
آن رویدادھای مرتبط باتون ھولوکاست در ایران و دومین نمایشگاه کار  
 

مجید محمدی  
 

در تھران برگزار شد. در این نمایشگاه  1395خرداد  8اردیبھشت تا  25دومین نمایشگاه کارتون ھولوکاست از 
کارتون با  50 کارتون با مضامین مرتبط با ھولوکاست و 100کارتون بھ نمایش درآمد کھ شامل بود بر  150

ھا اسرائیل را بھ عنوان کشوری  ی بنیامین نتانیاھو، نخست وزیر اسرائیل. بسیاری از این کارتون مضمون چھره
می کردند. کھ از ھولوکاست برای منحرف کردن افکار عمومی از رنج فلسطینیان سوء استفاده می کند معرفی 

ھا مقایسھ می کردند.  ازیبرخی دیگر نیز نتانیاھو را با آدولف ھیتلر رھبر ن  
 

ی مسعود  بنا بھ گفتھ. درآمدھا بھ نمایش  پس از بستھ شدن نمایشگاه در تھران، آثار مربوطھ در مراکز دیگر استان
ھا مایل بھ برگزاری  ھای ھنری سازمان تبلیغات اسالمی در استان ھ، بخششجاعی طباطبایی، دبیر این مسابق

بر ھا  ند و مسئولیت برگزاری این نمایشگاهبود 1395ھا در روز قدس سال  ھای کارتون ھایی از عکس نمایشگا
ز ی سازمان تبلیغات اسالمی کامال از سوی حکومت تامین می شود و رئیس آن ا بودجھ .بودعھده حوزه ھنری 
 1395تیر  20تا  12ھا در استان لرستان از  د. کارتونگرد، رھبر جمھوری اسالمی تعیین می سوی علی خامنھ ای

تیر برگزار شدند. بعد  17و  11ھای قزوین و کرمانشاه بھ ترتیب از  ھا در استان بھ نمایش در آمدند. این نمایشگاه
احمد، ھرمزگان، قم، بوشھر، و چھار محال و بختیاری برگزار ھای کھگیلویھ و بویر  ھا در استان از آنھا نمایشگاه

   شدند.
 

(بھ تصویر زیر نگاه . نشگاه تھران بھ نمایش گذاشتھ شدھا مثل دا ھا در برخی از دانشگاه ای از کارتون برگزیده
ھا معموال در  از منابع عمومی تامین می شود. این نمایشگاه ھای آن ھا دولتی بوده و بودجھ این دانشگاه کنید)
عمومی برگزار می شوند کھ افراد بتوانند بھ راحتی آنھا را ببینند. ی   ھایی در حوزه مکان  

 

 
 

ھای مسابقھ تولید و  ھایی از کارتون ای شامل بر گزیده صفحھ 10سازمان دھندگان عالوه بر نمایشگاه یک بروشور 
ھا برای  دیدن کارتوناز کلمھ واکنش خود را  25کھ در  در سراسر کشور توزیع کردند. آنھا از مردم خواستھ بودند

ی یادداشت نویسی سفری بھ مشھد محل دفن امام رضا امام ھشتم شیعیان بھ عنوان  آنھا بفرستند. بھ برندگاه مسابقھ
ی خود را از منابع عمومی تامین می کنند بخشی  ھا در سراسر کشور کھ بودجھ شھرداریجایزه تعلق می گرفت. 

ھای این مسابقھ بودند، و  ھا مجبور بھ تامین بخشی از ھزینھ ی این برنامھ را بر عھده گرفتند. شھرداری زینھاز ھ
اگر چنین نمی کردند از سوی برگزار کنندگان برچسب بی اعتقاد بھ ھدف فلسطینیان دریافت می کردند.   

 
حت ابراز می داشتند کھ کشتار یھودیان در ھای مطبوعاتی بھ صرا سازمان دھندگان مسابقھ و نمایشگاه در مصاحبھ

از تعداد  پرسش. آنھا روایت خود را از انکار صریح و کامل بھ نمی کنندطی جنگ جھانی دوم را تایید یا رد 
ند. در روایت آنان، ھولوکاست مخلوق یھودیان قدرتمند و ثروتمند تغییر دادیھودیان کشتھ شده توسط رژیم نازی 

برای مشروعیت بخشی بھ موجودیت دولت اسرائیل است.   
 



و خارجیھای متضاد برای مخاطبان داخلی  پیام  
ی کارتون ھولوکاست برای مخاطبان متفاوت عرضھ می  ھای متضادی در باب مسابقھ دولت حسن روحانی پیام

کند. در حالی کھ وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی کامال از مسابقھ و نمایشگاه با صدور مجوز و فراھم کردن 
ی  رد تا بھ جامعھیبقھ و نمایشگاه فاصلھ بگد وزارت امور خارجھ سعی کرد با مساات حمایت می کرمنابع و تبلیغ

وت است. حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت ابین المللی نشان دھد دولت روحانی با دولت قبلی از این حیث متف
ای از جھت  فرھنگ و ارشاد اسالمی برای آرام کردن پایگاه اجتماعی حکومت و اطمینان دادن بھ علی خامنھ

با نیویورکر فقط برای  مصاحبھکھ سخنان محمد جواد ظریف در  اظھار داشتیشگاه حمایت وزارت متبوع از نما
مخاطب خارجی بوده است.   

 
ای منتشر کرد کھ از انکار  ی برگزاری نمایشگاه مقالھ وب سایت رسمی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی در دوره

کھ  گفتاز شکایاتی از سوی مخالفان اسالمگرای این مطلب سخنگوی وزارتخانھ ھولوکاست انتقاد می کرد. بعد 
ھای منعکس شده در مقالھ موافقت ندارند.  مقامات وزارت ارشاد با ایده  

 
مجلس در باب موضع "منفی" وی  ، سھ ماه بعد از پایان نمایشگاه ھولوکاست، ظریف در1395مرداد  26در 

من ھمیشھ معتقد بودم و "وی این بود:  توضیحنسبت بھ مسابقھ و نمایشگاه ھولوکاست مورد سوال قرار گرفت. 
گیری و اخاذی رژیم  ھانھھستم کھ طرح این موضوع نفعی برای جمھوری اسالمی نداشتھ و فقط زمینھ ب

کند. در ارتباط با این نمایشگاه بدون ھماھنگی با وزارت خارجھ برگزار شد،  ھا را فراھم می صھیونیستی از غربی
ھاست و نیازی بھ  کنم. نمایشگاه کار سمن بنده گفتم این اقدام یک اقدام غیر دولتی است و بنده ھم در آن شرکت نمی

تھ موضع بنده راجع برگزاری نمایشگاه منفی است و االن ھم اعالم می کنم و بھ عنوان ھا نداشت. الب حضور دولتی
این اظھارت نشان داد کھ ظریف علی رغم " دانم. یک کارشناس طرح ھولوکاست بھ ضرر رژیم صھیونیستی نمی

ود علیھ آن، سخنان انتقادات وارد شده بھ سخن وی در باب غیر دولتی بودن این مسابقھ و نمایشگاه و واقعیات موج
  قبلی خود را تکرار کرده است.

 
دخالت و نقش حکومت در مسابقھ  

" بودن نمایشگاه و عالیای با وی تماس گرفتھ و پیامی از وی در باب " ی شجاعی طباطبایی، دفتر خامنھ بھ گفتھ
بھ وی منتقل شده است. مسابقھ   

 
ی نمایشگاه یا اعطای جوایز شرکت  ی حکومتی و عمومی زیر در مراسم افتتاحیھ و اختتامیھ مقامات عالی رتبھ

کردند:  
 

1. محمد حسین صفار ھرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت؛   
2. مجید مالنوروزی رئیس مرکز ھنرھای تجسمی (بخشی از وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی) و معاون  

وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمی؛  
3. ی ھنری سازمان تبلیغات اسالمی؛ مرتضی گودرزی دیباج، مدیر ھنری واحد گرافیک حوزه   
4. و ی آن از سوی دولت تامین می شود)؛ محمد رضا زائری، مدیر مرکز سرچشمھ (کھ بودجھ   
5. اسالمی. ی کل سپاه پاسداران انقالب فرماندهای و فرھنگی  حمید رضا مقدم فر، مشاور رسانھ   

 
تجمع این مقامات عالی رتبھ نشان می دھد کھ نمایشگاه از سوی حکومت حمایت مالی و تدارکاتی می شده و منشا 

این حمایت تبلیغات حکومت علیھ یھودیان و در باب ھولوکاست بوده است.  
 

جوایز  
کویی یک جرثقیل ساختمانی را ی اول را از آن خود کرد. کارتون درا عبدهللا درکائویی، کارتونیست مراکشی جایزه

ی داوود نشان می دھد کھ دارد دیواری را برای جداسازی مسجد االقصی از اورشلیم بھ کار می گذارد. در  با ستاره
ازه وجود دارد کھ شبیھ بھ ورودی اردوگاه آشویتز است، یعنی جایی کھ یھودیان زندانی و رودرون دیوار یک د

کشتھ شدند.  
 



 یکیاز این نمایشگاه دریافت کرد و ھم  جایزهاین نمایشگاه، مسعود شجاعی طباطبایی ھم یک  جالب است کھ دبیر
از داوران مسابقھ بود. عالوه بر شجاعی، محمد حسین نیرومند و محسن نوری نجفی اعضای ھیئت داوری بودند.   

 
ھا، دو جایزه بھ  ھای ایرانی، دو جایزه بھ برزیلی شش جایزه بھ کارتونیستبرگزار گنندگان،  ی گفتھبنا بھ 

و پرتغال داده شد.  ھایی از ترکیھ، مراکش، ھند تونیسترنسویان، و یک جایزه بھ کاھا، دو جایزه بھ فرا اندونزیایی
بود.ھزار دالر  50غیر واقعی شرکت کرده بودند. کل جوایز برخی از برندگان با اسم مستعار و   

   
   تبلیغات و واکنش عمومی 

ی برگزاری نمایشگاه حتی پایگاه اجتماعی رژیم برای حضور در آن اشتیاق چندانی نداشت. سازمان  در طی دوره
دھندگان نمایشگاه این بار در اعزام دانش آموزان با اتوبوس بھ نمایشگاه بدون پرداخت ھزینھ موفق نبودند. علت 

و حمایت وزارت آموزش و پرورش بود. از آغاز روشن بود کھ نھادھای نظامی و امنیتی  این امر ھم فقدان بودجھ
حامیان اصلی مسابقھ و نمایشگاه ھستند. بھ عنوان مثال بخش قابل توجھی از تبلیغات نمایشگاه و مسابقھ از سوی 

و اداره می شوند.  دشدن دو خبرگزاری تسنیم و فارس پوشش داده می شد. این دو خبرگزاری توسط سپاه تاسیس
ھا اعالم نشده است.  تعداد بازدید کنندگان از این نمایشگاه  


