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 مقدمه

استفاده  kaiein از واژه kaustos از متون به جاي واژه در بعضي)  "kaustos" و "همه"به معني  "holos" هولوکاست از دو واژه يوناني

سوزي است و در اصطالح از آن به  سوزاندن و نابود کردن ترکيب يافته است. اين واژه روي هم رفته به معني همه شده است( به معني

دوم( قريب  جهاني جنگ  )در 4494تا  4411واقعه اي اطالق مي شود که در فاصله سالهاي  قرباني و يا قرباني بزرگ ياد مي شود و به

مهمترين آنها بود ،  که آشويتس در آلمان و لهستان مانند اردوگاه ميليون يهودي از سراسر اروپا جمع آوري و به اردوگاههاي مرگ 6به 

داشت که يهودي ها را وارد اتاقهاي بزرگي  هاي دسته جمعي رده دومي هم وجود ده شدند . همچنين قتلو در کوره ها سوزان فرستاده

خفگي همه  موجب و شد مي خارج " ب زيلکون "پس از بستن درها ؛ از دوشها گازي به نام کردند که دوشهايي در سقف داشتند و مي

 .گرديد مي

اردوگاه هاي اسرا، و اجساد روي هم انباشته شده که از بيماري تيفوس جان  در اواخر جنگ جهاني دوم صحنه هاي دلخراش بعضي از

تبليغاتي خود به طور گسترده روي اين مسأله  هاي آدم سوزي را افزايش داد و صهيونيست ها با ابزار بودند، زمزمه هاي کوره داده

 .امر چيز ديگري بود اما حقيقت  سرمايه گذاري کردند.

 در فرهنگ سياسي، مفهوم و معناي ويژه« هولوکاست»پايان جنگ جهاني دوم، واژه  ميالدي و چند سال بعد از 44از نيمه دوم قرن 

ميليون يهودي در جريان جنگ جهاني دوم  6کشتار  ن هنگام به بعد، ماجراياي يافته و تقريباً به يك اسم خاص بدل شده است. از آ

بزرگ نشان   h حرف نامند. )واژه هولوکاست را در تمامي متون با مي« هولوکاست»ساختگي است را  از سوي نازي ها که يك داستان

 (ميدهند

، «ولز سرژ»، «پي ير ويدال ناکه»يست ها، از جمله، اعضاي آژانس بين المللي صهيون قرن نوزدهم، تعدادي از 08در اوايل دهه 

ميليون يهودي  6فرانسه، با استناد به داستان ساختگي کشتار  خاخام معروف« رنه ساموئل سپرات»تحت سرپرستي « فرانسوا براريدا»

 4448کرده و در ژوئيه سال تهيه  و به عنوان پيشگيري از فراموش شدن مظلوميت اين قوم! پيش نويس قانوني را در جنگ جهاني دوم

 -مورد ادعاي- ، اعم از ترديد درباره کشتار«هولوکاست»هرگونه ترديد در باره ))براساس آن ميالدي در فرانسه به تصويب رساندند که

ود! و ميليوني يهوديان کشته شده، جرم تلقي مي ش 6ترديد در رقم  يهوديان در جنگ جهاني دوم، وجود اتاق هاي گاز و حتي کمترين

هزار تا 2تا يکسال زندان و پرداخت  فرانسه از اين قانون تخلف کرده و در سه موضوع ياد شده ترديد کند به يك ماه هرکس در

 ((.هزار فرانك جريمه محکوم مي شود988

رسيد. به طوري که  کشورهاي اروپايي نيز به تصويب با فشار آمريکا، انگليس، فرانسه و آژانس صهيونيستي، اين قانون در ساير بعدها

 !هولوکاست مورد ادعا و ابعاد و اجزاء آن در اروپا جرم تلقي مي شود امروزه هرگونه ترديد درباره
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گسترده تري در رسانه ها منعکس مي شود و رژيم  ژانويه روز جهاني يادبود هولوکاست بطور 22هولوکاست هر ساله با فرارسيدن  واژه 

در گذشته بر يهوديان روا  ده از تبليغات مربوط به آن جهانيان را نسبت به ظلمي که به ادعاي آنهااستفا غاصب اسرائيل هر ساله با

 .داشته شده سرزنش مي کند

قطعنامه وجدان آزرده اروپائيها براي  ابعاد پيچيده اي دارد شايد بتوان اين پديده سراسر اغراق و بزرگنمائي شده را هولوکاست امروزه

 .که گمان مي کنند بر آنها ستم کرده اند، مي باشد ملت فلسطين به ملتي تسليم کردن سرزمين

هاي  که ستمالقا کردند به جهانيان هاي آدم سوزي اين نکته را کورههاي دروغين گاز و تصوير کشيدن اتاق ها با به صهيونيست

مردم  اعمال کرده بيدارشود وخدمتي را به اين جبران گناه و ظلمي که بر يهوديان وجدان جهانيان بايد براي اين قوم رفته و بسياري بر

 .برهه از تاريخ مورد ظلم ديگران واقع نشود نمايد تا از اين پس اين قوم به اصطالح برگزيده خداوند ديگر در هيچ

فلسطين مظلوم کاشت و ملت  سرکردگي انگليس و آمريکا دست به کار شد و نطفه فساد و غارت زمين را در براي اين منظور غرب به

بپردازند.  تاوان گناهي مشکوک را که به اصطالح اروپائيان عامل ارتکاب آن بودند فلسطين را در خاورميانه طي حکمي محکوم کرد تا

يخ بر اصطالح برگزيده و ستمديده آنچه که مدعي هستند در طول تار لذا امروز ما در سرزمين فلسطين شاهد اين هستيم که اين قوم به

محکوم و مديون به گناهي مي داند که بايد  بر ملت فلسطين اعمال مي کنند اين امر ميسر نگشته مگر اينکه غرب خود را سر آنها آمده

 .تاوان آن را جبران کند ملتي ديگر در نقطه اي ديگراز جهان

 تعريف هولوكاست

 واژه اى است يونانى که از دو واژه و« ر کامل از ميان برودسوزاندن با آتش است که به طو»، به معناى (holocaust) هولوکاست

holos  4به معنى همه وkaustus برخى  2است.« همه سوزى»سوزاندن و نابود کردن ترکيب شده است و در لغت، به معناى  به معنى

ج و در گذر ايام، مفهوم عام ترى يافته، به که به تدري 9مى دانند از زبان شناسان، اين واژه را برگرفته از جنايت يهوديان در يمن باستان

يون يهودى در طول که ادعا دارد شش ميل زنده زنده انسان ها اطالق شده است و در اصطالح، به نظريه اى اطالق مى شود سوزاندن

کار اجبارى نازى ها،  ه هاىسوزانده شدن در کوره هاى آدم سوزى اردوگااعدام در اتاق هاى گاز و مثلبر اثر اعمالى جنگ جهانى دوم،

 1کشته شده اند.

صهيونيسم، تحت  قرن نوزدهم، توسط تعدادى از اعضاى آژانس بين المللى 08در اوايل دهه  بر اساس قانونى که پيش نويس آن

 ترديد درباره م. در فرانسه به تصويب رسيد، هرگونه4448ژوئيه سال  ، خاخام معروف فرانسه تهيه و در«رنه ساموئل سپرات»سرپرستى 

جهانى دوم، وجود اتاق هاى گاز و حتى کمترين ترديد در  يهوديان در جنگ -مورد ادعاى  -، اعم از ترديد درباره کشتار «هولوکاست»

سه موضوع ياد شده ترديد  کشته شده، جرم تلقى مى شود و هرکس در فرانسه از اين قانون تخلف کرده، در ميليونى يهوديان 6رقم 

 هزار فرانك جريمه محکوم مى شود. بعدها با فشار آمريکا، انگليس، فرانسه988 هزار تا 2يك ماه تا يك سال زندان و پرداخت کند، به 

به طورى که امروزه هرگونه ترديد درباره هولوکاستِ  و آژانس صهيونيستى، اين قانون در اکثر کشورهاى اروپايى نيز به تصويب رسيد؛

را براى به اصطالح کنترل « سيميتيزم آنتى»جرج بوش، قانون مبارزه با  5زاى آن، در اروپا جرم تلقى مى شود!اج مورد ادعا و ابعاد و

به سکوت  قانون يهودستيزى دولت بوش، اين است که تمام انتقادها عليه رژيم اسرائيل را اين پديده در جهان امضا کرد. هدف از

 6از بين ببرد. کشانده و ددمنشى ها و دروغ هاى اين رژيم را
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عمومى سازمان ملل، با تصويب قطع نامه اى،  با تالش رژيم صهيونيستى، اين افسانه، جنبه اى جهانى به خود گرفت و مجمع سرانجام 

 0يادبود هولوکاست، نام گذارى کرد. را به عنوان روز 2ژانويه  22روز 

 انگيزه هاى طرح هولوكاست

اين قضيه به صورت هاى مختلف بهره مند شده اند؛  کاست، با دو عامل عمده مواجه ايم که ازبررسى انگيزه هاى طرح افسانه هولو در

 .است و ديگرى خود دولت هاى غربى يکى صهيونيسم که ذى نفع عمده

 الف( انگيزه هاى صهيونيسم

چند دليل عمده در اين زمينه وجود  تحقيق پرداخته اند، ديدگاه محققانى که درباره چگونگى و انگيزه هاى طرح افسانه هولوکاست به از

 :دارد که عبارتند از

 انگيزه هاى سياسى -1

هولوکاست است. تعجب آور اين است که آنها مى  ديدگاه صهيونيست ها، برپايى دولت اسرائيل، نتيجه منطقى ظلم بر يهوديان در از

در گوشه  تحق برپايى يك دولت بنمايانند؛ آن همو کوره هاى آدم سوزى خيالى، خود را مس 4«آشويتس»خواهند به واسطه وقوع 

آبراهام »واقعى يا ساخته و پرداخته آنان ندارد. چنان که  ديگرى از جهان و با غصب سرزمين ملتى که هيچ گونه ربطى به جنايات

ى در دانشگاه عبرى مطالعات آلمان ، رئيس گروه«موشه زيمرمن» و  48«دولت اسرائيل، پاسخ خدا به آشويتس است» :مى گويد« هشل

 44«.هالوکاست]هولوکاست[، توجيه اصلى تأسيس دولت اسرائيل است» اورشليم تأکيد مى کند که

 چرا در فلسطين؟

زد. اين سازمان، چاره را در اين ديد که از  صهيونيسم، در شرايط جنگ جهانى، اولين مرحله از پروژه تسلط بر جهان را کليد سازمان

مسيحيت به آنان  هرچه تمام تر، چنين جلوه دهد که جهان« مظلوم نمايى»جهانى استفاده کند و با  هرج و مرج به وجود آمده در جنگ

 42رميانه و آن هم فلسطين؛ناچارند به جاى ديگرى بروند و کجا بهتر از خاو حمله کرده و تعداد زيادى از آنان را کشته است؛ پس آنان

سياست ناسيونال »معتقد است: « هانا آرنت»صهيونيسم بود.  سياستى که نه بر اساس اجبار، بلکه کامالً مورد خواست و مطابق اهداف

ز در ، روزنامه نگار آلمانى ني«هوهنه هاينتس» 49«.مورد يهوديان، سياستى بود که کامالً طرفدار صهيونيسم بود سوسياليست ها در

تاريخى و  استقرار فاشيسم در آلمان را نه به مثابه يك مصيبت ملى، بلکه به عنوان فرصتى صهيونيست ها،»تأييد اين نظر مى گويد: 

 41«.بى مانند در وصول به هدف هاى صهيونيستى خويش مى ديدند

دو هدف عمده سياسى ديگر را از مظلوم  ابر تأسيس اسرائيل و تالش براى تحقق اهداف صهيونيسم بين الملل، صهيونيست ه عالوه

 هولوکاست، تعقيب مى کنند؛ نمايى يهود و تقدس بخشيدن به

 .پيش گيرى از خيزش عمومى جهانيان عليه صهيونيسم -4

 45مظلوم نمايى و برانگيختن احساسات نژاد يهود و ايجاد اتحاد سياسى آنان. -2
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 انگيزه هاى اقتصادى -2 

لهستان، سوئيس و...، تا کنون ميلياردها  هولوکاست و طرح دعاوى حقوقى عليه کشورهاى آلمان، اتريش،ها با ماجراى  صهيونيست

بازماندگان به اصطالح  م. به روش هاى مختلف، به2882تا سال  4452نمونه، آلمان ملزم شد از سال  دالر به جيب زده اند. به عنوان

دولت اين کشور، زير فشارهاى باج خواهانه صهيونيست ها، مجبور »حاصله،  هاىو بر اساس توافق  46قتل عام يهود غرامت بپردازد

 42«.صهيونيستى اعالم نمايد م. به رژيم2882ميليون مارک تا سال  58موافقت خود را با اعطاى ساالنه  شد

نبود؛  امت براى قربانيان جنگاين افسانه سازى ها و دروغ پردازى ها، صرفاً گرفتن غر هدف از»گلدمن )مجرى اصلى طرح( مى گويد: 

ترين حقى در اين رابطه نداشت؛ زيرا زمانى که اين  بلکه هدف از آن، تهيه بودجه الزم جهت پايه ريزى حکومتى بود که کوچك

براى جنايات جديد بهره  دولتى وجود خارجى نداشت؛ اما از اين مسئله، براى فراهم آوردن تسليحات الزم جنايات انجام شد، چنين

 40«.گرفت

 انگيزه هاى روانى -3

مى توان آن را محور همه فعاليت هاى جنبش  استفاده از گرايش هاى فطرى بشر به حمايت از مظلوم، رساترين تعبيرى است که سوء

بسيار  مفهومى که در ايجاد دولت نامشروع صهيونيستى در فلسطين و تحکيم پايه هاى آن، صهيونيسم در طى قرن بيستم دانست؛

تمامى جنايت ها، قانون شکنى ها و فزون خواهى هاى خود در  ثر بوده و يهوديان با تمسك به اين شيوه تا کنون توانسته اند برمؤ

 .گذارند سرتاسر جهان سرپوش

تاوان رئيس جمهور ايران موافقم و معتقدم اشتباه است که فلسطينيان  من با»، مدير انجمن کانادايى آزادى بيان مى گويد: «پل فرام»

باورم که داستان دروغين هولوکاست، براى اين که به  اروپايى ها را بپردازند و کشور خود را از دست بدهند. من همچنين بر اين گناه

هولوکاست، به يهوديان اجازه مى دهد  آمريکاى شمالى اين حس داده شود که گناهکارند، ايجاد شده است. افسانه اروپاييان و ساکنان

براى پذيرش  کشورها غرامت بگيرند. هولوکاست همچنين اذهان مردم آمريکاى شمالى و اروپا را ها دالر از آلمان و ديگرتا ميليارد

 44«.ددمنشى ها و خشونت هاى اسرائيل آماده مى کند

اهدافى که آنان از مظلوم نمايى يهود و طرح  معظم رهبرى در تحليلى جامع و شيوا از نحوه شگردهاى تبليغاتى صهيونيست ها و مقام

که عبارت است از  صهيونيست ها از اول کار، يك شگرد تبليغى را انتخاب کردند»کنند، مى گويد:  کوره هاى آدم سوزى دنبال مى

وقفه اى انجام فراوانى جعل شد؛ خبرهايى ساخته شد و تالش هاى بى  مظلوم نمايى. براى مظلوم نمايى، داستان ها و افسانه هاى

قرن هاى متمادى زير فشار بودند، از لحاظ  مسئله نگرانى روانى يهوديان را مطرح کردند و گفتند چون يهودى ها در طول گرفت. اينها

در گفت وگوهاى  روانى احتياج دارند. صهيونيست ها در مذاکرات با سران کشورهاى غربى و بعدها روانى دچار نگرانى اند و به امنيت

کردند و گفتند ما به امنيت روانى احتياج داريم و بايد امنيت روانى ما  خود با کشورهاى اسالمى و عربى، مسئله امنيت روانى را مطرح

 روانى، مى توانند آن را خنثى کنند. شما وقتى شود. هر اقدامى بخواهد انجام بگيرد، اگر به سودشان نباشد، به بهانه امنيت تأمين

در مورد امنيت روانى  دانيد چه چيزى را از دست داده ايد؛ اما وقتى مى خواهيد خواسته اسرائيل را سرزمين را از دست مى دهيد، مى

داد. تجربه  کجا بايد امتياز بدهيد. اين امتيازدهى، پايانى ندارد؛ مرتب بايد امتياز برآورده کنيد، نمى دانيد تا کجا بايد تسليم شويد و تا

 پا در اين مورد، عبرت آموز است.ارو
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هنوز تمام نشده است؛ باز هم  ميليارد مارک به عنوان خسارت به يهودى ها داد؛ اما خسارت يهوديان از آلمان، دولت آلمان، صد و پنجاه 

اتريش،  مثل -ى ديگر چه يهودى ها با آلمان کردند، کم و بيش با برخى کشورهاى اروپاي خسارت طلبکارند و بايد به آنها داده شود! آن

همه بايد خسارت بدهند؛ اين خسارت تمام شدنى نيست! همه  نيز انجام دادند؛ -سوئيس، فرانسه، حتى تا چند سال قبل با واتيکان 

؛ کوره آدم سوزى سر تعظيم فرود بياورند خبرنگاران، روشنفکران، کارگزاران و نخبگان غرب بايد در مقابل بناى يادبود سياست مداران،

اينها روش  .معلوم نيست، مورد تأکيد قرار دهند و خود را بدهکار آن داستان قلمداد کنند يعنى همه، داستانى را که اصل صحت آن

 28«.هايى است که در تبليغ دارند و همه معطوف به مظلوم نمايى است

 ب( انگيزه غرب در طرح و تبليغ هولوكاست

 :از اين اقدام، عبارتند ازدر يك جمع بندى، اهداف اروپا و آمريکا 

 .تخليه حداکثرى جماعت يهود از درون سرزمين هاى يهودى به يك مکان مشخص -4

خاورميانه، براى ايجاد يك پايگاه ديدبانى بر منابع غرب در  تمرکزدهى به يهود در محل اتصال سه قاره و استقرار اسرائيل در قلب -2

 .خاورميانه

 .ر قلب مناطق اسالمى، براى نظارت و ديده بانى بر منافع امنيتى غرب از درون منطقهايجاد منطقه امنيتى غرب د -9

  

 نقد داليل هولوكاست

اثبات اين واقعه، تاکنون ده ها مورخ برجسته  وجود تمام تدابير، امکانات و حجم عظيم تبليغات جهانى به کار گرفته شده جهت با

صاحب نظرى نمى تواند در  ناخته شده بررسى اسناد تاريخى، با ارائه اسنادى که هيچبلندآوازه و متخصص ش اروپايى و صدها استاد

علمى اثبات کرده اند که ماجراى هولوکاست و کوره هاى آدم سوزى، اتاق هاى  صحت آنها کمترين ترديدى روا دارد، به روشى کامالً

دروغ محض و يك داستان ساختگى است که  دعا مى کنند،ميليون يهودى و هر آن چه صهيونيست ها در اين باره ا 6قتل عام  گاز

افرادى همچون  .سؤال رفته، مدارک و شواهد ادعايى يهوديان بدون اعتبار و ابطال پذير است واقعيت آن يقيناً با اسناد موجود، زير

راتايژاک و... از اين گروه  ايروينگ، آرمان امادروس و داريوژ مارک وبر، روبرت فوريسون، فردريك توبن، روژه گارودى، ديويد

 24مشهور مى باشند.« تجديدنظر طلبان»که اغلب به  متخصصان هستند

 اتاق هاى گاز -1

آلمان ها، يهوديان را در اتاق هاى گاز مى کشتند.  از مهم ترين ادعاهاى يهوديان و متفقين بعد از جنگ جهانى دوم، اين بود که يکى

 .اى مورد ادعا، انجام شده، عدم صحت آن را ثابت مى کندمکان ه تحقيقات علمى اى که درباره

رتبه اسناد و مدارک تاريخى، مى گويد:  ، نويسنده و محقق برجسته فرانسوى، متخصص و کارشناس عالى«روبر فوريسون» پروفسور

آن گاه  مطالعه شخصى و در اتاق هاى گاز اعتقاد داشتم. پس از چهارده سال انديشه و به واقعيت کشتار بزرگ 4468من تا سال »
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)تجديدنظرطلب( تاريخى، اطمينان يافتم « رويزيونيست»نويسندگان  چهارسال تحقيق بى وقفه و خستگى ناپذير، همانند بيست نفر از 

مرتبه بازديد کردم. در اردوگاه هاى  ، چندين«بيرکناو»و « آشويتس»بزرگ تاريخى مواجه هستم. از اردوگاه هاى  که با يك دروغ

شدند، بررسى کردم.  معرفى مى« اتاق گاز»)در لهستان(، مکان هايى را که به عنوان « مايدانك» )در آلزاس فرانسه( و« تروتهوفاش»

ها، شهادت هاى کتبى، اسناد مربوط به بازجويى محکومان جنگ جهانى  در مرکز اطالع رسانى يهود در پاريس، آرشيوها، دست نويس

براى يافتن پاسخ سؤال هاى خود، بى وقفه مطالعه کردم. ان سند و مدرک ديگر به جا مانده از آن دوران رادادگاه نورنبرگ و هزار دوم و

بازماندگان جنگ بودم که به چشم خود  دانان پرسش کرده ام. سال ها، اما بيهوده به دنبال فقط يك بازمانده از از متخصصان و تاريخ

چه  مدرک، فقط يك مدرک راضى بودم؛ اما همين يك مدرک را هم نيافتم. در مقابل، آن اتاق هاى گاز را ديده باشد؛ به حتى يك

دشمنى، توهين و باالخره ضرب و جرح و محاکمه مواجه  يافتم، تعداد بى شمارى مدارک مجعول بود. پس از آن، با سکوت، مزاحمت،

 22«.شدم

قيمت و هزينه  hcn دريافت که از يك سو گاز خود در اين زمينه، محقق مسلمان فرانسوى نيز با تحقيقات «روژه گارودى» پروفسور

عنوان اتاق گاز نام  شيوه اعدام محسوب مى شودو از سوى ديگر، مکان هايى که يهوديان از آن به زيادى داشته، در نتيجه گران ترين

 د اکسيدنشدنى باشد و درب ها نيز بايد مجهز بهگاز بايد در يك پوششى از فوال مى برند، اصالً قابليت چنين کارى را ندارند؛ زيرا اين

 ز کائوچويى مخصوص يا تفلون باشد.لوالهايى از پنبه نسو

، فوق العاده خطرناک است hcn پس از بازديد از اين مکان ها اظهار داشتند که استفاده اين تأسيسات از گاز متخصصان پزشکى قانونى

 29گاز در نظر گرفته نشده است. ينو در اين مکان ها هيچ تجهيزاتى براى مهار ا

 كوره هاى آدم سوزى -2

سوزى مى سوزاندند. اين ادعا، امروزه به عنوان  ديگر ادعاهاى صهيونيست ها اين است که نازى ها، يهوديان را در کوره هاى آدم از

 .است يك دروغ تاريخى شناخته شده

، «شم»اسناد جالبى ارائه مى کند. يکى از اين اسناد، مقاله اى از  وزى، درباره اتاق هاى گاز و کوره هاى آدم س«وئيس مارشالکو»

اردوگاه از اردوگاه هاى نگهدارى و  4وضعيت  م. درباره4411ژوئيه  0زيرزمينى ناسيوناليست هاى يهودى فرانسه است که در  روزنامه

 دهد. توقيف يهوديان در آلمان توضيح مى

آنان نيست. در اين گزارش همچنين هيچ حرفى از اتاق هاى  ع و قمع يهوديان يا بدرفتارى بادر اين گزارش، حتى يك کلمه هم از قل

ساله  5تا  2که ]بچه هاى  مى گويد« شم»و يا بچه کشى به ميان نمى آيد. درست در نقطه مقابل آن، گزارش  گاز، اردوگاه هاى مرگ

 مارشالکو توضيح مى دهد که چگونه زيرويژه اى برخوردار شوند[. از کمك هاى را به کودکستان هاى مختلف برلين مى فرستادند تا

 .هدف دار قرار گرفت مورد تخريب و بازسازى« داخو»م. اردوگاهى چون 4415نظر يهوديان در پايان سال 

 ينماروهاىمى شد؛ چون براى س و بوستان گونه اردوگاه بايد به کلى تخريب قبل از هر چيز، منظره زيباى سرسبز»او مى نويسد: 

گياه شکنجه مى کردند، کار مشکلى بود؛ به ويژه وقتى  آمريکايى، پذيرش اين امر که يهوديان را در دل باغ و بوستان و بسترى از گل و

 کشانده بودند تا صحنه هاى مخوف و ترسناک )اردوگاه ها( را نشانشان دهند. آنها را به سينماها
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اى از آن به خارج مى رفت، بسازند تا طورى به نظر آيد  ستور دادند مثالً يك گودال خون که لولهاين رو، به کارگران جديد اردوگاه د از 

رخت کنى آنها و محوطه  يهوديان از طريق آن لوله، تخليه مى شده است. محوطه استحمام زندانى ها، اتاق که از اين گودال، خون

 21«.رآيند که به کوره آدم سوزى اى که يهوديان ادعا مى کردند، شبيه باشندد هاى ورودى، تماماً بايد بازسازى مى شدند تا به صورتى

 شش ميليون كشته يهودى -3

مارشالکو بر مبناى شواهد متعدد آمارى نشان مى  .اساس تحقيقات و مستندات تاريخى، چنين چيزى نيز اصالً واقعيت نداشته است بر

آمريکا نيز مى باشد. اگر از  نفر بوده اند و اين رقم، مورد تأکيد يهوديان 506880888بر م. بالغ 4499سال  دهد که تمام يهوديان اروپا در

روبين تروپ، کسر شود و اگر يهوديان ساکن در کشورهاى بى طرف و متفقين را  - اين تعداد، يك ميليون يهودى بيرون خط مولوتف

جمعيت يهوديان ساکن در قلمرو هيتلر و هيملر، به  نظر کارشناسان،باقى مى ماند؛ در حالى که بنا به  205880888کسر کنيم، رقم  هم

 25نيم ميليون هم نمى رسيد.

هزار نفر دانست؛ اما در  688تا  588بيش از  در باالترين سطح ممکن، تعداد يهوديان جان باخته را نمى توان»مى افزايد:  مارشالکو

آوريم که کل  متحمل شدند. اجازه دهيد ملت کوچك مجارستان را در نظر به مراتب بيشترى را مقايسه با اين، ملل مسيحى تلفات

قربانيان جنگ مجارستان، چه آنهايى که در بمباران هاى هوايى مرده بودند  جمعيت آن شايد از تعداد يهوديان امروز بيشتر نباشد. تعداد

 26«.باشند، حداقل به رقم يك ميليون نفر مى رسيد اين که در اردوگاه هاى مرگ سيبرى از گرسنگى جان باخته اند و يا يخ زده و يا

 جمع بندى

دانشمندان، نه تنها با ادعاى آزادى عقيده و بيان منافات  نحوه برخورد غرب با هولوکاست و جلوگيرى از تحقيقات علمى و مستند -4

 .حاکى از ساختگى و غيرواقعى بودن اين قضيه است دارد، بلکه خود

؛ مانند بمباران اتمى ژاپن گاين جن جناياتمقابل سايردر -يى بخشى از جنايات جنگ جهانى دومبزرگ نما مدعيان حقوق بشر با -2

 .رسانده اند حقوق بشر را به اثباتسياسى بودن جانبدارى خود از  -نسل کشى هايى جهان  توسط آمريکا و همچنين ساير

توسط محققان و متخصصان، ماجراى هولوکاست و کوره هاى آدم سوزى،  بر اساس تحقيقات علمى و مستندات تاريخى انجام شده -9

 .است دروغ محض و يك افسانه ساختگى هر آن چه صهيونيست ها در اين باره ادعا مى کنند،ميليون يهودى و6قتل عاماتاق هاى گاز

 آمريکا، زير سؤال مى رودانگليس و توجه مضاعف به اين مولود واساس تشکيل دولت اسرائيل دروغ بودن افسانه هولوکاست،با-1

مواجه نيستيم؛ اما وقتى غرب با دفاع از  «ادعاى ظلم مسيحيان در حق يهوديان»بر فرض قبول هولوکاست، با چيزى جز  -5

جيب ملت هاى ديگر  پذيرد و ادعاى جبران خسارات وارده به يهود را دارد، چرا اين خسارت را از لم به آنها را مىهولوکاست، ادعاى ظ

جبران خسارت، بايد قسمتى از زمين هاى خود را در اختيار  پرداخت مى کند؟ اروپا در صورت پافشارى بر وقوع هولوکاست و

 دهد. صهيونيست ها قرار

و يك ميليارد مسلمان رهايى  -خود رإ؛ّّّّج مظلوم مى دانند  که -تواند خود را از چالشى بزرگ در مقابل يهود  تنها اين گونه، غرب مى

 .بخشد



 
 

 

 بانک جامع اطالعاتی صهیونیسم
zionism.blog.ir 

حياتى صهيونيسم بين الملل و دولت هاى غربى  واقعيت اين است که افسانه هولوکاست با فلسفه وجودى دولت اسرائيل و منافع -6 

طلبانه و جنايات  مسئله هولوکاست، صرفاً سرپوش نهادن بر ماهيت نامشروع اعمال توسعه کردن ارتباطى ناگسستنى دارد و برجسته

 .رژيم اسرائيل در فلسطين و جهان مى باشد

 :پى نوشت

 .استفاده شده است kaiein ، از واژهkaustos در بعضى از متون به جاى واژه -4

 .(241محمد احمدى، پژوهه صهيونيست )مجموعه مقاالت(، مرکز مطالعات فلسطين. )مقاله واقعيت يهودستيزى، ص  -2

افتاده است و در سوره مبارکه بروج به آن اشاره شده است. در  اين واقعه قبل از بعثت پيامبر اسالم صلى اهلل عليه وآله در يمن اتفاق -9

و پا و گردن آنها زده اند، تنها به خاطر  از مردان، زنان و کودکان، در حالى که غل و زنجير بر دست هولناک، جمع انبوهى اين واقعه

 .مسيح، زنده زنده به درون آتش انداخته و سوزانده شدند ايمان به خداوند و پيروى از حضرت

دکتر سيد ابوالفريد ضياءالدينى، مؤسسه  هروبر فوريسون، اتاق هاى گاز در جنگ جهانى دوم، واقعيت يا افسانه؟ ترجم پروفسور -1

 .پژوهشى ضيا -فرهنگى 

 .4901آذر  22حسين شريعتمدارى، هولوکاست افسانه نيست، روزنامه کيهان،  -5

 .490104406عبداهلل محمد سيندى، استاد دانشگاه نيويورک، هولوکاست افسانه اى خاص صهيونيسم است، خبرگزارى مهر،  -6

 .ادسازى اردوگاه اسراى جنگى آشويتس در لهستان، توسط ارتش سرخ روسيه در جنگ جهانى دوم استاين روز، روز آز -2

 .ژانويه 22ر.ک: هولوکاست؛ دروغ تاريخى  -0

 .نام يکى از کوره هاى آدم سوزى؛ ساير اين کوره هاى خيالى عبارتند از: داخائو، تربلينکا، بير کناو -4

 .458-414اسرائيل؛ ترجمه جعفر ياره، احمد نخستين، مجيد خليل زاده، ص  روژه گارودى، محاکمه صهيونيسم -48

 .458همان، ص  -44

 .از هولوکاست تا تشکيل دولت اسرائيل، پايگاه اطالع رسانى رسا -42

 .56محاکمه صهيونيسم اسرائيل، ص  -49

 .424يورى ايوانف، صهيونيسم، ترجمه ابراهيم يونسى، ص  -41

 .15-11بوى خون، ص محمدرضا واحدى،  -45

 .225ر.ک: پژوهه صهيونيست، ص  -46
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 .46، ص 4926048098نشريه نداء القدس، ارگان جنبش جهاد اسالمى، دفتر تهران،  -42 

 .0، ص 4922روژه گارودى، محاکمه آزادى، ترجمه جعفريان و ديگران، مؤسسه انديشه معاصر،  -40

 .را تأمين مى کند، خبرگزارى مهر سياسى صهيونيسم -هولوکاست منافع، اقتصادى  -44

 .4908044044سخنان مقام معظم رهبرى در همايش بين المللى رسانه هاى جهان اسالم در حمايت از انتفاضه فلسطين،  -28

 .28، ص 4926اسرائيل شاهاک، تاريخ يهود، مذهب يهود، بار سنگين سه هزاره، ترجمه مجيد شريف، نشر چاپخش،  - 24

 .ر فوريسون، اتاق هاى گاز در جنگ جهانى دوم واقعيت يا افسانه؟ ترجمه دکتر سيد ابوالفريد ضياء الدينىپروفسور روب -22

 .روژه گارودى، اسطوره هاى بنيان گذارى سياسيت اسرائيل، ترجمه حميدرضا آژير -29

 .، سايت علمى يهود»کوره يهودى سوزى»فتح جهان با دروغى به نام  -21

 .402-404 فاتحين جهانى، ص - 25
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 بانک جامع اطالعاتی صهیونیسم معرفی 
 

 .آغاز نمود 4945/تير/44روز جهاني قدس مورخ  مصادف با4192آخرين جمعه رمضان  در اين پايگاه فعاليت خود را

 .يهود ، صهيونيسم و اسرائيل مي باشد زمينهپژوهشي در  -اين وب سايت ، يك پايگاه علمي

 مختلف بانك جامع اطالعاتي صهيونيسم عبارتند از : بخش هاي

 خچهبه ترتيب از تولد دين يهود تا تاريني است که اولين پست است و شامل عناوي شناخت جامع يهود ، صهيونيسم و اسرائيل : (4

و اين امر با کليك بر روي ،مطالبي جامع مشاهده خواهيدکرد  ذيل هرعنوان،  صهيونيسم و ايجاد حکومت اسرائيل مرتب شده اند

مطالب جلوي PDFفرصت هاي ديگر،لينك فايل در ذيلِ عناوين ، راي سهولت دسترسي به مطالبِعنوان مورد نظر ميسر است . ب

 . هر عنوان قرار داده شده است

بانك مقاالت اين پايگاه از غني ترين بانك هاي مجازي مقاالت باموضوع تخصصي صهيونيسم مي باشد. مقاالت بانك مقاالت :  (2

 شود .مقاله به بانك اضافه مي 42يد يعني شتايي ارسال، طبقه بندي و آرشيو مي شوند. هر ماه يك بخش جد 42در بخش هاي

تايي  6در زمينه يهود ،صهيونيسم و اسرائيل مي باشد .کتاب ها در بخش هاي  PDFکتابخانه شامل کتاب هاي با فرمت : کتابخانه (9

 ارسال ، طبقه بندي و آرشيو مي شوند .
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