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

 
  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۵ فبروری ١٠
 به يک يھودی توھين کنيد يھودی ستيز ھستيد

 به يک مسلمان توھين کنيد مدافع آزادی بيان ھستيد

ر جھان بينی ليبرال ھستيدبه يک روس توھين کنيد ھوادا  

 اين منطق طبقاتی امپرياليسم غرب است

  به آن) توفان(توھين به مقدسات اديان و برخورد حزب کار ايران

٣  

  ی و يا دوروئی امپرياليستیئارزشھای غربی در خط مشی رسانه 

ز نادانی نيست، بلکه اين دوروئی ناشی ا. در تصاوير زير نوع برخورد دورويانه را به روشنی شاھد خواھيد بود

 با دخالت آشکار در امور داخلی اوکرائين المانامپرياليسم . سياسی و طبقاتی صورت می گيردۀ آگاھانه و با انگيز

آنھا . موجب شده که يک حکومت کودتائی توسط نازی ھا بر سر کار آيد که اوکرائين را به خاک و خون کشيده اند

 در مورد المانھمين کار را در .  کرائين را نمايش مردم اوکرائين جا می زنندنمايشات نازی ھا در کيف پايتخت او

تمام دستگاه دولتی .  ضد تروريسم استه ضد مسلمانھا و نه بهانجام می دھند که حرکتی ب" پگيدا"جنبش اعتراضی 

بر اساس . ل شده اندمردم است بد" نگرانيھای محقانه"و ناشی از " قابل فھم" به ُمبلغ اين حرکت که گويا المان

 ھزار شرکت کننده در اين ۵ از ھمان روز نخست تعداد المانليس و منتشر شده روشن است پاسنادی که اخيراً 

 ھزار جا می زده تا آنھا را از نظر روانی تقويت کنند و پيامی به ساير نيروھای دست ١۵نمايشات را به دروغ 

تمام دستگاھھای تبليغاتی رسانه ھای گروھی نيز مردم را .  برخيزندبه حمايت" جنبش عظيم"راستی باشد که از اين 

مردم که سر " نگرانی ھای محقانه"با موذيگری به شرکت در مارش نازی ھا فرا می خوانند و از رشد فزاينده و 

ً  . اين مشارکت است نام می برندیمنشا رام می  به آنھا احتاين سبک کار بيان ماھيت ارزشھائی است که غرب واقعا

  .ارزشھائی که آزادی در بيان دروغ و عوامفريبی را تا سر حد يک فضيلت رسانده است. گذارد
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  تصوير سمت چپ 

عليه شوروی ) ارتش نازی(وھرماختنازی ھا در اوکرائين ھمراه با عکس جاسوس ھيتلر در اوکرائين که در 

" اروپائی ھای دموکرات"ممالک امپرياليستی به نام " آزاديخواه"اين عده را رسانه ھای گروھی . جنگيده بود

  معرفی می کنند 

  تصوير سمت راست

را نگرانی مردم از حضور خارجيان مطرح می کنند که بايد اين  تظاھرات نازی ھای المان در درسدن که آن

  سات را مورد توجه قرار داداحسا

 اساسی ۀ ھستۀبه منزل" آزادی عقيده"و " آزادی بيان" را که خود را بی طرف و حامی الماندوروئی امپرياليسم 

يکی مظھر يھودی ستيزی و ممنوع و . دموکراسی و ارزشھای غرب جا می زند در اين دو تصوير روشن است

 معلوم نيست که چرا برای مبارزه با تروريسم تصاوير ابوبکر .ديگری مظھر مبارزه با تروريسم و آزاد است

 آن نيست که ھدف آنھا تنھا ۀآيا اين نشان. البغدادی و يا اسامه بن الدن را نمی اندازند و به حضرت محمد بند کرده اند

 مسلمانان ۀر ھمکه اکثر قربانيان ترو  خود آنھا؟ تازه بگذريم از اينۀمسلمانان ھستند تا تروريستھای دست پرورد

  .  بوده اند و نه غربی ھا و مسيحيان

که بر  پاريس گرد آمده بود در حالی" اتحاد مقدس"در " من ھم شارلی ھستم"دولت تروريست اسرائيل که با طوق 

احترام به آزادی "اجساد ھزاران فلسطينی مبارز در راه آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی گام می گذارد، برای 

کار وی با کار ساير . را در اسرائيل به صورت رايگان توزيع کنند" شارلی ابد "ۀامر داد تا چند ھزار نشري" بيان

مطبوعات دنيای غرب که با پرووکاسيون به تجديد چاپ کاريکاتورھای محمد پرداختند، تفاوتی ندارد و نشان می 

ا تروريسم ھم نيست، بلکه تنھا توھين و تحقير آشکار و يا حتی مبارزه ب" آزادی بيان" آنھا دفاع از ۀدھد که نيات ھم

  . مذھب خاصی را نشانه گرفته اند و به جنگ فرھنگھا و نفرت ملی برای مقاصد شوم سياسی خويش دامن می زنند

ھمين . فلسطين وطن فراموش نشدنی تاريخی ماست": در قرن نوزدھم تئودور ھرتسل بنيانگذار صھيونيسم نوشت

حضور ما در اينجا برای اروپا، . ثر برای جلب ملت ما خواھد بودؤ يک فراخوان جمعی قدرتمند و منام به تنھائی 

اين آئين . "ما بايد به عنوان جلوداران تمدن در برابر بربريت انجام وظيفه کنيم. بخشی از سد مقابل آسيا می باشد

  .و می کندصھيونيسم دولتی در اسرائيل است و بر اين اساس ھم ھميشه عمل کرده 

           

  

 يھودی ستيزی: سمت چپ            آزادی بيان عقيده :  سمت راست
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  ھولوکاست و نازيسم

 اين تشکل جنايتکار آزادانه فعال است المانولی در . نازيسم عقيده نيست يک باند جنايتکارانه برای نسل کشی است

آنھا با استناد به حق آزادی بيان  . د بشری خود را تبليغ کندو از حق آزادی بيان برخوردار می باشد تا تئوری ھای ض

 ۀولی روشن است که ھدف آنھا از اين کار تبرئ. به انکار ھولوکاست پرداخته و آدمکشی ھيتلر را منکر می شوند

ت را  انکار ھولوکاسالمان ۀ حاکمۀاما طبق. ربطی ندارد" آزادی بيان"ھيتلر و نگارش کذب تاريخ بشريت است و به 

پس در اينجا نيز روشن است که . جرم محسوب کرده و حد و مرز و حرام حالی بر دور و بَر اين حق قايل می شود

 ۀ مطلق ندارد و چنين نيست که توھين به اعتقادات مسلمانان را به بھانۀحرام و حالل داشته و جنب" آزادی بيان"

دنيای " خدشه ناپذير"انان ندارد، به مفھوم احترام به ارزش  مسلمۀمبارزه عليه تروريسم که ربطی به اکثريت شکنند

از جانب وکالی مدافع آن، فقط وقتی اعتبار دارد که با نيات " آزادی بيان" ادعای مطلق بودن ظاھراً . غرب جا بزنند

 چھارچشمی نالما ۀ قضائيه و مجريۀقو. آيا اين رياکاری نيست؟. توھين به مسلمانان و نه تروريستھا انجام می گيرد

  . ن شده پايش را به بيرون نگذاردييمواظبند که کسی از اين حد و مرز تع

  

  حمايت از حيوانات و اتھام يھودی ستيزی

) People for the Ethical Treatment of Animals: Peta" (پتا" سازمان حمايت از حيوانات ٢٠٠٣در سال 

 جلوی اين فوراً . وه حيوانات در مکانھای سربسته مقايسه کرداردوگاھھای اسرای نازی ھا را با محل نگھداری انب

 گرفتند و اظھار داشتند استفاده از رنج و مرگ به نيت راه انداختن کارزار تبليغاتی منطبق المانگونه تبليغات را در 

 يھوديان از کار در اتريش ولی نتيجه باب ميل. تبليغات آنھا با فشار البی صھيونيسم قدغن شد. بر آزادی عقيده نيست

.  يھودی ستيزی جلوه دادندۀآنھا را نشان. يھوديان نسبت به انتشار اين پالکادتھای تبليغاتی شکايت کردند . در نيامد

ولی در مورد . تبرئه گرديد" پتا" نھائی دادگاه، حکم ممنوعيت اين گونه تبليغات ملغی شد و سازمان ۀتنھا در مرحل

را "  ضد کارخانه ھای حيواناتهانجمن ب"رئيس ) Erwin Kessler"(اروين کسلر "شبيه آن در سوئيس آقای دکتر

 . روز زندان محکوم کردند که سالھا بعد از وی اعاده حيثيت نمودند۴۵به 

  

در اين تصاوير اسرای بازداشتگاھای نازی ھا با محفوظ نگھداشتن حيوانات در مکانھای سربسته مقايسه شده 

  است

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  يسم و آدمکشی آزادی بيان جنايتکاران استتشويق به ترور

تحصيل کرده است و از . آدم عادی نيست. عضو مجلس نمايندگان صھيونيستی اسرائيل است" آيلت شاکد"خانم 

وی عضو حزب راستگرای افراطی که حزبی .  مھندسی کمپيوتر فارغ التحصيل شده استۀدانشگاه در رشت

را " چپ افراطی"نتانياھو در کنار اين خانم محجوب و بی آزار حکم . اشدمی ب"  يھودۀخان"نام ه فاشيستی است ب

اند که بدون آنھا، ھا مرد و زن ايستادهپشت ھر تروريستی ده: " فيس بوک خود نوشته استۀوی در صفح.  دارد

. الل است آنھا رزمندگان دشمن ھستند و ريختن خونشان حۀھم. تواند به اعمال تروريستی دست بزندتروريست نمی

اين مادران ھم بايد راه . شود که آنھا را با گل و بوسه به جھنم فرستادند ھم میء شامل مادران شھدااين امر طبيعتً 

 که در آن مار ئیھاآنھا بايد بروند، ھمانطور که خانه. تر نيستپسرانشان را بروند، ھيچ چيزی از اين عادالنه

  صورت، مارھای کوچک ديگری در آنجا رشد خواھند کرددر غير اين . اند بايد بروندپرورانده

  

ای کاش "، "مرگ بر خواجه ھای عرب: "در اسرائيل صھيونيستھا راه می روند و در توئيت ھای خود می نويسند

  ".مرگ بر عربھای جاکش"، " شما عرب ھا فلج شويد و با رنج زياد بميريدۀھم

 نژادی ۀفقط به نفرت ملی و تمايالت زشت و حقيران! ھرگز. دارد" نآزادی بيا"آيا اين سخنان و تبليغات ربطی به 

ولی اين . اين تبليغات برای توجيه اشغال فاشيستی خلق شده است. دامن زده و ضد بشری و تروريسم محض است

ن ييکه نقش تع خانم تروريست محض به نمايندگی بخشی از صھيونيستھا به کنست اسرائيل راه پيدا کرده و خطر اين

شوی مغزی که به مردم  و آيا تبليغات اين سياست و شست.  منتفی نيست، اسرائيل بازی کندۀکننده در انتخابات آيند

در اسرائيل می دھند جنايتکارانه نيست؟ آيا اين سخنان تروريسم محض و تشويق به آدمکشی نيست؟ آيا اين تحريص 

ھستند و از جمله خانم " شارلی ابدو" آنھا که ۀ گيرد؟ ولی ھمو تشويق به قتل نبايد مجازات شود و مورد پيگرد قرار

 ضد تروريسم هنتانياھو در پاريس ب. در مورد اين نقض آشکار حقوق انسانھا سکوت اختيار می کنند" آيلت شاکد"

حق آزادی بيان آدمکشی را برای اين " دموکراتھا" اين ۀھم. ھستم" شارلی ابدو "رژه می رود و مدعی است من

  .به حساب می آورند" ارزش غربی"نم نماينده در کنست اسرائيل محترم می شمارند و خا

  

  تحريم امپرياليستی ايران و نقض آزادی بيان

کسانی که توسط ماھواره می توانستند اخبار ايران .  زمينه ھا ببينيدۀشما می توانيد اين سياست امپرياليستی را در ھم

رژيم . د که اخبار ايران را بايد به اخبار خارجی و اخبار داخلی تقسيم کردو جھان را تعقيب کنند شاھد ھستن

 از طريق جعل اخبار مسؤولجمھوری اسالمی برای فريب مردم در ايران برای کتمان دزديھای آخوندھا و مقامات 

ر در مورد جعل اخبا. و يا نظارت بالواسطه بر آنھا مانع می شد که مردم به اوضاع واقعی کشور ما پی ببرند

ھرگز اخبار داخلی به وضعيت زحمتکشان و .  ساتری بر فقر و نيازھای مردم ايران بودۀاوضاع داخلی ايران پرد

اعتراضات آنان و سرکوب اتحاديه ھای کارگری و يا فعاالن کارگری و حقوق بشر در ايران توجه نمی کرد و به 
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 خارجی ۀدر عرص. کوبگر بيش از اين ھم نبايد انتظار داشتالبته از يک رژيم سر. آنھا پوششھای الزم را نمی داد

ولی اخبار ايران به مراتب واقعبيانه تر و قابل استنادتر از دروغھای ممالک امپرياليستی بود و دست آنھا ار 

.  افشاء صھيونيسم در جھان پيشتاز بودۀايران در عرص. سياستھای تجاوزکارانه به اقصی نقاط جھان باز می کرد

ين امر مانند خاری به بدن صھيونيسم و امپرياليسم فرو می رفت اين بود که جلوی پخش اخبار ايران را در خارج ھم

مغايرت کامل دارد " آزادی بيان"طبيعی است که اين سياست با ادعاھای آنان در مورد کارزار حمايت از . گرفتند

 مربوطه را ۀدولت فرانسه که کانالھائی از ماھوار. ندولی آنھا نقض آزادی بيان را با نقض حقوق ملل توجيه می کن

پرسش اين . به ايران اجاره داده بود، به دروغ ادعا شد که در کادر تحريمھای اقتصادی به اين اقدام دست زده است

که خود اين تحريمھا ضد  است که تحريمھای اقتصادی چه ربطی به پخش اخبار ايران برای جھانيان دارد و دوم اين

  .نشور ملل متحد و غير قانونی و ضد بشری استم

  

  ماجرای خواندنی و مضحک برلينر سايتونگ

خود .  آنھا آگاه سازدۀ بايد مستقل بوده و مردم را نسبت به رخدادھا و مسايل پشت پرد خبرنگاری ظاھراً ۀحرف

 صحيح دموکراسی نام می  و ناظر بر اجرایءبورژوازی از آن برای عوامفريبی به عنوان ستون چھارم تفکيک قوا

 کاغذ کاربرد زيبائی دارد، ولی اگر شما روزنامه نگاران را بخريد و يا با ۀالبته اين تئوری ھا بر روی صفح. برد

 اقتصادی بکشانيد و يا تمام اداراه و دستگاه چاپ آن را ھمراه با آدمھايش ۀتھديد آنھا را به تسليم وادشته و به محاصر

دستان اين نشريه ھای به ظاھر ه ب خود گرفته و مھار ثروت را بر گردنش بيفکنيد، آنوقت قلمبخريد و در انحصار 

جعل اخبار و . فقط در خدمت توجيه و مصونيت نظام سرمايه داری قلم زده، سياه را سفيد جلوه می دھند" آزاد"

می خوانيد که به خاطر درج يک  برلينر سايتونگ را ۀشما وقتی روزنام.  آنھا بدل می شودۀدروغبافی به کار عمد

حد ومرز ندارد " آزادی بيان"تور اشتباھی به عجز و البه دچار آمده است و آنھم روزنامه ای که مدعی بود کاريکا

و ما اجازه نمی دھيم با عمليات تروريستی در پاريس ارزشھای غربی نابود شده و زبان کسی بسته شود و با الھام از 

رو ه ی زنيم، تصور می کنيد با يک شوخی روبدست م" شارلی ابدو"اين روحيه به تجديد درج کاريکاتورھای 

ولی با دقت بيشتر به يکباره می بينيد که در مقابل اين .  فکاھی و طنز سر و کار داريدۀھستيد و يا با يک روزنام

به حذف کاريکاتورھای نا خوشايند دست می زند که " آزادی بيان"ھمه قسمھای حضرت عباس ناگھان اين حاميان 

اين اقدام ناخواسته آنھا موجب شده که دم . ش نيز در تکميل اقدامات قبل و نه در تناقض با آنھاستگويا اين اقدام

  .خروس بزند بيرون و کسی قسم ھای حضرت عباس آنھا را باور نکند

  

http://www.berliner-zeitung.de/medien/erklaerung-der-berliner-zeitung-entschuldigung-

fuer-abdruck-einer-falschen-karikatur,10809188,29576020.html 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  

رديف پائين .  کاريکاتور منتشر شده است٥ که با ٢٠١٥ژانويه  ٨مورخ " برلينر سايتونگ"تصوير روزنامه 

به آن داده " جعلی"کاريکاتور سوم از دست راست ھمان کاريکاتور به اشتباه چاپ شده است که اين روزنامه نام 

  ؟؟!!است

يز نشريه ن کاريکاتور منتشر کرد که در فيس بوک اين عدد  ٥ خود ٢٠١٥ جنوری ٨ ۀ برلين در شمارۀروزنام

 کاريکاتور که بخشی توھين به مقدسات مسلمانان است کاريکاتوری ھم از پاپ اعظم ٥ھمراه اين . بازتاب يافت

ولی ھمه می دانند که ارزش و مقام پاپ و يا . است که بايد نشانگر بی طرفی نشريه در برخورد به ھمه اديان باشد

در حداکثر خود پاپ را می شود با . ابل قياس است پاپ ھا نه با حضرت عيسی، نه موسی و نه حضرت محمد قۀھم

ترسيم .  سيستانی و يا بروجردی در ميان شيعيان مقايسه کرد که خود آنھا نيز خودشان را معصوم نمی دانندهللا آيت 

کاريکاتوری از پاپ اعظم و تمسخر وی بعد از پيدا شدن خبر چينی دردستگاه وی و انتشار اين کاريکاتور بی ضرر 

ً ۀدر بار  ضد اقليت ۀ برای رد گم کردن و بی طرف جلوه دادن ساير کاريکاتورھای جانبگيران دربار واتيکان، صرفا

در ميان اين کاريکاتورھا کاريکاتوری ھم دست بر قضا و . طور کلی استه مسلمان در اروپا و مسلمانان در جھان ب

رمال کردن دوروئی اين مدافعان آزادی بيان شده راه يافته که موجبات شرمساری و ب" دست خدا"منان  با ؤبه زعم م

    اين کاريکاتور که رد افشاء صھيونيستھاست و در اثر بی توجھی و در گرماگرم حمله به مسلمانان و تبليغات . است

 است که خود Joe Lecorbeau"جو الکوربيه"ت تحرير در رفته متعلق به أضد خارجی و نژادپرستانه  از دست ھي

از انتشارات خويش در فردای " آزادی بيان"را يھودی ستيز ارزيابی کرده و برای حفظ اصالت  رلين آن بۀروزنام

 خود حذف کرده و يک کاريکاتور ديگری ۀآنروز با عرض ھزاربار پوزش و چاپلوسی برای صھيونيستھا از صفح

  يات و کالھبرداری ھای آيا اين بازيگری ھا و جعل.  ضد پيامبر مسلمانان را به آن اضافه کرده استهب

  :سياسی ربطی به آزادی بيان دارد؟ آنھا در توضيح اشتباه خود می نويسند

" Es handelt sich um einen äußerst 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(  

سف آور که ما در روز تھاجمات تروريستی در پاريس انجام أ مربوط می شود به يک اشتباه فوق العاده تمسأله"

 طنز ۀمذھبِی نشريۀ  اول ما در کنار بسياری ديگر از کاريکاتورھای منتقدانۀاين کاريکاتور در صفح. داديم

  ".منتشر شد" شارلی ابدو"
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.  ضد صھيونيستھای اسرائيلی ھست ببينيدهرا که بيشتر افشاءگرانه و ب" جعلی"د کاريکاتور در زير شما می تواني

می خواند چندين بار پوزش طلبيده " جعلی"بابت چاپ اشتباھی اين کاريکاتور که آنرا معلوم نيست به چه جھت 

است که به پيامبر مسلمانان روا که به يھوديان روا داشته سنگين تر از توھينی " توھينی"آيا اين کاريکاتور . است

خاخام يھودی را تنھا می شود با آخوندھا و شيخان و حجت . خاخام يھودی کجا و پيغمبر مسلمانان کجا" می دارد

چرا بايد برای چاپ تصوير يک خاخام يھودی که ماھيت صھيونيستی خودش را برمال می . االسالمھا مقايسه کرد

بان دارد به عنوان توھين به يھوديان حذف کرد ولی ھر گونه توھينی در پرتو سازد و سخنان نتانياھو را بر ز

  به مسلمانان رواست؟" آزادی بيان"حمايت از 

  

  دی مطبوعات                    يھودی ستيزی                                           آزا

   ضربه شالق اگر شما از خنده غش نکنيد   يک ميليون تخفيف در مبادله با شش فلسطينی١٠٠

 اديان، اين ۀ برخورد بی طرفانه به ھمۀ نظريتأئيد برلين نه در اثر اشتباه بلکه در ۀحقيقت اين است که روزنام

 DuMOnt"(دومان شابرگر"ولی اين نشريه وابسته به بنگاه مطبوعاتی . کاريکاتور را چاپ کرده است

Schauberg (ن می کند که چه چيز ييفقط فشار از مقامات باال و سياست روز تع. است که يک غول رسانه ای است

 مطبوعات و رسانه ھای گروھی در دنيای امپرياليسم. در مطبوعات بايد منتشر شده و چه چيز نبايد منتشر شود

 .شوی مغزی ھستند و برای آگاھی بخشيدن نيستند برای شست

  

  "آزادی بيان"کارزار تبليغاتی سياسی و يا دفاع از 

آيا طنز بدون مرز است و مجاز است که به زبان نيش و تيزگوئی و بزرگنمائی به انتقاد از مسايل اجتماعی و افراد 

ً . و نظريات بپردازد . د که بيان روشن و دقيق و ھدفمندش به نفع اجتماع خواھد بود نمی توان مانع بيان طنز شطبيعتا

آيا آزادی . جای طنز قالب کرده ولی صحبت بر سر اين است که چه چيز طنز است و آيا می شود توھين را نيز ب

 شوخی و تيزبينی و برجسته کردن ۀطنز ھم جنب. بياِن طنز به کسی اين مشروعيت را می دھد توھين را رواج دھد

 انتقادی و ۀولی توھين جنب.  انتقادی برای اصالح و يا افشاءگری در مسايل اجتماعیۀاط ضعف را دارد و ھم جنبنق

با سيلی " آزادی بيان"در اينجا مدعيان حمايت از . فحاشی و دروغگوئی ديگر طنز نيست توھين است. شوخی ندارد

 مردم ۀد مشکوک می نمايد و به خوراک روزاناز ھجويات در مورد مقدسات مسلمانان که در حجم و مقدارش خو

 کشتار مردم نوار غزه را تنھا به اين عنوان که ،بدل شده است وضعيتی ايجاد کرده اند که مشتی فريب خورده

اگر ھر روز و ھر شب قبل از صبحانه و نھار و شام رسانه .  ناديده می گيرند،ھستندهللا ھواداران حماس و يا حزب 

 مغزھای مردم را با تحريک عليه مسلمانان پر کنند و زبان گزنده ای برای  جريحه دار کردن ھای گروھی به نوبت

 مسايل و مشکالت اجتماعی را چون آواری بر سر آنھا خراب کنند، ديگر از طنز ۀاحساسات عمومی برگزينند و ھم
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. سل کشی می توان سخن گفتژی ضد خارجی و تحريک برای کشتار اقليتھا و نينمی توان سخن راند، از يک سترات

رو بوده ايم که دھھا خانواده خارجی را نازی ھا آتش ه  روبالمانما با اين نمونه ھای فاشيستی در شھرھای فراوان 

ھم اکنون دادگاھی نمايشی در مونيخ در جريان است که کشتار خارجيان را در ده سال گذشته توسط باند نازی . زدند

؟ اين .نيست" طنزھا"آيا اين آدمکشی ھا محصول اين . د بررسی قرار می دھدمور) NSU"(او. اس. ان"ھا 

بھترين سند است که گويای ماھيت ارتجاعی و ضد مردمی و تحريک عليه ملتھا و اقليتھای ملی و " طنز"ات تأثير

ود با الھام از آن ھمين کار را در گذشته به عنوان طنز با يھوديان کردند و امروز آن قربانيان ديروز خ. مذھبی است

روشھای فاشيستی، ھمان بال را امروز بر سر مسلمانان و فردا بر سر ساير اقليتھا در ممالک خود آورده و قتل عام 

آزادی "، سوريه، لبنان و فردا ايران را زير لوای دفاع از امردم مسلمان در فلسطين، در عراق، افغانستان، ليبي

  . که در پيش دارند، توجيه می کنندستراتيژيکبه خاطر منافع " ارزشھای اروپائی"، "تمدن"، "بيان

بعد از ترور کارمندانش منتشر کرده است و به فارسی ھم توسط جماعتی سر " شارلی ابدو"در زير به تصويری که 

 ش که در تحت فشار سرمايه ھای جھانی در بدترين ويده لزحمتکشان بنگ. دان شده توجه کنيداز پا نشناخته برگر

غير انسانی ترين وضعی زندگی می کنند و ھر چندی به خاطر کمبود امکانات ايمنی در آتش می سوزند و خود 

 سياه رنگی می باشند که بر روی ۀقربانی تروريسم اقتصادی و سياسی دول تروريستی ھستند، مشغول دوختن البس

و تا بناگوش می " خيلی با شما ھمدرديم ھا"و ھمزمان با تمسخر می گويند که " من ھم شارلی ھستم"آن نوشته اند 

شی تا سرکوب و غارت آنھا يده لعليه ميليونھا زحمتکش مسلمان بنگآيا اين طنز است يا تحريک . خندند و خوشحالند

آتش گرفتن آنھا بی اھميت جلوه داده شود و به جای ايجاد احساس . توسط انحصارھای امپرياليستی توجيه گردد

نسه با آنھا و تحت فشار قرار دادن انحصارات پوشاک در جھان که به ضوابط و مقررات انسانی ھمدردی مردم فرا

اين تصوير طنز نيست ايجاد نفرت . ش ايجاد کننديده لت به زحمتکشان بنگپايبند بمانند، موجی از نفرت وشقاوت نسب

 ً   .   به خشونت منجر می شودنسبت به ملتھاست و طبيعتا

  

ران در پاريس توسط دولتھای تروريستی و ھمراه با آن ُکر دستجمعی مطبوعات انحصارات امروز لشگر کشی س

 دموکراتيک ۀکه خودشان از تبليغ و بيان آزاد آن پرھيز می کنند، جنب" آزادی بيان عقيده"امپرياليستی در دفاع از 

" آزاد" اين مطبوعات . دھانھا و سرکوب ملتھای جھان استۀندارد، يک موج ضد دموکراتيک برای بستن ھم

لبنان، هللا ، ايران، سوريه، جنبش آزاديبخش فلسطين، حماس، حزب اکجابودند و ياھستند زمانی که در مورد ليبي

اين . فقط و فقط دروغ پخش می شود...  وارجنتاين شمالی، اوکرائين، مکزيک، وريایونزوئال، بوليوی، کوبا، ک

خبرنگارانی که از حقايق . طور آزاد تعھد و تقيدی ندارند و نداشته انده رسانه ھای گروھی به آزادی و بيان عقايد ب

اين ھوچی گری کنونی آنھا که در اين لشگرکشی نژادپرستانه شرکت کرده اند .  اخراج می شونددفاع می کنند فوراً 
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وقت  برال که ھيچھای لي" چپ" و البته مانند ھميشه  فقط ضد ملتھا و اقليتھا و برای سرکوب برونی و درونی است

 طبقاتی نداشته و دشمن ھای بشريت را نمی شناسند در پای رکاب آنھا راه افتاده و برايشان دست ۀدرکی از مبارز

آنھا فرق ميان اشغالگران، . ملتھای جھان ولی اين دو روئی و نه فقط دوگانگی را می فھمند و می شناسند. می زنند

يص می دھند ھمانگونه که ما ايرانی ھا حافظ، خيام و عبيد زاکانی و ايرج تجاوزگران و دوستداران آزادی را تشخ

  . ميرزا را داريم که با شکاکيت می سرايند و مقدسات مردم را با ماھيت دستاربندان در يک خمره نمی ريزند

  

  " بزرگ اروپای متحد برای تأمين صلحۀيک خانواد"ضد مسلمانان 

   مبارزه عليه تروريسمۀ دموکراسی در پاريس عليه مسلمانان جھان به بھانآزادی و" قدسين" "اتحاد نا مقدس"

وجود آورده اند که مسلمانان به مردم درجه دو در ه ، وضعيتی را ب"طنز"در اروپا با اين سياست سازمان داده شده 

ی طوری است که تحريک احساسات عموم. توھين و تحقير آنھا در دستور روز قرار دارد. اين کشورھا بدل شده اند

 ضد ه بانکدار روتشيلد می ريزند و به تحريک و ايجاد نفرت بۀ ميليونی، ميليونھا يورو به جيب خانواد٧با تيراژ 

موران أبه سايتھای فيس بوک مراجعه کنيد می بينيد برخی فريب خورده و نادان و برخی م. مسلمانان ادامه می دھند

 ديگر با روش توھين ۀئيل چگونه ھمين تبليغات را در يک عرصويژه اسراه سازمانھای جاسوسی غرب و ب

که  اين سايتھا مورد حمايت سازمانھای جاسوسی و کشورھای امپرياليستی اند و عجيب آن. آميزتری ادامه می دھند

  : به يک نمونه از اين تحريکات توجه کنيد. موريت روزانه و شيفتی خود عمل می کنندأمرتب فعالند و به م

 

  آزادی ما را نمی توانيد به قتل برسانيد! خير

  ھشدار اين تصوير اعالن جنگ با تروريستھاست و يا با مردم مسلمان جھان

 ادامه دارد


