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علیرضا سلطان شاهی:
هولوکاست به یک دروغ مقدس تبدیل شده است

اسدهللا بهرامی:
پسرم در سوئیس شدیداً تحت فشار بود

الهام بهرامی:
برادرم به دست صهیونیست ها به شهادت رسید

 شهنام بهرامی:
بهنام تحت فشار بود، اما قطعاً خودکشی نکرده است

محمدعلی فراحی:
بهنام بهرامی، خار چشم صهیونیست ها بود

مجتبی محمودی:
گویا قرار نیست خبری از بهنام در رسانه های صهیونیستی باشد

یاسر قدسی:
به عنوان دشمن صهیونیسم، خونخواه بهنام بهرامی هستیم

سیدمسعود شجاعی طباطبایی:
احتمال ترور بهنام بهرامی توسط صهیونیست ها وجود دارد

غالمرضا منتظمی:
صهیونیسم جهانی در سه الیه با منتقدانش برخورد می کند

نگاهی به شخصیت هایی که به دلیل انتقاد از صهیونیسم  تحت فشار قرار گرفتند:
انتقاد از اسرائیل و صهیونیسم جهانی ممنوع!

مؤسسه مطالعات و بررسی های  راهبردی بعثت



این شماره تقدیم می شود به
روح مطهر شهید حاج عماد مغنیه

ســید حســن نصــرهللا دربــاره حــاج عمــاد، 
فرمانــده شــجاع حــزب هللا لبنــان می گویــد: 
حــاج عمــاد مغنیــه از فرماندهــان بزرگــی بــود 
ــان،  ــات و زندگی ش ــی، زحم ــاد، بی خواب ــه جه ک
خداونــد  بــا  نهانــی«  »صدقــه  ی  همگــی 
متعــال بــود. این هــا ســربازان هللا هســتند کــه 
در زمیــن ناشــناخته و در آســمان شــهیرند. از 
ــن  ــت، میه ــه از ام ــد بلک ــاع نمی کنن ــود دف خ
و قضایــای حــق دفــاع می کننــد و منتظــر 
کســی  چــون  نمی ماننــد،  کســی  ســتایش 
نمی شناسدشــان. بــه تهمــت هیــچ ظالــم، 
دروغ گــو یــا مدعــی ای پاســخ نمی دهند، چــون 
نمی کنند، چــون  دفــاع  خــود  از  و  پنهان انــد 
خــارج از نبــرد، جهــاد، دهــش و جان فشــانی 

ــتند.  ــل نیس ــودی قائ ــود وج ــرای خ ب
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بهنــام بهرامــی کاریکاتوریســت ایرانــی که ســابقه 
ــا  ــور ضــد صهیونیســتی ب طراحــی یــک کاریکات
ــه دارد،  ــت را در کارنام ــکار هولوکاس ــوع ان موض
ــه  ــوئیس ب ــور س ــال 1398 در کش ــاه س آذرم
گفت وگوهــای  درگذشــت.  مشــکوکی  طــرز 
انجــام گرفتــه بــا اعضــای خانــواده ایــن هنرمنــد 
ــی  ــام بهرام ــه بهن ــد ک کشــورمان نشــان می ده
در تمــام مــدت حضــورش در ســوئیس، بــه 
شــدت تحــت فشــار قــرار داشــت و تمــام افعالش 
ــط  ــن توس ــی همچنی ــود. بهرام ــن ب ــر ذره بی زی
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بازجوی ــوئیس م ــس س پلی
ــه  ــود و درســت هنگامــی کــه قصــد داشــت ب ب
ایــران بازگــردد بــه طــرز مشــکوکی فــوت کــرد.

تاکنــون هیــچ گــزارش معتبــر و دقیقــی از 
ســوی مقامــات ســوئیس منتشــر نشــده و حتــی 
ــواده او  ــه خان ــی ب ــام بهرام ــخصی بهن ــوازم ش ل
تحویــل داده نشــده اســت. وزارت امــور خارجــه 
کشــورمان نیــز اعــام کــرده در حــال پیگیــری 

ــن مســئله اســت. ای
ــرای  ــه اهمیــت مســئله هولوکاســت ب باتوجــه ب

یهودیــان و صهیونیســت ها و روش هایــی کــه 
ــه  ــن هولوکاســت ب ــرای مجــازات منکری ــان ب آن
کار می گیرنــد، و نیــز بــا نظــر بــه ســوابق رژیــم 
ــری  ــخصیت های هن ــرور ش ــتی در ت صهیونیس
ــت،  ــم و هولوکاس ــف صهیونیس ــی مخال و سیاس
بــه نظــر می رســد بهنــام بهرامــی از ســوی 
ــه  ــرار گرفت ــی تحــت فشــار ق صهیونیســم جهان
ــه قتــل  ــم ب ــاً توســط ایــن جماعــت ظال و نهایت

رســیده اســت.
آنچــه در ایــن شــماره مطالعــه می کنیــد، متــن 
ــگار  ــط خبرن ــه توس ــام گرفت ــای انج گفت وگوه
آقــای  بــا  خیبــر  صهیون پژوهــی  پایــگاه 
ــناس  ــگر و کارش ــاهی پژوهش ــا سلطان ش علیرض
ــجاعی  ــعود ش ــای سیدمس ــطین، آق ــوزه فلس ح
طباطبایــی کاریکاتوریســت و دبیــر مســابقه 
ــت،  ــور هولوکاس ــون و کاریکات ــی کارت بین الملل
دکتــر غامرضــا منتظمــی دیپلمــات ســابق 
ــای  ــه، آق ــران در فرانس ــامی ای ــوری اس جمه
یاســر قدســی فعــال رســانه ای و اعضــای خانــواده 

ــت. ــی اس ــام بهرام بهن

مقدمه



ــگار  ــوئیس، خبرن ــی در س ــت ایران ــد ضدصهیونیس ــی، هنرمن ــام بهرام ــکوک بهن ــوت مش ــه ف ــه ب باتوج

ــگر و  ــاهی«، پژوهش ــا سلطان ش ــای »علیرض ــا آق ــژه ای ب ــوی وی ــر گفت وگ ــی خیب ــگاه صهیون پژوه پای

کارشــناس حــوزه فلســطین انجــام داده تــا اهمیــت هولوکاســت بــرای صهیونیســت ها و روش هــای مقابلــه 

ــرد. ــرار گی ــدگان هولوکاســت مــورد بررســی ق ــا انکارکنن ب

علیرضا سلطان شاهی، پژوهشگر و کارشناس حوزه فلسطین:

هولوکاست به یک دروغ مقدس تبدیل شده است
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ــبت  ــتی نس ــم صهیونیس ی ــرا رژ ــر: چ خیب

ــژه ای دارد  ــیت وی ــت حساس ــه هولوکاس ب

یرســؤال بــردن ایــن  و بــا هرگونــه انــکار و ز

ــد؟ ــورد می کن ــدت برخ ــه ش ــوع ب موض

ــک  ــه ی ــم ک ــاز می دان ــؤال نی ــن س ــورد ای در م

دیــد مبنایــی و اصولــی نســبت بــه کلّیــت 

ایــن  بــا  صهیونیســت ها  کــه  برخــوردی 

ــد  ــرض کنی ــیم. ف ــته باش ــد داش ــوع دارن موض

ــود  ــردا ناب ــن ف ــتی همی ــم صهیونیس ــه رژی ک

ــا  ــد. کم ــی نمان ــری از آن باق ــچ اث ــود و هی ش

اینکــه تــا صــد ســال پیــش از ایــن،  جــدای از 

ــت  ــرائیل، دول ــم اس ــیس رژی ــای تأس زمزمه ه

صهیونیســتی وجــود نداشــت. ســؤال ایــن 

اســت کــه: آیــا یهودی هــا در دنیــا وجــود 

ــا  ــا ب ــل این ه ــوه تعام ــه؟ و نح ــا ن ــتند ی داش

ســایر اقــوام و ملــل چطــور بــود؟ چــه بعــد از 

ــل از  ــه قب ــتی و چ ــم صهیونیس ــی رژی فروپاش

ــم. ــن رژی ــیس ای تأس

طبیعــی اســت کــه در ایــن شــرایط مــا شــاهد 

یــک رویــه ی واحــد از عملکــرد یهــود نســبت 

خصــوص  همیــن  در  یهودی هــا  غیــر  بــه 

هســتیم. چطــور؟ تــا االن می گوینــد پنــج 

اســطوره وجــود دارد کــه یهودی هــا بــر اســاس 

دســت مایه های  بــا  کــه  اســطوره ها  ایــن 

ــار  ــاده،  رفت ــاق افت ــخ اتف واقعــی در طــول تاری

ترســیم  را  یهودی هــا  غیــر  بــا  خودشــان 

ــد. کردن

 حملــه ی بخت النصــر، حاکــم بابــل 
ً
مثــا

ــه ی آشــورها  ــه اورشــلیم. و پیــش از آن حمل ب

بــه ســرزمین فلســطین و یهودی هــا. بعــد 

ــه در  ــد ک ــش عقای ــا تفتی ــیون ی از آن انگیزاس

ســال 1492م در قلمــرو حکومــت فردینانــد و 

ایزابــا بوقــوع پیوســت. بعــد از آن نیــز بحــث 

ــیه  ــا در روس ــام یهودی ه ــا قتل ع ــا ی پوگروم ه

تــزاری اســت. بــا یــک واقعــه یهودســتیزانه ای 

ــه  ــه مواج ــن میان ــم در ای ــوس ه ــل دریف مث

ــال در 1897م  ــره ب ــل از کنگ ــه قب ــتیم ک هس

ــن  ــال ای ــه دنب ــان ب ــود و یهودی ــادث می ش ح

هســتند کــه دولــت خودشــان را تأســیس کننــد 

و بعــد از آن بزرگ تریــن اســطوره در میــان 

ــام  ــرایی و اع ــطوره، داستان س ــج اس ــن پن ای

ــت. ــت اس ــث هولوکاس ــه آن بح ــود ک می ش

ســؤال ایــن اســت کــه: ایــن پنــج اســطوره بــه 

ــخ  ــده و در تاری ــه ش ــه کار گرفت ــل ب ــه دلی چ

ــود؟ ــد می ش کی ــه آن تأ ــرا ب ــود چ یه

ــا  ــر دنی ــوم در سراس ــن ق ــان پراکنده تری یهودی

هســتند. بــه دلیــل بــه دســت آوردن پــول 

می چرخنــد.  دنیــا  سراســر  در  امنیــت،  و 

ــت   ــی و امنی ــع مال ــد مناف ــه بتوان ــی ک هرجای

موعــود  کنــد،  ســرزمین  تأمیــن  را  آن هــا 

ــی  ــچ تعلق ــا هی ــی آن ه ــه عبارت ــت. ب آن هاس

بــه ســرزمین موعــود کــه االن می گوینــد 

فلســطین اســت، ندارنــد. بــرای همیــن اســت 

ــادل  ــمالی، مع ــکای ش ــن، آمری ــه در آرژانتی ک

ــد در  ــور دارن ــکا حض ــه در آمری ــی ک جمعیت

اســرائیل هســت، در اروپــا، ایــران، آســیا، 

روســیه و حتــی در ژاپــن حضــور دارنــد. 

ــه  ــتی ب ــم صهیونیس ــیس رژی ــود تأس ــا وج ب

ــش  ــودی، االن بی ــت یه ــداق دول ــوان مص عن

از 8 میلیــون از یهودی هــا هنــوز خــارج از 

ــا  ــی خیلی ه ــد. یعن ــی می کنن ــطین زندگ فلس

ــن  ــا باالتری ــد. ب ــطین نرفته ان ــه فلس ــوز ب هن

 6 بــه  یهودی هــا  جمعیــت  هنــوز  بــرآورد 

میلیــون نفــر در فلســطین اشــغالی نمی رســد؛ 

یهودیان 
پراکنده ترین قوم در 
سراسر دنیا هستند. 

به دلیل به دست 
آوردن پول و امنیت، 

در سراسر دنیا 
می چرخند. هرجایی 
که بتواند منافع مالی 

و امنیت  آن ها را 
تأمین کند،  سرزمین 

،،موعود آن هاست. 
،،
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آن هــم بــا انــواع و اقســام تبلیغاتــی کــه شــده 

اســت. چــرا؟ چــون پــول و امنیــت بــرای 

ــت. ــم اس ــان مه یهودی

ــر  ــا در سراس ــه این ه ــده ک ــور ش ــاال چط ح

ــوند؟  ــده می ش ــی پراکن ــه راحت ــدر ب ــا اینق دنی

کــه  اســت  اســطوره هایی  همــان  ایــن، 

ــا  ــر دنی ــود در سراس ــی یه ــرت و زندگ مهاج

ــر  ــه ه ــر ب ــد. اگ ــن می کن ــی تأمی ــه راحت را ب

کــدام از ایــن اســطوره ها در دوره خــودش 

ــدید  ــات ش ــا تبلیغ ــم ب ــم، می بینی ــگاه کنی ن

افتــاده  اتفــاق  یهــود  بــرای  مظلوم نمایــی 

ــتند  ــر می خواس ــا اگ ــی یهودی ه ــت. یعن اس

مهاجــرت  دیگــری  نقطــه  بــه  نقطــه ای  از 

ــد و  ــت می کردن ــطوره ای درس ــک اس ــد، ی کنن

ــا  ــر یهودی ه ــه غی ــد ک ــغ می کردن ــن را تبلی ای

در صــدد آزار و کشــتار و اذیــت و اخــراج 

بهانــه  ایــن بهتریــن  یهودی هــا هســتند. و 

ــرای  ــی کــه ب ــرای اینکــه از یــک مملکت ــود ب ب

ــه  ــدارد، ب ــادی ن ــت اقتص ــع و امنی ــا نف آن ه

ــرای  ــد. ب ــرت کنن ــری مهاج ــای بهت ــک ج ی

ــطوره ها،  ــه اس ــد از هم ــه بع ــت ک ــن اس همی

ــه  ــد ک ــاق می افت ــم اتف ــرت عظی ــک مهاج  ی

ــری  ــه بهت ــه نقط ــه ای ب ــک نقط ــا از ی یهودی ه

می کننــد. مهاجــرت 

ــاس  ــر اس ــی ب ــاف، مظلوم نمای ــن اوص ــا ای ب

و  موجودیــت  اســطوره ها، الزمــه ی  همــان 

بقــای یهــود اســت. در ایــن دوره و صــد ســال 

اســطوره  بزرگ تریــن  هولوکاســت  اخیــر، 

بقــای  جهــت  یهــود  مظلوم نمایــی  بــرای 

ــی  ــگ جهان ــت. جن ــتی اس ــم صهیونیس رژی

آمدنــد  این هــا  افتــاد،  اتفــاق  وقتــی  دوم 

کوره هــای آدم ســوزی و اتاق هــای گاز را در 

ــام  ــک قتل ع ــوان ی ــه عن ــت، ب ــب هولوکاس قال

تدویــن  و  داستان ســرایی  سیســتماتیک 

کردنــد، بــرای اینکــه بــه دنیــا بقبوالننــد کــه مــا 

)یهودیــان( بــه عنــوان یــک قــوم مظلــوم، تحت 

فشــار، تحــت کشــتار و اذیــت و آزار دیگــران، 

ــتقل  ــت مس ــیس دول ــز تأس ــی ج ــچ راه  هی

ــطین  ــه االن فلس ــم، ک ــان نداری ــرای خودم ب

اســت. در واقــع مظلوم نمایــی کمــک کــرد 

ــکل  ــی ش ــه راحت ــتی ب ــت صهیونیس ــه دول ک

بگیــرد. اگرچــه خیلــی تبلیغــات بــر روی 

ــی از  ــود. یک ــه ب ــورت گرفت ــی ص مظلوم نمای

ــه 6  ــت ک ــن اس ــت ها ای ــدات صهیونیس کی تأ

ــه  ــون یهــودی در کوره هــای آدم ســوزی، ب میلی

ــدر  ــر چق ــدند و ه ــته ش ــکل کش ــن ش بدتری

باورپذیــری ایــن نــزد جهانیــان بیشــتر باشــد، 

ــه تأســیس دولــت صهیونیســتی هــم  اعتقــاد ب

ــت. ــتر اس بیش

بــه همیــن دلیــل، اگــر هــر کســی هولوکاســت 

ــود  ــتار یه ــطوره ی کش ــود و اس ــام یه ــا قتل ع ی

انــکار  تنهــا  نــه  را  در جنــگ جهانــی دوم 

کنــد، بلکــه زیــر ســؤال ببــرد و یــا حتــی 

ایــن اســت کــه  کوچــک بشــمارد، مثــل 

ــؤال  ــر س ــتی زی ــم صهیونیس ــت رژی موجودی

رفتــه باشــد. یعنــی بــه هــر نســبتی کــه مــردم 

ــد،   ــد کنن ــت تردی ــتار و هولوکاس ــن کش در ای

ــر  ــگار متوجــه یــک دروغــی شــده اند کــه ب ان

اســاس آن دروغ دولــت صهیونیســتی تشــکیل 

شــده اســت. لــذا دیگــر تأســیس دولــت 

صهیونیســتی موضوعیــت نــدارد.

می خواهــم ایــن را عــرض کنــم کــه هیــچ یــک 

از ایــن 14 میلیــون یهــودی کــه در سراســر دنیــا 

ــؤال  ــر س ــت را زی ــد،  هولوکاس ــی می کنن زندگ

هر کسی هولوکاست 
یا قتل عام یهود و 
اسطوره ی کشتار 

یهود در جنگ 
جهانی دوم را نه 

تنها انکار کند، 
بلکه زیر سؤال ببرد 

و یا حتی کوچک 
بشمارد، مثل این 

است که موجودیت 
رژیم صهیونیستی 

زیر سؤال رفته 
،،باشد.

،،
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یهودی هــای  اگــر  حتــی  نمی برنــد؛ 

ضدصهیونیســت باشــند. وقتــی بــا یهودی های 

ــب  ــه االن در قال ــران ک ــت ای ــد صهیونیس ض

 
ً
انجمــن کلیمیــان هســتند و می گوینــد شــدیدا

در  هســتند،  مخالــف  صهیونیســت ها  بــا 

می کنیــم،  صحبــت  هولوکاســت  مــورد 

ــاده اســت.  ــد: هولوکاســت اتفــاق افت می گوین

وقتــی بــا شــخص دیویــد وایــس ]1[  کــه 

ــه تهــران آمــده  ــی ب ــن شــخص وقت ــا ای مــن ب

ــردم،  ــت ک ــت صحب ــورد هولوکاس ــود در م ب

ــرد  ــد می ک  تأیی
ً
ــا ــت را کام ــان هولوکاس ایش

ــدی  ــبهه و تردی ــک و ش ــچ ش ــت: هی و می گف

ــدارد. ــود ن ــت وج ــوع هولوکاس ــه وق ــبت ب نس

ــر  ــی اگ ــا، حت ــه از دنی ــر نقط ــا در ه یهودی ه

ضــد صهیونیســت باشــند، بــه ایــن دلیــل 

ــون  ــد، چ ــؤال نمی برن ــر س ــت را زی هولوکاس

بــه  ببرنــد مظلوم نمایــی  اگــر زیــر ســؤال 

عنــوان حربــه ای کــه بــرای بقــای یهــود حتــی 

بعــد از اســرائیل نیــاز اســت را از بیــن می برنــد 

ــخ از  ــول تاری ــه در ط ــا همیش ــذا یهودی ه و ل

ــرائیل  ــوم بنی اس ــدن ق ــود آم ــه وج ــدای ب ابت

ــا  ــد ت ــاد ش ــوم ایج ــن ق ــه در ای ــی ک و انحراف

ــت  ــی را در دس ــه مظلوم نمای ــان، حرب آخرالزم

خودشــان دارنــد؛ بــرای اینکــه بتواننــد بــا ایــن 

تضمیــن  را  خودشــان  بقــای  مظلوم نمایــی 

ــه هــر نحــوی از دســت  ــد و اگــر ایــن را ب کنن

بدهنــد، انــگار کــه موجودیــت خودشــان را از 

دســت داده انــد و دیگــر هیــچ حربــه ای ندارنــد 

ــورد  ــا را م ــر یهودی ه ــاس آن غی ــر اس ــه ب ک

هجمــه قــرار بدهنــد، از آن هــا طلبــکار باشــند 

و نســبت بــه آن هــا توقــع و انتظــار داشــته 

ــند. باش

ــطه  ــه واس ــا ب ــد، یهودی ه ــگاه کنی ــر ن االن اگ

ــان  ــون خودش ــا را مدی ــه دنی ــت، هم هولوکاس

وقــوع  در  را  دنیــا  مــردم  همــه  می داننــد. 

و مجــرم می داننــد.  گناهــکار  هولوکاســت 

می گوینــد: اگــر شــما کمــک نمی کردیــد، 

ــبت  ــما نس ــاد؛ ش ــاق نمی افت ــت اتف هولوکاس

بــه هولوکاســت ســکوت کردیــد؛ شــما نســبت 

ــد و همراهــی  ــه هولوکاســت بی تفــاوت بودی ب

ــه  ــا ک ــس و اروپایی ه ــکا، انگلی ــتید. آمری داش

ایــن همــه در تأســیس رژیــم صهیونیســتی 

ــا  ــاد یهودی ه ــورد انتق ــد، االن م ــک کردن کم

ــما  ــد: ش ــتند و می گوین ــت ها هس و صهیونیس

ــد! اگــر آن زمــان شــما تــاش  کــم کاری کردی

اتفــاق نمی افتــاد.  می کردیــد، هولوکاســت 

ــتی  ــت صهیونیس ــه دول ــود اینک ــا وج ــی ب یعن

تشــکیل شــده و ایــن همــه قدرت هــا بــه 

آن هــا کمــک می کننــد و بــا وجــود اینکــه 

ــی را  ــک دروغ، دولت ــاس ی ــر اس ــته اند ب توانس

ــد،  ــع دارن ــا توق ــم از دنی ــد، بازه ــیس کنن تأس

ــد و  ــر می دانن ــا را مقص ــتند و دنی ــکار هس طلب

می گوینــد: همیشــه بــه مــا ظلــم شــده اســت.

بعــد از ایــن هــم هولوکاســت را وســیله و 

ــر  ــه ه ــرای اینک ــد ب ــرار می دهن ــکی ق مستمس

ــاف  ــی را خ ــت و اقدام ــر جنای ــتباه و ه اش

ــام  ــل انج ــوق بین المل ــط حق ــرف و ضواب ع

بدهنــد. مئیــر داگان]2[  از رؤســای ســابق 

ــول  ــه ق ــه ب ــی ک ــی از پدربزرگ ــاد،  عکس موس

خــودش در جریــان هولوکاســت از دنیــا رفتــه، 

در اتــاق کارش زده بــود. خیلی هــا از او ســؤال 

می کردنــد کــه بــرای چــه ایــن عکــس در اتــاق 

او قــرار دارد؟ می گفــت: ایــن عکــس همیشــه 

ــه  ــت ک ــن نی ــه ای ــت، ب ــمم هس ــوی چش جل

یهودی ها به واسطه 
هولوکاست، همه دنیا 

را مدیون خودشان 
می دانند. همه مردم 

دنیا را در وقوع 
هولوکاست گناهکار 

و مجرم می دانند. 
می گویند: اگر شما 
کمک نمی کردید، 
هولوکاست اتفاق 

نمی افتاد؛ شما 
نسبت به هولوکاست 

،،سکوت کردید.
،،
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ــذارم  ــوان نگ ــچ عن ــه هی ــت و ب ــر هیچ وق دیگ

ــد. ــاق بیفت کــه هولوکاســت اتف

بــرای  وســیله ای  و  ابــزار  بــه  هولوکاســت 

ــط  ــکل توس ــر ش ــه ه ــی ب ــر اقدام ــه ه توجی

ــا، هــم  صهیونیســت ها در هــر نقطــه ای از دنی

ــن  ــارج از ای ــم خ ــغالی و ه ــطین اش در فلس

ــت  ــی جنای ــت. یعن ــده اس ــل ش ــه، تبدی ناحی

می کننــد و می گوینــد: مــا دنبــال ایــن هســتیم 

اتفــاق  کــه نگذاریــم دوبــاره هولوکاســت 

بیفتــد؛ مــا چــون زخــم 6 میلیــون را بــر قلــب 

خودمــان داریــم،  نمی خواهیــم بگذاریــم ایــن 

ــد.  ــودی بیفت ــت یه ــرای مل ــاره ب ــاق دوب اتف

را  فلســطینی ها  غیــر  و  فلســطینی ها  اگــر 

ــن شــکل  ــه بدتری ــا ب ــا مــردم دنی می کشــند، ب

ــت. ــت اس ــن نی ــا همی ــد، ب ــورد می کنن برخ

ــدت  ــه ش ــران ب ــته ای ای ــده هس ــورد پرون در م

اصــرار دارنــد که ایــران محــدود بشــود و تحت 

محاصــره قــرار بگیــرد،  بــه ایــن نیــت اســت که 

ــران یکــی از کشــورهایی اســت  ــد: ای می گوین

ــم  ــت را رق ــاره هولوکاس ــد دوب ــه می خواه ک

بزنــد. یعنــی بــا همــان هولوکاســت، هــم 

ــتی،  ــت صهیونیس ــیس دول ــان و تأس گذشته ش

ــد. ــه می کنن ــان را توجی ــال و آینده ش ــم ح و ه

ــوان،   ــچ عن ــه هی ــه ب ــت ک ــن اس ــرای همی ب

ــد  ــازه نمی دهن ــا اج ــی در دنی ــچ کس ــه هی ب

ــی  ــرد؛ در صورت ــؤال بب ــر س ــت را زی هولوکاس

کــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه هــر مقدســاتی 

ــی  ــا هرکس ــر آن ه ــد. از نظ ــؤال ببرن ــر س را زی

اگــر خــدا و عصمــت انبیــا را زیــر ســؤال ببــرد 

و بــه انبیــا توهیــن کنــد،  اشــکالی نــدارد؛ امــا 

ــن  ــه آن توهی ــا ب ــد کوچــک ی هولوکاســت نبای

شــود؛ نبایــد هولوکاســت را انــکار و حتــی در 

ــد. ــد کنن ــورد آن تردی م

ــدس  ــک دروغ مق ــه ی ــت ب ــع هولوکاس در واق

تبدیــل شــده اســت. هرکســی کــه چنیــن 

ــی را  ــود. قوانین ــازات ش ــد مج ــد، بای کاری کن

ــی،  ــورهای اروپای ــئله در کش ــن مس ــرای ای ب

ــی  ــا الب ــان ب ــره در مجالسش ــی و غی آمریکای

تصویــب می کننــد و تصــور اینکــه حتــی یــک 

غیــر یهــودی ایــن را زیــر ســؤال ببــرد، در ذهــن 

ــرأت  ــی ج ــی کس ــند؛ یعن ــم می کش ــراد ه اف

نمی کنــد در خصــوص هولوکاســت تردیــد 

ــرد. ــؤال بب ــر س ــا آن را زی ــد ی کن

بــرای مجــازات  خیبــر: صهیونیســت ها 

چــه  از  هولوکاســت  انکارکننــدگان 

اگــر  می کننــد؟  اســتفاده  روش هایــی 

ــد. ــد بفرمائی ی ــن دار ــم در ذه ــی ه مصداق

و  هســت  حواسشــان  صهیونیســت ها 

روش هــای مختلفــی را بــرای برخــورد بــا 

ترســاندن  و  هولوکاســت  بــاور  تقویــت 

می گیرنــد.  کار  بــه  هولوکاســت  منکریــن 

ــد در  ــدازه کــه نقــش ســلبی دارن ــن ان ــه همی ب

ــؤال  ــر س ــت را زی ــی هولوکاس ــر کس ــه ه اینک

ــر  ــرف دیگ ــد،  از ط ــه می کنن ــا او مقابل ــرد ب بب

ــت  ــدن هولوکاس ــم در باوران ــی ه ــش ایجاب نق

ــه  ــد. اول ب ــان دارن ــردم و جهانی ــاد م ــه اعتق ب

ایــن می پــردازم بعــد بــه ســراغ مجــازات 

منکریــن مــی روم.

انجــام  بــا  علمــی،   شــیوه های  بــه   
ً
مثــا

مخاطبیــن  ذهــن  در  مفصــل  تحقیقــات 

هولوکاســت  کــه  می اندازنــد  جــا  دنیــا 

از نظــر علمــی و تاریخــی ثابــت شــده و 

ــدارد. ــود ن ــبهه ای در آن وج ــک و ش ــچ ش  هی

صهیونیست ها 
حواسشان هست 

و روش های 
مختلفی را برای 

برخورد با تقویت 
باور هولوکاست و 
ترساندن منکرین 
هولوکاست به کار 

،،می گیرند.
،،
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ــده ام  ــددی را دی ــای متع ــن دایره المعارف ه م

مبنــی بــر اینکــه بــه صــورت تاریخــی اثبــات 

کردنــد کــه هولوکاســت وجــود داشــته اســت. 

هولوکاســت،  احیــای  بــرای  دیگــر  شــیوه 

انتشــار خاطــرات بازمانــدگان هولوکاســت 

ــان در  ــول خودش ــه ق ــه ب ــانی ک ــت؛ کس اس

ــوزی  ــای آدم س ــت، کوره ه ــتان هولوکاس داس

و اتاق هــای گاز بوده انــد؛ خاطــرات این هــا 

از  یکــی  می کننــد.  منتشــر  دروغ  بــه  را 

شــخصیت هایی کــه خیلــی روی آن مانــور 

نــام  بــه  دختــری  خاطــرات  می دهنــد، 

آنه فرانــک]3[  اســت کــه بــه اشــکال مختلــف 

کتاب هــای  و  می ســازند  فیلــم  آن  روی  از 

متعــددی از روی آن بــا زبان هــای مختلــف 

می کننــد. منتشــر 

ــت،  ــای هولوکاس ــای احی ــر از راه ه ــی دیگ یک

فیلــم و ســریال هایی اســت کــه در اروپــا 

بــا  و  مختلــف  بهانه هــای  بــه  آمریــکا  و 

ــات  ــی جزئی ــا بررس ــاوت و ب ــناریوهای متف س

داســتان هولوکاســت، بــه صــورت خیلــی دقیق 

 جوایــزی هــم 
ً
و ریــز ســاخته می شــود؛ اتفاقــا

ــنواره های  ــا و جش کادمی ه ــی آ ــرف برخ از ط

فیلم ســازی از جملــه هالیــوود، اســکار، و 

ــن دریافــت می کننــد؛ تــا اینکــه مــردم 
َ
ک

ــد.  ــت را بپذیرن ــل هولوکاس ــورت کام ــه ص ب

در  کــه  اخیــری  فیلم هــای  از  یکــی   
ً
مثــا

ایــن حــوزه ســاخته شــده،  فیلــم »انــکار« 

ــگ]4[  و  ــد ایروین ــتان دیوی ــه داس ــت ک اس

دادگاهی شــدن او توســط یــک فــرد مــورخ 

در  می کشــد.  تصویــر  بــه  را  آمریکایــی 

ایــن فیلــم یهودی هــا بازهــم مظلوم نمایــی 

می کننــد و دیویــد ایروینــگ را بــه عنــوان یــک 

فــردی کــه بــدون احســاس درحــال زیــر ســؤال 

ــش  ــت، نمای ــان اس ــت یهودی ــردن هولوکاس ب

ــد  ــن می کنن ــم را تدوی ــوری فیل ــد و  ط می دهن

ــات  ــرای اثب ــا ب ــر یهودی ه ــاور غی ــه ب ــه ب ک

ــد. ــک کن ــت کم هولوکاس

یــک راه دیگــر موزه هایــی اســت کــه از لــوازم 

و اماکنــی کــه از هولوکاســت بــه جــای مانــده 

ــکا  ــا و آمری ــت. در اروپ ــده اس ــود آم ــه وج ب

ــای  ــود دارد و بقای ــا وج ــن موزه ه ــدد از ای متع

مختلفــی را بــه قــول خودشــان از داســتان 

ــات  ــرای اثب ــد و ب ــع کرده ان ــت جم هولوکاس

ــد.  ــرار می دهن ــتفاده ق ــورد اس ــت م هولوکاس

راه دیگــر ایــن اســت کــه خیلــی از ســربازان، 

 فرماندهــان و یــا دســت اندرکارانی کــه بــا 

همراهــی  هولوکاســت  وقــوع  در  نازی هــا 

و همــکاری کردنــد را  تحــت تعقیــب قــرار 

ــا  ــف دنی ــاط مختل ــا را از نق ــد و این ه می دهن

شناســایی و محاکمــه و مجــازات می کننــد. از 

جملــه ایــن افــراد آدولــف آیشــمن]5[  اســت 

ــرائیل  ــه اس ــد و ب ــن دزدیدن ــه او را از آرژانتی ک

 هــم فیلمــی 
ً
بردنــد و محاکمــه کردنــد. اخیــرا

ــا ســاخته شــده اســت. در مــورد همیــن قضای

ــات  ــه اثب ــه ب ــت ک ــی اس ــه راه های ــا هم این ه

ــا  ــی دنی ــکار عموم ــن اف ــت در ذه هولوکاس

ــا را  ــن کاره ــه ای ــن اینک ــد. ضم ــک می کن کم

ــد،  روش  ــام می دهن ــی انج ــورت اثبات ــه ص ب

ــم  ــه حری ــد کــه اگــر کســی ب ســلبی هــم دارن

ــن  ــا اعمــال قوانی هولوکاســت نزدیــک شــود ب

ــر آن  ــود. اگ ــازات می ش ــا مج و محدودیت ه

افــرادی کــه منکــر هولوکاســت هســتند، افــراد 

ــطه  ــه واس ــا ب ــا آن ه ــند، ب ــده ای باش شناخته ش

محاکمــه،  و  جریمــه  و  ارعــاب  و  تهدیــد 

یکی دیگر از راه های 
احیای هولوکاست، 
فیلم و سریال هایی 
است که در اروپا و 

آمریکا به بهانه های 
مختلف و با 

سناریوهای متفاوت 
و با بررسی جزئیات 
داستان هولوکاست، 

به صورت خیلی 
دقیق و ریز ساخته 

،،می شود.
،،
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روش  ایــن  نمونه هــای  می کننــد.  برخــورد 

توبــن]6[   فردریــک   
ً
مثــا اســت.  بســیار 

از اســترالیا،  وقتــی بــه آلمــان ســفر کــرده 

بــود دســتگیر می شــود. دیویــد ایروینــگ 

ــتگیر  ــود دس ــه ب ــش رفت ــه اتری ــی ب ــز وقت نی

ــه  ــری ک ــخصیت های دیگ ــا ش ــود. و ی می ش

ــا  ــاط دنی ــی نق ــه برخ ــان ب ــا مسافرت هایش ب

ــود  ــت وج ــه هولوکاس ــوط ب ــن مرب ــه قوانی ک

می شــوند. محاکمــه  و  دســتگیر  دارد، 

آن چنــان  کــه  افــراد  از  یک ســری  بــا 

شناخته شــده نیســتند، بــه صــورت حذفــی 

ــد  ــه نمی خواهن ــوری ک ــد،  ط ــورد می کنن برخ

ــا  ــون این ه ــود؛ چ ــد ش ــش بلن ــر و صدای س

ــه دو  ــد. ب ــی اش را مدنظــر دارن تبعــات تبلیغات

ــه و دو شــکل از برخــورد صهیونیســت ها  نمون

بــا منکریــن هولوکاســت اشــاره می کنــم: 

فــردی بــه نــام روبــر فوریســون ]7[ در فرانســه 

هســت کــه پایان نامــه دکترایــش در مــورد 

اتاق هــای گاز در اردوگاه هــای مــرگ نــازی 

بــود. ایشــان اثبــات کــرده و گفتــه بــود:  اینکــه 

گاز  اتاق هــای  در  را  یهودی هــا  می گوینــد 

از  چــون  اســت؛  می کردنــد،  دروغ  خفــه 

بــا شــیمی دان ها صحبــت  علمــی  لحــاظ 

ــن  ــم و ای ــا رفت ــه اردوگاه ه ــی ب ــرده ام، حت ک

موضــوع را از جهــات مختلــف بررســی کردیم 

ــت  ــون ب]8[  قابلی  گاز زیکل
ً
ــا ــم اص و دیدی

ــن   ای
ً
ــا ــته و اساس ــته جمعی نداش ــتار دس کش

ــت  ــده داری اس ــخره و خن ــتان مس ــک داس ی

 
ً
ــا ــت؛ اص ــی را کش ــا گاز کس ــود ب ــه بش ک

مکانیزمــش امــکان نــدارد و بــه هیــچ شــکلی 

ــت. ــی نیس عملیات

ــی از  ــود. وقت ــون ب ــرای فوریس ــز دکت ــن ِت ای

ــتند  ــی نتوانس ــاظ علم ــرد، از لح ــاع ک آن دف

ــه  ــاری ب ــان فش ــا چن ــد؛ ام ــورد کنن ــا او برخ ب

دانشــگاه آوردنــد کــه از دانشــگاه اخــراج شــد 

و حتــی نتوانســت کتابــش را بــه راحتــی منتشــر 

ــا او  ــددی ب ــی متع ــای فیزیک ــد و برخورده کن

داشــتند و از زندگــی ســاقطش کردنــد. زندگــی 

خصوصــی اش از بیــن رفــت و حســابی دچــار 

اعاشــه  بــرای  حتــی  مختلــف  مشــکات 

خــودش شــد و هنــوز هــم در فرانســه بــا 

ــه  ــت ک ــه اس ــختی مواج ــای س محدودیت ه

ــد! ــس بکش ــی نف ــد حت نمی توان

همزمــان فــرد دیگــری در فرانســه بــه نــام 

روژه گارودی]9[، هولوکاســت را انــکار نــه،  

امــا تعــداد کشته شــدگان در هولوکاســت را 

ــد  ــه می گوین ــت: اینک ــرد. گف ــرآورد ک ــم ب ک

ــدارد؛  ــکان ن ــده ام ــته ش ــر کش ــون نف 6 میلی

ــای  ــوزی و اتاق ه ــای آدم س ــر کوره ه ــون اگ چ

ــال  ــر روز از س ــد و ه ــن درص ــا باالتری گاز ب

تمــام شــد،   کــه جنــگ  تــا 1944   1942

می توانســتند  200   
ً
نهایتــا می کردنــد،  کار 

بــا  بکشــند. صهیونیســت ها  را  نفــر  هــزار 

ــا چــون روژه  ــد. ام ایشــان هــم برخــورد کردن

ــبت  ــده تری نس ــی شناخته ش گارودی آدم خیل

بــه فوریســون بــود، نمی توانســتند طــوری 

ــی  ــه از زندگ ــند ک ــته باش ــورد داش ــا او برخ ب

آمدنــد  صهیونیســت ها  کننــد.  ســاقطش 

ــت  ــه پرداخ ــه و ب گارودی را در دادگاه محاکم

جریمــه نقــدی محکومــش کردنــد و بعــد 

ــتر از  ــر بیش ــه اگ ــد ک ــد کردن ــم تهدی از آن ه

ایــن در مــورد هولوکاســت صحبــت کنــد، 

 بعــد 
ً
بازهــم محاکمــه اش می کننــد. اتفاقــا

و نــزد  هیــچ حرفــی  گارودی  روژه  ایــن   از 

صهیونیست ها 
آمدند گارودی را 

در دادگاه محاکمه و 
به پرداخت جریمه 

نقدی محکومش 
کردند و بعد از 

آن هم تهدید کردند 
که اگر بیشتر از این 
در مورد هولوکاست 
صحبت کند، بازهم 

،،محاکمه اش می کنند. 
،،
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ــود  ــار ب ــا زمــان مرگــش فقــط همــان یــک ب ت

ــد. ــه ش ــه محاکم ک

برخــورد  فــرد،   و  موضــوع  بــه  بســته 

ــد  ــر بتوانن ــت. اگ ــاوت اس ــت ها متف صهیونیس

 در 
ً
فــردی مثــل همیــن کســی کــه جدیــدا

بهرامــی(،  )بهنــام  شــده  کشــته  ســوئیس 

بــدون ســر و صــدا یــک فــردی را حــذف 

 ایــن کار را می کننــد. چــون 
ً
کننــد، حتمــا

ــوه  ــت بالق ــک ظرفی ــردی ی ــن ف ــد چنی می دانن

بــرای انــکار هولوکاســت اســت و امــکان 

هولوکاســت  ضــد  فعالیتــی  بازهــم  دارد 

ــناخته  ــرد ناش ــی ف ــن وقت ــد. بنابرای ــام ده انج

ــرد  ــی ف ــا وقت ــد. ام ــن می برن اســت، او را از بی

از  باشــد،  ســعی می کننــد  شــناخته شــده 

ــرد  ــل پیگ ــی مث ــا و قوانین ــق چارچوب ه طری

ــای  ــاد محدودیت ه ــه و ایج ــی، محاکم حقوق

خانــواده،  در  دخالــت  زندگــی،  و  مالــی 

ایجــاد  و  مختلــف  پرونده ســازی های 

مشــکات از جهــات مختلــف، بــا افــراد 

برخــورد کننــد. بنابرایــن از تهدیــد، تطمیع و از 

ــا شــخص  ــد ت همــه روش هــا اســتفاده می کنن

ــکار  موردنظــر را متوجــه هزینه هــای گــزاف ان

هولوکاســت کننــد.

ــر  ــت هن ــه اهمی ــت ها ب ــر: صهیونیس خیب

واقــف هســتند و همانطــور کــه اشــاره 

عمومــی  افــکار  اینکــه  کردیــد،  بــرای 

هولوکاســت را بپذیرنــد از فیلــم و هنــر 

تفاســیر  ایــن  بــا  می کننــد.  اســتفاده 

از فعالیت هــای هنــری  می شــود گفــت 

بــه  یکاتــور، نســبت  مثــل طراحــی کار

فعالیت هــای علمــی در راســتای انــکار 

دارنــد؟ بیشــتری  تــرس  هولوکاســت، 

ــری و  ــر فراگی ــه هن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب

ــا  ــت خیلی ه ــن اس ــتری دارد. ممک ــر بیش تأثی

ــت کار  ــن اس ــد؛ ممک ــاب نخوانن ــا کت در دنی

ــش  ــک پژوه ــا ی ــد؛ ی ــام ندهن ــی انج تحقیق

ــای  ــاب اتاق ه ــد؛ کت ــه نکنن ــی را مطالع علم

گاز روبــر فوریســون، کتــاب پــل راســینیه]10[  

و مقالــه مــارک وبــر]11[ را نخواننــد؛ امــا 

اکثــر مــردم دنیــا فیلم هــای برجســته هالیــوود 

را می بیننــد. یعنــی اگــر یــک نفــر، کتــاب 

ــاس  ــاد احس ــد، زی ــا نخوان ــی را در دنی معروف

ــم  ــم مه ــک فیل ــه ی ــا اینک ــد ت ــود نمی کن کمب

ــته  ــرح و برجس ــای مط ــی فیلم ه ــد. وقت را نبین

کــه جوایــزی مثــل اســکار،  نخــل طــا و 

ــر  ــد منتش ــره ای گرفته ان ــی و نق ــرس طای خ

صحبــت  موردشــان  در  همــه  می شــوند، 

ــیار  ــم بس ــر فیل ــری و تأثی ــذا فراگی ــد. ل می کنن

ــات و  ــث تحقیق ــون در بح ــت؛ چ ــاد اس زی

پژوهــش هرکســی کــه تحقیــق کنــد بایــد 

طــرف مقابلــش را از لحــاظ علمــی اقنــاع کند. 

مثــل یــک اتوبــان دوطرفــه اســت؛  بــه همــان 

ــان  ــد فرضیه ت ــعی می کنی ــما س ــه ش ــبتی ک نس

را اثبــات کنیــد، بایــد تــاش کنیــد کــه ذهــن 

ــه  ــل را از لحــاظ علمــی نســبت ب طــرف مقاب

ایــن فرضیــه ای کــه داریــد قانــع کنیــد. طــرف 

مقابــل هــم می توانــد قبــول کنــد، نپذیــرد و یــا 

ــد. ــؤال کن س

 ســینما، 
ً
امــا در بحــث فیلم و هنــر و مخصوصا

 یک طرفــه اســت؛ دیگــر بحــث 
ً
اتوبــان کامــا

اقنــاع نیســت، بلکــه بحــث القــاء اســت. 

کار  بــه  را  خــودش  ابــزار  تمــام  فیلم ســاز 

می گیــرد کــه از طریــق حــس، روی مخاطــب 

بسته به موضوع 
و فرد،  برخورد 
صهیونیست ها 

متفاوت است. اگر 
بتوانند فردی مثل 

همین کسی که 
جدیداً در سوئیس 
کشته شده )بهنام 
بهرامی(، بدون سر 
و صدا یک فردی را 

حذف کنند، حتمًا 
،،این کار را می کنند.

،،
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ــذارد،  ــر می گ ــم تأثی ــی ه ــذارد. وقت ــر بگ تأثی

 ایــن تأثیــر در عمــق جــان مخاطــب قــرار 

مخاطــب  اینکــه  از  می گیــرد؛  صرف نظــر 

ــده  ــاب خوان ــه؛ کت ــا ن ــد ی ــته باش ــواد داش س

ــزی  ــت چی ــورد هولوکاس ــه؛ در م ــا ن ــد، ی باش

بدانــد،  یــا نــه. تأثیــری کــه تصویــر روی ذهــن 

ــت  ــری اس ــتر از تأثی ــی بیش ــان دارد،  خیل انس

ــه  ــد مطالع ــه نمی توانن ــه دارد. هم ــه مطالع ک

ــد؛  ــم ببینن ــد فیل ــه می توانن ــی هم ــد، ول کنن

ــند. ــته باش ــواد نداش ــر س ــی اگ حت

ــات  ــرای اثب ــت ها ب ــرمایه گذاری صهیونیس س

هولوکاســت در عرصــه هنــر خیلــی زیــاد 

ــد  ــه بای ــد ک  می دانن
ً
ــا ــم اتفاق ــا ه ــت. آن ه اس

تــاش کننــد کــه هیچکــس از طریــق فیلــم و 

ــد. در مــورد  ــکار نکن ســینما هولوکاســت را ان

انــکار هولوکاســت فیلمــی منتشــر نشــده،  امــا 

ــر  ــه منتش ــن زمین ــی در ای ــای مختلف کتاب ه

شــده اســت. یــا اگــر فیلمــی هــم تولیــد 

ــای  ــط کمپانی ه ــت ها توس ــود، صهیونیس بش

ــازه  ــوان اج ــچ عن ــه هی ــا  ب ــان در دنی توزیع ش

نمی دهنــد. هــر ســال  را  فیلــم  آن  پخــش 

ــدون  ــبت و ب ــا مناس ــه و ب ــه و بی بهان ــا بهان ب

مناســبت،  در اســکار یــک فیلــم در مــورد 

هولوکاســت وجــود دارد. اگــر هــم در اســکار 

چنیــن فیلمــی حضــور نداشــته باشــد، در 

ــود؛  ــر می ش ــری حاض ــنواره دیگ ــا جش ــن ی
َ
ک

یــاد  از  هولوکاســت  داســتان  نمی گذارنــد 

ــرود. ب

نــام  بــه  محبوبــی  و  سیاه   پوســت  کمدیــن 

ــی  ــه مدت ــت ک ــه هس ــه ]12[ در فرانس دیودون

اولیــن  کــرد.  انــکار  را  پیــش هولوکاســت 

ــود. ــتیزی ب ــود س ــد،  یه ــه او زدن ــه ب ــی ک  انگ

ــه اســتندآپ می کنــد، بعضــی وقت هــا  دیودون

مختلــف  قالب هــای  از  و  می ســازد  فیلــم 

ــد.  ــتفاده می کن ــودش اس ــر خ ــان نظ ــرای بی ب

هنــر  تأثیــر  کــه  می داننــد  صهیونیســت ها 

ایــن هنرمنــد هــم  و  اســت  زیــاد  بســیار 

ــرای  ــه ب ــرایط را در فرانس ــت دارد؛ ش محبوبی

ــد در  ــر بخواه ــه اگ ــد ک ــر دادن ــوری تغیی او ط

ــد در  ــد، نبای ــی بمان ــه باق ــر فرانس ــه هن صحن

مــورد هولوکاســت صحبــت کنــد. مدتــی کــه 

ــه  ــت پرداخت ــث هولوکاس ــه بح ــه ب ــو دون دی

ــد  ــو کردن ــرت هایش را لغ ــوری کنس ــود، ط ب

ــه  ــد ک ــش را ندادن ــش برنامه های ــازه پخ و اج

 محــدود شــد. االن دیگــر هیــچ خبــری 
ً
کامــا

از دیــو دونــه نیســت؛ حداقــل وقتــی کارهایــش 

را رصــد می کنــم، دیگــر نمی بینــم کــه از دیــو 

ــه بــرای پخــش برنامــه در سراســر فرانســه  دون

خبــری باشــد. ایــن شــیوه برخــورد یهودیــان در 

ــر اســت. بحــث هن

یــک مؤسســه تجدیدنظرطلبــی در آمریــکا 

ســایت  نشــریه،  مرکــز  ایــن  دارد.  وجــود 

انــکار  مــورد  در  کتــاب  زیــادی  تعــداد  و 

تعــداد  وجــود  ایــن  بــا  دارد.  هولوکاســت 

ــاید  ــد، ش ــز را می شناس ــن مرک ــدودی ای مح

ــت  ــورد هولوکاس ــه در م ــرادی ک ــی از اف خیل

کار می کننــد، ریویزیونیســت ها در آمریــکا 

را نشناســند. آمریکایی هــا بــه هیــچ عنــوان 

ــای  ــی از کتاب ه ــی یک ــد حت ــازه نمی دهن اج

ایــن مرکز، بــه یــک فیلــم مســتند تبدیل بشــود؛ 

چــه برســد بــه فیلــم ســینمایی کــه جــای خــود 

دارد.در بــاب انــکار هولوکاســت خیلی هــا 

ــم  ــانه ای ه ــاظ رس ــد. از لح ــت کرده ان صحب

خیلــی در دنیــا مطــرح شــد؛ بــه ویــژه زمانــی 

سرمایه گذاری 
صهیونیست ها برای 

اثبات هولوکاست 
در عرصه هنر خیلی 

زیاد است. آن ها 
هم اتفاقاً می دانند 

که باید تالش کنند 
که هیچکس از 

طریق فیلم و سینما 
هولوکاست را انکار 

نکند. در مورد انکار 
هولوکاست فیلمی 
منتشر نشده،  اما 

کتاب های مختلفی 
در این زمینه منتشر 

،،شده است.
،،
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ــه  ــن قضی ــه ای ــا ب ــی م ــور قبل ــه رئیس جمه ک

ــته  ــم نوش ــددی ه ــای متع ــت. کتاب ه پرداخ

ــی  ــا وقت ــران هــم همینطــور. امــا ت شــد، در ای

ــر  ــوند، فراگی ــم نش ــه فیل ــل ب ــا تبدی ــه این ه ک

نشــده اند و هنــوز مــردم بــا هولوکاســت در حد 

ــا  ــی وقت ه ــتند. بعض ــنا نیس ــم آش ــی ه ابتدای

در  می کنیــم؛  صحبــت  دانشــگاه ها  در  مــا 

 دانشــجویی می پرســد 
ً
پایــان جلســه مثــا

ــه؟  ــا ن ــاده ی ــاق افت ــت اتف ــره هولوکاس باالخ

ــب و  ــی و عواق ــا چرای ــردم ب ــوز م ــی هن یعن

انــکار و ســؤاالت مربــوط بــه هولوکاســت 

ــک  ــه ی ــض اینک ــه مح ــا ب ــتند. ام ــنا نیس آش

ــر  ــود، تأثی ــاخته می ش ــورد س ــن م ــم در ای فیل

ــازه  ــت ها اج ــذارد و صهیونیس ــیاری می گ بس

ــود. ــاخته بش ــم س ــن فیل ــد ای نمی دهن

 در زمانــی کــه در ایــران، رئیس جمهــور 
ً
اتفاقــا

ــؤال  ــد س ــت چن ــکار هولوکاس ــاب ان ــا در ب م

جمهــوری  صداوســیمای  از  کــرد،  مطــرح 

اســامی یــک ســریال بســیار پــر خــرج و 

ــر درجــه«  ــام »مــدار صف ــه ن خوش ســاخت ب

بــرای اثبــات هولوکاســت ســاخته شــد. شــاید 

باورتــان نشــود، ولــی ایــن اتفــاق افتــاد. وقتــی 

و  صحبــت  صداوســیما  مســئوالن  بــا  مــا 

نامه نــگاری کردیــم کــه ایــن فیلــم پیامدهــای 

منفــی و آموزه  هــای صهیونیســتی دارد،  ترتیــب 

اثــر بــه حرف هــای مــا ندادنــد. آخــر ســر بــه 

ــران صداوســیما  ــا مدی ــد کــه ب ــا اجــازه دادن م

ــم  ــت کردی ــی هــم صحب ــم؛ وقت ــت کنی صحب

ــد.  ــتباهی کرده ان ــه اش ــه چ ــدند ک ــه ش متوج

ــخت  ــی س ــی خیل ــک ایران ــرای ی ــاورش ب ب

ــاد.  ــاق افت ــت اتف ــن مملک ــا در ای ــت، ام اس

نــه تنهــا اجــازه نمی دهنــد کــه در بــاب انــکار 

ــه در  ــود، بلک ــاخته بش ــی س ــت فیلم هولوکاس

ــاب  ــران، در ب ــت در ای ــتان هولوکاس اوج داس

ــود.  ــاخته می ش ــم س ــت فیل ــات هولوکاس اثب

نکتــه ای مدنظــر  اگــر  پایــان  در  خیبــر: 

بفرمائیــد. یــد،  دار

ــم  ــر می کن ــا فک ــدارم؛  ام ــی ن ــب خاص مطل

کــه مــا بایــد در دنیــا بــه ترویــج ایــن ســؤاالت 

ــم: بپردازی

تاریخــی  یــک واقعیــت  اگــر هولوکاســت 

ــدون  ــی ب ــر محقق ــد ه ــازه بدهی ــت، اج اس

پژوهــش  مــورد  را  آن  محدودیتــی  هرگونــه 

شــما  اگــر  بدهــد.  قــرار  راســتی آزمایی  و 

ــر  ــی ب ــد مبن ــنادی داری ــت ها( اس )صهیونیس

وقــوع هولوکاســت، آن را منتشــر کنیــد.

ــرض  ــه ف ــه: ب ــت ک ــن اس ــم ای ــؤال دوم ه س

مثــال هولوکاســت اتفــاق افتــاده باشــد. 6 

میلیــون یهــودی هــم کشــته شــده اند، کــه 

ــتاری  ــاوان کش ــرا ت ــت. چ ــور نیس ــه اینط البت

کــه در اروپــا توســط نازی هــا اتفــاق افتــاده را 

ــا  ــر غربی ه ــد؟ اگ ــد بدهن ــطین بای ــردم فلس م

ــان  ــده اند، خودش ــی ش ــن جنایت ــب چنی مرتک

ــورهای  ــد. در کش ــاوان را بپردازن ــن ت ــد ای بای

اروپایــی یــا آمریکایــی، ایــن همــه زمیــن 

عنــوان  بــه  انگلیــس   
ً
مثــا دارد.  وجــود 

ــترک المنافعی در  ــورهای مش ــه کش ــوری ک کش

آفریقــا، آســیا، آمریــکا و اقیانوســیه مثــل کانــادا 

و اســترالیا دارد،  در همین کشــورها 27 هــزار 

ــرزمین  ــاحت س ــادل مس ــع مع ــر مرب کیلومت

فلســطین اختصــاص بدهنــد و یهودیــان را 

ــان  ــول خودش ــه ق ــا ب ــد ت ــع کنن ــا جم در آنج

 دولــت یهــود مســتقل باشــد و تحــت آزار

به فرض مثال 
هولوکاست اتفاق 

افتاده باشد. 6 
میلیون یهودی هم 
کشته شده اند، که 

البته اینطور نیست. 
چرا تاوان کشتاری 
که در اروپا توسط 

نازی ها اتفاق افتاده 
را مردم فلسطین 
باید بدهند؟ اگر 
غربی ها مرتکب 

چنین جنایتی 
شده اند، خودشان 

باید این تاوان را 
،،بپردازند. 

،،
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و اذیــت قــرار نگیرنــد. اگــر نتواننــد و نخواهنــد 

بــه ایــن دو ســؤال جــواب بدهنــد، بایــد شــک 

کنیــم کــه هولوکاســت یــک داســتان دروغیــن 

ــر از  ــطین غی ــغال فلس ــرای اش ــت و ماج اس

داســتان مظلوم نمایــی و ضــرورت تشــکیل 

دولــت یهــود اســت.

ــا از  ــه دنی ــن نقط ــه غنی تری ــه خاورمیان منطق

جهــت ذخایــر زیرزمینــی و نفــت و ثروت های 

دیگــر، و مهم تریــن نقطــه دنیــا بــه لحــاظ 

ــود،  ــوب می ش ــتراتژیک محس ــای اس آب راه ه

ــز  ــه زرخی ــن نقط ــه ای ــه اینک ــر از هم و مهم ت

قــرار  مســلمانان  اختیــار  در  اســتراتژیک  و 

ــرای اینکــه حاکمیــت خودشــان  دارد. آن هــا ب

ــتند در  ــاز داش ــد، نی ــت کنن ــا را تثبی را در دنی

ایــن نقطــه جــای پایــی داشــته باشــند؛ و 

صهیونیســم ایــن امــکان را فراهــم کــرد. و 

لــذا همــه ایــن داســتان های هولوکاســت و 

ــات  ــود و موضوع ــت موع ــی و دول مظلوم نمای

دیگــری کــه مطــرح می کننــد بــرای ایــن 

اســت کــه یهودیــان وارد فلســطین شــوند، 

همــه داســتان هایی اســت  بــرای گــول زدن 

ــت  ــزی اس ــان چی ــت هم ــا. واقعی ــردم دنی م

ــای  ــک ج ــردن ی ــد: پیداک ــش بودن ــه دنبال ک

ــا از لحــاظ ثــروت  ــا در مهم تریــن نقطــه دنی پ

ــلط  ــت تس ــه تح ــتراتژیک ک ــای اس و آب راه ه

مســلمانان قــرار دارد. بــرای اینکــه بتواننــد 

ــلمانان را  ــد و مس ــن ببرن ــلط را از بی ــن تس ای

ــم  ــد، رژی ــان در بیاورن ــلط خودش ــت تس تح

ــیس  ــطین تأس ــه فلس ــتی را در منطق صهیونیس

ــد. کردن

خیبــر: ممنــون از توضیحــات جامــع و 

ــد.   ــه فرمودی ــه ارائ ــی ک کامل
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Robert Faurisson . ]7[
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واقعیت همان 
چیزی است که 
دنبالش بودند: 

پیداکردن یک جای 
پا در مهم ترین 

نقطه دنیا از لحاظ 
ثروت و آب راه های 

استراتژیک که تحت 
تسلط مسلمانان 

قرار دارد. برای 
اینکه بتوانند این 

تسلط را از بین 
ببرند و مسلمانان 

را تحت تسلط 
خودشان در بیاورند، 
رژیم صهیونیستی را 

در منطقه فلسطین 
،،تأسیس کردند.

،،



تصویری از زنده یاد بهنام بهرامی
و دو کاریکاتور معروف این هنرمند



مدتــی پیــش ماجــرای فــوت مشــکوک »بهنــام بهرامــی« کاریکاتوریســت ایرانــی رســانه ای شــد. بهرامــی 

ــا  در حالــی بــه صــورت نامشــخص فــوت کــرد کــه ســابقه ترســیم یــک کاریکاتــور ضــد صهیونیســتی ب

ــرای  ــن ماج ــاد ای ــر ابع ــی خیب ــگاه صهیون پژوه ــگار پای ــه دارد. خبرن ــت را در کارنام ــوع هولوکاس موض

دردنــاک کــه بــه نظــر می رســد بخــش اعظمــی از آن مربــوط بــه صهیونیســم جهانــی اســت را از طریــق 

ــت. ــده اس ــا ش ــی جوی ــام بهرام ــدر بهن ــی، پ ــدالله بهرام ــای اس ــا آق ــو ب گفت و گ

اسداهلل بهرامی، پدر مرحوم بهنام بهرامی:

پسرم در سوئیس شدیداً تحت فشار بود
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خیبــر: ابتــدا خودتــان را معرفــی کنیــد و در 

ــاد  ــای زنده ی ــخصیت و فعالیت ه ــورد ش م

بهنــام بهرامــی توضیــح بدهیــد.

بنــده اســدالله بهرامــی طاقانکــی، پــدر مرحوم 

بهنــام بهرامــی طاقانکــی، کاریکاتوریســت 

ــه  ــا روزنام ــام ب ــتم. بهن ــم هس ضدصهیونیس

دیگــر  روزنامــه  چنــد  و  خراســان  قــدس 

ــه درس عاقه منــد  ــام ب همــکاری داشــت. بهن

بــود. دوســتان زیــادی داشــت کــه همــه اهــل 

ــای  ــیج و فعالیت ه ــت در بس ــجد و فعالی مس

 39 ســالش 
ً
ســالم بودنــد. بهنــام حــدودا

بــود و ازدواج نکــرده بــود. برایــش برنامــه 

ــک  ــا ی ــت ب ــد داش ــد. قص ــی نش ــتم ول داش

دخترخانمــی ازدواج کنــد؛ امــا سرنوشــت 

ــورد. ــم خ ــری رق ــور دیگ ج

مــا بــا بهنــام در تمــاس بودیــم تــا اینکــه 

و چنــد  قطــع شــد  اینترنــت  قبــل،  ســال 

کشــور  در  گویــا  شــدیم.  بی خبــر  روزی 

کــه  بــود  گذاشــته  نمایشــگاه  ســوئیس 

ــگاه  ــد و نمایش ــم ریختن ــداران صهیونیس طرف

و کاریکاتورهایــش را خــراب کردنــد و از بیــن 

ــاوت  ــدون قض ــم ب ــوئیس ه ــس س ــد. پلی بردن

عادالنــه، بهنــام را دســتگیر می کنــد و 24 

ســاعت در بازداشــت نگــه مــی دارد.

ــور  ــت در آنجــا کاریکات ــه مــن می گف ــام ب بهن

ضــد صهیونیســم مــن را دیدنــد و گفتنــد ایــن 

ــل  ــع مث ــردی و از آن موق ــرا ک ــو اج ــرح را ت ط

ســایه دنبــال بهنــام بودنــد. حتــی می گفــت راه 

ــت  ــم و صحب ــد کردن ــان، خری ــم در خیاب رفتن

ــم  ــدام دنبال ــد و م ــرل می کردن ــم را کنت کردن

بــه همیــن دلیــل شــرایط خیلــی  بودنــد. 

ــام  ــه بهن ــن ب ــود. م ــده ب ــخت ش ــش س برای

ــازه  ــت اج ــا گف ــران، ام ــه ای ــرد ب ــم برگ گفت

ــه  ــدم ک ــه ش ــن متوج ــردم. م ــد برگ نمی دهن

چــرا اجــازه نمی دهنــد. در نهایــت زمانــی کــه 

ــتیم  ــد روزی نتوانس ــد، چن ــع ش ــت قط اینترن

تمــاس بگیریــم، و همــان زمــان کار خودشــان 

ــد. را کردن

ــه  ــور ب ــرتان را چط ــوت پس ــر ف ــر: خب خیب

ــی  ــه پیگیری های ــد؟ چ ــام کردن ــما اع ش

ــد؟ ــام داده ای انج

پنجــم آذرمــاه 1398 همســرم فــوت کــرد. 

ــد  ــاع دادن ــا اط ــه م ــم ب ــت و دوم آذر ه بیس

کــه بهنــام فــوت کــرده، در صورتــی کــه هفتــم 

آذر از دنیــا رفتــه بــود. در اصــل بهنــام را کشــته 

ــت و  ــد و بیس ــن کار را کردن ــم ای ــد. هفت بودن

ــرادرش  ــه ب ــد. ب ــاع دادن ــا اط ــه م دوم آذر ب

زنــگ زدنــد و خبــر فــوت را بــه پســرم گفتنــد. 

خبــر را هــم بدجــور اعــام کردنــد. بعــد هــم 

مــا بــه نمایندگــی وزارت امــور خارجــه رفتیــم. 

ــکی  ــدارک پزش ــه م ــم کلی ــت کردی درخواس

قانونــی و علــت فــوت را بــه مــا بدهنــد. 

چندیــن بــار هــم مراجعــه کــردم، همیــن چنــد 

ــد  ــم، امــا جــواب نمی دهن روز پیــش هــم رفت

ــد. ــر کنی ــد صب ــط می گوین و فق

بــا آقــای صادقــی، یکــی از مســئوالن ســفارت 

ــت  ــردم می گف ــت ک ــوئیس صحب ــران در س ای

مــا بایــد بــا این هــا خیلــی نــرم صحبــت 

ــم  ــم گفت ــن ه ــد. م ــج می کنن ــه ل ــم وگرن کنی

چنــد مــاه اســت کــه منتظریــم، امــا بــاز هــم 

ــد  ــی بدهن ــد. اگــر هــم جواب ــی نمی دهن جواب

ــت  ــت اس ــان درس ــه جوابش ــت ک ــوم نیس معل

یــا نــه.

با آقای صادقی، یکی 
از مسئوالن سفارت 

ایران در سوئیس 
صحبت کردم 

می گفت ما باید با 
این ها خیلی نرم 

صحبت کنیم وگرنه 
لج می کنند. من هم 
گفتم چند ماه است 
که منتظریم، اما باز 

،،هم جوابی نمی دهند.
،،
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ــکار  ــام را چ ــر بهن ــه پیک ــیدند ک ــن پرس از م

کننــد؟ آوردنــش بــرای مــا مشــکل بــود و گفتم 

بــه ایــن شــرط کــه مــدارک را اول ارائــه کننــد و 

ــش  ــدن و اذیت کردن ــوت و نیام ــت ف ــن عل م

ــن  ــا دف ــم آنج ــازه می ده ــوم، اج ــه ش را متوج

شــود. آن هــا هــم پذیرفتنــد، مــن هــم رضایــت 

ــی بعــد از اینکــه مــن رضایــت دادم،  دادم؛ ول

مدارکــی بــه دســت مــا نرســید و بهنــام را هــم 

ــوز هــم جــواب  ــد. هن ــن کردن در ســوئیس دف

ــد. ــا نمی دهن ــه م ــتی ب درس

خیبــر: متأســفانه ایــن شــایعه مطــرح شــده 

کــه مرحــوم بهنــام بهرامــی خودکشــی کرده 

اســت. نظــر شــما در ایــن مــورد چیســت؟

بهنــام  کــه  می کننــد  ادعــا  خارجی هــا 

خودکشــی کــرده اســت. بهنــام بــه چــه دلیــل 

ــچ  ــه هی ــا ب ــد؟ م ــرده باش ــی ک ــد خودکش بای

وجــه خودکشــی را قبــول نداریــم.

منافقیــن وارد نمایشــگاهش در ســوئیس شــدند 

و همــه چیــز را خــراب کردنــد و شــعار مــرگ بر 

بســیجی دادنــد و کلیدهــای خانــه و مدارکــش 

برگــردد،  می خواســت  وقتــی  دزدیدنــد.  را 

مدتــی دنبــال مدارکــش بــود. حتــی می گفــت 

تحــت فشــار اســت، اذیتــش می کننــد و اجــازه 

ــل  ــت مث ــردد. می گف ــران برگ ــه ای ــد ب نمی دهن

ســایه اطرافــم هســتند، حتــی اطــراف خانــه ام 

هســتند. بــرای همــه کارهایــی کــه انجــام 

ــرای خریدکــردن و صحبت کردنــش  مــی داد، ب

ــد.  ــواب می ش ــؤال و ج ــت و س ــم بازخواس ه

می گفــت در عــذاب اســت، ولــی اجــازه 

ــردد. ــد برگ نمی دهن

ــرده؟  ــی ک ــام خودکش ــد بهن ــور می گوین چط

ــتند؟  ــام را کش ــان بهن ــد خودش ــرا نمی گوین چ

و چــرا پزشــکی قانونــی و پلیــس ســوئیس نظــر 

و مــدارک دقیــق را نمی فرســتند؟ االن چندیــن 

مــاه از فــوت بهنــام گذشــته، مــن هــم چندیــن 

ــری  ــه پیگی ــور خارج ــق وزارت ام ــار از طری ب

ــم. ــه ای نگرفته ای ــا نتیج ــرده ام، ام ک

ــد  ــدر بای ــم چق ــی گفت ــای صادق ــه آق ــی ب حت

ــت  ــم؟ گف ــر کنی ــیم و صب ــار باش ــم انتظ چش

مــا نمی توانیــم بــا آن هــا تنــد صحبــت کنیــم، 

ــن  ــم. م ــت کنی ــت صحب ــا مایم ــم ب محبوری

ــواب  ــی ج ــا آرام ــردن ب ــم صحبت ک ــم گفت ه

نمی دهــد؛ بایــد از طریــق قانــون پیگیــری 

کنیــد. حــرف مــا و شــما کــه زور نیســت. مــا 

ــکی  ــق پزش ــه تحقی ــدارک و نتیج ــم م می گویی

ــت  ــن رضای ــم م ــر ه ــتند. اگ ــی را بفرس قانون

دادم بهنــام در ســوئیس دفــن شــود، بــه خاطــر 

ــی و پلیــس  ــود کــه نظــر پزشــکی قانون ــن ب ای

ــه دســت مــا برســد. ســوئیس ب

آقــای صادقــی وقتــی خبــر فــوت بهنــام را 

ــد  ــت می خواهی ــرد، گف ــام ک ــرم اع ــه پس ب

همین جــا دفــن شــود یــا می خواهیــد پیکــرش 

را بــه ایــران انتقــال دهیــد؟ مــن بــه نمایندگــی 

ــک  ــه ی ــم ب ــم و گفت ــه رفت ــور خارج وزارت ام

دفــن  ســوئیس  در  می دهــم  اجــازه  شــرط 

شــود: اول بایــد نظــر پزشــکی قانونــی و پلیــس 

ــزارش  ــن گ ــد و از روی ای ــا برس ــت م ــه دس ب

ــم  ــم ببینی ــی کنی ــش بررس ــات موبایل و اطاع

ــم. ــل فــوت را بفهمی ــاده و دلی ــی افت چــه اتفاق

ــد  ــه کردن ــگاهش حمل ــه نمایش ــرا ب ــه چ اینک

مشــخص  کردنــد  توهیــن  ایرانی هــا  بــه  و 

طرفــدار  هــم  ســوئیس  پلیــس  نیســت. 

 اســرائیل اســت، کــه اگــر طرفــدار آن هــا نبــود

خارجی ها ادعا 
می کنند که بهنام 

خودکشی کرده 
است. بهنام به چه 

دلیل باید خودکشی 
کرده باشد؟ ما به 

هیچ وجه خودکشی 
،،را قبول نداریم.

،،
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ــانی  ــد کس ــرد. بای ــت نمی ک ــام را بازداش بهن

کــه حملــه کردنــد و کلیدهــا و مــدارک و لــوازم 

می کردنــد.  بازداشــت  دزدیدنــد،  را  بهنــام 

ــد؟ ــت نکردن ــا را بازداش ــرا آن ه چ

ــت  ــر اس ــا بهت ــوت ی ــر ف ــی خب ــر: وقت خیب

را  بهنــام  آقــا  شــهادت  خبــر  بگوییــم 

شــنیدید، چــه حالــی بــه شــما دســت داد؟

وقتــی خبــر را شــنیدم اینقــدر حالــم بــد شــد 

کــه بــه مــن آرام بخــش دادنــد، وگرنــه مــن هــم 

ــد و  ــا را نمی دادن ــودم. کاش آن داروه ــه ب رفت

ــا ایــن داغ  ــد ب ــا کــی بای ــم. ت مــن هــم می رفت

زندگــی کنــم. داغ فرزنــد، آن هــم دور از وطن، 

ــچ. ــد، مــن کــه هی ــوالد را ذوب می کن ف

پســر نازنینــم را کشــتند و می گوینــد خودکشــی 

کــرده اســت. نظریــه و نتیجــه تحقیــق پزشــکی 

قانونــی هــم مشــخص نیســت و هرچیــزی کــه 

ــند. ــد و می نویس ــد، می گوین می خواهن

مــن در ایــن مــدت در آرزوی دیــدن پیکــر 

ــد و  ــن ش ــوئیس دف ــی در س ــدم ول ــرم مان پس

روزی  بشــود  می خواهــد  دلــم  ندیدمــش. 

ــم.  ــران بیاوری ــه ای ــرش را ب پیک

خیبــر: ان شــاءالله خداونــد بــه شــما و 

ــون از  ــد. ممن ــر بده ــرم صب ــواده محت خان

ــد.  ــرکت کردی ــو ش ــن گفت و گ ــه در ای اینک





ــام  ــه ن ــی ب ــت ایران ــک کاریکاتوریس ــته )1398( ی ــال گذش ــد، س ــاره ش ــم اش ــر ه ــه پیش ت ــور ک همانط

ــر  ــی خیب ــگاه صهیون پژوه ــگار پای ــت. خبرن ــوئیس درگذش ــکوکی در س ــرز مش ــه ط ــی« ب ــام بهرام »بهن

ابعــاد ایــن ماجــرای غمگیــن کــه بــه نظــر می رســد ردپــای صهیونیســم بین الملــل در آن وجــود دارد را از 

ــا شــده اســت. ــی جوی ــام بهرام ــام بهرامــی، خواهــر مرحــوم بهن ــم اله ــا خان ــو ب ــق گفت و گ طری

 الهام بهرامی، خواهر مرحوم بهنام بهرامی:

برادرم به دست صهیونیست ها به شهادت رسید
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ــد  ــی بفرمایی ــان را معرف ــدا خودت ــر: ابت خیب

خصوصیــات  و  شــخصیت  مــورد  در  و 

اخاقــی و فعالیت هــای زنده یــاد بهنــام 

ــد. ــح بدهی ــی توضی بهرام

بنــده الهــام بهرامــی طاقانکــی، خواهــر بهنــام 

بهرامــی طــا قانکــی کاریکاتوریســت ضــد 

صهیونیســم هســتم. مــا دو خواهــر و دو بــرادر 

در خانــواده بودیــم. بنــده فرزنــد آخــر خانــواده 

ــام کاری  ــوم بود.بهن ــد س ــام فرزن ــتم و بهن هس

ــه گــوش مــردم  انجــام داده، کــه صدایــش را ب

ــی  ــن کارش نوع ــن ای ــر م ــه نظ ــاند و ب برس

ــود. جهــاد ب

بــرادرم مشــوق مــن، بســیار مهربــان، مــودب، 

ــی  ــر محفل ــود. وارد ه ــوخ طبع ب ــا و ش بی ری

ــه  ــت و هم ــت داش ــا و صمیمی ــد گرم می ش

ــه  ــه شــدت ب ــواده ب دوســتش داشــتند. در خان

ــه  ــادرم ک  م
ً
ــا ــم. مخصوص ــته بودی ــم وابس ه

 بــه بهنــام وابســته بــود. بهنــام همیشــه 
ً
شــدیدا

ــن  ــت م ــی و موفقی ــتعداد نقاش ــت اس می گف

بــه خاطــر مــادرم بــوده، مــادر همیشــه مشــوقم 

ــت. ــرده اس ــم می ک ــوده و کمک ب

ــه  ــدارم ک ــاد ن ــه ی ــود. ب ــال ب ــیار فع ــام بس بهن

ــش را  ــا وقت ــد ی ــوده باش ــکون ب ــت س در حال

ــه  ــی همیش ــی و نوجوان ــد. از بچگ ــف کن تل

مذهبــی  فعالیت هــای  و  بــود  مســجد  در 

داشــت. بعــد هــم کــه بــه مشــهد آمدیــم ادامــه 

ــرد.  ــرکت می ک ــرآن ش ــای ق داد و در کاس ه

در نوجوانــی خاطــرم هســت کــه همیشــه 

ــهدا  ــص ش ــور و تفح ــان ن ــای راهی در اردوه

شــرکت می کــرد و مشــغول بــه فعالیــت در 

ــود.  ــه ب ــیج محل بس

بهنــام از همان اول همیشــه دنبــال کار فرهنگی 

هــم  کاریکاتورهایــش  موضوعــات  بــود. 

ــهرآرا،  ــدس، ش ــه ق ــود. در روزنام ــی ب فرهنگ

ابــرار و نشــریه ای در تهران، که اســمش خاطرم 

نیســت، فعالیــت داشــت. آنقــدر فعالیــت 

ــوان  ــه عن ــن ب ــه م ــت ک ــادی داش ــی زی فرهنگ

ــدارم.  ــا ن ــی از آن ه ــاع کامل ــرش اط خواه

خــودش هــم صحبتــی نمی کــرد. آدمــی نبــود 

ــم  ــه اس ــد. همیش ــف کن ــودش تعری ــه از خ ک

ــود و می گفــت: آدم بایــد  خــدا روی زبانــش ب

ــم  ــتانش ه ــام دوس ــد. تم ــدا کار کن ــرای خ ب

فرهیختــه، هیئتــی، مذهبــی، فعــال فرهنگــی و 

ــام. ــود بهن ــل خ ــد، مث ــق بودن ــه ح در جبه

کشــیدن  از  بعــد  بهنــام  اینکــه  جالــب 

ــم، بــه  کاریکاتــور معــروف ضــد صهیونیس

حالــت عــادی هــم نــه، در حالــی کــه عمیــق 

و احساســی و برافروختــه بــود، بــه مــن گفــت 

ــدم و  ــد ش ــور متول ــن کاریکات ــرای ای ــن ب م

ــن  ــن همی ــر م ــه اول و آخ ــن و نقط اوج کار م

ــلمان  ــورد س ــام در م ــت. بهن ــور اس کاریکات

ــت. ــر داش ــی و اث ــم طراح ــدی ه رش

خیبــر: متأســفانه ایــن شــایعه مطــرح شــده 

کــه مرحــوم بهنــام بهرامــی خودکشــی کرده 

اســت. نظــر شــما در ایــن مــورد چیســت؟

در شــش مــاه اخیــر بــه همــه می گویــم بهنــام 

ــرژی داشــت  ــود و بســیار ان ــدوار ب ــی امی خیل

ــدارم  ــر ن ــه خاط  ب
ً
ــا ــن اص ــود. م ــال ب و فع

ــد  ــوده باش ــد ب ــا امی ــی ن ــرادرم در زندگ ــه ب ک

یــا از یــأس حــرف بزنــد و انــرژی منفــی 

ــه دلیــل اینکــه پســر مؤمــن و  داشــته باشــد. ب

ــود. ایمــان و یقیــن داشــت. وقتــی  معتقــدی ب

ــدی  ــا امی ــر ن ــد، دیگ ــن برس ــه یقی ــان ب انس

هنام بعد از کشیدن 
کاریکاتور معروف 
ضد صهیونیسم، 

به حالت عادی هم 
نه، در حالی که 

عمیق و احساسی 
و برافروخته بود، به 

من گفت من برای 
این کاریکاتور متولد 

شدم و اوج کار من 
و نقطه اول و آخر 

من همین کاریکاتور 
،،است. 

،،
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ــه  ــد ک ــدارد و می دان ــی اش ن ــی در زندگ جای

دلــش را چطــور آرام کنــد. بهنــام همیشــه 

ــد در  ــه خداون ــری ک ــن هن ــن ای ــت م می گف

ــم  ــر کاری بخواه ــته را دارم. ه ــودم گذاش وج

انجــام بدهــم بایــد در ایــن جهــت باشــد. مــن 

ــن  ــدای از ای ــادی ج ــی و اعتق ــاظ روح از لح

ــده  ــن ش ــرم عجی ــا هن ــه ب ــتم و هم ــر نیس هن

ــوئیس  ــه س ــم ب ــل ه ــن دلی ــه همی ــت. ب اس

ــد  ــترده تر کن ــش را گس ــه فعالیت ــا دامن ــت ت رف

ــون  ــد. چ ــام بده ــری انج ــد کار مؤثرت و بتوان

ــه  ــیدن ب ــدن و رس ــر ش ــال بهت ــه دنب ــه ب همیش

ــید. ــال رس ــه کم ــود، و ب ــال ب کم

ــه بــرادرم انــگ خودکشــی می زننــد را  اینکــه ب

بــه هیــچ عنــوان قبــول نــدارم و ایــن حــرف را 

ــه خودکشــی  ــم. کســی دســت ب ــول نمی کن قب

ــا  ــد، تنه ــد باش ــا امی ــی ن ــه از زندگ ــد ک می زن

باشــد و از همــه مهم تــر اینکــه خــدا را نداشــته 

باشــد. بهنامــی کــه خــدا و اهــل بیــت )ع( را 

داشــت و اســم امــام زمــان )عــج( روی لبــش 

ــرد و  ــر نمی ک ــی فک ــه خودکش ــز ب ــود، هرگ ب

 انــگ خودکشــی پذیرفتنــی نیســت و من 
ً
قطعــا

ــت  ــم. سرگذش  رد می کنی
ً
ــدیدا ــواده ام ش و خان

شــهید ادواردو آنیلــی شــبیه بــه ماجــرای بهنــام 

ــی  ــد خودکش ــتند و گفتن ــه او را کش ــت ک اس

کــرده اســت.

ــورد  ــوت، در م ــش از ف ــان پی ــر: برادرت خیب

تحــت فشــار قــرار داشــتن و اذیــت شــدن 

ــود؟ ــه ب ــه شــما گفت ــزی ب چی

ــت و  ــو وزن داش  100 کیل
ً
ــدودا ــن ح ــرادر م ب

ــه مــن  ــار ب قــدش هــم بلنــد بــود، امــا یــک ب

ــن  ــه م ــزی ب ــه چی ــا چ ــم این ه ــت نمی دان گف

تزریــق کردنــد کــه مــن دیگــر نمی توانــم 

پیــدا کنــم و نمی دانــم چــرا  افزایــش وزن 

ــه  ــار هــم ب پوســتم ســیاه شــده اســت. یــک ب

همســرم گفتــه بــود مــن مطمئنــم این هــا 

ــه  ــد. البت ــق کرده ان ــر تزری ــن آب مقط ــه م ب

ــه مــن هــم  ــر از تزریقــی اســت کــه ب ایــن غی

گفتــه بــود. می گفــت مطمئنــم چنیــن اتفاقــی 

افتــاده، چــون هــم دیــده و هــم پرســیده بــود.

حتــی  بــود.  نظــر  تحــت   
ً
دائمــا بهنــام 

نمی توانســت بیــرون بــرود. بــه محــض اینکــه 

ــد  ــه خــارج می شــد، تعقیبــش می کردن از خان

و در مــورد خریــد کــردن و هــر چـــیز دیگــری 

مــدام از او ســؤال می کردنــد. کلیــد خانــه 

دزدیدنــد.  هــم  را  شــخصی اش  وســایل  و 

ــود  ــیار ب ــبانه روز هوش ــر ش ــن خاط ــه همی ب

چــون  بخوابــم.  نمی توانــم  می گفــت  و 

ــده ای وارد  ــم ع ــاس می کن ــه احس ــر لحظ ه

می شــوند. خانــه ام 

االن هــم هیــچ مــدرک و هیچ کــدام از وســایل 

ــه دســت  ــه تلفنــش، ب ــه لپ تــاپ و ن بهنــام، ن

 بهنامــی برای 
ً
مــا نرســیده اســت. انــگار اصــا

آن هــا وجــود نداشــته اســت؛ اینطــوری رفتــار 

ــه  ــن لحظ ــا ای ــوئیس ت ــت س ــد. دول می کنن

 پاســخگو نبــوده، البتــه بــرای مــن قابــل 
ً
اصــا

ــل  ــه دلی ــتم. ب ــن می دانس ــود و م ــی ب پیش بین

اینکــه چنیــن قضیــه ای بارهــا در طــول تاریــخ 

تکــرار شــده و حرکــت جدیــدی نیســت. 

ــام  ــه انج ــی ک ــورد پیگیری های ــر: در م خیب

ــد هــم توضیــح بدهیــد. دادی

امــور  وزارت  نمایندگــی  طریــق  از  پــدرم 

واقعیــت امــا  کــرده،  پیگیــری   خارجــه 

هیچ مدرک و هیچ 
کدام از وسایل 

بهنام، نه لپ تاپ و نه 
تلفنش، به دست ما 
نرسیده است. انگار 

اصاًل بهنامی برای 
آن ها وجود نداشته 

است؛ اینطوری 
رفتار می کنند. دولت 
سوئیس تا این لحظه 
اصاًل پاسخگو نبوده، 

البته برای من قابل 
پیش بینی بود و من 

،،می دانستم.
،،
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ایــن اســت کــه هیــچ نتیجــه ای حاصــل نشــده 

ــه  ــار گفت ــن ب ــدرم چندی ــه پ ــی ب ــت. حت اس

ــم! اگــر فشــار  ــد نمی توانیــم فشــار بیاوری بودن

ــد. ــی نمی دهن ــا جواب ــر آن ه ــم دیگ بیاوری

زمانــی کــه بــه مــا اطــاع دادنــد، یــک فشــار 

ــم  ــریع تصمی ــا س ــد ت ــه ای وارد کردن و هجم

بگیریــم کــه رضایــت می دهیــم بهنــام در 

ــه  ــرایط اینگون ــه! ش ــا ن ــود ی ــن ش ــوئیس دف س

ــاع  ــرادرم را اط ــوت ب ــه ف ــک مرتب ــه ی ــود ک ب

ــادرم  ــتیم و م ــم نمی دانس ــش را ه ــد، دلیل دادن

هــم تــازه فــوت شــده بــود و فشــار می آوردنــد 

ــم. ــم بگیری ــر تصمی ــه زودت ک

ــه،  ــا نرفت ــی از دنی ــرگ طبیع ــه م ــن ب ــرادر م ب

ــری  ــت پیگی ــود دول ــد خ ــن بای ــر م ــه نظ و ب

می کــرد. پــدر مــن بــه عنــوان یــک فــرد 

ســالخورده و بازنشســته ای کــه دســتش بــه 

ــه  ــه چ ــد ک ــر کن ــد فک ــد، بای ــی نمی رس جای

همزمــان  و  افتــاده  پســرش  بــرای  اتفاقــی 

ــام  ــد بهن ــت می ده ــه رضای ــرد ک ــم بگی تصمی

ــه  ــی هم ــه؟ وقت ــا ن ــود ی ــن ش ــوئیس دف در س

کنــار هــم می گذاریــم، می  بینیــم  را  چیــز 

ــد. ــا وارد ش ــه م ــادی ب ــار زی فش

مــورد  در  هــم  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 

 اعــام نشــده 
ً
ایــن قضیــه گفــت هنــوز رســما

همیــن  اســت.  داده  رخ  اتفاقــی  چــه  کــه 

ــد  ــد. بع ــر ش ــانه ها منتش ــم در رس ــرف ه ح

خودشــان حــرف خودشــان را نقــض می کننــد 

ــوت  ــل ف ــه دلی ــده ک ــام ش و می گوینــد اع

بهنــام بهرامــی خودکشــی بــوده و بــا رضایــت 

کتبــی پــدر بهنــام، در آنجــا دفــن شــده اســت. 

رضایت نامــه  ایــن  بگوییــم  می توانیــم 

ــتند و  ــدرم گذاش ــوی پ ــت. جل ــده اس دیکته ش

ایشــان هــم امضــا کــرد. مــن اطاعــی نــدارم، 

ــرادر  ــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه ب امــا ای

ــد. ــته باش ــک خواس ــولگری کم ــن از کنس م

یــد،  خیبــر: در پایــان اگــر صحبتــی دار

بفرمائیــد.

بــه  پرداختــن  قرمــز صهیونیســت ها  خــط 

ــازه  ــه اج ــوری ک ــه ط ــت. ب ــت اس هولوکاس

نمی دهنــد هیــچ کســی در ایــن مــورد صحبــت 

کنــد. جــدای از فعالیت هــای فرهنگــی بهنــام، 

یــک شــیعه کشــته شــده کــه همســر و فرزنــد 

نداشــت، ایــن یعنــی نسل کشــی. چیــزی 

ــد  ــت. در مه ــخ رخ داده اس ــول تاری ــه در ط ک

ــورد  ــوان در م ــا می ت ــی اروپ ــان یعن آزادی بی

پیامبــر )ص( و مقدســات اســامی کاریکاتــور 

کشــید، امــا کســی حــق نــدارد در مــورد 

ــان  ــط قرمزش ــد. خ ــت کن ــت صحب هولوکاس

هولوکاســت اســت و کشــورهای اروپایــی هــم 

بــه خاطــر منافــع خودشــان و منافــع اســرائیل 

ــتند. ــد هس متعه

ــر عزیزمــان هــم در سخنرانی شــان اشــاره  رهب

ــه  ــی از جمل ــورهای اروپای ــه کش ــد ک می کنن

ســوئیس، فرانســه، اتریــش، آلمــان و... متعهــد 

هســتند کــه امنیــت روانــی اســرائیل را در مورد 

هولوکاســت تأمیــن کننــد. امنیــت روانــی 

ــرز  ــت از م ــی صحب ــدارد. وقت ــرزی ن ــم م ه

ــود،  ــور می ش ــک کش ــت ی ــی و امنی جغرافیای

مشــخص اســت. امــا وقتــی متعهــد می شــوند 

ــن  ــتی را تأمی ــم صهیونیس ــی رژی ــت روان امنی

کننــد، ایــن دیگــر محــدوده و مــرز نــدارد 

ــان،  ــر عزیزم ــه رهب ــه گفت ــه، ب ــد همیش و بای

ــد. ــت کنن ــت پرداخ ــد و غرام ــاز بدهن امتی

خط قرمز 
صهیونیست ها 

پرداختن به 
هولوکاست است. 

به طوری که اجازه 
نمی دهند هیچ 

کسی در این مورد 
صحبت کند. جدای 

از فعالیت های 
فرهنگی بهنام، یک 

شیعه کشته شده 
که همسر و فرزند 
نداشت، این یعنی 

،،نسل کشی.
،،
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بــرادر مــن هــم کــه فعالیــت ضــد هولوکاســت 

ــه  ــورهایی ک ــن کش ــی از همی ــت، در یک داش

رهبــری اشــاره کردنــد، مســتقر بــود. بــه 

ــت  ــدس اس ــهید راه ق ــرادرم ش ــن، ب ــاد م اعتق

و بــه دســت دشــمن اصلــی یعنــی صهیونیســم 

ــید. ــهادت رس ــه ش ب

خیبــر: ان شــاءالله خداونــد بــه شــما و 

ــون از  ــد. ممن ــر بده ــرم صب ــواده محت خان

ــد.  ــرکت کردی ــو ش ــن گفت و گ ــه در ای اینک





»بهنــام بهرامــی«، کاریکاتوریســت ایرانــی کــه ســابقه طراحــی یــک کاریکاتــور مفهومــی علیه هولوکاســت 

را در کارنامــه کاری اش دارد، در حالــی ســال گذشــته در ســوئیس فــوت کــرد کــه مقامــات ایــن کشــور هنوز 

جزئیــات ماجــرای درگذشــت ایــن هنرمنــد ایرانــی را اعــام نکرده انــد. خبرنــگار پایــگاه صهیون پژوهــی 

ــام بهرامــی  ــرادر مرحــوم بهن ــای شــهنام بهرامــی، ب ــا آق ــق گفت و گــو ب ــه را از طری ــن قضی ــر ابعــاد ای خیب

جویــا شــده اســت.

شهنام بهرامی، برادر مرحوم بهنام بهرامی:

بهنام تحت فشار بود، اما قطعاً خودکشی نکرده است
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بحــث،  شــروع  از  قبــل   
ً
لطفــا خیبــر: 

ــورد  ــد، و در م ــی بفرمائی ــان را معرف خودت

روحیــات و عقایــد شــادروان بهرامــی هــم 

ــد. ــح دهی توضی

ــد  ــام، متول ــرادر بهن ــی، ب ــهنام بهرام ــده ش بن

ســال 1353 هســتم. بهنــام زمانــی کــه در 

ــه حاضــر می شــد  ــود، در بســیج محل ــران ب ای

ــی داد.  ــام م ــی انج ــای مذهب  فعالیت ه
ً
و کا

ــت:  ــن گف ــه م ــه ب ــش یک دفع ــال پی ــد س چن

ــاه  ــک م ــد از ی ــران. بع ــروم ته ــم ب می خواه

ــه  ــان رفت ــه یون ــه ب ــر داد ک ــم خب ــش ه از رفتن

ــج،  ــت. پن ــوئیس اس ــه س ــفر ب ــال س و درح

شــش ســال پــس از زندگــی در ســوئیس هــم 

خبــردار شــدیم کــه بــه طــرز مشــکوکی فــوت 

کــرده اســت. البتــه در مدتــی کــه در ســوئیس 

ــود.  ــر ب ــت نظ ــرد تح ــی می ک زندگ

 اعــام شــده کــه ایشــان 
ً
خیبــر: اخیــرا

و همچنیــن  داشــتند  تابعیــت ســوئیس 

ایــن شــایعه مطــرح شــده کــه علــت فــوت 

ــت.  ــی اس ــی خودکش ــام بهرام ــوم بهن مرح

ــن دو موضــوع  نظــر شــما در خصــوص ای

ــت؟ چیس

ــزی  ــچ چی ــت هی ــث تابعی ــوص بح در خص

مــورد  در   
ً
اصــا یعنــی  نگفــت.  مــن  بــه 

پناهنده شــدن یــا گرفتــن تابعیــت ســوئیس 

چیــزی نگفــت. در واقــع هیــچ وقــت در ایــن 

ــم کــه  ــد می دان ــی نمی کــرد. بعی مــورد صحبت

ــی  ــام آدم ــون بهن ــد. چ ــرده باش ــی ک خودکش

ــر  ــی کردن فک ــه خودکش ــد ب ــه بخواه ــود ک نب

کنــد. ایــن مســئله بــا روحیــات و عقایــد بهنــام 

 در تضــاد اســت. بــه همیــن دلیــل 
ً
هــم کامــا

ــم.  رد می کن
ً
ــا ــی را کام ــث خودکش ــن بح م

خیبــر: زمانــی کــه در ایــران بودنــد تمایلــی 

ــت  ــری جه ــور دیگ ــت کش ــذ تابعی ــه اخ ب

ــتند؟ ــل و ... داش ــرفت کاری، تحصی پیش

نــه، هیــچ وقــت نمی گفــت کــه قصــد خــروج 

از کشــور را دارد. خیلــی ناگهانــی از ایــران 

رفــت. یــک روز بــه مــن گفــت می خواهــد بــه 

تهــران بــرود و یــک مــاه بعــد از یونــان پیــام داد 

کــه درحــال رفتــن بــه ســوئیس اســت.

یکاتــور ضدصهیونیســم معروف  خیبــر: کار

خیلــی  بهرامــی  زنده یــاد  مفهومــِی  و 

ــادی  ی ــه ز ــی ضرب ــه نوع ــد و ب ــروف ش مع

بــه صهیونیســم جهانــی وارد کــرد. باتوجــه 

ــه مشــکوک بودن ماجــرای فــوت ایشــان،  ب

مدتــی کــه بــرادر شــما در ایــران یــا ســوئیس 

حضــور داشــتند، در مــورد تهدیدشــدن 

ــما  ــه ش ــزی ب ــودن چی ــار ب ــت فش ــا تح و ی

می گفتنــد؟

بلــه، در ایــن مــورد بــا مــن صحبــت می کــرد. 

می گفــت کــه در ســوئیس یک ســره تحــت 

پیگــرد و زیــر ذره بیــن اســت. حتــی یــک بــار 

بــه مــن گفــت: عــده ای وارد خانــه اش شــدند 

و لپ تــاپ و گوشــی موبایلــش را بررســی 

ــو  ــن پرس و ج ــت از م ــی می گف ــد. حت کردن

کردنــد کــه فــان روز در خیابــان چــکار 

می کــردی؟ و فــان لبــاس را چــرا و بــرای 

ــه  ــت ک  می گف
ً
ــا ــدی؟ دائم ــی خری ــه کس چ

ــه  ــت ب ــچ وق ــی هی ــت، ول ــرل اس ــت کنت تح

ــری  ــانی پیگی ــه کس ــرف چ ــت از ط ــن نگف م

می شــود. هرچقــدر هــم می پرســیدم کــه 

 بعید می دانم 
که خودکشی 

کرده باشد. چون 
بهنام آدمی نبود 

که بخواهد به 
خودکشی کردن فکر 

کند. این مسئله با 
روحیات و عقاید 

بهنام هم کاماًل در 
تضاد است. به همین 

دلیل من بحث 
خودکشی را کاماًل 

،،رد می کنم.
،،
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ــرادی  ــه اف ــد و چ ــت می کن ــی تعقیب ــه کس چ

ــواب  ــق ج ــت و دقی ــد، درس ــت می کنن کنترل

ــی داد. نم

مدتــی قبــل از فوتــش، یــک هفتــه ای بــا 

بهنــام تمــاس نداشــتم کــه خــودش بــا گوشــی 

دوســتش تمــاس گرفــت و گفــت در یکــی 

گوشــی  کیــف،  مــدارک،  کل  پارک هــا،  از 

و کلیدهــای خانــه اش را دزدیده انــد. فکــر 

خانــه  در  هــم  روزی  دو  یکــی،  می کنــم 

ــا اینکــه کلیــد  ــود ت همــان دوســتش مســتقر ب

خانــه اش را درســت کــرد و بــه خانــه خــودش 

برگشــت. خاصــه اینکــه می دانــم در ســوئیس 

ــرف  ــم از ط ــا نمی دان ــود، ام ــب ب ــت تعقی تح

ــانی. ــه کس چ

ماجــرای  از  بعــد  قضیــه  ایــن  خیبــر: 

بازجویــی توســط پلیــس اتفــاق افتــاد؟

ــد،  ــاد ش ــام زی ــه بهن ــارها ب ــی فش ــه. وقت بل

ــم  ــا ه ــون ب ــردد. چ ــران برگ ــه ای ــد ب ــرار ش ق

صحبــت کردیــم و گفــت قصــد دارد برگــردد. 

ــویم  ــحال می ش  خوش
ً
ــا ــم اتفاق ــم گفت ــن ه م

ــش  ــروج کمک ــرای خ ــه ب ــردی. البت ــه برگ ک

ــرا  ــیدم چ ــددکارش پرس ــون از م ــد. چ نکردن

کمکــش نکردیــد؟ امــا جــواب درســتی نــداد. 

ــام  ــردم بهن ــاس می ک ــن احس ــر م ــن اواخ ای

ــورد  ــن م ــح در ای ــا واض ــت، ام ــر اس در خط

نمی کــرد. صحبــت 

خیبــر: روزهــای آخــر قبــل از فــوت، حــرف 

ــه  ــا ب ــارها و تهدید ه ــورد فش ــی در م خاص

شــما نزدنــد؟

اواخــر کــه بــا هــم صحبــت می کردیــم بــه مــن 

می گفــت: در چت هــا و صحبت هــا خیلــی 

ــت  ــا صحب ــه آن ه ــا و علی ــورد خارجی ه در م

نکــن چــون بــرای مــن )بهنــام( بــد می شــود. 

منظــورش ایــن بــود کــه بــا احتیــاط صحبــت 

ــود و  ــنود می ش ــت ش ــودش می گف ــم. خ کنی

ــت. ــرل اس ــت کنت ــش تح ــای تلفن  خط ه
ً
کا

ــرای  ــار ب ــک ب ــش هــم ی ــل از فوت ــاه قب ســه م

ــه بیمارســتان  رســیدگی بــه وضعیــت قلبــش ب

ــت  ــت اس ــش ناراح ــت قلب ــا گف ــه م ــت. ب رف

خاصــه  و  گرفتــه  قــرار  درمــان  تحــت  و 

ــه  ــت ک ــورد داد و گف ــن م ــی در ای توضیحات

آنجــا کمــی حالــش خــراب شــده اســت. 

 
ً
ــا ــتان و نهایت ــدن از بیمارس ــد از مرخص ش بع

ســه روز بعــد از فــوت مــادرم، بــرادرم هــم از 

ــم از  ــش ه ــد از فوت ــی رود. ده روز بع ــا م دنی

کنســولگری بــه مــن زنــگ زدنــد و خبــر دادنــد 

ــت. ــه اس ــا رفت ــام از دنی ــه بهن ک

خیبــر: دولــت ســوئیس همچنــان جزئیاتــی 

ــه شــما اعــام نکــرده و مــدارک و لــوازم  ب

ــما  ــه ش ــی را ب ــادروان بهرام ــخصی ش ش

ــت؟ ــداده  اس ــل ن تحوی

نــه، فقــط خبــر فــوت را بــه مــن اعــام 

ــه  ــردی ک ــیدم، ف ــت را پرس ــی عل ــد. وقت کردن

از کنســولگری تمــاس گرفتــه بــود گفــت: 

خودکشــی کــرده ولــی جزئیــات بیشــتری 

ــم  ــدارک را ه ــاءالله م ــد ان ش ــد. و گفتن نگفتن

بــه شــما ارائــه می کنیــم.

ــم،  ــه رفتی ــی وزارت خارج ــه نمایندگ ــی ب وقت

همانجــا  در  می دهیــم  رضایــت  گفتیــم 

کــه  بــه شــرطی  دفــن شــود؛  )ســوئیس( 

 مــدارک پزشــکی قانونــی و پلیــس را بــرای مــا

وقتی فشارها به 
بهنام زیاد شد، قرار 

شد به ایران برگردد. 
چون با هم صحبت 
کردیم و گفت قصد 

دارد برگردد. این 
اواخر من احساس 
می کردم بهنام در 

خطر است، اما واضح 
در این مورد صحبت 

،،نمی کرد.
،،
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ــه  ــی ب ــچ مدرک ــوز هی ــا هن ــد. ام ــال کنی ارس

دســت مــا نرســیده و مــدام امــروز و فــردا 

. می کننــد

ــا  ــه ب ــولگری ک ــئول کنس ــی مس ــای صادق آق

ایشــان صحبــت و کار را پیگیــری می کنیــم 

ــدارک  ــطه زور م ــه واس ــود ب ــد: نمی ش می گوی

را از آن هــا گرفــت؛ هنــوز بــه مــا تحویــل 

نداده انــد ولــی ســعی می کنیــم مــدارک را 

تحویــل بگیریــم. ایــن آخریــن حرفــی اســت 

ــد. ــن گفتن ــه م ــه ب ک

ــام  ــه انج ــی ک ــورد پیگیری های ــر: در م خیب

ــد. ــری بدهی ــح مختص ــد، توضی داده ای

ــه  ــار مرتب ــا چه ــه ی ــدرم، س ــراه پ ــه هم ــن ب م

بــه نمایندگــی وزارت خارجــه رفتیــم. و چــون 

یکی از اقوام در وزارت کشــور مســئولیت دارد، 

ــاس  ــان تم ــا ایش ــم ب ــه ه ــه مرتب روزی دو، س

می گیــرم. بــه دلیــل اینکــه از ایشــان هــم 

تقاضــای کمــک کردیــم، کمتــر بــه نمایندگــی 

ــم. ــه رفتی وزارت خارج

ــم  ــت دادی  درخواس
ً
ــا ــم کتب ــه ه ــه دو مرتب البت

از  اعــم  بهنــام  لــوازم  و  مــدارک  مــا  کــه 

را  دست نوشــته هایش  و  لپ تــاپ  و  گوشــی 

می خواهیــم، امــا هنــوز خبــری نشــده اســت.

خیبــر: ان شــاءالله هرچــه زودتــر ابعــاد 

ــه  ــون از اینک ــود. ممن ــخص ش ــه مش قضی

در ایــن گفت وگــو شــرکت کردیــد.

دو مرتبه هم کتبًا 
درخواست دادیم 

که ما مدارک و 
لوازم بهنام اعم از 
گوشی و لپ تاپ و 

دست نوشته هایش را 
می خواهیم، اما هنوز 

،،خبری نشده است.
،،





ــه ســابقه ســیاه صهیونیســم جهانــی در  ــا نظــر ب ــزد صهیونیســت ها و ب ــه اهمیــت هولوکاســت ن باتوجــه ب

تــرور شــخصیتی و فیزیکــی منکریــن هولوکاســت، بــه نظــر می رســد فــوت بهنــام بهرامــی نیــز بــه نوعــی بــا 

ایــن جماعــت ظالــم ارتبــاط داشــته باشــد. خبرنــگار پایــگاه صهیون پژوهــی طــی گفت و گویــی بــا آقــای 

محمــد علــی فراحــی، دامــاد خانــواده بهرامــی، شــرایط زندگــی مرحــوم بهرامــی در ســوئیس و موضوعــات 

دیگــری در ایــن زمینــه را جویــا شــده اســت.

محمد علی فراحی، داماد خانواده بهرامی و دوست مرحوم بهنام بهرامی:
بهنام بهرامی، خار چشم صهیونیست ها بود
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خیبــر: بــرای شــروع خودتــان را بــه صــورت 

کامــل معرفــی بفرمائیــد و میــزان ارتباطتــان 

توضیــح  را  بهرامــی  بهنــام  مرحــوم  بــا 

ــد. دهی

 از ســال 
ً
محمــد علــی فراحــی هســتم. تقریبــا

1390 بــه عنــوان دامــاد وارد خانــواده بهرامــی 

شــدم؛ امــا آقــا بهنــام را پیــش از ورود بــه 

فعالیت هــای  طریــق  از  ایشــان،  خانــواده 

کــه  کاریکاتــور  نمایشــگاه های  و  بســیج 

حتــی  می شــناختم.  می کــرد  برگــزار 

ــتم و  ــی داش ــه ی آموزش ــن مجموع دوره ای م

همکاری هایــی باهمدیگــر داشــتیم. بهنــام 

طراحــی  کارت پســتال هایی  و  کاریکاتــور 

ــواده  ــه خان ــش از ورود ب ــن پی ــرد. بنابرای می ک

از   
ً
تقریبــا داشــتیم.  کاری  روابــط  ایشــان، 

ــتر  ــان بیش ــزان همکاری م ــا 1387 می 1386 ی

ــد. ــته ش از گذش

عقایــد  و  روحیــات  مــورد  در  خیبــر: 

ــد. ــح بدهی ــم توضی ــی ه ــادروان بهرام ش

ــه  ــبت ب ــود. نس ــی ب ــیار فعال ــرد بس ــام ف بهن

مســائل مربــوط بــه شــهدا و تفحــص شــهدای 

ــه  ــود. ب ــد ب  عاقه من
ً
ــدیدا ــدس ش ــاع مق دف

ــاط  ــا گردان هــای تفحــص ارتب ــاد دارم کــه ب ی

ــورت  ــه ص ــا ب ــای آن ه ــت و در فعالیت ه داش

ــا   داوطلبانــه شــرکت می کــرد. خیلــی ب
ً
کامــا

شــهدا مأنــوس بــود و بــا حتــی دیــدن عکــس 

و فیلم هایــی از شــهدا، حالت هــای روحــی 

ــده  ــش پیــش می آمــد. همســر بن خاصــی برای

تعریــف می کردنــد: »وقتــی بهنــام عکــس 

ــری  ــی داد، تعابی ــان م ــن نش ــه م ــهیدی را ب ش

ــت  ــرد«. در حقیق ــه می ک ــهدا ارائ ــره ش از چه

مرحــوم دیــد فلســفی و عاطفــی خــاص و 

ــت. ــهدا داش ــه ش ــبت ب ــی نس ظریف

زمانــی کــه هــم ســن و ســال های بهنــام 

درگیــر مســائل عــادی و روزمــره و جامعــه 

بودنــد، بــه نقــل خواهــر و پدرشــان، بهنــام بــه 

ــود. حتــی  ــه شــهدا ب ــوط ب ــال مســائل مرب دنب

کارهــای هنــری در ایــن زمینــه، مثــل ســاخت 

ــهدا،  ــرای ش ــف ب ــای مختل ــن کلیپ ه و تدوی

ــام،  ــر بهن ــه هن ــن اینک ــی داد. ضم ــام م انج

هنــر بســیار ویــژه ای بــود. کاریکاتورهایــی کــه 

ــد.  ــی بودن ــطح باالی ــه در س ــید، هم می کش

ــده  ــر ش ــه کارش پخته ت ــر ک  اواخ
ً
ــا مخصوص

ــی و  ــژه طراح ــور وی ــدادی کاریکات ــود، تع ب

اجــرا کــرد و در نمایشــگاه های داخــل کشــور 

نمایــش داد و در ســطح بین المللــی مطــرح 

شــد.

ــل  ــا نق ــام را ب ــخصیتی بهن ــاد ش ــی از ابع یک

پیــش،  بیــان می کنــم: ســال ها  خاطــره ای 

ــراق  ــدام در ع ــم ص ــر می کن ــه فک ــی ک دوران

ــوم  ــل دوران هج ــاید اوای ــا ش ــود ی ــتقر ب مس

یک بــاره  بــود،  عــراق  بــه  آمریکایی هــا 

خبــردار شــدم کــه بهنــام بــه کربــا ســفر کــرده 

اســت. فکــر می کنــم ایــن اتفــاق ســال 1381 

ــی  ــات خاص ــام روحی ــا 1382 رخ داد. بهن ی

داشــت کــه از طریــق کوه هــای مهــران بــه 

ــام  ــرد. بهن ــفر ک ــا س ــه کرب ــارت ب ــد زی قص

خــود  در  شــخصیتی  ویژگی هــای  چنیــن 

ــت. داش

ــی را در  ــور معروف ــن کاریکات ــوم همچنی مرح

خصــوص دروغ هولوکاســت طراحــی کــرد 

ــرش  ــه خواه ــن کار ب ــرای ای ــس از اج ــه پ ک

گفتــه بــود: »نمی دانــم چــرا از وقتــی ایــن 

بهنام فرد بسیار 
فعالی بود. نسبت 
به مسائل مربوط 

به شهدا و تفحص 
شهدای دفاع مقدس 

شدیداً عالقه مند 
بود. به یاد دارم که 

با گردان های تفحص 
ارتباط داشت و در 
فعالیت های آن ها 

به صورت کاماًل 
داوطلبانه شرکت 

،،می کرد. 
،،
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ــم  ــر می کن ــردم، فک ــی ک ــور را طراح کاریکات

ــگار  ــدم. ان ــا آم ــه دنی ــیم آن ب ــر ترس ــه خاط ب

ایــن کاریکاتــور نقطــه آغــاز و پایــان مــن 

و  حــاالت  از  گوشــه ای  این هــا  اســت«. 

ــام اســت. روحیــات بهن

عقایــد  بهرامــی  زنده یــاد  پــس  خیبــر: 

مذهبــی عمیــق و انــس بســیاری بــا شــهدا 

ــتند. داش

ــه  ــفر ب ــرایط س ــه ش ــی ک . در دوران
ً
ــا ــه دقیق بل

ــا دل و  ــام ب ــود، بهن ــخت ب ــیار س ــا بس کرب

جرأتــی مثال زدنــی تصمیــم گرفــت بــه کربــا 

ــد  ــاز نبودن ــا ب ــد. در آن دوران مرزه ــفر کن س

و بهنــام مجبــور بــود از طریــق مســیرهای 

ــا  ــه کرب ــرزی ب ــای م ــد کوه ه ــخت مانن س

ــرود. ب

ــهدا )ع(  ــرت سیدالش ــه حض ــدر ب ــام آنق بهن

ارادت داشــت کــه وقتــی اســم اباعبداللــه 

می دیدیــم  مــا  می شــد.  غیرتــی  می آمــد، 

ــه امــام حســین )ع(  کــه چــه حســی نســبت ب

داشــت. همیــن االن کــه تعریــف می کنــم 

ــت  ــخصه تح ــه ش ــودم ب ــد، خ ــادم می آی و ی

دلیــل  همیــن  بــه  و  می گیــرم  قــرار  تأثیــر 

ــن  ــرای م ــام رخ داد، ب ــرای بهن ــه ب ــی ک اتفاقات

اســت. ناراحت کننــده  بســیار 

و  فلســطین  بــه مســئله  نســبت  خیبــر: 

ــای  ــدگاه و فعالیت ه ــه دی ــم چ صهیونیس

هنــری داشــتند؟

ــدس  ــی ق ــای روز جهان ــام در راهپیمایی ه بهن

شــرکت می کــرد. در حقیقــت او عضــو ثابــت 

راهپیمایــی روز قــدس بــود. در نمایشــگاه 

و  بــود  کــرده  شــرکت  هــم  هولوکاســت 

کاریکاتــور ویــژه ای بــا موضــوع صهیونیســم و 

هولوکاســت طراحــی کــرده بــود. البتــه دو، ســه 

ــر  ــتی دیگ ــرح ضدصهیونیس کاریکاتــور و ط

ــت. ــرده اس ــیم ک ــم ترس ه

ــن  ــازی ای ــای مج ــفانه در فض ــر: متأس خیب

شــبهه مطــرح شــده کــه علــت فــوت 

ــت  ــی اس ــی، خودکش ــام بهرام ــوم بهن مرح

ــه  ــن گفت ــده اند. همچنی ــرور نش ــان ت و ایش

بــه  پیــش  می شــود کــه ایشــان مدتــی 

ــد. در  ــده شــده بودن کشــور ســوئیس پناهن

ــد. ــح دهی ــوص توضی ــن خص ای

بهنــام فــرد هنرمنــدی بــود و بــا نشــریات 

کار  شــهرآرا  و  قــدس  از  اعــم  مختلــف 

ــفر  ــه س ــم ب ــی تصمی ــی ناگهان ــرد. خیل می ک

ــش  ــی پی ــد. مدت ــراج ش ــران خ ــت و از ای گرف

ــت:  ــواده اش می گف ــن و خان ــه م ــروج، ب از خ

ــم  ــن فراه ــرای م ــی ب ــت کاری خوب »موقعی

ــد  ــای مــن را دیده ان ــد نشــریه کاره شــده، چن

و درخواســت همــکاری در زمینــه طراحــی 

کاریکاتــور دارنــد«.

دارد  احتمــال  امــا  نیســتم،  مطمئــن  مــن 

برنامه ریــزی  بــا  کشــور  از  بهنــام  خــروج 

باشــد.  گرفتــه  صــورت  افــراد  یک ســری 

همانطــور کــه گفتــم بهنــام فــرد معتقــدی 

بــود و حتــی فعالیت هــای ضدصهیونیســتی 

مثــل طراحــی همــان کاریکاتــور معــروف 

ــنیدم  ــش ش ــد روز پی ــم چن ــن ه ــت. م داش

ــاع  ــوده، اط ــده ب ــام پناهن ــد بهن ــه ش ــه گفت ک

 
ً
ــا ــم قطع ــم بگوی ــا می خواه ــدارم، ام ــق ن دقی

باتوجــه بــه کاریکاتــور ضــد صهیونیســتی کــه 

من مطمئن نیستم، 
اما احتمال دارد 
خروج بهنام از 

کشور با برنامه ریزی 
یک سری افراد 
صورت گرفته 

باشد. همانطور که 
گفتم بهنام فرد 

معتقدی بود و 
حتی فعالیت های 
ضدصهیونیستی 

مثل طراحی همان 
کاریکاتور معروف 

،،داشت. 
،،
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طراحــی کــرده بــود، پناهندگــی سیاســی بــه او 

ــا  ــود و ب ــق ش ــد تحقی ــن بای ــد. بنابرای نداده ان

ســند و مــدرک صحبــت کــرد.

ــرایطی  ــام، ش ــوت بهن ــش از ف ــال پی ــک س ی

پیــش آمــد و مشــخص بــود کــه او مــدام تهدید 

ــن  ــت. چندی ــرار داش ــر ق ــت نظ ــد و تح می ش

ــورت  ــه ص ــوئیس ب ــس س ــط پلی ــه توس مرتب

ــت و  ــرار گرف ــی ق ــورد بازجوی ــی م اختصاص

ــت.  ــرقت رف ــه س ــم ب ــش ه ــن مدارک همچنی

ــراد، او را  ــری اف ــال دارد یک س ــن احتم بنابرای

بــا برنامه ریــزی از کشــور خــارج کــرده باشــند.

ــور  ــه کاریکات ــی ک ــت کس ــخص اس ــا مش ام

صریحــی در خصــوص صهیونیســم و دروغ 

و  و خــودش  می کنــد  ترســیم  هولوکاســت 

زیــر   
ً
حتمــا می شــوند،  جهانــی  طرحــش 

از  کــه  عــده ای  و  می گیــرد  قــرار  ذره بیــن 

طراحــی اش متضــرر شــدند، تصمیــم بــه 

هیــچ گاه،  بهنــام  البتــه  می گیرنــد.  انتقــام 

حتــی وقتــی بــه ســوئیس رفــت، از مواضعــش 

نکــرد. عقب نشــینی 

خیبــر: پــس بــرای شــما هــم هنــوز بحــث 

صــورت  بــه  ایــران،  از  ایشــان  خــروج 

ــه  ــه ب ــا باتوج ــت. ام ــخص نیس ــل مش کام

ــادات  ــی و اعتق ــادروان بهرام ــات ش روحی

بحــث  داشــتند،  کــه  فعالیت هایــی  و 

نظــر  بــه  درســت  سیاســی  پناهندگــی 

. نمی رســد

بلــه صــد در صــد. االن 6 ماه اســت کــه از این 

ــی(  ــام بهرام ــت بهن ــاک )درگذش ــاق دردن اتف

ســوئیس  دولــت   و  پلیــس  امــا  گذشــته، 

ــی  ــکی قانون ــدارک پزش ــتند و م ــخگو نیس پاس

ــال  ــک س ــه ی ــخصی ک ــد. ش ــه نمی کنن را ارائ

لس آنجلــس  روزنامــه  خروجــش،  از  پــس 

»بهنــام  می زنــد:  تیتــر  مــوردش  در  تایــم 

بهرامــی؛ کاریکاتوریســت ضــد صهیونیســت« 

 تحــت 
ً
ــا ــن، مطمئن ــه ای ــک ب ــی نزدی ــا عبارت ی

نظــر قــرار داشــته اســت. لــذا اگــر همیــن فــرد 

تصمیــم بــه بازگشــت بــه ایــران می گرفتــه، بــه 

نمی دادنــد. اجــازه  او 

بهنــام حتــی یــک نمایشــگاه نقاشــی غیــر 

امــا  کــرد،  برگــزار  ســوئیس  در  سیاســی 

ــز را  ــدند و همه چی ــگاه ش ــن وارد نمایش منافقی

ــد.  ــم ریختن ــگاه را به ــد و نمایش ــراب کردن خ

ــرار  ــیدگی ق ــورد رس ــه م ــم البت ــئله ه ــن مس ای

ــه  ــام را ب ــم بهن ــوئیس ه ــس س ــت. پلی نگرف

خاطــر کاریکاتــوری کــه چندیــن ســال پیــش 

ترســیم کــرده بــود، بازداشــت کــرد و بــه 

شــکل ویــژه مــورد بازجویــی قــرار داد. حتــی 

بــه بهنــام تذکــر دادنــد و گفتــه بودنــد: »شــما 

ــرائیلی  ــات ضداس ــی اقدام ــر کس ــی اگ می دان

ــوئیس  ــت س ــد، دول ــام بده ــوئیس انج در س

ــت  ــه دول ــی ب ــدات بین الملل ــق تعه ــد طب بای

اســرائیل خســارت پرداخــت کنــد؟ شــما 

ــه  ــد ب ــا بای ــام دادی و م ــی انج ــن اقدام چنی

ــم!« ــت کنی ــارت پرداخ ــل خس ــن دلی همی

البتــه بهنــام هــم گفتــه بــود کاریکاتــور معروف 

ضدصهیونیســتی را پیــش از ورود بــه ســوئیس 

اجــرا کــرده و گفتــه بــود: »اگــر شــرایط بــه ایــن 

ــن کشــور خــارج  شــکل اســت، آمــاده ام از ای

پلیــس  اداره  در  روز  یــک   
ً
حــدودا شــود«. 

ــی از اداره پلیــس   وقت
ً
ــا حضــور داشــت و دقیق

خــارج می شــود، عــده ای تمــام مدارکــش 

پیشــرفته  کشــورهای  می کننــد.  ســرقت  را 

بهنام حتی یک 
نمایشگاه نقاشی 
غیر سیاسی در 

سوئیس برگزار کرد، 
اما منافقین وارد 

نمایشگاه شدند و 
همه چیز را خراب 
کردند و نمایشگاه 

را بهم ریختند. این 
مسئله هم البته 

مورد رسیدگی قرار 
،،نگرفت.

،،
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ــا  ــع آن ه ــه دزدی در جوام ــتند ک ــی هس  مدع

ــی  ــه وقت ــود ک ــور می ش ــدارد؛ چط ــود ن وج

پلیــس بــه صــورت ویــژه بازجویــی و بررســی 

کــرده، لپ تــاپ، موبایــل و حتــی کلیــد منــزل 

ــرای  ــازی ب ــود؟ سندس ــده می ش ــام دزدی بهن

آن هــا کار ســختی نیســت. وقتــی می خواهنــد 

یــک نفــر را حــذف کننــد، طــوری ایــن کار را 

ــد. ــی نمان ــی باق ــه ردپای ــد ک ــام می دهن انج

آیــا بهنــام در مــدت 4 ســالی کــه در ســوئیس 

ــور  ــک کاریکات ــت ی ــوده، نمی توانس ــتقر ب مس

ضــد نظــام جمهــوری اســامی ترســیم کنــد؟ 

حتــی بــا وجــود فشــارهای فراوانــی کــه بــه او 

ــن کار را نکــرده اســت.  ــام ای ــد، بهن وارد کردن

اگــر طرحــی بــا ایــن موضــوع توســط او اجــرا 

 تــا االن در ســطح گســترده و 
ً
شــده بــود، حتمــا

ــد. ــاب می دادن ــر و بازت ــی نش جهان

ــدن  ــال جهانی ش ــام درح ــه بهن ــه قضی االن ک

ــده  ــه در آین ــم ک ــت می گوی ــه صراح ــت ب اس

ــام را  ــد نظ ــوری ض ــد و کاریکات ــت نزنن تهم

ــر  ــون اگ ــد، چ ــی نکنن ــام رونمای ــم بهن ــه اس ب

طرحــی بــا ایــن موضــوع توســط بهنــام ترســیم 

شــده بــود، تــا االن بایــد منتشــر می شــد. پــس 

چنیــن چیــزی امکان نــدارد. این مســئله نشــان 

 
ً
ــدیدا ــال ش ــک س ــه ی ــا اینک ــام ب ــد بهن می ده

تحــت فشــار و تحــت نظــر قــرار داشــت، امــا 

ــم و  ــع صهیونیس ــتای مناف ــی را در راس فعالیت

ــداد. ــام ن ــورش انج ــد کش ض

بــاور کنیــد بهنــام مدتــی پیــش از فوتــش 

خانــه ام  در  کــه  »شــب ها  می گفــت: 

نمی کنــم.  امنیــت  احســاس  می خوابــم، 

ــتند«.  ــه ام هس ــراف خان ــا  اط ــری آدم ه یک س

ــد  ــرای خری ــه ب ــس از اینک ــک روز پ ــی ی حت

لبــاس بــه یــک فروشــگاه رفتــه بــود، اداره 

ــورد  ــرده و م ــار ک  او را احض
ً
ــددا ــس مج پلی

ــیده  ــام پرس ــود! از بهن ــرار داده ب ــی ق بازجوی

بــا  کردنــش  صحبــت  دلیــل  کــه  بودنــد 

ــه  ــرای چ ــاس را ب ــوده و آن لب ــه ب ــنده چ فروش

کســی خریــده اســت؟

در ضمــن بــرادر بهنــام بــا یکــی از روحانیــون 

می کردنــد.  صحبــت  ســوئیس  در  مســتقر 

ایشــان چنــد هفتــه پیــش از فــوت بهنــام، 

ــه  ــی ک ــن روحان ــتند. همی ــدار داش ــا او دی ب

ــات  ــت، از روحی ــرم نیس ــان خاط ــه نامش البت

ــف و  ــیار تعری ــام بس ــوی بهن ــواالت معن و اح

ــود. ــرده ب ــد ک تمجی

همــه این هــا نشــان می دهــد، کاریکاتورهــای 

ــتی  ــرح ضدصهیونیس  ط
ً
ــا ــام و مخصوص بهن

ــده ای  ــد ع ــث ش ــده او باع ــروف و برگزی مع

انجــام  بهنــام  بــرای  را  برنامه ریزی هایــی 

ــوص  ــوز در خص ــس دیلی نی ــد. لس آنجل دهن

کاریکاتــور معــروف بهنــام بــه چشــم های 

و  صهیونیســت  فــرد  دراز  دمــاغ  و  قرمــز 

خون هــای موجــود در طــرح اشــاره کــرده 

ــده  ــی ش ــام جهان ــرح بهن ــی ط ــن یعن ــود. ای ب

 تحــت نظــر قــرار داشــت.بهنام 
ً
بــود و شــدیدا

قصــد داشــت بــه ایــران برگــردد امــا مدارکــش 

کــه دزدیــده بودنــد را بــه او تحویــل نمی دادنــد 

و لــذا نمی توانســت برگــردد. نکتــه دیگــر 

ــا هــر ده روز، پلیــس او  ــه ی اینکــه هــر دو هفت

ــه  ــی او ب ــرد. یعن ــی می ک ــار و بازجوی را احض

ــت. ــرار داش ــر ق ــت نظ ــدت تح ش

 

خیبــر: مدتــی کــه زنده یــاد بهرامــی در 

ایــران و ســوئیس بودنــد و تحــت نظــر قــرار 

االن که قضیه بهنام 
درحال جهانی شدن 

است به صراحت 
می گویم که در 

آینده تهمت نزنند 
و کاریکاتوری ضد 

نظام را به اسم بهنام 
رونمایی نکنند، چون 

اگر طرحی با این 
موضوع توسط بهنام 

ترسیم شده بود، 
تا االن باید منتشر 

،،می شد.
،،
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داشــتند، در مــورد تهدیــد شدنشــان توســط 

افــراد ناشــناس، بــه شــما یــا خانواده شــان 

چیــزی گفتــه بودنــد؟ 

طبــق گفتــه پــدر بهنــام، یــک ســال آخــر قبــل 

 احســاس نــا امنــی 
ً
از ایــن اتفــاق شــدیدا

ــر بهنــام 6 مــاه آخــر  می کــرده، امــا فشــارها ب

بســیار بیشــتر بــوده و در همیــن دوران پلیــس او 

ــده  ــد؛ مدارکــش هــم دزدی را بازداشــت می کن

می شــود. توســط پلیــس هــم تهدیــد می شــود 

کــه کاریکاتــور ضــد صهیونیســتی کــه او 

ترســیم کــرده بــرای دولــت ســوئیس خطرنــاک 

اســت. حتــی بهنــام احتمــال مــی داد کــه تلفــن 

او تحــت کنتــرل باشــد و بــه همیــن خاطــر از 

ــم.  ــت می کردی ــا او صحب ــس اپ ب ــق وات طری

یعنــی شــرایطش تــا ایــن حــد ســخت بــود.

و  پلیــس  توســط  بازجویــی  از  پــس 

ــری  ــش، یک س ــایل و مدارک ــدن وس دزدیده ش

از مــدارک اولیــه و حتــی کلیــد خانــه اش را تــا 

ــری  ــد دیگ ــد، کلی ــه او نمی دادن ــه ب ــک هفت ی

ــل  ــن دلی ــه همی ــازد و ب ــته بس ــم نمی توانس ه

در منــزل افــراد مختلــف مســتقر بــوده اســت. 

ــه  ــدارک اولی ــایل و م ــت وس ــت توانس در نهای

ــدارک الزم  ــه م ــه ب ــر ک ــه آخ ــرد. هفت را بگی

ــه  ــاز داشــت و می خواســت ب ــرای خــروج نی ب

ــه بــرادرش گفتــه بــود: »اگــر  ایــران برگــردد، ب

اجــازه بدهنــد می خواهــم بــه ایــران برگــردم«. 

ــد و  ــوش ش ــش خام ــم تلفن ــد ه ــد روز بع چن

اتفاقاتــی رخ داد.

ــه نظــر شــما امــکان دارد عــده ای  ــر: ب خیب

ــه مرحــوم  ــا خــارج از کشــور ب در داخــل ی

بهرامــی پیشــنهاد داده باشــند طرحــی را 

ــروف  ــور مع یکات ــردن کار ــت تعدیل ک جه

ــد؟ ــرا کن ــت، اج ــد هولوکاس ض

چنیــن احتمالــی وجــود دارد. البتــه بهنــام 

هیچ وقــت و بــه هیــچ وجــه چنیــن پیشــنهادی 

ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــن اس ــت. ممک را نپذیرف

ــن  ــخص م ــه ش ــام ب ــند. بهن ــته باش او را کش

 در خصــوص چنیــن پیشــنهاداتی 
ً
مســتقیما

ــن  ــم چنی ــس می کنی ــا ح ــه، ام ــزی نگفت چی

بحثــی وجــود داشــته و بــه همیــن دلیــل اجــازه 

 یــک آدم عــادی 
ّ

ندادنــد بــه ایــران برگــردد؛ و اال

ــرد. ــرار بگی ــار ق ــت فش ــد تح ــد اینق نبای

ــما،  ــات ش ــه توضیح ــه ب ــا توج ــر: ب خیب

ــه:  ــرد ک ــرح ک ــه را مط ــن فرضی ــود ای می ش

ــیار  ــور بس یکات ــی کار ــام بهرام ــاد بهن زنده ی

ــل  ــم بین المل ــد صهیونیس ــی را ض مفهوم

ــت  ــودن هولوکاس ــت دروغ ب ی ــا محور و ب

طراحــی می کنــد و ایــن طــرح جهانــی 

در  می کنــد.  پیــدا  بازتــاب  و  می شــود 

و  ارائــه  پیشــنهادات  یک ســری  ادامــه 

را  ایشــان  تــا  می شــود  وارد  فشــارهایی 

مجبــور کننــد بــا طراحــی یــک طــرح 

هولوکاســت  ضــد  یکاتــور  کار جدیــد، 

را تعدیــل کنــد؛ و از آنجــا کــه مرحــوم 

 
ً
یــر بــار ایــن کار نمــی رود، نهایتــا بهرامــی ز

بــه طــرز مشــکوکی تــرور می شــود.

باشــد.  درســت  می توانــد  فرضیــه  ایــن 

ــام  ــه بهن ــه ب ــارهایی ک ــا فش ــم ب ــن مطمئن م

ــه او  ــی ب ــم حت ــش را ه ــد و مدارک وارد کردن

را  اقداماتــی  خواســته اند  او  از  نمی دادنــد، 

انجــام دهــد؛ امــا بهنــام نپذیرفتــه اســت. البتــه 

بهنــام در متنــی، در خصــوص پیشــنهاداتی 

 بهنام احتمال 
می داد که تلفن او 
تحت کنترل باشد 

و به همین خاطر از 
طریق واتس اپ با او 
صحبت می کردیم. 
یعنی شرایطش تا 

،،این حد سخت بود.
،،
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کــه بــه او ارائــه شــده توضیحاتــی داده و گفتــه 

ــار  ــش اختی ــات و اعمال ــه اقدام ــبت ب ــه نس ک

 
ً
دارد و هــرکاری را انجــام نمی دهــد. کامــا

ــن متــن تحــت فشــار  مشــخص اســت کــه ای

 
ً
ــا ــام در آن صریح ــه بهن ــده، چراک ــته ش نوش

ــا مــن  ــد، ام ــد: »مــن را اذیــت می کنی می گوی

ــار دارم کــه هــر کاری را انجــام ندهــم«. اختی

مــدت کوتاهــی پــس از اعــام خبر درگذشــت 

بهنــام، ســردار ســلیمانی به شــهادت رســیدند. 

بعــد از آن هــم کشــور بــا کرونــا درگیــر شــد. 

مــا هــم دسترســی رســانه ای نداشــتیم و هنــوز 

هــم مــات و مبهــوت هســتیم. بــاور کنیــد کــه 

ــارهای  ــر فش ــدت اخی ــن م ــام در ای ــدر بهن پ

ــم  ــف چش ــا ضع ــرده و ب ــل ک ــادی را تحم زی

ــواده  مواجــه شــده اســت. ســایر اعضــای خان

 حــال و احــوال مســاعدی ندارنــد.
ً
هــم اصــا

در ایــن شــرایط البتــه آقــای یاســر قدســی وارد 

عمــل شــدند و قضیه بهنــام را رســانه ای کردند. 

از ایشــان و دوســتان مختلــف کــه درحــال 

پیگیــری هســتند تشــکر می کنــم. درســت 

ــت،  ــا نیس ــن م ــر دربی ــام دیگ ــه بهن ــت ک اس

ــه  ــود دارد. ب ــان وج ــت او همچن ــا مظلومی ام

ــاک  ــاق دردن ــن اتف نظــرم الزم اســت ابعــاد ای

ــایر  ــواده او و س ــرای خان ــام ب ــت بهن و مظلومی

ایــران و جهــان کــه  مــردم حق پرســت در 

می داننــد صهیونیســت ها چــه جنایتکارانــی 

هســتند و چقــدر راحــت مخالفانشــان را از 

ــود. ــن ش ــد، روش ــن می برن بی

ــوئیس  ــی س ــکی قانون ــس و پزش ــت، پلی دول

وزارت  نمی کننــد.  همــکاری  همچنــان 

خارجــه اعــام کــرده پنــج، شــش نامــه ارســال 

طــرف  از  پاســخی  هنــوز  امــا  کرده انــد؛ 

ــذر  ــفانه گ ــت. متأس ــده اس ــه نش ــوئیس ارائ س

ــراد پشــت پرده  ــرای اف ــن فرصــت را ب ــان ای زم

ــد.  ــازی کنن ــه سندس ــی آورد ک ــود م ــه وج ب

اگــر درگذشــت بهنــام طبیعــی اســت و پشــت 

صحنــه و طراحــی ای نــدارد، بایســتی مقامــات 

ســوئیس در جــواب اولیــن نامــه وزارت خارجه 

ــد  ــن می کردن ــاق را روش ــاد اتف ــورمان ابع کش

ــت،  ــد. دول ــی نمی ش ــدر طوالن ــرا اینق و ماج

ــغول  ــوئیس مش ــی س ــکی قانون ــس و پزش پلی

ــات  ــدارک و توضیح ــه م ــتند ک ــه کاری هس چ

 
ً
ــا ــد؟ واقع ــه نمی کنن ــح را ارائ ــق و صحی دقی

 نمی شــود 
ً
چــه اتفاقــی رخ داده؟ آیــا واقعــا

ــه  ــر داد؟ البت در طــول 6 مــاه، واقعیــت را تغیی

 نمی  دانیــم؛ 
ً
مــا پاســخ ایــن ســؤاالت را دقیقــا

امــا مشــخص اســت کــه بــه طــرز مشــکوکی 

ــن اتفــاق  ــد ای ــرور شــده و قصــد دارن ــام ت بهن

ــد. ــوه دهن ــی جل ــتناک را خودکش وحش

خیبــر: در خصــوص اقدامــات قانونــی کــه 

ــام  ــه انج ــاد قضی ــدن ابع ــرای مشخص ش ب

داده ایــد، توضیــح دهیــد. 

ــتیم.  ــرا هس ــن ماج ــر ای ــدت پیگی ــه ش ــا ب م

ــری  ــام پیگی ــدر بهن ــش پ ــد روز پی ــن چن همی

ــش  ــه پی ــار هفت ــا چه ــه ی  س
ً
ــدودا ــد. ح کردن

درخواســت  و  رجــوع  خارجــه  وزارت  بــه 

ــا  ــد. م ــگاری کنن ــوئیس نامه ن ــا س ــم ب کردی

ــت  ــر وق ــتیم. ه ــری هس ــال پیگی  در ح
ً
ــا دائم

ــه  ــم، ب ــوع می کنی ــه رج ــه وزارت خارج ــه ب ک

مــا اعــام می کننــد کــه نامــه ای ارســال شــده 

ــت  ــری جه ــه دیگ ــا نام ــت م ــه درخواس و ب

ــوئیس  ــا در س ــفارت م ــه س ــرا ب ــری ماج پیگی

االن  تــا  می کنــم  فکــر  می کننــد.  ارســال 

دولت، پلیس و 
پزشکی قانونی 

سوئیس همچنان 
همکاری نمی کنند. 

وزارت خارجه اعالم 
کرده پنج، شش 

نامه ارسال کرده اند؛ 
اما هنوز پاسخی از 
طرف سوئیس ارائه 

،،نشده است.
،،
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ــه  ــرف وزارت خارج ــه از ط ــج نام ــل پن حداق

ارســال شــده، امــا متأســفانه پاســخگو نیســتند 

 مــا تقاضا 
ً
و جوابــی بــه ما نرســیده اســت.قطعا

ــه را  ــن قضی ــه ای ــای مربوط ــه نهاده ــم ک داری

ــا  ــان ب ــی از جوان ــه یک ــد، چراک ــری کنن پیگی

ــق و  ــه ناح ــور ب ــن کش ــد ای ــتعداد و هنرمن اس

بــه شــکل مشــکوکی فــوت شــده و ایــن حــق 

ــویم.  ــع ش ــه مطل ــه از قضی ــت ک ــی ماس قانون

نداشــتند  دوســت  افــراد  یک ســری   
ً
یقینــا

ــه  ــردد، چراک ــورش برگ ــه کش ــتعداد ب ــن اس ای

می دانســتند اگــر بهنــام حداقــل دو کاریکاتــور 

دیگــر ترســیم کنــد و تولیــدات ذهنــی و فکــری 

داشــته باشــد، بــه شــدت شــرایط بــرای آن هــا 

ســخت خواهــد شــد. وقتــی یــک کاریکاتــور 

فشــار  صهیونیســت ها  بــه  اینقــدر  بهنــام 

 تولیــدات بیشــتر بهنــام باعــث 
ً
مــی آورد، قطعــا

وارد  آن هــا  بــه  بیشــتری  می شــد ضربــه ی 

ــه  ــی و هم ــای قدس ــا از آق ــن م ــود. بنابرای ش

افــرادی کــه ورود کردنــد و حتی از شــما تشــکر 

می کنیــم؛ از بــزرگان و مســئوالن کشــور از 

جملــه مســئوالن قــوه قضائیــه و وزارت خارجه 

هــم درخواســت می کنیــم بزرگــواری کننــد تــا 

ــی  ــه ط ــور ک ــیم. همانط ــان برس ــه حق م ــا ب م

ــه  ــی وزارت خارج ــه نمایندگ ــر ب ــای اخی ماه ه

در مشــهد مراجعــه کردیــم، بازهــم درخواســت 

داریــم کــه ایــن ماجــرا بــه دقــت پیگیری شــود.

 10 مرتبــه بــه 
ً
فکــر می کنــم پــدر بهنــام حــدودا

وزارت خارجــه مراجعــه کــرده باشــد. تعــداد و 

تاریــخ نامه هــای وزارت خارجــه و مراجعــات 

ــه  ــا چ ــد ت ــان می ده ــری نش ــرای پیگی ــا ب م

ــن اتفــاق  حــد خواهــان روشن شــدن ابعــاد ای

ــف  ــه موظ ــوئیس ک ــت س ــا دول ــتیم، ام هس

اســت پاســخگو باشــد، جوابگــو نیســت. 

مگــر می شــود یــک ایرانــی در کشــور دیگــری 

کشــته شــود، بــه قتــل برســد یــا شــهید شــود، 

و دولــت آن کشــور روشــنگری نکنــد و مــدارک 

ــان  ــرا هم ــد؟ چ ــه نکن ــح را ارائ ــق و صحی دقی

روز اولــی کــه از دولــت ســوئیس درخواســت 

ــت  ــد؟ دول ــال نکردن ــدارک را ارس ــم، م کردی

ــه  ــت ک ــی اس ــه فعالیت ــغول چ ــوئیس مش س

همــکاری نمی کنــد؟ مشــخص اســت کــه 

ــد  ــازه نمی ده ــت اج ــی صهیونیس ــدرت الب ق

ــات و   اقدام
ً
ــا ــود. واقع ــن ش ــرا روش ــن ماج ای

ــام آنقــدر آشــکار اســت کــه  فعالیت هــای بهن

ــت  ــم از دس ــه کنند.غ ــزی ارائ ــد چی نمی توانن

ــن  ــام و م ــواده بهن ــر دل خان ــه ب ــام ک دادن بهن

ــه  نشســته، هــر لحظــه شــعله ورتر می شــود، ب

ــت و از  ــخص اس ــوع نامش ــه موض ــل اینک دلی

ایــن بابــت بســیار تحــت فشــار هســتیم. امــا 

متأســفانه شــرایط بــه شــکلی اســت کــه حتــی 

اگــر شــدت فشــارها و پیگیری هــای وزارت 

ــد،  ــدا کن ــش پی ــه افزای ــوه قضائی ــه و ق خارج

بازهــم مشــخص نیســت دولــت ســوئیس 

چــه مدارکــی را ارائــه می کنــد. مــا قصــد 

ــتم  ــن هس ــن مطمئ ــا م ــم، ام ــی نداری پیش بین

واقعیــت را نمی گوینــد. اگــر قــرار بــود ماجــرا 

را مبهــم باقــی نگذارنــد، بایســتی پــس از نامــه 

ــاه 1398  ــه در آذرم ــه وزارت خارج ــی ک اول

ــح  ــات را توضی ــه جزئی ــرد، بافاصل ــال ک ارس

ــید.  ــول می کش ــدر ط ــد اینق ــد و نبای می دادن

معلــوم اســت کــه در حــال سندســازی هســتند 

ــد. ــان کنن ــت را بی ــد واقعی و نمی خواهن

خیبــر: ممنــون از اینکــه در ایــن گفت وگــو 

شــرکت کردیــد.

یقیناً یک سری افراد 
دوست نداشتند 
این استعداد به 

کشورش برگردد، 
چراکه می دانستند 

اگر بهنام حداقل 
دو کاریکاتور دیگر 

ترسیم کند و 
تولیدات ذهنی و 

فکری داشته باشد، 
به شدت شرایط 

برای آن ها سخت 
،،خواهد شد.

،،





در دنیایــی کــه حتــی بــا یــک توئیــت ضدصهیونیســتی بــه مــرگ تهدیــد می شــوید، ایــن ســکوت خبــری 

ــار  ــگاه آث ــر نمایش ــور بخاط ــرک آن کش ــرای ت ــت ب ــوئیس و درخواس ــت س ــان کاری دول ــب، پنه عجی

ــت: آن  ــب اس ــک مطل ــواه ی ــه گ ــه و هم ــوئیس هم ــن در س ــرر مجاهدی ــدات مک ــتی، تهدی ضدصهیونیس

ــود. ــام ب ــان« بهن ــاز و پای ــه ی آغ ــور »نقط کاریکات

مجتبی محمودی، فعال رسانه ای:

گویا قرار نیست خبری از بهنام در رسانه های صهیونیستی باشد
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ــام  ــکوک بهن ــرگ مش ــر م ــنیدن خب ــس از ش پ

بهرامــی کاریکاتوریســت مشــهور هولوکاســت 

بــرآن شــدیم تــا واکنــش رســانه های خارجــی 

را دنبــال کنیــم. آخــر او بــا موضوع هولوکاســت 

ــه نشــان داده  ــود، و تجرب ــاده ب برســرزبان ها افت

رســانه های صهیونیســتی نســبت بــه حتــی 

مــرگ ســاده ی یــک شــخِص به قــول خودشــان 

»منکــر هولوکاســت« بــه ایــن ســادگی ها گــذر 

ــر یافتیــم،  ــد. امــا هرچــه گشــتیم کمت نمی کنن

ــی  ــام بهرام ــری از بهن ــت اث ــرار نیس ــا ق گوی

در رســانه های صهیونیســتی باشــد. جالــب 

ــوان »یــک  ــا عن ــر کوچکــی ب ــی تیت اســت حت

ــم  ــت« ه ــت درگذش ــر هولوکاس ــی منک ایران

یافــت نشــد.

ــت  ــن کاریکاتوریس ــه ای ــت ک ــن درحالیس ای

و  برافروخته بــود  را  صهیونیســت ها  خشــم 

انتظــار شــادی از صهیونیســت ها درپــی مــرگ 

و یــا طبــق آنچــه ســفارت ســوئیس گفتــه 

ــری  ــت ام ــد هولوکاس ــک ض ــی« ی »خودکش

ــت. ــی اس  طبیع
ً
ــا کام

ــوئیس»انکار،  ــی س ــون اساس ــاس قان ــر اس ب

تقلیــل یــا هرگونــه توجیــه نسل کشــی یــا ســایر 

جنایــات برعلیــه بشــریت« جنایــت تلقــی 

ــکار  ــان ان ــا هم ــی ی ــود. تجدیدنظرطلب می ش

هولوکاســت طبــق ایــن مــاده و بــه مانند بیشــتر 

کشــورهای اروپایــی جنایــت تلقــی می شــود. 

قانــون ســوئیس تاکنــون شــهروندان زیــادی را 

بابــت تجدیدنظرطلبــی نقــره داغ کــرده اســت. 

ــوان  ــروف می ت ــخصیت های مع ــه ش از جمل

بــه آمائــود روز، یورگــن گــراف و گردهــارد 

ــوِن  ــن قان ــق ای ــه طب ــرد ک ــاره ک ــتر اش فورس

نژادپرســِت بــه اصطــاح ضــد نژادپرســتی 

ــه دلیــل نوشــتن و  جریمــه و زندانــی شــده و ب

انتشــار کتاب هــای ضدیهــود محکــوم و پــس 

ــدند. ــزوی ش ــخصیت و من ــرور ش از آن ت

ــکیل  ــا تش ــی ب ــوم بهرام ــش مرح ــدی پی چن

ــارش  ــدادی از آث ــوئیس تع ــگاهی در س نمایش

را بــه نمایــش گذاشــته بــود. امــری کــه ســبب 

ــر  ــرگ ب ــعار »م ــا ش ــق ب ــن خل ــد مجاهدی ش

ــی در  ــد و دادگاه ــیجی« از او اســتقبال کنن بس

ــد. ــوئیس او را فراخواَن س

خلــق  بــا   1389 درســال  بهرامــی  بهنــام 

ــث و  ــی خبی ــه در آن  پینوکیوی ــوری ک کاریکات

ــوی آن ســتاره ی  ــه جل ــی ک ــا کاه ــیطانی ب ش

ــا دمــاغ  داود دارد )مثلــث پرچــم اســرائیل(، ب

بلنــدش پرنــده  ی صلــح را کشــته اســت، 

ــرده  ــمگین ک ــابی خش ــت ها را حس صهیونیس

ــت  ــاِی ثاب ــناباد، پ ــجد س ــیجی مس ــود. بس ب

روضــه و مداحــی و هنرمنــد تجدیدنظرطلــب 

ــود:  ــه ب ــرش گفت ــه خواه ــر ب ــق اث ــگام خل هن

ــن  ــاِن م ــاز و پای ــه ی آغ ــور نقط ــن کاریکات »ای

ــا  ــا ب ــن روزه ــاال ای ــه ح ــن جمل ــت«. ای اس

ــه  ــرِگ غریبان ــانه ها و م ــری رس ــت خب ــن به ای

ــر درک  ــی بهت ــت خیل ــهادت گونه در غرب و ش

می شــود.

در پایــان بایــد گفــت در دنیایــی کــه حتــی بــا 

یــک توئیــت ضدصهیونیســتی بــه مــرگ تهدیــد 

می شــوید، ایــن ســکوت خبــری عجیــب، 

پنهــان کاری دولــت ســوئیس و درخواســت 

بــرای تــرک آن کشــور بخاطــر نمایشــگاه آثــار 

ضدصهیونیســتی، تهدیــدات مکــرر مجاهدین 

ــب  ــک مطل ــواه ی ــه گ ــه و هم ــوئیس هم در س

اســت: آن کاریکاتــور »نقطــه ی آغــاز و پایــان« 

بهنــام بــود.

بهنام بهرامی درسال 
1389 با خلق 

کاریکاتوری که 
در آن  پینوکیویی 
خبیث و شیطانی 

با کالهی که جلوی 
آن ستاره ی داود 

دارد )مثلث پرچم 
اسرائیل(، با دماغ 

بلندش پرنده  ی 
صلح را کشته است، 

صهیونیست ها را 
حسابی خشمگین 

،،کرده بود.
،،





ــه  ــتی در صفح ــار پس ــا انتش ــورمان ب ــانه ای کش ــاالن رس ــی از فع ــر قدس ــاه، یاس ــت م ــی ام اردیبهش س

ــام بهرامــی« کاریکاتوریســت ایرانــی را رســانه ای کــرد.  اینســتاگرام خــود، ماجــرای فــوت مشــکوک »بهن

 طــرح مفهومــی ویژه ای 
ً
قدســی در خصــوص ماجــرای مشــکوک درگذشــت ایــن کاریکاتوریســت کــه اتفاقا

بــا موضــوع دروغ بــودن هولوکاســت و جنایــات صهیونیســم جهانــی طراحــی کــرده بــود، نوشــت: »آبــان 

گذشــته در تمــاس بــا خانــواده از عــزم بازگشــت بــه ایــران گفــت. امــا یکــی دو هفتــه بعــد، در روزهایــی کــه 

اینترنــت در ایــران قطــع بــود، تلفنــش هــم خامــوش شــد. از اوایــل آذر هیــچ خبــری از او نبــود؛ تــا اینکــه 

ــاره علــت مــرگ و مــکان کشــفش، در  ــام را بــی هیــچ توضیحــی درب پلیــس ســوئیس جســد بی جــان بهن

اختیــار کنســولگری ایــران گذاشــت«.

ــا آقــای »یاســر قدســی«، فعــال رســانه ای  ــژه ای ب ــر گفت وگــوی وی ــگار پایــگاه صهیون پژوهــی خیب خبرن

انجــام داده تــا انگیــزه ایشــان از رســانه ای کــردن موضــوع فــوت بهنــام بهرامــی را جویــا شــود.

یاسر قدسی، فعال رسانه ای:

به عنوان دشمن صهیونیسم، خونخواه بهنام بهرامی هستیم
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خیبــر: بــرای شــروع بحــث خودتــان را 

ــا  ــان ب ــزان ارتباطت ــد و می ــی بفرمائی معرف

شــادروان بهنــام بهرامــی را توضیــح دهیــد.

یاســر قدســی هســتم. حــدود 20 ســال اســت 

و  روزنامه نــگاری  رســانه ای،  فعالیــت  کــه 

االن  البتــه  می دهــم.  انجــام  خبرنــگاری 

خبرنــگار نیســتم. تــا ســال گذشــته در فضــای 

رســانه ای مدیــر بــودم و مقــداری هــم در حوزه 

ــا االن  ــتم؛ ام ــت داش ــی فعالی ــط عموم رواب

ــندگی و  ــازی، نویس ــتم. مستندس ــد نیس کارمن

تدریــس می کنــم.

ــام بهرامــی بیســت و یــک ســال پیــش  ــا بهن ب

ــجوی  ــه دانش ــد از آنک ــا بع ــدم؛ ام ــنا ش آش

تهــران شــدم، ارتبــاط مــا خیلــی کــم شــد. در 

ســال های اخیــر هیــچ ارتبــاط و تماســی بــا او 

ــام،  ــوت بهن ــر، از ف ــن خاط ــه همی ــتم. ب نداش

ــر مطلــع شــدم. شــش مــاه دیرت

خیبــر: چــه شــد کــه بحث فــوت مشــکوک 

ــرا  ــد؟ چ ــانه ای کردی ــی را رس ــام بهرام بهن

تصمیــم گرفتیــد در پســت اینســتاگرامی تان 

از لفــظ شــهید اســتفاده کنیــد؟

کــه  بــود  ایــن  شــنیدم  مــن  کــه  چیــزی 

و  شــواهد  و  داده  رخ  اتفاقاتــی  مجموعــه 

ــرگ،  ــن م ــه ای ــر اینک ــی ب ــت مبن ــی هس قرائن

مشــکوک اســت؛ دولــت ســوئیس از ارائــه 

ــرده،  ــودداری ک ــدی خ ــات ج ــه تحقیق نتیج

ــام  ــی انج ــت تحقیق ــخص نیس  مش
ً
ــا و اص

شــده یــا نــه؟ هــر شــهروندی در هــر نقطــه ای 

ــه اش  ــدش را در خان ــر جس ــی اگ ــا، حت از دنی

پیــدا کننــد و حتــی اگــر شــواهد و قرائنــی مبنی 

ــر خودکشــی وجــود داشــته باشــد، باالخــره  ب

مطمئــن می شــوند کــه آیــا دلیــل مــرگ همیــن 

ــه  ــز دیگــری. اگــر آن شــخص ب ــا چی اســت ی

ــال  ــد، و احتم ــده باش ــد ش ــوی تهدی ــر نح ه

قتــل او وجــود داشــته باشــد، در ایــن خصوص 

در  اینکــه جســدی  ولــو  نمی آینــد،  کوتــاه 

 هــم 
ً
ــرا ــد؛ ظاه ــده باش ــز ش ــه ای حلق آوی خان

ــم  ــه ه ــد، درب خان ــی باش ــز طبیع ــه چی هم

ــورت  ــن ص ــد و...، در ای ــده باش ــته نش شکس

ــاق  ــن اتف ــی از ای ــه راحت ــاز هــم نمی شــود ب ب

ــد  ــه تهدی ــی ک ــورد کس ــن در م ــت. م گذش

شــده صحبــت می کنــم.

خــوب ایــن آدم )بهنــام بهرامــی( هــم از جانب 

ــده،  ــد ش ــوی تهدی ــه نح ــوئیس ب ــت س دول

ــد  ــه تهدی ــتقیم و ن ــورت مس ــه ص ــه ب ــه ن البت

ــه او تعــرض شــده  ــه نوعــی ب ــه مــرگ، امــا ب ب

ــار  ــوئیس او را احض ــس س ــی پلی ــت؛ یعن اس

ــت  ــب در بازداش ــک ش ــرده؛ ی ــت ک و بازداش

بــوده؛ آن هــم بــرای کاریکاتــوری کــه ده ســال 

قبــل در ایــران کشــیده؛ نــه بــرای کاری کــه در 

ــد. ــام داده باش ــوئیس انج س

ــوئیس در  ــس س ــم پلی ــت و ه ــم دول ــا ه اینج

ــن.  ــم منافقی ــتند، و ه ــام هس ــل اته ــع مح واق

چــون منافقیــن یــک بــار بــه نمایشــگاه بهنــام 

ــد و  ــگاه را بهــم ریختن ــد و نمایش ــه کردن حمل

شــعار مــرگ بــر بســیجی دادنــد. البتــه اتفاقات 

 بعــد از ایــن 
ً
دیگــری هــم رخ داده اســت. مثــا

دو ماجــرا، یــک بــار در بیمارســتان بــه نحــوی 

کــه مــن بــه جنبــه پزشــکی اش وارد نمی شــوم، 

اتفاقــی می افتــد و گویــا پرســتاری یــا شــخص 

دیگــری بــه بهنــام می گویــد کــه: می خواهنــد 

تــو را بــه قتــل برســانند. ایــن هــم یــک اتفــاق 

اســت.

چیزی که من 
شنیدم این بود که 
مجموعه اتفاقاتی 
رخ داده و شواهد 

و قرائنی هست 
مبنی بر اینکه این 

مرگ، مشکوک 
است؛ دولت سوئیس 

از ارائه نتیجه 
تحقیقات جدی 

خودداری کرده، و 
اصاًل مشخص نیست 
تحقیقی انجام شده 

،،یا نه؟
،،
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آن هــا  خــود.  جــای  هــم  صهیونیســت ها 

نمایشــگاه  همیــن  دارنــد.  تهدیــد  ســابقه 

ــال  ــد س ــی چن ــام بهرام ــه بهن ــت ک هولوکاس

ــر  ــرد و دبی ــه ک ــر ارائ ــران، در آن اث ــش در ای پی

ــعود  ــید مس ــای س ــور آق ــنواره کاریکات آن جش

بــود، حــزب لیکــود  شــجاعی طباطبایــی 

رژیــم صهیونیســتی بابــت آن نمایشــگاه آقــای 

شــجاعی را بــه مــرگ تهدیــد کــرد، و ایشــان در 

22 کشــور ممنوع الــورود شــدند.

ــت  ــن و دول ــت ها، منافقی ــن صهیونیس بنابرای

ســوئیس در ایــن ماجــرا بــه نحــوی متهــم 

ــر  ــت تأثی ــه تح ــی ک ــت سوئیس ــتند. دول هس

کاریکاتــوری  بــرای  و  صهیونیست هاســت 

کــه ســال ها قبــل در ایــران کشــیده شــده، 

ــه از  ــم کاری ک ــش، آن ه ــال پی  ده س
ً
ــدودا ح

ــار  ــام را احض ــوده، بهن ــر ب ــام نظ ــس اع جن

ــلحانه  ــرم مس ــی ج ــی کس ــک وقت ــد. ی می کن

 ممکــن اســت 
ً
و یــا قتلــی انجــام داده، طبیعتــا

ــک  ــا ی ــود. ام ــب ش ــال تعقی ــال های س ــا س ت

کســی حرفــی زده و اثــری هنــری را چنــد 

ســال پیــش در کشــور دیگــری خلــق کــرده و 

ــار  ــر، او را احض ــت آن اث ــوئیس باب ــس س پلی

او  بــه  هــم  بعــد  و  می کنــد  بازداشــت  و 

ــود؛  ــارج ش ــور خ ــد از آن کش ــد بای می گوین

امــا وســایل و شــرایط خروجــش را فراهــم 

. نمی کننــد

ــار  ــه فش ــت ک ــوم اس ــن معل ــواهد و قرائ از ش

ــن  ــی از آخری ــت. در یک ــوده اس ــام ب روی بهن

بــرای  کــه  صوتــی(  )پیــام  ُویس هایــی 

»مــن  می گویــد:  فرســتاده،  خانــواده اش 

تــاش می کنــم اگــر بشــود ]بــه ایــران[ برگردم؛ 

فکــر می کنــم ایــن بهتریــن راِه خدمــت -هــم 

بــه دولــت ســوئیس و هــم به خــودم- اســت«. 

ایــن جملــه یعنــی چــه؟ نشــان می دهــد فشــار 

ــت. ــوده اس ــام ب روی بهن

ــت  ــود گف ــیر می ش ــن تفاس ــا ای ــر: ب خیب

ــت  ــن، دول ــام منافقی ــر اته ــه خاط ــما ب ش

ــهید را  ــظ ش ــت ها لف ــوئیس و صهیونیس س

ــد. ــه کار بردی ــی ب ــام بهرام ــرای بهن ب

ــال  ــر ح ــه ه ــود دارد. ب ــی وج ــن مختلف قرائ

ــه کار می بریــم چــون همــه  مــا ایــن لفــظ را ب

شــواهد وجــود دارد. بــه لحــاظ منطقــی، اگــر 

ــاره  ــک ب ــد و ی ــد باش ــرض تهدی ــی در مع کس

جانــش را از دســت بدهــد، فــرض اولیــه را بــر 

قتــل می گذارنــد. اگــر مــن بــه کســی بگویــم: 

می کشــمت! و آن شــخص روز بعــد جانــش را 

در حادثــه ای از دســت بدهــد، هرکســی کــه از 

ایــن جملــه و تهدیــد مــن خبــر داشــته باشــد، 

بــه لحــاظ منطقــی و حقوقــی بنــای اولیــه را بــر 

ــه   در لحظ
ً
ــا ــه لزوم ــه اینک ــذارد. ن ــل می گ قت

ــرای  ــا ب ــد، ام ــادر کنن ــم را ص ــن حک اول، ای

تهدیــد چنیــن جایگاهــی در افــکار عمومــی و 

ــد  منطــق وجــود دارد. یعنــی اگــر کســی تهدی

شــد و بعــد اتفاقــی بــرای او رخ داد، اول بایــد 

بنــا را بــر آن تهدیــد گذاشــت و قضیــه را از ایــن 

دریچــه بررســی کــرد.

خــوب چنیــن شــواهد و قرائنــی داریــم و 

می دانیــم کــه بهنــام مســلمان بــوده، ســابقه اش 

را هــم داریــم. لــذا بنــا بــه دالیلــی کــه عــرض 

کــردم فــرض شــهادت را جدی تــر دیــدم و 

ــه  ــام بهرامــی ب ــوت بهن ــاره ف ــن لفــظ را درب ای

ــردم. کار ب

از شواهد و قرائن 
معلوم است که فشار 

روی بهنام بوده 
است. در یکی از 

آخرین ُویس هایی 
)پیام صوتی( که 
برای خانواده اش 

فرستاده، می گوید: 
»من تالش می کنم 

اگر بشود ]به ایران[ 
،،برگردم.«

،،
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ــکان دارد  ــدر ام ــما چق ــر ش ــه نظ ــر: ب خیب

صهیونیســت ها، منافقیــن، دولــت ســوئیس 

ــرده  ــت ک ــی درخواس ــام بهرام و...، از بهن

ــرا  ــری اج ــرح هن ــا ط ــور ی یکات ــند کار باش

ــد  ــروف ض ــور مع یکات ــر کار ــا اث ــد ت کن

هولوکاســت را تعدیــل کنــد و اینگونــه 

ــه  ــد ک ــوه دهن ــی جل ــانه های جهان در رس

یســت ضــد صهیونیســت ایرانــی  یکاتور کار

از موضعــش عقب نشــینی کــرد؟

از  یکــی  امــا  گفــت؛  درصــد  نمی شــود 

ــی  ــت. کس ــن اس ــان ای ــای مرسومش روش ه

کــه چنیــن پیشــینه ای داشــته را اول تهدیــد 

می کننــد، بعــد پیشــنهاد می دهنــد بــه شــرطی 

ــد  ــذف نمی کنن ــد و او را ح ــاه می دهن ــه او پن ب

کــه در زمیــن آن هــا بــازی کنــد. ایــن کار 

ســابقه دارد. یعنــی خیلــی افــراد را تــا بــه 

ــد، و در  ــان کردن ــوده خودش ــا آل ــال این ه ح

واقــع کاری انجــام دادنــد کــه آن شــخص آدم 

ــر و ســابقه اش و شــهرتش را  آن هــا شــود و هن

در خدمــت هــدف آن هــا قــرار دهــد؛ اینگونــه 

خیالشــان هــم راحــت می شــود که آن شــخص 

آرمان هــای  بــه  را  گذشــته  تعلــق  دیگــر 

ــدارد. ــابقش ن س

نمی توانــم بگویــم چنــد درصــد احتمــال دارد 

چنیــن جریانــی رخ داده باشــد، امــا می توانــم 

بگویــم ایــن یکــی از روش هــای آن هــا بــوده و 

هســت. و بــه خصــوص افــرادی کــه ســابقه ی 

کار و زندگــی در ایــن کشــورها را دارنــد خیلــی 

بهتــر می تواننــد از مــوارد مشــابه مثــال بزننــد. 

نکتــه ای مدنظــر  اگــر  پایــان  در  خیبــر: 

بفرمائیــد. یــد،  دار

قصــد دارم در خصــوص وزارت خارجــه کمــی 

صحبــت کنــم. قــدرت و نفــوذ وزارت خارجــه 

بــه ایــن اســت کــه حقــوق شــهروندانش را در 

ــد. هرکشــوری  ــال کن کشــورهای مختلــف دنب

کــه قدرتمندتــر باشــد، ایــن کار را بیشــتر 

شــما  یعنــی  می دهــد.  انجــام  موثرتــر  و 

ــی کــه یــک  ــد یــک شــهروند دو تابعیت می بینی

ــران  ــی در ای ــه جاسوس ــی و ب ــش کانادای تابعیت

متهــم اســت، وقتــی جانــش را از دســت 

می دهــد، دولــت کانــادا ســفیر خــود را از 

ــفیر  ــردن س ــوان  ک ــد. فراخ ــرا می خوان ــران ف ای

بــرای ایــن مســئله، نشــانه اهمیتــی اســت 

ــادا بــرای جــان اتباعــش قائــل  کــه دولــت کان

ــت. اس

ــه  ــت ک ــی اس ــورد دولت های ــوه برخ ــن نح ای

می داننــد.  قدرتمنــد  را  واقــع خودشــان  در 

ــت  ــورد دول ــما در م ــاق را ش ــن اتف ــبیه ای ش

مختلــف  دولت هــای  و  انگلیــس  آمریــکا، 

ــه  ــوط ب ــائل مرب ــورد مس ــه در م ــد ک می بینی

می کننــد.  چــکار  دنیــا  در  شهروندانشــان 

وقتــی یــک شهروندشــان بازداشــت می شــود، 

ــر و  ــدر س ــد؟ چق ــی می کنن ــه برخوردهای چ

ــن  ــه ای ــد؟ چقــدر در رســانه ها ب صــدا می کنن

مســئله می پردازنــد؟ حــاال وزارت خارجــه مــا 

ــد؟ ــار می کن ــاره شــهروندانش چطــور رفت درب

ــته  ــی گذش ــام بهرام ــوت بهن ــاه از ف ــش م ش

اســت. ســخنگوی وزارت خارجــه، کــه آن هــم 

ــش  ــه واکن ــور ب ــانه ای مجب ــوج رس ــد از م بع

ــه  ــه ارائ ــزارش اولی ــک گ ــد: »ی ــد، می گوی ش

از گذشــت شــش مــاه  شــده و االن پــس 

ــد و مــا  ــد را اعــام نکرده ان ــج جدی ــوز نتای هن

همچنــان پیگیریــم«.

وزارت خارجه ما 
درباره شهروندانش 

چطور رفتار می کند؟
شش ماه از فوت 

بهنام بهرامی گذشته 
است. سخنگوی 

وزارت خارجه هم 
بعد از موج رسانه ای 

مجبور به واکنش 
،،شد.

،،
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ایــن »همچنــان پیگیریــم« یعنــی هیــچ اتفاقــی 

می گوینــد:  وقتــی  چــون  افتــاد.  نخواهــد 

ــه  ــور ک ــی همانط ــم«، یعن ــان پیگیری »همچن

ــر  ــم، پیگی ــر بودی ــته پیگی ــاه گذش ــش م در ش

ــاه گذشــته، ســکوت  هســتیم. نتیجــه شــش م

ــه بعــد هــم  ــن ب ــوده و از ای ــت ســوئیس ب دول

ــم  ــن کشــور خواهی ــت ای منتظــر ســکوت دول

ــود. ب

 کاری انجــام 
ً
زمانــی وزارت خارجــه واقعــا

ــدن  ــار حاصل ش ــود انتظ ــد داد و می ش خواه

 بگوینــد: »فــردا 
ً
نتیجــه داشــت کــه مثــا

ــرد و  ــم ک ــار خواهی ــوئیس را احض ــفیر س س

ــب  ــا مرات ــت. م ــم خواس ــح خواهی از او توضی

ــم  ــام خواهی ــان را اع ــدی خودم ــراض ج اعت

کــرد«. این هــا کمتریــن کار اســت.

کشــور  در  حاضــر  ایرانــی  دیپلمات هــای 

در  ایرانــی  دیپلمات هــای  مثــل  ســوئیس 

ــدت   به ش
ً
ــوال ــر، معم ــورهای دیگ ــه کش هم

محافظــه کار هســتند. چــرا؟ بــه خاطــر اینکــه 

 
ً
غالبــا امــا   ،

ً
لزومــا نمی گویــم  متأســفانه، 

در  زندگــی  و  غربــی  دولت هــای  مرعــوب 

ــال ها در  ــا س ــتند. این ه ــور هس ــارج از کش خ

صــف بودنــد تــا نوبتشــان بشــود و مأموریــت 

خــارج از کشــور بــه آن هــا بدهنــد. حــاال 

ــه و  ــی رفت ــور خارج ــه کش ــی ب ــن دیپلمات چنی

حاضــر نیســت هیــچ کاری انجــام بدهــد کــه 

دولــت آن کشــور، آن هــا را بــه ایــران برگردانــد. 

ــه  ــتند ب ــر نیس  حاض
ً
ــا ــه اص ــم ک ــذا می بینی ل

ــر   حاض
ً
ــا ــد. اص ــری کنن ــدی پیگی ــکل ج ش

در  میزبانشــان  کشــور  دولــت  بــا  نیســتند 

ــت. ــه ماس ــار وزارت خارج ــن رفت ــد. ای بیفتن

ــد  ــه چن ــت ک ــن نیس ــه ای ــپورت ب ارزش پاس

کشــور، مــا را بــه خاکشــان راه می دهنــد. 

ــر  ــه از ه ــت ک ــن نیس ــه ای ــپورت ب ارزش پاس

ــزا  ــا وی ــه م ــم، ب ــزا کنی ــه ی وی ــوری مطالب کش

مثــال  نیســت؛  اینطــوری   
ً
اصــا بدهنــد. 

ــی  ــد بعض ــما می بینی ــود دارد. ش ــش وج نقض

اینطــور   
ً
لزومــا دولت هــا،  یــا  کشــورها 

ــر  ــه ه ــی ب ــه راحت ــه ب ــد ک ــورد نمی کنن برخ

ــهروندان  ــه ش ــی ب ــد، حت ــزا بدهن ــی وی کس

ــه  ــپورت ب ــان. ارزش پاس ــورهای دوستش کش

ایــن اســت کــه بداننــد ایــن آدم در ایــن کشــور 

ــی دارد  ــا، پاســپورت ایران ــا هــر نقطــه از دنی ی

و اگــر بــه قتــل برســد یــا بــه شــکل مشــکوکی 

از دنیــا بــرود، آن هــا گرفتــار می شــوند و بایــد 

جوابگــو باشــند؛ ایــن یعنــی ارزش پاســپورت.

ــرأت  ــه ج ــت ک ــن اس ــه ای ــپورت ب ارزش پاس

نکننــد شــهروند ایرانــی را در آنجــا بــه راحتــی 

یــک شــب بازداشــت کننــد، آن هــم بــه خاطــر 

کاریکاتــوری کــه ســال ها پیــش در ایــران 

کشــیده اســت. کســانی کــه در ســنجش رفتــار 

وزارت خارجــه و در خصــوص توفیــق یــا عــدم 

ــتباه  ــار اش ــران دچ ــه ای ــق وزارت خارج توفی

 وزارت خارجــه 
ً
شــدند، بایــد ببیننــد کــه واقعــا

مــا چقــدر در ایــن قضیــه جلــو بــوده اســت؟

ــی در  ــهروند ایران ــک ش ــرگ ی ــاه از م ــش م ش

ســوئیس گذشــته، شــهروندی کــه هنرمنــد 

شــده،  تهدیــد  آنجــا  در  آدم  ایــن  و  بــوده 

ــده،  ــت ش ــش رخ داده، بازداش ــی برای اتفاقات

ــم  ــد ه ــده و بع ــؤال ش ــت و از او س بازخواس

بــه او اعــام کردنــد کــه نمی توانــد در آن 

کشــور زندگــی کنــد، در نهایــت هــم بــا مــرگ 

ــت. ــه اس ــا رفت ــکوکی از دنی مش

ــات ــوز توضیح ــا هن ــته، ام ــاه گذش ــش م  ش

دیپلمات های 
ایرانی حاضر در 
کشور سوئیس 

مثل دیپلمات های 
ایرانی در همه 

کشورهای دیگر، 
معموالً به شدت 

محافظه کار هستند. 
چرا؟ به خاطر اینکه 
متأسفانه، نمی گویم 

لزوماً، اما غالبًا 
مرعوب دولت های 

غربی و زندگی 
در خارج از کشور 

،،هستند. 
،،
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و اطاعــات تکمیلــی در مــورد نحــوه مــرگ و 

ــت وزارت  ــه دس ــی ب ــهروند ایران ــن ش ــل ای قت

گــزارش  حتــی  اســت؛  نرســیده  خارجــه 

ــی! ــکی قانون پزش

البتــه ایــن تــازه مرحلــه اول اســت! یعنــی اگــر 

ــس  ــا پلی ــی و ی ــکی قانون ــت، پزش  دول
ً
ــا فرض

ســوئیس گــزارش تکمیلــی و جزئیات بیشــتری 

 مــا نبایــد زیــر بار 
ً
هــم ارائــه می کردنــد، لزومــا

می رفتیــم. بایســتی مــا بیشــتر و بیشــتر مطالبــه 

ــن کار  ــا، ای ــه آن ه ــوری ک ــم. همانط می کردی

ــه  ــم ک ــابه می بینی ــوارد مش ــد. در م را می کنن

ــاکت  ــد و س ــری می کنن ــوری پیگی ــا چط آن ه

ــه  ــن مرحل ــم ای ــم بگوی ــد. می خواه نمی مانن

ــم! ــدم اول مانده ای ــا در ق ــت و م اول اس

شــش مــاه اســت کــه پــدر بهنــام بهرامــی بــه 

نمایندگــی وزارت خارجــه در مشــهد مراجعــه 

ــد  ــه او گفته ان ــا ب ــرده، ام ــه ک ــرده و مطالب ک

دولــت ســوئیس پاســخگو نیســت. یعنــی چه؟ 

ــگ و  ــر، فرهن ــل هن ــتی اه ــن بایس ــر م ــه نظ ب

ــر  ــت ها و ه ــدان، کاریکاتوریس ــانه، هنرمن رس

کســی کــه فکــر می کنــد بهنــام بهرامــی اینجــا 

ــری  ــوع را پیگی ــن موض ــده ای ــع ش ــوم واق مظل

کننــد.

ممکــن اســت کســانی معتقــد باشــند و بگویند 

برخــی  اســت.  اشــتباه  هولوکاســت  نفــی 

ــتند و  ــدی نیس ــای ب ــه آدم ه ــه البت ــرادی ک اف

ــد  ــاد دارن ــتند، اعتق ــم هس ــی ه  انقاب
ً
ــا اتفاق

نبایــد هولوکاســت را نفــی کــرد و استداللشــان 

ایــن اســت کــه ایــن کار هزینــه زیــادی بــرای 

مــا می تراشــد. حتــی کســانی کــه اینطــور 

ــت  ــای ملی ــال اعت ــه دنب ــد، ب ــادی دارن اعتق

ایرانــی و قدرتمندتر شــدن کشورشــان هســتند.

هــر کســی بــا هــر نــوع تفکــری، دلــش 

ــر  ــه ه ــی ب ــک ایران ــوان ی ــه عن ــد ب می خواه

نقطــه از دنیــا رفــت، محفــوظ باشــد و امنیتــش 

تأمیــن شــود و کســی جــرأت تعــرض بــه او را 

نداشــته باشــد. بــه نظــر مــن هرکســی بــا هــر 

نــوع تفکــری می توانــد از وزارت خارجــه و 

ــد.  ــه کن ــن مســئله را مطالب دولــت ســوئیس ای

ــرد. ــکوت ک ــد س ــی نبای ــن راحت ــه ای ب

خیبــر: بــا ایــن تفاســیر دغدغــه شــما بــرای 

پیگیــری ایــن مســئله، فقــط شــخص بهنــام 

ــه دار  ــما خدش ــث ش ــت؛ بح ــی نیس بهرام

شــدن غــرور و قــدرت ملــی اســت.

جنبــه  یکــی  اســت.  مــورد  یــک  ایــن 

ایدئولوژیــک اســت؛ در هــر صــورت مــا 

ــم  بزرگ تریــن دشــمن خودمــان را صهیونیس

ــن  ــل بزرگ تری ــم بین المل ــم. صهیونیس می دانی

ــت. در  ــای دنیاس ــانیت در همه ج ــمن انس دش

درجــه اول مــا بــه عنــوان دشــمن صهیونیســم 

 خونخــواه بهنــام بهرامــی خواهیــم بــود؛ 
ً
حتمــا

ان شــاءالله. امــا قســمت دیگــر ایــن اســت کــه 

فــرض کنیــد کســانی مثــل مــِن یاســر قدســی 

ــه عنــوان  فکــر نکننــد. آن هــا هــم می تواننــد ب

ــد. در  ــه کنن ــه را مطالب ــن قضی ــی ای ــک ایران ی

واقــع کســانی کــه خودشــان را آزادی خــواه 

 هیــچ کاری بــا 
ً
معرفــی می کننــد، و اصــا

جمهــوری اســامی ندارنــد، ایرانــی هــم 

ــه  ــد ک ــه کنن ــد مطالب ــتند، می توانن ــی نیس حت

ــوری  ــر کاریکات ــه خاط ــی ب ــام بهرام ــرا بهن چ

ــور  ــران و در کش ــش در ای ــال پی ــد س ــه چن ک

دیگــری کشــیده بــود، بازداشــت و بازخواســت 

ــده؟ ــد ش و تهدی

ما بزرگ ترین 
دشمن خودمان را 

صهیونیسم می دانیم. 
صهیونیسم بین الملل 

بزرگ ترین دشمن 
انسانیت در همه جای 

دنیاست. در درجه 
اول ما به عنوان 

دشمن صهیونیسم 
حتماً خونخواه بهنام 
بهرامی خواهیم بود؛ 

،،ان شاءاهلل.
،،
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مــن فکــر می کنــم یــک مســئله مثــل ماجــرای 

بهنــام بهرامــی نمــاد و مصداقــی هســت بــرای 

هــر قشــر ایرانــی یــا غیــر ایرانــی، حزب اللهــی 

البتــه حزب اللهــی  غیــر حزب اللهــی.  یــا 

انگیزه هــای  ماجــرا  ایــن  پیگیــری  بــرای 

بیشــتری دارد.

ــی  ــام بهرام ــتی بهن ــد صهیونیس ــابقه کار ض س

ــس  ــده؛ پ ــات ش ــن اتفاق ــث ای  باع
ً
ــاال احتم

عــاوه بــر ایرانــی بــودن، انگیزه هــای دیگــری 

خاطــر  بــه  حداقــل  ایرانــی  دارد.  وجــود 

ملیــت  اعتــای  و  ایرانــی  ملیــت  آوازه ی 

ایرانــی می توانــد پیگیــر باشــد. آن کســی 

ــی  ــر ایران ــی اگ ــت، حت ــواه اس ــه آزادی خ ک

ــا  ــه را در دنی ــن قضی ــد ای ــد می توان ــم نباش ه

ــه  ــا هم ــم ب ــر می کن ــن فک ــد. م ــری کن پیگی

بهنــام  ماجــرای  می توانیــم  انگیزه هــا  ایــن 

بهرامــی را پیگیــری کنیــم.

خیبــر: ممنــون از اینکــه در ایــن گفت وگــو 

شــرکت کردیــد.

آن کسی که 
آزادی خواه است، 

حتی اگر ایرانی 
هم نباشد می تواند 

قضیه فوت مشکوک 
بهنام بهرامی را در 

،،دنیا پیگیری کند.
،،





بهنــام بهرامــی در عرصــه هنــر و کاریکاتــور فعالیت داشــت، درســت در همان عرصــه ای که صهیونیســت ها 

ــف هســتند.  ــش واق ــه اهمیت ــد و ب ــی  از آن بهــره می گیرن ــکار عموم ــن اف ــان در ذه ــای عقایدش ــرای الق ب

ــعود  ــای »سیدمس ــا آق ــژه ای ب ــوی وی ــر گفت وگ ــی خیب ــگاه صهیون پژوه ــگار پای ــت خبرن ــن جه ــه همی ب

شــجاعی طباطبایــی«، هنرمنــد کاریکاتوریســت و دبیــر مســابقه بین المللــی کارتــون و کاریکاتــور 

ــدان ضــد  ــرای صهیونیســت ها و تهدیدشــدن هنرمن ــا اهمیــت هولوکاســت ب »هولوکاســت« انجــام داده ت

هولوکاســت از جملــه آقــای شــجاعی کــه ســابقه فعالیــت هنــری ضــد صهیونیســتی دارنــد، مــورد بررســی 

قــرار گیــرد.

سیدمسعود شجاعی طباطبایی، کاریکاتوریست و دبیر مسابقه بین المللی کاریکاتور هولوکاست: 

احتمال ترور بهنام بهرامی توسط صهیونیست ها وجود دارد
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خیبــر: بــرای شــروع در مــورد نمایشــگاهی 

ــرد،  ــه ک ــر ارائ ــی در آن اث ــام بهرام ــه بهن ک

ــد. ــح بدهی توضی

آقــای بهنــام بهرامــی یکــی از چنــد صــد 

شــرکت کننده مســابقه هولوکاســت بودنــد؛ 

امــا بــه واســطه اینکــه کارشــان یــک کار 

ــده  ــوب دی ــی خ ــان خیل ــود، اثرش ــی ب متفاوت

ــه  ــتی ک ــم صهیونیس ــخصیتی از رژی ــد. ش ش

کاهــی روی ســر دارد کــه روی آن ســتاره داود 

ــو دراز و  ــل پنیکی ــش مث ــته و دماغ ــش بس نق

باعــث کشته شــدن پرنــده صلــح شــده اســت. 

ــده شــد. رســانه های  ــاد دی ــن کار خیلــی زی ای

ــه  ــد. البت ــر پرداختن ــن اث ــه ای ــتی ب صهیونیس

کارهــای دیگــری مثــل اثــر آقــای مازیــار 

ــد.  ــده ش ــوب دی ــم خ ــی ه بیژن

ــه  ــتم ک ــق را نداش ــن توفی ــک ای ــن از نزدی م

بــا بهنــام بهرامــی ارتبــاط یــا صحبتــی داشــته 

ــدن  ــال و دیده ش ــان ارس ــط در جری ــم. فق باش

رژیــم  خشمگین شــدن  و  ایشــان  اثــر 

صهیونیســتی نســبت بــه ایــن اتفــاق قــرار 

ــی،  ــام بهرام ــای بهن ــر کلیدواژه ه ــم. اگ گرفت

رســانه های  در  را  کارتــون  هولوکاســت، 

مشــخص  کنیــد،  جســتجو  صهیونیســتی 

. د می شــو

یکاتــور ایشــان  خیبــر: از لحــاظ هنــری کار

ــد؟ ــی می کنی یاب ــور ارز را چط

نمی شــود ارزیابــی کــرد،  امــا در مجمــوع کار 

ــود،  ــده ش ــوب دی ــه خ ــود. کاری ک ــی ب خوب

ــت.  ــته اس ــی داش ــای تکنیک  قابلیت ه
ً
ــا  قطع

البتــه  بــود.  کم نقــص  تکنیکــی  لحــاظ  از 

ــت  ــا کیفی ــد ب ــه می توانن ــم ک ــی داری هنرمندان

خیلــی باالتــر اجــرا کننــد،  امــا از نظــر مــن کار 

ــود. ــی ب ــان، کار خوب ایش

خیبــر: فرضیــه ای وجــود دارد مبنــی بــر 

اینکــه صهیونیســت ها بــرای خنثــی یــا 

معــروف  یکاتــور  کار اثــر  تعدیل کــردن 

بهنــام بهرامــی، بــه ایــن شــخص پیشــنهاد 

منافــع  راســتای  در  اثــری  داده انــد 

و  کنــد  طراحــی  جهانــی  صهیونیســم 

 مرحــوم بهرامــی قبــول نکــرده 
ً
احتمــاال

ــن  ــکوک ای ــوت مش ــب ف ــن موج و همی

ــن  ــما ای ــر ش ــت.از نظ ــده اس ــد ش هنرمن

باشــد؟ صحیــح  می توانــد  فرضیــه 

متأســفانه ایــن احتمــال وجــود دارد. چنــد نفــر 

از کاریکاتوریســت ها بــه دالیــل مختلفــی، 

حتــی شــرایط زندگــی هــم در اینجــا برایشــان 

مهیــا بــوده، امــا بــه خــارج از کشــور رفته انــد؛ 

ــق  ــدری از طری ــاهرخ حی ــخص ش ــی ش حت

ارشــاد بــرای یــک پــروژه تحقیقاتــی بــه کشــور 

ــن  ــه ای فرانســه اعــزام شــد. ایشــان در آنجــا ب

نتیجــه رســید کــه پناهنــده شــود و متأســفانه از 

ــار ضــد نظــام  ــه هــم آث همــان ســال های اولی

ــا نیســتانی کــه  ــای مان ــا آق را طراحــی کــرد. ی

 از حــد گذرانــده و کارهــای ضــد نظــام 
ً
واقعــا

ــد  ــام می ده ــن انج ــد دی ــای ض ــد، کاره بمان

و بــه مقدســات هــم در آثــارش توهیــن کــرده 

اســت.

ــدی ورود  ــدت فاس ــه ش ــای ب ــه فض ــا ب این ه

ــی  ــه مزدهای ــم ب ــزدور و قل ــد و م ــدا می کنن پی

می شــوند کــه بــا اشــاره ی اربابانشــان یــا 

ــتند،  ــان هس ــا جیره خوارش ــه این ه ــانی ک کس

شــما  اگــر  می دهنــد.  انجــام  کارهایــی 

آقای بهنام بهرامی 
یکی از چند صد 

شرکت کننده 
مسابقه هولوکاست 
بودند؛ اما به واسطه 
اینکه کارشان یک 

کار متفاوتی بود، 
اثرشان خیلی خوب 

،،دیده شد.
،،



KHEYBAR.NET  | 55 ویژه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره سوم | خرداد 1399 | صفحه

کارهــای همیــن آقــای نیســتانی را ببینیــد، 

جــز عصبیــت و عصبانیــت چیــز دیگــری 

ــری از  ــک س ــی ی ــان زندگ ــا در جری ــدارد. م ن

ــی  ــم خیل ــان ه ــتیم، شرایطش ــراد هس ــن اف ای

ــان از  ــی خانواده هایش ــود؛ یعن ــخت می ش س

 همســر 
ً
هــم می پاشــد و جــدا می شــوند. مثــا

ــن  ــد. بنابرای ــدا ش ــدری از او ج ــاهرخ حی ش

ــا  ــا این ه ــختی دارد، ام ــات س ــرایط و تبع ش

ــد در آن  ــه می خواهن ــل ک ــن دلی ــه ای ــط ب فق

ــوند. ــزد می ش ــه م ــم ب ــد، قل ــا بمانن فض

 فضــا نــا امــن اســت. هرکســی 
ً
در غــرب واقعــا

کــه در خصــوص هولوکاســت تردیــد کنــد یــا 

ــتی  ــای صهیونیس ــد، البی ه ــام ده کاری انج

 
ً
ــا ــد. فرض ــورد می کنن ــا آن برخ ــدت ب ــه ش ب

ــام  ــه، بهن ــه گفت ــه وزارت خارج ــور ک همانط

مــن  امــا  باشــد،  شــده  پناهنــده  بهرامــی 

ــا  ــت ب ــن اس ــور ممک ــم چط ــب می کن تعج

ــازه  ــه او اج ــته ب ــان داش ــه ایش ــده ای ک پرون

یــک  کافیســت  باشــند؟  داده  پناهندگــی 

ــخص  ــد؛ مش ــام بدهن ــاده انج ــتجوی س جس

ــت  ــابقه هولوکاس ــان در مس ــه ایش ــود ک می ش

شــرکت کــرده و کارش هــم خیلــی خــوب 

دیــده شــده؛  یعنــی کار خیلــی ســختی نیســت. 

بــا جســتجوی اســم بهنــام بهرامــی در گــوگل، 

ــا رســانه های صهیونیســتی کــه کار ایشــان را   ب

مطــرح کرده انــد روبــرو می شــویم.

امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایشــان قصــد 

ــه  ــم گرفت ــپورتش را ه ــته و پاس ــتن داش برگش

ــه چــه دلیلــی اعــام  ــوم نیســت ب ــوده و معل ب

کرده انــد دســت بــه خودکشــی زده اســت 

و هنــوز هــم دالیــل مســتدل و مشــخصی 

از طــرف پلیــس و پزشــکی قانونــی ارائــه 

ــا  ــن ب ــد. م ــخص کن ــرا را مش ــه ماج ــده ک نش

دامــاد خانــواده بهرامــی یــک تماســی داشــتم؛ 

ایشــان گفتنــد 10 روز قبــل از ایــن تمــاس 

ــوم  ــرگ را نامعل ــت م ــه عل ــده ک ــه ای آم نام

ذکــر کرده انــد. ســخنگوی وزارت خارجــه 

هــم بعــد از گذشــت ایــن همــه مــدت، هنــوز 

می گویــد در حــال تحقیــق و بررســی هســتیم. 

مگــر می شــود بعــد از ایــن همــه مــدت هنــوز 

ــن  ــوب ای ــد؟ خ ــده باش ــخص نش ــت مش عل

ــت. ــکوک اس مش

اگــر بچه هــای مشــهد و دوســتان مذهبــی 

ــم  ــواب را ه ــن ج ــد، همی ــری نمی کردن پیگی

ــواردی  ــی از م ــن یک ــفانه ای ــد. متأس نمی دادن

ــر  ــدی تذک ــکل ج ــه ش ــتی ب ــه بایس ــت ک اس

داده بشــود کــه: اگــر چــه گفتــه می شــود 

ــوری  ــی اینط ــه نوع ــوده و ب ــده ب ــان پناهن ایش

همــه موجودیتــش را زیــر ســؤال می برنــد،  امــا 

بهنــام بهرامــی پاســپورت گرفتــه بــوده، یعنــی 

ــپورت  ــته پاس ــه توانس ــرده ک ــت ک ــام برائ اع

ــم  ــواهد ه ــردد، ش ــته برگ ــد داش ــرد و قص بگی

مبنــی بــر ایــن بــوده کــه قصــد بازگشــت 

داشــته؛ پــس چــه انگیــزه ای بــرای خودکشــی 

ــت؟ ــته اس داش

ــد، دور  ــه ای کــه شــما می گویی ــن فرضی بنابرای

 بــه شــدت 
ً
از ذهــن نیســت. این هــا واقعــا

دنبــال ایــن هســتند کــه رژیــم صهیونیســتی را 

ــدگان  ــدان و انکارکنن ــد و از هنرمن ــر کنن تطهی

هولوکاســت اعــام برائــت بگیرنــد. البی هــای 

صهیونیســتی در غــرب بســیار قــوی هســتند و 

ــد. ــورد می کنن ــهمگین برخ ــدت و س ــه ش ب

ــرای  ــون ب ــی کارت ــابقه بین الملل ــک مس ــن ی م

یونــان طراحــی کــردم. یعنــی بــه یونــان رفتــم

در غرب واقعاً فضا نا 
امن است. هرکسی 

که در خصوص 
هولوکاست تردید 
کند یا کاری انجام 

دهد، البی های 
صهیونیستی به 

شدت با آن برخورد 
،،می کنند.

،،
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و مســابقه و ســایت را برایشــان طراحــی کــردم. 

 .»Greekartoon« ــوان ــت عن ــابقه ای تح مس

را  بین المللــی  مســابقه  یــک  فراخــوان  و 

ایــران  بــه  مــن  و  کردیــم  اطاع رســانی 

برگشــتم؛  امــا بــه بحــث هولوکاســت برخــورد 

کردیــم. دفعــه دوم کــه مــن را بــرای داوری 

دعــوت کردنــد، همــان روز اول بــه مــن گفتند: 

ــت ها  ــه صهیونیس ــد بافاصل ــه آمدی ــما ک ش

مطلــع شــدند و مــا نمی توانیــم امنیــت شــما را 

تضمیــن کنیــم. بافاصلــه مــن را بــه ســفارت 

ــای  ــی آق ــئول فرهنگ ــع مس ــتادند. آن موق فرس

ــک  ــا ی ــن را ب ــم م ــان ه ــود؛ ایش ــدی ب دربن

ــرودگاه منتقــل  ــه ف پوشــش خــاص و جــدی ب

می خواهــم  برگشــتم.  ایــران  بــه  و  کردنــد 

ــم این هــا خیلــی راحــت شــخصی را در  بگوی

ــد؛  خیلــی راحــت  ــرار می دهن لیســت مــرگ ق

ممنوع الــورود  کشــورها  بــه  را  شــخصی 

. می کننــد

ملــل  ســازمان  در  صهیونیســتی  البی هــای 

هــم خیلــی وحشــتناک نفــوذ دارنــد. اگــر 

ــت  ــل صحب ــازمان مل ــورد س ــم در م بخواه

ــود.  ــدا می ش ــده ج ــک پرون ــودش ی ــم، خ کن

ســازمان  در  مســابقه ای  می توانــد  چطــور 

ــد و از  ــت باش ــک صهیونیس ــم ی ــه اس ــل ب مل

ــوح  ــود و ل ــدا ش ــزش اه ــا جوای ــول ملت ه پ

تقدیــرش را دبیــرکل ســازمان ملــل امضــا کند؟ 

می خواهــم بگویــم البی هــای صهیونیســتی 

کــه  شــخصی  ردپــای  ملــل  ســازمان  تــا 

بخواهنــد را پیــدا می کننــد. مهــد ایــن اتفاقــات 

هــم متأســفانه فرانســه اســت. دولــت فرانســه 

ــه  ــا در مخاصم ــن دولت ه ــی از کثیف تری یک

ــت. ــران اس ــا ای ــاد ب و عن

در  وضعیــت  بگویــم  می خواهــم  فقــط 

ــث  ــک بح ــت. ی ــنگین اس ــی س ــا، خیل آنج

هــم ایــن اســت کــه موضــوع هولوکاســت بــه 

ــده  ــل  ش ــرائیل تبدی ــرای اس ــس ب ــک بیزین ی

ــوز  ــت هن ــت هولوکاس ــم باب ــن رژی ــت. ای اس

می گوینــد  خودشــان  کــه  دولت هایــی  از 

و  آلمــان  ماننــد  بودنــد،  جنــگ  مســبب 

ــام  ــه ن ــی ب ــرد. آقای ــت می گی ــش، غرام اتری

ــر  ــی، تجدیدنظ ــگ]1[  انگلیس ــد ایروین دیوی

ــورد  ــه در م ــی ک ــی کس ــتند؛ یعن ــب هس طل

هولوکاســت شــک می کنــد. اتریــش یــک 

دعــوت مجــازی و قابــی از ایشــان بــه عمــل 

بــه محــض ورود  را  ایروینــگ  و  مــی آورد، 

بازداشــت و زندانــی می کننــد؛ بــه همیــن 

راحتــی. خیلــی در ایــن مــورد ســخت گیر 

ــتند. هس

ایــن آقــای ایروینــگ در خصوص هولوکاســت 

تردیــد کــرده بــود. آقــای بهنــام بهرامــی خیلــی 

ایــن کــه  بــوده، بخاطــر  کارش ســخت تر 

ــرده  ــؤال ب ــر س ــت را زی  کل هولوکاس
ً
ــا اساس

ــح  ــور واض ــه ط ــان ب ــور ایش ــت. کاریکات اس

دروغ  صهیونیســت ها  می گویــد:  روشــن  و 

ــته اند؛  ــم کش ــح را ه ــده صل ــد، و پرن می گوین

ــی  ــح جهان ــن صل ــن رفت ــث از بی ــی باع یعن

ــک  ــا ی ــور ی ــک کاریکات ــع ی ــده اند. در واق ش

ــاق  ــک اتف ــد ی ــع می توان ــی مواق ــس بعض عک

ســهمگین و جــدی و حتــی یــک اتفــاق خــوب 

ــد. باش

عکســی در ویتنــام ثبــت شــده کــه یــک 

ویت کنــگ در حــال شــلیک کردن بــه ســر 

ــث  ــس باع ــن عک ــت. ای ــی اس ــک ویتنام ی

 شــد کــه جنــگ در ویتنــام تمــام بشــود.

 آقای بهنام بهرامی 
خیلی کارش 

سخت تر بوده، 
بخاطر این که اساسًا 

کل هولوکاست 
را زیر سؤال برده 
است. کاریکاتور 

ایشان به طور واضح 
و روشن می گوید: 

صهیونیست ها 
دروغ می گویند، و 
پرنده صلح را هم 

،،کشته اند.
،،
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 مــردم آمریــکا بــه خاطــر آن عکــس بــه شــدت 

ــک  ــذاری ی ــن تأثیرگ ــدند. بنابرای ــرض ش معت

ــه  ــت ک ــان باالس ــور آنچن ــا کاریکات ــس ی عک

ــد؛  ــر می کن ــدی درگی ــکل ج ــه ش ــا را ب این ه

اینطــور نیســت کــه یــک کاریکاتــوری ترســیم 

ــده بشــود و  شــود، در مقطــع خاصــی هــم دی

بعــد هــم فرامــوش شــود. نــه، اینطــور نیســت.

ــام  ــه ن ــخصی ب ــرای ش ــه ب ــد ک ــما می بینی ش

می گذارنــد  وقــت  مدت هــا  ناجی الَعلــی، 

بــه شــهادت می رســانند.  لنــدن  در  را  او  و 

 کار موســاد بــود. 
ً
شــهادتش هــم مشــخصا

ــی هــم در مــوردش ســاخته اند  ــم تلویزیون فیل

و در تلویزیــون ایــران هــم چندبــار پخــش 

شــد. کاراکتــری بــه نــام حنظلــه دارد کــه 

ــده  ــی ش ــاد جهان ــک نم ــه ی ــل ب ــم تبدی آن ه

ــت. اس

ــه ای  در هــر صــورت می خواهــم بگویــم، نکت

کــه شــما گفتیــد، امــکان وقوعــش وجــود دارد.

خیبــر: وقتــی شــما نمایشــگاه معــروف 

ــد  ــا بع ــد، گوی ــزار کردی ــت را برگ هولوکاس

 
ً
از آن از ســوی صهیونیســت ها و مشــخصا

حــزب لیکــود اســرائیل تحــت فشــار قــرار 

گرفتیــد و حتــی بــه یک ســری کشــورها 

ممنوع الــورود شــدید؟ 

بلــه، بعــد از آمــدن آقــای کوفــی عنــان]2[  بــه 

ــدم.  ــورود ش ــور ممنوع ال ــد کش ــه چن ــران ب ای

ــی از  ــه یک ــی دارم ک ــی موثق ــات خیل اطاع

ــای  ــل در ماجراه ــازمان مل ــه از س ــل فتن عوام

ــود.  ــان ب ــی عن ــای کوف ــن آق ــال 88، همی س

همــان مســابقه بین المللــی ســازمان ملــل کــه 

بــه آن اشــاره کــردم، ســاخته و پرداختــه آقــای 

ــود. ــان ب کوفــی عن

ایشــان وقتــی وارد ایــران شــدند، در اولیــن 

ــد،  ــام می ده ــرودگاه انج ــه در ف ــی ک صحبت

ــت زده(  ــا خجال ــرمنده )ی ــن ش ــد: م می گوی

هســتم از اینکــه وارد کشــوری شــده ام کــه در 

مــورد هولوکاســت نمایشــگاه دارد.

مــا هــم بــه ایشــان پیغــام دادیــم کــه کارهــا را 

ــازی و  ــو ن ــد. نئ ــی کنی ــا بررس ــتیم ت می فرس

ضــد یهــودی برچســب هایی اســت کــه بــه مــا 

می زننــد؛ مــا گفتیــم اگــر ایــن موضوعــات در 

ــم غرامــت  ــا حاضری ــوده، م ــار نمایشــگاه ب آث

بدهیــم. امــا ایشــان وقتــی برمی گــردد در 

صحــن ســازمان ملــل،  بــا صحبت هایــی 

کــه مطــرح می شــود، کشــورهای اروپایــی 

ممنوع الــورود  را  بنــده  کانــادا  و  آمریــکا  و 

ــتم. ــحال هس ــن خوش ــه م ــد. البت می کنن

امیــر،  ســخنگوی  منشــه  آقــای   
ً
مثــا یــا 

رادیــو اســرائیل مــن را آدم خــوار توصیــف 

ــوند،  ــی می ش ــی عصبان ــی خیل ــد. وقت کردن

ــه  ــا متوج ــع م ــد؛  آن موق ــا می گوین ــرت و پ پ

ــت.  ــوده اس ــت ب ــان درس ــه کارم ــویم ک می ش

البتــه ایــن رســانه آنقــدر بی مخاطــب بــود کــه 

ــد. ــل ش ــش تعطی ــت پی ــد وق ــن چن همی

نکتــه ای مدنظــر  اگــر  پایــان  در  خیبــر: 

بفرمائیــد. یــد،  دار

نکتــه خاصــی نیســت، امــا می خواهــم بگویــم 

ــات  ــن اتفاق ــار ای ــه دچ ــتیم ک ــا نیس ــط م فق

ــوف]3[  ــوس لط ــای کارل  آق
ً
ــا ــده ایم. مث ش

برزیلــی، توســط حــزب لیکــود بــه مــرگ 

ــد شــده اســت. علــت اینکــه برزیلی هــا  تهدی

ــد، ــت بودن ــه هولوکاس ــا در قضی ــکن م خط ش

برای شخصی به نام 
ناجی الَعلی، مدت ها 

وقت می گذارند و 
او را در لندن به 

شهادت می رسانند. 
شهادتش هم 

مشخصاً کار موساد 
بود. فیلم تلویزیونی 

هم در موردش 
ساخته اند و در 

تلویزیون ایران هم 
،،چندبار پخش شد.

،،
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 ایــن اســت کــه ایشــان تهدیــد بــه مرگ شــدند 

ــد:  ــم گفتن ــی ه ــت های برزیل و کاریکاتوریس

ــه  مــا را هــم در لیســت مــرگ اضافــه کنیــد، ب

ــل  ــدون دلی ــا را ب ــن م ــه هموط ــر اینک خاط

ــد.  ــرگ کرده ای ــه م ــد ب ــی تهدی منطق

خیبــر: خیلــی ممنــون از اینکــه در ایــن 

کردیــد. شــرکت  گفت وگــو 

پی نوشت:

David Irving .]1[

Kofi Annan .]2[

Carlos Latuff .]3[





ــر غامرضــا منتظمــی«، دیپلمــات  ــا »دکت ــژه ای ب ــر گفت وگــوی وی ــگاه صهیون پژوهــی خیب ــگار پای خبرن

ســابق جمهــوری اســامی ایــران در فرانســه انجــام داده تــا نحــوه پیگیــری فــوت مشــکوک بهنــام بهرامــی 

توســط وزارت خارجــه کشــورمان و حساســیت صهیونیســم جهانــی نســبت بــه انــکار هولوکاســت مــورد 

بررســی قــرار گیــرد.

غالمرضا منتظمی، دیپلمات سابق جمهوری اسالمی ایران در فرانسه:

صهیونیسم جهانی در سه الیه با منتقدانش برخورد می کند

KHEYBAR.NET  | 60 ویژه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره سوم | خرداد 1399 | صفحه



KHEYBAR.NET  | 61 ویژه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره سوم | خرداد 1399 | صفحه

خارجــه  وزارت  ســخنگوی  خیبــر: 

پیرامــون  صحبت هایشــان  در  کشــورمان 

ماجــرای درگذشــت بهنــام بهرامــی بــه 

ــب  ــه: حس ــد ک ــاره کردن ــوع اش ــن موض ای

یافتــی متوفــی در آذر مــاه  اطاعــات در

ســفارت  کنســولی  بخــش  بــه   ۱۳۹۷

ایــران در ســوئیس  جمهــوری اســامی 

مراجعــه و ضمــن اشــاره بــه اینکــه در 

ســال ۱۳۹۴ از ایــران خــارج و ســپس 

بــه ســوئیس پناهنــده شــده اســت... .  

ــرای  ــد اج ــن هنرمن ــه ای ــا اینک ــه ب باتوج

یکاتــور ضــد هولوکاســت را در کارنامــه  کار

دارد، ممکــن اســت کشــورهای اروپایــی و 

ــم  ــی صهیونیس ــه الب ــوئیس ک  س
ً
ــخصا مش

در آن هــا نفــوذ دارد بــه تقاضــای پناهندگــی 

او پاســخ مثبــت داده باشــند؟

ــکوک  ــه مش ــن قضی ــه ای ــرد ک ــد ک ــد نبای تردی

ــی  ــه الب ــت اینک ــه جه ــد. ب ــر می رس ــه نظ ب

ــد و  ــا دارن ــادی در اروپ ــوذ زی ــم نف صهیونیس

افــکار عمومــی اروپــا و آمریــکا بیــش از افکار 

ــورهای  ــیا و کش ــرب آس ــه و غ ــی منطق عموم

صهیونیســت ها  بــرای  اســامی   – عربــی 

مهــم اســت. بــه خاطــر اینکــه آنجــا، جایــگاه 

آرام  مناطــق  آن  بایــد  و  اســت  اصلی شــان 

باشــد و کســی متوجــه نشــود کــه این هــا چــه 

اقدامــات خشــونت باری و چــه طرح هــای 

ــه  ــان در کلی ــه منتقدانش ــر علی ــیطانی ای ب ش

ــادا انجــام  کشــورهای اروپایــی، آمریــکا و کان

می دهنــد. لــذا خیلــی بعیــد بــه نظــر می رســد 

کــه بــه چنیــن افــرادی تابعیــت بدهنــد. چراکــه 

افــراد را می شناســند و کنتــرل  ایــن  آن هــا 

ــی  ــات حساس  موضوع
ً
ــا ــد. مخصوص می کنن

مثــل هولوکاســت را زیــر ذره بیــن دارنــد و 

اجــازه نمی دهنــد چیــزی از دست شــان در 

ــرود. ب

فــوت  از  مــاه   6 از  بیشــتر  االن  خیبــر: 

مشــکوک بهنــام بهرامــی می گــذرد و وزارت 

ــم  ــمی و ه ــورت رس ــه ص ــم ب ــه ه خارج

بــه خانــواده مرحــوم بهرامــی اعــام کــرده 

ــی  ــه مهم ــت. جمل ــری اس ــال پیگی درح

ــواده  ــه خان ــه ب ــئوالن وزارت خارج ــه مس ک

ایــن اســت کــه: مــا  متوفــی گفته انــد 

ــورد  ــدت برخ ــا ش ــا ب ــا این ه ــم ب نمی توانی

کنیــم؛ بایــد بــا مایمــت بــا مقامــات 

این هــا  تــا  کنیــم  برخــورد  ســوئیس 

ــما  ــر ش ــد. از نظ ــح دهن ــت را توضی حقیق

 اهــرم فشــاری در 
ً
وزارت خارجــه واقعــا

دســت نــدارد و بایــد بــا مایمــت برخــورد 

ــد؟ کن

ــه  ــی ک ــادا موضوعات ــکا و کان ــا، آمری در اروپ

دولت هــای  باشــد،  مربــوط  اســرائیل  بــه 

غربــی بایــد مجــوزش را از رژیــم صهیونیســتی 

گســترده  شــبکه  و  اســرائیل  بگیرنــد. 

آنقــدر  افراطــی  صهیونیســت ها و یهودیــان 

بــر غــرب ســیطره دارنــد کــه موضوعاتــی کــه 

ــرائیل  ــن اس ــه و منتقدی ــا و خاورمیان ــه این ه ب

 بایــد بــا مشــورت، 
ً
مربــوط  شــود، حتمــا

ــد. ــرائیل باش ــر اس ــا نظ ــی و ب رایزن

ــد  ــخی نخواه ــوئیس پاس ــت س ــن جه ــه ای ب

داد؛ تــا زمانــی کــه اســرائیل مجــوز الزم را بــه 

ــع دولــت مــا هرچــه  ــا آن موق آن هــا بدهــد. ت

تــاش کنــد، بــه صــورت طبیعــی آن هــا 

ــد ــر مان ــد منتظ ــد داد و بای ــخی نخواهن  پاس

اسرائیل و 
شبکه گسترده 

صهیونیست ها و 
یهودیان افراطی 

آنقدر بر غرب 
سیطره دارند که 
موضوعاتی که به 

این ها و خاورمیانه 
و منتقدین اسرائیل 

مربوط  شود، حتمًا 
باید با مشورت، 
رایزنی و با نظر 
،،اسرائیل باشد.

،،
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چــون  بدهنــد.  اجــازه  اســرائیلی ها  تــا 

و  صهیونیســت ها  بــا  اســامی  جمهــوری 

ــی  ــه حت ــت و در منطق ــر اس ــرائیلی ها درگی اس

ــز  ــم و نی ــی داری ــری نظام ــرائیل درگی ــا اس ب

ــه  ــرائیل درمنطق ــت از اس ــه نیاب ــی ب نیروهای

طرح هــای ضــد امنیتــی علیــه ایــران و محــور 

ــرا  ــران اج ــت ای ــورهای دوس ــت و کش مقاوم

ــترده  ــای گس ــن چالش ه ــی چنی ــد. وقت می کنن

ــن  ــم، ای ــتی داری ــم صهیونیس ــا  رژی ــی ب امنیت

ــدا  ــت پی ــه فرص ــض اینک ــه مح ــم ب ــم ه رژی

کنــد وارد عمــل می شــود تــا بــه فعالیــت 

ــه شــخصیت های  ــان دهــد، و ب منتقدانــش پای

ــد  ــخصی مانن ــا و ش ــژه ایرانی ه ــد و به وی منتق

کاریکاتوریســت هولوکاســت، مرحــوم بهرامی 

 ممکــن 
ً
ضربــه بزنــد و او را تــرور کنــد. ضمنــا

ــن  ــل ای ــرائیل عام ــود اس ــن خ ــت مأموری اس

ــت  ــن جه ــه ای ــی ها. ب ــه سوئیس ــند،  ن کار باش

اســرائیل  تــا  نمی دهــد  پاســخی  ســوئیس 

ــد. ــادر کن ــوز الزم را ص مج

ــد  ــی نمی کن ــیر فرق ــن تفاس ــا ای ــر: ب خیب

ــه  ــر وزارت خارج ــم ب ــردی حاک ــه رویک چ

ــد؟ ــورمان باش ــت کش و دول

نــه، چــون کل نظــام مــا و کشــورمان بــه عنــوان 

ــرائیل در  ــا اس ــن ب ــره زمی ــور روی ک ــا کش تنه

چالــش و در حــال درگیری اســت، صهیونیســم 

بین الملــل و اســرائیل بــا کل نظــام مقابلــه 

ســعی  قبل تــر  اســرائیل  البتــه  می کنــد. 

بــا جریــان  رویارویــی اش  فلــش  می کــرد 

اصولگــرا باشــد و از جریان هــای دیگــر در 

برابــر جریان هــای انقابــی داخــل کشــور 

ــی  ــن شــکاف داخل ــا از ای ــت می کــرد ت حمای

بــرای ضربــه زدن بــه ایــران اســتفاده کنــد. امــا 

ــی  ــش سیاس ــر گرای ــا ه ــام را ب ــون کل نظ اکن

و متفــاوت هــدف قــرار می دهــد. بــه ایــن 

جهــت ایــن اشــتباه فاحــش اســت کــه تصــور 

شــود، اگــر نســبت بــه اســرائیل نرمــش نشــان 

ــونت و  ــکا از خش ــرائیل و آمری ــود، اس داده ش

ــه  ــد توج ــد. بای ــر می دارن ــت ب ــدازی دس بران

ــرائیل  ــی اس ــوزه امنیت ــران در ح ــه ای ــت ک داش

ــران  ــر ای ــی اگ ــی حت ــن معن ــه ای ــرار دارد. ب ق

ضربــات  اســرائیل  کنــد،  عقب نشــینی 

بیشــتری بــه ایــران وارد می کنــد. کافــی اســت 

ــی  ــس و لیب ــه مصــر و ســودان و تون نگاهــی ب

ــرائیل  ــر اس ــه در براب ــا ک ــه آن ه ــد، هم بیندازی

نرمــش نشــان دادنــد، ســقوط کردنــد و ایــران 

و جریــان کشــورهای محــور مقاومــت کــه 

ایســتادگی کردنــد، ماندنــد. پــس رمــز بقــا در 

نرمــش نیســت بلکــه در مقاومــت و ایســتادگی 

ــت. ــکا اس ــرائیل و آمری ــر اس در براب

خیبــر: فرضیــه ای وجــود دارد مبنــی بــر 

اینکــه صهیونیســت ها بــرای خنثــی یــا 

معــروف  یکاتــور  کار اثــر  تعدیل کــردن 

بهنــام بهرامــی، بــه ایــن شــخص پیشــنهاد 

منافــع  راســتای  در  اثــری  داده انــد 

و  کنــد  طراحــی  جهانــی  صهیونیســم 

 مرحــوم بهرامــی قبــول نکــرده 
ً
احتمــاال

ــن  ــکوک ای ــوت مش ــب ف ــن موج و همی

ــن  ــما ای ــر ش ــت. از نظ ــده اس ــد ش هنرمن

باشــد؟ صحیــح  می توانــد  فرضیــه 

 وارد اســت. یــک 
ً
بلــه ایــن فرضیــه کامــا

تجربــه شــخصی را خدمــت شــما عــرض 

ســینمایی و  فرهنگــی  هیأتــی   می کنــم: 

وقتی چالش های 
گسترده امنیتی با  
رژیم صهیونیستی 

داریم، این رژیم 
هم به محض اینکه 

فرصت پیدا کند 
وارد عمل می شود تا 
به فعالیت منتقدانش 

پایان دهد، و به 
شخصیت های منتقد 

و به ویژه ایرانی ها 
،،ضربه بزند.

،،
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ــال  ــه در س ــمقدری ک ــای ش ــت آق ــه ریاس ب

را  ســینمایی  ســازمان  ریاســت   1390

برعهــده داشــتند، در چارچــوب یک ســری 

و ســینمایی  ســفری  هنــری  همکاری هــای 

بــا  روزی  چنــد  و  داشــتیم  ســوئیس  بــه 

ماقات هایــی  مختلــف  شــخصیت های 

فرهنگــی  و  هنــری  همکاری هــای  بــرای 

داشــتیم. همزمــان بــا یــک منتقــد خیلــی 

ــو  ــام »کلودی ــه ن ــاال ب ــطح ب ــه س ــی و ن معمول

ــه  ــی علی ــر و مواضع ــه نظ ــه نقط ــی« ک کواس

اســرائیل داشــت،  یــک دیــدار داشــتیم. ایشــان 

احســاس خطــر می کــرد و نگــران بــود. چــون 

تهدیــدش کــرده بودنــد،  قصــد داشــت از 

ــتقر  ــری مس ــای امن ت ــارج و در ج ــوئیس خ س

ــران  ــه ای ــید و ب ــان رس ــه پای ــا ب ــفر م ــود. س ش

ــوان  ــه ج ــان ک ــاه،  ایش ــد از 2 م ــتیم. بع برگش

و از لحــاظ جســمی ســامت بــود را بــه قتــل 

رســاندند.

لیســت بســیار طوالنــی ای وجــود دارد کــه 

ــه  ــادی ب ــن انتق ــه کوچک تری ــرادی ک ــام اف ن

آمریــکا  اروپــا،  اســرائیل و صهیونیســم در 

بــه  همین هــا  توســط  و  داشــتند  کانــادا  و 

واســطه تــرور بیولوژیکــی یــا فیزیکــی بــه قتــل 

ــدند،  ــار ش ــد و از کار برکن ــا تهدی ــیدند ی رس

ــی از  ــه یک ــت ک ــت. هولوکاس ــده اس ــه ش تهی

موضوعــات  ناموســی ترین  و  حیثیتی تریــن 

ــاب  ــرائیلی ها حس ــت ها و اس ــرای صهیونیس ب

می شــود، بیــش از همــه آن هــا حساســیت 

نشــان می دهنــد. صهیونیســت ها کاری بــا 

غــرب کرده انــد کــه اکنــون هولوکاســت بجــای 

ــود. ــمرده می ش ــدس ش ــیح مق ــرت مس حض

ــرب آزادی  ــه در غ ــد ک ــا می کنن ــه الق اینگون

وجــود دارد و همــه می تواننــد حرفشــان را بزنند 

ــم  ــرائیل، صهیونیس ــه اس ــع ب ــی راج ــا کس ام

و هولوکاســت نمی توانــد حرفــی بزنــد. در 

ــه در آن  ــر زدم ک ــگاهی س ــه نمایش ــس ب پاری

ــوالت  ــت و در آن فض ــرار داش ــی ق کواریوم آ

بــود. مجســمه حضــرت مســیح را در ایــن 

ــا  ــد اینج ــد و می گفتن ــه بودن ــوم انداخت کواری آ

انجــام  و می تواننــد هــرکاری  اســت  آزادی 

ــگاه  ــب نمایش ــه صاح ــن ب  م
ً
ــا ــد. اتفاق دهن

ــا هــم  ــا م ــم: اگــر اینجــا آزادی اســت،  آی گفت

ــیم  ــد بنویس ــه کاغ ــک برگ ــم روی ی می توانی

کواریــوم فضــوالت  هولوکاســت و در ایــن آ

بیندازیــم؟ همــان لحظــه مــن را گرفتنــد و فقط 

ــی  ــت سیاس ــودم و مصونی ــات ب ــون دیپلم چ

داشــتم، مــن را رهــا کردنــد وگرنــه معلــوم نبــود 

ــد. ــن می آوردن ــر م ــی س ــه بای چ

ــه  ــه ب ــتند ک ــی آزاد هس ــورهای غرب ــام کش تم

حضــرت مســیح و ســایر پیامبــران اهانــت 

ــدو]1[ کاریکاتورهــای   شــارلی اب
ً
ــا ــد. مث کنن

ــید،  ــول )ص( را کش ــرت رس ــن از حض موه

ــادی در  ــای زی ــا و جنجال ه ــا واکنش ه ــه ب ک

جهــان اســام روبــرو شــد. امــا آن هــا بــه اســم 

آزادی از ایــن کاریکاتورهــا دفــاع کردنــد. امــا 

امــکان نزدیک  شــدن بــه اســم هولوکاســت 

وجــود نــدارد و نمی تــوان بــه عنــوان یــک 

محقــق در مــورد ایــن موضــوع انتقــاد یــا 

ــک  ــه ی ــه اینک ــد ب ــه برس ــرد؛ چ ــکیک ک تش

ــت اجــرا و  ــور در خصــوص هولوکاس کاریکات

ــذارد. ــر بگ ــود و اث ــده بش دی

 در ماجــرای فــوت ایــن هنرمنــد ایرانی 
ً
مطمئنــا

دســت های پنهانــی در کار بــوده و مأمــوران 

ــده اند. ــل ش  وارد عم
ً
ــاال ــاد احتم موس

امکان نزدیک  شدن 
به اسم هولوکاست 

وجود ندارد و 
نمی توان به عنوان 

یک محقق در مورد 
این موضوع انتقاد 

یا تشکیک کرد؛ 
چه برسد به اینکه 
یک کاریکاتور در 

خصوص هولوکاست 
اجرا و دیده بشود و 

،،اثر بگذارد.
،،
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اســت  شــاهدی  هــم  ایشــان  تهدیدشــدن 

مبنــی بــر اینکــه ایــن شــخص را از قبــل 

ــه در  ــم ک ــرورش ه ــش از ت ــناختند. پی می ش

می کــرد،  می خواســتند  زندگــی  ســوئیس 

کــه  بیاورنــد  فشــار  و  کننــد  تطمیعــش 

ایــن شــخص از مســیر خــودش برگــردد و 

کاریکاتــوری علیــه نظــام جمهــوری اســامی 

اجــرا کنــد و از طرحــش در مــورد هولوکاســت 

ــت ها  ــذا صهیونیس ــد. ل ــیمانی نمای ــراز پش اب

ــذب  ــه او را ج ــد ک ــن امی ــا ای ــدت ب ــن م ای

ــت، در  ــده اس ــر ش ــرور او تأخی ــد، در ت نماین

ــن  ــدای ورود ای ــان ابت ــورت، از هم ــر اینص غی

ــه  ــد. ب ــرور می کردن ــا،  او را ت ــه اروپ ــد ب هنرمن

ــا اطمینــان می شــود اذعــان  صــورت قــوی و ب

کــرد کــه ایــن تــرور توســط مأمــوران اســرائیلی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

منتقدیــن  از  تعــدادی  نــام  اگــر  خیبــر: 

کــه  صهیونیســتی  یــم  رژ و  صهیونیســم 

ــا مجــازات  ــرور ی توســط صهیونیســت ها ت

یــد، بــرای آشــنایی  شــده اند را در ذهــن دار

ــد. ــی بفرمایی ــان معرف ــتر مخاطب بیش

و  بــزرگ  بســیار  اســاتید  صهیونیســت ها 

سرشناســی را بــه دلیــل انتقــاد از اســرائیل 

مجــازات  هولوکاســت  انــکار  یــا  نقــد  و 

ــن  ــه ای ــت ک ــان نیس ــه نفعش ــا ب ــد؛ ام کرده ان

البتــه  شــود.  دیــده  و  رســانه ای  ماجراهــا 

در  تلویزیونــی  شــبکه های  تمــام  و  رســانه 

ــن  ــی از ای ــت و کس ــار صهیونیست هاس اختی

ــه  ــا ک ــا، م ــود. ام ــر نمی ش ــات باخب موضوع

ارتبــاط داریــم اینگونــه اتفاقــات را دنبــال 

می کنیــم. همانطــور کــه اشــاره کــردم لیســت 

بلنــدی از ایــن شــخصیت های بــزرگ کــه 

ــرائیل  ــا اس ــارزه ب ــی مب ــود را قربان ــی خ زندگ

کــه  دارد  وجــود  کرده انــد،  صهیونیســم  و 

ــرد:  ــاره ک ــا اش ــدادی از آن ه ــه تع ــوان ب می ت

از  یکــی  پایپــر]2[   کالینــز  مایــکل  آقــای 

و  محققــان  و  نظریه پردازهــا  قوی تریــن 

نویســندگان منتقــد اســرائیل و صهیونیســم 

ــتاد  ــل اس ــرد را مث ــن ف ــه ای ــود ک ــکا ب در آمری

نــادر طالــب زاده بــه صــورت بیولوژیکــی 

ــن از  ــارک گل ــای م ــی آق ــد. مدت ــرور کردن ت

ــن  ــاورد و از بی ــا دوام نی ــرد،  ام ــتاری ک او پرس

ــت. رف

ــق  ــا او از طری ــه کــه مــن ب ــل راتی ــای امانوئ آق

ایمیــل در تمــاس بــودم،  از نظــر جســمی 

هــم  فرانســه  در  حتــی  و  بــود  ســامت 

خوبــی  جلســات  و  ماقــات  باهمدیگــر 

داشــتیم. ایشــان زندگــی اش را بــرای مبــازه 

در  افراطــی  یهودیــان  و  صهیونیســت ها  بــا 

ــرای دو  ــال ب ــط 25 س ــت. فق ــه گذاش فرانس

ــه  ــی ک ــه یهودیان ــورد اینک ــاب در م ــد کت جل

اسامی شــان  گذشــته  ســال   300  ،200 در 

را تغییــر دادنــد و اســامی مســیحی بــرای 

پوشــش انتخــاب کردنــد، تــا شــناخته نشــوند 

را  صهیونیســم  و  یهــود  اهــداف  بتواننــد  و 

ــام  ــامی تم ــت. اس ــت گذاش ــد،  وق ــال کنن دنب

را  شجره نامه شــان  و  ســوابق  و  افــراد  ایــن 

بــه دســت آورد و در دایره المعارفــی جمــع 

کــرده بــود تــا نشــان دهــد ایــن افــراد یهــودی 

ــا اهدافشــان را  ــد ت ــام داده ان ــر ن هســتند و تغیی

محقــق کننــد و ایــن افــراد در جایگاه هــای 

پســت های  دولتــی،  رســانه ای،   مختلــف 

 حســاس اطاعاتــی،  امنیتــی، مالــی و تجــاری

صهیونیست ها 
اساتید بسیار بزرگ 

و سرشناسی را 
به دلیل انتقاد از 
اسرائیل و نقد یا 
انکار هولوکاست 

مجازات کرده اند؛ اما 
به نفعشان نیست 

که این ماجراها 
رسانه ای و دیده 

،،شود.
،،
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حضــور دارنــد. تدویــن یکــی از ایــن کتاب هــا 

15 ســال و جلــد دوم آن 10 ســال طول کشــیده 

ــود و  ــم ب ــی ه ــاب ممنوع ــه کت ــه البت ــود ک ب

ــا  ــودم ت ــاب ب ــن کت ــال ای ــال دنب ــن 2، 3 س م

باالخــره توانســتم آن را تهیــه کنــم. فــوت ایــن 

دو شــخصیت ضربــه بزرگــی بــه جریــان ضــد 

ــا زد.  ــکا و اروپ صهیونیســتی در آمری

در  دقــت  بــه  صهیونیســت ها  حقیقــت  در 

غــرب درحــال مبــارزه بــا منتقــدان صهیونیســم 

و اســرائیل هســتند. ایــن منتقــدان زندگی شــان 

ــا صهیونیســم فــدا کرده انــد،  را بــرای مبــارزه ب

ــل   قاب
ً
ــا ــما واقع ــوند. کار ش ــده نمی ش ــا دی ام

تقدیــر اســت کــه نگذاشــتید ایــن جریــان کــه 

ــا  ــون آن ه ــود. چ ــم ش ــو و گ ــده مح پیش آم

اراده شــان بــر ایــن اســت کــه کســی از چنیــن 

ــر نشــود. ــی باخب اتفاقات

ــازات  ــورد مج ــه م ــری ک ــراد دیگ ــه اف از جمل

آقــای  گرفــت،  قــرار  صهیونیســت ها 

ــود  ــا ب ــان اروپ ــده پارلم ــکی نماین پیسکورس

کــه 5 ســال زندانــی شــد. آقــای اســتفان 

کلیســای  بــزرگ  کشــیش   ،]3[ ســایزر 

کتــاب  نویســنده  و  انگلیــس  کنتربــری 

صهیونیســم مســیحی کــه بــه ایــران هــم 

ــای  ــی از کنفرانس ه ــتند و در یک ــفری داش س

افق نــو هــم شــرکت کردنــد را 5 ســال از رفتــن 

 
ً
ــا ــان را کام ــد. ایش ــروم کردن ــا مح ــه کلیس ب

خانه نشــین کردنــد و اجــازه ندادنــد حتــی 

ــه  ــرود، مصاحب ــا ب ــه کلیس ــخنرانی ب ــرای س ب

ــی  ــد و حت ــاب بنویس ــک کت ــد، ی ــام بده انج

ــفرهای  ــان س ــد. ایش ــام ده ــق انج ــک تحقی ی

مختلفــی داشــت و دیدارهایــی بــا مجامــع 

مختلــف مســیحی دنیــا انجــام مــی داد؛ امــا او 

ــت ها  ــد. صهیونیس ــین کردن   خانه نش
ً
ــا را کام

و  بی رحمانــه  و  همین قــدر خشــن هســتند 

شــقاوت بار برخــورد می کننــد. در واقــع بدتــر 

از برخــوردی کــه در غــزه و ســرزمین های 

اشــغالی بــا فلســطینی ها انجــام می دهنــد 

انجــام  آمریکایی هــا  و  اروپایی هــا  بــا  را 

ــه  ــک الی ــا ی ــن برخورده ــه ای ــد. البت می دهن

ــود  ــم وج ــری ه ــای دیگ ــت. الیه ه از ماجراس

هســتند.  خطرناک تــر  و  مهم تــر  کــه  دارد 

باالتــر ردپــای اســرائیل را در  در الیه هــای 

ــم کــه  جاهــای حســاس تری در غــرب می بینی

ــود. ــاگری بش ــم افش ــا ه ــت این ه ــوب اس خ

مواضــع  آمریــکا  رئیس جمهــور  نیکســون، 

خاطــر  ایــن  بــه  و  داشــت  یهــودی  ضــد 

ــد.  ــش آوردن ــش پی ــت را برای ــوایی واترگی رس

جــان اف کنــدی هــم چــون بــا هسته ای شــدن 

اســرائیل مخالــف بــود و انتقاداتــی نســبت بــه 

ــی  ــد. وقت ــرورش کردن ــت،  ت ــم داش ــن رژی ای

می کننــد،  تــرور  را  آمریــکا  رئیس جمهــور 

دیگــر وای بــه حــال هنرمنــدی کــه یــک 

کاریکاتــور هنــری ضــد هولوکاســت اجــرا 

ــی کــه  کــرده اســت و نویســنده و محقــق غرب

در هولوکاســت تشــکیک کنــد.

کلینتــون  از  دســت آموزتر  رئیس جمهــوری 

وزارت   
ً
اصــا نبــود.  اســرائیلی ها  بــرای 

اســرائیل  و  بــود  تعطیــل  آمریــکا  خارجــه 

نیازهــای خــود را در منطقــه خاورمیانــه از 

طریــق شــخص کلینتــون دنبــال می  کــرد. امــا 

بــه محــض اینکــه کمــی از او ناراحــت شــدند، 

بــه واســطه یــک خانــم یهــودی بــه نــام مونیــکا 

برایــش پرونده ســازی کردنــد و آبرویــش را 

ــد. بردن

رئیس جمهوری 
دست آموزتر از 
کلینتون برای 

اسرائیلی ها نبود. اما 
به محض اینکه کمی 
از او ناراحت شدند، 
به واسطه یک خانم 

یهودی به نام مونیکا 
برایش پرونده سازی 
کردند و آبرویش را 

،،بردند.
،،
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ــت  ــرار داش ــد اص ــرح مادری ــدر در ط ــوش پ ب

کــه صلــح فلســطین و اســرائیل انجــام بشــود 

ــد.  ــای 1967م. برگردن ــه مرزه ــور ب و دو کش

بــا اینکــه بــوش پــدر افتخاراتــی بــرای آمریــکا 

 کویــت را در جنــگ 
ً
کســب کــرده بــود، مثــا

آمریــکا در  و  آزاد کــرد  فــارس  اول خلیــج 

ــازه  ــا اج ــید؛ ام ــش رس ــه اهداف ــرد ب ــن نب ای

انتخابــات  بــوش پــدر در دور دوم  ندادنــد 

ریاســت جمهوری پیــروز شــود و او را بــا تمــام 

ــام داد،  ــرائیلی ها انج ــرای اس ــه ب ــی ک خدمات

ــن  ــا ای ــرائیلی ها ب ــد. اس ــار کردن ــه و برکن تنبی

اقدامــات بــه نماینــدگان و مســئولین و رؤســای 

ــی  ــه خوب ــادا ب ــکا و کان ــا و آمری جمهــور اروپ

فهمانده انــد کــه کوچک تریــن کوتاهــی در 

ــرای  ــی را ب ــرات بزرگ ــرائیل خط ــر اراده اس براب

ــه ارمغــان مــی آورد. لــذا همــه مطیــع  آن هــا ب

ــتند. ــرب هس ــرائیل در غ ــض اس مح

رام کــردن  مثــل   
ً
واقعــا صهیونیســت ها 

اســب وحشــی رفتــار می کننــد. خودشــان 

پرونده ســازی  خودشــان  دارنــد،  پرونــده 

را  پرونده هــا  ایــن  خودشــان  و  می کننــد 

کردنــد،  رام  را  مقابــل  طــرف  کــه  وقتــی 

باالتــر  الیه هــای  در  می کننــد.  حــل 

پارلمان هــا،  بیــن  کنگــره،  در  این هــا 

وزرا،  ریاســت جمهوری ها،  نماینــدگان، 

و  تصمیم گیــری  مراکــز  و  نخســت وزیری ها 

امنیتــی دخــل و تصــرف مســتقیم دارنــد.

در مــورد بیوتروریســم شــخصیت های منتقــد، 

ــن  ــرائیل و همچنی ــه اس ــارز علی ــف و مب مخال

ــا  ــاد و ی ــت انتق ــه عل ــه ب ــخصیت هایی ک ش

ــط  ــرب توس ــژه در غ ــرائیل به وی ــا اس ــه ب مقابل

صهیونیســت ها مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه، 

ــوم  ــنگین محک ــای س ــت جریمه ه ــه پرداخ ب

ــدان  ــه زن ــت داده، ب ــان را از دس ــده، کارش ش

افتادنــد و یــا مــورد ضــرب و شــتم قــرار 

ــاره  ــوان اش ــم می ت ــوارد ه ــن م ــه ای ــد، ب گرفتن

ــرد: ک

انگلیســی  نویســنده  ایروینــگ]4[  دیویــد 

ــار  ــت فش ــیار تح ــه بس ــت ک ــد هولوکاس منتق

از  بازگشــت  امــا علی رغــم  قــرار گرفــت؛ 

نظریاتــش بــه ســه ســال زنــدان محکــوم شــد.

نظــر طلــب  زانــدل]5[، تجدیــد  ارنســت 

ــز  ــت، مرک ــاره هولوکاس ــی درب ــته آلمان برجس

انتشــاراتی اش در آلمــان تعطیــل شــد و حتــی 

ــروم  ــز مح ــتی نی ــای پس ــال محموله ه از ارس

ــوم  ــز محک ــدان نی ــال زن ــج س ــه پن ــد و ب گردی

ــد. ش

آلمانــی  شــیمیدان  رودولــف]6[،  گرمــار 

شــکافی  کالبــد  کتــاب  نوشــتن  بخاطــر 

هولوکاســت، تحــت تعقیــب قــرار گرفــت و در 

ســال 2006 از آلمــان گریخــت؛ امــا دســتگیر 

شــد و بــه دو ســال و نیــم زنــدان محکــوم 

ــد. گردی

فردیریــک توبــن]7[  آلمانــی از چهره هــای 

شــاخص منتقــد هولوکاســت پنــج بــار در 

اســترالیا، انگلیــس و آلمــان دســتگیر و زندانــی 

شــد.

گــراد هوســنیک، از شــخصیت های اطریشــی 

ــت و در  ــپانیا گریخ ــه اس ــت ب ــر هولوکاس منک

آنجــا دســتگیر و زندانــی شــد.

ــم  ــی علی رغ ــک آلمان ــوال هاوری ــم اورس خان

ــک  ــه ی ــن ب ــت، در برلی ــال داش ــه 88 س اینک

ــدان محکــوم شــد. ســال زن

زیگفــرد وربــک،  رئیــس مرکــز تحقیقــات 

صهیونیست ها 
واقعاً مثل رام کردن 

اسب وحشی 
رفتار می کنند. 

خودشان پرونده 
دارند، خودشان 

پرونده سازی 
می کنند و خودشان 

این پرونده ها را 
وقتی که طرف مقابل 

را رام کردند، حل 
،،می کنند. 

،،
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آزاد تاریخــی بلژیــک بــه علــت تشــکیک 

ــود  ــمت خ ــت و از س ــت بازداش در هولوکاس

برکنــار شــد.  لــوران لویــی، نماینــده پارلمــان 

از  اســرائیل  از  انتقــاد  علــت  بــه  بلژیــک 

نمایندگــی پارلمــان بلژیــک محــروم شــد.

دیودونــه]8[،  کمدیــن شــهیر فرانســوی بــه 

ســالن  و  تئاتــر  اســرائیل  از  انتقــاد  علــت 

پاریــس ضبــط  در  ایشــان  ملــک  نمایــش 

گردیــد و ایشــان بــه جریمه هــای ســنگینی 

لیکــرا،   توســط  بارهــا  و  شــد  محکــوم 

گردیــد.  تهدیــد  صهیونیســتی  میلیشــیای 

ــه  ــود دارد ک ــن وج ــد از ای ــری بع ــه دیگ الی

ــه آژانــس یهــود  ــن الی ــر اســت. در ای مخوف   ت

]9[ و بیلدربــرگ]10[ و شــبکه فراماســونری در 

 دیــده نمی شــود. 
ً
آن هســتند. ایــن الیــه اصــا

پیچیــده و دقیقــی  آرایــش  این هــا نظــام و 

و  فعالیــت می کننــد  در ســه الیــه  دارنــد. 

برخوردهــای بســیار شــدیدی در الیه هــای 

از ســازمان های زیرزمینــی  اعــم  مختلفــی 

ــل  ــتند مث ــد هس ــیار قدرتمن ــه بس ــی ک مخف

بیلدربــرگ و شــکبه فراماســونری و آژانــس 

ایــن  دوم  الیــه  می دهنــد.  انجــام  یهــود،  

ــدرت  ــاختار ق ــادی در س ــوذ زی ــه نف ــت ک اس

و مقامــات کشــورها دارنــد و هــر اقدامــی کــه 

بخواهنــد انجــام می دهنــد. در الیــه ســوم 

می شــود  محســوب  الیــه  پایین تریــن  کــه 

 ]11[»ADL« ــازمان ــکا س  در آمری
ً
ــا ــز مث نی

را دارنــد؛ گــروه میلیشــیای یهــودی اســت کــه 

ــورد  ــی م ــد، او را حت ــادی کن ــی انتق ــر کس اگ

ــدات  ــد و تهدی ــرار می دهن ــتم ق ــرب و ش ض

ــه  ــود. در فرانس ــام می ش ــا انج ــق این ه از طری

نیــز مرکــز لیکــرا وجــود دارد کــه یــک حالــت 

نیمه نظامــی دارد و اگــر کســی اقدامــی کنــد و 

ــا  ــد، این ه ــت کن ــیرش مقاوم ــد در مس بخواه

ــد  ــراد مــورد نظــر را تهدی فعــال می شــوند و اف

می کننــد. اگــر هــم عقب نشــینی نکردنــد، 

ایــن افــراد را ضــرب و شــتم یــا تــرور می کننــد 

و یــا بایــی برســر خانواده هایشــان می آورنــد. 

  ]12[ فوریســون  رابــرت  آقــای  نمونــه اش 

اســت کــه ایشــان یکــی از محققــان بــزرگ در 

ــت  ــوص هولوکاس ــر در خص ــه تجدیدنظ زمین

زندانی کــردن،  و  جریمه هــا  از  غیــر  بــود. 

اعمــال  ایشــان  بــرای  محدودیت هایــی 

ــگاه  ــت داد و از دانش ــد، کارش را از دس کردن

اخراجــش کردنــد. حتــی ایشــان را بــه راحتــی 

مــورد ضــرب و شــتم قــرار می دادنــد و پلیــس 

ــم  ــکایت ه ــس از ش ــد و پ ــع نمی ش ــم مان ه

تحقیــق و بررســی نمی کــرد. 

ــه  ــه ای ک ــه الی ــت ها در س ــن صهیونیس بنابرای

ــد.  اشــاره کــردم بســیار مخــوف عمــل می کنن

جمهــوری  مواضــع  بــا  الحمداللــه  امــا 

کــه  طوالنــی  درگیــری  و  ایــران  اســامی 

انقــاب اســامی  ابتــدای  از  بــا اســرائیل 

داشــتیم، آمریکایی هــا و اروپایی هــا دارنــد 

و  می شناســند  را  اســرائیل  واقعــی  چهــره 

بــه هزینه هــای ســنگینی کــه اســرائیل بــر 

ــرده  ــل ک ــا تحمی ــی آن ه ــی و امنیت ــع مل مناف

ــر روز  ــده اند و ه ــف ش ــج واق ــت، به تدری اس

ــبکه های  ــرائیل و ش ــه اس ــا ب ــات آن ه اعتراض

صهیونیســتی در درون غــرب بیشــتر می شــود. 

ــیر  ــن مس ــرادی در ای ــون اف ــه اکن ــی ک ــا جای ت

مقــدس قربانــی شــدند و فــداکاری کردنــد؛ و 

ــش  ــه چال ــرائیل ب ــا اس ــی ب ــکار عموم االن اف

ــت. ــرده اس ــورد ک برخ

دیودونه،  کمدین 
شهیر فرانسوی 
به علت انتقاد از 
اسرائیل تئاتر و 

سالن نمایش ملک 
ایشان در پاریس 

ضبط گردید و 
ایشان به جریمه های 

سنگینی محکوم 
شد و بارها توسط 
لیکرا،  میلیشیای 

صهیونیستی تهدید 
،،گردید.

،،
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قــرار گرفتــه  اســرائیل در مســیر تضعیــف 

امــام  و  اســامی  جمهــوری  اســت؛ 

خمینــی)ره( و حضــرت آقــا در مســیر تضعیف 

اســرائیل در غــرب بســیار مؤثــر بودنــد. چراکــه 

کردیــم،  پافشــاری  موضع مــان  روی  مــا 

هزینــه دادیــم و ایســتاده ایم و عقب نشــینی 

نکرده ایــم. االن ایــن شــکاف ایجــاد شــده 

روشــن  غــرب  در  صهیونیســت ها  آینــده  و 

ــت  ــه شکس ــه در منطق ــور ک ــت. همانط نیس

ــکا هــم در حالــت  ــا و آمری ــد، در اروپ خوردن

و  شــده اند  آســیب پذیر  و  هســتند  ضعــف 

ضربــات زیــادی دارد بــه آن هــا وارد می شــود. 

ــت  ــن وضعی ــد از ای ــامی بای ــوری اس جمه

اســتفاده کنــد و آن هــا را زیــر ضربــات بیشــتر 

ــد. ــرار ده ق

ــد  ــت ها تهدی ــط صهیونیس ــادی توس ــراد زی اف

و تــرور و زندانــی شــدند. بایســتی این هــا 

را مطالبــه کنیــم و بایــد بــرای مطرح کــردن 

ــا افــکار  ایــن موضوعــات راهــی پیــدا کنیــم ت

ــن مســائل بشــوند.  عمومــی غــرب متوجــه ای

شــما یــک دریچــه بــاز کردیــد و ایــن کار 

بســیار ارزشــمند اســت. مــن بــر حســب 

ــار  ــه در کن ــی ک ــه دارم و کارهای ــه ای ک تجرب

برگــزاری  حیــن  در  و  طالــب زاده  اســتاد 

کنفرانــس افق نــو انجــام داده ایــم، پیشــنهاد 

ــکار  ــد. ابت ــدا کن ــه پی ــن کار ادام ــم ای می کن

شــما نیــز می توانــد طلیعــه ورود بــه ایــن 

بحــث و حرکــت باشــد. تعــداد زیــاد دیگــری 

ــی  ــگان غرب ــخصیت ها و نخب ــن ش از مهم تری

کــه تحــت فشــار قــرار گرفتــه، زندانــی شــده، 

ــای  ــه جریمه ه ــت داده، ب ــود را از دس کار خ

ــب  ــت تعقی ــده و تح ــوم گردی ــنگین محک س

قــرار گرفته انــد، وجــود دارد. اســامی ایــن 

ــدی  ــات مفی ــراه توضیح ــه هم ــخصیت ها ب ش

در یــک لیســت جمــع آوری شــده اســت؛ ایــن 

ــا  ــم ت ــرار می ده ــما ق ــار ش ــت را در اختی لیس

ــد. ــر کنی منتش

خیبــر: ممنــون از اینکــه در ایــن گفت وگــو 

شــرکت کردیــد.

پی نوشت:

Charlie Hebdo .]1[

Michael Collins Piper .]2[

Stephen Sizer .]3[

David Irving .]4[

Ernest Zundel .]5[

Germar Rudolf .]6[

Frederic Toben .]7[

Dieudonné M›bala M›bala .]8[

Jewish Agency for Israel .]9[

Bilderberg Meeting .]10[

Anti-Defamation League .]11[

Robert Faurisson .]12[

افراد زیادی توسط 
صهیونیست ها 

تهدید و ترور و 
زندانی شدند. 

بایستی این ها را 
مطالبه کنیم و باید 

برای مطرح کردن 
این موضوعات راهی 

پیدا کنیم تا افکار 
عمومی غرب متوجه 

،،این مسائل بشوند. 
،،



ــم  ــکا و رژی ــت های آمری ــا سیاس ــت ب ــل مخالف ــه دلی ــه ب ــخصیت هایی ک ــتی از ش ــش، لیس ــن بخ در ای

صهیونیســتی تحــت فشــار قــرار گرفتنــد، ارائــه می گــردد. ایــن اطاعــات  توســط دکتــر غامرضــا منتظمــی 

در اختیــار نشــریه تحلیلی-تبیینــی خیبــر قــرار گرفتــه اســت.

انتقاد از اسرائیل و صهیونیسم جهانی ممنوع!
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یــکا(: از دانشــمندان  پروفســور نورمــن فینکلشــتاین )آمر

ــتون  ــگاه پرینس ــل دانش ــکا، فارغ التحصی ــرح آمری ــی مط سیاس

نیویــورک  راتگــرز،  دوپــال،  دانشــگاه های  ســابق  اســتاد  و 

»صنعــت  من جملــه  کتــاب   12 مولــف  کالــج،  بروکلیــن  و 

هولوکاســت« کــه بــه 15 زبــان ترجمــه و منتشــر شــد. ســخنرانی 

هیجــان انگیــز وی در دانشــگاه واترلــوی کانــادا کــه بــه زبان هــای 

مختلــف زیرنویــس شــده اســت؛ فقــط نســخه عربــی آن حــدود 

ــده شــده اســت. بســیاری  ــران دی ــا توســط کارب 1.500.000 ب

پروفســور فینکلشــتاین را جایگزیــن پروفســور چامســکی در 

ــکی در  ــور چامس ــد. پروفس ــکا می دانن ــی آمری ــه نخبگان جامع

ــی  ــدرت« در مطلب ــاب »درک ق ــمتی از کت ــال 2002 در قس س

بــا عنــوان »سرنوشــت یــک متفکــر صــادق« بــه بررســی پیشــینه 

فکــری و حرفــه ای فینکلشــتاین و دوســتی صمیمــی خــود بــا وی 

ــت. ــه اس پرداخت

ــابق  ــژه س ــده وی ــکا(: نماین ی ــک )آمر ــار فال یچ ــور ر پروفس

ــی 2014(،  ــغالی )2008 ال ــرزمین های اش ــل در س ــازمان مل س

اســتاد حقــوق بین الملــل پرینســتون، مولــف 20 اثــر، تحلیلگــر 

ــه؛ گزارشــات وی همــواره همــراه جنجال هــای  مســائل خاورمیان

ــوده اســت. رســانه ای ب

ــق  ــد(: محق ــادا - ایرلن ــال )کان ــز ه ــی جیم ــور آنتون پروفس

ــای  ــت آلبرت ــج ایال ــگاه لثبری ــتاد دانش ــپتامبر، اس ــوزه 11 س ح

کــه    American Herald Tribune ســردبیر  و  کانــادا 

فارغ التحصیــل  می نویســد.  هــم   veteranstoday بــرای 

دانشــگاه های تورنتــو و یــورک، مولــف 3 اثــر مــن جملــه کتــاب 

730 صفحــه ای »امپراطــوری آمریــکا و جهــان چهــارم« و کتــاب 

930 صفحــه ای »زمیــن بــه مالکیــت: اســتعمار، اســتعمارزدایی 

و ســرمایه داری«.
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ــال  ــت س ــش از بیس ــادا(: بی ــورت )کان ــس رانک ــور دنی پروفس

ــتاد  ــه اس ــه درج ــال 2009 ب ــه در س ــاوا ک ــگاه اوت ــتاد دانش اس

ــی در  ــات علم ــه در مج ــش از 100 مقال ــید. وی بی ــی رس تمام

حوزه هــای فیزیــک، مــواد و علــوم زیســت محیطــی تالیــف کــرده 

اســت. ایــن پروفســور کانادایــی مولــف کتــاب »سلســله مراتــب 

ــر  ــد. دکت ــز می باش ــتی« نی ــه نژادپرس ــگ علی ــان آزاد در جن و بی

کادمیــک و  دنیــس رانکــورت در مصاحبه هــای متعــددی آزادی آ

ــده وی  ــد. پرون ــش می کش ــه چال ــادا را ب ــد کان ــای فاس دادگاه ه

ــن  ــر و صداتری ــر س ــی از  پ ــه یک ــل ب ــمالی تبدی ــکای ش در آمری

ــد. ــک ش کادمی ــض آزادی آ ــای نق مثال ه

اســتاد ســابق مطالعــات  یــکا(:  دکتــر کویــن بــرت )آمر

از  اســامی و عربــی دانشــگاه ویسکانســین، مولــِف بیــش 

ــت«، و  ــاد حقیق ــه »جه ــاب من جمل ــد کت ــه و چن 5000 مقال

ــه جنــگ  ــوط ب ــا شــارلی نیســتیم« در خصــوص مســائل مرب »م

ــات  ــپتامبر، حم ــه، 11 س ــائل خاورمیان ــم، مس ــه تروریس علی

ــه  ــن اتحادی ــین انجم ــی از موسس ــن و یک ــای دروغی ــا نماده ب

 Fox, CNN, مسلمان-مســیحی-یهودی، کــه بارهــا شــبکه های

ــورت  ــه ص ــن ب ــد. وی همچنی ــه نموده ان ــا وی مصاحب PBS ب

ــت. ــوده اس ــز ب ــر نی ــاب دیگ ــتار 4 کت ــف و ویراس ــتراکی مول اش

ــابق  ــتاد س ــدان، اس ــا(: تاریخ ــا )ایتالی ــا موف ــور کلودی پروفس

دانشــگاه ترامــو، مؤلــف 6 کتــاب من جملــه »آفریقــا، در حومــه 

تاریــخ« بارهــا بــه ســبب مقــاالت ضــد صهیونیســتی مورد خشــم 

کادمیــک مواضعــی  رســانه ها قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه جنبــه آ

ــراج از  ــه اخ ــا مرحل ــه وی را ت ــته ک ــز داش ــب جنجال برانگی اغل

دانشــگاه نیــز کشــانده، امــا هیئــت علمــی از آن جلوگیــری کردند.
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یــکا(: افشــاگر، افســر ســابق  دکتــر فیــل جیرالــدی )آمر

ســازمان اطاعــات نظامــِی ســی.آی.ای، متخصــص ضــد 

تروریســم، تحلیلگــر راشــاتودی و پــرس تــی وی، مدیــر اجرایــی 

ــل  ــی«، فارغ التحصی ــع مل ــورای مناف ــاد »ش ــردم نه ــازمان م س

کارشناســی از دانشــگاه شــیکاگو، کارشناســی ارشــد و دکتــری در 

ــدن. ــگاه لن ــا از دانش ــخ اروپ ــته تاری رش

یــکا(: افشــاگر، افســر ســابق اف.بــی. دکتــر کولیــن راولــی )آمر

ــال 2006 از  ــات س ــی، در انتخاب ــائل امنیت ــناس مس ای، کارش

ــه  ــدای ناحی ــاورزی-کارگری کاندی ــرات کش ــزب دموک ــرف ح ط

ــراه 2  ــه هم ــم ب ــه تای ــب مجل ــرد منتخ ــود. وی ف ــوتا ب 2 مینه س

ــری حقــوق از دانشــکده  ــل دکت زن افشــاگر دیگــر و فارغ التحصی

حقــوق دانشــگاه آیــووا اســت.

یــکا(: افشــاگر، افســر ســابق جنــگ  دکتــر اســکات بنــت )آمر

روانــی ارتــش، تحلیلگــر راشــاتودی و پــرس تــی وی. بنــت 

مــدرک کارشناســی خــود را از دانشــگاه ایالتــی ســن خوزه، 

ــری را از  ــون و دکت ــرج میس ــگاه ج ــد را از دانش ــی ارش کارشناس

ــت. ــرده اس ــت ک ــکا دریاف ــک آمری ــگاه  کاتولی دانش
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یــکا(: تحلیلگــر راشــاتودی و پــرس  ــز )آمر دکتــر مایــکل جون

تــی وی ، اســتاد ســابق کالــج ســنت مــاری ایندیانــا، مولــف بیــش 

ــال:  ــاِرن مت ــه ای »ب ــاب 1450 صفح ــه کت ــاب من جمل از 40 کت

ــا«  تاریخچــه ســرمایه داری همچــون مناقشــه بیــن دســتمزد و رب

ــی« و  ــرل سیاس ــی و کنت ــه ای »آزادی جنس ــاب 660 صفح و کت

ــل. ــگاه ِتمِپ ــل دانش فارغ التحصی

دکتــر الــزی یازجــی )آلبانــی -کانــادا(: تاریخــدان کانادایــی-

 Elbasan و Durres ــگاه های ــخ در دانش ــدرس تاری ــی و م آلبان

ــرای  ــن ب ــر منافقی ــوص خط ــیاری در خص ــای بس ــه فعالیت ه ک

آلبانــی و اروپــا انجــام می دهــد. وی کــه منتقــد و نویســنده 

ــی و  ــانه های آلبان ــه در رس ــر از آنچ ــی غی ــا روایت ــد غالب می باش

 Free کــوزوو وجــود دارد ارائــه می دهــد. وی همچنیــن موســس

 Klan, در شــبکه های   بارهــا  و  می باشــد   Media Institute

Ora News and Impakt TV ,24 News حضــور پیــدا کــرده 

ــه،  ــی در ترکی ــات بین الملل ــایت ها و مج ــاالت وی در س و مق

ــادا منتشــر شــده اســت. ــزی و کان صربســتان، مال

ــتان(: اســخف ســابق کلیســای  ــایِزر )انگلس ــتفان س ــر اس دکت

ــه  ــاب من جمل ــج کت ــف پن ــتان، مول ــاری انگلس ــر س ویرجیناوات

ــربازان  ــدون« و »س ــه آرماِگ ــه راه ب ــیحی: نقش ــم مس »صهیونیس

کســفورد،  مســیحی صهیــون« فارغ التحصیــل دانشــگاه های آ

ــر  ــن 9 اث ــن یکــی از مولفی ساســکس و میدلســکس، وی همچنی

ــد. ــز می باش ــر نی دیگ
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یــا پومیــه )فرانســه(: اســتاد ســابق دانشــگاه ســوربن،  دکتــر مار

نویســنده، ســخنران، کارگــردان، تهیه کننــده، محقــق، فعــال 

سیاســی، اســتاد دانشــگاه هاوانــا. وی مترجــم آثــار بســیاری بــه 

ــل فعالیت هــای  ــه دلی ــوده و ب زبان هــای فرانســوی و اســپانیولی ب

ــطینیان،  ــوق فلس ــاع از حق ــطین و دف ــورد فلس ــی اش در م سیاس

شــهرت خاصــی داراســت.

ــاتودی و  ــر راش ــاگر، تحلیلگ ــکا(: افش ی ــورن )آمر ــر وان ب پیت

دیپلمــات ســابق وزارت خارجــه کــه بــا 24 ســال ســابق فعالیــت 

در سیســتم دیپلماســی، انتشــار کتــاب ذیــل موجــب برکنــاری وی 

شــد: »مــا دقیقــا آن کاری را کــه نبایــد می کردیــم کردیــم. چطــور 

ــم« و  ــت بیاری ــراق را بدس ــردم ع ــان م ــوب و اذه ــتیم قل نتوانس

»چــرا صلــح؟«.  

ــتاد  ــگار، اس ــتان(: خبرن ــکی )لهس ــوس پیسکورس ــر ماتی دکت

ــتانی در  ــتمدار لهس ــچچین و سیاس ــگاه  ش ــی دانش ــوم سیاس عل

ــتان در  ــدگان لهس ــی از نماین ــوان یک ــه عن ــپتامبر 2005 ب 25 س

اتحادیــه اروپایــی انتخــاب می شــود. وی نایــب رئیــس کمیســیون 

ــد.  ــی  می باش ــس سیاس ــیوهای پلی ــه آرش ــوط ب مرب
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افشــاگر،  یــکا(:  )آمر ینگمن  اســپر مایــکل  جــی.  دکتــر 

ــری  ــل و دکت ــط بین المل ــد رواب ــی ارش ــی و کارشناس کارشناس

ــگان  ــت ری ــکا )در دول ــزای آمری حقــوق و رئیــس ســابق اداره وی

ــرای  ــزا ب ــروف »وی ــاب مع ــف کت ــده و مول ــدر( در ج ــوش پ و ب

القائــده«. مقامــات رده بــاالی وزارت امــور خارجه آمریــکا از وی 

خواســتند کــه بــرای افــراد فاقــد صاحیــت روادیــد صادر کنــد، او 

ــد کــه  ــاور اســت کــه ایــن افــراد تروریســت هایی بودن ــر ایــن ب ب

ــرای دوره دیــدن توســط ســی.آی. ــود و ب بــن الدن تربیــت کــرده ب

ــاالی  ــه »مقامــات رده ب ــد. اســپرینگمن ب ــکا می رفتن ــه آمری ای ب

ــت نشــد.  ــی دریاف ــا جواب ــراض کــرد ام ــی« اعت امنیت

ــی.آی. ــابق س ــر س ــاگر، افس ــکا(: افش ی ــک گاورن )آمر ری م

ای از 1963 تــا 1990، مدیــر اداره بــرآورد اطاعــات ملــی 

و نویســنده گزارشــات روزانــه رئیس جمهــور در دهــه 80 از 

ــا 1985. او یکــی از افســران امنیتــی جلســات توجیهــی  1981 ت

روزانــه ی رونالــد ریــگان بــوده و ایــن ســمت را در زمــان  معــاون 

ــای  ــش، اعض ــس کل ارت ــدر، رئی ــوش پ ــرج ب ــور ج رئیس جمه

امنیــت ملــی حفــظ نمــوده  حکومــت و اعضــای شــورای 

ــگ  ــدت جن ــراوان در م ــکنجه های ف ــه ش ــراض ب ــت. در اعت اس

ــوش  ــرج ب ــود از ج ــتگی خ ــان بازنشس ــه زم ــی را ک ــراق، مدال ع

 Intelligence Commendation Medal ــوان ــت عن ــدر تح پ

ــتد. ــس می فرس ــود، پ ــرده ب ــت ک دریاف

یــکا(: دیپلمــات ســابق، مولــف کتــاب  برادلــی کیســلینگ )آمر

»درس هــای دیپلماســی: واقع گرایــی بــرای یــک ابــر قــدرت 

نامحبــوب« و اولیــن نفــر از مجموعــه 3 دیپلمــات کــه در 

اعتــراض بــه جنــگ آمریــکا در عــراق از وزارت خارجــه اســتعفاء 

ــز و  ــاول در نیویورک تایم ــن پ ــه کالی ــتعفاء وی ب ــه اس ــد. نام دادن

ــد.  ــر ش ــترده منتش ــورت گس ــه ص ــکا ب ــانه های آمری ــر رس دیگ
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یــکا(: افشــاگر، افســر ســابق ســی.آی.ای  رابــرت اســتیل )آمر

ــاالت  ــورم ای ــده حــزب ریف و ســازمان اطاعــات نظامــی، نماین

ــات ریاســت جمهوری 2012، مولــف  ــکا در انتخاب متحــده آمری

ــاب و تحلیلگــر راشــاتودی. 28 کت

یــکا(: رهبــر یکــی از بزرگتریــن ســازمان های  لویــز فراخــان )آمر

در  او  هــواداران  صفحــه  آمریــکا،  در  سیاه پوســتان  مردمــی 

ــد. ــته ش ــو بس ــزار عض ــش از 660 ه ــا بی ــوک ب فیس ب

یــکا(: افشــاگر، دیپلمــات ســابق، عضــو ارشــد  ماتئــو هــو )آمر

مرکــز سیاســت بین الملــل، مدیــر ســابق گــروه مطالعــات 

افغانســتان )شــبکه ای از کارشناســان و متخصصــان سیاســت های 

خارجــی در حمایــت از تغییــر در راهبــرد آمریــکا در افغانســتان(. 

او در اعتــراض بــه سیاســت های آمریکا در افغانســتان در ســپتامبر 

2009 از ســمت خــود در ســفارت آمریــکا در کابــل اســتعفا داد. 

قبــل از انتصــاب وی در افغانســتان، وی از 2004 الــی 2005 در 

ــتان  ــی 2007 در اس ــراق و از 2006 ال ــن ع ــتان صاح الدی اس

االنبــار عــراق بــه عنــوان فرمانــده تفنگــداران آمریکایــی حضــور 

داشــت. از 2002 تــا 2008 نیــز بــرای پنتاگــون و وزارت خارجــه 

در خصــوص تحلیــل سیاســت های افغانســتان و عــراق مشــغول 

بــه فعالیــت بــود. مقــاالت وی در مجــات و روزنامه هــای ذیــل 

بــه چــاپ رســیده اســت:

 Atlanta Journal Constitution, Guardian, Huffington

 Post, Politico, USA Today, the Wall Street Journal

 .and the Washington Post
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ســابق  کارشــناس  افشــاگر،  یــکا(:  )آمر مالــوف  مایــکل 

سیاســت های امنیتــِی دفتــر وزیــر، تحلیلگــر راشــاتودی و پــرس 

تــی وی، نویســنده  WorldNetDaily. در مــاه مــی ســال 2011، 

 WND  اعــام کــرد کــه مالــوف بــه عنــوان خبرنــگار ارشــد آن هــا 

در دفتــر واشــنگتن انتخــاب شــده اســت. مالــوف موضوعاتــی نیز 

ــا مجاهدیــن خلــق ایــران نوشــته اســت.     در ارتبــاط ب

یــکا(: زبان شــناس امنیتــی و متخصــص  یــکارد )آمر اســکات ر

ــکا،  ــی آمری ــت مل ــس امنی ــن در آژان ــای نوی ــابق فن آوری ه س

ــکا  ــی آمری ــت مل ــده، و اداره امنی ــاالت متح ــی ای ــروی هوای نی

  )DNI(   کــه در حــال حاضــر 17 آژانــس جاسوســی را زیــر نظــر 

ــوک. ــه فیس ب ــو در صفح ــزار عض ــش از 31 ه ــده بی دارد و دارن

ســابق  کارشــناس  افشــاگر،  یــکا(:  )آمر َمدســن  وایــن 

سیســتم های طبقه بندی شــدِه شــنوِد زیــر آب نیــروی دریایــی 

آمریــکا )12 افســر، 95 ســرباز و 15 کارمنــد زیــر نظــر او بودند(، 

ــل  ــکا، فارغ التحصی ــی آمری ــت مل ــس امنی کارشــناس ســابق آژان

کتــاب من جملــه  از 5  بیــش  دانشــگاه میسیســیپی، مولــف 

»حقیقــت ممنوعــه: دیپلماســی نفتــی پنهــان آمریــکا و طالبــان«، 

»نسل کشــی و عملیــات مخفیانــه در آفریقــا از 1993 تــا 1999« 

ــوان  ــا عن ــال 1985 ب ــور«. او در س ــک رئیس جمه ــاختن ی و »س

ــتعفا داد. ــی اس ــروی دریای ــد از نی ــتوان ارش س
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هــزار   70 شــهر  ســابق  شــهردار  یــکا(:  )آمر الیویــر  آرت 

نفــری بلفــاور در کالیفرنیــا از 1994 تــا 1997، کاندیــدای 

ــات  ــت جمهوری انتخاب ــت ریاس ــرای معاون ــواه ب ــزب آزادیخ ح

2000، رقیــب آرنولــد شــواتزنگر بــرای فرمانــداری کالیفرنیــا در 

ــریتوس  ــج س ــی از کال ــن آوری طراح ــل ف 2006، فارغ التحصی

و تهیه کننــده فیلــم عملیــات تــرور در خصــوص حادثــه 11 

ــپتامبر.  س

ــه  ــف ک ــگ و مول ــد جن ــال ض ــکا(: فع ی ــس )آمر ــانِدر هیک س

 Horns and ســابقه همــکاری در ســاخت مســتند معــروف

Halos در خصــوص بیوگرافــی بحث برانگیــز جــورج بــوش 

پســر را دارد. وی در زمینــه نویســندگی و ویراســتاری نیــز فعالیــت 

داشــته اســت. CounterPunch برخــی از کارهــای وی را منتشــر 

ــوم  ــته و آلب ــم داش ــیقیایی ه ــای موس ــت. وی فعالیت ه ــرده اس ک

منتشــر کــرده اســت.

یــکا(: سیاســتمدار معــروف ضــد  دنیــس کوســینیچ )آمر

جنــگ، کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهوری 2004 و 2008 

از حــزب دموکــرات، نماینــده ی ســابق ایالــت اوهایــو در مجلــس 

نماینــدگان ایــاالت متحــده ی آمریــکا )1997-2013( و شــهردار 

ــا 1979. ــد از 1978 ت شــهر کلیولن



KHEYBAR.NET  | 79 ویژه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره سوم | خرداد 1399 | صفحه

یــکا(: مولــف، فعــال ضدصهیونیســت،  آلیســون ویــر )آمر

در  کــه   If Americans Knew اجرایــی  مدیــر  و  موســس 

خصــوص دارایی هــای آمریــکا کــه بــه اســرائیل مــی رود، فعالیــت 

 Against Our Better Judgment: می کنــد. مولــف کتــاب

 The Hidden History of How the U.S. Was Used to

Create Israel. تعــداد دنبال کننــده در فیس بــوک:  188هــزار 

نفــر.

یــکا(: بازمانــده حملــه اســرائیل بــه  فیلیــپ تورنــی )آمر

ــه  ــابق موسس ــس س ــکا و رئی ــی آمری ــو.اس.اس لیبرت ــتی ی کش

ــه  ــزی ک ــاب »چی ــه در کت ــی ک ــو.اس.اس لیبرت ــربازان ی کهنه س

مــن آن روز دیــدم، 8 جــون 1967 اســرائیل،  هولوکاســت خدمــه 

یــو اس اس لیبرتــی و پیامدهــای آن« بــه تشــریح حملــه دو فرونــد 

ــن  ــق اژدرافک ــدادی قای ــرائیل و تع ــی اس ــروی هوای ــده نی جنگن

ــی  ــو اس اس لیبرت ــی ی ــاو آمریکای ــه ن ــرائیل ب ــای اس ــروی دری نی

می پــردازد.

ــه 11  ــکا(: از محققیــن برجســته حادث ی یســتوفر بولیــن )آمر کر

ــل  ــی »ح ــاب جنجال ــف کت ــی و مول ــطح جهان ــپتامبر در س س

ــت  ــه حاکمی ــش بدن ــه نق ــه در آن ب ــپتامبر« ک ــازده س ــای ی معم

آمریــکا و البــی پرنفــوذ صهیونیســتی اشــاره می کنــد و بــا دالیــل 

ــد. ــو می کن ــه را بازگ ــن حادث ــق ای ــتندات حقای و مس
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یــکا - ایرلنــد(: متولــد جنــوب کالیفرنیــا کــه  کــن اوکیــف )آمر

ــروی  ــدار نی ــال تفنگ ــرد، 2 س ــی می ک ــی زندگ ــر هاوای در جزائ

دریایــی ایــاالت متحــده بــود کــه گذرنامــه آمریکایــی خــود را در 

ســال 2001 در اعتــراض بــه سیاســت های جنگ طلبانــه آمریــکا 

آتــش زد و شــهروند ایرلنــد شــد، در کشــتی کمــک بــه فلســطین 

ــه  دو ســرباز اســرائیلی را خلــع ســاح کــرد و در حــال حاضــر ب

ــی  ــای بین الملل ــه در تلویزیون ه ــائل منطق ــر مس ــوان تحلیلگ عن

حضــور دارد، دوبــار نیــز در برنامــه HardTalk بی بی ســی، 

ــرد.  ــدا ک ــور پی ــی.ان.ان حض ــار در س ــره و یکب ــار در الجزی دوب

او دارنــده جایــزه بهتریــن انجمــن ســال از دانشــگاه میدلســکس 

اســت.

ــق و  ــو، محق ــری رادی ــف، مج ــکا(: مول ی ــن )آمر ــارک گل م

ــم. ــیا و صهیونیس ــرب آس ــوب غ ــائل جن ــد مس ــناس ارش کارش

الســتر کــروک )ایرلنــد(: کارمنــد ســابق MI6، دیپلمــات ســابق 

 ،Conflicts Forum تــراز بــاالی اتحادیــه اروپایــی، مدیــر

مشــاور خاویــر ســوالنا در مســائل خاورمیانــه از 1997 تــا 

2003، تجربــه 20 ســال همــکاری بــا گروه هــای اســامی 

ــامی  ــای اس ــر حرکت ه ــه و دیگ ــاس و حزب الل ــون حم همچ

در افغانســتان، پاکســتان و مولــف کتــاب »جوهــره انقــاب 

اســامی«.
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ــدی  ــر ایرلن ــگار و تحلیلگ ــد(: خبرن ــن )ایرلن ــرود او. کولم گ

مقیــم پاریــس در حــوزه ژئوپلیتیــک، جهانی ســازی و مناقشــات 

بارهــا در مناظــرات شــبکه  و  بیــن طبقــه ای تخصــص دارد 

الجزیــره و شــبکه راشــاتودی شــرکت نمــود. تحلیــل وی در 

ــون  ــک میلی ــش از ی ــس بی ــتی پاری ــات تروریس ــوص حم خص

ــد. ــده ش ــوب دی ــار در یوتی ب

دیویــد الولــی واکلیــن )انگلســتان(: فعــال ضدجنــگ کــه بــا 

ــی  ــرد تون ــت ک ــتند  The Alternative Iraq Enquiry ثاب مس

ــی  ــته دین ــخصیت های برجس ــت. ش ــی اس ــکار جنگ ــر جنایت بل

ــو و  ــد توت ــم دزمون ــقف اعظ ــد اس ــب مانن ــن صلح طل و فعالی

مایریــد ماگوایــر )صاحــب جایــزه نوبــل در 1976( نیــز بــه 

دلیــل فعالیت هــای بشردوســتانه واکلیــن همــواره از وی حمایــت 

کرده انــد.

یدلــی )انگلســتان(: معــاون انجمــن مســلمانان اروپــا،  ایــوان ر

مولــف آثــار متعــدد من جملــه »در دســتان طالبــان« و »شــکنجه، 

آیــا جــواب می دهــد؟«، خبرنــگار ارســالی بی بی ســی بــه 

ــود،  ــه می ش ــروگان گرفت ــه گ ــان ب ــط طالب ــه توس ــتان ک افغانس

عضــو Respect Party انگلســتان، خبرنــگار ســابق شــبکه 

 The Sunday Times, The الجزیــره و روزنامه نــگار ســابق

 Independent on Sunday, The Observer, The Mirror

و   and the News of the World, Wales on Sunday

ــه  ــو در صفح ــش از 80.000 عض ــا بی Sunday Express، ب

فیس بــوک.
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گیــاد آتزمــون )انگلســتان(: ساکسیفونیســت صاحــب ســبک 

ــده  ــناخته ش ــتی ش ــب ضدصهیونیس ــاالت و کت ــل مق ــه دلی ــه ب ک

اســت و در کنــار دیودونــه، راجــر واتــرز و دیگــر هنرمنــدان 

ــری- ــارز فک ــان مب ــکل دهی جری ــال ش ــتی، در ح ضدصهیونیس

هنــری جدیــدی در غــرب هســتند. در 2003 آلبــوم »تبعیــد« وی 

ــد. ــاز ش ــی ج ــال بی بی س ــوم س آلب

یلمــن )بلژیــک(: سیاســتمدار، عضــو پارلمــان  فرانــک کر

فلمانــد )یکــی از ســه اســتان اصلــی بلژیــک( از 1995 تــا 1999 

و از 2007 تــا 2014، فارغ التحصیــل در رشــته زبان هــای مــدرن 

و اقتصــاد، رئیــس کمیســیون امــور خارجــی و اروپایــی پارلمــان 

ــدگان  ــری از نماین ــداد دیگ ــراه تع ــه هم ــگ ب ــان جن ــه در زم ک

ــا روســیه و  ــط خــوب او ب ــد. رواب ــدار اســد رفتن ــه ســوریه و دی ب

ــن و  ــه مخالفی ــورد توج ــا م ــی در اروپ ــای سیاس ــن و گروه ه چی

ــت. ــرار گرف ــی ق ــانه های اروپای رس

ــاد  ــر اقتص ــاددان و تحلیلگ ــوئیس(: اقتص ــگ )س ــر کویین پیت

ــی،  ــک جهان ــابق بان ــد س ــی، کارمن ــائل ژئوپلیتیک ــی مس مقاومت

چــون  مســائلی  خصــوص  در  تــی وی،  پــرس  تحلیلگــر 

ذیــل  ســایت های  بــرای  و  کــرده  کار  آب  و  محیط زیســت 

 Global Research, ICH, RT, Sputnik:مقالــه می نویســد

 News, the Voice of Russia / Ria Novosti, TeleSur,

.The Vineyard of The Saker Blog
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یســتوف هرســتل )آلمــان(: خبرنــگاری کــه در مناطــق  کر

جنگــی تجربه هــای بســیاری دارد، اســتاد مدعــو از طــرف 

مؤسســه تحقیــق بــر روی صلــح و سیاســت امنیــت در هامبــورگ، 

ــتان  ــان در افغانس ــم طالب ــقوط رژی ــگام س ــال 2001 در هن در س

منابــع خبــری از وی بــه عنــوان تنهــا خبرنــگار غربــی موجــود در 

کابــل یــاد می کننــد کــه ایــن موضــوع بــر شــهرت وی می افزایــد.

ــا(: نایب رئیــس ســابق کمیســیون تجــارت  ــو )ایتالی ــزا گیلیت کی

بین الملــل پارلمــان اروپــا، ســردبیر Pandora TV، موســس 

ــو  ــال حقیقت ج ــق و فع ــب Megachip، محق ــایت پرمخاط س

 Zero ــب ــم پرمخاط ــردان فیل ــپتامبر، کارگ ــوص 11 س در خص

ــگار تحقیقــی و  ــپتامبر، روزنامه ن در خصــوص حمــات 11 س

ــی«. ــن هراس ــه »پوتی ــاب من جمل ــف 28 کت مول

ــک،  ــائل ژئوپلیتی ــر مس ــان(: تحلیلگ ــنرایِتر )آلم کِس
ُ
ــول ا مان

تحقیقــی،  روزنامه نــگار   ،Zuerst خبــری  ماهنامــه  ســردبیر 

خصــوص  در  متعــدد  مصاحبه هــای  و  مقــاالت  صاحــب 

موضوعــات سیاســی، سیاســت خارجــی آلمــان و اتحادیــه اروپــا 

ــی وی. ــرس ت ــاتودی و پ ــر راش ــه، تحلیلگ ــور خاورمیان و ام
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روبرتــو کوآلیــا )ایتالیــا(: معــاون انجمــن علــوم تخیلــی 

اروپــا، مولــف 14 کتــاب من جملــه »افســانه 11 ســپتامبر: 

ــه انگلیســی،  آیــات شــیطانی دموکراســی غربــی« کــه آثــار وی ب

فرانســوی، اســپانیایی، روســی، هلنــدی، چــک و مجــاری ترجمه 

ــت. ــده اس ش

ــف  ــپتامبر و مول ــگر 11 س ــا(: پژوهش ــده )ایتالی ــو بلون یتزی مور

بیــش از 20 کتــاب ازجملــه »اســرائیل، آمریــکا، تروریســم 

اســامی«، »بــا پوتیــن بمانیــم؟«، »عســامه بــن موســاد« و 

ــا«  ــک کودت ــپتامبر: ی ــکا«، »11 س ــپتامبر در آمری ــه 11 س »ضرب

ــا  ــد؟«، ب ــی می کن ــکا فرمانده ــر آمری  ب
ً
ــا ــی حقیقت ــه کس و »چ

بیــش از 27 هــزار عضــو در صفحــه هــواداران فیس بــوک.

ــت  ــن ضدصهیونیس ــن کمدی ــه(: محبوب تری ــه )فرانس دیودون

ــه  ــال 2012 ک ــه در س ــا ک ــای اروپ ــن کمدین ه و از باهوش تری

ویدیوهــای وی در یوتیــوب بــه  میلیون هــا بازدیــد رســیده بودنــد، 

ــوزش  ــگ و آم ــور، وزرای فرهن ــت وزیر، رئیس جمه ــا نخس باره

ــوب  ــد. یوتی ــدار دادن ــوص هش ــن خص ــه در ای ــرورش فرانس و پ

ویدیوهــای وی را حــذف کــرد و در اواخــر ســال 2016 بــاز هــم 

ــتقبال  ــای وی اس ــش از حرف ه ــش از پی ــر و بی ــا کارب میلیون ه

ــون و 300 هــزار عضــو در صفحــه  ــد. بیــش از یــک میلی می کنن

ــد. ــذف ش ــه ح ــد ک ــوک او بودن فیس ب
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کوســتا گاوراس )فرانســه(: کارگــردان مشــهور کــه اغلــب 

به دلیــل ســاخت فیلم هایــی بــا پس زمینــه سیاســی شــناخته 

می شــود، از جملــه فیلــم معــروف او زد )۱۹۶۹( کــه برنــده 

جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم خارجی زبــان در ســال ۱۹۶۹ 

ــت.  ــز ساخته اس ــدی نی م
ُ
ــای ک ــال، وی فیلم ه ــن ح ــا ای ــد. ب ش

ــی  ــده اند ول ــاخته ش ــوی س ــان فرانس ــه زب ــای او ب ــر فیلم ه اکث

۶ فیلــم او بــه زبــان انگلیســی هســتند. او را اســتاد بــزرگ خلــق 

فیلم هــای جــدی، پرهیجــان و در عیــن حــال ســرگرم کننده 

می داننــد. سیاســی 

شــاخص  نویســندگان  از  )فرانســه(:  ســورال  آلــن 

پرمخاطــب  ســایت  موســس  و  صهیونیســتی  ضــد 

egaliteetreconciliation ، مولــف آثــار متعــدد ازجملــه »درک 

امپراطــوری«. صفحــه هــواداران او در فیس بــوک بــا بیــش از 153 

هــزار عضــو بســته شــد.

کمــی ســبا )فرانســه(: فعــال و مدافــع حقــوق سیاه پوســتان. وی 

از آفریقایی هــای مقیــم فرانســه بارهــا خواســته اســت درحالیکــه 

فرانســه معــادن و ذخایــر طبیعــی آن هــا را مــی دزد، بــه کشــورهای 

خــود برگشــته و آنجــا را آبــاد کننــد، بجــای اینکــه غــرق در ظواهر 

ــی و  ــورهای اروپای ــی کش ــه برخ ــورود ب ــوند. ممنوع ال ــه ش فرانس

ــخنرانی های  ــل س ــه دلی ــو ب ــوئیس و کنگ ــه س ــی از جمل آفریقای

تاثیرگــذار.
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ســابقه  ســال   30 از  بیــش  )فرانســه(:   بندیتــی  ایــوان 

www. ــایت ــردبیر س ــی، س ــتی و مل ــای ضدصهیونیس فعالیت ه

ــه  ــو در صفح ــزار عض ــش از 16 ه ــا بی jeune-nation.com، ب

فیس بــوک. هــواداران 

بین المللــی  وکیــل  )فرانســه(:  پیــر  کوتــان  ایزابــل 

ــوده  ــس ب ــون وکای پاری ــر کان  دبی
ً
ــابقا ــه س ــتی ک ضدصهیونیس

و وکالــت پرونده هــای جنجال برانگیــزی چــون، کمــی ســبا 

ــور روژه گارودی  ــتی، پروفس ــد صهیونیس ــارز و ض ــخصیت مب ش

فیلســوف فرانســوی، ایلیــچ رامیــرز ســانچز چهــره انقابــی 

ــهور  ــی مش ــای فضای ــر از پرونده ه ــیاری دیگ ــی و بس ونزوئای

را در کارنامــه خــود دارد. کوتــان پیــر وکیــل جمهــوری اســامی 

ــز  ــو نی ــژه آرگ ــوود به وی ــی هالی ــای ضدایران ــکایت از فیلم ه در ش

ــایت های  ــا و س ــیاری در روزنامه ه ــدای بس ــر و ص ــه س ــوده ک ب

ــرد. ــا ک ــا بپ ــکا و اروپ ــی آمری ــان اصل جری

یــل مونیــه )فرانســه(: دبیــرکل انجمــن دوســتی فرانســه-عراق،  ژ

ــش از  ــا 2003 بی ــه از 1973 ت ــوی ک ــروف فرانس ــگار مع خبرن

150 بــار بــه عــراق ســفر کــرد و در حــوزه حرکت  هــای افراطــی-

تــز اســت. مولــف 4 کتــاب من جملــه  تکفیــری صاحــب 

عــراق،  تاریخــی  »راهنمــای  و  ســیاه«  طــای  »جاسوســان 

ــور«. ــه ای مص تاریخچ
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بروونــو گیــگ )فرانســه(: از مقامــات عالــی ســابق وزارت 

کشــور فرانســه کــه بــه دلیــل نقــد اســرائیل از شــهرداری فرانســه 

ــد. ــراج ش اخ

یــکا(: مدیــر موسســه بازبینــی تاریــخ در  مــارک وبــر )آمر

ــر،  ــخ معاص ــق تاری ــف و محق ــا، مول  کالیفرنی
ِ

ــچ ــورت بی نیوپ

ــا  ــد، ایندیان ــی پورتلن ــخ، ایالت ــگاه های مونی ــل دانش فارغ التحصی

ــوی. و ایلین

ــد  ــق، منتق ــنده، محق ــپانیا(: نویس ــا روس )اس ــل گالیان مانوئ

ســینما و نویســنده کتاب هــای تحقیقــی ضــد فراماســونری و 

ــیم. ــی صهیونس الب

ربــو )فرانســه(: کاریکاتوریســت و فعــال ضــد 
ُ
جــو لــو ک

ــوط  ــائل مرب ــا مس ــاط ب ــب در ارتب ــارش اغل ــه آث ــت ک صهیونیس

بــه البــی اســرائیل و فشــار و نفــوذ آن در سیاســت های داخلــی و 

ــد.  ــه می باش ــن جامع ــائل روز ای ــز مس ــه و نی ــی فرانس خارج
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