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  1בידי המדיניות האיראנית הכחשת השואה כמכשיר
   

   מאפיינים כלליים:כנס מכחישי השואה בטהראן
   
  המשטר    ביוזמת,  התקיים בטהראן2006  בדצמבר12-11-ב .1

  :ה תחת הכותרתכנס שהוקדש להכחשת השוא, יהאיראנ

"International Conference on Review of the Holocaust: Global Vision". 

ה של התרחשותאת ש כחיעון הכזב המי לטאומיממד בינלועד לתת הכנס נ

גמד את לחותר  , לחלופיןאו, ם היהודי במלחמת העולם השנייהשואת הע

קיומה של מדינת  לאומיתהבינל  הלגיטימציהתושמט בהנחה שבכך ,יהדממ

 .ישראל
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ס בטהראן נ עם משתתפי הכ)במרכז( אד'נז אחמדינשיא איראן 
  )ראהב הומוונדי: צלם. בדצמבר12, טרסרוי(

 
                                                 

אוניברסיטת מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי ב ממומחה לענייני איראן, רור סולי שהו"תודתנו נתונה לד 1
  .בכתיבת מסמך זה למודיעין ולטרור שסייע למרכז המידע , חיפה
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  מספרבלטובין המשתתפים  . מדינות30- מ משתתפים67 בכנס נטלו חלק .2

 , מצרפתRobert Faurisson פרופסור :2מובהקים מכחישי שואה גזענים

 בעבר ראש ,מלואיזיאנה  David Duke;שבעבר נשפט בשל הכחשת השואה

התומך בהכחשת , יקנ בסנט האמרי וכיום חבר,"קלאן קסקו קלו"ה

 שנידון לחמש שנות , מאוסטרליהFrederick Töben  הפרופסור;השואה

 Michele ,Renouf ת הבריטיתי האזרח;מאסר בגרמניה בשל הכחשת השואה

 שהתפרסמה בתמיכתה במכחיש השואה הבריטי ,דוגמנית ורקדנית לשעבר

  .)על משתתפי הכנס ראו נספח (ינגואירודוויד 

נטורי קרתא  אנשי, חרדיםיהודים  שישה של ם משלחתג בכנס השתתפה .3

, ויד וייסו ד ישראלשכללה את הרבנים ,ב ואוסטריה"ארה, מבריטניה

תשומת "שזכתה ל,  משלחת זאת באמצעות.מןמשה אריה פרידאהרון כהן ו

 כי וכיח להםיו האיראניסנ, אד'נז אחמדימיוחדת מנשיא איראן " לב

ים כומת הציונים-ים גם יהודים אנטי שותפ שלהםכחשת השואה הלקמפיין

 . השואהם את קיום מכחישינם גם אם אי,בחיסולה של מדינת ישראל
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מברכת את משלחת של נטורי קרתא 
   אד'נז אחמדינשיא איראן 

 ) בדצמבר12, סוכנות הידיעות פארס(
    אד'נז אחמדיחיבוק אמיץ של 

  לאחד מאנשי המשלחת 
ראהב :צילום , בדצמבר12, רויטרס(

  )הומאוונדי
 

                                                 
 .רופה לא יכלו להגיע לכנס משום שהם מרצים עונשי מאסררוב מכחישי השואה הבולטים באי 2
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 השייך  בטהראןמדיניים והבינלאומייםהמחקרים כון ל נערך במהכנס .4

 )ללא הצלחה (וות לושמארגניו האיראנים ניסו ל. האיראנימשרד החוץ ל

  ענייניים המקיים דיונים רציניאומימדעי בינל-אקדמי פורוםי של ודימ

ן ומסקנותיו נושאי הדיוש הגם , אם לאו השואההתרחשה האם הסוגיב

 את הכנס האיראנים גם הציגו .י המשטר האיראני"נקבעו מראש ע

 בניגוד למערב המגדיר את הדיון  השורר בארצם"חופש הביטוי"כדוגמא ל

סוגיות כגון האם דנו בגזענים ומכחישי שואה  , בכנס .פשעכ  השואהבנושא

תאי  האמנם היו,  כמה יהודים נרצחו במהלכה,יהדמה היו ממ, היתה שואה

 השפעת  מה היתה,כיצד השפיעו האנטישמיות והשואה על הציונות, גזים

  . ועודלארץ ישראלהשואה על הגירת יהודים 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) בדצמבר12, א"סוכנות הידיעות אקנ(נס בימת הכ

פוסטרים ותקליטורים העוסקים ,  תמונותה תערוכתבשולי הכנס הוצג .5

עו ניצולי שואה במחנות ריכוז בתמונות שבהן הופי, למשל .בהכחשת השואה

 כדייה ינכתב כי מדובר ביהודים חולי טיפוס שהורחקו משאר האוכלוס

ו למכירה עמחוץ לאולם בו התקיים הכנס הוצ. למנוע התפרצות המחלה

כדי לשוות לכנס . ציונים-טי מכחישי שואה וסופרים אני"נכתבו עספרים ש

 ניצולי שואה 12עדויות של יזיה וטלוהוקרנו על מסכי " ייקטיביאוב"אופי 

 ,ניו יורק, כתבתו של יניב חלילי(המתארים את ההתעללויות שעברו 

  .)דצמברב 12, "ידיעות אחרונות"
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אתר האינטרנט של : מקור(  אינה אלא מיתוס השואהכי מוצגים  מהתערוכה המוכיחים כביכול 
  )www.adelaidinstitute.org , מאוסטרליהFrederick Töben מכחיש השואה 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אתר : מקור ( "השואה מעולם לא התקיימה: "ספרים ופוסטר עליו כתוב, תקליטורים
  )www.adelaidinstitute.org,  מאוסטרליהFrederick Töben האינטרנט של מכחיש השואה 

  

 הכנס הסכימו על הקמת מוסד בינלאומי ללימודי השואה ומינו משתתפי .6

, נשיא איראןצו של  יוענוהמזכיר ה . מחמד עלי ראמיןאתכמזכירו הכללי 

העומד בראש גוף הנקרא  , מכחיש שואה בעל מוניטין, באוניברסיטה מרצה 

Society for Defending the Rights of Muslim Minorities in the West3 .דו נבחרו לצ

עליה ,  של מוסד זהבמועצה המרכזיתועידה כחברים ושתתפי המחמישה מ

המשרד הראשי נמסר כי . כינוס הבא בנושא השואהאת ה כיןטל גם לההו

 להעבירו אולם בכוונתו של מחמד עלי ראמין ,ה בטהראןישל מוסד זה יה

                                                 
 15-י מה"ראה פרסום של ממר -הקוראות לחיסולה של מדינת ישראל  של מחמד עלי ראמיןציטטות מהתבטאויותיו  3

 -Iran Holocaust Denial Conference Announces Plan to Establish World Foundation for Holocaust Studies": 2006בדצמבר 
To Be Eventually Based in Berlin and Headed by Iranian Presidential Advisor Mohammad-Ali Ramin Who Has Said: 'The 

Resolution of the Holocaust Issue Will End in the Destruction of Israel'"  
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" ברגע שהקרקע תוכשר לכך", )מקום רווי סמליות בהקשר לשואה(לברלין 

 ). בדצמבר14, א"אירנ(

 

   

   

   

   

   

   
 מכחיש שואה העומד מחמד עלי ראמין

 , הבינלאומי ללימודי השואהבראש המוסד
4י משתתפי הכנס"שהוקם ע

   

   

   במערב ובעולם הערביתגובות לכנסעיקרי ה

הבית הלבן  . בטהראן ספג גינויים במדינות המערב מכחישי השואהכנס .7

מחלקת המדינה  דובר ;"עלבון לכל העולם התרבותי"הגדיר את הכנס כ

קוראות למחוק  ה בכירי המשטר האיראניהביע זעזוע מהכנס ומהצהרות

לה מרקל ושר החוץ 'ניה אנג של גרמתנצלריאהק ;את ישראל מהמפה

 בהקשר ר הצהי16- האפיפיור בנדיקטוס ה; גינו אף הם את הכנסהצרפתי

צריך להישאר תמרור  "ה זיכרונאשר, נוראהנה טרגדיה  כי השואה הלכנס

 ".בתודעה שלנואזהרה 

  ניכרו5 בעולם הערביהצ שהכחשת השואה נפולמרות - באשר לעולם הערבי .8

 ,ארגוני הטרור הפלסטינים.  הסתייגות מהכנס לצד גילויי תמיכהגילוייבו 

 תמיכה )כצפוי(הביעו ,  בפלסטיןהאסלאמיהאד 'גס והובמרכזם החמא

חלק מכלי . השואהאד ובהכחשת 'זני  של אחמדיובמדיניות, בכנס

למו  וחלקם אף התעבקצרה םהתקשורת הערביים סקרו את האירועי

בצורה עובדתית )  בדצמבר13( דיווח על הכנס זירה'ערוץ אלג. מהאירוע
                                                 

4 http://www.muslim-markt.de/interview/2004/ramin.htm.    
  ."נת מצב תמו-האנטישמיות בת זמננו בעולם הערבי והאסלאמי ": 2004 בפברואר 26-ראו לקט מידע מה 5
  

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/html/final/sp/as2_04/as_hp.htm
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 וכי ישראל תעלם המצאה שטען כי השואה היא ,אד'נז אחמדי וטו שלטיבצ

פקפקו בקיומה של השואה   כי רוב הנוכחיםדווח זירה 'ת אלג בכתב.בקרוב

 .יה ובראשם הצרפתי רובר פוריסון והאוסטרלי פרידריך טובןדאו בממ

ביקורת נוקבת על הכנס גילויי   של קולותולם הערביבעהופיעו  , עם זאת .9

ובין  רחשהת שהשואה אכן ההקביעהבשל  בין אם , מארגניו האיראנייםועל

בידי המשטר האיראני הגורם נזק פוליטי מכשיר  הכנס בשל היות

  :כך למשל. למוסלמים

 פורסם "אלשרק אלאוסט"א לאור בלונדון צבעיתון הערבי הנפוץ היו  .א

מהי הסכנה הנשקפת למוסלמים : השואה"מאמר תחת הכותרת 

  בשם המחבר את הכנס במאמר מכנה.) בדצמבר16( "?הכרה בהמ

 אד'נז אחמדי  נשיא איראן אתהמאמר מאשים ."פסטיבל השנאה"

ומנצל , בכך שהוא שוטף את מוחם בשנאה, בגרימת נזק למוסלמים

בעוד שהשואה , ת בפרסוםכדי לזכו" ויין של השנאהערוצי הלו"את 

 גם מביע המאמר. היא עובדה היסטורית שלא ניתן להתעלם ממנה

 .אלא גזענים,  חוקריםאינם למעשהש, הסתייגות ממשתתפי הכינוס

  דעות המצדיקות את מכחישי השואה לצדהופיעובתגובות למאמר 

 .6 המגנים אותםכאלו

פות את תוקף בחרי)  בדצמבר18 (באר'אחמאמר בעיתון המצרי אל  .ב

תחדל מלהתקיים דווקא ישראל  לפיה ,הכנס ואת הצהרת נשיא איראן

זאת משום שהשואה לא . ישראלית מובהקת-מתוך נקודת מוצא אנטי

הייתה בדיה ועוד יותר משום שהמדיניות האיראנית משחקת בבירור 

לדברי כותב ). כלשון המאמר" גלגל הצלה"מעניקה לה (לידי ישראל 

ת נשיא איראן משיבים לישראל את האהדה  הכנס והצהרו,המאמר

) שאינו מבדיל בין פרסים לערבים(משכנעים את העולם , אומיתהבינל

נותנים בידי ישראל עילה להחזקת נשק , כי המוסלמים הנם גזעניים

 ביכולת הערבים יםגרעיני לשם התמודדות עם האיום האיראני ופוגע

האם איננו ("יראן הנוכחיות בפלסטין ובא" שואות"להתמודדות עם ה

                                                 
  .http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section=3&article=397153&issue=10245: ראו 6
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הערבים ...?אקירהן בפלסטין והן בע, קורבנות של שואה דומה בהווה

אז מדוע להגן ] ישראל[נאצים -בעימות עקוב מדם עם הניאונמצאים 

  .")?על הנאצים הקודמים

 מאמר םפורס 2006 בדצמבר 14-מה" אלספיר "הלבנוני בעיתון  .ג

 את יםשוו איראן והעולם הערבי שמצד אחד מ ביקורת עלהמותח

ם ולהשלים ז לחקות את הנאצייםומצד שני מנס, הציונות לנאציזם

 על  המאמר מציין כימחבר.  העם היהודילחסל את -  קרי, את משימתו

 הערבים נחשבים נחותים ,הערבים לזכור שלפי תורת הגזע הנאצית

קובע המחבר כי למעשה הכחשת , בנוסף. מהיהודיםיותר אפילו 

 וכי היא , פעילות ישראלנגדבים להתמודד השואה לא מסייעת לער

ח עילאי כדי וממחישה דווקא את הטיעון של ישראל כי היא נזקקת לכ

   .להגן על קיומה

 ועולה  ביקורת על הכנסנמתחת "אילאף"הסעודי   האינטרנטבאתר  .ד

הוא  -קרי, פך הגמורי להכחשת השואה השיג את ההשהכנסטענה 

צורך במדינה יהודית ה דבר בחיזוקה של הטענה הישראליתלהביא 

 את  באירופההכנס חיזק,  בנוסף. מפני רדיפותהיהודים  עלשתגן

ההזדהות עם ישראל ואת התבססות תפיסת ישראל כמדינה מודרנית 

 .7)2006 בדצמבר 14 (קת יחד עם אירופה באסלאם הקיצוניהנאב

פעיל בקמפיין  נמנעה מליטול חלק, בעלת בריתה של איראן, סוריה .10

בראיון לעיתון .  וכלי התקשורת הסוריים העניקו לו סיקור צנוע,יהאיראנ

על , בין השאר, בשאר אסדנשאל )  בדצמבר15( רפובליקהה האיטלקי ל

שלא , ים יש תסביך בעניין השואההוא השיב כי לאירופ. ו לגבי הכנסדעת

הוא הגן על הכנס באומרו כי קיים חופש ביטוי וכי מותר . הערבים גרמו לה

צופן " ולראיה פרסום הספר , בכל דבר הקשור להיסטוריה האנושיתלפקפק

 . המפקפק באמיתות הקשורות לישו" י'דה וינצ

הרקע למדיניות הכחשת השואה וערעור הלגיטימציה לקיומה של 

  תפיסת העולם האנטישמית של המשטר האסלאמי האיראני: ישראל
                                                 

  .http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2006/12/197557.htm: ראו 7
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ויה מצ ניאיראה האסלאמי משטרהאנטישמית של התפיסת העולם  .11

מייסד  ,מיני'חחאללה רו של האיאתאללה  האידיאולוגיתםשנתבמ

 מיני'חהאיאתאללה . ממשיכי דרכושל הרפובליקה האסלאמית באיראן ו

, יה קהילה מוסלמית אחתחבה ת, ליפות האסלאמית'ביקש לחדש את הח

, לנביא מחמד בדומה .)השריעה (ת המוסלמיהלכהייושמו הלכות ה ובה

יצא גם המשטר האסלאמי י,  נגד הכופרים)האד'ג(ש אשר קיים מלחמת קוד

 ובמרכזם שני תקופתנו נגד הכופרים של למלחמת חורמה מיני'חבהנהגת 

 .ישראל" השטן הקטן" ו,ב"ארה" השטן הגדול: "השטנים

 המשטר האיראני קיים טשטוש תחומים  ושל ראשימיני'חבתפיסתם של  .12

 הבוטה שלהם שזורהת ישראליו-והאנטי ,מוחלט בין ישראל לעם היהודי

 הן .ב" בדגש על ארהלמערב  שלהםעם אנטישמיות ועם האיבה הבסיסית

בדומה לבני ,  מגדירים את היהודיםמיני'חההלכה השיעית והן תורתו של 

 ראה מיני'ח .טמאיםכככופרים ולכן גם , דתות אחרות שאינם מוסלמים

ם ידהום שהי עוד יותר משוהתחזק ודימוי זה ביהודים את אויבי האסלאם

י המהפכה "שהודח עזוהו כבעלי בריתו של השאה " הציונות העולמית"ו

 והקימו אדמתם של הפלסטינים ו את זכויותיהםגזלווכמי ש, האסלאמית

היוו  של ירושלים שחרור פלסטין ושחרורה. מדינה בלב העולם המוסלמי

  פנימית ני היסוד במתן לגיטימציה ב את אחד מאים מהווםועוד

למשטר האסלאמי באיראן ובהצדקת עמדתה השלילית של רבית ע-ובין

 . ת"במזההמערב ותהליך השלום ב ו"ארה, העם היהודי, ישראלאיראן כלפי 

כמי שזוממים להשתלט על  יהודיםב ויורשיו רואים מיני'ח ,מעבר לכך .13

 אצל ראשי המשטר האסלאמי מושרשת היטב זוותפיסה  כולו העולם

ליהודים חלק גלוי או נסתר בכל אירוע או תפיסתם יש י "פע. באיראן

ובכלל זה גם  (תקשורת העולמיתה  עלהם שולטים; משבר בינלאומי

הבונים "  מסדריסדו את יהם ; )יתבעיקר האמריקנ, הקולנועבתעשיית 

 בכדי לממש את מזימותיהם לשלוט בעולם ולמנוע את "החופשיים

ההחלטות  מוקדי קבלת לחץ עללים יפעמהם ; התפשטות האסלאם

תומכים בקבוצות טרור  הם אף הואשמו בכך שהם ; ואירופהב"בארה

. איום וסכנה עולמיים משום כך הם מהווים .בעולם בכדי ליצור משברים
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ות לביסוס האשמה זו היתה ועודנה הפרוטוקולים הוכחות העיקריאחת ה

התופסים מקום מרכזי בספרות האנטישמית היוצאת לאור , של זקני ציון

  .8ןאבאיר

י " עפ.היבט פוליטילחתירה האיראנית לחיסולה של מדינת ישראל יש גם  .14

 של אנשי הדת השולטים באיראן אין היהדות תתם האידיאולוגיסתפי

 אין היהודים ראויים או זכאים בהכרח לכןו, אלא דת, נחשבת לאום

משום שהם נעדרים את הבסיס הלאומי הנחוץ להקמת למדינה משלהם 

 אדמה מוסלמית בוודאי שלא על ,אין מקום למדינה יהודית, אם כך. מדינה

, )פלסטינים(תוך הפרה של זכויותיהם החוקיות של מוסלמים , )פלסטין(

   . לכל המוסלמיםבירושלים המקודשת  וריבונותוכמובן שלא עם שליטה

תפיסת העולם גימוד ממדי השואה מהווה מרכיב מרכזי ב , כפועל יוצא מכך .15

גורסת כי את חתירתם לשליטה ה , המשטר האיראני של ראשיפוליטיתה

 היהודים להשיג בדרכים  מנסיםשל פלסטין" כיבושה" ולהצדקת עולמית

מיני 'אליבא דח,  בראיית האיראנים,אחד האמצעים המוצלחים. מגוונות

 את ט להסינו הגזמת ממדי השואה שנועדה, ויורשיו בהנהגה האיראנית

המשטר האסלאמי באיראן לא . תיותתשומת לב העולם ממטרותיהם האמי

את  אך ביקש לגמד , אובדן חיי יהודים במלחמת העולם השנייה אתהכחיש

 המטילים ספק אלה ולשם כך נתן כיסוי רחב למכחישי השואה או לכממדיו

 .בממדיה

  

 

                                                 
 -אסלאמית בת זמננו- האנטישמיות הערבית: " והכחשת השואה באיראן ראוטוקוליםעל הגרסה האיראנית של הפרו 8

  .104-100' עמ, )2004 בפברואר 26 ("ונת מצבמת

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/html/final/sp/as2_04/as_hp.htm


10  
  

  ?הכחשת השואהלאחרונה ביטוי מודגש ל המשטר האיראני נותןמדוע 

עולם שבאופן מוצהר וגלוי אימצה המדינה היחידה בנה  האיראן, כיום .16

נה אחת  שהכחשת השואה ה,החותרת לחיסולה של ישראלמדיניות 

 ).שתאפשר לה לעשות זאת(להשגת יכולת גרעינית  ירהחתבצד , ממרכיבה

 פת כלפי התבטאויותיו של המשטר האיראנירוגהביקורת הבינלאומית ה

 אלא , המשטראינה מרפה את ידי וקריאותיו לחיסול ישראל כלפי השואה

 האיראנים הולכים ומגבירים את הקמפיין , בחודשים האחרונים- להפך

 . ממחאות העולם מופגנת שלהם תוך התעלמותישראלי-האנטי

 במשנתו של עמוקלמרות שהאיבה לעם היהודי ולמדינת ישראל מעוגנת ה .17

גילה ,  עליהם נשען המשטר האיראניםמיני וביסודות האידיאולוגיי'ח

 כלל עד לשנים האחרונות זהירות בהתבטאויותיו המשטר בדרך

קמפיין . האנטישמיות בעיקר בשל הביקורת הבינלאומית שהם עוררו

  משקף אד'נז אחמדיי הנשיא " ע המתבצענטנסיבייא ההכחשת השואה

של המשטר האיראני ואת נכונותו   הגוברטחונו העצמייבבמידה רבה את 

ב והמערב וכלפי " כלפי ארהמדיניות מתריסה ואף פרובוקטיביתלנהל 

 .היינו אחד מביטו הבנושא השואה שהקמפיין ,מכאן. ישראל

 ,אד'נז פתח אחמדי) 2005אוגוסט ( איראן נשיאל כי מאז שמונה ,ןיצוי .18

 תעמולה לו שותפים במסע, שמרני באיראן-הנמנה על המחנה האולטרה

יראן ומחוצה בא,  בקרב הציבור להטמיע:מטרתו. איראנים נוספיםם בכירי

 ,במקביל. כי לישראל אין זכות קיום וכי היא צריכה להימחק מהמפה, לה

שנועד לערער את הלגיטימיות  קמפיין מנהלת איראן תחת שליטתו גם

רגן א אד'נז אחמדי .שבמרכזו הכחשת השואהכ ,לקיומה של ישראל

עידה ו יזם את הו,תחרות קריקטורות בינלאומית בנושא השואה

 . ומתכוון להמשיך ולתת תהודה להכחשת השואה זהבנושאהבינלאומית 
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שואה שעיקרו הכחשת ה,  ערוץ הטלוויזיה אלקדס האיראני שלעמוד קריקטורות באתר

  והשוואה בין היהודים לנאצים

 של ישראלית- האנטימדיניותוכמרכיב מרכזי ב, קמפיין הכחשת השואה .19

ים המושרשת עמוק  אינו רק ביטוי לשנאת היהוד,המשטר האיראני

 אסטרטגיה מושכלת ומתוכננת  אלא גם,בפוליטיקה ובחברה האיראנית

 אחמדי תחת נשיאותו של  חותר המשטר האיראני,לדעתנו, שבאמצעותה

 : שלוש מטרות מרכזיותלהשיג אד'נז

 להכשיר את כדי מדינת ישראלו תנועה הציוניתה לגיטימציה של-דה  .א

 אחמדילשיטתו של  :ולה לחיסתיוהמוסר ת האידיאולוגיהקרקע

תחושת  את ו יערערה השואה או לפחות גימוד ממדיהכחשת אד'נז

  שהביאה להקמת מדינת ישראל,יתנהאשמה האירופית והאמריק

בעיית  . את הקרקע לחיסולה של מדינת ישראלוכשיריובכך 

י "יה אירופית הצריכה להיפתר ענה בעה,  בראייתו,היהודים

 בעוד יות בתחומם כבני חסותחודים לכך שיאפשרו ליהבהאירופים 

כשבמשתמע מי  (ישראל תוקם מדינה פלסטיניתמדינת שעל חורבות 

בהתבטאויות איראניות שליוו את , ואכן. )שישאר בישראל דמו מותר

 שבין הכחשת קשר האמיץה לידי ביטוי  ובאהכנס בטהראן שב

  :השואה לחיסול מדינת ישראל

: בכנס מכחישי השואה הר מתכי'מנוצ שר החוץ האיראני )1

תגרום לכך שגם מהות קיומו של חקירת השואה באופן רשמי ..."

 נהה ואם יוכח שהשואה , בסימן שאלהתעמודהמשטר הציוני 
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 המוסלמים מדוע לענות על השאלה יהיה צורך, תהיסטוריעובדה 

 "באזור והפלסטינים צריכים לשלם על הפשעים של הנאצים

 ). בדצמבר11, א"סוכנות הידיעות איסנ(

 מכחישי  כנס הבמה שלניצל את אד'נז אחמדי נשיא איראן )2

:  של חיסול מדינת ישראל המוצהרדע לשם חזרה על היהשואה

 כאשר אמרתי .בת חלוף כמו ברית המועצות] נהה[ישראל "

הבעתי את רחשי , יעלם] המשטר הציוני, קרי[שהמשטר הזה 

כך , עולםכפי שברית המועצות נמחתה מה... ליבם של העמים

 ). בדצמבר13, "אלעאלם(" ..."יונית בקרובצתעלם הישות ה

העניק בדמשק , שגריר איראן בסוריה, תארי'מחמד חסן אח )3

).  בדצמבר14(ה דלה סרה ריראיון לכתב העיתון האיטלקי קורי

ו מחנות מיתקיכי לא ה,  תאי גז בנמצאטען כי לא היותארי 'אח

ליון י משישה וכי לא הושמדו ,קהינויץ וטרבלוההשמדה אוש

 של הציונים "המצאה" השואה אינה אלא ,ריולדב. יהודים

 הפלסטינים ולהצדיק את הקמתה של חר לרדוף אשנועדה

תארי הדגיש כי לישראל אין לגיטימיות ' אח.מדינת ישראל

וכי המהגרים היהודים , 1967גם לא בגבולות , להתקיים

ם לעזוב אותה ולאפשר  יהיו חייבי החיים בישראלוצאצאיהם

 .לפלסטינים לשוב

 דגל ת כנושאוהצגתה איראן בקרב הפלסטינים ה שלהעמקת השפעת  .ב

את  ראשי המשטר האיראני מציגים :המאבק למען זכויותיהם

הפלסטינים כקורבנותיה האמיתיים של השואה ואת עצמם כמגני 

העניין הפלסטיני וכנושאי הדגל של התפיסה הגורסת חיסולה של 

המלווה בהכחשת השואה  ישראלי-הקמפיין האנטי. ת ישראלמדינ

 הוא .נועד לחזק ולהעמיק את השפעתה של איראן בזירה הפלסטינית

העמקת הקשרים עם ממשלת בתמיכה בטרור הפלסטיני ומלווה ב

המזדהה אידיאולוגית עם המסרים הקיצוניים של המשטר , סחמא

רח בטהראן ראש  התא מכחישי השואהכנסערב   יוזכר כי.האיראני

  המזדהה עם תפיסת העולם  (ס אסמאעיל הניהממשלת החמא
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  שם וזכה)ישראלית והאנטישמית של המשטר האיראני-האנטי

 בסכום של םידות בדבר סיוע איראני כספי חסר תקבידלהבטחות נ

  .9דולרים  מיליוני250

  

 

  

  

  

שואה משמשת ה: המסר". פארס " האיראניתקריקטורה שהתפרסמה בסוכנות הידיעות

  .גליוטינה שבאמצעותה נרצחים הפלסטינים

 )בראיית המשטר האיראני ( אפקטיבישירכמהכחשת השואה כ  .ג

 ולחיזוק מעמדה בעולם איראן להגמוניה אזוריתלקידום חתירתה של 

האסלאמי המשטר ,  הראשונות בניגוד לשנותיו:מוסלמי-הערבי

 .ת"מזה להרחבת והעמקת השפעתו בבמתקפהבטהראן מצוי כיום 

 נתפס על ידו ,ישראלי שבמרכזו הכחשת השואה-הקמפיין האנטי

 תמיכה בעולם הערבי שיג באמצעותו ניתן להכנשק אפקטיבי

מערביים המקיימים יחסי שלום עם -ים פרוטרלפגוע במשו והאסלאמי

 והמתנגדים למדיניות תוך ניצול השנאה לישראל ,זאת. ישראל

העולם   הרווחים בקרב,מערב היהודי ולמדינות הלעם, 10האיראנית

 מאז ומתמיד אשר כ,תפיסה זאת אינה חדשה. הערבי והמוסלמי

מכשיר אפקטיבי לגיוס כאנטישמיות ישראליות וה-אנטי הושימש

, ת" דיקטטוריים במזה ערביים מצד משטריםתתמיכה עממי

 והתסכול על העוני והמצוקה מרמורת הו את רגשתעלים לואפהש

                                                 
ר כחלק מהמחנה רוייצג את עצמו בביס מחמאאסמאעיל הניה ראש ממשלת ": ר בדצמב12- ראו לקט מידע מה 9

 ...".ראןהביקוריו בדמשק ובטואת ") ציר הרשע(" סורי - האיראני
  תגובות: ראו פרק(שטרים אלו מודעים היטב לכוונות האיראניות האמיתיות שמאחורי קמפיין הכחשת השואה מ 10  

 .)בעולם הערבי     

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/ismail_haniya.htm
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 הנתפסת כמייצגת את ,י מדינת ישראלהשוררים בארצותיהם כלפ

 .ב והמערב"העם היהודי וכשלוחה קדמית של ארה

 נובע גם הכחשת השואה קמפיין אנו סבורים כי,  הללו היסודמטרותמעבר ל .20

  הנמנה על המחנה  ,אד'נז של נשיא איראן אחמדימאישיותו 

הצהרותיו בנושא השואה ב שבדבריו ו למרות.שמרני באיראן-האולטרה

י גורמים אחרים "אד הד לדברים שנאמרו לפניו ע'נז אחמדינותן 

תוך , נראה כי הטון הקיצוני יותר בדבריו, ברפובליקה האסלאמית

 בקרב בעיקר(התעלמות מוחלטת מהרגישויות הקיימות לנושא בעולם 

 ,והפוליטי הדתיות ומרקעו החברתימאמונותיו  גם  נובע,) המערבמדינות

  .להמת מת רטוריקה בגדר רקואינו

, 11מכראן הקיצונית'אד לקבוצת ג'נז ייתכן כי השתייכותו של אחמדי .21

 ובכך שהוא 12) מהדי אלהאמאם(עלם האמאם הנ אמונתו בבואו הקרוב של

 לתת הסבר יםעשוי , עם ישראל והמערבגוג ומגוג ת לאחר מלחמגיעי

 ףאו)  השואההכחשת חיסול ישראל ובענייןכמו  (יובהצהרותלהקצנה 

 .  נשק גרעיני להשגת טכנולוגיה לייצור יקשת העחתירתול

ם שמכשירים את הקרקע באיראן קיימים גם אנשי דת קיצוני כי ,יןיצו .22

מקור "היה זה האיתאללה ו, לדוגמה.  כזו מלחמת גוג ומגוגלאווירה של

כי , 2005 שטען באפריל ,המדאניחוסיין נורי ) י תקליד-ע'מרג" (הסמכות

ע אותם בכדי להכשיר את הקרקע לבואו של יש להילחם ביהודים ולהכני"

 ]..."המהדי[י עצר -אמאם

  

                                                 
פי מסורות שיעיות -על. מ מזרחית לעיר קם באיראן" ק6-מכראן הנמצאת כ'ש מסגד ג" קרוייה עמכראן'קבוצת ג 11

הכריז עליו כעל מקום קדוש וציווה על הקמת מסגד ,   בזמן היעלמותושהה במקום) האמאם הנעלם(האמאם מהדי 
, אד'נז מחמוד אחמדי, נשיא איראן. כך הפך המסגד למקום עלייה לרגל עבור שיעים רבים מכל רחבי העולם. במקום

 םן רק עוהמאמינה בין השאר כי שלטון אסלאמי אמיתי ייכ, תיה'שהיא חלק מתנועת ההחוג, משתייך לקבוצה זו
 ובפגישות אלו נדונים, מכראן'הקבוצה נפגשת תדירות במסגד ג. ה ובאהוכי שעה זו קרב, שובו של האמאם מהדי

האייתאללה מחמד תקי . חוץהן בנושאי מדובר בקבוצה רדיקלית הן בנושאי פנים ו. נושאים פוליטיים ואחרים
 .אד'נז מדי ומורו הרוחני של אחקבוצה זאתיזדי ידוע כמנהיגה הרוחני של - מצבאח

. האמאם הנסתר האמור לשוב ולהופיע כמשיח שיושיע את העולם,  הנו לפי המסורת השיעית"האמאם אלמהדי"12   
. כמנהיג על אנושי כל יכול וחסין מטעויות הנה אחד מעיקרי האמונה הייחודיים של השיעה" אמאם"האמונה ב

מאז . ליף הרביעי בעיני המוסלמים הסונים'חמד והחחתנו של הנביא מ, "אמיר המאמינים", האמאם הראשון היה עלי
לפי , האמאם הנסתר . 12- בה נעלם האמאם ה874 אמאמים עד לשנת 11היו בשיעה )  לספירה661(מותו של עלי 

 יביא ,"מהדי"ה". י אללה בדרך הישר"זה המונחה ע" מונח שפרושו ,"מהדי" כעתיד לשוב לעולם, האמונה השיעית
 . ייפרע מאויבי השיעים וישכין צדק בעולם, להעמו את בשורת הגאו
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  נספח
   

  13משתתפי הכנס להכחשת השואה

 

 Mahmoud 
Ahmadinejad  

Iran 

Manouchehr 
Mohammadi 

Iran 

Manouchehr Mottaki
Iran  

Mohtashamipour 
Iran14 

Robert Faurisson 
France 

Fredrick Töben 
Australia 

David Duke 
Usa 

  

Christian Lindner 
Denmark 

Shiraz Dossa  
Canada 

 Michele Renouf 
UK 

Richard Krege 
Australia 

 
Peter Töpfer 

Germany 
                                                 

 The Coordination Forum for ("הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות"אתר האינטרנט של : ור המק 13
Countering Antisemitism  CFCA   :www.antisemitism.org.il  

והיה , ) בארגוני הטרור הפלסטינים- קרי" (ה'ראש המטה לתמיכה באנתפאצ" משמש כ,ור'עלי אכבר מחתשמי פ   14
שמילאה תפקיד מפתח , אישיות איראנית: "ראו לקט המידע. בעבר ממקימי חזבאללה ושגריר איראן בסוריה

הועברו לידי ) 2זלזאל (אניות ארוכות טווח כי רקטות איר) באופן חריג(מודה בפומבי , בהקמת חזבאללה
 .) באוגוסט8(חזבאללה 
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Mohammad Ali  
Ramin / Iran  

Bradley R Smith 
Mexico 

Mohammad Hegazi 
Australia 

Michael Piper 
USA 

Alexander Baron 
UK 

Bernard Schaub 
Switzerland 

Herbert Schaller 
Austria 

Georges Theil 
France 

Jan Bernhoff 
Sweden 

Patrick McNalley 
Japan 

Golamreza Vatandost
Iran 

Nadin Ravski 
Russia  

Matthias Chang 
Malasya 

George Kadar 
Hungary 

  Hans Gamlich 
Austria 

Wolfgang Fröhlich 
Austria 
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Gazi Hussein 

Syria 
Aghaqhosseini 

Iran 
Abuzied Edrisi 

Morroco 
Alfonso Pengas 

Greece 

 
T. Boshe 
Jordan 

Torjanzadeh 
Tajikistan 

Rahmandost 
Iran 

Dr. Mousavi 
Iran 

 
Alessia Lai 

Italy 
Antonella Vicini 

Italy 
Benedikt Frings 

Germany 
Jurgen Graf 

Switzerland/Iran 

 
Yisroel Weiss 

USA 
Zaryani Abdurrahman

Malesya 
NDiaye Alassane-Salif

Ivory-Coast 
Serge Thion 

France 
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Herbert Hoff 

Germany 
Jean Faurisson  

France 
Tareq-Ahmed 

Bahrein 

  

Yeshaye Rosenberg 
Usa 

  
Ibrahim Alloush 

Jordan 
Flávio Consalves 

Portugal 
Carsten Bormann 

Germany 
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