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 چھ رمزی در جادوی این عالء الدین  بی چراغ نھفتھ است؟ 
  بنیادھای صھیونیستی را بھ جلب ھمکاری روشنفکران ایرانی برانگیختھ است؟چھ عاملی 

  بھروز عارفی

پشتیبانی از طرح ھائی  «ھدف خود را وجود دارد کھ 1 »وآان شبنیاد یادم«نسھ، بنیادی بھ نام ادر فر
. است اعالم کرده »، آموزش و یادمان و انتقال، ھمبستگی و فرھنگ یھودیدر زمینھ تاریخ و پژوھش

شورای مدیریت آن مرکب از نمایندگان دولت، نھادھای یھودی و « داوید دو روچیلد و این بنیاد، رئیس 
  2 .است» زبارشخصیت ھای 

محل اموال «در آمد ھای آن از بھ ادعای دست اندرکارانش، و  تاسیس شد 2000ال این بنیاد در س
  .»تامین می شود] در دوران جنگ جھانی دوم[غصب شده یھودیان فرانسھ 

  :دنمی کن معرفیرا چنین  نآ ماموریت ھایزمینھ ، این بنیادفرانسوی در سایت 

  تاریخ یھود ستیزی و شوآ

  آموزش شوآ

  ادمان و انتقالی

  ھمبستگی

شکیل دھنده مختلف فرھنگ یھودی و ای تجزتقویت و تحکیم ا«، را کھ منظور از آن: فرھنگ یھودی
آشنائی فرانسویان و «در این زمینھ، در سایت امده است کھ ھدف بنیاد . بیان می کنند» یھودیت

تشکیل از اجزای ، کھ دولت اسرائیل از بدو تاسیس آنمیراث یھودیت و فرھنگ یھود با اروپائیان، 
   3 )تاکید از ماست(» دھنده اساسی  آن است

ن را شخصیت ھائی چون آ اعضای ھیئت مدیره. ت میلیون یورو در سال می رسدبھ بیس بودجھ بنیاد
کلود النزمن و پل شافر تشکیل می آلیس تاجمن، داوید دو روچیلد، سرژ کالرسفلد، روژه کوکرمن، 

  .بھ این شخصیت ھا خواھیم پرداخت. دھند

تاسیس کرده کھ » الءالدینع«نام  بنیادی بھ) 1388فروردین ( 2009مارس سال  27بنیاد یادشده، در 
این .  www.projetaladin.org :داردسایتی بھ زبان ھای فارسی، ترکی، عربی، انگلیسی و فرانسھ 

کرده  اعالم» یق شناخت متقابلی روابط مسلمانان و یھودیان از طرارتقا«را خود تارنما، ھدف 
عالءالدین استفاده شده ) پروژه(، در سایت انگلیسی و فرانسھ، بھ جای بنیاد، از واژه طرح البتھ.است
  .است

  

  :چنین تعریف می کنندھدف از تاسیس آن را » عالءالدین«  بنیادموسسان 
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دست اندرکاران تاسیس بنیاد عالءالدین از آغاز بر این باور بودند کھ گفتگوی پایدار و پویا میان «
ھای گفتگو بر سر تاریخ و خاطره تاریخی با  می گیرد کھ ھمھ طرف پاتنھا در صورتی ھا  فرھنگ

بھ عبارت دیگر، آیا چنانچھ یھودیان و مسلمانان ھر یک نسبت بھ . ھم در صلح و تفاھم بھ سر برند
است اذعان کنند، مسیر تفاھم و گفتگو ھموارتر  آمدهدیگری و دردھا و آالمی کھ بر سر آن یکی 

و  .»از ھر طرفی کھ باشد، نیست" گراییانکار "د شد؟ و آیا چنین مسیری بسا سازنده تر از نخواھ
و در (از این رو بنیاد عالءالدین در عین این کھ یک نھاد فرھنگی اروپایی است «: سپس ادامھ می دھد

د کھ ، بر آن ش)نتیجھ موضوعات سیاسی از جملھ نزاع اعراب و اسراییل در حیطھ کارش نمی گنجند
  »تعدادی از کتابھای معروف در باره ھولوکاست را بھ فارسی و عربی ترجمھ کند

مترین معضل اعراب کھ حل نزدیک کند، از مھیکدیگر بنیادی کھ می خواھد عرب ھا و یھودیان را بھ 
چگونھ می . »یک نھاد فرھنگی اروپائی  است«ال فلسطین است می گذرد، بھ این بھانھ کھ مسئلھ اشغ

اعراب را بھ یھودیان نزدیک کرد، بدون این کھ بھ کشمکشی کھ یک قرن است خاورمیانھ را بھ  توان
  .اتش و خون کشیده است، نپرداخت

نوآوری عالءالدین در این است کھ تالش می کند مسلمانان، یھودیان و « :در ھمین معرفی نامھ می آید
« . ...»ات و تاریخ دیگری آشنا کندمسیحیان را بھ زبانھای مادری خودشان با فرھنگ و خصوصی

ھدف بنیاد عالءالدین ارتقای شناخت متقابل میان جوامع و افرادی است کھ بھ فرھنگھا و ادیان متفاوت 
تعلق دارند، با این امید کھ چنین شناختی بھ تغییر ریشھ ای در رویکرد و نگرش این جوامع و افراد 

در کانون این تالش، . گ صلح و بردباری بیانجامدراه برد و بھ گسترش فرھن" دیگری"نسبت بھ 
روابط میان مسلمانان و یھودیان قرار دارد کھ بھ دلیل تحوالت سیاسی از پایان جنگ جھانی دوم 

  »تاکنون رو بھ وخامت گذاشتھ است

پروژه عالءالدین کھ بھ ابتکار موسسھ یادبود  «: ، می خوانیم»ساختارھای غالءالدین«بخش در 
پس از چندی بھ دو نھاد مستقل تبدیل گشت کھ عبارتند از بنیاد عالءالدین و  راه اندازی شد ھولوکاست

بنیاد عالءالدین یک موسسھ غیرانتقاعی است کھ رییس آن خانم آنماری . صندوقی بھ ھمین نام
روکولوسکی و نایب رییس آن آقای سرژ کالرسفلد می باشند و ریاست صندوق عالءالدین کھ 

تامین منابع مالی برای اجرای برنامھ ھای این موسسھ است را آقای داوید روتشیلد بھ عھده مسئولیتش 
  ».دارد

  .رئیس بیناد یادمان شوآ نیز است) کھ تلفظ صحیح ان روچیلد است( »داوید روتشیلد«آقای 

فراد، ھزینھ برنامھ ھای بنیاد عالءالدین از طریق کمکھای مالی ا «: در مورد منابع مالی می نویسد
  ».بنیادھا، دولتھا، سازمانھای بین المللی و موسسات تجاری تامین می شود

برخی از بھ اما،  .داده نشده است نیاد ھای کمک کننده، توضیح بیشتریدر مورد دولت ھا و ب
بنیاد کھ برخی کمک مالی نیز می کنند، اشاره شده است بدون این کھ میزان این » حامیان شریکان و «

  .ا روشن نمایندکمک ھا ر

   4سپس، ھیئت امنا، اعضای کمیتھ اجرائی و اعضای ھیئت مدیره بنیاد معرفی شده اند 
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آقای «کھ ریاست آن با دیپلمات سابق فرانسوی، ژاک آندرانی است، از جملھ نام  »کمیتھ وجدان«در 
ھیئت مدیره نیز نام بین اسامی اعضای در  .دیده می شود» ، نویسنده و فیلسوف، ایرانشایگانداریوش 

نان توضیحی داده آالبتھ در مورد چگونگی مسئولیت . یک ایرانی دیگر، خانم شھال شفیق دیده می شود
  .نشده است

   :ندقرار زیر ا نقل از سایت عالءالدین بھ بھ ھیئت مدیره اعضای

مشاور ویژه پادشاه مراکش،  آندره آزولھژاک آندرانی، سفیر کبیر فرانسھ، سفیر سابق فرانسھ ؛  «

یاد اروپا و مدیترانھ آنا لیند برای گفتگوی فرھنگھا، رییس ھیئت اجرایی بنیاد سھ فرھنگ و رییس بن

سھ مذھب مستقر در سویل اسپانیا، عضو موسس فوروم داووس برای گفتگوی تمدنھا و ادیان؛ فتیحھ 

عضو شورای اقتصادی و اجتماعی فرانسھ، استاندار ویژه برای ایجاد فرصتھای برابر، : بناتسو

عضو  حکیم الکراوی از جملھ؛آنی دایان روزنمان؛؛ماری ھلن برار"رویای جمیلھ"ویسنده کتاب ن

مشاور انور سادات رییس جمھور فقید مصرعبده فیاللی : علی السمانھیئت مدیره بانک روتشیلد؛

آنتروپولوژیست سرشناس از : نیلوفر گولھ؛فیلسوف و اسالم شناس برجستھ مراکشی: انصاری

تا کنون، دبیر ملی سابق حزب  2001معاون اول شھرداری پاریس از سال : یدالگوآن ھ؛ترکیھ

سوسیالیست در امور فرھنگ و رسانھ ھا، مشاور ارشد سھ وزیر در کابینھ ژوسپن، نویسنده کتاب 

وی اتحادیھ فرزندان یھودیان فرانس"حقوقدان و نویسنده، رییس : سرژ کالرسفلد؛"یک زن در صحنھ"

از مشھورترین : کلود النزمن ؛زبان شناس: جولیا کریستوا  ؛ "اردوگاھھای مرگمنتقل شده بھ 

است کھ تاریخ شفاھی ھولوکاست " شوآ"فیلمسازان معاصر فرانسھ، اثر نامدار او فیلم نھ و نیم ساعتھ 

النزمن . را بیان می کند و در سطح جھانی بھ عنوان بھترین فیلم در باره این واقعھ شناختھ شده است

سالگی بھ مقاومت فرانسھ پیوست و بھ عنوان یک روزنامھ نگار و فیلمساز ھمواره بر سر  18ر سن د

او شدیدا با جنگ الجزایر مخالفت می کرد و از . مسائل بین المللی مواضع روشنی اتخاذ کرده است

لھ النزمن سردبیر کل مج. بود 1960در سال 121امضاکنندگان طومار ضد جنگ موسوم بھ مانیفست 

است کھ توسط دوستان نزدیکش ژان پل سارتر و سیمون دو بووآر ) عصر جدید" (تان مدرن"

منتشر کرد کھ " خرگوش صحرایی"خاطرات خود را با عنوان  2009او در سال . بنیانگذاری شد

: روک اولیویھ مسترمختلف از جملھ فرانسھ و آلمان شد؛تبدیل بھ یک کتاب پرفروش در کشورھای 

 ؛مدیر بخش عرفان و مذاھب در انتشارات آلبن میشل : ژان موتاپاس دیوان محاسبات فرانسھ؛نایب ریی 

وکیل ، معاون شھردار نیس : وزیر در دولت ھای مختلف در سنگال مارتین اوآکنین: دیریو ندیایھ

آن ماری روکولوسکی ، مدیر کل سابق بنیاد شوآ ، مدیرکل سابق ھمکاری بین المللی در ؛فرانسھ

داوید روتشیلد ، رئیس بنیاد شوآ و رئیس بانک روتشیلد، ؛رت آموزش، تحقیقات و فناوری فرانسھوزا
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شھال شفیق ، جامعھ شناس ، مقالھ نویس، پژوھشگر  یل انستیتوی مطالعات سیاسی پاریس؛فارغ التحص

سالم تندرو، از ایران ، نویسنده چندین کتاب در باره افراط گرایی و ا  و فعال حقوق زنان و حقوق بشر 

او بھ تازگی در راس یک تیم پژوھشگران اروپایی ". جاده و مھ"و " زنان زیر حجاب"از جملھ 

رنھ شھری اروپا بھ پایان رسانده است؛ تحقیقاتی را در باره روند افراطگرایی در میان جوانان مناطق

   5 » وق بشر، مدیر سابق بنیاد حقساموئل سیرات ، خاخام اعظم سابق فرانسھ ؛ ابھ ردکین

، سارکوزی، کلینتون مراکشھای متعددی از شخصیت ھای جھانی از جملھ پادشاه  عالءالدین پیامبنیاد 

   6. و شیمون پرز  رئیس جمھوری اسرائیل دریافت کرده است

بھ کھ بھ این بنیاد کمک مالی  می کند،بھ نقل از سایت عالءالدین  » شریکان و حامیان عالءالدین« 

بیناد یادبود شوآ، بنیاد آقا خان، بنیاد بشردوستانھ ادموند سافرا، شھرداری نیس، : تشرح زیر اس

   7  » شھرداری پاریس، وزارت امورخارجھ فرانسھ، وزارت دفاع فرانسھ و کلیمز کانفرانس نیویورک

اردر بانکدار میلی) ترجمھ کرده اند سافراکھ نامش را (در ھمین جا اشاره شود کھ ادموند یعقوب صفرا 

. بھ قتل رسید1999لبنانی در حادثھ آتش سوزی جنایتکارانھ آپارتمانش در موناکو در سال - یھودی

ھایش ساختن صدھا کنیسھ فعالیت کرد کھ از جملھ  8 جادای  از ثروت او بنیاد بشردوستانھ ایھمسرش 

  .در گوشھ و کنار جھان است

کھ یکی از اھدافش تبلیغ ) یا یادبود شوآ(ن شوا با توجھ بھ مطالب باال، روشن می شود کھ بیناد یادما

، در )اساسی آن است تشکیل دھنده، اسرائیل کھ بھ ادعای خودشان(یھودیت و فرھنگ یھودی است 

اعالم » ارتقای روابط مسلمانان و یھودیان«بنام عالءالدین کھ ھدفش پیاده می کند ، طرحی 2009ال س

  .شده است

ساختھ کلود النزمن با زیر نویس فارسی ) ھولوکاست(نھ ساعتھ شوآ ، فیلم اھدافدر چارچوب ھمین 

 بنیاد عالءالدین» ھیئت مدیره«عضو  خانم شھال شفیق. از برخی تلویزیون ھای فارسی زبان پخش شد

  .درتبلیغ برای پخش این فیلم ، نقش فعالی داشتند

یاداوری شود کھ ردازیم، خوب است  برخی از پایھ گذاران این دو بنیاد بپ معرفی اما، پیش از ان کھ بھ

کھ باید در ھر فرصتی بھ  ، فاجعھ ایموضوع این نوشتھ، بھ ھیچ وجھ مسئلھ نسل کشی یھودیان نیست

اسرائیل مناقشھ «نویسنده این سطور در مقاالت فراوان و نیز در کتابی کھ درباره . شدت محکوم گردد

یا انکارگران، بھ قول مترجم (ختھ و نفی گرایان بھ فاجعھ شوآ پردا بارھا ترجمھ کرده،» فلسطین –
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از نسل کشی یکی تا « ا عنوان ب 9فصل پنجم کتاب . را افشا و نکوھش کرده است) بنیاد عالءالدین

و نکوھش  در این فصل با طرد . بھ این موضوع پرداختھ است »اخراج دیگری، رنج ھای طرف دیگر

چون گارودی و روبر فوریسون بھ بازخوانی مختصر  »روشنفکرانی« جنایات نازی ھا و نفی گرائی

برخالف ادعای گردانندگان عالءالدین، باید از نسل کشی یھودیان یک درس  .پرداختھ است حوادث

بنیاد شوا  و . این واقعھ بخشی از میراث مشترک انسانیت است. انسان دوستانھ جھانشمول بیرون کشید

ھا، قتل عام یھودیان  برای صھیونیست.  تر اھمیت می دھدمذھبی نسل کشی بشخصلت الدین، بھ عالء 

شانتاژی است کھ  این. دلیلی بر ضرورت وجود اسرائیل بھ عنوان پناھگاھی برای یھودیان دنیاست

. داشتھ باشدنباید ھای پی در پی اسرائیل  را حکومت ھیچ کس جرئت انتقاد از سیاست ھای ضدانسانی 

نی یک موضع گیری صھیونیسم بھ معاسرائیل و حتی  دولت از سیاست باید تکرار کرد کھ ھر انتقادی

ھای اسرائیل، بھ معنی حمایت از  از سیاستانتقاد  .نفی گرایانھ نیستاتخاذ موضع ی یا ستیز یھود

قوق ملت ح مسئلھ، .نیست )بھ ویژه سازمان ھای ارتجاعی آن( مواضع گردانندگان  تشکالت فلسطینی

  .و احترام بھ حقوق بین المللی استفلسطین 

، نمی تواند از می پردازد »ارتقای روابط مسلمانان ویھودیان«طبیعی است کھ موسسھ ای کھ بھ 

یت المقدس، شھری کھ ب. ن بر اھالی فلسطین بگذردایع جنگ جھانی دوم  و اثرات سوء آپیامدھای وق

برای پیروان سھ مذھب، اھمیت دارد، ھنوز در اشغال اسرائیل است و در قسمت شرقی آن کھ بنا بر 

ماری برای یھودیان سطینیان است، ساختن شھرک ھای استعمصوبات سازمان ملل متحد، متعلق بھ فل

بھ رنج ھای ھر دو طرف  برای حل اختالفات اعراب و اسرائیل، باید .مھاجر اسرائیلی ادامھ دارد

  .با این اشاره، کھ در یک طرف، بخش بزرگی از فلسطینی ھا ھنوز آواره و بی وطن اند. پرداخت

مھر باطل بر زبان منحرفان و متعصبان ھر دو جناح بھتر است با نقل قولی از ادوارد سعید فقید،  

  :بزنیم

صھیونیست ھاست، بھ طرز غیرقابل ساختھ و پرداختھ ] کشتار یھودیان[این نظر کھ ھولوکوست «

می توانیم از تمام دنیا انتظار داشتھ باشیم کھ بھ رنج چگونھ . فبولی در این جا و آن جا تکرار می شود

  ».ما اعراب واقف شوند، اگر خود درد دیگران را، ھر چند متجاوز بھ ما باشند، نتوانیم درک کنیم

پایھ  آن را سارتر ژان پلاست کھ  »عصر نوین«مجلھ  او مدیر. را بھتر بشناسیم کلود النزمناما، 

اما، . ایفا می کرددرفرانسھ این نشریھ نقش مھمی در بحث ھای روشنفکری  در گذشتھ. گذاری کرد

ن کشور آی درباره اسرائیل ساختھ کھ ارتش مفیلالنزمن . این امری است مربوط بھ گذشتھ دور
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درباره (او عالوه بر فیلم شوآ  .دموکراتیک اوست این حق !بصورتی حماسھ آفرین تحسین می کند

. عراب یاد نمی کنداز ھیچ وجھ بھ در آن کھ » ؟چرا اسرائیل«فیلم سومی ساختھ بھ نام ) کشتار یھودیان

نان آخود «:نان سخنی نگفتھ، می گویدآکھ چرا از ) 2001فوریھ  7 - وموندل( در پاسخ بھ این سوال

با این حرف مفت، باید سیاھان درباره سیاه ھا، اعراب درباره . »دباید این کار را بکنن) اعراب(

فرقھ ای و قبیلھ ای یعنی  بومی، ینطقمیعنی با تکیھ بر . اعراب و یھودیان در باره یھودی ھا بنویسند

  .انسانی ھای منطق جنگی و بھ دور از آرمان

کھ آیا پس از این تجاوز سؤال رابر این او  با تمام نیرو از تجاوز اسرائیل بھ غزه پشتیبانی کرده و در ب

پاسخ منفی می او . اسرائیل تجدید نظر کنید» دفاعی «نسبت بھ فیلم خود در مورد ارتش نباید و جنایت 

حماس لی بمباران ھای ند ودادھم قربانی بود واسرائیلی ھا ھدفمند اران ببم. بس کنید«: دھد و می گوید

مارس  19 –سایت لوموند (او در این گفتگوی اینترنتی  .»!و ھر مکانی را زدند بی ھدف بودند

ترین انتقادی  حتی جای کوچکو دفاع کرده  شبھ طور ھمھ جانبھ از اسرائیل و سیاست ھای)  2009

  .از ھر فرصتی برای حمایت از ارتش اسرائیل استفاده کرده استو ا .نمی بیند

نکدار میلیاردر فرانسوی است کھ در اب ز پایھ گذاران اصلی این دو بیناد،ا، بارون داوید روچیلد

بنیاد خانوادگی روچیلد،  .است» اسرائیل- بنیاد فرانسھ«او رئیس افتخاری  .رک زاده شده استونیوی

نقش  .ھای استعماری در سرزمین ھای فلسطینی داشتھ است سازی شھرکتداوم در  مھمینقش بسیار 

بنیاد روچیلد از مھمترین تکیھ گاه مالی . روچیلدھا را در تقسیم فلسطین نمی توان نادیده گرفت

شان بر حکومت بریتانیا، طرح تقسیم بھ سود نفوذواسطھ ھ فلسطین بود و بھ یان بمھاجرت یھود

  .یھودیان شکل گرفت

مشاور ویژه پادشاه مراکش و رئیس بنیاد انا لیند برای مدترانھ است کھ ھدفش را  ،اندره آزولھ

   .اعالم کرده است» نزدیکی اھالی دو ساحل مدیترانھ«

او عالوه بر . است) یفکر(ندگی نھادھای یھودی در فرانسھ من، رئیس پیشین شورای نمایروژه کوکر

» بنیاد سرمایھ گذاری کوکورمن اند کمپانی «مسئولیت در کمپانی مالی روچیلد، عضو دفتر اجرائی 

  .مستقر در اسرائیل است و ریاست ان شرکت با پسر وی است

ستیزانھ را در فرانسھ، یھود  درصد اعمال 95انگیز اعالم کرد کھ او در یک سخنرانی جنجال بر

یف در حضور نخست وزیر پیشین وی ھمچنین در مراسم شام ساالنھ کر. مسلمانان مرتکب می شوند
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یھود ستیز نام برد کھ موجب اعتراض حتی » سرخ  –سبز   -اتحاد قھوه ای«افارن از رانسھ، رف

و کنگره » ورسلآلیانس اسرائیلیت یونی«او معاون  .شرکت کنندگان در جلسھ قرار گرفتاز برخی 

  .جھانی یھود نیز است

  .می خواھد مسلمانان را بھ یھودیان نزدیک کند اندیشھ ایبا چنین و شگفتا کھ این فرد 

 دوست دولت صھیونیسم وحامیان بیشتر افرادی کھ در ھیئت مدیره عالءالدین حضور دارند، از 

این بنیاد ن چھ موجب شگفت است ھمکاری برخی روشنفکران ایرانی با آ. اسرائیل بھ شمار می روند

آشکارا ھدف خود فریبنده، تبلیغ  یھودیت و دوستی با اسرائیل را انسان دوستانھ و است کھ با ظاھری 

ھای اسرائیل را  از اسرائیل است نمی توان سیاست ھای دولت صحبت کھ زمانی.  قرار داده است

نیز ھمین تعماری اساشغال سرزمین ھای فلسطینی ادامھ دارد و ساختمان شھرک ھای . نادیده گرفت

  .طور

  .و دولت اسرائیل با ھر طرح یک صلح شرافتمندانھ مخالفت می کند

با اسرائیل و یا بھ خاطر مواضع  آیا بھ صرف دشمنی کورکورانھ احمدی نژاد و جمھوری اسالمی

  . خود دراز کرد »شمنددشمن «نان می توان دست دوستی بھ سوی آ همشمئز کنند انھیھود ستیز

  .دوست من نیست من الزامادشمن دشمن 

 کھ می پذیرندافرادی کھ خود را الئیک می دانند و پرچم الئیسیتھ را در ھر محفلی بلند می کنند چگونھ 

با موسسھ ای ھمکاری کند کھ یکی از مھم ترین ھدف ھایش را تبلیغ یھودیت و فرھنگ یھودی اعالم 

در این یا آ .در این فرھنگ، پنھان نمی سازد را نیز ، بھ بیان دقیق تر صھیونیسم و مرکزیت اسرائیل

ونیستی بھ فکر جذب روشنفکران ایرانی افتاده است؟ آیا تعمق کرده اند کھ چرا ناگھان، بنیادھای صھی

مورخ و جامعھ ریف صھیونیسم، خوانندگان را بھ نوشتھ  برای تع تند؟آنان در پی منافع ویژه خود نیس

شناس فقید یھودی تبار، ماکسیک رودینسون ارجاع می کنم کھ صھیونیسم را یک پدیده استعماری 

  .تعریف کرده است

بھ  کھ ھدف  اصلی اش را نزدیکی اسالم با یھودیت تعیین می کند،  سایت عالءالدینبخش فارسی 

فرھنگ اسالمی را بھ معرفی ان می پردازد ولی  تاریخی مذھب یھود و سابقھ یھودیت،معرفی مفصل 

  !صفحھ انگلیسی حوالھ می دھد
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ھنگامی کھ نوبت بھ مسئلھ روابط  اما، بیان می کنندف خود را آشکارا اھداشوآ و عالءالدین،  ھایبنیاد

از ھمین جا، می توان بھ نیرنگ و فریب این . دناعراب می رسد، خود را عقب می کشو  اسرائیل

چگونھ می توان ھمکاری با چنین شخصیت ھائی را کھ ھدف شان  .صھیونیستی پی برد بنیادھای

ست اندرکاران اصلی  ھیچ کدام از د، توجیھ کرد؟ قعا انسانی فاصلھ داردفرسنگ ھا با آرمان ھای وا

  . کوچکترین انتقادی بھ جنایت ھای دولت اسرائیل نکرده اند این دو بنیاد،

سیاست افرادی چون النزمن، کارسلفلد، دو روچیلد، ان ھیدالگو، از مدافعان سرسخت صھیونیسم و 

  .اسرائیل می باشندھای دولت 

شان قصد ن. نیست فعالیتنوع  ین نوشتھ زیر سوال بردن حق دموکراتیک افراد در انتخابھدف از ا

و در خدمت دست را ملعبھ انسان ھا ست کھ احساسات نیک ئی ھادھاندادن چھره واقعی شخصیت ھا و 

  .قرار می دھند البی ھای طرفدار اسرائیلو ل فمنافع محا

را کھ برخی حتی یھودی یا  روشنفکران برجستھ ایآن دستھ از النزمن، کالرسفلد و برخی دیگر، 

دادگاه ھا بھ » یھود ستیزی«یھودی تبارند، بھ خاطرانتقادشان از سیاست ھای دولت اسرائیل، بھ اتھام 

لی تا صحبت از حقوق ملت فلسطین می شود، و لی دم از دموکراسی می زنندفدر ھر مح اینان. کشاندند

  .رط از حکومت اسرائیل ادامھ می دھندبلکھ بھ حمایت بی قید و ش لب تکان نمی دھندنھ تنھا 

الءالدین در درجھ نخست در خدمت تبلیغ فرھنگ یھودی و صد البتھ با برداشت ھای عبنیاد 

توسط  کتاب ھای ترجمھ شدهدر بین ھر چند . پخش فیلم و ترجمھ کتاب بھانھ است .صھیونیستی است

ھی، ھدف اصلی چیز دیگری است کھ از ارزش پریمو لوی را نیز دید، منت توان اثر با می این بنیاد

می توان بھ  و فعالیت ھای مسئوالن اصلی آن البالی نوشتھ ھای سایت ھای اینترنتی دو بنیاد یاد شده 

  .از آن ھا اشاره شده استبرخی و در این نوشتھ تنھًا بھ  آن پی برد

 کھدولت اسرائیل است  پوشیده برای صھیونیسم و منافع اتجادوی این عالءالدین بدون چراغ، تبلیغ

تازه روشن نیست، کھ این بنیاد چھ معجزه ای می  .پنھان شده اند » انسان دوستانھ«درپشت ھدف ھای 

  .خواھد بکند کھ نام عالءالدین را بر حود نھاده است

 ------     

  :ھا یادداشت
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1 – Fondation pour la mémoire de shoah 

2 –  

http://www.fondationshoah.org 

3 -    

http://www.fondationshoah.org/FMS/spip.php?article97 

4 – 

  http://projetaladin.org/fa/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-
%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87.html 

5 -    

http://projetaladin.org/fa/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-
%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87.html 

6 -   

http://projetaladin.org/fa/fa-ressource-sans-titre21.html 

7 -   

http://www.claimscon.org/index.asp 

http://projetaladin.org/fa/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-
%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-
%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86.ht
ml 

  

8 –  

  http://www.edmondjsafra.org 

ارفی، انتشارات خاوران، ع، نوشتھ  آلن گرش، ترجمھ بھروز ایقی درباره یک کشمکشحق –اسرائیل، فلسطین   - 9
  2003پاریس ، 

 -----    

در زیر از نظر کھ عکس آقای الھیجی نیز بدون ھیچ توضیحی در آن امده است،  صفحھ اول سایت عالءالدین بخشی از

  .تان می گذرد
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 بنیاد عالءالدین

از طریق شناخت متقابل ارتقای روابط مسلمانان و یھودیان  
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