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 دروغ به عنوان طبيعت ثانوی حکومت جھانی

 ۀدربار

 ٢٠١۴ بروری ف١٠ انجمن قلم ايران در تبعيد، ۀاطالعي

  

 در مورد ٢٠١۴ بروری ف١٠» انجمن قلم ايران در تبعيد«اخير» اطالعيۀ«در اين نوشته می خواھم به تحليل و بررسی  

 در ايران بپردازم و به ھمان شکلی که پيش از اين در موارد »ھاشم شعبانی« و »ھادی راشدی« ھایاعدام دو نفر به نام

ديگر به بررسی دروغ رسانه ھای اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور پرداخته ام، در اينجا نيز نشان خواھم داد 

ع امپرياليسم جنايتکار و تروريست در راستای که تا چه اندازه اين گزارش بيشتر به پيکرۀ تبليغات اپوزيسيون ھای مداف

طرح ھای امپرياليستی برای تخريب و تجزيۀ ايران تعلق دارد، و تا چه اندازه انجمن قلم ايران در تبعيد از ھم اکنون و 

 می  مشابه آنچه در سوريه ديده ايم و-با تکيه به ھمين اطالعيه با طرح راه اندازی جنگ چريکی و تروريستی در ايران 

 . بينيم ھمکاری ھايش را ادامه می دھد

بدانند که ھدف من به ھيچ عنوان توجيه اعدام ھا توسط   مشخص و روشن طور کامالً ه خوانندگان اين نوشته در اينجا ب

جمھوری اسالمی ايران نيست، بلکه بر اين باور ھستم که ما بايد قدرت تشخيص داشته باشيم و ببينيم که اپوزيسيون 

ه به طرح ھای امپرياليستی تعلق دارند، چگونه رويدادھای ايران را به برگۀ تبليغات امپريالستی تبديل می کنند، ھائی ک
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جای احترام به حقوق توده ھای مردم برای کسب اطالع واقعی از رويدادھا، به شکل جانبدارانه، و آنھم به ه و سرانجام ب

 .منافع مردم ايران حقيقت رويدادھا را پنھان می کنندشکل جانبداری از سياست ھای امپرياليستی عليه 

مأموران امنيتی حکومت اسالمی ايران « نوشته شده که ٢٠١۴ بروری ف١٠در اطالعيۀ » انجمن قلم ايران در تبعيد«

ی، ھادی راشد...  در تماس با خانواده ھای اين دو زندانی، اعالم کردند که آنان اعدام شده اند١٣٩٢ ]دلو[ بھمن٩روز 

 دادگاه انقالب اھواز به اتھام محاربه به ٢ در شعبۀ ١٣٩١ ]جوزا[ھاشم شعبان از گروه پنج نفره ای بودند که خرداد

ديگر اعضای اين گروه ، محمد علی عموری، جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه ھستند که به . ..اعدام محکوم شده بودند

اين سومين بار . عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی به اعدام محکوم شده انداتھام محاربه با خدا مفسد فی االرض و تبليغ 

. در دوسال گذشته است که کنشگران سياسی و فرھنگی خوزستانی بدون اطالع خانواده و وکاليشان اعدام می شوند

 زبان و ادبيات وی به ھمچنين به عنوان معلم. ھاشم شعبانی شاعر بود و به دو زبان فارسی و عربی شعر می سرود

 )١(»...عرب در دبيرستان ھای تدريس می کرد

چنان که مشاھده می کنيم، خوانندگان اين اطالعيه تنھا می توانند نتيجه بگيرند که حکومت اسالمی ايران دچار جنون  

ايج بی ھيچ شده و آدمھای بی گناه، مثل معلم مدرسه و شاعران دلسوخته را می گيرد و با برچسب ھای شناخته شده و ر

برای معرفی آنھا استفاده شده » کنشگر فرھنگی و اجتماعی«در اطالعيۀ انجمن قلم از . دليلی به تير اعدام می سپارد

 .ياد کرده است» فعاالن عرب«ولی سايت کيھان به سھم خودش از 

البته اين .  اطالع ھستيمدر ھر صورت، در اين اطالعيه ما از پروندۀ بازداشت شدگان و آنھائی که اعدام شده اند بی

اين اطالعيه اھميت خواصی ندارد، تنھا چيزی که برای اين ) يا نويسندگان( برای نويسندۀ - ھر چه باشد -پرونده نيز 

انجمن اھميت دارد اين است که حداکثر استفاده و در واقع سوء استفاده را از چنين رويدادی برای تبليغات خود به عمل 

 . ن کاری، البته، تحريف خبری استبياورد، و نام چني

 چه چيزی را تحريف می کند؟ چرا تحريف می کند ؟ » انجمن قلم ايران در تبعيد«ولی 

در رسانه ھا بازشناسی می کنيم، ماھيت » بھار عرب«به گمان من، از دورانی که امروز ما آن را با اصطالح 

ليل تالقی پر رنگ رسانه ھا و تحليل ھا و گزارشات و اپوزيسيون ھای ايرانی و مدافعان حقوق بشر ايرانی به د

تمايالتشان با رسانه ھای حاکم و ھمخوانی ھا و ھم پيمانی ھايشان با تخريب کشورھا و اتحادشان با تروريسم بين المللی 

ر رابطه و القاعده، بيش از پيش، بی آن که متوجه باشند، به قول معروف، لو رفت و ماھيتشان آشکارتر شد، و خاصه د

 علت  روشن شد که اساساً  کامالً ابا جنگ تجاوزکارانه عليه سوريه و به شکل مابعدی در رابطه با جنگ عليه ليبي

با اين وجود اگر اين اپوزيسيون ھا ھمچنان به فعاليت خودشان . شان چيست و برای چه کسانی کار می کنند وجودی

ھمان قدرت ھائی است که آنھا را به وجود آورده اند و به ھمان شکلی که ادامه می دھند، تنھا به دليل پشتيبانی و سياست 

 .القاعده را تأمين مالی می کنند و به آنھا اسلحه می دھند

نشان داده است يک » ايران، تخريب ضروری«سياست ھای امپرياليستی، به شکلی که ژان ميشل ورنوشه در کتاب 

ژی نئوليبرال آنگلوساکسون برای تصاحب يمی نامد، در واقع سترات» تخريب سازنده«ژی کلی است که آن را يسترات

نظم بر اساس بی «کرۀ زمين و حکومت جھانی، منطبق بر طرح فرانماسون ھا است که روی انگشترھايش نوشته شده 

       )٢(»نظمی

ھستم، از طرح امپرياليسم ی ايران مطلع ئمتأسفانه من از پروندۀ اعدام شدگان بی اطالع ھستم، ولی از پروندۀ ھسته 

از طرح تجزيۀ ايران، و از طرح بی ثبات سازی ايران به ھدف به . جھانی، حکومت جھانی برای ايران مطلع ھستم

زانو درآوردن اين کشور مطلع ھستم، از طرح ھای تروريستی عليه ايران که از سوی ديگر توسط تحليل گران 

ه از تدارکات گسترده برای ايجاد آشوب و ھرج و مرج سازنده در مرزھای جغرافيای سياسی مانند ژان ميشل ورنوشه ک
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انجمن قلم ايران در «اين موارد آن چيزھائی است که ... ايران و سوء استفاده از قوميت ھای مختلف ايرانی مطلع ھستم

 - نديشيم ين شگردھای تبليغاتی بي نتايج چنما بايد روی. نديده می گيرد و يا نمی تواند ببيند و يا نمی خواھد ببيند» تبعيد

، در سوريه ا در ليبي-  مخالف جمھوری اسالمی ھستيم و برای کشورمان آرزومندی ھای ديگری داريم حتی اگر واقعاً 

يکی از نتيجۀ چنين شگردھای تبليغات انحرافی اين است که . امپرياليست ھا از سالھا پيش طرح ريزی کرده بودند

مطرح . نی مردم ايران را با ھرج و مرج و جنگ داخلی ساختگی امپرياليست ھا رو برو سازيمناگھان در دوره ای بحرا

نکردن چنين احتمالی که ممکن اين گروه دست گير شده با تدارکات تروريستی امپريالست ھا در ايران مرتبط بوده باشد، 

تی که در ھر صورت در مورد ايران يک حتی به شکل احتمالی، به تنھائی می تواند به عنوان تبانی با طرح تروريس

متأسفانه آنچه بيش . واقعيت انکار ناپذير است، از ديدگاه من بايد به عنوان تبانی با تروريسم عليه ملت ايران تلقی شود

از ھمه بين اپوزيسيون ھای ايرانی رايج شده، نفی ايران و نفی حقوق ايران به عنوان يک کشور مستقل است و چنين 

 امپرياليستی و نئوليبرال آنگلوساکسون برای ايجاد حکومت - بيلدربرگی– يک نگرش فرانماسونری امالً نگرشی ک

کميت دولت ھا بايد به يک حا! دوران ملت ھا بايد خاتمه يابد«:  می گويد ١٩٩٢اليحۀ سازمان ملل متحد . جھانی است

، به ھمين علت سرتا سر رسانه ھای ايرانی ».لت کنندنجامد و اين دولت ھا بايد سالح ھايشان را تسليم اين دودولت بي

 با  و ھر گونه دفاع از ايران فوراً  استانباشته از تجزيه طلبی و دفاع از طرح ھای امپرياليستی برای تخريب ايران

شود و حتی متھم می شود که مأمور واکنش مواجه می شود و فرد خاطی به طرفداری از جمھوری اسالمی متھم می 

از اوجاالن مواد . اين طرح رايج بين اپوزيسيون ھای ايرانی و حتی برخی کمونيست ھا بسيار رايج است. رژيم است

اين طرح البته يک طرح فرانماسونری ناب برای . مخدر فروش به عنوان ناجی ملت کرد تجليل به عمل می آورند 

 به ھمين داليل در بھترين حالت اين انجمن از ديدگاه من خودش نه تنھا با ترورسم در ھرصورت. تصاحب جھان است

 می کند، بلکه در عين حال به عنوان ءبين المللی در تبانی می باشد و ھم مسلک ھمان اعدام کنندگانی است که افشا

آگاھی . از خود بی خود گذشته استانجمن قلم نيز بی اعتبار است، زيرا دوران ادبيات و ھنر ناآگاه، مست و بی خود و 

و تسلط بر طبيعت جزء جدائی ناپذير آفرينش اثر ھنری می باشد، و از اين ديدگاه انجمن قلم ايران در تبعيد بی اعتبار 

اثر ھانری لوفبر که خود من آن را ترجمه کرده ام و اميد » تأمالتی در باب زيبائی شناسی«در اين مورد کتاب ( است

 افراد بيشتری اين تالش ناچيز را مورد مطالعه قرار دھند و انجمن ھای واقعی قلم در تبعيد نيز وجود است که روزی

جای پشتيبانی از القاعده و تروريسم بين المللی به رھبری اياال ت متحده و کشورھای اروپائی، بتوانند ه داشته باشند تا ب

خراج شده در دانشگاه ھای ميزبان تبعيديان در تبعيد صورت می از چنين فعاليت ھائی که از سوی دانشجويان قديمی و ا

 ). بيش از پيش پشتيبانی کنند،گيرد

امپرياليستی عليه  از اطالعيه انجمن قلم ايران در تبعيد و وضعيت آن به عنوان گزارشگر دروغ و مبلغ سياست ھای 

به طريق اولی در ( آميخته به دروغ و جانبدارانه ايران به شکل عميقتری می خواھيم نتيجه بگيريم که اطالعيۀ دروغ يا

نمی تواند دروغ باشد مگر ) ھمکاری با امپرياليسم جھانی عليه ايران و طرح ھژمونيک آن برای تسلط بر تمام جھان

 . محصول توطئه و يا انحراف باشد(...) اين که خود رسانه يا نھاد و يا انجمن 

» انجمن قلم ايران در تبعيد«فحات رسانه ھای فارسی زبان با نھادھائی مانند در بسياری موارد طی سال ھا ما روی ص

 دچار توھم می شويم که گوئی با نھاد جدی و پر مشغله غالباً » در تبعيد«و بسياری چيزی ھای ديگر » ھنر در تبعيد«يا 

انجمن « نمی شود و ما تنھا نام  و امضای آنھا منتشرءخاصه به اين علت که اطالعيه ھا به نام اعضا. ای سروکارداريم

را می بينيم، و در نتيجه تصور می کنيم که زير اين نام، نويسندگان و ھنرمندان و منتقدان بسياری » قلم ايران در تبعيد

 يعنی مقوله - ايران - کلی و ھمه جانبه  نام اين نوع انجمن ھا نيز از آنجائی که بيشتر چشم انداز . در حال فعاليت ھستند
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 را تداعی می کند، موجب می شود که طی سال ھا با ھمين اعتبار مجازی گزارشات تحريف آميزی -  گلوباليزه شده ای

 .را در اذھان عمومی تزريق کنند

گونه مورد انحرافی را ھرگز نبايد به شکل امور منزوی در  و الزم به ياد آوری می دانم و پافشاری می کنم که ما ھيچ

يد بدانيم که ما در رابطه با رسانه ھا ھمواره با يک شبکۀ وسيع تحريف خبری سروکارداريم که نظر بگيريم، بلکه با

 . ل قدرت ھای امپرياليستی و فرانماسونری، بيلدربرگی ھا عمل می کنندوزير کنتر

احبان اصلی  يکی از صدر اين مورد به يک مثال بسنده می کنم، ديويد راکفلر يکی از اعضای گروه بيلدربرگ که تقريباً 

از نيويورک تايمز، واشينگتن پست، مجلۀ تايمز و بقيه سپاسگذاری می کنم که «: مريکای شمالی است، چنين می گويد ا

 سال فاش ۴٠ در گردھمآئی ھای ما شرکت داشتند و به قول خودشان وفادار ماندند و اسرار ما را طی نشا مديران

ر می گرفتيم برای ما ناممکن بود که طرح ھايمان را برای جھان گسترش نکردند، زيرا اگر زير نورافکن تبليغات قرا

 ».دھيم

من روی اين موضوع تحريف تکيه کردم تا نشان دھم که ما به ھيچ عنوان به اين رسانه ھای بزرگ و معتبر نمی توانيم 

از » انجمن قلم ايران در تبعيد«: د با اين وجو. اعتماد کنيم و نمی توانيم انتظار داشته باشيم که حقيقت را به ما بگويند

شمار اعدام ھا از سوی مقام ھای رژيم ايران از زمان روی «:  نقل قول می آورد که ٢٠١۴ فبروری ۴واشينگتن تايمز 

 ».کار آمدن حسن روحانی به شدت افزايش يافته است

خاطر چنين افشاگريھائی ناسپاسی ه  و بندازيم،دھان بيمريکائی آب ا فرانسوی ھا توی سوپ منه اين که به قول تکيه کال

ولی بايد ھوشيار باشيم که پشت اين اشک تمساح برای ما ايرانی ھا چه نقشه ھائی کشيده اند؟ ولی آيا واشينگتن . کنيم

 و سوريه و قربانيان بسياری از جنگ ھای پنھان و آشکار اتايمز دربارۀ کشته شدگان افغانستان و پاکستان و عراق و ليبي

 مريکای جنوبی که ھمين اياالت متحده باعث و بانی آن بوده به ھمين شکل اظھار نگرانی کرده است؟افريقا و ا در

موارد حتی افراد و رسانه ھای انقالبی و آلترناتيو نيز در دام اين توطئه می افتند، و يکی از از متأسفانه در بسياری  

سانه ھا تا حدود زيادی به چشم اندازھای انتظارات عمومی پاسخ داليل چنين بی نظمی ھائی اين است که اين دروغ ر

گری ھائی چند خود را به عنوان مصلح اجتماعی جا می زنند، به عنوان مثال ءموارد با افشااز می گويند، و در بسياری 

تھيه می کند،  از انحرافات مالی و حتی چپاول ثروت ھای ملّی ايران گزارش  دائماً »مريکااصدای «رسانه ای مانند 

 مثل آثار مرحوم يعنی دقيقاً . غافل از اين امر که ھيچ چيزی انحرافی تر از تھيۀ دياگنوستيک انحرافات اين و آن نيست

لم گاو  با اين وجود آثار او ھمچنان به عنوان اثر ھنری  و فه مثال در فلمنامساعدی که چيزی به جز دياگنوستيک نيست 

ی با ايدئولوژی ئکه ما در تمام اين جلوه گاه ھای فرھنگی و ھنری و اجتماعی و رسانه تلقی می شود، علت اين است 

.  سروکار داريم- فرانماسونری - به عنوان مباشر منافع حکومت جھانی -طبقۀ حاکم ايران يعنی بورژوازی کومپرادور 

ر کار باشد، شايد به اين علت که اگر يعنی اين که مشکل بايد بدون راه حل بماند، نمايش مشکالت بی آن که راه حلی د

 . به نابودی اين طبقه می انجاميد به کار بسته شود، احتماالً بنابر اين بود که راه حلی مطرح شود و عمالً 

رسانه ھای فارسی زبان شايد به اين علت که غالبا در اختيار طبقۀ ابتذال بوده، يعنی طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله 

باشر دفتر نمايندگی استعمار در کشورھای استعمار زده مثل استعمارکدۀ ايران، و فقدان آلترناتيو معتبر و گر به عنوان م

کمتر آشنائی داريم، و من » فرانماسونری«يا » بيلدربرگ« فعال در سطح توده ھای وسيع، ما با موضوعی مانند واقعاً 

تی که طی زمان از روی بی ميلی در ذھنم جمع آوری و  بايد اعتراف کنم که چنين موضوعاتی با وجود اطالعاشخصاً 

ھنوز برای من افسانه ... به اجبار، و چون که در مسير مطالعاتی من قرار گرفته بوده، و کمی ھم از روی کنجکاوی

ولی فکر می کنم که موضوع فرانماسونری و يا بيلدربرگی ھا را بايد با دقت و جديت . نظر می رسده پردازانه ب

می گويند، دروغ طبيعت ثانوی . »حکومت جھانی« با جھانی شدن جھان و موضوع ی پی گيری کنيم، خصوصاً بيشتر
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 به اين فرقه تعلق دارند بايد پيش از ھمه بازيگران نمايشی فرانماسونرھا است، به ھمين علت رھبران سياسی که غالباً 

 . عريف وسيعتری پيدا می کنددر نتيجه موضوع دروغ رسانه ابعاد گسترده تر و ت. خوبی باشند
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 فرانماسونری می يک طرح کامالً . که می توانيم ھمان تخريب سازنده نيز تعبير کنيم. نظم بر اساس بی نظمی. به التين

 .بايد دانست. باشد
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