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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۵ فبروری ٠٨
 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

١  

   نظر قربانيان نيستتأئيدمحکوميت تروريسم 

ت حزب ما مخالف آدمکشی به جرم بيان عقيده و حتی توھين است، ولی اين امر دليلی نمی شود تا ھر حرف نادرس

ً ھر کس شھيد شد الزاماً .  کنيمتأئيدرا   صحت نظراتش را اثبات  سخنان درستی بر زبان جاری نساخته است و الزاما

شھيد پروری و از آن ابزاری برای ايجاد . تاريخ مملو از شھيدانی است که به راه نادرست رفته اند. نکرده است

اگر چند ميليون . پرياليسم فرانسه و ساير امپرياليستھاست امۀفضای خفقان و ممنوعيت اظھار نظر ايجاد کردن، شيو

 حقانيت باشد، آنوقت ھيتلر خيلی بيش از ۀآدم را با تحريک احساسات و با بولدزر تبليغاتی به خيابانھا آوردن نشان

ز خمينی نيز با استفاده از مردم ميليونی ھميشه در صحنه بر بسياری ا. لمان به صف می کردااين عده را در 

.  اوالند امروز نداشته و ندارندوا کار سرپوش می گذاشت و لذا آنھا نيز دست کمی از فرانسۀاعمالش بر ھمين شيو

و اسالم ستيزی به ميدان آمدند، " آزادی بيان"اين سيل فريب خوردگان و به صف شدگان گرچه با نيت حمايت از 

لت تروريستی فرانسه و بورژوازی حاکم در آنجا در ولی در عمل به سفت کردن پيچ و مھره ھای ماشين خفقان دو

  . آزادی نبوده و نيستند، نازلگر خفقانندۀآنھا بشارت دھند. وفانزا پرداختندط بحرانھای ۀآستان

حجم انبوه سياستھای ضد مسلمانی اش حاکی . در فرانسه نماد آزاديخواھی و فضای باز سياسی نبود" شارلی ابدو"

خود قربانی سياستی شد که " شارلی ابدو. "در لباس طنز بود" آزادی بيان "ۀتھا، ولی در پرداز تبليغ نفرت ضد اقلي

از نفرت و خشونت سرچشمه می گرفت و می خواست با تروريسِم تبليِغ نفرت ملی و نفرِت ضد اقليتھا، خفقانی را 

  .موجب شود تا فقط آزادی توھين حق حيات داشته باشد

 فرانسه به استناد انتشار کاريکاتور حضرت محمد، و دامن زدن به نفرت ملی و کشتار تروريستھای داعش در

مسايل عميقتری را مطرح " آزادی بيان" فرانسه، آنھم تحت عنوان دفاع از ۀ حاکمۀمذھبی نژادپرستانه از جانب طبق

ی شود حتی به جرم که کسی را نم اين. می کند که بايد به ويژه کمونيستھای کشورھای مسلمان به آن پاسخ دھند
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.  مدنی می باشدۀ بشريت و حقوق کسب شدۀتوھين به قتل رسانيد، امر روشنی است که حاصل دستآوردھای مبارز

ولی اگر . دست تروريسم سپرده چنين عملی را ھرگز نبايد به رسميت شناخت و محکوم نکرد و اجرای قانون را ب

ور فکری شود که کسی حق نداشته باشد به اين نوع درک از  ترۀھمين فضای تحريک آميز و زھر آگين، خود وسيل

 خطرناکی ۀاسلح" آزادی بيان"رو می شويم که از ه انتقاد کند، آنوقت ما با تروريسم جديدی روب" آزادی بيان"

ً . ھم اکنون مزورانه در فرانسه اجراء می شود. ساخته است تا مسلمانان را ھدف رگبار آن قرار دھد  اگر واقعا

ھستند، زمانی در اعتقاداتشان صميمی و صادق اند که اين آزادی را " اصل آزادی بيان"ی ھستند که موافق کسان

برای ھمه بخواھند و ھمه جا از آن دفاع کنند و نه تنھا در کشور فرانسه و آنھم فقط در مورد توھين به پيامبر 

ن گرديد، آنوقت ما با ييس منافع سياسی روز تعگزينشی و مصلحتی و بر اسا" آزادی بيان"اگر دفاع از . مسلمانان

ما با اختراع يک سالح کشتار جمعِی آتشيِن مرگ . رو ھستيم و نه دفاع از حقوق دموکراتيک مردمه عوامفريبی روب

  . رو ھستيمه روب" آزادی بيان"آور تروريستی با صدا خفه کن 

 گريبان می درد، در فھرست اسمی -ه مسلمانان  آزادی توھين ب- بخوانيد" آزادی بيان"دولت فرانسه که برای 

 را که نامطلوبند مورد اذيت و آزار قرار داده و مدام ی قرار دارد و مخبران٣٩خبرنگاران بدون مرز در رديف 

فرانتس اوليور " لوپن "ۀسردبير روزنام. برای از پای در آوردن آنھا، از آنھا به دادگاه ھا شکايت می کند

 تعريف می کرد که به خاطر طنزی که در مورد خانم کارال برونی ھمسر   Franz-Oliver Giesbertژيسبر

ھمين آقای . ن کرده و گفته که خدمتش می رسدولفيآقای سرکوزی به وی ت. نيکوال سرکوزی نوشته بوده است

ش می سرکوزی صھيونيست که تحمل طنز نسبت به ھمسر خواننده و مانکن رسمی اش را ندارد و غيرتش به جو

آيد، در مورد حق آزادی توھين به پيامبر مسلمانان در صف نخست گام بر می دارد و اسمش را از سرکوزی به 

  .گرديده است" آزادی قلم و بيان"وی نيز ھوادار . بدل کرده است" شارلی"

آسانژ در حصر در مھاجرت از مسکو نظاره می کرد و جوليان  سنودنادوارد " آزادی بيان"ار دفاع از بر اين کارز

  . کوادور در لندن سر می تکانيدااجباری سفارت 

را ) NSA"(ای.اس.ان "امريکامدير فنی سازمان جاسوسی ) William Binney(در زير يوتوب آقای ويليام ينی 

ئی است و نتوانسته اقدامات غير قانونی و امريکا) whistleblower"(ويسبلور"سنودن يک يند که مانند ادوارد می ب

.  را در نقض حقوق دموکراتيک مردم تحمل کند و اخراج و تھديدش کرده اندامريکاد قانون اساسی ض

)http://youtu.be/jWQjnI3ozOU.(  

سی ان " سال ھمکاری با ٣۵بعد از   Jim Clancy جيم کلنسی ۀ با استعفای غير مترقبت ھادر کنار اين واقعي

 مسلمانان ۀوی دسيسه ای را که ھم.  می شويمرزه با دروغ مواجهزدی بيان و مبا به خاطر حمايت از آ)CNN"(ان

تروريست معرفی می کند مورد انتقاد قرار داد و توسط البی ھای صھيونيست مورد حمله قرار گرفت و مجبور را 

-http://youtu.be/HWEWrTaXe. ( و اين قصه سر دراز دارد و به امر روزانه بدل شده است به استعفاء شد

s.( 

 با ايجاد ماشين عظيم جاسوسی و خبر چينی و شنود در سراسر جھان به زوايای خصوصی زندگی امريکاپرياليسم ام

آزادی "اين ھم يک نوع دفاع از. مردم سرک می کشد و عناصر نامطلوب را نشانه کرده و سر به نيست می نمايد

 ممالک اروپائی و غربی از اين نوع ۀھم. به سبک امپرياليستی است که جنبه عمومی و جھانشمول دارد" بيان

روشن . تفتيش عقايد قرون وسطائی خبر دارند، ولی به ھمديگر برای تحقير و سرکوب مسلمانان نان قرض می دھند

  ".آزادی بيان"است که در اينجا اھداف معين سياسی دنبال می شود و نه دفاع از اصل 
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 اديان را ۀھم" شارلی ابدو" که در فرانسه نشريه طنز نويس  کاريکاتوريستھای فرانسوی گفته می شودۀبرای تبرئ

مدعيان اين نظريه ھنوز نتوانسته اند سندی بر . مورد انتقاد قرار می داده است و بين آنھا تبعيضی قرار نداده است

ام و در طنز اديان و مقامات و قدرتھا حر" شارلی ابدو"گفته می شود که نشريه . صحت نظريات خويش ارائه دھند

 اوالند را به عنوان واآنھا به عنوان نمونه پای فرانس. حالل نمی شناسد و به ھمه با يک ميزان برخورد می کند

به عنوان مثال تصويری از . قرار دارد" شارلی ابدو"شخص اول مملکت به ميان می کشند که مورد طنز نشريه 

يکاتوريست با اشاره به آن، از قدرتی که در فرانسه ھمه آلت تناسلی اوالند رئيس جمھور فرانسه را می کشند که کار

منظور اين است که آقای اوالند مغزش در وسط پايش قرار داشته، و وقتش را .  صحبت می کند،چيز را می گرداند

بيشتر با معشوقه ھايش تلف می کند تا به کار کشور داری توجه کند و ارزيابی ھايش در حد ارزش آلت تناسلی اش 

 آيا از اين طنز در مورد آقای اوالند که نه خودش و نه آلت تناسلی اش ھرگز مقدس نيستند و تقدس مآبی اش .است

مورد نقد قرار می گيرد، می توان ياری گرفت و مشابھات خوبی برای قياس با توھين به مقدسات و احساسات يک و 

دالل، خود توھين ديگری به مقدسات مسلمانان آيا اين نوع است! نيم ميليارد مردم جھان ساخت و پرداخت؟ ھرگز

ن او آيا اين قياس مع الفارق اين امر را به ذھن تداعی نمی کند که ناشر. محسوب نمی شود؟ معلوم است که می شود

آزادی  "ۀپيامبر مسلمانان با البس" پرستيدنی "ۀمی خواھند آلت تناسلی اوالند رئيس جمھور فرانسه را با مقام و مرتب

روشن است که در اين جا سخن فقط بر سر تحقير مسلمانان . مقايسه کنند و ھر دو را در يک سطح قرار دھند؟" بيان

  . ربطی به آزادی بيان نداردمسألهبا نيات سياسی صورت می گيرد و اين 

 :زيِر کاريکاتور فوق با اشاره به آلت تناسلی آقای اوالند  می نويسند" شارلی ابدو"ناشرين 

  

 يس جمھور فرانسه ھستممن رئ

به کليسا و واتيکان و شخص پاپ " شارلی ابدو" برای اثبات بی طرفی از اين ھم گام فراتر نھاده و از برخورد ھاآن

. ولی ناگفته روشن است برخورد به واتيکان و شخص پاپ برخورد به مقدسات مسيحيان نيست. سخن می گويند

در دين اسالم انتقاد . مسيحيان محسوب می شوند و نه شخص پاپ مقدسات ۀکتاب انجيل و حضرت عيسی در زمر

اگر کسی در ايران به خمينی انتقاد کرد و يا . تيز و تند از آخوندھا و روحانيت و مفتی ھا، توھين به مسلمانان نيست

ی  دشمن جمھوری اسالم- در مورد خامنه ای يا ھر شيخ ديگری طنز نوشت مفتری به مسلمانان محسوب نمی شود

ھر دليل مقدس ه  کعبه که برای مسلمانان بۀليکن توھين به مسجد االقصی، قرآن، محمد و خان. به حساب می آيد

ريزد و محمد را تروريست مپرياليستھا بطنز گزنده که فقط آب به آسياب سياست روز ا. است، آشوب آفرين است

 توھين به مسلمانان و دامن زدن به نفرت ، طبيعتاً جلوه دھد تا تروريسم دولتی امپرياليسم و صھيونيسم را بپوشاند

 ماھيت يک اين نوع طنزپردازی طبيعتاً . ملی و مذھبی و آنھم با اھداف استعماری امپرياليستی و صھيونيستی است
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چنين طنزی ھرگز نقش آگاھی دھنده و ارشاد عمومی را ندارد و با ھدف لشکر کشی . جنگ سياسی را داراست

 موازين ۀ را خالف ھمامگر دولت فرانسه تروريسم دولتی نيست؟ مگر دولت مستقل ليبي. گيردسياسی انجام می 

مگر .  نيآفريد که ھر روز از آن يک گروه جديد تروريست متولد می گردداجھانی سرنگون نکرد و منجالبی در ليبي

مدستی نکرد؟ چرا مبارزه با اين امپرياليسم با داعش برای سرنگونی دولت قانونی، مشروع و مستقل بشار اسد ھ

 دنيا به حساب رھبران اين کشورھا گذارده نمی شود و فقط گريبان مسلمانان را ۀتروريسم و بمب گذاری در ھم

ی فرانسوی را به صورت بمب بر سر سرکوزی و يا اوالند نمی گذارند؟ چرا راھپيمائی ئچسبيده اند؟ چرا کاله بِِره 

جھانی در جھان، به شکل کاريکاتور مورد انتقاد قرار نمی گيرد؟ در تمام ممالک اين تروريستھای " ضد تروريسم"

اين استعمارگران، جائی نيست که قلمھا را ھمراه با دست نگارندگان نشکسته باشند و زبانھا را از قفای ۀ زير سلط

 طنز نويسان مدعی بی طرفی  امپرياليستھا مورد نقد و طنزِ ۀاين آزادی خواھی رياکاران. آنان بيرون نکشيده باشند

  . قرار نمی گيرد

  

   امپرياليسم يا دوروئی آنھا در برخورد به آزادی ھای دموکراتيک ماھيت طبقاتی داردۀاخالقيات دو گان

برخورد می " آزادی بيان "ۀمسألحال به اسناد زير نگاه کنيد و ببينيد که چگونه با اخالقيات دوگانه و يا با دروئی به 

 تحريک آميز و ترغيب و تشويق فعاليتھای نژادپرستانه ۀند نشان می دھد تا چه حد اين سر و صد ھا جنباين س. شود

 ۀ حقوق دموکراتيک به بھانۀ کارگر و نقض ھمۀو فاشيستی و ايجاد فضای زھر آگين برای سرکوب مبارزات طبق

  .مبارزه عليه تروريسم را دارد

ريکاتوريست مشھور فلسطينی، ضد فساد دول عربی و دشمن صھيونيسم در ياد بياوريم که ناجی العلی طراح و کاه ب

 القدس ترور ۀدست موساد در نزديکی محل کارش، خبرگزاری کويت روزنامه  در لندن ب١٩٨٧ جوالی ٢٢تاريخ 

رسانه ھای غربی برای ترور کاريکاتوريست فلسطينی کوچکترين مراسمی برپا نکردند و فريادھايشان گوش . شد

در آن روز . نقض شده است، َکر نکرد" آزادی قلم و بيان"را مانند نمايشات امروز که گويا قلمھا شکسته شده و فلک 

جان . سخنی به ميان نياوردو مورد تعرض است " ارزشھای غربی"که بخشی از " آزادی بيان"کسی از 

کاريکاتوريست فلسطينی بی ارزش بود و توسط سازمان جنايتکاری ترور می شد که حق ترور مخالفان را ھميشه 

  .   برای خود محفوظ داشته است

چر که از فعاليت غير رسمی موساد در انگلستان با خبر بود، ھرگز نگلستان به رھبری خانم مارگرت تدولت ا

 .  تا جلوی اين فعاليتھای تروريستی را بگيردتالشی نکرد

  

  "شارلی ابدو"دست موساد و برخورد ه ماجرای ترور کاريکاتوريست فلسطينی ب

 مردم الجزاير ۀوی از مبارز. کيست؟ وی فرانسوی، دوست مسلمانان و اقليتھا در فرانسه است) Siné"(سينه"آقای 

 ۀ نيز ھوادار جنبش آزاديبخش فلسطين و دشمن سوگند خورد ضد امپرياليسم فرانسه دفاع می کرد و امروزهب

  . صھيونيسم اسرائيل است

 کاريکاتور منتشر ١۴٠ منتشر شد، ناشر به معرفی ٢٠١١در کتاب نقاش کاريکاتوريست اثر العلی ناجی که در سال 

 Livre de"" نقاش کاريکاتوريست"در معرفی کتاب . نشده با توضيحاتی مربوط به طرحھای وی پرداخت

Handala" سينه"نام ه  توسط کاريکاتوريست ديگری ب) "Siné ( کار می کرد، " شارلی ابدو"که با ھمين نشريه

رئيس وقت اين نشريه در آن زمان آقای . نقش العلی ناجی به عنوان مبارز منتقد و سرسخت فلسطينی تمجيد شده بود
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به عنوان " شارلی ابدو" فکاھی ۀ در کادر ھمکاران نشريرا مزاحم" سينه" بود که آقای Philippe Valفيليپ وال 

می گفت العلی ناجی به خاطر اعتقاداتش که وی آنھا را در قالب " سينه. "مورد ظن قرار می داد" يھودی ستيز"

کس در آن زمان  ھيچ. با استادی بيان می کرد به قتل رسيد) نقاش کاريکاتوريست( طرحھا و اندام کوچک حنظله

 ۀ ساله پناھند١٠حنظله يک فلسطينی . آقای ناجی مورد تعرض قرار گرفته است" آزادی بيان"د که معترض نش

در . فقيری بود که در تمام طرحھای العلی ناجی با پشت به دنيائی که به سرزمينش خيانت کرده بود، حضور داشت

از وی تجليل کرده است و روز   خلق برای آزادی فلسطين نيز ۀزير، کتاب کاريکاتور وی را می بيند که جبھ

از کاريکاتوريست فلسطينی که کسی برايش نمايشات " سينه"ھمين دفاع آقای . شھادتش را گرامی داشته است

ی وی پسر سرکوزی را مورد طنز برپا نکرد پاپوشی شد که وقت" آزادی بيان"اعتراضی در زير لوای دفاع از 

  . بزنند،ی که به اعتقادات کھنه خود دلبستگی داردرمی دھد زيرآبش را به عنوان يھودی ستيزقرا

  

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

"Ein Ozean der Scheiße" 

Wegen angeblichen Antisemitismus' wurde ein Karikaturist gefeuert: Was der Fall Siné 

über Frankreich verrät Von Jörg Von Uthmann  

DIE WELT 

 

 Jörg Von"(يورگ فن اوتھمن"عنوان مقاله است که آقای " اقيانوسی از نجاست"

Uthmann (دی ولت "ۀدر روزنام)"DIE WELT ( در مورد اخراج يک کاريکاتوريست

شارلی " ظنز ھفتگی ۀوی اين عنوان را از سردبير نشري.  تحرير در آورده استۀرشته ب" شارلی ابدو "ۀاز ھفته نام

ه گرفته است که ھمه نامه نگاری ھای انتقادی خوانندگان به نشريه و اعتراضات آنھا را نسبت به به عاري" ابدو

سر دبيری که حتی تحمل انتقادات خوانندگان . ناميده است" اقيانوسی از نجاست"روش سردبير نشريه به عنوان 

اره به عنوان قھرمان مبارزه برای يکبه می داند، ب" مشت نجاست" آنھا را يک ۀفرانسوی زبان خود را ندارد و ھم

در اين مقاله به اخراج يک " دی ولت "ۀمخبر روزنام" يورگ فن اوتھمن. "به ميدان می آيد" آزادی بيان"

بودن آن " بی قيد و شرط"و ادعای " آزادی بيان"کاريکاتوريست منتقد اشاره می کند و نشان می دھد که تا چه حد 

  . زش داردبرای سينه چاکان اين تئوری ار

برای فروش  دريفوس جديد ماجرای به عنوان يک مھارت با کمی است که می تواند سينه ماجرای خوشبختانه،"... 

 است،" شارلی ابدو" ھفته نامه طنز سردبير که )Philippe Val("فيليپ ول"؟ اتفاق افتاده چه .عرضه شود
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وی از جانب . اخراج کرده است درجا دی ستيزیيھو  اتھام، به راSinet موريس سينهنام ه کاريکاتوريستی ب

 Claude"کلود النتس من "،)Bernard-Henri Lévy"(لوی برنارد ھنری "روشنفکران يھودی از جمله

Lanzmann)( ،"الی ويزل)"(Élie Wiesel به. يھودی مورد تشويق قرار گرفت روشنفکران از ديگر و برخی 

 امضاء جمع آوری ٢٠٠٠ھمزدن ه خراجی ايجاد شد که در يک چشم ب يک واکنش مخالف نيز برای فرد ا خودۀنوب

آزادی را متھم کردند که در مقابل نارضائی کاخ اليزه تمکين کرده و " شارلی ابدو"امضاء کنندگان سر دبير . گرديد

  ." را زير پا گذارده استعقيده

طنزی پيرامون فضاحت " شارلی ابدو" ٢٠٠٨ جوالی ٢ ۀ ساله در شمار٧٩ سينهداستان از اين قرار بود که ... 

 جمھور وقت فرانسه که ھنوز دانشجو بود به  ، رئيس»نيکال سارکوزی «ۀسال٢١، پسر »ژان سارکوزی«گماردن 

من يھودی ميشم : "در آن از قول وی می آيد. در پاريس، کشيده بوده است» دفانس« مالی عظيم ۀسؤمديرعاملی م

نامزد ايشان يک خانم يھودی ثروتمند و وارث ( "ازدواج کنم) توفان-ائون دارتیجسيکا سب(قبل از اينکه با نامزدم

 ۀ، وی برای اين آقا زاده آيند)در فرانسه است) Darty( "دارتی"ی توليد وسايل الکتريکی ئشرکت زنجيره 

در خاتمه ستون . "دست ميآرهه اين آقا زاده خيلی بيش از اينھا تو زندگی ب: "درخشانی پيش گوئی کرده و نوشته بود

منتشر شده که در آن از بنيادگرايان اسالمی ) Express"(اکسپرس"در اعتراض به مقاله ای که در نشريه " سينه"

بايد رو راست اعتراف کنم من بين يک زن : "طلب شده بود رسوم عھد عتيق خود را فراموش کنند، می آورد

  ".شن استمسلمان توی چادر و يک زن يھودی تراشيده گزينشم رو

...  

 خودش را نيز ۀمی گذرد و مورد اعتراض سر دبير نشريه که حتی نشري" سينه"چند روزی از انتشار طنز آقای "

را " سينه"وفان آغاز می گردد و با اشاره به وارث يھودی ثروتمند، طولی بعد از آن . نخوانده است قرار نمی گيرد

وی ." نده کرده است و از وی می خواھند که به خودش انتقاد کندمتھم می کنند که ھمان الگوھای ضد يھودی را ز

که مدتھا با مردم فلسطين ھمدردی کرده و جنايات اسرائيلی ھا را برمال ساخته است و ھمواره در کنار جنبش 

  .و اخراج می شود.  ضد استعمار فرانسه قرار داشته است اين فشار را رد می کندهآزاديبخش الجزاير ب

 ۀاين نشريه کاريکاتور محمد را که روزنام. در فرانسه به خاطر اسالم ستيزی آن است" شارلی ابدو "اما شھرت

 ھزار عددی خود را به ۶٠ تجديد چاپ کرد و تيراژ ٠٨/٠٢/٢٠٠۶نمارکی منتشر کرده بود در تاريخ صھيونيستی د

ضد اسالم ھمچون سرود جشن گرفت و  هسخنان کنايه و توھين آميز اوريانا فاالچی را ب.  ھزار عدد رسانيد۴٠٠

 .    رد کرد" مبلغ يھودی ستيز"محقق بحث انگيز طارق رمضان را به عنوان 

...  

 اظھارات ۀ به بھان٢٠٠٨و در سال . کار می کرد" شارلی ابدو" فکاھی ۀ در نشري٢٠٠٨ تا ١٩٨١از سال " سينه"

 Ligue( بين المللی عليه نژادپرستی و يھودستيزیۀجامع. عليه پسر سرکوزی از کار برکنار شد" يھودی ستيزانه"

Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme ( از وی به علت اين جدل و يک سری از ساير

 سينه در ھمان ٢٠٠٩مبر در نو. بی کرد عليه وی شکايت کردنقاشی ھايش که آنھا توھين به زنان مسلمان ارزيا

  ."دادگاه اول در ليون تبرئه شد
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يدم که مدعی شدم پسر  کاريکاتوری کش٢٠٠٩در سال . برای شارلی نقاشی می کردم. ھستم" سينه"من 

وقتی اجتناب . شارلی از من خواست که پوزش بطلبم. سرکوزی به علل مزايای مالی به دين يھودی گرويده است

   -کردم مرا از شارلی به اين عنوان که يھوديت را به مسخره گرفته ام و يھودی ستيز ھستم اخراج کردند

 . ت ک نه من شارلی نيستمدر زير عنوان تصوير آماده اس". موريس آلبر سينه"

  

 ابزاری برای جنگ روانی " ارزشھای غربی"

. که ارزشھای ايدآلی ھستند سخن می رود" ارزشھای غربی"در تمام تبليغات رسانه ھای گروھی شما شاھديد که از 

آزادی "، "، آزادی قلم"آزادی بيان"از جمله . برای آنھا حقوق شھروندی و حقوق دموکراتيک است" ارزشھا"اين 

ً " ارزشھا"اين ... و" آزادی احزاب"، "اتحاديه ھا و سازمانھای صنفی  ميليونھا انسان تحت زۀ محصول مبارطبيعتا

ولی .  برای بشريت به ارمغان آورده استامريکا ضد طبقات حاکمه بوده است که در طی انقالبات فرانسه و هستم ب

در خود ممالک امپرياليستی خالف قانون اساسی . ستوار است سستی اۀبر پاي" ارزشھا"در دوران امپرياليسم اين 

 همردم اين کشورھا بايد مدام ب. خود اين کشورھا مدام به زير پاگذارده می شود و از حدود نفوذ آن کاسته می گردد

 ضد هضد نظام شنود، دروبينھای مخفی و ربودن و دستبرد زدن دولتی به داده ھا و اطالعات خصوصی آنھا، ب

 يکی از اين کشورھا، اين حقوق را ۀ حاکمۀروزی نيست که طبق. ض به حريم خصوصی خويش مبارزه کنندتعر

ند که منافع سياسی ا حاکمه در ممالک امپرياليستی به اين حقوق دموکراتيک تا لحظه ای وفا دارۀطبق. نابود ننمايد

ھا که نتايج آن مطابق ميل آنھا نباشد ھميشه به  شود وگرنه در مورد انتخابات آزاد در ساير کشورتأمينطبقاتی آنھا 

ی اکثريت برای آنھا تا زمانی معتبر است که منافع آنھا أر. را به رسميت نمی شناسند دروغ متوسل می شوند و آن

 نيروھای ارتجاعی در ۀبا ھم... اين محافل امپرياليستی برای سرکوب آزادی بيان و قلم و احزاب و. را بازتاب دھد

ھمدستی آنھا با .  تحت سلطه ھمکاری می کنند و به آنھا ياری می رسانند که مخالفان را سر به نيست کنندممالک

پس می . گواه اين حقايق اند... دول عربی عربستان سعودی و قطر در آسيا، بن علی در تونس، مبارک در مصر  و

مانند الستيک به ھر طرف که بکشند قابل  و پوچی شده است که ابی محتو" ارزشھای"آنھا " ارزشھای"بينيم که 

. لمان حتی جناياتی را که در دو جنگ جھانی مرتکب شده است وارونه جلوه می دھداامپرياليسم . انعطاف باشد

" ارزشھای اروپائی"يکباره در تاريخ ه  ميليون مردم شوروی ب٢۵کشتار چند ميليون يھودی برجسته شده و قتل عام 

 نيروھای استعمارگر که ۀال، اسپانيا، ھلند و ايتاليا به منزلگ، پرتجيمفرانسه، انگلستان، بل. ناديده گرفته می شود

ی التين را غارت کرده و ميليونھا مردم آن سرزمينھا را به وحشيانه ترين وضعی کشتار امريکافريقا و اقرنھا آسيا، 

را از تاريخ خود حذف ... ی، نژادپرستی ويکباره اين ارزشھای آدم کشی، آزادی کشی، غارتگره می کردند نيز ب
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در اسپانيای سلطنتی . را حفظ کرد متوسل می شوند که بايد برای آن جنگيد و آن" ارزشھای اروپائی"می کنند و به 

دست سلطنت طلبان و حمايت فاشيستھا ه فرانکو، ھنوز مانع می شوند که گورھای دستجمعی جمھوريخواھان را که ب

لمان قتل عام شدند، نبش قبر کنند و ابعاد جنايات سلطنت طلبان و نازی ھا و فاالنژيستھا را ايا و و نازی ھای ايتال

 آن دولی که آزادی و دموکراسی را ۀمورد نظر است؟ چگونه امکان دارد ھم" ارزشھا"بايد پرسيد کدام . نشان دھند

يکباره ھوادار ه  ملتھای جھان است، ب کارگر وۀدر خون غرق کرده اند و تاريخشان تاريخی مملو از خون طبق

روشن است که اين تبليغات زھرآگين برای ايجاد رعب و وحشت و . گرديده اند... و " آزادی قلم"و " آزادی بيان"

ھدف از اين کار تحقير . دامن زدن به يک جنگ روانی نابرابر توسط رسانه ھای گروھی دروغپرداز غرب است

 تا دست امپرياليستھا را از نظر روانی در کشتار آنھا و توجيه اين جنايات در افکار ساير ملتھا و مردم جھان است

، سوريه، عراق، افغانستان، لبنان، ابا اين سياست بھتر می شود تجاوز به ليبي. عمومی ملل سلطه گر باز بگذارد

 و يکی ازجنايتکاران امريکانگ لد وزير اسبق جيفسبی علت نيست که رونالد رام.  دادخورد مردمه را ب... فلسطين و

 را در زير خاک عربستان سعودی قرار داده امريکاپروردگار بنادرستی نفت "جنگی در تجاوز به عراق اعالم کرد 

  ".است

 ادامه دارد

 


