ﺳـﯽانان ﺳـﺨﻨﺎن روﺣـﺎﻧﯽ درﺑـﺎره
ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮد
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﯽانان ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن وی را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ؛ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﯽانان ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ وی
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد.
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ اﻣﺎنﭘﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ درﺑﺎره
ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دان ﻧﯿﺴﺘﻢ و اﺑﻌﺎد ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ را
ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزی ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﯾﻬﻮدﯾﺎن و
ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﻫﻢ اﮔﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ
ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ اﻋﺘﻘﺎدی ،ﻣﺎ آن ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎزی ﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﺑﻌﺎد را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
اﻣﺎ ﺳﯽانان در اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﻼف اﺧﻼق رﺳﺎﻧﻪای و در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده و واژه »ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ« را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻣﻮاردی
را ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮد ﺑﻪ آن اﻓﺰوده و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دان ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ
از اﺑﻌﺎد ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

درﺑﺎره آن ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺳـﯽانان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮی از
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در اﺻﻞ
اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

ﭘﺎﺳـﺦ روﺣـﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زﺑﺎن وی ﺟﺎری ﻧﺸﺪه
ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻣﺎ
در ﺧﻮر ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ.

