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 Political سياسی

  
  شيری. م. ا

 ٢٠١۴ اگست ١۵

 گوبلز و پيروانش

  يا در باب يک دفاع شرمگينانه از نسل کشی فلسطينيان

، اگر سعيد بشيرتاشنام ه  از سوی فردی ب)١(»فرق چچن با فلسطين«سر ھم بندی يکسری مھمالت تحت عنوان 

خصوص به تاريخ روسيه، ايران ه ل نادانی، نابخردی يا ناآگاھی به علم تاريخ، تاريخ دور و نزديک جھان، بمحصو

و فلسطين و تشکيل کشور جعلی اسرائيل نباشد، حاصل يک تفکر آگاھانه و مأموريت مشخصی است برای انحراف 

ط جھان، دفاع زبونانه ای است از امپرياليسم  بين المللی در اقصاء نقاۀاذھان از کشتارھای جنايتکاران سازمانيافت

  ! ل بشريت عالمعشتيبانی آشکاری است از دشمن بالفجھانی و صھيونيسم بين الملل، پ

 که اولين بار است با نام سعيد بشيرتاشجناب . »ديوانه ای سنگی به چاه اندازد که به صد عاقل در نيايد«: گفته اند

 پلنگ بيشه و ماھی دريا، به يک ۀ پيداست، با اين قياس مع الفارق، مانند، مقايسکه مبارکشان آشنا می شوم، آنچنان

  .تبھکاری عمدی دست زده است

ی پيروزی ايشان و امعنه  پاسخ مبسوط و مفصل بدھيم، در واقع بسعيد بشيرتاشاگر بخواھيم به ترھات جناب 

ی، با مشغول شدن به مسائل و موضوعاتی  صھيونيستی است و به ترتيب اول- اتاقھای فکر محافل امپرياليستی

  . انحرافی، نيت ايشان را برآورده ايم

  :ولذا، به اجمال موارد چندی را يادآور می شوم

بخش اعظم : ھيچ روی قابل مقايسه با ھم نيستند به اين داليله  بپلنگ بيشه و ماھی درياــ فلسطين با چچن مثل ١

 وقت ۀ جميز بالفور، وزير خارج١٩١٧ سال ۀليس بر اساس نامخاک فلطسين با طرح انجمن صھيونيستی انگ

 بالفور از سوی سرمايه داران مھاجر يھودی از نقاط مختلف دنيا اشغال گرديد و در سال ۀستان، موسوم به معاھدانگل

از جنگھا عليه مردم فلسطين و نسل کشی و بيرون راندن مستمر آنھا .  کشور جعلی اسرائيل در آن ساخته شد١٩۴٨

اما سرزمين چچنستان متعلق به ساکنان بومی آن بوده و ... سرزمين شان قريب يکصد سال است که ادامه دارد

  . ھمواره بخشی از قلمرو امپراتوری روسيه بوده است، ھمچون استان يزد بخشی از اين ايران

 دو ورھای آن شايد از تعداد انگشتاندفاع از جھانی برخيزيم که تعداد کشه  فکری ايشان، بايد بیــ با حرکت از مبدا٢

عبارت ديگر بايد مدافع احيای امپراتوريھا، از امپراتوری روم باستان گرفته تا آخرين چھار ه ب. دست تجاوز نکند

  . مجار و عثمانی باشيم- ريشتلمان، ااوری روسيه، تامپرا -امپراتوری از ھم پاشيده در پی جنگ جھانی اول
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در دوره ھای قبل .  مرز بين کشورھا، به ترتيبی که امروز تعريف می شود، تعيين نمی شدــ تا قريب يک سده پيش٣

 جنگھای ايران و روسيه در اوايل قرن نوزده، ھر سرزمينی که به حاکم، پادشاه يا امپراتور ھر ۀاز آن، حتی در دور

 ترتيب، در ھمين جغرافيای بدين. می پرداخت، جزو قلمرو آن محسوب می گرديد) ماليات امروزی(کشوری خراج 

اطراف ايران امروز، جمھوريھای آذربايجان، ارمنستان، بخشھای جنوبی گرجستان، ترکمنستان، ازبکستان، 

تاجيکستان، قرقيزستان، قزاقستان ھمواره بين سلسله ھای پادشاھی ايران، مغولھا، تاتارھا و امپراتوران روسيه دست 

 ۀدست شدنھا نقطه  به اين دست ب١٨٢٨ و ١٨١٣ان و ترکمنچای در سالھای عھده نامه ھای گلست. دست می شده ب

  .وری روسيه را معين کردتشت و حدود و ثغور ايران با امپراپايان گذا

تقسيم  سال به عقب برگرداند، می توان با ٣٠٠ - ٢٠٠ بتواند چرخ تاريخ را حداقل سعيد بشيرتاشــ اگر جناب ۴

کسانی که تا «با يقين به اين ناتوانی وی می توان نظر ايشان را مبنی بر اين که ... کردی ايشان موافقت ئبندی جغرافيا

  .عنوان يک مھمل و افسانه پردازی ارزيابی کرده ، ب»دويست سال پيش نيز بخشى از مردم ايران بودند

 خود ۀيروی صادقان پسعيد بشيرتاشــ در مورد ادعاھای مربوط به کشتار و اخراج چچنھا از سرزمين شان، جناب ۵

که در  اينه با توجه ب! دقت کنيد. نمايش می گذارده لمان نازی با، وزير تبلغات پاول يوزف گوبلزرا از پيغمبرش، 

)  ھزار کيلومترمربع١۵(و نه مساحت ارضی چچنستان )  ھزار نفر٢٠٠قريب ( اتحاد شوروی نه تعداد جمعيت ۀدور

ختار مطابقت نداشت، ناچار، اين سرزمين را در اتفاق با سرزمين با معيار تشکيل جمھوری يا جمھوری خودم

اما به . نام دادند»  اينقوش-جمھوری خودمختار چچن«عنوان يک واحد خودمختار تشکيل داده و به آن ه اينقوش ب

  : توجه کنيدسعيد بشيرتاشمدعيات گوبلزی جناب 

در اين زمان، ارتش روسيه دو . ھا برآمدند روسپس از فروپاشی شوروى، مردم چچن باز درصدد بيرون راندن « 

ھا ھزار نفر از مردم چچن شد؛ و بار   نود، که منجر به کشته شدن دهۀيک بار در اواسط دھ: بار به چچن حمله کرد

 دوم ارتش روسيه، گروزنى، پايتخت چچن، کامالً ويران و بدل به ۀدر حمل. ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ھاى  ديگر، در سال

 بر اساس آمار دولت .رسيد  کشتگان به پنج تا شش ھزار نفر ۀدر برخى از روزھاى اين جنگ، عد. شھر ارواح شد

 ھزار تن از مردم چچن در اين دو جنگ، يعنى در مدتى کمتر از ١۶٠، در حدود )؟( روسيه در چچنۀنشاند دست

 ٢٠٠ تا ١۵٠ن را بين  قربانيان غيرنظامى در چچۀھاى غيردولتى در روسيه عد سازمان. شش سال، کشته شدند

اند که   ھزار نفر اعالم کرده٣٠٠ کشتگان چچنى را در حدود ۀکنند؛ و رھبران مقاومت چچن عد ھزار نفر برآورد می

چھارم آنان  شود که ارتش روسيه در حدود يک بنابراين، برآورد می. »اند  ھزار تن از آنان کودک بوده٧٠در حدود 

، در حالی که ٢٠٠٠در سال «: جعليات گوبلزی شان مرقوم فرموده اندۀ ادام دربشيرتاش .را کشتار کرده باشد

  . »...شد روزانه بيش از ھزار کودک چچنى کشته می

 ٧٠در حدود «باضافه » ؟!روزانه بيش از ھزار کودک«: خودتان ضرب و تقسيم کنيد، جمع و تفريق کنيد! خوب

  ! در جنگ قبلی» کودک... ھزار تن 

، از جمعيت يک ميليون و دويست ھزار نفری جمھوری خودمختار ٢٠٠٠ناب بشرتاش، در سال بنا به محاسبات ج

 ٧٠در حدود  +٧٣٠٠٠٠يعنی، .  نفر آن را فقط کودکان کشته شده تشکيل می دادند٧٣٠٠٠٠چچنستان روسيه، 

فقط کشته   ھزار کودک٨٠٠يک ميليون و دويست ھزار جمعيت، ! عجب.  ھزار کودک٨٠٠با = کودک ... ھزار تن 

  !شده؟

براساس اين چه می شود؟ » رھبران مقاومت چچن...  ھزار نفر٣٠٠در حدود «با اين حساب، پس تکليف آمار 

» آمار رھبران مقاومت چچن«، جمعيت جان بدر برده و بشيرتاشی آقای ئشدگان ادعامدعيات، اگر حتی بقيه کشته 
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ی و کم ئدروغگو. در روی پرده ظاھر می شود بشيرتاشی  در نظر نگيريم، تصوير روشنی از آمارھارا ھم اصالً 

  ! گی را ببينيدحافظ

  ! گذاشتییجاه آی گورت بترکد گوبلز با چنين پيروانی که ب: با اين اوصاف، بدرستی بجاست اگر بگوئيم

پس از فروپاشی شوروى، مردم چچن باز «که،  اول اين:  دو دروغ را يکجا می گويدبشيرتاشدر اينجا جناب 

را » مردم چچن«ی از ئگروھھا، يک دروغ آشکار است به اين دليل ساده که، »ھا برآمدند رصدد بيرون راندن روسد

جرج سورس با بھره گيری از مفتی ھای » جامعه باز«مريکا و ا»  آزادیۀخان«اصالح غيردولتی ه سازمانھای ب

امی و خرابکاری دادند برای در ھم ريختن  نظ-درس وھابيت داده، تسليح نموده، آموزش تروريستی» سيا«سازمان 

فرمان امريکا و اروپا ه جنگ عليه روسيه را ب» مردم چچن«عبارت صريحتر، ه ب. روسيه بعد از اتحاد شوروی

می جنگيدند که گروه جندهللا، » مردم چچن ھمانطور برای بيرون راندن روسھا«. شروع کردند نه روسيه عليه آنھا

ن از بلوچستان می جنگيد و به ھمين ترتيب، القاعده در افغانستان، پاکستان و ساير کشورھا، برای بيرون راندن ايرا

 با جنگ داعش در عراق و دقيقاً » جنگ مردم چچن برای بيرون راندن روسھا«. گروه داعش در سوريه و عراق

  . سوريه قابل قياس است نه با نسل کشی فلسطينيان

مطابقت داشته باشد، اما » ھاى غيردولتى در روسيه سازمان« شايد با آمارھای اشبشيرت آمارھای استنادی آقای -دوم

  .تفاوت آنھا با واقعيت، از اينجاست تا گور گوبلز

 ۀاما پس از پيروزى متفقين در اين جنگ، به دستور ستالين، اين بار ھم«:  ادعا می فرمايندسعيد بشيرتاشجناب ــ ۶

  . »دمردم چچن از سرزمينشان اخراج شدن

که، ھمواره دو عامل باعث تبعيد و انتقال  چرا؟ برای اين.  استبشيرتاشاين يکی ھم از آن دروغھای گوبلزی آقای 

  : ی از مردم از سرزمين شان بوده استئگروھھا

انتقال بخش اعظم مردم : مثال.  خارجی، که برای حراست از جان انسانھا صورت گرفتهۀ اول جنگ و حمل-اول

راين، قفقاز و غيره در جريان جنگ کبير ميھنی به پشت جبھه يا مردم مناطق غربی ايران در جنگ بالروس، اوک

  ... عراق با ايران

 ۀاستفاد: مثال.  کشور رقيب در جنگۀ دشمن خارجی از اقليت ھای دينی يا قومی برای تخريب و تجزيۀ استفاد-دوم

  . رد و غيره برای تجزيه و تخريب ايران کُ ترک، عرب ياامروزی غرب از برخی گروھھای مزدور بلوچ، 

در »  مردم چچنۀھم «جناب بشيرتاشادعای ه ھر دوی اين عوامل در تبعيد گروھھای مشخصی از چچنھا، نه ب

در جنگ کبير ميھنی، نه تنھا گروھھای از چچنھا، بلکه، اوکراينی ھا، . سالھای جنگ کبير ميھنی دخيل بودند

 ۀ دريای بالتيک در جبھۀی از سه جمھوری حوزئ ھا و ارمنی ھا و ھمچنين، گروھھارجیبالروسھا، آذربايجانيھا، گ

عنوان ستون پنجم در پشت جبھه عمل می ه ی ھم بئفاشيسم عليه نيروھای اتحاد شوروی می جنگيدند و گروھھا

واره در تاريخ و در شرايط البته، نبايد فراموش کرد که مبدع اينگونه تبعيد و انتقالھا روسيه نبوده، بلکه، ھم. کردند

مريکا ارژيم ... ، ويتنام و وريا، کجاپانمريکا با ا، در جنگھای مثالً . کار برده شده استه جنگی در ھمه کشورھا ب

 ای، ويتنامی تبار را يک پارتيزان، خرابکار و يا جاسوس آن کشورھا تلقی نموده و وريائی، کجاپانیمريکائی اھر 

شاه عباس صفوی ھم گروھی از ارامنه و مردم گرجی را به ... ص نگھداری می کردآنھا را در کمپھای مخصو

  ...اصفھان منتقل کرد
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 يک دفعه بشيرتاشکه در گيرودار نسل کشی امروز مردم فلسطين، آيا عجيب نيست که چرا جناب  ــ باالخره اين٧

مردم «و » ه لبنان، جانم فدای ايراننه غزه، ن«، شعار ضد انسانی و ضد ايرانی »تاريخ من درآوردی خودش«ياد 

  کرده است؟» چچن

 صھيونيستی سعی کرده اند، -ايشان با کاربرد روش سه مرحله ای ابداعی اتاق فکر امپرياليستی: پاسخ روشن است 

سخن ديگر، درست مثل يک ه ب. تا جائی که امکان دارد، توجه عمومی را از قتل عام مردم فلسطين منحرف کنند

  . کرده اندعامل عمل 

  :آن روش سه مرحله ای چنين است

 نشر اکاذيب، طرح مسائل و موضوعات منحرف کننده و در ھم آميختن يکسری واقعيات با جعليات برای ايجاد - اول

  شبھه؛

   متخالف و متجانس با ھم؛ کامالً ۀ مساوی شمردن دو پديده يا حادث- دوم

  . و کم رنگ کردن تدريجی آن خارج کردن طرف مورد نظر خود از زير نظر - سوم

 سوم است که نيت ۀبه ھدفش نايل شده و با پشت سر گذاشتن مرحل» تاريخی« به باور خودش با اين ترھات بشيرتاش

ھاى روسيه در چچن قابل قياس با جنايات اسرائيل در  اما وسعت جنايت«: اصلی خود را با اين جمله بيان می کند

  . »فلسطين نيست

  :صه که گفته شد، سؤال می شودبنا بر ھمين خال

مريکا و اسرائيل به غزه را رھا کنيد و بچسبيد به روسيه ا جز اين است که ھجوم بشيرتاشــ آيا معنی مدعيات جناب 

  و چچن؟ 

   قتل عام فلسطينيان تعريف کرد؟ۀــ آيا مدعيات جناب بشيرتاش را می توان چيزی جز يک تبھکاری و تأئيد آگاھان

کناری ه يا اسناد و مدارک رسمی، اظھارات، اقدامات و عملکردھای شخصيت ھای تاريخی ھمواره بدن ــ چرا يک

مزدان سرمايه داری ه ليسی قلم بوافسانه ھا و رمانھای پ» قھرمانان«ف به گذارده می شود و تروتسکی و خروشچ

  تبديل می گردند؟

  !»ير و خواھی ماللمن آنچه شرط بالغ است با تو می گويم، خواھی از سخنم پند گ«

)١(- 
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