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 ٢٠١٢ دسمبر ٢۵

  

  کالبدشکافی خودکشی يک ملت

 
  : نسخه عبری آخرين کتاب يان کرشاوۀاين عنوان نقد کتابی است از پرفسور بالتمن در بار

*1945-1944, ler’s GermanyThe Defiance and Destruction of Hit   ،در روزنامه ھاآرتس، نقد کتاب

  ٢٠١٢بر و اکت٣١

  

بالتمن از کرشاو نقل قولی به مضمون می کند که ھرگز ھيچ کشوری در جنگی که در حال باختن باشد به ميزانی 

ری ھای وی فقط به مصداق نتيجه گي«لمان در پايان رژيم ھيتلر و بالتمن می افزايد ابه جنگ ادامه نداده است که 

 يھودی ۀبالتمن که فعاليت علمی اش شامل بر ھولوکاوست بوده و رياست دانشکد. »رايش سوم منحصر نمی گردد

نقدی که او نوشته است . خوبی می داند از چه سخن می گويده شناسی را در دانشگاه عبری بر عھده دارد، ب

 در يکی از مقاالتش که در ھاآرتس منتشر گشته است نشان وی. نمايانگر خطری است که اسرائيل با آن مواجه است

ی و قوانين ضد دموکراتيکی که از ئيل، تحريکات ضد عربی و ضد افريقامی دھد که ميزان نژادپرستی در اسرائ

، اندکی ١٩٣٢لمان در سال امجلس اسرائيل موسوم به کنست می گذرند، اين کشور را به مرحله ای می رسانند که 
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به ديگر سخن ) ٢٠١٠مبر  دس٢۵ھاآرتس، »  اکنون اينجاست١٩٣٢«(که ھيتلر به قدرت رسيد، داشت  نپيش از آ

  .تأسيس يک نظام فاشيستی در اسرائيل واقعيت است

در ميان رھبر نظام و «: بالتمن در اين نقد کتاب می نويسد: يکی از آنھا اين است. عالمت خطرھای بسياری ھست

لمانی ھای جوانی که بسيار از آنھا ايام ا بودند ،دنی ميليون ھا سربازان رده پائين مۀحزب و ژنرال ھا و جامع

 دوران آموزش خود را در آن نظام ناسيوناليستی سپری کرده بودند؛ که مطمناً در ۀمدرسه و سال ھای تعيين کنند

  . ھنوز به مدرسه می رفته اند١٩٣٣آخرين سال ھای پيش از جنگ بسيج گشته و در سال 

که من اين عبارات را می خواندم، فرايند تلقيناتی را که به ابتکار وزير آموزش و پرورش ، گيدئون زار بر  ھنگامی

دانش آموزان اسرائيلی اعمال می شد را به ياد آوردم ، فاصله ميان کتب درسی را که حاوی پيام دموکراتيک بوده و 

که مدارس را تشويق می کردند که دانش آموزان را   با اين،ادنددرگيری با فلسطينيان را تا حدی عادالنه نشان می د

به مناطق اشغالی برند و تا آخرين اقدامشان که ايجاد بودجه ای متناسب با تعداد فارغ التحصيالن مدارس است که به 

 وزير و دولت دستی راستی وی می خواھند نسل ھائی از. است) اسرائيل(اين نظام آموزشی . روند ارتش می

شوی مغزی  و سربازان را تربيت کنند که در مدارس با ناسيوناليسم، با افراطی گری مذھبی و نژادپرستی شست

  .که کوچکترين عذاب وجدانی را حس کنند يافته و برای اشغال و تبعيض نژادی آماده گردند، بدون اين

ی مناسبت نيست پرفسور آموس فونکن در مشکل مقايسه ميان اشغالی که اسرائيل اعمال می کند و رژيم نازی ھا ب

يکی از دريافت کنندگان جوايز اسرائيل که استادی دانشکده تاريخ و فلسفه دانشگاه تل آويو (خاطر آوريم ه شتاين را ب

 تا شب به آتش کشيدن ١٩٣٧ و ١٩٣٣بين «:  سال پيش در مصاحبه ای با ھاآرتس گفت٢۵وی ). را بر عھده دارد

لمان از برخی جھات بھتر از ا وضعيت يھوديان در ١٩٣٨مبر  نو٩ شب کريستال در ان، موسوم بهلمامجلس 

  )١٩٨٨مبر  نو٩ھاآرتس .(ر مناطق اشغالی بودوضعيت اعراب د
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