
.מנהל מרכז ויזנטל, ערב טוב לדוקטור אפרים זורוף: אורן נהרי

.ערב טוב: ר אפרים זורוף"ד

?אתה מופתע, אתה שמעת איתי את הכתבה האחרונה: אורן נהרי

האמת היא שאני רק שמעתי את החצי דקה: ר אפרים זורוף"ד

.האחרונה

את הנושא הזה שבו הגמון אומר שהשואה היא: אורן נהרי

לפרסומן, באשמת היהודים והיהודים אחראים לשערוריות הפדופליה

?מפתיע אותך. ורודפים את הכנסיה

.לא במיוחד: ר אפרים זורוף"ד

אנחנו, ששוב, ואם אנחנו נעבור רגע לנושא הזה: אורן נהרי

מנהלים את הראיון הזה כאשר אנחנו נמצאים ביום הזיכרון

בימים אלה מתקיים במינכן שבגרמניה כנראה המשפט. לשואה

ון איבן דה''משפטו של ג, המשמעותי האחרון העוסק בשואה
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היום יהיה, אני שידרתי אתמול. ורציתי לשאול אותך. מייניוק

ומתראיינים שם, של סרט תיעודי על האיינזלץ גוטלן, החלק השני

,אנשים שמספרים בגלוי לחלוטין על איך הם רצחו נשים וילדים

האם לירות, התלבטות מוסרית, הייתה להם התלבטות, איך הם

והם החליטו שהם ירו קודם, קודם בתינוקות או קודם בנשים

אז יכול להיות שהן יפלו, כי אם הם ירו קודם בנשים, בתינוקות

כל. אז למען ההומניזם הם ירו, על הילדים והילדים יחנקו

אף, זה אנשים שמתראיינים היום, הדברים האלה מופיעים שם

.אחד מהם לא מועמד לדין

והאנשים האלה על הכוונת. אני מודע לזה: ר אפרים זורוף"ד

ואנחנו מאוד מקווים שעם השינוי שחל במדיניות של. שלנו

,יש סיכוי סביר שגם האנשים האלה, התביעה בגרמניה

,חלקם נמצאים בארצות הבלטיות, לא כולם בגרמניה: אורן נהרי

.שם הם גיבורים. חלקם נמצאים במקומות אחרים

אני יודע בפירוש, למשל, אחד מהם, אורן, אבל: ר אפרים זורוף"ד

.הורשע וישב עשרים שנה בסיביר, הועמד לדין, שהוא הורשע

,ולגבי ה, אוקיי: אורן נהרי

שהוא אחד, אני מתכוון ליואן אלכסינס: ר אפרים זורוף"ד

.הוא שב ונענש, כפי שציינתי, והוא, מהמרואיינים בסרט

טוב, ואתה מודע לזאת, אתה, אבל חלק גדול מהם, כן: אורן נהרי
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.את הדין על פשעיהם

אני מאוד מקווה שבאמת הם כן יועמדו, תראה: ר אפרים זורוף"ד

ומה שנותן לי תקווה היא השינוי שחל במדיניות של, לדין

.כפי שציינתי, התביעה בגרמניה

?מה השינוי: אורן נהרי

הייתה מדיניות לא כתובה, היה, למעשה: ר אפרים זורוף"ד

שהגרמנים לא יעמידו לדין אנשים שאינם גרמנים או פולקס

ולמעשה המדיניות גם הייתה. אנשים ממוצא גרמני. דוייטשה

שנה וחצי האחרונים חל, ובשנה. להגיש תביעות רק נגד קצינים

היינריך בואה הועמד לדין. ואנחנו כבר רואים את התוצאות, שינוי

,איבן דה מייניוק עומד לדין במינכן, והורשע וקיבל מאסר עולם

ופותח פתח למספר לא קטן, והשינוי הזה הוא מאוד משמעותי

.של משפטים בעתיד

?ומה גרם לשינוי הזה: אורן נהרי

דבר. אני הייתי מצביע על שני דברים, תראה: ר אפרים זורוף"ד

אני חושב שסוף סוף ירד להם האסימון בגרמניה והם הבינו, אחד

,זאת אומרת כל מי שלא יעמידו לדין, שאיטס נאו אור נוור

אולי'', וב''. זה א. לא יועמד לדין בכלל, שלוש הקרובות, בשנתיים

,ח השנתי שלנו שלפני שנתיים נדמה לי"אפשר לזקוף את זה לדו

כי בעצם התוצאות, ציון נכשל לגרמניה, פעם ראשונה, ציון שלילי
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שרואות, ושאלה אחרונה לגבי הנושא הזה של המדינות: אורן נהרי

,מכיוון שהם היו כמובן נגד ברית המועצות של אז, באנשים האלה

,אבל גם אוקראינה, במיוחד הארצות הבלטיות. רואות בהם גיבורים

ומדינות, זה חילופי השלטון, ולפחות אוקראינה עד לאחרונה

.אחרות

זאת באמת שאלה חשובה מאוד ואני מאוד: ר אפרים זורוף"ד

לדעתי הסכנה הכי רצינית לנרטיב של. שמח שהעלית את זה

השואה זה לא הכחשת השואה אלא עיוות השואה והניסיון בעיקר

לנסות, בהנהגת המדינות הבלטיות, של ארצות פרו קומוניסטיות

.ליצור סימטריה מזוייפת בין פשעי הקומוניזם לפשעי השואה

אז אנחנו נמשיך ונשוחח על הדברים האלה ונקווה: אורן נהרי

גם אם מעט מדי, שכמה שיותר יועמדו לדין ויתנו את הדין

.תודה לך דוקטור אפרים זורוף. על פשעיהם, ומאוחר מדי

.בבקשה: ר אפרים זורוף"ד
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