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 ين عناصر واقعيت سياسی اوکراۀمثابه فاشيسم، ھمجنسبازی و  تجاوز ب

  

ھيتلر « در انتخابات رياست جمھوری اوکراين به جايگاه سوم دست يافت، و لياشکو، ھمجنسباز،که  پس از آن

 را رئيس جمھور ويکتور يوشنکو، .)م. یالمان ۀليس به لھجوپ(، پسرک پدر تعميدی پليتسای پاراشنکو، »شکالتی

. سالمتی وطن عرق سگی می نوشيدنده مجنسباز بدو ھ«: اوکراين اعالم کردند، در اوکراين اين لطيفه شايع شد

سالمتی ھا تمام شدند و ...  نوشيدندباندرسالمتی جناب ه سالمتی استقالل نوشيدند، به سالمتی آزادی نوشيدند، به ب

  :در اينجا يکی از آنھا رو به ديگری گفت. عرق سگی ھنوز نه

  !سالمتی فاحشگان ژاپنیه شيم بــ بنو

  !!!ــ ؟؟؟

  .).م. رنگ آبی، نماد ھمجنسبازان (» آبی-زرد «- آنھا ھم درست مثل ما ھستندــ بلی، 
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 در کی يفچه چيزی حمايت انتخاباتی ھمجنسگرايان رزمنده را با جيغ ھای تھاجمی تبليغاتچی ھای اليگارش 

بر اساس برخی (فراگير جنوب شرقی کشور متحد می سازد؟ چرا در پی کشتار دھھا » پاکسازی«خصوص 

را با روح » دمکراسی اکتسابی« و گسترش خشونت عليه ھموطنان سابق خود، اودسادر ) رشھا، صدھا نفرگزا

» گردانھای لياشکو«لمھای ويدئی که در آنھا گروھھای مسلحی مانند  سوم در کی يف جشن گرفتند؟ چرا فرايش

 ھا و شکنجه ھا ئیين در بازجو عشوه گرانه در مقابل دوربۀ فاسد با قيافلياشکویمرتکب قتل می شوند و خود 

 - نگليسا برگزاری جشن ھفتادمين سالروز پيوستن متحدين ۀشرکت می کند، ناديده گرفته می شود؟ چرا در آستان

 فاشيسم در اوکراين، ۀ غرب در بارۀ، ھيچ کسی در دواير حاکمجون ۶ فاشيستی در المانمريکائی به جنگ عليه ا

 عينی ديوانگان و روانی ھا، و نماد جنايتکاران خونخوار ھستند، فرياد نمی  آن تجسمۀکه دسته ھای سازمانيافت

  زند؟

  

» توال«، وابسته به انجمن نازيھای شھر »آفتاب سياه نفرت«اصطالح ه و ب» آزوف«نماد گردان سرکوب : عکس

  .تشکيل داده است» نظم نوين اوکراينی«که لياشکو برای برقراری 

 روانی متقابل خشونت، فاشيسم و ھمجنسبازی است که ۀله عبارت از رابطأمس: استاسخ ھمه اين سؤالھا ساده پ

دست موجوداتی مثل ه  بءکودتای کی يف از ھمان ابتدا.  در غرب پرورش يافته استدر سالھای اخير وسيعاً 

 که المانزان ، معبود ھمجنسباکليچکو و پاراشنکو، متعھد به انتخابات در امتزاج با »قھرمانان ميدان«لياشکو و 

  .به مقام شھردار کی يف رسيد، تکامل يافت

  

  )MAKH(»ماخ«ی ھمجنسبازان المانتصاوير برادران کليچکو در مجله 

، از قبيل رئيس اصلی دسته »حامالن ارزشھای کليدی اروپا«سخن ديگر، ه ذکر شھرت برخی ھمجنسبازان، ب

 ارمنی مھاجر از باکو، مظھر کنونی وزارت - در ايتاليا اقامت دائمۀو اليگارش دارای اجاز» دفاع از خود«ھای 

 -بوالتوف» اوخا«دميتری ) »وزير جوانان و ورزش«(کودتا » جوانان ھيتلری «ۀ؛ سرکردآرسن آواکوفکشور، 

» ميدانی ھای« محکم ۀ پشتوانۀی پيچيده در بارئلم ويدئو فۀ در تھيپارتنيکوفاتوميدانی، جفت آوروژورناليست 
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 با اروپا؛ روزنامه نگار انجمن عالئق مشترک لزبين ھا، گی ھا، دوجنسيتی ھا و فراجنسيتی ھا، ئیاطرفدار ھمگر

  .کافی است» دارای پشتيبانان قوی« تطھير و بسياری ديگر از پسربچه ھای ۀ کميتۀ سرکرد-ايگور ساباليف

  

خصص مورد توجه قرار گرفته رابطه بين تجاوز و ھمجنسبازی از مدتھا پيش و نه فقط از سوی روانشناسان مت

قدرت رسيدن پسر يوشنکوی پليتسای و پسر تورچينوف، سرباز عادی ارتش نازی در ه بسيار پيشتر از ب. است

اين پديده تنھا در اشکال خودويژه و راھپيمائی مانند آنچه که . مورد توجه بوده است) نگاه کنيد به عکس(اوکراين 

اين يک راز نيست که بخش . نھای کی يف راه می اندازند، ظاھر نمی شوددر خيابا» جناح راست«امروزه سپاه 

که ھيتلر را » دفاع از خود ميدان« نظاير ھمانوقت باندھای -باالی ھرم جوانان ھيتلری و گروه ھای ضربت نازی

 ،)Ernest Rohm(ارنست رم بودند؛ بسياری از آنھا، از جمله، .) م. ھمجنسگرا(» گی«به قدرت رساندند، 

، به زيرزمين تيرباران از بستردر کنار راننده اش » شب چاقوھای بلند«فرمانده گروه ضربت را حتی ھنگام 

  .کشيدند

خره، پاکسازی ستالينی ستون پنجم فاشيسم باال. اما يادآوری آن الزم است. دسفانه، اغلب اين را فراموش می کننأمت

در اتحاد » توطئه ھمجنسبازان« رسمی در مورد کشف ۀني با انتشار بيا١٩٣٣در اتحاد شوروی در آواخر سال 

، يکی باريس نيکواليوسکی. آغاز گرديد» ھمجنسبازان شوروی «ۀ و شبک رمشوروی با شرکت پيروان سروان

 تحقيق و ۀدر نتيج«: رخان آن می نويسدؤاز مھاجران موج اولين جنبش انقالبی روس و يکی از آگاه ترين م

 ھمجنسبازان مربوط می شد، ۀويژه در رابطه با آن مواردی که به دسيسه ر اوکراين، ب دالمانافشای تبليغات 

 نظامی ۀمعاون وابست:  بدين ترتيب بود١٩٣٣ مکشوفه در اواخر سال ۀجزئيات توطئ. راه افتاده ھياھوی بزرگی ب

معروف موفق شد به داخل محافل ھمجنسبازان در مسکو نفوذ کرده و تحت پوشش رم  و پيرو سروان المان

 کامل تبليغات ۀ، پايه ھای شبک)آنوقتھا ھنوز ھمجنسبازی در روسيه ممنوع نشده بود(سازمان ھمجنسبازان 

برخی از . شعبات آن در نواحی کيف، خارکوف، لنينگراد و غيره تأسيس شدند. ناسيونال سوسيالستی را بنيان نھاد

کنشگران ادبی و ھنری، از جمله، منشی شخصی يکی از ھنرپيشگان بسيار معروف، مشھور با تمايالت 

ھا از اين رابطه ھا نه فقط المان.  خود، کارمند علمی مھم دانشکده لنين و سايرين به آن جذب شدندۀھمجنسبگرايان

ھدف . ل دولتی و حزبی استفاده می کردندبرای کسب اطالعات نظامی، حتی برای افشاندن تخم نفاق در محاف

  .»رھبران توطئه چنان از حد فراتر رفته بود، که رھبران اتحاد شوروی مجبور به مداخله شدند

 قانون جديد ممنوعيت روابط ھمجنسگرائی داوطلبانه بين بزرگساالن در ١٩٣٣سال مبر  دس١٧جه، در در نتي

» گی ھا« بازداشت جمعی ١٩٣۴ سال جنوریدر ماه ). زندانسال  ۵ تا - مجازات(اتحاد شوروی اجرائی شد 

 یدر ماه م. شروع شد... در کی يف، خارکوف، اودسا، و پس از آن در مسکو، لنينگراد.) م. ھمجنسبازان مذکر(

 آتشينی در تأئيد اقدامات دولت اتحاد شوروی عليه ۀمقال» پراودا «ۀ ماکسيم گورکی در روزنام١٩٣۴سال 

در . خاطر گسترش روابط ھمجنسگرايانه به چاپ رسانده  ھيتلری بالمانو در تقبيح »  ای رنگقھوه«فاحشگان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

اين مقاله، گورکی اين ضرب المثل معروف را که آنوقتھا در اوکراين و ساير جمھوريھای اتحاد شوروی رايج 

  .»ھمجنسبازی را از بين ببريد، فاشيسم محو خواھد شد«: بود، نقل کرد

عنوان يک ه  نازی و اوکراين امروزی نشان می دھد، اين فرمول فقط بالمان ۀمانطور که تجرببا اين حال، ھ

مھاجمان : ھر گاه مرض به حال خود رھا شود، روند نابودی متقابل آغاز می گردد. عامل بازدارنده مؤثر است

انقالب، «و . م تيغ می گذرانند سوسياليستھای پيراھن سياه اس اس پس از چند امتياز، رقبای خود را از د-ناسيونال

اوضاعی که امروز پيرامون اليگارشی يتيم ميدان کی يف و فعاالن آن . »به خوردن فرزندان خود شروع می کند

پيش آمده، فقط اولين زنگ تدفين برای کنشگران اوکراينی ھوادار اروپا است، که با حسن نيت راه جھنم را به 

  .روی ھموطنان خود باز می کنند

: وارد آورده اند» جناح راست« دو  ضربه به حامل ارزشھای کليدی اروپائی، فعالً » آبی ھای« و ساير اکوفآو

 دوم را زمانی ۀرا علنا حذف کردند و ضرب) ساشکا بيلوف( قاتل موزيچکوی اول، زمانی وارد شد که ۀضرب

با .  رأی آوردياروشبر بيشتر از  برا١٠وارد کردند که لياشکوی فاسد در انتخابات رياست جمھوری اوکراين، 

در صفوف » شب چاقوھای بلند«. گذشته است» تيماشنکوئی ھا«اين حال، زمان آواکوفھا، تورچينوفھا و ساير 

 از راه قلع و - يا با حذف ياروش جناح راستی: در اينجا گزينه ھا زياد نيستند. کودتاگران دور از انتظار نيست

 ۀ به آواکوف وعده داد، محو خواھند کرد و يا گزين مقتول علناً موزيچکویکه  ھمجنسگرايان را ھمانطور -قمع

که  ھنوز فراموش نکرده ايم، پس از آن: آنھا خواھد بود» ھيتلر شکالتی« در انتظار نازيھای اوکراين و کرواسی

ھان خود وی  را قلع و قمع کردند، ناگتوجمانل رئيس جمھور فاشيست، وواسی تحت کنترکرصربھای مقيم قلمرو 

  .به آن دنيا، و سرمازده ترين جباران او را به الھه فرستادند» بطور تعجيلی«را 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نکته ای درخور تأمل

 ۀ اين نوشتار بيشتر به حکايت آن شياد و دانشمند شبيه است، که دانشمند کلمۀنظر می رسد، عصاره و چکيده ب

در اين حکايت اگر دانشمند . کشيد و مردم جاھل را عليه دانشمند شورانيد» مار« عکس نوشت، و شياد» مار«

 ءبدين معنی که عقال.  ديگر پيش می رفتۀگونه  مار ترسيم می کرد، بی ترديد، وضع بۀيک عکس در کنار کلم

ه، نتوانستند در  جنسی غيرطبيعی و نامشروع پی نبردند و در نتيجۀو انديشمندان بشر به قدرت ويرانگر رابط

و گمأشتگان دولت مخفی » آقايان جھان «ۀاما فاشيستھای دست پرورد. مبارزه با اين نيروی کثيف موفق شوند

جھانی با شناخت و کاربست آن، توانستند اوباشان ماليخوليائی، ناقص الخلقه ھا و بيماران جسمی و روانی را 

سوی ويرانی، انحطاط و تباھی سوق ه  کل جھان را ببر رأس امور کشورھای مختلف گماشته و به تبع آن،

  مترجم. دھند

  

Fascism, homosexuality and aggression as elements of Ukrainian political reality  

  نامزد دکترای علوم سياسی -* 

-kak-agressija-i-gomoseksualizm-fashizm/2014/05/30/news/ru.fondsk.www://http

html.27754-realnosti-politicheskoj-ukrainskoj-elementy  

  ١٣٩٣ جوزا - خرداد١٣

 

 


