
به یک یهودی توهین کنید یهودی ستیز هستید
به یک مسلمان توهین کنید مدافع آزادی بیان هستید

به یک روس توهین کنید هوادار جهان بینی لیبرال هستید
این منطق طبقاتی امپریالیسم غرب است

توهین به مقدسات ادیان، و برخورد حزب کار ایران(توفان) به آن

محکومیت تروریسم تائید نظر قربانیان نیست
ت حزب ما مخالف آدمکشی به جرم بیان عقیده و حتی توهین است، ولی این امر دلیلی نمی شود تا هحر ححرف نادرس
را تائید کنیم. هر کس شهید شد الزاما سخنان درستی بر زبان جاری نساخته است و الزاما صحت نظراتححش را اثبححات
اد روری و از آن ابحزاری بحرای ایج نکرده است. تاریخ مملو از شهیدانی است که به راه نادرسحت رفتحه انحد. شحهید پ
فضای خفقان و ممنوعیت اظهار نظر ایجاد کردن، شیوه امپریالیسم فرانسه و سایر امپریالیستهاست. اگر چند میلیححون
ش از ی بی ر خیل وقت هیتل د، آن انیت باش آدم را با تحریک احساسات و با بولدزر تبلیغاتی به خیابانها آوردن نشانه حق
این عده را در آلمان به صف محی کحرد. خمینحی نیحز بحا اسحتفاده از محردم میلیحونی همیشحه در صححنه بحر بسحیاری از
اعمالش بر همین شیوه کار سرپوش می گذاشت و لذا آنها نیز دست کمی از فرانسیس اولند امروز نداشححته و ندارنححد.
د، دان آمدن ه می تیزی ب لم س ان" و اس این سیل فریب خوردگان و به صف شدگان گرچه با نیت حمایت از "آزادی بی
ولی در عمل به سفت کردن پیچ و مهره های ماشین خفقان دولت تروریستی فرانسه و بححورژوازی حححاکم در آنجححا در

آستانه بحرانهای توفانزا پرداختند. آنها بشارت دهنده آزادی نبوده و نیستند، نازلگر خفقانند.
"شارلی ابدو" در فرانسه نماد آزادیخواهی و فضای باز سیاسی نبود. حجم انبوه سیاسححتهای ضححد مسححلمانی اش حححاکی
از تبلیغ نفرت ضد اقلیتها، ولی در پرده "آزادی بیان" در لباس طنز بود. "شارلی ابدو" خود قربانی سیاسححتی شححد کححه
تت ضححد اقلیتهححا، خفقححانی را تغ نفرت ملی و نفححر از نفرت و خشونت سرچشمه می گرفت و می خواست با تروریستم تبلی

موجب شود تا فقط آزادی توهین حق حیات داشته باشد.
ی و رت مل ه نف ن زدن ب د، و دام رت محم اتور حض ار کاریک تناد انتش ه اس ه ب کشتار تروریستهای داعش در فرانس
مذهبی نژادپرستانه از جانب طبقه حاکمه فرانسه، آنهم تحت عنوان دفاع از "آزادی بیان" مسایل عمیقتری را مطححرح
می کند که باید به ویژه کمونیستهای کشورهای مسلمان به آن پاسخ دهند. اینکه کسی را نمی شود حتی به جرم توهین
ن دنی محی باشحد. چنی به قتل رسانید، امر روشنی است که حاصل دستآوردهای مبارزه بشریت و حقوق کسحب شحده م
ن ر همی ی اگ پرد. ول م س ت تروریس عملی را هرگز نباید به رسمیت شناخت و محکوم نکرد و اجرای قحانون را بدس
وع درک از ن ن ه ای د ب ته باش ق نداش ی ح ه کس ود ک ری ش رور فک یله ت فضای تحریک آمیز و زهر آگین، خود وس
"آزادی بیان" انتقاد کند، آنوقت ما با تروریسم جدیدی روبرو می شویم که از "آزادی بیان" اسلحه خطرنححاکی سححاخته
است تا مسلمانان را هدف رگبار آن قرار دهد. هم اکنون مزورانه در فرانسه اجراء می شود. واقعا اگر کسانی هستند
ه ایحن آزادی را بحرای همحه که موافق " اصل آزادی بیحان" هسحتند، زمحانی در اعتقاداتشحان صحمیمی و صحادق انحد ک
ر لمانان. اگ امبر مس ه پی وهین ب ورد ت بخواهند و همه جا از آن دفاع کنند و نه تنها در کشور فرانسه و آنهم فقط در م
بی ا عوامفری ا ب وقت م د، آن ن گردی ی روز تعیی افع سیاس اس من ر اس دفاع از "آزادی بیان" گزینشی و مصلحتی و ب
تن محرگ آور ی تی آتش لح کشحتار جمعح ردم. محا بحا اخحتراع یحک س ک م وق دموکراتی ه دفحاع از حق روبرو هسحتیم و ن

تروریستی با صدا خفه کن "آزادی بیان" روبرو هستیم. 
وهین بحه مسحلمانان - گریبحان محی درد، در فهرسحت اسحمی ه بحرای "آزادی بیحان" بخوانیحد- آزادی ت دولت فرانسحه ک

 قرار دارد و مخبران را که نامطلوبند مورد اذیت و آزار قرار داده و مدام برای39خبرنگاران بدون مرز در ردیف 
-Franzاز پای در آوردن آنها، از آنها به دادگاه ها شکایت می کند. سردبیر روزنامه "لوپن" فرانتس اولیور ژیسححبر



Oliver  Giesbertتعریف می کرد که به خاطر طنزی که در مورد خانم کارل برونححی همسححر نیکححول سححرکوزی   
نوشته بوده است. آقای سرکوزی به وی تلفن کرده و گفته که خدمتش می رسد. همین آقای سرکوزی صهیونیست کححه
تحمل طنز نسبت به همسر خواننده و مانکن رسمی اش را ندارد و غیرتش بححه جححوش مححی آیححد، در مححورد حححق آزادی
توهین به پیامبر مسلمانان در صف نخست گام بر می دارد و اسمش را از سحرکوزی بحه "شحارلی" بحدل کحرده اسحت.

وی نیز هوادار "آزادی قلم و بیان" گردیده است.
بر این کارزار دفاع از "آزادی بیان" ادوارد اسنودن در مهاجرت از مسکو نظاره می کرد و جولیان آسانژ در

حصر اجباری سفارت کوادور در لندن سر می تکانید. 
Williamدر زیر یوتوب آقای ویلیام ینی (  Binney)"مدیر فنی سازمان جاسوسححی آمریکححا "ان.اس.ای (NSAرا (

) آمریکائی است و نتوانسته اقدامات غیححر قححانونیwhistleblowerمی بیند که مانند ادوارد اسنودن یک "ویسبلور"(
و ضححد قححانون اساسححی آمریکححا را در نقححض حقححوق دموکراتیححک مححردم تحمححل کنححد و اخححراج و تهدیححدش کححرده انححد. (

http://youtu.be/jWQjnI3ozOU.(
 سال همکاری بحا "سحی ان ان"(35بعد از   Jim Clancyدر کنار این واقعیات با استعفای غیر مترقبه جیم کلنسی 

CNN(ه همحه مسحلمانان  به خاطر حمایت از آزدی بیان و مبارزه با دروغ محواجهه محی شحویم. وی دسیسحه ای را ک
تروریست معرفی می کند مورد انتقاد قرار داد و توسط لبی های صهیونیست مورد حمله قرار گرفححت و مجبححور بححه

).http://youtu.be/HWEWrTaXe-sاستعفاء شد. و این قصه سر دراز دارد و به امر روزانه بدل شده است. (
امپریالیسم آمریکا با ایجاد ماشین عظیم جاسوسی و خبر چینی و شنود در سراسر جهان به زوایای خصوصی زندگی
مردم سرک می کشد و عناصر نامطلوب را نشانه کرده و سر به نیست می نماید. ایححن هححم یححک نححوع دفححاع از"آزادی
بیان" به سبک امپریالیستی است که جنبه عمومی و جهانشمول دارد. همه ممالک اروپائی و غربی از این نوع تفتیش
عقاید قرون وسطائی خبر دارند، ولی به همدیگر برای تحقیر و سرکوب مسلمانان نان قرض می دهند. روشححن اسححت

که در اینجا اهداف معین سیاسی دنبال می شود و نه دفاع از اصل "آزادی بیان".
برای تبرئه کاریکاتوریستهای فرانسوی گفته می شود که در فرانسه نشریه طنز نویس "شححارلی ابححدو" همححه ادیححان را
ر ندی ب د س ته ان وز نتوانس مورد انتقاد قرار می داده است و بین آنها تبعیضی قرار نداده است. مدعیان این نظریه هن
صحت نظریات خویش ارائه دهند. گفته می شود که نشریه "شارلی ابدو" در طنز ادیان و مقامححات و قححدرتها حححرام و
حلل نمی شناسد و به همه با یک میزان برخورد می کند. آنها بحه عنحوان نمحونه پحای فرانسحیس اولنححد را بحه عنحوان
ویری از ال تص وان مث ه عن رار دارد. ب دو" ق ارلی اب شخص اول مملکت به میان می کشند که مورد طنز نشریه "ش
آلت تناسلی اولند رئیس جمهور فرانسه را می کشند که کاریکاتوریست با اشاره به آن، از قدرتی که در فرانسه همححه
چیز را می گرداند صحبت می کند. منظور این است که آقای اولند مغزش در وسط پححایش قححرار داشححته، و وقتححش را
بیشتر با معشوقه هایش تلف می کند تا به کار کشور داری توجه کند و ارزیابی هایش در حد ارزش آلححت تناسححلی اش
است. آیا از این طنز در مورد آقای اولند که نه خودش و نه آلت تناسلی اش هرگز مقححدس نیسححتند و تقححدس مححآبی اش
مورد نقد قرار می گیرد، می توان یاری گرفت و مشابهات خوبی برای قیاس با توهین به مقدسات و احساسات یک و
نیم میلیارد مردم جهان ساخت و پرداخت؟ هرگز! آیا این نحوع اسححتدلل، خحود تحوهین دیگحری بححه مقدسححات مسحلمانان
محسوب نمی شود؟ معلوم است که می شود. و آیا این قیاس مع الفارق این امر را به ذهن تداعی نمی کند که ناشححرین
می خواهند آلت تناسلی اولند رئیس جمهور فرانسه را با مقام و مرتبه "پرستیدنی" پیامبر مسلمانان بححا البسححه "آزادی
بیان" مقایسه کنند و هر دو را در یک سطح قرار دهند؟. روشن است که در این جا سخن فقط بر سر تحقیر مسلمانان

با نیات سیاسی صورت می گیرد و این مسئله ربطی به آزادی بیان ندارد.
تر کاریکاتور فوق با اشاره به آلت تناسلی آقای اولند  می نویسند: ناشرین "شارلی ابدو" زی



من رئیس جمهور فرانسه هستم

آن برای اثبات بی طرفی از این هم گام فراتر نهاده و از برخورد "شارلی ابدو" بحه کلیسحا و واتیکححان و شححخص پحاپ
سخن می گویند. ولی ناگفته روشن است برخورد به واتیکححان و شححخص پححاپ برخححورد بححه مقدسححات مسححیحیان نیسححت.
کتاب انجیل و حضرت عیسی در زمره مقدسات مسیحیان محسوب می شوند و نه شخص پححاپ. در دیححن اسححلم انتقححاد
تیز و تند از آخوندها و روحانیت و مفتی ها، توهین به مسلمانان نیست. اگر کسی در ایران به خمینی انتقاد کححرد و یححا
ود- دشحمن جمهحوری اسحلمی در مورد خامنه ای یا هر شیخ دیگری طنز نوشت مفتری به مسلمانان محسوب نمی ش
به حساب می آید. لیکن توهین به مسجد القصی، قرآن، محمد و خانه کعبه که برای مسلمانان بهر دلیل مقححدس اسححت،

طنز گزنده که فقط آب به آسیاب سیاست روز امپریالیستها به ریزد و محمللد را تروریسللت جلللوهآشوب آفرین است. 
دهد تا تروریسم دولتی امپریالیسم و صهیونیسم را بپوشاند، طبیعتا توهین به مسلمانان و دامن زدن به نفللرت ملللی

ایلن نلوع طنزپلردازی طبیعتلا ملاهیت یلک. و مذهبی و آنهم با اهداف استعماری امپریالیستی و صهیونیسلتی اسلت
یجنگ سیاسی را داراست کر کش دف لش ا ه دارد و ب ومی را ن اد عم ده و ارش . چنین طنزی هرگز نقش آگاهی دهن

سیاسی انجام می گیرد. مگر دولت فرانسه تروریسم دولتی نیست؟ مگر دولت مستقل لیبی را بر خلف همححه مححوازین
جهانی سرنگون نکرد و منجلبی در لیبی نیآفرید که هر روز از آن یک گروه جدید تروریست متولد می گردد. مگححر
ا رد؟ چحرا مبحارزه ب ار اسحد همدسحتی نک این امپریالیسم با داعش برای سرنگونی دولت قانونی، مشروع و مستقل بش
تروریسم و بمب گذاری در همه دنیا به حساب رهبران ایححن کشححورها گححذارده نمححی شححود و فقححط گریبححان مسححلمانان را
تره ای فرانسوی را به صورت بمب بر سر سرکوزی و یا اولند نمی گذارند؟ چححرا راهپیمححائی چسبیده اند؟ چرا کله تب
ک ام ممال "ضد تروریسم" این تروریستهای جهانی در جهان، به شکل کاریکاتور مورد انتقاد قرار نمی گیرد؟ در تم
زیر سلطه ی این استعمارگران، جائی نیست که قلمها را همراه با دست نگارندگان نشکسته باشند و زبانها را از قفای
تز طنححز نویسححان مححدعی بححی طرفححی آنان بیرون نکشیده باشند. این آزادی خواهی ریاکارانه امپریالیستها مورد نقد و طن

قرار نمی گیرد. 

اخلقیات دو گانه امپریالیسم یا دوروئی آنها در برخورد به آزادی های دموکراتیک ماهیت طبقاتی دارد
حال به اسناد زیر نگاه کنید و ببینید که چگونه با اخلقیات دوگانه و یا با دروئی به مسئله "آزادی بیان" برخورد می شود. این سند نشححان
ن ر آگی ای زه اد فض می دهد تا چه حد این سر و صد ها جنبه تحریک آمیز و ترغیب و تشویق فعالیتهای نژادپرستانه و فاشیسحتی و ایج

برای سرکوب مبارزات طبقه کارگر و نقض همه حقوق دموکراتیک به بهانه مبارزه علیه تروریسم را دارد.
اد دول عربحی و دشحمن صهیونیسحم در تاریحخ   ژوئیحه22بیاد بیاوریم که ناجی العلی طراح و کاریکاتوریست مشهور فلسطینی، ضحد فس

رور1987 رای ت ی ب ای غرب انه ه د. رس رور ش دس ت امه الق ویت روزن برگزاری ک  در لندن بدست موساد در نزدیکی محل کارش، خ



کاریکاتوریست فلسطینی کوچکترین مراسمی برپا نکردند و فریادهایشان گوش فلک را مانند نمایشات امروز که گویا قلمها شکسته شححده
ورد تعحرض های غربحی" و م ککر نکرد. در آن روز کسی از "آزادی بیان" کحه بخشحی از "ارزش و "آزادی قلم و بیان" نقض شده است، 
رور ق ت ه ح د ک ی ش رور م اری ت ازمان جنایتک ط س ود و توس ی ارزش ب طینی ب است سخنی به میان نیاورد. جان کاریکاتوریست فلس

مخالفان را همیشه برای خود محفوظ داشته است.   
وی ا جل رد ت ی نک ز تلش دولت انگلستان به رهبری خانم مارگارت تاچر که از فعالیت غیر رسمی موساد در انگلستان با خبر بود، هرگ

این فعالیتهای تروریستی را بگیرد. 

ماجرای ترور کاریکاتوریست فلسطینی بدست موساد و برخورد "شارلی ابدو"
 کیست؟ وی فرانسوی، دوست مسلمانان و اقلیتها در فرانسه است. وی از مبارزه مححردم الجزایححر)Sinéآقای "سینه"(

ورده وگند خ من س طین و دش ش فلس ش آزادیبخ وادار جنب ز ه روز نی رد و ام ی ک اع م بر ضد امپریالیسم فرانسه دف
صهیونیسم اسرائیل است. 

 کاریکاتور منتشر140 منتشر شد، ناشر به معرفی 2011در کتاب نقاش کاریکاتوریست اثر العلی ناجی که در سال 
Livreنشححده بححا توضححیحاتی مربححوط بححه طرحهححای وی پرداخححت. در معرفححی کتححاب "نقححاش کاریکاتوریسححت" "  de

Handala) "توسط کاریکاتوریست دیگری بنام "سینه  "Sinéکه با همین نشریه "شارلی ابدو" کار می کرد، نقش (
العلی ناجی به عنوان مبارز منتقد و سرسخت فلسطینی تمجید شده بود. رئیس وقت این نشریه در آن زمان آقای فیلیپ

 بود که آقای "سینه" را مزاحم در کادر همکاران نشریه فکاهی "شارلی ابدو" به عنوان "یهودیPhilippe Valوال 
ستیز" مورد ظن قرار می داد. "سینه" می گفت العلی ناجی به خاطر اعتقححاداتش کححه وی آنهححا را در قححالب طرحهححا و
اندام کوچک حنظله(نقاش کاریکاتوریست) با استادی بیان می کرد به قتل رسید. هیچکس در آن زمان معححترض نشححد

 ساله پناهنده فقیری بححود کححه در10که "آزادی بیان" آقای ناجی مورد تعرض قرار گرفته است. حنظله یک فلسطینی 
تمام طرحهای العلی ناجی با پشت بحه دنیحائی کحه بحه سححرزمینش خیححانت کححرده بحود، حضححور داشححت. در زیحر، کتحاب
کاریکاتور وی را می بیند کححه جبهححه  خلححق بححرای آزادی فلسححطین نیححز از وی تجلیححل کححرده اسححت و روز شححهادتش را
گرامی داشته است. همین دفاع آقای "سینه" از کاریکاتوریست فلسطینی که کسی برایش نمایشات اعتراضی در زیححر
لوای دفاع از "آزادی بیان" برپا نکرد پاپوشی شد که وقتی وی پسر سرکوزی را مورد طنز قرا رمححی دهححد زیرآبححش

را به عنوان یهودی ستیزی که به اعتقادات کهنه خود دلبستگی دارد بزنند.



 از "شارلی ابدو"  )Siné  چگونگی اخراج "سینه"(
"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"اقیانوسی از نجاست" عنوان مقاله است که آقای "یورگ فن اوتهمححن"(  Von Uthmann(
DIEدر روزنححامه "دی ولححت"(  WELTدر مححورد اخححراج یححک کاریکاتوریسححت از هفتححه نححامه (

وان را از سحردبیر نشحریه ظنحز هفتگحی "شارلی ابدو" برشته تحریحر در آورده اسحت. وی ایحن عن
"شارلی ابدو" به عاریه گرفته است که همه نامه نگاری های انتقادی خوانندگان به نشریه و اعتراضات آنها را نسبت
به روش سردبیر نشریه به عنوان "اقیانوسی از نجاست" نامیده است. سر دبیری که حتی تحمححل انتقححادات خواننححدگان
فرانسوی زبان خود را ندارد و همه آنها را یک "مشت نجاست" می داند، بیکبحاره بحه عنحوان قهرمحان مبحارزه بحرای
ه اخحراج یحک ه میحدان محی آیحد. "یحورگ فحن اوتهمحن" مخحبر روزنحامه "دی ولحت" در ایحن مقحاله ب "آزادی بیحان" ب
ودن آن ی قیحد و شحرط" ب کاریکاتوریست منتقد اشاره می کند و نشان می دهد که تا چه حد "آزادی بیان" و ادعای "ب

برای سینه چاکان این تئوری ارزش دارد. 
بححرای فححروش دریفوس جدید ماجرای به عنوان یک مهارت با کمی است که می تواند سینه ماجرای خوشبختانه،"... 

ود. ه ش ه عرض اده چ اق افت پ ول"؟ "اتف ه )Philippe Val(فیلی ردبیر ک ز س امه طن ه ن دو" " هفت ارلی اب ت،ش اس
اخححراج کححرده اسححت. وی از جححانب درجححا یهححودی سححتیزی  اتهححام، بححه راSinet کاریکاتوریسححتی بنححام مححوریس سححینه

Bernard-Henriلححوی"( برنححارد هنححری "روشححنفکران یهححودی از جملححه  Lévy،(" Claudeکلححود لنتححس مححن" 
Lanzmann" ،(())"الی ویزلÉlie  Wiesel بححه. یهودی مورد تشویق قححرار گرفححت روشنفکران از دیگر و برخی

 امضححاء جمححع آوری2000 یک واکنش مخالف نیز برای فرد اخراجی ایجاد شد که در یححک چشححم بهمححزدن نوبه خود
آزادیگردید. امضاء کنندگان سر دبیر "شارلی ابدو" را متهم کردند که در مقابل نارضائی کاخ الیزه تمکیححن کححرده و 

 را زیر پا گذارده است."عقیده
 "شححارلی ابححدو" طنححزی پیرامححون فضححاحت2008 ژوئیححه 2 سححاله در شححماره 79... داستان از این قرار بود که سینه 

ساله «نیکل سارکوزی»، رئیس  جمهور وقت فرانسه که هنححوز دانشححجو بححود بححه21گماردن «ژان سارکوزی»، پسر 
مدیرعاملی موسسه مالی عظیم «دفانس» در پاریس، کشیده بوده است. در آن از قول وی می آید: "من یهححودی میشححم
ک خحانم یهحودی ثروتمنحد و وارث قبل از اینکه با نامزدم(جسیکا سبائون دارتی-توفان) ازدواج کنحم"(نحامزد ایشحان ی

) در فرانسححه اسححت)، وی بححرای ایححن آقححا زاده آینححدهDartyشححرکت زنجیححره ای تولیححد وسححایل الکححتریکی "دارتححی" (
درخشانی پیش گوئی کرده و نوشته بود: "این آقا زاده خیلی بیش از اینها تو زندگی بدسححت میححآره". در خححاتمه سححتون

) منتشر شححده کححه در آن از بنیادگرایححان اسححلمیExpress"سینه" در اعتراض به مقاله ای که در نشریه "اکسپرس"(
طلب شده بود رسوم عهد عتیق خححود را فرامححوش کننححد، مححی آورد: "بایححد رو راسححت اعححتراف کنححم مححن بیححن یحک زن

مسلمان توی چادر و یک زن یهودی تراشیده گزینشم روشن است".
...

"چند روزی از انتشار طنز آقای "سینه" می گذرد و مورد اعتراض سر دبیر نشریه که حححتی نشححریه خححودش را نیححز
نخوانده است قرار نمی گیرد. ولی بعد از آن توفان آغاز می گردد و با اشاره بححه وارث یهححودی ثروتمنححد، "سححینه" را
متهم می کنند که همان الگوهای ضد یهودی را زنده کرده است و از وی می خواهند که بححه خححودش انتقححاد کنححد." وی
که مدتها با مردم فلسطین همحدردی کحرده و جنایحات اسحرائیلی هحا را بحرمل سحاخته اسحت و همحواره در کنحار جنبحش

آزادیبخش الجزایر بر ضد استعمار فرانسه قرار داشته است این فشار را رد می کند. و اخراج می شود.



اما شهرت "شارلی ابدو" در فرانسه به خاطر اسلم ستیزی آن است. ایححن نشححریه کاریکححاتور محمححد را کححه روزنححامه
 هححزار عححددی خححود را60 تجدید چاپ کرد و تیراژ 08/02/2006صهیونیستی دانمارکی منتشر کرده بود در تاریخ 

 هزار عدد رسانید. سخنان کنایه و توهین آمیز اوریانا فالچی را بر ضد اسلم همچون سرود جشن گرفححت و400به 
محقق بحث انگیز طارق رمضان را به عنوان "مبلغ یهودی ستیز" رد کرد.    

...
 بحه بهحانه اظهحارات2008 در نشریه فکاهی "شارلی ابدو" کار می کرد. و در سال 2008 تا 1981"سینه" از سال 

Ligue"یهودی ستیزانه" علیه پسر سرکوزی از کار برکنار شد. جامعه بین المللی علیححه نژادپرسححتی و یهودسححتیزی(
Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitismeاز وی به علت این جدل و یک سری از سایر (

 سححینه در همححان2009نقاشی هایش که آنها توهین به زنان مسلمان ارزیابی کرد علیححه وی شححکایت کححرد. در نوامححبر 
دادگاه اول در لیون تبرئه شد."

 کاریکاتوری کشیدم که مدعی شدم پسر سرکوزی به علل مزایای2009من "سینه" هستم. برای شارلی نقاشی می کردم. در سال 
مالی به دین یهودی گرویده است. شارلی از من خواست که پوزش بطلبم. وقتی اجتناب کردم مرا از شارلی به این عنوان که یهودیت

را به مسخره گرفته ام و یهودی ستیز هستم اخراج کردند-       "موریس آلبر سینه". 
 در زیر عنوان تصویر آماده است ک نه من شارلی نیستم.

"ارزشهای غربی" ابزاری برای جنگ روانی 
در تمام تبلیغات رسانه های گروهی شما شاهدید که از "ارزشهای غربی" که ارزشهای ایدآلی هستند سخن مححی رود.
این "ارزشها" برای آنها حقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک اسححت. از جملححه "آزادی بیححان"، آزادی قلححم"، "آزادی
اتحادیه ها و سازمانهای صنفی"، "آزادی احزاب" و... این "ارزشها" طبیعتا محصول مبارزه میلیونهححا انسححان تحححت
ستم بر ضد طبقات حاکمه بوده است که در طی انقلبات فرانسه و آمریکا برای بشریت به ارمغان آورده اسححت. ولححی
در دوران امپریالیسم این "ارزشها" بر پایه سستی استوار است. در خود ممالک امپریالیستی برخلف قححانون اساسححی
خود این کشورها مدام به زیر پاگذارده می شود و از حدود نفوذ آن کاسته می گردد. مردم این کشورها بایححد مححدام بححر
ضد نظام شنود، دروبینهای مخفی و ربودن و دستبرد زدن دولححتی بحه داده هححا و اطلعحات خصوصححی آنهحا، بححر ضححد
تعرض به حریم خصوصی خویش مبارزه کنند. روزی نیست که طبقه حححاکمه یکححی از ایححن کشححورها، ایححن حقححوق را
نابود ننماید. طبقه حاکمه در ممالک امپریالیستی به این حقوق دموکراتیک تا لحظححه ای وفححا دارنححد کححه منححافع سیاسححی

http://de.wikipedia.org/wiki/Ligue_Internationale_Contre_le_Racisme_et_l%E2%80%99Antis%C3%A9mitisme
http://de.wikipedia.org/wiki/Ligue_Internationale_Contre_le_Racisme_et_l%E2%80%99Antis%C3%A9mitisme


طبقاتی آنها تامین شود وگرنه در مورد انتخابات آزاد در سایر کشورها که نتایج آن مطابق میل آنها نباشححد همیشححه بححه
دروغ متوسل می شوند و آنرا به رسمیت نمی شناسند. رای اکثریت برای آنها تا زمانی معتبر است که منححافع آنهححا را
بازتاب دهد. این محافل امپریالیستی برای سرکوب آزادی بیححان و قلححم و احححزاب و... بححا همححه نیروهححای ارتجححاعی در
ممالک تحت سلطه همکاری می کنند و به آنها یاری می رسانند که مخالفان را سر بححه نیسححت کننححد. همدسححتی آنهححا بححا
دول عربی عربستان سعودی و قطر در آسیا، بن علی در تونس، مبارک در مصر  و... گواه این حقایق اند. پححس مححی
بینیم که "ارزشهای" آنها "ارزشهای" بی محتوی و پوچی شده است که مانند لستیک به هر طححرف کححه بکشححند قابححل
انعطاف باشد. امپریالیسم آلمان حتی جنایاتی را که در دو جنگ جهححانی مرتکححب شححده اسححت وارونححه جلححوه مححی دهححد.

 میلیون مردم شوروی بیکباره در تاریححخ "ارزشححهای اروپححائی"25کشتار چند میلیون یهودی برجسته شده و قتل عام 
نادیده گرفته می شود. فرانسه، انگلستان، بلژیک، پرتغال، اسپانیا، هلند و ایتالیححا بححه منزلححه نیروهححای اسححتعمارگر کححه
قرنها آسیا، آفریقا و آمریکای لتین را غارت کرده و میلیونها مردم آن سرزمینها را به وحشیانه ترین وضعی کشححتار
می کردند نیز بیکباره این ارزشهای آدم کشی، آزادی کشی، غارتگری، نژادپرستی و... را از تاریخ خود حححذف مححی
کنند و به "ارزشهای اروپائی" که بایحد بححرای آن جنگیححد و آنحرا حفحظ کحرد متوسحل محی شحوند. در اسححپانیای سححلطنتی
فرانکو، هنوز مانع می شوند که گورهای دستجمعی جمهوریخواهان را که بدست سلطنت طلبححان و حمححایت فاشیسححتها
و نازی های ایتالیا و آلمان قتل عام شدند، نبش قبر کنند و ابعاد جنایات سححلطنت طلبححان و نححازی هححا و فالنژیسححتها را
نشان دهند. باید پرسید کدام "ارزشها" مورد نظر است؟ چگونه امکان دارد همه آن دولی کححه آزادی و دموکراسححی را
در خون غرق کرده انحد و تاریخشححان تححاریخی مملحو از خحون طبقححه کحارگر و ملتهححای جهحان اسححت، بیکبحاره هحوادار
"آزادی بیان" و "آزادی قلم" و ... گردیده اند. روشن است که این تبلیغات زهرآگیححن بححرای ایجححاد رعححب و وحشححت و
دامن زدن به یک جنگ روانی نابرابر توسط رسانه های گروهی دروغپرداز غرب اسححت. هححدف از ایححن کححار تحقیححر
سایر ملتها و مردم جهان است تا دست امپریالیستها را از نظر روانی در کشتار آنها و تححوجیه ایححن جنایححات در افکححار
عمومی ملل سلطه گر باز بگذارد. با این سیاست بهتر می شود تجححاوز بححه لیححبی، سححوریه، عححراق، افغانسححتان، لبنححان،
فلسطین و... را بخورد مردم داد. بی علت نیست که رونالد رامزفلد وزیر اسبق جنححگ آمریکححا و یکححی ازجنایتکححاران
جنگی در تجاوز به عراق اعلم کرد "پروردگار بنادرستی نفت آمریکا را در زیر خاک عربستان سعودی قححرار داده

است".
 

آزادی های بی قید و شرط و مرز آزادی بورژوائی
 اسححت" وهیئت حاکمه بر جامعه سرمایه داری، اندیشه های حاکمآموزگار بزرگ پرولتاریا گفته است: " اندیشه های 

به این جهت خودفریبی است اگر کسانی تصور کنند در دنیای امپریالیسم که مظهر انحصارات اقتصادی و نظححامی و
سیاسی است، برای "آزادی تفکر و بیان" استثناء قایل شده اند.

وله ای بنحام "آزادی بحی قیحد و شحرط بیحان" و "آزادی هحای بحی قیحد و شحرطتاریخ  بشحریت نشحان نحداده اسحت کحه مق
دموکراتیک" وجود داشته باشد. این نوع آزادیها آگاهانه از سوی دغلکححاران امپریالیسححتها و جیححره خححواران فکححری و
مادی آنها تبلیغ می شود و دامی است در جهت ترویج توهم و خرافححات اجتمححاعی بححرای تححوده هححای مردمححی کححه علححی
القاعده هوادار آزادی و دموکراسی اند. بدون آنکه به تاکید نادرست و توهم آور "بححی قیححد و شححرط" عمیقححا بیاندیشححند.

مضللمونچنین آزادیهائی هیچوقت وجود نداشته و در آینده نیز وجود نخواهححد داشححت. فقححط ریاکححاران تلش مححی کننححد 
ه دلبخحواهی آنحرا مناسحب و مطحابق میحلطبقاتی دموکراسی و آزادی  را از آن سلب کنند تحا از آن ابحزاری بسحازند ک

لحظه ای خویش بکار گیرند. خوتد بورژوازی برای آزادی مرزی کشیده است و می گوید آزادی هححر کححس تححا مححرزی
 نزند. پس آگر آزادی مرز دارد و حححد آن را قححانون تعییححن کححرده اسححت، چححرا آزادیاست که به آزادی دیگران صدمه

بیان باید بی حد و مرز باشد؟ روشن است که با استناد به آزادی بیان نمی شود به کسی تححوهین کححرد بححویژه آنکححه ایححن
 میلیارد مردم جهان باشد و هدفی هم جز توهین نداشته باشححد. اگححر تحوهین بححه مقدسححات2/1توهین توهینی به مقدسات 

ادیان آزاد است، توهین به چیز نباید آزاد باشد؟ و اساسا چه چیز توهین تلقی می شود؟ آنوقت "اصل آزادی بیححان" بححه



"اصل توهین آزادانه" بدل می گردد. اگر به محمد می شود توهین کرد چرا نباید به نتانیاهو توهین کرد که دستش بححه
خون هزاران نفر آلوده است؟ ولی توهین به نتانیاهو به عنوان رئیس یححک دولححت خححارجی جححرم دارد و بححدتر از همحه
فورا مهر "یهودی ستیزی" می خورد. پلیس آلمان در هنگام برگزاری نمایشات اعتراضی بححر ضححد شححاه در آلمححان از
شعار "سرنگون باد رژیم محمد رضا شاه" و یا "مرگ بر شاه" جلوگیری نمی کرد و آنرا مشمول اصححل آزادی بیححان
می دانست، ولی شعار "شاه قاتل است" ممنوع بود و اتهام و توهین محسوب می شححد و نمححی شححد بححا اسححتناد بححه اصححل
آزادی بیان شاه را قاتل معرفی کرد. پس بورژوازی امپریالیستی هرگز مدعی نیست که آزادی بیححان بححی قیححد و شححرط
است. ولی چرا همین بورژوازی امپریالیستی به همین اصل اخیر وفححادار نمححی مانححد و هححر روز بوقلمححون صححفت بححر
اساس مصالح سیاسی روز بیک رنگ در می آید، آیا امیالش سیاسی نیست؟ طبیعتا هست!. اگر توهین بححه محمححد آزاد
است چرا نباید آتش زدن و آلوده کردن پرچمهای هلل احمر و صلیب مسیحی که هر دو سمبلهای مذهبی هستند آزاد
باشد؟ چرا نباید آتش زدن قرآن آزاد باشد، این مرز را چه کسی تعیین می کند؟ آقای نتانیاهو و یححا فرانسححیس اولنححد و

یا سازمان "سیا"ی آقای اوباما؟.
گفته می شود ما از آزادی بیان دفاع می کنیم. آیا می توان این دروغ را توسط همه آن دولتهائی که آزادی را به خون
کشیده اند پذیرفت؟ آیا همین بازیگری آنها در پاریس خححود کاریکححاتور نیسححت؟ آیححا هححر چیححز در طنححز آزاد اسححت؟ آیححا
افسانه آزادی بی قید و شرط و آزادی ناب که برای همه صادق باشد وجود دارد؟ هرگز! تبلیغ آزادی بی قید و شرط،
ابزار عوامفریبی طبقات حاکمه است. زمانی که شما از عرصه برخورد فرهنگی منتقدانه، معنححوی و روشححنگرانه بححا
هدف ارشادی خححارج شححوید و بححه اعلن جنححگ بپردازیححد، تصححویر یهودیححان را بححه صححورت حشححرات مححوذی بکشححید،
اسلوها را انسانهای پست جلوه دهید و با کاریکاتور همه را فرا بخوانید که به نژاد برتححر تمکیححن کننححد، طبیعتححا مبلححغ
تت مسلط را از آن جهت تن" سیاس نژادپرستی هستید و نه نماینده صمیمی دفاع از "آزادی بیان". آنوقت شما "آزادی بیا
ممححد تبلیغ می کنید تا سیاست طبقات حاکمه و سیاست عمومی امپریالیسم را جا بیاندازید. این طنز ضد یهود کححه هیتلححر 
کرده بود و در زمان تسلط نازی ها در آلمان رواج داشت، دارای ماهیت ضد انسانی، تحریک به قتل و آشححوب بححوده
و هرگز نقش روشنگرانه  و منتقدانه و ارشادی نداشت و هرگز نمی خواست مشکلی را در جامعه بشری بححرای دفححع
قیود خرافات و آسایش و آگاهی مردم حل کند. ولی آیا چنین طنزی به مفهومی "آزادی بیان" اسححت؟ طنححزی کححه نقححش
منتقد، چالش گر، ارشادی و روشنگرانه نداشته، ولی در عوض مملو از تحقیر سایر انسانها بوده و به آشوب و قتل و
توهین و تحقیر فرا بخواند، دیگر طنز نیست، فراخواندن به نقض همحه ارزشحهای انسححانی اسحت. تحوهین بححه مقدسحات
دیگران است که حتی می تواند از منظری مضحک و خنده دار نیز به نظر آید. آزادی بیان عقیده باید به مححردم یححاری
رساند تا مطلع شوند، به نظارت بر کار دولت بپردازند، کمبودها و تنگناها را به اطلع مردم برسانند و افشححاء گححری
نمایند تا جامعه با چشم باز بتواند با اراده آزاد تصمیم بگیرد. آزادی بیان آزادی توهین و دروغگححوئی مسححتمر نیسححت.

حال نگاهی به کاریکاتورهای زمان هیتلر بر ضد بلشویسم و یهودیان بیفکنید:

 



  

    
در این کاریکاتورهای زشت نازی ها: یهودی به عنوان جهانخوار، رباخوار، تاجر، گدای دوره گرد یهودی، گدا و جاسوس بلشویسم،

شش ترسو، یهودی زشت و کثیف و یهودی به منزله حشره موذی نشان داده می شود ننگ نژادها، زن فرو

آیا مرزی میان توهین و فحاشی و دروغگوئی و پخش اکاذیب در زیر لوای حمححایت آزادی بیححان وجححود نححدارد؟ و آیححا
می شود هر ادعا و یاوه گوئی را در چارچوب "آزادی بیان" به زور جححا داد؟ آیححا آزادی بیححان بححی در پیکححر اسححت؟ و
اگر بی در پیکر است آیا برای همه بی در و پیکر است و یا تنها برای از ما بهتران دژ و بححارو دارد؟ آیححا در مبححارزه
با "مقدسات" میلیاردها مردم جهان می توان بی مسئولیت و موذیانه و گزینشی برخورد کححرد و "اتحححاد مقححدس" ضححد
مسلمانان برپا نمود.  بنظر ما دقیقا همینطور است. نمی شود تصححویر حضححرت عیسححی را کشححید و وی را زنححا زاده و
مریم مقدس را روسپی معرفی کرد. نمی شود تصویر موسی را به صورت ساحر کشید که مارش را عصا می کند و
یا به صورت یک تاجر یهودی رباخوار بححر روی اجسححاد بححدهکاران راه مححی رود؟ آیححا ترسححیم چنیححن کاریکاتورهححائی
ماهیت انتقادی و افشاءگرانه داشته و به رفع خرافات کمک می کنند و یا برعکس مومنان و معتقدان را بحه مقحابله بحر
می انگیزاند و جبهه گیری سیاسی را به جبهه گیری مذهبی تبدیل می کند؟ تاریخ مملو از این نوع برخورد اشتباه بححه
دین برای نابودی نقش دین است. دلیلش نیز واضح است، زیرا ریشه دین در نادانی و جهل عمومی است، و علیرغححم
پیشرفت عظیم دانش و فنآوری و پاسخگوئی به بسیاری از مجهولت جهان مادی، به علت انحصححار دانححش در دسححت
طبقات حاکمه و رواج جهل در سطح وسیع جامعه، این جهححالت و تاریححک اندیشححی و ابهححت مجهححولت، چححون بهمنححی
عظیم به یاری ادیان آمده و آنها را در مغزهای مردم تحت فشار و بی پناه تقویت می کنند. با مذهب نمی شححود صححرفا
ذهنیگرایانه برخورد کرد و پایه های مادی پیدایش و رفححع آنهححا را ندیححد. همیححن حکومتهححای اروپححائی در رسححانه هححای
ومی محردم، برنحامه گروهی خود به جای تکیه بر دستآوردهای علوم و مبارزه مثبت با دین و ارتقاء سحطح دانحش عم
های مذهبی می گذارند و فیلمهای مذهبی نمایش می دهند، از معجزات پیامبران، آنهم عیسی و موسی از "بححن هححور"
ورد و "ده فرمان" سخن می رانند، کار آنها شستشوی مغزی محردم و پخحش دروغ و مسحایل ضحد علمحی اسحت. در م
ادیان مسیحی و یهودی خرافات و دروغ، بار مردم می کنند. آیا این هم "آزادی بیان" است و یححا آزادی در شستشححوی

افکار و تزریق خرافات و موهومات. 



بیاد بیاوریم که در انتهای هر سال در تعطیلت ایام تولد مسیح چه برنامه های مذهبی و خرافاتی ای در رسححانه هححای
گروهی تحویل مردم داده می شد. و آنوقت در مورد واکنش مسلمانان به کاریکاتور محمححد در پححاریس و یححا دانمححارک
خود را برآشفته نشان می دهند و امری را که محصول سیاستهای طولنی خود آنهاست ابزاری مححی کننححد تححا ملتهححای
دیگر را تحقیر کنند. طبیعتا این چنین طنزی ربطی به "آزادی بیان" که همواره طبقاتی است و طبقاتی نیححز مححی مانححد

ندارد.

عیسی زنا زاده
داستان به صلیب کشیدن درد آور عیسی مسیح که صدائی از آسمان به عنوان پدر عیسی(استناد به اصل تثلیث- پححدر،
پسر و روح القدس-توفان) مورد خطابش قرار می دهد: "ای.. تو.. من مادرت را گائیدم" اثر کاریکاتوریست "ماریو

Marioلرس"(  Larsدر نمایشگاه هنر فکاهی در شهر کاسل آلمان به نمایش گذارده می شود. این تصویر نه تنهححا (
به عنوان کاریکاتور در داخل نمایشگاه قابل رویت است، بلکححه جححداگانه بححه صححورت آگهححی تبلیغححاتی بححرای دیححدار از
نمایشگاه به در و دیوار شهر آویزان است. بیکباره هجوم نمایندگان کلیسای کاتولیک، پرتسححتان و ارتححدوکس بححر ضححد
این پلکات تبلیغاتی آغاز می شود و مححدعی مححی گردنححد کححه هسححته اصححلی مسححیحیت مححورد تححوهین قححرار گرفتححه و بححه
مقدسات و احساسات مسیحیان صدمه خورده است. کارزای به راه می افتد تا این آگهی تبلیغاتی حححذف شححود. کححار بححه
ن ایحن نبحوده اسحت شکایت می رسد. آقای "ماریو لرس" می گوید: "من اساسا این برانگیختگی را نمی فهمم، نیت م
احساسات مومنان را جریحه دار کنم." بنظر وی نهادی مانند کلیسا باید طاقت تحمل این لطیفه ها را داشته باشد. ولی
کار به قدری بال می گیرد که پلکات آقای "ماریو لرس" را به عنححوان آگهححی تبلیغححاتی نمایشححگاه حححذف مححی کننححد و
ایشان مجبور می شود اعتراف کند: "جر و بحث به طور فزاینده در یک راستائی تحول می یابد که از جانب مححن بححه
این ترتیب مورد نظر نبود و نمی شود هم بطور فعال در سیر آن تغییر ایجاد کرد." آقای "ماریو لرس" ناچار شد به

فشار بیرونی تن در دهد و پلکادت تبلیغاتی خود را حذف کند.

خطاب آسمانی پدر به پسر در مورد حضرت مریم: "ای... تو من مادرت را گائیدم"
تبلیغ این پلکادت برای نمایشگاه به عنوان توهین به مقدسات و جریحه دار ساختن احساسات مسیحیان حذف شد

روشن است که دادستانهای این کشورهای امپریالیستی فقط توهین به مسلمانان را مجاز می داننححد و آنححرا بححا برچسححب
"آزادی بیان" برای تبلیغات و پیشبرد مقاصد استعماری به میان می کشند. ولی تححوهین بححه سححایر ادیححان و مقدساتشححان
مجاز نیست. توهین به حضرت موسی بیکباره یهودی ستیزی جلوه داده می شود. حتی پسر سرکوزی رئیس جمهححور
سابق فرانسه را یهودی خواندن که به قصد پولدار شدن زن  یهحودی گرفتحه و تغییحر مححذهب داده نیحز یهحودی سححتیزی



عنوان می شود. کسی که به خاطر بیان حقایق در مورد پسر سرکوزی "یهودی سححتیز" قلمححداد گححردد و مححورد پیگححرد
قانونی قرا گیرد باید دید چه به سرش می آمد اگر خود موسی را مورد تححوهین قححرار مححی داد و نححه تنهححا پیروانححش را.

کاریکاتور زیر گویای این "دوگانگی" تبلیغاتی است: 

       
نقاشی در مورد یهودیان:                                        نقاشی در مورد مسلمانان:                                  
این یهودی ستیزی است. سانسور شود                                 ها ها ها  این آزادی بیان است                                 

نمونه دیگر که مملو از تناقض و بیان حکومت خفقان است
 سححاله بحا اسحتعداد فرانسححوی،16در فرانسه بعد از ترور کاریکاتوریستهای نشحریه "شححارلی ابحدو" یحک دانحش آمحوز 

کاریکاتور دیگری در پاسخ به یک کاریکاتور توهین آمیز این نشریه در زمان سححرکوب اخححوان المسححلمین در مصححر
منتشر شده بود در صفحه فیس بوک خود ترسیم کرد و نصب نمود. تصویر این دو کاریکاتور را در زیححر مححی بینیححد.
فورا دادستان فرانسه که تا دیروز از "آزادی بیان" صحبت مححی کححرد و در نمایشححات اعححتراض بححر ضححد تروریسححم و

20حمایت از آزادی بیان شرکت کرده بود و طوق "من هم شارلی ابدو" هستم را به گردن مبارک داشت، در تاریححخ 
 یک کارزار تبلیغاتی برای ایجاد موجی از سرکوب و خفقان بپا کرد و  فرمان توقیف کاریکاتوریسححت2015ژانویه 

 ساله را تحت عنوان "تجلیل از تروریسم" صادر کرد. به این ترتیب آنچه را که حزب مححا بارهححا و بارهححا تکححرار16
کرده است، برمل شد، که تمام تبلیغات آزادیخواهی بورژوازی امپریالیستی حرف مفححتی بیححش نیسححت و بححرای فریححب
افکار عمومی و سرکوب طبقه کارگر و نیروهای مترقی بزرگنمائی می شود. هدف شستشوی مغححزی اسححت. "آزادی
بی قید و شرط" بورژوائی اصل نیست، ناب نیست، جعلی است و تنها یک آزادی طبقاتی است. هححر جححا مححرز آزادی
بیان، منافع سیاسی بورژوازی را به خطر افکند و متناسب با وضعیت روز سیاسی مورد تائید آنها نباشد، ایححن آزادی
خطرناک و نامطلوب و به سخن دیگر "تروریسم" است و باید خفقان را به جایش نشانید. ولی هر جا دشمنان طبقححاتی
حاکم قصد بیان نظریاتشان را داشته باشند از آزادی بی حد وحصر برخوردارند و کسی نباید مانع بیان نظریححات آنهححا
شود. به این تریحب محرز آزادی هححای دموکراتیححک را از انتخابححات آزاد گرفتححه تححا آزادی بیححان، مطبوعححات، نمایشححات

وغیره تنها و تنها حدود و ثغور منافع طبقاتی و توازن قوای طبقاتی تعیین می کند.
بورژوازی امپریالیستی فرانسه مدعی بود که در جامعه فرانسه که ارزشهای اروپائی در آن شححکل یححافته اسححت بححرای
طنز، حد و مرز نمی شناسد و آنرا با بوق و کرنا رواج می داد. حال هرگونه تمسخر، طنز، طعنه، شوخی و کنایه ی

"نامطلوب" ممنوع اعلم شده است، زیرا دست نابکاران را برمل می کند.



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

 کاریکاتور توقیف شده که گویا نماد تجلیل از تروریسم می باشد  و کاریکاتور آزاد و قانونی که گویا نماد آزادی بیان در فرانسه است

البته در فرهنگ ما ایرانی ها قرآن که کتاب مقدس مسلمانان است مورد احترام است و این اصل در مورد سایر کتب
مقدس ادیان توحیدی نیز صادق است. آیا می شود قیاس قرآن را با نجاست، آزادی بیان نامید؟ آیححا ایححن بححی نزاکححتی و
توهین ربطی به آزادی بیان دارد؟ اگر توهین به قرآن به عنوان نجاست آزاد است و قرآن نجاست است چرا "شححارلی
ابدو" نجاست نباشد. مگر "شارلی ابدو" مقدس است؟ آیا نجاست خواندن قححرآن در مححورد نجاسححت خوانححدن تححورات و
انجیل هم صادق است؟ می بینید که همه این هوچی بازی ها برای استقرار تروریسم فکری و ایجاد فضائی از خفقححان
و نژادپرستی است. میلیونها مسلمان معتقد به عنوان اقلیت محذهبی در درون ممالحک مسحیحی بایحد از حمحایت قحانونی
برخوردار باشند. دولت فرانسه و سایر ممالک اروپای متمدن تلش دارند ایححن هححاله ایمنححی را از دور آنهححا بزداینححد و
آنها را به امان "خدا" بسپارند. این رخدادها گواه آن است که نه تنها آزادی بیان و سایر حقوق دموکراتیک برای آنهححا
بی ارزش است، بلکه حق حمایت از اقلیتهای مذهبی نیححز حححرف پححوچ و بححی معنححائی اسححت. اگححر کسححی کححه در دنیححای
وده هحا نیحاز دارد، عیسحی و موسحی را مسحتمرا و بحا یحورش امپریالیسم که به حمایت ارگانهای مذهبی برای تحمیق ت
انبوه، مورد تحقیر و یا توهین و ناسزا قرار دهد و پای مردم مسیحی و یهودی را نیز به میان بکشححد و آنهححا بححه علححت

اعتقادات دینی تحقیر کند، آنوقت وی را به سزای اعمالش با همان روشهای "دموکراتیک" که دارند می رسانند.

کاریکاتور روزنامه زود دویچه سایتونگ و پوزش خواهی حقیرانه
Süddeutscheروزنامه "زوددویچه سایتونگ"(  Zeitungدر آلمان کاریکاتوری کشید کححه در آن بنیانگححذار فیححس (
) را نشان می داد که مانند اختاپوس به تمام کمپوترهای مردمMark Zuckerbergبوک آقای "مارک سوکربرگ"(

دستبرده است و افکار آنها را نظارت و بررسی می نماید. ایححن کاریکححاتور مححورد اعححتراض مرکححز یهححودی "سححیمون
) در اسرائیل قرار گرفت که با "شامه" تیز خود مدعی بودند این کاریکاتور بدونSimon Wiesenthalویزنتهال"(

شک بوی یهودی ستیزی می دهد. در اینجا مرز "آزادی بیان" به بن بست می رسححد و کاریکاتوریسححت "زود دویچححه
سایتونگ" حق نداشته به کسی توهین کند. در اینجا بیکباره طنز حد و مرز پیححدا مححی کنححد. آقححای "افراهیححم سححورف"(

http://www.spiegel.de/thema/simon_wiesenthal/
http://2.bp.blogspot.com/-nT4KvO5CZ0g/VL5WarIAf-I/AAAAAAAAZu0/h2OEq0Q1anE/s1600/Hebdo-CoranSch%C3%BCtztNicht.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-a9pjJ2IR5RY/VL5VbuebKYI/AAAAAAAAZus/BpEO03xhY8I/s1600/Hebdo-cest-de-la-merde.jpg


Efraim Zuroffمی گوید: "این کامل شکل کلسیک دارد، یهودی می خواهد نظارت بححر جهححان را تحححت هححدایت (
خود بگیرد".

 .

Burkhard Mohr/ Süddeutsche Zeitung
2014 فوریه 21مستخرج از زوددویچه سایتونگ مورخ 

استدلل یهودی ستیزی این است که دماغ "سوکربرگ" که یهودی است و مبتکر فیس بوک است بححه صححورت عقححابی
و بزرگتر از دماغ وی آمده و این از نظر نازی ها در زمان هیتلر نماد دماغ یهودیان بوده است. و از این گذشته ایححن
تصویر این فکر را القاء می کنححد کححه یهحودی هحا مححی خواهنحد بحه همحه دنیححا چنححگ بیاندازنححد. نشححریات اسحرائیلی ایحن
کاریکاتور را محکوم کردند و آنرا یهودی ستیز خواندند. نه تنها طرح دماغ سوکربرگ بلکه موهای فرفری وی نیححز

موجب عصبانیت صهیونیستها شده بود. برای آنها امر حمایت از "آزادی بیان" دیگر مطرح نبود.
) نقاش کاریکاتوریست ناچار شد از این "سوءBurkhard Mohrکار به آنجا رسید که حتی آقای "بورکهارد مهر"(

تفاهم" عذر بخواهد و اعتراف کند یکذره تصورات یهودی ستیزانه را می توان در این کاریکححاتور یححافت کححه آنهححا را
در تارنمای خودش روتوش کرد. وی اظهار داشت: " خیلی متاسححفم کححه بححه ایححن سححوء تفححاهم منجححر شححده اسححت و مححن
محتمل احساسات بخشححی از خواننححدگان روزنححامه را بححا ترسححیم ایححن کاریکححاتور جریحححه دار سححاخته ام." جریحححه دار
ساختن احساسات چند تا خواننده زود دویچه سایتونگ به قدری مهم است کحه کاریکاتوریسحت بیکبحاره همحه حرفهحای
قشنگ و زیبائی که در مورد "آزادی بی قید و شرط بیان" می شود را فراموش می کند و تححوجه نححدارد کحه بححا ترسححیم
توهین آمیز مقدسات مسلمانان به احساسات یک و نیم میلیارد مردم جهان توهین می کند. اهمیت چند یهححودی بیححش از

یک و نیم میلیارد مسلمان جهان است.   

کشتار خبرنگاران در یوگسلوی
 پیمان ناتو با سیاست تجاوزکارانه و جنایتکارانه و غیححر قححانونی بححه کشححور یوگسححلوی کححه تمححامیت1999در آوریل 

ارضی اش را در پیمان امنیت و همکاری اروپا به رسمیت شناخته بود حمله کرد و با موشک مرکز رادیو تلویزیون
یوگسلوی در بلگراد را هدف قرار داد. ده ها خبرنگار و مدافعان "آزادی بیان" به قتححل رسححیدند. سححخنگوی پنتححاگون

Kennethآقای "کنت بیکححن"(  Baconاعلم کححرد: "رادیححو تلویزیححون صربسححتان نیححز بخشححی از ماشححین آدمکشححی (
میلوسوویچ است همانطور که دستگاه نظامی اش هست"، "رسانه ها یکححی از سححتونهای قححدرت میلوسححوویچ هسححتند".
ولی دولت قانونی یوگسلوی که مورد تجاوز امپریالیستها قرار گرفتححه بححود بححه روشححنی گفححت: "نححاتو بححه سححادگی مححی
خواهد بازار بیان آزاد عقاید را از بین ببرد تا مطمئن شود که فقط یک طرف می تواند به تبلیغاتش ادامححه دهححد.". آیححا
در اروپا مردم برآشفته شدند؟ هرگز! به خیابانها برای اعتراض سححرازیر شححدند؟ خیححر هرگححز!. پححس ایححن چححه اصححول



وارزشهائی است که کاربردش اپورتونیستی و دلبخواهی و مصلحتی است. در همان زمان تححرور پححاریس مطبوعححات
 نفر ترور شده اند ولی احساسات بشردوستانه اروپائیان هرگز تحریححک150خبر دادند که در شهر "باگا" در نیجریه 

نشد و کسی از خودش نپرسید فرانسه در مالی و غرب آفریقا چکار می کند و بدنبال چه چیز می گردد؟  

کشتار فعالن سیاسی حزب کارگران کردستان برای ممانعت از آزادی بیان در پاریس
10سه زن مبارز ترکیه کرد تبحار از فعحالن و اعضحاءحزب کحارگران ترکیحه کحه بدسحت سحازمان امنیحت ترکیحه در 

 در پاریس ترور شدند. دولت ترکیه کححه همدسححت امپریالیسححم فرانسححه بححرای دخححالت در اوضححاع داخلححی2013ژانویه 
سوریه بود و گروه های تروریستی داعش را از هر نظر مورد حمایت قرار می داد و می دهد هرگز مورد تضییقات
دولت فرانسه قرار نگرفت. مطبوعات بورژوازی فرانسه در آن تاریخ هرگححز نححامی از نقححض آزادی بیححان عقیححده کححه
ظاهرا ارزشهای غربی محسوب می شوند به میان نیآوردند و از سران ممالک برای فشار به ترکیححه دعححوت نکردنححد
که در تشیع جنازه آنها و تجلیل از آنها برای حفظ آزادی بیان شححرکت کننححد. ریاکححاری و کححذب گفتححار امپریالیسححتها از

همین نمونه های مشخص معلوم می شود. 

sakine cansiz،سکینه جانسیز
 fidan Doğan Rojbin،فیدان دوغان رژبین 
  leyla şaylemez Ronahiلیل شیلمز روناحی 

ارزشهای غربی در خط مشی رسانه ای و یا دوروئی امپریالیستی
در تصاویر زیر نوع برخورد دورویانه را به روشنی شاهد خواهید بود. ایحن دوروئحی ناشحی از نحادانی نیسحت، بلکحه
آگاهانه و با انگیزه سیاسی و طبقاتی صورت می گیرد. امپریالیسم آلمان با دخالت آشححکار در امححور داخلححی اوکرائیححن
موجب شده که یک حکومت کودتائی توسط نازی ها بر سر کار آید که اوکرائین را به خاک و خون کشححیده انححد. آنهححا
نمایشات نازی ها در کیف پایتخت اوکرائین را نمایش مردم اوکرائین جا می زنند.  همین کار را در آلمححان در مححورد
جنبش اعتراضی "پگیدا" انجام می دهند که حرکتی بر ضد مسلمانها و نه بر ضد تروریسم است. تمام دستگاه دولححتی
ممبلغ این حرکت که گویا "قابل فهم" و ناشححی از "نگرانیهححای محقححانه" مححردم اسححت بححدل شححده انححد. بححر اسححاس آلمان به 

 هححزار شححرکت کننححده در ایححن5اسنادی که اخیرا منتشر شححده روشححن اسححت پلیححس آلمححان از همححان روز نخسححت تعححداد 
 هزار جا می زده تا آنها را از نظر روانححی تقححویت کننححد و پیححامی بححه سححایر نیروهححای دسححت15نمایشات را به دروغ 

راستی باشد که از این "جنبش عظیم" به حمایت برخیزند. تمام دستگاههای تبلیغاتی رسانه های گروهی نیز مححردم را
با موذیگری به شرکت در مارش نازی ها فرا می خوانند و از رشد فزاینده و "نگرانی هححای محقححانه" مححردم کححه سححر



منشاء این مشارکت است نام می برند. این سبک کار بیان ماهیت ارزشهائی است که غرب واقعا به آنهححا احححترام مححی
گذارد. ارزشهائی که آزادی در بیان دروغ و عوامفریبی را تا سر حد یک فضیلت رسانده است.

تصویر سمت چپ   
نازی ها در اوکرائین همراه با عکس جاسوس هیتلر در اوکرائین که در وهرماخت(ارتش نازی) علیه شوروی جنگیده بود. این عده

را رسانه های گروهی "آزادیخواه" ممالک امپریالیستی به نام "اروپائی های دموکرات" معرفی می کنند 
تصویر سمت راست

تظاهرات نازی های آلمان در درسدن که آنرا نگرانی مردم از حضور خارجیان مطرح می کنند که باید این احساسات را مورد توجه
قرار داد

دوروئی امپریالیسم آلمان را که خود را بی طرف و حامی "آزادی بیححان" و "آزادی عقیححده" بححه منزلححه هسححته اساسححی
دموکراسی و ارزشهای غرب جا می زند در این دو تصویر روشححن اسححت. یکححی مظهححر یهححودی سححتیزی و ممنححوع و
دیگری مظهر مبارزه با تروریسم و آزاد اسححت. معلحوم نیسحت کحه چحرا بحرای مبححارزه بحا تروریسحم تصححاویر ابحوبکر
البغدادی و یا اسامه بن لدن را نمی اندازند و به حضرت محمد بند کرده اند. آیا این نشانه آن نیست که هدف آنها تنها
مسلمانان هستند تا تروریستهای دست پرورده خود آنها؟ تازه بگذریم از اینکه اکثر قربانیان ترور همه مسلمانان بححوده

اند و نه غربی ها و مسیحیان.  
دولت تروریست اسرائیل که با طوق "من هم شارلی هستم" در "اتحاد مقدس" پححاریس گححرد آمححده بححود در حححالیکه بححر
اجساد هزاران فلسطینی مبارز در راه آزادی، استقلل و عدالت اجتمحاعی گحام محی گحذارد، بحرای "اححترام بحه آزادی
بیان" امر داد تا چند هزار نشریه "شارلی ابد" را در اسرائیل به صورت رایگان توزیع کنند. کححار وی بححا کححار سححایر
مطبوعات دنیای غرب که با پرووکاسیون به تجدید چاپ کاریکاتورهای محمد پرداختنححد، تفححاوتی نححدارد و نشححان مححی
دهد که نیات همه آنها دفاع از "آزادی بیان" و یا حتی مبارزه با تروریسم هم نیست، بلکه تنها توهین و تحقیر آشححکار
مذهب خاصی را نشانه گرفته اند و به جنگ فرهنگها و نفرت ملی برای مقاصد شوم سیاسی خویش دامن می زنند. 

"فلسطین وطن فراموش نشدنی تاریخی ماسللت. همیللندر قرن نوزدهم تئودور هرتسل بنیانگذار صهیونیسم نوشت: 
نام به تنهائی  یک فراخوان جمعی قدرتمند و موثر برای جلب ملت ما خواهد بود. حضور ما در اینجللا بللرای اروپللا،

. ایححن آئیححنبخشی از سد مقابل آسیا می باشد. ما باید به عنوان جلوداران تمدن در برابر بربریت انجام وظیفه کنیم"
صهیونیسم دولتی در اسرائیل است و بر این اساس هم همیشه عمل کرده و می کند.

         



کاریکاتور مجاز و توهین آمیز نسبت به محمد به عنوان خوک نجس                 کاریکاتور مجاز توهین به محمد در جلد سگ نجس
و لگدمالی قرآن

این هر دو کاریکاتور مجاز به عنوان "آزادی بیان عقیده" در ممالک امپریالیستی و در دنیای صهیونیسم تبلیغ می شوند

کاریکاتور مجاز توهین آمیز تجاوز بودا و عیسی به محمد به منزله "آزادی بیان عقیده"



سمت چپ: یهودی ستیزی                                                 سمت راست:  آزادی بیان عقیده 

هولوکاست و نازیسم
فعییال آزادانییه جنایتکییار تشییکل اییین آلمان در است. ولی کشی نسل برای جنایتکارانه باند یک نیست عقیده نازیسم

حییق بییه استناد با کند. آنها تبلیغ را خود بشری ضد های تئوری تا باشد می برخوردار بیان آزادی حق از و است
از آنهییا هدف که است روشن شوند. ولی می منکر را هیتلر آدمکشی و پرداخته هولوکاست انکار به  بیان آزادی

آلمییان حییاکمه طبقییه نییدارد. امییا بیان" ربطی "آزادی به و است بشریت تاریخ کذب نگارش و هیتلر تبرئه کار این
در شود. پییس می قایل حق این ببر و دور بر حالی حرام و مرز و حد و کرده محسوب جرم را هولوکاست انکار
بییه تییوهین کییه نیسییت چنییین و نییدارد مطلییق جنبییه و داشییته حلل و بیان" حییرام "آزادی که است روشن نیز اینجا

مفهیوم بیه نییدارد، مسییلمانان شییکننده اکییثریت بییه ربطییی کییه تروریسم علیه مبارزه بهانه به را مسلمانان اعتقادات
وکلی جییانب بیییان" از "آزادی بییودن مطلق ادعای بزنند. ظاهرا جا غرب ناپذیر" دنیای "خدشه ارزش به احترام
ریاکییاری اییین گیرد. آیا می انجام تروریستها نه و مسلمانان به توهین نیات با که دارد اعتبار وقتی فقط آن، مدافع

بیرون به را پایش شده تعیین مرز و حد این از کسی که مواظبند چهارچشمی آلمان مجریه و قضائیه نیست؟. قوه
نگذارد. 

حمایت از حیوانات و اتهام یهودی ستیزی
)People for the Ethical Treatment of Animals :Peta سازمان حمایت از حیوانات "پتا" (2003در سال 

ن وی ای اردوگاههای اسرای نازی ها را با محل نگهداری انبوه حیوانات در مکانهای سربسته مقایسحه کحرد. فحورا جل
گونه تبلیغات را در آلمان گرفتند و اظهار داشتند استفاده از رنج و مرگ به نیت راه انداختن کارزار تبلیغحاتی منطبحق
بر آزادی عقیده نیست. تبلیغات آنها با فشار لبی صهیونیسم قدغن شد. در اتریش ولی نتیجه باب میل یهودیان از کار
در نیامد. یهودیان نسبت به انتشار این پلکادتهای تبلیغاتی شکایت کردند . آنها را نشانه یهححودی سححتیزی جلححوه دادنححد.
تنها در مرحله نهائی دادگاه، حکم ممنوعیت این گونه تبلیغات ملغی شد و سازمان "پتا" تبرئه گردیححد. ولححی در مححورد

رئیس "انجمن بر ضد کارخانه های حیوانات" را) Erwin Kesslerشبیه آن در سوئیس آقای دکتر "اروین کسلر"(
 روز زندان محکوم کردند که سالها بعد از وی اعاده حیثیت نمودند.45به 



در این تصاویر اسرای بازداشتگاهای نازی ها با محفوظ نگهداشتن حیوانات در مکانهای سربسته مقایسه شده است

تشویق به تروریسم و آدمکشی آزادی بیان جنایتکاران است
ادی نیسحت. تحصحیل کحرده اسحت و از خانم "آیلت شاکد" عضو مجلس نماینحدگان صهیونیسحتی اسحرائیل اسحت. آدم ع
دانشگاه در رشته مهندسی کمپیوتر فارغ التحصیل شده است. وی عضو حزب راستگرای افراطی که حزبی فاشیستی
است بنام "خانه یهود" می باشد. نتانیاهو در کنار این خانم محجوب و بی آزار حکم "چپ افراطی" را دارد.  وی در
ه بحدون آنهحا، تروریسحت صفحه فیس بوک خحود نوشحته اسحت: "پشحت هحر تروریسحتی ده هحا محرد و زن ایسحتاده اند ک
نمی تواند به اعمال تروریستی دست بزند. همه ی آنها رزمندگان دشمن هستند و ریختن خونشان حلل اسحت. ایحن امحر
طبیعتا شامل مادران شهدا هم می شود که آنها را با گل و بوسه به جهنم فرستادند. این مححادران هححم بایححد راه پسرانشححان
را بروند، هیچ چیزی از این عادلنه تر نیست. آنها باید بروند، همانطور که خانه هایی که در آن مار پرورانده انححد بایححد

بروند. در غیر این صورت، مارهای کوچک دیگری در آنجا رشد خواهند کرد



در اسرائیل صهیونیستها راه می روند و در توئیت های خود می نویسند: "مرگ بر خواجه هححای عححرب"، "ای کححاش
همه شما عرب ها فلج شوید و با رنج زیاد بمیرید"، "مرگ بر عربهای جاکش".

آیا این سخنان و تبلیغات ربطی به "آزادی بیان" دارد. هرگز! فقط به نفرت ملی و تمححایلت زشححت و حقیرانححه نححژادی
دامن زده و ضد بشری و تروریسم محض است. این تبلیغات برای توجیه اشغال فاشیستی خلححق شححده اسححت. ولححی ایححن
خانم تروریست محض به نمایندگی بخشی از صهیونیستها به کنست اسرائیل راه پیدا کرده و خطر اینکححه نقححش تعییححن
کننده در انتخابات آینده اسرائیل بازی کند منتفی نیست. آیا تبلیغات ایحن سیاسححت و شستشحوی مغححزی کحه بحه مححردم در
اسرائیل می دهند جنایتکارانه نیست؟ آیا این سخنان تروریسم محض و تشویق به آدمکشی نیست؟ آیا ایححن تحریححص و
تشویق به قتل نباید مجازات شود و مورد پیگرد قرار گیرد؟ ولی همه آنها که "شارلی ابححدو" هسححتند و از جملححه خححانم
"آیلت شاکد" در مورد این نقض آشکار حقوق انسانها سکوت اختیار می کنند. نتانیاهو در پححاریس بححر ضححد تروریسححم

نرژه می رود و مدعی است من  "شارلی ابدو" هستم. همه ایحن "دموکراتهحا" ححق آزادی بیحان آدمکشحی را بحرای ای
خانم نماینده در کنست اسرائیل محترم می شمارند و "ارزش غربی" به حساب می آورند.

تحریم امپریالیستی ایران و نقض آزادی بیان
شما می توانید این سیاست امپریالیستی را در همه زمینه ها ببینید. کسانی که توسط ماهواره می توانستند اخبار ایران
و جهان را تعقیب کنند شححاهد هسححتند کحه اخبحار ایححران را بایححد بحه اخبحار خححارجی و اخبحار داخلحی تقسححیم کححرد. رژیحم
جمهوری اسلمی برای فریب مردم در ایران برای کتمان دزدیهای آخوندها و مقامات مسئول از طریق جعل اخبار و
یا نظارت بلواسطه بر آنها مانع می شد که مردم به اوضاع واقعی کشور ما پی ببرند. جعل اخبار در مححورد اوضححاع
داخلححی ایححران پححرده سححاتری بححر فقححر و نیازهححای مححردم ایححران بححود. هرگححز اخبححار داخلححی بححه وضححعیت زحمتکشححان و
اعتراضات آنان و سرکوب اتحادیه های کارگری و یا فعالن کارگری و حقوق بشر در ایححران تححوجه نمححی کححرد و بححه
آنها پوششهای لزم را نمی داد. البته از یک رژیم سرکوبگر بیش از این هم نباید انتظار داشت. در عرصححه خححارجی
ولی اخبار ایححران بحه مراتحب واقعبیححانه تحر و قابححل اسحتنادتر از دروغهحای ممالححک امپریالیسحتی بحود و دسححت آنهححا ار
سیاستهای تجاوزکارانه به اقصی نقاط جهان باز می کرد. ایران در عرصه افشاء صهیونیسححم در جهححان پیشححتاز بححود.
همین امر مانند خاری به بدن صهیونیسم و امپریالیسم فرو می رفت این بود که جلوی پخش اخبار ایران را در خارج
گرفتند. طبیعی است که این سیاست با ادعاهای آنان در مورد کحارزار حمحایت از "آزادی بیحان" مغحایرت کامحل دارد
ولی آنها نقض آزادی بیان را با نقض حقوق ملل توجیه می کنند. دولت فرانسه که کانالهححائی از مححاهواره مربححوطه را
به ایران اجاره داده بود، به دروغ ادعا شد که در کادر تحریمهای اقتصادی به این اقدام دست زده اسححت. پرسححش ایححن
است که تحریمهای اقتصادی چه ربطی به پخش اخبار ایران برای جهانیان دارد و دوم اینکه خود ایححن تحریمهححا ضححد

منشور ملل متحد و غیر قانونی و ضد بشری است.



ماجرای خواندنی و مضحک برلینر سایتونگ
حرفه خبرنگاری ظاهرا باید مستقل بوده و محردم را نسحبت بحه رخحدادها و مسحایل پشحت پحرده آنهحا آگحاه سحازد. خحود
بورژوازی از آن برای عوامفریبی به عنوان ستون چهارم تفکیک قوا و ناظر بر اجرای صحیح دموکراسححی نححام مححی
برد. البته این تئوری ها بر روی صفحه کاغذ کاربرد زیبائی دارد، ولی اگر شما روزنامه نگححاران را بخریححد و یححا بححا
تهدید آنها را به تسلیم وادشته و به محاصره اقتصادی بکشانید و یا تمام اداراه و دستگاه چاپ آن را همراه با آدمهایش
بخرید و در انحصار خود گرفته و مهار ثروت را بر گردنش بیفکنید، آنححوقت قلمبدسححتان ایححن نشححریه هححای بححه ظححاهر
"آزاد" فقط در خدمت توجیه و مصونیت نظام سرمایه داری قلححم زده، سححیاه را سححفید جلححوه مححی دهنححد. جعححل اخبححار و
دروغبافی به کار عمده آنها بدل می شود. شما وقتی روزنامه برلینر سایتونگ را می خوانید که بححه خححاطر درج یححک
کاریکاتور اشتباهی به عجز و لبه دچار آمده است و آنهم روزنامه ای که مدعی بود "آزادی بیان" حد ومرز ندارد و
ما اجازه نمی دهیم با عملیات تروریستی در پاریس ارزشهای غربی نابود شده و زبان کسی بسته شححود و بححا الهححام از
این روحیه به تجدید درج کاریکاتورهای "شارلی ابدو" دست می زنیم، تصور می کنید با یک شوخی روبححرو هسححتید
ه در مقابحل ایحن همحه و یا با یک روزنامه فکاهی و طنز سر و کار دارید. ولی با دقت بیشحتر بحه یکبحاره محی بینیحد ک
قسمهای حضرت عباس ناگهان این حامیان "آزادی بیان" به حذف کاریکاتورهای نا خوشایند دست می زنححد کححه گویححا
این اقدامش نیز در تکمیل اقدامات قبل و نه در تناقض با آنهاست. این اقدام ناخواسته آنها موجب شححده کححه دم خححروس

بزند بیرون و کسی قسم های حضرت عباس آنها را باور نکند.

http://www.berliner-zeitung.de/medien/erklaerung-der-berliner-zeitung-entschuldigung-fuer-abdruck-
einer-falschen-karikatur,10809188,29576020.html

 کاریکاتور منتشر شده است. ردیف پائین کاریکاتور سوم از5 که با 2015 ژانویه 8تصویر روزنامه "برلینر سایتونگ" مورخ 
دست راست همان کاریکاتور به اشتباه چاپ شده است که این روزنامه نام "جعلی" به آن داده است!!؟؟

کاریکاتور منتشححر کححرد کححه در فیححس بححوک ایححن نشححریه نیححزعدد   5 خود 2015 ژانویه 8روزنامه برلین در شماره 
ه مقدسحات مسحلمانان اسحت کاریکحاتوری هحم از پحاپ اعظحم5بازتاب یافت. همراه این   کاریکاتور که بخشی توهین ب

است که باید نشانگر بی طرفی نشریه در برخورد به همه ادیان باشد. ولی همه می دانند کححه ارزش و مقححام پححاپ و یححا
همه پاپ ها نه با حضرت عیسی، نه موسی و نه حضرت محمد قابل قیاس است. در حداکثر خود پاپ را می شود بححا

http://www.berliner-zeitung.de/medien/erklaerung-der-berliner-zeitung-entschuldigung-fuer-abdruck-einer-falschen-karikatur,10809188,29576020.html


آیت هللا سیستانی و یا بروجردی در میان شیعیان مقایسه کرد که خود آنها نیز خودشان را معصوم نمی داننححد.  ترسححیم
کاریکاتوری از پاپ اعظم و تمسخر وی بعد از پیدا شدن خبر چینی دردستگاه وی و انتشار این کاریکاتور بی ضرر
در باره دربار واتیکان، صرفا برای رد گم کردن و بی طرف جلوه دادن سایر کاریکاتورهای جانبگیرانه ضححد اقلیححت
مسلمان در اروپا و مسلمانان در جهان بطور کلی است. در میان این کاریکاتورها کاریکاتوری هم دسححت بححر قضححا و
به زعم مومنان  با "دست خدا" راه یافته که موجبات شرمساری و برمل کردن دوروئی این مدافعان آزادی بیان شححده
است. این کاریکاتور که رد افشاء صهیونیستهاست و در اثر بی توجهی و در گرماگرم حمله بححه مسححلمانان و تبلیغححات

Joeضد خارجی و نژادپرستانه  از دست هیات تحریریه در رفته متعلق به "جو لکوربیه"(  Lecorbeauاست کححه (
خود روزنامه برلین آنرا یهودی سحتیز ارزیححابی کحرده و بحرای حفححظ اصححالت "آزادی بیححان" از انتشحارات خحویش در
فردای آنروز با عرض هزاربار پوزش و چاپلوسی برای صهیونیستها از صفحه خود حذف کرده و یححک کاریکححاتور
دیگری بر ضد پیامبر مسلمانان را به آن اضححافه کححرده اسححت. آیححا ایححن بححازیگری هححا و جعلیححات و کلهححبرداری هححای

Es handelt sich um einen äußerstسیاسی ربطی به آزادی بیان دارد؟ آنها 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 Hebdo“.(LINK)

"مسئله مربوط می شود به یک اشتباه فوق العاده تاسف آور که ما در روز تهاجمات تروریسللتی در پللاریس انجللام
شی نشلریه طنللز دادیللم. ایلن کاریکلاتور در صلفحه اول مللا در کنللار بسلیاری دیگلر از کاریکاتورهلای منتقلدانه مللذهب

"شارلی ابدو" منتشر شد".
در زیر شما می توانید کاریکاتور "جعلی" را که بیشتر افشاءگرانه و بر ضد صهیونیسححتهای اسححرائیلی هسححت ببینیححد.
بابت چاپ اشتباهی این کاریکاتور که آنرا معلوم نیست به چه جهححت "جعلححی" مححی خوانححد چنححدین بححار پححوزش طلبیححده
است. آیا این کاریکاتور "توهینی" که به یهودیان روا داشته سنگین تر از توهینی اسححت کححه بححه پیححامبر مسححلمانان روا
می دارد" خاخام یهودی کجا و پیغمبر مسلمانان کجا. خاخام یهودی را تنها مححی شححود بححا آخونححدها و شححیخان و حجححت
السلمها مقایسه کرد. چرا باید برای چاپ تصویر یک خاخام یهودی که ماهیت صهیونیسححتی خححودش را بححرمل مححی
سازد و سخنان نتانیاهو را بر زبان دارد به عنحوان تحوهین بححه یهودیححان حححذف کححرد ولححی هححر گحونه تححوهینی در پرتححو

حمایت از "آزادی بیان" به مسلمانان رواست؟

http://www.berliner-zeitung.de/medien/erklaerung-der-berliner-zeitung-entschuldigung-fuer-abdruck-einer-falschen-karikatur,10809188,29576020.html
https://propagandaschau.files.wordpress.com/2015/01/berlinerzeitung_doppelmoral.jpg


   یهودی ستیزی                                           آزادی مطبوعات                                          
یک میلیون تخفیف در مبادله با شش فلسطینی         ضربه شلق اگر شما از خنده غش نکنید100

حقیقت این است که روزنامه برلین نه در اثر اشتباه بلکححه در تائیححد نظریحه برخحورد بححی طرفححانه بحه همحه ادیححان، ایحن
DuMOntکاریکححاتور را چححاپ کححرده اسححت. ولححی ایححن نشححریه وابسححته بححه بنگححاه مطبوعححاتی "دومححان شححابرگر"(

Schaubergاست که یک غول رسانه ای است. فقط فشار از مقامات بال و سیاست روز تعیین می کند که چه چیز (
مطبوعللات و رسللانه هللای گروهللی در دنیللای امپریالیسللمدر مطبوعات باید منتشر شده و چه چیز نباید منتشر شححود. 
برای آگاهی بخشیدن نیستند برای شستشوی مغزی هستند.

کارزار تبلیغاتی سیاسی و یا دفاع از "آزادی بیان"
آیا طنز بدون مرز است و مجاز است که به زبان نیش و تیزگوئی و بزرگنمائی به انتقاد از مسححایل اجتمححاعی و افححراد
و نظریات بپردازد. طبیعتا نمی توان مانع بیان طنز شد که بیان روشن و دقیق و هدفمندش به نفع اجتماع خواهد بححود.
تن ولی صحبت بر سر این است که چه چیز طنز است و آیا می شود توهین را نیز بجای طنز قالب کرد. آیا آزادی بیححا
طنز به کسی این مشروعیت را می دهد توهین را رواج دهد. طنز هم جنبه شوخی و تیزبینی و برجسححته کححردن نقححاط
ضعف را دارد و هم جنبه انتقادی بححرای اصححلح و یححا افشححاءگری در مسححایل اجتمححاعی. ولححی تححوهین جنبححه انتقححادی و
شوخی ندارد. فحاشی و دروغگوئی دیگر طنز نیست توهین است. در اینجا مدعیان حمایت از "آزادی بیان" با سححیلی
از هجویات در مورد مقدسات مسلمانان که در حجم و مقدارش خود مشکوک می نماید و بححه خححوراک روزانححه مححردم
بدل شده است وضعیتی ایجاد کرده اند که مشححتی فریححب خححورده کشححتار مححردم نححوار غححزه را تنهححا بححه ایححن عنححوان کححه
هواداران حماس و یا حزب هللا هستند نادیده می گیرند. اگر هر روز و هر شب قبل از صبحانه و نهححار و شححام رسححانه
های گروهی به نوبت مغزهای مردم را با تحریک علیه مسلمانان پر کنند و زبان گزنده ای برای  جریححه دار کحردن
احساسات عمومی برگزینند و همه مسایل و مشکلت اجتماعی را چون آواری بر سر آنها خراب کنند، دیگر از طنز
نمی توان سخن راند، از یک استراتژی ضد خارجی و تحریک برای کشتار اقلیتها و نسل کشی می توان سخن گفت.
ما با این نمونه های فاشیستی در شهرهای فراوان آلمان روبرو بوده ایم که دههحا خحانواده خحارجی را نحازی هحا آتحش
زدند. هم اکنون دادگاهی نمایشی در مونیخ در جریان است که کشتار خارجیان را در ده سال گذشته توسط باند نححازی

) مورد بررسی قححرار مححی دهححد. آیححا ایحن آدمکشححی هححا محصححول ایححن "طنزهححا" نیسححت.؟ ایحنNSUها "ان. اس. او"(
تاثیرات "طنز" بهترین سند است که گویای ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی و تحریک علیححه ملتهححا و اقلیتهححای ملححی و
مذهبی است. همین کار را در گذشته به عنوان طنز با یهودیان کردند و امروز آن قربانیان دیروز خود با الهححام از آن
روشهای فاشیستی، همان بل را امروز بر سر مسلمانان و فردا بر سر سایر اقلیتها در ممالک خود آورده و قتححل عححام
مردم مسلمان در فلسطین، در عراق، افغانستان، لیححبی، سححوریه، لبنححان و فححردا ایححران را زیححر لححوای دفححاع از "آزادی

بیان"، "تمدن"، "ارزشهای اروپائی" به خاطر منافع راهبردی که در پیش دارند، توجیه می کنند.
در زیر به تصویری که "شارلی ابدو" بعد از ترور کارمندانش منتشر کرده است و به فارسی هم توسط جماعتی سححر
از پا نشناخته برگردان شده توجه کنید. زحمتکشان بنگالدش که در تحت فشار سرمایه های جهانی در بحدترین و غیحر
انسانی ترین وضعی زندگی می کنند و هر چندی به خاطر کمبود امکانات ایمنی در آتش مححی سححوزند و خححود قربححانی
تروریسم اقتصادی و سیاسی دول تروریستی هستند، مشححغول دوختححن البسححه سححیاه رنگححی مححی باشححند کححه بححر روی آن
نوشته اند "من هم شارلی هستم" و همزمان با تمسخر می گویند کححه "خیلححی بححا شححما همححدردیم هححا" و تححا بنححاگوش مححی
خندند و خوشحالند. آیا این طنز است یا تحریک علیه میلیونها زحمتکش مسلمان بنگالدشی تا سححرکوب و غححارت آنهححا
توسط انحصارهای امپریالیستی توجیه گردد. آتش گرفتن آنهححا بححی اهمیححت جلححوه داده شحود و بححه جححای ایجححاد احسححاس
همدردی مردم فرانسه با آنها و تحت فشار قرار دادن انحصارات پوشاک در جهان که به ضوابط و مقححررات انسححانی
پایبند بمانند، موجی از نفرت وشقاوت نسبت به زحمتکشان بنگالدش ایجاد کنند. این تصویر طنز نیسححت ایجححاد نفححرت

  نسبت به ملتهاست و طبیعتا به خشونت منجر می شود.



مکححر دسححتجمعی مطبوعححات انحصححارات امروز لشگر کشی سران در پاریس توسط دولتهای تروریستی و همراه بححا آن 
امپریالیستی در دفاع از "آزادی بیان عقیده" که خودشان از تبلیغ و بیان آزاد آن پرهیز مححی کننححد، جنبححه دموکراتیححک
ندارد، یک موج ضد دموکراتیک بححرای بسححتن همححه دهانهححا و سححرکوب ملتهححای جهححان اسححت. ایححن مطبوعححات "آزاد"
کجابودند و یاهستند زمانی که در مورد لیبی، ایححران، سححوریه، جنبححش آزادیبخححش فلسححطین، حمححاس، حححزب هللا لبنححان،
ونزوئل، بولیوی، کوبا، کره شمالی، اوکرائین، مکزیک، آرژانتین و... فقط و فقط دروغ پخش می شححود. ایححن رسححانه
های گروهی به آزادی و بیان عقاید بطور آزاد تعهد و تقیدی ندارند و نداشته اند. خبرنگارانی که از حقایق دفححاع مححی
کنند فورا اخراج می شوند. این هوچی گری کنونی آنها که در این لشگرکشی نژادپرستانه شرکت کرده انححد فقححط ضححد
ملتها و اقلیتها و برای سرکوب برونی و درونی است. و البته مانند همیشه "چپ" های لیبرال کحه هیچحوقت درکحی از
مبارزه طبقاتی نداشته و دشمن های بشریت را نمی شناسند در پای رکاب آنها راه افتاده و برایشححان دسححت مححی زننححد.
ملتهححای جهححان ولححی ایححن دو روئححی و نححه فقححط دوگححانگی را مححی فهمنححد و مححی شناسححند. آنهححا فححرق میححان اشححغالگران،
تجاوزگران و دوستداران آزادی را تشخیص می دهند همانگونه که ما ایرانی ها حافظ، خیام و عبیححد زاکححانی و ایححرج

میرزا را داریم که با شکاکیت می سرایند و مقدسات مردم را با ماهیت دستاربندان در یک خمره نمی ریزند. 



ضد مسلمانان "یک خانواده بزرگ اروپای متحد برای تامین صلح"
"اتحاد نا مقدس" "قدسین" آزادی و دموکراسی در پاریس علیه مسلمانان جهان به بهانه مبارزه علیه تروریسم

در اروپا با این سیاست سازمان داده شده "طنز"، وضعیتی را بوجود آورده اند کححه مسححلمانان بححه مححردم درجححه دو در
این کشورها بدل شده اند. توهین و تحقیر آنها در دستور روز قرار دارد. تحریک احساسات عمومی طوری است کححه

 میلیونی، میلیونها یورو به جیب خانواده بانکدار روتشیلد می ریزند و به تحریححک و ایجححاد نفححرت بححر ضححد7با تیراژ 
مسلمانان ادامه می دهند. به سایتهای فیس بوک مراجعه کنید می بینید برخی فریب خورده و نادان و برخی مححاموران
سازمانهای جاسوسی غرب و بویژه اسرائیل چگونه همین تبلیغات را در یک عرصه دیگر با روش توهین آمیزتححری
ادامه می دهند. این سایتها مورد حمایت سححازمانهای جاسوسححی و کشححورهای امپریالیسححتی انححد و عجیححب آنکححه مرتححب

فعالند و دارند به ماموریت روزانه و شیفتی خود عمل می کنند. به یک نمونه از این تحریکات توجه کنید: 



خیر! آزادی ما را نمی توانید به قتل برسانید
هشدار این تصویر اعلن جنگ با تروریستهاست و یا با مردم مسلمان جهان

ریاکاری امپریالیسم آلمان در توهین به پیامبر مسلمانان
تا کنون چندین روزنامه آلمانی به تقلید از رونامه طنححز نححویس فرانسححوی در برلححن و هححامبورگ کاریکاتورهححای ضححد
محمد را تجدید چاپ کرده اند و آنرا دفاع از "آزادی قلم و بیان" جا می زنند. در گذشته نیححز رونححامه "دی ولححت" کححه
روزنامه سوسیال مسیحیان است کاریکاتور محمد را از نشححریه دانمححارکی کححه نشححریه صهیونیسححتی بححود تجدیححد چححاپ
نمود. هم اکنون این امر به اعتراضات زیادی در آلمان منجر شده و به دفتر رونححامه هححامبورگی حملححه شححده اسححت. بححا
توجه به اینکه چندین میلیون مسلمان تبعه آلمان و یا ساکن آلمححان وجححود دارد، روشححن اسححت کححه ایححن اقححدام یححک اقححدام
تحریک آمیز برای دامن زدن به رشد فاشیسم در آلمان است. بر اساس قانون جاری در کشور آلمان، اقدام به این کار
جرم دارد و مسئولن نشریه باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. در این زمان باید دادستان کل آلمان فعال شود و بححه
پرونده رسیدگی کند. در قانون اساسی کشور آلمان آزادی مذهب نیز برسححمیت شححناخته شححده اسححت کححه منظححور بیشححتر
آزادی دین مسیحی است. وگرنه دولت آلمان که باید نسبت به مذهب بی طرف باشد تححا توانسحته ححق آزادی محذهب را
بر مسلمانان را در آلمان به زیر پا گذارده است و برای قوانین اساسی آلمان تره هم خورد نکرده اسححت. دولححت آلمححان
برای رضایت مسیحیان و کلیسای کاتولیک در قانون اساسی از آزادی مذهب در کنار جدائی دیححن از حکححومت سححخن
رانده و برای اینکه این مناسبات و حدود و ثغور آنرا از قبل تعیین کند در قوانین جححاری خححود نگاشححته کححه تححوهین بححه

مذاهب جرم است و قابل پیگیری. حال ما شما را به مطالعه این بند قانون جزای آلمان دعوت می کنیم:
 قانون جزائی آلمان در بند یک می گوید: "هر کس که به صورت عمومی و یححا توسححط توزیححع نوشححته166پاراگراف 

محتوی و اعتقادات و یا جهانبینی دیگران را به نحوی مورد توهین قرار دهد که موجب برهم خوردن صححلح عمححومی
 همین پاراگراف می آورند:2گردد به مجازات حبس تا سه سال و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم می گردد." در بند 

"همچنین هر کس که به صورت عمومی و یا توزیع نوشته به کلیسائی در داخل آلمححان و یححا بححه اجتماعححات مححذهبی یححا
صححلحانجمنهائی متکی بر جهانبینی، به تاسیسات و یا رسوم آنها به نحوی توهین روا دارد که مححوجب برهححم خححوردن 

عمومی می گردد به مجازات حبس تا سه سال و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم می گردد"  
در این کشور آلمان باید به یک محورد جحالب اشحاره کحرد تحا محاهیت تضحییق ضحد محذهبی آنهحا در محورد مسحلمانان و

ریاکاری آنها روشن شود. 

https://propagandaschau.files.wordpress.com/2015/01/berliner-kurier.jpg


 لیحه ای را به مجلس ارائه دادند که بر اساس آن عبارت "هر کس.....به2000عده ای از نمایندگان مجلس در سال 
نحوی توهین روا دارد که موجب برهم خورد صلح عمومی می گردد" از متن قانون حذف شححود. دلیححل آنهححا نیححز ایححن

Corpusبود که در تئاتر هایلمبرن آلمان نمایشی را به اجراء گذارده بودنححد بنححام "بححدن مسححیح" (  Christiکححه در آن (
حضرت مسیح را مردی می خواره و همجنسگرا نشححان مححی دادنححد. مطححابق قححانون بایححد ایححن هنرمنححدان را دسححتگیر و
حداقل جریمه می کردند. برای حل این تنححاقض پححاره ای از نماینححدگان حححزب سوسححیال مسححیحی آلمححان خواهححان تغییححر

 رد کححرد. و اکنححون2002 آوریححل 25قانون شدند تا این تناقض را از بیححن ببرنححد، ولححی مجلححس آلمححان آنححرا در تاریححخ 
تف آن زمان، جناحهائی در میان نمایندگان مجلس آلمان پیدا شده اند که خواهان آن هستند که ایححن اصححل شححدیدتر برخل
گردد. سوسیال دموکراتها برای حفظ این بند به صورت سابق در کنار دموکرات مسیحی هححا قححرار دارنححد. ولححی همححه
مکر دستجمعی تحوهین بحه پیحامبر مسحلمانان بنحام "آزادی قلححم و بیححان" کسانی که خواهان تشدید این بند قانون هستند در 

شرکت فعال دارند.
رسانه های عمومی در آلمان برای تحریک مردم بر ضد مسلمانان سخنان مملو از نفرت برخی واعظححان اسححلمی را
پخش می کنند و بدرستی می گویند که چنین سخنانی به مفهوم تحریک عمومی و تبلیغ نفححرت ملححی و مححذهبی اسححت و
مطابق قانون کیفری جرم محسوب می شود و با این استدلل پاره ای از آنها را به دادگاه کشیده اند و محل تجمع آنهححا
را مسدود کرده اند. پرسش این است که چرا توهین و تحریک متعصبان دینی مسلمان به سیاستهای تجاوزکاران جرم
ه اصحل "آزادی بیحان" بحه است، ولی عکس آن جرم نیست؟ چرا می شود گروه های فاشیستی ضد اسلمی بحا تکیحه ب
خیابانها بیایند، مسلمانان را بکشند و آتش بزنند مساجد را تخریحب کننححد و بحر ضحد مسححلمانان تحریححک کننححد و نظححم و

صلح عمومی را بر هم زنند، ولی این کار جرم محسوب نشود؟ 
 میلدی "ادمونححد اشححتویبر" نخسححت وزیححر ایححالت باواریححا در آلمححان، خواهححان تشححدید قححانون تححوهین بححه90در سالهای 

مقدسات شد و اظهار داشت: "مجاز نیست که هر چیز که برای سایرین مقدس اسحت لگحد محال شحود". نشحریه فکحاهی
 در رابطه با درز اخبار درون دربار واتیکان به بیرون از آن نوشت: "هاله لویا در واتیکان،2012تیتانیک در سال 

محلی که درز داره پیدا شد".  و در تصویر مربوط به این نوشته، یک لکححه ادرار روی شححنل پححاپ بنححدیکت شححانزدهم
دیده می شد که به بیرون درز کرده بود. کار به شکایت کشید و قاضی که میان نص صریح قححانون وآزادی بیححان گیححر
ه دادگحاه بکشحاند و حکحم محکحومیت صحادر کنحد در توضحیح تصحمیمش اعلم کحرد: کرده بود، بدون اینکحه کحار را ب
"انتخاب این عنوان از مرز هر درجه معقولی تجاوز می کند". این قاضی در آن زمان شاید نمی دانست که سححه سححال

بعد باید تابلو بیندازد گردنش که "منهم شارلی ابدو" هستم.
به تصویر آقای پاپ در نشریه طنز تیتانیک که شلوارش را خیس کرده است نگاه کنیححد. حححتی تلویزیححون آلمححان بححرای
اینکه در عین پخش اخبار احساسات مذهبی کاتولیکها را جریحه دار نسازد، محله نشئت و درز ادرار پححاپ اعظححم را
بر روی شنل ایشان سیاه نمود و به زبان دیگر سانسور کرد. معلوم نیست چرا برخوردی که بحه پحاپ ححرام اسحت بحه

محمد رواست.  

لمانتصویر سانسور شده درز ادرار پاپ در نشریه طنز تیتانیک در هنگام پخش در تلویزیون آ



به تصویر آقای پاپ در نشریه طنز تیتانیک که شلوارش را خیس کرده است نگاه کنیححد. حححتی تلویزیححون آلمححان بححرای
اینکه در عین پخش اخبار احساسات مدهبی کاتولیکها را جریحه دار نسازد، محله نشئت و درز ادرار پححاپ اعظححم را
بر روی شنل ایشان سیاه نمود و به زبان دیگر یعنی سانسور کرد. معلوم نیست چرا برخوردی که به پاپ حرام است

به محمد رواست.  

تکتبکحوس" (2013در سال  ) یححک ویححدئوی طنححزCarolin Kebekus در کشور آلمان، خانم کاباره تیست "کححارولین 
آمیز تهیه کرد. در این ویدئو خودش در لباس راهبه ظاهر شد و زیححر بغححل مجسححمه عیسححی مصححلوب را مححی لیسححید و
سپس عیسی مصلوب را به دهانش فرو می کرد، بیرون مححی آورد و مححی لیسححید و اشححعار سراسححر تمسححخر نسححبت بححه

)) از پخش این ویدئو با استدلل زیر جلوگیری کرد: "بححه اعتقححاداتWDRکلیسا می خواند. تلویزیون آلمان "و.د.ر."
ه ایحن ربحط مذهبی مردم باید احترام گذارد. مسئله به این ربط ندارد که از انتقاد به کلیسا جلوگیری محی شحود، بلکحه ب

)) است."WDRدارد که در صحنه های معینی به نمادهای مذهبی توهین می شود. این امر نقض قانون  "و.د.ر."

پرسش این است که اگر توهین به مسیح جرم است و حدود جرم آنرا قانون تعیین کرده اسححت، چححرا تححوهین بححه محمححد
جرم نیست و مفتریان مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند؟ چححرا قححانون در آلمححان گزینشححی و مصححلحتی و مبتنححی بححر

مصالح سیاسی روز عمل می کند؟
روشن است که این سیاست دولت آلمان نه از روی اشتباه و ندانستن قانون، بلکه برای تحقیر مسلمانان، تحریک آنححان
و پیدا کردن ابزاری برای توجیه سیاستهای فاشیستی و تجاوزکارانه خود در جهان مسلمان است. غححارت و سححرکوب
"ملتهای بی تمدن و حشی و بربر" به مذاق و به گوش بیشتر خوش می آیححد و تححوجیه پححذیر اسححت تححا دفححاع از تمححدن و
قانون. ساختن هیولی تروریسم که بعضا خود موجد آن هستند توجیهی است تا ماشین عظیم تروریسححتی امپریالیسححتی
دولتی به کار افتد و بولدزرسان مرزهای همه ممالک را در هم نوردد و به منابع اولیححه ایححن کشححورها در زیححر پرچححم

مبارزه علیه تروریسم دست یابد.
دلیل این تناقضات واضح است، زیرا امپریالیسم آلمان به این پیشقراولن نازی و نیروهای دست راستی بححرای مقححابله
با جنبش کارگری و کمونیستی نیار دارد و از هم اکنون مترصد است آنها را در عرصه اسلم ستیزی پروار و آمححاده

نبرد طبقاتی کند. 

قوانین در دانمارک چه می گویند: 
 می آید: کسححی کححه بطححور عمححومی140در دانمارک قانونی برای مجازات "توهین به مقدسات" وجود دارد: "در بند 

مقدسات اعتقادی و یا خدا پرستی و عبادتگاه موجود قانونی در این کشور را مورد تمسخر و یا تححوهین قححرار دهححد بحه
مجازات نقدی و یا زندانی به مدت چهارماه محکوم می شود"

ورگ"(2006 ژانویه سال 6در تاریخ  هViborg دادستان "ویب ل ک ن دلی ا ای ده را ب ن پرون ه ای یدگی ب ان رس ) جری
15قراینی مبنی بر انجام جرم برحسححب قححانون حقحوقی دانمحارک  وجحود نحدارد، متوقحف سححاخت. ایححن تصحمیم را در 

 رئیس دادستانی دانمارک مورد تائید قرار داد و آنرا با اشاره به کاریکاتورهححا دقیقححا "مسححتدل" سححاخت.2006مارس 
 علیححه یححک گححروه1938آخرین باری که قانون توهین به مقدسات در دانمارک به کار برده شده است مربوط به سححال 

ود نازی بوده است که به عنوان یهودی ستیز محکوم شده اند. به این ترتیب دستگاه قضائی دانمحارک ورشکسحتگی خ
را اعلم داشت و نشان داد که همه دستگاههای قضائی ممالک بورژوازی امپریالیستی آلت فعل قوه مجریه و سیاست
هستند. قانون را دلبخواهی بر افراد و یا موارد خاصی منطبق می کنند. ریاکاری در مورد "آزادی بیان" با ریاکححاری

در مورد قوه قضائیه کامل می شود.

http://de.wikipedia.org/wiki/Viborg


درک متفاوت و طبقاتی و سیاسی از ارزشهای اروپائی و آزادی بیان
نویسنده آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات آقای گونتر گراس در مورد کاریکاتور تحریک آمیححز پیححامبر مسححلمانان در

بدور از جارو جنجال تبلیغححاتی کحه گویححا آزادی قلحم و بیحان از )Posten-Jyllands(نشریه دانمارکی "یلندز پستن"
بین می رود و یا رفته است و بدون آنکه فریب افسانه ساخته و پرداخته امپریالیستها بنام "ارزشهای اروپائی" بخورد
در مورد رخداد دانمارک اظهار داشت: "ایححن امححر یححک پرووکاسححیون آگاهححانه و بححا نقشححه یححک نشححریه دسححت راسححتی
دانمارکی بود"  که "به کارشان ادامه دادند برای اینکححه آنهححا دسححت راسححتی افراطححی و ضححد خححارجی هسححتند". وی بححا
شهامت اشحارات رسحانه هحای غربحی را در دفحاع از آزادی بیحان، ریاکحاری نامیحد. همحان نحامی کحه واقعحا بحرای ایحن

تحریکات مناسب است.
 کاریکححاتور محمححد را در آن زمححان چححاپ12در آلمان روزنامه "دی ولت" که یک روزنامه دست راستی است، همه 

dieکرد. جراید "دی سایت"(  Zeit ،(دی تححاتس""))die  taz)برلینححر سححایتونگ" ،Berliner  Zeitungتححاگس" ،(
) نیز در همدردی با نشریه دانمارکی بححه درج کاریکاتورهححای محمححدFAZ)، "اف. آ. زد"(Tagesspiegelاشپیگل"(

دست زدند و آنرا به عنوان دفاع از "ارزشهای غربی" و حمححایت از "آزادی بیححان" جححار زدنححد. اتحححادیه خبرنگححاران
 اخلق خبرنگاری مصوبه شورای خبرنگاران آلمححان مححی دانسححت10آلمان انتشار کاریکاتورها را که آنرا مغایر بند 

مورد انتقاد شدید قرار داد. در این بند می آید: "انتشارات به صورت کلمه یححا تصححویر بنحححوی کححه احساسححات دینححی و
اخلقی گروهی از افراد را چه در شکل و چه در محتوی عمیقا جریحه دار سححازد منطبححق بححر مسححئولیت خبرنگححاری
نیست". بعد از این انتقاد فورا هواداران "آزادی بیان" که خودشان تا به آن روز از این بند دفاع می کردنححد و مطححابق
آن عمل می نمودند حال که پای مسلمانان به میان آمد تغییر نظر داده و مدعی شححدند: "تجدیححد چححاپ کاریکاتورهححا در
روزنامه های آلمان یک سهم ضروری در ساختن عقاید است، که هدفش جریحه دار کردن احساسات دینی نیست" به
سخن دیگر بازی با کلمات و تفسیرهای من در آوردی تا دست خبرنگاران بر اسححاس آنچححه مصححلحت روز اسححت بححاز

 به صورت قاعده در آوردنححد و نوشححتند: "مطبوعححات از2006باشد. و سرانجام این مصلحتگرائی را در اواخر سال 
توهین به اعتقادات مذهبی، جهانبینانه و اخلقی خودداری مححی کننححد". بححه ایححن ترتیححب خبرنگححاران خودشححان از نظححر

ذهنی تصمیم می گیرند که چه سیاست اپورتونیستی را در پیش بگیرند. 

سازمان ملل متحد
کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل نگرانی خود را از وضعیتی که در جهان در اثر اعتراضات مسححلمانان علیححه انتشححار
کاریکاتور محمد پدید آمده بود ابراز داشت و گفت آزادی مطبوعات نباید دستآویزی برای توهین به عبادتگاهها شود.

: "آزادی مطبوعات باید طوری بکار گرفته شود که از اعتقادات و آموزشهای همه ادیان کامل با احترام یاد کند". 
ولی همین آقای کوفی عنان که در رابطه با کاریکاتور محمححد در دانمححارک چنیححن نظححری ابححراز داشححت تلش زیححادی
نکرد که به امپریالیستها برای این کارزارهای نژادپرستانه دهنه بزند و تحریححک علیححه اقلیتهححای ملححی را خطرنححاک و
جنایتکارانه اعلم کند. وی نگفت که این شیوه تروریسم فکحری و ایجححاد خفقححان "دموکراتیححک" واکنححش خشححونت بحار
سایر ملتها را بدنبال دارد. توهین به ملتها و مقدسات آنها فقط متوجه بنیادگرایان مححذهبی نیسححت ایححن تححوهین همححه ایححن
ملتها را اعم از بنیادگرا، لمذهب و یا مومنان را در بر می گیرد. زیرا ما هیت این توهینها سیاسححی و نژادپرسححتانه و

تروریستی است و ربطی به بنیادگراها ندارد.

مواضع دول آمریکا و بریتانیا و پرده پوشی سیاستهای سرکوبگرانه و استعماری
Seanو در زمینه انتشار کاریکاتور محمد در دانمححارک، سححخنگوی وزارت خححارجه آمریکححا "شححون مححک کومححاک"(

McCormack)"تروو ک اس ا "ج ت بریتانی زJack Straw) و وزیر امور خارجه وق وهین" آمی دام را "ت ن اق ) ای
خواندند و اظهار داشتند: "در کنار آزادی عقاید جنبححه هحائی هحم وجحود دارد ماننحد تشحویق تفحاهم و احححترام بحه حقحوق

اقلیتها" که جزئی از هر دموکراسی محسوب می شوند.

http://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Straw
http://de.wikipedia.org/wiki/FAZ
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit


به این ترتیب معلوم شد این "ارزشهای غربی" جهانشححمول نیسححت. وزارت خححارجه آمریکححا و انگلسححتان نظرشححان بححا
وزارت خارجه آلمان و فرانسه و دانمارک همخوانی ندارد. این تناقض ناشی از آن است کحه بحرای امپریالیسححتها تنهحا
یک ارزش وجود دارد و آنهم بهره کشی بی پایان از انسان و کسب سود حداکثر است. سایر مسایل فقححط تشححریفاتی و

تجملی است و می تواند بر حسب احتیاج کج و راست شود ومورد استفاده و سوء استفاده قرار گیرد.
دولت آمریکا بیکباره به خاطر مناسبات نزدیکی که با برخی ممالک اسلمی بنیادگرا نظیححر عربسححتان سححعودی دارد،
ناچار شده است این موضع را اتخاذ کند تحا پحایه هحای حکومتهحای محورد تائیحد آمریکحا در مراکحش، اردن، عربسحتان
سعودی، کویت، امارات متحده عربی، اندونزی و.. مححتزلزل نگححردد. ایححن انتقححاد فقححط نححوک زبححانی اسححت و از تححه دل
امپریالیسم آمریکا بر نمی خیزد. روی کار آمححدن مححک کارتیسححم در آمریکححا در زمححان جنححگ سححرد کححه تححا بححه امححروز
سیاست حاکم امپریالیسم آمریکا را تعیین می کند به آنجا منجر شد که چارلی چاپلین را به خاطر فیلمهایش و از جملححه
"سلطان در نیویورک"، "عصر جدید" به عنوان کمونیست بححه محححاکمه کشححیدند و نمححایش فیلمهححا و حضححورش را در
آمریکا ممنوع کردند، توماس مان را محاکمه کردند زیرا با مبارزه ضححد فاشیسححتی وی بححر ضححد هیتلححر کححه تححا آنححروز
مورد حمایت آمریکا بود موافقتی نداشتند و موضعگیری وی را زودرس و قبل از اتخاذ موضع رسمی ایالت متحححده
بر ضد نازیسم می دانستند، برتولت برشت نویسنده و شاعر بزرگ آلمان به پای میز محاکمه کشححیده شححد زیححرا بححرای
بیان افکارش از آلمان نازی فرار کرده بود، همفری بوگارت هنرمند برجسته و چهره فراموش نشدنی تاریخ سححینما و
بسیاری نویسندگان و هنرمندان برجسته جهان در دادگاههای تفتیش عقایححد آمریکححائی بححه عنححوان کسححانی کححه بححا شححیوه
زندگی آمریکائی و ماهیت آمریکائی به نزاع پرداخته اند، محاکمه و محکوم شححدند. جسححد جححک لنححدن را در نزدیکححی
نیویورک در زیر پل پیدا کردند و قاتلش هرگز معلوم نشححد. هححوارد فاوسححت نویسححنده مححترقی آمریکححائی را بححه خححاطر
ود داری کردنحد و تلش نمودنحد تمحام فعالیت کمونیستی تحت پیگرد قرار دادنحد از انتشحار کتحاب اسحپارتاکوس وی خ
نسخه های خطی این اثر را از بین ببرند که با موفقیت روبرو نشدند ولی هر جا هوارد فاوست برای پیدا کردن شححغل
می رفت و استخدام می شد چند هفته بعد با فشار "اف بی آی" وی را از کارش بیرون می کردند تا در اثر گرسححنگی
به صورت "دموکراتیک" جان دهد و قدرت بیان از کفش برود. آنها با پرچم دفاع از "آزادی بیان" مححانع آزادی بیححان
کسانی می شدند که مخالف نظر آنها بودند. آرتححور میلححر، ارنسححت همینگحوی و در همحان اوایحل جححان اشحتاین بححک از
قربانیان تصفیه های مک کارتی بودند. امپریالیسم آمریکا خود از بنیان گذاران نقححض آزادیهححای دموکراتیححک و مححانع
ممرد ولی نتوانست جلوی رمان بزرگ هوارد فاوست بزرگ آزادی و دموکراسی در سراسر جهان است. مک کارتی 
"شکست ناپذیر" را بگیرد. فیلم اسپارتاکوس هنوز هم به مردم جهان الهام می دهد که باید بر ضد بححرده داران مححدرن
مبارزه کنند. بشریت گلدیاتور نیست. تاریخ مبارزه طبقاتی تاریخ مبارزه برای آزادی بیان و حقوق دموکراتیک نیححز
هست. کسانی که امروز در این کارزار ضد مسلمانان که در واقع کحارزاری علیحه ملیتهحای تححت سحتم بحرای غحارت
ممالک آنهاست شرکت کرده اند و یا از آن حمایت کرده اند همگی استعمارگر، ضد آزادی و ضححد دمححوکرات هسححتند.
باید ماهیت سیاسی اقدامات آنها را شناخت و فریب جنجالهای تبلیغححاتی را نخححورد. همیححن بنیادگرایححان اسححلمی مححورد
انتقاد امپریالیستهای دو رو، ابزار دست خود آنها در تحقق خواستهایشان بودند. آنها تا به امروز نیز از ترکیه، اردن،

قطر، عربستان سعودی برای فجایعی که در سوریه بدست داعش می کنند حمایت می نمایند. 

سرمایه مالی و رسانه های گروهی
بسیاری از مطبوعات جهان انحصاری بوده و توسححط خححانواده صهیونیسححتی مححردوک کححه فعل تححابع استرالیاسححت مححی
گردند. بسیاری از آنها متعلق به بانکها، مجتمع های صنعتی و تسلیحاتی هستند که روسای آنها در رابطه تنگاتنگ با
سیاستمداران قرار داشته که سردبیران روزنامه ای نامطلوب را تحت فشار مححی گذارنححد و از سفارشححات چححاپ آگهححی

های تبلیغاتی به آنها جلو می گیرند. 
فرانسه سرزمین ولترها، مولیرها، ژان ژاک روسو هاست. ولی آنها در آغاز شکوفائی سرمایه داری حضور داشححتند
و نقش بسیار انقلبی بازی کردند. ولی تاستناد به اعتبار و سححنت آنهححا در دوران انحصححار امپریالیسححتی رسححانه ای کححه



روح آثار آنها را به گور سپرده اند با روح زمان ما و واقعیات دنیای کنونی منافات دارد. امروز نمی توان به راحتی
از روزنامه و یا نشریات غیر وابسته و مستقل سخن به میان آورد. حتی دوره های آموزش خبرنگاری و تحصیل در
این رشته زیر نظر این عده قرار دارد و اولین صافی برای ممانعت از ورود عناصر "مشکوک" و "ناسالم" بححه ایححن
حیطه است. تا کسی تمکین نکند و مقالتی در خدمت نظام رسمی ننویسد امکان ندارد بتواند به تحصیلتش پایان دهد
و یا شغلی بدست آورد. آنها هر مخالفی را از روزنامه و یححا رادیححو و تلویزیححون بیححرون مححی کننححد. مححا بححا نمححونه هححای
زیادی در جهان روبرو هستیم. سرمایه مالی ریسمان نظارت بر همه مطبوعات را در دست دارد و تعیین می کند که

چه کسی با چه سیاستی در کدام نشریه کار کند. 
این تصور واهی است که نشریات آزادنه نظر می دهند و هدفشان اطلع رسانی و حفظ و نظارت بححر مصححالح مححردم
است. اگر چنین بود این همه، این مطبوعات به موازات هم و با زبان واحد در مورد لیبی، سوریه، ایححران، فلسححطین،
اوکرائین، اسرائیل، آمریکا و... دروغ نمی گفتند. "آزادی مطلق مطبوعححات" و "آزادی تصححمیم گیححری آزاد" آنهححا در
ممالک امپریالیستی حرف پوچی است. اینکه چشم بسته برای بی طرفی همححه آنهححا چححک سححفید صححادر کنیححم و مححدعی
شویم ما هم "شارلی هستیم" از جهالت سیاسی ناشی می شود. ناگفته روشن است کححه حححتی در عرصححه خبرنگححاری و
مطبوعاتی انسانهای پاک و جانباخته ای وجود دارند که از حقایق دفاع می کنند. ولی این عححده محححدود همیشححه مححورد
تضییق وسرکوب و بهانه جوئی پلیسی و تحریکات و دسیسه های رسانه های انحصاری امپریالیستی می باشححند. ابححن

عده نیستند که ماهیت سیمای سیاسی مطبوعات را در ممالک امپریالیستی تعیین می کنند.

"بارون ادوارد روتشیلد مالک نشریه فکاهی "شارلی ابدو

خانواده روتشیلدها از یهودیان ثروتمند انگلستان بوده و یکی از سران سلطین و گرداندگان جهانند. شجره نححامه آنهححا
 سال قبل بررسی کرد. آنها از قرن نوزدهم به بزرگترین و با نفوذترین1500در آلمان را می شود بر اساس اسناد تا 

بانکدران جهان بدل شده اند. و نفوذ این خانواده در اقتصاد و سیاست غیر قابل انکار است. نشریه اقتصححادی  کوئححوته
"Quote در کنححار2014" در هلند خبر داد که فیلیپ روتشیلد عضو خانواده بانکدار مشهور روتشیلد در ماه دسامبر 

روزنامه "لیبراسیون" در فرانسه نشریه ظنز "شارلی ابدو" را نیز خریده اسححت و هححر دو نشححریه را بححه مححوازات هححم
منتشر می سازد.



مطبوعات دروغگو
و" در آلمان ورد زبان مردم است. بسیاری می دانند که اخبار اوکرائین دروغ محححض اسححتمطبوعات دروغگواژه "

و هزاران نامه های اعتراضی برای پخش اکاذیب به رسانه های گروهی رسیده است. بسیاری می بینند که آلمححان در
امور داخلی اوکرائین دخالت مستقیم می کند و فجایعش را به گردن پوتین می گذارد. مردم ناظرنححد کححه تمححام تبلیغححات
در مورد بشار اسد و دولت قانونی سوریه سرشار از تقلب، دروغ، جعلیات و دشمنی اسححت. رسححانه هححای مححامور کححه
مدعی حمایت از "آزادی بیان" اند حتی حاضر نیستند نظریات بخشی از طبقه حاکمه مخالف سیاستهای مسححلط دولححت
آلمان را پخش کنند. سیاستمداران و دولتمردان سابق خود به صدا در آمده و در شححبکه مجحازی دروغهححای سیاسحتهای
تن دروغ باقی نمانده اسححت، رسححانه آلمان و اخبار مربوطه را بر مل می کنند. حتی در این شرایط روشن که جای کتما
ه بحه خحورد محردم محی های گروهی آلمان حاضر نیستند از دروغ دست بردارند. انباشت دروغ در حجمهحای انبحوه ک

مطبوعاتدهند موجب شده که مردم شنیدن این دروغها را توهین واقعی به شعور خود تلقی کنند. این است که واژه "
) به حق ورد زبان مردم است. کارشناسان و محققان فرهنگی آلمححانی ایححنLügenpresse "لوگن پرسه" (دروغگو"

 برگزیححده انححد. آنححوقت بححا ایححن کارنححامه سححیاه،2014واژه را به عنوان ناواژه مصطلح، متداول، زشححت و منفححی سححال 
مطبوعات مامور، بی شرمانه سنگ "آزادی بیان" را به سینه می زنند و همه بیکباره "شححارلی ابححدو" شححده انححد. ولححی
"شارلی ابدو" شدن آنها مکمل همان سیاست "لوگن پرسه" است. "شارلی ابدو" خودش نماد آزادیخححواهی در فرانسححه
نبود نماد تبلیغ نفرت ملی بود و همان سیاست را کارزارهای اخیر سیاسی به یاری گرفتححه انححد. رسححانه هححای گروهححی
آلمان به جای پاسخ روشن به مردم و دست کشیدن از این شیوه نکوهیده بیکباره مانند باستانشناسان بححه میححدان آمححده و
برمل می کنند که هواداران هیتلر و "پگیدا"(جنبش ضحد اسحلمی و فاشیسحتی در آلمحان-توفحان) نیحز واژه مطبوعحات

مشگ آن است که خود ببویححد و نححهدروغگو را به کار می گرفته اند. فقط در مقابل این همه وقاحت می توان نوشت: 
.  آنکه عطار بگوید

سرمنشاء تروریسم
نه کسی تروریست زاده می شود و نه تروریسم امر اتفاقی است و نه به دین خاصححی تعلححق دارد. تروریسححم در جهححان
ض مسحتمر و کنونی محصول زورگوئی و چپاول ممالک امپریالیستی بویژه غرب در جهان است. ایحن ممالحک بحا نق
طلبکارانه همه ضوابط و قوانین جهانی که باید برای کشورها و مردم جهححان محححترم بححوده و تححوازنی از مصححونیت و
امنیت ایجاد کند، امنیت جهان را لجام گسیخته و هدفمند از بین می برند و با عملیات خودسرانه و جنایتکارانه همححراه
تن دروغین، به کشتار میلیونها مردم جهان اقدام می کنند و کسی قححادر نیسححت گریبححان آنهححا را بححرای با تبلیغات زهرآگی
بازخواست بگیرد و به حسابرسی بطلبد. هیچ مرجع دادرسی در جهان نیست که حق مستضعف را تضمین کند. حححتی
دادگاه کیفری جهانی نیز ابزار ستم گری و اعمال مقاصد شوم آنهاسححت. دسححت و فریححاد کسححی بححه جححائی نمححی رسححد و
پژواکی ندارد. زبان زور و طپانچه به زبان محاوره جهانی بدل شده اسححت. امپریالیسحتها و بحویژه امپریالیسححم آمریکححا
در جهان، رفتاری دارد که گویا همه ممالک و محردم آن، نححوکران دسحت بحه سحینه وی هسححتند و یححا بایححد باشححند و بایححد
درخواستهای آنها را اجابت کنند و اوامححر آنهححا را بجححا آورنححد. تجححاوز امپریالیسححتی و صهیونیسححتی بححه افغانسححتان، بححه
عراق، سوریه، لبنان، به فلسطین، به یوگسلوی، به لیبی، مالی، سودان، بححه گرانححادا و سراسححر دنیححای سححه قححاره و...
چپاول و غارت جهان و ایجاد شکافی عظیم و عمیق میان قطب فقر و قطححب ثححروت، بححه بیکححاری، بححی خانمححانی، بححی
دورنمائی، یاس و آوارگی میدان می دهد. اتخاذ سیاست تهدید، شکنجه و ریاکاری، وضعیتی در جهان ایجاد مححی کنححد
که برای ملتهای تحت ستم که شاهد این همه فجایع و تضییقات و دوروئی ها هستند، غیر قابل تحمل مححی گححردد. آتححش
طغیان و نارضائی در همه این ممالک می جوشد. نابودی شرایط هستی مادی مردم جهححان سرمنشححاء مقححاومت اسححت.
لیکن به خاطر شکست موقت سوسیالیسم در اثر خیانت رویزیونیسم و مال تضححعیف احححزاب کححارگری و کمونیسححتی،
رهبری جنبش ناراضیان، ستمدیدگان و پابرهنگان که فشار نامرئی سرمایه آنها را به کنام ادیححان مححی افکنححد، در کححف
جریانهای سنتی و ریشه دار مذهبی قرار می گیرد که همیشه از مساوات و برادری سخن به میان مححی آورنححد و خححود



را با تقدس الهی می پوشانند. همین جریانهای مذهبی را هم خود امپریالیستها برای مبارزه با اندیشححه هححای کمونیسححتی
بخشا به وجود آورده و یا تقویتشان کردند. امروز به علت پیچیدگی و بحرانی وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان حتی
پاره ای از این گروه های امپریالیست ساخته از همکاری بححا آن انصححراف جسححته و بححه مقححابله بححا آنهححا دسححت زده انححد.
امپریالیسم به خاطر همین کوری سیاسی و کوته فکری تروریسم، از آن حتی برای تحقق مقاصد خود استفاده می کند
و به نام تروریستها به ثبت می رساند. تروریسم دشمن مارکسیسم است و جنبش مردم و طبقه کارگر را به بیححراه مححی

 مبارزه برای تحقق برابری، و استقرار عدالت اجتماعی و پایان دادن به بهرهکشد. مبارزه با تروریسم تنها از گذرگاه
کشی از انسان از انسان عبور می کند. آنکس که نعره مبارزه با تروریسم را سر می دهححد و بححا طححوق "منهححم شححارلی
هستم" برگردن بر طبل سرکوب و خفقان می کوبد و در پی محدودیت حقوق دموکراتیک و شنود مردم و نظارت بححر
زندگی خصوصی آنها بر می آید و زیر لوای "وحدت ملی" به تشدید استثمار مبادرت می ورزد، خححودش تروریسححت
است و در رواج تروریسم دولتی کوشا می باشد و به خیل فریب خوردگان "آزادی های بی قید و شرط" برای تحقححق

خواستهای خود با توجیه "توده ای و مردم خواهانه" نیاز دارد.

تحریکات بر ضد مسلمانان که تحت لوای مبارزه بر ضد تروریسم صورت می گیرد یک سیاست امپریالیسححتی اسححت
و ربطی به حقوق دموکراتیک و آزادی بیان و یا عقیده ندارد. این ادامه همان سیاست جنگ فرهنححگ هاسححت کححه بعححد
از فروپاشی شوروی راه انداخته اند. وگرنه با کدام استدلل می شود توضیح داد که طنز محمححد مبححارزه بححا تروریسححم
است و تکثیر کاریکاتور محمد و توزیع مستمر آن تروریسم را تضعیف می کند.مگر با پر کردن فضای ناسححالم ضححد
اسلمی و بر ضد مردم مسلمان جهان به بهانه مبارزه بر ضد تروریسم و حمایت آزادی بیان تروریسححم را نححابود مححی
ه بحه همحه نشحان محی دهنحد انتشحار کند. برعکس این رشوه اعلن جنحگ تنهحا در "اثبحات حقحانیت" تروریستهاسحت ک
کاریکاتورهای محمد اتفاقی نیست و با سیاست تحمیل جنگ فرهنگها صورت می گیرد و ربطححی هححم بححه مبححارزهعلیه
تروریسم ندارد. هیچ نیروئی در جهان به اندازه خود این امپریالیستها آزادیها و دموکراسیها را نابود نکرده و زنحدانها
را از دمکراتها و آزادیخواهان نانباشته اند. آنها شکنجه های ضد بشری را کامل کرده، مححدون سححاخته و بححه صححورت
"علم" و دستورالعمل ماموریتهای سربازان متجاوز در سراسر جهان در آورده اند. امپریالیسم در متن سیاست دشمن
نمائی اسلمی و نظریه های سححاموئل هححانتیگتون بححه جنححگ بححا اسححلم دامححن مححی زنححد. دولتهححای تروریسححتی بححا سححلح
تروریسم دولتی به تقویت تروریسم در جهان اشتغال دارند و به وجود تروریسم اسلمی برای مشححوب کححردن افکححار،
ایجاد اغتشاشات بطور عمده در منطقه خاور میانه، اغتشاش در ممالک مسلمان و از این طریق نفوذ در پشححت جبهححه
روسیه و چین نیاز دارنححد.  بحه ایححن جهححت مبححارزه بححا تروریسححم و در درجححه نخسححت تروریسححم دولححتی امپریالیسححتی و
صهیونیستی را باید با مبارزه علیححه امپریالیسححم و صهیونیسححم همححراه سححاخت و گرنححه مبححارزه ای انححتزاعی و فقححط در

خدمت امیال و مقاصد شوم دشمنان بشریت خواهد بود.   

برخورد به مذهب از نظر علمی و آموزگاران کمونیسم
""مذهب افیون توده هاست" این گفته مارکس سنگ بنای تمام فلسفه مارکسیسم در مورد مذهب می باشححد. مارکسیسححم
همواره به تمام مذاهب و کلیساهای مدرن و همه نحوع سححازمانهای محذهبی بححه مثحابه ابححزار بحورژوازی ارتجحاعی کحه

قصدش دفاع از استثمار بوسیله تخدیر طبقه کارگر است می نگریسته است.
همزمان انگلس کرارا تلش افرادی را که می خواستند "چپ تر" یا "انقلبی تر" از سوسیال دموکراسی باشححند و در
برنامه حزب کارگران یک ایمان به بی خدائی(آته ئیسم) به مفهوم اعلن جنگ بر ضد مذهب را وارد کننححد، محکححوم

تن کمحون سحخن میرانحد کحه بحه1874کرده است. انگلس در سال  تی فراریا  در زمانیکه در باره بیانیه مشهوتر بلنکیست
عنوان مهاجر در انگلستان زندگی می کردند، اعلن جنگ پر سر و صدای آنها را به مذهب به منزله حماقت معرفی
کرد و بیان نمود: چنین اعلن جنگی بهترین وسیله برای احیاء علقه نسبت بححه مححذهب و سححخت کححردن زوال واقعححی
مذهب است. انگلس بلنکیستها را سرزنش کرد که آنها قادر به فهم این مطلب نیسححتند کححه تنهححا مبححارزه طبقححاتی تححوده



تی آگحاه گرانحه و انقلبحی در نظحر محی های کارگران که وسیعترین لیه های پرولتاریا را همه جانبه در عمحل اجتمحاع
گیرد، قادر است توده تحت ستم و زیر یوغ محذهب را واقعحا آزاد سحازد. در ححالیکه اعلم جنحگ بحا محذهب بحه مثحابه

 انگلس در آنححتی دورینححگ بححه هححر1877وظیفه سیاسی حزب کارگری یک حرافی آنارشیستی است. و حتی در سال 
امتیاز کوچکی که دورینگ فیلسوف به ایده آلیسم و مذهب می داد با آشتی ناپذیری حمله می نمود، و همزمان نیححز بححا
قاطعیت نه کمتری، ایده های انقلبی مآبانه آقای دورینگ را مبنحی بححر اینکححه در جححامعه سوسیالیسحتی بایححد مححذهب را

قدغن کرد محکوم می کرد.
انگلس می گوید: اعلم چنین جنگی علیه مذهب به مفهوم "بیش از بیسمارک بیسمارک بودن است"، یعنی بححه مفهححوم
تکرار حماقت مبارزه بیسمارکیستی علیه روحانیت محی باشحد("نحبرد فرهنگهحا" کحه در بحدنامی مشحهور اسحت، یعنحی

با پیگرد پلیسی کاتولیسیسم علیحه ححزب کاتولیحک آلمحان،1870مبارزه ای که بیسمارک در سالهای هفتاد قرن نوزده 
یعنی حزب "میانه" به پا نمود). با این نبرد بیسمارک فقط کلریکالیسم(تلش بححرای تححامین نفححوذ کلیسححای کاتولیححک بححه
صورت عمومی-توضیح مترجم) ستیزه جوی شریعت کاتولیک را تقویت نمود و کار فرهنگ واقعی را تخریب کرد.
زیرا وی صفبندی های مذهبی را به جای صفبندیهای سیاسی بححه پیححش کشححید و بححدین ترتیححب تححوجه اقشححاری از طبقححه
کارگر و دموکراسی را از وظایف مبرم مبارزه طبقاتی و انقلبی بححه وظححایف بسححیار سححطحی و دروغیححن بححورژوائی
تگ ماوراء انقلبی را به اینکه وی تکرار حماقت بیسمارک را صححرفا ضد کلریکالیسم منحرف ساخت. انگلس، دورین
به شکلی دیگر پیشنهاد می نمود متهم می سححاخت. وی اصححرار مححی ورزیححد کححه حححزب کححارگران آن وظححایف متشححکل
نمودن و آموزش پرولتاریا را جسورانه عملی نماید که به زوال مذهب منجر شده و از در افتادن در هر گححونه جنححگ

سیاسی ماجراجویانه علیه مذهب خودداری نماید."
و در جای دیگر: "...ولی مارکسیسم ماتریالیستی نیست که به الفبا اکتفا می نمایححد. مارکسیسححم فراتححر مححی رود. آن را
چنین بیان می نماید. ما باید قادر باشیم با مذهب مبارزه بکنیححم و بححرای اینکححه چنیححن کححاری را انجححام دهیححم مححا بایححد از

دیدگاه ماتریالیستی توضیح دهیم که چرا ایمان به مذهب در میان توده ها شایع است.
مبارزه علیه مذهب نباید به موعظه ایدئولوژیک یا تجریدی محدود شده یا تقلیل یابد. این مبارزه باید بححا جنبححش عملححی
مشخص طبقه پیوند برقرار نماید، هدف آن باید نافی ریشه های اجتمححاعی مححذهب باشححد. چححرا مححذهب در میححان اقشححار
عقب افتاده پرولتاریای شهری- در میان اقشار وسیع نیمه پرولتری و توده های دهقانی جححا افتححاده اسححت؟ بححورژوازی
مترقی، بورژوازی ماتریالیست یا رادیکال چنین جواب می دهد: "به خاطر نادانی محردم" پحس بنحابراین- "محرگ بحر

مذهب"، "زنده باد بی خدائی"، "توزیع نظریات بی خدائی وظیفه مرکزی ماست".
مارکسیستها می گویند: "خیر این صححت نحدارد. چنیححن درکححی بیحان محححدودیت هححای سححطحی فرهنحگ بحورژوازی و
محدودیت اهداف آن است. این سطحی است و ریشه های مذهب را نه به طریق ماتریالیستی بلکه ایده آلیستی توضیح

می دهد." 
در جوامع سححرمایه داری مححدرن مبنححای مححذهب پیححش از هححر چیححز اجتماعیسححت. ریشححه هححای مححذهب معاصححر در سححتم
اجتماعی توده های زحمتکش و در ناتوانی مطلق ظاهری آنها در مقابل نیروهای نهائی سرمایه داری که هححر روز و
هر ساعت باعث مشقات و شکنجه هائی هزاران بار بدتر از وقایع نححادری ماننححد جنححگ، زلزلححه و غیححره مححی گردنححد،
نهفته است. "خدایان محصول ترس اند". "ترس از نیروی نهانی سرمایه- نهانی به این خاطر که عمل آن نمححی توانححد
به وسیله توده ها پیش بینی شود، نیروئی که در هر گام زندگی کارگر و کاسبکار کوچک را با ورشکستگی و انهححدام
"ناگهانی"، "غیرمنتظره"، "تصادفی" تهدید نموده و بحه دنبححال خحود گحدائی، فقحر، فحشحاء و محرگ از گرسحنگی محی
آورد- این است آن ریشه مذهب معاصر که در وهلحه اول و پیححش از هحر چیحز یحک ماتریالیسححت بایححد در نظححر داشحته

تن ماتریالیسم برای همیشه گیر کند. باشد، اگر نمی خواهد که در کودکستا
ه توسحط زحمحت شحکننده هیچ مقدار مطلب خواندنی، هر چقدر روشنگرانه، نمی توانحد محذهب را از میحان مردمحی ک
سرمایه داری خورد شده اند و به استیلی نیروهای تخریبی نهانی سححرمایه داری محکححوم شححده انححد، از بیححن بححبرد، تححا
زمانیکه این توده ها خودشان آموزش بگیرند کححه علیححه واقعیححات اجتمححاعی کححه از آن هححا مححذهب منشححاء مححی شححود بححه



صورتی متحد، با انضباط، با نقشه و به شیوه ای آگاهانه مبارزه نمایند-تا زمانیکه آنها مبارزه علیه حکححومت سححرمایه
را در تمام اشکالش فرا گیرند.

آیا این بدین مفهوم است کتابهای آموزش علیه مذهب مضر و یا زائد می باشد؟ خیر. اصل. این بدین مفهوم اسححت کححه
ترویج بی خدائی(آته ئیسم) بوسیله سوسیال دمکراسی باید تابع وظیفه پایه ای تر یعنی وظیفه تکامححل مبححارزه طبقححاتی

توده های استثمار شده علیه استثمارگران شود."
 نشححریه1909 ماه مه 26 تا 13(مستخرج از کتاب لنین "در باره روش حزب کارگری نسبت به مذهب" منتشره در 

پرولتر).

توهین به مقدسات ادیان مبارزه با دین نیست
کمونیست ها در عرصه ایدئولوژیک و فرهنگی مذهب را همواره به صحنه مبارزه اصولی و منطقی فراخوانده انححد.
تبلیغ بی دینی  و مبارزه با خرافات و تحجر مذهب وظیفه تربیتی آنان برای رشد فرهنگ سیاسی و طبقححاتی جححامعه و

بویژه جوانان است.
توجه داشته باشیم که همه تعالیم فوق در مورد رابطه کمونیستها با مذهب و اعتقادات مححذهبی تحوده هححای وسححیع محردم
تی سابق و چه در رابطه با مبارزه و فعححالیت احححزاب تی سوسیالیست تی همه کشورها تن اساس چه در سیاست و چه در قانو

کمونیست در کشورهای سرمایه داری اتعکاس خود را داشته است.
) به عنوان یک حق مسلم، رابطه احزاب کمونیستGlaubens- und Gewissenfreiheit"آزادی دین و وجدان"(

و دولتهای سوسیالیستی را با اعتقادات مذهبی و یا مرامی همواره تعیین کرده است. بدون رعایت این حق، کمونیست
ها هرگز قادر نمی بودند در مبارزات خویش با نیروهای دموکراتیک اجتماع و اساسا توده های غیر کمونیست اتحاد

عمل و حتی وحدت سیاسی پیدا نمایند.
Politischesنگاهی کوتاه به کتاب "فرهنگ سیاسی"(  Wörterbuch چاپ دهححم بححه سححال1964) منتشره در سال ،

 چنین می آید:1052 بیاندازیم: در صفحه 1974
"سیاست حزب مارکسیستی-لنینیستی و دولت سوسیالیستی در قبال مذهب، جمعیت های مذهبی و پیروان آنان، متکی
بر اصل آزادی کامل مذهب و وجدان(مندرج در قانون اساسی) می باشد. در جمهوری دموکراتیک آلمان یححک تجمححع
واقعی بین مارکسیستها و مسححیحیان برپححایه منححافع اساسححی سیاسححی مشححترک و ایححده آل هححا و اهححداف انسححانی روشححن و
مشخص وجود دارد، بححدون آنکححه تضححادهای جهححان بینححی موجححود نفححی شححوند و یححا از برخححورد و مبححارزه تئوریححک و
ایدئولوژیک صرف نظر گردد. روشنگری علمی بی خدائی(الحاد) که وظیفه خود را در آن می بیند مححردم جمهححوری
دموکراتیک آلمان و بویژه جوانان را از طریق آموزش جهان بینی علمی یاری دهد تا به وظیفه تاریخی خویش کامل
آگاهی یابند، از طریق برخورد و مناقشات ایده ای در اشکالی صورت می پذیرد کححه انسححان هححای مححذهبی را جریحححه

دار نسازد."

هنر چیست و هنر متعهد کدام است؟
هنححر شححکلی از شححعور اجتمحاعی انسححان اسحت. آن بخححش از شححعور کحه در وحلحه اول انعکححاس عواطححف، احساسححات،
زیباشناسی و ... می باشد. در جوامع غیر طبقاتی اولیه که انسحانها در خححانواده هحای بحزرگ و یححا طوایحف کوچحک و
سپس در ایلت سنتی می زیستند، هنر انعکاس عواطف و احساسات اولیه و ساده انسان ها بود کححه بیشححتر ارتبححاط بححا
دشمن اصلی آنان یعنی خشونت طبیعت و در لباس مذهبی و قومی و اکححثرا بححا محتححوی ای از بیححم و امیححد، آرزوهححا و
تصورات خرافی همراه بود. سپس با بوجود آمدن تدریجی جوامع طبقاتی بر این بیححم و امیححد  کححه منحصححر بححه رابطححه
انسان، با طبیعت بود؛ عوامل اجتماعی ناشی از استثمار انسان از انسان نیز بدان اضافه گشت. بدین ترتیب دیححده مححی
شود که در هر دو مرحله تکامل جوامع انسانی هنر انعکاس رابطه مادی انسان با جهان خارج خححود یعنححی طححبیعت و
سپس اجتماع بوده و نیز هست. مارکس بر آن است که انسان از یکسو در رابطه با وجود خویش به مثابه نوع انسان(



Gattungswesenو از سوی دیگر رابطه ای با خویش به مثابه انسان متشکل در جامعه دارند. درست این رابطححه (
دوگانه است که انسان را به جهت گیری و تصمیم نهائی و در واقع تعهد وا می دارد و این امر محتوی واقعی هنر را
تشکیل می دهد. عدم مداخله و بی طرفی در ایححن میححان جححائی بححرای عرضححه ندارنححد. فرآینححد هححای هنححری در طححبیعت
خویش ایدئولوژیک هستند و نمی توانند نباشند. البته برای هر عرصه هنری تبلور این جححدال ایححدئولوژیک و سیاسححی
موجود در جوامع طبقاتی در هنر عرضه شده متفاوت اسححت و گححاهی اوقححات چنححان ضححعیف کححه قابححل رویححت نیسححتند.
نواختن یک قطعه ویلن دلنواز و یا رهبری یک ارکستر کلسیک از سوی نوازندگان و رهبران ارکسترهای مختلححف
همیشه یکسان نیستند و به دشواری می توان نقش روانی و روحی و اجتماعی آن نوازنده و یا رهبر ارکستر را تعیین
و روشن ساخت. اما بحث ما در اینجا بر سر آن بخش هنحری اسحت کحه بطحور روشحن در آن جهححت گیححری سیاسحی و
ایدئولوژیک موجود است و برآورد جایگاه اجتماعی، سیاس و یا ایدئولوژیک آن هنرمند است. نمونه کاریکاتور های
محمد و سایر نمادهای مذهبی دیگر که دارای محتوی روشن و دقیق سیاسی و توهین بحه مقدسحات محذهبی آنححان اسحت
جهت گیری سیاسی به سود آن نیروهائی است که تمایل به بسححط و تعمیححق شححکاف بیححن مسححلمانان و دیگححران داشححته و
طرفدار جنگ  فرهنگی فرساینده اند. هر آن قدر نیز برخححی هححا کوشححش دارنححد کححه سححابقه "کمونیسححتی" و یححا "چححپی"
برخی از قربانیان و یا نواختن سرود انترناسیونال را در مراسم تدفین مدیر مجله "شارلی ابححدو" بححه رخ مححردم جهححان
بکشانند، در این امر که جهت یابی کاریکاتورها ارتجاعی و به سود رشد نژادپرستی و فاشیسم در اروپاست تغییححری
نمی دهد. کاریکاتور اجتماعی و سیاسححی، شححم سیاسححی و اجتمححاعی را مححی طلبححد. هنرمنححد نمححی توانححد تعهححد خححویش و
محتوی کار خویش را به مردم، به زحمتکشان و به ضعفا که اتفاقححا اکححثر مسححلمانان اروپححا شححامل آن هسححتند فرامححوش
کرده و هنر خود را تنها به صرف ارائه هنر در معرض فروش قرار دهد. هنر برای هنر حرف پححوچ اسححت کححه تنهححا
می تواند آن بخش از هنر را که اعلم همبستگی و تعهد به مردم را به رسححمیت نمححی شناسححد؛ "بححی طرفححی" و مطلححق
ساختن شکل و نمای هنر بدون محتوی خاص را به عنوان تنها عرصه هنری تبلیغ کند. این بخش از هنر که خححود را
تب واماندگی فححرو مححی رود و از سمتگیری اجتماعی و یا سیاسی به دور نگاه می دارد یا در منجلب بی ثمری و گندا
یا ناچار است که خود را با شرکت فعال در این یا آن جریححان سیاسححی و اجتمححاعی نمححود داده و جهححت گیححری کنححد. آن
بخش از نوازندگان و خوانندگانی که در جبهه جنگ امپریالیستی(کره شمالی، ویتنححام و غیححره) خودنمححائی کردنححد، در
تل واقع هنر خود را در خدمت ارتجاع قححرار داده انححد. بححدین ترتیححب آنچححه در ظححاهر بححی طححرف و خنححثی بححود؛ در عمحح

تی خویش جهت گیری سیاسی و تعهد خود را به ارتجاع نشان داد. اجتماع
در جامعه طبقاتی، آن بخش از هنر که کوشش دارد خود را از میدان مبارزه طبقاتی موجود خارج سححاخته و خححود را
تافته ای از بافت دیگر و در میان و یا جححدا از ایحن جحدالها قححرار دهحد یحا حیحاتی کوتحاه داشححته و در چنگححال مبححارزات

طبقاتی گرفتار گشته یا از بین می رود و یا به این و یا آن سو کشانده می شود.
سرنوشت "شارلی ابدو" از این مقوله جدا نیست، از آنجا که ایححن نشححریه از همححان آغححاز سیاسححی بححود و "جهححت دار"
تبلیغات محافل و نشریات غرب بر این نشریه پرده بی طرفححی آویختححه بودنححد تححا اهححداف خححویش را در جهححت "تقححدس

آزادی بی قید و شرط بیان" توجیه و توضیح نمایند.

پیام ما برای کیست؟
روشن است که از نظر ماتریالیستها که بححه تقححدم مححاده بححر شححعور در پاسححخ بححه نخسححتین پرسححش فلسححفه اعتقححاد دارنححد،
آفریدگار و یا یک نیروی ماوراء الطبیعه وجود خارجی ندارند. به چیزی که وجود خححارجی نححدارد نمححی شححود تححوهین
روا داشت. و از این گذشته می شود به طنز گفت پروردگاری که با یک توهین بنده اش خشمش بححه جححوش مححی آیححد و
آدمکشی را برای رفع توهین مجاز می شمارد و به قاتلن بهشت برین را پاداش مححی دهححد، خححود بححه درمححان پزشححکی
نیاز دارد. چقدر یک خدا باید حقیر باشد که از کوره دررفتن بندگانش را مجازات کند و مرگشان را به طلبححد. روشححن
است که تروریستهائی که برای "احترام به مقدسات" آدم می کشند این بی احححترامی را نسححبت بححه خودشححان تلقححی مححی



کنند و نه نسبت به آن چیزی که ندیده و نشناخته اند. مقدسات آنهححا صححرفا ذهنححی و انححتزاعی نیسححت، مشححخص و قابححل
لمس است. توهین به مقدسات توهین مستقیم به خود آنان تلقی می شود و این است که از کوره بدر می روند. 

همین طغیان عصبی اگر با تبلیغات مستمر و همه جانبه و انبوه نسبت به مسلمانان و اقلیححت مسححلمان، بححا انگیححزه هححای
سیاسی و توهین های فردی و انسانی همراه شود، به معجون انفجاری بدل می شود که تروریستها فقط پرتابش را بححه
عهده می گیرند. معجون را اطاقهای فکری استعماری تهیه می کنند. ترجیع بند "دین افیون توده هاست" تنها دورنمححا
را نشان می دهد ولی تکرارش حلل مشکلت روز نیست. به این جهت در برخححورد بححه مسححئله اعتقححادات دینححی بایححد

بسیار با خونسردی و صبورانه رفتار کرد.   
این سخنان داهیانه لنین را که محصول تجارب مبارزه کمونیستها در جامعه بشری است بایحد محد نظحر قحرار داد و بحا
شیوه نگرش ماتریالیستی و دیالکتیکی که مرز مطلقی در برخورد به مذهب نمی بیند و نمی کشححد بححه امححر اعتقححادات،

 میلیارد مححردم جهححان مسححلمانند. همیححن2/1مقدسات و نفوذ ادیان برخورد کرد. ما مسلمانان را در نظر بگیریم. حدود 
افراد هستند که موضوع بحث ما قرار می گیرند و باید پیام ما را بگیرند و به آن گوش فرادهند، این عده ی میلیاردی
است که باید آگاهی یابد. مصالح و مواد اولیه بنای ما همین مردم ناآگاهنححد و نححه روشححنفکران پححر مححدعا کححه بححا ژسححت
گرفتنهای مد روز و یا لخت شدن در ملء عام و یا فحاشححی و هتححاکی و تححوهین بححه مححذهب، تصححور مححی کننححد بححا دیححن
مبارزه کرده اند. این عناصر اگر مشکوک نباشند در بهترین حالت فقط جماعتی ذهنیگرا و بیگانه نسبت بححه تاریححخ و
محیط عینی اطراف خود هستند. آیا با فحاشی به مذهب و الفاظ رکیک و هتاکی نسبت بحه مححذهب مححی شححود اعتقححادات
کور مذهبی را که ریشه اجتماعی دارند از بین برد؟ این تفکر تنها تفکر روشنفکران خرده بورژواست کححه فکححر مححی
کنند ریشه عمیق مذهب در میان مردم به این خاطر است که این حضرات روشنفکر پر مدعا و کم عقل تا کنون بححدنیا

نیامده بوده اند تا با آن مبارزه کنند. 
قدرتهای ارتجاعی حاکم نیز از قدرت نیروی اهریمنی مذهب که هححزاران سححال در میححان مححردم ریشححه دوانححده و نفححوذ
داشته و به خاطر ادامه ستمگری و بهره کشی از انسان زمینه مادی بقاء دارند، آگاهند. آنها از ایححن نیححروی اهریمنححی
همیشه بر ضد کمونیستها استفاده کرده و با حربححه آن کمونیسححتها را کشححته انححد. فجیعححترین آنهححا در انححدونزی صححورت
گرفت که به کشتار یک میلون کمونیست اندونزی منجر شد. در زمححان حححزب تححوده ایححران در سححالهای بیسححت تححا سححی
ارتجاع حاکم در ایران بر ضد مذهب شعار مححی داد، اعلمیححه ضححد مححذهبی پخححش مححی کححرد، بححر در و دیححوار مسححاجد
شعارهای کمونیستی و ضد مذهبی می نوشت تا با انتساب آن به حزب توده ایححران مححردم متححدین و زحمتکشححان را بححر

ضد حزب توده ایران بشوراند. مذهب همیشه آلت سرکوب و دسیسه ارتجاع بوده است. 
حمله به مقدسات مسلمانان و از جمله به محمد هرگز موجب تضعیف مسححلمانان نمححی شححود. برعکححس همححه جناحهححای
اسلم را، از شیعه و سنی گرفته تا افراطی و میانه رو را متحد می کند و  تفاوت میححان متعصححبان مححذهبی و خشححونت
گرا را با مردم عادی مسلمان که به حضرت محمد احترام می گذارند می زداید و طبیعتا این کار نقض غرض است. 
کمونیستها همواره خواهان جدائی دین از حکومت هستند و آنرا برای دولت امر خصوصی تلقی می کنند. دولت نباید
در امور دینی دخالت کند و یا دینی را بر دین دیگر رجحان دهد. دولت باید نسبت به دیححن بحی طحرف باشححد. ایحن امححر
خصوصی مردم است که در مورد پیدایش کائنات چه تصورات و اعتقاداتی دارند و چه روش زنححدگی خصوصححی را
برای خویش مناسب دانسته و برمی گزینند. ولی حزب کمونیست و از جملححه حححزب کححار ایححران(توفححان) برخححورد بححه
مذهب برای کمونیستها را یک امر خصوصی تلقی نمی کند. کمونیستها باید تلش کنند تا مردم از نادانی بیرون بیایند
و از نظر علمی به حقایق جهان مادی پی ببرند. ولی کمونیستها که ماتریالیست هستند در این کار صححبر و حوصححله و
شکیبائی به خرج می دهند و می دانند که باید با روش اقناعی و با خونسردی و تنها بر متن ضرورت مبارزه طبقاتی
و نیازهای آن، در زمینه مبارزه سیاسی می توان مردم را به "رستگاری" رهنمون شد. مبارزه با مذهب را نمی شود
به صورت انتزاعی به پیش برد. فقط در عمل مبارزه سیاسی است که می تححوان بححدون اصححطکاک بحه نححتیجه مطلححوب
رسید. حزب ما روش ارتجاعی کسانی را که به مقدسات مردم توهین می کنند و تصور می کنند هر چه آب و روغن
توهینشان بیشتر باشد گام بزرگتری در آگاهی فرد مذهبی برداشته اند، محکحوم محی کنحد. ایحن افحراد چحه بداننحد و چحه



ندانند در کارزار بزرگ فاشیستی و ضد خارجی و سرکوبگرانه ای که در اروپا در گرفته اسححت و بهیچححوجه مححاهیت
دفاع از دستآوردهای بشری و حقوق دمکراتیک را ندارد، در کنار نازی ها و نیروهای ارتجاعی دست راستی قححرار

دارند.
انتشار تصاویر توهین آمیز نسبت به پیامبر مسلمانان که مورد احترام میلیونها انسان در کشور ما ایران اسححت، ناشححی
از سیاست تحریک آمیز، پرووکاسیون بورژوازی امپریالیستی است. بورژوازی امپریالیستی حاکم در ایححن کشححورها
به خاطر اهححداف سححرکوبگرانه و تجححاوزات اسححتعمارگرانه خححویش در جهححان بحه ایححن صحححنه سححازیها و ایجححاد خفقححان
"دموکراتیک" در درون ممالک خویش نیاز دارد تا در پرتو "وحدت ملی" و "ما همه بححا هححم هسححتیم" فضححائی بححرای
ممهححر "تروریسححت" نححابود نابودی هر گونه آزادی در کشورهای امپریالیستی خلق کند. هر مخالف و دمححوکراتی را بححا 
می کنند تا نماد "آزادی بیان" را حفظ کرده باشند. کسی که در این کارزار ماهیت فاشیستی آنرا نبیند که عامل تعییححن
کننده آن است، همواره آلت دست ارتجاع امپریالیستی در تجاوز به سوریه، لیبی، ایران و... و یا هححر کشححور مسححلمان
دیگری در آینده خواهد بود. این "بشر دوستان" در مقابل قتل عام میلیونها مسلمان در ممالک زیححر سححلطه بححی تفححاوت

مگل می ریزند.  خواهند شد و به زیر پای لژیونرهای فرانسوی و رنجرهای آمریکائی 
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