولی کشورموجودیت ن با بخشی از یھود ستیزا

ضمن مخالفت با محصور شدن  یھودستیزی رژیم نازی ھا مجبور بھ ترک آلمان شد،دلیل  ھ، فیلسوف یھودی سرشناس کھ بآرندت ھانا

ھم  آلبرت انیشتن. را پیشنھاد می کرد» عرب-دولت فدرال یھودی«و راه حل  بودیل ایجاد دولت اسرائ مخالف ،ناسیونالیستیدر تزھای 

در بھ نیویورک تایمز در نامھ ای  شخصیت یھودی دیگر 26و  ھمراه با آرندت ریکا مھاجرت کرد،مآبھ خاطر یھودی بودنش بھ  کھ

او از جملھ بھ  سازمان منسوب » فاشیستی«ده و اعمال اعتراض کر م بگین بھ ایاالت متحدهینسبت بھ سفر مناح 1948دسامبر  2تاریخ 

درکی کھ من از جوھر اصلی یھودیت دارم با ایده یک دولت یھودی، با مرزھای «: انیشتن نوشت .کشتار دیر یاسین را نکوھش کردند

ارات درونی کھ بھ ز خسمن ا. ھ این دولت متواضع باشدھر قدر ھم ک ؛ھر نوع قدرت دنیوی مغایر است ابواصوال مشخص، با ارتش 

  ».تنگ نطرانھ در صفوف خودمان رشد یک ناسیونالیسم و خصوصا از ورد می ترسمآدنبال خواھد

سرائیل و فدارانش تالش زیادی کرده اند تا این کشور را نماینده ھمھ یھودیان دنیا قلمداد کنند ولی فقط طرفداران اطر دولت اسرائیل و

  .را پذیرفتند این نظر تشھصھیونیست ھای دو آ

طی نسل کشی یھودیان در  فاجعھ ،در سازمان ملل 1947این است کھ در جریان طرح تقسیم فلسطین در سال  آن چھ کھ مسلم است

، مورد بھره بردای گسترده جنایت مدھش انسانی وقوع آنگیری از پیش از توانائیناوپائیان در گ جھانی دوم و نیز احساس گناه ارجن

، ندو یا از مذاکره با ھیئت ھای سازمان ملل خودداری کرد ندثات برکنار مانداعراب یا از این مباح. ر گرفتصھیونیست ھا قرا

ویژه الحسینی ھ البتھ رفتار برخی از رھبران فلسطینی و ب. تندان را در اختیار صھیونیست ھا گذاشو میدرا بایکوت کردند  مذاکرات

گسترش اسکان یابی یھودیان مھاجر مھاجرین غیرقانونی، موفقیت و وضع اسف بار  کھ آن مضافًا. اعراب صدمھ زدموقعیت نیز بھ 

  .سنگین تر کردکفھ ترازو را بھ سود صھیونیست ھا  ،و بازدید ھیئت ھای سازمان ملل از اردوگاه ھای مرگ استعمارگر

برخورد ما بھ اسرائیل  .وری اسالمی نداردویژه دولت جمھھ و ب ، ربطی بھ موضع این و آن کشورما بھ دولت اسرائیلرویکرد اما 

دشمنی جمھوری  در حالی کھ .استکشور استوار ھای پی در پی اسرائیل از بدو تشکیل این حکومت کرد  از عمل ما تحلیلبرپایھ 

  .اسالمی با آن از ماھیت دیگری است

 دولت .ھ استنظامی  قرار داشت ھای دیکتاتوریو ھمواره در کنار دولت ھای استبدادی  سیسش تا بھ امروزأاز بدو ت دولت اسرائیل

با رژیم ھای نظامی سفاک آمریکای التین مناسبات  و ان آفریقای جنوبی بودنژادپرست سفیدحکومت اسرائیل از نزدیک ترین متحدان 

ل تنھا کشور عضو اسرائی .تساواک نقش مھمی داشآموزش  و موساد در ایجاد و بھترین روابط را با رژیم شاه داشت. حسنھ داشت

 سازمان ملل مصوبھ ده ھا قطع نامھ با آن کھ ورده وھ اشغال در آسازمان ملل متحد است کھ ده ھا سال است سرزمین ھای دیگران را ب

  .بوده است مصونازاتی مج گونھاز ھر تاکنونرا زیر پا گذاشتھ، علیھ این دولت 

مبلغین ایرانی اش ھم بھ دالیلی کھ خود بھتر می دانند عزم جزم کرده و  داندمی » تنھا دموکراسی خاورمیانھ«ود را خولت اسرائیل د

این قبای نخ نما شده را نھ تنھا بر تن دیگران کنند بلکھ بھ  ،»دموکراسی«و صدور نظامی  جنگی در دوران گلوبالیزاسیونکھ اند 

قوق برابر با یھودیان از ح قانونًا رب اسرائیلیبلیون عبیش از یک م »تنھا دموکراسی خاورمیانھ«اما در این . ایران ھم صادر کنند

و حق استخدام در برخی از حق مالکیت محرومند برای نمونھ اعراب اسرائیلی کھ دارای پاسپورت اسرائیلی ھستند . دنبرخوردار نیست

زندان ھای اسرائیل  .)جلب می کنیم شراعالمیھ جھانی حقوق ب 17ماده توجھ طرفداران ایرانی حقوق بشر را بھ (...نھادھا را ندارند و 

، ھا  از وضعیت غیر انسانی بازداشتگاه ھا و شکنجھ بشری اسرائیل مرتبًاحقوق سازمان ھای  و یپر است از مبارزان فلسطین

  .بھ آسمان رسیده است انفریادش
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مصر خشمگین شده و بھ  در ویژهھ ، از وزش نسیم آزادی در کشورھای عربی ب»تنھا دموکراسی خاورمیانھ«این جالب تر این کھ 

  .ترس افتاده است

یھودستیزی ھا کم ترین رگھ ای ازانتقاداین  آیا در. کنیمانتقاد دولت نژادپرستی از سیاست ھای چنین  در این حد مالیم ھم حق نداریمآیا 

 انجام داده و ھموارهآ و عالءالدین  این روشی است کھ سردمداران بنیاد شو. یمگذارعھده خواننده می رداوری را ب ؟مشاھده می شود

  .ره صد سالھ بپیمایندند یک شبھ ھمی خوا ھم ایرانی آن دنبالھ روان

از البالی گفتھ ھا و نوشتھ را فرد کلود النزمن دفاع کرده، من این از ویژه ھ افراد و ب برخی اش ازمقالھ  شفیق درخانم ا کھ از آن ج

  :ھای خودش بھتر معرفی می کنم

است، بلکھ بحث بر سر مواضع سیاسی  » گر شناختھ شده فرانسویماروشنفکر و سین«یک  سر این نیست کھ کلود النزمن  بحث بر

یسم ھمکاری کرده بود و این اگر بزرگ بود ولی بعد ھا دیدیم کھ با مک کارتمنسییک الیا کازان ھم . ش استادگی ش در طول زنا

  .اھمیت دارد ،سینمائی کھ ساختھ ھای رمراتب بیش از شاھکاھ خصیت او بشاز جنبھ 

 1994است کھ در سال » تساھل«ساعتھ  5فیلم ن ھا، یکی از آ. ر نیز ساختھ استفیلم دیگ چند ،»شوآ«یر از فیلم کلود النزمن، غ

سرائیلی مقالھ ک، روزنامھ نگار فقید اآمنون کاپلیو  .) مخفف عنوان کامل ارتش اسرائیل است» تساھل«( ارتش اسرائیل ساختدرباره 

مروری بھ با ). 2006اوت ند دیپلماتیک، ، لومواع و تصویر بارز ارتش اسرائیل، دف»تساھل«(را بھ این فیلم اختصاص داد وطی سبم

  .نوشتھ این اسرائیلی صادق با این فیلم آشنا شویم

کھ تجارب خود را بازگو کرده و از احساسات  بازان اسرائیلی تھیھ شدهژنرال ھا و سراین فیلم بر اساس مصاحبھ ھائی با فرماندھان، 

بھ دلیل . کودکان را نمی کشد(...) ارتش ما، ناب است «کھ  می شنویمدر این فیلم از زبان ژنرال ھای ارتش اسرائیل . شان می گویند

و جو  1973 سال جنگ یلم پر است از صحنھ ھایف .»کم است] فلسطینی[تعداد قربانیان . داریمکھ اخالق ما، وجدان و ارزش ھائی 

  .جنگ را باز می آفریند

گی جن، ی مسئلھ ساز بودجنگبرای اسرائیل چرا کھ ، می گذرد 1982در سال فیلم عامدانھ از جنگ لبنان  کاپلیوک می نویسد کھ این

در طی . شتھ شدندسرباز اسرائیلی و بیش از بیست ھزار فلسطینی و لبنانی کھفتصد در این جنگ . کھ جامعھ اسرائیل را تکان داد

صبرا و شتیال در مقابل  کشتار اردوگاه ھای،  ی کھ اسرائیل برای فاالنژیست ھای لبنانی فراھم کردبا تسھیالت کھ ھمین جنگ بود

ن ارتش دنیا را بھ جھانیان ارائھ دھد، کم تریترین  کھ قرار است تاریخ پر افتخار انسانیفیلم  این دراما . رخ داداسرائیلی ھا شمان چ

کھ فرانسوی ھا از ارتش فرانسھ فیلمی بسازند و اشاره ای بھ جنگ الجزایر  می ماند درست مانند این ،نیست کشتارھا آن اشاره ای بھ

  .نکنند

کھ  اسرائیلی افسران و سربازان آن دستھ ازازدر این فیلم النزمن از زبان سربازان اسرائیلی بھ تمجید ارتش اسرائیل می پردازد ولی 

پس از جنگ لبنان بھ زندان ) مشھور بھ رفوزنیک(دویست نفر از این نظامیان نافرمان . زندنمی ھیچ حرفی گیدن سرباز زدند، ناز ج

  !یھودی داریم تا یھودی رآخ .نان مصاحبھ ای ھم نکرده استآبا محکوم شدند ولی النزمن باز ھم سکوت می کند و 

بھ سربازان  ،اسحاق رابین، وزیر دفاع در اوایل انتفاضھ. تش اشغالگر با فلسطینی ھا نیز خبری نیستار ھای جنگصحنھ از در فیلم 

سربازانی کھ این فرمان را بھ اجرا گذاشتند و دنیا را  از تصاویر ولی ،»نی را در ھم بشکنیداستخوان ھای فلسطی«:دستور داده بود 

مرگ ارتش اسرائیل کھ با لباس عربی بھ کشتار فلسطینی ھا جوخھ ھای درباره ھم یک صحنھ  حتی .تکان داد، خبری در فیلم نیست

  .با ژنرال آریل شارون ھم گفتگوی طوالنی شده و چھره ای اسطوره ای از او ترسیم می کند .وجود ندارد ند،می پرداخت
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اندازان ماھر ولی از تیر شود سیک موجب مرگ النزمن از خطرات انتفاضھ می گوید، چرا کھ پرتاب یک سنگ ممکن است ،در فیلم

سربازان فقط ھنگامی «از زبان یک ژنرال مدعی می شود کھ . آوردبھ میان نمی ھیچ صحبتی مجھز بھ مسلسل ھای دوربین دار 

ی است کھ دردوران تیسصھیونسربازآری پاسخ سنگ بچھ فلسطینی آواره گلولھ ھای  .»تیراندازی می کنند کھ جانشان بھ خطر بیافتد

  .انقلمش اما با ، اند برعھده گرفتھرا ھمان وظیفھ  برخینوین، کھ چندان ھم نو نیست، نقشش را بازی می کند،  امپریالیستی منظ

بھ رژیم آپارتاید در  ،ستی پینوشھسالح ھای اسرائیلی بھ رژیم فاشی ی سکوت می کند از جملھ از فروشبسیاررد مسائل فیلم در مو

  .معرفی می کند» ھترین ارتش جھانب«اما، ارتش اسرائیل را بھ عنوان . اتورھای امریکای التینو دیگر دیکتآفریقای جنوبی 

ادگان ھای نظامی در اسرائیل و سرزمین ھای اشغالی صحبت می شود، درحالی کھ گفتار بسیار کم از زندگی سربازان در پدر فیلم 

  .، بر زبان جاری می شودھای طوالنی بر روی احساس ترس، کھ نقطھ اشتراک ھر ارتشی است

داد سخن سر می » اسرائیلسرزمین «یھودیان بر  الھی-حق ابدیدر باره با عرقچینی بر سر، صھیونیست اشغالگر  یک در اواخر فیلم

کمی دورتر فلسطینی ھائی را می بینیم کھ . »آباد می کنیما رسرزمین ین ما اولی  عرب ھا ھیچ چیز نساختھ اند«و می گوید کھ  دھد

روی زمین بر گر  ردازد کھ اشغال شده بھ زور اشغالاین موضوع نمی پ ھنرمند تیزبین ما بھ اما. گران خانھ می سازند برای اشغال

فلسطین را با تورات ": گویدمحمود درویش، شاعر فقید فلسطینی می  کرده است، کار می کنند؟ شان کھ اسرائیل غصب شھای خود
  . "فتح کردندنگرفتند، با توپ 

صرفًا یک اثر تبلیغاتی بھ سبک سینمای نازی . کنداقعیت را بازتاب می ونھ و  مطلب تازه ای ارائھ می دھد نھ فیلمدر یک کالم این 

  .بیش نیست ،ھا، اما در خدمت صھیونیسم

 .النزمن چاپ می کند از »دو مرد شجاع: اسرائیلی ھا، فلسطینی ھا«مقالھ ای با عنوان  2005ژانویھ  19روزنامھ فرانسوی لوموند در

کھ ظاھرا در مورد چشم انداز صلح نوشتھ، پس از حمالت فراوان بھ یاسر عرفات و اظھار خوشحالی از مرگ در این مقالھ النزمن 

نفی اسرائیل رفات را متھم می کند کھ ع و مرد شایستھ معرفی می کند - دولتیک  بھ عنوان را او اعال برده و عرشاو، شارون را بھ 

سازمان ملل در  در شاخھ زیتونیک گرفتن  در دست را کھ باعرفات و ھمھ حرکت ھای صلح طلبانھ ا. ه استوجودی اش بود دلیل

را بزرگترین رھبر صھیونیست شارون  .نا دیده می گیردل در کاخ سفید انجامید، و بھ فشردن دست سران اسرائی شد آغاز 1974سال 

در اسرائیل  کردن کار داشتن حقخوشحالی اھالی غزه و کرانھ باحتری  ترینکھ بزرگ کند ادعا می. معرفی می کندھرتسل  از زمان

او می نویسد کھ با مرگ عرفات دوران جدیدی در روابط اسرائیل و فلسطینی  .وجود شارون صلح میسر و نزدیک است کھ با ،است

شاره کنیم کھ از زمان مرگ عرفات تا بھ امروز نھ تنھا تنھا کافی است ا. ھا شروع می شود و از امید بھ صلح واقعی صحبت می کند

  !ھم حدی دارد تنگ نظری. پشت سر گذرانده ایمھم روزه لبنان و تھاجم نظامی بھ غزه را  33شاھد صلح نبوده ایم بلکھ جنگ 

ورز طرفدار محیط زیست و کشا مترقیدوستانھ ژوزه بووه، سیاستمدار بھ سفر انسان) 2002مھ  9لوموند، (در مقالھ دیگری النزمن 

 آمیز جنون یک عمل را سفرآن بھ سرزمین ھای اشغالی سفر کرده بود، حملھ می کند و » بریگاد بین المللی صلح« هفرانسوی کھ ھمرا

در النزمن . ندبودشتافتھ » یاری عرفات«بھ ھا آن  دانستھ ومدعی می شود کھ ساختگی گزارش مشاھداتشان را. ضد اسرائیلی می نامد

ھا را آن برنده جایزه نوبل ادبیات می تازد و   یجریھ اینویسنده ن ول سویینکا بھ و بھ ویژه نویسندگان پارلمان اعضای بھمقالھ مین ھ

دیوار «کھ او  "دیوار شرم" بنای از چرا ،سخن گویند» سرزمین ھای اشغالی« اند دربارهبھ سخره می گیرد کھ چرا جرئت کرده 

   .قاد کرده اندانت ،می خواند» تیظحفا

کھ بھ  بازرسیو پاسگاه ھای » گذرگاه ھای مرزی«ایجاد  نکوھش خاطرھ باز نگاه النزمن، ھیئت صلح نویسندگان و ژوزه بووه، 

مرتکب  ،توسط اسرائیلی ھا طینی ھاسخانھ ھا، زمین ھا و بریدن درختان زیتون فل تصرفبھ  با اعتراض موسومند، "چک پوینت"
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ن نتوانند برای تیراندازی در پشت آ» تروریست ھا«کھ می برند  برای این النزمن مدعی است کھ درختان زیتون را. گناه کبیره شده اند

می » سرطان شان« خودش کھ ،»اردوگاه ھای پناھندگان«ھمچنین مدعی است کھ فلسطینی ھا از ادامھ وجود او !ھا سنگر بگیرند

  سیاست ھای نتان یاھو ھم جانانھ دفاع می کند در ھمان نوشتھ النزمن از !سود می برند ،خواند

د از شارون، بھ او بھ جای انتقا. انتفاضھ دوم شد زمینھ سازمسجد االقصی،  صحن از بازدید تحریک امیز شارون م کھبھ یاد آوری

د کھ چرا موجب ح طلب خرده می گیرند و بھ نویسندگان و روشنفکران صلب انتفاضھ االقصی شدفلسطینی ھا می تازد کھ چرا موح

فقط زمانی از گلولھ ھای واقعی آن ھا کھ  مدعی می شودسربازان اسرائیلی  در توجیھ جنایاتباز ھم . ران شدندحببین المللی شدن 

  .قرار گرفتند» غیبی«گویا کشتھ شدگان فلسطینی ھدف تیرھای . بینندخطرمی استفاده می کنند کھ جان شان را در 

تظاھراتی در شلیت بانی از اسرائیل و گیالد برای پشتی  (CRIF)3 یھودیان فرانسھانجمن ھای یندگی ماشورای ن 2010ژوئن 22در 

لی حمایت از غزه تاخت و او  ابتدا بھ ناوگان امدادگران بین المل. کلود النزمن بود سخنران این تظاھراتیکی از. پاریس برگزار کرد

چھ «عنوان سخنرانی وی . س بھ دفاع از سیاست ھای دولت اسرائیل پرداختخواند و سپ» بشری انبھ اصطالح امدادگر«آنان را 

 فلسطینی ھا بدست شلیتگیالد اسارت  می پردازد ودالیل محاصره غزه بھ تشریح او . بود »کسی  اسرائیل را غیر مشروع می کند؟

در جریان درگیری ) لیت فرانسوی ھم داردکھ م( سرباز اسرائیلی شلیت ناگفتھ نماند کھ گیالد . ل محاصره می داندعلرا یکی از

البتھ . اسرائیل بھ غزهبی وقفھ  نظامی حملھ ھای ای می شود برای بھانھ این امر و می شودنیروھای اسرائیل با فلسطینی ھا اسیر 

و  فلسطین ینب ھایمرز ھمھ می دانند کھ عبور از (ند النزمن مدعی است کھ فلسطینی ھای تروریست او را از خاک اسرائیل ربود

خود را در جنگ با اسرائیل «حماس می داند کھ  وجود سازمان محاصره غزه راعلت النزمن دومین . )اسرائیل تقریبا غیر ممکن است

در ماجرای محاصره  .»کرده استبمباران روستاھای اسرائیل را  ھدفبھ گونھ ای بی در طی ماه ھای گذشتھ، «کھ  ،»اعالم می کند

خاطر سیاست دوستی با ھ مبارک ب حسنی چرا کھ ،می داند کھ البتھ نادرست ھم نیستدست اسرائیل ھمھ مصر را النزمن البتغزه 

ازمان ملل متحد اما، ھمھ می دانند و گزارش ھای س .اسرائیل و بھ بھانھ حفظ امنیت مصر از بازگشائی مرز رفح خودداری می کرد

  .اسرائیل است دولت هغزان می کند کھ عامل اصلی محاصره بھ روشنی بیھم 

یافت می در غزه ھمھ چیز  «دارند چرا کھ النزمن ادعا می کند کھ مخالفان اسرائیل بھ دروغ می گویند کھ مردم غزه در تنگنا قرار

ارند در غزه میلیاردرھائی وجود د « ی کند کھھ ھم مضافا او .»زه مملو از کاال ستو غ... تا کاالھای لوکس گرفتھ تلویزیون ازشود، 

 از تشنگی و گرسنگی رنج نھ بدغذائی می میرد و نھ از ،کنند و ھیچکس در غزه ای لوکس بر باالی تپھ ھا زندگی میکھ در خانھ ھ

البتھ، گزارش ھای سازمان ھای بین . 2کرد» اصرهمح«باشد تا بشود صحبت از » یافراب«او انتظار داشت کھ غزه ھمچون  .»می برد

  .شر و نیز سازمان ملل متحد، در این باره، بسیار گویاستبحقوق االمللی دفاع از 

در مورد سایر پایھ  .خواننده بھ کنھ اندیشھ او پی برده باشد با ھمین چند سطری کنم گمان ماما  نوشتتوان صفجھ ھا النزمن میباره در 

  .کرد را پر صفحات زیادینان توان بھ استناد کارنامھ خود آ گذاران بنیاد عالءالدین نیز می

الءالدین است و ھم موسسھ پایھ گذار ع ،»اد یادمان شوآبنی«بھ معرفی اش پرداختھ شده، ھم بنیادگذار حدی بلی تا قروچیلد کھ در مقالھ 

بطور اختصار فقط اشاره می کنم کھ در سایت این انجمن ھمھ جنگ ھای اسرائیل بھ تفصیل . 4است اسرائیل -فرانس انجمنمسئول 

نیان و نیز اعراب کھ چند ده یبھ تلفات فلسطدقیقا بیان شده ولی  ) ی قربانیان بمب گذاری ھاتح(ر کشتھ شدگان اسرائیل امده است و شما

 و از بزرگ این انجمن یکی از نیرومند ترین البی ھای طرفدار اسرائیل در فرانسھ است. اشاره ای نشده است ترین کوچک برابرند،

  .اسرائیل است دولت ت ھایترین مدافعان بی قید و شرط سیاس

یک  او . امنیز در مقالھ گذشتھ مختصری بیان کرده  ،یھودیان فرانسھانجمن ھای رئیس پیشین شورای نمایندگی  ،رمنیدر مورد کوک

ستیز دانستھ و بارھا  مسلمانان فرانسھ را یھود  %95او . مرکزی اسرائیل استبانک وچیلد و ر کمپانی مالیشریک بانکدار بزرگ، 
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بھ دادگاه یھود ستیزی  بی پایھ بھ اتھام ، دانیل مرمھ، دانیل سالناو و سامی نعیرچون ادگار مورن نگارانیروزنامھ کران و علیھ روشنف

افترای نژاد «بھ اتھام  د و ادگار مورنلومونروزنامھ . بھ جز یک مورد( !شده اندتبرئھ  ھمواره نانآو البتھ ھمھ  شکایت کرده است

 ت دو آتشھ ای است وسصھیونی او .پسرش است ریاستش با ومندی است کھ مرکزش در اسرائیل تو دارای بنیاد مالی  قدرا )؟»پرستانھ

اشاره بھ فاشیست ھا کمونیست ( سبز صحبت کرد - سرخ–اتحاد قھوه ای از مخالفین ایدئولوژی صھیونیستی بھ عنوان  2003در سال 

  )!مسلمانانھا و 

روابط مسلمانان و «ھدف ھایی کھ سرلوحھ عالءالدین قلمداد شده، قرار است  بھ استناد ،یافکار با چنین چنین شخصیت ھائی

  . اش مدعی شده است ن طوری کھ شفیق در مقالھآ، را »ودستیزیبا یھ مبارزه«فقط را ارتقا دھند و نھ » یھودیان

مقالھ یادشده در و یا مراجع دیگر سایت ھای خود دو بنیاد بھ خواننده می تواند و ند مقالھ خود آورده ام، مستند تمام مطالبی کھ در

این حاال اگر کسی از. بھ نقل از سایت عالءالدین ،الدین را بدون ھیچ تفسیری آورده امای ھیئت مدیره عالء اسامی اعض. مراجعھ کند

بھ توجیھ فعالیتش مجبور می بیند کھ  ارخود  برآشفتھ می شود وچنان  مطلع شوند، در ھیئت مدیره این بنیاد شعضویت کھ دیگران از

واقعیت  مالی دریافت می کنداز وزارت دفاع فرانسھ کمک  فوق بنیاداین کھ . ربطی بھ نویسنده این سطور ندارد دیگر پردازد،بھ 

این رابطھ در . انکارش نکرده است"  !ستیزی یھودی خروس دم و فلسطین خلق از دفاع قبای "مقالھ  حتی نویسنده کھ آشکاری است

از خواننده  در مقالھ ام ناتوان از حلش بودم و بھ ھمین خاطرمشکل معرفتی برایم پیش آمده بود کھ  کی یا بھتر بگویم یک پرسش و

را نفھمیده بودم، آن را بھ اد فرھنگی نیوزارت دفاع فرانسھ و کمک بھ یک ب بینرابطھ ای مقالھ شفیق  از من تا قبل. کمک طلبیدم

  .ارتی پرسش من پاسخش را یافتھای وز" مرغ جوجھ دم"بھ شکرانھ . باید گذاشت نده این سطور سنوی ھنیحساب کند ذ

طرح « ئولینمس از مالقاتگزارشی دارد ، )اش بھ زبان فرانسھدر بخش فقط (عالءالدین سایت ، نوشتھ ام در فاصلھ بین دو

ژاک آندرانی و تنی  ھمراه با کولوسکی، رئیس پروژه عالءالدین،ور ن ماریآ .کنگره آمریکا امور خارجھبا کمیسیون » عالءالدین

گزارش  استناد بھ .دنبود کنگره آمریکا ھجروس لھتینن رئیس کمیسیون امورخارمھمان ایلھ آنا در واشنگتن چند از ھمکاران آن ھا 

زه با الءالدین برای مباربرنامھ ھای آموزشی و فرھنگی مختلف ع گسترشاز موضوع این نشست عبارت بوده  عالءالدین،

ضمن ستایش از مھمانان فرھنگ کمیسیون رئیس  .، فارسی و ترکیعربیسناد بھ از طریق ترجمھ ا، (intolérance)" روادارینا"

این طرح جدید کھ قرار  این کھجالب ". فعالیت قابل تحسین شما از پشنیبانی کامل آمریکا برخوردار است": می دارداظھار دوست 

در بخش  شخبر ، حتیفارسی زبان، ترک و عرب اشاعھ دھد عوام الناسدر میان را نگ رواداری ھفرکمک  کنگره آمریکا بھ است 

مسلمانان و  بھبود روابط«آمریکا نگران کنگره . ر نیستنیازی بھ تفسیر بیشت !ھای فارسی، ترکی و عربی سایت بنیاد نیامده است

بودجھ ای . اسرائیلی شکل می گیرد - فرھنگی امریکاییطرح . ندھدمی  ی ترتیبنامھمین عالءالد برای در واشنگتن. است» نیھودیا

آیا بین این طرح فرھنگی و طرح پیش برد  !تا کور شود چشم بخیل. عده ای ھم بھ نان و آبی می رسند. ھم بھ آن اختصاص می دھند

 ؟نمی بینید شباھتیبھ بنیادھای رنگارنگ ایرانی  آمریکاالری بھ آن توسط  کنگره میلیون د 100با اختصاص  حقوق بشر آمریکایی،

  . ھستمھم بودنم " پارانویا"پس از اتھام یھود ستیزی منتظر کشف اختالل روانی 

ما ھ این است کوظیفھ آنان ھم . است انیل تالش موسسات طرفدار اسرائیل و سخنگویان صھیونیسم در جذب ایرانیمسئلھ من یافتن دال

ھمکاری می  شیا، برای چھ اھدافی و درازای چھ پادوضیح دھند کھ چرا با چنین محافلیت این ھدف یاری دھند و رسیدن بھ را در

چرا آن فردی کھ تا چند سال پیش کتاب ھای ضد لویزیون دولتی اسرائیل می شود؟ غاتی تیلبحقوقدان ایرانی ابزار تیک کنند؟ چرا 

فلسطین را "بھ صرف مخالفت با رژیم شعار برخی از افراد ناآگاه  یابان ھای تھراندر خ بھ محض آن کھصھیونیستی  منتشر می کرد 

پاریس علیھ رژیم سازمان در تظاھراتی کھ در نھ تنھا بھ دنبال آن ھا راه افتاد بلکھ  از ھول حلیم تو دیگ افتاد و سردادند،" رھا کن

و زمانی ھم کھ با  .طلب شناختھ شده فرانسوی دعوت می کنندی، صھیونیست و جنگ از برنار ھانری لو ، برای سخن رانیداده شد

بد ( .بھ روش ھای فیزیکی متوسل می شوندبرای بیرون راندن آن ھا از صفوف تظاھرات مخالفت ایرانیان مترقی روبرو می شوند، 
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الفان بشار اسد کرده بود، اما مخم ژوئیھ برنارھانری لوی دعوت بھ تظاھراتی علیھ رژیم دیکتاتوری چھارنیست یادآوری کنیم کھ روز 

خانم سھیر االتاسی چھره معروف اپوزیسیون داخل   .*را بھ خاطر دشمنی با حقوق فلسطینیان بایکوت کردند» فیلسوف«سوری ، این 

بکند  است، نمی تواند ادعای پشتیبانی از انقالبی را] فلسطین[فردی کھ دشمن حقوق یک ملت «:کشور سوریھ از مخفی گاه خود نوشت

دست بھ  این مروجین دموکراسی حتی). درس خوبی است برای بخشی از مخالفان جمھوری اسالمی. ».قوق متکی استکھ بر ھمان ح

، چرا کھ در فرانسھ کسی را نمی توان از تظاھرات بیرون مضحکھ پلیس می شوندکار خود این با و  می شوند ھم دامن پلیس فرانسھ

و نھ  خیابان ھای پاریس را می خواھند شبیھ خیابان ھای تھران کنند آن ھا .یمبسر می بر جھانی شدن دوران در درست است کھ .راند

  !عکس آن

استفاده .  ستآن ھا ھا و اعمال ، بلکھ سیاستایدئولوژی شان نھ وشان است باورھای دینی نھ افراد و سازمان ھا  در داوری من معیار

از روش ھای کھنھ  ،کھ دست کمی از نحوه برخورد نازی ھا ندارد ،واقعیف اھداای پوشاندن برابزاری از قربانبان جنایات نازی ھا 

، پس از ھارتس سرشناس ن لوی نویسنده و خبرنگاراد من از سیاست دولتی است کھ گیدئوانتق. تسشده تبلیغات صھیونیستی بوده ا

ن را آدھا ھم عو ب »دارم شرم از اسرائیلی بودن«م می کند کھ جنایت ارتش اسرائیل در غزه، در مقابل تلویزیون فرانسھ اعالمشاھده 

خواستھ اند کھ  اسرائیل حکومت ھاینب عدالت را گرفتھ و از ھای شرافتمندی چون او جااسرائیلی  .در سخنرانی ھایش تکرار می کند

  ؟»یزندتیھود س«نیز آنان آیا  ست؟چھ ملتی تمام شده اگی اروآئی و شدن این دولت، بھ بھای چھ خون ھا ااعتراف کنند کھ برپ

 2001در سال  من. لوی در خدمت سیاست ھای دیگری استپریموھمان طوری کھ در مقالھ قبلی نیز اشاره کردم، کتاب با ارزش  

قرار صفحاتی از این کتاب را برای آشنائی ایرانیان ترجمھ کردم و خوشبختانھ ھم اکنون کل کتاب در اختیار خوانندگان فارسی زبان 

  .دارد

 اسرائیلیان صلح طلبی چون اوری آونری، ایالن پاپھ، گیدئون لوی، امیره ھس، شلومواز  نیانم کھ چرا بھ جای پشتیبمن درک نمی ک

 ،5"حاد یھودی فرانسوی برای صلاتح"و پیوستن بھ صفوف انجمن ھای صلح طلبی  چون ... ایال سیوان، ساند، میشل وارشووسکی، 

ارتجاعی از در سطح جھانی  ،رندکھ دست در دست دولت اسرائیل دا نھادھایی. درمی آئیمشناختھ شده  ارتجاعینھادھای  در خدمت

مسئلھ ھولوکاست  ؟را تبلیغ می کنند ونظریات فلسفی جنگ طلبانی نظیر برنار ھانری لوویحمایت می کنند،  یسیاسترین جناح ھای 

در فرانسھ مراجعھ کنید و  سفارت اسرائیل اگر باور ندارید بھ سایت .خود نکنیم عیھای ارتجا و یھودستیزی را بھانھ ای برای سیاست

  .نی اش درباره عالءالدینرجز خوا

 نھ بھ خاطر حمایت مردم آواره و مظلوم فلسطین بلکھ دفاع از فلسطین را بلند می کند،پرچم تکرار می کنم کھ اگر جمھوری اسالمی  

کسب موقعیت نفوذی است و تازه فقط بھ سازمان ھائی کمک سیاسی و نظامی و در پی اھداف ا بھ خاطر کسب پایگاھی در منطقھ ب

راستین فلسطینی جنبش ھمواره چوب الی چرخ  گذشتھ در این سی و چند سال واالھستند سیاست ھای رژیم در خدمت می کند، کھ 

  .است کرده

بھ رغم ده ھا قطع نامھ سازمان ملل  ،د کھ شودوستی ما با دولتی  باحمدی نژادھا با اسرائیل نباید موجاسالمی و جمھوری دشمنی 

مونھ بارز آن ن. مخالفت کرده است یمھ صلح راستیندارد و ھمواره با ھر برناخود در اشغال کماکان سرزمین دیگران را متحد، 

ھم  ،یعنی :)و نقشھ ھای آن کشورگذشتھ از مانورھای رئیس جمھور آمریکا ( استیاھو با طرح صلح اوباما  مخالفت اخیر نتان

شھرک سازی پایان دادن بھ با مخالفت ھم شرقی و با پایتختی بیت المقدس  1967ژوئن  4ایجاد دولت فلسطین در مرزھای  مخالفت با

شغال ا منکر بھ طرح صلح اوباما در عین آن کھ در واکنشیاھو  نتان. نردد ارانھ باختری روک سرزمین ھای اشغالی ی دراتستعمرم

یاد  اش نام توراتی می نامندش بلکھ با از دیر بازاین سرزمین ھا نھ با اسمی کھ ھمھ دنیا از  ،توسط اسرائیل می شودباختری  ھکران

  !می کند
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 امید است کھ در این نوشتھ با معرفی. ، ھدف ھای دو بنیاد فوق الذکر را با استناد بھ نوشتھ ھای خود آنان نشان دادمپیشیندر مقالھ 

بی چون  و ونیسم بودهیدر خدمت صھ بھتر گردانندگان این بنیادھا، موفق شده باشم نشان دھم کھ چنین نھادھا و شخصیت ھائی کامًال

  .وچرا جزئی از البی طرفدار اسرائیل می باشند

ھمکاری . ران مرزبندی نکندمایت از مبارزات مردم ایران با نیروھای استعماری وابستھ بھ جھانخواایرانی آزاده نمی تواند در حیک 

آتی زاد آایران . نجر از پشت زدن است، بلکھ بھ مثابھ خستین اتیک مردم ایرانبھ سود جنبش دموکر تنھا ھنوابستھ با آنان  با نھادھای

 اید با یھودب در عین آن کھ .نداردنیازی نظامی از نوع عراقی و افغانی  - و دموکراسی صادراتیھا  بھ مداخلھ بیگانھ و امپریالیست

باید . نیسم و البی طرفدار اسرائیل نیستقبای طرفداران صھیو رفتن بھ زیر، اما راه آن کردارزه رستی مبستیزی و انواع دیگر نژادپ

ت و نفی گرایان را افشا کرد، ولی این امر بھ معجزه عالءالدین ھای بی چراغ البی نوش ،د نسل کشی یھودیان سخن رانددر مور

  .نداردزی نیااسرائیل 

  .بھتر است کھ در گزینش سیاست دقت کنیم .برای توجیھ سیاست ھای خویش از آبروی دیگران مایھ نگذاریم

  2011ژوئیھ  6اریس، پ

                                                             
1 http://ir.mondediplo.com/article1270.html 

2 (Hebrew: מתי ואיך הומצא העם היהודי?  , Matai ve’ech humtza ha’am hayehudi? 

Comment le peuple juif fut inventé, Fayard, Paris, 2008 

The Invention of the Jewish People, English Edition (Verso Books, 2009) 

3  http://www.crif.org/ 
4  http://www.france-israel.org 

http://www.ujfp.org 5/  

متعلق بھ برنارھانری لوی، چند تن از شخصیت ھای اپوزیسیون برون مرزی سوریھ  را برای شرکت   « La règle du jeu  »، »  قاعده بازی«مجلھ * 
این پیام «: یکی از آنان اظھار داشت. روز دوشنبھ چھارم ژوئیھ در پاریس دعوت کرده بود، ولی آنان این دعوت را بھ طور علنی رد کردنددر میتینگی در 

  ».ھمبستگی بھ شرطی می توانست قابل شنیدن باشد کھ ھویت پیام دھنده چنین مشکل ساز نمی بود
  :ر سوریھ از مخفی گاه خود نوشتخانم سھیر االتاسی چھره معروف اپوزیسیون داخل کشو

  ».است، نمی تواند ادعای پشتیبانی از انقالبی را بکند کھ بر ھمان جقوق متکی است] فلسطین[فردی کھ دشمن حقوق یک ملت «
، »یتھ نجات سوریھکم«سوری ھائی کھ شرکت در کنفرانس دوشنبھ پاریس را  بھ دعوت «ژوئیھ، دوستان او متنی را منتشر کردند کھ وی از  2روز شنبھ 

  :او اضافھ کرد. ».ساختھ و پرداختھ برنار ھانری لوی ، پذیرفتھ بودند، خواست کھ در آن شرکت نکنند و عدم شرکت شان را نیز بھ اطالع عموم برسانند
  ».بایکوت را توضیح دھند ھمچنین من از سوری ھای آزاده و ھمھ وجدان ھای حقیقت جو می خواھم کھ این کنفرانس را بایکوت کنند و دلیل این«

  2011، سوم ژوئیھ Rue 89، »اپوریسیون سوریھ حمایت موذیانھ برنارھانری لوی را رد می کنند: بخشی از مقالھ
  :در نشانی زیر مراجعھ کنید »89رو « بیشتر بھ ترجمھ مقالھ نشریھاطالع برای 

opositionsoorie.html-http://www.peykarandeesh.org/free/612   

  .مراجعھ کنید 2007، لوموند دیپلماتیک فارسی،سپتامبر »اسرائیل، یھودستیزی و جیمی کارتر«برای اطالعات بیشتر بھ مقالھ ** 

dediplo.com/article1162.htmlhttp://ir.mon  

  : برای دسترسی بھ مقالھ اول من و پاسخ شفیق بھ آن بھ نشانی ھای زیر رجوع کنید

  ، نوشتھ عارفی"است؟ نھفتھ چراغ بی الدین عالء این جادوی در رمزی چھ"

ou.net/php/international/Jadouye_Aladin.pdfn-http://asre  

لسطین خلق از دفاع قبای"   شفیق نوشتھ ،"ستیزی یھودی خروس دم و ف
nou.net/php/view.php?objnr=15374-http://asre  
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