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تأمالت

وطن امروز شماره 2503

یکشنبه  14مرداد 1397

چرا آمار و ارقام درباره واقعه ادعایی هولوکاست دروغ محض است؟

افزايش جمعيت يهود
در اروپاي پس از جنگ!

يك��ي از دالي��ل محك��م در اثب��ات دروغ ب��ودن
هولوكاس��ت ،آمار و ارقام جمعيت يه��ود در جهان در
س��الهاي قب��ل و بعد از جنگ دوم جهاني اس��ت .بر
اساس سرش��ماري مندرج در سالنامهها و كتاب سال
آمريكا و نيز اسناد منتشر شده از سوي مراكز آماري در
غرب ،بويژه در اياالت متحده ،آمار جمعيت يهوديها در
سالهاي  1938 ،1937و  ،1939يعني سالهاي قبل
از آغاز جنگ ،با آمار اين جمعيت در سالهاي  1946و
 1947نهتنها چندان تفاوتي ندارد ،بلكه به اذعان بعضي
منابع ،رقمي درحدود چند صد هزار تا يكميليون نفر،
طبق آمار سالهاي بعد از جنگ ،به جمعيت يهوديها
اضافه شده است ،بنابراين طبق این آمار ،نه فقط چيزي
از جمعيت يهوديها كم نشده ،بلكه اضافه هم شده بود.
با توجه به درصد بسيار كم و ناچيز زاد و ولد يهوديها،
چ��ه در آن دوران و چ��ه در دوران كنون��ي ،آمار مورد
نظر كام ً
ال از نظر عقل و منطق هم پذيرفتني است .به
اين ترتيب آن رقم ادعايي كش��ته شده در جنگ دوم
جهاني در اين قبيل اسناد و آمار هيچ جايگاهي ندارد
و كام ً
ال مردود است .دليل مستند و محكم ديگري كه
در بطالن فرضيه هولوكاس��ت ميتوان ارائه کرد ،آمار
جمعيت يهود در اروپاي زمان جنگ دوم جهاني است.
كتاب س��االنه يهوديان آمريكا( ،از  22سپتامبر 1941
تا  11س��پتامبر  )1942كه از سوي شركت انتشاراتي
يهوديان آمريكا منتشر شده بود ،اشاره ميكند در سال
 1941ميالدي ،پس از اش��غال اروپا از س��وي هيتلر و
نفوذ آلمان در روسيه ،آمار كل يهوديان اروپا با محاسبه
س��اكنان (جمعيت) يهودي آلمان 3 ،ميليون و 120
ه��زار و  )3/120/022( 22نف��ر ب��ود .در منبع ديگر،
آمار يهوديهاي اروپا بر اس��اس اقتباس از آمار آلمان
نازي ،طي س��الهاي آخر جنگ حدود  4ميليون نفر
تخمين زده شده است«.لئون پولياكف» در كتابي به نام
«ادعيه نفرين» با اقتباس از «كورهرر» رئيس تحقيقات
آماري رايش سوم ،اين رقم را ارائه داده است .كورهرر در
گزارشهاي خود به هيتلر در تاريخ  27مارس  1943و
 7ژوئيه  ،1944چنين رقمي را برآورد كرده بود .درباره
اين آمار چند نكته مهم وجود دارد.
«میرزاده عشقی» ( ۱۲۷۳همدان ۱۳۰۳ -تهران)،
ش��اعر ،روزنامهنگار ،نویسنده و نمایشنامهنویس دوران
مش��روطیت و مدیر نشریه «قرن بیس��تم» بود که در
دوره نخس��توزیری «رضاخان» ،به دستور رئیس اداره
تأمینات نظمیه (شهربانی) وقت ،ترور شد .وی از جمله
مهمترین شاعران عصر مشروطه بهشمار میرود که از
عناصر هویت مل��ی در جهت ایجاد انگیزه و آگاهی در
توده مردم بهره گرفت .از حادثه ترور میرزادهعش��قی،
گزارش مستندی در روزنامه «مرد امروز» منتشر شده
ک��ه ارزش خواندن دارد .روزنامه «م��رد امروز» روزنامه
مستقلی بود که دهه  ۱۳۲۰هجری خورشیدی توسط
روزنامهنگار مستقل «محمد مسعود» منتشر میشد .این
روزنامه پیوسته مقالههای انتقادی درباره سیاستهای
کشورهای بیگانه در ایران و دخالتهای ایشان در امور
کشور چاپ میکرد .از جمله هنگامی که حزب توده از
اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی پشتیبانی میورزید،
با مقالههای تند و آتش��ین «مرد امروز» رویارو شد .در
این روزنامه همچنین نسبت به بسیاری از سیاستمداران
و درباریان هم نقدهایی نگاش��ته میشد .با هم گزارش
روزنام��ه «مرد ام��روز» درباره ترور میرزادهعش��قی را
میخوانیم:
....در سهراه سپهساالر کوچه قطبالدوله منزلی است
متعلق به «مهدیخان ناظ��ر» .این خانه دارای بیرونی
و اندرونی اس��ت .اندرون آن را مهدیخان ساکن است
و بیرونیاش را به میرزادهعش��قی اجاره داده بودند .در
اقامتگاه عشقی ،خود او و پسرعمویش میرمحسنخان
و یک خدمتکار به نام زهراسلطان سکونت داشتند .در
اتاقی که مشرف به کوچه بود و پنجرهای آهنی به کوچه
داشت ،اغلب روزها موقع ظهر تا قریب به غروب مرحوم
عش��قی و ملکالشعرای بهار مش��غول سرودن اشعار و
نگارش مقاالت مهیج بودند و «میرمحس��ن خان» هم
مشغول پذیرایی بود.
اوایل خرداد  1303ملکالش��عرا به عش��قی گفت

نكته اول :حتي اگر پذيرفته و ثابت شود آمار يهوديان
همين رقم  4ميليون نفر در سال  ،1944يعني حدود
يك س��ال قبل از پايان جنگ دوم جهاني بوده است،
اين سؤال خودنمايي ميكند كه طي تقريباً يك سال
باقيمانده جنگ كه آلمانها در شرايط نظامي ،سياسي
و اقتصادي بسيار ضعيف و فالكتباري قرار داشتند و
حتي از نظر دارويي و غذايي در مضيقه س��ختي قرار
گرفته بودند و از همه جبههها و مرزها تحت محاصره
ش��ديد متفقين واقع ش��ده بودند ،چگونه ممكن بود
بتوانند اين جمعيت انبوه را ابتدا در اتاقهاي گاز خفه
و سپس در كورههاي آدمس��وزي سوزانده و خاكستر
كنند؟ آيا در آن س��الهاي پايان��ي ،آلمانها امكانات،
تواناي��ي و موقعي��ت انجام چنين اق��دام و عملياتي را
داشتند؟
نكته دوم :اگر این رقم پذيرفته شود ،بدان معني است
كه تا س��ال  1944يعني تا  5سال اول جنگ ،نه فقط
از آمار يهوديها چيزي كم نش��ده ،بلكه در مقايسه با
ت آنها اضافه
چند سال قبل آن ،صد هزار نفر به جمعي 
شده است.
نكته س�وم :از مجموع ارقام ارائه شده از سوي كتاب
سال يهوديان آمريكا در سال ،1941در سراسر اروپا 3
میلیون و  120هزار و  22نفر يهودي وجود داشته است،
بنابراين با توجه به اينكه شماري از كشورهاي اروپايي
در جنگ دوم جهاني بيطرف بودند و اص ً
ال وارد جنگ
نشده بودند ،به عالوه بعضي كشورهاي اروپايي نيز دور
از دسترس قواي آلماني قرار داشتند و تا آخرين روزهاي
جنگ جمعيت ساكن در آن مناطق از جمله يهوديها
از هر نوع گزند و آسيبي در امان بودند ،ميتوان نتيجه
گرفت حداقل نيمي از آمار مورد اشاره به طور طبيعي تا
آخر جنگ در امنيت كامل به سر برده و جان به سالمت
به در بردهاند ،بنابراين چگونه از اين رقم باقيمانده (يعني
حدود  1/550/000نفر)  6ميليون نفر كشته شدهاند؟
نكته چهارم :موضوعي كه بسيار حائز اهميت است و
ميتواند مورد توجه همه محققان و انديشمندان قرار
گيرد ،بررسي دقيقتر آمار يهوديان اروپا از آغاز تا پايان
جنگ و نيز وضعيت و موقعيت و مهاجرت آنهاس��ت.

طب��ق مندرجات منابع يهودي ،پ��س از تهاجم اتحاد
جماهير شوروي سوسياليس��تي به خاك لهستان در
 17سپتامبر  ،1939شرق لهستان از آن تاريخ تا ژوئن
 1941تحت اشغال قواي شوروي قرار داشت .جمعيت
اي��ن اراض��ي بالغ بر  13ميليون نفر ب��ود كه بينآنها
يكميليون و  570هزار يهودي لهستاني ساكن بودند.
جمعيت مورد اش��اره نه در قلمرو و دسترس نيروهاي
آلماني ،بلكه در اراضي تحت اش��غال و اداره ش��وروي
ساكن بودند.
همچنين طبق ادعاي منابع يهودي ،بعد از تصرف
اراضي غرب لهستان از سوي آلمان ،دستور اخراج نيم
ميليون يهودي از جمع  650هزار يهودي اين اراضي،
توسط «هيملر» فرمانده «اساس» صادر شد و جمعيت
مزبور از سرزمينهاي تحت اداره آلمان خارج شدند .در
منابع اروپايي و آمريكايي نيز مورد مشابهي نوشته شده
است .نشريه آمريكايي نيويوركتايمز پس از جنگ دوم
جهاني ،آمار و اطالعاتي منتش��ر كرد كه در آن گفته
ش��ده بود« :هيتلر ح��دود  400هزار نف��ر از يهوديان
آلمان را از س��رزمين رايش وادار ب��ه مهاجرت کرد».
كنگره جهاني يهود نيز در نشريه خود به نام «وحدت
در پراكندگي» نوشته بود« :اكثر يهوديان آلمان موفق
شدند قبل از ش��روع جنگ آن كشور را ترك كنند».
آمار ديگري حاكي است كه تا سال  2/5 ،1943ميليون
نفر يه��ودي در اروپا جابهجا و از قلم��رو آلمان خارج
ش��دند .از اين تعداد  8/5درص��د ( 212/500نفر) در
فلسطين مستقر شدند .اياالت متحده آمريكا پذيرش
آنان را به  182000نفر (كمتر از  7درصد) محدود كرد
و انگلستان به  67هزار نفر (كمتر از  3درصد) اكتفا كرد.
اكثريت گسترده آنان يعني یکمیلیون و  930هزار نفر
(بيش از  75درصد) در روس��يه شوروي پناه گرفتند.
«لوئيس لوين» رئيس ش��وراي يهوديان آمريكا و يكي
از ش��اهدان يهودي ،پس از پاي��ان جنگ دوم جهاني،
ضمن بازديد از روسيه ش��وروي و سركشي به نواحي
يهودينشين ،گزارش جامعي از بازديد خود و وضعيت
يهوديان مقيم آن كشور ارائه كرد .لوين يهودي در 30
اكتبر  1946در كنفرانسي در شيكاگو گفت« :در ابتداي
جنگ يهوديان در زم��ره اولين گروههايي بودند كه از
نواحي غربي ش��وروي كه در معرض تهديد مهاجمان
هيتلري قرار داشت ،تخليه و با كشتي به مناطق امن
شرق كوههاي اورال فرستاده شدند .به اين ترتيب جان
 2ميليون يهودي حفظ ش��د .جالبتر اينكه در پاييز
 1945و به��ار  ،1946ي��ك باره اين جمعيت عظيم و
انبوه يهودي ،در چكس��لواكي ،لهستان ،مجارستان و
بلغارستان ظاهر شدند ،آنچنان كه جمعيت بومي اين
كش��ورها احس��اس كردند كه با يك اشغال دوم (پس
از جنگ) مواجه هس��تند .از سوي ديگر بعضي منابع
مستقل تأييد كردهاند پس از جنگ دوم جهاني ،طبق
آمار موجود در س��ال  ،1946به استثناي روسيه ،هنوز
یکمیلی��ون و  559ه��زار و  600نفر يهودي در اروپا
زندگي ميكردند ،بنابراين آنچه از اين دادهها و يافتهها
به دست ميآيد ،اثبات ميكند از مجموع يهوديان تحت
قلمرو و نفوذ آلمان و بلكه كل يهوديان اروپا ،در خالل

جنگ دوم جهاني،از سال  1939تا  1945هيچ رقمي
كم نشده است.
نكته پنجم :موضوع ديگر قابل توجه و با اهميت در رد
داس��تان هولوكاست ،آمار و ارقام منتشر شده از سوي
محافل صهيوني و اسرائيلي است .به نوشته يكي از منابع
يهودي «دفتر نخستوزير اسرائيل بتازگي (سالهاي
اخير) ش��مار «بازماندگان زنده يهوديسوزي» را يك
ميليون نفر اعالم كرده است» .آمار دفتر نخستوزيري
اس��رائيل اعتراف ميكند پس از گذش��ت  60سال از
پايان جنگ دوم جهاني ،هنوز اين تعداد زنده هستند
و در س�لامت به سر ميبرند .اين بدان معني است كه
از مجموع يهوديهاي اروپا يا يهوديهاي تحت قلمرو
و نفوذ رايش س��وم ،اي��ن تعداد زن��ده ماندهاند .طبق
محاس��به يك متخصص و كارش��ناس آمار از كش��ور
سوئد به نام كارل .او .نوردلينگ ،با اين فرض كه تا سال
 1997ميالدي بالغ ب��ر  900هزار نفر (يا یکمیلیون
نفر) بازمانده يهودي «هولوكاست» وجود داشته باشد،
ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه زمان پايان جنگ
دوم جهان��ي در س��ال  ،1945در اروپا ،اندكي بيش از
 3ميليون بازمانده يهودي وجود داش��ته اس��ت .دليل
و شاهد مس��تند اين نتيجهگيري ،اعتراف يك نشريه
عبري چاپ آمريكاس��ت .روزنامه عبراني «دِراَوفبائو»
چاپ نيويورك در  30ژوئن  1965میالدی ( 20س��ال
پ��س از جنگ دوم جهاني) خبري را منتش��ر كرد كه
بر اس��اس آن ،ت��ا آن زمان 3« ،ميلي��ون و  375هزار
نفر [يهودي] ،به خاطر خس��اراتي كه در دوره س��لطه
هيتلر متحمل ش��دهاند ،تقاض��اي «ترميم» [غرامت]
كردهاند» .عالوه بر اين ،امروز گستره متنوع و گوناگوني
از سازمانها ،گروهها و انجمنهاي متشكل از بازماندگان
«هولوكاس��ت» در سراسر دنيا خودنمايي و ابراز وجود
ميكنند .رس��انههاي آمريكايي به طور فراوان ،از روند
فزاينده به هم پيوس��تن اعضاي خانوادههايي گزارش
ميدهند كه همگي خود را از بازماندگان «هولوكاست»
قلم��داد ميكنند؛ افرادي اعم از م��رد يا زن كه زماني
مدع��ي بودند تمام اعضاي خانواده آنها گم ش��ده يا از
بين رفتهاند .براستي اين آمار ارائه شده و مورد تایيد از
سوي خود محافل صهيونيستي و غربي ،چه مسألهاي را
ثابت و روشن ميكند؟ آمار بيشمار يهوديان بازمانده از
جنگ دوم جهاني ،پيش و بيش از آنكه مدركي دال بر
وقوع قتل عام يهوديها در اردوگاههاي آلمان هيتلري
باشد ،بر عكس ،سند ،شاهد و گواه زندهاي در اثبات اين
واقعيت است كه هيچگونه نسلكشي و كشتاري نشده
و «هولوكاست» صرفاً يك افسانه است .اين مهم امروز
براي سازمانها ،مجامع يهودي و بسياري از يهوديها
بویژه آنها كه به عنوان بازمانده ،از صندوقها و بنگاههاي
مختلف در كشور سویيس يا بعضي دولتهاي اروپايي
مثل آلمان ،مستمري ماهانه به عنوان غرامت ميگيرند،
يك مضحكه و ش��وخي خصوصي و خانوادگي ش��ده
است .يك نويسنده يهودي اهل نيويورك به نقل از مادر
يهودي خود كه اسمش به عنوان بازمانده اردوگاههاي
آلمان نازي ،هماكنون در فهرس��ت مستمريبگيران و
غرامتگيرندگان از سویيس يا آلمان قرار دارد چنين

مختصری درباره زندگی و مرگ میرزاده عشقی ،شاعر و روزنامهنگار دوران مشروطه

چون ما در یک مبارزه سیاس��ی هستیم ،احتیاطاً فردا
میرمحسنخان را بفرست منزل من تا یک اسلحه برای
شما بفرستم که همراه داشته باشی .فردا میرمحسنخان
به منزل ملکالشعرا رفته یک قبضه اسلحه با  14فشنگ
از او گرفته به عشقی میدهد .در آن موقع میرمحسن
تازه در ش��هربانی استخدام شده و در تامینات مشغول
ب��ه کار ب��ود .اواخر خرداد یک روز بر حس��ب تصادف
میرمحسنخان به اتاق محرمانه تامینات که رئیس آن
«برهان» بود وارد میشود و مشاهده میکند سرهنگ
حسن سهیلی با «برهان» خلوت کرده مشغول صحبت
اس��ت .مطالبی بریده و منقطع به گوش او
میخ��ورد که« :حس��باالمر حضرت اجل
سرتیپ درگاهی ،عشقی باید محرمانه کشته
شود ».او فورا ً از اتاق خارج و چون مضطرب
بود به منزل رفته مالحظه میکند عشقی
برای «سالک» (یکی از بستگان خود) خوابی
را که ش��ب قبل دیده بود تعریف میکند و
میگوید« :در خواب دیدم در نظمیه در اتاق
محبوسم و از س��قف اتاق که روزنه داشت
غفلتاً خاک زیادی ش��روع به ریختن کرد و مرا در زیر
خاک مدفون ساخت .وحشتزده از خواب بیدار شدم».
میرمحسن موقعی که این خواب را میشنود با مطالبی
ک��ه در اتاق محرمانه تامینات ش��نیده بود ،اضطرابش
افزایش یافت و به عش��قی گفت :صدقه بدهید و چند
روزی از منزل خارج نش��وید .یک شب بعد موقعی که
میرمحسنخان به منزل مراجعه میکند میبیند  2نفر
مقابل درب منزل ایستاده و با زهراسلطان پیشخدمت
خانه عشقی سرگرم صحبت هستند .میرمحسنخان

خوابی که تعبیر شد
از آنها میپرس��د چه کار داری��د؟ یکی از آنها میگوید:
«با آقای عش��قی کار داریم و این خانم اظهار داشتهاند
منزل نیس��تند ،بنابراین فردا خدمت میرسیم» .آنها
رفتند و میرمحس��نخان از «زهراسلطان» پرسید آیا
اینها را میشناختی؟ میگوید« :از غروب تا به حال در
اطراف منزل قدم میزنند .آقا هم در منزل اس��تراحت
کرده و گفته است اگر کسی در شب مرا خواست بگویید
منزل نیس��ت» .آنها بعد در را بس��ته و چون چفت در
محکم نبود ،س��نگی پش��ت در گذاشته و داخل منزل
شدند .فردا صبح عش��قی  20ریال به زهراسلطان داد

و گفت« :ظهر ملکالش��عرا ناهار پیش ماست ،خورش
بادمجان تهیه کن» .س��پس از منزل خارج شد .ظهر
که میرمحس��نخان به منزل مراجعه کرد ملکالشعرا
آنجا بود و عصر پس از خوردن چای ،آنجا را ترک کرد.
پس از رفتن ملکالشعرا ،عشقی به زهراسلطان میگوید:
«امشب کوکب (از دوستان عشقی) اینجاست هرکس
مرا خواس��ت بگو منزل نیست» .نزدیک غروب کوکب
به منزل عشقی آمد .چون هوا گرم بود قالیچه در حیاط
انداخته مینشینند .در همین موقع میرمحسنخان از

اداره به منزل میآید و میبیند  2نفر بیرون خانه ایستاده
و یکی از آنها از پنجرهای که رو به کوچه بود داخل اتاق
را نگاه میکند ولی اتاق تاریک اس��ت .میرمحسنخان
بالفاصله میپرس��د چه کار داری��د؟ میگویند با آقای
عش��قی کار داریم .میرمحس��ن متوجه میشود اینها
همان  2نفری هس��تند که شب قبل به اینجا مراجعه
کرده بودند .یکی از آنها پاکتی را که در دس��ت داشت
به میرمحسنخان داد و گفت فردا برای جوابش خواهیم
آمد .پس از رفتن آنها میرمحس��نخان به منزل آمده
در خانه را میبندد و پاکت را به عشقی میدهد .پاکت
ح��اوی ش��کایتنامهای علیه س��ردار «اکرم
همدانی» بوده و از میرزادهعشقی درخواست
شده بود آن را در روزنامهاش به چاپ برساند.
آن ش��ب عشقی ،میرمحس��ن خان ،کوکب
و زهراس��لطان تا صبح نخوابیدند .عش��قی
هر ش��ب پس از صرف شام میخوابید ولی
آن ش��ب اظهار داشت« :دلم خیلی گرفته و
روحیهام بد است .میل خواب ندارم» .نزدیک
صبح  2س��اعتی خوابید ولی وحش��تزده
از خواب پرید و گفت خواب پریش��انی دیدم ...باالخره
صبح ش��د .کوکب بیرون رفت ،میرمحسنخان هم به
اداره رفت ،زهرا س��لطان هم برای خرید از منزل خارج
شد .س��اعت  8صبح عشقی لب حوض صورت خود را
میشسته که  3نفر وارد خانه میشوند و میگویند برای
دریافت جواب عریضه دیشب آمدهاند .عشقی آنها را به
داخل اتاق دعوت کرده در حالی که یک نفر از آنها برای
او نام��ه را توضیح میدهد ،دیگری وی را در فرصتی از
پشتس��ر هدف قرار داده ،سپس همگی فرار میکنند.

اعتراف ميكند :مادرم ميگفت« :اگر ادعاي يهودياني
ك��ه ميگويند بازمانده اين بازداش��تگاهها و اردوگاهها
هستند ،درست باشد ،پس هيتلر چه كساني را كشت؟»
مدارك و اطالعات منتشر شده مربوط به دوران جنگ
دوم جهان��ي ،داليل ديگري را در نفي «هولوكاس��ت»
آشكار ميکند .بر اس��اس اسناد ،تصاوير و اخباري كه
از س��وي متفقين در همان زم��ان جنگ ،عليه آلمان
منتشر شد ،چنين ادعا ش��ده بود كه بر اساس بيانيه
پلي��س آلمان از تاريخ اول س��پتامبر ( ،1941يعني 2
س��ال پس از زمان آغاز جنگ) يهوديهاي ساكن در
كشور آلمان موظف به نصب ستاره ششپر زردرنگ به
محل سينه لباسهاي خود شدهاند .بر اساس اين بيانيه،
يهوديهاي ساكن آلمان از تاريخ  19سپتامبر ،1941
موظف به اجراي این دستورالعمل بودند .اسناد منتشر
شده نه فقط تصاويري از يهوديان شهرهاي مونيخ و...
را با عالمت س��تاره زرد روي لباسها نش��ان ميدهد،
بلك��ه آمار يهوديانمقيم آلمان را در همان زمان 163
هزار و 696نفر اعالم كرده و مدعي شده بقيه يهوديان
آلمان ( 400هزار نفر) از آن كشور گريختهاند .به استناد
همين دادهها اگر يهوديهاي آلم��ان در آن زمان ،در
چنين شرايط و وضعيتي به سر ميبردند ،باز ميتوان
اثبات كرد هيچ خطر و تهديدي از س��وي آلمان نازي
عليه يهوديها وجود نداشته است .اگر غير از اين بود،
قاعدت��اً نبايد پليس آلمان ،آن هم در اوج جنگ اجازه
ميداد آنها مثل بقيه شهروندان آلماني آزادانه در شهر
رفت و آمد داش��ته باش��ند .از جمله پرسشهايي كه
پيرامون موضوع كش��تار  6ميليون يهودي خودنمايي
ميكن��د ،فرصت و امكانات آلمانها براي اين عمليات
گس��ترده و بزرگ اس��ت .آيا آلمانها اين همه نيرو و
امكانات در آن وضعيت بحراني داشتند كه براي چنين
اقدامي صرف كنند؟ آيا آلمانها نميتوانستند با توجه
به كمبود نيروهاي انس��اني اين افراد را در كارخانجات
توليد وسايل جنگي به كار گيرند؟ كشتار  6ميليون نفر
از طريق اتاقهاي مخصوص گاز يا كورههاي آدمسوزي
در شماري از اردوگاهها ،ظرف مدت چند سال ،حتي در
يك شرايط غيرجنگي و غيربحراني تا چه حد منطقي،
معقوالنه ،قابل توجيه علمي و عملي اس��ت؟ برخالف
تبليغات شايع و رايج صهيوني و غربي ،اسناد و شواهدي
نش��ان ميدهد در اردوگاههاي اسيران در آلمان نازي،
زمين و مكانهاي ورزش��ي ،مراكز درماني و بهداشتي،
كتابخانه ،باغهاي سرسبز مملو از گل و گياه ،سالنهاي
غذاخوري مجهز و ...به مثابه يك ش��هر كوچك وجود
داش��ت .آنگونه كه در بعضي منابع نيز تایيد شده ،در
پايان جنگ در سال  ،1945فرماندهان جبهه متفقين،
دستور دادند این اماكن را تخريب كنند .عالوه بر داليل
ارائه شده،متون و منابع تاريخي و تحقيقاتي معتبر و
مس��تندي وجود دارد كه ضمن بررسي ابعاد مختلف
افس��انه «هولوكاس��ت» و زواياي گوناگون آن ،اوهام و
تبليغات كانونهاي صهيونيس��تي را ب��ا ادله محكم و
تحليلهاي متقن زير س��ؤال ب��رده و ماهيت دروغين
كشتار  6ميليون يهودي را افشا و آشكار كردهاند.
پرده هولوكاست ،محمدتقي تقيپور
منبع :پس 
عش��قی فریادزنان خ��ود را از منزل به خارج رس��انده
در جوی آب وس��ط کوچه میافتد .عیال مهدیخان
ناظر که صاحبخانه او بود از صدای تیر و فریاد عش��قی
سراس��یمه خود را به کوچه رساند و عشقی را در خون
غلتان مشاهده کرد .از سوی دیگر  3ناشناس در حال
فرار توس��ط مردم تعقیب ش��دند و یکی از آنها به نام
«ابوالقاسم بهمن» دستگیر شد .ماموران نظمیه نیز از راه
رس��یده وی و عامل دستگیری او را بازداشت کرده و به
تامینات بردند .دستگیرکننده  40روز در زندان تامینات
به س��ر برد .عشقی نیز در حالی که التماس میکرد به
مریضخانه نظمیه منتقل نشود او را به بیمارستان نظمیه
بردند .یک��ی از ماموران نظمیه که در مریضخانه باالی
س��ر عشقی بود ،ابوالقاس��مخان را نزد او آورد و پرسید
آیا وی را میشناسی؟ عشقی بالفاصله با دیدن او گفت:
«ای��ن ...س��رم را گرم کرد و رفیق��ش زد» 2 .نفر دیگر
از همدس��تان او یکی پاسبانی بوده که لباس شخصی
پوش��یده بود و به دلیل مناسباتی کس��ی او را تعقیب
نکرد ،دیگری س��لطان احمدخان نام داشت که پس از
قتل عشقی از قشون مستعفی شده ،حالت جنون به او
دست داد و خود را به صورت درویشان درآورد و به قصد
خراسان سر به بیابان زد .ابوالقاسمخان پس از  23سال
در دادگاه طبیعت به مرگ محکوم ش��د و حکم صادره
علیه او در  23اردیبهش��ت  1326به اجرا درآمد .بدین
معن��ی که وی در روز مرگ خود به مغازه بادهفروش��ی
گرجیخان ارمنی در ابتدای خیابان فردوسی رفت .در
حین بادهگس��اری ناگهان دیوار مغازه در هم شکست.
بیش از  20مشتری از این حادثه جان به در بردند ولی
وی که با پول شهربانی و تحت حمایت سرتیپ درگاهی
 20س��ال زندگی الکلی و شیرهای داشته ،زیر آوار جان
س��پرد .فردای آن روز ،مطبوعات به مناسبت مرگ وی
تجلیل فراوانی از میرزادهعشقی به عمل آوردند.
منبع :علی اکبر مشیر سلیمی ،کلیات
میرزادهعشقی

روزنه

تو هم میروی

رسانههای غربی میگویند توئیتهای اول صبح
رئیسجمهور آمریکا ،غالبا درباره موضوعاتی است
که در روز قبل ،فکر او را مش��غول خود کرده است.
حاال روز دوشنبه  7صبح ،دونالد ترامپ ،این تاجر
زردموی آمریکایی از خواب بیدار شده و خطاب به
رئیسجمهور ایران چنین توئیت کرده است« :دیگر
هی��چ وقت ایاالت متح��ده را تهدید نکن ،اگرنه با
عواقبی مواجه میش��وی که مشابه آن قب ً
ال بر سر
عده انگشتش��ماری در تاریخ آمده است .ما دیگر
کشوری نیستیم که صحبتهای جنونآمیز شما
درباره خش��ونت و مرگ را ت��اب بیاوریم .محتاط
باش» .جمالتی که شاید بهترین اظهارنظر درباره
آن را روزنامه انگلیس��ی «ایندیپندنت» در  3کلمه
خالصه کرده باشد :گستاخانه ،بچگانه و پرخاشگرانه!
ترامپ این جمالت را ناظر به سخنان روز یکشنبه
رئیسجمهور منتش��ر کرد .آقای رئیسجمهور در
واکنش به اقدامات خرابکارانه و مداخلهجویانه آمریکا
علیه ایران چنین گفته بود« :امروز سخن گفتن با
آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت
ندارد .آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه
منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکن،
پشیمانکنندهاست».
■■بلوفهای  ۴۰ساله مقامات آمریکایی علیه
ایران
این البته نخس��تینباری نیس��ت که ایران از
س��وی مقامات آمریکایی تهدید میشود .از همان
ابتدای انقالب و به دنبال تس��خیر النه جاسوسی
آمری��کا در ایران« ،جیمی کارت��ر» رئیسجمهور
وق��ت آمریکا چندین بار ای��ران را تهدید به جنگ
کرد اما امام خمینی(ره) ،آن ابرمرد همیشههوشیار
و حکیم ،در واکنش به سخنان او چنین فرمودند:
«ما اش��خاصی هس��تیم که در این راه ،شهادت را
س��عادت برای خودمان میدانیم .ملت مااآلن هم
از من میخواهند که دعا کنم شهید بشوند .ملتی
که ش��هادت را میخواهد او را از چه میترسانند؟
او را از مردن میترس��انند؟ اینها شهادت را شرف
خودشان میدانند ...آقای کارتر اشتباه میکن دکه
خی��ال میکند میتواند یک همچ��ه کاری بکند.
ی بکند .خود ملت
دنیا نمیگذارد که او همچه کار 
آمری��کا نمیگذارد که او این کار را بکند ...ب رفرض
اینک��ه بتواند ،ملت ما با چنگ و دندان آنها را نابود
خواهند کرد ...یک همچو ملت��ی را ما نمیتوانیم
کنتر ل کنیم ،که اگ��ر آمریکا بخواهد یک غلطی
بکند ،مردم بنشینند همینطور نگاه کنند که آقا
بیایند و چتربازهایشان بیایند .امتحان کنند ،بیایند
ببینند چطور میتوانند این کار را بکنند(.»...صحیفه
امام ،ج ،۱۱ص  )۱۰۷در طول دوران پس از پیروزی
انقالب اسالمی تا به امروز نیز همواره این تهدیدها
وجود داش��ته و در برههای مانند جنگ تحمیلی،
با کمک به ارتش بعث عراق ،س��عی در فروپاش��ی
نظام سیاسی ایران کردند اما نتیجه ،نهتنها محقق
نشد ،بلکه منجر به توانمندی بیشتر کشور در برابر
ی که بعد از دوران
آس��یبهای بیرونی شد بهطور 
دفاعمقدس تا امروز ،دیگر کشوری جرأت حمله و
تهاجم به خاک این سرزمین را به خود نداده است.
■■چرامقاماتآمریکاییبهوحشتافتادهاند؟
اما چه ش��ده اس��ت مقامات آمریکایی ،چنین
به وحش��ت افتادهاند و س��عی میکنن��د با چنین
اظهارنظرهایی ،اینگون��ه وانمود کنند که همچنان
«ابرقدرت» جهان محسوب میشوند؟ به نظر میرسد
دلیل اصلی آن را باید از س��ویی در احس��اس ضعف
ای��ن روزهای ای��االت متحده در مواجهه ب��ا ایران و
شکس��تهای پی در پی سیاستهای این کشور در
منطقهوازسویدیگرپیشرفتهایچشمگیر«جبهه
مقاومت» به رهبری ایران دانست بهطوریکه نشریه
مهم «فارین پالس��ی» در گزارشی به قلم «استیون
کوک» از آمریکا به عنوان بازنده در سوریه یاد کرده
و تأکید میکند« :دورانی که واشنگتن تعیینکننده
قواعد بازی در خاورمیانه بود ،به س��ر آمد»« .مکس
فیشر» تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی
نوشت« :ایران تبدیل به چالشی جهانی برای ماهیت
آمریکا شده اس��ت؛ چالشی که صرف وجود آن ،زیر
سؤالبرنده هژمونی آمریکاست و واشنگتن را دیوانه
میکند»« .هارولد رود» تحلیلگر نوش��ت« :ما امروز
در موقعیتی هستیم که نهتنها در جهان اسالم ،بلکه
در کل دنیا ،آمریکا را بس��ان ببر کاغذی میبینند».
و «لسآنجلس تایمز» نیز با اش��اره به شکستهای
آمریکا در عراق نوش��ت 15« :س��ال پس از تهاجم
ایاالت متحده به عراق ،برنده ژئوپلیتیک این جنگ،
دشمن آمریکاییها یعنی ایران بوده است» .بنابراین
چنیناظهارنظرهایی،هیچجایتعجبندارد.هرچند
«اینها کارهایی اس��ت که از اول ه��م میکردند؛ در
دوران دولت گذشته آمریکا یکجور بود ،حاال یکجور
اس��ت؛ دوران قبل از او -دوران بوش پسر -یکجور
ی از آنها استخوانهایشان هم خاک شد،
بود ...خیل 
بدنش��ان هم در زیر خاک خوراک کرم و مور و مار
شد[ ،اما] جمهوری اسالمی بحمداهلل با قدرت سینه
س��پر کرده ایستاده؛ این آقا هم بدنش خاک خواهد
شد ،خوراک مار و مور خواهد شد ،جمهوری اسالمی
همچنانخواهدایستاد»)97/2/19(.
باری! رئیسجمهور تاجرپیشه آمریکا نیز مانند
اس�لاف خ��ود ،روزی خواه��د رف��ت و این جبهه
مقاومت به رهبری انقالب اس�لامی اس��ت که در
آینده نه چندان دور ،نماز را در بیتالمقدس اقامه
خواهد کرد که راس��ت گفتهاند «راه قدس از کربال
میگذرد».
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