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   و ترامپکلينتنجنگ، تبليغات، : درون دولت سايه 
  )يب خواھم کردًايران را کامال تخر : کلينتن ھيلری(

  

  در بريتانياSheffield اين متن اقتباسی ست از يک سخنرانی در جشنوارۀ واژگان شفلد

  روزنامه نگار، فيلنامه نويس و تھيه کنندۀ استراليائی) استراليا( در سيدنی ١٩٣٩بر و اکت٩جان پيلجر متولد 

  ٢٠١۶بر و اکت٢٩مرکز مطالعات جھانی سازی، 
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او خواھر زادۀ زيگموند . ً را غالبا به عنوان مبتکر تبليغات مدرن معرفی می کنندEdward Bernaysادوارد برنيز 

نوعی » روابط عمومی « در واقع . را مديون اوھستيم» روابط عمومی « فرويد بنيانگذار روانکاوی بود و ما اصطالح 

 .ِبه واژه برای عوامفريبی و شيادی ست

 کرد که سيگار کشيدن زنان در مال عام را تشويق کنند، رفتاری که در آن دوران ، فيمنيستھا را متقاعد١٩٢٩در سال 

در اين . طراحی کردی در نيويورک ئی گروھی از زنان را با حضور عکاسان حرفه ئپيماپسنديده نبود، او راھ

  . دی بودنئپيمائی زنان سيگار دود می کردند، البته شرکت کنندگان در اين تظاھرات افراد حرفه راھ

   
عليه يکی ! مشعل آزادی جديدی را روشن کنيد! زنان « :  يکی از فمينيستھا اعالم کرد که Ruth Boothروت بوث 

  )يعنی سيگار بشکيد(» !ديگر از تابوھا و  تبعيض ھای جنسی مبارزه کنيد 

   
 در پيوستن به امريکادن مردم غات پا فراتر می گذاشت، موفقيت بزرگ او متقاعد کريبلتاثر گذاری نظريات برنيز از 

برای « افراد » جلب رضايت « : راز موفقيت به گونه ای که او می گفت چنين بود . ّکشتار بزرگ جنگ اول جھانی بود

  .»ل و ھدايت آنان بی آن که آگاه باشند ولی بر اساس خواست ما وکنتر

» دولت نامرئی « ترسيم می کرد و آن را »  ماقدرت  تصميم گيری واقعی در جامعۀ« ی را ئاو اين فن آوری رسانه 

در . امروز، دولت نامرئی ھرگز تا اين اندازه قدرتمند و در عين حال ھرگز تا اين اندازه ناشناخته نبوده است. ناميد

ر سراسر کار روزنامه نگارانه ام و به ھمين گونه در کار سينما، ھرگز تبليغات را تا اين اندازه پر نفوذ و گسترده د

  . و جای شگفتی اينجاست که کمتر از ھميشه به آن اعتراض می کنند زندگی روزمرۀ مان مشاھده نکرده بودم
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ھر دو شھر به اشغال .  شان محاصره شده اندۀھر دو شھر از سوی نيروھای دولت ھای مربوط. دو شھر را تصور کنيد

  .رانه می زنند و سر آدمھا را می برندگروه ھای متعصب مذھبی درآمده و در آنجا دست به اعمال جنايتکا

در يکی از اين دو شھر، روزنامه نگاران غربی ھمراه با سربازان . ولی در اينجا يک اختالف اساسی ديده می شود

بخش ترسيم می کنند و با شور و شوق بی وصفی از نبردھا و ی رسمی را به مثابه نيروئی رھائيدولتی، نيروھای نظام

عکسھای متعدد از سربازان قھرمان در صفحۀ اول، ولی خيلی کم از قربانيان غير . ش می دھندحمالت ھوائی گزار

  .نظامی می نويسند

ًدر دومين شھر، در کشور ھمسايه، دقيقا ھمين وضعيت روی داده و نيروھای دولتی شھری را که به اشغال ھمين نوع 

 ھات که اين بار اشغالگران متعصب از پشتيبانی ما غربيمتعصبان مذھبی در آمده محاصره کرده اند، ولی با اين تفاو

متعصبان مذھبی حتا دارای .  و بريتانيا تأمين کرده اندامريکابرخوردارند و جنگ افزارھايشان را نيز اياالت متحدۀ 

  . می پردازندامريکای ھستند و مخارج آنھا را نيز ھمين دوکشور بريتانيا و اياالت متحدۀ ئمراکز رسانه 

اوت اساسی ديگر اين است که اين بار، سربازان دولتی که اين شھر را محاصره کرده اند قھرمان و آزاديبخش نيستند تف

بلکه جبھۀ شر را تشکيل می دھند و متھم ھستند که شھر را بمباران کرده و دست به اعمال تجاوزکارانه زده اند، در 

  .ولتی در محاصرۀ شھر اولیحالی که ھمان کاری را انجام می دھند که سربازان د

زيرا اين قاعدۀ استاندارد مضاعف و جوھر ھمان تبليغاتی ست که در ابتدای اين . ًنظر می رسد؟ نه واقعاه مخدوش ب

روشن است که من از محاصرۀ شھر موصل توسط نيروھای دولتی عراق به پشتيبانی اياالت . نوشته به آن اشاره کرديم

ولی می . و محاصرۀ شھر حلب توسط نيروھای دولتی سوريه به پشتيبانی روسيه حرف می زنم و بريتانيا، امريکامتحدۀ 

  .بينيم که يکی خوب است ولی ديگر جايز نيست

 عراق را ٢٠٠٣ در سال امريکاموضوعی که به ندرت دربارۀ آن می نويسند اين است که اگر بريتانيا و اياالت متحدۀ 

اين ستاد عمليات . ت متعصبان مذھبی نمی افتاد و در جنگ ويران نمی شدتسخير نمی کردند اين دو شھر به دس

نظر می رسد که امروز درک ما را از جنگ در سوريه مختل ه جنايتکارانه بر پايۀ دروغين مشابه با محتوای تبليغاتی ب

  .کرده است

ی داعش، القاعده، النصره و ديگر بی آنکه طبل تبليغاتی با  لباس مبدل به گزارش و اطالعات وجود داشته باشد، ھيوال

 و مردم سوريه نيز مجبور نمی شدند تا برای بقای خود مبارزه  دنگروه ھای جھاد طلب نمی توانستند وجود داشته باش

  .کنند

برخی شايد ھنوز رژۀ روزنامه نگاران بی بی سی را به ياد دارند که چگونه يکی پس از ديگری جلوی دوربين می 

 تصميم تونی بلر برای ما حرف می زدند و به ما اطمينان می دادند که راھکار او  توجيه پذير است، آمدند و دربارۀ

را » موجه«شبکه ھای تلويزيونی اياالت متحده ھمين دليل و برھانھای . ًيعنی راھکاری که بعدا به جنايت قرن تبديل شد

ی کيسينجر را دعوت کرد تا دربارۀ دروغھای  ھنرFox Newsفاکس نيوز . برای جرج دابليو بوش مطرح می کردند
  .کولين پاول سخنرانی کند

، روزنامه Charles Lewisلز لويس ردر ھمان سال، کمی پس از اشغال عراق، من در واشنگتن از مصاحبه با چا

ن به چه اتفاقی ممکن بود روی دھد اگر مشھورترين رسانه ھای جھا« از او پرسيدم . لمبرداری کردمنگار مشھور ف

  »شکل جدی کارشان را انجام می دادند و تبليغات پوشالی را زير سؤال می بردند؟ 

شانس بسياری وجود داشت که ما « او به من پاسخ گفت که اگر روزنامه نگاران کارشان را به درستی انجام می دادند 

  ». عليه عراق وارد جنگ نمی شديم
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د شد، ئينامه نگاران مشھوری که به ھمين پرسش من پاسخ گفتند تأو اين پاسخی شوک آور بود که از سوی ديگر روز
 از ابزرور و روزنامه نگاران و تھيه کنندگان بی بی David Rose از سی بی اس، ديويد روز Dan Ratherدان راثر 

  .سی که می خواستند ناشناس باقی بمانند

جای ه ام داده بودند، اگر اعتراض می کردند و اگر ببه سخن ديگر، اگر روزنامه نگاران کار خودشان را به درستی انج

دھا ھزار مرد و زن و کودکی که صانتشار گستردۀ تبليغات دربارۀ حقيقت امور دست به کار تجسسی می زدند، امروز 

  .در جنگ پرپر شدند زنده می بودند و نه داعشی می توانست وجود داشته باشد و نه محاصرۀ حلب و موصل

 ، چندين ميليون پناھنده، اردوگاه ھای بينوايان نيز ٢٠٠٥ جوالی ٧ی در سه ايستگاه متروی لندن در عمليات تروريست

مبر گذشته ھدف حملۀ تروريستی قرار گرفت، رئيس جمھور فرانسه فرانسوا وقتی پاريس در نو. قوع نمی پيوستبه و

ل پيشبينی پذيری عمليات تروريستی بيشتری در  و به شک ًھوالند فورا نيروی ھوائی را برای بمباران سوريه گسيل کرد

ھيچ ترحمی نشان «است و » در جنگ « فرانسه به وقوع پيوست که حاصل نطق متکبرانۀ ھوالند بود که گفت فرانسه 

  .»نمی دھد

 واقعيتی ست که ھيچ يک از رھبران ،ديگر را تغذيه می کنند ًاين که خشونت دولتی و خشونت جھاد طلبان متقابال يک

وقتی سکوت «:   مخالف شوروی گفته بود Yevtushenkoايوتوشنکو . ملی شھامت اعتراف بدان را در خود نيافته اند

  .»جايگزين حقيقت می شود، سکوت به دروغ تبديل می شود 

ترازنامۀ حقوق .  و سوريه حمله کردند زيرا رھبران اين کشورھا عروسک خيمه شب بازی غرب نبودندابه عراق، ليبي

ل کشورشان را وآنان فرمانبرداری نکردند و می خواستند کنتر. ر مربوط به صدام يا قذافی خارج از موضوع استبش

  .حفظ کنند

ھمين سرنوشت گريبان اسلوبودان ميلوسويچ را گرفت زيرا با اشغال صربستان و پيوستن آن به اقتصاد بازار مخالفت 

با چنين استقاللی نمی توان . خودش را نيز در الھه به محاکمه کشيدندبه ھمين علت مردم او را بمباران کردند و . کرد

  .مدارا داشت

 کرده است، تنھا وقتی که رھبر سوريه بشار اسد طرح لوله ھای انتقال گاز قطر به ءھمانگونه که ويکی ليکس افشا

  . نپذيرفت، ھدف حمله قرار گرفت٢٠٠٩اروپا را که بايد از سوريه عبور می کرد در سال 

از اين تاريخ سازمان سيا تصميم گرفت دولت سوريه را با گروه ھای جھاد طلب تخريب کند، يعنی ھمين جھاد طلبانی 

  .که در حال حاضر ساکنان موصل و محالت شرقی حلب را گروگان گرفته اند

 امور خارجۀ  کارمند قديمی وزارتCarne Rossچرا رسانه ھا چيزی دربارۀ اين واقعيات نمی گويند؟ کارنی روس 

ما گوشه ھائی از اطالعات را به دقت انتخاب « : ول مجازاتھای عملياتی عليه عراق بود به من گفت ؤبريتانيا، که مس

اين است چگونگی روش . داريم می می کنيم و در اختيار روزنامه نگاران می گذاريم، يا اين که آنان را در فاصله نگه

  » .کار

ر جنگ افزار ال و بريتانيا به حجم ميلياردھا دامريکا عربستان سعودی که اياالت متحدۀ ھم پيمان قرون وسطائی غرب،

می فروشد، ھم اکنون در حال تخريب يمن است، يعنی تخريب کشوری فقير که در بھترين شرايط نيمی از کودکان به او 

  .از کمبود مواد غذائی رنج می برند

که سعودی ھا عليه روستاھا و مجالس عروسی و مراسم ) بمب ھای ما(برای کسب اطالع از انواع بمب ھای سنگينی 

  .جو کنيد و تدفين به کار می برند در يوتوب جست
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آنانی که اين بمب ھا را از عربستان سعودی ھدايت می کنند شانه به . می شباھت داردوانفجارھا به بمب ھای کوچک ات

  . ھمکاريھای نزديک در گزارشات تلويزيونی چيزی نمی شنويددربارۀ اين. شانۀ افسران بريتانيائی کار می کنند

تبليغات برای جلب رضايت خاطر ما خيلی مؤثرتر واقع می شود وقتی که ساخت نخبگان تحصيل کرده در آکسفورد، 

  .کمبريج، ھاروارد، کلومبيا باشد که در بی بی سی، گاردين، نيويورک تايمز و واشنگتن پست کار می کنند

اين نخبگان خود را به مثابه افراد روشنفکر و آگاه و سخنران ترقيخواه .  به تمايالت ترقيخواه شھرت دارند ھااين رسانه

 و خاصه جنگ  غوطه ور در اخالق رايج معرفی می کنند، ضد نژاد پرستی، و طرفدار فمينيستھا و دگر باشان ھستند

  .را نيز می پرستند

 و پشتيبان جنگھای غارتگرانه عليه آنانی ھستند که حقوق متعدد زنان را نفی  نددر عين حال که از فمينيسم دفاع می کن

  . می کنند و از جمله حق زندگی

، دولتی مدرن را تخريب کردند، تنھا به اين بھانه که معمر قذافی می خواھد مردم کشورش را قتل ا، ليبي٢٠١١در سال 

  .دروغ بود. چ مدرکی وجود نداشتًاين گزارشات دائما تکرار می شد، ولی ھي. عام کند

 ء به اجراابنامند در ليبي» ر رژيمييتغ«در واقع، بريتانيا، اروپا و اياالت متحده می خواستند کاری را که دوست داشتند 

 فريقا و به ويژه استقالل اين کشور تحملانفوذ قذافی در قارۀ . فريقاا يعنی بزرگترين توليد کنندۀ نفت در اگذارند، و ليبي

در نتيجه قذافی از سوی جھاد طلبان و متعصبان مذھبی که از پشتيبانی اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه . ناپذير بود

ما «:  جلوی دوربين با شنيدن خبر قتل فجيع قذافی دست زد و گفت کلينتن ھيلری. برخوردار بودند خنجر از پشت خورد

  »!آمديم، ديديم، او مرده است

 Jonathanدر حالی که بر طبل جنگ می کوبيدند، جاناتان فريدالند . ی بودئ پيروزی رسانه  يکاتخريب ليبي

Freedland واژۀ . مداخله. ».ًگرچه خطر خيلی واقعی ست، احتمال مداخله قويا وجود دارد« :  در گاردين نوشته بود

  .رگ و تخريب است مانظر می رسد که معنای واقعی آن برای ليبيه صيقلی داده شده و بی آزاری ب

 انجام داده که بيش از يک سوم آن اھداف غير ا ضربت ھوائی عليه ليبي٩٧٠٠به گزارش خود ناتو، پيمان آتالنتيک 

به تصاوير ويرانه ھای .  مجھز به کالھک اورانيوم نيز بوده استراکتیاين حمالت شامل حمالت . نظامی بوده اند

. ه تصاوير مربوط به گورستان جمعی که توسط صليب سرخ کشف شدمصراته و سرت نگاه کنيد، و به ھمين گون

نتيجۀ مستقيم اين . » سال داشته اند١٠اغلب آنان کمتر از «: گزارش يونيسف دربارۀ کودکانی که کشته شده اند می گويد 

  .بود که سرت به پايتخت دولت اسالمی تبديل شد

روزنامه ھای ليبرال معتبر مانند نيويورک تايمز، . ی ياد کنيمئسانه از اوکراين بايد به مثابه يکی ديگر از پيروزيھای ر

واشنگتن پست و گاردين وپخش کننده ھای سنتی مانند بی بی سی، ان بی سی، سی بی اس و سی ان ان نقش مھمی در 

  .آماده سازی اذھان تماشاچيان خود بازی کردند تا جنگ خطرناک سرد ديگری را مقبوليت عام ببخشند

ا تحريف کردند تا از روسيه ھيوالئی زشت و بدکاره بسازند، در حالی که واقعيت ر رويدادھای مربوط به اوکراين تمام

  .لمان و ناتو بودا به ھمکاری امريکا کار اياالت متحدۀ ٢٠١٤چيزی ديگری ست، در واقع کودتای اوکراين در سال 

. ائی شد که تھديدات نظامی واشنگتن عليه روسيه پنھان ماندواژگون جلوه دادن واقعيت به اندازه ای ھمه گير و ھمه ج

ھمه چيز در موج شايعات و احساس ترسی مشابه آنچه از دوران نخستين جنگ سرد به ياد می آورديم در ابر ضخيمی 

م  اھريمن  ترسيۀگوئی يک بار ديگر روسھا به رھبری ستالين جديد که روزنامۀ اکونوميست او را به مثاب. فرو رفت

  .کرده بود آمده اند تا خواب ما را آشفته کنند
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. تحريف حقيقت در امور اوکرين يکی از جامعترين عمليات سانسوری است که من ھرگز مشابھی برای آن نمی شناسم

فاشيستھائی که کودتا را در کيف طراحی کردند ھم آنانی ھستند که از حملۀ نازيھا به اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی 

در حالی که از باال آمدن ضد يھود فاشيست در اروپا اظھار نگرانی می کنند، ھيچ يک .  پشتيبانی کردند١٩٤١سال در 

  .جز پوتين ولی او به حساب نمی آيده از رھبران از حضور فاشيستھا در اوکراين ياد نمی کنند، البته ب

روس زبان و از قوم روس اوکرائينی را به عنوان بسياری در رسانه ھای غربی تالش سختی را به کار بستند تا جمعيت 

خارجی در کشور خودشان معرفی کنند، گوئی اين بخش از جامعۀ اوکرائينی مأموران مسکو ھستند، ولی ھرگز آنان را 

ر  اوکرائينيھائی بازشناسی نمی کنند که در اوکرائين در پی فدراسيون و به مثابه شھروند اوکرائينی می خواھند دۀبه مثاب

  .مقابل کودتای سازماندھی و ھدايت شده از خارج عليه دولت برگزيدۀ خودشان مقاومت کنند

انی ھستند که در گذشته دروغھای مرتبط به ھند ھمآنبدر  واشنگتن پست آنانی که عليه روسيه بر طبل جنگ می کو

  .جنگ افزار کشتار جمعی صدام حسين را منتشر می کردند

نظر می رسد، يعنی جائی ه  نمايش غول آسائی بامريکاابات رياست جمھوری اياالت متحدۀ برای اغلب ما اردوی انتخ

ولی آنانی که از ترامپ نفرت دارند ھمآنھائی ھستند که قدرت را . که دونالد ترامپ نقش شرور بزرگ را به عھده دارد

برای . ه رفتار بی شرمانه و نظريات او ندارد در اختيار دارند و داليل آنان نيز ارتباط چندانی بامريکادر اياالت متحدۀ 

ی قرن بيست و يکم امريکادولت نامرئی يا دولت سايه در واشنگتن، ترامپ پيشبينی ناپذير و مانعی ست برای طرح 

  .ًط و به زير فرمان کشيدن روسيه و احتماال چينلبرای حفظ تس

يارانه حرف می زند به اين علت است که نمی برای نظامی گران در واشنگتن، مشکل حقيقی ترامپ وقتی که ھوش

خواھد با روسيه بجنگد، بلکه می خواھد با رئيس جمھور روسيه حرف بزند، می خواھد با رئيس جمھور چين حرف 

  . بزند

ی در ئ، ترامپ قول داد که نخستين فردی نخواھد بود که از جنگ افزار ھسته کلينتن ھيلریھا با صحبت در نخستين 

وقتی عقيده اش را دربارۀ » ًمطمئنا نمی خواھم نخستين ضربه را وارد کنم « : او گفت . ه خواھد کردجنگ استفاد

  .رسانه ھا دربارۀ اين موضوع مطلبی منتشر نکردند» .ی مطرح کرد ديگر تمام شدئگزينش ھسته 

ًآيا واقعا به چيزی که می گفته باور داشته؟ او غالبا ضد و نقيض حرف می زند ته ای که روشن است، اين است ولی نک. ً

 به اين امر که چه کسانی در کاخ سفيد به سر ءکه ترامپ برای وضعيت کنونی در دستگاه وسيع امنيت ملی که بی اعتنا

  .حساب می آيده می برند در اياالت متحده عمل می کند، ، خطر بزرگی ب

 ھا خواھان شکست او ھستند و حتا حزب رسانه. پنتاگون خواھان شکست اوست. سازمان سيا خواھان شکست اوست

 که ھيچ کلينتنحساب می آيد، خالف ه ترامپ برای رھبران جھان تھديد بزرگی ب. خود او خواھان شکست اوست

  .ی، آماده استئترديدی بر جای نگذاشته که برای جنگ عليه روسيه و چين، دو کشور مسلح به جنگ افزار ھسته 

 ھيلریدر واقع . فتخار از خودش تعريف می کند، در وضعيت مناسبی به سر می برد ھمانگونه که خودش با اکلينتن

در مقام سناتريس از جاری کردن سيل خون در عراق .  نيازی به اثبات چيزی و يا گذراندن ھيچ آزمونی نداردکلينتن

. »ًکامال تخريب خواھد کرد « وقتی با اوباما رقابت می کرد، تھديد کرده بود که ايران را٢٠٠٨در سال . پشتيبانی کرد

 و ھندوراس شرکت داشت و موجب تحريک چين ا در توطئۀ سرنگونی دولتھای ليبيکلينتندر مقام وزير امور خارجه، 

  .شد
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 کلينتن. ممنوع در سوريه پشتيبانی کند، يعنی تحريک مستقيم روسيه به جنگپرواز او قول داد که از ايجاد منطقۀ 

 که من در طول زندگی ام ديده ام تبديل شود، يعنی امريکاطرناکترين رئيس جمھور اياالت متحدۀ ًاحتماال می تواند به خ

  .مقامی که رقابت برای دستيابی به آن بسيار سخت است

اين نامه ھائی که . بی ھيچ مدرکی روسيه را به پشتيبانی از ترامپ و به سرقت بردن نامه ھای الکترونيکش متھم کرد

 دربارۀ ثروتمندان و قدرتمندان مطرح شده که خالف کلينتن کرده حرفھا و نظريات خصوصی ويکی ليکس منتشر

  .نظر می رسد که در محافل رسمی و عمومی به زبان می آورده مطالبی ب

در مقام سخنگوی . در نتيجه درمی يابيم چرا به سکوت واداشتن و تھديد کردن ژولين آسانژ تا چه اندازه اھميت دارد

 و اجازه دھيد به ھمۀ آنانی که ويکی ليکس را پی گيری می کنند بگويم که  س ژولين آسانژ حقيقت را می داندويکی ليک

  .ًحالش خوب است و کامال فعال می باشد

 در راه است، در قفقاز و اروپای امريکاامروز، بزرگترين تراکم نيروھا از جنگ دوم جھانی به رھبری اياالت متحدۀ 

  .يه، و در آسيا و در اقيانوس آرام که چين را ھدف گرفته استشرقی، در مرز روس

 برنده شود، کلينتنمبر سيرک انتخابات رياست جمھوری به اوج خود می رسد، اگر  نو٨ياد داشته باشيد وقتی که در به 

يک از ھيچ . موجی از گروه تھی مغزان تاجگذاری او را به مثابه گامی به پيش برای زنان ارزيابی خواھند کرد

ھيچ يک از تمرين ھای دفاع مدنی که در روسيه . زنان سوری، عراقی، ليبيائی:  چيزی نخواھد نوشت کلينتنقربانيان 

  .ادوارد برنز ياد نخواھد کرد» مشعل آزادی« ھيچ يک از . جريان دارد نخواھد نوشت

. ارزيابی کرد» يل کنندۀ توطئهتسھ«روزی، سخنگوی روابط عمومی با رسانه ھا در دولت جرج بوش، رسانه ھا را 

 به رسانه ھا موجب اين ھمه درد و رنج شده است، ءچنين سخنی از سوی يک مقام بلند پايۀ دولتی که دروغھايش با اتکا

  .می تواند يک اخطار تاريخی باشد

ی، رسانه ھا پيش از ھر جنگ مھم« : لمان اعالم کرد که ابرگ دربارۀ رسانه ھای ن، قاضی دادگاه نور١٩۴۶در سال 

در .  اردوی تبليغاتی به راه می انداختندهلمان برای حملابرای تضعيف دشمن و از سوی ديگر برای آماده سازی مردم 

  ».حساب می آمدنده نظام تبليغاتی، روزنامه ھا و راديو مھمترين سالح ھا ب

  

John Pilger  

 :لينک متن اصلی 

-propagande-guerre-invisible-gouvernement-du-linterieur-a/ca.mondialisation.www://http

5553788/trump-clinton  

  

  

  پی نوشت حميد محوی

  لۀ امنيت ملی ايرانأ و مسً را کامال تخريب خواھم کردھيلری کلينتن  ايران

 تالش برای مبارزه عليه ۀھمۀ مقاالتی که به نام گاھنامۀ ھنر ومبارزه منتشر شده را می توانيم به يک  بيان کلی به مثاب

ًدروغ رسانه تلقی کنيم، ولی برخی مقاالت مستقيما به موضوع دروغ رسانه مربوط می شود، مقالۀ حاضر نوشتۀ جان 

قاله ای ست که من از اين روزنامه نگار ترجمه کرده ام در گروه مقاله ھائی جای می گيرد که پيلجر که نخستين م

  .ًمستقيما به موضوع دروغ رسانه مربوط می باشد
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به نام : فن آوری تبليغات و يادآوری نام ادوارد برنيز و ترفندی که او برای عادی سازی سيگار کشيدن زنان به کار برد 

به روشنی به ما نشان می دھد که تا چه اندازه می توانيم، بی آن که بدانيم، و بی آن که ... ائی زنانو رھ» مشعل آزادی«

ن کنندۀ افکار و رفتار ييتصميم گرفته باشيم، تحت تأثير رسانه ھا و تبليغات باشيم، و تا کجا قدرتھای حاکم می توانند تع

 از خودمان بپرسيم که اگر اين فن آوريھا، دانش عوامفريبی، توانيممی ). مذھبی حتا(و به ھمين گونه اعتقادات ما باشند 

روش ھای تحريف واقعيت و امکانات مربوط به آن در اختيار گروه خاص با اھداف ضد اجتماعی  قرار بگيرد، 

  سرنوشت ما چه خواھد شد؟ در واقع بھتر است بگويم تکليف يا وظيفۀ ما در مقابل خودمان و ديگران چه خواھد بود؟

ُجغرافيای سياسی را در بالگفا فيلتر کرد، ولی در برد /که وزارت ارشاد اسالمی گاھنامۀ ھنر و مبارزه  وجود اينبا

 سال پيش تا کنون و ١۴٠٠روشن است که حاکميت دين اسالم در ايران از . کوتاه مانعی برای فعاليتھای من نبوده است

 جامعه ای بسته و ۀريبی ممکن شده است، و حفظ ايران به مثابتحميق و ارعاب توده ھا فقط با زور شمشير و عموامف

افکار «و ممکن است با » مردم قدرت تشخيص ندارند«چشم و گوش بسته که به داليل خاصی و از جمله به اين دليل که 

ردن سايت در نتيجه فيلتر ک. نظم جامعۀ اسالمی را مختل سازند، ھمواره حکومت سانسور را برقرار کرده اند» انحرافی

، سرکوب )يعنی چيزی که محدوديت بردار نيست(ھا و ممنوعيت ھای مختلف و دائمی برای محدود کردن آزادی بيان 

جای شناخت از طريق تزريق آخوند به ساختارھای کشور به ه کارگران، برجامچای، تالش برای حاکميت شبه شناخت ب

جزئی از ضمانت نامۀ تداوم ايدئولوژی ھای ...  در ايران مسجد٧٠٠٠٠بھای کم آوردن آخوند برای ادارۀ بيش از 

 با نتايج اسفناک اجتماعی در ھمۀ زمينه ھا، يعنی خارج از قطار و ھتل دو .اجتماعی ستارتجاعی و مخرب از ديدگاه 

ً برای حج عمره، با شکاف طبقاتی عميق، عقب ماندگی فنی در سطح توده ھا خصوصا ٧۴٧لوکس و جمبوجت 

شيرينی ( که امروز برای برداشت محصوالتشان مانند گندم از داس استفاده می کنند، بزھکاريھای مالی کشاورزانی

که البته در کيش اسالم ھيچ حساب و کتابی برای الغای بزھکاريھای اجتماعی وجود ندارد و خداوند اسالم ) خوران

کاران بيشتر پول و ثروت می دھد که بيشتر می فرمايند که به بزھ» هللا«خودش مشوق بزھکاری ست، در سورۀ بقره 

مرتکب گناه شوند و در آن دنيا به مجازات بيشتر محکومشان کند، البته مجازت الھی در اسالم ھميشه ابدی و ازلی ست، 

در اين دنيای پائينی ھمه چيز ممنوع است ولی اشکال ندارد، امور  زمينی اھميت ندارد، در ھر . مثل ھمۀ چيزھای ديگر

چون که در آن دنيا بايد حساب پس بدھند، و آنانی که محروميت را ... ت گناھکاران را بايد به خدا واگذار کردصور

در گرمای تن ... پذيرفتند و ممنوعيت ھا را رعايت کردند، در آن دنيا تمام کارھای ممنوع برايشان آزاد خواھد بود

در نتيجه از دستگاه دين اسالم نبايد انتظار داشته ... زۀ شما ھستندحوريان بھشتی که فقط برای شما آفريده شده اند و اندا

ًاخيرا خدا شرکت . باشيم که بخواھد جلو بزھکاری را بگيرد، زيرا خدای اسالم خودش يک پا مشوق بزھکاری ست

در زمين شيرينی ر، نمی دانم، به يکی از نمايندگان خودش ال ميليون يورو يا د۶٠توتال فرانسوی را مأمور کرده بود که 

 ميليون شيرينی ھم خودش بگيرد، در حالی که ما بندگان بيچاره که نمايندۀ ھيچ آسمانی نيستيم بايد به ١۵٠بدھد و 

بيسکويت سوپر مارشه بسنده کنيم، در حالی که طبقۀ حاکم مثل الشخور روی منابع طبيعی نشسته و فقط ھم منابع 

  .ی برای فرآوری و توليد نداردطبيعی خام چونکه توان و شناخت و تمايل

د سالۀ اسالم در ايران با ص جامعه ای بسته در حکومت و نفوذ ھزار و چھارۀبه باور من حفظ جامعۀ ايران به مثاب

طور مشخص مذھب ه موضوع تبليغات و دروغ رسانه در پيوند تنگاتنگ می باشد، به سخن ديگر دستگاه دين اسالم و ب

 شويم، و بر اين پايه جای آن دارد که ضنيم به مثابه يک دستگاه تبليغاتی تمام عيار مفروشيعه در ايران را می توا

  . چگونگی گسترش فن آوری و تأثيرات دستگاه تبليغ مذھبی را به پرسش بگيريم
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با آگاھی به اين امر که علت وجودی و ابتکار عمل من در گاھنامۀ ھنر و مبارزه افشای طرح ھای امپرياليستی و 

اپوزيسيون ھای ايرانی نه آتالنتيست و ليبرال بلکه نوکر آتالنتيستھا که طبل : ارزه عليه اپوزيسيون ھای پنتاگونی بود مب

از دورانی .  ادامه می دھند!!تبليغاتی آنان را به شکل تکراری به صدا در می آوردند و ھنوز ھم به ھمين حرفۀ شريف

اتو در عراق ھورا می کشيدند و ادعا می کردند که به زودی عراق به که اين نوکران امپرياليسم برای سربازان ن

ئی به تمدن بزرگی دست خواھد امريکادموکراسی و شکوفائی دست خواھد يافت، افغانستان نيز با حضور نيروھای 

رسانه ھای امروز ھمۀ اين دروغھا بر مال شده است، با اين وجود ...  نيز از مرگ نجات پيدا خواھد کردايافت و ليبي

برای افشای اين دروغ رسانه . آتالنتيست و اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی مزدور خائن به روال گذشته ادامه می دھند

در نتيجه فيلتر ... ًھا  و انجام چنين امر مھمی، من گزارشات و تحليل ھای سايت ھای آلترناتيو را دائما ترجمه کرده ام

گاه دين اسالم و حاکميت استعمار زده و نظام سرمايه داری وابسته در ايران معنای تازه کردن اين گاھنامه از سوی دست

کند، که در عين حال نه تنھا چھرۀ واقعی حاکميت دين ساالر ايران را در تبانی با امپرياليسم جھانی و  ای پيدا می

 مشکالت بزرگ جامعۀ ايران و يا يکی از اپوزيسيون ھای مزدور خائن به ما نشان می دھد بلکه برای ما يادآور يکی از

پرسش اين . يعنی بسته ماندن جامعۀ ايران: داليل عقب ماندگی و اضمحالل اجتماعی فرھنگی کشورمان نيز می باشد 

  است که چگونه می توانيم از اين سد تاريخی که موجب اضمحالل جامعۀ ايرانی شده عبور کنيم؟

از گرديم، می توانيم از خودمان بپرسيم که اعتقادات مذھبی و رفتارھای مذھبی و و اگر به موضوع جامعۀ بستۀ ايران ب

يا ھر آنچه به جامعۀ طبقاتی و عادی سازی تروريسم روزمرۀ نظام سرمايه داری مربوط می باشد، از کدام فن آوری ھا 

 حدس می زنم که ھر اندازه در در ايران نائل آمده است؟ من» امت اسالمی«و چه امکاناتی استفاده کرده که به تشکل 

ولی من به انسانھا معتقد ھستم، به ايرانيھائی که ضرب . اين زمينه پيش برويم به پرسشھای عميقتری دست خواھيم يافت

يعنی ھمان چيزی که حاکميت دين ساالر ھزار » تا لب گور دانش بجوی«المثل معروفی را اختراع کردند که می گويد 

آنان )   ملت سرمايه داران: در واقع يک ملت (روز با خصوصی سازيھای شرکتھای چند مليتی و چھارصد ساله، و ام

جوئی بازداشته، ولی اين ملت با چنين ضرب المثلی ثابت کرده است که می داند که دانش نامحدود  و را از چنين جست

چيده و بغرنج است، و عالوه براين است، و عمر انسان برای دستيابی به آن کافی نيست، انسان و جھان پيرامون پي

ھمواره بايد از خودش يعنی از ذخيرۀ دانش و شناخت کنونی خودش عبور کند و به فراتر از خود راه يابد بی آن که در 

يعنی اجتناب از سقوطی که ايدئولوژی ھای ارتجاعی، خردگريز، . احساس اقيانوسی و مقوالت راز و مدارانه سقوط کند

در ايران اسالم باوران معتقدند که بی آبی در ايران به اين علت بوده که يک عده (ار و بيگناه باور طبقاتی و گناھک

جای راه انداختن دستۀ سينی ه فقط کافی می بود در کانادا ب...معصيت کرده اند و خدا ھمه را محکوم به بی آبی کرده

اين ... ی تصفيۀ آب زبالۀ منازل منفرد روستائیحتا دستگاه ھا. زنی به تشکيالت تصفيۀ آب اين کشور سری بزنند

ًھمواره برای حفظ وضعيت موجود که الزاما به نفع طبقۀ حاکم می باشد، حرکت فردی ...) موضع را در يوتوب بگرديد

  . و اجتماعی به سوی شناخت را به آن محکوم کرده اند

  

  ًايران را کامال تخريب خواھم کرد: ھيلری کلينتن 

 غايت تمام رؤياھا و در پی آن ايرانيان خارج ۀ به مثابامريکا ساکن کشور پنتاگونی و طرفداران امپرياليسم چرا ايرانيان

گاه به اين گونه تھديداتی که ھستی ايران را ھدف گرفته  از کشور که مصرف کنندۀ ھمين ناتوی فرھنگی ھستند ھيچ

مايه دار ھمگام با سرمايه داران جھان وطنی ايران واکنش نشان نمی دھند؟ از سوی ديگر نگرانی دين ساالران سر

متوجه خود ايران و يا مردم ايران نيست، اگر چنين می بود از سالھا پيش مثل روسيه برای مردم روسيه، تمرين دفاع 
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خوبی می دانيم که دست کم از دوران جنگ دوم جھانی، ه مدنی برای مردم ايران تدارک می ديد، زيرا امروز ھمه ب

 و در سراسر طول جنگ غير نظاميان و ءتالنتيک شمالی، ناتو در تمام جنگھا ابتداائی ھا و در پی آن پيمان يکاامر

امروز در رسانه ھای غربی و . خاصه کودکستانھا، شيرخوارگاه ھا، بيمارستانھا، دانشگاھھا را ھدف قرار می دھد

ژی غرب ي غير نظامی که جزء جدائی ناپذير ستراترا برای کشتارھای مردم» خسارت جانبی«ِآتالنتيست به واژۀ 

 به اندازه ای تحريف شده و به اندازه امريکامن فکر می کنم که ذھنيت مردم اروپا و . کار می برنده امپرياليستی ست ب

 نيز استفاده می کردند ءای نگران سبد سوپرمارشۀ خودشان ھستند که حتا اگر از واژه ھای عريان و بی شرم و حيا

ھمين که دولتھايشان به آنان اطمينان می دھند که قويتر ھستند و می توانند برای حفظ شيوۀ زندگی شان . رقی نمی کردف

بزنند کافی ست که دروغھای تکراری را به ) جنايتی(دست به ھر کاری ) ًدر واقع منافع حتما نامشروع سرمايه داران(

زنند تا ھمچنان به تمدن خودشان باور داشته باشند که برتر از ديگران جای واقعيت بپذيرند، در واقع واقعيت را واپس ب

دستانی که سر می برند را ه ھستند، و برای ژان ميشل و ماری دوپون نيز اھميت خاصی ندارد که جھاد طلبان و چاقو ب

ندارد که گاھی قربانی اھميتی نيز . آزاديخواھان دموکراتيک و آنھا را از اين چشم پزشک سوری بشار اسد بھتر بدانند

ھمين دوستان جھاد طلبشان می شوند، در ھر صورت واقعيت ھر چه ھست اھميتی ندارد، مھم اين است که بورژوازی 

خائن فرانسه از اين اعمال تروريستی برای تحکيم و ثبات منافع خودش بھره برداری خواھد کرد، البته اگر خودشان در 

  ).؟(د منشأ حمالت تروريستی نبوده باشن

ولی در مورد تخريب ايران، برخی از روزنامه نگاران غربی و آنگلو ساکسون مثل جان پيلجر نگران تر از ايرانی ھا 

.  دربارۀ ايران چه نقشه ای داشته و داردکلينتن ھيلرینظر می رسند و فراموش نکرده اند و يادآور می شوند که ه ب

ته از تھديد به قطع نسل ايرانيان است، در حالی که حتا کمونيستھای روزنامه ھای معتبری مثل واشنگتن پست انباش

ايرانی مثل حزب کار ايران توفان که بخشی جدا شده از حزب توده است، از ضرورت تجزيۀ ايران حرف می زنند و 

ًدانند و اساسا در واقع با طرح به اصطالح نوينشان برای آيندۀ ايران، حاکميت و تماميت ارضی ايران را بی اعتبار می 

در ھرصورت اين مفھومی ست که . بر اين باور ھستند که کشوری به نام ايران بايد از بين برود و غيرقانونی ست

يعنی ايرانی که االن وجود دارد نبايد وجود داشته باشد، . توانيم از برخی بيانيه ھا و شعارھای آنان نتيجه بگيريم می

کردستان، بلوچستان،اھواز، آذربايجان، خراسان، سبزه وار و ورامين و دره گز و ايران امپرياليست است و کشورھای 

ۀ پا چنار و کوچۀ دلبخواه را تصرف و اين مليت ھا را از حق حاکميت خود محروم کرده لکشور آباده و اصفھان، مح

ھای اپوزيسيون ايران برای  و چنين نظرياتی از بين گروه کلينتن ھيلریحال بايد بپرسيم که چه تفاوتی ميان ... است

آيندۀ ايران وجود دارد؟ در اين صورت می بينيم که جمھوری اسالمی ايران و دستگاه دين اسالم ھيچ متحدی بھتر از 

ًعمال ھمين جمھوری اسالمی نيز ھست . اين گروه ھا نمی توانست تصور کند تا حقانيت خود را به مردم ايران اثبات کند

اعمال تروريستی در داخل، حمله به پاسگاه (احتمالی که مقدمات آن از خيلی سالھا پيش آغاز شده که در مقابل تجاوزات 

  ). ھای مرزی ايران، ترور پرولتاريای ماھر ايران، حضور ايران در جنگھای منطقه ای

 دين ساالر و ولی نکته ای که می خواھم توجه شما را به آن جلب کنم، اين است که گرچه دستگاه دين اسالم و حکومت

يعنی جنگ عليه » محارب با خدا«ًخطر انداختن امنيت ملی و غالبا به جرم ه سرمايه دار در ايران خيلی ھا را به جرم ب

می بينيم که در غالب موارد جمھوری اسالمی امنيت ملی را با امور قدسی خودش گره (خدا متھم و به جزا می رساند 

ولی از ديدگاه من ) کارھای تبليغاتی برای بسته نگھداشتن جامعۀ ايران استمی زند و ھمين امر نيز يکی از راھ

  .خطر انداختن امنيت ملی ايران متھم رديف اول استه حاکميت دين اسالم در ايران در مورد ب
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ماتريکس (به سخن ديگر، بحث ما دربارۀ دروغ رسانه، تبليغات و ھدايت افکار عمومی، و بسته بودن جامعۀ ايران 

ً ھا که می خواھند ايران را کامال تخريب کند، در نقطۀ کلينتن ھيلریتھديدات واقعی از سوی به ، با توجه )المیاس

مفصلی با ضروريات امنيت ملی به تأمالت بيشتری نيازمند ھستيم، و بايد يک سری مسائل را در رابطه با يکديگر 

  .مورد بررسی قرار دھيم

والن و ؤ يکی از مسۀ جھان، اسالم را اگر نه به شکل يگانه بلکه دست کم به مثاببسياری از فرھيختگان ايران و) ١

ارنست رنان و علی : در اينجا فقط به دو نويسنده اشاره خواھم کرد . (داليل عقب ماندگی جوامع اسالمی دانسته اند

  . دشتی

که از نظر » شيعه گری«شود و با کتاب و توجه داشته باشيم که وقتی نويسنده ای مثل احمد کسروی در ايران پيدا می 

ِمحتوا حاوی تفکر چندان عميقی نيست و به سادگی خرافات را به نفع بھدينی به نقد کشيده به شھرت می رسد، مفھومش 
علت شھرت چنين . اين است که اين نظريات پيش از او به شکل محلول در خود جامعۀ ھم عصر او وجود داشته است

 و خاصه در جامعه ای که شمشير  ھمين امر است، زيرا ما آنچه را که می دانيم بازشناسی می کنيمنويسندگانی نيز در 

مخوف اسالم بر جامعه سايه انداخته و خطر مرگ فرھيختگان و ھوشياران را تھديد می کند، بيشتر شھامت اين نوع 

  . نويسندگان است که آنان را به شھرت می رساند

دگان نيز می توانند سھم خودشان را داشته باشند، ولی تمام نوشته ھا ھمواره با معرفت شناسی البته روشن است که نويسن

 بر ذخيرۀ ء و اگر حرف تازه و يا کشف و اختراع تازه ای ھست، ابتدا ھم عصر خود در پيوند تنگاتنگ می باشد

  .  داشته استءفرھنگی موجود اتکا

 اين دين وجود دارد که برای مثال، خالف دين مسيحيت در جوامع مسيحی، اکنون بايد ببينيم و بدانيم که چه چيزی در

  .مانع پيشرفت جوامع اسالمی شده است

 که ممکن است تا سه ماه ديگر وارد کاخ سفيد شود، و به رياست کلينتن ھيلریاگر واقعيت دارد که برخی مثل ) ٢

 و اگر واقعيت دارد که اين  را در اختيار داردجمھوری کشوری برسد که نيرومندترين قدرت نظامی تاريخ بشريت 

 زيبا روی در عين حال ھيوالی خطرناکی نيز ھست، و اگر واقعيت دارد که اين غول صنعتی می خواھد ايران ھيلری

با کدام نيرو می . را تخريب کند، پس موضوع امنيت ملی برای ما بيش از ھر زمان ديگری می تواند مطرح باشد

  ئی؟امريکا ٢٢ئی عليه اف امريکا ۴م بدر ببريم؟ با اف خواھيم جان سال

 و با قطع  اين غول صنعتی، به شکل شگفت آوری، دست کم از پايان دوران جنگ دوم جھانی، تا جائی که من می دانم

طی . (نظر از جنگ سرد، با ھمۀ قدرتش فقط به کشورھای ضعيف و فاقد نيروی نظامی بازدارنده حمله کرده است

لمانی بود که از پيش در مقابله با ارتش سرخ از پا درآمده بود و بيشتر شھرھای ا به امريکام جھانی نيز حملۀ جنگ دو

ًلمان و غير نظاميان را بمباران می کرد و با رعايت حفظ برخی کارخانه ھا و ورودش به جنگ صرفا برای جلوگيری ا

ترھمانھائی ھستند که پيش از اين در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منابع من بيش... از گسترش کمونيسم در اروپای غربی بود

در نتيجه يکی از داليل حمله به کشورھا نبود امکانات دفاعی . ، عراق، سومالیاويتنام، افغانستان، ليبي) منتشر کرده ام 

ھا مذاکره  به پای ميز  با تمام نيروھای نظامی و جنگ افزارھايشامريکاًمضافا بر اين که اياالت متحدۀ . آنان بوده است

  .می نشيند و ھدفش فرمانروائی بر ھمۀ جھان است و اين کار را نيز با نيروی نظامی انجام می دھد

  پرسش ما به سادگی اين است که تقصير جمھوری اسالمی در ايران چيست؟

ه ن ساالری ست، و بطور خالصه، عقب ماندگی ايران که دست کم بخشی از آن متوجه حاکميت دين اسالم و ديه ب) ٣

جای امنيت ملی بر پايۀ خردمندانه و فن آوری، نيروھای نظامی ايران بيشتر تحت تأثير اعتقادات مذھبی بيشتر به 
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جمھوری اسالمی فارغ التحصيالن حوزه ھای مذھبی را در تمام رگ و پی کشور .  دارندءنيروی ايمان و مدد غيبی اتکا

به ھمين . جای شناخت و علم به شبه شناخت و شبه علم تکيه دارده  کشور ما بتزريق کرده است، يعنی ساخت و ساز

ُعلت خالف ھمۀ تبليغات نظامی با سالح ھای از دور خارج شده ولی ملبس به علم و کتل و تصاوير رھبران مذھبی که  َ َ

طوری که يکی از ه  بنه تنھا ھيبت سالح ھا را خنثی می کند بلکه نقش امنيت ملی را نيز به انحراف می کشاند،

  .بدترکيب ترين ارتشھای جھان ھمين ارتش کنونی ايران است

ھمان ضعف اساسی ايران است که تنھا به ) قربانی انسانی(ژی شھادت يطور کلی بايد بدانيم که فرھنگ و ستراته ب

ول ھمۀ ؤين حال مسژی نظامی خالصه نمی شود، بلکه در تمام فعاليتھا و افکار عمومی موج می زند و در عيسترات

عالوه بر اين حملۀ انتحاری يا پذيرش شھادت . ی و مرگ و ميرھای روزمرۀ کارگران در محل کار استئسوانح حرفه 

در دوران ). البته برای تداوم اعتقادات دينی مؤثر بوده ولی نه برای پيشرفت و دفاع از کشور(گاه مؤثر نبوده است  ھيچ

عليه روميھا، سربازان فرانسوی لخت می جنگيدند که سبک باشند و با شور ) د باستانفرانسوی ھای عھ(جنگھای گولھا 

ولی روميھا به ھنر ھندسه در . وصف ناپذيری با اعتقاد راسخ به ورد و جادوھای راھبھايشان به روميھا حمله می کردند

ر از جانفشانی و شھادت طلبی جنگ آشنائی داشتند و با تشکل اشکال مختلف و مانور سپر، حملۀ شورانگيز و سرشا

و خاصه سالح ھای » شوک و بھت«سالحھای به در دوران ما نيز با توجه . گولھا را به يأس و نااميدی تبديل می کردند

ولی مشکل اينجاست که اديان يکتا . ی شھادت باقی نمی مانديژًی، واقعا جای بحثی برای ستراتئکشتار جمعی و ھسته 

  .به شھيد نيازمند ھستند) دروغ رسانۀ بزرگ(شان پرست برای تداوم حيات

ژی شھادت در عملکرد نظامی آن موضوعی مفرد و جدا از ديگر فعاليتھای اجتماعی واقع ينبايد تصور کنيم که سترات

در نتيجه ايران به تحول فرھنگی عميقی نيازمند است که يکی از پيامدھای آن می تواند در امنيت ملی بروز . شده است

ولی جرم و خيانت جمھوری اسالمی ايران و دستگاه دين . ً و موجب پيشرفت و به عامل واقعا بازدارنده تبديل شودکند

اسالم از ديدگاه من در اينجاست که با تحميل دين اسالم با ابزار زور و تھديد، تشويق شبه علم جلوھر گونه پيشرفت 

 و راه نفوذ  ز جمله آب به آسياب اپوزيسيون ھای پنتاگونی می ريزد و با اختناقی که ايجاد کرده ا اساسی را گرفته است

 امريکا اھميت خاصی ندارد، چون که امريکاخود جمھوری اسالمی نيز تسليم شده که برای . آنان را ھموار می کند

ی از پياده البته خدمات جمھوری اسالمی به امپرياليسم جھانی دست کم. خواھان تخريب ايران است و نه تسليم ايران

زيرا با مذھبی جلوه دادن جنگھای کنونی در خاورميانه، آب . نظام ناتو يعنی جھاد طلبان تکفيری و سلفی و وھابی ندارد

ًکه بعدا نوبت خود   برای تجزيۀ کشورھای عراق و سوريه می ريزد تا اينامريکابه آسياب طرحھای اياالت متحدۀ 

. ً تقريبا بی دفاع استامريکاان اسالمی در مقابل غول صنعتی و سرمايه داری نتيجه اين است که اير. ايران فرا رسد

ًاحتماال حضور چين و روسيه که خودشان نيز در تھديد ھمين غول صنعتی و سرمايه داری ھستند، می تواند معادله را 

يران را به سوريه و عراق ً دست به ارتکاب عمل بزند، مطمئنا اگر اکلينتن ھيلریولی در صورتی که . ر دھدييکمی تغ

  . تبديل نکند، خسارات گسترده ای می تواند به ايران وارد کند

ی در يوتوب نشان می دھد ئمتأسفانه راه حل کوتاه مدتی برای دفاع ايران وجود ندارد، در حال حاضر پرونده ھای ويدئو

 برای جلوگيری از قربانی انسانی ھستند، ولی که در ميان نظاميان ايران افراد و جريانھائی در پی کار بست تاکتيکھائی

اين نظريه به دليل حاکميت دين ساالر به شکل قطعی گسترش نيافته و نشانه ھای آن را در ميدان نبردھای سوريه و نوع 

و نبايد فراموش کنيم که شالق زدن . جنگ افزارھا به ھمين گونه سوانح جانی برای کارگران در ايران می بينيم

 ايرانی نيز به پيکرۀ ھمين ايدئولوژی شھادت طلب تعلق دارد، زيرا شھادت وقتی است که کار و انديشه و کارگران

زندگی انسان بی ارزش می شود، و شھادت به کليد دستيابی به تمام پيروزيھا و آرزومنديھای  امت مسلمان تبديل می 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

جز روی پا نگھداشتن ه ته ھم کاری بر نمی آمد بدر گذش. ولی در جنگھای امروز از شھادت کاری ساخته نيست. شود

  . دروغ شاخدار

ولی از ديدگاه من، برای ايجاد امنيت ملی بايد به اسالم بازی در ايران خاتمه دھيم و کشورمان را از جمع کشورھای 

وغ شاخدار به ايران به تنفس احتياج دارد و چنين امری با وجود حاکميت اسالم، يعنی حاکميت در. اسالمی خارج کنيم

ايرانيان حتا اگر می خواھند مسلمان باقی بمانند، در . زور و تھديد و گروگان گرفتن يک ملت تمام عيار ممکن نيست

  . آزادی مسلمان باشند و از واقعيات تاريخی و دليل و منطق و شناخت بيم نداشته باشند

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه
  ٢٠١٦ نومبر ١

  

  

  

  

  

 

 

  


