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 هدایت را هثحمبا ۀجلس این که بریج سنِبارو ،عالیمقام زا مسپاسگزار ویژه به ،من ِ سروران

 که اند داده نشان یهودی جوامع به دیگر جاهای و اینجا که بسیاری نانسخنرا از همچنین ،کرد

   .دارد بسیار اهمیت کنونی زمان در این  .داریم دوستانی و نیستیم تنها ما

 خود به و شناسم نمی خوب که است شهری آنجا  .ام بازگشته ورشو در کنفرانسی از هازت

 ،وجودداشت ۱۹۴۳ می و ۱۹۴۰ امبرنو میان ۀفاصل در که ،ورشو گتوی دانستم وقتی لرزیدم

 به دیوارهایی با که گتو وجود از دنداشت خبر ورشو در همگان حتما  .بود شهر مرکز در درست

 -می جا دخو درون را یهودی هزار چهارصد ،حصارها باالی خاردار های سیم و فوت نه بلندی

 .داد

 در  .بودند اجباری کار و مفرط گرسنگی به محکوم سیستماتیک طور به یهودیان آنجا و

 فرستاده تربلینکا مرگ اردوگاه ازگ های اتاق به قطار با آنان از نفر هزار ۲۵۴ ،۱۹۴۲ تابستان

 دست نآ ساکنان دستجمعی نابودی و گتو انهدام به ها آلمانی ۱۹۴۳ مه و آوریل در  .شدند

 اثر در آنها از نفر هزار ۹۲ و شدند کشته گاز یا گلوله با یهودیان نآ از نفر هزار ۳۰۰  .زدند

 .مردند مفرط گرسنگی یا تیفوئید

ربای لرد جاناتان ساکس سخنرانی های  

 سمیتیزم آنتی با که سیاسی حزب یک ،مورد این در یا جامعه

 اعتبار تمام ،دهد می میدان نفرتی نوعهر هب و یدآ می کنار

 .گذارد می پا زیر را خود اخالقی

 ۲۰۱۹ جون ۲۰: انگلستان لردهای مجلس در سخنرانی
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 زبان کس هیچ و داد رخ اروپا بزرگ شهرهای از یکی مرکز در همگان چشم جلو در اینها ۀهم

 در اردارصح گتوی یک درون سیک ای هندو هزار چهارصد کنید تجسم  .نگشود اعتراض به

 و کنندعبور دیوارها کنار از مردم روز هر که بکنید را فکرش  .باشند شده زندانی لندن طوس

 کس هیچ ولی ،هستند قتلگاه به اعزام یا مردن حال در نفر هزاران هاحصار ِ سوی آن که بدانند

  ؟افتاد اتفاقی چنین چگونه  .نگوید اعتراض در کالمی

 زمانی که سمیتیزم آنتی ،یافته آزادی ِ اروپای ِ قلب در نوزدهم قرن در یراز افتاد اتفاق این

 در و داده شکل تغییر ،یافته تولد دوباره ،بود شده ردط وسطایی قرون و بدوی عیضیتب همچون

 در اگر  .نبود آلمان به محدود وجه هیچ به وضعیت این  .شد می تحمل و تبلیغ اروپا سراسر

 :بود چنین معقول جواب ،ندبود کدام اروپا ِ بحران کزامر پرسیدند می شما از بیستم قرن ابتدای

 بود قرار که کسانی  .گرئلو کارل ِ شهرداری ِ دوران در وین و پاریس در دریفوس ماجرای

 را عمومی فضای ،امر همین  .بخشیدند اعتبار نآ به ،بشناسند را سمیتیزم آنتی دیگران از بهتر

 .ساخت آماده بشریت علیه بزرگ جنایتی برای

 آنتی ،است زنده هاالکاست ۀخاطر هنوز که حالی در  .قرارداریم مشابهی وضعیت در ما روزام

 مردم وقتی هم آن ،بازگشت منوزده قرن در که گونه همان درست ،کرده بازگشت سمیتیزم

 در را کشوری سختی به ،امروز  .ندا زدوده را گذشته های نفرت ،سرانجام کردند می حس تازه

 دشوار ،سرورانم  .کنند امنیت احساس ،یهودیان آن در که یابیم می اروپا در تردید بی و دنیا

 ِ بشری ۀجامع برای بلکه ،یهودیان برای فقط نه موضوع این اهمیت ِ شدت ِ دادن نشان است

 که خطری هشدار عنوان به بلکه ،کند می نمایندگی اکنون آنچهنظر از تنها نه و ،ما مشترک

      .دربردارد آینده برای

 نفرتی نوعهر هب و یدآ می کنار سمیتیزم آنتی با که سیاسی حزب یک ،مورد این در یا جامعه

 ۀپای بر را آینده توانید نمی .گذارد می پا زیر را خود اخالقی ِ اعتبار تمام ،دهد می میدان
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 نفرت و دشمنی های پایه روی را آزادی توانید نمی  .کنیدبنا گذشته ِ بدخیم ِ های اسطوره

   .بسازید
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