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Sionistická teroristická sí
Pozadí a innost idovské obranné ligy a dalích zlo inn ch
sionistick ch skupin
Mark Weber

K eskému pekladu
Nedávno jsem obdrel CD plné materiál, které se z velké ásti ji
objevily na stránce, která nesla jméno Petr Stoni Net - První stránka
proti sionismu a historickm lím. Mnoho materiál na tomto CD je v
dne ní dob pro mé stránky nepouitelnch kvli nkterm zákonm,
které zakazují a trestají svobodné diskuse o nkterch historickch
událostech, které se odehrály. Na druhou stranu jsem tam na el spoustu
zajímavch materiál, které jsem ji pouil nebo pouiji. Poznámku o
zajímavch materiálech mohu vztáhnout i k následující knize, která je
skvlm shrnutím badatelského úsilí Marka Webera.
Tento titul pojednává o sionistickém terorismu, o kterém se esk
lovk moc nedozví, protoe mediální prosionistická cenzura stí dovolí
odvysílat informace tohoto druhu. Proto tuto chybu napravuji aspo na
na í stránce, aby se kad lovk mohl dozvdt, jak vypadá druhá tvá
sionismu a jeho pojetí svobody slova v okamiku, kdy nemají ádné
argumenty pro diskusi a kdy potebují umlet hlasitj í jedince.
A jak bylo napsáno v recenzi na tuto knihu, která se objevila pi
pedchozí aktualizaci. Fakta hovoí za sebe a v The Zionist Terror Network
existuje dostaten poet fakt, aby tato publikace mohla – toho, kdo se
touí vzdlávat – informovat. A proto tuto knihu pekládáme na im
tenám za úelem pln informovat a ke studijním úelm o idovské
obranné lize (Jewish Defense League) a dal ích sionistickch zloinnch
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organizacích. Pokud se proti tomuto pekladu ozve aspo jeden hlas, bude
to jen dkaz toho, e není zloin jako zloin a e íkání politicky nevhodné
pravdy je pro na i spolenost hor í zloin ne nenávist a terorismus urité
skupiny lidí.
Závrem bych si dovolil citovat Davida Cola, mladého idovského
revizionistu, o kterém bude je t v této knize e. Zbvá jen pro úplnost
dodat, e idovská obranná liga vyhroovala Colovi smrtí. Citov kehk
se musel rozhodnout mezi svm svdomím a vrností rodin. Nemohl
odolat tlaku a omluvil se svému lidu a suovatelm za své poznatky.
" ...Myslíte si o lidstvu, e je tak neodmysliteln kruté a hloupé, e si
lidé musí lhát, aby se k jin m hezky chovali? Jestli je tomu tak, pak
vypravované l i jsou jen malá pokr vka na skrytí mnohem vt ího zla:
Nedostatku dvry v lidskou schopnost zacházet s pravdou. A jestli
opravdov víte, e lidé nedovedou zacházet s pravdou a místo toho
potebují "Velkého Bratra“, aby to ovládal za n, pak je jist demokracie
nejnebezpenj í vc na svt. Samozejm, chápu, e lidé mohou b t
krutí a hloupí, ale také vím v lidskou schopnost nauit se a zdokonalit se
s ka d m nov m poznatkem. Spí e ne cenzurovat informace, které
zaujat vnímáme jako potenciáln "nebezpené“, bychom mli uit na e
dti kritickému uva ování, aby zstaly nezaujaté a hledaly pravdu, místo
aby lnuly k emon pita liv m l ím. A to je skoro v echno, co m eme
udlat: uit na e dti a doufat, e to dobe dopadne, pochopit, e lidé
nemohou b t naprogramováni jako roboti. Osmdesát let neúsp ného
komunismu by nás to mlo nauit. Pou ití státní moci k pinucení lidí b t
to, co stát vymezí jako "dobro“, vytváí svt daleko více pekeln ne ten,
kterému by se ve svobodné zemi pravdpodobn pede lo. Radji bych il
ve svt, kde jsou lidé svobodní a krutí a hloupi, ne li v njaké "milosti“
která je vynucená zbraní. Pamatujme si rovn , e pravda, objektivní
pravda, nepotebuje v hr ky a zastra ování k vítzství..."

Pedmluva
Tato broura dokumentuje pozadí a zloinnou innost idovskch
sionistickch teroristickch skupin a zvlá t pak idovské obranné ligy.
Jednotlivé dkazy o teroru zde pedloené - vetn vrad - proti
"my lenkovém zloincm“, kteí zpochybují holocaustov píbh, e
bhem války bylo systematicky zavradno est milion id.
Sionistití teroristé hlásají pov enou idovskou rasistickou ideologii a
potvrdili svoji pipravenost pouít násilí proti tm, kdo s nimi nesouhlasí.
Podle dobe zdokumentovanch záznam slepého fanatismu a zloinu
pedstavují váné nebezpeí pro na i spolenost a mue a eny v ude
tam, kde si cení svobody.
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Meir Kahane a idovská obranná liga
Nejhorlivj í nevládní sionistická teroristická organizace je idovská
obranná liga. Její aktivisti jsou zapojeni do irokého okruhu zloin a
americk Federální úad vy etování ji opakovan prohlásil za zloinnou
teroristickou skupinu.
idovská obranná liga byla zaloena v roce 1968 rabínem Meirem
Kahanem. narodil se jako Martin Kahane v roce 1932 v Brooklynu v New
Yorku, coby prvorozen syn ortodoxního rabína, kter byl aktivní v
"revizionistickém“ hnutí sionist tvrdé linie Ze’eva Jabotinského.
Jabotinsky a dal í vdci tohoto hnutí byli bhem Martinova (Meirova)
dtství u Kahan astmi hosty. Jako mladík se Kahane stal aktivním
lenem idovského rasistického hnutí Betar, které zaloil Jabotinsky v roce
1925. Kahanovo první zatení pi lo v roce 1947, kdy mu bylo patnáct, za
vedení mládenické skupiny Betar v útoku pi náv tv britského ministra
1
zahranií Ernesta Bevina. ( )
Dva Jabotinského nejhorlivj í stoupenci si dokázali získat proslulost
jako vdci sionistickch teroristickch skupin a pozdji jako minister tí
pedsedové Izraele: Menachem Begin, kter kdysi vedl skupinu Irgun a
Jicak Shamir, kter vedl skupinu Lehi (Stern gang). Shamir, napíklad,
hrál velmi dleitou roli v organizaci Lehi pi vrad britského velvyslance
pro Stední vchod lorda Moynea v listopadu 1944 a pi atentátu na
védského mírového prostedníka OSN Counta Folkea - Bernadottea v záí
1948. (2)
Po uritou dobu v roce 1960 vedl Kahane dvojí ivot. il a pracoval
pod jménem Michael King a tuto totonost drel v tajnosti dokonce i ped
svojí manelkou. Bhem tohoto období se, jak pozdji piznal, spojil a
pracoval pro Ústední zpravodajskou slubu a pro Federální úad
vy etování (FBI). Pro FBI pehoval pravicovou John Birch Society, stejn
jako rzné levicové studentské skupiny. (3)
Vystupoval jako neid Michael King, a ml pletky s adou mladch
en, se ktermi se seznamoval v newyorkskch barech. Jednou z nich byla
Gloria Jana D´Argenio, (neidovka), dvaadvacetiletá modelka, která
pracovala pod jménem Estelle Evans. Pi setkání v roce 1966 zaal jejich
1
Pravdpodobn nejlep í knihy o Kahanovi a JDL jsou: The False Prophet: Rabbi Meir (Fale n prorok:Rabbi Meir) Kahane: From FBI
Informant to Knesst Member (Kahane: od informátora FBI k lenu Knesstu (Chicago: Lawrence Hill Books, 1990) od idovské novináe
Roberta I. Friedmana; a Heil Kahane (Sláva Kahanovi (New York: Adama, 1986) od Izraelského badatelského novináe Yaira Kotlera
2
Avishai Margalit, "The Violent Life of Yitzhak Shamir (Násiln ivot Yitzhaka Shamira)“ The New York Review of Books, 14. kvten
1992, str. 18-24.; Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators (Sionismus ve vku diktator (1983), str. 266-269.; L. Brenner, Jews in
America Today ( idé v Americe dnes (Lyle Stuart, 1986), str. 175-177.; Sol Stern, L. Rapoport, "Israel’s Man of the Shadows (Izraelec
stín),“ Village Voice (New York), 3. ervenec 1984, str. 13.; Israel Shahak, "Yitzhak Shamir, Then and Now (Yitzhak Shamir, tehdy a
nyní),“ Middle East Policy, roník. 1, . 1, 1992.
3
R. Friedman, The False Prophet (Fale n prorok)1990), str. 4, 61-63, 68, 78, 82.
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milostn pomr. Nikdy ped ní neodhalil svou pravou totonost a dokonce
jí navrhl manelství. Poté, co s ní Kahane/King peru il o nkolik tdn
pozdji vztah, se pokusila o sebevradu skokem do East River. O dva dny
pozdji zemela (na Kahanovy tyiaticáté narozeniny). (4)
Kahanv ivot se dramaticky zmnil v roce 1968, kdy s nkolika
kolegy zaloil
idovskou obrannou ligu (JDL). Máváním zbranmi a
provoláváním hesel ("Kadému idovi dvaadvacítku“, "Nikdy více“),
Kahanova JDL rychle upoutala znanou mediální pozornost. Kahane bez
obalu vyuíval rostoucího protierno ského cítní mezi idy v newyorkské
oblasti. (5) Kahane a jeho nová organizace získávala dleitou a
nepochybn rozhodující podporu od dvou silnch spojenc: izraelské
pravicové politické strany Herut a newyorkské mafie.
Mezi prosincem 1969 a srpnem 1972 Kahanova JDL - s dleitou
podporou a instrukcemi z politické strany Menachema Begina Herut v
Izraeli, vrcholovch dstojník izraelské tajné sluby Mossad a nkolika
bohatch americkch idovskch obchodník - uskutenila taení
zloinnch útok proti sovtskm diplomatm a dal ím sovtskm cílm v
USA. Zámrem bylo soustedit pozornost a vybudovat sympatie k
sovtskm idm a po kodit vztahy mezi Spojenmi Státy a sovtskm
Ruskem. (6)
12. kvtna 1971 byl Kahane a tucet dal ích len JDL zaten
federálními agenty za spiknutí a vrobu vbu nin. O den pozdji Kahane
pipustil spojení se skupinou zaloenou éfem mafie Josephem Colombem,
Jr., nkdej ím zabijákem, kter vedl Colombv zloineck syndikát.
"Kahane ml znanou podporu newyorkské mafie“, pí e izraelsk noviná
Yair Kotler v jeho ivotopisu zakladatele JDL. A do vrady Colomba v roce
1971 byl vztah mezi Kahanem a éfem mafie msta New York velmi blízk
7
a tito dva zloinetí éfové spolupracovali velmi úzce. ( )
Kahane tvrdil, e kvli svm militantním aktivitám strávil celkem ti
roky v americkém vzení. (8) V období zaátku sedmdesátch let JDL
opustil a pesthoval se do Izraele - vracel se jen na náv tvy v pípad
nutnosti, kdy poeboval sehnat peníze. Stavl na mezinárodní proslulosti,
kterou získal jako vdce JDL, a v roce 1976 pedstavil svojí radikální
stranu Kach. V roce 1984 byl zvolen do izraelského Knessetu (parlamentu)
jako její jedin zástupce. Mezitím newyorkská poboka JDL upadala a
roz tpila se na skupiny jako " idovská pímá akce“, "Spojen idovsk

4
Yair Kotler, Heil Kahane (Sláva Kahanovi), str. 27-29.; R. Friedman, The False Prophet (Falen prorok),str. 71-75.; J. Kifner, "Meir
Kahane,“ The New York Times, 6. listopad 1990, str. B 13.
5
R. Friedman, The False Prophet (Falen prorok), str. 85-98.
6
R. Friedman, The False Prophet (Falen prorok), str. 87, 105-108.
7
Y. Kotler, Heil Kahane (Sláva Kahanovi), (1986), str. 46-51.; R. Friedman, The False Prophet (Falen prorok), str. 121-127.
8
Geoffrey Wigoder, Dictionary of Jewish Biography (Slovník idovské biografie (New York : Simon & Schuster, 1991), str. 250.
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underground“, "Zachovejte na i izraelskou zem“ a "idov tí obránci“. (9)
Kahane byl zavradn 5. listopadu 1990, kdy vystupoval na setkání
píznivc v hotelu v centrálním Manhattanu v New Yorku. (10)

Ideologie rabína Kahana
V etnch projevech a esejích a v nkolika knihách hlásal Meir
Kahane pov ené a dokonce genocidní poselství idovské nadvlády a
nelítostn sionismus. Pro vdce JDL a její mnohé zanícené stoupence jsou
v echna opatení k podporování idovského peití a prosperity - vetn
teroru, vyvlastování a vrad - zcela v poádku. (11)
Jeho prudk a oteven styl pedstavuje typická Kahanova esej, která
se objevila v roce 1980 v pedních idovskch spoleenskch novinách.
Pí e: (12)
...Pomsta je základní idovsk pojem, kter je pro ida zásadou,
naízením a pikázáním... Pomsta se stává, díky zmatené dob, ve které
ijeme, ním patnm... Nechme izraelskou vládu, která je odpovdná za
ivoty svch oban, udlat pro Ishamaelites (Palestince) ulice, autobusy,
obchody a domovy vnm místem teroru a úplné nejistoty... Smate
trpké poniování Boího jména, které symbolizuje arabské odmítnutí
sklonit se ped idovskou absolutní mocí. idovská vláda jako jediná
chápe potebu odstranit znesvcení plamenem, vypálit ohnm zlo, kterm
je arabsk národ v na em stedu.
V dal í eseji, kterou publikoval v roce 1973, Kahane zdrazuje
idovskou nepemoitelnost. Pijde den, sliboval, kdy v ichni neidé svta
uznají nadazenost vyvoleného národa. (13)
idovsk národ neme bt nikdy znien, ale jen on a jeho Bh
historie se v pí tích dnech ukáe jako vítz nad patností a hloupostí
v ech ostatních národ. Sion se urit a jist zjeví jako hora, ke které se
obrátí v echny národy, a idovsk Bh bude ten jedin, ped kterm
budou v ichni kleet na kolenou...
V eseji publikované v roce 1982 Kahane zdrazuje nelítostnost, bu

9
"JDL je druhá nejaktívn j í teroristická skupina, prohlásilo FBI“ Orange County Register (Santa Ana), 19. listopad 1985.; Robert I.
Friedman, " astní idov tí chlapci s bomby: Návrat JDL,“ Village Voice (New York), 6. kv ten 1986, str. 21, 22.
10
New York Times, 6. listopad 1990, str. A1, B13.
11
Y. Kotler, Heil Kahane (Sláva Kahanovi), (1986), str. 184-185.
12
M. Kahane, Pomsta, The Jewish Press (Brooklyn, NY), 13. erven 1980, str. 36D, 46.
13
The Jewish Press (Brooklyn), 9. listopad 1973.
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- anebo, my nebo oni, pirozen boj mezi idy a jejich "nepáteli“: (14)
Podívejme se na události idovskma oima... Libanon: ...Válka byla
poata (Izraelem) proti "palestinskm“ nepátelm - celému národu kter usiluje o zniení idovského státu a ohromné vtiny jeho id. To
je... válka na smrt, naprosté zniení nepátel, vtpující úplnou hrzu a
teror, dokud se nezvdají a neuznají Boha.
idovské a liberální demokratické hodnoty jsou nesluitelné, íkal
Kahane asto: "ekl jsem to milionkrát. Západní demokracie, jak víme, je
nesluitelná se sionismem... Pedstava demokratického idovského státu
je nesmysl.“ (15) Pi dalí píleitosti ekl: "Demokracie je pro lidi, kteí
nemají pravdu. ádná pozemská, svtská vláda nemá ádnou závaznost
pro iny ida, pokud jsou její ády a pravidla proti (idovskm) Thora
zákonm... Judaismus nikdy nebyl demokratickou formou spolenosti.“
16
( )
Virtuální Kahaneho obsesí bylo brutální zacházení s evropskmi idy
ve váleném období. "Never Again“ (Nikdy víc), heslo JDL, se bez obalu
odvolává na záitky holocaustu. Podle Kahanova pohledu je kad neid
potenciální nacistick vrah. "Pokud jeden neid ije naproti idovi,
monost holocaustu zstává,“ napsal. (17) Morální míra kadé akce,
zdrazuje Kahane, musí bt "je to dobré pro idy?“ Jednání, které není
18
ve shod s tímto principem, zdrazoval, povede k "nové Osvtimi.“ ( )
V ivotopise Kahaneho autor Robert Friedman popisuje nkteré
militantní rysy jeho rabínské osobnosti. Vzpomínajíc na jeho první setkání
s ním v jeho "Muzeu potenciálního holocaustu“ v Jeruzalému, Friedman
napsal: "Toto první setkání s ním m pesvdilo, e Kahane byl lovk
posedl sexem a násilím. vanil bez ustání o tom, e Arabové spí se
19
20
idovskmi enami.“ ( ) Kahane veejn nazval Araby "psi“ ( ) a
nejmén pi jedné píleitosti sliboval eliminaci Arab v Izraeli "jako
hubícím postikem na ty váby.“ (21) V mnoha projevech a v roce 1980 v
knize nazvané They Must Go (Oni musí jít) navrhl svj plán pro násilné
masivní vyhnání (nebo "odsun“) palestinskch Arab ze "zem Izrael“ - to
je vtí Izrael“ (vetn oblasti západního behu obsazeného Izraelem v
roce 1967).
Kahanv svtonázor byl shrnut v "prohláení princip“ hnutí Kach,
14

Jewish Press (Brooklyn), 1. íjen 1982. citace od Lennia Brennera, Jews in America Today ( idé v Americe dnes (1986), str. 297.
Citace od J. Kifnera, "Meir Kahane,“ New York Times, 6. listopad 1990, str. B 13
Citace od B. Lynfielda, "Meir Kahane: Boj vped,“ Midstream, únor 1986, str. 18.
17
Meir Kahane, The Story of the Jewish Defense League (Meir Kahane, Píb h idovské obranné ligy(1975), str. 5., citace od G. Cromera,
"Obchodní v znam Holocaustu,“ Studie holocaustu a genocidy (Anglie), ro ník 2, . 2, 1987, str. 290.
18
M. Kahane, Na e v zva: Vybraná zem (1974), str. 137. citace od G. Cromera, "Obchodní v znam Holocaustu,“ Studie holocaustu a
genocidy (Anglie), ro ník 2, . 2, 1987, str. 291.
19
R. Friedman, False Prophet (Fale n prorok), str. 1.
20
J. Kifner, "Meir Kahane,“ New York Times, 6. listopad 1990, str. B 13
21
The Washington Post, 27. srpen 1985
15
16
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které zalo il a vedl. To zaíná pov enm vylíením " idovského národa“
22
jako "neobyejného, vyvoleného, svatého a nadazeného.“ ( ) Prvotní cíl
hnutí Kach je odsun Arab ze v ech ástí Eretz Izrael (roz iující se zem
Izrael“). Pítomnost Arab v Izraeli znamená nanávist, nestabilitu a
krveprolití. Je to asovaná bomba ohro ující existenci sionismu. Arabové
ijící v Eretz Israel proto musí bt pemístni do arabskch zemí.
Kahane a jeho píznivci agitovali za izraelsk zákon, kter by
kriminalizoval pohlavní styk mezi idy a ne idy. (To znamená, idé by mli
v Izraeli zakázáno vzít si ne ida). Navrhovan zákon by také stavl mimo
zákon irok rozsah spoleenskch styk mezi idy a ne idy, vetn
smí ench kol, spoleenskch center, plá í a dokonce rezidenních tvrtí.
(23)
Kahane a jeho stoupenci se nikdy zvlá  nezabvali shodou mezi
svm navrhovanm zákonem a Hitlerovmi "Norimberskmi zákony“ z
roku 1935, které také zakazovaly pohlavní styk mezi idy a ne idy. (24)
Jak Kahane a dal í nekompromisní sionisté stále upozorovali,
idovsk nábo ensk zákon jednoznan zakazuje idm brát si ne idy.
(25) Citování
idovského nábo enského písma na podporu svch
bezohlednch a nekompromisních poselství se mu nikdy nepíilo. Jak
udává americk idovsk autor Lenni Brenner, Kahane a jeho stoupenci
(26) mají pravdu, e judaismus byl kmenové nábo enství s ddinmi knzi
piná ejícími zvíecí obti. Byl genocidní k Amalékitm a sna il se byt
takov i vi Kananejcm. I z mnoha dal ích dvod byl fanatick a
rasistick.

Podpora pro Kahana a JDL
Nkolik pedních izraelskch a americkch vdc idovské komunity
bylo neustále pipraveno ochotn podporovat Kahana, ale hlavní americké
organizace jako American Jewish Committee, Anti-Defamation Leaugue of
B´nai B´rith a American Jewish Congress se od nj a JDL distancovaly. Ve
stejnou dobu se - i pes její dobe zdokumentované zloinné prohe ky a
své poselství nemaskovaného slepého fanatismu a pov enosti Kahanova JDL t ila pochopení a podpory pekvapiv irokého okruhu
amerického
idovstva. Bhem let dali amerití
idov tí obchodníci

22

Y. Kotler, Heil Kahane, (Sláva Kahanovi) str. 195.
Y. Kotler, Heil Kahane, (Sláva Kahanovi) 1986), str. 153, 198-212.; podívejte se také na: Geralda Cromera, "Obchodní vznam
Holocaustu,“ Studie holocaustu a genocidy(Anglie), ro ník 2, . 2, 1987, str. 292-294.
24
See: Lenni Brenner, Jews in America Today (idé v Americe dnes (1986), str. 298.
25
Podívejte se nap íklad na: Genesis 28:1, 6; Deuteronomium 7:1-3; Leviticus 20: 2, 26; Ezra 9:1-2, 12; Nehemiah 13: 23-30.
26
L. Brenner, Jews in America Today (idé v Americe dnes (Secaucus, N.J.: Lyle Stuart, 1986), str. 301.
23

— 7

—

Mark Weber : Sionistická teroristická sí

Kahanovi miliony dolar. (27)
V závru projevu proneseném roku 1971 v prosperující synagoze v
Potomacu v Marylendu, bhem kterého vdce JDL vychvaloval útok na
auto zápalnou bombou, mu poetné shromá dní odpovdlo potleskem
ve stoje. (28) Jackie Mason, vynikající americk komik, veejn podporoval
Kahana a poátkem roku 1972 úinkoval na dobroinn ch akcích na
podporu JDL. "Demokratick princip by neml b t aplikován na Izrael jako
v Americe,“ vysvtluje Mason (jak naídil rabín Kahane). (29) Na
jednotliv ch benefiních recepcích v Bostonu bylo pro Kahana v roce
1986 údajn vybráno pes 20 000 dolar. (30)
Na znamení souhlasu v roce 1972 s Kahanem dokonce vystupovaly
pední americké politické osobnosti. Vdcem JDL byl pozván americk
senátor Henry "Scoop“ Jackson, se kter m stál na jevi ti v New York City.
To bylo bhem silné politické kampan pro demokratickou stranickou
prezidentskou kandidaturu. (31) Dal í pední podporovatel JDL byl
americk kongresman Mario Biaggi, kter zastupoval ve Washingtonu
32
Bronx. ( )
Pední idovsk list, zalo en na bázi senzaního Brooklynu, Jewish
Press (s nákladem od 130 000 do 160 000 v tisk), pijal Kahana jako
redaktora a sloupkae, a dal mu v znamn prosotor pro jeho ostré a asto
úmysln l ivé lánky. (33)
Americk nejvlivnj í deník (v idovském vlastnictví) New York Times
dal Kahanovi velké mno ství prostoru pro legitimní a vá ené publikování
esejí a "oteven ch“ názor. (34) Kahanova kniha Oni musí odejít, která
volala po genocidním masovém vyhnání palestinsk ch Arab z jejich
starovké vlasti, byla vydána v roce 1980 u "mainstreamové“ newyorkské
vydavatelské firmy Grosset & Dunlap.
Americká televize, noviny a magazíny nikdy nepodrobily Kahana
dokonce ani náznakem kritice a pobouení, jak to pohotov dlaly proti
ne idovsk m militantním skupinám jako Ku-Klux-Klan, "Aryan Nation“
nebo "The Order“, které hlásaly stejná poselství a cíle.
27
R. Friedman, False Prophet (Falen prorok), str. 115-116, 222-224.; R. Friedman, "Uvnit idovského teroristického podzemí: V
království dokonalé víry,“ Village Voice, 12. listopad 1985, str. 19. ("Mezi bohatmi idy, kteí podporovali JDL je Reuben Mattus,
zakladatel a prezident Häagen-Dazs zmrzliny").
28
Evening Star (Washington, DC), 1. bezen 1971.
29
R. Friedman, False Prophet (Falení prorok), str. 222, 269-271.
30
R. Friedman, "astní idovtí chlapci s bomby: Návrat JDL,“ Village Voice (New York), 6. kvten 1986, str. 26.
31
R. Friedman, The False Prophet (Falen prorok), str. 147.
32
R. Friedman, The False Prophet (Falen prorok), str. 125, 185
33
Y. Kotler, Heil Kahane, str. 33.; R. Friedman, False Prophet (Falen prorok),str. 64, 76, 77, 85, 86.
34
Podívejte se napíklad na: Kahanova esej, "Hích id ohrouje Izrael" v New York Times 7. dubna 1989.; Kahanova esej "Je due Izraele
ohroena? Ano, liberálními idy,“ nacházející se v The New York Times 20. prosince 1985. citace od L. Brennera, Jews in America Today
(idé v Americe dnes), str. 297, 320, n. 25.; Kahanova esej, "Dost nák,“ se zejm objevila v New York Times 2. listopadu 1972. Zdroj:
The Jewish Defense League: A Cult of Racism and Terror (idovská obranná liga: Kult rasismu a teroru) a Threat to Arab-Americans
(Hrozby americkm Arabm), ADC Issues [report] . 9, vydaného Americko-arabskm Protidiskriminaním vborem, Washington, DC
(1982?).
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V Izraeli získal Kahane podporu a dokonce i rozsáhlou fanatickou
oddanost mnoha "obyejnch“
id, zvlá t "sefardskch“
id z
arabského svta (kteí nyní tvoí vt inu izraelského
idovského
obyvatelstva). Noviná Yair Kotler vylíil náv tvu Kahana v izraelském
mst Afula v ervenci 1985 bhem období idovsko - arabského naptí.
Napsal: (35)
Samotné jeho objevení se stailo na to, aby rozproudilo ovzdu í a
popouzelo pejzaté mladíky na ulicích, kteí vidí ka dého Araba jako
potenciální ohro ení svého sociálního postavení.
Na náro ích kieli "Kahane je spasitel!“ Napadali Araby, kteí pi li do
Afula pracovat z obou ástí Izraele (patících idm a okupovanch idy).
Házeli kameny na arabské automobily...
Plenili obchody. Dav neustále kiel: "Kahane,
Arabm!“ mnohem víc ne ped setkáním s ním setkali...

Kahane!

Smrt

Jeho (Kahanovu) pokivenou tvá vidly miliony divák v Izraeli a na
celém svt, i to jak kiel: "Jediné e ení je vyhnat Araby pry! Já chci
dostat Araby pry, pry, pry!“
Msto bylo sopkou. Kahane z dálky udával tón a strach a nenávist
byly nekontrolovatelné. Vá n se vzdouvaly. Arabové byli nepátelé... Meir
Kahane, rasista, kter pi el do Izraele ze Spojench stát, rozdmchával
ohe.
Kahane je mrtv, ale plameny bigotnosti a fanatismu, které tak
usilovn rozdmchával, stále hoí. Nedávné przkumy ukázaly, e stále
víc izraelskch id podporuje, nebo je pinejmen ím ochotno vá n
uva ovat o nejbrutálnj ím opatení proti Arabm ijících pod jejich
kontrolou, vetn genocidního násilí hromadného vyhnání ze zem
"Velkého Izraele.“

Sionistická zlo inecká innost: Veobecn p ehled
V prbhu let uskutenili sionistití bojovníci stovky ilegálních akcí
proti skutenm nebo domnlm "nepátelm“, vetn mnoha akt
vandalismu, útok a nespotu vhru nch telefonát. Zde jsou detaily o
nkterch zvlá t záva nch zloinnch operacích. Zatímco odpovdnost
JDL za mnohé z nich byla prkazn prokázána, v nkterch pípadech jí
úplná zodpovdnost prokázána bt nemohla.
35

Y. Kotler, Heil Kahane (Slavá Kahanovi), , str. 10-11.
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26. ledna 1972 zaútoil t m JDL zápaln mi bombami na kanceláe
americko-sovtské agentury kulturního styku. V plamenech zemel
sedmadvacetilet tajemník (byl to náhodou id). Tináct dal ích lidí bylo
zranno. Jeden úastník, Sheldon Siegel, se piznal na policii, e vyrobil
bombu a poskytl jména ostatních lidí zapojen ch do zloinu. O nkolik let
pozdji Kahane odpovdnost JDL za tento zloin potvrdil. Nicmén lenové
JDL, kteí byl obvinni, byli nakonec propu tni na podmínku. (36)
V kvtnu 1972 proniklo na rakouskou ambasádu ve Washingtonu D.C.
deset zloinc z JDL a zmlátili rakouského velvyslance Karla Grubera,
stejn jako vrátného. (37) V kvtnu 1974 zaútoili lenové JDL na aktivistu
arabsko-americké komunity Dr. Mohammeda Mehdiho a poslali ho do
nemocnice s rozbit mi zády. Policii trvalo tém rok, ne zatkla pachatele,
teba e se pachatel objevil v televizi a tímto inem se chlubil. Krátce nato
byla Mehdiho kancelá na Manhattanu tém úpln zniena, zejm
hásk m útokem. (38)
21. února 1975 uznal americk federální soud Kahana vinn m z
poru ení podmínky ve zku ební dob, kterou dostal za jeho usvdení z
t k ch zloin, kter ch se dopustil v robou zápaln ch bomb. Bylo mu
zakázáno jakoliv se zapojovat do aktivit souvisejících s bombami,
dynamitem i s dal ími zbranmi nebo podncováním násilí. Jako
usvdující dkaz byly pou ity citace z dopisu napsaného Kahanem, ve
kterém vyz val stoupence k vra dám rusk ch a arabsk ch diplomat.
Soudce odsoudil rabína na jeden rok vzení. Kahane si odpykal osm
msíc tohoto trestu v manhattanské mezistanici, kde ml dovoleno odejít
ka d den jíst do ko er restaurace. Kahane vyu íval toto období "vznní“
k ízení zále itostí JDL. (39)
V roce 1975 unesl jednadvacetilet len JDL David Kamaiko vládní
helikoptéru z New York City a po adoval 2 miliony dolar v kupného na
nákup zbraní pro JDL. Kamaiko ped zatením zastelil pilota. (40)
V roce 1978 provedl kanadsk vdce JDL Josef Schachter pumov
útok na dm pravicového aktivisty Donalda Andrewse. (41)
11. dubna 1982 stílel len JDL Allan Goodman samopalem do
muslimského svatostánku v Jeruzalém a zabil dva palestinské Araby:
star ího mu e a dvacetiletého mladíka. Po vstupu do me ity pokraoval ve
36
R. Friedman, The False Prophet (Fale n prorok),str. 142-145.; The Jewish Defense League: A Cult of Racism and Terror ( idovská
obranná liga: Kult rasismu a teroru) a Threat to Arab-Americans (Hrozby americk m Arabm), ADC Issues [report] . 9, vydaného
Americko-arabsk m Proti diskrimina ním v borem, Washington, DC (1982?).
37
Los Angeles Times, 9. kvten 1972, str. 5.
38
Alfred M. Lilienthal, The Zionist Connection (Sionistické propojení (1979), str. 395.
39
R. Friedman, False Prophet (Fale n prorok),str. 178-180.
40
The Jewish Defense League: A Cult of Racism and Terror ( idovská obranná liga: Kult rasismu a teroru) a Threat to Arab-Americans
(Hrozby americk m Arabm), ADC Issues [report] . 9, vydaného Americko-arabsk m Proti diskrimina ním v borem, Washington, DC
(1982?).
41
Vancouver Sun, 3. ervenec 1978.
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stelb a ván zranil nkolik lidí. Goodman z Baltimore ve Marylandu
absolvoval polovojensk vcvik v táboe JDL Jadel ve stát New York. V
rozhovoru Kahane o tomto zloinu ekl, "Neudlal nic patného... bylo to
naprosto v poádku.“ (42)
V roce 1987 byli ti lenové idovské obranné ligy zateni za jejich
úast na pinejmen ím esti bombovch útocích, které se staly mezi lety
1984 a 1987 v newyorkské oblasti. Obvinni byli Jay Cohen, Sharon Katz
a Victor Vancier, hlava JDL v newyorkské oblasti. Po piznání své role v
bombovém teroru byl Vancier odsouzen v íjnu 1987 k deseti letm
vzení. Dal í len JDL, Murray Young, byl odsouzen k pti letm vzení.
(43)
Úedníci FBI ví, e JDL byla za bombovm vbuchem v polovin
srpna 1985, kter zabil Tscherima Soobzokova v Patersonu v New Jersey
a za obdobnm (tebae ne osudnm) bombovm útokem na zaátku záí
1985 vedenm proti Elmarsovi Sprogisovi v Brentwoodu, New Yorku.
Soobzokov a Sprogis byli fale n oznaeni jako "nacistití válení zloinci“.
(44)
V lednu 1991 byl obvinn Kurtech Heber - v novinách oznaovan
jako "id, kter peil holocaust“ - e se dopustil zloinnch vyhrek proti
Arabsko-americkému protidiskriminanímu vboru. (45)

Vrada Alexe Odeha
Snad veejn nejznámj í zloin, ve kterém byla JDL zapletena, je
vrada
Alexe
Odeha,
oblastního
editele
Americko-arabského
protidiskriminaního vboru, ke které do lo 11. záí 1985 na západním
pobeí. Odeh byl zabit vbuchem bomby, kdy vstoupil do své kanceláe
46
ve mst Santa Ana v Jiní Kalifornii. ( )
V roce 1985 initelé FBI oznámili, e jsou pesvdeni, e idovská
obranná liga byla odpovdná za vradu Odeha a pinejmen ím za dal í
dva teroristické incidenty na vchodním pobeí. "JDL pisuzujeme ti
pumové útoky,“ ekl agent FBI Lane Bonner. (47) Stejn tak zpráva FBI
uveejnná v ervenci 1986 uvádí "ásti" idovské obranné ligy jako
42

Washington Post, 12 duben 1982; Village Voice, íjen 2, 1984.
H. W. French, "Ti lenové JDL zadrení za bombov útok,“ New York Times, 9. kvten1987.; L. Buder, "Vzení pro bvalého éfa JDL
za bombov útok,“ New York Times, 27. íjen 1987, str. B3.
44
D. Palermo, "FBI spojuje JDL se zabitím bombou arabského vdce,“ Los Angeles Times, 9. listopad 1985.; A. Dawson, "Expert na
terorismus jsou zmateni zjitním FBI,“ Orange County Register (Santa Ana), 13. listopad 1985, str. B1, B6.; podívejte se také na: Roberta I.
Friedmana, "astní idovtí chlapci s bomby: Návrat JDL,“ Village Voice (New York), 6. kvten 1986, str. 24.
45
K. Reich, "'Holocaust Survivor' zaten po údajném vyhroováním,“ Los Angeles Times, 30. leden 1991.
46
D. Palermo, "FBI spojuje JDL se zabitím bombou arabského vdce,“ Los Angeles Times, 9. listopad 1985.
47
D. Palermo, "FBI spojuje JDL se zabitím bombou arabského vdce,“ Los Angeles Times, 9. listopad 1985.
43
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odpovdné za vradu Odeha. (48)
Ti její lenové byli identifikováni americkmi federálními
vyetovateli v roce 1988 jako pachatelé bombového útoku, kter zmail
Odehv ivot. Obvinní zabijáci, kteí se narodili v USA, vak prchli do
Izraele a vyhnuli se potrestání. Byli to Keith Fuchs, Andy Green a Robert
Manning. (pozn. 49) Státní zástupci v Los Angeles a New Yorku oznaili
Roberta Manninga - dleitého aktivistu idovské obranné ligy - jako
podezelého z pinejmením ty politickch bombovch útok v roce
1985 vetn toho, kter zabil Odeha. Manning, íkají úady, se ml za dv
desetiletí násilnch aktivit podílet také na hrozbách proti producentm
televizních show. (49)
Po pipojení poboky idovské obranné ligy v Jiní Kalifornii k
zakládající organizaci v roce 1971, Manning rychle získal povst obzvlá
houevnatého pouliního bojovníka. éf JDL Irv Rubin ho pochválil ho jako
"pkn silného hocha. Vidl jsem ho bojovat. Rvali jsme se s nacisty a
Araby v ulicích. Je to opravdu aktivní hoch.“ (50) V roce 1988 napsal
federální alobce v soudním dokumentu: "Je známé, e (Manning),
zatímco zastupoval idovské zájmy, v nkolika pípadech umístnil nebo
hodil vbuné zaízení do míst, kdy byli arabtí protivníci.“ (51)
Izraelská vláda se snaila brzdit vyetování FBI ohledn Odehovy
vrady a federální úad dokonil etení a v listopadu 1987. (52) Manning
se pokouel vyhbat vydání prohláením, e má srdení potíe, bere 20
prák na spaní a tvrdil, e byl pronásledován neprávem, protoe je
zbon a ortodoxní id. Pesto byl nakonec v roce 1993 vydán Spojenm
státm. (53)

Oficiální schvalování terorismu ze strany JDL
Americk federální úad vyetování optovn charakterizoval JDL
48

D. Palermo, "Zpráva FBI spojuje 'elementy' JDL...‘“ Los Angeles Times, 3. ervenec 1986.; podívejte se také na: L. Sasaki, "FBI pisuzuje
fatalní bombov útok na Santa Ana 'extrémistm',“ Los Angeles Times, 17. ervenec 1986.; S. Engelberg, "Úedníci FBI tvrdí, e mají
podezelé idovské extremisty, kteí poloili vybuninu,“ New York Times, 17. ervenec 1986.

50

K. Reich, "Podezel z potovních bomb poslán zpt do Ameriky,“ Los Angeles Times, 19. ervenec 1993.
G. Dillow, "Podezel z potovních bomb je m mnoha tváí,“ Los Angeles Times, 5. srpen 1993; K. Reich, "Podezel z potovních
bomb poslán zpt do Ameriky,“ Los Angeles Times, 19. ervenec 1993.
52
"Podezel z potovních bomb...,“ Los Angeles Times, 5. srpen 1993.
53
"Záznam FBI: Izrael brání ve vyetování,“ The Washington Post, 19. listopad 1987, str. A 19.; "Záznam FBI: obvinil Izrael...,“ Los
Angeles Times (Orange County ed.), 19. listopad 1987, str. II/1.;Pípad Manninga byl pedmtem dvou odhalujících lánk ve vlivném
idovském spoleenském tdeníku Jewish Press (Brooklyn), 5. ervence 1991. Izraelsk éf rabinátu: Zákony Torah zakazují vydání
Manninga" (str. 2), oznamoval, e vdí izraelsk rabín deklaroval, e vydání Roberta Manninga a jeho manelky z Izraele do Spojench
stát by bylo poruení idovského "Torah zákonu," a nebo Halachu. lánek pokraoval: "Rabín Shaul Yisraeli, pední len hlavního
rabinátu, ekl, e vdy oponoval dohod o vydání, kterou má Izrael s dalími zemmi, protoe to je proti Torah zákonm." Druh lánek,
"Více o Manningovi: Jsou federálové skuten pozadu" (str. 56C), uvádí: "(idovsk) Shulchan Aruch a Rambam pikázání vslovn
absolutn zakazuje vydat ida do rukou pohana. Ve slovech Rambam 'je zakázáno vydat ida do rukou pohana, stojí tam jeho peníze a nebo
jeho tlo... Ten, kdo tak uiní, nemá ádn podíl na pítím svt'.."
51
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jako teroristickou a zloineckou organizaci. Zpráva vydaná v roce 1985
54
vzkumnm a analytickm centrem terorismu FBI potvrdila: ( )
V analzách terorismu, publikovanch FBI od roku 1981, byla
odpovdnost za 18 teroristickch incident pisouzena skupinám usilujícím
o zveejnní minulé i souastné kivdy idovského národa. I kdy bylo
potvrzeno, e nkteré z tchto in byly spáchány jménym "idov tí
obránci“, "Spojen idovsk underground“ a "idovská pímá akce“, 15 z
tchto incident bylo pisouzeno idovské obranné lize (JDL), zdaleka
nejznámj í z tchto organizací.
Také v roce 1985 FBI oznail idovskou obranou ligu jako druhou
nejaktivnj í skupinu ve Spojench státech. ( Jen portorikán tí teroristé
byli bhem tohoto období aktivnj í.) FBI spojoval JDL s 37 teroristickmi
55
útoky, které se staly od roku 1977 do roku 1984. ( ) O dva roky pozdji
FBI oznámil, e idovské extrémistické skupiny uskutenily od roku 1981
do roku 1986 24 teroristickch akcí, z nich 17 bylo dílem idovské
obrané ligy. (56)
Dal í americk federální vládní úad, ministerstvo
charakterizoval JDL ve zpráv vydané v roce 1986 podobn: (57)

obrany,

Pes víc jak desetiletí byla idovská obranná liga (JDL) jednou z
nejaktivnj ích teroristickch skupin ve Spojench státech. Akoliv se JDL
hájila, e je politickou akní skupinou zabvající se upozorováním na
situaci sovtského idovstva a v eobecn chránící idy a idovské zájmy
na celém svt, FBI ji ji dlouho klasifikuje jako teroristickou organizaci.
(58)
...Základní úel JDL je vykreslit mtick obraz id jako obtí. Tato
militantnost také podporuje antisovtskou kampa vedenou k tomu, aby
vytváela a rozdmchávala nové naptí v Sovtsko-americkch vztazích...
JDL útoí také na arabské, iránské, egyptské, palestinské, libanonské,
francouzské a nmecké cíle ve Spojench státech... V roce 1978
54
K. Reich, "Podezel z po tovních bomb poslán zpt do Ameriky,“ Los Angeles Times, 19. ervenec 1993; M. Parks & E. Malnic, "Izrael
rozhodl podezelého z vra dy vydat zpt do L.A. ped soud,“ Los Angeles Times, 17. srpen 1993.Jedna z podmínek pro vydání Manninga do
US bylo, e nebude obvinn nebo stíhán za jeho roli pi zabití Odeha. V íjnu 1993 federální porota v Los Angeles shledala Roberta
Manninga vinnm ze spoluúasti na bombovém útoku, pi kterém zahynul dvaaticetilet tajemník poítaové spolenosti Patricia
Wilkerson. Viz: "Bval aktivista JDL vinen ze zabití bombovm útokem,“ Los Angeles Times (Orange County edition), 15. íjen 1993, str.
A1, A12.
55
Americké ministerstvo spravedlnosti, FBI, vzkumné a analytické centrum terorismu, sekce terorismu, kriminální vzkumná divize,
analza FBI teroristickch incident a s terorismem souvisejících aktivit ve Spojench státech (1985), str. 16-18. citace Issaa Nakhleha, viz
Encyclopedia of the Palestine Problem (Encyklopedie palestinského problému, New York: Intercontinental Books, 1991), roník II, str. 862,
867.
56
"FBI tvrdí, e JDL je druhá nejaktivnj í teroristická skupina,“ Orange County Register (Santa Ana), 19. listopad 1985.
57
"Záznam FBI: Izrael brání ve vy etování,“ The Washington Post,19. listopad. 1987, str. A 19.
58
Americké ministerstvo obrany, Terorismus ve Spojench Státech a potencionální ohro ení nukleárními prostedky. (R-3351-Doe, leden
1986), str. 11-16. citace Issaa Nakhleha, viz. Encyclopedia of the Palestine Problem (Encyklopedie palestinského problému (New York:
Intercontinental Books, 1991), roník II, str. 862-864, 867-68.Analytik pro Rand Corporation potvrdil, e v roce 1984 idovské skupiny
pou ívaly "dvojstrannou strategii mezi obanskou neposlu ností a zpravidla pokojnm protestem a k vandalství a pímm aktm
terorismu.“ (Zdroj: "FBI tvrdí, e JDL je druhá nejaktivnj í teroristická skupina,“ Orange County Register [Santa Ana], 19. listopad 1985.)
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/napíklad/ byli cílem egypttí diplomaté... Útoky spáchaly i poboky ligy
ve Francii, Británii, Itálii a Izraeli.
V mnoha nedávnch letech, pokrauje oficiální zpráva,
Se JDL zabvala dvojitou strategií boje obanskou neposluností a
veejnmi pokojnmi protesty, spolu s akty pímého terorismu... Bomby
jsou pro JDL oblíbenou taktikou, která byla pouita pi 78 procentech
vech incident JDL. Stelba je dalí, byla pouita pi 16 procentech útok,
a následuje háství, vandalismus a únosy, s jedním procentem vyuití...
Od roku 1968 zavradila JDL sedm osob a zranila pinejmením 22...
edesát dva procent vech útoku JDL je smrováno proti majetku; 30
procent proti obchodm; 40procent proti vysokokolskm a akademickm
institucím; a dv procenta proti náboenskm cílm.
Typické je, e se anonymní volající pihlásí k odpovdnosti za
konkrétní teroristick in bu jménem JDL nebo njaké podskupiny, jen
aby oficiální mluví JDL druh den toto spojení popel.
V minulosti, tebae JDL patila k nejaktivnjím teroristickm
organizacím ve Spojenm státech, vypadala tato hrozba pedevím
symbolicky... Nedávné události ale zpsobily, e tento pohled vyaduje
pehodnocení. Zvení militantního idovského terorismu pedstavuje
nejen vystupované násilí, ale vznamná zmna typu cíl, práv tak jako
drastick posun v taktice.
...Tato skupina zejm soustedí své úsilí na osoby a instituce, které
povauje za nepátele judaismu a Izraele. Terem se nyní (1986) stali
bvalí nacisti a válení zloinci; palestintí a arabtí jednotlivci a instituce;
a osoby a tzv. vzkumná centra podporující názory o holocaustu, které
minimalizují rozmry idovského utrpení.
Moná nejdalekosáhlejí zmnou je rostoucí pouívaní atentát a
eliminace nepátel idovskch lidí a Izraele.

Mordechai Levy a idovská obranná organizace
Krom Kahana byli dvma nejpednjími aktivisty JDL Irv Rubi a
Mordechai Levy. Kad z nich byl opakovan zaten za kriminální aktivity.
A do roku 1982 i 1983 byl Mordechai (Mark) Levy jedním z
nejaktivnjích aktivist idovské obranné ligy. (59) Mezi jeho etnmi
59

R. Friedman, False Prophet (Falen prorok), str. 232-233.
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zateními bylo jedno v roce 1981 kvli podezení z automobilového
60
pumového útoku. ( ) V jednom pípad byl obleen do úplné vycházkové
nacistické uniformy a poadoval o povelení pehlídkového pochodu v
pijímací hale ve Filadelfii, patrn ve snaze upozornit místní idovskou
komunitu na "nebezpeí neonacismu.“ (61)
Poté opustil JDL (pravdpodobn proto, e nebyla "dost militantní“) a
zaloil idovskou obrannou organizaci (JDO). Tvrdil, e jeho skupina,
zaloená v New York City, mla víc ne 3 000 len (skuten poet
pravdpodobn nepesáhl deset). V následujícím roce byli Levy a jeho
soupe, militantní sionista Irv Rubin zaneprázdnni stále trapnj ími
spory.
V srpnu 1989 byl Levy zaten po dramatické noní konfrontaci s
Rubinem a dal ími leny JDL. Obávaje se, e se ho Rubin pokou el zabít,
Levy vylezl na stechu budovy kde il a zaal stílet dol na ulice
Manhattanu poloautomatickou pu kou. Zranil opraváe klimatizací, kter
sedl ve své zaparkované dodávce. (62) Levy byl pozdji za zranní
devta edesátiletého opraváe odsouzen ke tyem a pl letm vzení. 63
22. dubna 1993 lenové idovské obranné organizace zaútoili na
demonstranty shromádné ve Washingtonu D.C. k protestu u
Amerického muzea památky holocaustu. Pinejmen ím jedna osoba byla
ván zranna. Mluví JDO ekl reportérm, e nkolik len z jeho
skupiny napadlo a zmlátilo "tyi nebo pt“ z 150 nebo kolika lidí, kteí se
shromádili k vyjádení svého odporu k muzeu. (64)
Jedna z obtí byl David Willcox, 52-let zamstnanec washingtonské
pedmstské zdravotní komise. Stál na rohu ulice, kdy na nj zaútoili ti
lidé v erné "polovojenské“ uniform s apkou s Davidovou hvzdou.
Mlátili ho pes hlavu a nohy kovovmi tyemi. Willcoxovo zranní si
vyádalo hospitalizaci a 12 steh na hlav.
Dva lenové JDO pozdji útok proti Willcoxovi piznali. Mluví JDO
Michael Schneider ekl reportérm, e jeho skupina bude stále dlat
"v echno, co je nezbytné“ k "bránní“ id, vetn útok na "nepátele“ v
ulici. FBI ekl, e vy etuje útok proti Willcoxovi jako mon akt "vnitního
60

„JDL nebyla dost militantní pro Levyho,“ New York Post, 11. srpen 1989, str. 5.
R. Friedman, „Oy Vey, Make My Day,“ Village Voice, 22. srpen 1989, str. 15.
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New York Daily News, 11. srpen 1989, str. 1, 4, 5.; New York Post, 11. srpen 1989, str. 1, 5.; podívejte se také na: „Mu obvinn z
ostelováni na Bleecker Street,“ New York Times, 11. srpen 1989, str. B3.; R. Friedman, „Oy Vey, Make My Day,“ Village Voice, 22. srpen
1989, str. 15 ff.
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„ idovsk bojovník dostal tyi a pl roku za stelbu,“ New York Post, 12. duben 1990 (?).
64
L. Goodstein, „Protestující proti muzeu holocaustu byli zbiti,“ The Washington Post, 29. duben, str. C1, C2.; L. Kellman, „Zloin nenávisti
zpsobilo otevení mzea,“ The Washington Times, 24. duben 1993, str. A 11.; L. Kellman, „Vprask potupil idy: The Washington Times,
29. duben, str. B1, B2.; The Washington Report on Middle East Affairs, erven 1993, str. 50, 51, 108.; více v 22. duben 1993, demonstrace,
viz: The Journal of Historical Review, ervenec-srpen 1993, str. 2-3, 17.; The New York Times informoval tenáe, e „byl udlán pokus
peru it vzpomínkov obad muzea (holocaustu) 22. dubna“ (NY York Times, „Book Review“ section, 11. ervenec, str. 1.) Toto není
pravda. Na demonstraci byl policejní dohled, aby byla na uritou vzdálenost od místa památného obadu a byla zcela poklidná. Jediné
„naru ení“ bylo násilí páchané proti pokojnm demonstrantm.
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terorismu“, zatímco mstská policie oznámila, e vy etují tento incident
jako mon "zloin nenávisti.“ (to se objevilo v tisku, pesto nebyl nikdo
zaten).

Irv Rubin
Od zaátku sedmdesátch let byl Irv Rubin zejm nejpednj ím
aktivistou idovské obranné ligy a jejím mluvím. Z pozice vdce operací
JDL na západním pobeí vystoupal na post "národního pedsedy“ poKahanovské JDL. Od roku 1979 se podailo Rubina 39-krát zatknout ve
65
spojitosti s aktivitami JDL. ( )
V beznu 1992 Irv Rubin byl zaten kvli podezení ze spiknutí za
úelem vrady. Byl propu tn nkolik dn poté, co losangelesk úad
okresního prokurátora rozhodl, e policii chybí dostatek dkaz pro jeho
66
vznní. ( )
V srpnu 1992 se Rubinov JDL podailo nátlakem na losangeleskou
restauraci a noní klub Largo zru it koncert poádan Palestinskou
dobroinnou spoleností k vbru penz na humanitární pomoc. Rubin
varoval majitele podniku Largo, Marka Flanagana, e me "oekávat
potíe“ a "rozhnvané protesty“, pokud tuto akci nezru í. Zanedlouho poté
Flanagan zjistil, e dvení zámky jeho podniku byly znieny rychle
tuhnoucím lepidlem. Tehdy, jen hodinu ped zaátkem akce Flanaganen
zru il koncert z obavy, e by úastníci mohli bt obtí moného útoku JDL.
(67)

Násilí proti revizionistm holocaustu
Mezi nejastj ími cíly idovskch terorist v posledních letech jsou
ti, kdo odmítají obecn pijat píbh holocaustu o tom, bhem druhé
svtové války bylo zabito est milion id.
V posledních desetiletích roste poet badatel, kteí citují zajímavé
dkazy, které zvy ují váné pochybnosti o mnoha údajn dobe
zdokumentovanch aspektech píbhu holocaustu. Mezi tyto "revizionisty
holocaustu“ patí uznávan, nejprodávanj í britsk historik David Irving,
francouzsk profesor Robert Faurisson a Dr. Arthur Butz ze Severozápadní
65

The Jewish Defense League, ADC Issues [report] No. 9, vydáno the American-Arab Anti-Discrimination Committee, Washington, DC
(1982?).
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„Pedseda JDL Rubin osvoboen v pípad vrady,“ Los Angeles Times, 11. bezen 1992.
67
P. M. Twair, „Svoboda projevu jen vzpomínka na Gang-Ridden Los Angeles,“ The Washington Report on Middle East Affairs, íjen 1992,
str. 55, 85.
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univerzity. (Pro více informací o revizionizmu holocaustu a argumentech
historickch revizionist si objednejte katalog knih, kazet a dalího
materiálu od Institute for Historical Review.)
Násilné incidenty proti revizionistickm "mylenkovm zloincm“
zahrnuje:
— George Ashley, uitel historie na vysoké kole a podporovatel
IHR, byl terem nkolika teroristickch útok kvli jeho
revizionistickm názorm. V dubnu 1982 vhozeny do okna jeho
pedmstského domu v Los Angeles dv cihly. O msíc pozdji byly
ped jeho dm vhozeny dv benzínové zápalné bomby a v prosinci
1982 kriminálníci z JDL vyplenili Ashleyho dm a zpsobili kodu
zhruba 26 000 dolar. (68) Mordechai Levy se pozdji chvástal: "My
jsme ho varovali [Ashleyho], e jestli bude pokraovat ve své
innosti, pocítí následky... Varovali jsme, e jestli kolní komise
69
Asheyho nezastaví, tak ho zastavíme my.“ ( ) V ervnu 1984 ml
Ashley opakované telefonáty od nkoho, kdo mu vyhrooval
pumovm útokem na jeho dm. len JDL identifikovan policií ze
záznam nahrávek hrozeb byl pozdji zaten. (70) V srpnu 1984 byl
zaten len JDL Michael S. Canale jako podezel z bombovch
hrozeb proti Georgeovi Ashleymu. (71) V kvtnu 1985 byl Ashleyho
dm terem dalích bombovch útok, pi kterch nebyl nikdo
zrann. Na chodník vedoucí k Ashleyho vstupním dveím byla
nastíkána písmena "JDL“. (72) Tento útok byl zmínn v lednu 1986
ve zpráv federální vlády. (73)
—
Následující msíc /kvten 1985/ JDL potvrdila svou
odpovdnost za bombové útoky na dm George Ashleyho,
losangeleského vysokokolského uitele, kter ekl studentm, e
poet id zabitch nacisty bhem druhé svtové války byl
mnohem mení, ne je obecn pijaté íslo est milion a e bhem
války zahynul ne víc ne milion id.
—
Dr. Charlesovi Weberovi, pispívateli do IHR urnálu
historického revizionizmu, bylo zdemolováno jeho auto pi dvou
samostatnch incidentech bhem dubna 1985. Prohláení JDL,
která vyhroovala vystupováním bombovch útok, dolo
naplnní pi druhém incidentu. ()74
68

IHR Newsletter, erven 1985, str. 10.
Daily News (Los Angeles), 9. prosinec 1982, str. 10.
Daily Breeze (Torrance), 1. záí 1984.
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R. Varenchik, „Mu , kter ozna uje holocaust ze le , dostal hrozby: JDL figuruje jako podezelá,“ Los Angeles Daily News, 21. srpen
1984, str. 1, 8.
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A. Jalon, „Bomba zasáhla dm spochybova e holocaustu,“ Los Angeles Times, 16. kvten 1985.
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Americké ministerstvo obranny, Terorismus ve Spojen ch Státech a potencionální ohro ení nukleárními prostedky. R-3351-Doe, January
1986, str. 11-16. citace od Issaa Nakhleha, Encyclopedia of the Palestine Problem (Encyklopedie palestinského problému (New York:
Intercontinental Books, 1991), ro ník II, str. 862-864, 867-68.
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Tulsa Tribune, 12. duben 1985, a informace od Dr. Webera.
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— Dr. Reinhard K. Buchner, profesor fyziky na Kalifornské státní
univerzit Long Beach a len IHR vydavatelského odborného
vboru (1980-1983) byl obtí opakovaného napadení JDL v roce
1981, 1982 a zaátkem roku 1983. Byl popliván, fyzicky napaden,
bylo mu vyhroováno telefonem a byl obtován ve své kancelái i
doma. (75)
—
Nmeck Kanaan, vydavatel Ernst Zündel, pední
revizionistick aktivista, byl idovskou obrannou ligou opakovan
napaden. V prosinci 1983 ho zloinci z JDL zmlátili na schodech
torontské staré radnice. JDL proti nmu uskutenila dal í útok 6.
února 1984. V záí 1984 byl Zündelv dm v Torontu po kozen pi
útoku trubkovou bombou. Skupina oznaující se jako "Lidová
osvobozenecká armáda idovské obranné ligy“ se pihlásila k
zodpovdnosti telefonátem do místní televizní stanice. V lednu
1985 zaútoila lza z JDL na Zündela, jeho právního zástupce
Douga Christieho a na Christieho sekretáku u vchodu do torontské
soudní budovy.
— Kancelá nmecko-americké skupiny byla vypálena v roce 1985,
zejm kvli organizanímu skepticismu o tvrzení ohledn
holocaustu. Podle zprávy o terorismu vydané v lednu 1986
federálním ministerstvem energetiky, (76) njak anonymní volající
v ervnu 1985 uvedl, e JDL mla v úmysu zapálit kanceláe
Nmecko-amerického politického akního vboru v Santa Monice v
Kalifornii. Nmecko-americká skupina pravdpodobn rozhnvala
JDL svm tvrzením, e "idé nebyli zplynováni nacisty... /a e/ ísla
a zprávy o pedem rozhodnutém vyhlazování jsou velmi pehánny
profesionálními lhái.“

Ter: Institute for Historical Review
Od svého zaloení v roce 1978 byl Institute for Historical Review
hlavním americkm vydavatelstvím knih a dal ích materiál zkoumajících
vyhlazovací píbhy holocaustu. Z tohoto dvodu se jeho kancelá v Jiní
Kalifornii, stejn jako jednotliví pracovníci IHR, stala terem systematické
kampan, která zahrnuje stelbu, ti zápalné bomby, zdemolování aut
pracovník IHR, propíchání 22 pneumatik na autech pracovník, poádání
JDL demonstrací ped kanceláí IHR a nespoet telefonních vyhrek
bhem úedních hodin a v noci dom pracovníkm IHR. Takové intenzivní
75

IHR Newsletter, erven 1981, str. 4.; IHR Newsletter, kv ten 1983, str. 6.; Informace od J. Marcelluse.
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obtování bylo dvodem, e se rodina jednoho pracovníka IHR musela
77
pesthovat. ( )
V prbhu demonstrace JDL ped kanceláí IHR 19. bezna 1981
Mordechai Levy a dalí protestující JDL utoili na auta státních agent,
kteí pijeli zajistit bezpenost. Zatímco kieli vyhrky, Levy rozbil pravé
okno spolujezdce automobilu, kter projídl. (78)
O nkolik tdn pozdji, 5. dubna 1981, chuligáni z JDL provedli dalí
násilnou demonstraci ped kanceláí IHR, bhem které byl pracovník IHR
sraen k zemi a zmlácen.
V ranních hodinách 25. ervna 1981 piel proti kancelái IHR první
útok zápalnou bombou. Natstí zápalné zaízení - podobn jako
"molotovv koktejl“ - zpsobilo jen mení kodu. Mu, tvrdící, e
zastupuje "idovské obránce“, telefonicky oznámil zpravodajskm
kanceláím odpovdnost za útok. (79)
Druh hásk útok proti kancelái IHR piel 25. dubna 1982. Pi
nm byla pokozena kopírka, nkolik kus nábytku a njaké záznamy.
Telefonickm vzkazem do místní tiskové kanceláe se pihlásila k
odpovdnosti skupina nazvající se "idovtí obránci“.(80)
Pi útoku 5. záí 1982 byla kancelá IHR poniena vstely, byla
rozbita dv okna a pokozené vchodové dvee. A nakonec, nevelké
zápalné zaízení zpsobilo mírné pokození pedku kanceláe. Pozdji ten
den, jako bhem celého tdne, picházely telefonáty vyhroující
pracovníkm zastelením. Akoliv byl hlas volajícího rozpoznán jako
Mordechaie Levyho, jak je typické, nebyl kvli tomu nikdy zaten. (81)

hásk útok zápalnou bombou
Tato teroristická kampa vyvrcholila niivm háskm útokem na
kancelá Institutu a sklad v Torrance 4. ervna 1984 - na 209 vroí
Americké nezávislosti. koda po útoku ve tyi hodiny ráno byla
82
odhadována na 400 000 dolar. ( )
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IHR Newsletter, srpen 1984.; Dopis od editele IHR Marcelluse pro amerického Senatora Jeremiaha Dentona, 20. ervenec 1984.;
Informaci poskytl Marcellus.
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Daily Breeze (Torrance), 20. b ezen 1981, str. 1.; Informaci poskytl J. Marcellus.
79
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„há i zautoili na kancelá Institute for Historical Review,“ Daily Breeze (Torrance), 5. ervenec 1984, str. A3.; IHR 1982 Annual
Report [IHR Newsletter], prosinec 1982, str. 2.
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„Nacistití pochybovai holocaustu terem idovské skupiny,“ Los Angeles Times, 1. srpen 1985, str. B 1.; IHR 1982 Annual Report [IHR
Newsletter], prosinec 1982, str. 2.; Informace poskytl J. Marcellus.
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Ve zvlá tním vydání novin IHR (srpen 1984) editel IHR J. Marcellus
uvedl:
Fyzicky prakticky pestal Institute for Historical Rewiew existovat.
Devadesát procent zásob na ich knih a nahrávek - nejvt í sbírka
historické revizionistické literatury - bylo znieno. Ka d kus vybavení a
stroj - vetn stol, idlí, soubor a polic - le í ohoel na hromadách
nepou iteln ch a zkroucen ch odpadk. Rukopisy, dokumenty, pedlohy,
fotografie a filmové negativy - v sledky víc ne
esti dlouh ch let
hou evnatého a horlivého úsilí pinést nekorektní historické údaje lidem
na celém svt - ji neexistují. Desítky tisíc knih... v odhadované kod
pes 300 000 dolar, jsou znieny... Více jak 2 500 tvereních stop
prostoru, kdysi jednoho ze svtov nejkontroverznj ích vydavatelství,
le í v chaosu a totálních ruinách.
O dva dny pozdji se vdce JDL Irv Rubin objevil na míst vypálené
kanceláe IHR a veejn si pochvaloval hásk útok. JDL, prohla oval,
"jednoznan schvaluje nedávné zniení kanceláe Institute for Historical
Rewiew.“ Popíral jakoukoliv osobní zodpovdnost, ale ekl, e zloinn
útok byl uskutenn b val m aktivistou JDL jménem Larry Winston (Joel
Cohen). "Jsem pesvden z celého srdce, e (Winston/Cohen) ml co do
83
inní s tímto hástvím“, prohlásil Rubin. ( )
Akoliv v souvislosti se hásk m útokem v roce 1984 nebyl nikdo
zaten, dmysln charakter útoku naznauje, e to mohla b t práce
vycvieného agenta cizí vládní agentury.
Místní zprávy, americké noviny a televize o tomto aktu zloinu
"hoících knih“ tém vbec neinformovaly. Toto pokleslé chování médií
pinutilo známého novináe Alexandera Cockburna k poznámce (na
stránkách liberálního t deníku The Nation): (84)
Skupina ve Spojen ch státech, která vydává materiály sni ující
obecn pijat opis nacistického vyhlazování id, se jmenuje Institute for
Historical Review. Moc m nepekvapuje, e jeho kancelá v Torrance v
Kalifornii byla v ervenci 1984 vypálena. Mo ná je to to, co dopisovatel
oznaila za "dobrou informovanost“ ohledn takov ch bludask ch názor.
V té e dob se pesto nkolik prominentních odvá n ch hlas
oteven ozvalo proti útoku. Americk historik John Toland - kter obdr el
v roce 1971 Pulitzerovu cenu za v eobecnou literaturu faktu za jeho knihu
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„JDL tleskala vypálení institutu v Torrancii,“ Daily Breeze (Torrance), 7. ervenec 1984, str. Al, A6.;Bezprostedn po pumovém útoku,
IHR za al znovu v provizorním novém kancelái v Torrancii. V roce 1985 Rubin sd lil, e kampa JDL pinutí IHR opustit m sto.
(„Nacisti tí pochybova i holocaustu ter em idovské skupiny,“ Los Angeles Times, 1. srpen 1985, str. B 1.)
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A. Cockburn, „Bití ábla,“ The Nation, 20. bezen, 1989, str. 366.
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Vycházející slunce - napsal IHR: (85)
Kdy jsem se dozvdl o vypálení kanceláe - skladu Institute for
Historical Review, byl jsem okován. A kdy jsem nesly el ádné
odsouzení tohoto aktu terorismu v televizi a neetl ádné námitky v
úvodnících na stránkách na ich pedních novin nebo ze sál akademií, byl
jsem konsternován a podrádn. Vyzvám v echny lidi skuten vící v
demokracii k pipojení se k mému veejnému odsouzení nedávného
spálení knih v Torrance v Kalifornii.
Britsk historik David Irving, autor mnoha vyhlá ench a velmi
úsp nch historickch prací, prohlásil: "Byl jsem hluboce okován, kdy
jsem sly el o háském útoku na va i budovu“.

JDL naruuje konferenci IHR
V plce února 1989 zpsobily vhruky idovské obranné ligy zru ení
tídenní konference Institute for Historical Review ve dvou hotelech v Jiní
Kalifornii.
Rezervace pro devátou konferenci IHR byla zaji tna msíc dopedu v
hotelové restauraci Red Lion v Costa Mesa. Nkolik dní pedtím, ne mla
zaít, hotel obdrel první píval telefonickch vyhrek upozorujících na
to, e jestli se shromádní IHR uskutení podle plánu, tak budou ped
hotelem velké demonstrace. Mnoství podobnch hrozeb pimlo
generálního editele Russella Coxe k ustoupení ped sionistickou skupinou
a ke zru ení hotelové dohody s IHR. Coxovi se pak dostalo v hotelovém
vestibulu za dovolení "tiskové konference“ od éfa JDL Rubina uráek na
cti.
Pak bylo narychlo udláno takové opatení, e shromádní IHR bylo
pesunuto do blízkého hotelu Holiday Inn. Nicmén jen hodinu pedtím,
ne mla bt zahájena – kdy u pijídli úastníci - Holiday Inn také
zru il dohodu a ustoupil ped podobnmi vhrkami, které dlali proti
hotelu Red Lion.
V tom okamiku, s pomocí bvalého amerického kongresmana Johna
Schmitze, editel IHR J. Marcellus provedl pohotovou dohodu s Joem
Bischofem, vlastníkem obchodního domu "Old World Village“ na
huntingtonské plái a pesunul Konferenci IHR tam. Bischof odmítl
85

Prohláení Tolanda a Irvinga se objevili v IHR Newsletter, íjen 1984, str. 1.
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ustoupit ped zastra ováním JDL. Demonstrace v míst konání se
zúastnila hrstka uboh ch, transparenty mávajících len JDL pod
vedením Rubina, kteí pokikovali urá ky na kolemjdoucí. I pes problémy
náv tvník byla devátá konference IHR byla oznaena za jednu z
nejúsp nj ích a nejsmlej ích. (86)

Kriminálníci JDL napadli mladého idovského revizionistu
22. ledna 1992 byl revizionistick aktivista David Cole napaden
kriminálníky z JDL na setkání konající se na kalifornské univerzit v Los
Angeles. Ped zaátkem setkání se vdce JDL Rubin pokou el vytlait
mladého Cola dol ze schodi t. V tr níci z JDL obt ovali a ikanovali
organizátora setkání, Roberta Morrisseye. Po zahájení setkání se v tr níci
z JDL sna ili pokikovat na mluvího, a pak házeli na Cola jídlo. Nakonec
Cola - kter je id – napadli, udeili ho do oblieje a perazili mu nos. (87)
Rvaka byla zaznamenaná na videokazetu kamerou reportér CBS z
televizního zpravodajského programu "48 hodin“, jako to zpravodaji dvou
místních losangelesk ch televizních stanic. Ani jedna ze dvou místních
stanic se o incidentu ve svém noním zpravodajském vysílání nezmínila
ani slovem. Podobn se i pracovníci CBS rozhodli nezveejnit ani sekundu
z tohoto v buchu cit, ba ani v reportá i o revizionizmu holocaustu, která
byla souástí hodinového poadu na CBS "48 hodin“ vysílaného 26. února
1992. Pedstavitelé systému patrn rozhodli, e scény, kde sionistití
v tr níci bijí mladého idovského revizionistu, se "nehodí“ k image
88
revizionizmu, kterou CBS prezentuje sv m divákm. ( )

Násilí v Evrop
Vrada François Duprat
Ve Francii byl François Duprat - talentovan mlad historik, pedagog
a plodn spisovatel - zabit v roce 1978, ím se stal první osobou, která
byla zabita kvli své podpoe revizionizmu holocaustu. Duprat publikoval
spisy b valého vzn koncentraního tábora Paula Rassiniera, íil bro uru
Zemelo skuten est milion? a publikoval svou vlastní revizionistickou
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IHR Newsletter, duben 1989.
IHR Newsletter, únor 1992, str. 5.; IHR Newsletter, duben 1992, str. 1.
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V roce 1992 Cole poídil videonahrávku rozhovoru s editelem státního muzea Auschwitz. VHS videokazeta, „Rozhovor Davida Colea s
Dr. Franciszek Piper,“ je k dispozici u IHR za $49, plus $2.50 potovné a balné.
87
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sta "Záhada plynovch komor“: (89)
Následkem svch aktivit byl osmaticetilet uitel zavradn 18.
bezna 1978, kdy byl jeho vz vyhozen do vzduchu. Jeho manelka,
která jela s ním, pi la pi vbuchu o nohy. K zodpovdnosti za vradu se
okamit pihlásily idovské "Remembrance Commando“ and a "Jewish
90
Revolutionary Group“. ( ) Tento útok byl tak rafinovan, e je a tké
uvit, e by do nj nebyla zapojena ádná vládní organizace.
Izraelská vazba
Není ádné tajemství, e Izrael poskytuje trénink a zbran pro lokální
"idovské obranné skupiny“ ve Spojench státech a mnoha dal ích
zemích. Viktor Ostrovsky, bval dstojník zpravodajské sluby Mossad,
izraelské vzvdné a tajné bezpenostní agentury, potvrdil toto spojení ve
své hodn diskutované knize "Lstí a klamem“ (By Way of Deception).
(91)Jedno oddlení Mossadu, pí e Ostrovsky, je Tsafririm, které je
odpovdné za nasazení idovskch obrannch skupin zvanch "rámce“ i
misgerot po celém svt, nyní vetn nkterch ástí Spojench stát,
kde je antisemitismus povaovan za hrozbu... Hlavní náplní je pomáhat
vdcm idovskch komunit mimo Izrael zaji ovat jejich vlastní
bezpenost. ást toho plní na tvané vakeshet ili "luk a íp“, izraelské
polovojenské mládenické brigády.
...Mladíci z jinch zemí jsou asto pesunuti [do Izraele], aby strávili
léto uením se o bezpenosti, seznamováním se s takovmi dovednostmi,
jako pekonání pekákové dráhy, bivakování a jak pouít odstelovací
pu ku a útonou zbra UZI. Dále je uí ostatním zrunostem, napíklad
jak stavt úkryty pro skrvání zbraní nebo dokument, kdy a jak dlat
bezpenostní kontroly, stejn jako zásady vy etování a zpravodajského
sbru informací.
Izrael poskytuje zbran pro etné "idovské obranné skupiny“,
upesuje Ostrovsky, nepímo pes známé obchodníky se zbranmi.
Tagar/Betar
V Evrop je nejdleitj í sionistickou teroristickou skupinou Tagar,
mládenická (nebo "studentská“) vtev radikálního sionistického hnutí
Betar. Skupina Tagar/Betar uskutenila etné kriminální útoky proti
"nepátelm", vetn revizionist holocaustu. Velitelství Tagar/Betar v
Paíi má úzké vazby na izraelskou vládu a zvlá t na politickou stranou
89
Philip Rees, Biografick slovník extrémní pravice od roku 1980 (New York: Simon & Schuster, 1990), str. 106-107.; R. Faurisson, The
Journal of Historical Review (IHR), zima 1988-89, str. 417 f.
90
Le Monde (Paris), 19-20. bezen 1978, str. 24, a 23. bezen 1978, str. 7. podívejte se také na: „Quinze ans de terrorisme,“ („Patnáct let
terorismu“), Le Choc du Mois (France), erven 1991, str. 7.; M. Weber, The Journal of Historical Review, leto 1988, str. 180, 184.
91
Victor Ostrovsky a Claire Hoy, By Way of Deception (Prostednictvím podvodu (New York: St. Martin’s Press, 1990), str. 291-292.
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Begina a Shamira. Tagar je údajn kontrolovan izraelskou tajnou slubou
92
Mossad. ( )
Aktivisti Tagaru se asto vychloubají svmi zniujícími "údery" proti
kadému, kdo "popírá holocaust". Tagar piznal odpovdnost za fyzické
napadení francouzského revizionistického historika Oliviera Mathieua
bhem televizního rozhovoru v únoru 1990. O ti msíce pozdji zloinci
Tagaru vyrabovali knihkupectví "Ogmios" v Paíi (které piná elo
revizionistické tituly).
Aktivista dostane bojov vcvik podle vojenského plánu od
izraelskch armádních dstojník. lenové Tagaru nosí polovojenskou
modrou uniformu s bílou vázankou (sionistické barvy). Tagar/Betar
operoval v Evrop s vdomím a souhlasem vysokch francouzskch
úedník, jako je ministersk pedseda Laurent Fabius (kter je id). Více
jak jednou Tagar/Betar zaútoil proti odprcm a francouzská policie jen
93
pasivn pihlíela. ( )
Aktivisti Tagaru operují ve Francii pod dal ími jmény, vetn
"idovská obranná organizace“ a "idovská bojová organizace“. Soukromé
polovojenské skupiny jsou ve Francii písn zakázané, krom idovskch.
Mezi ervnem 1976 a dubnem 1991 tato idovská "milice“ uskutenila 50
útok. Ve skutenosti mohou idov tí teroristé v Evrop beztrestn
napadat své "nepátele“. (94)
Tagar byl aktivní i ve Spojench státech. V únoru 1992 "Tagar,
studentská sionistická organizace na Ohioské státní univerzit“ v
Columbusu zorganizovala protestní setkání proti revizionizmu holocaustu.
Skupina íila leták - kter, typicky, obsahoval vcné nepravdy – a
95
vslovn napadal revizionistického aktivistu Bradleyho Smitha. ( )
Robert Faurisson
Dr. Robert Faurisson - nejvznamnj í evropsk revizionista
holocaustu (a len redakního poradního vboru IHR Journal of Historical

92
R. Hemeçaix, „Bétar: la mauvaise étoile de David“ („Betar: TDavidova hv zda zla “), Le Choc du Mois (France), ervenec-srpen 1990,
str. 37-38.; podívejte se také na: „Quinze ans de terrorisme,“ Le Choc du Mois (France), erven 1991, str. 7-13.
93
R. Hemeçaix, „Bétar: la mauvaise étoile de David,“ Le Choc du Mois (France), ervenec-srpen 1990, str. 37-38.
94
Le Monde, 7. b ezen 1986, str. 8.; „Quinze ans de terrorisme“ („Patnáct let terorismu“), Le Choc du Mois (France), erven 1991, str. 7-13.;
„Ces milices juives qui sèment la terreur“ („Tato idovská milice, která rozsévá teror“), Le Choc du Mois, Duben 1992, str. 37-39.; R.
Hemeçaix, „Bétar: la mauvaise étoile de David,“ Le Choc du Mois (France), ervenec-srpen 1990, str. 37-38.;podívejte se také na: „Une
communauté otage de ses extrémistes,“ Le Choc du Mois (France), erven 1991, str. 14-17.; „Carpentras: L’effet Boomerang,“ (France),
erven 1991, str. 18-20.; F. Chesnay, „Toute censure est un aveu,“ Le Choc du Mois (France), erven 1991, str. 21-22; D. Barney, C.
Champetier & C. Lavirose, La nouvelle Inquisition: Essai sur le terrorisme intellectuel et la police de la pensée (Paris: 1993).
95
Kopie letáku vydaného v únoru 1992 od „TStudenské sionistické organizace Tagar na Ohionské státní univerzit “ (Columbus) je v
archívu IHR.
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Review) - byl tce zrann pi tém osudném útok 16. záí 1989. (96)
Po nastíkání slzného plnu do oblieje, kter ho doasn oslepil, ho ti
útoníci srazili k zemi a pak ho optovn kopali do oblieje a hrudi.
edesátilet badatel, kter byl na procházce v parku se svm pudlem v
domovském mst Vichy, utrpl zlomeninu elisti a váná poranní hlavy.
Lékai ho operovali tyi a pl hodiny, ne spravili jeho elist, o etili
zlomené ebro a eredn oteklou tvá.
K zodpovdnosti za surov útok se pihlásila skupina oznaující se
"Synové idovské vzpomínky“. V prohlá ení vyhroovala: "Profesor
Faurisson je první, ale není poslední. A si ti, co popou Shoah
[Holocaust], dají pozor.“ (97 ) Krátce nato francouzská policie úedn
potvrdila jen to, e "ti mladí idov tí aktivisté z Paíe“ uskutenili útok, a
útoníci jsou siln podezelí, e byli z organizace Tagar/Betar. (98) Pední
jednotlivci i organizace ve Francii, spolen s nejvlivnj ím deníkem
v zemi, Le Monde, útok odsoudili. Nicmén, francouzsko-idovsk "lovec
nacist“ Serge Klarsfeld se snail tento zloin omluvit i ospravedlnit.
"Kad, kdo provokuje nkolik let idovskou obec, by ml nco takového
ekat“, ekl. "Nikdo neme uráet vzpomínku na obti bez poznání
následk“. (99)
Pestoe útok v záí 1989 proti Faurissonovi byl nejpodlej í, nebyl ani
první ani poslední. Mezi listopadem 1978 a kvtnem 1993 byl napaden i
100
pi deseti jinch píleitostech. ( )

Dalí teroristické incidenty v Evrop
— 5. listopadu 1980 v Sussexu v jiní Anglii zniil hásk útok
kancelá, skladi t a tiskaskou dílnu firm, která tiskla Zemelo
skuten est milion? a dal í revizionistické publikace od Historical
Review Press. koda byla odhadnuta na 50 000 liber. Leviáck
noviná, Manny Carpel, byl usvden vinnm ze zloinu a odsouzen
ke dvma a pl roku vzení (odsedl si nco pes rok).
— V lednu 1984, v Kolín nad Rnem v Nmecku, byl profesor
Hermann Greive, neidovská autorita na idovské náboenské spisy,
zastelen lenem Kahanovy skupiny Kach. Vrada byla údajn
96
„L’agression contre M. Robert Faurisson revendiquée par ‘Les fils de la mémoire juive’,“ Le Monde, 19. záí 1989, str. 14.; Sunday
Telegraph (Lond n), 24. záí 1989.; „Historik surov zmlácen za diskutování o holocaust,“ Reuters dispatch, Philadelphia Inquirer, 18. záí
1989.; IHR Newsletter, íjen 1989.; M. Weber, Christian News (New Haven, Mo.), 16. íjen 1989, str. 22.
97
Le Monde, 19. záí 1989, str. 14.; Sunday Telegraph (Lond n), 24. záí 1989.; Christian News (New Haven, Mo.), 16. íjen 1989, str. 22.
98
Dopis od R. Faurissona pro IHR 16. ervena 1992, 24. ijna 1992, 28. kv tna 1993, a 14. záí 1993.
99
Le Monde, 19. záí 1989, str. 14.; Sunday Telegraph (Lond n), 24. záí 1989.; Christian News (New Haven, Mo.), 16. íjen 1989, str. 22.
100
Dopis R. Faurissona pro IHR 15. ervenec 1993, 14. záí 1993 and 27. listopad 1993.; Ve Stockholmu, Faurisson byl napadnut dvakrát.
První útok, 17. bezna 1992 byl iroce komentován ve védském tisku. O druhém útoku, 22. kv tna 1993 taky psali védské noviny; o útoku
proti Faurissonovi v Paaí i 30. kv tna 1993 se psalo v: „Faurisson, incident au cours de la réunion de la Tribune des athées,“ Libération,
(Parí ), 1. erven 1993.
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uskutenna kvli naplnní idovského biblického píkazu, kter
poaduje smrt pro neidy, kteí "strkají nos“ do idovskch
náboenskch spis. (101)
— 10. února 1988 teroristé zapálili automobil nmeckému historikovi
Ernstovi Noltemu zaparkovan na parkovi ti u Svobodné univerzity v
Berlín, kde profesor tou dobou byl. Anonymní dopis, podepsan
pticípou hvzdou, prohla oval: "Napadli jsme Nolteho, protoe je
jedním z tch, kter osobn pedstavuje pokraování fa ismu“ a jako
spoluzakladatele "reakní“ skupiny nazvané "akademická svobodná
liga“. Nolte byl iroce kritizovan za jeho mírné revizionistické
pohledy na historii druhé svtové války. (102)
— 20. dubna 1991, Betar/Tagar zloinci uskutenili násiln útok proti
nkolika osobám, které se zúastnily konference francouzského
spisovatele Marca Augiera v Paíi (pod literárním pseudonymem
Saint-Loup napsal sérii knih o francouzské "Legii dobrovolník, kteí
bojovali na vchodní front bhem druhé svtové války). Ti nebo
tyi obti byly hospitalizovány. Jedna sedma edesátiletá ena byla v
kómatu pes dva msíce. Dva lenové Tagar byli v souvislosti
103
s útokem zateni, ale dva a pl roku poté je t nebyli souzeni. ( )
— V roce 1992 muselo bt v Paíi po opakovanch násilnch útocích
idovskch bojovník navdy zaveno knihkupectví. To se stalo cílem,
protoe prodávalo revizionistické tituly a bylo ízené revizionistickm
vydavatelem Pierrem Guillaumem.
— 19. íjna 1992 tm asi 30 Betar aktivist napadal a uráel chodce,
rozbíjel automobily a házel slzn plyn na policii na centrálním námstí
nmeckého msta Rostock. Skupina byla vedená "lovci nacist“ (a
antirevizionisty), maneli Serge a Beate Klarsfeldovmi. Betar
aktivisti, z nich nkteí nesli izraelské vlajky, uráeli kolemjdoucí
pokiky " pinaví Nmci! pinaví nacisti!“. (104)
— V prosinci 1992 éf idovské obranné ligy v Izraeli oznámil, e
poslal tm zabiják do Nmecka zavradit "neonacisty“. Kad
Nmec, kter kií "Heil Hitler“ i se jinak oznaí jako nacista,
prohla oval tiaticetilet rabín Baruch Ben-Joseph (Baruch Green), je
105
cílem zabití. ( ) Pední nmecké krajn pravicové politické postavy
nejsou jediné osoby na seznamech smrti Izraelské JDL, svil se
jeden len JDL: "Lidé v zákulisí jsou asto dleitj í ne profesor,
kter popírá nebo znevauje holocaust v knize.“ (106)
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Le Figaro (Paris), 26. leden 1984, str. 4.
„Útok proti autu nmeckého historického 'revizionisty',“ IHR Newsletter, ervenec 1988, str. 5.
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„Un commando sioniste s’invite au meeting néo-nazi,“ Libération, 22. duben 1991, str. 28.; „Ces milices juives qui sèment la terreur,“ Le
Choc du Mois (France), duben 1992, str. 37-39.
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H. de Bresson, „L’équipée sauvage du Bétar à Rostock,“ Le Monde (Parí), 21. íjen 1992, str. 4.
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„Extremisten aus Israel: Jagd auf Neonazis in Deutschland?,“ Berliner Morgenpost, 11. [nebo 12?] prosinec 1992.; Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 12. prosinec 1992, str. 6.
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Michael Kneissler, „Tod den Nazis,“ Playboy (Nmecko), únor 1993 (2/93), str. 47-54.
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Závr
Tato zpráva ukazuje, e nevládní sionistick terorismus
problémem pes dvacet let a zstává vánm problémem i dnes.

byl

Ochraovaná idovskou vládou, sionistická teroristická sí operuje
celosvtov a spojuje Izrael, Evropu a Spojené Státy. Navíc k utrpení a
zkáze, vyplvající pímo z jejích mnohch zloin, systémová kampa
slepého fanatismu podporuje nebezpené podhoubí nenávisti a
nesná enlivosti. Skrze zastra ování, vyhrky a násilí, idovsko sionistití
teroristé úsp n umlují poetné hlasy. Mnoho dal ích nikdy nemluví
nahlas ze strachu, e by se mohli stát obmi.
Zvlá t znepokojující je dleitá podpora poskytovaná tmto
zloineckm skupinám vládou Izraele. Tato oficiální spolupráce znamená
hrozbu nejen pro svobodu a bezpenost jednotlivc v mnoha zemích, ale
velkou hrozbou pro svobodu a svrchovanost národ.
Nebezpeí by ale nemlo bt ani zveliováno. Sionistická moc je
stra ná, ale ne neomezená.
idov tí bojovníci jsou asto tak hloupí a vzájemn podezívaví, e
ztrácejí velkou ást svch sil na útoky proti sob navzájem. (107)
Navíc se poet jednotlivc a organizací, které sionisti oznaili jako
"antisemitské nepátele“, v posledních letech zvt il tak dramaticky, e
kterékoliv osob nebo skupin hrozí napadení s men í pravdpodobností.
(Dokonce i obávan pídomek "antisemita“ ze svého dopadu hodn ztratil.
V roce 1991 oznail izraelsk ministr prezidenta George Bushe (star ího pozn. pekladatele) za "antisemitu“, protoe nevyjednal dost rychle schválení
garantované pjky $ 10 miliard pro Izrael.)
Pipravenost sionistickch bojovník pouít násilí proti tm, kdo
odmítnou jejich názory, je implicitním doznáním morálního a
intelektuálního slabo ství. Uchlením se k násilí proti revizionistm
holocaustu a jinm, sionistití fanatici nevyvratiteln potvrdili svou
neschopnost zdiskreditovat své odprce argumenty ve volné a otevené
debat. Kad nov akt zastra ování a násilí jen slouí k dal ímu potvrzení
této intelektuální neschopnosti.
A konen, my lenky a argumenty nemohou bt znieny násilím.
Revizionizmus holocaustu, zvlá t kdy v posledních letech udlal tak
velké pokroky v tolika zemích, neme bt ji déle efektivn potlaován.

107
R. Friedman, „astní idovtí chlapci s bombami: Návrat JDL,“ Village Voice, New York), 6. kvten 1986, str. 21 („...lenové tráví více
asu pletichaením proti sob navzájem ne proti svm neidovskm nepátelm.“)
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