
شھال شفیق
 !یستیز ییھود خروس دم و فلسطین خلق از دفاع یقبا 

 بھروز قلم ھب" است؟ نھفتھ چراغ یب نیعالءالد نیا یجادو در یرمز چھ "عنوان ریز یا نوشتھ رایاخ
  نویسنده قصد ظاھرا .دارد اشاره فرانسھ در الدینءعال انجمن یھا فعالیت بھ کھ تاس شده منتشر یعارف
 حملھ پیکان میان، این در اّما. است آن یایران ھمکاران یبعض و صھیونیسم یھا توطئھ از ییک یافشا

 با کھ بودم آگاه کامال کنم مشارکت یطرح چنین در پذیرفتم کھ یھنگام من. است رفتھ نشانھ مرا نویسنده
 توسط ھا یافشاگر اینگونھ ریش ھاست سال کھ آنجا از بعالوه،.  بود خواھم مواجھ یاتھامات چنین

 یعارف نوشتھ  آمده، در امثالھم و شرکا و مقامات سایر و کیھان روزنامھ ھمت بھ و ،یاسالم یجمھور
 اما. بدارد خواننده زحمت نھ و ببرد نویسنده عرض نھ کھ شود یتلق نخوانده و ندیده و نبوده توانست یم

 ارائھ در صداقت عدم استدالل، نوع سبک، حد از نژادانھ یاحمد افاضات و یکیھان مقاالت با آن شباھت
 یم یخودافشاگر ینوع بھ و گذرد یم ھا !کن افشا ! کن افشا و یتلویح و مستقیم یھا اتھام ھا، قول نقل

 نویسنده زبان. کند یم آشکار را او تفکر جوھر در پنھان کار و ساز نویسنده، خواست رغم یعل کھ رسد
 سراپا نوشتھ. شود پرداختھ بدان است الزم کھ است یجریان نشانگر او، ذھنیت و دھد یم لو را ذھنش

  کند یم بیان را ینگرش یھا پایھ یروشن بھ کھ دارد را بزرگ مزیت این تنھا ،یعارف بھروز تحریف
 بھ ابتدا موضوع، توضیح یبرا. دنک یم توجیھ را یستیز ییھود ،ینفلسط ملت حق از دفاع بھانھ بھ کھ

 : کنم یم اشاره دارد خود سخنان اثبات در یسع  مددشان بھ یعارف کھ یاساس تحریف چند

 کھ مستقل است ینھاد کھ است گرفتھ صورت"  شوا یادمان "بنیاد حمایت با عالالدین طرح یریز پایھ  
 توسعھ بھ کمک کارش و شده تاسیس باختند جان مرگ یھا اردوگاه در کھ ییانیھود از باقیمانده ثروت با

 یھودیان یقوم خاطره از حمایت لوکاست،ھو فاجعھ باره در خاطره انتقال و یروشنگر ،یتاریخ تحقیقات
 بھ بنیاد این برنامھ تقلیل با اینکھ اول. زند یم نشان دو تیر یک با یعارف یآقا  .است یھود فرھنگ و

 کھ کند یم قلمداد ینھاد  را شوا یادمان بنیاد است، یھودیان یقوم فرھنگ شناسانیدن کھ آن وجوه از ییک
 در منتشره مطالب یتمام میان از ،شبھھ این ءالقا یبرا ، او. است شده تاسیس اسرائیل از دفاع یبرا گویا
  و افتھی اختصاص تیھودی و یھودی فرھنگ بھ  کھ برگزیده را) فرانسھ زبان بھ (یا مقالھ ادیبن نیا تیسا

 با انییاروپا و انیفرانسو ییآشنا «ادیبن ھدف کھ بگوید تا است کرده ترجمھ را  مقالھ این از یا جملھ
 آن یاساس ۀدھند لیتشک یاجزا از آن، سیتأس بدو از لییاسرا دولت کھ ھودی فرھنگ و تیھودی راثیم

 شتریب کردن آشنا با "شوآ ادمانی ادیبن  کھ است قرار نیا از مزبور ۀجمل قیدق ۀترجم اّما. »است
 زمان از ل،ییاسرا کشور کھ ھود،ی فرھنگ و تیھودی راثیم با ییاروپا و یفرانسو شھروندان

 کھ است روشن. کند یم مشارکت میراث این  یزشناسبا در ،"است آن از یاساس یبخش اش، یینوزا
 کنیم کھ بھ رسمیت شناختن یالبتھ خوبست یاد آورو .  موجودیت اسرائیل استی عارفیمشکل اساس

چنانکھ در خود این کشور نیز مخالفان سیاست .  این کشور نیستی دفاع از سیاست ھایاسرائیل بھ معن
 .اسرائیل در باره فلسطین بسیارند



 از سخن جا ھر کھ است وسوسھ این دچار شدت بھ او. نیست ھا واقعیت این با یکار را یعارف اما 
 ھدف رو ھمین از. کند جستجو را اسرائیل منافع آن پشت و پس در و یھودیت تبلیغ رود یم ولوکاستھ

 مبارزه انجمن این یمحور برنامھ کھ آنکھ حال. کند یم یمعرف یھودیت تبلیغ ھم را عالالدین انجمن یینھا
 و یفارس ، یعرب یھازبان بھ (انتشار  آن کار ترین مھم و  است مسلمان یکشورھا در یزستی ییھود با

 یبشر ھولناک تجربھ این بھ  کھ است ییھا فیلم و ھا کتاب جملھ از ،یفرھنگ و یتحقیق آثار )  یترک
 پشت در کھ لییاسرا دولت منافع و سمیونیصھ یبرا دهیپوش غاتیتبل « را مھم این یعارف. اند پرداختھ

 ھک پردازد یم ینکات ھمھ حذف بھ کار این یبرا او  .نمایاند یم ،»اند شده پنھان "انساندوستانھ "یھا ھدف
 آن در کھ شمارد یم بر را ینکات تنھا الدینعالء یمعرف  در پس. کنند یم ایجاد سر درد اش نظریھ یبرا
این نکات  البتھ . اشاره شده است»  تیھودیاسالم با  یکینزد« و » انیھودیمسلمانان و  روابط یارتقا« بھ

وجود  ) ١ ھم در دسترس عالقمندان استیکھ خوشبختانھ بھ زبان فارس( پروژه در سایت مربوط بھ این 
بھ "  وجدانیندا "ۀیانین در بی عالءالدۀ پروژی کند کھ ھدف  اصلی فراموش می عارفیّاما آقا.  دارد

 صدھا نفر از یاد، از سوین بنی ایا ھیھ کھ بھ عنوان سند پایانین بیادر . ح داده شده  استی توضیروشن
ما زنان و مردان فعال : "میخوان ین می امضا شده است، چنی و اجتماعیاسی سیھا تیروشنفکران و شخص

م کھ یم تا اعالم کنید مختلف، گرد ھم آمده ایان و عقای با ادیدر عرصھ جامعھ و مورخان و روشنفکران
 و عدم تحمل ییبایدن ھمھ موانع، بر ناشکید با در ھم نوردی بایر عدالت و برادری نظییارزش ھادفاع از 

 شود چنین ی آشوبد کھ چگونھ می بر میعارف.".    و بر نزاع و خصومت غلبھ کندیگران، بر نژادپرستید
 ھیچ ی ب، خویشدادننشان  حق بھ جانب ی برااو.   در مورد مسئلھ اسرائیل و فلسطین ساکت بماندیطرح

ن حق مسلم یم کھ ایی گویما بھ صراحت م: "  بنددی م عالالدینبیانیھ چشم بر این بخش  ،یرودر بایست
 کنند یت زندگی خود باشند و در امنیت ملی کشور مستقل و حاکمی ھا است کھ داراینی ھا و فلسطیلییاسرا

"ت نمودیبال کند، حما را دنین اھدافیست از ھر روند صلح کھ چنی باین رو میو از ا

 و دانند یم کیالئ را خود کھ یافراد«  کھ دارد یم بر ندا یعارف عالالدین، یاصل اھداف تحریف با 
 از یکی کھ کنند یھمکار یا مؤسسھ با رندیپذ یم چگونھ کنند، یم بلند یمحفل ھر در را تھیسیالئ پرچم
 خاصھ  یعارف یآقا حملھ". کند؟ یم» ...ماعال یھودی فرھنگ و تیھودی غیتبل را شیھا ھدف نیتر مھم

  نیعالءالد تیھو اعالم ۀیانیب در کھ کند یم فراموش تعمدا ایشنارو اتھام توجیھ یبرا و  است من متوجھ
 بر نکتھ این. »است یرمذھبیغ و یفرھنگ نھاد کی ًاساسا نیعالءالد ادیبن« : است آمده صراحت بھ

 طبعا ،مسلمان یھاکشور در یستیز ییھود علیھ مبارزه طھحی در کھ نیست پوشیده آگاه خواننده
 کھ شود یم پرداختھ بدان و گردد یم مطرح مذھب مثابھ بھ اسالم شناخت و یھودیت شناخت موضوعات

 ینژاد  با کھ ھستند ستیزان یھود نای واقع در. نیست مذاھب این از یک ھیچ تبلیغ منزلھ بھ ھالبت امر این
 و یمعرف ،)ووو مدار قدرت و ستپر پول مکار، (یھودیان از یشیطان یا چھره میترس و یھودیت کردن

 با کھ ھستند گرایان اسالم این ھمچنانکھ. کنند یم آور الزام را آنان مذھب و فرھنگ و تاریخ  شناسانیدن
 کھ است یمذھب اسالم کھ را امر این ترویج ،یستیز ییھود بھ زدن دامن و مذھب از ساختن یولوژئ هاید

 تنھا نھ نکات این بھ پرداختن کھ البتھ صد و. سازند یم ی،ضرور نیست نفرت و جنگ خواھان لزوما
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 جنگ بھ دادن پایان ترینشان مھم از ییک کھ است الئیستھ اھداف جھت در بلکھ نیست الئیک ضد یروش
 ھا ییبھا زده، تدس وجدان یآزاد قمع و قلع بھ کشورمان، حاکمان کھ ھا یایران  ما و. است مذاھب انیم

 یبرا و کنند یم سرکوب را دراویش دھند، یم قرار تبعیض مورد را ھا یسن گذرانند، یم تیغ دم از را
 کھ چرا. باشیم یستیز یھود ضد بر مبارزه اول صف در باید یم گذارند، یم کنگره ھولوکاست انکار
 کار و ساز فھم  بھ بلکھ برد یم هرا وجدان یآزاد باره در یروشنگر بھ  فقط نھ فاجعھ این ابعاد درک

 دعوت کھ است یضروریات چنین درک با. است یضرور ما یبرا کھ یامر. رساند یم ییار ھم فاشیسم
 با ھمراه پیش، سال ھفت کھ بدانند ایشان اندیشان ھم و یعادف یآقا است خوب. پذیرفتم را عالءالدین

 یپ را" ھا یآزاد مانیفست "گروه ،مسلمان بھ سوممو یایدن و عرب اندیشان آزاد و روشنفکران از یجمع
 این در کھ برد یم پیش را ییھا یاندیش تاریک  با مبارزه و یرروشنگ الئیستھ، محور حول  کھ مینھاد

 کم تابوھا یگستردگ و عمق سبب بھ ھم کردگان تحصیل میان در حال ھمان در و است فراگیر جوامع
 جامعھ ٢.یستیز ییھود و وجدان یآزاد ینف ،ییگرا ھمجنس با زستی  زنان، یآزاد ینف : نیست دامنھ
 قلم باره این در کرده ییار توانم و وقت کھ آنجا تا خود سھم بھ من و است مسائل ھمین بھ مبتال ھم ایران
 وھمھ  شفیق شھال ھتخطئ او ھدف. ندارد را مسائل فھم دغدغھ یعارف یآقا اما. ام برداشتھ قدم و زده

 و نکنند مراعات را اندیشانشان ھم و ایشان ساختھ پیش یفکر یھا قالب کنند یم جرات کھ است یکسان
 .دنگرد پشیمان خویش کرده از تا دنبشو ھم اسرائیل) دست آلت یا ( بایھمکار بھ متھم باید حاال

 کار اندر دست  اشخاص یبرخ یفبیوگرا بھ تفصیل بھ یعارف یآقا ،یساز پرونده کردن کامل یبرا 
 کردن ردیف با اما. ھستند اسرائیل دولت مدافع و صھیونیست یھودیان یھمگ بگوید تا زدپردا یم عاللدین

 یآن ھا خانم: کنم یم اشاره مشخص مثال چند بھ فقط. کشد یم خویش فحر بر بطالن خط خود آنھا، نام
 فتحیھ ،یفرانسو اول طراز نویسنده ریستواک جولیا پاریس، شھردار اول معاون و سوسیالیست ھیدالگو،
 موپاتا ژان یآقا ترک، آنتروپولوژیست گولھ نیلوفر فرانسھ، یاجتماع و یاقتصاد یشورا عضو بنتاسو،

 یانصار یفیالل عبده یآقا دارد، ادیان یگفتگو زمینھ در یطوالن یا سابقھ کھ یناشر  و است یمسیح کھ
 و محققان دیگر یھا نام مرور و سایت بھ  ساده مراجعھ یک. یمراکش شناس اسالم و فیلسوف

 را یعارف یآقا اتاتھام بودن موھوم ،اند آمده ھم گرد بھ گوناگون یھا فرھنگ از کھ یروشنفکران
 در یاجتماع و یسیاس یھا شخصیت از یوسیع طیف ،ھمکاران و کنندگان امضا لیست . کند یم روشن

 گوناگون گرایشات از کھ گیرد یم بر در یزن را) آن غیر و مسلمان ، دینیدیندار و ب (جھان سرراس
 تیحما. ندارند نیفلسط و لییاسرا انیم ۀمناقش قبال در یکسانی مواضع ًالزاما و ھستند چپ و راست
 ھمت شان ترجمھ بھ نیعالءالد کھ یآثار ۀگسترد انتشار امکان یبرا ،یاسیس نفود با یھا تیشخص

 کی نیا ایا "،یلو مویپر ارزشمند کتاب رامونیپ مثال، یبرا. است ریناپذ نکارا یضرورت گمارد، یم
.  است شده برگزار) قاھره تا استامبول از (مغرب و انھیخاورم یکشورھا در کنفرانس  ده" است؟ انسان

 دبر یم پیش بھ آنجا تا را بغض و حب کار او . ستنی یعارف یآقا عنایت مورد نکات این از یک ھیچ اما
 شده شناختھ نماگریس و روشنفکر ،النزمن کلود مستند فیلم شناساندن در فعال نقش سبب بھ مرا کھ

 شناخت یم یخوب بھ  را النزمن کلود اثر یعارف یاآق اگر احتماال. دھد یم قرار حملھ ردوم ،یفرانسو
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 بر را یمضحک حرف نیچن ھرگز دارد، ازین یامکانات چھ بھ لم،یف کی پخش یبرا غیتبل دانست یم اگرو
 کھ ینجاستا پرسش. باشم یامکانات و قدرت چنین صاحب من و باشد چنین کنیم فرض اما. راند یمن قلم

 سراسر در شده تحسین یکارگردان پیگیر کار سال پنج حاصل کھ مستند ینماسی شاھکار این شناساندن
 بھ فیلم این دادن نشان خطاست؟ است یھودیان کشتار فاجعھ هدربار دھنده تکان یسند و جھان در جھان
 است؟ آشفتھ بر چنین یعارف یآقا کھ است یکس چھ ضرر

 شود متوجھ یروزگار و روز شاید کند التفات آن بھ اگر کھ است یعارف یآقا خود با پرسش این بھ پاسخ
 لاسرائی صلح مخالف و یھود ضد گرایشات یتمام امروزه کھ است یاصل دو یمبنا بر نظراتش نقطھ کھ
. است اسرائیل حیات حق شناختن تیرسم بھ از نرفت طفره آن  اولین :جویند یم توسل بدان فلسطین و

 با میقاع اینان مثل درست نژادھا، یاحمد گفتار با مخالفت یادعا رغم یعل تفکر، طرز این صاحبان
 در پرشور یھااادع رغم یعل ،رفتارشان و افکار دلیل ھمین بھ تدرس و مخالفند اسرائیل موجودیت

 خواھان کھ ییھا نگرش با فکر طرز این.یزدر یم صلح مخالفان آسیاب بھ آب ھا، یفلسطین حق از حمایت
. ستیزد یم است اسرائیل کنار در فلسطین دولت تاسیس و صلح یبرقرار

 یھود از صحبت کھ جا ھر : جویند یم توسل بدان مدام مدافعانش کھ یاصل دومین جاست ھمین از
 فاجعھ از باید کھ دکنن یم علم را استدالل این بالفاصلھ آید یم میان بھ ھولوکاست فاجعھ و یستیز

 شده شناختھ یترفند  سخن این بتھال و. ھست سخنگویان نیا کفش بھ یریگ اگرنھ ،گفت سخن ھم فلسطین
 نھ یھودیان کشتار  اما .است  یستیز ییھود خطر  دادن جلوه اھمیت کم و کاست ھولو فاجعھ تقلیل یبرا
  بھ نسبت نفرت پراکندن و یھودیت کردن ینژاد با کھ است یمنطق یینھا نتیجھ بلکھ یسیاس جنگ یک

 انسانیت رده از آنان راندن بیرون بھ نھایتا گر، توطئھ یارانمک و زور و زر صاحبان مثابھ بھ یھودیان
 یبرا آن در یاندیش روشن  کھ بفرد منحصر است یا پدیده ،ھولوکاست، معنا این در. شود یم منجر

 از مستقل پدیده این بھ بایست یم قطعا یروشنگر چنین یبرا و. است ناگزیر یامر یبشر وجدان وسعھت
 خدمت رد فقط و فقط ،دنندار ھم بھ یربط کھ  پدیده دو این اختالط. نگریست سطینفل و اسرائیل جنگ
 گیرد یم قرار یستیز ییھود گسترش خدمت در و است  یسیاس جنگ یک بھ  یھودیان کشتار دادن تقلیل

 .

 را یمنش و روش ھست جور ھر کوشد یم بلکھ ندارد مھم نکتھ این بھ یعنایت تنھا نھ یعارف بھروز  اما
 و آشکار یھا حمایت از دریغا ، یعارف یآقا یھا بافتھ.  دھد جلوه حقیقت و حق رفت، اشاره بدان کھ

 آن زمان ھنوز آیا .است برخوردار دارند خواھانھ یآزاد و چپ افکار یادعا کھ یافراد یبرخ پنھان
 ھا آن نظرات نقطھ با کھ یافراد حرمت ھتک بھ و بشویند دست یاندیشکور و تعصب از اینان کھ نرسیده
؟دھند پایان نیستند موافق

٢٠١١ یم ١٥



 


