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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  ھنگامه افشار

  ٢٠١٢ نومبر ١۶

  حاصل دروغگويان و تالش بی
 .آزادی در ابراز عقيده و تفکر و تخيل.  بوده است“آزادی بيان”يکی از زيباترين دست آوردھای انسان مدرن، 

ھا، در نھايت، نايل آمدن به قراردادھای  ھا و زدودن شرارت  نيکیۀآزادی در اشاع. عدالتی آزادی در اعتراض به بی

 .اجتماعی طاھر

ھای  ای جھت دروغ پراکنی، فريبکاری و شبيخون زدن به اصالت سفانه اين دست آورد شيرين، برای عدهأمت

ای متوسل  مانند غريقی که حين غرق شدن، به ھر تخته پاره! اخالقی، اجتماعی و سياسی، يک دستاويز شده است

 متشبث “آزادی بيان”گردد، اين افراد نيز در تنگناھا جھت گذر و گريز و موجه جلوه دادن سياه کاريھای خود به  می

  !شوند می

ست انبار را از  که قادر ا“تلويزيون”نام ه ی است بئ جادوۀثرترين سالح پيشبرد مقاصد دروغ و ريا جعبؤامروز م

تواند يک مجرم را معصوم و   اين ابزار ارتباط جمعی در حدی است که میۀجاذب! ھر کاالی بنجلی، پر و خالی کند

قادر است خطای ! ر شکل دھدئيتواند شيطان را به فرشته و فرشته را به شيطان، تغ می! يک مظلوم را مجرم بنماياند

نشين نيز از اين نعمت   که ما ايرانيان غربت“ عمليات شعبده بازمانند”. چشم و خطای ھواس را موجب گردد

پوش، اتوکرده  مردان شيک. نمايند ھای بازی، شسته و رفته و ظاھرالصالح می به ويژه که مھره! ايم نصيب نمانده بی

مورد پسند افروز،  تا شايد با ظاھر دل! ھای جراحی شده  ھم با ابروھای زير برداشته و صورتیگاھ. زده و واکس

چرخانند، مجريان مرد خود را با  ھای تلويزون وطنی را می ھا ايرانی در داخل ايران افتند که ھر زمان کانال ميليون

بينند که از فرق سر تا نوک پا، چرب و چرک و چروک بر پرده ظاھر  سر و صورت و گردن و لب انبوه از پشم می

 ! نددر مقايسه، شايد اينان، مقبول افت. شوند می

ھا، تک نفری و   منزل به منزل، اتاق به اتاق، در ھر شھر و کشور جھان، خانواده“یئ جادوۀجعب”سوی اين  در آن

سپارند به سيالب افکاری که از  نشينند و با نوعی تسليم، ذھنشان را می جمعی، مقابل اين اختراع اعجازانگيز می

 .گردد گلوی گوينده خارج و برزبانش جاری می

ه  بی خبرۀ سانسور شده و سانسور زدۀاز آن رو که در يک جامع. گيرد باوری غريزی، بيننده را فرا می يک خوش

ی بکشاند، حتما ئه خود را به پشت اين دستگاه جادوکند فردی که توانست برد و به استيصال رسيده، تصور می سر می

 بحران تاريخی سرزمينش، ۀمتی که در بحبوح، در تحليل مسايل سياسی و اجتماعی، مقامی است شامخ و نعو قطعاً 
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از آزادی بيان برخوردار است و ھيچ گشتاپوی دولتی ھم با چماق باالی . گويد ھا را می ناگفته. کند  میئیگشا گره

  .“گويد خودش می”. نجات و آزادی ايران را خواھان است. سرش نايستاده

خواھد به ادراک  بين شک و يقين از درک عاجز و می.  بداندخواھد داند و می سو نشسته که نمی  آن“بيننده”پس او 

 !توان باورھايش را در ھم ريخت شود و می سھولت به اسارت گرفته می برسد، ذھنش به

گو و مطلب پرداز، کافی است  گر، مفسر خبر، تاريخ گيرد، در مقام تحليل و آن کس که اذھان را به اسارت می..... 

درست مثل مارگيرھای . موريت کشت دروغ و سالوس را بر عھده گرفته باشدأاند و مکه ھنر آوازه گری را بد

داشتند تا  ھا سرپا نگه می ھای قديمی، ريز و درشت را دايره وار ايستاده و ھيجان زده ساعت ی که در محلهئ حرفه

ھای به  ای برنامه اجرۀھا ھم نحو ماری را از کيسه و قوطی، بيرون آورند و شعبده بازی کنند، اين شخصيت

ن ولفيآورند، البته ت و آنجا که از خود کم می! ھای آن مارگيرھا ندارد شان، شباھت کمی از نمايش اصطالح سياسی

ی، تا ئ ھای تکراری و کليشه ھا، چند صدای ھميشه آشنا با سخنوری از پشت سيم. آيد سياه ميز مقابلشان به کمک می

 !گويند کنند و احسنت می  را پا منبری میگزار محترم انتھای برنامه، برنامه

. نشين از خودمان دولتی ندارم  کارمندان رسمی دولت نيستند چرا که ما ايرانيان غربت“ھمه فن حريف”اين مجريان 

، دست در لفت و ليس اموال و ثروت مردم “حکومت شاه” ھستند که در دولت پيشين ئیدر عوض کارمندان آنھا

 “رالپيشکش د”ت ابراز چھره در مالء عام را ندارند، با أاند و چون جر نشينی به ستوه آمده حال از سوراخ. داشتند

يک بازی خطرناک، دروغين و ويرانگر، بازی با واقعيات تاريخی، بازی . کنند بازی را از پشت صحنه، کنترل می

ھا، خون دل  الل و آزادی تودهخط زدن اعتبارنامه مردان و زنانی که دلسوزانه در راه استق! با شرافت و ھويت

 !يا از صحنه حذف شدند يا در انزوا و تبعيدگاه، رخ در نقاب خاک کشيدند! خوردند اما ايستادند

ھا سنگين  شود که گاه سخن راست، بر گوش  تقويت و تھيج میئی تا جا“فرھنگ دروغ”در اين بازی شنيع، 

 ندارند که آخوندھا “ئیگرا زاده امام”ز پروردگان فرھنگ کمی ادست در واقع پروردگان فرھنگ دروغ، ! نشيند می

 !!اند  کردهئیزاده، عوام را مغزشو  ھزار امام٣٣در ايران با بيش از 

 “ خودشانئیمربوط به دوران طال”جنايات کوچک : اند  جنايات را به دو طبقه تقسيم کرده“پروران فرھنگ دروغ”

  .“مربوط به حکومت آخوندی”و جنايات بزرگ 

 و سرقت بزرگ “ خودشانئیمربوط به دوران طال”سرقت کوچک : اند سرقت را ھم به دو طبقه تقسيم کرده

  .“مربوط به حکومت آخوندی”

 ظالمانه و مطرود، که البته ۀيکی شکنجه واجب و مقبول، ديگری شکنج: شکنجه ھم به زعم آقايان بر دو گونه است

 را ئیت اينھمه آزده گوأ آزادی بيان، حضرات ھرگز جرۀن طليعبدو! نوع نخست، مربوط به اربابان سابق است

   .“نداشتند

ھای  ترين مراکز اطالعات، از طريق ھمين تلويزيون دانند و باور ندارند که يکی از زھرآگين بسياری ھنوز نمی

  !رنگين و جذاب خارج از کشور است

ی و خبری از خارج جھت ايجاد توھم در ذھن ئ شايد ھنوز بر بسياری پوشيده است که يک جريان بدون توقف رسانه

. ۵٧ايجاد توھم در اصل رويداد انقالب . سرعت نور در حرکت استه ھا ايرانی در داخل کشور، ب و روح ميليون

. ريزند اند و اشک می  مشروطه نشستهۀباد رفتھای بر ھای آرمان ايجاد توھم در باور مردمان که ھنوز بر خرابه

که بيش از صد سال است سرشان کاله رفته و بر روحيات و معنوياتشان  در اين. ايجاد توھم در يک خودباوری ملی

 ....  شبيخون زده شده است“پس از بيداری ملی”
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ه  و ھوش مردم ايمان ندارند و ب به حقوقھا، اساساً  ھا و روی پرده  اين جريان دروغ، اعم از پشت صحنهۀمجموع

کنند با اين تصور خام که شايد   و استغفار از مردم، ھمان سيستم فکری نظام برافتاده را دنبال میئیجای راستگو

دروغ ”خذ، تاريخ را برگرداند و بردش چسباند به ھمان سيستمی که أبشود با گزارشات خالف و بدون مرجع و م

 ! که اگر آخوندھا با دروغ ماندند، اينھا با دروغ ساقط شدند غافل از اين. ش بودا  يکی از ارکان اصلی“دولتی

شود؟ آيا انسانی   و به گيجی سوق دادن مردم در بند، توسط چه افرادی و چگونه ھدايت و تنظيم میئیاينھمه مغزشو

 جھت آشفتگی و در ھم ھای ننگين و ويرانگر در صاحب عقل سليم، صادق و شرافتمند، زير بار اجرای چنين طرح

 ؟!رود کوبيدن روحيه و فکر مردمانش می

شک و شکاف انداختن در . ترين طريق تحريف شخصيت انسانھای يک ملت، تحريف تاريخ آن ملت است زشت

اند، وارونه جلوه دادن  شان، پرتاب سنگ بر قھرمانان ملی که ضامن ھويت ملی بوده ھای صحيح و واقعی دانسته

تصحيف حقايق از طريق . سنادش از دھھا نھانخانه تشکيالت جاسوسی جھانی سردر آورده استجرياناتی که ا

ھا و روش ھمين ھم زبانان عزيز و   اينھا مشخصهۀکه ھم.... لفاظی و حرافی و روکردن اسناد واھی و پوچ و جعلی

با الحان مختلف، گاه با . شوند ھا ديده و شنيده می غريبی است که ھر روز و ھر ساعت در حريم خصوصی انسان

  .اند ، به گمراھی افکار عمومی کمر ھمت بستهئیگو نزاکت، گاه با پرخاش و گاه با سخيفه

شان، عمال   قدرت و وسعۀکنند و در داير تراشند، محاکمه و محکوم می آويزان بر شعار آزادی بيان، جرم می

 .کنند سانسور عقيده را اعمال می

مجرمان را آزاد و مدعيان ! شود ھمه را متھم کرد جز متھم اصلی را دام فرھنگی، می انھۀدر مسير يک چنين شيو

قاضی و و قضاوت ھم، نانوا و رفتگر . افتند معلم و شاگرد گير می. افتد اينگونه، روشنفکر گير می. را به بند کشيد

 .شود اد می خوانده و قلمد“کافر نعمت” تفکر اين قشر، ملت از ريز و درشت ۀدر حوز..... ھم 

زنی تاريخ را خالکوبی  ريزھا و پول بردارھا، که با پرده  اغوا در اينجا است که اين مجموعه اعم از پولۀنکته و نقط

که با تردستی  بايد روزی در يک دادگاه عادل مردمی، محاکمه شوند نه اين اند و می کنند، خودشان در مظان اتھام می

شکنی کنند، گذشته را با ميل  سازی و قھرمان نويسی کنند، قھرمان ود، تاريخو غوغاگری جھت ايز گم کردن، سر خ

 .و طبع و نيت خود، تعريف و تحريف کنند

رسد  گوش میه  بئیگان و فرزانگان، بلندتر از ھر صداھا، سکوت فرھيخت  اين سياه مستیسف که درأو جای صد ت

اند و  اند و به پناھگاھھای چند نفره، پناھنده شده  فروبستهکه شايد از ترس آبرو و يا مالحظات ديگر، لب از اعتراض

ابون بد دھنی، بر تن آنھا نيز سادا با برداشتن چند گام به جلو، اند که مب از ورود به گرداب چنين جوی، وحشت زده

  !ماليده بشود که سر بلند کردن نزد سر و ھمسر و ھمسايه، برايشان اسف انگيز شود

. پردازان است ھا است که در کمال حيرت، تحت اختيار و اقتدار ھمين دروغ سی به ھمين بلندگوشايد ھم فقدان دستر

 و ذھنيت “افتد دروغ جا می”اگر واقعيات تاريخی از قلم صالح قلمان و از زبان صالح زبانان، تکرار و گفته نشود، 

 .ھای آينده انتقال خواھد يافت شومی به نسل

شوی مغزی  و وی مغز عوام دارند اما ناخودآگاه و رفته رفته، خودشان شستش و گويان سعی در شست دروغ

اگر در . گويند  دروغ می"خالصانه" و "صادقانه"که  طوری!! رسند شوند و در منجالب ريا، به خودباوری می می

دد و اين بن زدند، بعد از مدتی، شبھه و شک از ذھنشان رخت برمی شروع حقايق تاريخ را با شک و شبھه شخم می

ھمين خود باوری جعلی است که اميد دارند ديگران را نيز . شود  در نگاه و صدايشان تزريق و فھميده می“باور”

 !!بدان دستخوش کنند
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ھر چند که ! شود، ديگر آزاد و رھا نيست بيان و قلمی که خريد و فروش می. آزادی بيان، برای ابراز بيان آزاد است

ای که در بازار سھام و بورس، قيمتش باال و  بيان و بيان کننده. باکی سخن بگويد  و بیئیپروا ی پيام، با بۀانتقال دھند

 . فرھنگ ريا و فريبکاری است و بسۀرود، ھر فرھنگی را رواج دھد، در محدود ن میئيپا

 زير ذره بين  اين حضرات راۀھای ھر روز زيگزاگ زدن. رو دربايستی، نگاھی به دور و بر خود بيندازيم بی..... 

ھا و جعليات، به چه   توجه کنيم ما را با تحريف“حوادث صد سال اخير ايران”با اندکی آگاھی تاريخی از . بگذاريم

  !!اند روزگار سياھی نشانده

  
  :يادداشت

 در ايران اتفاق می افتد، بلکه بدبختی در گستردگی اين روش ضد چراست که چنين رذالتی ن ھمين تمام درد و الم

 امپرياليزم و آميزشاز " گوبلز"سانی و ضد وجدان جامعۀ بشری است که تقريباً در سراسر جھان به ميليونھا ان

دروغ بگويند، جعلکاری کنند و يا ھم خيره " صادقانه"اع به دنيا آمده و از پستان انجوئيزم شير نوشيده اند، تا ارتج

  .سرانه به نشخوار اراجيف دشمنان مردم مشغول باشند

  AA-AA ارۀ پورتالاد
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