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  بھ آن )توفان(توھین بھ مقدسات ادیان، و برخورد حزب کار ایران
  

  نظر قربانیان نیستمحکومیت تروریسم تائید 
ھر . ھر حرف نادرست را تائید کنیمتا نمی شود  یدلیلاین امر ولی  ،استمخالف آدمکشی بھ جرم بیان عقیده و حتی توھین  حزب ما

تاریخ مملو از شھیدانی . الزاما سخنان درستی بر زبان جاری نساختھ است و الزاما صحت نظراتش را اثبات نکرده است کس شھید شد
شیوه  ،ایجاد کردنخفقان و ممنوعیت اظھار نظر فضای شھید پروری و از آن ابزاری برای ایجاد . بھ راه نادرست رفتھ اند است کھ

اگر چند میلیون آدم را با تحریک احساسات و با بولدزر تبلیغاتی بھ خیابانھا آوردن نشانھ  .امپریالیسم فرانسھ و سایر امپریالیستھاست
 ھمیشھ در صحنھمیلیونی مردم  با استفاده ازخمینی نیز . تلر خیلی بیش از این عده را در آلمان بھ صف می کردآنوقت ھی ،حقانیت باشد

این  .ھ و ندارندنداشتامروز دست کمی از فرانسیس اوالند  بر ھمین شیوه کار سرپوش می گذاشت و لذا آنھا نیزاعمالش بر بسیاری از 
ولی در عمل بھ سفت  ،و اسالم ستیزی بھ میدان آمدند" آزادی بیان"با نیت حمایت از  سیل فریب خوردگان و بھ صف شدگان گرچھ

آنھا . پرداختندو مھره ھای ماشین خفقان دولت تروریستی فرانسھ و بورژوازی حاکم در آنجا در آستانھ بحرانھای توفانزا  چکردن پی
  .نیستند، نازلگر خفقانندنبوده و بشارت دھنده آزادی 

ضد ش حاکی از تبلیغ نفرت ا حجم انبوه سیاستھای ضد مسلمانی. فضای باز سیاسی نبوددر فرانسھ نماد آزادیخواھی و " دوشارلی اب"
شد کھ از نفرت و خشونت سرچشمھ می  یخود قربانی سیاست" شارلی ابدو. "در لباس طنز بود" آزادی بیان"ولی در پرده  ،اقلیتھا

  .ضد اقلیتھا، خفقانی را موجب شود تا فقط آزادی توھین حق حیات داشتھ باشدنفرِت نفرت ملی و  تبلیغِ  گرفت و می خواست با تروریسمِ 
و دامن زدن بھ نفرت ملی و مذھبی نژادپرستانھ از کشتار تروریستھای داعش در فرانسھ بھ استناد انتشار کاریکاتور حضرت دمحم، 

مسایل عمیقتری را مطرح می کند کھ باید بھ ویژه کمونیستھای " ی بیانآزاد"آنھم تحت عنوان دفاع از جانب طبقھ حاکمھ فرانسھ، 
 حاصل امر روشنی است کھ ،اینکھ کسی را نمی شود حتی بھ جرم توھین بھ قتل رسانید. کشورھای مسلمان بھ آن پاسخ دھند

شناخت و محکوم نکرد و اجرای  چنین عملی را ھرگز نباید بھ رسمیت. می باشددستآوردھای مبارزه بشریت و حقوق کسب شده مدنی 
خود وسیلھ ترور فکری شود کھ کسی حق نداشتھ باشد  ،ولی اگر ھمین فضای تحریک آمیز و زھر آگین. قانون را بدست تروریسم سپرد

کی ساختھ اسلحھ خطرنا" آزادی بیان"از انتقاد کند، آنوقت ما با تروریسم جدیدی روبرو می شویم کھ " آزادی بیان"بھ این نوع درک از 
اصل " اگر کسانی ھستند کھ موافق واقعا . ھم اکنون مزورانھ در فرانسھ اجراء می شود. است تا مسلمانان را ھدف رگبار آن قرار دھد

و نھ تنھا  کھ این آزادی را برای ھمھ بخواھند و ھمھ جا از آن دفاع کنند اندو صادق  زمانی در اعتقاداتشان صمیمی ،ھستند" آزادی بیان
گزینشی و مصلحتی و بر اساس منافع " آزادی بیان"اگر دفاع از . مسلمانانکشور فرانسھ و آنھم فقط در مورد توھین بھ پیامبر  در

ما با اختراع یک سالح کشتار . مردم و نھ دفاع از حقوق دموکراتیک روبرو ھستیم یآنوقت ما با عوامفریب ،سیاسی روز تعیین گردید
  . روبرو ھستیم" آزادی بیان"وریستی با صدا خفھ کن جمعِی آتشیِن مرگ آور تر

مرز در  رنگاران بدونبدر فھرست اسمی خ ،گریبان می درد -  مسلمانانآزادی توھین بھ  -بخوانید" آزادی بیان"ھ برای کدولت فرانسھ 
 ھا از آنھا بھ دادگاه ،در آوردن آنھاقرار دارد و مخبران را کھ نامطلوبند مورد اذیت و آزار قرار داده و مدام برای از پای  ٣٩ردیف 

تعریف می کرد کھ بھ خاطر طنزی کھ در    Franz-Oliver Giesbertفرانتس اولیور ژیسبر" لوپن"سردبیر روزنامھ . شکایت می کند
ھمین  .دآقای سرکوزی بھ وی تلفن کرده و گفتھ کھ خدمتش می رس. مورد خانم کارال برونی ھمسر نیکوال سرکوزی نوشتھ بوده است



در مورد  ،بھ جوش می آید شاش را ندارد و غیرتو مانکن رسمی آقای سرکوزی صھیونیست کھ تحمل طنز نسبت بھ ھمسر خواننده 
وی نیز . بدل کرده است" شارلی" ھدر صف نخست گام بر می دارد و اسمش را از سرکوزی ب مسلمانانحق آزادی توھین بھ پیامبر 

  .گردیده است" آزادی قلم و بیان"ھوادار 
 حصر اجباری سفارتاز مسکو نظاره می کرد و جولیان آسانژ در در مھاجرت  ادوارد اسنودن" آزادی بیان"بر این کارزار دفاع از 

   .کوادور در لندن سر می تکانید
یند کھ مانند ادوارد را می ب) NSA("ای.اس.ان"مدیر فنی سازمان جاسوسی آمریکا  )William Binney( در زیر یوتوب آقای ویلیام ینی

آمریکائی است و نتوانستھ اقدامات غیر قانونی و ضد قانون اساسی آمریکا را در نقض حقوق  )whistleblower("بلورسیو"اسنودن یک 
  ).http://youtu.be/jWQjnI٣ozOU( .و اخراج و تھدیدش کرده اند دموکراتیک مردم تحمل کند

بھ خاطر حمایت  )CNN("سی ان ان"سال ھمکاری با  ٣٥بعد از   Jim Clancyجیم کلنسی رقبھ در کنار این واقعیات با استعفای غیر مت
وی دسیسھ ای را کھ ھمھ مسلمانان تروریست معرفی می کند مورد انتقاد قرار داد و . مواجھھ می شویماز آزدی بیان و مبارزه با دروغ 

و این قصھ سر دراز دارد و بھ امر روزانھ بدل شده  .استعفاء شدتوسط البی ھای صھیونیست مورد حملھ قرار گرفت و مجبور بھ 
 ).http://youtu.be/HWEWrTaXe-s( .است

امپریالیسم آمریکا با ایجاد ماشین عظیم جاسوسی و خبر چینی و شنود در سراسر جھان بھ زوایای خصوصی زندگی مردم سرک می 
کھ  استبھ سبک امپریالیستی " آزادی بیان"این ھم یک نوع دفاع از. نمایدنشانھ کرده و سر بھ نیست می را کشد و عناصر نامطلوب 

ولی بھ ھمدیگر برای  ،ھمھ ممالک اروپائی و غربی از این نوع تفتیش عقاید قرون وسطائی خبر دارند. جنبھ عمومی و جھانشمول دارد
آزادی "سیاسی دنبال می شود و نھ دفاع از اصل  روشن است کھ در اینجا اھداف معین. تحقیر و سرکوب مسلمانان نان قرض می دھند

  ".بیان
ھمھ ادیان را مورد انتقاد قرار می " ابدوشارلی "گفتھ می شود کھ در فرانسھ نشریھ طنز نویس برای تبرئھ کاریکاتوریستھای فرانسوی 

گفتھ  .ر صحت نظریات خویش ارائھ دھندمدعیان این نظریھ ھنوز نتوانستھ اند سندی ب .بین آنھا تبعیضی قرار نداده است و داده است
. در طنز ادیان و مقامات و قدرتھا حرام و حالل نمی شناسد و بھ ھمھ با یک میزان برخورد می کند" شارلی ابدو"می شود کھ نشریھ 

قرار " لی ابدوشار"اوالند را بھ عنوان شخص اول مملکت بھ میان می کشند کھ مورد طنز نشریھ فرانسیس پای بھ عنوان نمونھ آنھا 
از قدرتی کھ  ،بھ عنوان مثال تصویری از آلت تناسلی اوالند رئیس جمھور فرانسھ را می کشند کھ کاریکاتوریست با اشاره بھ آن. دارد

شتھ، و وقتش را بیشتر آقای اوالند مغزش در وسط پایش قرار دا منظور این است کھ. در فرانسھ ھمھ چیز را می گرداند صحبت می کند
آیا از این طنز در . و ارزیابی ھایش در حد ارزش آلت تناسلی اش است معشوقھ ھایش تلف می کند تا بھ کار کشور داری توجھ کندبا 

یاری توان می  ،قرار می گیردمورد نقد  و تقدس مآبی اش ندھرگز مقدس نیستنھ خودش و نھ آلت تناسلی اش مورد آقای اوالند کھ 
این آیا ! ؟ ھرگزساخت و پرداختیاس با توھین بھ مقدسات و احساسات یک و نیم میلیارد مردم جھان خوبی برای ق ھاتمشابگرفت و 

امر را قیاس مع الفارق این این آیا و . محسوب نمی شود؟ معلوم است کھ می شودخود توھین دیگری بھ مقدسات مسلمانان  ،استداللنوع 
با  مسلمانانپیامبر " پرستیدنی"و مرتبھ مقام اسلی اوالند رئیس جمھور فرانسھ را با می کند کھ ناشرین می خواھند آلت تننبھ ذھن تداعی 

روشن است کھ در این جا سخن فقط بر سر تحقیر مسلمانان با . ؟مقایسھ کنند و ھر دو را در یک سطح قرار دھند" آزادی بیان"البسھ 
  .دنیات سیاسی صورت می گیرد و این مسئلھ ربطی بھ آزادی بیان ندار

  :آقای اوالند  می نویسند یکاریکاتور فوق با اشاره بھ آلت تناسل زیرِ " شارلی ابدو"ناشرین 
 

  
 من رئیس جمھور فرانسھ ھستم

  
ولی . و شخص پاپ سخن می گویند بھ کلیسا و واتیکان" شارلی ابدو" از برخوردآن برای اثبات بی طرفی از این ھم گام فراتر نھاده و 

کتاب انجیل و حضرت عیسی در زمره . رخورد بھ واتیکان و شخص پاپ برخورد بھ مقدسات مسیحیان نیستبناگفتھ روشن است 
توھین بھ  ،در دین اسالم انتقاد تیز و تند از آخوندھا و روحانیت و مفتی ھا. و نھ شخص پاپ محسوب می شوندمقدسات مسیحیان 

 مسلمانانیا در مورد خامنھ ای یا ھر شیخ دیگری طنز نوشت مفتری بھ  اگر کسی در ایران بھ خمینی انتقاد کرد و. نیست مسلمانان
 برای مسلمانانکھ ھین بھ مسجد االقصی، قرآن، دمحم و خانھ کعبھ ولیکن ت. دشمن جمھوری اسالمی بھ حساب می آید - محسوب نمی شود

ریزد و دمحم را تروریست جلوه ھ مپریالیستھا بطنز گزنده کھ فقط آب بھ آسیاب سیاست روز ا. آشوب آفرین است ،مقدس استبھر دلیل 
و آنھم با و دامن زدن بھ نفرت ملی و مذھبی طبیعتا توھین بھ مسلمانان  ،امپریالیسم و صھیونیسم را بپوشاند تا تروریسم دولتی دھد



چنین طنزی  .ستارارا دماھیت یک جنگ سیاسی  طنزپردازی طبیعتانوع این  .است و صھیونیستی اھداف استعماری امپریالیستی
رانسھ تروریسم دولتی مگر دولت ف. و با ھدف لشکر کشی سیاسی انجام می گیرد ھرگز نقش آگاھی دھنده و ارشاد عمومی را ندارد

را بر خالف ھمھ موازین جھانی سرنگون نکرد و منجالبی در لیبی نیآفرید کھ ھر روز از آن یک گروه  دولت مستقل لیبی نیست؟ مگر
مستقل بشار اسد ھمدستی نکرد؟  دولت قانونی، مشروع ومگر این امپریالیسم با داعش برای سرنگونی . ست متولد می گرددجدید تروری

چرا مبارزه با تروریسم و بمب گذاری در ھمھ دنیا بھ حساب رھبران این کشورھا گذارده نمی شود و فقط گریبان مسلمانان را چسبیده 
این " ضد تروریسم"چرا راھپیمائی بھ صورت بمب بر سر سرکوزی و یا اوالند نمی گذارند؟ را  فرانسویای  چرا کاله ِبِره ؟اند

جائی  ،این استعمارگران ی در تمام ممالک زیر سلطھ کاریکاتور مورد انتقاد قرار نمی گیرد؟ ھ شکلب ،در جھان یتروریستھای جھان
این آزادی خواھی ریاکارانھ . زبانھا را از قفای آنان بیرون نکشیده باشندد و نبا دست نگارندگان نشکستھ باشھمراه نیست کھ قلمھا را 

   .قرار نمی گیردمدعی بی طرفی طنز نویسان  مورد نقد و طنزِ امپریالیستھا 
  

  در برخورد بھ آزادی ھای دموکراتیک ماھیت طبقاتی داردیا دوروئی آنھا اخالقیات دو گانھ امپریالیسم 
این سند نشان . برخورد می شود" آزادی بیان"بھ مسئلھ  و یا با دروئی نید و ببینید کھ چگونھ با اخالقیات دوگانھزیر نگاه ک اسنادحال بھ 

و ایجاد فضای زھر آگین می دھد تا چھ حد این سر و صد ھا جنبھ تحریک آمیز و ترغیب و تشویق فعالیتھای نژادپرستانھ و فاشیستی 
  .ض ھمھ حقوق دموکراتیک بھ بھانھ مبارزه علیھ تروریسم را داردبرای سرکوب مبارزات طبقھ کارگر و نق

ژوئیھ  ٢٢بیاد بیاوریم کھ ناجی العلی طراح و کاریکاتوریست مشھور فلسطینی، ضد فساد دول عربی و دشمن صھیونیسم در تاریخ 
نھ ھای غربی برای ترور رسا. خبرگزاری کویت روزنامھ القدس ترور شد ،در لندن بدست موساد در نزدیکی محل کارش ١٩٨٧

کھ گویا قلمھا شکستھ شده مانند نمایشات امروز کاریکاتوریست فلسطینی کوچکترین مراسمی برپا نکردند و فریادھایشان گوش فلک را 
و مورد تعرض  "ارزشھای غربی"کھ بخشی از " آزادی بیان"در آن روز کسی از . ر نکردکَ نقض شده است، " آزادی قلم و بیان"و 

جان کاریکاتوریست فلسطینی بی ارزش بود و توسط سازمان جنایتکاری ترور می شد کھ حق ترور  .سخنی بھ میان نیاورداست 
  .   مخالفان را ھمیشھ برای خود محفوظ داشتھ است

رد تا جلوی ھرگز تالشی نک ،تاچر کھ از فعالیت غیر رسمی موساد در انگلستان با خبر بودمارگارت دولت انگلستان بھ رھبری خانم 
 . این فعالیتھای تروریستی را بگیرد

  
  "شارلی ابدو"ماجرای ترور کاریکاتوریست فلسطینی بدست موساد و برخورد 

وی از مبارزه مردم الجزایر بر ضد امپریالیسم . کیست؟ وی فرانسوی، دوست مسلمانان و اقلیتھا در فرانسھ است )Siné"(سینھ" آقای
  . زادیبخش فلسطین و دشمن سوگند خورده صھیونیسم اسرائیل استآنیز ھوادار جنبش  فرانسھ دفاع می کرد و امروز

کاریکاتور منتشر نشده با توضیحاتی  ١٤٠منتشر شد، ناشر بھ معرفی  ٢٠١١در کتاب نقاش کاریکاتوریست اثر العلی ناجی کھ در سال 
توسط کاریکاتوریست دیگری بنام   "Livre de Handala"" نقاش کاریکاتوریست"در معرفی کتاب . مربوط بھ طرحھای وی پرداخت

نقش العلی ناجی بھ عنوان مبارز منتقد و سرسخت فلسطینی تمجید شده  ،کار می کرد" شارلی ابدو"نشریھ ھمین کھ با  )Siné( "سینھ"
کادر ھمکاران نشریھ فکاھی  رمزاحم درا  "سینھ"بود کھ آقای  Philippe Valآقای فیلیپ وال در آن زمان رئیس وقت این نشریھ  .بود

العلی ناجی بھ خاطر اعتقاداتش کھ وی آنھا را در قالب می گفت  "سینھ". مورد ظن قرار می داد" یھودی ستیز"بھ عنوان " شارلی ابدو"
 معترض نشد کھدر آن زمان ھیچکس . کرد بھ قتل رسید یبا استادی بیان م) نقاش کاریکاتوریست(طرحھا و اندام کوچک حنظلھ

سالھ پناھنده فقیری بود کھ در تمام طرحھای العلی  ١٠حنظلھ یک فلسطینی . مورد تعرض قرار گرفتھ است ناجیآقای " آزادی بیان"
کتاب کاریکاتور وی را می بیند کھ جبھھ  خلق برای  ،در زیر .ناجی با پشت بھ دنیائی کھ بھ سرزمینش خیانت کرده بود، حضور داشت

از کاریکاتوریست فلسطینی  "سینھ"ھمین دفاع آقای . ی تجلیل کرده است و روز شھادتش را گرامی داشتھ استآزادی فلسطین نیز از و
وزی را مورد طنز کبرپا نکرد پاپوشی شد کھ وقتی وی پسر سر" آزادی بیان"کھ کسی برایش نمایشات اعتراضی در زیر لوای دفاع از 

  .ھ بھ اعتقادات کھنھ خود دلبستگی دارد بزنندقرا رمی دھد زیرآبش را بھ عنوان یھودی ستیزی ک
  
  
  

  



  
  "شارلی ابدو"از  )Siné"(سینھ"چگونگی اخراج 

"Ein Ozean der Scheiße" 
Wegen angeblichen Antisemitismus' wurde ein Karikaturist gefeuert: Was der Fall Siné über Frankreich verrät Von Jörg Von 
Uthmann  
DIE WELT 

 
 Jörg Von("یورگ فن اوتھمن"عنوان مقالھ است کھ آقای " یک دریا نجاست"

Uthmann(  دی ولت"در روزنامھ")DIE WELT ( در مورد اخراج یک
وی این . برشتھ تحریر در آورده است" شارلی ابدو"کاریکاتوریست از ھفتھ نامھ 

است کھ ھمھ بھ عاریھ گرفتھ " شارلی ابدو"عنوان را از سردبیر نشریھ ظنز ھفتگی 
خوانندگان بھ نشریھ و اعتراضات آنھا را نسبت بھ روش ھای انتقادی نامھ نگاری 

تحمل  سر دبیری کھ حتی .نامیده است "دریائی از نجاست"سردبیر نشریھ بھ عنوان 
" مشت نجاست"دگان فرانسوی زبان خود را ندارد و ھمھ آنھا را یک انتقادات خوانن

. بھ میدان می آید" آزادی بیان"قھرمان مبارزه برای  بیکباره بھ عنوان ،می داند
در این مقالھ بھ اخراج یک  "دی ولت"روزنامھ مخبر  "یورگ فن اوتھمن"

و " آزادی بیان"کاریکاتوریست منتقد اشاره می کند و نشان می دھد کھ تا چھ حد 
   .بودن آن برای سینھ چاکان این تئوری ارزش دارد" بی قید و شرط"ادعای 

 چھ .برای فروش عرضھ شود دریفوس جدید ماجرای بھ عنوان یک مھارت با کمی است کھ می تواند سینھماجرای  خوشبختانھ،.. ".
 ، بھرا Sinet سینھ کاریکاتوریستی بنام موریس ،است" شارلی ابدو" ھفتھ نامھ طنز سردبیرکھ  )Philippe Val("فیلیپ ول"؟ اتفاق افتاده

 ،)Bernard-Henri Lévy("لوی برنارد ھنری" وی از جانب روشنفکران یھودی از جملھ. اخراج کرده استدرجا  یھودی ستیزی اتھام
 بھ. یھودی مورد تشویق قرار گرفت روشنفکراناز  دیگرو برخی  Élie Wiesel)("الی ویزل"، )(Claude Lanzmann"کلود النتس من"

امضاء . گردید امضاء جمع آوری ٢٠٠٠کھ در یک چشم بھمزدن  نیز برای فرد اخراجی ایجاد شدیک واکنش مخالف  نوبھ خود
  ".را زیر پا گذارده است آزادی عقیدهه تمکین کرده و زرا متھم کردند کھ در مقابل نارضائی کاخ الی" شارلی ابدو"کنندگان سر دبیر 

ژان «فضاحت گماردن  پیرامونی طنز" شارلی ابدو" ٢٠٠٨ ژوئیھ ٢سالھ در شماره  ٧٩داستان از این قرار بود کھ سینھ ... 
جمھور وقت فرانسھ کھ ھنوز دانشجو بود بھ مدیرعاملی موسسھ مالی عظیم   یسئ، ر»نیکال سارکوزی«سالھ ٢١، پسر »سارکوزی

) نتوفا-دارتی جسیکا سبائون(من یھودی میشم قبل از اینکھ با نامزدم: "می آیداز قول وی در آن . کشیده بوده است در پاریس،» دفانس«
در فرانسھ  )Darty( "دارتی"وسایل الکتریکی تولید و وارث شرکت زنجیره ای ثروتمند نامزد ایشان یک خانم یھودی "(ازدواج کنم

در ". این آقا زاده خیلی بیش از اینھا تو زندگی بدست میآره: "وی برای این آقا زاده آینده درخشانی پیش گوئی کرده و نوشتھ بود ،)است
طلب شده منتشر شده کھ در آن از بنیادگرایان اسالمی ) Express("اکسپرس"در اعتراض بھ مقالھ ای کھ در نشریھ " ینھس"خاتمھ ستون 

باید رو راست اعتراف کنم من بین یک زن مسلمان توی چادر و یک زن یھودی : "می آورد ،رسوم عھد عتیق خود را فراموش کنند بود
  ."تراشیده گزینشم روشن است

...  
می گذرد و مورد اعتراض سر دبیر نشریھ کھ حتی نشریھ خودش را نیز نخوانده است قرار  "سینھ"روزی از انتشار طنز آقای چند "

را متھم می کنند کھ ھمان الگوھای ضد  "سینھ" ،ولی بعد از آن توفان آغاز می گردد و با اشاره بھ وارث یھودی ثروتمند. نمی گیرد
وی کھ مدتھا با مردم فلسطین ھمدردی کرده و جنایات  ".وی می خواھند کھ بھ خودش انتقاد کندیھودی را زنده کرده است و از 

اسرائیلی ھا را برمال ساختھ است و ھمواره در کنار جنبش آزادیبخش الجزایر بر ضد استعمار فرانسھ قرار داشتھ است این فشار را رد 
  .و اخراج می شود. می کند

 این نشریھ کاریکاتور دمحم را کھ روزنامھ صھیونیستی دانمارکی. رانسھ بھ خاطر اسالم ستیزی آن استدر ف" شارلی ابدو"اما شھرت 
سخنان کنایھ و . ھزار عدد رسانید ٤٠٠ھزار عددی خود را بھ  ٦٠تجدید چاپ کرد و تیراژ  ٠٨/٠٢/٢٠٠٦منتشر کرده بود در تاریخ 

مبلغ یھودی "ود جشن گرفت و محقق بحث انگیز طارق رمضان را بھ عنوان توھین آمیز اوریانا فاالچی را بر ضد اسالم ھمچون سر
     .رد کرد" ستیز

...  
 "یھودی ستیزانھ"ت ااظھار بھانھبھ  ٢٠٠٨و در سال . کار می کرد" شارلی ابدو"در نشریھ فکاھی  ٢٠٠٨تا  ١٩٨١از سال  "سینھ"

 Ligue Internationale Contre le Racisme et(ینژادپرستی و یھودستیزبین المللی علیھ جامعھ . علیھ پسر سرکوزی از کار برکنار شد
l’Antisémitisme ( کھ آنھا توھین بھ زنان مسلمان ارزیابی کرد علیھ وی ھایش  یسایر نقاشیک سری از از وی بھ علت این جدل و

  ".سینھ در ھمان دادگاه اول در لیون تبرئھ شد ٢٠٠٩در نوامبر . شکایت کرد
  



  
  

کاریکاتوری کشیدم کھ مدعی شدم پسر سرکوزی بھ علل مزایای مالی بھ دین یھودی گرویده  ٢٠٠٩در سال . نقاشی می کردمرای شارلی ب. ھستم "سینھ"من 
  وقتی اجتناب کردم مرا از شارلی بھ این عنوان کھ یھودیت را بھ مسخره گرفتھ ام و یھودی . شارلی از من خواست کھ پوزش بطلبم. است

  .در زیر عنوان تصویر آماده است ک نھ من شارلی نیستم. "موریس آلبر سینھ" - ندستیز ھستم اخراج کرد
  
 ابزاری برای جنگ روانی " ارزشھای غربی"

" ارزشھا"این . کھ ارزشھای ایدآلی ھستند سخن می رود" ارزشھای غربی"در تمام تبلیغات رسانھ ھای گروھی شما شاھدید کھ از 
، "آزادی اتحادیھ ھا و سازمانھای صنفی"، "، آزادی قلم"آزادی بیان"از جملھ . دموکراتیک استبرای آنھا حقوق شھروندی و حقوق 

طبیعتا محصول مبارزه میلیونھا انسان تحت ستم بر ضد طبقات حاکمھ بوده است کھ در طی " ارزشھا"این ... و" آزادی احزاب"
در . بر پایھ سستی استوار است" ارزشھا"ی در دوران امپریالیسم این ول. ه استوردانقالبات فرانسھ و آمریکا برای بشریت بھ ارمغان آ

. خود ممالک امپریالیستی برخالف قانون اساسی خود این کشورھا مدام بھ زیر پاگذارده می شود و از حدود نفوذ آن کاستھ می گردد
دن دولتی بھ داده ھا و اطالعات خصوصی آنھا، مردم این کشورھا باید مدام بر ضد نظام شنود، دروبینھای مخفی و ربودن و دستبرد ز

. این حقوق را نابود ننماید ،روزی نیست کھ طبقھ حاکمھ یکی از این کشورھا. بر ضد تعرض بھ حریم خصوصی خویش مبارزه کنند
تامین شود وگرنھ در دارند کھ منافع سیاسی طبقاتی آنھا  طبقھ حاکمھ در ممالک امپریالیستی بھ این حقوق دموکراتیک تا لحظھ ای وفا

. مورد انتخابات آزاد در سایر کشورھا کھ نتایج آن مطابق میل آنھا نباشد ھمیشھ بھ دروغ متوسل می شوند و آنرا بھ رسمیت نمی شناسند
قلم و  این محافل امپریالیستی برای سرکوب آزادی بیان و. ثریت برای آنھا تا زمانی معتبر است کھ منافع آنھا را بازتاب دھدکرای ا

با ھمھ نیروھای ارتجاعی در ممالک تحت سلطھ ھمکاری می کنند و بھ آنھا یاری می رسانند کھ مخالفان را سر بھ نیست ... احزاب و
پس . گواه این حقایق اند... ھمدستی آنھا با دول عربی عربستان سعودی و قطر در آسیا، بن علی در تونس، مبارک در مصر  و. کنند

. بی محتوی و پوچی شده است کھ مانند الستیک بھ ھر طرف کھ بکشند قابل انعطاف باشد" ارزشھای"آنھا " زشھایار"می بینیم کھ 
برجستھ شده یھودی کشتار چند میلیون . وارونھ جلوه می دھدکھ در دو جنگ جھانی مرتکب شده است را جنایاتی  حتیامپریالیسم آلمان 

، بلژیک، پرتغال، فرانسھ، انگلستان. نادیده گرفتھ می شود" ارزشھای اروپائی"در تاریخ  میلیون مردم شوروی بیکباره ٢٥و قتل عام 
ینھا اسپانیا، ھلند و ایتالیا بھ منزلھ نیروھای استعمارگر کھ قرنھا آسیا، آفریقا و آمریکای التین را غارت کرده و میلیونھا مردم آن سرزم

را از تاریخ ... یکباره این ارزشھای آدم کشی، آزادی کشی، غارتگری، نژادپرستی ورا بھ وحشیانھ ترین وضعی کشتار می کردند نیز ب
 ،در اسپانیای سلطنتی فرانکو. کھ باید برای آن جنگید و آنرا حفظ کرد متوسل می شوند" ارزشھای اروپائی"خود حذف می کنند و بھ 

و حمایت فاشیستھا و نازی ھای ایتالیا و آلمان نت طلبان گورھای دستجمعی جمھوریخواھان را کھ بدست سلط ھنوز مانع می شوند کھ
مورد نظر " ارزشھا"باید پرسید کدام . نبش قبر کنند و ابعاد جنایات سلطنت طلبان و نازی ھا و فاالنژیستھا را نشان دھند ،قتل عام شدند

خون طبقھ  ی مملو ازو تاریخشان تاریخاست؟ چگونھ امکان دارد ھمھ آن دولی کھ آزادی و دموکراسی را در خون غرق کرده اند 
روشن است کھ این تبلیغات زھرآگین برای . گردیده اند... و " آزادی قلم"و " آزادی بیان"کارگر و ملتھای جھان است، بیکباره ھوادار 

این کار ھدف از . ایجاد رعب و وحشت و دامن زدن بھ یک جنگ روانی نابرابر توسط رسانھ ھای گروھی دروغپرداز غرب است
تحقیر سایر ملتھا و مردم جھان است تا دست امپریالیستھا را از نظر روانی در کشتار آنھا و توجیھ این جنایات در افکار عمومی ملل 

بی . بخورد مردم دادا ر... با این سیاست بھتر می شود تجاوز بھ لیبی، سوریھ، عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و. سلطھ گر باز بگذارد
پروردگار "اعالم کرد وزیر اسبق جنگ آمریکا و یکی ازجنایتکاران جنگی در تجاوز بھ عراق رامزفلد رونالد نیست کھ  تعل

 ."ده استخاک عربستان سعودی قرار دازیر در را نفت آمریکا بنادرستی 
  

 آزادی ھای بی قید و شرط و مرز آزادی بورژوائی
و بھ این جھت  "است ھیئت حاکمھبر جامعھ سرمایھ داری، اندیشھ ھای  حاکمشھ ھای اندی : "آموزگار بزرگ پرولتاریا گفتھ است

آزادی "خودفریبی است اگر کسانی تصور کنند در دنیای امپریالیسم کھ مظھر انحصارات اقتصادی و نظامی و سیاسی است، برای 
  .استثناء قایل شده اند" تفکر و بیان

داشتھ وجود  "آزادی ھای بی قید و شرط دموکراتیک"و  "آزادی بی قید و شرط بیان"ای بنام تاریخ بشریت نشان نداده است کھ مقولھ 
چنین آزادیھائی ھیچوقت وجود نداشتھ و در آینده . این نوع تبلیغات دغلکاری امپریالیستھا و جیره خواران فکری و مادی آنھاست. باشد

را از آن سلب کنند تا از آن ابزاری بسازند  و آزادی ن طبقاتی دموکراسیمضموفقط ریاکاران تالش می کنند . نیز وجود نخواھد داشت



بورژوازی برای آزادی مرزی کشیده است و می گوید آزادی  خودِ . کھ دلبخواھی آنرا مناسب و مطابق میل لحظھ ای خویش بکار گیرند
د آن را قانون تعیین کرده است، چرا آزادی بیان پس آگر آزادی مرز دارد و ح. ھر کس تا مرزی است کھ بھ آزادی دیگران صدمھ نزند

باید بی حد و مرز باشد؟ روشن است کھ با استناد بھ آزادی بیان نمی شود بھ کسی توھین کرد بویژه آنکھ این توھین توھینی بھ مقدسات 
 است، توھین بھ چیز نباید آزاد باشد؟ اگر توھین بھ مقدسات ادیان آزاد. و ھدفی ھم جز توھین نداشتھ باشد میلیارد مردم جھان باشد ٢/١

اگر بھ دمحم می شود توھین . گرددبدل می " اصل توھین آزادانھ"بھ " اصل آزادی بیان"آنوقت و اساسا چھ چیز توھین تلقی می شود؟ 
ن رئیس یک دولت کرد چرا نباید بھ نتانیاھو توھین کرد کھ دستش بھ خون ھزاران نفر آلوده است؟ ولی توھین بھ نتانیاھو بھ عنوا

پلیس آلمان در ھنگام برگزاری نمایشات اعتراضی بر ضد شاه . دروخمی " ییھودی ستیز"مھر خارجی جرم دارد و بدتر از ھمھ فورا 
جلوگیری نمی کرد و آنرا مشمول اصل آزادی بیان می " مرگ بر شاه"و یا " سرنگون باد رژیم دمحم رضا شاه"در آلمان از شعار 

ممنوع بود و اتھام و توھین محسوب می شد و نمی شد با استناد بھ اصل آزادی بیان شاه را قاتل " شاه قاتل است"ار شع یدانست، ول
ولی چرا ھمین بورژوازی . پس بورژوازی امپریالیستی ھرگز مدعی نیست کھ آزادی بیان بی قید و شرط است. معرفی کرد

، آیا بیک رنگ در می آیدبر اساس مصالح سیاسی روز ھر روز بوقلمون صفت امپریالیستی بھ ھمین اصل اخیر وفادار نمی ماند و 
اگر توھین بھ دمحم آزاد است چرا نباید آتش زدن و آلوده کردن پرچمھای ھالل احمر و صلیب . !امیالش سیاسی نیست؟ طبیعتا ھست

این مرز را چھ کسی تعیین می کند؟ آقای اشد، چرا نباید آتش زدن قرآن آزاد ب مسیحی کھ ھر دو سمبلھای مذھبی ھستند آزاد باشد؟
  .اوباما؟ی آقای "سیا"سازمان اوالند و یا فرانسیس نتانیاھو و یا 

 ؟آیا می توان این دروغ را توسط ھمھ آن دولتھائی کھ آزادی را بھ خون کشیده اند پذیرفت. گفتھ می شود ما از آزادی بیان دفاع می کنیم
آیا ھر چیز در طنز آزاد است؟ آیا افسانھ آزادی بی قید و شرط و آزادی ناب  ؟ریس خود کاریکاتور نیستآیا ھمین بازیگری آنھا در پا

زمانی کھ شما از . تبلیغ آزادی بی قید و شرط، ابزار عوامفریبی طبقات حاکمھ است! کھ برای ھمھ صادق باشد وجود دارد؟ ھرگز
خارج شوید و بھ اعالن جنگ بپردازید، تصویر یھودیان را بھ ا ھدف ارشادی ب، معنوی و روشنگرانھ منتقدانھ عرصھ برخورد فرھنگی

پست جلوه دھید و با کاریکاتور ھمھ را فرا بخوانید کھ بھ نژاد برتر تمکین کنند،  یصورت حشرات موذی بکشید، اسالوھا را انسانھا
مسلط را از آن جھت تبلیغ  سیاستِ " آزادی بیانِ "آنوقت شما ". آزادی بیان"طبیعتا مبلغ نژادپرستی ھستید و نھ نماینده صمیمی دفاع از 

این طنز ضد یھود کھ ھیتلر ُمد کرده بود و در زمان . می کنید تا سیاست طبقات حاکمھ و سیاست عمومی امپریالیسم را جا بیاندازید
و ھرگز نقش روشنگرانھ  و منتقدانھ  دارای ماھیت ضد انسانی، تحریک بھ قتل و آشوب بوده وتسلط نازی ھا در آلمان رواج داشت، 

ولی آیا چنین . حل کندمردم و آگاھی و آسایش  ع قیود خرافاتفبشری برای د نداشت و ھرگز نمی خواست مشکلی را در جامعھارشادی 
تحقیر  نداشتھ، ولی در عوض مملو از و روشنگرانھ گر، ارشادیطنزی کھ نقش منتقد، چالش  ؟است" آزادی بیان"طنزی بھ مفھومی 

. فراخواندن بھ نقض ھمھ ارزشھای انسانی است ،دیگر طنز نیست ،بوده و بھ آشوب و قتل و توھین و تحقیر فرا بخواندسایر انسانھا 
آزادی بیان عقیده باید بھ مردم یاری  .مضحک و خنده دار نیز بھ نظر آیداز منظری حتی می تواند کھ است توھین بھ مقدسات دیگران 

تا جامعھ با  و افشاء گری نمایند بھ اطالع مردم برسانندرا ع شوند، بھ نظارت بر کار دولت بپردازند، کمبودھا و تنگناھا رساند تا مطل
حال نگاھی بھ کاریکاتورھای زمان  .آزادی بیان آزادی توھین و دروغگوئی مستمر نیست. چشم باز بتواند با اراده آزاد تصمیم بگیرد

  :ودیان بیفکنیدھیتلر بر ضد بلشویسم و یھ
  
 

   

    



     
گدا و جاسوس بلشویسم، یھودی،  دوره گردگدای تاجر،  رباخوار،جھانخوار، یھودی بھ عنوان  :ھا نازی زشت کاریکاتورھایدر این 

  نشان داده می شود حشره موذیبھ منزلھ یھودی زشت و کثیف و یھودی  ،ترسو زن فروِش  ننگ نژادھا،
  

آیا می شود ھر ادعا و و آزادی بیان وجود ندارد؟  در زیر لوای حمایتو دروغگوئی و پخش اکاذیب آیا مرزی میان توھین و فحاشی 
برای ھمھ بی در آیا بی در پیکر است  و اگریان بی در پیکر است؟ بھ زور جا داد؟ آیا آزادی ب" آزادی بیان"یاوه گوئی را در چارچوب 

میلیاردھا مردم جھان می توان بی مسئولیت و " مقدسات"آیا در مبارزه با  ؟برای از ما بھتران دژ و بارو داردتنھا است و یا  و پیکر
نمی شود تصویر حضرت . دقیقا ھمینطور است مابنظر  . برپا نمود مسلمانانضد " اتحاد مقدس"موذیانھ و گزینشی برخورد کرد و 

نمی شود تصویر موسی را بھ صورت ساحر کشید کھ مارش . عیسی را کشید و وی را زنا زاده و مریم مقدس را روسپی معرفی کرد
ھائی چنین کاریکاتورترسیم ؟ آیا بدھکاران راه می رودند و یا بھ صورت یک تاجر یھودی رباخوار بر روی اجساد کرا عصا می 
و جبھھ  ندارا بھ مقابلھ بر می انگیزو معتقدان و بھ رفع خرافات کمک می کنند و یا برعکس مومنان  شتھداو افشاءگرانھ  یماھیت انتقاد

دلیلش . است دینبرای نابودی نقش  دینتاریخ مملو از این نوع برخورد اشتباه بھ  ؟گیری سیاسی را بھ جبھھ گیری مذھبی تبدیل می کند
علیرغم پیشرفت عظیم دانش و فنآوری و پاسخگوئی بھ بسیاری از ، و است در نادانی و جھل عمومی دینزیرا ریشھ  ،ضح استنیز وا

مجھوالت جھان مادی، بھ علت انحصار دانش در دست طبقات حاکمھ و رواج جھل در سطح وسیع جامعھ، این جھالت و تاریک اندیشی 
با مذھب نمی . تقویت می کننددر مغزھای مردم تحت فشار و بی پناه ری ادیان آمده و آنھا را بھ یاو ابھت مجھوالت، چون بھمنی عظیم 

ھای گروھی خود  ھمین حکومتھای اروپائی در رسانھ. شود صرفا ذھنیگرایانھ برخورد کرد و پایھ ھای مادی پیدایش و رفع آنھا را ندید
برنامھ ھای مذھبی می گذارند و فیلمھای  ،و ارتقاء سطح دانش عمومی مردم مبارزه مثبت با دین علوم ودستآوردھای بھ جای تکیھ بر 

، کار آنھا شستشوی سخن می رانند" ده فرمان"و " بن ھور"از آنھم عیسی و موسی  ،مذھبی نمایش می دھند، از معجزات پیامبران
آیا این ھم . بار مردم می کنند ،ت و دروغدر مورد ادیان مسیحی و یھودی خرافا. استو پخش دروغ و مسایل ضد علمی مغزی مردم 

   .است و یا آزادی در شستشوی افکار و تزریق خرافات و موھومات" آزادی بیان"
در رسانھ ھای گروھی تحویل مردم مذھبی و خرافاتی ای تعطیالت ایام تولد مسیح چھ برنامھ ھای سال در ھر انتھای بیاد بیاوریم کھ در 

ورد واکنش مسلمانان بھ کاریکاتور دمحم در پاریس و یا دانمارک خود را برآشفتھ نشان می دھند و امری را و آنوقت در م. داده می شد
آزادی "طبیعتا این چنین طنزی ربطی بھ  .کھ محصول سیاستھای طوالنی خود آنھاست ابزاری می کنند تا ملتھای دیگر را تحقیر کنند

  .ماند ندارد کھ ھمواره طبقاتی است و طبقاتی نیز می" بیان
  

  عیسی زنا زاده
پدر، پسر و روح  - اصل تثلیثبھ استناد (عیسی داستان بھ صلیب کشیدن درد آور عیسی مسیح کھ صدائی از آسمان بھ عنوان پدر

در  )Mario Lars"(ماریو الرس"اثر کاریکاتوریست " من مادرت را گائیدم.. تو.. ای: "مورد خطابش قرار می دھد) توفان-القدس
این تصویر نھ تنھا بھ عنوان کاریکاتور در داخل نمایشگاه قابل . شگاه ھنر فکاھی در شھر کاسل آلمان بھ نمایش گذارده می شودنمای

بیکباره ھجوم نمایندگان . ار شھر آویزان استونمایشگاه بھ در و دیاز بلکھ جداگانھ بھ صورت آگھی تبلیغاتی برای دیدار  ،رویت است
ستان و ارتدوکس بر ضد این پالکات تبلیغاتی آغاز می شود و مدعی می گردند کھ ھستھ اصلی مسیحیت مورد کلیسای کاتولیک، پرت

. کارزای بھ راه می افتد تا این آگھی تبلیغاتی حذف شود. توھین قرار گرفتھ و بھ مقدسات و احساسات مسیحیان صدمھ خورده است
من اساسا این برانگیختگی را نمی فھمم، نیت من این نبوده است احساسات " :می گوید "ماریو الرس"آقای . کار بھ شکایت می رسد

می گیرد  ھ قدری باالولی کار ب. بنظر وی نھادی مانند کلیسا باید طاقت تحمل این لطیفھ ھا را داشتھ باشد." مومنان را جریحھ دار کنم
جر و بحث : "مجبور می شود اعتراف کندذف می کنند و ایشان را بھ عنوان آگھی تبلیغاتی نمایشگاه ح "ماریو الرس"کھ پالکات آقای 

بھ طور فزاینده در یک راستائی تحول می یابد کھ از جانب من بھ این ترتیب مورد نظر نبود و نمی شود ھم بطور فعال در سیر آن 
  .را حذف کندخود تی ناچار شد بھ فشار بیرونی تن در دھد و پالکادت تبلیغا" ماریو الرس"آقای ." تغییر ایجاد کرد

  



  

  
  "تو من مادرت را گائیدم... ای: "خطاب آسمانی پدر بھ پسر در مورد حضرت مریم

  تبلیغ این پالکادت برای نمایشگاه بھ عنوان توھین بھ مقدسات و جریحھ دار ساختن احساسات مسیحیان حذف شد
  

برای " آزادی بیان"د و آنرا با برچسب نرا مجاز می دان مانانمسلاین کشورھای امپریالیستی فقط توھین بھ  ھایروشن است کھ دادستان
سی موتوھین بھ حضرت . مجاز نیستو مقدساتشان ولی توھین بھ سایر ادیان . دنتبلیغات و پیشبرد مقاصد استعماری بھ میان می کش

خواندن کھ بھ قصد پولدار شدن  رئیس جمھور سابق فرانسھ را یھودیحتی پسر سرکوزی . بیکباره یھودی ستیزی جلوه داده می شود
کسی کھ بھ خاطر بیان حقایق در مورد پسر سرکوزی . زن  یھودی گرفتھ و تغییر مذھب داده نیز یھودی ستیزی عنوان می شود

و  سی را مورد توھین قرار می دادموقلمداد گردد و مورد پیگرد قانونی قرا گیرد باید دید چھ بھ سرش می آمد اگر خود " یھودی ستیز"
  :تبلیغاتی است "دوگانگی"کاریکاتور زیر گویای این . نھ تنھا پیروانش را

  

         
  :نقاشی در مورد یھودیان                                        :نقاشی در مورد مسلمانان                                  

  سانسور شود. این یھودی ستیزی است                                 بیان استھا ھا ھا  این آزادی                                  
  

  نمونھ دیگر کھ مملو از تناقض و بیان حکومت خفقان است
کاریکاتور دیگری در  ،با استعداد فرانسوی سالھ ١٦ یک دانش آموز" شارلی ابدو"در فرانسھ بعد از ترور کاریکاتوریستھای نشریھ 

در صفحھ فیس بوک خود یکاتور توھین آمیز این نشریھ در زمان سرکوب اخوان المسلمین در مصر منتشر شده بود پاسخ بھ یک کار
صحبت " آزادی بیان"فورا دادستان فرانسھ کھ تا دیروز از . تصویر این دو کاریکاتور را در زیر می بینید. نمود نصبترسیم کرد و 

ھستم را بھ " من ھم شارلی ابدو"و طوق  و حمایت از آزادی بیان شرکت کرده بود می کرد و در نمایشات اعتراض بر ضد تروریسم
فرمان توقیف  تی برای ایجاد موجی از سرکوب و خفقان بپا کرد و اکارزار تبلیغیک  ٢٠١٥ژانویھ  ٢٠در تاریخ  گردن مبارک داشت،

آنچھ را کھ حزب ما بارھا و بارھا تکرار کرده ین ترتیب بھ ا. صادر کرد "از تروریسم تجلیل"سالھ را تحت عنوان  ١٦کاریکاتوریست 
کھ تمام تبلیغات آزادیخواھی بورژوازی امپریالیستی حرف مفتی بیش نیست و برای فریب افکار عمومی و سرکوب  ،شد است، برمال

وائی اصل نیست، ناب بورژ" آزادی بی قید و شرط. "ھدف شستشوی مغزی است. شود طبقھ کارگر و نیروھای مترقی بزرگنمائی می
ھر جا مرز آزادی بیان، منافع سیاسی بورژوازی را بھ خطر افکند و متناسب با . نیست، جعلی است و تنھا یک آزادی طبقاتی است

 شاست و باید خفقان را بھ جای" تروریسم"وضعیت روز سیاسی مورد تائید آنھا نباشد، این آزادی خطرناک و نامطلوب و بھ سخن دیگر 
ولی ھر جا دشمنان طبقاتی حاکم قصد بیان نظریاتشان را داشتھ باشند از آزادی بی حد وحصر برخوردارند و کسی نباید مانع . دنشانی

بھ این تریب مرز آزادی ھای دموکراتیک را از انتخابات آزاد گرفتھ تا آزادی بیان، مطبوعات، نمایشات وغیره . بیان نظریات آنھا شود
  .منافع طبقاتی و توازن قوای طبقاتی تعیین می کندغور و تنھا حدود و ثتنھا 

حد و مرز نمی  ،برای طنز مدعی بود کھ در جامعھ فرانسھ کھ ارزشھای اروپائی در آن شکل یافتھ است بورژوازی امپریالیستی فرانسھ
 ،اعالم شده استممنوع " مطلوبنا"ی ھ یحال ھرگونھ تمسخر، طنز، طعنھ، شوخی و کنا. و آنرا با بوق و کرنا رواج می داد سدشنا

  .زیرا دست نابکاران را برمال می کند
  



              
   :کشتار                                                     :کشتار در مصر                                       
  شارلی ابدو نجاست است و جلوی گلولھ را نمی تواند بگیرد      قرآن نجاست است و جلوی گلولھ را نمی تواند بگیرد                                       

  
 نماد تجلیل از تروریسم می باشدگویا کاریکاتور توقیف شده کھ     و       بیان در فرانسھ استآزادی ماد نگویا کھ  و قانونی کاریکاتور آزاد    

 
البتھ در فرھنگ ما ایرانی ھا قرآن کھ کتاب مقدس مسلمانان است مورد احترام است و این اصل در مورد سایر کتب مقدس ادیان 

آزادی بیان نامید؟ آیا این بی نزاکتی و توھین ربطی بھ آزادی بیان دارد؟  ،با نجاست آیا می شود قیاس قرآن را. صادق استنیز توحیدی 
مقدس است؟ " شارلی ابدو"مگر . نجاست نباشد" شارلی ابدو"آزاد است و قرآن نجاست است چرا  بھ عنوان نجاست اگر توھین بھ قرآن

ار رصادق است؟ می بینید کھ ھمھ این ھوچی بازی ھا برای استقآیا نجاست خواندن قرآن در مورد نجاست خواندن تورات و انجیل ھم 
میلیونھا مسلمان معتقد بھ عنوان اقلیت مذھبی در درون ممالک مسیحی . تروریسم فکری و ایجاد فضائی از خفقان و نژادپرستی است

د این ھالھ ایمنی را از دور آنھا بزدایند و دولت فرانسھ و سایر ممالک اروپای متمدن تالش دارن. باید از حمایت قانونی برخوردار باشند
 ،این رخدادھا گواه آن است کھ نھ تنھا آزادی بیان و سایر حقوق دموکراتیک برای آنھا بی ارزش است. بسپارند" خدا"آنھا را بھ امان 

کھ بھ حمایت ارگانھای مذھبی کسی کھ در دنیای امپریالیسم اگر . بلکھ حق حمایت از اقلیتھای مذھبی نیز حرف پوچ و بی معنائی است
و پای مردم قرار دھد و ناسزا مورد تحقیر و یا توھین مستمرا و با یورش انبوه، برای تحمیق توده ھا نیاز دارد، عیسی و موسی را 

شھای سزای اعمالش با ھمان رووی را بھ مسیحی و یھودی را نیز بھ میان بکشد و آنھا بھ علت اعتقادات دینی تحقیر کند، آنوقت 
  .کھ دارند می رسانند" دموکراتیک"
  

  کاریکاتور روزنامھ زود دویچھ سایتونگ و پوزش خواھی حقیرانھ
مارک "در آلمان کاریکاتوری کشید کھ در آن بنیانگذار فیس بوک آقای  )Süddeutsche Zeitung"(زوددویچھ سایتونگ"روزنامھ 

اختاپوس بھ تمام کمپوترھای مردم دستبرده است و افکار آنھا را نظارت و را نشان می داد کھ مانند ) Mark Zuckerberg"(سوکربرگ
رفت کھ در اسرائیل قرار گ) Simon Wiesenthal"(سیمون ویزنتھال"این کاریکاتور مورد اعتراض مرکز یھودی . بررسی می نماید

بھ بن بست می رسد " آزادی بیان"در اینجا مرز . تیز خود مدعی بودند این کاریکاتور بدون شک بوی یھودی ستیزی می دھد" شامھ"با 
افراھیم "آقای . در اینجا بیکباره طنز حد و مرز پیدا می کند. حق نداشتھ بھ کسی توھین کند" زود دویچھ سایتونگ"و کاریکاتوریست 

این کامال شکل کالسیک دارد، یھودی می خواھد نظارت بر جھان را تحت ھدایت خود : "می گوید) Efraim Zuroff"(سورف
  ".بگیرد

.  

 
Burkhard Mohr/ Süddeutsche Zeitung 

  ٢٠١٤فوریھ  ٢١مستخرج از زوددویچھ سایتونگ مورخ 
  

کھ یھودی است و مبتکر فیس بوک است بھ صورت عقابی و بزرگتر از دماغ " گسوکربر"استدالل یھودی ستیزی این است کھ دماغ 
و از این گذشتھ این تصویر این فکر را القاء می کند کھ . وی آمده و این از نظر نازی ھا در زمان ھیتلر نماد دماغ یھودیان بوده است

نھ تنھا . دکاریکاتور را محکوم کردند و آنرا یھودی ستیز خواندننشریات اسرائیلی این . یھودی ھا می خواھند بھ ھمھ دنیا چنگ بیاندازند
" آزادی بیان"برای آنھا امر حمایت از . طرح دماغ سوکربرگ بلکھ موھای فرفری وی نیز موجب عصبانیت صھیونیستھا شده بود

 .دیگر مطرح نبود



عذر بخواھد و " سوء تفاھم"توریست ناچار شد از این نقاش کاریکا) Burkhard Mohr("بورکھارد مھر"کار بھ آنجا رسید کھ حتی آقای 
وی . اعتراف کند یکذره تصورات یھودی ستیزانھ را می توان در این کاریکاتور یافت کھ آنھا را در تارنمای خودش روتوش کرد

روزنامھ را با ترسیم این  خیلی متاسفم کھ بھ این سوء تفاھم منجر شده است و من محتمال احساسات بخشی از خوانندگان: " اظھار داشت
جریحھ دار ساختن احساسات چند تا خواننده زود دویچھ سایتونگ بھ قدری مھم است کھ ." کاریکاتور جریحھ دار ساختھ ام

فراموش می کند و توجھ را می شود " آزادی بی قید و شرط بیان"کاریکاتوریست بیکباره ھمھ حرفھای قشنگ و زیبائی کھ در مورد 
از  اھمیت چند یھودی بیش. ا ترسیم توھین آمیز مقدسات مسلمانان بھ احساسات یک و نیم میلیارد مردم جھان توھین می کندندارد کھ ب

  .   استجھان یک و نیم میلیارد مسلمان 
 

  کشتار خبرنگاران در یوگسالوی
یوگسالوی کھ تمامیت ارضی اش را در پیمان  با سیاست تجاوزکارانھ و جنایتکارانھ و غیر قانونی بھ کشور پیمان ناتو ١٩٩٩در آوریل 

ده . امنیت و ھمکاری اروپا بھ رسمیت شناختھ بود حملھ کرد و با موشک مرکز رادیو تلویزیون یوگسالوی در بلگراد را ھدف قرار داد
رادیو : "الم کرداع )Kenneth Bacon("کنت بیکن"سخنگوی پنتاگون آقای . بھ قتل رسیدند" آزادی بیان"ھا خبرنگار و مدافعان 

رسانھ ھا یکی از "، "تلویزیون صربستان نیز بخشی از ماشین آدمکشی میلوسوویچ است ھمانطور کھ دستگاه نظامی اش ھست
ناتو بھ : "ولی دولت قانونی یوگسالوی کھ مورد تجاوز امپریالیستھا قرار گرفتھ بود بھ روشنی گفت". ستونھای قدرت میلوسوویچ ھستند

آیا در اروپا .". د بازار بیان آزاد عقاید را از بین ببرد تا مطمئن شود کھ فقط یک طرف می تواند بھ تبلیغاتش ادامھ دھدسادگی می خواھ
پس این چھ اصول وارزشھائی است کھ کاربردش !. بھ خیابانھا برای اعتراض سرازیر شدند؟ خیر ھرگز! مردم برآشفتھ شدند؟ ھرگز

نفر  ١٥٠در نیجریھ " باگا"در ھمان زمان ترور پاریس مطبوعات خبر دادند کھ در شھر . ی استاپورتونیستی و دلبخواھی و مصلحت
ترور شده اند ولی احساسات بشردوستانھ اروپائیان ھرگز تحریک نشد و کسی از خودش نپرسید فرانسھ در مالی و غرب آفریقا چکار 

  می کند و بدنبال چھ چیز می گردد؟  
 

  کارگران کردستان برای ممانعت از آزادی بیان در پاریس کشتار فعاالن سیاسی حزب
در پاریس  ٢٠١٣ژانویھ  ١٠سھ زن مبارز ترکیھ کرد تبار از فعاالن و اعضاءحزب کارگران ترکیھ کھ بدست سازمان امنیت ترکیھ در 

روه ھای تروریستی داعش را از دولت ترکیھ کھ ھمدست امپریالیسم فرانسھ برای دخالت در اوضاع داخلی سوریھ بود و گ. ترور شدند
مطبوعات بورژوازی فرانسھ در آن . ھر نظر مورد حمایت قرار می داد و می دھد ھرگز مورد تضییقات دولت فرانسھ قرار نگرفت

تاریخ ھرگز نامی از نقض آزادی بیان عقیده کھ ظاھرا ارزشھای غربی محسوب می شوند بھ میان نیآوردند و از سران ممالک برای 
ریاکاری و کذب گفتار . ر بھ ترکیھ دعوت نکردند کھ در تشیع جنازه آنھا و تجلیل از آنھا برای حفظ آزادی بیان شرکت کنندفشا

  . امپریالیستھا از ھمین نمونھ ھای مشخص معلوم می شود
 

  
 
sakine cansizسکینھ جانسیز،  

 fidan Doğan Rojbin فیدان دوغان رژبین،  
  leyla şaylemez Ronahi لیال شیلمز روناحی  

  
 ارزشھای غربی در خط مشی رسانھ ای و یا دوروئی امپریالیستی

این دوروئی ناشی از نادانی نیست، بلکھ آگاھانھ و با انگیزه . در تصاویر زیر نوع برخورد دورویانھ را بھ روشنی شاھد خواھید بود
در امور داخلی اوکرائین موجب شده کھ یک حکومت کودتائی  امپریالیسم آلمان با دخالت آشکار. سیاسی و طبقاتی صورت می گیرد

آنھا نمایشات نازی ھا در کیف پایتخت اوکرائین را نمایش . توسط نازی ھا بر سر کار آید کھ اوکرائین را بھ خاک و خون کشیده اند
ی دھند کھ حرکتی بر ضد مسلمانھا و نھ انجام م" پگیدا"ھمین کار را در آلمان در مورد جنبش اعتراضی .  مردم اوکرائین جا می زنند

مردم است بدل " نگرانیھای محقانھ"و ناشی از " قابل فھم"تمام دستگاه دولتی آلمان بھ ُمبلغ این حرکت کھ گویا . بر ضد تروریسم است
کننده در این نمایشات ھزار شرکت  ٥از ھمان روز نخست تعداد  نپلیس آلما روشن است بر اساس اسنادی کھ اخیرا منتشر شده. شده اند

جنبش "جا می زده تا آنھا را از نظر روانی تقویت کنند و پیامی بھ سایر نیروھای دست راستی باشد کھ از این ھزار  ١٥را بھ دروغ 
ی تی رسانھ ھای گروھی نیز مردم را با موذیگری بھ شرکت در مارش نازی ھا فرا ماتمام دستگاھھای تبلیغ .بھ حمایت برخیزند" عظیم



این سبک کار بیان ماھیت  .مردم کھ سر منشاء این مشارکت است نام می برند" محقانھنگرانی ھای "از رشد فزاینده و و خوانند 
ارزشھائی کھ آزادی در بیان دروغ و عوامفریبی را تا سر حد یک فضیلت . ارزشھائی است کھ غرب واقعا بھ آنھا احترام می گذارد

  .رسانده است

 
  تصویر سمت چپ 

این عده را رسانھ ھای گروھی . علیھ شوروی جنگیده بود )یارتش ناز(نازی ھا در اوکرائین ھمراه با عکس جاسوس ھیتلر در اوکرائین کھ در وھرماخت
  معرفی می کنند " تااروپائی ھای دموکر"ممالک امپریالیستی بھ نام " آزادیخواه"

  تصویر سمت راست
  قرار دادرجیان مطرح می کنند کھ باید این احساسات را مورد توجھ اتظاھرات نازی ھای آلمان در درسدن کھ آنرا نگرانی مردم از حضور خ

  
بھ منزلھ ھستھ اساسی دموکراسی و " آزادی عقیده"و " آزادی بیان"دوروئی امپریالیسم آلمان را کھ خود را بی طرف و حامی 

یکی مظھر یھودی ستیزی و ممنوع و دیگری مظھر مبارزه با تروریسم و . ارزشھای غرب جا می زند در این دو تصویر روشن است
را برای مبارزه با تروریسم تصاویر ابوبکر البغدادی و یا اسامھ بن الدن را نمی اندازند و بھ حضرت دمحم معلوم نیست کھ چ. آزاد است

تازه بگذریم از اینکھ اکثر  ده خود آنھا؟رمسلمانان ھستند تا تروریستھای دست پروآنھا تنھا آیا این نشانھ آن نیست کھ ھدف . بند کرده اند
   . و مسیحیان ده اند و نھ غربی ھاقربانیان ترور ھمھ مسلمانان بو

پاریس گرد آمده بود در حالیکھ بر اجساد ھزاران " اتحاد مقدس"در " من ھم شارلی ھستم"دولت تروریست اسرائیل کھ با طوق 
ر نشریھ امر داد تا چند ھزا" ناحترام بھ آزادی بیا"برای  ،فلسطینی مبارز در راه آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی گام می گذارد

کاسیون بھ تجدید وورکار وی با کار سایر مطبوعات دنیای غرب کھ با پ. را در اسرائیل بھ صورت رایگان توزیع کنند" شارلی ابد"
و یا حتی مبارزه با تروریسم " آزادی بیان"تفاوتی ندارد و نشان می دھد کھ نیات ھمھ آنھا دفاع از  ،اتورھای دمحم پرداختندچاپ کاریک

بھ جنگ فرھنگھا و نفرت ملی برای مقاصد شوم سیاسی  مذھب خاصی را نشانھ گرفتھ اند وآشکار بلکھ تنھا توھین و تحقیر  ،ھم نیست
   .خویش دامن می زنند

 یک  تنھائی بھ نام ھمین. ماست تاریخی نشدنی فراموش وطن فلسطین": نوشت صھیونیسم بنیانگذار ھرتسل تئودور نوزدھم قرن در
 ما. می باشد آسیا مقابل سد از بخشی اروپا، حضور ما در اینجا برای. ما خواھد بود جلب ملت برای موثر و درتمندق جمعی فراخوان

ھم  این اساس بر است ودر اسرائیل  دولتی صھیونیسم آئین این ."عنوان جلوداران تمدن در برابر بربریت انجام وظیفھ کنیم بھ باید
  .می کندکرده و ھمیشھ عمل 

           

  
 یھودی ستیزی :سمت چپ            آزادی بیان عقیده   :سمت راست

 
 

  ھولوکاست و نازیسم
جنایتکار آزادانھ فعال است و از حق آزادی ولی در آلمان این تشکل . نازیسم عقیده نیست یک باند جنایتکارانھ برای نسل کشی است

بھ انکار ھولوکاست پرداختھ و  آنھا با استناد بھ حق آزادی بیان . بیان برخوردار می باشد تا تئوری ھای ضد بشری خود را تبلیغ کند
خ بشریت است و بھ ھدف آنھا از این کار تبرئھ ھیتلر و نگارش کذب تاری ولی روشن است کھ. ر می شوندکتلر را منھی یآدمکش

کرده و حد و مرز و حرام حالی بر دور و بَر این جرم محسوب را انکار ھولوکاست اما طبقھ حاکمھ آلمان . ربطی ندارد" آزادی بیان"
جنبھ مطلق ندارد و چنین نیست کھ توھین بھ  شتھ وحرام و حالل دا" آزادی بیان"پس در اینجا نیز روشن است کھ  .حق قایل می شود



خدشھ "احترام بھ ارزش بھ مفھوم  کھ ربطی بھ اکثریت شکننده مسلمانان ندارد،قادات مسلمانان را بھ بھانھ مبارزه علیھ تروریسم اعت
اعتبار دارد کھ با نیات از جانب وکالی مدافع آن، فقط وقتی " آزادی بیان"ظاھرا ادعای مطلق بودن . جا بزننددنیای غرب " ناپذیر

ظبند کھ کسی اقوه قضائیھ و مجریھ آلمان چھارچشمی مو. آیا این ریاکاری نیست؟ .نھ تروریستھا انجام می گیرد توھین بھ مسلمانان و
   .از این حد و مرز تعیین شده پایش را بھ بیرون نگذارد

  
  یھودی ستیزی اتھام حمایت از حیوانات و

اسرای نازی ھا  اردوگاھھای )People for the Ethical Treatment of Animals :Peta(" پتا"سازمان حمایت از حیوانات  ٢٠٠٣در سال 
گرفتند و اظھار داشتند در آلمان فورا جلوی این گونھ تبلیغات را . مقایسھ کرددر مکانھای سربستھ نگھداری انبوه حیوانات محل را با 

قدغن با فشار البی صھیونیسم آنھا تبلیغات . ستاستفاده از رنج و مرگ بھ نیت راه انداختن کارزار تبلیغاتی منطبق بر آزادی عقیده نی
آنھا را . یھودیان نسبت بھ انتشار این پالکادتھای تبلیغاتی شکایت کردند . در اتریش ولی نتیجھ باب میل یھودیان از کار در نیامد .شد

. تبرئھ گردید" پتا"ملغی شد و سازمان تنھا در مرحلھ نھائی دادگاه، حکم ممنوعیت این گونھ تبلیغات . نشانھ یھودی ستیزی جلوه دادند
 ٤٥را بھ  "انجمن بر ضد کارخانھ ھای حیوانات"رئیس  )Erwin Kessler("اروین کسلر"ولی در مورد شبیھ آن در سوئیس آقای دکتر 

  .روز زندان محکوم کردند کھ سالھا بعد از وی اعاده حیثیت نمودند
 

  
  ا با محفوظ نگھداشتن حیوانات در مکانھای سربستھ مقایسھ شده استدر این تصاویر اسرای بازداشتگاھای نازی ھ

  
  تشویق بھ تروریسم و آدمکشی آزادی بیان جنایتکاران است

تحصیل کرده است و از دانشگاه در رشتھ . آدم عادی نیست. عضو مجلس نمایندگان صھیونیستی اسرائیل است" آیلت شاکد"خانم 
. می باشد" خانھ یھود"وی عضو حزب راستگرای افراطی کھ حزبی فاشیستی است بنام . استمھندسی کمپیوتر فارغ التحصیل شده 

پشت ھر " :وی در صفحھ فیس بوک خود نوشتھ است.  را دارد" چپ افراطی"نتانیاھو در کنار این خانم محجوب و بی آزار حکم 
ی آنھا رزمندگان دشمن  ھمھ. بھ اعمال تروریستی دست بزندتواند  نمی تروریستاند کھ بدون آنھا،  ھا مرد و زن ایستاده تروریستی ده

این . شود کھ آنھا را با گل و بوسھ بھ جھنم فرستادند شامل مادران شھدا ھم می امر طبیعتااین . خونشان حالل است ریختنھستند و 
ھایی کھ در آن مار  ھمانطور کھ خانھ ،ندآنھا باید برو. تر نیست باید راه پسرانشان را بروند، ھیچ چیزی از این عادالنھمادران ھم 

  در غیر این صورت، مارھای کوچک دیگری در آنجا رشد خواھند کرد. باید بروند اند پرورانده
  

  
  

ای کاش ھمھ شما عرب ھا "، "مرگ بر خواجھ ھای عرب: "در اسرائیل صھیونیستھا راه می روند و در توئیت ھای خود می نویسند
  ."مرگ بر عربھای جاکش"، "اد بمیریدفلج شوید و با رنج زی

فقط بھ نفرت ملی و تمایالت زشت و حقیرانھ نژادی دامن زده و ضد ! ھرگز. دارد" آزادی بیان"آیا این سخنان و تبلیغات ربطی بھ 
یندگی ولی این خانم تروریست محض بھ نما. این تبلیغات برای توجیھ اشغال فاشیستی خلق شده است. بشری و تروریسم محض است

. بخشی از صھیونیستھا بھ کنست اسرائیل راه پیدا کرده و خطر اینکھ نقش تعیین کننده در انتخابات آینده اسرائیل بازی کند منتفی نیست
آیا تبلیغات این سیاست و شستشوی مغزی کھ بھ مردم در اسرائیل می دھند جنایتکارانھ نیست؟ آیا این سخنان تروریسم محض و تشویق 

ھستند " شارلی ابدو"ی نیست؟ آیا این تحریص و تشویق بھ قتل نباید مجازات شود و مورد پیگرد قرار گیرد؟ ولی ھمھ آنھا کھ بھ آدمکش
نتانیاھو در پاریس بر ضد تروریسم رژه . در مورد این نقض آشکار حقوق انسانھا سکوت اختیار می کنند" آیلت شاکد"و از جملھ خانم 

حق آزادی بیان آدمکشی را برای این خانم نماینده در کنست " دموکراتھا"ھمھ این . ھستم" رلی ابدوشا" می رود و مدعی است من
  .بھ حساب می آورند" ارزش غربی"اسرائیل محترم می شمارند و 



  
  تحریم امپریالیستی ایران و نقض آزادی بیان

کھ توسط ماھواره می توانستند اخبار ایران و جھان را تعقیب  کسانی. شما می توانید این سیاست امپریالیستی را در ھمھ زمینھ ھا ببینید
رژیم جمھوری اسالمی برای فریب مردم در ایران . کنند شاھد ھستند کھ اخبار ایران را باید بھ اخبار خارجی و اخبار داخلی تقسیم کرد

طھ بر آنھا مانع می شد کھ مردم بھ اوضاع از طریق جعل اخبار و یا نظارت بالواسبرای کتمان دزدیھای آخوندھا و مقامات مسئول 
ھرگز اخبار داخلی . ایران بودجعل اخبار در مورد اوضاع داخلی ایران پرده ساتری بر فقر و نیازھای مردم . واقعی کشور ما پی ببرند

ران توجھ نمی کرد بھ وضعیت زحمتکشان و اعتراضات آنان و سرکوب اتحادیھ ھای کارگری و یا فعاالن کارگری و حقوق بشر در ای
در عرصھ خارجی ولی اخبار . البتھ از یک رژیم سرکوبگر بیش از این ھم نباید انتظار داشت. و بھ آنھا پوششھای الزم را نمی داد

اط ایران بھ مراتب واقعبیانھ تر و قابل استنادتر از دروغھای ممالک امپریالیستی بود و دست آنھا ار سیاستھای تجاوزکارانھ بھ اقصی نق
ھمین امر مانند خاری بھ بدن صھیونیسم و امپریالیسم فرو . ایران در عرصھ افشاء صھیونیسم در جھان پیشتاز بود. جھان باز می کرد

طبیعی است کھ این سیاست با ادعاھای آنان در مورد کارزار حمایت . می رفت این بود کھ جلوی پخش اخبار ایران را در خارج گرفتند
کانالھائی از دولت فرانسھ کھ . آزادی بیان را با نقض حقوق ملل توجیھ می کنند مغایرت کامل دارد ولی آنھا نقض" آزادی بیان"از 

پرسش این . شد کھ در کادر تحریمھای اقتصادی بھ این اقدام دست زده است بھ دروغ ادعا ،ماھواره مربوطھ را بھ ایران اجاره داده بود
بھ پخش اخبار ایران برای جھانیان دارد و دوم اینکھ خود این تحریمھا ضد منشور ملل متحد و  است کھ تحریمھای اقتصادی چھ ربطی

  .غیر قانونی و ضد بشری است
  

  ماجرای خواندنی و مضحک برلینر سایتونگ
ی از آن برای خود بورژواز. حرفھ خبرنگاری ظاھرا باید مستقل بوده و مردم را نسبت بھ رخدادھا و مسایل پشت پرده آنھا آگاه سازد

البتھ این تئوری ھا بر روی صفحھ . عوامفریبی بھ عنوان ستون چھارم تفکیک قوا و ناظر بر اجرای صحیح دموکراسی نام می برد
د کاغذ کاربرد زیبائی دارد، ولی اگر شما روزنامھ نگاران را بخرید و یا با تھدید آنھا را بھ تسلیم وادشتھ و بھ محاصره اقتصادی بکشانی

ا تمام اداراه و دستگاه چاپ آن را ھمراه با آدمھایش بخرید و در انحصار خود گرفتھ و مھار ثروت را بر گردنش بیفکنید، آنوقت و ی
. سیاه را سفید جلوه می دھند ،فقط در خدمت توجیھ و مصونیت نظام سرمایھ داری قلم زده" آزاد"قلمبدستان این نشریھ ھای بھ ظاھر 

شما وقتی روزنامھ برلینر سایتونگ را می خوانید کھ بھ خاطر درج یک . بھ کار عمده آنھا بدل می شود جعل اخبار و دروغبافی
حد ومرز ندارد و ما اجازه نمی دھیم " آزادی بیان"کاریکاتور اشتباھی بھ عجز و البھ دچار آمده است و آنھم روزنامھ ای کھ مدعی بود 

نابود شده و زبان کسی بستھ شود و با الھام از این روحیھ بھ تجدید درج  با عملیات تروریستی در پاریس ارزشھای غربی
دست می زنیم، تصور می کنید با یک شوخی روبرو ھستید و یا با یک روزنامھ فکاھی و طنز سر و کار " شارلی ابدو"کاریکاتورھای 

بھ حذف " آزادی بیان"ت عباس ناگھان این حامیان ولی با دقت بیشتر بھ یکباره می بینید کھ در مقابل این ھمھ قسمھای حضر. دارید
این اقدام ناخواستھ . کاریکاتورھای نا خوشایند دست می زند کھ گویا این اقدامش نیز در تکمیل اقدامات قبل و نھ در تناقض با آنھاست

  .و کسی قسم ھای حضرت عباس آنھا را باور نکند دم خروس بزند بیرونآنھا موجب شده کھ 
 

http://www.berliner-zeitung.de/medien/erklaerung-der-berliner-zeitung-entschuldigung-fuer-abdruck-einer-falschen-
karikatur,١٠٨٠٩١٨٨٬٢٩٥٧٦٠٢٠.html 
 

 
ردیف پائین کاریکاتور سوم از . کاریکاتور منتشر شده است ٥کھ با  ٢٠١٥ژانویھ  ٨مورخ " برلینر سایتونگ"تصویر روزنامھ 

  ؟؟!!بھ آن داده است" جعلی"دست راست ھمان کاریکاتور بھ اشتباه چاپ شده است کھ این روزنامھ نام 
  

ھمراه این . نشریھ نیز بازتاب یافت اتور منتشر کرد کھ در فیس بوک اینکاریک عدد  ٥خود  ٢٠١٥ژانویھ  ٨روزنامھ برلین در شماره 
کاریکاتور کھ بخشی توھین بھ مقدسات مسلمانان است کاریکاتوری ھم از پاپ اعظم است کھ باید نشانگر بی طرفی نشریھ در  ٥

و نھ حضرت دمحم  ، نھ موسیھ با حضرت عیسیولی ھمھ می دانند کھ ارزش و مقام پاپ و یا ھمھ پاپ ھا ن. برخورد بھ ھمھ ادیان باشد
سیستانی و یا بروجردی در میان شیعیان مقایسھ کرد کھ خود آنھا نیز هللا در حداکثر خود پاپ را می شود با آیت . قابل قیاس است

وی و انتشار این ترسیم کاریکاتوری از پاپ اعظم و تمسخر وی بعد از پیدا شدن خبر چینی دردستگاه .  خودشان را معصوم نمی دانند
ضد  انھجانبگیرسایر کاریکاتورھای صرفا برای رد گم کردن و بی طرف جلوه دادن  ،واتیکان کاریکاتور بی ضرر در باره دربار



در میان این کاریکاتورھا کاریکاتوری ھم دست بر قضا و بھ زعم . اقلیت مسلمان در اروپا و مسلمانان در جھان بطور کلی است
این کاریکاتور کھ رد . راه یافتھ کھ موجبات شرمساری و برمال کردن دوروئی این مدافعان آزادی بیان شده است" خدا دست"مومنان  با 

ھ  از دست ھیات در گرماگرم حملھ بھ مسلمانان و تبلیغات ضد خارجی و نژادپرستان افشاء صھیونیستھاست و در اثر بی توجھی و
است کھ خود روزنامھ برلین آنرا یھودی ستیز ارزیابی کرده و برای حفظ  )Joe Lecorbeau("جو الکوربیھ"تحریریھ در رفتھ متعلق بھ 

از انتشارات خویش در فردای آنروز با عرض ھزاربار پوزش و چاپلوسی برای صھیونیستھا از صفحھ خود " آزادی بیان"اصالت 
آیا این بازیگری ھا و جعلیات و کالھبرداری . را بھ آن اضافھ کرده است مسلمانانکاریکاتور دیگری بر ضد پیامبر  حذف کرده و یک

 Es handelt sich um einen äußerst: "ھای سیاسی ربطی بھ آزادی بیان دارد؟ آنھا در توضیح اشتباه خود می نویسند
bedauernswerten Fehler, den wir am Tag der Terroranschläge von Paris gemacht haben. Die Karikatur erschien auf 
unserer ersten Seite neben mehreren anderen religionskritischen Karikaturen der Satirezeitschrift „Charlie 

)LINK(.Hebdo“  
این کاریکاتور . مسئلھ مربوط می شود بھ یک اشتباه فوق العاده تاسف آور کھ ما در روز تھاجمات تروریستی در پاریس انجام دادیم"

  ".منتشر شد" شارلی ابدو"ر از کاریکاتورھای منتقدانھ مذھبِی نشریھ طنز در صفحھ اول ما در کنار بسیاری دیگ
بابت چاپ اشتباھی . ھ بیشتر افشاءگرانھ و بر ضد صھیونیستھای اسرائیلی ھست ببینیدکرا " جعلی"در زیر شما می توانید کاریکاتور 

کھ بھ " توھینی"آیا این کاریکاتور . پوزش طلبیده استمی خواند چندین بار " جعلی"این کاریکاتور کھ آنرا معلوم نیست بھ چھ جھت 
خاخام . خاخام یھودی کجا و پیغمبر مسلمانان کجا" روا می دارد مسلمانانیھودیان روا داشتھ سنگین تر از توھینی است کھ بھ پیامبر 

تصویر یک خاخام یھودی کھ ماھیت  چرا باید برای چاپ. یھودی را تنھا می شود با آخوندھا و شیخان و حجت االسالمھا مقایسھ کرد
صھیونیستی خودش را برمال می سازد و سخنان نتانیاھو را بر زبان دارد بھ عنوان توھین بھ یھودیان حذف کرد ولی ھر گونھ توھینی 

  بھ مسلمانان رواست؟" آزادی بیان"در پرتو حمایت از 
  

 
  آزادی مطبوعات                    یھودی ستیزی                                                           

  یک میلیون تخفیف در مبادلھ با شش فلسطینی   ضربھ شالق اگر شما از خنده غش نکنید ١٠٠
  

این کاریکاتور را چاپ کرده  ،نھ در اثر اشتباه بلکھ در تائید نظریھ برخورد بی طرفانھ بھ ھمھ ادیان حقیقت این است کھ روزنامھ برلین
فقط فشار . است کھ یک غول رسانھ ای است )DuMOnt Schauberg("دومان شابرگر"ولی این نشریھ وابستھ بھ بنگاه مطبوعاتی . است

مطبوعات و رسانھ . یز در مطبوعات باید منتشر شده و چھ چیز نباید منتشر شوداز مقامات باال و سیاست روز تعیین می کند کھ چھ چ
 .ھای گروھی در دنیای امپریالیسم برای آگاھی بخشیدن نیستند برای شستشوی مغزی ھستند

  
  "آزادی بیان"کارزار تبلیغاتی سیاسی و یا دفاع از 

. و بزرگنمائی بھ انتقاد از مسایل اجتماعی و افراد و نظریات بپردازدآیا طنز بدون مرز است و مجاز است کھ بھ زبان نیش و تیزگوئی 
ولی صحبت بر سر این است کھ چھ . طبیعتا نمی توان مانع بیان طنز شد کھ بیان روشن و دقیق و ھدفمندش بھ نفع اجتماع خواھد بود

نز بھ کسی این مشروعیت را می دھد توھین را رواج آیا آزادی بیاِن ط. چیز طنز است و آیا می شود توھین را نیز بجای طنز قالب کرد
طنز ھم جنبھ شوخی و تیزبینی و برجستھ کردن نقاط ضعف را دارد و ھم جنبھ انتقادی برای اصالح و یا افشاءگری در مسایل . دھد

ا مدعیان حمایت از در اینج. فحاشی و دروغگوئی دیگر طنز نیست توھین است. ولی توھین جنبھ انتقادی و شوخی ندارد. اجتماعی
کھ در حجم و مقدارش خود مشکوک می نماید و بھ خوراک روزانھ مردم  مسلمانانبا سیلی از ھجویات در مورد مقدسات " آزادی بیان"

بدل شده است وضعیتی ایجاد کرده اند کھ مشتی فریب خورده کشتار مردم نوار غزه را تنھا بھ این عنوان کھ ھواداران حماس و یا 
اگر ھر روز و ھر شب قبل از صبحانھ و نھار و شام رسانھ ھای گروھی بھ نوبت مغزھای مردم را با . ھستند نادیده می گیرندهللا حزب 

تحریک علیھ مسلمانان پر کنند و زبان گزنده ای برای  جریحھ دار کردن احساسات عمومی برگزینند و ھمھ مسایل و مشکالت اجتماعی 
از یک استراتژی ضد خارجی و تحریک برای کشتار اقلیتھا  ،دیگر از طنز نمی توان سخن راند ،کنند ری بر سر آنھا خرابارا چون آو

ما با این نمونھ ھای فاشیستی در شھرھای فراوان آلمان روبرو بوده ایم کھ دھھا خانواده خارجی را . می توان سخن گفتو نسل کشی 
خ در جریان است کھ کشتار خارجیان را در ده سال گذشتھ توسط باند نازی ھا ھم اکنون دادگاھی نمایشی در مونی. نازی ھا آتش زدند

بھترین سند " طنز"؟ این تاثیرات .نیست" طنزھا"آیا این آدمکشی ھا محصول این . مورد بررسی قرار می دھد) NSU("او. اس. ان"
ھمین کار را در گذشتھ بھ عنوان . مذھبی است است کھ گویای ماھیت ارتجاعی و ضد مردمی و تحریک علیھ ملتھا و اقلیتھای ملی و

طنز با یھودیان کردند و امروز آن قربانیان دیروز خود با الھام از آن روشھای فاشیستی، ھمان بال را امروز بر سر مسلمانان و فردا بر 



یبی، سوریھ، لبنان و فردا ایران را در عراق، افغانستان، لدر فلسطین، سر سایر اقلیتھا در ممالک خود آورده و قتل عام مردم مسلمان 
  .بھ خاطر منافع راھبردی کھ در پیش دارند، توجیھ می کنند" ارزشھای اروپائی"، "تمدن"، "آزادی بیان"زیر لوای دفاع از 

ھ بعد از ترور کارمندانش منتشر کرده است و بھ فارسی ھم توسط جماعتی سر از پا نشناخت" شارلی ابدو"در زیر بھ تصویری کھ 
زحمتکشان بنگالدش کھ در تحت فشار سرمایھ ھای جھانی در بدترین و غیر انسانی ترین وضعی زندگی می . برگردان شده توجھ کنید

کنند و ھر چندی بھ خاطر کمبود امکانات ایمنی در آتش می سوزند و خود قربانی تروریسم اقتصادی و سیاسی دول تروریستی ھستند، 
خیلی با "و ھمزمان با تمسخر می گویند کھ " من ھم شارلی ھستم"ی می باشند کھ بر روی آن نوشتھ اند نگسیاه رمشغول دوختن البسھ 

آیا این طنز است یا تحریک علیھ میلیونھا زحمتکش مسلمان بنگالدشی تا سرکوب . و تا بناگوش می خندند و خوشحالند" شما ھمدردیم ھا
آتش گرفتن آنھا بی اھمیت جلوه داده شود و بھ جای ایجاد احساس ھمدردی . یھ گرددو غارت آنھا توسط انحصارھای امپریالیستی توج

مردم فرانسھ با آنھا و تحت فشار قرار دادن انحصارات پوشاک در جھان کھ بھ ضوابط و مقررات انسانی پایبند بمانند، موجی از نفرت 
ت ایجاد نفرت نسبت بھ ملتھاست و طبیعتا بھ خشونت منجر می این تصویر طنز نیس. وشقاوت نسبت بھ زحمتکشان بنگالدش ایجاد کنند

   . شود

  
  

امروز لشگر کشی سران در پاریس توسط دولتھای تروریستی و ھمراه با آن ُکر دستجمعی مطبوعات انحصارات امپریالیستی در دفاع 
موکراتیک ندارد، یک موج ضد دموکراتیک برای کھ خودشان از تبلیغ و بیان آزاد آن پرھیز می کنند، جنبھ د" آزادی بیان عقیده"از 

کجابودند و یاھستند زمانی کھ در مورد لیبی، ایران، سوریھ، " آزاد"این مطبوعات . بستن ھمھ دھانھا و سرکوب ملتھای جھان است
فقط و فقط ... ن ولبنان، ونزوئال، بولیوی، کوبا، کره شمالی، اوکرائین، مکزیک، آرژانتیهللا جنبش آزادیبخش فلسطین، حماس، حزب 

خبرنگارانی کھ از . بطور آزاد تعھد و تقیدی ندارند و نداشتھ اند داین رسانھ ھای گروھی بھ آزادی و بیان عقای. دروغ پخش می شود
 این ھوچی گری کنونی آنھا کھ در این لشگرکشی نژادپرستانھ شرکت کرده اند فقط ضد ملتھا. حقایق دفاع می کنند فورا اخراج می شوند

ھای لیبرال کھ ھیچوقت درکی از مبارزه طبقاتی نداشتھ و " چپ"و البتھ مانند ھمیشھ . رونی استدو اقلیتھا و برای سرکوب برونی و 
ملتھای جھان ولی این دو روئی و نھ فقط . دشمن ھای بشریت را نمی شناسند در پای رکاب آنھا راه افتاده و برایشان دست می زنند

آنھا فرق میان اشغالگران، تجاوزگران و دوستداران آزادی را تشخیص می دھند ھمانگونھ کھ ما . و می شناسند دوگانگی را می فھمند
ایرانی ھا حافظ، خیام و عبید زاکانی و ایرج میرزا را داریم کھ با شکاکیت می سرایند و مقدسات مردم را با ماھیت دستاربندان در یک 

  . خمره نمی ریزند

  
  "متحد برای تامین صلح یخانواده بزرگ اروپا یک"ضد مسلمانان 

  آزادی و دموکراسی در پاریس علیھ مسلمانان جھان بھ بھانھ مبارزه علیھ تروریسم" قدسین" "اتحاد نا مقدس"
شده  وضعیتی را بوجود آورده اند کھ مسلمانان بھ مردم درجھ دو در این کشورھا بدل ،"طنز"در اروپا با این سیاست سازمان داده شده 

میلیونھا یورو بھ  ،میلیونی ٧تحریک احساسات عمومی طوری است کھ با تیراژ . توھین و تحقیر آنھا در دستور روز قرار دارد. اند
بھ سایتھای فیس بوک مراجعھ . جیب خانواده بانکدار روتشیلد می ریزند و بھ تحریک و ایجاد نفرت بر ضد مسلمانان ادامھ می دھند

ی فریب خورده و نادان و برخی ماموران سازمانھای جاسوسی غرب و بویژه اسرائیل چگونھ ھمین تبلیغات را در کنید می بینید برخ
این سایتھا مورد حمایت سازمانھای جاسوسی و کشورھای امپریالیستی اند و . یک عرصھ دیگر با روش توھین آمیزتری ادامھ می دھند

  : بھ یک نمونھ از این تحریکات توجھ کنید. وزانھ و شیفتی خود عمل می کنندعجیب آنکھ مرتب فعالند و دارند بھ ماموریت ر



  

 
  آزادی ما را نمی توانید بھ قتل برسانید! خیر

  ھشدار این تصویر اعالن جنگ با تروریستھاست و یا با مردم مسلمان جھان
  

  مسلمانانریاکاری امپریالیسم آلمان در توھین بھ پیامبر 
در برلن و ھامبورگ کاریکاتورھای ضد دمحم را تجدید چاپ کرده  تا کنون چندین روزنامھ آلمانی بھ تقلید از رونامھ طنز نویس فرانسوی

یال مسیحیان است کاریکاتور دمحم سکھ روزنامھ سو" دی ولت"در گذشتھ نیز رونامھ . جا می زنند "آزادی قلم و بیان"اند و آنرا دفاع از 
نجر شده و بھ مر بھ اعتراضات زیادی در آلمان مھم اکنون این ا. را از نشریھ دانمارکی کھ نشریھ صھیونیستی بود تجدید چاپ نمود

روشن است کھ  ،تبعھ آلمان و یا ساکن آلمان وجود داردندین میلیون مسلمان چھ با توجھ بھ اینک. دفتر رونامھ ھامبورگی حملھ شده است
اقدام بھ این کار  ،در کشور آلمان بر اساس قانون جاری. این اقدام یک اقدام تحریک آمیز برای دامن زدن بھ رشد فاشیسم در آلمان است

در این زمان باید دادستان کل آلمان فعال شود و بھ پرونده رسیدگی . جرم دارد و مسئوالن نشریھ باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند
وگرنھ دولت . تدین مسیحی اس کشور آلمان آزادی مذھب نیز برسمیت شناختھ شده است کھ منظور بیشتر آزادی یدر قانون اساس. کند

آلمان کھ باید نسبت بھ مذھب بی طرف باشد تا توانستھ حقوق مسلمانان را در آلمان بھ زیر پا گذارده است و برای قوانین اساسی آلمان 
دولت آلمان برای رضایت مسیحیان و کلیسای کاتولیک در قانون اساسی از آزادی مذھب در کنار جدائی دین . تره ھم خورد نکرده است

حکومت سخن رانده و برای اینکھ این مناسبات و حدود و ثغور آنرا از قبل تعیین کند در قوانین جاری خود نگاشتھ کھ توھین بھ  از
  :حال ما شما را بھ مطالعھ این بند قانون جزای آلمان دعوت می کنیم. مذاھب جرم است و قابل پیگیری

ھر کس کھ بھ صورت عمومی و یا توسط توزیع نوشتھ محتوی و اعتقادات و ": قانون جزائی آلمان در بند یک می گوید ١٦٦پاراگراف 
گردد بھ مجازات حبس تا سھ سال و یا  ن صلح عمومیکھ موجب برھم خورد قرار دھدتوھین مورد یا جھانبینی دیگران را بھ نحوی 

ر کس کھ بھ صورت عمومی و یا توزیع ھمچنین ھ": ھمین پاراگراف می آورند ٢در بند  ".پرداخت جریمھ نقدی محکوم می گردد
نوشتھ بھ کلیسائی در داخل آلمان و یا بھ اجتماعات مذھبی یا انجمنھائی متکی بر جھانبینی، بھ تاسیسات و یا رسوم آنھا بھ نحوی توھین 

    "می گردد صلح عمومی می گردد بھ مجازات حبس تا سھ سال و یا پرداخت جریمھ نقدی محکوم نکھ موجب برھم خورد روا دارد
  . مورد جالب اشاره کرد تا ماھیت تضییق ضد مذھبی آنھا در مورد مسلمانان و ریاکاری آنھا روشن شودیک باید بھ آلمان در این کشور 

روا بھ نحوی توھین .....ھر کس"ھ ای را بھ مجلس ارائھ دادند کھ بر اساس آن عبارت حالی ٢٠٠٠عده ای از نمایندگان مجلس در سال 
نیز این بود کھ در تئاتر ھایلبُرن آلمان نمایشی  ھادلیل آن. از متن قانون حذف شود" کھ موجب برھم خورد صلح عمومی می گردد دارد

. کھ در آن حضرت مسیح را مردی می خواره و ھمجنسگرا نشان می دادند )Corpus Christi(" بدن مسیح"را بھ اجراء گذارده بودند بنام 
مسیحی سوسیال برای حل این تناقض پاره ای از نمایندگان حزب . ھنرمندان را دستگیر و حداقل جریمھ می کردندمطابق قانون باید این 

اکنون و . رد کرد ٢٠٠٢آوریل  ٢٥مجلس آلمان آنرا در تاریخ ولی  ،تا این تناقض را از بین ببرند خواھان تغییر قانون شدندآلمان 
سوسیال . ندگان مجلس آلمان پیدا شده اند کھ خواھان آن ھستند کھ این اصل شدیدتر گرددجناحھائی در میان نمای ،آن زمان خالفِ بر

ولی ھمھ کسانی کھ خواھان تشدید این بند  .در کنار دموکرات مسیحی ھا قرار دارند بھ صورت سابق دموکراتھا برای حفظ این بند
  .شرکت فعال دارند" دی قلم و بیانآزا"بنام  مسلمانانر دستجمعی توھین بھ پیامبر ھستند در کُ قانون 
ھای عمومی در آلمان برای تحریک مردم بر ضد مسلمانان سخنان مملو از نفرت برخی واعظان اسالمی را پخش می کنند و  رسانھ

 محسوب میجرم کیفری فرت ملی و مذھبی است و مطابق قانون ننین سخنانی بھ مفھوم تحریک عمومی و تبلیغ چبدرستی می گویند کھ 
و پرسش این است کھ چرا توھین . و با این استدالل پاره ای از آنھا را بھ دادگاه کشیده اند و محل تجمع آنھا را مسدود کرده اند شود

ولی عکس آن جرم نیست؟ چرا می شود گروه ھای فاشیستی ضد  ،مسلمان بھ سیاستھای تجاوزکاران جرم است دینیمتعصبان تحریک 
 مسلمانانو بر ضد کنند  تخریبمساجد را بھ خیابانھا بیایند، مسلمانان را بکشند و آتش بزنند " آزادی بیان"اسالمی با تکیھ بھ اصل 

  ؟ محسوب نشودولی این کار جرم  ،تحریک کنند و نظم و صلح عمومی را بر ھم زنند
قانون توھین بھ مقدسات شد و اظھار  نخست وزیر ایالت باواریا در آلمان، خواھان تشدید" ادموند اشتویبر"میالدی  ٩٠در سالھای 

در رابطھ با درز  ٢٠١٢نشریھ فکاھی تیتانیک در سال ". مجاز نیست کھ ھر چیز کھ برای سایرین مقدس است لگد مال شود: "داشت



ربوط بھ این و در تصویر م".  ھالھ لویا در واتیکان، محلی کھ درز داره پیدا شد: "اخبار درون دربار واتیکان بھ بیرون از آن نوشت
کار بھ شکایت کشید و قاضی کھ میان . نوشتھ، یک لکھ ادرار روی شنل پاپ بندیکت شانزدھم دیده می شد کھ بھ بیرون درز کرده بود

نص صریح قانون وآزادی بیان گیر کرده بود، بدون اینکھ کار را بھ دادگاه بکشاند و حکم محکومیت صادر کند در توضیح تصمیمش 
این قاضی در آن زمان شاید نمی دانست کھ سھ سال بعد باید ". نتخاب این عنوان از مرز ھر درجھ معقولی تجاوز می کندا: "اعالم کرد

  .ھستم" منھم شارلی ابدو"تابلو بیندازد گردنش کھ 
نکھ در عین پخش حتی تلویزیون آلمان برای ای. تیتانیک کھ شلوارش را خیس کرده است نگاه کنید زبھ تصویر آقای پاپ در نشریھ طن

نمود و بھ زبان ھبی کاتولیکھا را جریحھ دار نسازد، محلھ نشئت و درز ادرار پاپ اعظم را بر روی شنل ایشان سیاه ذاخبار احساسات م
  .  معلوم نیست چرا برخوردی کھ بھ پاپ حرام است بھ دمحم رواست. سانسور کرد دیگر

  

  
  آلمان نز تیتانیک در ھنگام پخش در تلویزیونتصویر سانسور شده درز ادرار پاپ در نشریھ ط

  
حتی تلویزیون آلمان برای اینکھ در عین پخش . تیتانیک کھ شلوارش را خیس کرده است نگاه کنید زبھ تصویر آقای پاپ در نشریھ طن

نمود و بھ زبان یشان سیاه اخبار احساسات مدھبی کاتولیکھا را جریحھ دار نسازد، محلھ نشئت و درز ادرار پاپ اعظم را بر روی شنل ا
  .  معلوم نیست چرا برخوردی کھ بھ پاپ حرام است بھ دمحم رواست. یعنی سانسور کرددیگر 

  
در این . یک ویدئوی طنز آمیز تھیھ کرد )Carolin Kebekus(" کارولین ِکبِکوس"در کشور آلمان، خانم کاباره تیست  ٢٠١٣در سال 

و زیر بغل مجسمھ عیسی مصلوب را می لیسید و سپس عیسی مصلوب را بھ دھانش فرو می  شدویدئو خودش در لباس راھبھ ظاھر 
از پخش این  )(WDR."ر.د.و"تلویزیون آلمان . کرد، بیرون می آورد و می لیسید و اشعار سراسر تمسخر نسبت بھ کلیسا می خواند

مسئلھ بھ این ربط ندارد کھ از انتقاد بھ کلیسا . ام گذاردبھ اعتقادات مذھبی مردم باید احتر: "ویدئو با استدالل زیر جلوگیری کرد
این امر نقض قانون  . جلوگیری می شود، بلکھ بھ این ربط دارد کھ در صحنھ ھای معینی بھ نمادھای مذھبی توھین می شود

  ."است )(WDR."ر.د.و"
  

چرا توھین بھ دمحم جرم نیست و مفتریان  ،ده استاین است کھ اگر توھین بھ مسیح جرم است و حدود جرم آنرا قانون تعیین کرپرسش 
  ؟عمل می کندیگرد قانونی قرار نمی گیرند؟ چرا قانون در آلمان گزینشی و مصلحتی و مبتنی بر مصالح سیاسی روز پمورد 

و پیدا کردن  بلکھ برای تحقیر مسلمانان، تحریک آنان ،روشن است کھ این سیاست دولت آلمان نھ از روی اشتباه و ندانستن قانون
ملتھای بی تمدن و حشی و " و سرکوب غارت. است در جھان مسلمان ابزاری برای توجیھ سیاستھای فاشیستی و تجاوزکارانھ خود

کھ بعضا خود ساختن ھیوالی تروریسم  .تا دفاع از تمدن و قانونو توجیھ پذیر است  بیشتر خوش می آیدو بھ گوش بھ مذاق " بربر
ھی است تا ماشین عظیم تروریستی امپریالیستی دولتی بھ کار افتد و بولدزرسان مرزھای ھمھ ممالک را در ھم توجیموجد آن ھستند 

  .نوردد و بھ منابع اولیھ این کشورھا در زیر پرچم مبارزه علیھ تروریسم دست یابد
دست راستی برای مقابلھ با جنبش کارگری و زیرا امپریالیسم آلمان بھ این پیشقراوالن نازی و نیروھای  ،دلیل این تناقضات واضح است

 . در عرصھ اسالم ستیزی پروار و آماده نبرد طبقاتی کندرا کمونیستی نیار دارد و از ھم اکنون مترصد است آنھا 
  

 : قوانین در دانمارک چھ می گویند
ی کھ بطور عمومی مقدسات اعتقادی و یا کس: می آید ١٤٠در بند : "وجود دارد "توھین بھ مقدسات"در دانمارک قانونی برای مجازات 

خدا پرستی و عبادتگاه موجود قانونی در این کشور را مورد تمسخر و یا توھین قرار دھد بھ مجازات نقدی و یا زندانی بھ مدت چھارماه 
  "محکوم می شود

مبنی بر انجام جرم  اینیقرجریان رسیدگی بھ این پرونده را با این دلیل کھ  )Viborg("رگوویب"دادستان  ٢٠٠٦ژانویھ سال  ٦در تاریخ 
دادستانی دانمارک مورد تائید  رئیس ٢٠٠٦مارس  ١٥این تصمیم را در . برحسب قانون حقوقی دانمارک  وجود ندارد، متوقف ساخت

آخرین باری کھ قانون توھین بھ مقدسات در دانمارک بھ کار برده شده  .ساخت "مستدل"قیقا قرار داد و آنرا با اشاره بھ کاریکاتورھا د
بھ این ترتیب دستگاه قضائی . علیھ یک گروه نازی بوده است کھ بھ عنوان یھودی ستیز محکوم شده اند ١٩٣٨است مربوط بھ سال 

ی قضائی ممالک بورژوازی امپریالیستی آلت فعل قوه مجریھ دانمارک ورشکستگی خود را اعالم داشت و نشان داد کھ ھمھ دستگاھھا



با ریاکاری در مورد " آزادی بیان"ریاکاری در مورد . خاصی منطبق می کنند اردقانون را دلبخواھی بر افراد و یا مو. و سیاست ھستند
 .کامل می شودقوه قضائیھ 

 
 اندرک متفاوت و طبقاتی و سیاسی از ارزشھای اروپائی و آزادی بی

 در نشریھ دانمارکی مسلماناننویسنده آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات آقای گونتر گراس در مورد کاریکاتور تحریک آمیز پیامبر 
بدور از جارو جنجال تبلیغاتی کھ گویا آزادی قلم و بیان از بین می رود و یا رفتھ است و بدون آنکھ  )Posten-Jyllands("یالندز پستن"

این امر یک : "در مورد رخداد دانمارک اظھار داشت بخورد" ارزشھای اروپائی"نھ ساختھ و پرداختھ امپریالیستھا بنام فریب افسا
بھ کارشان ادامھ دادند برای اینکھ آنھا دست راستی افراطی "کھ "  پرووکاسیون آگاھانھ و با نقشھ یک نشریھ دست راستی دانمارکی بود

ھمان نامی کھ واقعا برای . ریاکاری نامید ،امت اشارات رسانھ ھای غربی را در دفاع از آزادی بیانوی با شھ. "و ضد خارجی ھستند
  .این تحریکات مناسب است

دی "جراید . دمحم را در آن زمان چاپ کرد کاریکاتور ١٢ھمھ  ،کھ یک روزنامھ دست راستی است" دی ولت"در آلمان روزنامھ 
نیز  )FAZ("زد. آ. اف"، )Tagesspiegel("تاگس اشپیگل"، )Berliner Zeitung(برلینر سایتونگ"، die taz)("دی تاتس" ،)die Zeit("سایت

آزادی "و حمایت از " ارزشھای غربی"اتورھای دمحم دست زدند و آنرا بھ عنوان دفاع از در ھمدردی با نشریھ دانمارکی بھ درج کاریک
اخالق خبرنگاری مصوبھ شورای خبرنگاران  ١٠انتشار کاریکاتورھا را کھ آنرا مغایر بند اتحادیھ خبرنگاران آلمان . جار زدند" بیان

 انتشارات بھ صورت کلمھ یا تصویر بنحوی کھ احساسات دینی و : "یددر این بند می آ. آلمان می دانست مورد انتقاد شدید قرار داد
بعد از این ". اخالقی گروھی از افراد را چھ در شکل و چھ در محتوی عمیقا جریحھ دار سازد منطبق بر مسئولیت خبرنگاری نیست

و مطابق آن عمل می نمودند حال کھ پای  روز از این بند دفاع می کردند نشان تا بھ آدھ خوک" آزادی بیان"ن اانتقاد فورا ھوادار
تجدید چاپ کاریکاتورھا در روزنامھ ھای آلمان یک سھم ضروری در ساختن : "بھ میان آمد تغییر نظر داده و مدعی شدند مسلمانان

دست  بھ سخن دیگر بازی با کلمات و تفسیرھای من در آوردی تا" کھ ھدفش جریحھ دار کردن احساسات دینی نیست ،عقاید است
بھ صورت قاعده در  ٢٠٠٦در اواخر سال و سرانجام این مصلحتگرائی را . خبرنگاران بر اساس آنچھ مصلحت روز است باز باشد

بھ این ترتیب خبرنگاران خودشان ". مطبوعات از توھین بھ اعتقادات مذھبی، جھانبینانھ و اخالقی خودداری می کنند: "آوردند و نوشتند
   .ی گیرند کھ چھ سیاست اپورتونیستی را در پیش بگیرنداز نظر ذھنی تصمیم م

  
 سازمان ملل متحد

از وضعیتی کھ در جھان در اثر اعتراضات مسلمانان علیھ انتشار کاریکاتور دمحم پدید کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل نگرانی خود را 
آزادی مطبوعات باید طوری بکار . : "عبادتگاھھا شود بود ابراز داشت و گفت آزادی مطبوعات نباید دستآویزی برای توھین بھآمده 

  ". از اعتقادات و آموزشھای ھمھ ادیان کامال با احترام یاد کندکھ گرفتھ شود 
ولی ھمین آقای کوفی عنان کھ در رابطھ با کاریکاتور دمحم در دانمارک چنین نظری ابراز داشت تالش زیادی نکرد کھ بھ امپریالیستھا 

وی نگفت کھ این شیوه . ارھای نژادپرستانھ دھنھ بزند و تحریک علیھ اقلیتھای ملی را خطرناک و جنایتکارانھ اعالم کندبرای این کارز
توھین بھ ملتھا و مقدسات آنھا فقط متوجھ . واکنش خشونت بار سایر ملتھا را بدنبال دارد" دموکراتیک"تروریسم فکری و ایجاد خفقان 

زیرا ما ھیت این توھینھا . توھین ھمھ این ملتھا را اعم از بنیادگرا، المذھب و یا مومنان را در بر می گیرد بنیادگرایان مذھبی نیست این
  .سیاسی و نژادپرستانھ و تروریستی است و ربطی بھ بنیادگراھا ندارد

  
 و پرده پوشی سیاستھای سرکوبگرانھ و استعماری دول آمریکا و بریتانیامواضع 

وزیر  و )Sean McCormack("شون مک کوماک"سخنگوی وزارت خارجھ آمریکا اریکاتور دمحم در دانمارک، و در زمینھ انتشار ک
در کنار آزادی عقاید جنبھ : "ندآمیز خواندند و اظھار داشت" توھین"این اقدام را  )Jack Straw("جک استروو"امور خارجھ وقت بریتانیا 

  .محسوب می شوندکھ جزئی از ھر دموکراسی " ی ھم وجود دارد مانند تشویق تفاھم و احترام بھ حقوق اقلیتھائھا
وزارت خارجھ آمریکا و انگلستان نظرشان با وزارت خارجھ آلمان و . جھانشمول نیست" ارزشھای غربی"بھ این ترتیب معلوم شد این 

این تناقض ناشی از آن است کھ برای امپریالیستھا تنھا یک ارزش وجود دارد و آنھم بھره کشی بی . انمارک ھمخوانی نداردفرانسھ و د
سایر مسایل فقط تشریفاتی و تجملی است و می تواند بر حسب احتیاج کج و راست شود . از انسان و کسب سود حداکثر است پایان

  .یردومورد استفاده و سوء استفاده قرار گ
ناچار شده است این  ،دولت آمریکا بیکباره بھ خاطر مناسبات نزدیکی کھ با برخی ممالک اسالمی بنیادگرا نظیر عربستان سعودی دارد

موضع را اتخاذ کند تا پایھ ھای حکومتھای مورد تائید آمریکا در مراکش، اردن، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، 
ار آمدن مک کارتیسم کروی . و از تھ دل امپریالیسم آمریکا بر نمی خیزد است نیبانوک زفقط این انتقاد . نگرددمتزلزل .. اندونزی و

رد کھ تا بھ امروز سیاست حاکم امپریالیسم آمریکا را تعیین می کند بھ آنجا منجر شد کھ چارلی چاپلین را مریکا در زمان جنگ سدر آ
و حضورش  ند و نمایش فیلمھابھ عنوان کمونیست بھ محاکمھ کشید "عصر جدید"، "در نیویورک سلطان"بھ خاطر فیلمھایش و از جملھ 

را محاکمھ کردند زیرا با مبارزه ضد فاشیستی وی بر ضد ھیتلر کھ تا آنروز مورد حمایت  ، توماس مانندرا در آمریکا ممنوع کرد
، اتخاذ موضع رسمی ایاالت متحده بر ضد نازیسم می دانستند آمریکا بود موافقتی نداشتند و موضعگیری وی را زودرس و قبل از

، بزرگ آلمان بھ پای میز محاکمھ کشیده شد زیرا برای بیان افکارش از آلمان نازی فرار کرده بودو شاعر نویسنده  برتولت برشت
دان برجستھ جھان در دادگاھھای نویسندگان و ھنرمن یو بسیارھمفری بوگارت ھنرمند برجستھ و چھره فراموش نشدنی تاریخ سینما 

. ، محاکمھ و محکوم شدندآمریکائی بھ عنوان کسانی کھ با شیوه زندگی آمریکائی و ماھیت آمریکائی بھ نزاع پرداختھ اند دتفتیش عقای
ریکائی را بھ ھوارد فاوست نویسنده مترقی آم. جسد جک لندن را در نزدیکی نیویورک در زیر پل پیدا کردند و قاتلش ھرگز معلوم نشد



 خطی خاطر فعالیت کمونیستی تحت پیگرد قرار دادند از انتشار کتاب اسپارتاکوس وی خود داری کردند و تالش نمودند تمام نسخھ ھای
این اثر را از بین ببرند کھ با موفقیت روبرو نشدند ولی ھر جا ھوارد فاوست برای پیدا کردن شغل می رفت و استخدام می شد چند ھفتھ 

جان دھد و قدرت بیان از " دموکراتیک"در اثر گرسنگی بھ صورت  وی را از کارش بیرون می کردند تا "اف بی آی"با فشار  بعد
ست آرتور میلر، ارن. نظر آنھا بودند مانع آزادی بیان کسانی می شدند کھ مخالف "آزادی بیان"آنھا با پرچم دفاع از . کفش برود

ران نقض اگذ امپریالیسم آمریکا خود از بنیان. تاین بک از قربانیان تصفیھ ھای مک کارتی بودندھمینگوی و در ھمان اوایل جان اش
رد ولی نتوانست جلوی رمان بزرگ مک کارتی مُ . زادیھای دموکراتیک و مانع بزرگ آزادی و دموکراسی در سراسر جھان استآ

بھ مردم جھان الھام می دھد کھ باید بر ضد برده داران مدرن وس ھنوز ھم کفیلم اسپارتا. را بگیرد" ناپذیر شکست"ھوارد فاوست 
کسانی کھ . آزادی بیان و حقوق دموکراتیک نیز ھستبرای تاریخ مبارزه طبقاتی تاریخ مبارزه . بشریت گالدیاتور نیست. نندمبارزه ک

ممالک آنھاست شرکت کرده اند و یا از  ی علیھ ملیتھای تحت ستم برای غارترامروز در این کارزار ضد مسلمانان کھ در واقع کارزا
ھا را شناخت و فریب جنجالھای نباید ماھیت سیاسی اقدامات آ. آن حمایت کرده اند ھمگی استعمارگر، ضد آزادی و ضد دموکرات ھستند

آنھا . خواستھایشان بودند آنھا در تحققخود ابزار دست مورد انتقاد امپریالیستھای دو رو، ھمین بنیادگرایان اسالمی  .تبلیغاتی را نخورد
  .می کنند حمایت می نمایندبدست داعش عربستان سعودی برای فجایعی کھ در سوریھ قطر، ز نیز از ترکیھ، اردن، وتا بھ امر

 
  سرمایھ مالی و رسانھ ھای گروھی

بسیاری از آنھا . ت می گردندبسیاری از مطبوعات جھان انحصاری بوده و توسط خانواده صھیونیستی مردوک کھ فعال تابع استرالیاس
تعلق بھ بانکھا، مجتمع ھای صنعتی و تسلیحاتی ھستند کھ روسای آنھا در رابطھ تنگاتنگ با سیاستمداران قرار داشتھ کھ سردبیران م

  . روزنامھ ای نامطلوب را تحت فشار می گذارند و از سفارشات چاپ آگھی ھای تبلیغاتی بھ آنھا جلو می گیرند
ولی آنھا در آغاز شکوفائی سرمایھ داری حضور داشتند و نقش بسیار . ین ولترھا، مولیرھا، ژان ژاک روسو ھاستفرانسھ سرزم

ستناد بھ اعتبار و سنت آنھا در دوران انحصار امپریالیستی رسانھ ای کھ روح آثار آنھا را بھ گور سپرده اند ولی اِ . انقالبی بازی کردند
امروز نمی توان بھ راحتی از روزنامھ و یا نشریات غیر وابستھ و مستقل سخن  .منافات داردی کنونی با روح زمان ما و واقعیات دنیا

حتی دوره ھای آموزش خبرنگاری و تحصیل در این رشتھ زیر نظر این عده قرار دارد و اولین صافی برای ممانعت از . آوردمیان  ھب
کسی تمکین نکند و مقاالتی در خدمت نظام رسمی ننویسد امکان ندارد بتواند  تا. بھ این حیطھ است" ناسالم"و " مشکوک"ورود عناصر 

ما با نمونھ ھای . آنھا ھر مخالفی را از روزنامھ و یا رادیو و تلویزیون بیرون می کنند. بھ تحصیالتش پایان دھد و یا شغلی بدست آورد
بوعات را در دست دارد و تعیین می کند کھ چھ کسی با چھ سرمایھ مالی ریسمان نظارت بر ھمھ مط. زیادی در جھان روبرو ھستیم
  . سیاستی در کدام نشریھ کار کند

نین بود چاگر . مصالح مردم استحفظ و نظارت بر این تصور واھی است کھ نشریات آزادنھ نظر می دھند و ھدفشان اطالع رسانی و 
دروغ ... اسرائیل، آمریکا واوکرائین، بی، سوریھ، ایران، فلسطین، این مطبوعات بھ موازات ھم و با زبان واحد در مورد لی ،این ھمھ

اینکھ چشم بستھ . حرف پوچی است در ممالک امپریالیستیآنھا " آزادی تصمیم گیری آزاد"و " مطبوعاتمطلق آزادی . "نمی گفتند
ناگفتھ روشن  .سیاسی ناشی می شوداز جھالت " شارلی ھستیم"و مدعی شویم ما ھم برای بی طرفی ھمھ آنھا چک سفید صادر کنیم 

ولی این عده . است کھ حتی در عرصھ خبرنگاری و مطبوعاتی انسانھای پاک و جانباختھ ای وجود دارند کھ از حقایق دفاع می کنند
ابن  .محدود ھمیشھ مورد تضییق وسرکوب و بھانھ جوئی پلیسی و تحریکات و دسیسھ ھای رسانھ ھای انحصاری امپریالیستی می باشند

 .عده نیستند کھ ماھیت سیمای سیاسی مطبوعات را در ممالک امپریالیستی تعیین می کنند
 

 
  "شارلی ابدو"روتشیلد مالک نشریھ فکاھی بارون ادوارد 

  



شجره نامھ آنھا در آلمان را می شود . انگلستان بوده و یکی از سران سالطین و گرداندگان جھانند مندخانواده روتشیلدھا از یھودیان ثروت
و نفوذ این . ین و با نفوذترین بانکدران جھان بدل شده اندآنھا از قرن نوزدھم بھ بزرگتر. سال قبل بررسی کرد ١٥٠٠بر اساس اسناد تا 

در ھلند خبر داد کھ فیلیپ روتشیلد عضو خانواده  "Quote"نشریھ اقتصادی  کوئوتھ . خانواده در اقتصاد و سیاست غیر قابل انکار است
را نیز خریده است " شارلی ابدو"شریھ ظنز در فرانسھ ن" لیبراسیون"در کنار روزنامھ  ٢٠١٤بانکدار مشھور روتشیلد در ماه دسامبر 

  .و ھر دو نشریھ را بھ موازات ھم منتشر می سازد
 

  مطبوعات دروغگو
و ھزاران نامھ ھای  استمحض رائین دروغ کبسیاری می دانند کھ اخبار او. در آلمان ورد زبان مردم است "ومطبوعات دروغگ"واژه 

بسیاری می بینند کھ آلمان در امور داخلی اوکرائین دخالت مستقیم می . ی رسیده استاعتراضی برای پخش اکاذیب بھ رسانھ ھای گروھ
مردم ناظرند کھ تمام تبلیغات در مورد بشار اسد و دولت قانونی سوریھ سرشار از تقلب، . کند و فجایعش را بھ گردن پوتین می گذارد

از طبقھ  یبخش اند حتی حاضر نیستند نظریات" بیانآزادی "رسانھ ھای مامور کھ مدعی حمایت از . و دشمنی است یاتدروغ، جعل
سیاستمداران و دولتمردان سابق خود بھ صدا در آمده و در شبکھ مجازی . مسلط دولت آلمان را پخش کنند یحاکمھ مخالف سیاستھا

دروغ باقی نمانده است،  انِ کھ جای کتمحتی در این شرایط روشن . را بر مال می کنندمربوطھ دروغھای سیاستھای آلمان و اخبار 
انباشت دروغ در حجمھای انبوه کھ بھ خورد مردم می دھند موجب شده . رسانھ ھای گروھی آلمان حاضر نیستند از دروغ دست بردارند

" لوگن پرسھ" "مطبوعات دروغگو"این است کھ واژه . تلقی کنند ھ شعور خودبواقعی کھ مردم شنیدن این دروغھا را توھین 
)Lügenpresse ( متداولمصطلح، آلمانی این واژه را بھ عنوان ناواژه فرھنگی کارشناسان و محققان . رد زبان مردم استوبھ حق، 

را بھ سینھ می " آزادی بیان"آنوقت با این کارنامھ سیاه، مطبوعات مامور، بی شرمانھ سنگ . برگزیده اند ٢٠١٤زشت و منفی سال 
خودش " شارلی ابدو. "است" لوگن پرسھ"شدن آنھا مکمل ھمان سیاست " شارلی ابدو"ولی . شده اند "شارلی ابدو"زنند و ھمھ بیکباره 

رسانھ ھای . رفتھ اندگنماد آزادیخواھی در فرانسھ نبود نماد تبلیغ نفرت ملی بود و ھمان سیاست را کارزارھای اخیر سیاسی بھ یاری 
از این شیوه نکوھیده بیکباره مانند باستانشناسان بھ میدان آمده و برمال می  بھ جای پاسخ روشن بھ مردم و دست کشیدن گروھی آلمان

. نیز واژه مطبوعات دروغگو را بھ کار می گرفتھ اند )توفان-جنبش ضد اسالمی و فاشیستی در آلمان"(پگیدا"کنند کھ ھواداران ھیتلر و 
   . وید و نھ آنکھ عطار بگویدمشگ آن است کھ خود بب: فقط در مقابل این ھمھ وقاحت می توان نوشت

  
  سرمنشاء تروریسم

تروریسم در جھان کنونی محصول . نھ کسی تروریست زاده می شود و نھ تروریسم امر اتفاقی است و نھ بھ دین خاصی تعلق دارد
ط و قوانین این ممالک با نقض مستمر و طلبکارانھ ھمھ ضواب. زورگوئی و چپاول ممالک امپریالیستی بویژه غرب در جھان است

جھانی کھ باید برای کشورھا و مردم جھان محترم بوده و توازنی از مصونیت و امنیت ایجاد کند، امنیت جھان را لجام گسیختھ و ھدفمند 
ند و از بین می برند و با عملیات خودسرانھ و جنایتکارانھ ھمراه با تبلیغات زھرآگیِن دروغین، بھ کشتار میلیونھا مردم جھان اقدام می کن

ھیچ مرجع دادرسی در جھان نیست کھ حق مستضعف را . کسی قادر نیست گریبان آنھا را برای بازخواست بگیرد و بھ حسابرسی بطلبد
دست و فریاد کسی بھ جائی نمی رسد و . حتی دادگاه کیفری جھانی نیز ابزار ستم گری و اعمال مقاصد شوم آنھاست. تضمین کند

امپریالیستھا و بویژه امپریالیسم آمریکا در جھان، رفتاری . طپانچھ بھ زبان محاوره جھانی بدل شده استزبان زور و . پژواکی ندارد
دارد کھ گویا ھمھ ممالک و مردم آن، نوکران دست بھ سینھ وی ھستند و یا باید باشند و باید درخواستھای آنھا را اجابت کنند و اوامر 

و صھیونیستی بھ افغانستان، بھ عراق، سوریھ، لبنان، بھ فلسطین، بھ یوگسالوی، بھ لیبی، مالی، تجاوز امپریالیستی . آنھا را بجا آورند
چپاول و غارت جھان و ایجاد شکافی عظیم و عمیق میان قطب فقر و قطب ثروت، بھ ... سودان، بھ گرانادا و سراسر دنیای سھ قاره و

اتخاذ سیاست تھدید، شکنجھ و ریاکاری، وضعیتی در جھان ایجاد . می دھد بیکاری، بی خانمانی، بی دورنمائی، یاس و آوارگی میدان
آتش طغیان و . می کند کھ برای ملتھای تحت ستم کھ شاھد این ھمھ فجایع و تضییقات و دوروئی ھا ھستند، غیر قابل تحمل می گردد

لیکن بھ خاطر شکست موقت . مقاومت است نابودی شرایط ھستی مادی مردم جھان سرمنشاء. نارضائی در ھمھ این ممالک می جوشد
سوسیالیسم در اثر خیانت رویزیونیسم و ماال تضعیف احزاب کارگری و کمونیستی، رھبری جنبش ناراضیان، ستمدیدگان و پابرھنگان 

ھ ھمیشھ از کھ فشار نامرئی سرمایھ آنھا را بھ کنام ادیان می افکند، در کف جریانھای سنتی و ریشھ دار مذھبی قرار می گیرد ک
ھمین جریانھای مذھبی را ھم خود امپریالیستھا برای . مساوات و برادری سخن بھ میان می آورند و خود را با تقدس الھی می پوشانند

امروز بھ علت پیچیدگی و بحرانی وضعیت اقتصادی و . مبارزه با اندیشھ ھای کمونیستی بخشا بھ وجود آورده و یا تقویتشان کردند
. حتی پاره ای از این گروه ھای امپریالیست ساختھ از ھمکاری با آن انصراف جستھ و بھ مقابلھ با آنھا دست زده اند سیاسی جھان

امپریالیسم بھ خاطر ھمین کوری سیاسی و کوتھ فکری تروریسم، از آن حتی برای تحقق مقاصد خود استفاده می کند و بھ نام تروریستھا 
 مبارزه با تروریسم تنھا از گذرگاه .مارکسیسم است و جنبش مردم و طبقھ کارگر را بھ بیراه می کشد تروریسم دشمن. بھ ثبت می رساند

آنکس کھ نعره . و استقرار عدالت اجتماعی و پایان دادن بھ بھره کشی از انسان از انسان عبور می کند، برابریتحقق مبارزه برای 
برگردن بر طبل سرکوب و خفقان می کوبد و در پی محدودیت حقوق " شارلی ھستممنھم "مبارزه با تروریسم را سر می دھد و با طوق 

بھ تشدید استثمار مبادرت می " وحدت ملی"دموکراتیک و شنود مردم و نظارت بر زندگی خصوصی آنھا بر می آید و زیر لوای 
برای " آزادی ھای بی قید و شرط"گان ورزد، خودش تروریست است و در رواج تروریسم دولتی کوشا می باشد و بھ خیل فریب خورد

 .نیاز دارد" توده ای و مردم خواھانھ"تحقق خواستھای خود با توجیھ 
  

تحریکات بر ضد مسلمانان کھ تحت لوای مبارزه بر ضد تروریسم صورت می گیرد یک سیاست امپریالیستی است و ربطی بھ حقوق 
. ھ ھمان سیاست جنگ فرھنگ ھاست کھ بعد از فروپاشی شوروی راه انداختھ انداین ادام. دموکراتیک و آزادی بیان و یا عقیده ندارد



وگرنھ با کدام استدالل می شود توضیح داد کھ طنز دمحم مبارزه با تروریسم است و تکثیر کاریکاتور دمحم و توزیع مستمر آن تروریسم را 
مسلمان جھان بھ بھانھ مبارزه بر ضد تروریسم و حمایت مگر با پر کردن فضای ناسالم ضد اسالمی و بر ضد مردم .تضعیف می کند

تروریستھاست کھ بھ ھمھ نشان می دھند " اثبات حقانیت"برعکس این رشوه اعالن جنگ تنھا در . آزادی بیان تروریسم را نابود می کند
. م بھ مبارزھعلیھ تروریسم نداردانتشار کاریکاتورھای دمحم اتفاقی نیست و با سیاست تحمیل جنگ فرھنگھا صورت می گیرد و ربطی ھ

ھیچ نیروئی در جھان بھ اندازه خود این امپریالیستھا آزادیھا و دموکراسیھا را نابود نکرده و زندانھا را از دمکراتھا و آزادیخواھان 
ی سربازان متجاوز و دستورالعمل ماموریتھا" علم"آنھا شکنجھ ھای ضد بشری را کامل کرده، مدون ساختھ و بھ صورت . نانباشتھ اند

امپریالیسم در متن سیاست دشمن نمائی اسالمی و نظریھ ھای ساموئل ھانتیگتون بھ جنگ با اسالم دامن . در سراسر جھان در آورده اند
دولتھای تروریستی با سالح تروریسم دولتی بھ تقویت تروریسم در جھان اشتغال دارند و بھ وجود تروریسم اسالمی برای . می زند
کردن افکار، ایجاد اغتشاشات بطور عمده در منطقھ خاور میانھ، اغتشاش در ممالک مسلمان و از این طریق نفوذ در پشت جبھھ  مشوب

بھ این جھت مبارزه با تروریسم و در درجھ نخست تروریسم دولتی امپریالیستی و صھیونیستی را باید با .  روسیھ و چین نیاز دارند
صھیونیسم ھمراه ساخت و گرنھ مبارزه ای انتزاعی و فقط در خدمت امیال و مقاصد شوم دشمنان بشریت مبارزه علیھ امپریالیسم و 

  .   خواھد بود
 

  و آموزگاران کمونیسم برخورد بھ مذھب از نظر علمی
ه بھ تمام مارکسیسم ھموار. این گفتھ مارکس سنگ بنای تمام فلسفھ مارکسیسم در مورد مذھب می باشد" مذھب افیون توده ھاست""

مذاھب و کلیساھای مدرن و ھمھ نوع سازمانھای مذھبی بھ مثابھ ابزار بورژوازی ارتجاعی کھ قصدش دفاع از استثمار بوسیلھ تخدیر 
  .طبقھ کارگر است می نگریستھ است

در برنامھ حزب  از سوسیال دموکراسی باشند و" انقالبی تر"یا " چپ تر"ھمزمان انگلس کرارا تالش افرادی را کھ می خواستند 
انگلس در سال . بھ مفھوم اعالن جنگ بر ضد مذھب را وارد کنند، محکوم کرده است )آتھ ئیسم(بی خدائیکارگران یک ایمان بھ 

کمون سخن میراند کھ بھ عنوان مھاجر در انگلستان زندگی می کردند،  فراریانِ  بالنکیستیِ  در زمانیکھ در باره بیانیھ مشھورِ  ١٨٧٤
 برای احیاءچنین اعالن جنگی بھترین وسیلھ  :پر سر و صدای آنھا را بھ مذھب بھ منزلھ حماقت معرفی کرد و بیان نمود اعالن جنگ

را سرزنش کرد کھ آنھا قادر بھ فھم این مطلب نیستند  النکیستھاانگلس ب. استواقعی مذھب وال زو سخت کردن عالقھ نسبت بھ مذھب 
انقالبی در نظر گرانھ و آگاه  در عمل اجتماعیِ کارگران کھ وسیعترین الیھ ھای پرولتاریا را ھمھ جانبھ کھ تنھا مبارزه طبقاتی توده ھای 

در حالیکھ اعالم جنگ با مذھب بھ مثابھ وظیفھ سیاسی حزب . قادر است توده تحت ستم و زیر یوغ مذھب را واقعا آزاد سازد ،می گیرد
انگلس در آنتی دورینگ بھ ھر امتیاز کوچکی کھ دورینگ فیلسوف بھ  ١٨٧٧ال در سحتی و . آنارشیستی است حرافیکارگری یک 

با قاطعیت نھ کمتری، ایده ھای انقالبی مآبانھ آقای دورینگ ایده آلیسم و مذھب می داد با آشتی ناپذیری حملھ می نمود، و ھمزمان نیز 
  .می کرد را مبنی بر اینکھ در جامعھ سوسیالیستی باید مذھب را قدغن کرد محکوم

، یعنی بھ مفھوم تکرار حماقت "بیش از بیسمارک بیسمارک بودن است"ھ مفھوم بنین جنگی علیھ مذھب اعالم چ: انگلس می گوید
ھای بدنامی مشھور است، یعنی مبارزه ای کھ بیسمارک در سال درھ ک" نبرد فرھنگھا("مبارزه بیسمارکیستی علیھ روحانیت می باشد

فقط با این نبرد بیسمارک . )پا نمودھ ب" میانھ"حزب لمان، یعنی آعلیھ حزب کاتولیک ا پیگرد پلیسی کاتولیسیسم ب١٨٧٠ ھفتاد قرن نوزده
را تقویت نمود و شریعت کاتولیک  یستیزه جو )توضیح مترجم-بھ صورت عمومی کلیسای کاتولیک نفوذتالش برای تامین (کلریکالیسم

ی بھ پیش کشید و بدین ترتیب توجھ سفبندی ھای مذھبی را بھ جای صفبندیھای سیاصزیرا وی  .کار فرھنگ واقعی را تخریب کرد
اقشاری از طبقھ کارگر و دموکراسی را از وظایف مبرم مبارزه طبقاتی و انقالبی بھ وظایف بسیار سطحی و دروغین بورژوائی ضد 

رار حماقت بیسمارک را صرفا بھ شکلی دیگر پیشنھاد را بھ اینکھ وی تک یماوراء انقالب انگلس، دورینگِ. کلریکالیسم منحرف ساخت
وی اصرار می ورزید کھ حزب کارگران آن وظایف متشکل نمودن و آموزش پرولتاریا را جسورانھ عملی . می نمود متھم می ساخت

  ."ایدھ مذھب خودداری نمافتادن در ھر گونھ جنگ سیاسی ماجراجویانھ علی نماید کھ بھ زوال مذھب منجر شده و از در
. چنین بیان می نمایدرا آن . مارکسیسم فراتر می رود. ولی مارکسیسم ماتریالیستی نیست کھ بھ الفبا اکتفا می نماید: "...و در جای دیگر

 گاه ماتریالیستی توضیح دھیم کھ چرادما باید قادر باشیم با مذھب مبارزه بکنیم و برای اینکھ چنین کاری را انجام دھیم ما باید از دی
  .بھ مذھب در میان توده ھا شایع استایمان 

این مبارزه باید با جنبش عملی مشخص طبقھ پیوند . ا تجریدی محدود شده یا تقلیل یابدیمبارزه علیھ مذھب نباید بھ موعظھ ایدئولوژیک 
در میان  - پرولتاریای شھری چرا مذھب در میان اقشار عقب افتاده. برقرار نماید، ھدف آن باید نافی ریشھ ھای اجتماعی مذھب باشد

بورژوازی ماتریالیست یا رادیکال چنین جواب می ترقی، مبورژوازی  اقشار وسیع نیمھ پرولتری و توده ھای دھقانی جا افتاده است؟
توزیع نظریات بی خدائی وظیفھ مرکزی "، "بی خدائی دزنده با"، "مرگ بر مذھب" - بنابراینپس " بھ خاطر نادانی مردم" :دھد
  ".ستما

چنین درکی بیان محدودیت ھای سطحی فرھنگ بورژوازی و محدودیت اھداف آن . خیر این صحت ندارد: "مارکسیستھا می گویند
  ." این سطحی است و ریشھ ھای مذھب را نھ بھ طریق ماتریالیستی بلکھ ایده آلیستی توضیح می دھد. است

ریشھ ھای مذھب معاصر در ستم اجتماعی توده ھای . اجتماعیستدر جوامع سرمایھ داری مدرن مبنای مذھب پیش از ھر چیز 
نیروھای نھائی سرمایھ داری کھ ھر روز و ھر ساعت باعث مشقات و شکنجھ  زحمتکش و در ناتوانی مطلق ظاھری آنھا در مقابل

ترس از نیروی ". "صول ترس اندخدایان مح. "ھائی ھزاران بار بدتر از وقایع نادری مانند جنگ، زلزلھ و غیره می گردند، نھفتھ است
نھانی بھ این خاطر کھ عمل آن نمی تواند بھ وسیلھ توده ھا پیش بینی شود، نیروئی کھ در ھر گام زندگی کارگر و  -سرمایھنھانی 

شاء و تھدید نموده و بھ دنبال خود گدائی، فقر، فح" تصادفی"، "غیرمنتظره"، "ناگھانی"کاسبکار کوچک را با ورشکستگی و انھدام 



این است آن ریشھ مذھب معاصر کھ در وھلھ اول و پیش از ھر چیز یک ماتریالیست باید در نظر داشتھ  - مرگ از گرسنگی می آورد
  .ماتریالیسم برای ھمیشھ گیر کند باشد، اگر نمی خواھد کھ در کودکستانِ 

ردمی کھ توسط زحمت شکننده سرمایھ داری خورد م ھیچ مقدار مطلب خواندنی، ھر چقدر روشنگرانھ، نمی تواند مذھب را از میان
شده اند و بھ استیالی نیروھای تخریبی نھانی سرمایھ داری محکوم شده اند، از بین ببرد، تا زمانیکھ این توده ھا خودشان آموزش 

بھ شیوه ای آگاھانھ مبارزه  عی کھ از آن ھا مذھب منشاء می شود بھ صورتی متحد، با انضباط، با نقشھ وبگیرند کھ علیھ واقعیات اجتما
  .تا زمانیکھ آنھا مبارزه علیھ حکومت سرمایھ را در تمام اشکالش فرا گیرند- نمایند

آتھ (این بدین مفھوم است کھ ترویج بی خدائی. اصال. تابھای آموزش علیھ مذھب مضر و یا زائد می باشد؟ خیرآیا این بدین مفھوم است ک
شده علیھ استثمارگران  ید تابع وظیفھ پایھ ای تر یعنی وظیفھ تکامل مبارزه طبقاتی توده ھای استثماربوسیلھ سوسیال دمکراسی با) ئیسم
  ".شود

  ).نشریھ پرولتر ١٩٠٩ماه مھ  ٢٦تا  ١٣منتشره در " در باره روش حزب کارگری نسبت بھ مذھب"مستخرج از کتاب لنین (
  

  توھین بھ مقدسات ادیان مبارزه با دین نیست
تبلیغ بی دینی  و . ا در عرصھ ایدئولوژیک و فرھنگی مذھب را ھمواره بھ صحنھ مبارزه اصولی و منطقی فراخوانده اندکمونیست ھ

  .مبارزه با خرافات و تحجر مذھب وظیفھ تربیتی آنان برای رشد فرھنگ سیاسی و طبقاتی جامعھ و بویژه جوانان است
ھ کمونیستھا با مذھب و اعتقادات مذھبی توده ھای وسیع مردم چھ در سیاست و چھ توجھ داشتھ باشیم کھ ھمھ تعالیم فوق در مورد رابط

سابق و چھ در رابطھ با مبارزه و فعالیت احزاب کمونیست در کشورھای سرمایھ داری  سوسیالیستیِ  ھمھ کشورھایِ  اساسیِ  در قانونِ 
  .اتعکاس خود را داشتھ است

رابطھ احزاب کمونیست و دولتھای سوسیالیستی را  ،بھ عنوان یک حق مسلم )Glaubens- und Gewissenfreiheit("آزادی دین و وجدان"
نمی بودند در مبارزات خویش  کمونیست ھا ھرگز قادر ،بدون رعایت این حق. با اعتقادات مذھبی و یا مرامی ھمواره تعیین کرده است

  .عمل و حتی وحدت سیاسی پیدا نمایند تیک اجتماع و اساسا توده ھای غیر کمونیست اتحادادموکر نیروھایبا 
در : بیاندازیم ١٩٧٤، چاپ دھم بھ سال ١٩٦٤منتشره در سال ) Politisches Wörterbuch("فرھنگ سیاسی"نگاھی کوتاه بھ کتاب 

  :چنین می آید ١٠٥٢صفحھ 
آنان، متکی بر اصل آزادی  لنینیستی و دولت سوسیالیستی در قبال مذھب، جمعیت ھای مذھبی و پیروان- سیاست حزب مارکسیستی"

در جمھوری دموکراتیک آلمان یک تجمع واقعی بین مارکسیستھا و مسیحیان . می باشد) مندرج در قانون اساسی(کامل مذھب و وجدان
برپایھ منافع اساسی سیاسی مشترک و ایده آل ھا و اھداف انسانی روشن و مشخص وجود دارد، بدون آنکھ تضادھای جھان بینی موجود 

کھ وظیفھ خود را در ) الحاد(روشنگری علمی بی خدائی. فی شوند و یا از برخورد و مبارزه تئوریک و ایدئولوژیک صرف نظر گرددن
آن می بیند مردم جمھوری دموکراتیک آلمان و بویژه جوانان را از طریق آموزش جھان بینی علمی یاری دھد تا بھ وظیفھ تاریخی 

ریق برخورد و مناقشات ایده ای در اشکالی صورت می پذیرد کھ انسان ھای مذھبی را جریحھ دار خویش کامال آگاھی یابند، از ط
  ."نسازد

  
  ھنر متعھد کدام است؟ وھنر چیست 

. می باشد... آن بخش از شعور کھ در وحلھ اول انعکاس عواطف، احساسات، زیباشناسی و . ھنر شکلی از شعور اجتماعی انسان است
تی اولیھ کھ انسانھا در خانواده ھای بزرگ و یا طوایف کوچک و سپس در ایالت سنتی می زیستند، ھنر انعکاس در جوامع غیر طبقا

عواطف و احساسات اولیھ و ساده انسان ھا بود کھ بیشتر ارتباط با دشمن اصلی آنان یعنی خشونت طبیعت و در لباس مذھبی و قومی و 
سپس با بوجود آمدن تدریجی جوامع طبقاتی بر این بیم و امید  . و تصورات خرافی ھمراه بوداکثرا با محتوی ای از بیم و امید، آرزوھا 

بدین ترتیب دیده . کھ منحصر بھ رابطھ انسان، با طبیعت بود؛ عوامل اجتماعی ناشی از استثمار انسان از انسان نیز بدان اضافھ گشت
س رابطھ مادی انسان با جھان خارج خود یعنی طبیعت و سپس اجتماع می شود کھ در ھر دو مرحلھ تکامل جوامع انسانی ھنر انعکا

و از سوی  )Gattungswesen(مارکس بر آن است کھ انسان از یکسو در رابطھ با وجود خویش بھ مثابھ نوع انسان. بوده و نیز ھست
ست کھ انسان را بھ جھت گیری و تصمیم درست این رابطھ دوگانھ ا. دیگر رابطھ ای با خویش بھ مثابھ انسان متشکل در جامعھ دارند

عدم مداخلھ و بی طرفی در این میان جائی برای . نھائی و در واقع تعھد وا می دارد و این امر محتوی واقعی ھنر را تشکیل می دھد
ی تبلور این البتھ برای ھر عرصھ ھنر. فرآیند ھای ھنری در طبیعت خویش ایدئولوژیک ھستند و نمی توانند نباشند. عرضھ ندارند

جدال ایدئولوژیک و سیاسی موجود در جوامع طبقاتی در ھنر عرضھ شده متفاوت است و گاھی اوقات چنان ضعیف کھ قابل رویت 
نواختن یک قطعھ ویلن دلنواز و یا رھبری یک ارکستر کالسیک از سوی نوازندگان و رھبران ارکسترھای مختلف ھمیشھ . نیستند

اما بحث . می توان نقش روانی و روحی و اجتماعی آن نوازنده و یا رھبر ارکستر را تعیین و روشن ساخت یکسان نیستند و بھ دشواری
ما در اینجا بر سر آن بخش ھنری است کھ بطور روشن در آن جھت گیری سیاسی و ایدئولوژیک موجود است و برآورد جایگاه 

کاتور ھای دمحم و سایر نمادھای مذھبی دیگر کھ دارای محتوی روشن و نمونھ کاری. اجتماعی، سیاس و یا ایدئولوژیک آن ھنرمند است
دقیق سیاسی و توھین بھ مقدسات مذھبی آنان است جھت گیری سیاسی بھ سود آن نیروھائی است کھ تمایل بھ بسط و تعمیق شکاف بین 

و یا " کمونیستی"ھا کوشش دارند کھ سابقھ ھر آن قدر نیز برخی . مسلمانان و دیگران داشتھ و طرفدار جنگ  فرھنگی فرساینده اند
بھ رخ مردم جھان بکشانند، در " شارلی ابدو"برخی از قربانیان و یا نواختن سرود انترناسیونال را در مراسم تدفین مدیر مجلھ " چپی"

کاریکاتور اجتماعی و . ھداین امر کھ جھت یابی کاریکاتورھا ارتجاعی و بھ سود رشد نژادپرستی و فاشیسم در اروپاست تغییری نمی د
ھنرمند نمی تواند تعھد خویش و محتوی کار خویش را بھ مردم، بھ زحمتکشان و بھ ضعفا . سیاسی، شم سیاسی و اجتماعی را می طلبد

ر ھن. کھ اتفاقا اکثر مسلمانان اروپا شامل آن ھستند فراموش کرده و ھنر خود را تنھا بھ صرف ارائھ ھنر در معرض فروش قرار دھد



بی "برای ھنر حرف پوچ است کھ تنھا می تواند آن بخش از ھنر را کھ اعالم ھمبستگی و تعھد بھ مردم را بھ رسمیت نمی شناسد؛ 
این بخش از ھنر کھ خود را از . و مطلق ساختن شکل و نمای ھنر بدون محتوی خاص را بھ عنوان تنھا عرصھ ھنری تبلیغ کند" طرفی

بی ثمری و گنداِب واماندگی فرو می رود و یا ناچار است کھ خود  ی بھ دور نگاه می دارد یا در منجالبسمتگیری اجتماعی و یا سیاس
آن بخش از نوازندگان و خوانندگانی کھ در جبھھ . را با شرکت فعال در این یا آن جریان سیاسی و اجتماعی نمود داده و جھت گیری کند

بدین ترتیب آنچھ . خودنمائی کردند، در واقع ھنر خود را در خدمت ارتجاع قرار داده اند )کره شمالی، ویتنام و غیره(جنگ امپریالیستی
  .در ظاھر بی طرف و خنثی بود؛ در عمِل اجتماعِی خویش جھت گیری سیاسی و تعھد خود را بھ ارتجاع نشان داد

جود خارج ساختھ و خود را تافتھ ای از بافت در جامعھ طبقاتی، آن بخش از ھنر کھ کوشش دارد خود را از میدان مبارزه طبقاتی مو
دیگر و در میان و یا جدا از این جدالھا قرار دھد یا حیاتی کوتاه داشتھ و در چنگال مبارزات طبقاتی گرفتار گشتھ یا از بین می رود و 

  .یا بھ این و یا آن سو کشانده می شود
تبلیغات محافل و " جھت دار"این نشریھ از ھمان آغاز سیاسی بود و از این مقولھ جدا نیست، از آنجا کھ " شارلی ابدو"سرنوشت 

توجیھ و " تقدس آزادی بی قید و شرط بیان"نشریات غرب بر این نشریھ پرده بی طرفی آویختھ بودند تا اھداف خویش را در جھت 
 .توضیح نمایند

  
  پیام ما برای کیست؟

یک نیروی یا آفریدگار و بر شعور در پاسخ بھ نخستین پرسش فلسفھ اعتقاد دارند، کھ بھ تقدم ماده روشن است کھ از نظر ماتریالیستھا 
 و از این گذشتھ می شود بھ طنز. بھ چیزی کھ وجود خارجی ندارد نمی شود توھین روا داشت. دنندار خارجی ماوراء الطبیعھ وجود

برای رفع توھین مجاز می شمارد و بھ قاتالن بھشت  گفت پروردگاری کھ با یک توھین بنده اش خشمش بھ جوش می آید و آدمکشی را
چقدر یک خدا باید حقیر باشد کھ از کوره دررفتن بندگانش را مجازات کند و . خود بھ درمان پزشکی نیاز دارد ،برین را پاداش می دھد

احترامی را نسبت بھ خودشان  این بیآدم می کشند  "احترام بھ مقدسات"روشن است کھ تروریستھائی کھ برای . مرگشان را بھ طلبد
. مقدسات آنھا صرفا ذھنی و انتزاعی نیست، مشخص و قابل لمس است. تلقی می کنند و نھ نسبت بھ آن چیزی کھ ندیده و نشناختھ اند

  . توھین بھ مقدسات توھین مستقیم بھ خود آنان تلقی می شود و این است کھ از کوره بدر می روند
بلیغات مستمر و ھمھ جانبھ و انبوه نسبت بھ مسلمانان و اقلیت مسلمان، با انگیزه ھای سیاسی و توھین ھای ھمین طغیان عصبی اگر با ت

معجون را اطاقھای . فردی و انسانی ھمراه شود، بھ معجون انفجاری بدل می شود کھ تروریستھا فقط پرتابش را بھ عھده می گیرند
تنھا دورنما را نشان می دھد ولی تکرارش حالل مشکالت روز " افیون توده ھاستدین "ترجیع بند . فکری استعماری تھیھ می کنند

     .بھ این جھت در برخورد بھ مسئلھ اعتقادات دینی باید بسیار با خونسردی و صبورانھ رفتار کرد. نیست
نگرش رار داد و با شیوه این سخنان داھیانھ لنین را کھ محصول تجارب مبارزه کمونیستھا در جامعھ بشری است باید مد نظر ق

و نمی کشد بھ امر اعتقادات، مقدسات و نفوذ ادیان برخورد  مذھب نمی بیند ی و دیالکتیکی کھ مرز مطلقی در برخورد بھماتریالیست
رند و قرار می گیھمین افراد ھستند کھ موضوع بحث ما . میلیارد مردم جھان مسلمانند ٢/١حدود . ما مسلمانان را در نظر بگیریم. کرد

مردم و مواد اولیھ بنای ما ھمین مصالح . میلیاردی است کھ باید آگاھی یابدی ، این عده باید پیام ما را بگیرند و بھ آن گوش فرادھند
بھ مذھب، و ھتاکی و توھین ا کھ با ژست گرفتنھای مد روز و یا لخت شدن در مالء عام و یا فحاشی عناآگاھند و نھ روشنفکران پر مد

این عناصر اگر مشکوک نباشند در بھترین حالت فقط جماعتی ذھنیگرا و بیگانھ نسبت بھ تاریخ . کنند با دین مبارزه کرده اند تصور می
کھ  آیا با فحاشی بھ مذھب و الفاظ رکیک و ھتاکی نسبت بھ مذھب می شود اعتقادات کور مذھبی را. و محیط عینی اطراف خود ھستند

برد؟ این تفکر تنھا تفکر روشنفکران خرده بورژواست کھ فکر می کنند ریشھ عمیق مذھب در میان مردم از بین ریشھ اجتماعی دارند 
   .تا با آن مبارزه کنند ندبھ این خاطر است کھ این حضرات روشنفکر پر مدعا و کم عقل تا کنون بدنیا نیامده بوده ا

نفوذ داشتھ و بھ خاطر ادامھ ریشھ دوانده و ران سال در میان مردم قدرتھای ارتجاعی حاکم نیز از قدرت نیروی اھریمنی مذھب کھ ھزا
ضد کمونیستھا استفاده کرده و با آنھا از این نیروی اھریمنی ھمیشھ بر . آگاھند ،ستمگری و بھره کشی از انسان زمینھ مادی بقاء دارند

در . نزی منجر شدوھ کشتار یک میلون کمونیست اندفجیعترین آنھا در اندونزی صورت گرفت کھ ب. ربھ آن کمونیستھا را کشتھ اندح
ارتجاع حاکم در ایران بر ضد مذھب شعار می داد، اعالمیھ ضد مذھبی پخش می کرد، در سالھای بیست تا سی زمان حزب توده ایران 

تدین و زحمتکشان را بر بر در و دیوار مساجد شعارھای کمونیستی و ضد مذھبی می نوشت تا با انتساب آن بھ حزب توده ایران مردم م
  . مذھب ھمیشھ آلت سرکوب و دسیسھ ارتجاع بوده است. ضد حزب توده ایران بشوراند

و را، از شیعھ  اسالمبرعکس ھمھ جناحھای . حملھ بھ مقدسات مسلمانان و از جملھ بھ دمحم ھرگز موجب تضعیف مسلمانان نمی شود
و  تفاوت میان متعصبان مذھبی و خشونت گرا را با مردم عادی مسلمان کھ بھ سنی گرفتھ تا افراطی و میانھ رو را متحد می کند 

   .حضرت دمحم احترام می گذارند می زداید و طبیعتا این کار نقض غرض است
دولت نباید در امور دینی . کمونیستھا ھمواره خواھان جدائی دین از حکومت ھستند و آنرا برای دولت امر خصوصی تلقی می کنند

در مورد این امر خصوصی مردم است کھ . باشد طرفدولت باید نسبت بھ دین بی . کند و یا دینی را بر دین دیگر رجحان دھددخالت 
ولی حزب . برمی گزیننداسب دانستھ و نمبرای خویش را دارند و چھ روش زندگی خصوصی  پیدایش کائنات چھ تصورات و اعتقاداتی

کمونیستھا باید . یک امر خصوصی تلقی نمی کندرا برخورد بھ مذھب برای کمونیستھا  )انتوف(ت و از جملھ حزب کار ایرانسکمونی
ولی کمونیستھا کھ ماتریالیست ھستند در این . تالش کنند تا مردم از نادانی بیرون بیایند و از نظر علمی بھ حقایق جھان مادی پی ببرند

کھ باید با روش اقناعی و با خونسردی و تنھا بر متن ضرورت مبارزه و می دانند  و شکیبائی بھ خرج می دھندکار صبر و حوصلھ 
مبارزه با مذھب را نمی شود بھ صورت . رھنمون شد" رستگاری"مردم را بھ می توان طبقاتی و نیازھای آن، در زمینھ مبارزه سیاسی 

حزب ما روش ارتجاعی . جھ مطلوب رسیدکاک بھ نتیه سیاسی است کھ می توان بدون اصطفقط در عمل مبارز. انتزاعی بھ پیش برد
کسانی را کھ بھ مقدسات مردم توھین می کنند و تصور می کنند ھر چھ آب و روغن توھینشان بیشتر باشد گام بزرگتری در آگاھی فرد 



بگرانھ ای کھ در این افراد چھ بدانند و چھ ندانند در کارزار بزرگ فاشیستی و ضد خارجی و سرکو. مذھبی برداشتھ اند، محکوم می کند
در کنار نازی ھا و نیروھای و بھیچوجھ ماھیت دفاع از دستآوردھای بشری و حقوق دمکراتیک را ندارد، اروپا در گرفتھ است 

  .ارتجاعی دست راستی قرار دارند
ناشی از سیاست تحریک  ،کھ مورد احترام میلیونھا انسان در کشور ما ایران است مسلمانانانتشار تصاویر توھین آمیز نسبت بھ پیامبر 

بورژوازی امپریالیستی حاکم در این کشورھا بھ خاطر اھداف سرکوبگرانھ و . وازی امپریالیستی استژبور یز، پرووکاسیونمآ
تا در  در درون ممالک خویش نیاز دارد" کدموکراتی" تجاوزات استعمارگرانھ خویش در جھان بھ این صحنھ سازیھا و ایجاد خفقان

ھر مخالف و  .فضائی برای نابودی ھر گونھ آزادی در کشورھای امپریالیستی خلق کند" ما ھمھ با ھم ھستیم" و "ملی وحدت"پرتو 
کارزار ماھیت فاشیستی آنرا  کسی کھ در این. را حفظ کرده باشند" آزادی بیان"نابود می کنند تا نماد " تروریست"ھر دموکراتی را با مُ 

و یا ھر کشور مسلمان ... جاع امپریالیستی در تجاوز بھ سوریھ، لیبی، ایران وتاست، ھمواره آلت دست ار نبیند کھ عامل تعیین کننده آن
در مقابل قتل عام میلیونھا مسلمان در ممالک زیر سلطھ بی تفاوت خواھند شد و بھ زیر " بشر دوستان"این . دیگری در آینده خواھد بود

   .ل می ریزندئی گُ پای لژیونرھای فرانسوی و رنجرھای آمریکا
  

  )توفان(حزب کار ایران
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